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ΓΓράφουν

ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Ελληνική αναγέννηση, 
200 χρόνια μετά
ΣΕΛ. 17

Με στρατηγική 
και οι εμβολιασμοί!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
Επιλέγουμε σήμερα
τον κόσμο τού αύριο
ΣΕΛ. 17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL
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N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Οι άντρες
δεν πλένουν 

πιάτα;

Να σταματήσουν
να κουνάνε... 
το δάχτυλο

I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  36 ΣΕΛ. 2

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ APPLICATION ΤΗΣ «POLITICAL»
POLITICAL

ΙAΣΟΝΑΣ ΦΩΤHΛΑΣ

ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 3-10

LOCKDOWN AΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Στο 17,3% η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική

Όλα τα ονόματα σε Α’ Αθηνών, Βόρειο Τομέα, Δυτικό Τομέα, 
Νότιο Τομέα, Α’ και Β’ Πειραιώς και σε Ανατολική - Δυτική Αττική
Όλα τα ονόματα σε Α’ Αθηνών, Βόρειο Τομέα, Δυτικό Τομέα, 
Νότιο Τομέα, Α’ και Β’ Πειραιώς και σε Ανατολική - Δυτική Αττική

ΠΟΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤEΣ 
της Ν.Δ. ψηφίζουν
στο Λεκανοπέδιο

ΔΙΩΞΤΕ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΟ 
ΑΠΟ ΝΗΣΙΑ!

ΘΡΑΣΟΣ ΑΚΑΡ

«ΚΑΘAΡΙΣΕ» Ο ΠΑΟΚ 
ΜΕ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΕΦEΣΕΩΝ
ΣΕΛ.  30

ΣΕΛ. 25

ΓΙΑ THN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αν είχαμε την επόμενη 
Κυριακή βουλευτικές 
εκλογές, ποιο κόμμα 
θα ψηφίζατε;

Έρευνα της για λογαριασμό της «Political»

Kλείνουν μέχρι την 1n Μαρτίου στην Αττική σχολεία, 
μαγαζιά, κομμωτήρια, εκκλησίες, κέντρα αισθητικής
ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕΛ. 12-13
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Α
πό αυτήν εδώ τη στήλη είχα-
με επισημάνει αρκετές φο-
ρές ότι το δεύτερο lockdown

τελικά, όπως έγινε, μόνο τέτοιο δεν
ήταν.

Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι, κόσμος
πήγαινε και ερχόταν, τα μέτρα δεν τα
τηρούσε σχεδόν κανένας και ήταν
θέμα χρόνου να κατεβάσουμε τα ρο-
λά στην Αττική, σε συνδυασμό με τις
πιο επιθετικές μεταλλάξεις του κο-
ρονοϊού.

Δεν έχει νόημα να κάνουμε τώρα
απολογισμό για το ποιος φταίει πε-
ρισσότερο: Πολίτες ή Πολιτεία; Δια-
δηλωτές ή κόμματα; Ικαρία ή Σύνταγ-
μα; Επιδημιολόγοι ή Επιτροπή; Ούτε,
εάν είχε γίνει το τάδε ή το δείνα, δεν
θα είχαμε φτάσει στο νέο κλείσιμο
της αγοράς, των σχολείων και επί της
ουσίας της κοινωνίας. Σημασία έχει
το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα
είναι ότι γυρίσαμε πίσω, με ό,τι αυτό
σημαίνει σε μια κοινωνία που είναι
κουρασμένη και στα κάγκελα. 

Από την Πέμπτη γίνεται πράξη αυτό
που τον τελευταίο καιρό ζητούσαν
όλο και περισσότεροι. Το καθολικό
lockdown στην Αττική, που είναι
επώδυνο σε όλα τα επίπεδα είναι,
πλέον, εδώ - και γι’ αυτό έχουμε όλοι
ευθύνες. Ο καθένας από τη δική του
θέση. Εκείνο που έχει σημασία είναι
εάν πήραμε το μάθημά μας. Εάν, δη-
λαδή, συνειδητοποιήσαμε ότι ο κο-

ρονοϊός δεν είναι πεδίο αντιπαλότη-
τας, αλλά υποχρέωση συνεννόησης
όλων. Ούτε η κυβέρνηση μπορεί να
σκέπτεται να κερδίσει πόντους από
την όποια επιτυχία στη διαχείριση
ούτε και η αντιπολίτευση να ποντάρει
στην αποτυχία της κυβέρνησης, για
να καρπωθεί από τη φθορά της. 

Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό με
θλίψη διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικοί
μας ταγοί ανταλλάσσουν βαριές εκ-
φράσεις ο ένας για τον άλλον. Λέξεις
βαριές σαν… σφαίρες που πληγώ-
νουν την κοινωνία. Αυτήν την τακτική
την είδαμε την εποχή που «γεννιό-
ταν» το Μνημόνιο, όταν διάφοροι θε-
ώρησαν σωστό να παίρνουν στο κα-
τόπι τους πολιτικούς τους αντιπά-
λους. Τα αποτελέσματα αυτής της δι-
χαστικής και γεμάτης έντασης περιό-
δου τα πληρώσαμε ακριβά για περί-
που 10 χρόνια. 

Γ
ι’ αυτό και λέω ότι δεν έχουμε
την πολυτέλεια να βγάλου-
με… τα μαχαίρια και πάλι. Κα-

λό θα ήταν οι πολιτικές ηγεσίες να
κατεβάσουν τους τόνους. Να βρουν
τρόπους να συνεννοηθούν, διότι η
πανδημία είναι ακόμη εδώ. Αυτό ζη-
τά η κοινωνία, αυτό είναι το χρέος τό-
σο του κ. Μητσοτάκη όσο και του κ.
Τσίπρα και της κυρίας Γεννηματά. Να
σταματήσουν, επιτέλους, να κουνάνε
το δάχτυλο ο ένας στον άλλον και
όλοι μαζί στην κοινωνία…

o Νίκος Ελευθερόγλου
neleftheroglou64@gmail.com

«Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό με θλίψη
διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικοί μας ταγοί
ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις 
ο ένας για τον άλλον

Γράφει

Να σταματήσουν να κουνάνε… το δάχτυλο
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Γράφει ο
Ζαχαρίας Ζούπης

Υπεύθυνος ερευνών 
της Μ

ε μεγάλη διαφορά προηγείται συνολικά η

Ν.Δ. στο Λεκανοπέδιο. Συγκεντρώνει ποσο-

στό 38,8% έναντι 21,5% του ΣΥΡΙΖΑ, σημει-

ώνοντας μια διαφορά της τάξης του 17,3%.

Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν: ΚΚΕ 4,6%, ΚΙΝ.ΑΛ.

4,5% Ελληνική Λύση 2,8%, ΜέΡΑ25 2,3%. Πρόκειται για απο-

τέλεσμα που επιβεβαιώνει την πανελλαδική τάση και το

αναλλοίωτο των συσχετισμών. Η διαφορά, π.χ., σύμφωνα με

την Πανελλαδική Έρευνα της OpinionPoll για την «Politi-

cal», πριν από έναν μήνα ήταν 17,2%.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, όμως, και τα

ευρήματα που αφορούν στην αξιολόγηση εν ενεργεία

βουλευτών της Ν.Δ., όπως και στις επιλογές στη σταυρο-

δοσία στην προοπτική εκλογών ανά Εκλογική Περιφέ-

ρεια. Δεν θέλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε ανάλυση για

αυτά. Η μελέτη των καρτών δίνει από μόνη της στον κάθε

μελετητή, κάθε αναγνώστη ένα στίγμα της κατάστασης

που «μιλάει από μόνο του». Προκύπτουν, πάντως, σημαν-

τικά ευρήματα τόσο για την πολύ μεγάλη αποδοχή κάποι-

ων όσο και για το αντίστροφο. 
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ΑΛΛΟ ΛΕΥΚΟ ΑΚΥΡΟ ΑΠΟΧΗ
ΔΕΝ ΕΧΩ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ
ΑΚΟΜΑ

ΔΓ/ΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

38.8

21.5

4.5 4.6 2.8 2.3
4.6

2.6 1.6 2.1
3.7

10.9

Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;

Mεγάλη υπεροχή της Ν.Δ. με 17,3%
στο Λεκανοπέδιο της Αττικής

Σημαντικά συμπεράσματα 
από την αξιολόγηση 
των βουλευτών 
και τη σταυροδοσία 
υποψηφίων της 
ανά Εκλογική 
Περιφέρεια Αττικής



ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τι λένε για Α’ Αθηνών και Β1 Βόρειο Τομέα
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Αν κάτι πρέπει να σημειώσουμε, είναι ορισμένα θέματα με-
θοδολογίας:  Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1.500 νοικοκυ-
ριά, δείγμα κατανεμημένο αναλογικά με βάση την τελευταία

Απογραφή. Δηλαδή, στα 1.500 οι επιμέρους Περιφερειακές
Ενότητες και Εκλογικές Περιφέρειες εκπροσωπούνται εντε-
λώς αναλογικά.

Με ποιον βουλευτή της
Ν.Δ. από την εκλογική σας
περιφέρεια είστε 
πιο ικανοποιημένος/η 
από τη συμβολή του 
στην προώθηση λύσεων
στα προβλήματα της 
περιοχής και την συνολική
πολιτική παρουσία του; 

Α’ Αθηνών

Με ποιον βουλευτή της Ν.Δ. από 
την εκλογική σας περιφέρεια 
είστε πιο ικανοποιημένος/η από 
τη συμβολή του στην προώθηση 
λύσεων στα προβλήματα 
της περιοχής και τη συνολική 
πολιτική παρουσία του;  

Β1 Βόρειος Τομέας



ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τα ονόματα που τίθενται στα ενδεχόμενα ψηφοδέλτια
ανά Εκλογική Περιφέρεια -πέραν των νυν βουλευτών-
συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια συνεργατών μας και των
δημοσιογράφων της «Political». 

Kατά κανόνα έχουν γραφτεί και σε σχετικά ρεπορτάζ.
Επίσης, θεωρήθηκε ότι πρέπει να ενταχθούν και τα ονόμα-
τα τουλάχιστον των δύο επιλαχόντων ανά Εκλογική Περι-
φέρεια.

Δυτικός και Νότιος Τομέας
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Με ποιον βουλευτή της Ν.Δ. από την
εκλογική σας περιφέρεια είστε πιο
ικανοποιημένος/η από τη συμβολή
του στην προώθηση λύσεων στα
προβλήματα της περιοχής και τη
συνολική πολιτική παρουσία του;

Δυτικός Τομέας

Με ποιον βουλευτή της Ν.Δ. από την εκλογική σας περιφέρεια είστε πιο ικανοποιημένος/η από τη συμβολή του
στην προώθηση λύσεων στα προβλήματα της περιοχής και τη συνολική πολιτική παρουσία του; 

Νότιος Τομέας



ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κάποια ονόματα υποψηφίων που τίθενται στα ψηφοδέλτια με-
τριούνται σε δύο Περιφέρειες. Αυτό συμβαίνει γιατί για κάποιους
έχει γραφεί και συζητείται ότι μπορεί να είναι στη μία ή στην άλλη

Περιφέρεια. Τους μετρήσαμε, λοιπόν, και στις δύο. Έτσι κι αλ-
λιώς, δεν επηρεαζόταν το αποτέλεσμα. Για καθεμία Εκλογική Πε-
ριφέρεια ψήφιζαν μόνο όσοι δήλωναν ότι ψηφίζουν σε αυτήν. 

A’ Πειραιώς και Νήσων και Β’ Πειραιώς
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Με ποιον βουλευτή της Ν.Δ. από την
εκλογική σας περιφέρεια είστε πιο
ικανοποιημένος/η από τη συμβολή

του στην προώθηση λύσεων στα
προβλήματα της περιοχής και τη

συνολική πολιτική παρουσία του; 

Α’ Πειραιώς

Με ποιον βουλευτή της Ν.Δ. από την
εκλογική σας περιφέρεια είστε πιο
ικανοποιημένος/η από τη συμβολή
του στην προώθηση λύσεων στα
προβλήματα της περιοχής και τη
συνολική πολιτική παρουσία του; 

Β’ Πειραιώς
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Ασφαλώς, αν σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια γινόταν μια ξεχωρι-
στή Έρευνα σε δείγμα 800-1.000, η ακρίβεια θα ήταν καλύτερη.

Ωστόσο, από τα αποτελέσματα προκύπτει μια κατ’ αρχήν καλή εικόνα
της κατάστασης.

Ανατολική και Δυτική Αττική

Με ποιον βουλευτή της Ν.Δ. από την
εκλογική σας περιφέρεια είστε πιο
ικανοποιημένος/η από τη συμβολή
του στην προώθηση λύσεων στα
προβλήματα της περιοχής και τη
συνολική πολιτική παρουσία του;  

Ανατολική Αττική

Με ποιον βουλευτή της Ν.Δ. από την
εκλογική σας περιφέρεια είστε πιο
ικανοποιημένος/η από τη συμβολή

του στην προώθηση λύσεων στα
προβλήματα της περιοχής και τη

συνολική πολιτική παρουσία του; 

Δυτική  Αττική

ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 



ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Αν είχαμε εκλογές και στο ψηφο-
δέλτιο μαζί με τους υπάρχοντες
βουλευτές υπήρχαν και οι επιπλέον
υποψηφιότητες που αναφέρουμε,
σε ποιους από τους παρακάτω 
θα επιλέγατε να δώσετε 
τον σταυρό σας;

Α’ Αθηνών
(μέχρι 4 σταυρούς) 

Αν είχαμε εκλογές και στο ψηφοδέλτιο μαζί
με τους υπάρχοντες
βουλευτές υπήρχαν και οι επιπλέον 
υποψηφιότητες που αναφέρουμε, 
σε ποιους από τους παρακάτω 
θα επιλέγατε να δώσετε τον σταυρό σας;

Βόρειος Τομέας
(μέχρι 4 σταυρούς)

Αν είχαμε εκλογές και στο ψηφοδέλτιο μαζί
με τους υπάρχοντες
βουλευτές υπήρχαν και οι επιπλέον 
υποψηφιότητες που αναφέρουμε, 
σε ποιους από τους παρακάτω 
θα επιλέγατε να δώσετε τον σταυρό σας;

Δυτικός Τομέας
(μέχρι 3 σταυρούς)
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Αν είχαμε εκλογές και στο ψηφοδέλτιο
μαζί με τους υπάρχοντες
βουλευτές υπήρχαν και οι επιπλέον 
υποψηφιότητες που αναφέρουμε, 
σε ποιους από τους παρακάτω 
θα επιλέγατε να δώσετε τον σταυρό σας;

Νότιος Τομέας
(μέχρι 4 σταυρούς)

Αν είχαμε εκλογές και στο ψηφοδέλτιο μαζί με τους υπάρχοντες βουλευτές υπήρχαν και οι επιπλέον υποψηφιότητες 
που αναφέρουμε, σε ποιους από τους παρακάτω θα επιλέγατε να δώσετε τον σταυρό σας;      Α’ Πειραιώς (μέχρι 2 σταυρούς)

ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Νότιος Τομέας και Α’ Πειραιώς και Νήσων
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Η  Έρευνα πραγματοποιήθηκε από
την Opinion Poll Ε.Π.Ε – Αριθμός
Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49.

ΕΝΤΟΛΕΑΣ :
Hλεκτρονική  
εφημερίδα  «POLITICAL» 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 
Ηλικίας άνω 
των 17, με δικαίωμα
ψήφου.

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 
1.500  νοικοκυριά.

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 
1  Φεβρουαρίου   
- 5 Φεβρουαρίου  2021.

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Περιφέρεια Αττικής. 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 
Πολυσταδιακή τυχαία 
δειγματοληψία με χρήση 
quota βάσει  
γεωγραφικής κατανομής.

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις 
βάσει ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου (CATI).

ΣΤΑΘΜΙΣΗ: 
Έγινε στάθμιση με βάση 
τα αποτελέσματα 
των  βουλευτικών 
εκλογών του  Ιουλίου 2019.

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ 
ΣΦΑΛΜΑ: 
+/-2,5 %.

Προσωπικό   
field:
Εργάστηκαν  
15 ερευνητές  και 2 επόπτες.

Η Opinion Poll Ε.Π.Ε. 
είναι μέλος της ESOMAR,
της WAPOR και τηρεί 
τους διεθνείς κώδικες 
δεοντολογίας για 
τη διεξαγωγή και τη 
δημοσιοποίηση 
ερευνών κοινής γνώμης.

Ταυτότητα    Έρευνας

Αν είχαμε εκλογές και στο ψηφοδέλτιο
μαζί με τους υπάρχοντες
βουλευτές υπήρχαν και οι επιπλέον 
υποψηφιότητες που αναφέρουμε, 
σε ποιους από τους παρακάτω 
θα επιλέγατε να δώσετε τον σταυρό σας;

Β’ Πειραιώς
(μέχρι 3 σταυρούς)

Αν είχαμε εκλογές και στο 
ψηφοδέλτιο μαζί με τους υπάρχοντες
βουλευτές υπήρχαν και οι επιπλέον 
υποψηφιότητες που αναφέρουμε, 
σε ποιους από τους παρακάτω 
θα επιλέγατε να δώσετε τον σταυρό σας;

Ανατολική Αττική
(μέχρι 3 σταυρούς)

Αν είχαμε εκλογές και
στο ψηφοδέλτιο μαζί με τους
υπάρχοντες βουλευτές υπήρχαν
και οι επιπλέον υποψηφιότητες
που αναφέρουμε, σε ποιους από
τους παρακάτω θα επιλέγατε 
να δώσετε τον σταυρό σας;

Δυτική Αττική
(μέχρι 2 σταυρούς)



Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν μακρά ιστο-
ρική εμπειρία διμερών διενέξεων. Η

πλειονότητα αυτών αφορά στο Αιγαίο Πέλαγος,
εκτεινόμενη από τις θαλάσσιες περιοχές έως
τον εναέριο χώρο. Αν και σπάνια, είχαμε πε-
ριόδους φιλικών σχέσεων, ακόμα και απευθεί-
ας συνομιλιών επί των διαφορών. Σε αρκετές
περιπτώσεις, όπως στη Βέρνη (Νοέμβριος
1976), στο Μοντρέ (Μάρτιος 1978), στη Νέα
Υόρκη (Οκτώβριος 1988) και στη Μαδρίτη (Ιού-
λιος 1997), υπήρξαν προσπάθειες σύγκλισης. 
Η πλέον ουσιαστική από αυτές τις περιόδους
είναι οι «διερευνητικές συνομιλίες», οι οποίες
ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2002 στην Άγκυρα
και συνεχίστηκαν για μια μακρά περίοδο μέχρι
την τελευταία συνάντηση της 1ης Μαρτίου
2016 στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά ένα συνολικό
ξεκαθάρισμα, δεν φαίνεται να υπάρχουν πολ-
λές ελπίδες. 
Επισήμως, η Τουρκία έχει διακηρύξει ότι «εί-
ναι αποφασισμένη να προσφύγει σε όλα τα διε-
θνή όργανα για να επιτύχει μια συνολική και
βιώσιμη λύση». Αυτό περιλαμβάνει και την
προσφυγή σε διεθνή δικαστήρια. Η πρόσφατη
δήλωση από ελληνικής πλευράς, ότι «η Ελλάδα
είναι έτοιμη να προσφύγει στη Χάγη μαζί με
την Τουρκία, αλλά μόνο για την υφαλοκρηπίδα
και την ΑΟΖ, αφού εξαντλήσουμε πρώτα τη δι-
μερή διαβούλευση για τα Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης και τον πολιτικό διάλογο», έθε-
σε τα νέα ελληνικά όρια στην εντεινόμενη
τουρκική προκλητικότητα.
Αν για κάποιους στην Ελλάδα η Χάγη φαντάζει
ως μερική λύση, τα δεδομένα στην πορεία
προς το διεθνές δικαστήριο πρέπει να εξετα-
στούν διεξοδικά και με βάση τις συνεχείς προ-
κλήσεις στο διάβα του χρόνου από την πλευρά
της γείτονος. Και αυτό γιατί η Τουρκία δεν θα
συνυπογράψει προσφυγή στο διεθνές δικα-
στήριο, παρά μόνο αν πρόκειται να πραγματο-
ποιηθεί συζήτηση επί όλων των θεμάτων πάνω
στα οποία η ίδια θεωρεί ότι έχουμε διαφορές.
Δηλαδή, γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, υφαλοκρη-
πίδα των νησιών, ΑΟΖ. Τα εθνικά συμφέροντα
επιβάλλουν την εγρήγορση όλων.

Αρρυθμία
Ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνη-

σης ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής
Δημήτρης Παπαδημούλης στη συνάντηση που
είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου Νταβίντ Σασόλι. Ο Ιταλός κοινοτικός
αξιωματούχος αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, στον
Παπαδημούλη ότι ένας από τους βασικούς λό-
γους της καθυστέρησης της συζήτησης για την
άρση ασυλίας και την έκδοση του χρυσαυγίτη
Λαγού στην Αθήνα για την έκτιση της ποινής
του ήταν η πρωτοβουλία των ελληνικών Αρχών
να αποστείλουν 2.000 σελίδες δικογραφίας όχι
μεταφρασμένες. 

Προβληματισμός
Ανησυχία προκαλείται από την περίπτωση του πρώην
υπουργού Μιχάλη Καλογήρου, ο οποίος νοσηλεύεται
πλέον με κορονοϊό. Ο Μιχάλης Καλογήρου, ο οποίος
επρόκειτο να καταθέσει την περασμένη Τετάρτη για την
υπόθεση Novartis, έκανε rapid test κορονοϊού, το οποίο
βγήκε αρνητικό. Παρότι παρουσίασε βαρύτερα συμπτώ-
ματα, έκανε και δεύτερο rapid test, το οποίο βγήκε επί-
σης αρνητικό. Όταν, όμως, τα συμπτώματα επιδεινώθη-
καν ακόμα περισσότερο, τότε ο πρώην υπουργός έκανε
και PCR test, το οποίο βγήκε θετικό. Μάλιστα, λόγω της
σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαίο να
μπει για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Είναι αποτελεσματι-
κά, λοιπόν, τα rapid tests;

Ανοιχτό παράθυρο 
Παράθυρο για μονιμοποίηση των
μειώσεων φόρων και εισφορών
που ισχύουν ως προσωρινά μέτρα
το 2021 αφήνει ανοιχτό το Μαξί-
μου. Το υπονόησε και ο πρωθυ-
πουργός κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώ-
πους του κλάδου της εστίασης. Πρόκειται για την
αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό
τομέα και τη μείωση κατά τριών ποσοστιαίων μονά-
δων των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του
ιδιωτικού τομέα. Το υπουργείο Οικονομικών συμ-
φωνεί, άραγε;

Στα κεραμίδια το ΚΚΕ
Ακόμα ένα επεισόδιο στην επιχείρηση ποινικοποίησης
της πολιτικής δράσης και φίμωσης του ΚΚΕ -λέει το
κόμμα- βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αλεξανδρούπολη,
σε μια νέα υπόθεση που κινείται με εισαγγελική παρέμ-
βαση κατά στελέχους του. Ο συγκεκριμένος έλαβε έκ-
κληση σε κατάθεση από την Τροχαία Αλεξανδρούπο-
λης για παράβαση του άρθρου που αφορά σε «επιγρα-
φές - διαφημίσεις». Σύμφωνα με την προφορική ενη-
μέρωση που έλαβε ο ίδιος, οι «διαφημίσεις» αφορούν
σε πανό του κόμματος για την προπαγάνδιση των εκδη-
λώσεων του Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή στην Αλεξαν-
δρούπολη. Στο κόμμα είναι έξαλλοι. 

Κάτι βελτιώνει η πανδημία

Π
ρογράμματα τηλεκπαίδευσης κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας του κορονοϊού παρακο-
λούθησαν, εκτός από τους μαθητές, και πολ-

λοί εργαζόμενοι σε εταιρείες και οργανισμούς της
χώρας. Αναφορικά με τη θεματολογία των προγραμ-
μάτων τηλεκπαίδευσης, η πλειονότητά τους (41%)
αφορούσε σε επαγγελματικά θέματα, κυρίως στον
χώρο των οικονομικών και της διοίκησης (21%).

Στη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε η εξοικείω-
ση των Ελλήνων με το Skype, το Zoom και το MS Te-
ams. Επίσης, σημαντικός αριθμός εργαζομένων πα-
ρακολούθησε προγράμματα τηλεκπαίδευσης άλλων

επαγγελματικών κλάδων, για παράδειγμα στην ιατρι-
κή, στη νομική και στη μηχανική (20%). Αρκετοί εργα-
ζόμενοι (6,3%) επιχειρήσεων και οργανισμών, που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συμμετείχαν σε
προγράμματα τηλεκπαίδευσης στα λεγόμενα soft
skills (ηγεσία, ομαδική εργασία, ανθεκτικότητα, ορ-
γάνωση χρόνου). Συνολικά, από όλους όσοι δήλωσαν
ότι έχουν εμπειρία τηλεκπαίδευσης, το 63% απάντη-
σε ότι αντιμετώπισε προβλήματα. Από τα προβλήμα-
τα κατά την τηλεκπαίδευση τα πιο συχνά αναφερόμε-
να ήταν οι «τεχνικές δυσκολίες» (11,3%) και ακολού-
θως η «απόσπαση προσοχής» (6%).

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η παγίδα της Χάγης, 
τα δεδομένα και 
η ιστορία (α’ μέρος)

anetnews24@gmail.com 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ETN11



Π
όλεμο… 60 ημερών και τη
στρατηγική του «έξυπνου»
ακορντεόν έναντι του κορο-
νοϊού, ήτοι τη μέγιστη δυνατή

ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις
πιθανές εξάρσεις της πανδημίας, προ-
ανήγγειλε στο χθεσινό του διάγγελμα ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
ο οποίος, πάντως, δεν έκρυψε την αι-
σιοδοξία του για την προοπτική η οποία
διανοίγεται από τον Απρίλιο και μετά. 

«Σήμερα είμαι περισσότερο παρά πο-
τέ πεπεισμένος ότι έχει αρχίσει να γρά-
φεται ο επίλογος αυτής της πρωτοφα-
νούς περιπέτειας», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας
παράλληλα ότι «ο ήλιος του εμβολίου
θα φωτίσει την επόμενη ημέρα». Υπό
αυτό το πρίσμα, ο πρωθυπουργός ανα-
κοίνωσε ολικό lockdown στην Αττική
έως τις 28/2, με κλείσιμο σχολείων, εμ-
πορικών καταστημάτων και κομμωτη-
ρίων, ενώ οι εκκλησίες θα λειτουργούν
με έως και 9 άτομα. Η απαγόρευση κυ-
κλοφορίας τις καθημερινές θα εφαρ-
μόζεται από τις 21.00 και τα Σαββατοκύ-
ριακα από τις 18.00, ενώ περισσότερες
λεπτομέρειες θα δοθούν σήμερα το με-
σημέρι από τον Νίκο Χαρδαλιά. 

Παραμένοντας προσηλωμένος στο
δόγμα της προληπτικής δράσης και
αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη,
ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το «καμπα-
νάκι είναι ηχηρό και έχουμε μάθει να
λειτουργούμε ώστε να προλαμβάνουμε
και να μην ακολουθούμε το πρόβλημα,
για να σώζουμε ζωές». Επιπλέον, ο κ.
Μητσοτάκης έκανε λόγο για λάθη, σύγ-
χυση και αβλεψίες, αναφερόμενος, κα-
τά πληροφορίες, στη σύγχυση που προς
στιγμήν προκλήθηκε από την πρόσφατη
περιοδεία του στην Ικαρία. Ωστόσο, επι-
βεβαίωσε την ορθότητα της στρατηγι-
κής του Μεγάρου Μαξίμου, διαβεβαι-
ώνοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση
θα στηρίξει οικονομικά όλους όσοι
πλήττονται από τον νέο γύρο των περιο-
ριστικών μέτρων: «Στο δίμηνο που ακο-
λουθεί, η βεντάλια των περιορισμών εν-
δεχομένως θα ανοίγει και θα κλείνει
ανάλογα με τα επίπεδα του συναγερ-
μού. Από μας εξαρτάται τι θα συμβαίνει
κάθε φορά. Όμως είναι και το τελευταίο
μίλι προς την ελευθερία».

«Η τελευταία άμυνα πριν από την κύ-
ρια αντεπίθεση». Με αυτήν τη φράση

συμπυκνώνει ανώτερο στέλεχος του
Μεγάρου Μαξίμου το σκεπτικό του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη πίσω από τη δύσκο-
λη, σε κάθε περίπτωση, απόφαση για
την επιβολή του καθολικού lockdown
έως τις 28 Φεβρουαρίου. Τακτικοί συ-
νομιλητές του πρωθυπουργού περι-
γράφουν σε δραματικούς τόνους το
διακύβευμα έως το τέλος Μαρτίου,
εξηγώντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει
για τις επόμενες, κρισιμότατες εβδο-
μάδες να ισορροπήσει σε ένα τεντωμέ-
νο σχοινί: Αφενός να διασφαλίσει πάση
θυσία πως η έλευση του τρίτου κύμα-
τος της πανδημίας, σε συνδυασμό με
τις επικίνδυνες μεταλλάξεις του κορο-
νοϊού, δεν θα οδηγήσουν στην κατάρ-
ρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και αφετέρου να μην υπονομευθεί μέ-
σω μιας εκρηκτικής αναζωπύρωσης
της πανδημίας η προοπτική της φετινής
τουριστικής σεζόν - βασική προϋπόθε-
ση για το πολυπόθητο οικονομικό re-
bound. 

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν
ότι από τον Μάρτιο και εντεύθεν θα
πολλαπλασιαστούν οι παραδόσεις των
δόσεων των εμβολίων, γεγονός, που θα
επιτρέψει να επιταχυνθεί ο γενικός
ρυθμός εμβολιασμού και να χαλαρώσει
ώς ένα βαθμό η αυστηρή έως και σήμε-
ρα εφαρμογή της στρατηγικής της πρώ-
της δόσης. Στόχος των κυβερνώντων
είναι, όπως σημειώνουν καλά πληρο-
φορημένες πηγές, να ελεγχθεί σε ένα
σημαντικό βαθμό η πορεία εξάπλωσης
της πανδημίας, προκειμένου από τις
αρχές Απριλίου και έως το Πάσχα να
καταστεί εφικτή η θαρραλέα απελευθέ-
ρωση κοινωνικών και οικονομικών
δραστηριοτήτων. 

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιβο-
λή του τρίτου κατά σειρά αυστηρού και
καθολικού lockdown ξεκίνησε, σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορίες, από…
το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της εκεί
επίσκεψής του, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης πληροφορήθηκε για τα δυσοίωνα
επιδημιολογικά δεδομένα. Έτσι, ο
πρωθυπουργός συγκάλεσε τη χθεσινή
μεσημεριανή σύσκεψη, ενεργοποιών-
τας ουσιαστικά την εναλλακτική του
ολικού lockdown, την οποία χθες το
απόγευμα εισηγήθηκαν με καθαρή
πλειοψηφία (16 υπέρ - 8 λευκά) οι λοι-
μωξιολόγοι. Για το στίγμα των επικείμε-
νων κυβερνητικών πρωτοβουλιών είχε
προϊδεάσει, εξάλλου, από νωρίς χθες το
πρωί ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικί-
λιας, ο οποίος, σε τηλεοπτική του συ-
νέντευξη, είχε αποκαλύψει ότι η δική
του εισήγηση έκλινε υπέρ ενός καθολι-
κού lockdown. 

Ολικό lockdown
τώρα και μετά...
πάλι ακορντεόν
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Α
ποφασισμένη να βάλει τέλος
στην ανομία των πανεπιστη-
μίων εμφανίζεται η κυβέρνη-
ση, με την αντιπολίτευση -όχι

σύσσωμη- να βρίσκεται στα κάγκελα,
επιθυμώντας την παραμονή του ισχύον-
τος καθεστώτος. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του Πάνου Σκουρλέτη,
επικαλέστηκε… την πανδημία, προτεί-
νοντας να μην προχωρήσει η συζήτηση
του σχεδίου νόμου, διότι δεν θα μπορού-
σαν οι πολίτες… να διαδηλώσουν. 

Στο πλευρό του τάχθηκαν τόσο το ΚΚΕ
όσο και το ΜέΡΑ25. Αφού και αυτό το
επιχείρημα κατέπεσε, κατέθεσαν μαζί
με το Κίνημα Αλλαγής ένσταση αντισυν-
ταγματικότητας επί της διάταξης για την
αστυνομία στα πανεπιστήμια. 

Εντούτοις, το Επιστημονικό Συμβού-
λιο της Βουλής είχε ήδη γνωμοδοτήσει,
λέγοντας ουσιαστικά «ναι» στην παρου-
σία της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετι-
κή έκθεση, η παροχή «έννομης προστα-
σίας στη ζωή και την προσωπική ασφά-
λεια δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέ-
ρεια του κράτους, αλλά αποτελεί υπο-
χρέωσή του, ενώ ανήκει κατ’ αρχήν στον
νομοθέτη η διάρθρωση του συστήματος
προστασίας, κατά τρόπο ώστε να δια-
σφαλίζεται η ανεμπόδιστη και αποτελε-
σματική άσκηση όλων των συνταγματι-
κών δικαιωμάτων και η τήρηση των αρ-
χών του κράτους δικαίου». 

Μάλιστα, οι συγγραφείς επικαλούνται
και σχετική νομολογία του Συμβουλίου
της Επικρατείας, το οποίο «έχει κρίνει
ότι οι αρμοδιότητες τήρησης της δημό-
σιας τάξης και της ασφάλειας, της πρό-
ληψης και της καταστολής του εγκλήμα-
τος και των παραβάσεων της εν γένει
νομοθεσίας είναι αναπόσπαστες από
τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας, ενώ
ο νομοθέτης δύναται, αλλά δεν υποχρε-
ούται, να αναθέτει ορισμένες από τις οι-
κείες αρμοδιότητες, ιδίως αυτές που
ανάγονται στην τήρηση της εν γένει νο-
μοθεσίας, σε άλλα όργανα της Δημοσίας
Διοικήσεως, και πάντως όχι σε ιδιώτες
(Ολ.ΣτΕ 16/2015, σκ. 23)». Σχολιάζοντας,
μάλιστα, τη σχετική έκθεση, η υπουργός
Παιδείας υπογράμμισε ότι προκύπτει
πως «οι αρμοδιότητες τήρησης της δη-
μόσιας τάξης και της ασφάλειας, της
πρόληψης και της καταστολής του εγ-
κλήματος και των παραβάσεων της εν
γένει νομοθεσίας είναι αναπόσπαστες
από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας»
και, άρα, της Αστυνομίας.

Τη σκυτάλη πήρε ο βουλευτής της
Ν.Δ. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος μίλησε

για θέατρο μέγιστης υποκρισίας από την
πλευρά της αντιπολίτευσης και έκανε
λόγο για μια επιχείρηση παρεμπόδισης
της συζήτησης του νομοσχεδίου. «Αν
αρχίσουμε να συζητάμε για τη διασύν-
δεση του ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις της
βίας και την παρακίνηση τέτοιων δυνά-
μεων βίας, θα μιλάμε μέχρι αύριο»,
προσέθεσε χαρακτηριστικά. Επανερχό-
μενη, δε, η υπουργός Παιδείας, αφού
σημείωσε ότι η αρμοδιότητα φύλαξης
των πανεπιστημίων δεν μπορεί να εκ-
χωρηθεί σε ιδιώτη, σύμφωνα με σχετική
νομολογία του ΣτΕ, αναρωτήθηκε αν ο
πρύτανης θα δώσει εντολή για σύλληψη.
«Όπως δεν νοείται η Αστυνομία να πα-
ρέμβει στις εξετάσεις έτσι και ο πρύτα-
νης δεν μπορεί να αναλάβει ρόλο του
αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.», τόνισε χαρακτη-
ριστικά.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η αντιπολίτευση

έδειχνε να επιμένει, με τον Π. Σκουρλέτη
να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι συγκρί-
νεται ολοένα και περισσότερο «με τις
συνταγματικές προθέσεις ερμηνείας
που κάνει ο Ερντογάν», ενώ εκ μέρους
του ΚΚΕ ο Θανάσης Παφίλης χαρακτήρι-
σε ανήθικο να έρχεται ένα τέτοιο νομο-
σχέδιο στην παρούσα συγκυρία.

Δριμύ κατηγορώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο
Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της χθεσινής του συνέν-
τευξης στον Alpha. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, κα-
τηγόρησε τον πρωθυπουργό, αναφερόμενος στο γεύμα
στην Ικαρία, ότι έχει μολυνθεί… από τον ιό της αλαζονείας!
«Δεν πρόκειται περί λάθους. 

Πρόκειται περί αλαζονείας», τόνισε χαρακτηριστικά ο
επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επανέ-
φερε τα περί… ενσυναίσθησης. Την ίδια ώρα, πάντως,
υπερασπίστηκε τις συναθροίσεις κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «βασικό συ-
στατικό της δημοκρατίας». Σε ό,τι αφορά το νέο lockdown,
ο Αλ. Τσίπρας υποστήριξε ότι επιβεβαιώνεται η θέση του
ΣΥΡΙΖΑ, «ότι η κυβέρνηση κινείται βλέποντας και κάνο-
ντας, τώρα κάνοντας και βλέποντας. Παίρνει απόφαση για

πιο σκληρά μέτρα και βλέπει τι θα γίνει την επομένη. Άρα,
μάλλον είναι η επισφράγιση της αποτυχίας της κυβερνητι-
κής διαχείρισης απέναντι στην πανδημία». Ωστόσο, σε
ερώτηση τι διαφορετικό θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Τσίπρας
απέφυγε την απάντηση και αμφισβήτησε τα στοιχεία που
παρουσιάζονται. «Ο αριθμός των τεστ, των μοριακών τεστ
που διεξάγονται, υπολείπεται αυτών που απαιτείται, προ-
κειμένου να διαμορφώνεται μια σοβαρή επιδημιολογική
εικόνα, ώστε οι επιστήμονες να παίρνουν αποφάσεις με
βάση την πραγματική εικόνα μετάδοσης του ιού στην κοι-
νότητα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Έχει αρχίσει η φθορά»
Υπό αυτό το πλαίσιο, ο Αλ. Τσίπρας εκτίμησε ότι πλέον

έχει αρχίσει η φθορά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μά-

λιστα υπογράμμισε ότι δεν αποκλείεται να πάμε σε εκλο-
γές. «Εγώ πιστεύω ότι έχει αρχίσει η φθορά. 

Και, σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι ο πολιτικός χρό-
νος το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ συμπυκνωμένος. 

Εντούτοις, αν ο κ. Μητσοτάκης ακούσει αυτές τις ει-
σηγήσεις των συμβούλων του, που βλέπουν τις μετρή-
σεις και είδαν την άνοδο -τώρα βλέπουν την πτώση- και
του λένε “πήγαινε τώρα σε εκλογές να νικήσεις τον αντί-
παλό σου, πριν να αρχίσει η πτώση αυτή να είναι ρα-
γδαία”, αν το κάνει αυτό, πιστεύω ότι θα υποστεί το βρά-
δυ των εκλογών, αν δηλαδή εν μέσω της πανδημίας
προσφύγει σε εκλογές ενώ έχει άλλα δύο χρόνια με βά-
ση το Σύνταγμα, θα υποστεί μεγάλο, τεράστιο εκλογικό
σοκ», τόνισε.

ΑΑ.Δ.

Ο Τσίπρας κατά του Μητσοτάκη και υπέρ των συναθροίσεων

Τους… ένωσε
η Κεραμέως 

Το Επιστημονικό 
Συμβούλιο της Βουλής 
είχε ήδη γνωμοδοτήσει,
λέγοντας ουσιαστικά 
«ναι» στην παρουσία 
της πανεπιστημιακής 
αστυνομίας
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Ο
τι η Ν.Δ. σαρώνει στα ποσοτικά στοι-
χεία των δημοσκοπήσεων είναι γνω-
στό. Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό

είναι τι δείχνουν οι μυστικές δημοσκοπήσεις.
Εκεί μαθαίνω υπάρχει προβληματάκι στις νέ-
ες ηλικίες. Η ψαλίδα στους νέους μέχρι 35
ετών είναι σχετικά μικρή, σε σχέση με τα πο-
σοστά που είχε το κόμμα όταν ήταν στην αντι-
πολίτευση. Παράλληλα, η Ν.Δ. φαίνεται να χά-
νει σημαντικό ποσοστό και στη λεγόμενη με-
σαία τάξη, που στις εκλογές του 2019 έδωσε
απλόχερα τη στήριξή της στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. Μιλάμε, δηλαδή, για τους μικρομε-
σαίους επιχειρηματίες και τους εμπόρους…
Το προβάδισμα το διατηρεί η Ν.Δ., αλλά τα πο-
σοστά δεν είναι τόσο ικανοποιητικά, ώστε να
δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας στους επι-
τελείς του Μαξίμου. Το ευτύχημα για τη «γα-
λάζια» παράταξη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δεί-
χνει να κεφαλαιοποιεί αυτές τις διαρροές.
Πάντως, μαθαίνω ότι για τους 35άρηδες έχει
σημάνει πορτοκαλί συναγερμός. Στα υπόλοι-
πα, έχει ακόμα πολιτικό λίπος να κάψει η κυ-
βέρνηση.

«Πότε επιτέλους 
θα γίνουν οι κρίσεις;»
Εκνευρισμό στους κόλπους των ανώτατων

και ανώτερων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. προ-

καλεί η καθυστέρηση των τακτικών κρίσε-

ων, που θα σημάνουν αλλαγές προσώπων

στο Σώμα. Ήδη έχουν περάσει 20 μέρες από

τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όταν επικυρώθη-

κε η παραμονή του Μιχάλη Καραμαλάκη στη

θέση του αρχηγού, και έκτοτε όλα μοιάζουν

να έχουν κολλήσει. Το ερώτημα που ακού-

γεται παντού πλέον είναι «πότε επιτέλους

θα γίνουν οι κρίσεις;». Αυτό που καταγρά-

φεται εσχάτως είναι αστυνομικές υπηρε-

σίες να πηγαίνουν στον... αυτόματο, καθώς

οι διοικητές ανησυχούν για τυχόν στραβο-

πάτημα παραμονές των κρίσεων. Πιθανότε-

ρη ημερομηνία; Όλα δείχνουν Παρασκευή

12 Φεβρουαρίου, τίποτα όμως δεν μπορεί να

θεωρηθεί δεδομένο.

Ποιος κάρφωσε τη γιαγιά; 

Να σας δώσω και ένα εξοργιστικό παρα-
σκήνιο: Τη γιαγιά στη Λαμία που της έκο-
ψαν πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετα-
κίνηση την «έδωσε» ένας γείτονάς της.
Ναι, καλά διαβάσατε. Πήρε τηλέφωνο την
Αστυνομία και είπε ότι μια γιαγιά πουλάει
χόρτα στο πεζοδρόμιο χωρίς άδεια. Ευτυ-
χώς, το πρόστιμο σβήστηκε με παρέμβαση
του Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος πήρε
τηλέφωνο τον αστυνομικό διευθυντή. Το
θέμα δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να
πάρει τέτοιες διαστάσεις. Έπρεπε να το
είχε σταματήσει άμεσα ο διοικητής της
Αστυνομίας στην περιοχή. Εκτός από δι-
οικητής, είναι και άνθρωπος…

Η διεύρυνση 
πάει… κουβά 
Του είπε ο Ηλίας ότι η κυβέρνηση θα κά-
νει εκλογές και το πίστεψε. Μέχρι εδώ,
τίποτα το περίεργο. Αυτό που δεν του εί-
πε ο Ηλίας είναι πώς θα κερδίσει τις
εκλογές. Για την ακρίβεια, με ποιους θα
τις κερδίσει, αφού δεν έχει πάγκο. Εκτός
κι αν του λένε ότι «εσύ δεν θα κάνεις τί-
ποτα και ο Κυριάκος θα πέσει μόνος του,
σαν ώριμο φρούτο…». Μέχρι τώρα,
πάντως, η διεύρυνση έχει πάει «κουβά».
Έχει μείνει με την Έφη, τον Δημήτρη, τον
Μιχάλη, τον Ακρίτα, τη Ρεγγίνα, τον Κώ-
στα και κάποιον Μίλτο… Δεν γεμίζουνε
ταξί - ούτε με τον ταξιτζή!

Περί ΕΡΤ…  
Εντάξει, η ΕΡΤ υπήρξε πάντα ο εύκολος
στόχος κριτικής για πολλούς από εμάς.
Διαχρονικά, όχι μόνο τώρα. Πλην όμως,
στο θέμα της Ικαρίας υπάρχει άδικη κρι-
τική. Η δημόσια τηλεόραση έπαιξε και το
βίντεο και τις φωτογραφίες από τη βε-
ράντα του Στεφανάδη και στο μεσημε-
ριανό και στο βραδινό δελτίο. Και έπαι-
ξε και τη σφοδρή επίθεση του Αλέξη
Τσίπρα κατά του Μητσοτάκη. Να λέμε τα
σύκα - σύκα και τη σκάφη - σκάφη. Η
ΕΡΤ τα έπαιξε τα επίμαχα πλάνα, σε αντί-
θεση με κάποια ιδιωτικά κανάλια που
δεν έπαιξαν ούτε ένα καρέ.

«Ξεχάστε τους
πλειστηριασμούς 
τον Μάρτιο» 
Το μήνυμα που στέλνουν οι επιτελείς του
Μαξίμου προς τους τραπεζίτες είναι ξεκά-
θαρο. Μπορεί να μην είναι ηχηρό ακόμα,
αλλά είναι ξεκάθαρο: Ηλεκτρονικοί πλει-
στηριασμοί δεν υπάρχει περίπτωση να γί-
νουν τον Μάρτιο, έτσι όπως έχει διαμορ-
φωθεί η κατάσταση με την πανδημία. Το αν
θα λάβουν το μήνυμα τα «λευκά κολάρα»
είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αν πάντως
συνεχίζουν να πιέζουν, τότε αναγκαστικά
θα πάμε στο σενάριο της… Bad Bank και
μετά θα μπλέξουμε με νέες ανακεφαλαι-
οποιήσεις. Άρα, καλό θα είναι οι τραπεζί-
τες να συζητούν με την ελληνική κυβέρνη-
ση και όχι με τα «κοράκια» της Ε.Ε.
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συναγερμός

«Κάρφωσε» τον άντρα της για πεζοπορία. Απίστευ-
το κι όμως αληθινό! Η κυρία τον ζήλευε πολύ. Αυ-
τός ήθελε κάθε Κυριακή να πηγαίνει στο βουνό για
πεζοπορία με τους φίλους του. Η σύζυγος πήρε τη-
λέφωνο στην Αστυνομία και τον έδωσε κανονικά.
Αποτέλεσμα, ο κύριος, που είναι γνωστός στην κοι-
νωνία του Βόλου, να αρπάξει πρόστιμο 5.000 ευρώ
και οι φίλοι του από 300 ευρώ ο καθένας. Τι να πω;
Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες!

Εξώδικο 
Νέο κρούσμα ποινικοποίησης της πολιτικής
αντιπαράθεσης προέκυψε, καθώς στην κριτική
του βουλευτή της Ν.Δ. Δημήτρη Μαρκόπουλου
για καθυστερήσεις και παραλείψεις που έβλα-
ψαν περιοχές της Β’ Περιφέρειας Πειραιά, η
πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου
απαντά όχι με πολιτικά επιχειρήματα, αλλά με
αγωγές και εξώδικα. «Επαναλαμβάνοντας το
μοτίβο του αρχηγού της, Αλέξη Τσίπρα, που
πρόσφατα κατέθεσε αγωγές κατά δημοσιογρά-
φων, η ίδια θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο
βγαίνει από την πολιτική απομόνωση όπου έχει
περιέλθει. Μάταια. Ο λαός έχει μνήμη και θυ-
μάται», σχολιάζει ο βουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας. Άλλη «μια στραβή» από τη Ρένα Δού-
ρου, εκτός βάρδιας αυτήν τη φορά…



Η έκθεση του Τσιόδρα
Κάθε μέρα, αλλά και στις αρχές της εβδομάδας, ο Σωτήρης Τσιόδρας τροφοδοτεί την κυβέρνη-
ση με στατιστικά στοιχεία για την πορεία της πανδημίας. Μάλιστα, σε μια αναβαθμισμένη εκδο-
χή του συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση αρκετά κυβερνητικά στελέχη, μπορούν να
μπουν οι κ. Μητσοτάκης, Τσιόδρας, Χαρδαλιάς και Κικίλιας. Αυτήν την εβδομάδα, λοιπόν, ο κ.
Τσιόδρας, ο οποίος δεν ήταν της γραμμής του σκληρού lockdown, παρουσίασε τους δείκτες
που δείχνουν την εκτίναξη των νοσηλειών, έναντι των εξιτηρίων και την αύξηση της πίεσης στις
ΜΕΘ, που, άπαξ και ξεκινήσει, δεν αποκλιμακώνεται χωρίς μέτρα. Με άλλα λόγια, στο κυβερ-
νητικό επιτελείο περίμεναν το νεύμα του καθηγητή. Άπαξ και δόθηκε, καταλαβαίνετε…

Τον… καταδιώκουν. Κάπως έτσι
μαθαίνω ότι ερμηνεύει την ιστο-
ρία με την ιδιαιτέρα γραμματέα
του ο πρώην Πρόεδρος Προκοπής
Παυλόπουλος. Του έχει κάνει αλ-
γεινή εντύπωση, λένε άνθρωποι
που γνωρίζουν, η έναρξη πειθαρ-
χικής διαδικασίας. Κάτι σαν…
προγραφή, με άλλα λόγια. Εμάς,
πάντως, μας έκαναν αλγεινή εν-
τύπωση τα όσα έκανε η γραμμα-
τέας του, που διάβαζε emails και
την αποδελτίωση Τύπου σαν να
μην τρέχει τίποτα.

Αστοχία
Εντάξει, η Ν.Δ. προσπάθησε να σηκώσει

το θέμα μιας συνάντησης του Αλέξη Τσί-
πρα με εστιάτορες στην Πάτρα, πριν από
μερικές μέρες, λέγοντας πως έσπασε τα
μέτρα και συνέφαγε με τους ανθρώπους
της εστίασης, επειδή η διευρυμένη συνάν-
τηση έγινε μέσα σε ένα εστιατόριο. Παιδιά,
αυτοσυγκράτηση! Η Ικαρία δεν «ρεφάρε-
ται» έτσι. Και το ξέρει πολύ καλά ο πρωθυ-
πουργός, ο οποίος θα τοποθετηθεί στη ση-
μερινή του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Οι «μαύρες»
μπίζνες των
εμβολίων
Οργιάζει το εμπόριο εμβολίων

στη «μαύρη» αγορά. Όπως μα-
θαίνω, οι ταρίφες έχουν ως εξής:
Μία δόση από το εμβόλιο της Moder-
na έναντι 28 δολαρίων, ενώ οι 10 δό-
σεις διατίθενται έναντι 250 δολαρίων
(με έκπτωση 30 δολάρια). Οι 120 δό-
σεις του ίδιου εμβολίου πωλούνται
με μεγαλύτερη έκπτωση, έναντι
2.500 δολαρίων (αντί των 3.360 δο-
λαρίων). Το εμβόλιο της Pfizer-
BioΝΤech το πουλάνε έναντι 39 δο-
λαρίων, ενώ οι 10 δόσεις του ίδιου
εμβολίου «πωλούνται» έναντι 350
δολαρίων (με 40 δολάρια έκπτωση).
Οι 800 δόσεις του ίδιου εμβολίου
πωλούνται έναντι 20.000 δολαρίων
(με έκπτωση 12.000 δολάρια). Όσον
αφορά στο ρωσικό Sputnik, το κύ-
κλωμα που διατηρεί και ιστοσελίδες
στο dark web αναφέρει ότι οι 10 δό-
σεις κοστίζουν 80 δολάρια και οι
1.000 δόσεις 4.000 δολάρια (αντί των
8.000 δολαρίων). Μιλάμε για… 
τρελές μπάζες. 

Ο
Χρήστος Ταραντίλης ξεκίνησε χθες το πρωί, μετά τον πρωινό καφέ, το πρώ-
το… briefing των υπευθύνων των Γραφείων Τύπου όλων των υπουργείων,
διά τηλεδιάσκεψης. Αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή,

αλλά η χθεσινή πρεμιέρα σημαδεύτηκε από ένα ενδιαφέρον ενσταντανέ. Όπως
μου ανέφερε συμμετέχων, μόλις ο κ. Ταραντίλης είπε «Καλημέρα», γύρω στις
11.00, η πρώτη απάντηση που δέχθηκε ήταν: «Κλείνουμε;». Βεβαίως, ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος δεν απάντησε, γνωρίζοντας πως ό,τι πει θα διαρρεύσει αμέσως,
αλλά παρέπεμψε στη σύσκεψη που θα έκανε το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης με
τους… συνήθεις υπόπτους, αλλά και στην εισήγηση των λοιμωξιολόγων. Όχι ότι
δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι των Γραφείων Τύπου, αλλά για τους τύπους…

LOCK

Το... Πρόσωπο

Η πρώτη ερώτηση

Στην αντεπίθεση η Μαρέβα
Η Μαρέβα Μητσοτάκη δεν είναι ένας άνθρωπος που απαντά συχνά στα όσα γράφονται
και λέγονται γι’ αυτήν. Μάλιστα, αρκετά τα αντιμετωπίζει με χιούμορ, σε αντίθεση με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εκνευρίζεται συχνότερα. Όμως, αυτήν τη φορά η
κυρία Μητσοτάκη αποφάσισε να απαντήσει με σαφή τρόπο στην ψευδή ανάρτηση που
έκανε ο Κώστας Βαξεβάνης, λέγοντας πως εν μέσω lockdown πήγε στην Αίγυπτο.
Επρόκειτο για ταξίδι του 2019, με το δημοσίευμα να προκαλεί έντονο εκνευρισμό ως…
απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα. Το πρώτο βήμα είναι το εξώδικο. Το επόμενο θα εί-
ναι η αγωγή, αν δεν ανακληθεί. Και κάπου εδώ καταλαβαίνω ότι έφτασε στο όριο ανο-
χής της η κυρία Μητσοτάκη, η οποία θα απαντά όπου και όπως πρέπει. 



του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

«Ελευθερία»: Η δυνατότητα ενός ανθρώπου

να δρα κατά βούληση, να μπορεί να θέτει στό-

χους/σκοπούς και να αποφασίζει να τους πραγ-

ματοποιεί. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που αυτό

είναι το όνομα που δόθηκε στην επιχείρηση για

τον εμβολιασμό. 

Η στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου

Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρη: Συνεχίζουμε την

άμυνα, εντείνουμε την αντεπίθεση. Μέχρι σή-

μερα έχουν πραγματοποιηθεί πλέον των

220.000 εμβολιασμοί συμπολιτών μας και

έχουν δρομολογηθεί μερικές χιλιάδες ραντε-

βού για το προσεχές διάστημα – κάποια για την

πρώτη και άλλα για τη δεύτερη δόση του εμβο-

λίου. 

Έχουμε υπερβεί μάλιστα τον αρχικό μας στό-

χο για συνολικά 200.000 εμβολιασμούς μέχρι

το τέλος Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες

έχουμε αυξήσει ιδιαίτερα τη δυναμικότητα του

συστήματος, με αποτέλεσμα να γίνονται ολοένα

και περισσότεροι εμβολιασμοί, γεγονός που

κατατάσσει τη χώρα μας στη δέκατη θέση στην

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τακτική που ακολουθούμε είναι να εξα-

σφαλίζουμε για όσους εμβολιάζονται και τη

δεύτερη δόση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστη-

μα, έτσι ώστε, σε πιθανές καθυστερήσεις και

ανακατανομές των παραδόσεων, να είναι δια-

θέσιμη και η επόμενη, αναγκαία δόση του εμ-

βολίου.  Η διαδικασία του εμβολιασμού είναι η

ασπίδα προστασίας μας έναντι της θανατηφό-

ρας πανδημίας και για τον λόγο αυτόν θέλει σω-

στό προγραμματισμό και σύνεση. Στο ίδιο πλαί-

σιο κινούνται και τα εμβολιαστικά μας κέντρα,

που αυξάνονται αναλογικά με τον ρυθμό εισα-

γωγής των δόσεων στη χώρα μας.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κά-

νει συνειδητές επιλογές με σταθερά βήματα

προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Εξάλλου, η σπουδή και η επιπολαιότητα σε

θέματα που αφορούν την προάσπιση της δημό-

σιας υγείας φέρνουν πάντα τα αντίστοιχα απο-

τελέσματα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι άλ-

λες χώρες, οι οποίες επέλεξαν πιο γρήγορο

ρυθμό στο θέμα των εμβολιασμών, βρέθηκαν

χωρίς απόθεμα για τη δεύτερη δόση λόγω επι-

γενόμενων καθυστερήσεων. 

Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης είναι

μια άνιση μάχη που απαιτεί στρατηγική και σχέ-

διο. Έχουμε αναπτύξει επαρκείς υποδομές και,

ενώ θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τον ρυθ-

μό των εμβολιασμών, συνεκτιμούμε τον χρόνο

καθυστέρησης των παραδόσεων από τις εται-

ρείες παραγωγής επί τη βάσει της αποτελεσμα-

τικότητας. Γιατί για εμάς βασικό μέλημα είναι η

εξασφάλιση και της δεύτερης δόσης «εν ευθέ-

τω χρόνω».

Η στρατηγική και οι συνετές μεθοδικές κινή-

σεις μας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της

γνώμης των ειδικών επέφεραν μια σχετικώς

ήπια επιδημιολογική κατάσταση στην Ελλάδα.

Και αυτό αποδεικνύεται από τους τελευταίους

εβδομαδιαίους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέν-

τρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, οι οποίοι

εξακολουθούν να μας κατηγοριοποιούν στις

χώρες με το μικρότερο επιδημιολογικό φορτίο

στην Ε.Ε.

Ενώ σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη είναι στο

«κόκκινο», η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρω-

παϊκή χώρα ακόμη και με «πράσινες» περιοχές!

Συν τοις άλλοις, έγινε το πρώτο βήμα υλοποί-

ησης της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη

για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού,

αφού τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στις κατευ-

θυντήριες γραμμές για την έκδοση τυποποι-

ημένων κοινών ευρωπαϊκών πιστοποιητικών

για ιατρικούς λόγους. Όταν λοιπόν σημαντικό

ποσοστό του πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί,

τότε αναμένουμε και τη διευρυμένη χρήση

τους, ώστε να διευκολύνονται οι Ευρωπαίοι πο-

λίτες στα ταξίδια τους.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο ή συγκυριακό, γι’ αυτό

και η κάθε κίνηση προς την «ελευθερία» μας,

πολλώ δε μάλλον η διαδικασία του εμβολια-

σμού, απαιτεί προνοητικότητα, διορατικότητα

και φυσικά εθνική στρατηγική!

Με στρατηγική και οι εμβολιασμοί!
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Η επικαιρότητα πολλές φορές μάς υποχρεώ-

νει να κάνουμε ασκήσεις λογικής, και μάλι-

στα στο κατώτερο επίπεδο, το στοιχειώδες. Ας το

δοκιμάσουμε και πάλι. Ναι, η εικόνα της Ικαρίας

ήταν σε βάρος των κυβερνητικών προσπαθειών

για τήρηση των νόμων. Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης πρέπει να εντάξει στο επιτελικό κράτος και

μια λειτουργία ώστε να ελαχιστοποιηθούν τέτοιου

είδους κακοφωνίες. Με δυο λόγια, ναι, έβλαψε

την κυβέρνηση. 

Ωστόσο, τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο

Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να αποδείξει για

πολλοστή φορά στην πολιτική του καριέρα ότι μια

κρίση γίνεται ευκαιρία με τους κατάλληλους, επι-

δέξιους χειρισμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγορεί, ο

Αλέξης Τσίπρας τού επιτίθεται και οι δυνάμεις

της αντιπολίτευσης επενδύουν στο θέμα «Ικα-

ρία», καθώς πιέζονται από την πολιτική κυριαρ-

χία Μητσοτάκη στον χώρο του Κέντρου και της

Δεξιάς, καθώς και από τις συμπάθειες που εκδη-

λώνουν για τον πρωθυπουργό σημαντικά τμήματα

της κοινωνίας που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς

χώρους. 

Ιδού, λοιπόν, η μεγάλη ευκαιρία του Μητσοτά-

κη. Να παραδεχτεί ότι η εικόνα της Ικαρίας ήταν

λάθος και, με αφορμή αυτό το περιστατικό, να

αναλάβει από το βήμα της Βουλής, δηλαδή με τον

πιο επίσημο τρόπο, πρωτοβουλία για ένα συνυπο-

σχετικό. Όχι αυτό που -ίσως κάποτε- θα υπογρα-

φεί με την Τουρκία, αλλά ένα συνυποσχετικό που

θα υπογραφεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και

από τους πολιτικούς αρχηγούς των κοινοβουλευ-

τικών κομμάτων. 

Και τι θα λέει αυτό το συνυποσχετικό; Ότι κάθε

πολιτικός αρχηγός θα κάνει όλα όσα μπορεί ώστε

να εμποδίζει πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις

που μπορεί να συντελούν στη διάδοση της πανδη-

μίας, που μπορεί να προκαλούν συνωστισμό, που

μπορεί να αδιαφορούν για τις απαραίτητες προ-

φυλάξεις, τις οποίες όλοι πρέπει να παίρνουμε,

ώστε ο εφιάλτης να τελειώσει το συντομότερο δυ-

νατόν και να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. 

Να η ευκαιρία! Ένα συνυποσχετικό που -ιδανι-

κά- θα λέει ότι κάθε ενέργεια συνωστισμού βλά-

πτει την κοινωνία, άρα βλάπτει όλους μας, άρα

όποιος πολιτικός αρχηγός -ηθελημένα ή αθέλη-

τα- ευνοεί κάτι τέτοιο μετά θα πρέπει να ζητά δη-

μοσίως συγγνώμη και να ανασκευάζει με δική

του πρωτοβουλία το λάθος του. Και από κάτω να

έχει τις υπογραφές του Μητσοτάκη, του Τσίπρα,

της Γεννηματά, του Κουτσούμπα, του Βελόπου-

λου και του Βαρουφάκη. Ιδού πεδίον δόξης λαμ-

πρόν. Να δούμε ποιος θα το δεχτεί αλλά και ποιος

θα το αρνηθεί και με ποια επιχειρήματα. 

Ας το τολμήσει ο πρωθυπουργός για να τελει-

ώνουν οι ερασιτεχνισμοί τύπου Ικαρίας αλλά και

οι ανευθυνότητες της καταγγελίας της Πάρνηθας

και της Ικαρίας από όσους το επόμενο λεπτό κα-

λούν σε «μαζικές συγκεντρώσεις αγανάκτησης»

για να κατηγορήσουν μετά και πάλι την κυβέρνη-

ση για έλλειψη σχεδίου «αντιμετώπισης της παν-

δημίας». Συνυποσχετικό όλων των πολιτικών αρ-

χηγών κατά κάθε πράξης συνωστισμού τώρα!

Το άλλο συνυποσχετικό του Μητσοτάκη

του
Ιάσονα
Φωτήλας

Βουλευτής 
Αχαΐας 
της Ν.Δ.



Ο Στέφανος Παραστατίδης δημοσιοποίησε

στον ενδιαφέροντα και φρέσκο αισθητικά ιστο-

χώρο του ένα κείμενο του γνωστού στην Ελλάδα

Daron Acemoglu από το βιβλίο του «Γιατί απο-

τυγχάνουν τα έθνη;», που περιέχει τις απαντή-

σεις του στο ερώτημα για την επόμενη μέρα από

την πανδημία. 

Ερώτημα καίριο για όλους όσοι συνειδητο-

ποιούν ότι το ταξίδι που ξεκίνησε με τον κορο-

νοϊό δεν έχει επιστροφή. Στα χρόνια της πανδη-

μίας συντελείται μια κεφαλαιώδης αλλαγή: η

πολιτική ιατρικοποιείται και η ιατρική πολιτικο-

ποιείται. Αξίες, συμπεριφορές και κώδικες συ-

νύπαρξης αλλάζουν συχνά με παράκαμψη των

κανόνων της χρηστής διακυβέρνησης και του

κράτους δικαίου. 

Η νέα συνθήκη που εδραιώνεται ορίζει νέες

πολιτικές διχοτομίες, θέσεις και πρακτικές των

κομμάτων. Σημασία έχει η θέση καθενός για τη

θανατοπολιτική, την ανοσία και τους αποκλει-

σμένους από τα εμβόλια και τα φάρμακα. Μέσα

σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώνονται η συν-

τηρητική και η προοδευτική πολιτική ατζέντα. 

Η συντηρητική παράταξη ασπάζεται τις μελ-

λοντολογικές προβλέψεις που προσφέρουν πα-

ραμυθία (βλ., για παράδειγμα, τις δημοφιλείς

προβλέψεις ότι το 2025 θα υπάρχουν άγρια

ανάπτυξη και ευδαιμονία), αλλά ελάχιστα εν-

διαφέρεται για την προώθηση των μεταρρυθμί-

σεων με κοινωνικό χαρακτήρα που θα διατηρή-

σουν και θα ενισχύσουν τον κοινωνικό δεσμό.

Οι συντηρητικές κυβερνήσεις, τονίζει ο Ace-

moglu, μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα δυστο-

πικό τοπίο, στο οποίο οι μεγάλες κατακτήσεις

του Διαφωτισμού θα έχουν καμφθεί ή και χαθεί

οριστικά. Στη θέση τους θα έχουν υπεισέλθει

αυταρχικά καθεστώτα και τυραννικοί ηγέτες. Σε

αυτή την περίπτωση τα πράγματα θα παραμέ-

νουν ως έχουν («tragic business as usual»).

Δεν θα υπάρχει καμία σοβαρή προσπάθεια για

τη μεταρρύθμιση των αποτυχημένων θεσμών ή

μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών

και κοινωνικών ανισοτήτων. Πιθανή έκφανση

αυτής της εκδοχής είναι η δημιουργία λαϊκιστι-

κών - εθνικιστικών κομμάτων.

Ένας άλλος, ευκρινώς διαγραφόμενος, κίν-

δυνος είναι η «ψηφιακή δουλεία». Λέει ο Ace-

moglu: «Η απώλεια εμπιστοσύνης στην κυβέρ-

νηση και τους δημόσιους θεσμούς θα οδηγήσει

τις ιδιωτικές εταιρείες να συγκεντρώσουν πε-

ρισσότερη δύναμη, συλλέγοντας προσωπικά

δεδομένα και κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούν

να χειραγωγούν τη συμπεριφορά των χρηστών.

Η κυβέρνηση θα μετατραπεί σε ένα είδος υπο-

τακτικού υπηρέτη της Silicon Valley».

Τι μπορεί να σταματήσει ένα τέτοιο ενδεχόμε-

νο; Μα μόνο η σταθερή εφαρμογή μιας μεταρ-

ρυθμιστικής ατζέντας που θα βρίσκεται στον

αντίποδα της συντηρητικής. Βασικά σημεία της

ατζέντας είναι τα εξής:

• Η αναμόρφωση της δημόσιας υγείας και εκ-

παίδευσης με σκοπό την άρση των ανισοτήτων

μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων

και περιοχών.

• Η υποστήριξη της συνεργασίας του δημόσι-

ου με τον ιδιωτικό τομέα σε κρίσιμους τομείς

της οικονομίας (υγεία, ενέργεια, περιβάλλον)

υπό τον όρο της αυστηρής ρύθμισης των συμ-

φωνηθέντων, προκειμένου η ιδιωτική πρωτο-

βουλία να υποστηρίζει όντως τα δημόσια αγαθά.

• Η διασφάλιση εργασίας σε όλους όσοι το

επιθυμούν είτε με την επιδότησή της στον ιδιω-

τικό τομέα είτε με τη δημιουργία νέων επαγγελ-

μάτων στον δημόσιο τομέα. Εννοείται, επαγγελ-

μάτων που αντιστοιχούν σε ειδικότητες, τις

οποίες έχει πραγματική ανάγκη ο δημόσιος το-

μέας. 

• Ο σεβασμός και η τήρηση των αρχών της

χρηστής διακυβέρνησης όχι μόνον στον ανα-

πτυγμένο αλλά και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 

Εν τέλει, η πανδημία προσφέρει στους πολί-

τες μια επιλογή για το μέλλον τους. Η νέα κοινω-

νική συνθήκη θα επηρεαστεί καθοριστικά από

την επιλογή που θα κάνουμε σήμερα. 

Επιλέγουμε σήμερα τον κόσμο τού αύριο

του
Παναγιώτη 
Καρκατσούλη

Καθηγητής 
Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης,
στέλεχος ΚΙΝ.ΑΛ.
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Ε ν μέσω του τρίτου κύκλου της πανδημίας, η

μικρομεσαία επιχειρηματικότητα -και όχι

μόνο- βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα συνεχιζό-

μενο βέρτιγκο χωρίς τέλος. Οι προβλέψεις, τα

επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης ρίσκου και η

κοινή λογική δεν αποτυπώνουν την πραγματική

εικόνα. Παρ’ όλα ταύτα, η άμεση προτεραιότητα

όλων είναι και πρέπει να είναι η διαφύλαξη των

ανθρώπινων ζωών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφεί-

λει να προασπίσει τον παραγωγικό ιστό της. Οφεί-

λει να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα τόσο των αν-

θρώπων όσο και των επιχειρήσεων. Η επόμενη

μέρα, όταν και όποτε έρθει, πρέπει να μας βρει

όλους έτοιμους να εργαστούμε για μια νέα εποχή

σε μια νέα πραγματικότητα και κυρίαρχα με το

σύνθημα «Ευρώπη πρώτα». 

Ο κλυδωνισμός της παγκοσμιοποίησης, ο μετα-

σχηματισμός του παγκόσμιου εμπορίου σε περι-

φερειακό, η αποσύνδεση της βιομηχανικής πα-

ραγωγής από τα μοντέλα υπερ-εξάρτησης τρίτων

χωρών και η εκποίηση της παραγόμενης καινοτο-

μίας σε κάθε είδους «σωτήρες» θα αποτελέσουν

κεντρικά συστατικά για τη νέα ευρωπαϊκή ανα-

γέννηση. 

Η Ελλάδα, κατέχοντας μια από τις σημαντικότε-

ρες γεωστρατηγικές θέσεις στον ευρωπαϊκό χάρ-

τη, οφείλει και πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστι-

κό ρόλο, διεκδικώντας τη θέση που της αξίζει. Η

χώρα μας αποτελεί, είτε το θέλουν είτε όχι, κεν-

τρικό διαμετακομιστικό κέντρο για τη ΝΑ Ευρώπη

και τα Δυτικά Βαλκάνια. 

Ταυτόχρονα, ο ρόλος της ως εγγυήτριας της

σταθερότητας σε μια μεγάλη υπό ανακατάταξη

περιοχή τής προσφέρει τη δυνατότητα να ανακτή-

σει τα σημαντικά οφέλη από μια σειρά αναδυόμε-

νων περιφερειακών ευκαιριών.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, μακριά από μικροπο-

λιτικές και μικροκομματισμούς, ο ρόλος του ελ-

ληνικού κράτους είναι σημαντικός και αναγκαίος.

Πρέπει να αποτελέσει τον ρυθμιστή και τον εγ-

γυητή των δίκαιων, νόμιμων και ηθικών θεσμικών

όρων ανάπτυξης. 

Πρέπει να στηρίξει το όραμα μιας νέας Ελλά-

δας, ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με έμφα-

ση την πρωτογενή παραγωγή, τη βιομηχανία, την

εφοδιαστική και την τεχνολογία. 
Στην ουσία, ανεξάρτητα από πιέσεις ομάδων,

συμφερόντων και άλλων κακών δαιμόνων, να
σταθεί αρωγός στο πέρασμα από την αναρχία
στον πολιτισμό. 

Μια ευρωπαϊκή χώρα οφείλει κατ’ ελάχιστον να
διαπραγματεύεται με ορόσημο τον υγιή και δί-
καιο τρόπο εφαρμογής πολιτικών που επηρεά-
ζουν την κοινωνία και τη μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα. Η ανάγκη ύπαρξης μιας πλατφόρμας
συναίνεσης και συνεργασίας, που θα ενοποιήσει
τις διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, την ελληνι-
κή επιχειρηματικότητα και την επιστήμη σε ένα
κοινό πλαίσιο, σε μια νέα χάρτα κοινών οραμά-
των, είναι επιτακτική. 

Πρέπει να ξεπεράσουμε τα στενά όρια του
ελληνικού ναρκισσισμού - εντοπιότητας, προ-
γονολαγνείας και εσωστρέφειας, δίνοντας
στην κοινωνία μια νέα κατεύθυνση: «Κάντε το
αλλιώς», όπως τότε, πριν από 200 χρόνια, για
μια ελληνική αναγέννηση.

Ελληνική αναγέννηση, 200 χρόνια μετά

του
Νίκου 

Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
και Διευθύνων 

Σύμβουλος OnLine
Data A.E.,

μέλος Γενικού 
Συμβουλίου ΣΕΒ,

επιστημονικός 
σύμβουλος ΕΒΕΠ
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Τρεις χειριστές
Mirage και ένας 
από τα F-16 
οι τυχεροί που επέλεξε
το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας

Σ
τη «φωλιά» των Rafale, στο Μον-
ντε-Μαρσάν της Δυτικής Γαλ-
λίας, βρίσκονται ήδη οι πρώτοι
τέσσερις Έλληνες ιπτάμενοι για

να εκπαιδευτούν στο νέο απόκτημα της
Πολεμικής Αεροπορίας. 

Τρεις χειριστές Mirage και ένας από τα
F-16 είναι οι τυχεροί που επέλεξε το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας. Όλοι τους με του-
λάχιστον 800 ώρες πτήσεις, εκπαιδευτές
κατηγορίας «Β», χαρακτηρισμένοι ως «Αρ-
χηγοί Αποστολής» και απόφοιτοι της Σχο-
λής Ικάρων μεταξύ 72ης και 77ης σειράς.
Οι τέσσερις ιπτάμενοι αναχώρησαν τη
Δευτέρα, έχοντας λάβει τις δόσεις του εμ-
βολίου για τον Covid-19, και μέσα στις επό-
μενες μέρες θα εγκατασταθούν στην αερο-
πορική βάση που αποτελεί και την έδρα
των γαλλικών Rafale. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναμένεται
να διαρκέσει περίπου έξι μήνες, με τους
σμηναγούς και επισμηναγούς να πιστοποι-

ούνται στην πτήση και τα οπλικά συστήμα-
τα των Rafale. Όταν ολοκληρωθεί, οι τέσ-
σερις Έλληνες ιπτάμενοι θα γίνουν εκπαι-
δευτές για τους συναδέλφους τους στην
Τανάγρα. Σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό του ΓΕΑ, μέσα στο 2021 δώδεκα πιλό-
τοι θα εκπαιδευτούν επί γαλλικού εδά-
φους. Η δεύτερη τετράδα θα αναχωρήσει
για τη Γαλλία τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο και
οι επόμενοι τέσσερις μέσα στο καλοκαίρι. 

Έλληνες ιπτάμενοι ήδη έχουν πάρει μια
γερή γεύση από τα Rafale, πετώντας είτε
φτερό με φτερό κατά τη διάρκεια της επι-
χείρησης «Skyros 21» είτε στο πίσω κάθι-
σμα ενός από τα τέσσερα διθέσια αερο-
σκάφη που έφεραν οι Γάλλοι στην 114 Πτέ-

ρυγα Μάχης. Άλλωστε, και το πρώτο «γε-
ράκι» της χώρας, ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος
Γεώργιος Μπλιούμης, είχε την ευκαιρία να
δει από πρώτο χέρι τα Rafale, όταν βρέθη-
κε στο Μον-ντε-Μαρσάν τον περασμένο
Οκτώβριο, στο πλαίσιο της πολυεθνικής
άσκησης «Volfa 20». 

Οι εντυπώσεις, πάντως, από το νέο αε-
ροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας
έφεραν πλατιά χαμόγελα τόσο στο ΓΕΑ όσο
και στην 332 Μοίρα, η οποία έπειτα από
χρόνια «αδράνειας» θα πρωταγωνιστεί και
πάλι στους αιθέρες. Παράλληλα με την εκ-
παίδευση των πιλότων «τρέχει» και το πρό-
γραμμα των μηχανικών. Σε λίγες μέρες θα
ταξιδέψουν στη Γαλλία οι πρώτοι δώδεκα
μηχανικοί -διαφόρων ειδικοτήτων- της
Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι θα μά-
θουν τα «μυστικά» της συντήρησης των
υπερσύγχρονων αεροσκαφών. Τα πρώτα
ελληνικά Rafale αναμένεται να προσγει-

ωθούν στην Τανάγρα τον προσεχή Ιούλιο.
Μέχρι το τέλος του 2021 η Πολεμική Αερο-
πορία θα παραλάβει έξι μεταχειρισμένα
αεροσκάφη με ρυθμό ένα ανά μήνα. Τα έξι
καινούργια θα παραληφθούν μετά τον 20ό
μήνα της σύμβασης, ενώ τα τελευταία έξι
μεταχειρισμένα από τον 26ο μήνα. Αν τη-
ρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, η παραλα-
βή των 18 αεροσκαφών θα ολοκληρωθεί το
καλοκαίρι του 2023 και η Πολεμική Αερο-
πορία θα έχει στο οπλοστάσιό της την πρώ-
τη ετοιμοπόλεμη μοίρα Rafale. 

Τις γαλλικές «ριπές» -όπως μεταφράζεται
το «Rafale» στα ελληνικά- θα δούμε και νω-
ρίτερα στη χώρα μας στην άσκηση «Ηνίο-
χος» της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι Γάλλοι
έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν με οκτώ Rafale
και τέσσερα Mirage, ενώ δεν αποκλείεται να
πετάξουν και στους εορτασμούς για την επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου, οι οποίοι φέτος θα
έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της συμ-
πλήρωσης 200 ετών από την Επανάσταση.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στη… φωλιά των Rafale



Ν
έο Εσωτερικό Κανονισμό
με τον οποίον ορίζονται,
μεταξύ άλλων, τα σχολικά
παραπτώματα των μαθη-

τών, οι αποκλίσεις από τη δημοκρατική
συμπεριφορά και ο οφειλόμενος σεβα-
σμός προς τον εκπαιδευτικό αποκτούν
οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθ-
μιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, με απόφαση της υφυπουργού
Παιδείας Ζέττας Μακρή. 

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού,
όπως περιγράφεται στην απόφαση, εί-
ναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που
υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και
την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην
εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφω-
ση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευ-
ρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των
μαθητών και η εξασφάλιση της σωματι-
κής ασφάλειας και της συναισθηματι-
κής πλήρωσης όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας.

Η σύνταξη του Εσωτερικού Κανονι-
σμού βασίζεται σε εισήγηση του διευ-
θυντή της σχολικής μονάδας με τη συμ-

μετοχή των μελών του Συλλόγου Διδα-
σκόντων, των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων και εκπροσώπου του οι-
κείου δήμου. Στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση συμμετέχει στη διαδικασία
και το Προεδρείο του Δεκαπενταμε-
λούς Μαθητικού Συμβουλίου. Μεταξύ
άλλων, στον Εσωτερικό Κανονισμό
προβλέπεται η έγκαιρη προσέλευση
των μαθητών στο σχολείο, ενώ δεν επι-
τρέπεται να αποχωρήσουν από το σχο-
λείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων,
χωρίς άδεια. Περιγράφεται, ακόμα, η
ορθή συμπεριφορά των μαθητών, ενώ
ως σχολικά παραπτώματα ορίζονται «οι
αποκλίσεις των μαθητών από τη δημο-
κρατική συμπεριφορά, τους κανόνες
του σχολείου, τους όρους της ισότιμης
συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από
τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαι-
δευτικό, στη σχολική περιουσία και
στον συμμαθητή». 

Επιπλέον, τονίζεται ότι τα σχολικά
παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από
το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι
η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών
των φαινομένων πρέπει να είναι η τε-

λευταία επιλογή, χωρίς, όμως, να απο-
κλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Όσον
αφορά στα θέματα παραβατικής συμ-
περιφοράς των μαθητών, αποτελούν
αντικείμενο συνεργασίας του εκπαι-
δευτικού με τον σύμβουλο Σχολικής
ζωής, τον διευθυντή ή τη διευθύντρια
της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Δι-
δασκόντων και τον συντονιστή Εκπαι-
δευτικού Έργου, προκειμένου να
υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγι-
κή αντιμετώπισή τους. 

Στην απόφαση επισημαίνεται, ακόμα,
η ανάγκη ανάπτυξης θετικού σχολικού
κλίματος για την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση φαινομένων βίας, παρενό-
χλησης, εξαναγκασμού και σχολικού
εκφοβισμού. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός θα πρέπει
να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά
διαστήματα, ιδανικά ανά έτος, μέσω της

προβλεπόμενης συμμετοχικής διαδι-
κασίας όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας, και να βασίζεται στην
ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρο-
νες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.

«Η παραγραφή δεν αναιρεί την απεχθή τέλεση του εγ-
κλήματος και δεν αποκλείει το έννομο συμφέρον του κά-
θε θύματος για την αποκάλυψή του, που είναι εξίσου
οδυνηρή με τη διάπραξη του εγκλήματος εις βάρος του»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ολυμπιονίκης Σοφία
Μπεκατώρου.

Με αφορμή την εισαγγελική διάταξη αρχειοθέτησης
των καταγγελιών της για τον βιασμό που υπέστη από πα-
ράγοντα της ιστιοπλοΐας πριν από 23 χρόνια, η Ολυμπιο-
νίκης, μέσω της συνηγόρου της Έλλης Ρούσσου, τονίζει
σε ανακοίνωσή της πως «οι καταγγελίες θυμάτων για εγ-
κλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας τους, ακόμη

και εάν έχουν παραγραφεί, αφυπνίζουν και εισφέρουν
στην ουσιαστική δικαιοσύνη και στην ηθική σε όλους
τους χώρους της κοινωνίας μας». 

Ακόμα, στην ανακοίνωσή της η Ολυμπιονίκης αναφέ-
ρει ότι «απαιτούνται θεσμοί και μηχανισμοί, καθώς επί-
σης εκπαιδευτικά εργαλεία και κανόνες δεοντολογίας σε
όλους τους χώρους απασχόλησης, ώστε να ενθαρρύνε-
ται κάθε πρόσωπο να καταγγέλλει πράξεις παρενόχλη-
σης και κακοποίησης εις βάρος του, χωρίς οποιονδήπο-
τε φόβο κινδύνου της ψυχικής του υγείας, της οικογε-
νειακής του γαλήνης και της επαγγελματικής του επι-
βίωσης, στην περίπτωση αποκάλυψής τους». Καταλή-

γοντας, δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα της δημοσιοποί-
ησης της καταγγελίας της για την πράξη της σεξουαλικής
κακοποίησης που υπέστη στη νιότη της, η οποία έγινε
αφορμή να ανοίξουν στόματα για άλλες μορφές κακο-
ποίησης και σε άλλους χώρους. 

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η Σοφία Μπεκατώρου δή-
λωσε για την παραγραφή: «Ήταν αναμενόμενο. Δεν έχω
απογοητευτεί. Έχουν ανοίξει τα στόματα ανθρώπων, που
αντιστέκονται σε τέτοια κακουργήματα και σε παρενο-
χλήσεις. Η κοινωνία μας είναι έτοιμη να κάνει αλλαγές.
Το έγκλημα παραγράφηκε, αλλά η αποκάλυψή του ήταν
συμβολική και ουσιαστική». 

Σ. Μπεκατώρου: «Η κοινωνία μας είναι έτοιμη για αλλαγές»

Γράφει ο η Εύη Πανταζοπούλου

Νέος 
εσωτερικός 
κανονισμός
στα σχολεία 

Μεταξύ άλλων, 
προβλέπεται η έγκαιρη
προσέλευση των μαθητών
στο σχολείο, ενώ 
δεν επιτρέπεται 
να αποχωρήσουν 
από το σχολείο πριν 
από τη λήξη των 
μαθημάτων χωρίς άδεια…
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Ε
δώ και καιρό οι λοιμωξιολόγοι
εξέφραζαν φόβους για εκτό-
ξευση των κρουσμάτων και
χθες οι προβλέψεις τους επι-

βεβαιώθηκαν. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.526
νέα κρούσματα της λοίμωξης του κορο-
νοϊού, ενώ την ίδια στιγμή τρομάζουν τα
νούμερα που ανακοινώθηκαν για την πε-
ριοχή της Αττικής, η οποία εισέρχεται σε
νέο σκληρό lockdown. Η κατακόρυφη
αύξηση των κρουσμάτων προκαλεί και
ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία της χώ-
ρας και για τον λόγο αυτό οι ειδικοί βρί-
σκονται σε κατάσταση συναγερμού. 

Η Αττική βρίσκεται στη δίνη του κυκλώ-
να, καθώς από το σύνολο των 1.526 νέων
κρουσμάτων σε όλη τη χώρα τα 750 εντο-
πίζονται στο Λεκανοπέδιο. Η τελευταία
φορά που η Αττική είχε παρόμοιο αριθμό
κρουσμάτων ήταν στα μέσα του περασμέ-
νου Νοεμβρίου. Ωστόσο τότε τα κρούσμα-
τα σε όλη τη χώρα ήταν περίπου 3.000.
Αυτό το στοιχείο δείχνει ότι στο Λεκανο-
πέδιο η διασπορά του ιού έχει αυξηθεί
κατακόρυφα. Αξίζει, πάντως, να σημει-
ωθεί ότι το τελευταίο 24ωρο διενεργήθη-
καν περισσότερα από 53.000 τεστ, 23.769
μοριακά και 29.246 rapid, επίδοση που
αποτελεί ρεκόρ. Επί του συνόλου η θετι-
κότητα φτάνει το 2,87%. Ιδιαίτερα ανησυ-
χητικά είναι και τα νούμερα της Θεσσαλο-
νίκης, με τη συμπρωτεύουσα να συγκεν-
τρώνει 174 μολύνσεις σε μόλις μία μέρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα οι
λοιμωξιολόγοι θα συζητήσουν το ενδεχό-
μενο επιβολής lockdown και στη Θεσσα-
λονίκη. Ακόμα, 97 μολύνσεις εντοπίστη-
καν στην Αχαΐα και από 29 και 28 σε Χαλ-

κιδική και Λάρισα αντίστοιχα. Διασωλη-
νωμένοι σε όλη τη χώρα νοσηλεύονται
277 ασθενείς, ενώ το τελευταίο 24ωρο
υπήρξαν 20 νέοι θάνατοι από τη νόσο
Covid-19, φθάνοντας τους 6.017 συνολι-

κά.  Οι μεταλλάξεις είναι ένας ακόμα πα-
ράγοντας που κρατά τους ειδικούς σε κα-
τάσταση συναγερμού. Συνολικά στη χώρα
μας έχουν ταυτοποιηθεί 412 δείγματα θε-
τικά για το μεταλλαγμένο στέλεχος
Β.1.1.7/UK lineage, γνωστό ως βρετανική
μετάλλαξη του κορονοϊού και 6 δείγματα
για το μεταλλαγμένο στέλεχος Lineage
B.1.351/South Africa, γνωστό ως νοτιοα-
φρικανική μετάλλαξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ,
μετά τη γονιδιωματική ανάλυση 52 δειγ-
μάτων από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματι-
κής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του
SARS-CoV-2, που αφορούν στην περίοδο
28 Ιανουαρίου-8 Φεβρουαρίου 2021 και
προέρχονται από την Περιφέρεια Αττι-
κής, την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσ-
σαλονίκης και από Πύλες Εισόδου, ανα-
δείχθηκαν συνολικά 15 δείγματα θετικά
στη βρετανική μετάλλαξη. Τα περισσότε-
ρα από αυτά βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Έκρηξη στα ννέα κρούσματα

Αλματώδης είναι η αύξηση που παρατηρεί-
ται στο ιικό φορτίο των λυμάτων της Αττικής
αλλά και της Θεσσαλονίκης. Ο καθηγητής Ανα-
λυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαΐδης,
μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ, τόνισε πως η εικόνα
είναι πιο επιβαρυμένη σε σχέση με τον περα-
σμένο Νοέμβριο.

«Από την εβδομάδα των Χριστουγέννων και
μετά οι επιστήμονες παρατήρησαν αύξηση του
ιικού φορτίου από 10% έως 20%. Ξαφνικά πριν
από τρεις εβδομάδες έφτασε στο 80% και αυ-
τήν την εβδομάδα στο 205%», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά. 

Ο καθηγητής εξήγησε ότι είναι δύσκολο να
προβλέψει κανείς σε πόσα ενεργά κρούσματα
μεταφράζεται το ιικό φορτίο στα λύματα, κα-
θώς περιλαμβάνει και τους ασυμπτωματικούς,
ενώ τόνισε ότι, σύμφωνα με το μοντέλο, που
ενέχει αρκετές αβεβαιότητες, η αύξηση του ιι-

κού φορτίου στα λύματα μεταφράζεται σε πε-
ρίπου 100.000 κρούσματα. Ραγδαία είναι η αύ-
ξηση στο ιικό φορτίο των λυμάτων και στο πο-
λεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπως
προκύπτει από την έρευνα για τον κορονοϊό
που έχουν διενεργήσει η διεπιστημονική ομά-
δα του ΑΠΘ και η ΕΥΑΘ. 

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, πρύ-
τανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος
του εν λόγω ερευνητικού έργου, «διαπιστώ-
νονται διπλασιασμός του ιικού φορτίου και
μια συνεχής αύξηση της συγκέντρωσής του
στα λύματα από τις αρχές του μήνα, η οποία
παραμένει έντονα ανησυχητική και εφιστά την
προσοχή όλων μας, καθώς, αν σταδιακά εντα-
θεί, θα προκαλέσει ασφυκτικές καταστάσεις
στο σύστημα υγείας και στην καθημερινότητα
των πολιτών».

«Συναγερμός» για το ιικό φορτίο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η Αττική βρίσκεται 
στη δίνη του κυκλώνα, 
καθώς από το σύνολο των
1.526 νέων κρουσμάτων 
σε όλη τη χώρα τα 750 
εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο
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Νέα εμβόλια για
τις μεταλλάξεις

Μπορεί να μην έχει ακόμη αποσαφηνι-
σθεί εάν χρειάζεται νέα σειρά εμβολίων
για την αντιμετώπιση των διαφορετικών
μεταλλάξεων του κορονοϊού, ωστόσο οι
επιστήμονες εργάζονται επί νέων εμβο-
λίων. Αυτό έκανε γνωστό χθες ο επικεφα-
λής του τομέα Έρευνας της AstraZeneca,
Άντριου Πόλαρντ. Η Νότια Αφρική διέκο-
ψε τον προγραμματισμένο εμβολιασμό
με το εμβόλιο της AstraZeneca, αφού δε-
δομένα κλινικών δοκιμών έδειξαν ότι πα-
ρέχει ελάχιστη προστασία μεταξύ ανθρώ-
πων νεότερης ηλικίας από τη νοτιοαφρι-
κανική παραλλαγή, προκαλώντας ανησυ-
χία για την επιμήκυνση του χρόνου κατα-
πολέμησης της επιδημίας.

Η AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης έχουν στόχο να παραγά-
γουν την επόμενη γενιά εμβολίων που θα
παρέχουν προστασία κατά των μεταλλά-
ξεων μέχρι το φθινόπωρο, πριν από τον
χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο, δήλωσε
ο Άντριου Πόλαρντ. «Είναι βέβαιο ότι
υπάρχουν νέα ερωτήματα σχετικά με τις
παραλλαγές, τα οποία θα αντιμετωπίσου-
με. Και ένα από αυτά είναι: Χρειαζόμαστε
νέα εμβόλια;», δήλωσε στο ραδιοφωνικό
δίκτυο του BBC ο Άντριου Πόλαρντ, επι-
κεφαλής Ερευνών για τις κλινικές δοκι-
μές του εμβολίου της Οξφόρδης. «Νομί-
ζω ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση γι’ αυτό
προς το παρόν, αλλά όλες οι ομάδες προ-
ετοιμάζουν νέα εμβόλια, ώστε, αν τα
χρειασθούμε, να τα έχουμε διαθέσιμα για
να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους
ανθρώπους».

Στο μεταξύ, η φαρμακευτική εταιρεία
Sanofi-GSK συμφώνησε να δημοσιεύσει
την αναθεωρημένη σύμβαση που υπε-
γράφη με την Κομισιόν στις 18 Σεπτεμ-
βρίου 2020. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέ-
σμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη
διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανά-
πτυξη της στρατηγικής της Ε.Ε. για τα εμ-
βόλια. Η σύμβαση που δημοσιεύθηκε
χθες περιέχει αναδιατυπωμένα μέρη που
αφορούν σε εμπιστευτικές πληροφορίες.
Η σύμβαση Sanofi-GSK είναι η τρίτη που
δημοσιεύεται, ύστερα από αυτήν της Cu-
reVac και της AstraZeneca.

Α
ντιμέτωπoι με εκρηκτικά
στοιχεία από το σύστημα
Υγείας βρέθηκαν στην κυ-
βέρνηση, σύμφωνα με την

έκθεση που κατάρτισε ο επικεφαλής της
επιτροπής λοιμωξιολόγων Σωτήρης
Τσιόδρας και είναι σε θέση να γνωρίζει η
«Ρolitical». Ήδη, η κάλυψη τόσο των κλι-
νών Covid-19 όσο και των κλινών ΜΕΘ
Covid-19 στα νοσοκομεία είχε υπερβεί
το 70%, την ώρα που το όριο ασφαλείας
για το σύστημα Υγείας ήταν το 60%. 

Μάλιστα, όπως εξηγεί ανώτερη κυ-
βερνητική πηγή, το εξαιρετικά ανησυχη-
τικό στοιχείο ήταν η υπέρμετρη αύξηση
των εισαγωγών στα νοσοκομεία, έναντι
των αντίστοιχων εξιτηρίων, με τον ημε-
ρήσιο αριθμό νοσηλειών να υπερβαίνει
τα 150 άτομα καθημερινά. Μάλιστα, η αν-
τανάκλαση αυτής της τάσης άρχισε να
φαίνεται και το τελευταίο τριήμερο στον
αριθμό των διασωληνώσεων, οι οποίες
ανέβαιναν καθημερινά κατά διψήφιο
αριθμό. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζουν
αρμόδιες πηγές, οι κλίνες ΜΕΘ στην Ατ-
τική δεν απέχουν πολύ από το όριο κάλυ-
ψης προτού χρειαστεί να ενεργοποιηθεί
το σχέδιο με τις εφεδρικές ΜΕΘ. Ενδει-
κτικά, από τις 5 έως και τις 7 Φεβρουαρί-
ου έγιναν 622 εισαγωγές, έναντι 296 εξι-
τηρίων, κάτι που δείχνει ανάγλυφα την
τάση των πραγμάτων. 

Υπό αυτό το πρίσμα, στο κυβερνητικό
επιτελείο ήταν σαφές πως, αν αυτή η τά-
ση συνεχιζόταν, η μπάλα θα χανόταν και
η κατάσταση στα νοσοκομεία θα έφτανε
κοντά στην απώλεια ελέγχου. Με δεδο-
μένη, λοιπόν, τη στόχευση η Αττική να μη
γίνει Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση έσπευ-
σε να πάρει μέτρα, ακόμα και αν ο αριθ-

μός των κρουσμάτων φαίνεται σχετικά
χαμηλός και μικρός συγκριτικά με την
αντίστοιχη περίοδο του Νοεμβρίου. 

Το αυστηρό lockdown τύπου Πάτρας,
άλλωστε, ήταν ήδη «ελέφαντας στο δω-
μάτιο», από τη στιγμή που τέθηκε με εμ-
φατικό τρόπο στη συνεδρίαση της επι-
τροπής των λοιμωξιολόγων την περα-
σμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα, μά-
λιστα, λόγω της διχογνωμίας, να χρει-
αστεί και παράταση στη διάρκεια της συ-
νεδρίασης κατά σχεδόν δύο ώρες. Και
μπορεί την Παρασκευή να προκρίθηκε
μια μεσοβέζικη λύση, εντούτοις και με
τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στο
«πεδίο» καμία άλλη μέθοδος δεν φαινό-
ταν εφικτή. 

Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν, δε, και η
αυξητική τάση στα κρούσματα κατά 11%,
στις ηλικίες 0-9 ετών, κάτι που δεν είχε
παρατηρηθεί τους προηγούμενους μή-
νες, και είναι ενδεικτική της διασποράς
και σε δομές οι οποίες είχαν μείνει ανέγ-
γιχτες ακόμα και πριν από το δεύτερο
lockdown.

Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε
η Αρεοπαγίτης ανακρίτρια της No-
vartis Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου,
που τις τελευταίες ημέρες βρισκό-
ταν σε προληπτική καραντίνα. Η
ανώτατη δικαστική λειτουργός είχε
πάρει κατάθεση την περασμένη Τε-
τάρτη από τον πρώην υπουργό Δι-
καιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου, ο
οποίος τα επόμενα 24ωρα εισήχθη
στο νοσοκομείο με τη βρετανική με-
τάλλαξη του κορονοϊού. Έκτοτε, η
κυρία Αλεβιζοπούλου βρισκόταν
σπίτι της και τη Δευτέρα ήταν σε εμ-
πύρετη κατάσταση, οπότε μετέβη
στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο»,
όπου βγήκε θετική στο τεστ για
Covid-19. Η Αρεοπαγίτης επέστρε-
ψε στο σπίτι της, ενώ σε καραντίνα
μπήκαν ο σύζυγος και τα δύο παιδιά
της. Η γραμματέας των ανακρίσεων
που ήταν παρούσα στην κατάθεση
του κ. Καλογήρου ήταν αρνητική στο
τεστ, αλλά εξακολουθεί να είναι σε
καραντίνα η ίδια και τα μέλη της οι-
κογένειάς της. Ακόμη, θετικοί στον
κορονοϊό ανιχνεύθηκαν ο πρώην
πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωσήφ
Τσαλαγανίδης, η σύζυγός του και η
κόρη του. Θετικός ανιχνεύτηκε και
ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγε-
λίας Πρωτοδικών Αθηνών και νυν
προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Εφετών Αιγαίου (Σύρος), εισαγγε-
λέας Εφετών Παναγιώτης Πούλιος. 

Με κορονοϊό 
η ανακρίτρια
της Novartis

Υπέρμετρη η αύξηση 
των εισαγωγών 
στα νοσοκομεία, έναντι 
των αντίστοιχων εξιτηρίων 

Η απόρρητη εισήγηση
Τσιόδρα που έφερε 
το καθολικό lockdown
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Δήμαρχος κατά Ζωής

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερση του Δημαρχείου.
Ωστόσο, όπως και η οικοδομική άδεια ορίζει, πρέπει να
«θυσιαστούν» ορισμένα πεύκα στο συγκεκριμένο οικόπε-
δο, που εμποδίζουν την οικοδόμηση. Σφόδρα αντίθετη
στην κοπή των πεύκων είναι η πρώην βουλευτής Ζωή
Κωνσταντοπούλου, κάτοικος της περιοχής, η οποία απει-
λεί με μηνύσεις. Λάβρος κατά της πρώην προέδρου της
Βουλής είναι ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, επειδή «κα-
θυστερεί τις εργασίες».

ΔHΜΟΣ ΟΡΕΣΤIAΔΑΣ

«Όχι» σε νέες δομές προσφύγων
«Επαναλάβαμε στον υπουργό Μεταναστατευτικής Πο-

λιτικής την αμετακίνητη και αδιαπραγμάτευτη θέση μας
για καμία νέα δομή στην περιοχή μας. Καμία επέκταση,
καμία αύξηση της χωρητικότητας», ανέφερε ο δήμαρχος
Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, μετά τη συνάντηση με
τον υπουργό. Οι πολίτες μάς «δίνουν τη δύναμη να αντι-
δράσουμε δυναμικά… Δεν παζαρεύουμε το μέλλον των
παιδιών μας», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κινδυνεύει η Εύβοια
Σε μια «κλωστή» -όπως βεβαίως και σε άλλες περιοχές

της χώρας- κρέμεται η διαχείριση των απορριμμάτων στην
Εύβοια. Η Εύβοια κινδυνεύει να «πνιγεί» στα σκουπίδια, σε
περίπτωση που καθυστερήσει η κατασκευή Μονάδας Επε-
ξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) και Χώρος Υγειονομικής
Ταφής Υπολειμμάτων (XYTY) Χαλκίδας. Προς τούτο, ο ΦΟΔ-
ΣΑ Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη υποβάλει σχέδιο για ένταξη
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-
2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής της
Ε.Ε. Ο προϋπολογισμός είναι 49.252.173 ευρώ.

Πρωτοποριακό σύστημα αποστείρωσης και καθαρισμού της ατμόσφαιρας εγ-
κατέστησε ο Δήμος Πειραιά στο κεντρικό ΚΕΠ του, για προστασία από τον κο-

ρονοϊό. Πρόκειται για το «Blue Air», μια ιδέα που αναδείχθηκε στον ετήσιο
διαγωνισμό του Δήμου Πειραιά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Growth Pi-

raeus». Είναι μια συσκευή-αεραγωγός που τραβά τον αέρα, τον αποστειρώ-
νει μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας και τον αποδίδει στον χώρο απαλλαγμέ-

νο από ιούς. Η καινοτόμος συσκευή καλύπτει ανάγκες χώρου, έως και 300
κυβ. μέτρα και αναπτύχθηκε από φοιτητές του Τμήματος Βιομηχανικής Σχε-

δίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γενικότερος στόχος, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης, είναι η

παραγωγή, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Κέντρο
Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab», να καλύ-

ψει τις ανάγκες του δήμου και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

«Η αποκατάσταση, του λατομείου “Κυ-
ριακού” στο Κορωπί θα γίνει με υλικά
που θα προέλθουν από την επεξεργασία
μπαζών», υποστηρίζει ο πρόεδρος του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
Νίκος Χιωτάκης.
Τα εν λόγω υλικά επεξεργάζονται σε εγ-
καταστάσεις αδειοδοτημένων συστημά-
των και στη συνέχεια θα μεταφερθούν
και θα τοποθετηθούν στο πρώην λατο-
μείο, σύμφωνα με το σχέδιο περιβαλ-
λοντικής αποκατάστασης.
Σημειώνεται ότι το λατομείο «Κυρια-
κού», στο Κορωπί, είναι το πρώτο ανε-
νεργό της Αττικής που θα αποκαταστα-
θεί, με βάση τη νέα εθνική νομοθεσία
που προώθησε το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας πρόσφατα και
εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου
2021.

!Από επεξεργασμένα
μπάζα 
η αποκατάσταση 
του λατομείου 
«Κυριακού»

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρνείται να πληρώσει δώρα εορτών
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, με την 677/2019

απόφασή του, δικαίωσε 5 δικηγόρους, του Νομικού Τμήμα-
τος της Λότζια, στην προσφυγή τους για τη «μη καταβολή δώ-
ρου εορτών 2019».

Παρά τη δικαστική απόφαση, η δημοτική Αρχή αρνείται να
καταβάλει τα δώρα. Προς τούτο, η Οικονομική Επιτροπή κα-
λείται να αποφασίσει την πρόσληψη δικηγόρου, για άσκηση
εφέσεως κατά της πρωτόδικης απόφασης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ITY NEWSC22

Πρωτοποριακό σύστημα αποστείρωσης - 
καθαρισμού της ατμόσφαιρας

ΕΟΑΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ



Σ
ε καταγγελίες για μη αποτελεσμα-

τική εξυπηρέτηση πολιτών και δι-

κηγόρων από τις δημόσιες υπηρε-

σίες αναφέρεται εγκύκλιος του υπουρ-

γείου Εσωτερικών σχετικά με τα μέτρα,

που πρέπει να ισχύουν λόγω κορονοϊού.

Ειδικότερα, επισημαίνεται μεν πως η

προσέλευση σε υπηρεσίες γίνεται μόνο

σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρε-

ωτικά κατόπιν ραντεβού, υπογραμμίζε-

ται, ωστόσο, ότι απαιτείται σε κάθε περί-

πτωση «να λαμβάνεται μέριμνα για την

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολι-

τών, καθώς αποτελεί βασική προτεραι-

ότητα και υποχρέωση των δημόσιων

υπηρεσιών». Μάλιστα, το υπουργείο πα-

ραπέμπει και σε εκθέσεις ελέγχου από

την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) που

«έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας

και αφορούν στο εν λόγω ζήτημα» και

βάσει των οποίων «διευκρινίζεται ότι, ει-

δικά σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής με

βασική αρμοδιότητα την εξυπηρέτηση

των πολιτών (ιδίως ΔΟΥ, ΚΕΠ, ΟΑΕΔ,

υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ κ.ά.), θα πρέπει να

καταρτίζεται με τέτοιον τρόπο το πλάνο

εργασιών, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να εί-

ναι πάντα στελεχωμένες με επαρκές

προσωπικό, προκειμένου να επιτυγχάνε-

ται με κάθε τρόπο η εξυπηρέτηση των πο-

λιτών». Για τον λόγο αυτόν, τονίζεται ότι

«θα πρέπει, βάσει των σχετικών ρυθμίσε-

ων, να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά ο

προγραμματισμός των ραντεβού επί απο-

δείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο, καθώς

αυτό αποτελεί και απόδειξη για τη νόμιμη

μετάβαση των πολιτών στις δημόσιες

υπηρεσίες». Ειδική αναφορά γίνεται στην

εξυπηρέτηση δικηγόρων. «Οι δικηγόροι

εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρε-

σίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε

κάθε περίπτωση, όμως, οι Υπηρεσίες κα-

τά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέ-

πει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπη-

ρέτηση των δικηγόρων», σημειώνεται.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Ποινική δίωξη 
για υπεξαίρεση
στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών
Ποινική δίωξη κατά παντός
υπευθύνου, σε βαθμό κακουρ-
γήματος, άσκησε ο εισαγγελέας
Πρωτοδικών Βόλου, για υπε-
ξαίρεση ποσού περίπου
250.000 ευρώ, από διαχείριση
χρημάτων πρώην ΟΤΑ της Μα-
γνησίας, που είχαν δοθεί από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων. Η δίωξη προέκυψε
ύστερα από διαχειριστικό
έλεγχο αρμόδιων επιθεωρη-
τών του υπουργείου Οικονομι-
κών. Η πολυσέλιδη έκθεση των
ελεγκτών απεστάλη στον ει-
σαγγελέα και έπειτα από προ-
ανακριτική διαδικασία προέκυ-
ψε η ποινική δίωξη. Η υπόθεση
εμπλέκει πέντε δήμους της Μα-
γνησίας, ως καθολικούς δια-
δόχους πρώην δήμων ή κοινο-
τήτων, και αφορά την περίοδο
2006-2010.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12 μικρά ασθενοφόρα 
για μικρά νησιά
Με 12 ασθενοφόρα μικρού όγκου, κατάλληλα να επι-
χειρούν σε μικρά νησιά, ενισχύουν τον στόλο του
ΕΚΑΒ, σε ισάριθμα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με πρω-
τοβουλία της οικείας περιφέρειας. Τα 12 ασθενοφόρα
παραδόθηκαν στους δημάρχους Λειψών, Μεγίστης,
Αμοργού, Κιμώλου, Κύθνου, Φολέγανδρου, Αντίπα-
ρου, Δονούσας, Ηρα-
κλειάς, Θηρασιάς,
Σχοινούσας και Κου-
φονησίου. Η προμήθεια
χρηματοδοτήθηκε με
ευρωπαϊκούς πόρους
του περιφερειακού
επιχειρησιακού προ-
γράμματος «Νότιο Αι-
γαίο 2014-2020», στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Καμπανάκι από το υπουργείο Εσωτερικών
για τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών

24,3 εκατ. ευρώ 
σε μικρούς δήμους
Στην ενίσχυση 89 μικρών ορεινών
και νησιωτικών δήμων προχωράει
το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμ-
φωνα με απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα, θα δοθεί χρηματοδότηση
24,3 εκατ. ευρώ. Η κατανομή θα γί-
νει βάσει γεωμορφολογικών και
δημογραφικών χαρακτηριστικών
των δήμων αυτών, συνδεόμενων
και με τη νησιωτικότητα, την ορει-
νότητα και τον πραγματικό πληθυ-
σμό τους. Η απόφαση προβλέπει
την εκταμίευση του ποσού αυτού
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, προκειμένου να χορηγη-
θούν για την κάλυψη αναγκών των
μικρών δήμων.

ΣΣτήριξη κοινοτήτων από την ΚΕΔΕ
Την εκλογή τοπικών συμβουλίων ακόμη και σε κοινότητες κά-
τω των 500 κατοίκων στηρίζει η ΚΕΔΕ, όπως αποτυπώθηκε
στην τηλεδιάσκεψη που είχε ο πρόεδρος της Δημήτρης Παπα-
στεργίου με τη Συντονιστική Επιτροπή Δικτύου Κοινοτήτων
Ελλάδας.
Στηρίζοντας το αίτημα του Δικτύου, ο κ. Παπαστεργίου ειση-
γείται, βάσει και σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, να
μειωθεί το όριο εκλογής συμβουλίων σε κοινότητες των 300 ή
των 400 κατοίκων. «Πέραν της διαδικασίας εκλογής, εκείνο
που είναι εξίσου σημαντικό είναι οι αρμοδιότητες και η θεσμι-
κή τους θωράκιση σε κάθε δήμο της χώρας», σημείωσε.
«Το βασικό ζήτημα είναι η διάθεση συνεργασίας των τοπικών
συμβουλίων με τη δημοτική Αρχή. Εφόσον υπάρχει διάθεση
να συνεργαστούν, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις το-
πικές κοινωνίες με οποιονδήποτε εκλογικό νόμο. Σημασία
έχουν η επόμενη μέρα και οι αρμοδιότητες. Προφανώς και
πρέπει να διασφαλιστεί ο ρόλος των προέδρων», πρόσθεσε.
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Η
εστίαση στα «κάγκελα»! Ο
κλάδος που παραμένει «δια-
σωληνωμένος» περισσότερο
από κάθε άλλον τομέα δρα-

στηριότητας στη διάρκεια της πανδημίας
ακροβατεί μεταξύ της κατάρρευσης και της
επιβίωσης, σε μια διαδρομή χωρίς επι-
στροφή, τουλάχιστον για τους μισούς επι-
χειρηματίες και εργαζομένους! 

Οι ιδιοκτήτες ετοιμάζονται σήμερα το
πρωί να «παραδώσουν» τα κλειδιά των
μαγαζιών τους, σε κινητοποίηση που έχει
προγραμματιστεί στην Πλατεία Συντάγμα-
τος. 

Τρεις καταστηματάρχες μιλούν στην
«Pοlitical» για τα βαριά τραύματα που έχει
υποστεί ο κλάδος, τη σκληρή καθημερινό-
τητα την οποία βιώνουν σε προσωπικό και
επαγγελματικό επίπεδο αλλά και την επό-
μενη μέρα, που προβλέπουν πιο ζοφερή
από ποτέ! 

«Τα δύσκολα είναι μπροστά μας»
Ο Μάκης Μικές, ιδιοκτήτης των μαγα-

ζιών «Music Cafe» στο Παγκράτι και στη
Νάξο, αναφέρει πως ακόμη δεν έχουμε δει
τίποτα: «Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Το
τεράστιο πρόβλημα που δεν φαίνεται τώρα

θα το έχουμε την επόμενη μέρα, όποτε κι
αν αυτή έρθει. Εκεί θα έχουμε τα πολλά
λουκέτα», μας είπε ο Μάκης Μικές. 

«Οι δικές μου υποχρεώσεις, από τις 2
Νοεμβρίου έως σήμερα, όσο τα μαγαζιά
μου είναι κλειστά, έχουν φθάσει στις
175.000 ευρώ, από πάγια, λογαριασμούς,
ασφαλιστικά, επιταγές… Αν επαναλειτουρ-
γήσουμε τον Μάιο, θα βάλω το κλειδί στην
πόρτα έχοντας στην πλάτη μου οφειλές
ύψους 210.000 ευρώ. Πήρα δάνειο 80.000
ευρώ για να καλύψω την τρύπα των προ-
ηγούμενων μηνών, ενώ πέρυσι τέτοια επο-
χή δεν χρώσταγα ούτε ένα σεντ σε τράπε-
ζες και προμηθευτές».

«Η κατάσταση είναι δραματική»
«Μπορεί να μην πεθάνουμε από τον ιό,

αλλά στο τέλος θα τρελαθούμε. Η κατάστα-
ση είναι δραματική. Χρωστάω σε όποιον
μιλάει ελληνικά», αναφέρει στην «Politi-

cal» η Βαρβάρα Κούλογλου, ιδιοκτήτρια
του μεζεδοπωλείου «Ο Μέρμηγκας», στον
πεζόδρομο της Νίκαιας. «Φθάσαμε να
παίρνουμε λιγότερα και από τους εργαζο-
μένους, χωρίς, φυσικά, να υπονοώ ότι κι
αυτοί παίρνουν πολλά. Ούτε να μυρίσουν το
φαγητό μπορούν… 

Όμως και τα μαγαζιά έχουν υποχρεώ-
σεις. Το μαγαζί μου εξυπηρετεί περίπου 70
άτομα σε κανονικές συνθήκες. Το καλοκαί-
ρι, για όσο καιρό μάς άφησαν ανοιχτά, δού-
λεψα με 25-30 άτομα στον πεζόδρομο. Τα
έξοδα ήταν πολύ περισσότερα», σημει-
ώνει. Και προσθέτει: «Εγώ δεν έχω χρήμα-
τα για να ανοίξω το μαγαζί αυτήν τη στιγμή.
Στην πρώτη καραντίνα πήρα 1.200 ευρώ για
τρεις μήνες. Τι να πρωτοπληρώσω; Ενοί-
κια, πάγια, λογαριασμούς, έξοδα σπιτιού,
το φαγητό μας;».

«Έβαλα υποθήκη το σπίτι μου»
Ο ιδιοκτήτης των μαγαζιών «Αθηναϊκόν»

στο Σύνταγμα και στη Θεμιστοκλέους, Κώ-
στας Παπαδόπουλος, κάνει λόγο για τερά-
στια ζημιά στην επιχείρησή του: «Πληρώνω
19.000 ευρώ στο ένα μαγαζί και 4.000 ευρώ
στο άλλο. Όμως, με τις επιστρεπτέες προ-
καταβολές, ακόμα κι αν η μείωση φθάσει

στο 50%, θα είναι δύσκολο να τις επιστρέ-
ψουμε…. Χωρίς να υπολογίζω τα ατομικά
έξοδα και τις επιταγές που τις πληρώσαμε
κανονικά, σε αυτούς τους 10 μήνες η ζημιά
έφθασε στις 300.000 ευρώ. Πήρα δάνειο
για να μην μπω στη λογική του λουκέτου,
έβαλα υποθήκη το σπίτι μου, αλλά πώς θα
τα πληρώσω όλα αυτά; Πρέπει να δουλέψω
κανονικά σχεδόν για 10 χρόνια προκειμέ-
νου να αντεπεξέλθω. Αν δεν βρεθούν λύ-
σεις, θα κλείσει το 70%-80% των μαγαζιών».

«Παραδίδει» τα κλειδιά η εστίαση 

Γράφει ο
Στέλιος Σαρέσκος 

Οι ιδιοκτήτες 
ετοιμάζονται
σήμερα το πρωί 
να «παραδώσουν» 
τα κλειδιά των μαγαζιών
τους, σε κινητοποίηση
που έχει προγραμματιστεί 
στην Πλατεία 
Συντάγματος

ssareskos@yahoo.gr
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Σ
το γνωστό του σπορ, αυτό της προ-
κλητικής, εχθρικής και, σε τελική
ανάλυση, αποσταθεροποιητικής
ρητορικής εναντίον της Ελλάδας,

επιδόθηκε για πολλοστή φορά χθες ο
Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ. Σε ένα κρεσέντο απίστευτης προ-
κλητικότητας, ο Ακάρ είπε ότι -ούτε λίγο
ούτε πολύ- η επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη στη νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου αποτελεί πρόκληση
για την Τουρκία! «Έχουν πραγματοποιήσει
78 επισκέψεις υψηλού επιπέδου στα νη-
σιά που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τη
μύτη μας μέχρι τώρα. Αυτό είναι πρόκλη-

ση. Αν μιλάτε για φιλία, τότε αποστρατιωτι-
κοποιήστε αυτά τα νησιά», είπε ο Ακάρ.
Και πρόσθεσε: «Ο Έλληνας υπουργός είπε
στη Γερμανίδα υπουργό ότι “τρεις φορές
φτάσαμε στο χείλος του πολέμου με την
Τουρκία”. Πολλά όνειρα βλέπουν... Εμείς
ούτε τέτοιες σκέψεις έχουμε ούτε τέτοια
σχέδια». Ο Χουλουσί Ακάρ προφανώς δεν
θυμάται δικές του δηλώσεις μόλις τον πε-

ρασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε… συστή-
σει στην Ελλάδα να σωπάσει «για να μη γί-
νει μεζές για τα συμφέροντα άλλων».

Την ίδια ώρα, ο Ταγίπ Ερντογάν ζητούσε
από τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα
Μέρκελ να διοργανωθεί μέχρι τον Ιούνιο
μια Σύνοδος Τουρκίας - Ευρωπαϊκής
Ένωσης ώστε να συζητηθούν όλα τα θέμα-
τα που ενδιαφέρουν τις δύο πλευρές. Ο
Τούρκος πρόεδρος δείχνει να έχει αντιλη-
φθεί ότι η μοναδική διέξοδος της χώρας
του από το αδιέξοδο που η πολιτική του την
έχει οδηγήσει είναι η Ευρώπη, συνεπώς
προσπαθεί από τη μια μεριά να «αμβλύ-
νει» τους δεσμούς της Αθήνας με τις Βρυ-

ξέλλες και από την άλλη να κινητοποιήσει
τη «μεγάλη του φίλη» Γερμανία για προ-
σέγγιση με την Ε.Ε.

Νέο γερμανικό χτύπημα
Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγάλη γερμανική

εφημερίδα «FAZ» δημοσίευσε προκλητι-
κή έκθεση ενός ινστιτούτου, που καταλή-
γει στο καινοφανές συμπέρασμα ότι «η αλ-
ληλεγγύη, την οποία δικαίως η Ελλάδα ζη-
τά από την Ε.Ε. λόγω της τουρκικής επιθε-
τικότητας, δεν μπορεί επ’ ουδενί να σημαί-
νει ότι οι εταίροι θα πρέπει να συστρατευ-
τούν με ελληνικούς στόχους, οι οποίοι δεν
καλύπτονται από το Διεθνές Δίκαιο». 

Τον ρόλο που έπαιξαν περίπου 200
ακαδημαϊκοί από 20 πανεπιστήμια της
Βρετανίας στην κατασκευή όπλων μαζι-
κής καταστροφής από την Κίνα εξετά-
ζουν οι Αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η
βασική κατηγορία είναι ότι οι ακαδημαϊ-
κοί παραβίασαν νόμους που αφορούν
στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Αν κρι-
θούν ένοχοι, τότε ενδέχεται να τους επι-
βληθούν ποινές κάθειρξης που μπορεί να

φτάνουν τα δέκα έτη. Η σχετική νομοθε-
σία στη Βρετανία είναι αυστηρή και έχει
σκοπό να αποτρέψει την κοινολόγηση σε
εχθρικά κράτη προϊόντων πνευματικής
ιδιοκτησίας σε πολύ ευαίσθητους τομείς,
ανάμεσα στους οποίους είναι ο στρατός
και κρατικές δομές που έχουν να κάνουν
με την ασφάλεια της χώρας.

Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα η
«Daily Mail», που υποστηρίζει ότι οι ακα-

δημαϊκοί έκλεισαν συμφωνίες με Κινέ-
ζους ομολόγους τους για ανταλλαγή επι-
στημονικών γνώσεων σε σειρά θεμάτων,
που προσκρούουν στη νομοθεσία περί
εθνικής ασφάλειας και ατομικών δικαιω-
μάτων. Η βρετανική νομοθεσία προβλέ-
πει, μεταξύ άλλων, ότι όσοι εξάγουν
στρατιωτικά αγαθά και ασχολούνται με τη
μεταφορά στρατιωτικής τεχνολογίας,
όπως ορίζεται στην «Εντολή Ελέγχου

Εξαγωγών 2008», χρειάζονται σχετική
άδεια από τις αρμόδιες Αρχές. Φυσικά,
πανεπιστήμια, ερευνητικοί χώροι και
ακαδημαϊκοί δεν εξαιρούνται. Ήδη πολ-
λά πανεπιστήμια ακυρώνουν τις συμφω-
νίες, όπως έκανε το Πανεπιστήμιο του
Μάντσεστερ, όταν αντελήφθη ότι η επι-
στημονική πλατφόρμα που δόθηκε στους
Κινέζους χρησιμοποιήθηκε για την πα-
ρακολούθηση των Ουιγούρων.

200 Βρετανοί ακαδημαϊκοί βοηθούσαν την Κίνα να αναπτύξει όπλα

Ρεσιτάλ προκλητικότητας από Ακάρ

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ξεκίνησε η δεύτερη δίκη του Tραμπ
Μία ακόμα «πρωτιά» κατέκτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγινε ο πρώτος πρό-
εδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που παραπέμπεται για δεύτερη
φορά σε δίκη, η οποία ξεκίνησε χθες στη Γερουσία, και μάλιστα μετά το τέ-
λος της θητείας του. Αυτό την αποστερεί από το πραγματικό πολιτικό νόημα,
ενώ δεν υπάρχει και η απαιτούμενη πλειοψηφία για την απαγόρευση μελ-
λοντικής του ενασχόλησης με τα κοινά. Οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν
ότι η δίκη δεν συμβάλλει στην ενότητα του έθνους, για αυτό και ο νέος πρό-
εδρος Τζο Μπάιντεν πρέπει να τη σταματήσει.

Uber Aero, η νέα αεροπορική εταιρεία μόνο για την ελίτ 
Αν ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε με μια νέα αεροπορική εταιρεία, την Uber Aero, ίσως αξί-
ζει να εκμεταλλευτείτε τις εκπτώσεις που εφαρμόζει στην περίοδο γνωριμίας: το εισιτή-
ριο κάνει 990 ευρώ. Βέβαια, η λέξη «πολυτέλεια» δεν αρκεί για να περιγράψει τις συνθή-
κες στις οποίες ταξιδεύει ένας τυχερός επιβάτης, που, εκτός των άλλων, τηρεί και τις απα-
ραίτητες αποστάσεις λόγω κορονοϊού. Το πρώτο της δρομολόγιο έγινε την περασμένη
εβδομάδα, ενώ είναι προγραμματισμένες άλλες δώδεκα πτήσεις έως το τέλος του μήνα.
Ήδη η ελίτ του πλούτου στις ΗΠΑ σπεύδει να κλείσει θέσεις. Η Uber Aero σκοπεύει να
εξυπηρετεί την πελατεία της στις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη, διευρύνοντας διαρκώς τον
στόλο, το πελατολόγιο και, βέβαια, τους προορισμούς στους οποίους θα προσγειώνεται.



Κίνδυνος τα τεκμήρια για εργαζομένους
σε αναστολή και επιχειρηματίες

Σ
την παγίδα των τεκμη-
ρίων εξαιτίας των μει-
ωμένων εισοδημάτων
τους κινδυνεύουν να

πέσουν οι εργαζόμενοι σε ανα-
στολή αλλά και οι επιχειρημα-
τίες. Ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας σε όλες τις
τελευταίες δημόσιες τοποθετή-
σεις του έχει επισημάνει ότι δεν
εξετάζεται ειδική ρύθμιση που
θα απαλλάσσει από τα τεκμήρια
διαβίωσης τα εισοδήματα του
2020 που θα δηλώσουν φέτος
στην Εφορία οι φορολογούμενοι
που έχουν πληγεί από την παν-
δημία.

Κύκλοι του υπουργείου Οικο-
νομικών δήλωσαν στην «Politi-
cal» ότι αυτήν τη στιγμή με τα δε-
δομένα που υπάρχουν δεν υπάρ-
χει τέτοια σκέψη από το οικονο-
μικό επιτελείο. Τα φετινά τεκμή-
ρια έχουν αναφορά στα εισοδή-
ματα του 2020 και επιβάλλονται
με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τεκμήριο αγοράς: Αυτοκι-
νήτων, δίτροχων, σκαφών ανα-
ψυχής, αεροσκαφών, κινητών
μεγάλης αξίας, ακινήτων, ανέ-
γερσης οικοδομών - πισινών, χο-
ρήγηση δανείων - δωρεών - γο-
νικών παροχών, μετοχών.

2. Τεκμήριο διαβίωσης αθροι-
στικά: Α. Οικογενειακή κατά-
σταση: 3.000 ευρώ άγαμος,
5.000 ευρώ οικογενειακό. 

Β. Κατοικία: έως 80 τ.μ. 40 ευ-
ρώ ανά τ.μ., από 81 τ.μ. έως 120
τ.μ. 65 ευρώ ανά τ.μ., από 121 τ.μ.
έως 200 τ.μ. 110 ευρώ ανά τ.μ.,
από 201 τ.μ. έως 300 τ.μ. 200 ευ-
ρώ ανά τ.μ., από 301 τ.μ. και πάνω
400 ευρώ ανά τ.μ. Προσαύξηση:
40% (αντικειμενική αξία από
2.500 ευρώ έως 4.999 ευρώ),
70% (αντικειμενική αξία πάνω

από 5.000 ευρώ). Βοηθητικοί
χώροι: 40 ευρώ ανά τ.μ. Μονοκα-
τοικία: +20%. Δευτερεύουσα κα-
τοικία: -50%.

Ι.Χ.: Έως 1.200 κ.ε. 4.000 ευρώ,
από 1.201 κ.ε. έως 2.000 κ.ε. +
600 ευρώ ανά 100 κ.ε., από 2.001
κ.ε. έως 3.000 κ.ε. + 900 ευρώ
ανά 100 κ.ε., από 3.001 κ.ε. και
πάνω + 1.200 ευρώ ανά 100 κ.ε.
Μείωση λόγω παλαιότητας: 30%
από 5 έως 10 έτη και 50% για πά-

νω από 10 έτη και απαλλαγή στα
αναπηρικά με ποσοστό αναπη-
ρίας πάνω από 67%.

Οι ευνοημένοι
Εν τω μεταξύ, μεγάλοι κερδι-

σμένοι των φορολογικών πα-
ρεμβάσεων είναι οι αυτοαπα-
σχολούμενοι, των οποίων οι
ετήσιες επιβαρύνσεις από τον
φόρο εισοδήματος θα μειωθούν
έως και 60% και η ειδική εισφο-

ρά αλληλεγγύης θα είναι μηδε-
νική. Ωφελούμενοι θα είναι και
οι υψηλόμισθοι υπάλληλοι του
ιδιωτικού τομέα. 

Λιγότερο ευνοημένοι θα είναι
οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα
και οι συνταξιούχοι κυρίως με
μεσαία εισοδήματα, αφού σε
ποσοστό οι μειώσεις των ετή-
σιων φορολογικών επιβαρύνσε-
ων θα είναι μεγαλύτερες για
τους έχοντες εισοδήματα μέχρι

19.000 ευρώ, καθώς και για τους
έχοντες εισοδήματα πάνω από
50.000 ευρώ.

Πρόβλημα, τα μειωμένα 
εισοδήματα. Αποκλείει
την κατάργησή τους το
υπουργείο Οικονομικών

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Και τον Μάρτιο οι κλειστές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την
καταβολή του ενοικίου, ενώ όσες είναι ανοιχτές αλλά έχουν πλη-
γεί από την υγειονομική κρίση θα πληρώσουν για έναν ακόμα μή-
να μειωμένο μίσθωμα κατά 40%. Επίσης, οι εργαζόμενοι που βρί-
σκονται σε αναστολή εργασίας θα συνεχίσουν να πληρώνουν το
60% του ενοικίου για την κύρια κατοικία τους ή για το σπίτι του
παιδιού τους που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από τη μόνιμη
κατοικία τους.
Αναφορικά με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η κρατική αποζημίωση
για «κουρεμένα» ενοίκια που λαμβάνουν θα δοθεί ως εξής: εντός

του Φεβρουαρίου θα πληρωθούν οι «ουρές» από τα κουρεμένα
μισθώματα του Νοεμβρίου (25.000 δεν έχουν δηλώσει ακόμα το
IBAN), θα γίνουν οι συμψηφισμοί φόρου για περίπου 20.000 ιδιο-
κτήτες που διόρθωσαν τις δηλώσεις Covid Μαρτίου - Αυγούστου
2020 και θα τρέξουν οι πληρωμές για τα ενοίκια Δεκεμβρίου. Τις
επόμενες μέρες θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
για να δηλωθούν τα κουρεμένα έως 100% ενοίκια του Ιανουαρίου,
προκειμένου στις αρχές Μαρτίου να πληρωθούν οι ιδιοκτήτες.
Αργότερα, Απρίλιο με Μάιο, οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν για τα
μισθώματα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου.

Πότε θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες για τα κουρεμένα ενοίκια 
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«Συν-Εργασία»: 
Νέος κύκλος 
δηλώσεων, αναμένεται
παράταση έως 31/3

Για έναν μήνα και όχι για δύο θα παρα-
ταθεί ακόμα το πρόγραμμα «Συν-Εργα-
σία», το οποίο προβλέπει κάλυψη του με-
γαλύτερου μέρους του μισθού του εργα-
ζομένου αλλά και μερική κάλυψη των ει-
σφορών από το κράτος. Από χθες οι επι-
χειρήσεις μπορούν να δηλώσουν στο σύ-
στημα «Εργάνη» τους εργαζομένους τους
για τον Ιανουάριο, ενώ ξεκίνησαν η υπο-
βολή δηλώσεων για όσους είχαν απορρι-
φθεί κατά τη β’ φάση τους μήνες από Σε-
πτέμβριο έως Δεκέμβριο του 2020 αλλά
και οι ατομικές δηλώσεις των επαγγελ-
ματιών τέχνης - πολιτισμού, ξεναγών και
τουριστικών συνοδών. Σημειώνεται ότι ο
μηχανισμός έχει ημερομηνία λήξεως έως
τις 28/2, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Political», υπάρχει πλάνο για παρά-
ταση ακόμα και έως το τέλος Μαΐου. Η έν-
ταξη μιας επιχείρησης στον μηχανισμό
γίνεται όταν υπάρχει μείωση τζίρου 20%
στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο
έως Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με το αντί-
στοιχο του 2019.

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα λαμβάνουν κρατική επιδότη-
ση 60% επί του μισθού τους που μειώθηκε
έως και 50% λόγω μείωσης του χρόνου
εργασίας. Επιπλέον, ο κρατικός προϋπο-
λογισμός καταβάλλει το 100% των ασφα-
λιστικών εισφορών τόσο για τους εργο-
δότες όσο και για τους εργαζομένους με
βάση τον μειωμένο μισθό. Οι επιχειρή-
σεις που δηλώνουν τους εργαζομένους
στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» δεν μπο-
ρούν να προβούν σε απόλυση για όσο
διάστημα διαρκεί η επιδότηση, ωστόσο
μπορεί να απολυθεί άλλος εργαζόμενος
που δεν έχει ενταχθεί στον μηχανισμό, αν
δεν βρίσκεται σε αναστολή σύμβασης ερ-
γασίας.

Π
ερίπου 3 δισ. ευρώ ή 1,72% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προ-
ϊόντος (ΑΕΠ) μπορεί να κοστί-
σει στην οικονομία το καθολι-

κό κλείσιμο για έναν μήνα στην Αττική. 
Την εκτίμηση αυτή εξέφρασε ο υπουρ-

γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
μιλώντας χθες το πρωί στην τηλεόραση
του ΑΝΤ1, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το
υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο για
να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Με
βάση τα υφιστάμενα μέτρα, το κόστος δια-
μορφώνεται στα 2,5 δισ. ευρώ, αλλά η κυ-
βέρνηση, όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας,
«κάνει συνετή διαχείριση πόρων ώστε να
κρατήσει δυνάμεις για κάθε ενδεχόμε-
νο». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «η κυβέρ-
νηση μπορεί να καλύψει μέρος των απω-
λειών όσων πλήττονται από την οικονομι-
κή κρίση που προκάλεσε η πανδημία, αλ-
λά δεν είναι δυνατό να καλύψει το σύνολο
των απωλειών». Ταυτόχρονα, υπενθύμισε
ότι «η χώρα είναι ακόμη σε καθεστώς ενι-
σχυμένης εποπτείας, άρα έχει τη δαμό-
κλειο σπάθη των ελλειμμάτων και του
χρέους». Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας έδω-
σε το στίγμα των επόμενων κινήσεων στα
εξής έξι σημαντικά θέματα φορολογικού
χαρακτήρα:

11. Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση
ούτε θα υπάρξουν στοχευμένες μειώσεις
ή διευκολύνσεις για την πληρωμή των τε-
λών κυκλοφορίας, η προθεσμία για τα
οποία λήγει στις 26 Φεβρουαρίου. 

2. Ο ΕΝΦΙΑ θα είναι χαμηλότερος για τα
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ωστόσο
φέτος θα υπολογιστεί με βάση τις νέες
αυξημένες αντικειμενικές αξίες, που θα

ισχύσουν για τουλάχιστον 7.000 περιοχές
της επικράτειας, καθώς αυτό αποτελεί
υποχρέωση και από τη μεταμνημονιακή
εποπτεία. 

3. Θα υπάρξει ειδική ρύθμιση για να μην
ισχύσει φέτος η υποχρέωση για ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές, ίσες ή μεγαλύτερες
από το 30% του ετήσιου εισοδήματος. 

4. Δεν υπάρχει πρόθεση για αλλαγή στα
τεκμήρια διαβίωσης λόγω των μειωμένων
εισοδημάτων των πληττόμενων πολιτών.

5. Το καλοκαίρι θα εξεταστεί αν και κατά
πόσο υπάρχουν τα περιθώρια για σημαν-
τική μείωση της προκαταβολής φόρου για
τις επιχειρήσεις. 

6. Έρχεται ρύθμιση για τις επιταγές που
σφραγίστηκαν μέσα στον Ιανουάριο και
πριν από τη νομοθετική ρύθμιση για την
παράταση στην πληρωμή τους.

Στην επιδότηση εργασίας μέσω
κατάρτισης και όχι στην παρο-
χή παθητικού επιδόματος...
αραχτής θα στηρίζεται το νέο
σύστημα που δρομολογεί η κυ-
βέρνηση για τους ανέργους. Σε
ραδιοφωνική του συνέντευξη ο
υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης προανήγγειλε την
αλλαγή του τρόπου χορήγησης
του επιδόματος σε όσους χά-
νουν την εργασία τους, αφή-
νοντας εμμέσως να εννοηθεί
ότι θα υιοθετηθούν κατά πολύ
μεγάλο βαθμό οι προτάσεις που
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο
Πισσαρίδη για την εργασία.
Όπως είπε ο υπουργός, «στον
ΟΑΕΔ θα δώσουμε πολύ μεγα-
λύτερη σημασία από εδώ και
πέρα και για τα προγράμματα
της ανεργίας και για τα προ-
γράμματα της κατάρτισης και
για τον λόγο αυτό θα αναθεω-
ρηθεί και ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζουμε το επίδομα
ανεργίας». Σημειώνεται ότι
στις προτάσεις Πισσαρίδη πε-
ριλαμβάνονται η παροχή επι-
δόματος ίσου με το 55% του μέ-
σου μηνιαίου μισθού του ανέρ-
γου κατά τα τρία προηγούμενα
έτη με ανώτατο όριο τα 1.200
ευρώ, ενώ συστήνεται να έχει
διάρκεια έξι μήνες αντί για δώ-
δεκα που ισχύει σήμερα, υπό
την προϋπόθεση ότι ο άνεργος
θα αναζητά πραγματικά εργα-
σία ή θα συμμετέχει σε πρό-
γραμμα κατάρτισης.

Έρχεται το 
επίδομα ανεργίας
με σφραγίδα... 
Πισσαρίδη

Έρχονται αναστολές 
πληρωμών και επιταγών,
μειώσεις του ΕΝΦΙΑ 
για τους μικρομεσαίους 
ιδιοκτήτες και της 
προκαταβολής 
φόρου των επιχειρήσεων

3 δισ. € το μηνιαίο
κόστος του 
ολικού lockdown
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Τ
ην ανθεκτικότητα των οικονομι-
κών μεγεθών της Mytilineos Α.Ε.
καταδεικνύουν, σύμφωνα με τη
διοίκηση, τα οικονομικά αποτελέ-

σματα της περασμένης δύσκολης χρονιάς:
Η λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA) ανήλ-
θε σε 315 εκατ. ευρώ, παραμένοντας αμετά-
βλητη σε σύγκριση με το 2019. Τα καθαρά
κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας
ανήλθαν σε 129 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη
των κερδών ανά μετοχή σε ετήσια βάση να
παραμένει σε επίπεδα που προσεγγίζουν το
1. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα
538 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης
(Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να παραμέ-
νει κάτω από το 2 και συγκεκριμένα στο
1,71, παρά τις σημαντικές επενδύσεις, τη
διανομή μερίσματος και την επαναγορά
6,14 εκατ. ιδίων μετοχών (ποσοστό 4,3% του
συνόλου). Προτεινόμενο μέρισμα 0,36 ευ-
ρώ ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις
ίδιες μετοχές), που αντιστοιχεί σε 41% των
καθαρών κερδών, έναντι 35,5% το 2019.

Ίδρυση και λειτουργία 
Κέντρου Ικανοτήτων

Η Specisoft έχει καταθέσει πρόταση από
κοινού με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και άλλες εταιρείες στη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Καινοτομίας, για την ίδρυση και τη
λειτουργία Κέντρου Ικανοτήτων, με την επωνυ-
μία «Smart Agro Hub». Θα αποτελεί ένα Κέν-
τρο Ικανοτήτων, εξειδίκευσης και καινοτομίας
στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες,
βάσει της προκήρυξης της δράσης. Με τη δημι-
ουργία του Κέντρου Ικανοτήτων στον τομέα
των ψηφιακών τεχνολογιών και στον αγροτικό
τομέα θα δοθεί έμφαση μέσω της επιχειρημα-
τικότητας, της προώθησης προϊόντων και της
εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριο-
τήτων, όπως της ευφυούς γεωργίας, της εξοι-
κονόμησης ενέργειας, της γεωργίας σε ελεγ-
χόμενες συνθήκες, της ιχνηλασιμότητας κ.ά.

Ρεκόρ στην εγκατεστημένη
ισχύ το 2020

Η Enel Green Power έθεσε ένα νέο ρεκόρ εγ-
κατεστημένης ισχύος το 2020, κατασκευάζοντας
3.106 MW νέας ανανεώσιμης ισχύος παγκοσμίως,
δηλαδή 77 MW περισσότερα (+2,5%) από το 2019.
«Για άλλη μία φορά, η Enel Green Power ξεπέρα-
σε με επιτυχία το δικό της ρεκόρ, παρά το δύσκο-
λο περιβάλλον λόγω της πανδημίας του Covid-19,
η οποία είναι αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτε-
ρες προκλήσεις της εποχής μας. Αυτό το πετύχα-
με θέτοντας στον πυρήνα των δραστηριοτήτων
μας την ασφάλεια όλων των συναδέλφων μας, κα-
θώς και των κοινωνιών και των ανθρώπων που
αποτελούν πρωταρχικό κομμάτι της αλυσίδας
αξίας μας», δήλωσε ο Salvatore Bernabei, διευ-
θύνων σύμβουλος της Enel Green Power.

Διατηρώντας τους εταιρικούς πελάτες στο
επίκεντρο των επαγγελματικών λύσεων που
προσφέρει, η Samsung Electronics Hellas
ανακοινώνει ότι η λειτουργία Knox Capture,
που προσφέρει ταχύτερη, ασφαλέστερη και
ευκολότερη σάρωση barcode, με το πάτημα
ενός κουμπιού, είναι πλέον διαθέσιμη στην
Ελλάδα και στην Κύπρο. Με την υποστήριξη
του ασφαλούς οικοσυστήματος Knox, το Knox
Capture επιτρέπει στους διαχειριστές εταιρι-

κών IT να ρυθμίσουν γρήγορα και να διαχειρι-
στούν εύκολα τη σάρωση barcode για επαγ-
γελματικές εφαρμογές. Καθώς οι εφαρμογές
εταιρικής σάρωσης αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της επιχειρηματικής διαδικασίας σε
κλάδους όπως η λιανική, ο τουρισμός, τα lo-
gistics και η αποθήκευση, το Knox Capture
αποτελεί μια εύχρηστη λύση που συμβάλλει
στην αύξηση της παραγωγικότητας και της
λειτουργικής απόδοσης των επιχειρήσεων. 

Με επιτυχία και υψηλή συμμετοχή διεξήχθη στις
26/1/2021 το Διαδικτυακό Σεμινάριο «Sustainability
Webinar» με θέμα τη βιωσιμότητα. Το «Sustainability
Webinar» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου Δια-
γωνισμού Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge Sus-
tainability-Βιωσιμότητα», μίας πρωτοβουλίας της
FrieslandCampina Hellas-NOYNOY, σε σύμπραξη με το
Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη συμβου-
λευτική εταιρεία μεταφοράς τεχνογνωσίας Break-Even
Consulting. Με επίκεντρο το ζήτημα της βιωσιμότητας,
ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και τον
χώρο της βιομηχανίας έθεσαν το ζήτημα της σύνδεσης
της βιωσιμότητας με τον παραγωγικό ιστό της βιομηχα-
νίας τροφίμων.

SPECISOFT 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Samsung: Ευκολότερη σάρωση barcode για εταιρικούς πελάτες

FrieslandCampina Hellas: 2ος Διαγωνισμός Καινοτομίας NOYNOY 

Χρυσό το LYSIS του Ομίλου 
Ηρακλής στα Green Awards

Ακόμη ένα σημαντικό βραβείο που αντικατοπτρί-
ζει τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης, της υπευθυ-
νότητας και της καινοτομίας, τις οποίες πρεσβεύει ο
Όμιλος Ηρακλής, εξασφάλισε η εταιρεία στα Green
Awards 2020. Πρόκειται για το χρυσό βραβείο στην
κατηγορία «Πράσινο Δομικό Υλικό της Χρονιάς»,
που έλαβε ο Όμιλος για την ανάπτυξη του LYSIS, της
νέας «πράσινης» λύσης για χτίσιμο και σοβάτισμα
χωρίς τη χρήση ασβέστη. Ο κ. Δημήτρης Δήμου, γε-
νικός διευθυντής Εμπορίας του Ομίλου Ηρακλής,
ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι
για την ανάδειξη του LYSIS, της νέας μας πρότασης
που φέρνει την καινοτομία στο χτίσιμο και το σοβά-
τισμα με σεβασμό στο περιβάλλον, ως Πράσινο Δο-
μικό Υλικό της Χρονιάς». 

«Τρέχουν» οι διαδικασίες για 
την άδεια του καζίνου στο Ελληνικό

Enel



Η
Mytilineos, μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανε-
ώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας
(RSD), απέκτησε συνολική χωρητικότητα 26

MW για δύο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με
μπαταρία (Battery Energy Storage System - BESS), με
σκοπό την παροχή υπηρεσιών δικτύου Fast Reserve, για
λογαριασμό της Terna, του Διαχειριστή Συστήματος Με-
ταφοράς Ενέργειας της Ιταλίας. Ειδικότερα, η Mytilineos
ανέλαβε δύο συμβάσεις και συγκεκριμένα στη Νότια
Ιταλία (Μπρίντιζι 20 MW) και στη Σαρδηνία (Σάσαρι 6
MW). Παράλληλα, θα συμμετέχει στην εγκατάσταση
ηλεκτροχημικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
κοντά στους υποσταθμούς του Δικτύου του Διαχειριστή.

Η Maria Rita Galli, νέα CEO του ΔΕΣΦΑ

Βγαίνουν στο σφυρί τα ακίνητα
της Ektasis Development

Κανονικά θα διεξαχθούν οι προγραμματισμέ-
νοι για την επόμενη εβδομάδα πλειοδοτικοί δια-
γωνισμοί επί των ακινήτων της Ektasis Develop-
ment, καθώς δεν υπάρχει καμία απόφαση του
Αρείου Πάγου η οποία να ανατρέπει την ειδική
διαχείριση ή να εμποδίζει την πρόοδο της διαδι-
κασίας εκποίησης.

Αυτό ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής η
ειδική διαχειρίστρια της εταιρείας Βασιλική
Τσιάτα, σημειώνοντας ότι ο Άρειος Πάγος δεν
έχει κάνει δεκτή την αίτηση αναίρεσης που υπέ-
βαλε η Ektasis Development επί της απόφασης
υπαγωγής της σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει απόφαση οιουδήπο-
τε δικαστηρίου βάσει της οποίας να εμποδίζεται
η πρόοδος της διαδικασίας των 15 πλειοδοτικών
διαγωνισμών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ διόρισε
σήμερα τη Maria Rita Galli νέα διευθύνουσα
σύμβουλο της εταιρείας. Μέχρι πρότινος, η κυ-
ρία Galli ήταν αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης και Χαρτοφυλακίου της Snam S.p.A.
και πρόεδρος της κοινοπραξίας SENFLUGA En-
ergy Holdings S.A, πλειοψηφικού μετόχου του
ΔΕΣΦΑ. Η κυρία Galli γνωρίζει εις βάθος την ελ-
ληνική αγορά ενέργειας τόσο μέσα από τον ηγε-
τικό της ρόλο στη διαδικασία εξαγοράς του ΔΕ-
ΣΦΑ το 2018 όσο και ως πρόεδρος της SENFLU-
GA Energy Holdings S.A. Η ίδια θα αναλάβει τον
ρόλο που μέχρι πρότινος κατείχε ο Nicola Batti-
lana, ο οποίος αναλαμβάνει νέα καθήκοντα στη
Snam, κορυφαία εταιρεία ενεργειακών υποδο-
μών παγκοσμίως, έχοντας διατελέσει διευθύ-
νων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ για δύο χρόνια.

Cosmote Fiber

Intralot

Interamerican

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

29
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

POLITICAL BUSINESS

Περισσότερες από 300.000 επιχειρήσεις αλλά και νοι-
κοκυριά έχουν πρόσβαση στο δίκτυο Cosmote Fiber, σε
όλη την Ελλάδα, ενώ η εταιρεία διατηρεί τον στόχο αυτές
να φθάσουν στις 500.000 έως και το τέλος του έτους,
όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με τον επικε-
φαλής Τεχνολογίας και Λειτουργιών του ομίλου ΟΤΕ Στ.
Θεοχαρόπουλο, «η δυναμική του δικτύου Fiber to the
Home επιβεβαιώνεται συνεχώς, καθώς η ανάγκη αλλά
και η ζήτηση για εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες
διαρκώς αυξάνεται. Σε κάθε περιοχή όπου φθάνει η
υποδομή Fiber to the Home, εγκαινιάζεται μία νέα ψη-
φιακή πύλη για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της,
με απεριόριστες δυνατότητες συνδεσιμότητας και αξιο-
ποίησης καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών».

Πρόσβαση για 300.000 επιχειρήσεις 
αλλά και νοικοκυριά

Δύο έργα αποθήκευσης
ενέργειας εξασφάλισε 
η Mytilineos στην Ιταλία

Η Anytime, δημοφιλέστερο brand
ασφάλισης αυτοκινήτου

Στο πλαίσιο της ετήσιας ψηφοφορίας για το «Best
Car» που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το περιοδικό
«auto Τρίτη», το κοινό, εκτός από το καλύτερο αυτοκί-
νητο της χρονιάς, ανέδειξε και τις καλύτερες μάρκες
στην κατηγορία τους με βάση τα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το 1ο
βραβείο σε αυτήν την κατηγορία κατέκτησε η Anytime
της Interamerican, ως «το καλύτερο brand ασφάλισης
αυτοκινήτου» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Είσοδος στον τηλεπικοινωνιακό
κλάδο για τη Volton

Σε συνέχεια της πορείας του στην προμήθεια και την
εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και της επιτυ-
χημένης εισόδου του στην αγορά φυσικού αερίου, ο
Όμιλος Volton κάνει το επόμενο «στρατηγικό» βήμα,
ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να διευρύνει τη
δραστηριότητά του και στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, στόχος του
Ομίλου είναι να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιό του με
υπηρεσίες κινητής/σταθερής τηλεφωνίας και Ιnter-
net, μέσα από το μοντέλο MVNO (Mobile Virtual Net-
work Operator) και την εμπορική του συνεργασία του
με υφιστάμενο πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Πούλησε το μερίδιό της στην Intralot de Peru
Η Intralot ανακοίνωσε δεσμευτική συμφωνία με τον

Όμιλο Nexus στο Περού για την πώληση του συνόλου
της συμμετοχής της 20% στην IntralotΙ de Peru SA, η
οποία είναι συγγενής εταιρεία του Ομίλου, που ενο-
ποιείται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, έναντι τι-
μήματος 21 εκατ. δολαρίων σε μετρητά. Επιπλέον, η
Εταιρεία υπέγραψε επέκταση για τρία χρόνια του
ισχύοντος συμβολαίου της με την Intralot de Peru SA
μέχρι το 2024, για να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών
τεχνολογίας και υποστήριξης.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Αθώος ο ΠΑΟΚ 
για την πολυϊδιοκτησία
Α

παλλακτική ήταν για τον ΠΑΟΚ η από-
φαση της Επιτροπής Εφέσεων της
ΕΠΟ σχετικά με την υπόθεση πολυϊ-
διοκτησίας με την Ξάνθη, που συγκλό-

νισε το ελληνικό ποδόσφαιρο από τις αρχές Δε-
κεμβρίου του 2019. Ο «δικέφαλος του Βορρά»
κρίθηκε «μη ελεγκτέος» πειθαρχικά και αθωώ-
θηκε, ενώ απορρίφθηκε από την ίδια επιτροπή η
παρέμβαση του Ολυμπιακού. Είναι άγνωστο αν η
ΠΑΕ του Πειραιά θα προσφύγει στο Ανώτατο Δι-
αιτητικό Δικαστήριο της Λοζάνης (CAS) για να
διεκδικήσει εκεί την τιμωρία του ΠΑΟΚ. Οι νο-
μικοί του, πάντως, το εξετάζουν.
Ωστόσο, μπαίνει και ένα πολύ σημαντικό ερώ-
τημα σχετικά με την Ξάνθη. Γιατί ενώ ο ΠΑΟΚ
δικαιώθηκε, η Επιτροπή Εφέσεων δεν έκανε
δεκτή την παρέμβαση της ΠΑΕ Ξάνθη, η οποία
ήταν κατηγορούμενη για το ίδιο «αδίκημα»; Η
Ξάνθη, επίσης, είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση
επτά βαθμών όπως και ο ΠΑΟΚ. Δεν προσέφυ-
γε στο CAS, γιατί, όπως δήλωσε χθες ο πρώην
πρόεδρος της ΠΑΕ Αριστείδης Πιαλόγου, ήθε-
λε να δικαστεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.
Υποβιβάστηκε στη Super League 2 και ίσως
προσφύγει τώρα στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικα-
στήριο της Λοζάνης. Ο Πιαλόγλου, αφού είπε

ότι «η αθώωση του ΠΑΟΚ είναι ηθική δικαίωση
για την Ξάνθη», άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο
προσφυγής: «Είναι θέμα που εξετάζει η νομι-
κή υπηρεσία της εταιρείας». 
Όλα άρχισαν με τις καταγγελίες του Ολυμπιακού
στις 4 Δεκεμβρίου 2019, όταν παρουσίασε στην
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ)
στοιχεία που, όπως υποστήριξε, βεβαιώνουν
πολυϊδιοκτησία μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Ξάν-
θης. Στις 27 Ιανουαρίου 2020 η ΕΕΑ αποφάνθηκε
ότι ο ΠΑΟΚ «ασκεί επιρροή» στην Ξάνθη και πα-
ρέπεμψε την υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων
της ΕΠΟ, η οποία αρνήθηκε να δικάσει, γιατί «η
απόφαση της ΕΕΑ είναι δεσμευτική». Η κυβέρ-
νηση πέρασε τροπολογία ώστε να αφαιρεθούν
επτά βαθμοί από τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη και όχι
να υποβιβαστούν. Ο «δικέφαλος του Βορρά»
προσέφυγε στο CAS, το οποίο αποφάσισε ότι η
υπόθεση πρέπει να εκδικαστεί από το δικαιοδο-
τικό όργανο της ΕΠΟ, ενώ του επέστρεψε και
τους επτά βαθμούς. Έγινε αυτή η δίκη πριν από
περίπου έναν μήνα και η απόφαση εκδόθηκε
χθες. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της νομικής
υπηρεσίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Αχιλλέας Μαυρομ-
μάτης, δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να κινηθεί νομι-
κά εναντίον της ΕΕΑ.
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Σ
το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» και στο μεγάλο
ντέρμπι των πρωτοπόρων της βαθμολογίας
ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη για τα

προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στρέφονται σή-
μερα όλα τα βλέμματα. Το δεύτερο πιο αμφίρροπο
ματς αναμένεται να είναι αυτό που θα γίνει αύριο στα
Γιάννενα ανάμεσα στον ΠΑΣ και τον Παναθηναϊκό. Και
οι δύο ομάδες είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, αλλά θα
παίξουν σε απαίσιο αγωνιστικό χώρο. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
-λογικά- δεν θα πρέπει να έχουν προβλήματα απέ-
ναντι στη Λαμία και τον Βόλο αντίστοιχα, αλλά με μία
επιφύλαξη, καθότι οι δύο «δικέφαλοι» δεν είναι και
στα καλύτερά τους. Όλα τα ματς θα έχουν την κάλυψη
του VAR. Οι επαναληπτικοί αγώνες θα γίνουν στις 2
Μαρτίου. Σήμερα, Τετάρτη: ΑΕΚ - Βόλος (17.00), Φωτιάς (Κουρομπύλια, Αλεξέας, 4ος Μαλούτας, VAR: Τζήλος, Κων-
σταντίνου), ΠΑΟΚ - Λαμία (19.00), Βάτσιος (Χριστάκογλου, Στεφανής, 4ος Βρέσκας, VAR: Σκουλάς, Μπουξμπάουμ),
Ολυμπιακός - Άρης (21.30), Καραντώνης (Ι. Δημητριάδης, Ψαρρής, 4ος Περράκης, VAR: Τζοβάρας, Σαμοΐλης). Αύριο,
Πέμπτη: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός (15.00), Παπαδόπουλος (Μπαλτάς, Μεϊντάνας, 4ος Αγγελάκης, VAR: Μανού-

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε πρόωρα από το Australian Open, καθώς έχασε 2-1 σετ
από την Κριστίνα Μπαλντένοβιτς. Τα σετ ήταν 6-2, 0-6, 6-3. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια
έπαιξε πολύ καλό τένις την προηγούμενη εβδομάδα στο Grampians Trophy, που επίσης
έγινε στην Αυστραλία, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά δεν είχε 
ανάλογη συνέχεια.

Το... πρώτο ημίχρονο για 
πρόκριση στα  ημιτελικά

Σεξιστικές δηλώσεις
Σεξιστικά σχόλια έκανε ο πρόεδρος της Οργα-
νωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
του Τόκιο και άλλοτε πρωθυπουργός της Ιαπω-
νίας Γιοσίρο Μόρι, 83 ετών: «Αν αυξήσουμε
τον αριθμό των γυναικών-μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι
ο χρόνος ομιλίας τους θα είναι κάπως περιορι-
σμένος και αυτό γιατί έχουν δυσκολία να ολο-
κληρώσουν, κάτι που είναι ενοχλητικό».

Ρουκέτα στο κέντρο 
του γηπέδου 

Η φωτογραφία μάς έρχεται από τα υψίπεδα
του Ναγκόρνο Καραμπάχ λίγες εβδομάδες μετά
τον τερματισμό του πολέμου του Αζερμπαϊτζάν
με την Αρμενία. Στο κέντρο του ποδοσφαιρικού
γηπέδου υπάρχει αυτός ο τεράστιος κρατήρας
από ρουκέτα. 

Κλάτενμπεργκ: Δέχομαι
κακοποίηση
«Εξακολουθώ να δέχομαι κακοποίηση, επειδή

είμαι επικεφαλής διαιτησίας στην Ελ-
λάδα και στην ΕΠΟ». Αυτό αναφέρει
ο Άγγλος διαιτητής Μαρκ Κλάτενμ-
περγκ στην εβδομαδιαία αρθρογρα-

φία του στην εφημερίδα «Daily Mail».
Το άρθρο του γράφτηκε για τις απειλές

που δέχτηκε ο Άγγλος διαιτητής Μάικ
Ντιν, ο οποίος απέβαλε τον Σούτσεκ της

Γουέστ Χαμ στο ματς με τη Φούλαμ.

Καμπάνες σε Γκιρτζίκη,
Παπανικολάου

Δεκαετή αποκλεισμό ενασχόλησης με το ποδό-
σφαιρο επέβαλε η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
στον πρώην πρόεδρο της ομοσπονδίας Γιώργο
Γκιρτζίκη και τον πρώην εκτελεστικό γραμματέα
Παυσανία Παπανικολάου για το σκάνδαλο «Travel
Plan». Είναι το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συ-
νεργαζόταν η ΕΠΟ. Η ομοσπονδία πλήρωνε χρήμα-
τα στο εν λόγω πρακτορείο και όχι σε εταιρεία της
Εθνικής Τράπεζας, στην οποία είχε εκχωρήσει το
δικαίωμα είσπραξης.

Στη Ρώμη το Μπενφίκα - Άρσεναλ
Μετά το ματς Λειψία - Λίβερπουλ που θα γίνει στη Βουδαπέστη
και όχι στην ομώνυμη γερμανική πόλη στις 16 του μήνα για το
Champions League, και αυτό της Μπενφίκα με την Άρσεναλ
για το Europa League θα διεξαχθεί σε άλλη χώρα, συγκεκρι-
μένα στη Ρώμη, δύο μέρες αργότερα. Γερμανία και Πορτογαλία
αρνήθηκαν να επιτρέψουν την είσοδο αγγλικών ομάδων στο
έδαφός τους λόγω της μετάλλαξης του κορονοϊού. 
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Γνωστοί σκηνοθέτες...
στην απομόνωση

• Στα Επείγοντα μεταφέρθηκε η Τα-
τιάνα Μπάτνικ. Η σύζυγος του Νικό-
λαου υποβλήθηκε σε επέμβαση στον
αντίχειρα έπειτα από ατύχημα στην
κουζίνα του σπιτιού της. «Ύστερα
από αυτό έχω πάρει αυτά τα μαθήμα-
τα: να έχω τον νου μου, ειδικά στην
κουζίνα! Συνειδητοποίησα πόσο
χρήσιμος είναι ο αντίχειρας», έγρα-
ψε στο Instagram.

• H Ελένη Φουρέιρα παραδέχτηκε ότι
έχει κάνει πλαστική. «Έκανα το στήθος
μου πριν από τρία χρόνια και ένιωσα πο-
λύ ωραία με τον εαυτό μου. Ήταν κάτι που
πάντα ήθελα να φτιάξω», αποκάλυψε
στο «Ενώπιος Ενωπίω». 

• Γενέθλια για τη Λάουρα Λάτσιου. Η
κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του
Γιάννη Λάτσιου έγινε 16 χρόνων και το
γιόρτασε οικογενειακά με δώρα, γλυ-
κά και αγκαλιές.

• «Βόμβα» Γιώργου Θεοφάνους: «Αν
ανοίξει η υπόθεση “τραγούδι”, θα ακου-
στούν πολύ χειρότερα πράγματα. Ξέρω,
δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη διαδικασία.
Σαφέστατα ξέρω για ανθρώπους που
μπορεί να ζουν ή να μη ζουν. Οι μαγαζάτο-
ρες, οι μαέστροι, οι τραγουδιστές μεταξύ
τους, η μεγάλη φίρμα με τη μικρή φίρμα,
ποια η διαφορά με τους ηθοποιούς;».

• Βόλτα στον Εθνικό Κήπο για την
Τζένη Μπαλατσινού με τον γιο και τον
σκύλο της οικογένειας Lucky. Στην
παρέα της η Έλενα Σκουλά με τη Σμα-
ράγδα Καρύδη, η οποία κρατούσε το
καρότσι με τον νεογέννητο Παναγιώτη
- Αντώνη.
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Β
αρύς πέφτει ο πέλεκυς για τους σκηνοθέ-
τες που καταγγέλθηκαν από συναδέλ-
φους τους για σεξουαλική κακοποίηση,
παρενόχληση και λεκτική βία, σε μια

υπόθεση που εξακολουθεί να κλονίζει το Πανελλή-
νιο. Κοινό αλλά και ηθοποιοί παρακολουθούν με
ένταση την εξέλιξη των θλιβερών γεγονότων που
συνταράσσουν το ελληνικό θέατρο. 

Γνωστός σκηνοθέτης που στοχοποιήθηκε για σε-
ξουαλικές παρενοχλήσεις βρέθηκε χωρίς δουλειά.
Μετά τη διακοπή της συνεργασίας του με την Digea
και τη Δημόσια Τηλεόραση (την επόμενη Παρα-
σκευή θα παιχτεί το τελευταίο επεισόδιο με τη συμ-
μετοχή του) «έχασε» και τη θεατρική του έδρα, το
«Μουσούρη». Για την ΕΡΤ λέγεται ότι υπήρξε μερί-
δα ηθοποιών που με επιστολή ζήτησε την απομά-
κρυνσή του.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ Αθηνών και Επι-
δαύρου ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας
του με γνωστό σκηνοθέτη, τον οποίο κατήγγειλαν η
Ζέτα Δούκα και σειρά συναδέλφων της για ψυχολο-
γική, λεκτική και σωματική βία. «Οδηγηθήκαμε στη
δυσάρεστη, πλην όμως επιβεβλημένη, απόφαση να
μη συμπεριλάβουμε τον συγκεκριμένο ηθοποιό
στην ομάδα των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχει
στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου τη φετινή
χρονιά», ανέφερε η ανακοίνωση της Καλλιτεχνικής
Διεύθυνσης.

Νέα καταγγελία στο ΣΕΗ
Ο χαμός που προκλήθηκε από τις καταγγελίες

της Ηλιάνας Αραβή κατά του Παύλου Χαϊκάλη δεν
λέει να κοπάσει. Χθες η ηθοποιός προχώρησε σε
επίσημη καταγγελία στο Σωματείο Ελλήνων Ηθο-
ποιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην καταγγελία
αναφέρει ότι γνώρισε τον ηθοποιό όταν ήταν καθη-
γητής της στη δραματική σχολή στην οποία φοιτού-
σε. Κάποια στιγμή αυτός εκδήλωσε το φλερτ του, το
οποίο ήταν στην αρχή διακριτικό, στη συνέχεια έγι-
νε επίμονο και, μάλιστα, όπως αναφέρεται στην κα-
ταγγελία της ηθοποιού, «το φλερτ κλιμακώθηκε αγ-
γίζοντας τα όρια της σεξουαλικής παρενόχλησης».

Στη συνέχεια εκείνος της πρότεινε να πάρει μέρος
σε μια οντισιόν για τη γνωστή σειρά «50-50» και
όταν ο γνωστός ηθοποιός επικοινώνησε μαζί της λί-
γες μέρες μετά, ακολούθησε ένας περίεργος διά-
λογος.

«Μετά την πάροδο ολίγων ημερών, μου τηλεφώ-
νησε δηλώνοντάς μου ότι αυτοϊκανοποιείται κάνο-
ντας χρήση ρυπαρής και χυδαίας γλώσσας σεξουα-
λικού περιεχομένου, ζητώντας μου επιμόνως να
μετέχω σε αυτόν τον ιδιότυπο διάλογο. Ούσα σοκα-
ρισμένη προσπάθησα να τον μεταφέρω στην τάξη,
λέγοντάς του ότι τον βλέπω σαν μπαμπά μου και
ακολούθως διέκοψα την τηλεφωνική επικοινω-
νία», αναφέρει στην καταγγελία της η Ηλιάνα Αρα-
βή. Ο Παύλος Χαϊκάλης νωρίτερα είχε δηλώσει
εκνευρισμένος στο Open: «Σταυρώνομαι για πράγ-
ματα που δεν είμαι κατηγορούμενος. Εγώ φωτο-
γραφήθηκα και βγήκα γιατί δεν φοβάμαι. Δεν
υπάρχει καταγγελία αυτήν τη στιγμή. Σταυρώνομαι
από τα Μέσα για κάποια πράγματα που δεν υπάρχει
καταγγελία».

«ΦHΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
EΧΟΥΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕI»
Μετά την παραίτηση από την κεφαλή του
Εθνικού Θεάτρου, ο πασίγνωστος δημιουργός
-αφού έκλεισε τη σελίδα του στο Facebook
για λόγους «καθαριότητας», όπως είπε- έκα-
νε γνωστό ότι σκοπεύει να προσφύγει στη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εν-
τοπισμό χρηστών που τον εμπλέκουν σε
σκάνδαλα με σκοπό να τους οδηγήσει στη Δι-
καιοσύνη. «Ο κ. Λιγνάδης έχει δώσει εντολές
προκειμένου να προστατεύσει την τιμή και
την υπόληψή του και ο ίδιος πράττει αναλό-
γως. Και εμείς ενημερωνόμαστε από τα ΜΜΕ.
Δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας, είτε σε πει-
θαρχικό είτε σε ποινικό επίπεδο», δήλωσε
χθες στο Mega o δικηγόρος του Δημήτρη Λι-
γνάδη, Νίκος Γεωργουλέας.



Πυρά κατά Μενδώνη
από τη Μαριλένα 
Παναγιωτοπούλου

Άλκηστις η «ερωτική» 

Μια άκρως ερωτική διαδικτυακή συναυλία
ετοιμάζει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η δημο-
φιλής ερμηνεύτρια ξεκίνησε ήδη πρόβες,
ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη γιορτή των
ερωτευμένων στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ
αφιέρωσε στους χιλιάδες followers της στί-
χους από το τραγούδι της: «Θέλω τη γιορτή́.
Τη γιορτή́ που μου χρωστάς. Όσο μου χαμογε-
λάς, χαρτοπόλεμο τον χρόνο θα σκορπάς». Η
συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από το
«Gazarte» σε κάθε ήπειρο, σε κάθε γωνιά
του πλανήτη, όπως είναι το σύνθημά της!

Νοστάλγησε τα ταξίδια

Throwback φωτογραφία του Γιώργου Πυρπα-
σόπουλου από το απίθανο ταξίδι του στην Ιαπω-
νία. Ο παρουσιαστής της εβδομαδιαίας εκπομ-
πής «Συν Γυναιξί» εν μέσω σκληρής καραντί-
νας θυμήθηκε τις απίθανες στιγμές που έζησε σε
ένα ατελείωτο ταξίδι το 2019 στη «Χώρα του
Ανατέλλοντος Ηλίου», δημοσιεύοντας και μια
αναμνηστική φωτογραφία με το απόλυτο look
του τουρίστα: Καπέλο, ελαφριά ρούχα, αθλητικά
και σακίδιο. «Mount Fuji just before the ascent!
August 2018. Trip in Japan!», έγραψε με νο-
σταλγία ο ηθοποιός.

Φωτιά στα κόκκινα η Μάγκυ
Η φλογερή Μάγκυ Χαραλαμπίδου το… τερμάτισε. Εν όψει του Αγίου
Βαλεντίνου, η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός με τα πλούσια προ-
σόντα φωτογραφήθηκε στο κρεβάτι της με στενό μίνι κόκκινο γιορτινό
φόρεμα με παγιέτες και γόβες ίδιου χρώματος, μοιράζοντας απλόχερα
τα «εγκεφαλικά» στους αρσενικούς διαδικτυακούς φίλους της. Τα
σχόλια που γέμισαν τον τοίχο της είναι αυτά που φαντάζεστε - άλλα με
υπερβολή και άλλα απλώς ενθουσιώδη και με… νόημα.

Εξαφανισμένη για δεύτερη
εβδομάδα παραμένει από τα
social media η Μυρτώ Αλικά-
κη. Ούτε φωτογραφίες ούτε
βιντεάκια με συνταγές ούτε
καν τα νέα της. Το μυστήριο
έλυσε ο πρώην σύζυγός της
Πέτρος Λαγούτης μέσω In-
stagram, ανακοινώνοντας ότι
ο λογαριασμός της ηθοποιού
είναι χακαρισμένος τις τε-
λευταίες δέκα μέρες και για
αυτό δεν είναι δυνατόν να
επικοινωνήσει με φίλους και
followers.

Αμαζόνα η Υβόννη  
Η σχεδιάστρια μόδας Υβόννη Μπόσνιακ
φωτογραφήθηκε εν ώρα δράσης, ιπ-
πεύοντας ένα υπέροχο άλογο, τον Καρέ-
λο, και «οργώνοντας» μαζί του την αρέ-
να του ιππικού ομίλου όπου κάνει μαθή-
ματα. Με total black στολή ιππασίας, η
κριτής του «Style me up» έκλεψε τις εν-
τυπώσεις με τις επιδόσεις της και έγρα-
ψε με ενθουσιασμό: «Αυτό μοιάζει με
πτήση χωρίς φτερά! Καρέλο, είμαι ερω-
τευμένη μαζί σου».

Αναζητείται 
η Μυρτώ

Μ
ε μια καυστική επιστολή προς την υπουργό Πολιτισμού, η
Μαριλένα Παναγιωτοπούλου ζήτησε από τη Λίνα Μενδώνη
να παραιτηθεί. «Εδώ και μήνες σύσσωμος ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ-

ΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις, σας ζητάμε
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ. Σας το ζητάμε γιατί πιστεύουμε ότι δεν έχετε
ούτε ΓΝΩΣΗ ούτε ΑΓΑΠΗ για το ΘΕΑΤΡΟ, τη ΜΟΥΣΙΚΗ, τον ΚΙΝΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, τις ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. Κρίνουμε ότι δεν μας
στηρίξατε επαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ούτε
πρακτικά ούτε πνευματικά ούτε ηθικά», έγραψε η δραματολόγος.
Και συνέχισε: «Πιστεύουμε ότι αξίζουμε έναν/μια υπουργό Πολιτι-
σμού, ο οποίος/η οποία να ενδιαφέρεται ειλικρινά για τον ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟ, ιδιαίτερα σε μια χρονική περίοδο που ο πολιτισμός έχει πλη-
γωθεί σοβαρά. Μην το πάρετε προσωπικά: προφανώς δεν έχουμε
όλοι τα ίδια ταλέντα, άρα δεν κάνουμε όλοι για όλες τις δουλειές.
Σας παρακαλώ, αξιοποιήστε τα δικά σας ταλέντα εκεί που αρμόζουν
και εκεί που κατ’ επέκταση θα τα εκτιμήσουν».
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Π
ολλά άτομα δυσκολεύονται πάρα πολύ
να χάσουν βάρος. Σε αυτό φαίνεται πως
συντελούν κι άλλοι παράγοντες, όπως
γενετικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνι-

κοοικονομικοί και ψυχολογικοί. Άρα, ο αφορισμός
«κλείσε το στόμα σου για να χάσεις βάρος» απέχει
δραματικά από την ορθή προσέγγιση στην αντιμε-
τώπιση της νόσου. Η κλινικά σοβαρή παχυσαρκία
αποτελεί μία από τις πιο επιθετικές παθήσεις της
σύγχρονης εποχής. 

Ο κ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, χειρουργός, δι-
ευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χει-
ρουργικής Πεπτικού Συστήματος, Παχυσαρκίας
και Διαβήτη γνωστού θεραπευτηρίου μάς εξηγεί
τις πιο σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης της
παχυσαρκίας, όταν οι συντηρητικές δεν αποδί-
δουν. «Η βαριατρική - μεταβολική χειρουργική
αποτελεί αποδεδειγμένα τη μοναδική μακροπρό-
θεσμα αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης της
παχυσαρκίας. Ακόμη κι αν είναι η “τελευταία” επι-
λογή στην πολυπαραγοντική αντιμετώπιση της νό-
σου, αποτελεί αναμφίβολα το πιο ισχυρό γρανάζι
στον μηχανισμό απώλειας βάρους. Γιατί, όμως, η
χειρουργική της παχυσαρκίας αντιμετωπίζεται
σκωπτικά από πολλούς παχύσαρκους και μη
ασθενείς; Τρεις είναι οι κυρίες αιτίες: 1) Θεωρείται
ακριβή διαδικασία. 2) Θεωρείται υπερβολικά πα-
ρεμβατική σε έναν θεωρούμενο “φυσιολογικό”
οργανισμό. 3) Θεωρείται επικίνδυνη.

Ας προσεγγίσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωρι-
στά: Όλες οι μελέτες έχουν καταδείξει πως η χει-
ρουργική της παχυσαρκίας κοστίζει το 1/100 του
ποσού που ένας ασθενής και οι φορείς Υγείας θα
δαπανήσουν για τα σχετιζόμενα με την παχυσαρ-
κία προβλήματα στον μέσο ενήλικα ασθενή. Ο νο-

σογόνα παχύσαρκος άνθρωπος είναι ένας πάσχων
οργανισμός με προσβολή σχεδόν όλων των συστη-
μάτων και οργάνων του. Η μόνη διαφορά είναι πως
πρόκειται για μια βραδυφλεγή βόμβα, τα κατα-
στρεπτικά αποτελέσματα της οποίας θα εμφανι-
στούν απώτερα με μαθηματική ακρίβεια. Το προ-
φίλ ασφαλείας των επεμβάσεων παχυσαρκίας εί-
ναι άριστο και σαφώς καλύτερο από μια σειρά
εξαιρετικά συνηθισμένων επεμβάσεων (ορθοπε-
δικών, καρδιοχειρουργικών, ουρολογικών). Οι
προϋποθέσεις, όμως, είναι σαφείς και συγκεκρι-
μένες: α) Η εμπειρία του εξειδικευμένου χειρουρ-
γού και η άρτια οργάνωση του κέντρου όπου διε-
νεργείται το σύνολο των πιστοποιημένων επεμβά-
σεων. β) Η χρήση του πιο σύγχρονου ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισμού. Οι διαθέσιμες χειρουργικές
επιλογές για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

είναι: Γαστρικό μανίκι, γαστρική παράκαμψη, γα-
στρική παράκαμψη μιας αναστόμωσης, γαστρική
πτύχωση, χολοπαγκρεατική εκτροπή».

Τα οφέλη, όμως, της ρομποτικής τεχνολογίας
δεν είναι μόνο τεχνικά. Υπάρχουν ολοένα και πε-
ρισσότερες ενδείξεις πως η σαφής υπεροχή της
ρομποτικής χειρουργικής μπορεί να οφείλεται
και σε πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει σε
μοριακό επίπεδο (μικρότερη ιστική βλάβη, μι-
κρότερη φλεγμονώδης απάντηση του χειρουργι-
κού ασθενούς). Η ανασφάλεια, λοιπόν, στην από-
φαση για τη χειρουργική απώλεια βάρους μπορεί
εύκολα να αντικατασταθεί από την πεποίθηση
της οριστικής θεραπείας της νόσου. Αρκεί να συ-
ζητηθούν εκτενώς όλες οι παράμετροι με τον ει-
δικό γιατρό και να απαντηθούν όλες οι απορίες
του ασθενούς.
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Αδυνάτισμα: Να κάνω επέμβαση;
kpapakosto@yahoo.gr

«Η κλινικά σοβαρή παχυσαρκία 
αποτελεί μία από τις πιο επιθετικές
παθήσεις της σύγχρονης εποχής. 
Ο νοσογόνα παχύσαρκος άνθρωπος
είναι ένας πάσχων οργανισμός 
με προσβολή σχεδόν όλων 
των συστημάτων 
και των οργάνων του»… 

Τα συν της ρομποτικής 
Η ρομποτική τεχνολογία δεν αποτελεί μια βελ-
τιωμένη έκδοση της λαπαροσκοπικής χειρουρ-
γικής. Αποτελεί ένα μοναδικά καινοτόμο χει-
ρουργικό εργαλείο που προσφέρει απεριόρι-
στες δυνατότητες τόσο στον χειρουργό της πα-
χυσαρκίας όσο και στον ασθενή ο οποίος υπο-
βάλλεται στην επέμβαση απώλειας βάρους.
Προσφέρει μοναδική τρισδιάστατη όραση, μο-
ναδικά εργαλεία αιμόστασης και συρραφής και,
κυρίως, τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI)
στη διαδικασία διατομής και συρραφής, με
αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των επιπλο-
κών που παλαιότερα φόβιζαν τους ασθενείς (αι-
μορραγία, διαφυγές).

Χαράλαμπος Σπυρόπουλος,
χειρουργός
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Προσοχή: Είναι σημαντικό να
θυμάστε ότι η πώληση βοτάνων
και συμπληρωμάτων δεν ρυθμί-
ζεται από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας με τον ίδιο τρόπο που
γίνεται για τα φάρμακα. Οι κατα-
σκευαστές συμπληρωμάτων δεν
χρειάζεται να αποδείξουν ότι το
προϊόν τους είναι ωφέλιμο. Η δό-
ση που επισημαίνεται στη φιάλη
μπορεί επίσης να είναι ανακρι-
βής. Τα βότανα και τα συμπληρώ-
ματα πρέπει να αγοράζονται από έναν αξιόπι-
στο κατασκευαστή. Να συμβουλεύεστε και τον
γιατρό σας.

Βαλσαμόχορτο (Hypericum perforatum):
Χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία της
ήπιας έως μέτριας κατάθλιψης και των διατα-
ραχών της διάθεσης. Έχει χρησιμοποιηθεί εδώ
και εκατοντάδες χρόνια για την προαγωγή της
ψυχικής υγείας και επί του παρόντος συνταγο-
γραφείται για την κατάθλιψη στην Ευρώπη. Οι
ωφέλειές του έχουν επικυρωθεί στην κλινική
έρευνα. 

Προσοχή: Τα άτομα με διπολική διαταραχή
δεν πρέπει να λαμβάνουν το βαλσαμόχορτο,
καθώς μπορεί να προκαλέσει μανία.

Σαφράν: Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, το
εκχύλισμα σαφράν μπορεί να βελτιώσει την κα-
τάθλιψη, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα
για να επιβεβαιωθεί αυτό.

Ginseng: Το Ginseng έχει χρησιμοποιηθεί
στην Κινεζική Ιατρική εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Αυτό το συμπλήρωμα βρίσκεται στη ρίζα του
αμερικανικού ή ασιατικού φυτού ginseng. Το
σιέρι ή το Eleuthero ginseng είναι διαφορετικά
φυτά και έχουν διαφορετικά ενεργά συστατικά.
Αυτό το βότανο έχει συνδεθεί με τη βελτίωση
της διανοητικής σαφήνειας και της ενέργειας
και τη μείωση των επιπτώσεων του στρες. Αυ-
τές οι ιδιότητες μπορούν να κάνουν το ginseng
ιδιαίτερα χρήσιμο για την αντιμετώπιση της πε-
σμένης ενέργειας και της έλλειψης των κινή-
τρων που σχετίζονται με την κατάθλιψη. 

Προσοχή: Όπως το βαλσαμόχορτο, το gin-
seng έχει βρεθεί ότι προκαλεί μανία σε άτομα
με διπολική διαταραχή.

Βρόμη: Αντικαταθλιπτικό. Αποκαθιστά και
τονώνει τα νεύρα.

Χρήση: Πάρτε το αφέψημα ή 2-3 ml υγρό εκ-
χύλισμα. Φάτε το μπλιγούρι στο πρωινό. Συν-
δυάζεται καλά με σταυροβότανο σε βάμμα, αλ-
λιώς προσθέστε 10 σταγόνες μελισσόχορτο στη
δόση για να ενισχύσετε την αντικαταθλιπτική
δράση.

Μπουράντζα: Αποκαθιστά τον φλοιό των επι-
νεφριδίων, ανακουφίζει από την κατάθλιψη.

Χρήση: Πάρτε 10 ml χυμό 3 φορές την ημέρα.
Χρησιμοποιείστε τη μόνη της.

Προσοχή: Υπό περιορισμό στην Αυστραλία
και στη Νέα Ζηλανδία.

Βασιλικός: Αντικαταθλιπτικό. Ανορθώνει την
ψυχική διάθεση, ιδιαίτερα αποτελεσματικό για
τα κάτω τσάκρα. Χρήσιμο για να ενθαρρύνει την
αντίληψη της πραγματικότητας και το αίσθημα
ότι «πατάμε γερά στη γη».

Χρήση: Φάτε νωπά φύλλα. Προσθέστε 5 στα-
γόνες αιθέριο έλαιο στο νερό του μπάνιου ή
κάντε μασάζ με 1 ml σε 20 ml έλαιο-βάση. Πάρ-
τε μέχρι 3 ml βάμμα 3 φορές την ημέρα ή πιείτε
το έγχυμα. Συνδυάζεται με φύλλα μελισσόχορ-
του ή με πέταλα τριαντάφυλλου σε έγχυμα.
Προσθέστε μερικές σταγόνες έλαιο γερανιού ή
τριανταφυλλιάς στο έλαιο μασάζ για να αυξήσε-
τε τις ανορθωτικές επιδράσεις.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε το έλαιο στην
εγκυμοσύνη.

Νταμιάνα: Διεγερτική νευρίνη, ωφέλιμη για
το ανδρικό ορμονικό σύστημα. Αντικαταθλιπτι-
κό. 

Χρήση: Πάρτε μέχρι και 2,5 ml βάμμα 3 φο-
ρές την ημέρα ή φτιάξτε έγχυμα με 20 ml  βότα-
νο σε 500 ml νερό. Συνδυάστε τη με βρώμη για
τη γενική κατάθλιψη. Αν υπάρχει πρόβλημα άγ-
χους, συνδυάστε το με σκουτελλάρια ή μπετό-
νικα χρησιμοποιώντας ίσες ποσότητες βάμμα
με ανώτερη συνολική δόση τα 5 ml.

Πώς αντιμετωπίζεται 
με βότανα η κατάθλιψη

Κριός
(21/3-20/4)
Σίγουρα σήμερα σε πολλούς από
σας θα ξυπνήσει μέσα του ο δια-
νοούμενος, ο «γκουρού», ο ανα-
ζητητής, ο μελετητής, ο συγγρα-
φέας ή απλώς... ο περίεργος. Η
ψυχή σας πεταρίζει, ψάχνοντας
κάτι καλό, ιδανικό ή καινούργιο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η σχετικά καλή Σελήνη της ημέρας
σε σας μάλλον εκδηλώνεται με την
είσπραξη κάποιου ποσού ή με συ-
ζητήσεις για νέα εισοδήματα. Από
την άλλη, αναδεικνύεται η πιο σέξι
πλευρά σας, είτε το επιδιώκετε είτε
όχι. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα μπορείτε να περάσετε πο-
λύ καλά με το ταίρι σας οι δεσμευ-
μένοι ή να κάνετε μια αξιόλογη
γνωριμία. Ενδιαφέροντα τα ερω-
τικά σας γενικότερα, ενώ και η σε-
ξουαλική σας πλευρά δεν μένει
ανικανοποίητη. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μπορεί η σημερινή ημέρα να εί-
ναι απόλυτα αφιερωμένη στη
δουλειά, σε καμία περίπτωση,
ωστόσο, δεν είναι βαρετή ή κου-
ραστική. Αντίθετα, είναι δημιουρ-
γική και σας αφήνει να κάνετε τις
ιδέες σας πράξεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Στη σχέση σας με τα παιδιά, στην
καλλιτεχνική δημιουργία, στην κα-
λή αισθητική, στην ανάγκη σας για
ομορφιά, διασκέδαση και ψυχα-
γωγία και, βέβαια, στο φλερτ και...
στο παιχνίδι με τα μάτια! 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η οικογένειά σας σάς αγκαλιά-
ζει με όλους τους τρόπους. Αν
έχετε άτομα ηλικιωμένα ή και
νεότερα με προβλήματα υγείας
ή ψυχολογικά, αυτά θα παρου-
σιάσουν βελτίωση και σεις θα
ανακουφιστείτε. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Βοήθεια από... το σόι σας, τους
γείτονές σας, κάποιους παιδι-
κούς φίλους ή γενικότερα οι-
κείους και άτομα από το κοντινό
σας περιβάλλον παίρνετε σήμε-
ρα. Οι ιδέες σας είναι καλές και
εφαρμόσιμες και ο λόγος σας
πειστικός.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη σήμερα φέρνει χρήματα
ή συνεννοήσεις για νέα έσοδα. Η
τσέπη σας «ζεσταίνεται» και σεις
νιώθετε πιο ασφαλείς και χαρού-
μενοι. Ελέγξτε μια τάση προς την
υπερκατανάλωση, που οφείλεται
κυρίως στο ότι παλαντζάρετε ψυ-
χολογικά. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε σε μια φάση που τα διαχειρί-
ζεστε όλα με μεγαλύτερη ψυχραι-
μία. Ομορφαίνετε και γοητεύετε
τους άλλους και το χαίρεστε, κα-
θώς εδώ και πολύ καιρό μάλλον
είστε σε συνεχή ερωτική αναζήτη-
ση! 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα αγαπάτε τη μοναχικότητα
και νιώθετε καλά μέσα σε αυτήν,
καθώς έχετε ανάγκη από αυτοσυγ-
κέντρωση και συγκέντρωση στα
θέματά σας, στα προβλήματά σας ή
απλώς στις επιθυμίες σας. Χρει-
άζεστε ξεκούραση και γαλήνη. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Το καλό σας χαρτί σήμερα είναι
οι φίλοι και οι παρέες σας, ενώ
είστε πολύ «δυνατοί» και στις
δημόσιες σχέσεις και τις επα-
φές με κόσμο. Εύνοια, αν ασχο-
λείστε με ΜΜΕ, τεχνολογίες και
πρωτοπόρα επαγγέλματα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν και γενικότερα πρέπει να
ποντάρετε στην καριέρα αυτό το
διάστημα, η σημερινή μέρα σάς
ευνοεί ακόμα περισσότερο. Συ-
ναντήσεις ή υποστήριξη από
σημαντικά ή ισχυρά πρόσωπα,
καλή εικόνα, αλλά και πολλές
υποχρεώσεις.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Στις μέρες μας, η χρήση συμπληρωματικών θεραπειών 
είναι πολύ δημοφιλής, καθώς όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι αρχίζουν να αναζητούν πιο φυσικές θεραπείες 
για να διαχειριστούν την υγεία τους. Η έρευνα υπόσχεται 
ότι ορισμένα συμπληρώματα στη θεραπεία της ήπιας έως 
μέτριας κατάθλιψης είναι εφικτά. Αυτό ισχύει για πολλές 
διαταραχές της διάθεσης καθώς και για το άγχος
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Π
ολύ μεγάλη κουβέντα άνοιξε η
ατάκα του ηθοποιού και, δι’ ολί-
γον, πολιτικού Παύλου Χαϊκάλη,
ο οποίος αυτοχαρακτηρίστηκε

«αρσενικό παλαιάς κοπής». Επειδή φαντάζο-
μαι ότι ο, κάποτε, διαπρεπής κωμικός μάλλον
το κοινωνικό παρά το βιολογικό φύλο εννο-
ούσε, κάποιος θα υπέθετε ότι αναφερόταν
στην (αστική) ευγενική συμπεριφορά ενός
κυρίου προς μία κυρία. Ή, καλύτερα, στον σε-
βασμό που, στην πλειονότητα των οικογενει-
ών της δεκαετίας του ’50 ή του ’60, έδειχνε ο
άντρας στη γυναίκα. Ο πατέρας μας στη μάνα
μας, λόγου χάριν. Και όχι στο… αυτεπάγγελτο
δικαίωμά του «να την πέφτει» σε μια πιτσιρί-
κα που είναι ή θέλει να γίνει ηθοποιός.

Λάθος υπόθεση. Εάν κρίνουμε από την κα-
ταγγελία, ο ηθοποιός μάλλον στερεότυπα εί-
χε στο κεφάλι του, παρά συμπεριφορές. Διότι
τι είναι το παλιό, καλό, αυθεντικό «αρσενι-
κό»; Τι το χαρακτηρίζει; Μα το κύρος, η δύνα-
μη, προπάντων η ανωτερότητα έναντι των γυ-
ναικών. Ακολουθούν η επιθετικότητα, η απο-
φασιστικότητα, η τόλμη κ.λπ. Χώρια που ο
«παλαιάς κοπής αρσενικός» φέρνει λεφτά
(και φαγητό) στο σπίτι. Και η γυναίκα; Εντά-
ξει, τώρα. Αυτή μαγειρεύει, πλένει, σφουγ-
γαρίζει, φροντίζει τα παιδιά και… δεν αλλά-
ζει γλόμπους. Χαρακτηριστικά της: Η παθητι-
κότητα, η υποχωρητικότητα, η εξάρτηση, ο
φόβος, η δειλία. Και, δεδομένων των συνθη-
κών, η πονηριά. 

Άλλων δουλειά είναι η κοινωνιολογική

ανάλυση: Πώς, πότε και γιατί όλα αυτά άλλα-
ξαν. Όπως μόνο σε περιηγητικά βιβλία (και σε
σκίτσα του Μητρόπουλου!) θα βρεις την
ασπρόμαυρη φωτογραφία με τη γιαγιά να
κουβαλάει ξύλα, τραβώντας από το καπίστρι
το γαϊδουράκι, καβάλα στο οποίο ο μυστακο-
φόρος παππούς καπνίζει αρειμανίως. (Αυτό
κι αν είναι «κοπή»!). Στον δυτικό, τουλάχιστον,
κόσμο τα πράγματα άλλαξαν και μαζί η μερο-
ληπτική σύγκριση των κοινωνικών χαρακτη-
ριστικών των δύο φύλων. 

Λοιπόν, επειδή στο σπίτι του δεν πλένει τα
πιάτα, την πάτησε ο Π. Χαϊκάλης; Μα ο ίδιος
παραδέχθηκε -διακήρυξε, καλύτερα- πως
έκανε ό,τι έκανε ως «παλαιάς κοπής». Τι δεν
ομολόγησε; Ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση του
ως προβεβλημένος πρωταγωνιστής. Όπως
και οι λοιποί, παρότι για βαρύτερα αμαρτήμα-
τα κατηγορήθηκαν. Όχι επειδή ερωτεύτηκαν
- που δεν ερωτεύτηκαν. Ούτε επειδή «καψου-
ρεύτηκαν». Αλλά επειδή επέβαλαν. Επειδή

θεώρησαν ότι έχουν την υπέρτατη εξουσία,
την οποία χρησιμοποίησαν σε βάρος του πλέ-
ον αδύναμου ή ανίσχυρου. Διαθέτοντας, επι-
πλέον, λόγω του τρόμου ή την ανασφάλειας
που προκαλούσαν, την ασφάλεια του ακατα-
δίωκτου.

Παρά τις προσπάθειες που, παρασκηνιακά,
καταβάλλονται δεν γνωρίζω πότε θα κοπάσει
όλη αυτή η θύελλα. Το πιθανότερο είναι πως
ελάχιστες από τις καταγγελίες θα φθάσουν,
εάν φθάσουν, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Τυ-
πικά, λοιπόν, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι,
από τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν
ήδη θα θεωρηθούν αθώοι. Επιμένω: Τυπικά!
Ίσως είναι από τις λίγες φορές που το περί δι-
καίου αίσθημα ήρθε, τόσο αποτελεσματικά,
να καλύψει το ηθικό ανάστημα των ανθρώ-
πων οι οποίοι, ακόμη και δίχως την κάλυψη
του νόμου, ανέλαβαν την ευθύνη της καταγ-
γελίας και της απόδειξης. Και από τις ελάχι-
στες που, σε χώρο εξαιρετικά ανταγωνιστικό
όπως ο θεατρικός, σηκώθηκε υπέρ αυτών τό-
σο μεγάλο κύμα συμπαράστασης.

Το τραγικό για εκείνους που, με στοιχεία
και μαρτυρίες, ονοματίστηκαν δεν είναι ότι
σήμερα χάνουν μία θέση και αύριο παραμερί-
ζονται από κάποια δουλειά. Είναι ότι οι πρά-
ξεις τους στιγμάτισαν καλλιτεχνικές πορείες
που θα μπορούσε να ήταν μεγάλες, αν ήταν
διαφορετικές. Και οι ανοησίες περί «παλαιάς
κοπής» δεν γλιτώνουν ούτε δικαιολογούν κα-
νέναν. Και, φυσικά, δεν διακωμωδούν. Μόνο
διεκτραγωδούν.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Παρότι οι εποχές αλλάζουν, 
τα στερεότυπα για τον κοινωνικό
ρόλο των γυναικών έναντι των
ανδρών παραμένουν για τα 
«αρσενικά παλαιάς κοπής» 
αμετάβλητα. Πολύ περισσότερο
όταν διαθέτουν ισχύ 
και ακαταδίωκτο…

Οι άντρες δεν πλένουν πιάτα;


