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Ο
πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρή-
στος Σαρτζετάκης «έφυγε» χθες τα ξημε-
ρώματα πλήρης ημερών και έργου, παί-
ζοντας καθοριστικό ρόλο σε διάφορους

σταθμούς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 
Ο εκλιπών, αν και εξελέγη στο ύπατο πολιτειακό

αξίωμα της χώρας, είχε καταθέσει νωρίτερα τα δια-
πιστευτήριά του τόσο στην εγχώρια συλλογική μνήμη
όσο και διεθνώς, αρχικά ως ανακριτής στην υπόθεση
Λαμπράκη και στη συνέχεια ως διωκόμενος δικαστι-
κός από τη χούντα των συνταγματαρχών. 

Στα λιγότερο γνωστά που αφορούν τον βίο του
Χρήστου Σαρτζετάκη και που αξίζει να αναφερθούν
στη μνήμη του, είναι τα «μπόνους» που του παρείχε η
χούντα, προκειμένου να αποχωρήσει από το δικαστι-
κό σώμα «χωρίς φασαρία». Έτσι αρχικά, αφού είναι ο
μόνος από τους Έλληνες δικαστικούς που ανακαλεί-
ται από το εξωτερικό για να επιστρέψει στην υπηρε-

σία του, του προσφέρεται η χαριστική παροχή πλα-
σματικών ετών υπηρεσίας για να βγει σε πρόωρη
συνταξιοδότηση σύμφωνα με φωτογραφικές ρυθμί-
σεις που θα περνούσε το δικτατορικό καθεστώς. Ο
τότε εισαγγελέας αρνείται, για να ακολουθήσει η
απόλυση του ιδίου και 29 ακόμα δικαστικών λειτουρ-
γών. Ο Σαρτζετάκης δεν το βάζει κάτω και στρέφεται
κατά της απόφασης προσφεύγοντας στο ΣτΕ, κερδί-
ζει την αναίρεση της απόφασης, που βέβαια δεν γίνε-
ται αποδεκτή και εκτελεστέα από το καθεστώς. Αιτεί-
ται να διορισθεί δικηγόρος Αθηνών, ωστόσο η χούντα
τού στερεί κι αυτό ακόμα το δικαίωμα εργασίας.
Ωστόσο, ύστερα από διεθνείς πιέσεις, κι ενώ στο με-
σοδιάστημα ο Χρήστος Σαρτζετάκης έχει αναπτύξει
έντονη αντιστασιακή δράση, έχει φυλακιστεί κι έχει
βασανιστεί από τους χουντικούς, ο νόμος της απαγό-
ρευσης του νομικού λειτουργήματος από πρώην δι-
καστικούς καταργείται και ο Σαρτζετάκης είναι

«ελεύθερος» να δικηγορήσει. Όπως αναφέρει και ο
ίδιος, εκείνο το διάστημα ασκεί «περιορισμένη δικη-
γορία» με «άνωθεν» εντολές, προκειμένου να αναγ-
καστεί από το καθεστώς να υποκύψει. Σε αυτή την
κατεύθυνση είναι και οι δελεαστικές προτάσεις που
δέχεται, ώστε να αναλάβει καλοπληρωμένες θέσεις
νομικού συμβούλου σε τράπεζες, προτάσεις που
έπεσαν στο κενό…

Ως «ελάχιστο φόρο τιμής για τις εξαιρετικές υπη-
ρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και
στο Έθνος, αποφασίστηκε να αποδοθούν κατά την
κηδεία του οι τιμές που προσήκουν σε Αρχηγό Κρά-
τους» ήταν η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερι-
κών, ένας πραγματικά ελάχιστος φόρος τιμής για
έναν αγωνιστή της Δημοκρατίας και έναν υπερασπι-
στή του Συντάγματος, τίτλους που κατέκτησε επί δι-
κτατορίας και επιβεβαίωσε ως Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας.
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Μ
ε όπλο τα κυβερνητικά «επι-
τεύγματα» σε κάθε πεδίο της
δημόσιας σφαίρας και εν προ-
κειμένω στην οικονομία, που

κατά γενική ομολογία θα αποτελέσει το τε-
ρέν της προσεχούς διπλής κατά τα φαινό-
μενα εκλογικής αναμέτρησης, θα πορευτεί
εφεξής το Μέγαρο Μαξίμου. 

Περίπου ενάμιση χρόνο πριν από τη λήξη
της συνταγματικής θητείας της, η κυβέρνη-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιχειρεί κα-
τά πληροφορίες στροφή προς μια νέα κα-
νονικότητα, όσο βεβαίως αυτό καθίσταται
εφικτό λόγω της υποχώρησης της πανδη-
μίας, ενώ θα επιδιώξει να προβάλει το έργο
της πάντα σε ευθεία συνάρτηση με τις προ-
εκλογικές της εξαγγελίες.

Το «μοτίβο» ΕΝΦΙΑ
Συνομιλητές του πρωθυπουργού τονί-

ζουν πως το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί να
αξιοποιήσει στο έπακρον μέσω της «στε-
γνής» παρουσίασης του κυβερνητικού έρ-
γου τα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι
των αντιπάλων του, ήτοι την αξιοπιστία, τη
συνέπεια λόγων και πράξεων και την απο-
τελεσματικότητα, διαλύοντας ταυτόχρονα
και τα… σύννεφα από τα κρούσματα διαχει-
ριστικής ανεπάρκειας, τύπου «Ελπίδας». 

Το προχθεσινό «στήσιμο» της ανακοίνω-
σης της νέας μείωσης κατά 13% του ΕΝΦΙΑ
αποδεικνύει, σύμφωνα με τακτικούς συνο-
μιλητές του πρωθυπουργού, πως τις περισ-
σότερες φορές η καλύτερη επικοινωνία εί-
ναι το περιεχόμενο και ουχί το περιτύλιγμα.
Το εν λόγω μοτίβο, το οποίο, πλέον, θα συ-
νοψίζει εν πολλοίς την κυβερνητική καθη-
μερινότητα, αποτελεί εμμέσως πλην σα-
φώς και την απάντηση του Μεγάρου Μαξί-
μου προς τους δύο μονομάχους της Κεν-
τροαριστεράς: η στοχοπροσήλωσή του στο
κυβερνητικό έργο το απομακρύνει από τις
κακοτοπιές της πόλωσης, στην οποία θέλει
να τον σύρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπερακοντίζει
την ασάφεια, κάτω από την οποία η νέα
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ καμουφλάρει την απρο-
θυμία της να τοποθετηθεί με σαφήνεια και
χωρίς ήξεις αφήξεις στα πραγματικά πολι-
τικο-οικονομικά διλήμματα.

Ισχυρά ατού
Παρά την ανησυχητική μεταβλητή της

ακρίβειας σε ηλεκτρικό, φυσικό αέριο,
καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης, που
απειλεί να θολώσει το κυβερνητικό αφήγη-
μα της εντυπωσιακής ανάκαμψης των τε-
λευταίων μηνών, στην κυβέρνηση αντιμε-
τωπίζουν την εξίσωση της οικονομίας ως
ένα από τα ισχυρά τους… assets ενόψει
των επόμενων εκλογών. Μάλιστα, από το
Μαξίμου παρατηρούν πως το προεκλογικό
τρίπτυχο «μείωση της φορολογίας - επεν-
δύσεις - καλύτερα αμειβόμενες θέσεις ερ-
γασίας» βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στην

περίπτωση της Viva Wallet και στην εξαγο-
ρά της από τον αμερικανικό κολοσσό της
JP Morgan αλλά και σε αυτήν της επικείμε-
νης εξαγοράς από τη Facebook της start up
εταιρείας, Accusonus. 

Άλλωστε, η χθεσινή παρουσία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις της
Viva Wallet υπογραμμίζει σύμφωνα με κυ-
βερνητικές πηγές την αδιαμφισβήτητη ψή-
φο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στις
ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικο-
νομίας, γεγονός που πιθανολογούν οι ίδιες
πηγές ότι θα έχει θετικές αλυσιδωτές αντι-
δράσεις στο εγγύς μέλλον. Οι… ψιλές
γραμμές της συμφωνίας και συγκεκριμένα
τα bonus στους εργαζομένους μέσω των
stockoptions έτυχαν, δε, ειδικής αναφοράς
από τον κ. Μητσοτάκη, που τόνισε ότι «το
μέλλον είναι ο συμμετοχικός καπιταλι-
σμός». Σε αυτό το πλαίσιο, το Μέγαρο Μα-
ξίμου τονίζει με έμφαση τις παρεμβάσεις
του υπέρ της εργασίας και του εισοδήματος
των εργαζομένων, όπως η κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης και η μείωση των
εργοδοτικών εισφορών, αλλά και η παροχή
κινήτρων υπέρ του brain gain, όλα συστατι-
κά στοιχεία μιας βιώσιμης ανάπτυξης.
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Συνεχίζεται 
ο διμέτωπος 
από Μαξίμου
Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να
μιλά σε όλους τους τόνους κόντρα στο
διχαστικό κλίμα και τη λογική της το-
ξικότητας, την οποία αποδίδει στον
ΣΥΡΙΖΑ, και η κυβέρνηση όμως έχει
αποφασίσει να μη… χαρίζει κάστανα
και να κινηθεί πολιτικά στη λογική του
σκληρού ροκ όπου πρέπει, έχοντας
πλέον διμέτωπο τόσο με τον ΣΥΡΙΖΑ
όσο και με το ΚΙΝΑΛ. 
Ενδεικτική ήταν η επίθεση στη Βουλή
του Άδωνι Γεωργιάδη στον πρόεδρο
του ΚΙΝΑΛ, αν και ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κράτη-
σε κάπως πιο χαμηλούς τόνους, λέ-
γοντας ότι η κυβέρνηση περιμένει
από τα κόμματα της αντιπολίτευσης
ρεαλιστικές προτάσεις. Είναι σαφές,
όμως, ότι στη μάχη του Κέντρου, η κυ-
βέρνηση έχει αποφασίσει να μη χαρί-
σει πολιτικό ζωτικό χώρο στη Χαριλά-
ου Τρικούπη, τόσο διά της εφαρμο-
σμένης πολιτικής όσο και πλαγιοκο-
πώντας το κόμμα της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης. 
Παράλληλα, τα καρφιά προς τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ συνεχίζονται μετά και την κόντρα
υψηλών τόνων για τα… μάτια του
Παύλου Πολάκη. «Η δημόσια τοποθέ-
τηση της κυρίας Τασίας Χριστοδουλο-
πούλου σε κομματική εκδήλωση, με-
τά τις ανάλογες θέσεις του κ. Πολάκη,
αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι στον
ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχεί η λογική άλωσης
της Δικαιοσύνης και του Κράτους.
Δεν πρόκειται μόνο για τον κ. Πολάκη,
αλλά για μια συνολική αντίληψη στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης», είπε χθες ο Γιάννης Οικονόμου
στη σκιά των τοποθετήσεων της κυ-
ρίας Χριστοδουλοπούλου σε κομματι-
κή οργάνωση ότι μια επόμενη κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να μπει…
στους θεσμούς με τους δικούς της αν-
θρώπους, επαναφέροντας στη μνήμη
τα περί αρμών της εξουσίας.
Παράλληλα, από το Μαξίμου στοχο-
ποιούν τον ΣΥΡΙΖΑ και για το «παρών»
των βουλευτών του στην ψηφοφορία
για τη σύμβαση δωρεάς του Ιδρύματος
Νιάρχος για παιδιατρικό νοσοκομείο
στη Θεσσαλονίκη και την καταψήφιση
του voucher 200 ευρώ για την αγορά
τεχνολογικού εξοπλισμού σε εκπαι-
δευτικούς. 

Γιώργος Ευγενίδης

Η κυβέρνηση απαντά 
σε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
παρουσιάζοντας έργο 
στην οικονομία 

Με όπλο τα success stories 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Σφαγή στη Βουλή με
πρωταγωνιστές τον Άδωνι
Γεωργιάδη και βουλευτές 
του ΚΙΝΑΛ για τα… 
μάτια του Ανδρουλάκη

Της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Μ
νήμες από την πάλαι ποτέ κρα-
ταιά πολιτική αντιπαράθεση με-
ταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με έντονες
συγκρούσεις αλλά και «πικάντι-

κα» σχόλια, αναβίωσε η συζήτηση της επί-
καιρης επερώτησης του Κινήματος Αλλαγής
για την ακρίβεια. 

Η φράση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο Νίκος
Ανδρουλάκης ακολουθεί τη «συνταγή της
Ωραίας Ελένης, για την οποία ποτέ δεν μάθα-
με αν είναι ψηλή, ξανθιά και με πράσινα μά-
τια», ως μια μεταφορά της ασαφούς στάσης
του ΚΙΝΑΛ σε κεντρικά πολιτικά ζητήματα,
πυροδότησε έναν γύρο πολιτικών σχολίων
που αναβίωσε την κόντρα που έχει ξεσπάσει
μεταξύ των δύο κομμάτων, κυρίως με αφορ-
μή τη στάση του ΚΙΝΑΛ στην πρόταση δυσπι-
στίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αιτιάσεις περί ίσων αποστάσεων του ΚΙ-
ΝΑΛ από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η
νέα σύγκρουση για τις κινήσεις της κυβέρνη-
σης ως προς την ανάσχεση του κύματος ακρί-
βειας, αποτέλεσαν και πάλι αφορμή σε μια
κατ’ αρχάς κοινοβουλευτική σύγκρουση, που
έχει όμως έντονα τα στοιχεία μιας υποβό-
σκουσας πολιτικής κόντρας η οποία μπορεί
να συντηρηθεί μέχρι τις εκλογές. Η ατάκα της
Ε. Λιακούλη περί «κραταιού Νικόλα» συνό-
δευσε την πολιτική αντιπαράθεση μέχρι τη
λήξη της συνεδρίασης.

Η σύγκρουση ξεκίνησε με αφορμή τις πλη-
θωριστικές πιέσεις, με τον επικεφαλής της
ΚΟ Μιχάλη Κατρίνη να κατηγορεί την κυβέρ-
νηση ότι δεν θωράκισε την οικονομία με συ-
νέπεια επερχόμενα λουκέτα και μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος, απορρίπτοντας πα-
ράλληλα ως δικαιολογία τα επιχειρήματα πε-
ρί παγκόσμιου φαινομένου, που δεν εξαρτά-
ται μόνο από την κυβερνητική πολιτική.

«Η κυβερνητική αδράνεια έχει οδηγήσει
σε μια ένταση συνεπειών πολύ μεγαλύτερη
από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε ο
Μ. Κατρίνης, ενώ ακολούθησαν άλλοι έξι
βουλευτές του ΚΙΝΑΛ.

Επίθεση από Σταϊκούρα 
Κινδυνολογία και λαϊκισμό καταλόγισε στο

ΚΙΝΑΛ ο Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας
ότι είναι «χαρακτηριστικό του κόμματος» αυ-
τού του είδους η αντιπολίτευση. «Κινδυνολο-
γία, γιατί τα ίδια λέγατε και στην πανδημία και
διαψευσθήκατε. Λαϊκισμός, γιατί αρχίσατε
πάλι να μοιράζετε δισεκατομμύρια χωρίς να
κοστολογείτε τίποτα», είπε. Αναφορικά με τη
χρονική διάρκεια των ανατιμήσεων ο Χ. Σταϊ-
κούρας υπογράμμισε ότι αυτό θα καθοριστεί
από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που θα επη-
ρεάσουν τις τιμές του φυσικού αερίου και πι-
θανές νέες αναταράξεις με την πανδημία.
Στις προτάσεις των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ για
γενναιότερες παρεμβάσεις είπε πως «δεν

υπάρχουν λεφτόδεντρα», πλην όμως δεν πέ-
ρασε απαρατήρητη η αναφορά του ότι το θέ-
μα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύ-
σιμα «βρίσκεται στο τραπέζι».

Ο εκρηκτικός διάλογος 
Τα αίματα άναψαν στη συζήτηση όταν ο

Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε αναφο-
ρά της γραμματέως της ΚΟ του Κινήματος
Αλλαγής Ευαγγελίας Λιακούλη πως η κυβέρ-
νηση δεν κάνει ελέγχους και παρεμβάσεις,
επικαλέστηκε τον Θεό λέγοντας: «Αυτό είναι
αδικία. Και την αδικία δεν τη θέλει ούτε ο Θε-
ός, για αυτό θα σας τιμωρήσει. Την πλατφόρ-
μα e-katanalotis την ξέρετε; Δεν τη δείχνετε
και σε ένα κινητό στον Ανδρουλάκη, μπας και
ξεστραβωθεί;».

Η τελευταία φράση στοχοποίησης του Νί-
κου Ανδρουλάκη προκάλεσε την παρέμβαση
του προεδρεύοντος Οδυσσέα Κωνσταντινό-
πουλου που ζήτησε να διαγραφεί από τα πρα-
κτικά, όπως και έγινε με τη σύμφωνη γνώμη
του υπουργού, ωστόσο ακολούθησε μια ακό-
μη επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από
τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή άρθρο του
προέδρου του κόμματος σε κυριακάτικη

εφημερίδα, στο οποίο εξυμνούσε την Πορτο-
γαλία για τον χαμηλό της πληθωρισμό, χωρίς
να κάνει καμία αναφορά στην Ελλάδα. 

«Δεν είναι δυνατόν να κάνεις αντιπολίτευ-
ση θέλοντας να μειώσεις την Ελλάδα», τόνισε
ο Ά. Γεωργιάδης, με τη γραμματέα της ΚΟ του
ΚΙΝΑΛ να αναλαμβάνει να του απαντήσει στις
αιχμές. «Να ζητήσετε συγγνώμη για έναν άν-
θρωπο που διαβάζει πολύ», σημείωσε η Ε.
Λιακούλη στην αναφορά του Άδωνι Γεωργιά-
δη «να ξεστραβωθεί», ενώ στο σχόλιο περί
«Ωραίας Ελένης» η γραμματέας του κόμμα-
τος χαρακτήρισε τον κ. Ανδρουλάκη «κραταιό
Νικόλα». «Χωνέψτε το. Αυτός είναι ο πρό-
εδρός μας. Καταλαβαίνω όσα λέτε, αλλά δεί-
χνουν τη φουρτούνα σας», είπε και επιτέθηκε
στον κ. Γεωργιάδη καθώς έκανε επίκληση
στον τιμωρό Θεό. «Έξυπνα αντιπαρήλθατε
την ουσία. Προφανώς κανένας δεν επιστρά-
τευσε τιμωρό Θεό. Σχήμα λόγου ήταν. Να τι-
μωρήσει εμένα ο Θεός λοιπόν», ανταπάντησε
ο κ. Γεωργιάδης.

«Η Τροία έπεσε»
Τα περιπαικτικά σχόλια συνεχίστηκαν και

στις δευτερολογίες, με τον Ο. Κωνσταντινό-

πουλο να λέει «όλα καλά με την Ωραία Ελένη
αλλά η Τροία στο τέλος έπεσε», και τον Ά. Γε-
ωργιάδη θέλοντας να ρίξει τους τόνους να
υποστηρίζει ότι δεν έχει να χωρίσει πολλά με
το ΠΑΣΟΚ, καθώς βρέθηκε μαζί του σε δύ-
σκολες στιγμές, και ότι ανέλαβε και μεγάλο
πολιτικό κόστος στη διάρκεια των μνημονίων.
Το προέτρεψε, πάντως, να μην προσπαθήσει
να μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα απαξιώσει την
ιστορία του.

«Διαβλέπω έναν πολιτικό έρωτα. Μη θυ-
μώνεις, Απόστολε», σχολίασε ο προεδρεύων
Νικήτας Κακλαμάνης απευθυνόμενος στον
Α. Πάνα, όταν εκείνος διαμαρτυρήθηκε για
τις συνεχείς αναφορές του Ά. Γεωργιάδη στο
Νίκο Ανδρουλάκη με την έκφραση «ο κραται-
ός Νικόλας».

«Ο αρμόδιος υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε ξανά
σήμερα μέσα στη Βουλή να καταφύγει σε πόλεμο “εντυπώσε-
ων”. Επιτέθηκε με απρέπεια στον πρόεδρο του Κινήματος Ν.
Ανδρουλάκη, ενώ μέχρι χθες η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. Γε-
ωργιάδης έδιναν μαθήματα ήθους με αφορμή το περιστατικό
Πολάκη. Διαστρέβλωσε κρίσιμα στοιχεία και οικονομικούς δεί-

κτες, ακόμη και της ίδιας της Eurostat. Κατέφυγε στη γνωστή
τακτική του: διαρκείς ειρωνείες και συνεχής ευτελισμός της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ο κ. πρωθυπουργός είναι υπό-
λογος για το ύφος και τη συμπεριφορά των μελών του Υπουργι-
κού του Συμβουλίου, που συστηματικά και συντεταγμένα υπο-
βαθμίζουν τον δημόσιο διάλογο».

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη για Γεωργιάδη

Από την «Ωραία Ελένη»
στον «κραταιό Νικόλα» 
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Η
χθεσινή συμπληρωματική
κατάθεση του πρώην
υπουργού Δικαιοσύνης

επί ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονή και
τα όσα δήλωσε ύστερα από αυτήν
πυροδότησαν ένα ακόμα επεισό-
διο στην κόντρα του με την ηγετι-
κή ομάδα του κόμματος. 

Ο κ. Κοντονής έξω από το δικα-
στικό μέγαρο είπε πως «αποτελεί
ακραίο σημείο διαπλοκής της
πρώην κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
και της ολιγαρχίας ο τρόπος με
τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφί-
στηκε ο νέος ποινικός κώδικας
και θέλω να επαναλάβω και αυτό:
Ορισμένοι οι οποίοι οργάνωσαν
και μεθόδευσαν αυτήν τη διαδι-
κασία να μην κρύβονται πίσω από
τη νομοπαρασκευαστική επιτρο-
πή, γιατί όσο προσπαθούν να κρύ-
βονται, τόσο αποκαλύπτονται οι
ευθύνες τους».

Στη συμπληρωματική κατάθε-
σή του ο πρώην υπουργός έδωσε
διευκρινίσεις στην εισαγγελική
Αρχή σχετικά με το ζήτημα της
ψήφισης του ποινικού κώδικα,
ενώ δεν απάντησε αν αναφέρθη-
κε και ονομαστικά σε πρόσωπα
που «πίεσαν» προς αυτήν την κα-
τεύθυνση.

Η «βεντέτα» του πρώην βουλευ-
τή και υπουργού και διαγραφέντα
από το κόμμα με τους μέχρι πρότι-
νος συντρόφους του χρονολογεί-
ται από την εποχή που ήταν ακόμα
υπουργός. Επί της ουσίας είναι η
κατάληξη και της προσωπικής αν-
τιπαλότητάς του με τον στενό συ-
νεργάτη του Αλέξη Τσίπρα και δια-

δόχου του στο υπουργείο Δικαιο-
σύνης, Μ. Καλογήρου, κι εκεί απο-
δίδουν από την Κουμουνδούρου
τη συνέχιση της επίθεσης από
πλευράς Κοντονή. «Δεν μπορεί να
συγχωρέσει στον Τσίπρα την εμπι-
στοσύνη με την οποία περιβάλλει
τον Καλογήρου και έχει αποφασί-
σει να ταυτιστεί με τη γραμμή Μη-
τσοτάκη», σχολίαζαν στην «Politi-
cal» κομματικές πηγές, οι οποίες
καλούν τον πρώην υπουργό να μι-
λήσει με «στοιχεία, ονόματα και
διευθύνσεις». 

Μετάθεση του Συνεδρίου
Νέα μετάθεση της ημερομη-

νίας διεξαγωγής του Συνεδρίου

του ΣΥΡΙΖΑ -η τρίτη κατά σειρά-
ανακοινώθηκε την Τετάρτη το
βράδυ από την ΚΟΕΣ (Κεντρική
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρί-
ου). Βάσει της τελευταίας ενη-
μέρωσης, το συνέδριο θα διε-
ξαχθεί μεταξύ 14 και 17 Απριλί-
ου. Πριν από είκοσι ημέρες το
Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ είχε συμφωνήσει στην
εισήγηση για διεξαγωγή του
συνεδρίου τις ημέρες 31 Μαρτί-
ου έως και 3 Απριλίου κι αυτό
προκειμένου να ξεπεραστούν
οι δυσκολίες που προκαλεί η
πανδημία. 

Πηγές της Κουμουνδούρου ση-
μείωναν στην «P» πως η μετάθε-
ση αποφασίστηκε λόγω της πε-
ραιτέρω βελτίωσης του καιρού
και μείωσης του κινδύνου από
Covid-19. 

Οι εργασίες θα γίνουν στο γή-
πεδο Τάε κβον ντο Φαλήρου.

«Κεραυνοί» Κοντονή για διαπλοκή
του ΣΥΡΙΖΑ και της ολιγαρχίας

Οι παρενέργειες Novartis και η Εύα 
«Π

αρενέργειες» εξακολουθεί να προκαλεί η
υπόθεση Novartis στο πολιτικό σκηνικό
της χώρας. Η σχετική αναφορά του πρω-
θυπουργού το βράδυ της Κυριακής που

περιορίστηκε μόνο στα «γαλάζια» στελέχη και κατόπιν η
εκτός ορίων συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη έχουν
προκαλέσει την οργή των στελεχών του Κινήματος Αλλα-
γής. Ταυτόχρονα, όμως, η κριτική της ΝΔ για ίσες αποστά-
σεις στην καταδίκη της συμπεριφοράς Πολάκη άνοιξε
έναν κύκλο συζήτησης στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. 

Αίσθηση προκάλεσε το περιεχόμενο άρθρου της ευρωβου-
λευτού Εύας Καϊλή που δημοσιεύτηκε στα «ΝΕΑ» και με το
οποίο πάει την κριτική της «ένα βήμα» πιο μπροστά από την
επίσημη θέση του κόμματος. «Η τοξικότητα την οποία επιχει-
ρεί να επιβάλει στην πολιτική σκηνή με πραξικοπηματικό και
άξεστο τρόπο ένας βουλευτής οφείλει να καταδικαστεί από
όλους μας χωρίς μισόλογα». Προσθέτει μάλιστα σε ιδιαίτερα
υψηλούς τόνους ότι «δέκα άνθρωποι βρέθηκαν στο στόχα-
στρο μιας συμμορίας που υποχθόνια επιχείρησε να πλήξει
ανεπανόρθωτα τη ζωή, την υπόληψη και την τιμή τους.  Η επί-
θεση όπως αυτή σε Στουρνάρα, Βενιζέλο, Κουτρουμάνη, Λο-
βέρδο, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλο, Σαμαρά, Πικραμμένο, Λυ-
κουρέντζο, Σαλμά απαντάται μόνο σε στυγνά απολυταρχικά
καθεστώτα και δεν επιτρέπεται να “αρχειοθετηθούν” οι ευθύ-
νες όσων συντόνισαν μια τέτοια εξτρεμιστική επίθεση σπίλω-
σης των πολιτικών τους αντιπάλων».

Και συνεχίζει: «Η παρέα που ελέγχει τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει
εγκλωβίσει ιστορικά στελέχη της Αριστεράς στοχοποιεί
όποιον αναδεικνύει τις ωμές και κυνικές μηχανορραφίες
της ακόμη και αν είναι στέλεχός τους».

Η λογική αυτή που εκφράζει η κυρία Καϊλή συμπίπτει
και με τις αιχμές κατά της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ που εξαπέ-
λυσε προ ημερών ο πρώην εκπρόσωπος Κοινοβουλευτι-
κού Έργου και μέλος της ΚΕ του ΚΙΝΑΛ Σπύρος Καρανι-
κόλας. Με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για αφω-
νία σε σχέση με τα στελέχη της παράταξης που στοχοποι-
ήθηκαν στην υπόθεση Novartis.

Το γεγονός ότι και τα δυο στελέχη στις εσωκομματικές
εκλογές στήριξαν την υποψηφιότητα του Α. Λοβέρδου
προκάλεσε «δεύτερες σκέψεις». Στη Χαριλάου Τρικούπη
πάντως δεν μπαίνουν σε μια τέτοια συζήτηση και το αποδί-

δουν σε «μια σύμπτωση απόψεων με διαφορετικές απο-
χρώσεις».  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κυβερνητικές ανα-
φορές στις εξελίξεις γύρω από τα πολιτικά πρόσωπα που
είχαν στοχοποιηθεί για την υπόθεση Novartis είχαν προ-
καλέσει την οργισμένη αντίδραση του Ευάγγελου Βενιζέ-
λου: «Προσωπικά δεν έχω ανάγκη από τη συγγνώμη του κ.
Τσίπρα». 

Μια συγγνώμη
Χθες πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς

σχετικά επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις λέγοντας:
«Το μοναδικό που έχει προκύψει είναι η αρχειοθέτηση των
υποθέσεων και αν αισθάνονται κάποιοι την ανάγκη, που
πάνω σε αυτό είχαν οικοδομήσει ανυπόστατες κατηγορίες,
να ζητήσουν μια συγγνώμη από τους δέκα αυτούς ανθρώ-
πους που επιχείρησαν να εξοντώσουν και να κρεμάσουν
στα μανταλάκια […] Η κυβέρνηση δεν διαχώρισε ποτέ τους
ανθρώπους εκείνους -μιλώ για εκείνους που έχουν αρχει-
οθετηθεί οι υποθέσεις τους- που στοχοποίησε η κατάστα-
ση εκείνης της εποχής, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να
στήσει αυτή τη μεθόδευση για να οδηγηθεί σε νίκες στις
επόμενες εκλογές. Ποτέ δεν διαχώρισε η κυβέρνηση και η
Νέα Δημοκρατία, τότε, ως αξιωματική αντιπολίτευση, την
υπόθεση των ανθρώπων αυτών, ανάλογα με την πολιτική
τους τοποθέτηση». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Καϊλή: «Η τοξικότητα την οποία επιχειρεί
να επιβάλει στην πολιτική σκηνή ένας
βουλευτής οφείλει να καταδικαστεί 
από όλους μας χωρίς μισόλογα»
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• Διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, 1ου ορόφου, 100 τμ, εικο-
σαετίας, με τιμή ζώνης 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021
φόρο 310,80 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε
1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 235,20 ευ-
ρώ, μειωμένος κατά 24,32%.

• Διαμέρισμα στην Πετρούπολη, 1ου ορόφου, 220 τμ,
εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.150 ευρώ, πλήρωσε το
2021 φόρο 279,92 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυ-
ξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί εί-
ναι 198,45 ευρώ, μειωμένος κατά 29,05%.

• Διαμέρισμα στο Αιγάλεω, 1ου ορόφου, 100 τμ, εικο-
σαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε το 2021
φόρο 310,80 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να
διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ, θα πληρώσει φόρο
220,50 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακινήτου αυ-
ξάνεται κατά 18%, ο φόρος μειώνεται κατά 29%.

• Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, 1ου ορόφου,
300 τμ, εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.250 ευρώ,
πλήρωσε το 2021 φόρο 1.217,40 ευρώ. Το 2022 η

τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος
που αναλογεί είναι 1.027 ευρώ, μειωμένος κατά
15,64%.

• Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, 1ου ορόφου, 120
τμ, εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.200 ευρώ, πλήρω-
σε το 2021 φόρο 372,96 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης
αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί
είναι 282,24 ευρώ. Ενώ η αξία του ακινήτου αυξή-
θηκε κατά 25%, ο φόρος μειώθηκε κατά 24,32%.

• Διαμέρισμα στην Καισαριανή, 1ου ορόφου, 100 τμ,
εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε
το 2021 φόρο 310 ευρώ. Και ενώ το 2022 η τιμή
ζώνης ανέρχεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει
φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή, με αύξηση στην αξία
του ακινήτου κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κα-
τά 29,05%.

• Διαμέρισμα στο Λαύριο, 1ου ορόφου, 110 τμ, εικοσα-
ετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε το 2021
φόρο 341,88 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται

στα 1.300 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι
258,72 ευρώ, μειωμένος κατά 24,32%.

• Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Νέας
Εγνατίας, 1ου ορόφου, 150 τμ, εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 466,20 ευ-
ρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα
1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 352,80 ευρώ. Δηλα-
δή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά 22,73%, ο
φόρος μειώνεται κατά 25%.

• Διαμέρισμα στη Μύκονο, 1ου ορόφου, 250 τμ, εικοσαε-
τίας, με τιμή ζώνης 4.900 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο
10.206 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώ-
νεται στα 5.900 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 11.891,24 ευ-
ρώ, αυξημένος κατά 16,51%.

• Διαμέρισμα στη Σαντορίνη, 1ου ορόφου, 100 τμ, ει-
κοσαετίας, με τιμή ζώνης 4.950 ευρώ, πλήρωσε το
2021 φόρο 1.744 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρ-
χεται στα 5.050 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί εί-
ναι 1.991,75 ευρώ, αυξημένος κατά 14,21%.

H «Political» παραθέτει παραδείγματα για τη διαμόρφωση του νέου ΕΝΦΙΑ σε πανελλαδικό επίπεδο

Η
μείωση της συνολικής επιβάρυν-
σης της κοινωνίας από τον ΕΝΦΙΑ
του 2022 κατά 350 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το 2021, συνεπάγεται πως

σε μέσα επίπεδα κάθε νοικοκυριό θα πληρώ-
σει 70 ευρώ λιγότερο φόρο. Ειδικότερα, το
2022, το συνολικό ποσό βεβαίωσης θα δια-
μορφωθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στα
2,23 δισ. ευρώ, έναντι 2,5 δισ. ευρώ το 2021.

Αυτό θα γίνει με μείωση των βασικών
συντελεστών φορολόγησης των κτισμάτων
και των οικοπέδων και αύξηση και επέκτα-
ση των εκπτώσεων φόρου για ευρείες κα-
τηγορίες φορολογουμένων με κοινωνικά
κριτήρια.

Οι πλέον κερδισμένοι είναι όσοι έχουν
στην κατοχή τους ακίνητα μικρής και με-
σαίας αξίας στη ζώνη των 50.000-100.000
ευρώ λόγω των αλλαγών στα κλιμάκια και
της μείωσης του συντελεστή του κύριου
φόρου, καθώς και εκείνοι που η συνολική
ατομική τους περιουσία φθάνει έως τις
300.000 ευρώ λόγω της κατάργησης του
συμπληρωματικού φόρου. Επίσης σημαν-
τικές ελαφρύνσεις, που κατά μέσον όρο
κυμαίνονται στο 50%, προκύπτουν για τους
ιδιοκτήτες οικοπέδων λόγω της δραστικής
μείωσης των συντελεστών για τον υπολογι-
σμό του φόρου.

Πώς κατανέμεται πανελλαδικά
η ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ 

Δέκα παραδείγματα με τη νέα διαμόρφωση του φόρου

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Έκπτωση 30% στον φόρο 
για αξία ακινήτου έως 100.000

ευρώ - Κερδισμένοι 
και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων 



Οι φτωχοί έχουν
αυτοκίνητο

H αγωνία για την ξέ-
φρενη κούρσα της ακρί-
βειας φέρνει εκνευρισμό
και αλληλοκαρφώματα με-
ταξύ υπουργών. Χθες λοι-
πόν ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος
Σταϊκούρας κατά τη διάρ-
κεια ραδιοφωνικής συ-
νέντευξης (Alpha) άδειασε
στην ουσία τον αναπληρωτή
του Θ. Σκυλακάκη για τη δήλωσή του «οι
πλούσιοι έχουν αυτοκίνητο, άρα δεν
χρειάζεται να μειωθεί ο φόρος στα καύ-
σιμα», η οποία προφανώς και ήταν ατυ-
χής. «Είναι γεγονός ότι υπάρχει ακρί-
βεια. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν είναι μεγά-
λο το κόστος, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν
επιβαρύνονται τα νοικοκυριά. Προφα-
νώς και λαϊκές οικογένειες έχουν αυτο-
κίνητο», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Τίνος είναι, βρε
γυναίκα, ο ΕΝΦΙΑ;

Χύθηκε πολύ μελάνι χθες για το timing
της εξαγγελίας Μητσοτάκη για νέα μείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 13%. Οι περισσότεροι συν-
δύασαν τον χρόνο με την εύλογη αγωνία της
κυβέρνησης να κάνει κινήσεις βελτίωσης
της εικόνας της μετά το χάος της κακοκαι-
ρίας. Το πιο «χολερικό» όμως το άκουσα
από εκσυγχρονιστή υπουργό. «Ποιανού πο-
λιτικού, πρώην προέδρου, πρώην αντιπρο-
έδρου και πρώην υπουργού “παιδί” είναι ο
ΕΝΦΙΑ; Είναι ο ίδιος που ξαφνικά πνέει μέ-
νεα κατά του πρωθυπουργού γιατί δεν τον
μνημόνευσε στην αναφορά του στους αδι-
κημένους της σκευωρίας Novartis. Μιλάμε
για ολοκληρωτικό άδειασμα», μου έλεγε ο
εν λόγω εκσυγχρονιστής, ο οποίος προβλέ-
πει ότι η ρωγμή που άνοιξε δεν πρόκειται να
κλείσει ούτε άμεσα ούτε αργότερα…
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Τα «γαλλικά» Πολάκη 
για Ευκλείδη και Φίλη

Καλά, το τι γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με τα
καμώματα του Πολάκη δεν έχει προηγούμενο. Η κουτσομπόλα της
Κουμουνδούρου μού εκμυστηρεύτηκε ότι σε πρόσφατη κομματική
συνεστίαση του ΣΥΡΙΖΑ βούτηξε το μικρόφωνο ο Κρητικός και πέ-
ρασε τους Τσακαλώτο και Φίλη γενεές δεκατέσσερις. Το καλύτερο
όμως είναι ότι κάποιος σύντροφος βιντεοσκόπησε τον Πολάκη και
έστειλε το «αποδεικτικό υλικό» σε δημοσιογράφο ιστορικής εφη-
μερίδας. Τώρα, αν αυτός το προώθησε με τη σειρά του στους δύο
πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας γελάσω. 

Brexit: Στερνή μου γνώση
Το ότι η μεγάλη πλειονότητα των Βρετανών

εμφανίζεται σκυλομετανιωμένη για το Brexit
το γνωρίζουμε. Αυτό που θα σας αποκαλύψω
σήμερα όμως μας ενδιαφέρει άμεσα ως χώρα.
Μαθαίνω λοιπόν ότι ένα από τα πρώτα προβλή-
ματα που έφερε το διαζύγιο με την ΕΕ είναι η
δραματική μείωση του αριθμού των ξένων φοι-
τητών. Τώρα λοιπόν οι βρετανικές Αρχές πιέ-
ζουν το υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσει δια-
βούλευση για να ξαναρχίσει η ροή Ελλήνων
φοιτητών προς Λονδίνο και περίχωρα. 

Γιατί τρέμει 
η Κουμουνδούρου

Σας έλεγα χθες ότι θα μπλέξει ο Πολάκης με
την έρευνα που διέταξε ο Πλεύρης για τις απευ-
θείας αναθέσεις με υπογραφή του πρώην ανα-
πληρωτή υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, ύψους πολλών
εκατ. ευρώ. Τα νεότερα που μαθαίνω είναι ότι
στην Κουμουνδούρου έχει πέσει κανονικός πα-
νικός. «Τρέμουν, παιδί μου, τρέμουν», μου εκ-
μυστηρεύτηκε επώνυμο στέλεχος του κόμμα-
τος, το οποίο φοβάται ότι δεν θα μπλέξει μόνο ο
Παύλος αλλά συνολικά το κόμμα. 

Διπλωματικός πυρετός πληροφορού-
μαι ότι επικρατεί (και) στην Αθήνα για την
εξέλιξη της ουκρανικής κρίσης. Τόσο τα
υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου
Εξωτερικών όσο και οι πρέσβεις ξένων
χωρών στην Ελλάδα βρίσκονται επί πο-
δός γιατί το σκηνικό είναι περίπλοκο και
δυνητικά επικίνδυνο. Όπως μου έλεγε η
πηγή μου, που θεωρείται πολύ καλός
γνώστης του ουκρανικού ζητήματος, αυ-
τήν τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε τρία
τινά: ότι οι αμερικανικές βάσεις στην Αλε-
ξανδρούπολη και τη Σούδα δυνητικά είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθούν στην ορατή
περίπτωση πολέμου στην περιοχή, ότι η
διαμάχη έχει λάβει και θρησκευτικό χα-
ρακτήρα, με τις ΗΠΑ να κατηγορούν τη
Ρωσία για «εργαλειοποίηση» της θρη-
σκείας, οπότε θα έχουν μεγάλη σημασία
η στάση και ο ρόλος του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, και βεβαίως το γεγονός ότι
στην περιοχή διαβιοί μια πολυπληθής ελ-

ληνική κοινότητα, την οποία πρόσφατα
επισκέφτηκε και ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας.
Και βεβαίως κομβικά στοιχεία στο παζλ
είναι η Τουρκία και το διπλό παιχνίδι του
Ερντογάν, ο οποίος από τη μία διατυμπα-
νίζει τη στενή σχέση με τον Πούτιν και
από την άλλη προσπαθεί να εμβαθύνει τις

διμερείς, οικονομικές σχέσεις με το Κίε-
βο. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη και από
την έκβαση των επόμενων ημερών θα
κριθούν πολλά και σε πολλαπλά επίπε-
δα», με προειδοποίησε η πηγή μου. Με
πρώτο από όλα την ξέφρενη πορεία της
ενεργειακής κρίσης… 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, ανάγνωση των δημοσκοπήσε-
ων κάνει η πρώην επίτροπος Άννα Διαμαντοπούλου για την εντυπω-
σιακή άνοδο του ΚΙΝΑΛ μετά την εκλογή Ανδρουλάκη. Όπως λέει, η
δημοσκοπική άνοδος του ΚΙΝΑΛ δίνει ρεαλιστική υπόσταση στην
πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική διακυβέρνηση. Το πή-
γε, δε, και ένα βήμα παρακάτω, εκτιμώντας ότι μετά τις εκλογές ο κ.
Ανδρουλάκης δεν θα μπορέσει να αποφύγει το δίλημμα και εκεί,
υπό προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να αποκλείεται ακόμη και η συ-
νεργασία του Κινήματος Αλλαγής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει μάλιστα ότι
«εκείνο που πρέπει να κάνει το ΚΙΝΑΛ είναι να πει ότι δεν θα αφή-
σει τη χώρα ακυβέρνητη». Εμένα η απορία μου είναι η εξής: Αυτά να
τα εκλάβω ως στήριξη του νέου αρχηγού;

Η  Άννα βλέπει στο... βάθος συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ

Γιατί ανησυχούν Αθήνα 
και ξένοι διπλωμάτες



ΤΤο μεγαλύτερο 
data center στο Κορωπί 
Την κατασκευή του μεγαλύτερου data center
στην Ελλάδα αναλαμβάνει η Mytilineos, μέσω
του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το A-
thens-3 (ATH3), όπως θα ονομάζεται, θα είναι
το νέο, υπερσύγχρονο data center της Lamda
Hellix, A Digital Realty Company, στις εγκατα-
στάσεις της εταιρείας στο Κορωπί. Το εν λόγω
έργο έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα
Athens-1 & Athens-2 (ATH1 & ATH2) και θα εί-
ναι το μεγαλύτερο data center στην Ελλάδα,
καλύπτοντας μια έκταση κτιριακών εγκατα-
στάσεων 8.600 τμ, ενώ θα κατασκευαστεί σύμ-
φωνα με τα Tier III standards και θα πιστοποι-
ηθεί κατά LEED, όπως αναφέρει η εταιρεία σε
σχετική ανακοίνωση. Πρόκειται για μια επέν-
δυση άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Τι λέει για τις φουρτούνες 
Η στήλη είχε γράψει για τις δικαστικές περι-
πέτειες του κ. Λογοθέτη με τον συνεργάτη του
κ. Πιζάντε. Με αφορμή το δημοσίευμά μας λά-
βαμε την ακόλουθη απάντηση από το Libra
Group. «Το Libra Group σέβεται την απόφαση
του Δικαστηρίου, από την οποία είμαστε εξαι-
ρετικά απογοητευμένοι και με την οποία δια-
φωνούμε κα-
τηγορηματικά.
Η συνεπένδυ-
ση αυτή ήταν
περίπλοκη και
ο κ. Πιζάντε,
εξαιρετικά έμ-
πειρος επεν-
δυτής, είχε
πλήρη ενημέ-
ρωση και γνώ-
ση των σχετι-
ζόμενων με
αυτήν κινδύ-
νων. Η ειρω-
νεία της υπό-
θεσης, δε, είναι ότι, εάν είχε επιλέξει να κάνει
τη δέουσα υπομονή και δεν είχε πανικοβλη-
θεί, το αποτέλεσμα για αυτόν θα ήταν πολύ
διαφορετικό.  Η συμπεριφορά του κ. Πιζάντε
αποτελεί δίδαγμα στην πικρία και τη χειραγώ-
γηση και δεν εκπλαγήκαμε με το γεγονός ότι
επέλεξε να κινήσει νομικές διαδικασίες, πα-
ρά τις συνεχείς προσπάθειές μας να αντιμε-
τωπίσουμε τα παράπονά του εξωδικαστικά.
Αν και λυπούμαστε που αυτό το θέμα δεν μπόρε-
σε να επιλυθεί φιλικά και επιφυλασσόμαστε κά-
θε νομίμου δικαιώματός μας, ελπίζουμε ότι και
τα δύο μέρη θα μπορέσουν σύντομα να προχω-
ρήσουν και να θέσουν ένα τέλος στο θέμα αυτό».

Πληθωρισμός: Υπάρχουν
και χειρότερα…  
Υπάρχουν και χειρότερα, δίπλα μας, στην
Τουρκία. Ο νέος υπουργός Οικονομίας και Οι-
κονομικών της γείτονος, Νουρεντίν Νεμπατί,
εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι, εντέλει, ο
πληθωρισμός δεν θα ξεπεράσει το… 50%. Το
2021 έκλεισε με αύξηση του δείκτη τιμών κα-
ταναλωτή κατά 36% στην Τουρκία και την Πέμ-
πτη ανακοινώθηκε ότι τον Ιανουάριο έφτασε
στις παρυφές του 50%. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος
υπουργός εμφανίζεται, ωστόσο, καθησυχα-
στικός. Σε συνέντευξη που παραχώρησε την
Τετάρτη από την Άγκυρα στο ενημερωτικό δί-
κτυο Nikkei Asia, ο Νουρεντίν Νεμπατί προει-
δοποιεί ότι ο πληθωρισμός στη χώρα του θα
πιάσει ταβάνι τον Απρίλιο, αλλά δηλώνει αι-
σιόδοξος: «Δεν πιστεύω ότι θα δούμε ποσοστό
50%. Ελπίζω να μην κάνω λάθος». 

Γελάει το σύμπαν με τα ρεπορτάζ ορισμέ-
νων… ευρωπαϊκών σάιτ. Έγραφαν ότι η Κο-
μισιόν είναι δυσαρεστημένη με την κυβέρ-
νηση στην Ελλάδα και πιέζουν για τη δημι-
ουργία τεχνοκρατικής κυβέρνησης. Το κα-
ταπληκτικό ρεπορτάζ έγραφε μάλιστα ότι
«μπροστά στο φάσμα ακυβερνησιμότητας
και εκκρεμότητας πληρωμής της δεύτερης
δόσης του Ταμείου, η Κομισιόν σε συνεν-
νόηση με μεγάλα κράτη όπως η Γερμανία και
η Γαλλία θα πιέσουν για κυβέρνηση εθνικής
ενότητας με τεχνοκράτες εγνωσμένου κύ-
ρους». Πάμε τώρα παρακάτω… Ο επικεφα-
λής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ,
όταν ρωτήθηκε σχετικά με δημοσίευμα το
οποίο αναφέρει ότι «κύκλοι της Κομισιόν
πιέζουν για τεχνοκρατική κυβέρνηση στην
Αθήνα», έκανε λόγο για «γελοίο και εντελώς
αβάσιμο δημοσίευμα». Ειδικότερα, ο κ. Μα-
μέρ σημείωσε ότι «η Κομισιόν δεν θα πέσει
τόσο χαμηλά σχολιάζοντας ένα τόσο γελοίο
και αβάσιμο δημοσίευμα». Το μέγα ερώτημα
είναι ποιος διοχετεύει αυτές τις ανυπόστα-
τες πληροφορίες στα media; 

Ο Μητσοτάκης
λέει «όχι» 
στην πόλωση 

Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, μου λένε κυ-
βερνητικοί κύκλοι, δεν πρόκειται να
ακολουθήσει την κατρακύλα της ατζέν-

τας του ΣΥΡΙΖΑ με καταγγελίες και πόλωση. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιθυμεί επ’ ουδε-
νί, όπως τονίζουν συνεργάτες του, να εμπλακεί
σε μια στείρα αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ για
το ποιος έκανε τη χειρότερη ή την καλύτερη
διαχείριση σε διάφορα ζητήματα. Δεν θέλει σε
καμία περίπτωση -όπως τονίζουν- να εμπλακεί
σε μια άνευ ουσίας τοξικότητα. Το σύνθημα,
λοιπόν, από εδώ και πέρα είναι «βλέπουμε τη
μεγάλη εικόνα» και «δεν μπαίνουμε στον
βούρκο της μεμψιμοιρίας», για να μη γυρίσει η
χώρα στο 2012…

Για να ξέρετε: Ο Ιβάν Σαββίδης
μπαίνει στο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο. Το όνομα του ιστότοπου εί-
ναι open-market.gr και υπάγε-

ται στην Dimera Group ΜΕΠΕ, η
οποία έχει έδρα την οδό Μικράς

Ασίας, όπου βρίσκεται το γήπεδο της Τούμπας στη
Θεσσαλονίκη. Του όλου εγχειρήματος ηγούνται οι
δύο στενοί συνεργάτες του επιχειρηματία, Maria
Goncharova και Artur Davidian.
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Τα στημένα ρεπορτάζ 
για τους τεχνοκράτες…
πρωθυπουργούς 

Το «καρφί» Σκέρτσου 
για Ανδρουλάκη 

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος φαίνε-
ται να επιβεβαιώνει πλήρως τα σενάρια ότι στη ΝΔ
τελείωσαν τα χάδια προς το ΚΙΝΑΛ. Σε ανάρτησή
του στο Facebook, ο κ. Σκέρτσος αναφέρεται σε
νεόκοπη ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, γράφον-
τας χαρακτηριστικά: «Αν η νεόκοπη ηγεσία του ΚΙ-
ΝΑΛ δεν μπορεί να ορθώσει ανάστημα στο “εύκο-
λο” ζήτημα της κοινοβουλευτικής εξαχρείωσης -
και απαξίωσης των ίδιων των στελεχών του- όπως
επιχειρείται διά του Π. Πολάκη, τι θα κάνει όταν
κληθεί να πάρει θέση σε πιο δύσκολα και σύνθετα
προβλήματα που θα απαιτούν καθαρές και θαρρα-
λέες θέσεις αντί ίσων αποστάσεων; Προσωπικά ως
πολίτης μιας χώρας που δοκιμάστηκε σκληρά από
τον λαϊκισμό και την οικονομική καθήλωση, είμαι
περήφανος για τη συγκυβέρνηση σωτηρίας του
2012-2014 και τις υπηρεσίες που προσέφερε στη
χώρα. Ισχύει το ίδιο και για τη σημερινή ηγετική
ομάδα του ΚΙΝΑΛ;».
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...
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Το παρασκήνιο της εκλογής Σαρτζετάκη

O
Χρήστος Σαρτζετάκης είναι αλήθεια ότι υπηρέτησε με ήθος και τον θεσμό του
ΠτΔ και το δικαστικό σώμα. Θυμήθηκα, βέβαια, την ιστορία της εκλογής του
στην Προεδρία. Οι παλαιοί πολιτικοί συντάκτες θυμούνται, για παράδειγμα, τα

περιβόητα γαλάζια ψηφοδέλτια επί των οποίων ανεγράφη το όνομα του Χρ. Σαρτζετά-
κη. Στην πρώτη ψηφοφορία της 17ης Μαρτίου 1985 η υποψηφιότητα Σαρτζετάκη έλα-
βε 178 ψήφους από τους βουλευτές ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, 22 λιγότερους από τους απαι-
τούμενους. Το αποτέλεσμα σόκαρε τον Παπανδρέου. Λέγεται, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο
Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε εντολή να τοποθετηθεί πάνω από την κάλπη ισχυρή
λάμπα, προκειμένου να «εκτίθενται» όσοι τυχόν επέλεγαν τη λευκή και όχι τη γαλάζια
ψήφο, γεγονός που καταγγέλθηκε ως ωμή παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου.
Ωστόσο, ακόμη και στην τελευταία κρίσιμη ψηφοφορία βρέθηκαν πέντε άκυρα και μία
λευκή ψήφος από όσους βουλευτές κατά κυριολεξία αποτόλμησαν να διαφωνήσουν
με την επιλογή του Ανδρέα Παπανδρέου. Η αντιπολίτευση… βγήκε εκείνη την περίο-
δο στα κάγκελα κάνοντας λόγο για «ωμή παραβίαση της Δημοκρατίας». Κατά τη διάρ-
κεια της δεύτερης διαδικασίας έγινε το απίστευτο. Ο τότε βουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας στα Ιωάννινα, Ελευθέριος Καλογιάννης, μπούκαρε στην Ολομέλεια, πήρε επ’
ώμου την κάλπη και προσπάθησε να τη μεταφέρει στα γραφεία του κόμματός του. Η
ενέργειά του αυτή τον έκανε γνωστό στο Πανελλήνιο με το παρατσούκλι «Καλπογιάν-
νης». Κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία της εκλογής του Χρήστου Σαρτζετάκη στην
Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η… αλληλέγγυα δημοσιογράφος
Εκείνη η αλληλέγγυα και ανεξάρτητη Ολλανδή δημοσιογράφος που θα έφευγε από την Ελλάδα, τι
απέγινε τελικά; Έφυγε; Σε ποια αναφέρομαι; Στην κυρία Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ που πριν από λίγους
μήνες συγκέντρωσε πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και μάλιστα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου,
στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ολλανδού ομολόγου του Μ.
Ρούτε. Ναι, η κυρία που κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι ψεύδεται για τις παράνομες
επαναπροωθήσεις προσφύγων. Τότε μας είχε πει απογοητευμένη ότι θα έκλεινε το σπίτι της στην
Ύδρα όπου μένει χρόνια και θα έφευγε από την Ελλάδα, αφού τόσο είχε πικραθεί από τη
συμπεριφορά των ιθαγενών και των πολιτικών τους ισταμένων. Την περασμένη εβδομάδα, την είδαν
έξω από τον Άρειο Πάγο να διαδηλώνει υπέρ της αθωότητας των εμπλεκόμενων στην υπόθεση
Παπαγγελόπουλου, ενώ τη Δευτέρα το μεσημέρι εθεάθη σε συγκέντρωση υγειονομικών-
νοσηλευτών έξω από το υπουργείο Υγείας. Σιγά μην έφευγε. Πού θα βρει καλύτερα… 
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Από τους
πρασινοφρουρούς
στους…
συριζοφρουρούς
«Συριζοφρουρούς» στη Δικαιοσύνη και τη
Δημόσια Διοίκηση, εγκάθετους δηλαδή της
Κουμουνδούρου, προτείνει για τη δεύτερη
φορά Αριστερά η πρώην υπουργός του κόμ-
ματος Τασία Χριστοδουλοπούλου. «Εμείς
κάναμε διάφορες τομές που δεν ξέρω αν
άξιζαν τον κόπο, κάναμε να γίνονται γραμ-
ματείς και διευθυντές αυτοί που θα είχαν τα
προσόντα, ενώ είναι γνωστό πως όταν θες να
κάνεις την πολιτική σου, πρέπει να έχουμε
ανθρώπους δικούς μας, να μπορούμε επί
τόπου να τους επηρεάζουμε. Δηλαδή εγώ
έχω κάτσει και έχω σκεφτεί τι έκανε το ΠΑ-
ΣΟΚ για να κυριαρχήσει το 1981 και γιατί τό-
τε η ΝΔ μιλούσε για πρασινοφρουρούς. Εί-
χανε ρίξει όλο το κόμμα μέσα σε όλους τους
θεσμούς και προσπαθούσαν πραγματικά να
τους ανατρέψουν μέσα στο ίδιο τους το σπί-
τι. Αυτό είναι, νομίζω, το μάθημα» είπε η Τα-
σία Χριστοδουλοπούλου. Μαρτυράνε χωρίς
ξύλο οι άνθρωποι…

Νέο πρόσωπο στο Υπερταμείο
(ΕΕΣΥΠ). Ανακοίνωσε την έντα-
ξη του κυρίου Μιχάλη Οράτη στη
διοικητική ομάδα της εταιρείας
στη θέση του chief risk officer. Ο
κ. Οράτης διαθέτει περισσότερα
από 30 χρόνια εμπειρίας σε θέ-
ματα Διαχείρισης Κινδύνων,
Κανονιστικής Συμμόρφωσης
και Treasury, από θέσεις ανώ-
τερης διοίκησης σε εταιρείες
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η άμεση αντίδραση
Θεοδωρικάκου

Μόνο ως θετική μπορεί να χαρακτη-
ριστεί η άμεση κινητοποίηση της Ελλη-
νικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για
την εξιχνίαση της στυγερής δολοφο-
νίας του 19χρονου Άλκη από χούλιγκαν.
Θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή υπήρ-
ξε ρητή εντολή του πρωθυπουργού
προς τον υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτη. «Τάκη, θέλω άμεσα αποτελέσματα
επί των ερευνών. Να βρεθούν οι δρά-
στες», ήταν η εντολή Μητσοτάκη. Φαί-
νεται, λοιπόν, ότι ο Θεοδωρικάκος
ενήργησε αστραπιαία και απέδωσαν
αποτελέσματα οι έρευνες της Ασφάλει-
ας. Ο Θεοδωρικάκος ενημέρωσε άμεσα
τον πρωθυπουργό και αυτό προσμε-
τράται στα θετικά του υπουργού. 
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του
Θανάση
Δέτση

Σύμβουλος 
Στρατηγικής, 
Πολιτικών 
Βιωσιμότητας
και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης

Ναφθαλίνη… σαν τα χιόνια
Ε

πηρεασμένος από την έντονη επικαιρότητα των
τελευταίων ημερών -ενώ γράφεται το παρόν
έχει ολοκληρωθεί η πρόταση μομφής στη Βου-

λή-, θα μοιραστώ ένα εσωτερικό, αλλά «σιγοτραγου-
δισμένο» ενίοτε σε όλων μας το μυαλό, ερώτημα. Αξί-
ζουμε τους ηγέτες μας ή, να το θέσω καλύτερα, είναι
βγαλμένοι από τα σπλάχνα της κοινωνίας μας, δηλαδή
τη χαρακτηρίζουν;

Ανήκω σε μια γενιά ανθρώπων που έζησαν μέσα
από τα μάτια των γονιών τους την εποχή της επίπλα-
στης ευημερίας και εκκίνησαν τον επαγγελματικό
τους βίο μέσα σε συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής
και ηθικής κρίσης (2011-2014). Βίωσα, με αγωνία για
τις εξελίξεις στην πατρίδα, ένα μέρος της σκληρής
τριετίας στο εξωτερικό και το υπόλοιπο μισό επιστρέ-
φοντας και επιχειρώντας στην Ελλάδα, παρακινούμε-
νος από κάποια δόση πατριωτικής διαστροφής και μια
ακατάληπτη δύναμη αισιοδοξίας. 

Και ενώ η ελπίδα γεννήθηκε άλλη μία φορά στην
πατρίδα μας και η προσμονή για την κυβέρνηση των
ικανών και άριστων τεχνοκρατών έπιασε κόκκινο,
βρεθήκαμε οι περισσότεροι να απορούμε αν οι προσ-
διορισμοί και απλοί ορισμοί λέξεων απέκτησαν άλλο
νόημα και κυρίως αν κάποιος μας κάνει φάρσα.

Η ναφθαλίνη μύρισε και ξεπρόβαλαν μπροστά μας:
Ένας τεράστιος κομματικός στρατός μετακλητών

που στελεχώνει τόσο το «περίφημο» επιτελικό διοι-
κητήριο, τα γραφεία υπουργών και άλλων αξιωματού-
χων, αλλά κυρίως πλέον θέσεις ευθύνης της δημό-
σιας διοίκησης, λες και ξεχάστηκε το αίτημα για ένα
ευέλικτο και αποδοτικό Δημόσιο, λες και δεν έχουν

φύγει τόσοι νέοι επιστήμονες στο εξωτερικό; 
Μια ακροδεξιά αισθητική αναμεμειγμένη με μια

«τεχνοκρατική» οπισθοδρόμηση ύφους και οράμα-
τος, λες και είχαμε ανάγκη να επιστρέψουμε στη δε-
καετία του ’60; Και 

Ένας μιντιακός μανδύας προστασίας, που κάνει το
άσπρο μαύρο και παγιδεύει νέους δημοσιογράφους
σε μια «εξαρτημένη» εργασία και όχι σε μια δημιουρ-
γική και μαχητική δημοσιογραφία.

Έχει επιστρέψει για τα καλά η παρασιτική οικονο-
μία και η αποδόμηση κάθε σταθερής αξίας της κοινω-
νικής μας ταυτότητας, που τόσες δεκαετίες διαφυλά-
χτηκε ως η βάση της κοινωνικής συνοχής, του Κρά-
τους Δικαίου και του στίγματος που εκπέμπει η χώρα,
ακόμη και τα δύσκολα χρόνια της λιτότητας και των
μνημονίων. 

ΑΝΤΙ το ΕΣΥ να υποστηριχθεί σε υποδομές και σε
προσωπικό, να επιτελέσει και να ενισχύσει τον ρόλο
του ως εξισορροπητικός παράγοντας περίθαλψης για
όποιον το έχει ανάγκη και να πρωτοστατήσει στην
έρευνα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα απορρο-
φώντας και ενθαρρύνοντας επιστήμονες γιατρούς,

ΑΝΤΙ η δημόσια παιδεία μας να γίνει πιο εξωστρε-
φής, πιο ενθαρρυντική και ανοικτή στα ταλέντα των
νέων, ενισχύοντας παράλληλα την τεχνική εκπαίδευ-
ση σε στοχευμένους τομείς, όπως η βιομηχανία οικο-
λογικών μέσων μεταφοράς και συστημάτων ΑΠΕ, και
συνδέοντάς τη με την παραγωγική ανασυγκρότηση, 

ΑΝΤΙ οι πολιτικές έρευνας και τεχνολογίας να ανα-
δείξουν τη χώρα ως ένα μεγάλο κέντρο ανάπτυξης και
μεταφοράς προστιθέμενης αξίας, 

ΑΝΤΙ οι πολυεθνικές επενδύσεις στην πατρίδα μας,
που καλώς ενθαρρύνονται, όπως αυτή των data cen-
ters της Microsoft, να αποτελέσουν το κίνητρο να ανα-
πτύξουμε περιοχές της χώρας με χαμηλό ΑΕΠ και
υψηλή ανεργία αλλά και τη χαμένη επικοινωνία με τις
τοπικές κοινωνίες, όπως η Δυτική Ελλάδα, οι οποίες
παράλληλα διαθέτουν σημαντικά ακαδημαϊκά και
ερευνητικά clusters, όπως το Πολυτεχνείο της Πά-
τρας, 

ΑΝΤΙ οι υποδομές της χώρας, υφιστάμενες και νέ-
ες, και ειδικά τα φυσικά μονοπώλια (ενέργεια, τηλεπι-
κοινωνίες, μεταφορικά δίκτυα) να αξιοποιηθούν ανα-
δεικνύοντας έναν νέο, σύγχρονο παρεμβατικό ρόλο
του κράτους προς όφελος των πολιτών και της εξω-
στρέφειας της οικονομίας και του παραγωγικού μας
μοντέλου,

ΑΝΤΙ ο φορολογικός και τραπεζικός μηχανισμός
της χώρας να μην αντιμετώπιζε κάθε πολίτη ως οιονεί
«απατεώνα», κακοπληρωτή και ιερή αγελάδα μό-
χλευσης κεφαλαίων, αλλά να μπορούσε να αξιολογή-
σει και να στηρίξει τις πραγματικές ανάγκες των πολι-
τών και επιχειρήσεων, αυτών που χρηματοδότησαν
με πάνω από 30 δισ. τις ανακεφαλαιοποιήσεις των
τραπεζών,

ΑΝΤΙ των παραπάνω, η Πολιτεία μάς αντιμετωπίζει
ως υποτελείς μιας καθεστωτικής αντίληψης για την
άσκηση της εξουσίας, χωρίς κοινωνική λογοδοσία, με
αποδυναμωμένους τους μηχανισμούς ελέγχου και
απόδοσης ευθυνών, όπως η Δικαιοσύνη. Είμαστε οι
χρήσιμοι κάθε τέσσερα χρόνια δίνοντας νομιμοποί-
ηση σε όσα θα γίνουν για εμάς χωρίς εμάς. 

του
Κων/νου 

Σ. Μαργαρίτη

Η νόσος Covid-19 έφερε τεράστια αναστάτωση στα
νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών
του Νότου της ΕΕ αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα οι-
κονομικά προβλήματα.

Υπέρογκες αυξήσεις, φυσικές καταστροφές, έλλει-
ψη χρηματοδοτικών εργαλείων δημιουργούν αποπνι-
κτικό κλίμα στην αγορά.

Η πατρίδα μας καλείται να αντιμετωπίσει με ευελι-
ξία και αποφασιστικότητα τη μεγάλη κρίση και οι τρά-
πεζες δείχνουν για μία ακόμη φορά απρόθυμες να
στηρίξουν τις επιχειρήσεις. 

Οι πολιτικοί προϊστάμενοι πολλών υπουργείων
έδειξαν ατολμία και έλλειψη management να διαχει-
ριστούν τα φυσικά φαινόμενα (χιονιάς) και άφησαν
εκτεθειμένο τον πρωθυπουργό. 

Ο λαός δεν αντέχει άλλες αυξήσεις σε ρεύμα, αέριο
και είδη πρώτης ανάγκης. Οι επενδύσεις καθυστε-
ρούν και ο τουρισμός, για μία ακόμη χρονιά, ίσως
αποτελέσει τη σανίδα σωτηρίας της ελληνικής οικο-
νομίας.  Ενώ το 2021 ήταν μια χρονιά ισχυρής οικονο-
μικής ανάκαμψης, η ανάκαμψη αυτή ούτε καθολική
ήταν ούτε ολοκληρωμένη. Δυστυχώς, οι προοπτικές
για το 2022 φαίνονται τώρα χειρότερες από όσο προ-
έβλεπε το ΔΝΤ τον περασμένο Οκτώβριο: οι βασικοί
παράγοντες, όπως υποστηρίζει, είναι η παραλλαγή

Όμικρον της Covid-19, οι ελλείψεις στις προμήθειες
και ο απρόσμενα υψηλός πληθωρισμός.

Οι υποβαθμίσεις στις προβλέψεις είναι ιδιαίτερα
έντονες για τις ΗΠΑ και την Κίνα. Οι αβεβαιότητες εί-
ναι μεγάλες, με τα ρίσκα να είναι κυρίως πτωτικά. Πά-
νω από όλα, είναι ευκολότερο να υποστηρίξει κανείς
πως το βασικό σενάριο του Ταμείου είναι υπερβολικά
αισιόδοξο, αντί για απαισιόδοξο.

Πριν από έναν χρόνο, το Ταμείο προέβλεπε πως η
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2021 θα διαμορ-
φωνόταν στο 5,5%, με την ανάπτυξη των χωρών υψη-
λού εισοδήματος στο 4,3%. Τώρα εκτιμά πως η παγκό-
σμια ανάπτυξη πέρυσι ήταν 5,9%, με την ανάπτυξη στις
χώρες υψηλού εισοδήματος στο 5%.

Η βελτίωση στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες
αγορές ήταν πολύ μικρότερη: πριν από έναν χρόνο, η
ανάπτυξη το 2021 προβλεπόταν στο 6,3%, έναντι του
6,5% που εκτιμάται τώρα. Γενικά, σημειώνει το ΔΝΤ, το
αν τα αποτελέσματα του 2021 βελτιώθηκαν έναντι της
πρόβλεψης στα τέλη του 2020 εξαρτάται από την επί-
τευξη υψηλού επιπέδου εμβολιασμού: τα εμβόλια εί-
ναι τόσο οικονομική όσο και υγειονομική πολιτική.

Οι υποβαθμίσεις των προβλέψεων για το 2022 από
τον Οκτώβριο του περασμένου έτους δεν είναι δρα-
ματικές: η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται ακόμα

πως θα αναπτυχθεί με ρυθμό υψηλότερο της τάσης,
στο 4,4%, με τις χώρες υψηλού εισοδήματος να ανα-
πτύσσονται με ρυθμό 3,9% και τις αναδυόμενες και
αναπτυσσόμενες χώρες με 4,8%. Οι υποβαθμίσεις εί-
ναι 0,5, 0,6 και 0,3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.
Είναι ιδιαίτερα έντονες για τις ΗΠΑ, με την πρόβλεψη
για την ανάπτυξη του 2020 να είναι μειωμένη κατά 1,2
ποσοστιαίες μονάδες στο 4%, και για την Κίνα, με την
πρόβλεψη για την ανάπτυξη να μειώνεται κατά 0,8 πο-
σοστιαίες μονάδες στο 4,8%.

Το ΔΝΤ πιστεύει πως η πανδημία θα τεθεί υπό έλεγ-
χο παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2022. Αυτό υποδη-
λώνει πως θα επιτευχθεί εμβολιασμός στις περισσό-
τερες χώρες και πως επίσης τα εμβόλια θα παραμεί-
νουν αποτελεσματικά.

Το Ταμείο επίσης υιοθετεί την αντίληψη πως ο υψη-
λός πληθωρισμός είναι παροδικός, αν και θα είναι
χειρότερος και θα διαρκέσει περισσότερο από όσο
αναμενόταν προηγουμένως -τόσο από το ΔΝΤ όσο και
από τους περισσότερους.

Η Ελλάδα καλείται να βελτιώσει τις επιδόσεις της
στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο σκηνικό, όχι με μέτρα
ασφυξίας, αλλά με μια σύγχρονη και ευέλικτη οικο-
νομική πολιτική που θα δημιουργεί ανάπτυξη και
ευημερία.

Η ελληνική οικονομία να υπερβεί τα εμπόδια
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Προπαγάνδα 
Ερντογάν 
με fake news 
για μετανάστες

Η εκστρατεία ψευδών ειδήσε-
ων της Άγκυρας δεν περιορίζεται
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
με τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν να εξαπολύει αήθη επίθε-
ση εναντίον της Ελλάδας με
αφορμή τον θάνατο των δώδεκα
μεταναστών. Μετά την προκλητι-
κή προπαγάνδα του υπουργού
Εσωτερικών της Τουρκίας, Σου-
λεϊμάν Σοϊλού, που κατηγόρησε
την Αθήνα για τον θάνατο μετα-
ναστών από το κρύο κοντά στα
ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Ερν-
τογάν έκανε λόγο για «παράνομη
συμπεριφορά της Ελλάδας» και
ισχυρίστηκε πως «υπήρξαν πολ-
λοί άνθρωποι, οι βάρκες των
οποίων βούλιαξαν αφού προ-
ηγουμένως τρυπήθηκαν». Ο
Τούρκος πρόεδρος, όμως, υπε-
ρέβη τα όρια με τις προσβλητικές
αναφορές κατά της Ελλάδας.
«Δυστυχώς, αυτή η συμπεριφο-
ρά είναι και ένας δείκτης του ελ-
ληνικού πολιτισμού», είπε ο Ερν-
τογάν, προσθέτοντας ότι «έφτια-
ξαν τη Frontex για τον σκοπό αυ-
τό, αλλά είναι άχρηστη, είδαν δώ-
δεκα ανθρώπους να πεθαίνουν
από το κρύο και αυτοί συνεχίζουν
να στηρίζουν την Ελλάδα».

«Πρόκειται για τελείως ανυπό-
στατους και ψευδείς χαρακτηρι-
σμούς, ενταγμένους στο συνολι-
κό σχέδιο της τουρκικής προπα-
γάνδας», τόνισε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου, ερωτηθείς για τις εμπρηστι-
κές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Απάντηση στα τουρκι-
κά  fake  news  έδωσε και ο
υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο
οποίος ξεκαθάρισε ότι «οι συγ-
κεκριμένοι μετανάστες δεν
έφτασαν ποτέ στα σύνορα» και
κάλεσε την Άγκυρα «αντί να
προωθεί αβάσιμους ισχυρι-
σμούς, να τηρήσει τις υποχρεώ-
σεις της και να εργαστεί για να
αποτρέψει αυτά τα επικίνδυνα
ταξίδια», ώστε να μην υπάρξουν
ανάλογες τραγωδίες στο μέλλον.

Γιατί η Άγκυρα
στοχοποιεί τη
νήσο Ζουράφα

«Φ
ωτιά» έχει πάρει η τουρ-
κική προπαγάνδα «ανα-
καλύπτοντας» δήθεν
περιστατικά έντασης σε

περιοχές που επιχειρεί να «γκριζάρει» η
Άγκυρα. Σε λογαριασμό του Twitter που
απηχεί το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας»
εμφανίστηκε βίντεο στο οποίο Τούρκοι
ψαράδες εξαπολύουν φραστική επίθεση
εναντίον σκάφους του Λιμενικού Σώμα-
τος, αρνούμενοι να απομακρυνθούν από
περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας ανοιχτά
της νήσου Ζουράφα.

Στο βίντεο που αναπαρήγαγαν και μεγά-
λης κυκλοφορίας τουρκικές εφημερίδες, οι
ψαράδες όχι μόνο δεν συμμορφώνονται με
τις υποδείξεις του Λιμενικού, που τους κα-
λεί να αποχωρήσουν από την περιοχή, αλλά
φωνάζουν και απειλούν ότι θα καλέσουν
την τουρκική Ακτοφυλακή. Από το σκάφος
του Λιμενικού Σώματος ακούγεται η οδηγία
«βρίσκεστε σε ελληνικά χωρικά ύδατα,
απομακρυνθείτε αμέσως» και οι ψαράδες
απαντούν «εδώ είναι διεθνή ύδατα, δεν
μπορείτε να παρέμβετε». Στη συνέχεια οι
τόνοι ανεβαίνουν με τον Ιλκέρ Οζντεμίρ να
αποκαλεί «δειλούς» τους αξιωματικούς του
Λιμενικού, λέγοντας ότι «αν καλέσω την
Ακτοφυλακή, θα το βάλετε στα πόδια».

Στην Αθήνα επικρατεί η εκτίμηση ότι η
εμμονή της Τουρκίας με τη Ζουράφα δεν

είναι τυχαία. Η περιοχή στοχοποιήθηκε
πρόσφατα και από την τουρκική Αεροπο-
ρία. Στις 13 Ιανουαρίου, ένα ζευγάρι τουρ-
κικών F-4 πραγματοποίησε υπέρπτηση
πάνω από το ελληνικό νησί, θέλοντας να
«οριοθετήσει» τις παράνομες διεκδική-
σεις της Άγκυρας. Στους ανυπόστατους
χάρτες που κατά καιρούς δημοσιεύει το
υπουργείο Εξωτερικών των γειτόνων, η
Ζουράφα αποτελεί το βόρειο άκρο της πε-
ριοχής στο οποίο απλώνονται οι μαξιμαλι-
στικές διεκδικήσεις της Τουρκίας.

« Γ Ρ Α Μ Μ H »  Δ Ε Ν Δ Ι Α  Μ Ε  Ι Σ Ρ Α H Λ
Σε ανοιχτή επικοινωνία βρίσκονται Αθήνα και Τελ Αβίβ με τα θέματα της αμυντικής

και ενεργειακής συνεργασίας στο επίκεντρο. Ο Νίκος Δένδιας συνομίλησε τηλεφωνι-
κά με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιαΐρ Λαπίντ, επιβεβαιώνοντας τις εξαιρετικές διμε-
ρείς σχέσεις, ενώ συζήτησαν για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
και την Ουκρανία. Στην ατζέντα των δύο υπουργών βρέθηκε και η επικείμενη επίσκε-
ψη του προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στην Ελλάδα. Η Αθήνα επιθυμεί να εμβα-
θύνει τη στρατηγική της συνεργασία με το Ισραήλ που αναδεικνύεται σε έναν από τους
σημαντικότερους συμμάχους της στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που η Άγκυρα
επιδίδεται σε διαρκή «επίθεση» φιλίας προς όλους τους γείτονές της, πλην της Αθή-
νας, επιδιώκοντας να μπει σφήνα στις συμμαχίες της Ελλάδας.

Τσαμπουκάδες από Τούρκους
ψαράδες προς το Λιμενικό 
σε ελληνικά χωρικά ύδατα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Μ
ε το αίτημα της Τουρκίας για
νέα F-16 να βρίσκεται σε ανα-
μονή, η Ελλάδα σχεδιάζει
ήδη τις επόμενες κινήσεις

της για την περαιτέρω αναβάθμιση του αε-
ροπορικού της Στόλου και συνολικά των
Ενόπλων Δυνάμεών της.

Επόμενος στόχος για την πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία είναι η μετάβαση στην
5η γενιά μαχητικών αεροσκαφών και η εν-
σωμάτωση του «αόρατου» για τα εχθρικά
ραντάρ F-35 στο οπλοστάσιο της Πολεμι-
κής Αεροπορίας. Το τεχνολογικό άλμα που
έφεραν τα Rafale «είναι μόνο η αρχή», το-
νίζουν με νόημα πηγές του Γενικού Επιτε-
λείου Αεροπορίας, προμηνύοντας την εν-
τυπωσιακή συνέχεια που θα ακολουθήσει.
Το πρώτο βήμα για τη νέα εποχή θα γίνει
εντός της επόμενης εβδομάδας με την
άφιξη στην Αθήνα της
ομάδας JSF (Joint Strike Fighter), όπως
αποκαλείται το πρόγραμμα ανάπτυξης και
πωλήσεων του F-35. Η ομάδα αυτή, που
αποτελείται από υψηλόβαθμους Αμερικα-
νούς αξιωματούχους, θα έχει διαδοχικές

συναντήσεις με την ηγεσία της Πολεμικής
Αεροπορίας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Λάρισα ή Ανδραβίδα
Είχε προηγηθεί η αναλυτική παρουσία-

ση των δυνατοτήτων του υπερσύγχρονου
αεροσκάφους σε πολιτική και στρατιωτι-
κή ηγεσία τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ
μετά τις επαφές που θα λάβουν χώρα την
επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ακο-
λουθήσει «αυτοψία» στις βάσεις που θα
μπορούσαν να φιλοξενήσουν το F-35.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τις περισσότε-
ρες πιθανότητες συγκεντρώνουν η Λάρι-
σα και η Ανδραβίδα, όμως σε κάθε περί-
πτωση θα απαιτηθούν σημαντικές ανα-
βαθμίσεις σε θέματα ασφάλειας και υπο-
στήριξης, ώστε να δημιουργηθεί η νέα
«φωλιά» του Stealth μαχητικού. 

Η επίσκεψη της ομάδας JSF είχε προ-
γραμματιστεί για τις αρχές του έτους,
όμως η απόφαση της Φινλανδίας να επι-
λέξει για μελλοντικό μαχητικό της το F-
35 οδήγησε στην αναβολή των συζητήσε-
ων με την Ελλάδα. Πηγές της κατασκευά-
στριας εταιρείας μάλιστα επισημαίνουν
στην «Political» ότι η Αθήνα δεν πρέπει
να χάσει άλλο χρόνο, διότι αρκετοί υπο-
ψήφιοι αγοραστές έχουν εκδηλώσει το
ενδιαφέρον τους για το «αόρατο» αερο-
σκάφος, με κίνδυνο να δεσμευτούν όλες

οι διαθέσιμες θέσεις στη γραμμή παρα-
γωγής.

Κόστος και διαθεσιμότητα
Η «task force» του F-35 θα αναλάβει

ακόμη να προετοιμάσει το αίτημα με το
οποίο η Αθήνα θα ζητήσει από την αμερι-
κανική κυβέρνηση να ενημερωθεί για το
κόστος και τη διαθεσιμότητα του αερο-
σκάφους, ώστε να αγοράσει τουλάχιστον
μία μοίρα F-35. Άλλωστε, η Δομή Δυνά-
μεων που ενέκρινε το ελληνικό Κοινο-
βούλιο προβλέπει την αγορά τουλάχιστον
48 νέων μαχητικών. Τα 24 Rafale καλύ-
πτουν τις μισές ανάγκες για σύγχρονα αε-
ροσκάφη, με τα υπόλοιπα 24 να είναι είτε
μια δεύτερη μοίρα  Rafale είτε μια
μοίρα F-35, ώστε να αντικατασταθούν
τα F-4 Phantom II. 

Την αποφασιστικότητα της ηγεσίας να
προχωρήσει στην 5η γενιά μαχητικών
υπογράμμισε στο μήνυμά του και ο νέος
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπο-
ρίας, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπου-
ρολιάς, κατά την τελετή παραλαβής των
καθηκόντων του. Ο αρχηγός ΓΕΑ τόνισε
ότι η Πολεμική Αεροπορία μπαίνει σε νέα
εποχή, όπου οι δικτυοκεντρικές επιχειρή-
σεις θα αποτελούν μονόδρομο «και σε αυ-
τό το κάλεσμα πρέπει να είμαστε παρόν-
τες και προετοιμασμένοι να αφομοιώσου-
με την τεχνολογία της επόμενης γενιάς,

εκτινάσσοντας την Αεροπορία μας στο
κλειστό κλαμπ της αεροπορικής ελίτ του
σύγχρονου κόσμου», ανέφερε μεταξύ άλ-
λων το πρώτο «Γεράκι» της χώρας. Ο αντι-
πτέραρχος Μπουρολιάς άλλωστε έχει
άριστη γνώση των επιχειρησιακών δυνα-
τοτήτων του F-35, αφού ως αρχηγός ΑΤΑ
λάμβανε τις αναφορές των Ελλήνων πιλό-
των που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και ασκήσεις με τα ισ-
ραηλινά, ιταλικά και αμερικανικά F-35.

Ισορροπίες στο Αιγαίο
Το νέο δόγμα των δικτυοκεντρικών επι-

χειρήσεων εμπεδώνεται ήδη στην Πολεμική
Αεροπορία, η οποία έχει ανατρέψει το ισο-
ζύγιο δυνάμεων στο Αιγαίο και την Ανατολι-
κή Μεσόγειο με την έλευση των 4,5ης γε-
νιάς Rafale F3R, ενώ η ισχύς πυρός του ελ-
ληνικού οπλοστασίου θα αναβαθμιστεί πε-
ραιτέρω με την ενσωμάτωση των φονικών
«Οχιών», των αναβαθμισμένων F-16 Viper,
τα οποία διακαώς επιθυμεί να αποκτήσει η
Τουρκία, αλλά το αίτημά της βρίσκεται στον
«πάγο» από την Ουάσιγκτον.

Πηγές του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας προμηνύουν 
εντυπωσιακή συνέχεια με την 
5η γενιά μαχητικών αεροσκαφών

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Επόμενος στόχος
τα «αόρατα» F-35
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Κούγιας: «Ζητώ επέκταση κατηγορητηρίου για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης»
του Κώστα Παππά

Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη δολοφονία του 19χρο-
νου Άλκη στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε μιλώντας στην «Poli-
tical» o συνήγορος της οικογένειας του άτυχου νέου που δολο-
φονήθηκε με άγριο τρόπο έπειτα από επίθεση που δέχτηκε μα-
ζί με δύο φίλους του, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο κ. Κούγιας
δήλωσε σχετικά: «Ασκήθηκε ποινική δίωξη που καθιστά κατη-
γορούμενους όλους όσοι συμμετείχαν για όλα τα αδικήματα.
Όλοι κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία σε βάρος του Άλ-
κη, ανεξαρτήτως αν κάποιος τον χτύπησε με ρόπαλο ή με μα-
χαίρι ή δεν τον χτύπησε καθόλου. Κινδυνεύουν όλοι με ισόβια.

Όλοι κατηγορούνται για τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βά-
ρος των άλλων δύο παιδιών και περιμένουμε τη σύλληψη των
υπόλοιπων δραστών. Γνωρίζω ότι όλες οι δυνάμεις της Αστυ-
νομίας στη Θεσσαλονίκη βγήκαν στον δρόμο για να τους συλ-
λάβουν. Οκτώ άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση».

Ο γνωστός ποινικολόγος υποστήριξε επίσης πως σκέφτε-
ται να ζητήσει την επέκταση του κατηγορητηρίου για όσους
εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, ώστε να κατηγορηθούν οι
δράστες και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης: «Αυτοί
δεν είναι οπαδοί, είναι εγκληματίες και μέλη εγκληματικής
οργάνωσης. Με ενοχλεί που δεν ασκήθηκε και η δίωξη για
εγκληματική οργάνωση. Ίσως τη Δευτέρα να ζητήσω την

επέκταση της ποινικής διώξεως. Δεν έχουν σχέση με το πο-
δόσφαιρο αυτοί. Χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για να κά-
νουν εμπόριο ναρκωτικών και προστασία στα μαγαζιά. Αυτή
είναι η δουλειά τους».

Ο κ. Κούγιας υποστήριξε ότι αυτή η αγριότητα υπάρχει παν-
τού και έφερε ως παράδειγμα τη βία μεταξύ φιλάθλων της
ίδιας ομάδας που εντόπισε και ο ίδιος κατά την εμπλοκή του
με την ΠΑΕ ΑΕΛ, σημειώνοντας: «Όταν πήγα στη Λάρισα, έμα-
θα ότι κάποιοι οπαδοί μαχαιρωνόντουσαν μεταξύ τους. Έμα-
θα εκ των υστέρων ότι κάποιοι αλβανικής καταγωγής για να
γίνουν αρχηγοί των “Monsters” μαχαίρωναν κάποιους μεγα-
λύτερης ηλικίας». 

Αμετανόητος μαχαιροβγάλτης
του Κώστα Καντούρη

Ο
δηγήθηκε στις φυλακές προτού
κριθεί η υπόθεση του εγκλήματος
ο 23χρονος που κατηγορείται για
την άγρια δολοφονία του 19χρονου

Άλκη στην περιοχή Χαριλάου. Το Αυτόφωρο
του επέβαλε ποινή 4 χρόνων και 3 μηνών για
όσα βρέθηκαν σε σύνδεσμο οπαδών όπου
έκανε έρευνα η αστυνομία μετά τη σύλληψή
του. Η στάση του και στο Αυτόφωρο ήταν
σκληρή, αρνούμενος να αποδεχτεί οτιδήπο-
τε. Όπως ακριβώς έκανε και για την υπόθεση
της δολοφονικής επίθεσης στην Αστυνομία.
Την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσει και
στην απολογία του στην ανακρίτρια.

Ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής που ζει
από παιδί στην Ελλάδα, πριν από τρία χρόνια
κατηγορήθηκε για επίθεση-καρμπόν σε βά-
ρος οπαδού του Άρη. Ακριβώς στην ίδια πε-
ριοχή μαζί με άλλα τρία άτομα, έναν Έλληνα
και δύο ομοεθνείς του, επιτέθηκε σε δύο νε-
αρούς. Ένας 23χρονος έπεσε τότε τραυματι-
σμένος από μαχαίρι. Τα στοιχεία του ταυτο-
ποιήθηκαν αργότερα από τις διωκτικές αρ-
χές, σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμ-
φθηκε σε δίκη. 

Κατηγορίες ανθρωποκτονίας με δόλο
Αναφορικά με τη δολοφονική επίθεση,

από την πρώτη στιγμή ήταν αρνητικός στους
αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρω-
ποκτονιών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
«Αρνούμαι την εμπλοκή μου στην υπόθεση.
Δεν έχω καμία σχέση με αυτό που με κατη-
γορείτε», φέρεται να είπε στην προανακριτι-
κή του απολογία. Ανάλογη στάση κράτησε
και όταν ρωτήθηκε από τον εισαγγελέα. «Δεν
ήμουν στο επεισόδιο. Δεν έχω καμία σχέση»,
φέρεται να απάντησε.

Σε βάρος του άσκησε ποινική δίωξη για τα

κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο
από κοινού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας
από κοινού και κατά συρροή για τον τραυμα-
τισμό των άλλων δύο φίλων του άτυχου
19χρονου, για επίθεση με τη συμμετοχή άλ-
λων προσώπων με τις διατάξεις του αθλητι-
κού νόμου, οπλοφορία και οπλοχρησία με
επικίνδυνα μέσα πάλι με τις διατάξεις του
αθλητικού νόμου. Για το έγκλημα παραπέμ-
φθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια, από
την οποία πήρε προθεσμία για την προσεχή
Δευτέρα. 

Έφοδοι της ΕΛΑΣ σε συνδέσμους 
Η εμπλοκή του 23χρονου με οργανωμέ-

νους οπαδούς του ΠΑΟΚ και με συγκεκρι-
μένο σύνδεσμο, σύμφωνα με τη δικογραφία

που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδήγησε
σε μπαράζ ερευνών από το απόγευμα της
Πέμπτης στους περισσότερους συνδέσμους
οπαδών του «δικεφάλου του Βορρά». Οι
έρευνες έγιναν παρουσία δικαστικών λει-
τουργών και με τη συμμετοχή ισχυρών δυ-
νάμεων της Αστυνομίας. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι εξετάζεται η εμπλοκή συνδεσμι-
τών σε γεγονότα που συνδέονται με ακρο-
δεξιές ομάδες σε σχολεία της Δυτικής Θεσ-
σαλονίκης. Όπως ανέφερε το Mega, λίγα
μέτρα από το σημείο του εγκλήματος βρέ-
θηκε μια ματσέτα, η οποία θα εξεταστεί,
προκειμένου να διαπιστωθεί αν την έφεραν
πάνω τους οι δράστες της αιματηρής επίθε-
σης στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στον
θάνατο του 19χρονου.

Τα ευρήματα που 
τον έστειλαν φυλακή
Ο 23χρονος συνδέθηκε αμέσως με
σύνδεσμο οπαδών, καθώς στην κα-
τοχή του βρέθηκαν τα κλειδιά του.
Έτσι σχηματίστηκε δικογραφία σε
βάρος του μετά τις έρευνες που
έκανε η Αστυνομία στον σύνδεσμο
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κα-
θώς βρέθηκαν μαχαίρια, φτυάρια,
δικράνια, πυρσοί, κοντάρια, μέχρι
και ένα μπλοκ από κλήσεις της Τρο-
χαίας. Κατηγορήθηκε για κατοχή
όπλων, για κατοχή επικίνδυνων μέ-
σων, μεταξύ των οποίων και πυρσών
και φωτοβολίδων, όπως και για απο-
δοχή προϊόντων εγκλήματος.
Το κατηγορητήριο τον εμφανίζει ότι
έχει την ευθύνη της λειτουργίας του
συνδέσμου, ο οποίος λειτουργεί σε
διαμέρισμα που νοικιάζει από την
Εκκλησία. Ο ίδιος αρνήθηκε τα πάν-
τα, λέγοντας μάλιστα ότι είχε τα
κλειδιά επειδή κάποια μέρα τα βρή-
κε... τυχαία στον χώρο. «Ούτε μέλος
είμαι ούτε τίποτα. Δεν έχω καμία
σχέση», ανέφερε και επέμεινε να
είναι αρνητικός.
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για
όλες τις πράξεις και του επέβαλε ποι-
νή φυλάκισης 4 ετών, 3 μηνών και
χρηματική ποινή 2.200 ευρώ. Μάλι-
στα, οδηγήθηκε στις φυλακές, καθώς
η έφεσή του δεν έχει ανασταλτικό
αποτέλεσμα. Επιπλέον του απαγο-
ρεύτηκε για πέντε χρόνια η είσοδος
στους αθλητικούς χώρους και του
επιβλήθηκε να εμφανίζεται στο
αστυνομικό τμήμα κατά τη διάρκεια
των αγώνων του ΠΑΟΚ. 

Ο Αλβανός που φέρεται ως
δράστης της δολοφονίας του
Άλκη είχε παραπεμφθεί 
σε δίκη για τον τραυματισμό
23χρονου οπαδού 
του Άρη πριν από τρία χρόνια
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Tης Εύης Πανταζοπούλου

Α
νησυχία προκαλούν τα απο-
τελέσματα έρευνας του Ελ-
ληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου ΙΤΕ, σύμφωνα με

τα οποία ένα στα τέσσερα παιδιά έχει λά-
βει προσωπικές φωτογραφίες άλλων και
έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση,
ενώ ένα στα δύο συνομιλεί με αγνώστους
και κάνει φίλους μέσω Διαδικτύου. Από
την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με
αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδι-
κτύου 2022 σχετικά με τις διαδικτυακές
συνήθειες των μαθητών, στην οποία συμ-
μετείχαν 5.000 μαθητές ηλικίας 12-18
ετών, προέκυψε ακόμη ότι το 10% των νέ-
ων που «σερφάρουν» έχει πέσει θύμα
διαδικτυακής απάτης.

Επιβεβαιώνεται μάλιστα ότι στις μέρες
μας το Διαδίκτυο αποτελεί επικίνδυνη
ενασχόληση για τους ανηλίκους, αφού
ένα στα τέσσερα παιδιά έχει συναντήσει
μισαλλόδοξο λόγο.

Τα βασικά στοιχεία της έρευνας που
προκαλούν έντονο προβληματισμό είναι η
διαδεδομένη πρακτική της ανταλλαγής
πολύ προσωπικών φωτογραφιών (sex-

ting) μεταξύ των εφήβων (ένα στα τέσσε-
ρα παιδιά έχει δεχτεί προσωπικές φωτο-
γραφίες κάποιου άλλου και το 6% παρα-
δέχεται ότι έχει στείλει προσωπικές φω-
τογραφίες) και το γεγονός ότι οι νέοι δεν
ενδιαφέρονται πια για το πώς διαμορφώ-
νεται η διαδικτυακή τους φήμη από όσα
ανεβάζουν στο Διαδίκτυο (παραπάνω από
το 50% απάντησε ότι δεν το απασχολεί). 

Ένας στους δύο μιλάει με αγνώστους
Όσον αφορά τον διαδικτυακό εκφοβι-

σμό, ποσοστό 6% δηλώνει ότι έχει πέσει
θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, με τα
κορίτσια να υπερτερούν αριθμητικά από
τα αγόρια, ενώ ένα 13% έχει γίνει μάρτυ-
ρας εκφοβισμού. Ενθαρρυντικό είναι
πάντως ότι η πλειοψηφία των παιδιών που
αντιλήφθηκε ότι κάποιος φίλος ή γνωστός
του εκφοβίζεται όχι απλώς δεν αδιαφό-
ρησε αλλά προσπάθησε να στηρίξει το
θύμα, αλλά μόνο ιδιωτικά και χωρίς να
απευθυνθεί σε κάποιον ενήλικα. Εντού-
τοις, οξύμωρο είναι το γεγονός ότι ενώ τα
παιδιά θεωρούν την αποκάλυψη των προ-
σωπικών δεδομένων και την επαφή με
αγνώστους τούς δύο μεγαλύτερους κιν-
δύνους στο Διαδίκτυο, ένα στα δύο συνο-

μιλεί με αγνώστους και κάνει φίλους μέ-
σω Διαδικτύου!

Επιπλέον, ένα στα τέσσερα παιδιά
απάντησε ότι κάποια στιγμή στο Διαδί-
κτυο κάποιος το προσέγγισε με κακόβου-
λο σκοπό και από αυτά (ευτυχώς) μόνο το
3% έπιασε κουβέντα μαζί του για να δει τις
προθέσεις του.

Το αισιόδοξο μήνυμα της έρευνας είναι
ότι παιδιά και νέοι δεν διστάζουν να μπλοκά-
ρουν κάποιον ή κάτι που τους έχει αναστα-
τώσει στο Διαδίκτυο, ωστόσο δεν προχω-
ρούν εύκολα σε καταγγελία (report). Την
ίδια ώρα, στην ερώτηση «αν κάποιος σε ανα-
στατώσει στο Διαδίκτυο, σε ποιον θα απευ-
θυνθείς;», το 62% απάντησε ότι θα ζητήσει
βοήθεια από τους γονείς του, το 21% από κά-
ποιον φίλο, το 13% ότι θα το αντιμετωπίσει
χωρίς να ζητήσει βοήθεια και μόνο το 4% ότι
θα απευθυνθεί σε κάποιον εκπαιδευτικό.

Ένα στα τέσσερα παιδιά
παρενοχλείται ιντερνετικά

Δεκάδες καταγγελίες 
στη Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος

Δεκάδες περιπτώσεις σεξουαλικής
παρενόχλησης ανηλίκων στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης καταγγέλλονται κά-
θε χρόνο στη Δίωξη Ηλεκτρικού Εγκλή-
ματος, με τα στελέχη της υπηρεσίας να
οδηγούν στις περισσότερες περιπτώ-
σεις τούς δράστες στη Δικαιοσύνη. Μία
από τις πιο πρόσφατες και χαρακτηρι-
στικές περιπτώσεις αποκαλύφθηκε την
παραμονή των Χριστουγέννων
(24/12/21) έπειτα από καταγγελία ενός
πατέρα ότι άγνωστος παρενοχλούσε τη
15χρονη κόρη του. Ο δράστης την προ-
σέγγισε συναισθηματικά με τη μέθοδο
της διαδικτυακής αποπλάνησης «groo-
ming» και απέσπασε φωτογραφίες και
βίντεο σε προσωπικές της στιγμές, ενώ
παράλληλα επιχείρησε να τη συναντή-
σει διά ζώσης.

Σε αυτή την περίπτωση έπαιξε κομβι-
κό ρόλο η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-
νών, καθώς εξέδωσε γρήγορα όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα για να δώσουν οι
πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου όσα
στοιχεία χρειαζόταν η ΕΛΑΣ για να συλ-
λάβει τον δράστη. Μάλιστα, στην οικία
του βρέθηκε πλήθος πορνογραφικού
υλικού με ανηλίκους.

Σε άλλη περίπτωση, η Δίωξη Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος συνεργάστηκε
με τις γαλλικές Αρχές για τον εντοπισμό
ενήλικου άνδρα, ο οποίος παρουσιαζό-
ταν ως ανήλικη κοπέλα σε μαθητή στην
Ελλάδα και του αποσπούσε προσωπι-
κές φωτογραφίες, εκβιάζοντάς τον στη
συνέχεια.

Ακόμη και τώρα πάντως πηγές της
ΕΛΑΣ σχολιάζουν ότι δεν καταφεύγουν
όλα τα θύματα στην υπηρεσία, είτε από
ντροπή είτε από φόβο ότι τα πράγματα
μπορεί να γίνουν χειρότερα. Τέλος, να
σημειώσουμε ότι ο νόμος προβλέπει
ποινές φυλάκισης 2-3 ετών για όποιον
ενήλικο μέσω Διαδικτύου ή άλλων Μέ-
σων αποκτά επαφή με ανήλικο κάτω
των 15 ετών και με χειρονομίες ή προτά-
σεις προσβάλλει την τιμή του στο πεδίο
της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Κώστας Παπαδόπουλος

Ερεύνα-σοκ από το Ελληνικό
Κέντρο Ασφάλειας Διαδικτύου
ΙΤΕ - Το 25% κάνει sexting και
το 6% πέφτει θύμα bullying



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ15

Σ
ωτήρια αποδεικνύονται τα εμβόλια,
καθώς σε νέα προδημοσιευμένη
μελέτη των καθηγητών Σωτήρη
Τσιόδρα και Θεόδωρου Λύτρα φαί-

νεται ότι περίπου 20.000 θανάτους από επι-
πλοκές της Covid-19 απέτρεψε ο εμβολια-
σμός.

Η μελέτη έγινε την περίοδο από 11 Ια-
νουαρίου 2020 έως 8 Δεκεμβρίου 2021
και δεν αφορά την περίοδο κυκλοφορίας
της μετάλλαξης Όμικρον. Καθηγητές του
ΕΚΠΑ συνοψίζουν τα βασικά σημεία άρ-
θρου στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό
περιοδικό «The Lancet Diabetes & Endo-
crinology» για τις διαφορές των φύλων σε
σχέση με την Covid-19. Τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι οι άνδρες νοσούν περισσότερο
σε σχέση με τις γυναίκες, όπως και οι θά-
νατοι των ανδρών είναι περισσότεροι σε
σχέση με εκείνους των γυναικών, όμως οι
γυναίκες έχουν περισσότερα long covid
syndroms, ενώ εμφανίζουν περισσότε-
ρες παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό
τους σε σχέση με τους άνδρες.

Άλλοι 106 θάνατοι ανακοινώθηκαν χθες,
ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 568, από
τους οποίους οι 444 είναι ανεμβολίαστοι. Τα
κρούσματα είναι 17.662, από αυτά τα 4.720
στην Αττική και πάνω από 2.000 στη Θεσσα-
λονίκη, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρου-
σμάτων ανέρχεται σε 2.002.206.

Η συνύπαρξή μας με την Όμικρον είναι
γεγονός και ο υπουργός Υγείας το είπε ξε-
κάθαρα ότι αυτή η παραλλαγή θα αντιμετω-
πίζεται με άλλους όρους. «Δηλαδή είμαστε
πιο κοντά στο ότι συνυπάρχουμε πλέον με
τον ιό και όχι ότι πρέπει να παίρνουμε έντο-
να περιοριστικά μέτρα», είπε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Πλεύρης στον ραδιοφωνικό σταθμό
Παραπολιτικά. Μάλιστα, τόνισε πως η εκτί-
μηση των ειδικών είναι ότι η Όμικρον, ακρι-
βώς επειδή δεν θα επιβαρύνει σε ακραίο
βαθμό τις βαριές νοσηλείες, στην πραγματι-
κότητα θα οδηγήσει σε μια κατάσταση πιο
κοντά στην κανονικότητα σε σχετικά σύντο-
μο χρονικό διάστημα.

Δεν χαλαρώνουν τα μέτρα
Ωστόσο, χαλάρωση των μέτρων δεν βλέ-

πουν άμεσα, εφόσον τα κρούσματα δεν
έχουν πέσει στις 2.000-3.000 τη μέρα. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται μια συζήτηση να
μετακινούνται και να ταξιδεύουν χωρίς τεστ
οι εμβολιασμένοι, οπότε και πάλι προτεραι-

ότητα θα έχουν οι εμβολιασμένοι. Σε σχέση
με τους θανάτους, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε
ότι το 70% από αυτούς είναι υπερήλικες και
ανεμβολίαστοι, οι οποίοι όμως θα πρέπει να
εμβολιαστούν. 

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Μάριος Θεμιστο-
κλέους είπε πως όποιος έχει κάνει τρεις δό-
σεις εμβολίου το πιστοποιητικό του δεν έχει
ημερομηνίας λήξης, ενώ όσοι έχουν κάνει
δύο δόσεις θα πρέπει μέχρι τις 7 Φεβρουα-
ρίου (την επόμενη Δευτέρα) να έχουν προ-
γραμματίσει την αναμνηστική τους δόση,
επτά μήνες μετά τη δεύτερη δόση, γιατί αλ-
λιώς από Δευτέρα δεν ισχύουν τα πιστοποι-
ητικά τους. Τη βεβαιότητα ότι θα εμφανιστεί
ένα νέο στέλεχος εξέφρασε ο καθηγητής
Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της Νίκος Τζανάκης, μιλώντας μάλιστα για
«κύμα πάνω στο κύμα». 

Όπως είπε, μπορεί να δούμε επιδείνωση
των δεικτών, αν εμφανιστεί νέα υποπαραλ-

λαγή και ίσως μεγαλύτερη έξαρση. Ωστόσο,
θεωρεί πιθανό και το σενάριο να κινηθούμε
μεταξύ των 15.000-20.000 κρουσμάτων όλο
τον Φεβρουάριο. 

Φοβούνται νέο κύμα με την Όμικρον 2
O αναπληρωτής καθηγητής στο Εργα-

στήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρό-
βλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώρ-
γος Ατσαλάκης ανέφερε: 

«Ο παγκόσμιος δείκτης των θανάτων
της πανδημίας υπολογίζεται από τη διαί-
ρεση του αριθμού των θανάτων διά του
αριθμού των κρουσμάτων, δίνοντας τη
θνητότητα στο 1,5%. Δηλαδή, το 1,5% των
κρουσμάτων έχει χάσει τη ζωή του μέχρι
σήμερα. Στη χώρα μας αυτός ο δείκτης εί-
ναι 1,21%. Δηλαδή, περίπου 20% μικρότε-
ρος από τον παγκόσμιο δείκτη θανάτων.
Την 1η/2/22 ο κινητός μέσος όρος των 7
ημερών δείχνει 107 θανάτους ανά μέρα,

που αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο αριθμό
από την αρχή της πανδημίας». Μετά τη
δημοσιοποίηση ερευνών που διενεργή-
θηκαν σε Δανία και Μεγάλη Βρετανία, οι
οποίες δείχνουν ότι η Όμικρον 2 είναι πιο
μεταδοτική από την Όμικρον, οι ειδικοί
δεν αποκλείουν να ξεσπάσει νέο σφοδρό
κύμα πανδημίας.

Στην Ελλάδα οι επιστήμονες εκτιμούν
πως πίσω από την επιβράδυνση της πτώ-
σης των κρουσμάτων κορονοϊού πιθανόν
κρύβεται η Όμικρον 2. 

Τι έδειξε η μελέτη των
καθηγητών Σ. Τσιόδρα 
και Θ. Λύτρα - Πλεύρης: 
«Σύντομα η επιστροφή 
της κανονικότητας»

Στην ενημέρωση της Πέμπτης οι ειδικοί ανέφεραν ότι η χώρα εμ-
φανίζει μια σταθεροποίηση με μικρή πτώση των νοσηλευομέ-
νων, οι οποίοι σήμερα είναι 4.500, το 2%-2,5% από αυτούς παιδιά
κάτω των 11 ετών. Τα ενεργά κρούσματα στη χώρα είναι 140.000,
ενώ αύξηση παρατηρείται στη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αι-
γαίου και τα Δωδεκάνησα. Η θετικότητα παρουσίασε αύξηση από
το 5,7% την προηγούμενη βδομάδα στο 7,3%, όμως τόνισε η καθη-
γήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου ότι έγιναν λιγότερα τεστ λόγω της
κακοκαιρίας. Η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει. Το 88% των νέων εισα-
γωγών είναι εξαιτίας της Όμικρον, το 80% των νοσηλευόμενων εί-
ναι άτομα άνω των 55 ετών, όμως οι θάνατοι παραμένουν ψηλά με
μια αύξηση 10%. Αναμένεται αποσυμπίεση στο ΕΣΥ τις επόμενες
εβδομάδες.
Οι έφηβοι παρουσιάζουν καλή εμβολιαστική κάλυψη, για αυτό
και είναι χαμηλότερη η νοσηρότητα σε αυτές τις ηλικίες. Ενι-

σχύεται ο εμβολιασμός στις ηλικίες 5-11 ετών, ενώ για τα νήπια
κάτω των 5 ετών οι μελέτες δείχνουν πως ο εμβολιασμός των γο-
νιών προστατεύει και τα παιδιά. Στις ΜΕΘ σημειώθηκε υποχώρη-
ση 9%-10%, ενώ σταθεροποιημένος είναι ο αριθμός εισαγωγών
και εξιτηρίων. Η Μίνα Γκάγκα τόνισε πως, εκτός από το εμβόλιο
Novavax που θα έρθει στη χώρα μας, αναμένεται τον Απρίλιο και
το εμβόλιο της Sanofi, ενώ εκτός από τα αντιιικά έρχονται και άλ-
λα χάπια με προφυλακτική δράση.
Ο επίκουρος καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε με νόημα
πως «καμία παραλλαγή δεν είναι τελείως αθώα και ειδικά οι ηλι-
κιωμένοι, ακόμα και αν περάσουν τον ιό μία φορά, αυτό δεν πρέ-
πει να τους δίνει εσφαλμένη αίσθηση ασφάλειας και δεν σημαί-
νει ότι η επόμενη συνάντησή τους με τον ιό, που θα είναι σχεδόν
σίγουρη, θα είναι απλή. Μία από τις συναντήσεις με τον ιό θα είναι
θανατηφόρα».

Περιμένοντας να έρθει η... αποσυμπίεση του ΕΣΥ

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Τα εμβόλια έσωσαν
20.000 ζωές
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Μαζικές αγωγές για το… χιονοχάος
Του Κώστα Παππά

Η
κακοκαιρία «Ελπίδα» πέρασε,
ωστόσο τα σημάδια που άφησε
δεν έχουν ξεχαστεί. Η Ένωση
Καταναλωτών - Η Ποιότητα

Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) θα διεκδικήσει «εύλογες
και δίκαιες» αποζημιώσεις, είτε εξωδικα-
στικά είτε δικαστικά, για υλικές ζημιές και
ηθικές βλάβες που υπέστησαν τα μέλη της,
εξαιτίας παραλείψεων των υπόχρεων, από
τη σφοδρή κακοκαιρία της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για τυχόν θετικές ζημίες (λ.χ. βλάβη στο όχη-
μα εξαιτίας του εγκλωβισμού, ανάλωση αγαθών που έπρε-
πε να παραδοθούν κ.λπ.), διαφυγόντα κέρδη (λ.χ. απώλεια
ημερομίσθιου, απώλεια σημαντικής επαγγελματικής συ-
νάντησης κ.λπ.) και την ηθική βλάβη που υπέστησαν από
την τεράστια αυτή ταλαιπωρία. Τα δικαστήρια έχουν κατά
το παρελθόν επιδικάσει αποζημιώσεις σε οδηγούς που τα-
λαιπωρήθηκαν σε κλειστά τμήματα του εθνικού δικτύου
λόγω παραλείψεων των αρμόδιων φορέων. Σε ανακοίνωση
που εξέδωσε η Ένωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα Ζωής
αναφέρεται ακόμα: «Η κακοκαιρία βέβαια της 24/1/2022 τα-
λαιπώρησε και ζημίωσε χιλιάδες ακόμα πολίτες. Δεν πρέπει
να παραβλέπεται ότι παρόμοιες ευθύνες έχει και η ΤΡΑΙΝΟ-

ΣΕ για τον εγκλωβισμό εκατοντάδων επιβατών
και τον τραυματισμό ορισμένων από αυτούς,
μετά το σιδηροδρομικό ατύχημα στην περιοχή
μεταξύ Λιβαδειάς και Τιθορέας την 24/1/2022».

Κάθε περίπτωση χωριστά
Για την κίνηση αυτή της ΕΚΠΟΙΖΩ μίλησε

στην «Political» η πρόεδρος της οργάνωσης
κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. «Θεω-
ρούμε ότι έχουν παραβατική συμπεριφορά οι
εταιρείες για τις ευθύνες τους στην κακοκαι-

ρία. Είτε είναι η Αττική οδός είτε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή οι δήμοι.
Άρα η παραβατική αυτή συμπεριφορά προς τους κατανα-
λωτές θα πρέπει να αποζημιωθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να διεκδικηθούν αυτές οι αποζημιώσεις, οι οποίες
θα πρέπει να είναι δίκαιες και εύλογες και όχι ψίχουλα
που προτίθενται να δώσουν και αν θα δώσουν», σημείωσε
η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε: «Εμείς προτιθέ-
μεθα να οργανώσουμε ομαδικές αγωγές για τα μέλη μας
με τις οποίες θα διεκδικούμε δίκαιες αποζημιώσεις συνυ-
πολογίζοντας κάποιους παράγοντες, όπως πόσες ώρες
έμειναν οι άνθρωποι αβοήθητοι στην κακοκαιρία, πόσα
άτομα βρίσκονταν στο αυτοκίνητο αν πρόκειται για την Ατ-
τική οδό, ηλικία και προβλήματα υγείας. Ανάλογα με την
περίπτωση του καθενός θα εκτιμήσουμε την κατάσταση

και θέλουμε να διεκδικήσουμε και να διαπραγματευτού-
με με τις εταιρείες δίκαιες αποζημιώσεις».

Υπάρχει παραβατική συμπεριφορά
Υποστήριξε ακόμα την ισχύ των ομαδικών αγωγών έναν-

τι της ατομικής προσφυγής των καταναλωτών: «Θεωρούμε
ότι οι μαζικές αγωγές είναι νομικά και πιο ισχυρές και πιο
συμφέρουσες για τους καταναλωτές, από την άποψη ότι αν
καθένας πάει μόνος του θα έχει ένα κόστος σημαντικό,
ενώ ως μέλη της ΕΚΠΟΙΖΩ με τη συνδρομή τους είναι πιο
εύκολη και πιο ισχυροποιημένη η θέση των καταναλωτών.
Μας δίνει αυτή τη δυνατότητα ο νόμος 2251 του ’94 να υπε-
ρασπιστούμε συλλογικά τα μέλη μας σε περιπτώσεις που
υπάρχει παραβατική συμπεριφορά από επιχειρήσεις και
θεωρούμε πως σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σαφέστατα
μια παραβατική συμπεριφορά από τις εταιρείες».

«Θα διεκδικήσουμε από τις εταιρείες 
δίκαιες αποζημιώσεις και όχι… ψίχουλα»,
δηλώνει στην «P» η πρόεδρος 
της ΕΚΠΟΙΖΩ Π. Καλαποθαράκου

Απίστευτες εικόνες αντίκρισαν οι κά-
τοικοι της Σαντορίνης το πρωί της Πέμ-
πτης λόγω της πρωτοφανούς χαλαζό-
πτωσης στο νησί, που είχε ως αποτέλε-
σμα να προκληθούν πάρα πολλά προ-
βλήματα. Εκτός από το χαλάζι, το κύμα
κακοκαιρίας που πλήττει τις Κυκλάδες
έχει ακόμα ως χαρακτηριστικό τις κα-
ταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους
(σ.σ. έως και 9 μποφόρ σύμφωνα με την
ΕΜΥ) που οδήγησαν σε απαγορευτικό
απόπλου. Η χαλαζόπτωση, ωστόσο,
επηρέασε και το αεροδρόμιο, με τους
εργαζομένους να προσπαθούν να απο-
μακρύνουν εγκαίρως το χαλάζι από
τους χώρους, ώστε να μη δημιουργη-
θούν προβλήματα.

Επί ποδός βρίσκεται το σύνολο του
προσωπικού του Δήμου Θήρας, καθώς
άπαντες βγήκαν στους δρόμους για να
απομακρύνουν το χαλάζι. Η Μεσαριά
είναι μία από τις περιοχές που επλήγη-
σαν πολύ έντονα από το κύμα κακοκαι-
ρίας, με τα στενά να μετατρέπονται σε
ορμητικά ποτάμια. Μάλιστα, με εντολή
του δημάρχου, το πρωί της Πέμπτης
(3/2) υπήρξε «σταδιακή, έγκαιρη και

ασφαλής απομάκρυνση των μαθητών
από τα σχολεία», λόγω των ακραίων
καιρικών φαινομένων. «Η κλιματική
αλλαγή ήρθε για να μείνει και οφείλου-

με όλοι να προσαρμόσουμε πολιτικές,
πρακτικές και συνήθειες σε αυτή την
πραγματικότητα», ανέφερε ο περιφε-
ρειάρχης Νοτίου Αιγαίου  Γιώργος Χα-

τζημάρκος. Αξίζει, τέλος, να σημει-
ώσουμε ότι και ο υδράργυρος πραγμα-
τοποίησε βουτιά δείχνοντας μόλις έναν
βαθμό Κελσίου πάνω από το μηδέν.

Εικόνες από… «Ελπίδα» στη Σαντορίνη με πρωτοφανή χαλαζόπτωση
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Τ
ο μεγάλο κοινωνικό ζήτημα
της ενδοοικογενειακής βίας
και οι επιπτώσεις του δεν θα
μπορούσαν να μην απασχολή-

σουν την Εκκλησία. 
Για τον λόγο αυτό, με την άδεια και την

ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ιδρύθηκε
και λειτουργεί το πρόγραμμα «Πρωτο-
βουλία για την πρόληψη της ενδοοικο-
γενειακής βίας» που σχεδίασαν και υλο-
ποιούν η Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων
και η Διεύθυνση Ποιμαντικής Γάμου και
Οικογένειας του Ιδρύματος Νεότητος
και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής.

Ευαισθητοποίηση
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος

λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή ευαι-
σθητοποίησης, ενημέρωσης και παρα-
πομπής για περιστατικά ενδοοικογενει-
ακής βίας. Ο αριθμός της τηλεφωνικής
γραμμής είναι 210 2023568. Για το πρό-
γραμμα αυτό μίλησε στην «Political» o
διευθυντής της Διεύθυνσης Ποιμαντι-
κής Γάμου και Οικογένειας της Ι. Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών π. Αντώνιος Καλλιγέ-
ρης. 

Στόχος η πρόληψη
«Το πρόγραμμα αυτό με τον τίτλο

“Πρωτοβουλία” έχει σαν κύριο μέλημά
του και βασικό του στόχο την πρόληψη.
Αν παρ’ όλα αυτά επικοινωνήσουν μαζί
μας άνθρωποι και κυρίως γυναίκες,
αφού το μεγαλύτερο ποσοστό στην εν-
δοοικογενειακή βία αφορά γυναίκες, οι
οποίες έχουν κακοποιηθεί, εμείς όπως
έχουμε καθήκον τις προσανατολίζουμε

στις δομές που έχει η Πολιτεία και η Το-
πική Αυτοδιοίκηση, με τις οποίες συ-
νεργαζόμαστε. Σκοπός είναι να βρουν
στήριξη στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος από αυτούς τους φορείς. Συνδέ-
ουμε, λοιπόν, τις γυναίκες με τα συμ-
βουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμμα-
τείας Ισότητας των Δύο Φύλων ή με τον
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του
Δήμου Αθηναίων», σημείωσε ο π. Αντώ-
νιος και πρόσθεσε: «Η Εκκλησία μας με
τη θεολογία της σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να δεχθεί ότι είναι φυσιολο-
γική η εμφάνιση της βίας σε οποι-
οδήποτε επίπεδο και στο κοινω-
νικό μεταξύ λαών και κοινω-
νικών τάξεων και πολύ πε-
ρισσότερο η βία που
ασκείται μεταξύ των αν-
θρώπων». 

Προβληματισμός
Ο π. Αντώνιος συνέχισε:

«Δυστυχώς, όμως, ο κύκλος
της βίας όσο πάει και μεγαλώνει
και αυτό θα πρέπει να μας προβληματί-
σει. Εμείς ανοιχτήκαμε για αυτό. Ένας
λόγος είναι ότι η διδασκαλία για την αγά-
πη γεννάει την υποχρέωση να αντιδρά-
σουμε συντεταγμένα και με τη θεολογία
της Εκκλησίας αλλά και με τις δομές της
απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Από την
άλλη, είναι πολύ σημαντικό να εργα-
στούμε ώστε να μην εμφανιστεί η βία».

Διαδικτυακή Σχολή Γονέων
Ο π. Αντώνιος Καλλιγέρης μίλησε

ακόμα και για τα άλλα προγράμματα που
συντονίζει η Εκκλησία σε ανάλογα θέ-

ματα: «Η “Πρω-
τοβουλία” έχει
την τηλεφωνική

γραμμή, αλλά
δεν είναι το μόνο

που κάνει. Έχουμε
τη Διαδικτυακή Σχολή

Γονέων, η οποία είναι σε εξέ-
λιξη, και φυσικά είναι και τα άλλα προ-
γράμματα που έχουμε για την ενημέρω-
ση, την ευαισθητοποίηση και την επι-
μόρφωση των στελεχών μας. Υπάρχουν
άνθρωποι που έχουν επικοινωνήσει μα-
ζί μας. Σε αυτή την περίοδο είναι ένα εί-
δος ανίχνευσης για το τι είμαστε έτοιμοι
να κάνουμε. Οι συνεργάτες μας, μία κοι-
νωνική λειτουργός και μία ψυχολόγος
ασχολούνται ειδικά με τη γραμμή, έχουν
εργαστεί και συμβουλευτικά για τις γυ-
ναίκες που καλούν ή παραπέμπουν
όπου είναι αναγκαίο».

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο νέος Αρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Ευγένιος. Στην προσφώνησή του ο αρ-
χιεπίσκοπος τόνισε: «Διανύουμε μία δύσκολη
και περίεργη περίοδο. Χρειάζονται διάκριση,
αγάπη, υπομονή και επιμονή στην πορεία και στο
έργο μας». Επίσης, έκανε λόγο για την ανάγκη
συνεργασίας και ιδίως με την Πολιτεία, ενώ σε

άλλο σημείο τόνισε πως «καλούμαστε να αγωνι-
στούμε για τη στελέχωση της Εκκλησίας». Ο κ. Ιε-
ρώνυμος ευχήθηκε στον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρή-
της ο Θεός να στηρίζει και να δυναμώνει το έργο
του. Από την πλευρά του ο κ. Ευγένιος ευχαρί-
στησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τονίζοντας
πως αποτελεί «παράδειγμα προς μίμηση και δά-
σκαλό μας». Είπε ακόμα απευθυνόμενος προς

τον κ. Ιερώνυμο: «Είστε ένας υπέροχος και χαρι-
σματικός άνθρωπος», και συμπλήρωσε πως ταυ-
τίζονται πολύ οι θέσεις τους. Υπογράμμισε επί-
σης ότι «Εκκλησία της Κρήτης και Εκκλησία της
Ελλάδος θα συμπορεύονται πάντοτε, διότι έχουν
κοινά προβλήματα, κοινούς προβληματισμούς,
κοινούς πόνους και πόθους, ώστε να κάνουμε το
καλύτερο για τον λαό».

Συνάντηση Ιερωνύμου με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

Για το πρόγραμμα μίλησε 
στην «Political» o διευθυντής
της Διεύθυνσης Ποιμαντικής
Γάμου και Οικογένειας της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
π. Αντώνιος Καλλιγέρης

Γραμμή για
ενδοοικογενειακή βία



Αλεξανδρούπολη

Συμβασιοποιήθηκε 
το νέο κλειστό γυμναστήριο

Συμβασιοποιήθηκε η «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου
Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού ποσού 3.626.276 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ, μετά την υπογραφή τής σχετικής σύμβασης ανάθε-
σης από τον οικείο δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη και τον εκπρόσωπο
της αναδόχου εταιρείας. Το νέο κλειστό γυμναστήριο προορίζεται
για τη διεξαγωγή αγώνων πετοσφαίρισης (volleyball), καλαθο-
σφαίρισης (basketball), χειροσφαίρισης (handball), σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είναι χωρητι-
κότητας 1.042 ατόμων (όλες οι θέσεις σε σταθερές κερκίδες), εκ
των οποίων οι 10 θέσεις προβλέπονται για ΑΜΕΑ. Θα κατασκευα-
στεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του δήμου, έκτασης 45.689,19 τμ,
στο ανατολικό τμήμα, σε σημείο που έχει άμεση συνδεσιμότητα με
τους κύριους συγκοινωνιακούς άξονες της πόλης.

Αμοργός

Μέχρι 17 Απριλίου οι αντιρρήσεις
για τους δασικούς χάρτες

Λήγει τη 17η Απριλίου η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για
τους δασικούς χάρτες στον Δήμο Αμοργού, σύμφωνα με ανακοί-
νωση της Δημοτικής Αρχής. Υπενθυμίζεται ταυτόχρονα, σε όλους
τους ενδιαφερομένους, ότι τα αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηρι-
στεί δασικά, αν δεν γίνει υποβολή αντίρρησης από τους ιδιοκτήτες
τους, μετά το πέρας της διαδικασίας, η κυριότητα θα περάσει στην
Κτηματική Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου. 

Ολοκληρώνεται η επεξεργασία των φακέλων για τη θεομηνία «Ιανός», στην

Περιφερειακή Ενότητα της Ιθάκης, και αμέσως μετά αρχίζει η επεξεργασία

των φακέλων για τη θεομηνία «Μπάλλος». Όπως διατείνεται ο αρμόδιος αν-

τιπεριφερειάρχης, έχουν κατατεθεί 114 αιτήσεις εκ των οποίων 47 έχουν

ολοκληρωθεί ως προς την εκτίμηση των ζημιών, για 33 δεν έχουν κατατεθεί

δικαιολογητικά από τους αιτούντες ώστε να τύχουν της ανάλογης επεξερ-

γασίας και 14 είναι σε στάδιο επεξεργασίας και οδεύουν προς την ολοκλή-

ρωσή τους. Διευκρινίζεται, δε, ότι εντός του Φεβρουαρίου θα αποσταλούν

στο υπουργείο Οικονομικών οι συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις πληγεί-

σες επιχειρήσεις και το αίτημα για το συνολικό ποσό της αποζημίωσης,

ώστε από την πλευρά του το αρμόδιο υπουργείο να προβεί στις δικές του

ενέργειες για την εκκίνηση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης.

Κρήτη

Κονδύλι 3,1 εκατ. 
για ανακαίνιση της
Ορθόδοξης Ακαδημίας

Προγραμματική σύμβαση για την «Ανακαί-
νιση κτιρίων συνεδριακού κέντρου Ορθόδο-
ξης Ακαδημίας Κρήτης», συνολικού προϋπο-
λογισμού 3.100.000 ευρώ, υπέγραψαν ο περι-
φερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης
και ο μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμ-
φιλόχιος. Το έργο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της οι-
κείας περιφέρειας, αφορά τον εκσυγχρονι-
σμό και τη λειτουργική και αισθητική αναβάθ-
μιση του κτιρίου της Ορθόδοξης Ακαδημίας
Κρήτης (ΟΑΚ). Στόχος είναι να επανέλθει το
κτίριο στην αρχική του μορφή αναβαθμισμέ-
νο, αξιοποιώντας τα υλικά και την τεχνογνω-
σία της εποχής μας. «Ανακαινίζεται κτιριακά η
ΟΑΚ και συνεχίζουμε το έργο του μακαριστού
ιδρυτή της Ειρηναίου Γαλανάκη», δήλωσε ο
μητροπολίτης Αμφιλόχιος, ενώ επισήμανε
και τη σημαντικότητα του νέου έργου, ευχαρι-
στώντας τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο
Αρναουτάκη για τη συνεχή στήριξή του.

!

Εξετάζονται οι φάκελοι 
πληγέντων από τον «Ιανό»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πελοπόννησος 

Υλοποιείται το ΣΔΙΤ 
του άξονα Καλαμάτα -
Πύλος - Μεθώνη

Ανεδείχθη ο
ανάδοχος του
έργου ΣΔΙΤ κα-
τασκευής του
οδικού άξονα
Καλαμάτα -
Πύλος - Μεθώ-
νη και είναι το
επιχειρηματικό
σχήμα Ένωση Προσώπων Άκτωρ Παραχωρήσεις
ΑΕ - Ιντρακάτ. Το κόστος του έργου εκτιμάται σε
312,23 εκατ. ευρώ, με διάρκεια της σύμβασης,
σύμφωνα με την προκήρυξη, 30 χρόνια συνολικά,
από τα οποία τα τέσσερα θα αφορούν την περίοδο
κατασκευής. Στο σχέδιο ΣΔΙΤ περιλαμβάνεται η
μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία
και συντήρηση της εθνικής οδού Καλαμάτα - Ριζό-
μυλος - Πύλος - Μεθώνη, συνολικού μήκους περί-
που 50 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει τα τμήματα
Καλαμάτα - Ριζόμυλος (μήκους 16,4 χλμ.), Ριζόμυ-
λος - Πύλος (μήκους 25,7 χλμ.) και Πύλος - Μεθώ-
νη (μήκους 7,9 χλμ.).

Χανιά

Φθηνότερα μοριακά τεστ 
Μειωμένη τιμή στη διενέργεια ελέγχου μορια-

κής μεθόδου ανάλυσης (PCR) εξασφάλισε ο Δήμος
Χανίων για μαθητές, εκπαιδευτικούς, προσωπικό
καθαριότητας και λοιπό προσωπικό σχολικών μο-
νάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και τους ωφελούμενους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, τα ΑμεΑ και τους δι-
καιούχους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
του Δήμου Χανίων.
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Ιόνια Νησιά - Ιθάκη



Η
εμπειρία στη διαχείριση της κακο-
καιρίας την προηγούμενη εβδομά-
δα, με τις αστοχίες, τις παραλείψεις

και την έλλειψη συντονισμού που έφεραν
μια σειρά από προβλήματα στους κατοίκους
της Αττικής, οδηγεί τον περιφερειάρχη
Γιώργο Πατούλη σε μια σειρά από αλλαγές.
Συγκεκριμένα ο κ. Πατούλης παρουσίασε
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τον
απολογισμό των δράσεων και αφού επανέ-
λαβε όσα γνωρίζουμε για τον καταμερισμό
των ευθυνών, ανακοίνωσε και μια σειρά από
αλλαγές για αποτελεσματική διαχείριση
ανάλογων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με αυτές, προχωρά στη θέσπιση
από τις 15/02/22, του τετραψήφιου αριθμού
1544 για το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας
Αττικής, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπο-
ρούν είτε να τηλεφωνούν είτε να αποστέλ-
λουν φωτογραφίες με προσδιορισμό θέσης

σε κέντρο που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
Επίσης, στην υποχρεωτική χρήση GPS σε
ενιαία πλατφόρμα, ώστε να υπάρχει απεικό-
νιση, με ταυτόχρονη αποστολή στοιχείων σε
πραγματικό χρόνο, της θέσης κάθε είδους
μηχανήματος έργου το οποίο χρησιμοποιεί-
ται για αποχιονισμούς. Θα γίνει άμεσος ορι-
σμού γενικού συντονιστή από την Περιφέ-
ρεια Αττικής, με καθήκοντα τον γενικό συν-
τονισμό σε συνεργασία με τους συναρμόδι-
ους φορείς και την επιθεώρηση των δράσε-
ων των χωρικών συντονιστών. Ακόμη οι χω-
ρικοί συντονιστές θα είναι επικεφαλής κλι-
μακίου το οποίο θα έχει έδρα στην οικεία αν-
τιπεριφέρεια, ενώ θα λειτουργεί ενιαίο συν-
τονιστικό όργανο της Περιφέρειας Αττικής
και της Τροχαίας Αττικής, όπου θα μεταφέ-
ρεται εικόνα από τη θέση των αποχιονιστι-
κών και των μηχανημάτων έργου και θα συ-
σταθούν κινητοί σταθμοί αποχιονισμού. 

Προχωράει ο σχεδιασμός για τη Μαρίνα Αλίμου
Τη μεγαλύτερη μαρίνα της Ελ-

λάδας και ολόκληρης της Νοτι-
οανατολικής Μεσογείου θα έχει
σύντομα ο Άλιμος, όπως προ-
αναγγέλλει ο δήμαρχος της πό-
λης Ανδρέας Κονδύλης: «Ο σχε-
διασμός της ανάπλασής της προ-
χωράει, με σεβασμό στην καλαι-
σθησία και το περιβάλλον, αλλά
και με σεβασμό του επενδυτή
στους όρους που ο Δήμος Αλίμου έχει θέσει με αποφάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου».
Ήδη στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε η πρώτη αρχι-
τεκτονική μελέτη - σχεδιασμός του κεντρικού τμήματος της μαρίνας, ενώ στο προσεχές μέλ-
λον θα ακολουθήσουν και άλλες δημόσιες παρουσιάσεις - διαβουλεύσεις. Σύμφωνα με το
βασικό χρονοδιάγραμμα, οι σχεδιασμοί, διαβουλεύσεις και αδειοδοτήσεις θα ολοκληρω-
θούν εντός του 2022, ώστε το επόμενο έτος να ξεκινήσουν τα έργα.

Συνεργασία ΚΕΔΕ
και πολυτέκνων 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου είχε διαδικτυακή
συνάντηση με την Ανώτατη Συνο-
μοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας
(ΑΣΠΕ) με αντικείμενο τη συνερ-
γασία των δύο πλευρών για τη στή-
ριξη από την Αυτοδιοίκηση των
δημογραφικών και οικογενει-
ακών πολιτικών καθώς και τη στή-
ριξη των πολύτεκνων οικογενει-
ών. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε
ένα πλαίσιο συνεργασίας που
προβλέπει τη σύσταση κοινής
ομάδας εργασίας ΚΕΔΕ και ΑΣΠΕ
με σκοπό να καταγράψει τα προ-
βλήματα, τις δυνατότητες και κα-
λές πρακτικές που μπορούν να
εφαρμοστούν οριζόντια στους δή-
μους. Ακόμη θα διερευνηθεί η δυ-
νατότητα να εκπονηθεί μελέτη ΙΤΑ
- ΑΣΠΕ, τέτοια ώστε να αποβεί
χρήσιμη για όλους τους δήμους,
με την οποία να αναδειχθεί πώς
στηρίζονται σήμερα οι πολύτε-
κνες οικογένειες και να προτα-
θούν εφικτές πολιτικές.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
εκλεγμένος με τη σημαία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, «έσπασε» τη γραμμή του
κόμματος που κατακεραύνωνε τον
περιφερειάρχη Αττικής για τη δια-
χείριση της κακοκαιρίας; Την ώρα
που ο τομέας Αυτοδιοίκησης του
κόμματος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης έβγαζε ανακοίνωση κα-
τακεραυνώνοντας τον Πατούλη, ο
εν λόγω δήμαρχος με δική του
ανακοίνωση ευχαριστούσε την
περιφέρεια «για την εξαιρετική
συνεργασία και την ανταπόκρισή
της στα ζητήματα που ανέκυψαν
λόγω της κακοκαιρίας»!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Παρακολούθηση
δαπανών για 
την πανδημία
Διακριτή θα είναι για φέτος η
παρακολούθηση δαπανών των
ΟΤΑ για την υλοποίηση μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας και της οικονομίας από την
Covid-19, σύμφωνα με έγγρα-
φο του υπουργείου Εσωτερι-
κών που εστάλη στους δήμους
και στις περιφέρειες της χώ-
ρας. Το υπουργείο Εσωτερικών
ενημερώνει ότι οι δαπάνες που
θα πραγματοποιήσουν οι φο-
ρείς του υποτομέα των ΟΤΑ για
την υλοποίηση αυτών των μέ-
τρων προστασίας από την Co-
vid-19 για το έτος 2022 θα υπο-
βάλλονται αποκλειστικά στον
ειδικό διαδικτυακό τόπο
https://aftodioikisi.ypes.gr . Η
υποβολή του αρχείου θα πραγ-
ματοποιείται από τους στατιστι-
κούς ανταποκριτές των φορέ-
ων, αποκλειστικά εντός δεκα-
πέντε ημερών από τη λήξη του
μήνα αναφοράς.

Προσλαμβάνονται
νυχτερινοί φύλακες 

Μέσα στις επόμενες μέρες ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν οι δια-
δικασίες για την πρόσληψη πέντε
φυλάκων, από πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους,
οι οποίοι θα αξιοποιηθούν από τον
Δήμο Βύρωνα για τη νυχτερινή
φύλαξη των σχολικών συγκροτη-
μάτων της πόλης. Σύμφωνα με
τους σχεδιασμούς τού δημάρχου
Γρηγόρη Κατωπόδη, οι πέντε νυ-
χτερινοί φύλακες θα κατανεμη-
θούν στα σχολεία της Εργάνης και
από ένας στα σχολεία της Ανάλη-
ψης, της Αγίας Τριάδας και του Κα-
ρέα. Όπως πιστεύει, η εξέλιξη αυ-
τή σε συνδυασμό με την αναβάθμι-
ση του φωτισμού των σχολικών
προαυλίων, που ξεκίνησε πέρυσι
και συνεχίζεται, θα θωρακίσει
ακόμα περισσότερο τα σχολεία του
Δήμου Βύρωνα από βανδαλισμούς
και παραβατικές συμπεριφορές.
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Τι αλλάζει στη διαχείριση
κακοκαιριών ο Πατούλης



Αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει το
θερμόμετρο στον Δήμο Θεσσαλο-
νίκης όσον αφορά τις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές που είναι προγραμμα-
τισμένες για τον Οκτώβριο του
2023. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι
ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θα διεκδι-
κήσει μία ακόμη τετραετία. Ο κ.
Ζέρβας ξεκίνησε ήδη διερευνητι-
κές επαφές με ανθρώπους της πόλης που επιθυμούν
να στελεχώσουν το νέο του ψηφοδέλτιο και είναι ιδιαί-

τερα αισιόδοξος για την τελική λί-
στα, αφού όπως έχει τονίσει
«έχουμε ζήτηση ως παράταξη. Θα
βρούμε εύκολα νύφες και γαμπρο-
ύς σε σχέση με το 2019». Στόχος
του να δυναμώσει το ψηφοδέλτιο
με αρκετά νέα πρόσωπα, τα οποία
σε συνδυασμό με τα παλαιότερα,
που διαθέτουν την εμπειρία από τα

έδρανα και από εκλογικές αναμετρήσεις, θα του φέ-
ρουν τη νίκη.

Με ανελκυστήρα πισίνας εξοπλίστηκε το δημοτικό κολυμβητήριο στο
Πανόραμα, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν βουτιές χαλάρωσης, άθλη-
σης και άσκησης οι πολίτες με κινητικά προβλήματα. Το πρωτοποριακό σύ-
στημα προσφέρει εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στην πισίνα, καθώς λει-
τουργεί με υδραυλικό σύστημα και όχι με παροχή ρεύματος, όπως ενημε-
ρώθηκε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, που επισκέ-
φτηκε το κολυμβητήριο.

Εξοπλίστηκε με ανελκυστήρα το κολυμβητήριο Πανοράματος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κατεβαίνει πάλι
για δήμαρχος  

Και ενώ τα πράγματα κυλούσαν
ήρεμα τις πρώτες ημέρες του
2022 και τίποτα δεν θύμιζε ότι
βαδίζουμε σε προεκλογικά μονο-
πάτια, πέρα από τις όποιες κρυ-
φές σκέψεις των ενδιαφερομέ-
νων, ο Γιώργος Ορφανός ανακοί-
νωσε την πρόθεσή του να είναι εκ
νέου υποψήφιος δήμαρχος. Ο
επικεφαλής της δημοτικής παρά-
ταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το
Μέλλον» δηλώνει στη στήλη πως
ο κύβος ερρίφθη και η απόφαση
πάρθηκε, χωρίς να περιμένει τη
στήριξη κάποιου κόμματος, βά-
ζοντας μπροστά τον πολίτη και το
μέλλον της Θεσσαλονίκης.

Δήλωσε «παρών» 
ο Κωνσταντινίδης 

Την υποψηφιότητά του ανακοί-
νωσε, εκ νέου, και ο συγκοινωνιο-
λόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης.
Είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή
του να κατέβει ως δήμαρχος αρ-
κετούς μήνες νωρίτερα, ωστόσο
όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρξε
καμία κίνηση μέχρι που ο κ. Κων-
σταντινίδης… επανήλθε δριμύτε-
ρος! Ανακοίνωσε, δε, πως το σύν-
θημά του θα είναι «Θεσσαλονίκη -
Πράσινη και Ανοιχτή Πόλη», διότι
όπως αναφέρει «αυτό της αξίζει»
και για αυτό είναι απαραίτητη μία
νέα διοίκηση στις επόμενες δημο-
τικές εκλογές. 

Το συγκινητικό
μήνυμα μαθητών
του Πειραματικού 
Με τις τσάντες τους οι μαθητές του
Πειραματικού Σχολείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης σχημάτι-
σαν τρεις λέξεις… «Για κάθε Άλ-
κη» έγραψαν έχοντας αφήσει τις
σάκες ως γράμματα στην αυλή του
σχολικού συγκροτήματος. Με τον
τρόπο αυτό επέλεξαν να αντιδρά-
σουν στη δολοφονία του 19χρονου
νεαρού στη Χαριλάου, που συγ-
κλόνισε το Πανελλήνιο.

Εκλογικός… πυρετός και «εύκολες νύφες» Η πρόταση του Σιμόπουλου
για τους συνδέσμους οπαδών

Τη θέση του σχετικά με τη λειτουργία των συνδέ-
σμων δημοσιοποίησε ο Στράτος Σιμόπουλος: «Ξεκι-
νάει το Σάββατο η 22η αγωνιστική του πρωταθλήμα-
τος ποδοσφαίρου. Ο Άλκης Καμπανός δεν θα μπο-
ρέσει να παρακολουθήσει, είτε από κοντά είτε από
την τηλεόραση, την αγαπημένη του ομάδα. Οι διοι-
κήσεις των ΠΑΕ δεν είναι άμοιρες ευθυνών όταν στα
σπλάχνα τους κρύβονται φυτώρια παραβατών του
ποινικού κώδικα και ορισμένες φορές δολοφόνων.
Η Πολιτεία πρέπει να λάβει σκληρά μέτρα και να
προχωρήσει για ένα διάστημα σε γενική αναστολή
λειτουργίας των οπαδικών συνδέσμων και στην
αναδιάρθρωση του πλαισίου λειτουργίας πριν από
την επαναλειτουργία τους».

Στο σημείο δολοφονίας 
του Άλκη βρέθηκε ο Λεκάκης

Στο σημείο όπου
δολοφονήθηκε ο
19χρονος Άλκης
βρέθηκε και ο πρό-
εδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης, Πέ-
τρος Λεκάκης, για
να αφήσει λίγα λου-
λούδια και να απο-
τίσει τον δικό του φόρο τιμής στον αδικοχαμένο
νεαρό. Ο κ. Λεκάκης μετέβη στην οδό Γαζή στο
πλευρό του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Θόδωρου
Καρυπίδη, των ποδοσφαιριστών και του τεχνι-
κού τιμ του Άρη, λίγο πριν από την αναμέτρηση
με την ΑΕΚ.

Βλέπει… Βρυξέλλες ο πρύτανης 
Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-

τσοτάκη με τον πρύτανη του ΑΠΘ επαναφέρει τα σε-
νάρια που θέλουν τον κύριο Παπαϊωάννου να κατε-
βαίνει υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης. Ωστόσο,
όπως μαθαίνουμε, ο ίδιος κοιτάει λίγο πιο μακριά
και συγκεκριμένα προς Βρυξέλλες, επιθυμώντας
περισσότερο μια καριέρα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η «αδυναμία» του Τσίπρα 
Να μοιραστούμε και μια πληροφορία για τον

Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται πως έχει σε μεγάλη εκτί-
μηση τον πρώην υπουργό Οικονομικών Δημήτρη
Μάρδα, τον οποίο και προσκάλεσε προχθές στο
κόμμα για να συζητήσουν μεταξύ άλλων το πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, την κριτική που δέχονται αλ-
λά και το πώς θα πορευτούν από εδώ και στο εξής.
Υποψήφιο τον βλέπουμε τον κύριο Μάρδα και μά-
λιστα αυτή τη φορά όχι στη Β’ Θεσσαλονίκης αλλά
στην Α’!
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Στην επιβεβαίωση ότι ο ηγέτης των τζιχαντιστών
του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) Αμπού Ιμπραχίμ αλ-
Χασίμι αλ-Κουράισι είναι νεκρός ύστερα από αμε-
ρικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βόρεια Συ-
ρία προχώρησε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν.

Ο Αλ-Κουράισι είχε διαδεχθεί στην ηγεσία του
ISIS τον Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, ο οποίος
ήταν ο επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους την πε-
ρίοδο που κατέκτησε μεγάλες εκτάσεις στη Συρία

και στο Ιράκ, φτιάχνοντας το λεγόμενο Χαλιφάτο.
Ο Αλ-Μπαγκντάντι σκοτώθηκε επίσης από αμερι-
κανικές ειδικές δυνάμεις, το 2019 στη Συρία.

Η επιχείρηση εναντίον του Αλ-Κουράισι πραγ-
ματοποιήθηκε στην πόλη Άτμεχ, κοντά στα σύνο-
ρα με την Τουρκία. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν
ότι στην περιοχή προσγειώθηκαν ελικόπτερα λίγο
μετά τα μεσάνυχτα και αμέσως ακούστηκαν πυρά
και εκρήξεις. 

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο

Αλ-Κουράισι σκοτώθηκε από έκρηξη που προκά-
λεσε ο ίδιος κατά την επιδρομή, πυροδοτώντας
μια βόμβα που σκότωσε τον ίδιο και μέλη της οι-
κογένειάς του.

Η ανταλλαγή πυρών διήρκεσε τουλάχιστον δύο
ώρες γύρω από το διώροφο κτίριο όπου έμενε ο
ηγέτης του ISIS. Όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτο-
ρεία, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρ-
κεια της επιχείρησης, ανάμεσά τους γυναίκες και
παιδιά.

Ε
πίδειξη στρατιωτικής ισχύος
κάνουν ΗΠΑ και Ρωσία συγ-
κεντρώνοντας τις τελευταίες
ώρες χιλιάδες στρατιώτες και

όπλα γύρω από την Ουκρανία. Σε μια
καθόλου τυχαία κίνηση, το εμβληματικό
αεροπλανοφόρο «Harry S. Truman»
καταπλέει για γυμνάσια στην Αδριατική,
ενώ το Κρεμλίνο μεταφέρει στη Λευκο-
ρωσία πυραύλους ικανούς να φέρουν
πυρηνικές κεφαλές.

Εκτός των 130.000 στρατιωτών που
έχει συγκεντρώσει σε τρία σημεία της
μεθορίου με την Ουκρανία, η Ρωσία με-
τέφερε περίπου 30.000 μάχιμα στρα-
τεύματα και όπλα στη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, η ρωσική ανά-
πτυξη περιλαμβάνει δυνάμεις ειδικών
επιχειρήσεων Spetsnaz, μαχητικά αε-
ριωθούμενα SU-35, πυραύλους Ισκαν-
τέρ διπλής χρήσης (για συμβατικό και
για πυρηνικό πόλεμο) και συστήματα
αντιαεροπορικής άμυνας S-400.

Επί ποδός πολέμου
Επίσης ΗΠΑ και ΝΑΤΟ βρίσκονται επί

ποδός πολέμου καθώς ενισχύουν τις
δυνάμεις τους στην Ανατολική Ευρώπη.
Το αμερικανικό Πεντάγωνο στέλνει άλ-
λους 3.000 στρατιώτες στην περιοχή,
ενώ σε υψηλό συναγερμό βρίσκονται
ήδη 8.500 στρατιώτες, και το αεροπλα-
νοφόρο «Harry S. Truman πλέει» για
γυμνάσια στην Αδριατική. Είναι η πρώτη
φορά από την εποχή του Ψυχρού Πολέ-
μου που μια πλήρης ομάδα κρούσης
αμερικανικού αεροπλανοφόρου τέθηκε
υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ. 

Με μια οργισμένη ανακοίνωση, η Μό-
σχα χαρακτήρισε «καταστροφικό βήμα,
που αυξάνει τη στρατιωτική ένταση και

στενεύει το πεδίο για πολιτικές αποφά-
σεις», την απόφαση των ΗΠΑ να στεί-
λουν στρατεύματα στην Ανατολική Ευ-
ρώπη. 

Φωτογραφίες από δορυφόρο
Η Δύση εξετάζει καθημερινά φωτο-

γραφίες από δορυφόρο που δείχνουν τη
συγκέντρωση και τις κινήσεις του ρωσι-
κού στρατού. Οι πληροφορίες που συλ-
λέγονται φαίνεται πως ενισχύουν την
εκτίμηση του αμερικανικού Πενταγώ-
νου ότι επίκειται ρωσική εισβολή στα
εδάφη της Ουκρανίας μέσα στον Φε-
βρουάριο.

Αναλυτές κάνουν λόγο για τουλάχι-
στον 48 συστοιχίες βαλλιστικών πυραύ-
λων και 76 ειδικά τάγματα, τα οποία
απαρτίζονται από 1.000 άρτια εκπαιδευ-
μένους κομάντο το καθένα, σε περιοχές
εντός της ρωσικής επικράτειας, στην
Κριμαία και τη Λευκορωσία.

Τα τελευταία 24ωρα, έξι πολεμικά

πλοία του ρωσικού στόλου μετέφεραν
τουλάχιστον 60 τανκς, συνοδεία 1.500
στρατιωτών, μέσω της Μεσογείου στην
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ενι-
σχύοντας ακόμα περισσότερο τις ρωσι-
κές δυνάμεις.

Η Ρωσία διαψεύδει ότι σχεδιάζει να
εισβάλει στην Ουκρανία, αλλά διαμη-
νύει ότι θα μπορούσε να λάβει απροσ-
διόριστα στρατιωτικά μέτρα, εάν δεν
ικανοποιηθούν ορισμένες εγγυήσεις
για την ασφάλειά της, συμπεριλαμβανο-
μένης της δέσμευσης του ΝΑΤΟ πως
δεν πρόκειται να εντάξει ποτέ την Ου-
κρανία στους κόλπους της Συμμαχίας.

Διαλύεται ιστορική 
γέφυρα για να περάσει
το γιοτ του Μπέζος

Ο δήμος του Ρότερνταμ ανακοί-
νωσε χθες ότι μια ιστορική γέφυρα
της ολλανδικής πόλης θα διαλυθεί
προσωρινά για να καταστεί δυνατή η
διέλευση ενός τεράστιου ιστιοφό-
ρου που ναυπηγείται για τον πρώην
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
της Amazon Τζεφ Μπέζος.

Η γέφυρα που χρονολογείται από
το 1878 και επισκευάστηκε μετά τον
βομβαρδισμό της το 1940 στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι πολύ χα-
μηλή για τη διέλευση του πολυτε-
λούς σκάφους του 58χρονου Αμε-
ρικανού δισεκατομμυριούχου,
αξίας 430 εκατ. ευρώ.

Η ναυπηγική εταιρεία ζήτησε από
τον δήμο του Ρότερνταμ να αποσυ-
ναρμολογήσει προσωρινά τη γέφυ-
ρα, αφαιρώντας το κεντρικό της
τμήμα, ώστε να μπορέσει να περά-
σει το πλοίο. Τα έξοδα της επιχείρη-
σης θα καταβληθούν εξολοκλήρου
από την εταιρεία.

Το κότερο ναυπηγείται επί του πα-
ρόντος κοντά στο Ρότερνταμ και
αναμένεται να περάσει φέτος το κα-
λοκαίρι κάτω από τη γέφυρα Κο-
νινγκσάβενμπρουγκ, που είναι πολύ
χαμηλή για το τρικάταρτο ιστιοφόρο.

Tο Κρεμλίνο από τη μεριά 
του μεταφέρει στη Λευκορωσία
πυραύλους ικανούς 
να φέρουν πυρηνικές κεφαλές

Νεκρός ο ηγέτης του ISIS ύστερα από επιχείρηση των ΗΠΑ στη Συρία
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Στην Αδριατική για… γυμνάσια
το αεροπλανοφόρο «Truman»
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Μείωση επιτοκίων 
σε στεγαστικά,
επαγγελματικά δάνεια 

Ο καλπασμός του πληθωρισμού δεν επηρέασε
αρνητικά την πτωτική πορεία των επιτοκίων των
νέων δανείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, τον Δεκέμβριο, το μέσο επι-
τόκιο των στεγαστικών δανείων μειώθηκε στο
2,05% έναντι 2,35% τον Νοέμβριο, ενώ των επι-
χειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη
διάρκεια παρέμεινε στο 4,02% και των επαγγελ-
ματικών δανείων μειώθηκε στο 6,42% από 6,47%
τον Νοέμβριο. Νέα πτώση σημείωσε και το επι-
τόκιο των καταναλωτικών δανείων με προκαθο-
ρισμένη διάρκεια, καθώς τον Δεκέμβριο υπο-
χώρησε στο 11,34% έναντι 11,42% τον Νοέμβριο.
Αντιθέτως, αυξήθηκε στο 14,63% από 14,50% για
τα καταναλωτικά και ανοικτά δάνεια χωρίς κα-
θορισμένη διάρκεια. Τέλος, αμετάβλητα παρέ-
μειναν τα επιτόκια των καταθέσεων στο 0,05%.

ΕΦΚΑ: Σε ποιους δίνει πριμ 
Κίνητρα και γενναία πριμ θα καταβάλει ο
ΕΦΚΑ στους υπαλλήλους που έχουν ανα-
λάβει την εξυπηρέτηση των… δύσκολων
αιτημάτων ασφάλισης που εκκρεμούν.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, που επικυρώ-
θηκε από το ΔΣ του ΕΦΚΑ, το πριμ θα συν-
δέεται με ποσοτικούς στόχους και αφο-
ρούν τους εργαζομένους στο τηλεφωνικό
κέντρο 1555. Η αμοιβή αρχίζει από τα 450
ευρώ μηνιαίως για εργασία 22 ημερών
στους απλούς υπαλλήλους και θα φτάνει
έως τα 600 ευρώ για τον διευθυντή εξυπη-
ρέτησης πολιτών. Δικαιούχοι θα είναι όσοι
ασχολούνται με τις κύριες συντάξεις, τις
εισφορές μισθωτών ή μη μισθωτών, τις πα-
ροχές υγείας και το ΕΤΕΑΕΠ.

Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα 
Στο… ταμείο θα πάνε σήμερα χιλιάδες δι-

καιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης που δί-
νεται μέσω του μηχανισμού «Συν-Εργασία»,
όσοι έχουν να λάβουν υπόλοιπα ποσών για το
τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2021 και η
αντίστοιχη αναλογία για το δώρο Χριστουγέν-
νων του Δεκεμβρίου. Η πληρωμή της αναλο-
γίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
2021, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα από
τα δεδομένα που τηρούνται στο Πληροφορια-
κό Σύστημα «Εργάνη», αναφορικά με τις ημέ-
ρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας κά-
θε μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στον μη-
χανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-
Εργασία» και τα καταβαλλόμενα ποσά με βά-
ση την αντίστοιχη αιτιολογία.

Τ
ον οδικό χάρτη για τους νέ-
ους μισθωτούς και μη μι-
σθωτούς που από την
01/01/2022 εντάχθηκαν στο

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητι-
κής Ασφάλισης περιγράφει σχετική
εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. 

Σε αυτήν αναφέρεται το νέο καθε-
στώς που θα ισχύσει για τους μισθω-
τούς του ιδιωτικού τομέα (κοινές επι-
χειρήσεις, επιχειρήσεις οικοδομικο-
τεχνικών έργων) και δημοσίου τομέα
(με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου και ορισμένου χρόνου),
τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή
και τους μισθωτούς μηχανικούς. Ειδι-
κότερα, τα επτά SOS του νέου επικου-
ρικού ταμείου είναι τα εξής:

Ποιοι υπάγονται
1. Στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγον-

ται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που
αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από
01/01/2022 και εφεξής ασφαλιστέα ερ-
γασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφα-
λιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίστα-
ται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία
υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο
επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

2. Προαιρετική είναι η ασφάλιση ήδη
ασφαλισμένων στον κλάδο επικουρι-
κής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι
έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και
εφεξής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να
ασκήσουν το δικαίωμα προαιρετικής
υπαγωγής στην ασφάλιση του ταμείου
υποβάλλοντας σχετική αίτηση κατά το
χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως
31/12/2023. Από την υπαγωγή τους
στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, παύουν αυ-
τοδίκαια να υπάγονται στον κλάδο επι-
κουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Υγειονομικοί, αγρότες
3. Προαιρετική είναι η ασφάλιση των

αυτοαπασχολούμενων υγειονομικών,
των αγροτών (ΟΓΑ) και όλων όσοι δεν
έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της
ηλικίας τους. 

4. Το ύψος των απαιτητών εισφορών
επικουρικού κλάδου ανέρχεται σήμε-
ρα στο 6,5% των ασφαλιστέων αποδο-
χών των εργαζομένων (3,25% για τον
εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμε-
νο), ενώ από την 01/06/2022 το ποσο-
στό μειώνεται στο 6% (ίδιο ποσοστό, 3%,
για εργοδότη και εργαζόμενο).

Υπάλληλοι
5. Για τους υπαλλήλους με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή
αορίστου χρόνου) στο Δημόσιο, από
01/07/2018, ως βάση υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών, του κλάδου
επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΚΑ,

ορίζονται οι τακτικά καταβαλλόμενες
αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται
κατά περίπτωση για τους μονίμους δη-
μοσίους υπαλλήλους που έχουν υπαχ-
θεί στην ασφάλιση μετά την
01/01/1993. 

6. Οι εργοδότες υποχρεούνται να κα-
ταθέσουν την Αναλυτική Περιοδική
Δήλωση για τους ασφαλισμένους στο
ΤΕΚΑ αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου
από την 1η έως και την τελευταία ημέ-
ρα του επόμενου μηνός για τον ιδιωτι-
κό τομέα ή του μεθεπόμενου για το Δη-
μόσιο. Μετά τη λήξη της οριζόμενης
προθεσμίας, η υποβολή της πραγματο-
ποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο
στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία e-ΕΦ-
ΚΑ, στην οποία υπάγεται η έδρα του
εργοδότη.

Ασφαλιστικές εισφορές
7. Οι ασφαλιστικές εισφορές του ερ-

γαζομένου και του εργοδότη στο νέο
επικουρικό ταμείο καταβάλλονται από
τον εργοδότη έως την τελευταία εργά-
σιμη ημέρα του επόμενου μηνός της
απασχόλησης. Αν δεν καταβληθούν,
τότε επιβαρύνονται με πρόστιμο από
την επόμενη μέρα. 

Τι προβλέπει η εγκύκλιος 
του υπουργείου Εργασίας για 
εργαζομένους και εργοδότες

Τα επτά SOS για 
το νέο επικουρικό

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Πόσο κοστίζουν, ποια είναι 
η απόδοσή τους 
και πότε γίνεται η απόσβεση 

Βιώσιμες αλλά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις χαρα-
κτηρίζονται οι μονάδες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργει-
ας που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της Κομισιόν για την
«Ευρωπαϊκή Ταξινομία» που παρουσιάστηκε την Τετάρτη. Πρό-
κειται για απόφαση βαρύνουσας σημασίας για την Ελλάδα, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις στην κατασκευή
νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο
και οι οποίες «ξεφεύγουν» των ορίων της Κομισιόν ως προς τις

εκπομπές. Οι πλέον σύγχρονες μονάδες αερίου κινούνται στα
επίπεδα των 340 γραμμαρίων CO2/κιλοβατώρα, όταν το ευρω-
παϊκό taxonomy, με ορίζοντα έως το 2030, προβλέπει όριο εκ-
πομπών στα 270 γραμμάρια ισοδύναμου CO2 ανά κιλοβατώρα ή
ετήσιων εκπομπών κάτω από 550 κιλά CO2e ανά κιλοβατώρα σε
βάθος εικοσαετίας.

Σύμφωνα με πηγές από τον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής,
ο σκόπελος αυτός στην πράξη θα μπορεί να παρακαμφθεί.

«Κλειδί» για την παράκαμψη, όπως υπογραμμίζουν, είναι το
γεγονός ότι οι νέες μονάδες θα είναι hydrogen-ready, διαθέ-
τοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μείωση των εκ-
πομπών τους μέσω της ανάμειξης ανανεώσιμου υδρογόνου.
Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορέσουν να μεταβούν στη χρή-
ση χαμηλού άνθρακα έως το 2035, όπως και προβλέπει το
σχέδιο της Κομισιόν. 

Μ. Μαστ.

Η Κομισιόν «πρασινίζει» και επίσημα φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια

Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
ε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
να πιέζουν ασφυκτικά τον προ-
ϋπολογισμό των νοικοκυριών,
το νέο ειδικό πρόγραμμα του

ΥΠΕΝ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων στις στέγες των οικιακών κατα-
ναλωτών μπορεί να αποτελέσει μια σημαντι-
κή ανάσα και ταυτόχρονα μια περισσότερο
μόνιμη λύση σε νέο ενδεχόμενο «ανωμα-
λιών» στην αγορά ηλεκτρισμού.

Να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα
απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά χωρίς
κριτήρια ένταξης, γεγονός που, όπως ανα-
φέρουν πληροφορίες, αποτελούσε βασική
επιδίωξη στο «σκεπτικό» της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα «Φωτο-
βολταϊκά στη Στέγη», ένα νοικοκυριό δύ-
ναται να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό
έως 6 κιλοβάτ (μέχρι τόσο επιτρέπεται για
τις οικίες) και να πουλάει το ρεύμα στο σύ-
στημα. Σε μια τέτοια περίπτωση ο κατανα-
λωτής πληρώνει τον προμηθευτή για το σύ-
νολο του ρεύματος που καταναλώνει, στην
τιμή που ισχύει κάθε φορά, και πληρώνεται
για το ρεύμα που παράγει στην τιμή που
έχει συμφωνήσει, δηλαδή 87 ευρώ/MWh
για 20 χρόνια, όπως ορίζει η σχετική
υπουργική απόφαση. Αν και εκ πρώτης
όψεως δεν φαίνεται να αποτελεί «τρομα-
κτική» από άποψη οφέλους επένδυση,
ωστόσο η «αριθμητική» του προγράμματος

την καθιστά επωφελή για ένα ελληνικό νοι-
κοκυριό. 

Οι δύο κρίσιμοι παράγοντες
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές

αγοράς του αναγκαίου εξοπλισμού, το εκτι-
μώμενο ποσό για την εγκατάσταση ενός
φωτοβολταϊκού ισχύος 6 kW από ένα νοι-
κοκυριό ανέρχεται περίπου σε 8.000 ευρώ.
Η ετήσια παραγωγή υπολογίζεται σε
8.500-9.200 kWh. Με την «κλειδωμένη» τι-
μή των 87 ευρώ/MWh (ή 0,087 εύρω/kWh),
τα ετήσια έσοδα υπολογίζονται περίπου σε
740-800 ευρώ ή 14.800-16.000 ευρώ σε
βάθος 20ετίας.

Με οικονομικούς όρους η απόδοση της
επένδυσης ανέρχεται σε 7%, ενώ η περίο-
δος απόσβεσης φτάνει τα δέκα έτη. Δηλα-
δή από τον δέκατο χρόνο έως και τη λήξη
της σύμβασης κάθε νοικοκυριό που συμ-
μετέχει στο ειδικό πρόγραμμα θα αποκομί-
σει περίπου 6.800-8.000 ευρώ καθαρά
κέρδη, καθώς τα έσοδα από την παραγόμε-
νη ενέργεια είναι αφορολόγητα.

Κρίσιμο ρόλο σχετικά με το δυνητικό ει-
σόδημα που μπορεί να αποκομίσει ετησίως
ο επενδυτής διαδραματίζουν δύο παρά-
γοντες: το ύψος των καταναλώσεων του
νοικοκυριού και η χρέωση προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόγραμμα για net metering
Μια ακόμη δυνατότητα «αναχαίτισης» του

κύματος ακρίβειας που σαρώνει τους λογα-

ριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών είναι η
ένταξη στο πρόγραμμα για net metering.
Σύμφωνα με αυτό, ένα νοικοκυριό εγκαθι-
στά ένα φωτοβολταϊκό έως 10 κιλοβάτ, ανά-
λογα με τις ανάγκες του, και το ρεύμα που θα
παράγει θα το χρησιμοποιεί ουσιαστικά για
αυτοκατανάλωση μέσω συμψηφισμού. Σε
αυτή την περίπτωση γίνεται συμψηφισμός
ανάμεσα στην ενέργεια που κατανάλωσε η
οικία και την ενέργεια που παρήγαγε. Αν κα-
ταναλώθηκε περισσότερο ρεύμα από όσο
παρήχθη, τότε πληρώνεται στον προμηθευ-
τή η διαφορά με βάση τα τρέχοντα τιμολόγια.
Αν παρήχθη περισσότερη ενέργεια από όσο
καταναλώθηκε, τότε το επιπλέον ρεύμα διο-

χετεύεται δωρεάν στο σύστημα. Τέλος, στην
ερώτηση ποιο από τα δύο προγράμματα
συμφέρει περισσότερο, η απάντηση έχει ως
εξής: Αν μιλάμε για σπίτι με κανονικές κατα-
ναλώσεις, συμφέρει το net metering. Αν μι-
λάμε για σπίτι με μικρές καταναλώσεις, για
παράδειγμα εξοχικό, συμφέρει το πρόγραμ-
μα «φωτοβολταϊκά στη στέγη». 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΕΓΗΣ 

Το… αντίδοτο για 
τους φουσκωμένους
λογαριασμούς



Δ
ιστακτικές κινήσεις καταγρά-
φονται στο χρηματιστήριο, με
τους εγχώριους αναλυτές να

μην αποκλείουν κάποιες κινήσεις
κατοχύρωσης κερδών, ενώ το σενά-
ριο της συσσώρευσης πέριξ των 950
μονάδων δείχνει το επικρατέστερο.

Παράλληλα, φαίνεται ξεκάθαρα
ότι στο επίκεντρο θα παραμείνουν οι
μετοχές των τραπεζών. Τεχνικά όσο
ο Γενικός Δείκτης αρνείται να δώσει
κλεισίματα χαμηλότερα των 911 -
906 (εκθετικός ΚΜΟ 90 ημερών) ή
έστω χαμηλότερα των 900 - 897 μο-
νάδων (απλός ΚΜΟ 200 ημερών),
υπερέχει το σενάριο που θέλει κίνη-
ση προς τετραψήφια νούμερα, με
ενδιάμεση αντίσταση στις 960 μονά-
δες. Σε περίπτωση καθοδικής δια-
φυγής χαμηλότερα των 897, οι επό-
μενες στηρίξεις θα είναι στις 888 και
883 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200

ημερών). Για τον δείκτη της υψηλής
κεφαλαιοποίησης, στο στόχαστρο
των αγοραστών είναι οι 2.366 - 2.371
και 2.390 μονάδες. Αντίθετα, οι πω-
λητές στοχεύουν να δοκιμάσουν τις

στηρίξεις στις 2.245 (απλός ΚΜΟ 90
ημερών), 2.200 (εκθετικός ΚΜΟ 60
ημερών), 2.195, 2.170 (απλός ΚΜΟ
200 ημερών) και 2.126 (εκθετικός
ΚΜΟ 200 ημερών).

Στη Zetland Capital το Lindian
Village στη Ρόδο

Η Zetland Capital, εταιρεία private equity
με έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε σήμερα ότι
funds που διαχειρίζεται εξαγόρασαν το ξενο-
δοχείο Lindian Village στη Ρόδο από την οι-
κογένεια Σβυριάδη. Το ξενοδοχείο των 188
πολυτελών δωματίων βρίσκεται κοντά στην
Ακρόπολη της Λίνδου στη Ρόδο. Το τίμημα,
σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλθε στα 27
εκατ. ευρώ (περίπου 145.000 ευρώ το δωμά-
τιο), που είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχει
επιτευχθεί έως τώρα στη Ρόδο και προέκυψε
έπειτα από ιδιωτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Zet-
land Capital, η εταιρεία σχεδιάζει να πραγ-
ματοποιήσει επένδυση για να ανακαινίσει το
ξενοδοχείο.

Alvarez & Marsal: Επέκταση στον
τομέα αντιδικιών και ερευνών
Η Alvarez & Marsal (A&M), κορυφαία
εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών παγκοσμίως, ανακοινώνει την
πρόσληψη της δρα Κάλλιας Γκαβέλα ως
Senior Director με στόχο να ηγηθεί της
ομάδας Disputes and Investigations (Αν-
τιδικιών και Ερευνών) της εταιρείας στην
Ελλάδα. Η πρόσληψη της δρα Γκαβέλα
επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευση της
εταιρείας να ανταποκρίνεται στις συνε-
χώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς
στο πλαίσιο του εντεινόμενου κανονιστι-
κού ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή. 

Europ Assistance: Αύξηση 30%
στα ασφαλισμένα οχήματα

H Europ Assistance Greece ανακοινώνει
σημαντική ενίσχυση των μεγεθών και των
επιδόσεών της το 2021 ως αποτέλεσμα της
υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδια-
σμού. Σημειώνοντας ποσοστό αύξησης των
ασφαλιζόμενων οχημάτων της κατά 30% σε
σχέση με το 2020, η εταιρεία διαθέτει ασφα-
λιζόμενο στόλο που αγγίζει τα 1,7 εκατομμύ-
ρια οχήματα πανελλαδικά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Με την έναρξη των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης για χρη-
ματοδότηση επενδύσεων να επίκειται, ζητούμενο αποτελεί η επι-
τυχής αξιοποίηση της ευκαιρίας που παρουσιάζεται για τον μετα-
σχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Στην προσπάθεια αυτή κεν-
τρικό ρόλο απαιτείται να διαδραματίσει ο τομέας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜμΕ), στου οποίου την αναβάθμιση προσβλέπουν
αρκετές δράσεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Αναγνωρίζοντας τη
σημασία των παραπάνω, η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της
ΕΤΕ, αξιοποιώντας τα ευρήματα της εξαμηνιαίας έρευνας πεδίου
σε δείγμα 600 ΜμΕ, εγκαινιάζει μια νέα σειρά τακτικών μελετών, με
στόχο τη διαχρονική αποτύπωση της διάθεσης του τομέα να αξιο-
ποιήσει τα κεφάλαια που διατίθενται μέσω του Ταμείου. Ενθαρρυν-
τικά είναι τα αποτελέσματα του πρώτου τεύχους, όπου αποτυπώνε-
ται η επιτυχής έκβαση των πρωτοβουλιών ενημέρωσης των ΜμΕ
σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο παράλληλα αναδεικνύε-
ται η σημασία επιχειρήσεις και υποστηρικτικοί φορείς να προχω-
ρήσουν στο επόμενο (και πιο απαιτητικό) στάδιο της διαδικασίας,
δηλαδή στην κατάρτιση υλοποιήσιμων επενδυτικών σχεδίων.

Η iStorm, η μοναδική αλυσίδα καταστημάτων Apple Premium Reseller στην Ελλάδα,
μέλος του Ομίλου Quest, και η Green Panda, η πρώτη ελληνική recommerce startup
για την ασφαλή πώληση και ανακύκλωση smartphone, επεκτείνουν τη συνεργασία
τους, προσφέροντας τη δυνατότητα επιστροφής και άμεσης ανταμοιβής για όλες τις συ-
σκευές iPad στους καταναλωτές, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση
της κυκλικής οικονομίας. Όπως επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, για
πρώτη φορά στη χώρα μας και οι χρήστες iPad μπορούν να επιστρέψουν τη συσκευή
τους αποκλειστικά σε ένα από τα επτά καταστήματα iStorm σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Ρόδο και να κερδίσουν στη στιγμή voucher για την αγορά νέου iPad ή άλλων προϊόντων.
Η εκάστοτε προσφορά προκύπτει με βάση το μοντέλο και τη φυσική κατάσταση της συ-
σκευής και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 940 ευρώ για τα πιο πρόσφατα μοντέλα iPad.
Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα «Trade & Upgrade» της iStorm, το οποίο
υλοποιείται και υποστηρίζεται πλήρως από την Green Panda.

Πρόγραμμα επιστροφής για iPad από την iStorm

ΕΤΕ: Ευρεία κινητοποίηση ΜμΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης
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Διστακτικές κινήσεις στο χρηματιστήριο



Τ
α σχέδια για το άνοιγμα δύο ξενοδοχείων στην
Αθήνα ανακοίνωσαν η Hilton και ο Όμιλος SCD
LTD ως μέρος μιας συμφωνίας διαχείρισης με

θυγατρικές της SCD Group LTD. Το ιστορικό Πεντελικόν
της συλλογής Curio από τη Hilton, ένα ξενοδοχείο 117
δωματίων στο πολυτελές βόρειο προάστιο της Κηφισιάς,
θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο της Curio Collection by
Hilton στην ηπειρωτική Ελλάδα, όταν ανοίξει το 2024. Το
Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο, ξενοδοχείο
83 δωματίων που ανοίγει στο δημοφιλές λιμάνι του Πει-
ραιά, θα είναι το πρώτο ελληνικό ακίνητο της Hampton
by Hilton. Ο Patrick Fitzgibbon, ανώτερος αντιπρόεδρος
Ανάπτυξης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της
Hilton, δήλωσε: «Τους τελευταίους δώδεκα μήνες έχου-
με επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό μας σε βασικούς πολυ-
τελείς προορισμούς στην Ελλάδα με τέσσερα νέα ξενο-
δοχεία. Αυτή η τελευταία συμφωνία θα μας επιτρέψει να
αξιοποιήσουμε τη μακροχρόνια κληρονομιά μας στην
Αθήνα, εισαγάγοντας δύο συναρπαστικά brands ξενο-
δοχείων στην αγορά. Η συλλογή Curio της Hilton και το
Hampton by Hilton είναι δύο από τα ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενα brands μας στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας
σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των ξενοδοχείων μας. Το
ακμάζον λιμάνι του Πειραιά και η ζωντανή γειτονιά της
Κηφισιάς, που είναι γεμάτη με καταστήματα γνωστών
σχεδιαστών, γκουρμέ εστιατόρια και κεντρικά γραφεία
διεθνών εταιρειών, είναι οι ιδανικές τοποθεσίες για να
υποδεχτούν αυτά τα brands στην αθηναϊκή αγορά».

Μεγάλο ενδιαφέρον για τρία
ακίνητα-φιλέτα της doValue

Τρία κτίρια γραφείων στο Μαρούσι, ήδη εκμισθωμένα
στην EY, στα EΛΠΕ και στις εταιρείες Φουρλής και
Bayer, ρευστοποιεί η doValue, μέσω της διαδικασίας
ελεύθερης εκποίησης. Η πρώτη φάση της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας προβλέπει την κατάθεση προσφορών
για μεμονωμένα ακίνητα ή για το σύνολο του πακέτου,
με μεγάλες ΑΕΕΑΠ και επενδυτικά κεφάλαια να έχουν
ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η αξιολόγηση των προ-
σφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Φεβρουαρί-
ου, ωστόσο αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές προτάσεις,
διατηρείται το ενδεχόμενο πλειστηριασμού των ακινή-
των σε δεύτερο χρόνο. Η συνολική αποτίμηση των τριών
ακινήτων υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ και αποτελεί τη
βάση που θέτει η doValue για την τιμή εκποίησης, προ-
κειμένου να καλύψει το ανοιχτό υπόλοιπο του δανείου
πίσω από τα εν λόγω ακίνητα. Σημειώνεται ότι η εκποί-
ηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη, επιχει-
ρηματία Λ. Έλληνα, ο οποίος απέκτησε τα εν λόγω ακί-
νητα το 2011 από την εταιρεία Ektasis Development του
Παναγιώτη Ευθυμίου.

Εκτόξευση χρηστών 
Uber στην Ελλάδα το 2021

Παρά τις αντίξοες συνθήκες πανδημίας, η Uber εμφάνι-
σε σημαντική αύξηση της χρήσης της πλατφόρμας της
στην Ελλάδα μέσα στο 2021. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα,
όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, καταγράφη-
κε σημαντική αύξηση των επιβατών που επέλεξαν Uber-
TAXI για να εξασφαλίσουν τη μετακίνησή τους. Το 2021 σε
σχέση με το 2020 ο αριθμός των χρηστών της εφαρμογής
Uber στην πρωτεύουσα σχεδόν τριπλασιάστηκε. Σε επί-
πεδο δρομολογίων οι συνολικές μετακινήσεις μέσω της
εφαρμογής Uber στην Ελλάδα το 2021 υπερδιπλασιάστη-
καν σε σχέση με το 2020. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
του έτους ο αριθμός των επιβατών που επιλέγουν την
εταιρεία για τη μετακίνησή τους από το αεροδρόμιο πεν-
ταπλασιάστηκε.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επεκτείνεται στη 
Βόρεια Ελλάδα η Prosvasis

Η Prosvasis, μέλος του ομίλου εταιρειών Soft-
One, εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθ-
μό το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και επέκτασης
των δραστηριοτήτων της και στην αγορά της Βό-
ρειας Ελλάδας. Όπως σημειώνεται στη σχετική
ανακοίνωση, η ραγδαία αύξηση του πελατολογίου
της Prosvasis στη Βόρεια Ελλάδα τοποθέτησε την
περιοχή στο επίκεντρο του άμεσου αναπτυξιακού
της πλάνου, με την Prosvasis να ενισχύει περαιτέ-
ρω τη θέση της στην τοπική αγορά, προσθέτοντας
ένα ακόμη ισχυρό σημείο εξυπηρέτησης του τα-
χύτατα αυξανόμενου πελατολόγιού της.

H Prodege εξαγοράζει την Pollfish
Tο Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Fund
(PJ Tech Catalyst Fund), το venture capital fund με
επενδυτές την Τράπεζα Πειραιώς και το European
Investment Fund (EIF), ανακοινώνει την πώληση
της εταιρείας Pollfish που έχει στο χαρτοφυλάκιό
του στην αμερικανική εταιρία Prodege, με έδρα
την Καλιφόρνια. Η Pollfish είναι μια ολοκληρωμέ-
νη διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει σε εται-
ρείες και ιδιώτες να πραγματοποιούν έρευνες
αγοράς (online market research), χρησιμοποιών-
τας ένα εύχρηστο διαδραστικό ερωτηματολόγιο
(online mobile survey). Η εταιρεία μέσω της πλατ-
φόρμας που έχει δημιουργήσει έχει τη δυνατότητα
να διανέμει τα ερωτηματολόγια στα κινητά τηλέ-
φωνα περισσότερων από μισό δισ. καταναλωτών
σε όλο τον κόσμο.

ΣΠΕΦ: Αύξηση 15% 
στο κόστος φωτοβολταϊκών έργων

Αύξηση του κόστους κατασκευής των φωτο-
βολταϊκών έργων -λόγω των διεθνών ανατιμήσε-
ων- και επιμήκυνση του χρόνου που απαιτείται
για την ικανοποίηση των αιτημάτων σύνδεσής
τους στο δίκτυο καταγράφει ο Σύνδεσμος Παρα-
γωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)
ύστερα από σχετική έρευνα. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του ΣΠΕΦ, η αύξηση του κόστους ενός μέσου
φωτοβολταϊκού πάρκου της κατηγορίας ισχύος
από 10 kW έως 1 MW στο ηπειρωτικό δίκτυο του
ΔΕΔΔΗΕ κυμαίνεται στο 15% σε σχέση με πέρυσι. 
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Στην ομπρέλα 
της Hilton το Πεντελικόν
του Ομίλου Δουζόγλου

O Ernesto di Giorgio στο Financial
Services της Grant Thornton

H Grant Thornton στην Ελλάδα ενισχύει ακόμη πε-
ρισσότερο την παρουσία της στον Κλάδο Χρηματοοικο-
νομικών Υπηρεσιών, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον
Ernesto di Giorgio, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη head of
Insurance Services στο τμήμα των Financial Services.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ένταξή του στο
ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποσκοπεί στην
περαιτέρω ενδυνάμωση του νευραλγικού τομέα των
Financial Services, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της
εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη μαζί με τους πελάτες
της αλλά και την υλοποίηση του στρατηγικού της πλά-
νου, το οποίο περιλαμβάνει την επέκταση των εργα-
σιών της στον ασφαλιστικό κλάδο. 
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ασέβεια στη μνήμη του Άλκη
Κάπου 200 μέτρα δίπλα στο γήπεδο «Κλεάνθης

Βικελίδης» το αίμα του Άλκη δεν είχε στε-
γνώσει όταν παιζόταν το παιχνίδι Άρης - ΑΕΚ

(2-1). Στα μάτριξ του γηπέδου ήταν αποτυπωμένη η
φωτογραφία του δολοφονημένου οπαδού του Άρη
από Αλβανό οπαδό-κακοποιό, αλλά στον αγωνιστικό
χώρο και την κερκίδα υπήρξε μεγάλη ασέβεια από
τον Τζαβέλα και τους οπαδούς. Σε όλη σχεδόν τη
διάρκεια του αγώνα οι οπαδοί του Άρη έβριζαν τη...
μάνα του Τζαβέλλα και αυτός, μόλις ισοφάρισε η
ΑΕΚ, είπε τη λέξη «σκουλήκια», με την οποία πικά-
ρουν τους Αρειανούς, τον έπιασε η κάμερα και έγινε
«πόλεμος» στο Διαδίκτυο. 

Τι άραγε θα έλεγε ο Άλκης από εκεί ψηλά; Υποτίθε-
ται ότι στο ματς αυτό ήταν ευκαιρία περισυλλογής και
αναθεώρησης, όταν ο γόος από τον χαμό του Άλκη
καταπλάκωσε τις ψυχές όλων των Ελλήνων.

Κατά τα άλλα, ο Άρης στις τελευταίες ανάσες πήρε
το ματς και έβαλε πλώρη για τα play offs που οδηγούν
στην Ευρώπη, ενώ η ΑΕΚ παρέδωσε και την τελευ-
ταία της ελπίδα για πρωτάθλημα, καθότι έμεινε 14
βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, νικη-
τή με 3-1 του Παναιτωλικού στο Φάληρο. Και όπως η
φύση της ΑΕΚ προστάζει, επανήλθε στην εσωστρέ-
φεια με τον προπονητή της Αργύρη Γιαννίκη να δη-
λώνει «ουδείς πάνω από την ΑΕΚ» και με τον Αραού-
χο να τονίζει ότι «πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές». 

Στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ νίκησε με ανατροπή και γκολ
στις καθυστερήσεις του ματς τον Παναθηναϊκό 3-2,
αλλά το ρολόι στο τελευταίο γκολ έγραφε 94.24 και τα
λεπτά των καθυστερήσεων ήταν τέσσερα. Γιατί κρά-
τησε περισσότερο χρόνο ο διαιτητής Καραντώνης.
«Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία», αναφέρει ο Πα-
ναθηναϊκός για αυτήν τη φάση, για την αποβολή του

Βιγιαφάνιες αλλά και για τον μη καταλογισμό πέναλτι
υπέρ του σε ανατροπή του Βιτάλ εντός περιοχής. Ο
Καραντώνης είδε το φάουλ μεν, αλλά δεν ειδοποι-
ήθηκε από τον VARista Διαμαντόπουλο ότι ήταν εντός
περιοχής. 

Στη Ριζούπολη ο ΠΑΟΚ (πήρε το 14ο πέναλτι της
σεζόν) νίκησε εύκολα 2-0 τον Απόλλωνα, οποίος
«έκλεισε» τον Τεννέ για προπονητή, αλλά... ξαναπή-
ρε τον απολυμένο Ιταλό Φέστα! Ο Αστέρας με τη νίκη
του 2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στο «Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης» ξαναβλέπει Ευρώπη μέσω των play offs,
όπως και ο ηττημένος. Για την εξάδα των ομάδων που
θα προκριθούν στα play offs υποψήφιοι, εκτός του
Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ είναι συνεπώς ο
Αστέρας Τρίπολης, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Παναθηναϊκός,
ο Άρης, ίσως και ο Βόλος, παρότι έφερε 1-1 με τον
Ιωνικό στο Πανθεσσαλικό.

Σε στιγμές
θλίψης 
δεν βρίζουν
μανάδες ούτε 
πικάρουν 
οπαδούς

Τζαβέλλας: «Ζητώ συγγνώμη»
Ο Γιώργος Τζαβέλας έκανε την εξής δήλωση: «Η αντίδρασή μου πάνω
στην ένταση της στιγμής του πανηγυρισμού της ισοφάρισης απογοή-
τευσε, στενοχώρησε και πίκρανε εμένα περισσότερο από τον οποιοδή-
ποτε. Δεν αναζητώ την παραμικρή δικαιολογία. Δεν θα σταθώ καν στις
προσβολές στο πρόσωπό μου και σε μέλη της οικογένειάς μου σε όλη
τη διάρκεια ενός αγώνα με τόσο δυνατούς συμβολισμούς. Και μόνο λό-
γω της εμπειρίας μου στα ελληνικά γήπεδα όφειλα να ελέγξω τον εαυ-
τό και ορθώς δέχομαι τη σκληρή κριτική. Το μόνο που ζητάω όμως ως
άνθρωπος του ποδοσφαίρου είναι κάποια στιγμή να σταματήσουμε να
ανεχόμαστε συμπεριφορές που υποδαυλίζουν το μίσος και βγάζουν
τον χειρότερο εαυτό μας. Με πρώτον εμένα! Εκφράζω τη συγγνώμη
μου μαζί με τον σεβασμό μου στη μνήμη του 19χρονου Άλκη».



Σ
το απροχώρητο έφτασε η
κατάσταση στον ΣΕΓΑΣ, με
την πρόεδρό του, αντιπρό-

εδρο της Βουλής και βουλευτή του
ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα να έχει
απολέσει την πλειοψηφία στο ΔΣ
και τη μεγαλύτερη ομοσπονδία της
χώρας να οδηγείται στο... πουθενά. 

Η παράταξη «Αναγέννηση» στον
ΣΕΓΑΣ, της οποίας επικεφαλής εί-
ναι ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης
Οικονόμου, έκανε στην «Political»
την εξής δήλωση: «Αιτηθήκαμε για
το Σάββατο έκτακτο ΔΣ και αν μέ-
χρι την Τρίτη δεν το κάνει δεκτό, θα
πρέπει να πάμε στο Πρωτοδικείο.
Πρέπει να συζητήσουμε τι θα κά-
νουμε στη γενική συνέλευση του
Μαρτίου. Εμείς θέλουμε να γίνει
ηλεκτρονικά η ψηφοφορία, γιατί
είμαστε σε εποχή πανδημίας. Η κυ-
ρία Σακοράφα δεν θέλει, έστω και

αν η ψηφοφορία για την ανάδειξη
του ΔΣ έγινε ηλεκτρονικά πριν από
έναν χρόνο. Δεν πήρε παράδειγμα
από την Ομοσπονδία Γυμναστικής,
όπου από τα 100 σωματεία παρα-
βρέθηκαν μόλις 40 στη δια ζώσης

γενική συνέλευση;». Και κατέληξε:
«Εμείς θέλουμε διαφάνεια και δη-
μοκρατία στον ΣΕΓΑΣ και να πά-
ρουν μέρος όλα τα σωματεία. Ο ΣΕ-
ΓΑΣ είναι γεμάτος προβλήματα και
τα σωματεία το ξέρουν».

Οικονόμου: «Στο Πρωτοδικείο για τη Σακοράφα» Θρήνος στην Ηλιούπολη
για τον Αλέξανδρο

Και άλλος θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Εξέπνευσε από καρδιακή προσβολή κατά τη
διάρκεια του αγώνα με την Ερμιονίδα ο 22χρονος
παίκτης της Ηλιούπολης Αλέξανδρος Λάμπι και
μάλιστα μπροστά στα μάτια της μητέρας του! Στο
5’ πήγε να εκτελέσει πλάγιο άουτ και κατέρρευσε.
Στο γήπεδο υπήρχε απινιδωτής, χρησιμοποιήθη-
κε, αλλά ήταν αργά για το παλικαράκι. 

Κούδας: «Αηδία να σκοτώνουν
με διακριτικά του ΠΑΟΚ»

Οι σύνδεσμοι βετεράνων του Άρη, του ΠΑΟΚ,
του Ηρακλή και του Απόλλωνα Πόντου (Καλαμα-
ριάς) συνυπέγραψαν δήλωση με την οποία κα-
λούν τις ΠΑΕ να απομονώσουν από την κερκίδα
και τον χώρο του ποδοσφαίρου άτομα σαν τον φο-
νιά του Άλκη. Ο δε «Μεγαλέξανδρος» Γιώργος
Κούδας δήλωσε: «Μόνο αηδία μάς προκαλεί που
αυτές οι συμμορίες φορούν τα διακριτικά του ΠΑ-
ΟΚ στις δολοφονικές τους επιθέσεις. Είναι προ-
σβολή προς την ιστορική, προσφυγική ομάδα του
ΠΑΟΚ, φέτος μάλιστα που συμπληρώνονται 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή».

ΠΑΕ ΑΕΚ κατά του διαιτητή
Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανάρτησή της στα social me-

dia καταφέρθηκε κατά του Ισπανού
διαιτητή Κορδέρο Βέγκα, ο οποίος
σφύριξε το παιχνίδι με τον Άρη
στη Θεσσαλονίκη. Και αναφέρει:

«59’: Ο Αραούχο τσιμπάει την μπά-
λα μέσα στην περιοχή, ο Φαμπιάνο

τον κλοτσάει στο γόνατο, αλλά ο διαι-
τητής κάνει το πέναλτι επιθετικό φάουλ!

Προκλητική απόφαση!».

Λουτσέσκου:
«Είναι κάποιοι τρελοί»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τη δολοφονία του
Άλκη: «Η καρδιά μου βρίσκεται δίπλα στην οικο-
γένεια που έχασε το παιδί της. Δεν μπορούμε να
διανοηθούμε καν πόσο πονάει αυτή η οικογένεια.
Είναι πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το
ποδόσφαιρο, με τις ομάδες, με τους οπαδούς. Εί-
ναι κάποιοι τρελοί άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί
μπλέκουμε το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω καν να το
σκέφτομαι».

Αν και προηγήθηκε 38-24 στο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έχασε 75-
67 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Λύγισαν οι παίκτες του Μπαρτζιώκα
στα 3.19” πριν από το τέλος, όταν το σκορ ήταν ισόπαλο 65-65 και
έκαναν τη μία επίθεση πίσω από την άλλη. Ήταν η τέταρτη σερί
ήττα τους στην Euroleague. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Βεζένκοφ με
16 πόντους, με τον Ντόρσεϊ να έχει 13π. και τον Σλούκα 12π. Τα
δεκάλεπτα: 10-15, 24-38, 50-51, 75-67.

Αραούχο, ένας
Άνθρωπος...

Υπάρχει και αυτό το ποδόσφαιρο. Ο Αργεντινός φορ της ΑΕΚ Σέρχιο Αραούχο μόλις πέτυχε το γκολ
εναντίον του Άρη τούς έκανε όλους στην άκρη για να σχηματίσει με τα δάκτυλα των χεριών του το «Α»
για τον αδικοχαμένο Άλκη. Μετά το παιχνίδι ο Αραούχο πόσταρε τη φωτογραφία του στο Instagram και
έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Άλκη. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Λύγισε» ο Ολυμπιακός στη Μαδρίτη
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Στη Σύμη θα γυριστεί το video clip της
ελληνικής συμμετοχής στη Eurovi-
sion, με την Αμάντα Γεωργιάδη.

• Συγκίνησε ο Απόστολος Ρουβάς στο
«Survivor»: Αφιέρωσε τη νίκη της
ημέρας στον διάσημο αδελφό του Σά-
κη Ρουβά, αποκαλύπτοντας πως είναι
το ίνδαλμά του!

• Σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση της
Σίας Κοσιώνη, στην εκπομπή «Προ-
σωπικά» της Έλενας Κατρίτση την Κυ-
ριακή 6 Φεβρουαρίου.

• Ο Αντώνης Κανάκης διέψευσε δημο-
σιεύματα που θέλουν το «Ράδιο Αρβύ-
λα» να ολοκληρώνεται τον Απρίλιο.

• Προπονήσεις στο μποξ άρχισε η Τα-

τιάνα Μπλάτνικ, σύζυγος του πρίγκιπα

Νικόλαου.

• Ο Αλέξης Γεωργούλης τώρα και τρα-
γουδιστής! Το πρώτο του κομμάτι, με
τίτλο «Θα κρατηθώ», μιλάει για την
αγάπη.

• Ο Αγρινιώτης Γρηγόρης Πυρπύλης
είναι ο νέος διευθυντής του διάσημου
οίκου Hermès Beauty!

• Την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου η πρε-
μιέρα της παράστασης «Όποιος θέλει
να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του» με
τον ηθοποιό Ευθύμη Γεωργόπουλο.

• Ο Γιώργος Καπουτζίδης συγκλόνισε
με τον τρυφερό επικήδειο για τον αδι-
κοχαμένο Πάνο Νάτση, ο οποίος του
είχε δωρίσει μια πυξίδα, που την κρα-
τά με αγάπη.

• Ο Νίκος Κουρκούλης διέψευσε τις
φήμες χωρισμού με τη σύζυγό του
Κέλλυ Κελεκίδου.

• Τον Χρήστο Παπαδόπουλο φιλοξενεί
αυτό το Σάββατο το «Σπίτι με το
Mega», για μια μουσική αναδρομή στο
λαϊκό τραγούδι.

• Η Ελένη Ράντου αποθέωσε στο In-
stagram τη σειρά της ΕΡΤ «Αγάπη πα-
ράνομη». 

Τ
ον τίτλο της «βασίλισσας των πρωινάδικων» διεκ-
δικεί η Κατερίνα Καινούργιου. Η τηλεοπτική
«Barbie» που (και) φέτος σημειώνει πρωτιές τη-
λεθέασης, φλερτάρει πλέον με το χρυσό στέμμα

που κατείχε για περισσότερο από δύο δεκαετίες η Ελένη
Μενεγάκη, το απόλυτο ίνδαλμά της.

Στις καθημερινές τηλεμετρήσεις, το απόλυτο fashion
icon σαρώνει. Μονοπωλεί το ενδιαφέρον των τηλεθεατών
με απόψεις, σχόλια και δηλώσεις που γίνονται viral στα so-
cial media, δακρύζει, θυμώνει, κόβει θέματα στον αέρα,
συγκινείται για τους χαμένους έρωτές της, χαμογελάει όταν
είναι σε σχέση, αποκαλύπτει πιπεράτες λεπτομέρειες για
την προσωπική της ζωή και τις αισθητικές παρεμβάσεις,
χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, έρχεται σε αντιπαράθεση, αλλά
οι μακριές ξανθές τρέσες, καλοχτενισμένες, παραμένουν
ακίνητες στους ώμους της. Το παιχνίδι της πρωτιάς θέλει
επιδεξιότητα και η Κατερίνα Καινούργιου έχει γίνει εξπέρ.

Η περυσινή μεταγραφή της από το Open στον Alpha ήταν
από τις πιο ακριβές στα νεότερα τηλεοπτικά χρονικά. Ο πα-
ραγωγός της (ο γνωστός παρουσιαστής) Νίκος Κοκλώνης
φημολογείται πως πλήρωσε για τη ρήτρα του συμβολαίου
της σχεδόν 550.000 ευρώ, αποδεσμεύοντάς την οριστικά
από το κανάλι ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη.

Η παρουσιάστρια, μετακομίζοντας από τα στούντιο της
Παιανίας στα πλατό της Παλλήνης, κατήγγειλε, με δάκρυα
να γυαλίζουν στα μεγάλα πράσινα μάτια της, πως εισέπραξε
αχαριστία από υψηλά ιστάμενούς της, με το τηλεοπτικό κοι-
νό να ταυτίζεται μαζί της. Κύματα αγάπης πλημμύρισαν τη
σελίδα της στο Instagram, που απαριθμεί 841.000 follo-
wers, αριθμό -ρεκόρ για τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Με σκληρή δουλειά, σεμνότητα, συναδελφικότητα, επαγ-
γελματισμό αλλά και με πολλά λάθη στην καριέρα της, η
πρώην ρεπόρτερ του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι σήμερα
το απόλυτο φαβορί, η πιο περιζήτητη «ξανθιά» της πρωινής
ζώνης στην ψυχαγωγία, έχοντας δάσκαλο, αρχισυντάκτη και
καθοδηγητή τον έμπειρο αρχισυντάκτη και φίλο της Θέμη
Μάλλη.

Το αχτύπητο δίδυμο συναντήθηκε το 2016 στο νέο (τότε)
κανάλι Epsilon που ξεκινούσε δειλά δειλά να προγραμματί-
ζει εκπομπές low cost. Φήμες έλεγαν πως θα αναλάμβανε
την παρουσίαση εμπορικών διαφημίσεων (όπως η Μαίρη
Μηλιαρέση) για να κρατήσει την επικοινωνία της με τον κό-
σμο. Ήταν μια κίνηση μάλλον απελπισίας, μετά το ξαφνικό
«διαζύγιο» με τη διοίκηση του Alpha στον οποίο εργαζόταν
μέχρι εκείνη τη χρονιά.

Η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα της, τελικά, αποδείχ-
θηκε σωτήρια. Καινούργιου και Μάλλης έγιναν οι καλύτεροι
συνεργάτες, δημιούργησαν ένα δυνατό πρωινό πρότζεκτ
που πέρασε στο Open όταν το «Ε» εξαγοράστηκε.

Το «happy end» δεν άργησε, αφού η λαμπερή παρουσιά-
στρια επέστρεψε -έπειτα από πέντε χρόνια- «βασίλισσα»
στο κανάλι από όπου είχε σχεδόν εκδιωχθεί!

Η Κατερίνα Καινούργιου 
διεκδικεί τον τίτλο 
της «βασίλισσας των πρωινάδικων» 

Αλλάζει χέρια 
το στέμμα!



Το «καρφί» βρήκε στόχο

Επανεμφανίσθηκε στα social media η Αντελίνα
Βαρθακούρη. Έπειτα από αρκετές εβδομάδες
αποχής, η παρουσιάστρια έκανε μια ανάρτηση
όλο νόημα και συγκεκριμένους (τηλεοπτικά)
αποδέκτες: «Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ, σας
στέλνω μια πελώρια αγκαλιά και χάνομαι, όχι για-
τί σας ξεχνώ, αλλά γιατί αυτόν τον έναν χρόνο που
επαγγελματικά κάποιοι θεώρησαν πως “έπρεπε”
να κάτσω εκτός, προσπαθώ να ρουφήξω ζωή και
να μάθω όσα περισσότερα μπορώ! Μη χάνετε το
φως στην καρδιά σας για κανέναν».

Καλύτεροι άνθρωποι

Η Μαρία Βοσκοπούλου, η μοναχοκόρη του
αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου και της Άν-
τζελας Γκερέκου, ύμνησε την αξία της αγάπης,
μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση, γεμάτη
ευαισθησία: «Εύχομαι πραγματικά να γίνουμε
λίγο καλύτεροι άνθρωποι! Με περισσότερη
κατανόηση για τον διπλανό μας, με λιγότερη
κριτική. Ας αγαπηθούμε λίγο μεταξύ μας, είτε
γνωριζόμαστε είτε όχι. Γιατί μπορούμε να
έχουμε πάντα ο ένας τον άλλον αν το θέλουμε!
Στέλνω μια αγκαλιά σε όποιον τη χρειάζεται
τώρα», έγραψε η νεαρή ηθοποιός. 

Πρώτο αεροπορικό ταξίδι για τις
δίδυμες κόρες του Σάκη Τανιμα-
νίδη και της Χριστίνας Μπόμπα.
Ο παρουσιαστής της «Φάρμας»
και η influencer, κρατώντας στην
αγκαλιά τους τη Φιλίππα και την
Αριάνα, και συνοδεία στρατού
από βαλίτσες «πέταξαν» για τη
Θεσσαλονίκη, με τη γλυκιά μαμά
να αποκαλύπτει: «Το πρώτο μας
αεροπορικό ταξίδι! Περιττό να
σας πω τι έχουμε κουβαλήσει
μαζί μας».

Τανιμαδάκια
travel!

Σ
το «κόκκινο χαλί» των Japan Academy Awards περπάτησαν
ο Δημήτρης Ήμελλος και η Ταμίλα Κουλίεβα. Οι πρωταγωνι-
στές της κινηματογραφικής παραγωγής «Tailor», σε σκηνο-

θεσία της Σόνια Λίζα Κέντερμαν, ήταν προσκεκλημένοι στη γιορτή
των γιαπωνέζικων «Όσκαρ» με το φιλμ υποψήφιο για το βραβείο
καλύτερης ξένης ταινίας, μαζί με τα «θηρία» του Χόλιγουντ «No-
madland», «No Time to Die» και «Dune». Οι τηλεοπτικοί Αντώνης
Φραγκιαδάκης του «Σασμού» και Όλγα Γκορίτσα της «Σκοτεινής
θάλασσας» ταξίδεψαν στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου και εμφα-
νίσθηκαν στη φαντασμαγορική τελετή με γκράντε dress code. Η Τα-
μίλα Κουλίεβα έκλεψε τις εντυπώσεις με το εμβληματικό λευκό
παντελόνι, τo κεντημένο σιθρού τοπ και το classy μακρύ item, συν-
δυάζοντάς τα με wet look και άψογο μακιγιάζ. Ο «Ράφτης» έχει
αποσπάσει ήδη σημαντικές διακρίσεις στα International Film Festi-
val σε Ευρώπη και Αμερική.

ΑΑπό κορμί… κορμάρα!
Αλληθώρισαν οι θαυμαστές της Άρτεμης Αλεξανδράτου! Η
εκρηκτική τραγουδίστρια «κόλασε» το Instagram με τη σέξι
φωτογραφία της από πίστα, ποζάροντας με αποκαλυπτικό μίνι
φόρεμα που αγκάλιαζε τις καμπύλες της και αναδείκνυε το πλούσιο
μπούστο της. Η αδελφή της Τζούλιας Αλεξανδράτου κατέκτησε
αμέτρητα like και κολακευτικά σχόλια από τους followers της, που
έμειναν όμως με την απορία αν φορούσε (έστω) εσώρουχο!

Παρέλαση πρωταγωνιστών στο νέο πρότζεκτ
που θα παρουσιάσει ο Μάρκος Σεφερλής τον
Μάρτιο στον ΑΝΤ1. Τις πρώτες φωτογραφίες
από τα γυρίσματα του σόου, που γνωρίζει μεγά-
λη επιτυχία στο εξωτερικό, έδωσε στη δημοσιό-
τητα ο Σπύρος Μπιμπίλας: «Πρώτη μέρα προ-
ετοιμασίας για ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο του
Μάρκου Σεφερλή, το “Μαματσίτα”, μια πρωτό-
τυπη σειρά, που με χαρά συμμετέχουμε πολλοί
ηθοποιοί (Σταρόβας, Καπετάνιος, Σόμμερ, Νι-
κολαΐδης, Αλμπάνης, Τρύπη, Τσαβαλιά)».
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Παγκόσμιος ο «Ράφτης»

«Μαματσίτα» ολοταχώς!



Τ
α τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος
για τα νήματα προσώπου που ανορθώ-
νουν το χαλαρό δέρμα. Μάλιστα αποτε-
λεί τεχνική που την προτιμούν ιδιαίτερα

οι ειδικοί στον τομέα της πλαστικής χειρουργικής
προσώπου. «Η γήρανση του προσώπου είναι μια
διαρκής διαδικασία που συνοδεύεται από την απώ-
λεια της ελαστικότητας και του όγκου του δέρματος.
Τα φρύδια, τα μάγουλα, η περιοχή κάτω από το σα-
γόνι και ο λαιμός είναι τα μέρη που επηρεάζονται
περισσότερο, εξαιτίας της λέπτυνσης του συνδετι-
κού ιστού του δέρματος και της καταστροφής των
ελαστικών ινών του. 

Το δέρμα χαλαρώνει, τα φρύδια και τα μάγουλα
πέφτουν, σχηματίζονται έντονες ρινοπαρειακές
πτυχές, περίσσεια δέρματος εμφανίζεται στην κάτω
γνάθο και λίπος κάτω από το σαγόνι. Στο μέτωπο
σχηματίζονται ρυτίδες, τα άνω βλέφαρα παρουσιά-
ζουν δερματοχάλαση και πρόπτωση του περικογχι-
κού λίπους. Το ίδιο συμβαίνει και στα κάτω βλέφα-
ρα, τα οποία εμφανίζουν επιπλέον σακούλες και
μαύρους κύκλους», μας εξηγεί ο Γεώργιος Βελημ-
βασάκης, πλαστικός επανορθωτικός και αισθητικός
χειρουργός. Για την αναστροφή των επιπτώσεων
της γήρανσης κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο πραγ-
ματοποιείται σημαντικός αριθμός αισθητικών
επεμβάσεων. Οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Ιαπωνία, η Ιτα-
λία και το Μεξικό έχουν τα υψηλότερα ποσοστά σε
όλον τον κόσμο. 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται

μια έκρηξη του αριθμού των θεραπειών, ιδίως των
μη επεμβατικών. Οι ασθενείς αναζητούν συνεχώς
νέες τεχνικές αναζωογόνησης του προσώπου που
πραγματοποιούνται στο ιατρείο, προκειμένου να μη
χρειαστεί περίοδος ανάρρωσης, ούτε χρόνος απο-
μάκρυνσης από τις υποχρεώσεις τους, και που
μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα στη χαλάρωση του δέρματος του προσώπου.
«Η τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμων νημάτων έχει
τελευταία αναδειχθεί ως μια ελάχιστα επεμβατική
εναλλακτική λύση στο χειρουργικό lifting για την
ανόρθωση του δέρματος. Ωστόσο, δεν είναι και-
νούργια τεχνική. Το lunchtime facelift, όπως επίσης
ονομάζεται, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τη

δεκαετία του 1990. Από τότε, βέβαια, το υλικό των
ραμμάτων έχει εξελιχθεί και για αυτό οι επιπλοκές
έχουν σχεδόν μηδενιστεί», αναφέρει ο ειδικός και
εξηγεί πως για πιο ώριμα πρόσωπα μπορούν να το-
ποθετηθούν νήματα που διαθέτουν στις άκρες τους
μικρά άγκιστρα. Έχουν μακροπρόθεσμη αναζωο-
γονητική δράση και προτιμώνται για να ανορθώ-
σουν τα πεσμένα μάγουλα και ζυγωματικά και να
τεντώσουν το χαλαρωμένο δέρμα του λαιμού και
του ντεκολτέ. «Το αναίμακτο αυτό lifting έχει θεα-
ματικά αποτελέσματα στη λείανση των λεπτών
γραμμών έκφρασης στο μέτωπο, μεσόφρυο και πό-
δι της χήνας, στη μείωση των ρινοχειλικών ρυτίδων
και των ρυτίδων μαριονέτας, στη βελτίωση του οβάλ
περιγράμματος του προσώπου, καθώς και στη σύ-
σφιξη και βελτίωση του διπλοσάγονου», προσθέτει. 

Η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί μόλις 30 λε-
πτά για την ολοκλήρωσή της. 

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά, αλλά
οι εντυπωσιακές αλλαγές στην εμφάνιση του προ-
σώπου έρχονται έπειτα από μερικές εβδομάδες και
βελτιώνονται συνεχώς.
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Η διαδικασία είναι απλή 
και απαιτεί μόλις 30 λεπτά 
για την ολοκλήρωσή της. Τα πρώτα
αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά

Τα οφέλη
«Τα νήματα είναι μια θεραπεία που προτιμά-
ται από ανθρώπους ηλικίας 35-55 ετών χω-
ρίς μεγάλη δερματική χαλάρωση. Αυτό δεν
σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι δεν μπορούν να
τα χρησιμοποιήσουν. Αποτελεί μια εξαιρετι-
κή λύση για όσους δεν επιθυμούν ή δεν μπο-
ρούν για ιατρικούς λόγους να υποβληθούν
σε μια επεμβατική διαδικασία που πραγμα-
τοποιείται με ολική αναισθησία», καταλήγει
ο ιατρός κ. Γεώργιος Βελημβασάκης. Τα νή-
ματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα
συγκριτικά με άλλες θεραπείες.

Lifting προσώπου με νήματα

Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός επανορθωτικός 
και αισθητικός χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Μια αρκετά απαιτητική μέρα σας περιμένει, εφό-
σον τα συναισθήματά σας θα πληγωθούν. Ίσως
να φροντίσετε κάποιες υποθέσεις σας, αλλά δεν
θα είναι τα γεγονότα με το μέρος σας, τουλάχι-
στον σήμερα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ερμής θα γυρίσει σε ορθή πορεία και ευνοεί
εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο. Βέβαια
θα υπάρξουν και κάποιες επαγγελματικές πιέ-
σεις, που θα σας κάνουν να υποχωρήσετε, για
λίγο καιρό, από τα σχέδιά σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα θα έχετε μια θετική στροφή κάποιων γε-
γονότων που σας είχαν ταλαιπωρήσει. Θα βρε-
θούν λύσεις και θα βάλετε σε μια σειρά κάποια
νομικά σας θέματα. Είναι μια πολύ καλή στιγμή
να πάρετε ικανοποίηση από υποθέσεις που αφο-
ρούν αποφάσεις και συμφωνίες. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ερμής θα περάσει σε ορθή πορεία, απέναντι
από το δικό σας ζώδιο, κάτι που θα βάλει σε σει-
ρά την προσωπική σας ζωή και όχι μόνο. Βέβαια
για να δείτε οριστικά αποτελέσματα σε κάποια
θέματα που έχουν καθυστερήσει, θα χρειαστεί
ακόμη αρκετό διάστημα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι μια αρκετά βαριά μέρα για τα Λιοντάρια,
ιδίως για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου.
Έτσι, θα πρέπει να δείξετε υπομονή σε κάποι-
ες κακές συμπεριφορές, ή και να απομακρυν-
θείτε από πρόσωπα που δεν σας εκτιμούν. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Με την ορθή πορεία του Ερμή, θα αρχίσουν τα
πράγματα σταδιακά να διορθώνονται. Ίσως μά-
λιστα να πρέπει να αρχίσετε να ασχολείστε με
υποθέσεις που είχατε αφήσει στη μέση και θα
καταλάβετε ότι όλα είναι έτοιμα, ώστε να ολο-
κληρώσετε τις προσπάθειές σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η ορθή πορεία του Ερμή αναμφίβολα θα σας
δώσει λύσεις, σε προβληματισμούς σας για
ένα ακίνητο ή για τις οικογενειακές σας σχέ-
σεις. Ίσως κάποιο πρόσωπο να σας απογοη-
τεύσει, ή να απομακρυνθεί, χωρίς να σας
εξηγήσει τον λόγο.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Από σήμερα η επικοινωνία σταδιακά θα αποκατα-
σταθεί, ενώ κάποιες παρεξηγήσεις με αγαπημένα
σας πρόσωπα θα έχουν αίσιο τέλος. Για εσάς του
δεύτερου δεκαημέρου, θα υπάρξει μια δυσκολία
σε ένα οικογενειακό σας θέμα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής σε ορθή πορεία από σήμερα θα αποκα-
ταστήσει τα οικονομικά σας θέματα, αλλά επί-
σης θα σας δοθούν ευκαιρίες για επιτυχημένες
συνεργασίες ή προτάσεις που θα βοηθήσουν
τα εισοδήματά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με την ορθή πορεία του Ερμή, στο δικό σας ζώ-
διο, θα έχετε πλέον μια πιο ήρεμη επικοινωνια-
κή περίοδο. Γενικότερα θα απολαύσετε μια θε-
τική πορεία σε κάποιες επιλογές σας, αλλά θα
πρέπει να προσέξετε μια οικονομική σας από-
φαση, που μπορεί να αποβεί καταστροφική. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα ο Ήλιος σε σύνοδο με τον Κρόνο στο
δικό σας ζώδιο, είναι ένδειξη κακής ψυχο-
λογίας. Ίσως πρέπει να βάλετε σε τάξη τα
συναισθήματά σας, αλλά και κάποια πράγ-
ματα που σας πιέζουν, θα πρέπει να τα απο-
μακρύνετε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σε ορθή πορεία ο Ερμής από σήμερα, αρχίζει
σταδιακά να επαναφέρει τα σχέδια που είχατε
εγκαταλείψει για κάποιους λόγους. Ίσως πρέ-
πει σήμερα να αρχίσετε να βάζετε και πάλι τις
ανάγκες σας σε προτεραιότητα.
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Σ ήμερα υπάρχουν πολλά αστρολογικά θέματα,
όπως ο Ερμής που επιστρέφει σε ορθή πορεία,
στο ζώδιο του Αιγόκερου. Ίσως τα πράγματα
ακόμη να μην είναι τόσο εύκολα και αισιόδοξα,

γιατί ο Ήλιος με τον Κρόνο θα βρεθούν σε σύνοδο, στο
ζώδιο του Υδροχόου. Μια βαριά όψη, που θα επηρεάσει
και πάλι τον σταθερό σταυρό, δηλαδή Ταύρους,
Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους, του δευτέρου
δεκαημέρου. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Α
ν διαβάζω σωστά τα πολιτικά «μερομήνια»,
μέχρι το καλοκαίρι πολιτικοί και πολίτες θα
βγουν off από την τοξικότητα που εκπέμπε-

ται εσχάτως, αν δεν μπει ένα τέλος.
Αν και σχετικά νεόφερτος ο όρος, φαίνεται ότι

αρέσει ιδιαίτερα στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Έως έναν βαθμό μπορώ να καταλάβω γιατί. Διότι
γεννάει πόλωση και η πόλωση με τη σειρά της φέρ-
νει περιχαράκωση των ψήφων. Αυτό βέβαια σε κα-
νονικές συνθήκες.

Στην παρούσα συγκυρία όμως πιθανότατα θα φέ-
ρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, γιατί ο κό-
σμος έχει όλα τα συμπτώματα της μακροχρόνιας κό-
πωσης από την πολυετή αναμέτρηση με τα μνημό-
νια, τη διετή συμβίωση με την πανδημία και τώρα με
την τρομακτική ακρίβεια.

Με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, που πόλωσε κατακόρυφα
το κλίμα, το πολιτικό προσωπικό της χώρας άρχισε
ξαφνικά να χορεύει σε ρυθμούς που στη συλλογική
μνήμη είναι ταυτισμένοι με περιόδους εκλογών. Οι
εκλογές είναι μακριά, αλλά ήδη «μυρίζουν» στην
ατμόσφαιρα, στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται
τα κόμματα και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αν-
τιπαρατίθενται. Οξύμωρο, αλλά απολύτως υπαρκτό.

Προφανώς πολιτικές αντιπαραθέσεις υπάρχουν
σε όλες τις δημοκρατίες. Αυτή είναι και η ουσία της
Δημοκρατίας. Αλλά η αντιπαράθεση γίνεται θεσμικά
με δημοκρατικές διαδικασίες. Εδώ αυτές τις μέρες
η πολιτική σκηνή μυρίζει μπαρούτι. Το κοινοβού-
λιο... Ταϊβάν.

Η ευθύνη της μείζονος αντιπολίτευσης και όσων

εκ των πρωτοκλασάτων στελεχών της (διότι δεν
συμμετέχουν όλοι σε αυτό) αρέσκονται σε αυτού του
είδους το πολιτικό «σπορ», καλό θα ήταν να το ξανα-
σκεφτούν. Όπως επίσης είναι χρέος όλων των υπο-
λοίπων, προεξάρχουσας της κυβερνητικής πλει-
οψηφίας, να μη διολισθήσουν κατά κανέναν τρόπο
σε αυτό το αρρωστημένο κλίμα.

Το τελευταίο πράγμα που αντέχει σήμερα η κοι-
νωνία είναι μια ανεξέλεγκτη, πολιτική τοξικότητα.
Χρειάζεται το ακριβώς αντίθετο. Ουσιαστικές κυ-
βερνητικές παρεμβάσεις αλλά και ουσιαστική, τεκ-
μηριωμένη κριτική και ρεαλιστικές προτάσεις από
τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί σε όλο του το
μέγεθος, το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης θα
είναι βαθύ, πολυεπίπεδο και ανθεκτικό στον χρόνο.
Θα δοκιμάσει (ξανά) τις αντοχές μας σε ατομικό, οι-
κογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Δεν θα αφήσει
αλώβητο σχεδόν κανέναν. Δυστυχώς μπροστά σε
αυτό που έρχεται η πολιτική αντιπαράθεση θυμίζει
τους επιβάτες του Τιτανικού. Όλοι έβλεπαν το παγό-
βουνο, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα τον παρασύ-
ρει στα τρίσβαθα του παγωμένου ωκεανού. Ο καθέ-
νας για τον εαυτό του ήλπιζε ότι θα γλιτώσει.

Με τη σταδιακή, αργή έξοδο από την πανδημία
θα αρχίσουν να φαίνονται οι πληγές που αφήνει
πίσω της. Όσοι γνωρίζουν και μελετούν σε βάθος
τα δεδομένα της περιόδου εκτιμούν ότι ακόμη
δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος των
συνεπειών από τη μακρά παρουσία της στον «ορ-
γανισμό» της χώρας. 

Συνέπειες πολυεπίπεδες με μακρό ορίζοντα
επούλωσης. Και ενώ είμαστε σε φάση «ανάρρω-
σης», μεταβάλλονται καθημερινά οι συνθήκες δια-
βίωσης όλων ημών των «ασθενών»: Στο κόστος με-
τακίνησης, στο σουπερμάρκετ και στη θέρμανση το
καταχείμωνο. 

Οι όποιες αντιπολιτευτικές ασκήσεις λοιπόν ας γί-
νονται επί του πραγματικού «πεδίου», το οποίο περι-
γράφηκε επαρκώς, θεωρώ, παραπάνω.

Μόνον έτσι θα καταφέρουν η κοινωνία και οι πο-
λίτες της να ξαναβρούν τον βηματισμό τους. Μόνον
τότε θα δικαιούμαστε να ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα
κατακτήσουμε μια σχετική έστω επιστροφή στην
καθημερινότητα που τόσο μας λείπει και τόσο ανα-
πολούμε όλοι χρόνια τώρα.

Και ό,τι και αν πιστεύουν οι «έξαλλοι» του ΣΥΡΙΖΑ,
να με συγχωρέσουν, αλλά η πλειονότητα των πολι-
τών εξακολουθεί να θέλει ό,τι ήθελε και το καλοκαί-
ρι του 2019: σταθερότητα, ηρεμία, ασφάλεια και κυ-
ρίως προοπτική βασισμένη σε στέρεες, ρεαλιστικές
βάσεις.

Μέχρι στιγμής, στους 30 και πλέον μήνες της δια-
κυβέρνησης της ΝΔ ο Κυρ. Μητσοτάκης δείχνει
σταθερά προσανατολισμένος σε αυτή την κατεύ-
θυνση, εξ ου και η πρόσφατη παραίνεση προς τα
στελέχη του να μην παρασυρθούν από την τοξικότη-
τα με την οποία επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα η
αξιωματική αντιπολίτευση.

Καλό θα είναι να λάβουν την προτροπή του πρω-
θυπουργού όλα τα στελέχη της ΝΔ. Μηδενός εξαι-
ρουμένου…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ο κίνδυνος της τοξικότητας 
σε περίοδο «ανάρρωσης» 

Πολιτικές
αντιπαραθέσεις

υπάρχουν σε
όλες τις

δημοκρατίες,
αλλά εδώ αυτές

τις μέρες 
η πολιτική

σκηνή μυρίζει
μπαρούτι. Το

Κοινοβούλιο...
Ταϊβάν
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