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Γιατί τεντώνει το 
«σχοινί» ο οργισμένος

γείτονας;

Στρώνουν χαλί 
«φινλανδοποίησης»
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Τ
ο σίριαλ της ρωσοουκρανικής κρίσης γρά-
φεται καθημερινά με νέα επεισόδια, που
ωστόσο δεν προχωράνε το… σενάριο. Από
τη μια, είναι σαφές ότι υπάρχουν πολεμι-

κές προετοιμασίες ένθεν κακείθεν, με όλες τις με-
ριές να τις αποδίδουν στο κλασικό λατινικό από-
φθεγμα «αν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο». 

Από την άλλη, υπάρχει εν εξελίξει διπλωματικός
πυρετός, με όλους τους εμπλεκόμενους να συμμετέ-
χουν σε μια διαδικασία που μέχρι στιγμής χαρακτη-
ρίζεται από αυτό που είπε ο υπουργός Εξωτερικών
της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ για να περιγράψει τη
συνάντησή του με τη Βρετανίδα ομόλογό του Λιζ
Τρας: «Συναντήθηκε ο κουφός με τον μουγγό και
προσπάθησαν να συνεννοηθούν», σε ελεύθερη με-
τάφραση. Η ατάκα της «αλεπούς της διπλωματίας»
δίνει, ωστόσο, τη συνολική εικόνα των μέχρι τώρα δι-
πλωματικών πρωτοβουλιών «από τον Ατλαντικό μέ-
χρι τα Ουράλια».

Είναι εμφανές ότι από την αρχή της κρίσης, και πέ-
ραν των επιδιώξεων που έχει η κάθε πλευρά από την
κατάληξή της, κυριαρχεί η καχυποψία σε όλα τα
στρατόπεδα: Η Μόσχα δεν εμπιστεύεται τους Δυτι-
κούς που την «περικυκλώνουν» στα δυτικά και που
επεκτείνουν το ΝΑΤΟ, η Ουάσιγκτον είναι σίγουρη ότι
ο Πούτιν θα εισβάλει «μπαμπέσικα» στην Ουκρανία,
οι Ευρωπαίοι, εμφανίζοντας για ακόμα μία φορά τις
βαθιές διαχωριστικές γραμμές τους, τηρούν διαφο-
ρετική στάση, οι Γερμανοί πιο κοντά στη Μόσχα, οι
Βρετανοί εντελώς απέναντι και οι Γάλλοι προσπα-
θούν να ισορροπήσουν. 

Στους Γάλλους ανήκει και η σκέψη, που έπεσε
στην αρχή της κρίσης στο τραπέζι, να υπογραφεί
μια δεσμευτική ρήτρα ανάμεσα στα ισχυρά μέρη
για αμοιβαία παραίτηση από τους μαξιμαλιστι-
κούς στόχους και αποδοχή του αυξημένης επιρ-
ροής ρόλου της Ρωσίας στο άλλοτε μέλος της
ΕΣΣΔ. Μια πρόταση που, εν ολίγοις, θυμίζει το

καθεστώς ουδετερότητας αλλά και αυξημένης
επιρροής που επέβαλε στη Φινλανδία ο Στάλιν
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με αντάλλαγμα τη
δέσμευση για «μη επίθεση» στη σκανδιναβική
χώρα, και που πλέον αρχίζει να «ξανακυκλοφο-
ρεί» στα διεθνή μέσα. 

Θεωρητικά, μια τέτοια εξέλιξη εξυπηρετεί: Η Ουά-
σιγκτον αποφεύγει την κλιμάκωση σε μια αντιπαρά-
θεση που επί της ουσίας δεν θέλει και περιορίζει τη
Ρωσία σε αυτά που ούτως ή άλλως έχει, η Μόσχα
«γλιτώνει» από την παρουσία του ΝΑΤΟ στο μαλακό
υπογάστριό της οι Ευρωπαίοι αποφεύγουν μια ανε-
ξέλεγκτη κατάσταση που θα μπορούσε να διαλύσει
από την οικονομία τους μέχρι την όποια συνοχή της
ΕΕ. Οι μόνοι που δεν εξυπηρετούνται είναι οι Ουκρα-
νοί, που από δυνάμει μέλος σε Ευρωπαϊκή Ένωση
και ΝΑΤΟ θα βρεθούν με τον Πούτιν στον σβέρκο
τους και με τη βούλα.
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Σε εκλογική 
ετοιμότητα… για
παν ενδεχόμενο
Η de facto προεκλογική
περίοδος, στην οποία
έχουν εισέλθει οι πολιτι-
κές δυνάμεις της χώρας,
δεν τεκμαίρεται μόνον από
την περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα και την τριγωνική
πλέον μετωπική αντιπαρά-
θεση, μετά και τη σημαντι-
κή δημοσκοπική άνοδο
που καταγράφει το Κίνημα
Αλλαγής υπό τη νέα του
ηγεσία. Επιβεβαιώνεται,
όπως είναι σε θέση να
γνωρίζει η «Political», και
από τις εσωτερικές διερ-
γασίες και πρωτοβουλίες
που αναλαμβάνει κάθε
κομματικός σχηματισμός.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσε-
ται, σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες, επιστολή με
ημερομηνία τη 10η Φε-
βρουαρίου του 2022 του
γραμματέα Οργανωτικού
της Νέας Δημοκρατίας,
Στέλιου Κονταδάκη, προς
τους προέδρους των ΝΟΔΕ
και ΔΗΜΤΟ ανά την Ελλά-
δα, στην οποία ζητείται η
επικαιροποίηση των στοι-
χείων των εκλογικών αντι-
προσώπων, ενόψει των
επικείμενων εκλογών με
βάση αυτούς που στελέχω-
σαν τα εκλογικά τμήματα
στις εκλογές του Ιουλίου
του 2019. Η Πειραιώς ζητά
από τους προέδρους των
«γαλάζιων» Νομαρχιακών
Επιτροπών να καλυφθούν
όλα τα τμήματα με τουλάχι-
στον έναν τακτικό και έναν
αναπληρωματικό εκλογικό
αντιπρόσωπο. «Δεν θα
πρέπει να εφησυχάζουμε
με σκοπό το καλύτερο
εκλογικό αποτέλεσμα»,
ήτοι τη νίκη και την αυτο-
δυναμία, όπως επισημαί-
νεται χαρακτηριστικά στην
τριών παραγράφων επι-
στολή.  

Έτσι θα παταχθεί η οπαδική βία

Α
ποφασισμένη να μην αφήσει μία ακό-
μα ευκαιρία να πάει χαμένη στο μέ-
τωπο της οπαδικής βίας είναι η κυ-
βέρνηση και αυτό επιβεβαιώθηκε

από το ότι μέσα σε λίγες μέρες ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης συγκάλεσε δεύτερη σύσκεψη στο
Μέγαρο Μαξίμου για την κατάρτιση του νέου
αθλητικού νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται
να παρουσιαστεί λεπτομερώς την ερχόμενη
εβδομάδα. Και χθες, λοιπόν, μετά τον πρωινό
καφέ έλαβε χώρα σύσκεψη στο Μαξίμου υπό
τον κ. Μητσοτάκη με τη συμμετοχή των υπουρ-
γών κ.κ. Γεραπετρίτη, Θεοδωρικάκου, Τσιάρα
και Αυγενάκη, προκειμένου να «κλειδώσει» το
τελικό πακέτο, το οποίο αναμένεται να είναι αρ-
κετά αυστηρό. Μένει, δε, να διευκρινιστεί με
ποια μορφή θα γίνει η ανακοίνωση της νέας πα-
ρέμβασης της Πολιτείας. 

Αρχής γενομένης από την αυστηροποίηση
του πλαισίου για τις λέσχες φιλάθλων, στόχος
είναι να γίνει ξεκαθάρισμα των παράνομων από
τις νόμιμες λέσχες. Και, βεβαίως, όσες βρεθούν
να λειτουργούν παρανόμως, θα κλείσουν. Μάλι-
στα, υπάρχει στο τραπέζι εισήγηση να υπαχ-
θούν οι εν λόγω λέσχες υπό τον έλεγχο και την
ευθύνη των ΠΑΕ, ενώ αρκετά σοβαρό είναι το

ενδεχόμενο να αυστηροποιηθούν έτι περαιτέ-
ρω οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας αυ-
τών και οι ΠΑΕ να είναι υπόλογες και αντιμέτω-
πες με συνέπειες, σε περίπτωση επεισοδίων.
Όχι, δηλαδή, οι λέσχες απλώς να λειτουργούν
με τη «βούλα» των ομάδων, αν και κάτι τέτοιο εί-
ναι σαφές ότι προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις
από τις ΠΑΕ που θεωρούν ότι η Πολιτεία πάει
απλώς να τους περάσει τον «μουντζούρη». 

Φρένο στις αναστολές
Ως προς την αυστηροποίηση του νομικού

πλαισίου και με δεδομένο ότι πρόσφατα έγινε
αυστηρότερος ο ποινικός κώδικας, σύμφωνα
με πληροφορίες της «Political», τρεις είναι οι
βασικές αλλαγές που εξετάζονται: η επέκταση
του ιδιώνυμου για να κλείσουν οι όποιες τρύπες
υπάρχουν, το «φρένο» στον ανασταλτικό χαρα-
κτήρα στις ποινές για τα αδικήματα που συνδέ-

ονται με την αθλητική βία και η ύπαρξη περιορι-
στικών όρων, σε περίπτωση που η δικάσιμος
παίρνει αναβολή. Θεωρείται πως έτσι θα κλεί-
σουν σημαντικά παράθυρα που υπάρχουν στο
σκέλος της απονομής της δικαιοσύνης, καθώς
το πρόβλημα δεν είναι το ονομαστικό ύψος των
ποινών αλλά η εφαρμογή τους, με αρκετούς δι-
καστικούς να «κρύβονται» πίσω από συγκεκρι-
μένα παραθυράκια. 

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα επέλ-
θουν και δραστικές αλλαγές στη διοίκηση της
ΕΠΟ, με την εφαρμογή της λεγόμενης Ολιστι-
κής Μελέτης που η ίδια η ΕΠΟ έχει ψηφίσει,
καθ’ υπαγόρευση της UEFA, αλλά δεν εφαρμό-
ζει. Αυτό αναμένεται να αλλάξει, ενώ σημαντι-
κές αλλαγές θα πρέπει να αναμένονται και στο
σκέλος της διαιτησίας, αλλά και στην ενίσχυση
του ερασιτεχνικού αθλητισμού. 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Τι θα προβλέπει το νέο 
και αυστηρότερο αθλητικό
νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί
την ερχόμενη εβδομάδα

Την κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης για δημόσιους υπαλ-
λήλους και συνταξιούχους προ-
ανήγγειλε ο πρωθυπουργός μι-
λώντας στον ΣΚΑΪ σε συνέντευξή
του στον Γιώργο Αυτιά, η οποία θα

μεταδοθεί σήμερα το πρωί. Ανα-
φορικά με τον κατώτατο μισθό, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε
ότι η αύξηση θα είναι μεγάλη. Επί-
σης, ο πρωθυπουργός επεσήμανε
πως θα συνεχιστούν τα μέτρα στή-

ριξης για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής ακρίβειας τον Μάρτιο
και τον Απρίλιο. «Θα παρέχουμε τη
στήριξη για όσο διάστημα χρει-
αστεί», σημείωσε. Όπως είπε, ελ-
πίζει ότι από την άνοιξη θα υπάρξει

μια αποκλιμάκωση στις τιμές της
ενέργειας. «Η υλοποίηση του προ-
ϋπολογισμού είναι απαράβατη.
Εφόσον πάρουμε μέτρα, αυτά θα
είναι στοχευμένα», ξεκαθάρισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: «Καταργείται για όλους η εισφορά αλληλεγγύης το 2023»
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της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Ε
υρύ κοινοβουλευτικό μέτωπο για
την κύρωση της σύμβασης προ-
μήθειας έξι επιπλέον πολεμικών
αεροσκαφών Rafale, τριών φρε-

γατών Belharra και των τορπιλών για τα
υποβρύχια 214 διαμορφώθηκε κατά τη
συζήτηση της Επιτροπής Εξωτερικών και
Άμυνας της Βουλής, καθώς ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και
Ελληνική Λύση τάχθηκαν θετικά στο νο-
μοσχέδιο. Κατά, όπως αναμενόταν, τοπο-
θετήθηκε το ΚΚΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ για ακόμη
μία φορά δεν πήρε σαφή θέση εκφράζον-
τας επιφύλαξη για την Ολομέλεια.

Oι απειλές
Η δύσκολη εθνικά συγκυρία ωστόσο με-

τά και τις ευθείες απειλές του Τούρκου
υπουργού Εξωτερικών για τα ελληνικά νη-
σιά, σε συνάρτηση με την ασαφή για ακόμη
μια φορά στάση της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, πυροδότησε το κλίμα στη συνε-
δρίαση. «Συζητάμε σε αυτήν τη συγκυρία
γιατί πρέπει να ενισχύσουμε την αποτρε-
πτική ισχύ; Έχει λογική η γκρίνια; Ταιριά-
ζει με τις συνθήκες;», αναρωτήθηκε ο
βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσά-
κος, τονίζοντας ότι με τις τοποθετήσεις του
ΣΥΡΙΖΑ εξασθενεί το εσωτερικό μέτωπο.
Εξάλλου ο κ. Κουμουτσάκος επανέλαβε τη
θέση της κυβέρνησης ότι η αρνητική στά-
ση του ΣΥΡΙΖΑ έχει συνέχεια και συνέπεια.
«Είπε “όχι” στον προϋπολογισμό για την
άμυνα, “όχι” στην ελληνογαλλική συμφω-
νία, “όχι” στις φρεγάτες, “όχι” στα αερο-
σκάφη, “όχι” για την ελληνοαμερικανική
συμφωνία. Αυτή η στάση είναι σε απόλυτη

αναντιστοιχία με το εθνικό φρόνημα», είπε
ο Γ. Κουμουτσάκος. Απαντώντας στις αιχ-
μές, ο Θ. Δρίτσας υποστήριξε ότι εθνική
ενότητα δεν μπορεί να είναι η ταύτιση με
τις κυβερνητικές επιλογές. «Είναι δυνα-
τόν; Όρμπαν θα γίνουμε; Πολωνία θα γί-
νουμε; Τι είναι αυτά;», είπε ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνοντας πάντως τη συνε-

δρίαση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νί-
κος Παναγιωτόπουλος είπε πως οι συμβά-
σεις που έρχονται προς ψήφιση καλύ-
πτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της
Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμι-
κού Ναυτικού, ενώ θα ακολουθήσουν νέα
εξοπλιστικά προγράμματα για την ενίσχυ-
ση του Στρατού Ξηράς. Διαβεβαίωσε ακό-

μη ότι η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει αμέ-
ριμνα την απειλή των drones, αλλά εξετά-
ζει λύσεις. «Γίνονται πολλές κινήσεις σε
πολλά επίπεδα», σημείωσε ο υπουργός.

Η κόντρα για τα νέα εξοπλιστικά θα κο-
ρυφωθεί στις αρχές της εβδομάδας, κα-
θώς το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συ-
ζήτηση στην Ολομέλεια.

Επίθεση στην αντιπολίτευση για λαϊκισμό και αρα-
χνιασμένα δόγματα εξαπέλυσε ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο νομοσχέδιο για τον
νέο ΕΦΚΑ, κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης
στη Βουλή. «Εσείς είστε με τα δόγματα και
τις συντεχνίες, ενώ εμείς με τους πολ-
λούς και ανυπεράσπιστους πολίτες», τό-
νισε ο υπουργός κατηγορώντας την αν-
τιπολίτευση ότι δεν έχει καταλάβει πόσο
αγανακτισμένοι είναι οι πολίτες με τη ση-
μερινή κατάσταση στον ΕΦΚΑ και ότι, «χαϊ-
δεύοντας» κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων,
αποξενώνεται από την ευρεία πλειοψηφία

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «ο ΕΦΚΑ είναι πολυ-
τραυματίας και χρειάζεται ολιστική προσέγγιση». Πα-

ράλληλα υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική
στον τομέα της ασφάλισης, καθώς το 2021 έγινε ρεκόρ
δεκαετιών στην απονομή συντάξεων, καθώς έφτασαν

τις 225.000 από 123.000 το 2019. Επίσης σημείωσε
ότι το 80% των πολιτών είναι ικανοποιημένο

από τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέν-
τρου εξυπηρέτησης.

Το νομοσχέδιο προωθεί έναν ΕΦΚΑ
«πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο

φιλικό» υπογράμμισε και ανακοίνωσε ότι οι
πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές για την

έκδοση των συντάξεων είναι 458 και ότι αποφασί-
στηκαν οι πρώτες προσλήψεις συμβασιούχων και
προωθούνται προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων ΠΕ
στον Οργανισμό.

Στα χαρακώματα κυβέρνηση και
αντιπολίτευση για τον νέο ΕΦΚΑ

Την απόσυρση του συνόλου του νομοσχεδίου ζήτησαν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, ενώ επιτέθηκαν στην κυβέρνηση για τις κατεπείγουσες
διαδικασίες με τις οποίες εισαγάγει προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέ-
διο. Για νομοσχέδιο πολιτικά απαράδεκτο και με πελατειακό χαρακτήρα
έκανε λόγο η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Αντί-
θετος με τη διαδικασία δήλωσε και ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Μουλ-
κιώτης, συντασσόμενος με τη θέση περί απόσυρσής του. Νομοσχέδιο-
έκτρωμα που αλλάζει άρδην τα εργασιακά δικαιώματα το χαρακτήρισε ο ει-
σηγητής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για
fast track διαδικασίες προκειμένου να μην υπάρξει χρόνος για αντιδράσεις.

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί Δευτέρα και Τρίτη στην αρμόδια Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων και την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη θα εισαχθεί
προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Χατζηδάκης για λαϊκιστές και αραχνιασμένα δόγματα

Οι Belharra τούς φέρνουν πιο κοντά 

Διαβεβαιώσεις ότι αν προκύψουν ευθύνες για το περιστατικό στο Μουσι-
κό Σχολείο Ιλίου, όπου καθηγητής πρόσβαλε μαθητή που εμφανίστηκε στην
τάξη με φούστα, αυτές θα αποδοθούν, έδωσε στη Βουλή η Ζέττα Μακρή,
απαντώντας ωστόσο με νόημα σε όσους προσπαθούν να αποκομίσουν πολι-
τικά οφέλη από τέτοια περιστατικά προβάλλοντας δήθεν επιχειρήματα περί
δικαιωματισμού σε ανήλικα παιδιά.

Η Ζέττα Μακρή χαρακτήρισε σεβαστό και απαραίτητο το δικαίωμα αυτο-
προσδιορισμού των μαθητών, τονίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να γίνονται σε-
βαστοί και οι στοιχειώδεις ενδυματολογικοί κανόνες που δεν αναιρούν τον
αυτοπροσδιορισμό.

Ωστόσο, η αναφορά του βουλευτή του ΜέΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη σε «τρανς
μαθητή» προκάλεσε την αντίδραση της υφυπουργού, η οποία υπογράμμισε
πως είναι συγκλονιστικό ένας βουλευτής να προσδιορίζει έναν ανήλικο μα-
θητή 12 ετών ως τρανς, όταν εκείνος ουδέποτε προσδιόρισε έτσι τον εαυτό
του. «Με πόση ευκολία βουλευτής Κοινοβουλίου προσδιορίζει ο ίδιος ένα
παιδί ανήλικο που αναζητά τα όριά του και του βάζει ταμπέλα;», αναρωτήθη-
κε η κυρία Μακρή. Απαντώντας ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 ανέφερε ότι αν δεν
υπήρχε η κατακραυγή και αν τα παιδιά δεν έπαιρναν την υπόθεση στα χέρια
τους, η κατάσταση δεν θα είχε εκτονωθεί και αναρωτήθηκε αν το υπουργείο
Παιδείας φοβίζει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει τρανς μαθητής.

Άναψε φωτιές στη Βουλή  η αναφορά σε «τρανς μαθητή»

ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση
υπερψήφισαν τα εξοπλιστικά -
Κουμουτσάκος: «Σε απόλυτη αναντιστοιχία
με το εθνικό φρόνημα ο ΣΥΡΙΖΑ» 
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Σ
ε κεντρικό δόγμα της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής αναδει-
κνύεται η επιχείρηση αλλαγής
του κυριαρχικού καθεστώτος των

νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, «γραμ-
μή» την οποία χάραξε ο ίδιος ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν και ακολουθούν πιστά οι
υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών του.

Η Τουρκία επιδιώκει την αυθαίρετη σύν-
δεση της κυριαρχίας των νησιών με την
αποστρατιωτικοποίησή τους, στηριζόμενη
στο ιδεολόγημα πως η παρουσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων στο Ανατολικό Αιγαίο πα-
ραβιάζει τους όρους της Συνθήκης της
Λωζάννης και των Παρισίων. Η Αθήνα, πί-
σω από τη συντεταγμένη εκστρατεία πα-
ραπληροφόρησης, βλέπει μια μεθοδευμέ-
νη προσπάθεια της Άγκυρας η οποία εξε-
λίσσεται εδώ και περίπου έναν χρόνο και
εκδηλώνεται με απανωτά περιστατικά
προκλήσεων σε ρητορικό επίπεδο αλλά
και επί του πεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών προειδο-
ποίησε με «διεθνοποίηση» του ζητήματος,
επιχειρώντας να οικειοποιηθεί την πρα-
κτική που ακολουθεί η Αθήνα απέναντι
στην τουρκική επιθετικότητα. Μάλιστα, ο
Τσαβούσογλου απείλησε ότι, αν δεν απο-
μακρυνθούν άμεσα τα στρατεύματα από τα
ελληνικά νησιά, εκτός από τις επιστολές
στα Ηνωμένα Έθνη που στέλνει ο Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Τουρκίας, θα ακολου-
θήσει και «εκστρατεία ενημέρωσης» των
συμβαλλόμενων μερών των Συνθηκών
που «παραβιάζονται» σύμφωνα με το ανι-
στόρητο αφήγημα της Άγκυρας. 

Πλαστά στοιχεία
Την ένταση συντηρεί και το υπουργείο

Άμυνας της Τουρκίας, επιχειρώντας να
αντιστρέψει τις έννοιες του Διεθνούς Δι-
καίου. Η εκπρόσωπος του Χουλουσί Ακάρ,
Πινάρ Καρά, παρουσίασε και πλαστά στοι-
χεία με υποτιθέμενα περιστατικά «παρα-
βιάσεων» από ελληνικά μαχητικά και πο-
λεμικά πλοία. «Το 2022, η Ελλάδα διέπρα-
ξε 229 παραβιάσεις στα νησιά με απο-
στρατιωτικοποιημένο καθεστώς», ανέφε-
ρε η εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι
«οι στρατιωτικές δραστηριότητες της Ελ-
λάδας συνιστούν εκ βάθρων παραβίαση
των Συνθηκών και για το θέμα αυτό θα
ενημερωθούν οι συνομιλητές μας σε κάθε
είδους πλατφόρμα».

Το υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει

στο σύνολό τους τις τουρκικές αιτιάσεις. Η
ελληνική διπλωματία ετοιμάζει την «αντε-
πίθεσή» της, με έμπειρους αναλυτές να
τονίζουν την ανάγκη προβολής των εθνι-
κών θέσεων σε όλα τα διεθνή φόρουμ. Η
Αθήνα, εκτός από την ενημέρωση εταίρων
και συμμάχων για τις τουρκικές προκλή-
σεις, ετοιμάζει και την απάντησή της μέσω
της μόνιμης αντιπροσωπείας της στον
ΟΗΕ στη δεύτερη επιστολή του Τούρκου
αντιπροσώπου Φεριντούν Σινιρλίογλου.
Τον Ιούλιο του 2021, ο Τούρκος διπλωμά-
της, στην επιστολή του προς τον Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είχε

επιχειρήσει να συνδέσει το ζήτημα της
κυριαρχίας με την αποστρατιωτικοποί-
ηση. Ακολούθησε η απάντηση της Μόνι-
μης Αντιπροσώπου, Μαρίας Θεοφίλη, και
η Άγκυρα επανήλθε τον Σεπτέμβριο με
νέα επιστολή, αρκετά πιο λεπτομερή από
τις προηγούμενες. Τα επιχειρήματα της
Άγκυρας ωστόσο είναι ανεδαφικά, καθώς
όσον αφορά τη Συνθήκη της Λωζάννης,
για να γίνει αναθεώρηση του κειμένου, θα
πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι συμβαλ-
λόμενοι, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες
Πολιτείες, η Γαλλία, η Μ. Βρετανία κ.λπ.
Ως προς τη Συνθήκη των Παρισίων, η

Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέ-
ρος, οπότε δεν μπορεί να εγείρει ζήτημα
αναθεώρησης.

Δεν πέφτουν οι τόνοι
Οι τόνοι, ωστόσο, δεν αναμένεται να πέ-

σουν, αφού η γείτονα βρίσκεται σε παρα-
τεταμένη προεκλογική περίοδο, με δι-
πλωματικούς κύκλους να υπογραμμίζουν
ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας πε-
ριστρέφεται γύρω από την επανεκλογή
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια ώρα,
η αντιπολίτευση με μπροστάρη τον Ρε-
πουμπλικάνο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, έχει
υιοθετήσει πλήρως την ακραία ρητορική
εναντίον της Ελλάδας, με τον κυβερνητικό
συνασπισμό να πλειοδοτεί στην ένταση. Ο
εσωτερικός ανταγωνισμός δεν αποκλεί-
εται να οδηγήσει τον Ερντογάν στη διεκδί-
κηση μιας «νίκης εντυπώσεων», ενός
ελεγχόμενου επεισοδίου μέσω του οποί-
ου θα επιχειρήσει να κάνει επίδειξη
ισχύος στους ψηφοφόρους του, τονίζουν
οι ίδιες πηγές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι δύο πλευρές
αναμένεται να συναντηθούν στην Αθήνα
στις 22 Φεβρουαρίου για τον 64ο γύρο των
διερευνητικών επαφών, από τις οποίες
δεν παράγονται αποτελέσματα, αφού κατά
κανόνα οι συζητήσεις κινούνται γύρω από
τις θαλάσσιες ζώνες. 

Χαρδαλιάς: «Έτοιμες όποτε και 
αν χρειαστεί οι Ένοπλες Δυνάμεις»
Μιλώντας στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής, ο Νίκος Παναγιωτόπου-
λος τόνισε ότι η προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων καθίσταται επιτακτική
και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να κάνουν «αυτό που πρέπει για να αντιμε-
τωπίσουμε τις προκλήσεις και τις απειλές της σημερινής γεωπολιτικής συγ-
κυρίας». Ηχηρό μήνυμα έστειλε και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Χαρδαλιάς, που πραγματοποιεί σειρά επισκέψεων σε μονάδες και σχηματι-
σμούς του Ανατολικού Αιγαίου. «Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως παραμένουμε
ψύχραιμοι, παραμένουμε νηφάλιοι, παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές
του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, πάνω από όλα, όμως, οι
Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν έτοιμες, όποτε και αν χρειαστεί, να προασπι-
στούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Εν μέσω
παρατεταμένης
προεκλογικής
περιόδου θα
επιχειρήσει να κάνει
επίδειξη ισχύος στους
ψηφοφόρους του

Αφορμή για 
«ελεγχόμενο 
επεισόδιο» 
ψάχνει 
ο Ερντογάν

Με πρωτοσέλιδο
χάρτη η «Turkiye»
υποδεικνύει 
τα ελληνικά νησιά
που πρέπει 
να «αφοπλιστούν» 



ΤΤο κοφτό «όχι»
Μητσοτάκη
Με ένα κοφτό «όχι» έκλεισε ο Κ. Μητσοτά-
κης τη συζήτηση που έχει ανοίξει -και στο
επιτελείο του- για πιθανή αλλαγή τού εκλο-
γικού νόμου που ψήφι-
σε η κυβέρνηση της
ΝΔ. Όπως μου εκ-
μυστηρεύτηκε
στενός του συ-
νεργάτης, ο πρω-
θυπουργός ούτε
καν που συζητάει να
κατεβάσει το όριο της
αυτοδυναμίας στο 35% για
δύο λόγους: Γιατί η αντιπολίτευση θα τον
κατηγορούσε για ηττοπάθεια και γιατί θα
δεχόταν σφοδρό πλήγμα η προσωπική του
αξιοπιστία.

Πολιτικο-αυτοδιοικητική
σύναξη στο Γαλάτσι 
Μια μεγάλη αυτοδιοικητική παρέα μαζεύ-
τηκε σε ταβέρνα στο Γαλάτσι και όσο το κλί-
μα ζεσταινόταν, το κρασί έρεε και τα κοψί-
δια πήγαιναν και έρχονταν, τόσο άναβε η
πολιτική συζήτηση. Οικοδεσπότης της μά-
ζωξης ήταν ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ και δή-
μαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος
και καλεσμένοι του οι δήμαρχοι Ηρακλείου
Νίκος Μπάμπαλος, Φαλήρου Γιάννης Φω-
στηρόπουλος, Πεύκης Τάσος Μαυρίδης,
Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας, Χο-
λαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, Δάφνης-
Υμηττού Αθανάσιος Μπινίσκος και Αμαρου-
σίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου. Όπως κατα-
λαβαίνετε, συζητήθηκαν τα πάντα: Από την
πρόσφατη κακοκαιρία και τα προβλήματα
συντονισμού Πολιτείας - Αυτοδιοίκησης
μέχρι τον χρόνο των εκλογών και τις επιδό-
σεις του νεοεισερχόμενου στην πολιτική
σκηνή αρχηγού τού ΚΙΝΑΛ. 
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Ποιος κορυφαίος υπουργός
του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε, και μάλι-
στα μεγαλοφώνως, στο καφε-

νείο της Βουλής ότι το πιο απο-
τελεσματικό στέλεχος της κυβέρ-

νησης Μητσοτάκη είναι ο διευθυντής
του γραφείου του πρωθυπουργού Γρη-
γόρης Δημητριάδης; Η δημόσια παραδο-
χή έχει τη σημασία της, διότι προέρχεται
από έναν πολιτικό αντίπαλο που μάλιστα
αισθάνεται ότι δεν δεσμεύεται από τις
«γραμμές» του αρχηγού του. 

Δημοσιογράφος αλληλοαναιρείται 
«Όχι, καλέ, δεν μοίραζαν τζάμπα χρήμα στις φωτιές της

Ηλείας… Μέχρι εγώ το είχα πάρει που πάτησα το πόδι μου
για πρώτη φορά εκεί», περιγράφει σε ανάρτησή της στο
Facebook η δημοσιογράφος Ρομίνα Ξύδα. Βέβαια η ίδια, σε
άλλη ανάρτησή της, εξηγεί ότι κατόπιν επέ-
στρεψε τα χρήματα, αλλά αυτό που δεν
εξηγεί είναι πότε τα επέστρεψε. Μή-
πως όταν η Πολιτεία απείλησε ότι θα
κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον
όσων τα πήραν χωρίς να τα δικαιούν-
ται ή εναντίον εκείνων που τα πήραν,
αρχικώς, διπλά ή τριπλά; 

Άρχισαν τα όργανα στο ΚΙΝΑΛ
Πρώιμα άρχισαν τα όργανα στο ΚΙΝΑΛ. Η
πρώτη βολή ήρθε από την ευρωβουλευτή

Εύα Καϊλή, η οποία έδειξε μια αποστροφή
στις ίσες αποστάσεις που κράτησε η Χαρι-
λάου Τρικούπη στην κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολούθησε η δεύτερη, πιο ηχηρή, από τον
Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος το κλιμάκωσε,

χαρακτηρίζοντας «θλιβερές τις ίσες απο-
στάσεις». Τι θέλουν να πουν με δικά τους
λόγια στον νέο αρχηγό τα δύο στελέχη; Ότι

δεν είναι μόνος του… Κάτι μου λέει ότι θα
έχει και συνέχεια. 

Μ
αθαίνουμε ότι ο δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος
Δούκας έστειλε επιστολή στον δήμαρχο Πύρ-
γου Τάκη Αντωνακόπουλο και ουσιαστικά ζη-
τάει συγγνώμη για τις ατυχείς δηλώ-

σεις του. Για αυτό ο λαός έχει μια παροιμία,
«στερνή μου γνώση, να σ’ είχα πρώτα», αλ-
λά προφανώς ο κ. Δούκας έκανε… κο-
πάνες από το μάθημα των ελληνικών
παραδόσεων, όταν το δίδασκαν στο
Κολλέγιο Αθηνών. 

Πάντως ο κ. Αντωνακόπουλος,
που έσπευσε με δηλώσεις του να
κατακεραυνώσει τον μεν κ. Δούκα
για τις δηλώσεις του, τον δε κ. Λιβα-
νό για την έλλειψη ανακλαστικών, όταν
το 2007 ο κ. Δούκας κατέβαινε στην
Ηλεία μαζί με τον τότε υφυπουργό Υγείας κ.
Γιώργο Κωνσταντόπουλο για να αντιμετωπίσουν
τα προβλήματα των πληγέντων που είχαν προκαλέσει οι
πυρκαγιές, δεν είχε φειστεί επαίνων για την τότε κυ-

βέρνηση, παρότι ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.  Στον το-
πικό Τύπο της εποχής διαβάζουμε: «Άμεση παρέμβαση
στον υφυπουργό Υγείας κ. Κωνσταντόπουλο για την από-

φαση να χορηγηθούν οι επιταγές των 3.000 ευ-
ρώ στους δικαιούχους πυρόπληκτους

συμπατριώτες μας από τον χώρο του
Νοσοκομείου Πύργου έκανε χθες το

πρωί ο Τάκης Αντωνακόπουλος.  Ο
βουλευτής συνεχάρη τον κ. υφυ-
πουργό για την απόφασή του να
παρακαμφθούν τα τυπικά διαδικα-
στικά προβλήματα». 

Έδινε, λοιπόν, ο κ. Αντωνακόπου-
λος ως βουλευτής συγχαρητήρια για

την παράκαμψη των τυπικών διαδικα-
στικών προβλημάτων και τώρα πλέον

υποκριτικά χαρακτηρίζει τον Π. Δούκα
«ανεπιθύμητο στην Ηλεία», όταν τότε (το 2007)

επικροτούσε όσα ο κ. Δούκας και ο κ. Κωνσταντόπουλος,
ως εντολοδόχοι της κυβέρνησης, έπρατταν.

Οι «κοπάνες» 
του Δούκα από 
το Κολλέγιο

Ένα επιχειρηματικό deal με «γαλάζιο» χρώμα και μεγάλο ενδιαφέρον έκλεισε τις προηγούμενες μέρες με-
ταξύ μεγάλου ομίλου που δραστηριοποιείται στα δημόσια έργα και στην ενέργεια και σε εκδότη εβδομαδιαίας
εφημερίδας που στηρίζει μαχητικά την κυβέρνηση. Η μία πλευρά, του ομίλου, διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με
το Μαξίμου και ιδιαίτερα με έναν από τους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού. Η άλλη, του εκδότη, που
επίσης είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου καθημερινά, για λόγους που μένει να φανούν στο μέλλον, ήθελε
μέτοχο στον δικό του όμιλο, τον κατασκευαστικό-ενεργειακό όμιλο, ο οποίος επεκτείνεται εντυπωσιακά, ανα-
λαμβάνοντας σημαντικά επενδυτικά ρίσκα. Την είδηση μου τη σφύριξε ένα πουλάκι, περιστεράκι για την ακρί-
βεια, το οποίο μου είπε ότι η συμφωνία επισφραγίστηκε με καλή κρητική ρακή.

Μεγάλο εκδοτικό επιχειρηματικό deal  



ΤΤο υπουργείο Εθνικής
Άμυνας δεν ξέρει τίποτα 
για τα ναυπηγεία

Περίεργα πράγματα ομολογουμένως. Το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνει πίσω στο
θέμα της εξυγίανσης των Nαυπηγείων Ελευ-
σίνας. Σε συνάντηση που υπήρξε στο υπουρ-
γείο, μεταξύ των εκπροσώπων των εταιρειών
Onex - Fincantieri, παρουσία του γγ του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνη Οικονό-
μου, οι εκπρόσωποι του υπουργείου δήλωσαν
αναρμόδιοι να συζητήσουν το σχέδιο εξυγίαν-
σης των Nαυπηγείων Ελευσίνας. Η εξέλιξη
αυτή έρχεται μόλις τέσσερις ημέρες πριν ο
αρμόδιος υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος
λάβει τελική θέση για το θέμα των ναυπηγείων
και το σχέδιο εξυγίανσης που έχει κατατεθεί.
Ο τελευταίος είχε υποσχεθεί στις 18 Ιανουαρί-
ου 2022, όταν συναντήθηκε με εκπροσώπους
των εργαζομένων στα ναυπηγεία, ότι θα δώσει
την τελική του απάντηση μέχρι τις 15 Φε-
βρουαρίου 2022. Τώρα το υπουργείο δεν ξέρει
τίποτα και μάλιστα προέτρεψε τους εκπροσώ-
πους των δύο επιχειρήσεων, Onex και Fin-
cantieri, να αποταθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο να συζη-
τήσουν το θέμα των χρεών της εταιρείας προς
το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και το ελληνικό Δη-
μόσιο εν γένει. Αν καταλάβατε τι συμβαίνει,
παρακαλώ να μας πείτε κι εμάς…

Νέα καλλιτεχνική
διευθύντρια στο ίδρυμα 
ΙΦ Κωστόπουλου
Από τις αρχές του έτους, η ιστορικός τέχνης Ει-
ρήνη Οράτη ανέλαβε τη θέση της καλλιτεχνικής
διευθύντριας στο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπού-
λου. Με πλούσια προ-
ηγούμενη εμπειρία, συγ-
κεκριμένα ως επιμελή-
τρια της Εθνικής Πινακο-
θήκης και επί σειρά ετών
της Συλλογής Έργων Τέ-
χνης της Alpha Bank, θα
συνδράμει αποφασιστικά
στην ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτή-
των, και ειδικότερα στον τομέα των Τεχνών, όπου
το Ίδρυμα έχει ήδη σημαντική παρουσία από την
ίδρυσή του το 1979 έως σήμερα.

Κοίτα να δεις που οι Κουτσολιούτσοι έτσι
όπως πάει η κατάσταση θα βγουν έξω… Το
δικαστήριο για το σκάνδαλο Folli Follie στη
συνεδρίαση της Τετάρτης 9/2 απέρριψε όλες
τις ενστάσεις ακυρότητας εναντίον του βου-
λεύματος και του κατηγορητηρίου που υπέ-
βαλε η υπεράσπιση. Αυτό σημαίνει ότι από
την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι
καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας. Τι
σημαίνει αυτό; Ότι το χρονοδιάγραμμα για να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα πάει μέχρι
τέλος Μαρτίου του 2022! Δηλαδή θα παρέλ-
θει το 18μηνο της προφυλάκισής τους και θα
βγουν έξω πριν ακόμα τελειώσει η δίκη… 

Νέα συμφωνία του ΟΤΕ με την KSAT, κορυ-
φαίο πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών. Συ-
νεργάζεται από τη NASA έως περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις. Η KSAT επέλεξε το κέντρο
δορυφορικών υπηρεσιών του ΟΤΕ στη Νε-
μέα. Στην ουσία ο ΟΤΕ παρέχει τις εγκατα-
στάσεις, τον σύγχρονο εξοπλισμό που δια-
θέτει και την εξειδίκευση του προσωπικού.
Ο Μιχάλης Τσαμάζ για άλλη μια φορά απο-
δεικνύει πόσο μπροστά είναι…

Το παρασκήνιο 
με τον
Χατζηθεοδοσίου… 

E
γώ σας το είχα γράψει εγκαίρως από τη
στήλη ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιάν-
νη Χατζηθεοδοσίου και έπεσα μέσα

100%. Μαθαίνω, λοιπόν, ότι κάποιες από τις αι-
τίες που αφορούσαν την αμφισβήτησή του στην
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, σύμφωνα με
κατηγορίες άλλων μελών, ήταν η αυταρχική
προς το στελεχιακό δυναμικό της Κεντρικής
Ένωσης συμπεριφορά του, που δημιουργούσε
κλίμα φόβου και απαξίωνε την προσωπικότητα
του κάθε υπαλλήλου, με συνέπεια πολλά στελέ-
χη της Κεντρικής Ένωσης είτε να μην επιθυ-
μούν είτε να αδυνατούν να συνεργάζονται μαζί
του. Άλλες κατηγορίες αφορούσαν αθρόες
προσλήψεις με το σύστημα της σύμβασης πα-
ροχής υπηρεσιών χωρίς να τεκμηριώνει την
ανάγκη της πρόσληψης αυτών, με αποτέλεσμα
να επιβαρύνεται η Κεντρική Ένωση με σημαντι-
κές δαπάνες. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν,
όπως μου λένε, η οργάνωση εκδήλωσης για τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης σε νυχτερινό κέν-
τρο εν μέσω πανδημίας. Του αρέσουν τα μπου-
ζούκια του κ. Χατζηθεοδοσίου. Συνήθως πηγαί-
νει με τον Σπίρτζη και τη Γεροβασίλη… 

Περνάω στο κοσμικό ρεπορτάζ,
όπου θα έχουμε γάμους… Πάει
για τρίτο γάμο ο 55χρονος
πρώην καζινάρχης και ποδο-

σφαιρικός παράγοντας Κώστας
Πηλαδάκης. Χαρά στο κουράγιο

του, πάντως. Θα παντρευτεί, έμαθα, μια παίκτρια του
«Survivor», μοντέλο εις το επάγγελμα, ονόματι
Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου…
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Θα βγουν έξω 
οι Κουτσολιούτσοι; 

Ο Τσαμάζ μετατρέπει 
τον ΟΤΕ σε σύγχρονο
τεχνολογικό πάροχο

Κωνσταντόπουλος 
κατά Τασίας

Μέχρι και ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού
εξεμάνη με την Τασία. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος
απάντησε στα όσα είπε προσφάτως η Τασία Χριστο-
δουλοπούλου, που εμ-
φανίσθηκε να αναπολεί
τους πρασινοφρουρούς
του ΠΑΣΟΚ. «Πικραίνο-
μαι και αγανακτώ, αλλά
τα καταπίνω διότι μου εί-
ναι αδιανόητα», είπε, για
να αναρωτηθεί, «είναι
ποτέ δυνατόν να λέγονται
αυτά από στελέχη ενός κόμματος που κυβέρνησε
στο όνομα της πρώτη φορά Αριστεράς; Αυτή η αμε-
τροέπεια και η ελευθεριότητα στον πολιτικό λόγο εί-
ναι δείγμα αντίστοιχου πολιτικού ήθους και αντί-
στοιχης κοινωνικής ευθύνης».
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Ντένη Καρέλη
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Ανατρίχιασαν στο άκουσμα της
ερευνητικής δημοσιογραφίας
N

α ξέρετε ότι οι αναφορές του Μιχάλη Κατρίνη από το βήμα της Βουλής στην
Ολομέλεια προκάλεσαν αναταραχές όταν έκανε μια αναφορά για την «ερευνητι-
κή δημοσιογραφία». Συγκεκριμένα ο κ. Κατρίνης, κατά τη συζήτηση για το πόρι-

σμα της εξεταστικής επιτροπής για τη «λίστα Πέτσα», απάντησε αρχικά στα περί ίσων
αποστάσεων λέγοντας ότι «το ΚΙΝΑΛ κρατά όχι ίσες αλλά μεγάλες αποστάσεις από ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ».  Παράλληλα κατηγόρησε τόσο τη ΝΔ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εμφορούνται
από μια αντίληψη και νοοτροπία ελέγχου των μέσων ενημέρωσης. «Δεν υπάρχει δημο-
κρατία και κράτος δικαίου, όταν οι δημοσιογράφοι εργάζονται κάτω από την ορατή ή αό-
ρατη απειλή μιας απόλυσης, όταν αυτός που ασκεί κριτική, διεκδικεί την αυτονομία του ή
έχει διαφορετική άποψη στοχοποιείται και οδηγείται σε πολιτική και -σε κάποιες περι-
πτώσεις- ηθική εξόντωση.  Δεν νοείται δημοκρατία στην οποία η ερευνητική δημοσιο-
γραφία αντιμετωπίζεται ως απειλή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εδώ, λοιπόν, κάποιοι ερ-
μήνευσαν ότι η αποστροφή του αφορούσε τον εκδότη Κώστα Βαξεβάνη. Η ατάκα περί
«ερευνητικής δημοσιογραφίας» έκανε και ορισμένους από τον ΣΥΡΙΖΑ να την ερμηνεύ-
σουν ως έμμεση στήριξη στον Βαξεβάνη, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα τηλέφωνα
στη Χαριλάου Τρικούπη.  Με βάση τα παραπάνω, βάλτε, σας παρακαλώ, στην εξίσωση ότι
ο κ. Κατρίνης πριν από λίγες μέρες έδωσε συνέντευξη στην «Αυγή» και ο Κεγκέρογλου
έγραψε άρθρο στην εφημερίδα «Documento».

Οι ειδικές αποστολές του Μαρινάκη… 
Το ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει αναλάβει ρόλο ειδικών αποστολών,
φαντάζομαι, θα το έχετε καταλάβει. Οργώνει την επαρχία όχι μόνο για να
δώσει τη γραμμή του κόμματος, αλλά καταγράφει και προβλήματα.
Συναντήθηκε, μάλιστα, με τους νεότερους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και είχε στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού
έργου και ιδιαίτερα των πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών για τους
νέους. «Πρέπει να περάσει το μήνυμα σε όλους πως η κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη αληθινά προοδευτική και μεταρρυθμιστική
κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται κοντά στους νέους έμπρακτα και όχι με
συνθήματα και κούφιες υποσχέσεις», είπε με νόημα ο γραμματέας της ΝΔ.
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Τα χρέη του παλιού
νομάρχη Καρδίτσας 
Ο πρώην νομάρχης Καρδίτσας Φώτης Αλε-
ξάκος κατηγορεί, μαθαίνω, την Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας για τις διαδικασίες εκτέ-
λεσης των έργων μετά τον «Ιανό». Και εκεί
που λες μπράβο που υπάρχει και σκληρή
κριτική, μαθαίνεις ότι ο συγκεκριμένος
κύριος έχει χρεώσει την Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας με 230.000 ευρώ. Υπάρχει, λέει, δι-
καστική απόφαση που αφορά διαγωνισμό
του 2009, ο οποίος κατακυρώθηκε σε τοπι-
κό εργολάβο. Όμως, ακολουθούν τρεις μη
σύννομες αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής της Νομαρχίας Καρδίτσας που
φρέναραν την κατακύρωση του διαγωνι-
σμού, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να προ-
σφύγει στα δικαστήρια με αγωγή. Του επι-
δικάστηκε ένα ποσό περί τις 140.000 ευρώ,
που ουδέποτε πληρώθηκαν, τοκίστηκαν
και τώρα το ποσό φτάνει τις 230.000 ευρώ.
Ποσό που βαρύνει τώρα τη διοίκηση Αγο-
ραστού. Μιλάμε για παράνοια!

Οι πληροφορίες από το μέτω-
πο της φτώχειας λένε ότι η
κυβέρνηση εξετάζει την πα-
ροχή επιδόματος για την κά-
λυψη αναγκών της ενέργειας:
ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέ-
λαιο θέρμανσης. Προφανώς
θα τεθούν εισοδηματικά και
γεωγραφικά κριτήρια. Το αν
θα δοθεί υπό μορφή κουπονι-
ού ή θα μπουν τα λεφτά στους
λογαριασμούς δεν έχει ακόμα
διευκρινιστεί…

Κλείνει τις πόρτες
πίσω του ο Αλέξης 

Ένα «πουλάκι» μού είπε ότι στον Al-
pha είναι έξαλλοι με τον πρόεδρο Αλέ-
ξη… ο οποίος ανοιχτά διαρρέει ότι ακύ-
ρωσε συνέντευξή του επειδή το κανάλι
έπαιξε τη δημοσκόπηση της Abacus.
Μάλιστα, στελέχη του ομίλου εκτιμούν
ότι με την κίνηση αυτή ο Αλέξης Τσίπρας
αμφισβητεί την αξιοπιστία του καναλιού
και δίνει την εντύπωση στην κοινωνία
ότι ο Alpha δημοσιοποιεί στημένες δη-
μοσκοπήσεις. Το χειρότερο όλων είναι
ότι ο πρόεδρος Αλέξης πίστευε ότι, μετά
τη σχετική «εντολή» του, στον Alpha θα
έτρεμαν και δεν θα έπαιζαν τη δημο-
σκόπηση.



Σ
τη διαβεβαίωση πως η κυβέρνη-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα
εξακολουθήσει να στηρίζει την
ελληνική κοινωνία για όσο χρονι-

κό διάστημα χρειαστεί, καθώς έχει δρο-
μολογήσει ένα δυναμικό σχέδιο στήριξης
έναντι των οδυνηρών επιπτώσεων της
ακρίβειας, προχωρά σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα «Political» ο αναπληρω-
τής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας. 

Στο φόντο της αποπομπής του Σπήλιου
Λιβανού από το κυβερνητικό σχήμα, ο κ.
Πέτσας επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας
ότι «ο κ. Τσίπρας, όπως και τότε, έτσι και
σήμερα δεν βρίσκει να πει μία κουβέντα
για τις ακραίες συμπεριφορές στελεχών
του. Παραμένει ο ίδιος και αυτό το κατα-
νοούν οι πολίτες, που μας κρίνουν
όλους». Τέλος, ο Στέλιος Πέτσας υποστη-
ρίζει ότι το υπουργείο Εσωτερικών «έχει
το σχέδιο και τους πόρους για να ενισχύ-
σει την ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρί-
δας μας, προς όφελος όλων των πολιτών». 

Παρά τα πακέτα στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, η ακρίβεια σε ενέρ-
γεια και βασικά αγαθά ροκανίζει το ει-
σόδημα και απειλεί την κοινωνική συ-
νοχή. Υπάρχουν οικονομικές εφεδρεί-
ες, ώστε να δοθούν και άλλες ενισχύ-
σεις; Γιατί η κυβέρνηση αρνείται να
μειώσει τον ΦΠΑ; Θα υπερψηφίσετε
την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση
του φόρου ειδικής κατανάλωσης στα
καύσιμα;

Κατ’ αρχάς, δεν πρέπει να υποτιμούμε
το γεγονός ότι το 2021, χάρη στην εμπιστο-
σύνη των Ευρωπαίων εταίρων μας, της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας καθώς
και των αγορών, η Ελλάδα πέτυχε υπερδι-
πλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις
αρχικές εκτιμήσεις. Οι πολύ πρόσφατες
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
τοποθετούν την αύξηση του ΑΕΠ το 2021
στο 8,5%, επίδοση που είναι η δεύτερη κα-
λύτερη στην Ευρωζώνη. Το γεγονός αυτό -
σε συνδυασμό με την κυβερνητική μεταρ-
ρυθμιστική πολιτική μείωσης των φόρων,
η οποία εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του
2019 με συνέχεια και συνέπεια, παρά τις
αλλεπάλληλες κρίσεις- μεταφράζεται σε
υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για κάθε
πολίτη. Όπως επισημαίνει στην τελευταία
τριμηνιαία έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα, το πραγματικό διαθέσιμο
εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών
σημείωσε ετήσια αύξηση κατά 4,7%, που
αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση
στην Ευρωζώνη, έξι φορές πάνω από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ήταν 0,8%.

Από την άλλη μεριά, προφανώς το ράλι
των ενεργειακών τιμών, όντας μείζον πα-
νευρωπαϊκό ζήτημα, επηρεάζει και το εγ-
χώριο καλάθι της νοικοκυράς. Για τον λό-
γο αυτό, η κυβέρνηση έθεσε από την πρώ-
τη στιγμή σε εφαρμογή ένα δυναμικό σχέ-
διο στήριξης της κοινωνίας, προκειμένου
να αμβλύνει κατά το δυνατόν τις δυσμε-
νείς συνέπειες των πρωτογενών και δευ-
τερογενών ανατιμήσεων. Από τον Σεπτέμ-
βριο και μετά που φάνηκε αυτή η απότομη
ανατίμηση του εισαγόμενου ενεργειακού
κόστους, έχοντας ως πρώτο μέλημα την
προστασία του οικογενειακού προϋπολο-
γισμού, έχουμε προχωρήσει σε διάφορες
παρεμβάσεις ελάφρυνσης του βάρους
στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και
στους αγρότες, συνολικού ύψους που

Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
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ΣΤEΛΙΟΣ ΠEΤΣΑΣ 

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο

«Δείχνουμε καθημερινά, 
στην πράξη, ότι η Πολιτεία 
είναι στο πλευρό της κοινωνίας»



υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα -
ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε πάνω από μία
ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ. Πρόκειται για
γενναία στήριξη, μεγαλύτερη από αυτή άλ-
λων ευρωπαϊκών χωρών, αναλογικά με τον
πληθυσμό και τα μεγέθη της εθνικής μας
οικονομίας. Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρ-
νηση θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους
πολίτες όσο εξακολουθεί να υπάρχει εμπι-
στοσύνη στην ελληνική οικονομία. Ευτυ-
χώς, η εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας έχει
εμπεδωθεί από την κυβέρνηση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και, ως εκ τούτου, μπορού-
με να στηρίζουμε την κοινωνία για όσο
χρειαστεί. 

Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση που η ει-
σαγόμενη ενεργειακή πίεση συνεχιστεί, το
οικονομικό επιτελείο εξετάζει και άλλες
παρεμβάσεις, πάντοτε στον βαθμό του εφι-
κτού και στον κατάλληλο χρονικό ορίζοντα.
Υλοποιούμε, με σύνεση, υπευθυνότητα και
μεθοδικότητα, καλώς μετρημένα βήματα,
ώστε να διατηρήσουμε στο ακέραιο τη δυ-
ναμική και την προοπτική της οικονομίας
μας. Και δείχνουμε καθημερινά, στην πρά-
ξη, ότι η Πολιτεία είναι στο πλευρό της κοι-
νωνίας. 

Δεν θεωρείτε πως είναι οξύμωρο σχήμα
η έστω και σταδιακή άρση των περιορι-
στικών μέτρων, ενόσω κρούσματα και
απώλειες παραμένουν σε υψηλά επίπε-
δα; Εκτιμάτε ότι με αυτή την εικόνα
υπάρχει το περιθώριο να γίνουν καρνα-
βαλικές εκδηλώσεις; 
Είναι αντιληπτό ότι τόσο οι πολίτες, που

ανυπομονούν για την επιστροφή στις προ
πανδημίας συνθήκες, όσο και οι επαγγελ-
ματίες των κλάδων που παραμένουν κλει-
στοί αναμένουν τη σταδιακή άρση των
υπαρχόντων περιορισμών. Ωστόσο, δεν
πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι
οι σκληροί δείκτες παραμένουν ακόμη σε
υψηλά επίπεδα και συνεπώς δεν πρέπει να
διακινδυνεύσουμε μια νέα πίεση στο σύ-
στημα υγείας. Όσον αφορά ειδικότερα τις
καρναβαλικές εκδηλώσεις, η επιτροπή των
ειδικών κατά την πρόσφατη συνεδρίασή
της εισηγήθηκε να μην πραγματοποιηθούν
ούτε φέτος, δεδομένης της ύπαρξης συνω-
στισμού. 

Ευελπιστώντας ότι σε σύντομο χρονικό
διάστημα θα επέλθει αποκλιμάκωση σε
όλους τους δείκτες, και με την παράλληλη
επιτάχυνση των εμβολιασμών, είμαι βέβαι-
ος πως θα είναι πιο εύκολο να αρθούν στα-
διακά κάποιοι από τους περιορισμούς που
υφίστανται ακόμη, χωρίς φυσικά αυτό να
σημαίνει ότι ήρθε το τέλος της πανδημίας. 

Εσχάτως ακούμε κυβερνητικούς αξιω-
ματούχους να τονίζουν ότι «οι εκλογές
θα γίνουν στην ώρα τους». Έχει αλλάξει

κάτι ως προς την εκπεφρασμένη θέση
του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η κυβέρ-
νηση θα εξαντλήσει την τετραετία;
Υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού
νόμου;
Δεν υπάρχει καμία σκέψη, ούτε κάποια

προεργασία, στο υπουργείο Εσωτερικών
για το θέμα αυτό. 

Στο φόντο του απαράδεκτου διαλόγου
Δούκα - Λιβανού η αντιπολίτευση κατη-
γορεί τη ΝΔ για πολιτική αναλγησία και
για πελατειακές σχέσεις. Αρκεί η απο-
πομπή του πρώην υπουργού για να δια-
λυθεί η αλγεινή εντύπωση που δημιουρ-
γήθηκε;
Όσα συνέβησαν είναι εκτός του αξιακού

κώδικα του πρωθυπουργού και προέδρου
της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό δεν υπήρ-
ξε καμία ανοχή και κανένα περιθώριο πα-
ραμονής, τόσο του κ. Λιβανού στην κυβέρ-
νηση, παρότι προσωπικός φίλος του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, όσο και του κ. Δούκα
στην παράταξή μας. Για όσα μας ψέγει η
αντιπολίτευση, είναι επειδή η προηγούμε-
νη κυβέρνηση δεν έδειξε ποτέ ανάλογη
συμπεριφορά.

Ο κ. Τσίπρας -όπως και τότε, έτσι και σή-
μερα- δεν βρίσκει να πει μια κουβέντα για
τις ακραίες συμπεριφορές στελεχών του.
Παραμένει ίδιος και αυτό το κατανοούν οι
πολίτες που μας κρίνουν όλους.

Όσον αφορά το υπουργείο Εσωτερικών
και το χαρτοφυλάκιο της Αυτοδιοίκη-
σης, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας
αυτό το διάστημα; 
Στο υπουργείο Εσωτερικών οικοδομού-

με μεθοδικά μια στέρεα σχέση εμπιστοσύ-
νης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πεδίο
της τακτικής χρηματοδότησης των ΟΤΑ, ερ-
γαζόμαστε συντονισμένα για να αντιστρέ-
ψουμε τη φθίνουσα πορεία των Κεντρικών

Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) τα προηγούμενα
χρόνια. Ήδη, το 2021 δώσαμε δεκατέσσε-
ρις μηνιαίες ΚΑΠ αντί για δώδεκα που δί-
νονται συνήθως. Και φέτος, η πρώτη τακτι-
κή επιχορήγηση για το 2022 από τους ΚΑΠ
-συνολικού ύψους 113,5 εκατ. ευρώ- που
δόθηκε τον Ιανουάριο είναι αυξημένη κατά
6,6% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό, με το
οποίο οι δήμοι επιχορηγήθηκαν πέρυσι.
Όπως έχουμε προαναγγείλει, το 2022 θα
είναι έτος αναμόρφωσης των ΚΑΠ, με σκο-
πό να υπάρξει μια πιο δίκαιη κατανομή, αλ-
λά και μια σημαντική προσπάθεια αύξησης
των πόρων που θα οδηγήσει στη σταδιακή
αναστροφή της πορείας συρρίκνωσης των
τελευταίων ετών. Για αυτήν την κυβέρνηση
δεν νοείται μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς
τη μεταφορά και των αντίστοιχων πόρων.

Παράλληλα, προχωρήσαμε στη σύσταση
μίας κοινής προπαρασκευαστικής ομάδας
εργασίας ανάμεσα στην Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το υπουργείο Οι-
κονομικών και το υπουργείο Εσωτερικών,
με βασικό αντικείμενο, πρώτον, την ανα-
μόρφωση και περαιτέρω ενίσχυση του
χρηματοδοτικού φακέλου των ΚΑΠ, δεύτε-
ρον, τη μόνιμη μείωση του επιτοκίου στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και,
τρίτον, τη βελτίωση της εισπραξιμότητας
από τους δήμους των ληξιπρόθεσμων
οφειλών τρίτων. Επίσης, θα εντάξουμε μέ-
σα σε αυτή την ομάδα δύο ακόμη βασικούς
άξονες: την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης
για την αντιμετώπιση των οικονομικών συ-
νεπειών που προκύπτουν από την αύξηση
του ενεργειακού κόστους και των ανατιμή-
σεων, καθώς και το πώς θα αντισταθμιστεί
η πρόσθετη επιβάρυνση που αναμένεται να
προκύψει από την επιβολή του τέλους τα-
φής, το οποίο εφαρμόζεται από τις αρχές
του έτους, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτι-
κή οδηγία. Η επιτροπή αρχίζει τις εργασίες
της την προσεχή Δευτέρα. Έχουμε ένα

σφικτό χρονοδιάγραμμα και το έργο των
μελών της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Στο πεδίο των αναπτυξιακών εργαλείων
που διαθέτουμε για την Αυτοδιοίκηση, το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο
αποτελεί την οικονομική δύναμη πυρός του
υπουργείου Εσωτερικών, με τον διευρυμέ-
νο χρηματοδοτικό φάκελο που εξασφαλί-
σαμε, εξελίσσεται με αμείωτο ρυθμό. Εν-
τάσσουμε συνεχώς νέα έργα, που συμβάλ-
λουν στην ανάκαμψη της εθνικής οικονο-
μίας και δημιουργούν νέες θέσεις εργα-
σίας σε όλη την Ελλάδα. Μέσα στον Μάρτιο,
οι συνολικές εντάξεις έργων από τον περα-
σμένο Μάιο προβλέπεται να ξεπεράσουν
σε ύψος προϋπολογισμού τα 2 δισ. ευρώ.

Συμπερασματικά, μετά τη μεγάλη κρίση
της προηγούμενης δεκαετίας και δύο χρό-
νια μάχης εναντίον της πανδημίας, εργαζό-
μαστε με στόχο να κάνουμε πραγματικά
ένα άλμα στο μέλλον για την Αυτοδιοίκηση.
Διαθέτουμε και το σχέδιο και τους πόρους
για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη σε κάθε
γωνιά της πατρίδας μας, προς όφελος όλων
των πολιτών.«
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«Διαθέτουμε και το σχέδιο
και τους πόρους για να
ενισχύσουμε την ανάπτυξη
σε κάθε γωνιά της
πατρίδας μας, προς 
όφελος όλων των
πολιτών»



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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ΗΠΑ και ΕΕ σπρώχνουν 
τον Πούτιν στην αγκαλιά της Κίνας 
Η

κορύφωση της ουκρανικής κρίσης οδηγεί
πλέον τον Πούτιν στην αγκαλιά της Κίνας.
Με δεδομένη την άκαμπτη στάση της Ουά-

σιγκτον στις προτάσεις της Μόσχας για την παροχή
εγγυήσεων ασφαλείας προς τη Ρωσία, προτάσεις
τις οποίες άλλωστε έχουμε ήδη αναλύσει από τη
στήλη αυτή από τον περασμένο Δεκέμβριο
(www.political.gr, 24/12/2021, σελ. 11), ο Βλαντίμιρ
Πούτιν με αφορμή την επίσκεψή του στο Πεκίνο
ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων προχώρησε σε σημαντικές συμφωνίες με
τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Έτσι, η κινεζική
πλευρά αφού κάνει λόγο για πρωτοφανείς δεσμούς
Κίνας - Ρωσίας για το ξεκίνημα μιας νέας εποχής
στις διεθνείς σχέσεις που δεν θα καθορίζονται από
τις ΗΠΑ, τονίζει ότι η Κοινή Δήλωση των δύο πλευ-
ρών εδραιώνει τον στενό συντονισμό και απορρί-
πτει την ηγεμονία των ΗΠΑ (www.globaltimes.cn,
4/2/2022). Είχε άλλωστε προηγηθεί βαρυσήμαντο
άρθρο του Πούτιν στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσε-
ων Xinhua (en.kremlin.ru/events 3/2/2022) με τίτ-
λο «Ρωσία και Κίνα: Μια στρατηγική εταιρική σχέση
προσανατολισμένη στο μέλλον».

Oι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη διμερή
ατζέντα και στην εμπορική και οικονομική συνερ-
γασία, με τον πρόεδρο της Κίνας να θέτει ως στόχο
την αύξηση του διμερούς εμπορίου των δύο πλευ-
ρών στα 250 δισ. δολάρια από 140 δισ. δολάρια που
ήταν το 2021 (en.kremlin.ru/events 4/2/2022). Από
την πλευρά του, ο Πούτιν ενόψει των αναμενόμε-
νων κυρώσεων της Δύσης και της συνακόλουθης
μείωσης των ρωσικών διαθεσίμων σε δολάρια και
ευρώ ζήτησε την «προώθηση της χρήσης εθνικών
νομισμάτων σε αμοιβαίους διακανονισμούς, κάτι
που υποστήριξε η κινεζική πλευρά». Οι δύο πλευ-
ρές «συζήτησαν επίσης τη διμερή στρατιωτικοτε-
χνική συνεργασία», καθώς και «τη διεθνή κατά-
σταση και τα περιφερειακά ζητήματα, ιδίως τις
συνθήκες γύρω από τις εγγυήσεις ασφαλείας που
προτείνει η Ρωσική Ομοσπονδία».

Από τις 15 οικονομικές συμφωνίες που υπογρά-

φηκαν τρεις αφορούν την ενέργεια (www.global-
times.cn, 5/2/2022) δημιουργώντας μια κινεζορω-
σική ενεργειακή συμμαχία στο πεδίο του φυσικού
αερίου διάρκειας 30 ετών (www.euractiv.com,
7/2/2022). Περιλαμβάνουν αγοραπωλησία ρωσι-
κού «φυσικού αερίου μέσω της οδού της Άπω Ανα-
τολής» και αγοραπωλησία ρωσικού «αργού πετρε-
λαίου για παράδοση σε διυλιστήρια πετρελαίου στη
Δυτική Κίνα». Οι παραπάνω ενεργειακές συμφω-
νίες ύψους 117,5 δισ. δολαρίων
(www.reuters.com, 4/2/2022) θα είναι πληρωτέες
σε ευρώ.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μακρο-
σκελέστατη Κοινή Δήλωση «της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις που εισέρχονται σε
μια νέα εποχή και την παγκόσμια αειφόρο ανάπτυ-
ξη», συνολικής εκτάσεως 5.364 λέξεων στα αγγλι-
κά, η οποία υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 4 Φε-
βρουαρίου 2022 (en.kremlin.ru).

Στο Προοίμιο της Κοινής Δήλωσης Μόσχα και
Πεκίνο, αφού αναφέρονται «στην πολυπολικότητα,
στην οικονομική παγκοσμιοποίηση και στον μετα-
σχηματισμό της αρχιτεκτονικής της παγκόσμιας
διακυβέρνησης και της παγκόσμιας τάξης», επιση-
μαίνουν με νόημα ότι πλέον «έχει εμφανιστεί μια
τάση για ανακατανομή της εξουσίας στον κόσμο
και η διεθνής κοινότητα επιδεικνύει μια αυξανόμε-
νη ζήτηση για ηγεσία με στόχο την ειρηνική και
σταδιακή ανάπτυξη», καταδεικνύοντας με τον τρό-
πο αυτόν την ιστορική ανεπάρκεια της αμερικανι-
κής ηγεσίας, ιδίως σε μια φάση που «η διεθνής και
περιφερειακή κατάσταση ασφάλειας περιπλέκεται
και ο αριθμός των παγκόσμιων προκλήσεων και
απειλών αυξάνεται καθημερινά».

Αλλά δεν σταματούν εκεί, καθώς συνεχίζουν
καρφώνοντας προφανώς τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι
«ορισμένοι παίκτες που εκπροσωπούν μόνο τη
μειοψηφία σε διεθνή κλίμακα συνεχίζουν να υπο-
στηρίζουν μονομερείς προσεγγίσεις για την αντι-
μετώπιση διεθνών ζητημάτων και να καταφεύγουν

στη βία. Παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις
άλλων κρατών, παραβιάζοντας τα νόμιμα δικαιώ-
ματα και συμφέροντά τους και υποκινούν αντιθέ-
σεις, διαφορές και αντιπαραθέσεις, εμποδίζοντας
έτσι την ανάπτυξη και την πρόοδο της ανθρωπότη-
τας παρά την αντίθεση της διεθνούς κοινότητας».

Για τον λόγο αυτόν Μόσχα και Πεκίνο κάνοντας
ρελάνς σε ΗΠΑ, ΕΕ και τους υπόλοιπους G7 κα-
λούν όλα τα κράτη να προστατεύσουν «τη διεθνή
αρχιτεκτονική που καθοδηγείται από τα Ηνωμένα
Έθνη και τη διεθνή τάξη πραγμάτων που βασίζεται
στο διεθνές δίκαιο».

Στο οικονομικό πεδίο Κίνα και Ρωσία εστιάζουν
«στην οικοδόμηση της Ευρύτερης Ευρασιατικής
Εταιρικής Σχέσης παράλληλα και σε συντονισμό»
με την πρωτοβουλία Belt and Road «για την προ-
ώθηση της ανάπτυξης περιφερειακών ενώσεων
καθώς και διμερών και πολυμερών διαδικασιών
ολοκλήρωσης προς όφελος των λαών της ευρασια-
τικής ηπείρου», ενώ παράλληλα «συμφώνησαν να
συνεχίσουν τη συνεχή εντατικοποίηση της πρακτι-
κής συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αρ-
κτικής».

Στο τρίτο μέρος της Κοινής Δήλωσης Μόσχα και
Πεκίνο «επιβεβαιώνουν την ισχυρή αμοιβαία υπο-
στήριξή τους για την προστασία των βασικών συμ-
φερόντων τους, της κρατικής κυριαρχίας και της
εδαφικής τους ακεραιότητας και αντιτίθενται στην
ανάμειξη εξωτερικών δυνάμεων στις εσωτερικές
τους υποθέσεις». Για τον λόγο αυτόν «η ρωσική
πλευρά επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στην αρ-
χή της Μίας Κίνας, επιβεβαιώνει ότι η Ταϊβάν είναι
αναπαλλοτρίωτο τμήμα της Κίνας και αντιτίθεται σε
κάθε μορφή ανεξαρτησίας της Ταϊβάν».

Επιπλέον Κίνα και Ρωσία δηλώνουν ότι «αντιτί-
θενται στην περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ και
καλούν τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να εγκατα-
λείψει τις ιδεολογικοποιημένες ψυχροπολεμικές
προσεγγίσεις της, να σεβαστεί την κυριαρχία, την
ασφάλεια και τα συμφέροντα των άλλων χωρών,
την ποικιλομορφία του πολιτισμικού, πολιτιστικού
και ιστορικού τους υπόβαθρου» και να τηρήσει
«δίκαιη και αντικειμενική στάση απέναντι στην ει-
ρηνική ανάπτυξη άλλων κρατών». 

Επίσης, η Κίνα δηλώνει ότι υποστηρίζει τις ρωσι-
κές προτάσεις για υιοθέτηση νομικά δεσμευτικών
εγγυήσεων ασφάλειας στην Ευρώπη. Επιπροσθέ-
τως, Κίνα και Ρωσία εξαπολύουν τα βέλη τους και
κατά της Συμφωνίας AUKUS, επισημαίνοντας ότι
«αντιτίθενται στον σχηματισμό δομών κλειστού
μπλοκ και αντίπαλων στρατοπέδων στην περιοχή
Ασίας - Ειρηνικού». 

Τέλος, καρφώνουν τη Δύση που με κάθε ευκαι-
ρία στηρίζει τις διάφορες απόπειρες για πορτοκαλί
επαναστάσεις. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω δεν
μπορεί κανείς πλέον να αποκλείσει μια ταυτόχρονη
εμπλοκή επί του πεδίου τόσο σε Ουκρανία όσο και
σε Ταϊβάν.
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Τριάντα κατασκευαστές πλυντηρίων εμπιστεύονται Δούκα

Κοινωνία - Αστυνομία: Μια σχέση απαραίτητη για τη Δημοκρατία!

Ε
ίναι αδιαμφισβήτητο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πα-
ραμένει σήμερα ο κυρίαρχος «παίκτης» του πολιτι-
κού σκηνικού της χώρας και η Νέα Δημοκρατία η μό-

νη αξιόπιστη πολιτική επιλογή για τη μεγάλη πλειοψηφία της
κοινωνίας. Όποιοι το αμφισβητούν αυτό ας ανατρέξουν σε
όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών.

Αυτή η δυναμική και ενώ μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο
ενοχλεί ένα κρατικοδίαιτο «σύστημα» ανθρώπων και καταστά-
σεων με αναφορά στο χώρο της Κεντροαριστεράς και με ισχυρή
εκπροσώπηση στον χώρο του επιχειρείν και των Media, που επι-
θυμούν την παλινόρθωσή τους από θέση ισχύος.

Όλοι αυτοί υπηρέτησαν τα προηγούμενα χρόνια με συνέ-
πεια ένα παντελώς αναληθές αφήγημα, ότι υπεύθυνη για τη
χρεοκοπία της χώρας ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας με πρωθυπουργό τον Καραμανλή.

Και όχι τα 182 δισ. ευρώ που άφησε δημόσιο χρέος στη χώρα
στις 31/12/2003 η κυβέρνηση των εκσυγχρονιστών. Χρέος που
αυξήθηκε κατά 80 δισ. ευρώ στις 31/12/2008, γιατί χρειάστηκε η
κυβέρνηση Καραμανλή να πληρώσει μεταξύ άλλων:
• 50 δισ. για πληρωμή τόκων στο δημόσιο χρέος που της κλη-
ρονόμησε η κυβέρνηση Σημίτη. 
• 10 δισ. για πληρωμή εξοπλισμών που αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ
με πρωθυπουργό Σημίτη και υπουργό Άμυνας τον Άκη. 
• 10 δισ. για πληρωμή χρεών νοσοκομείων και υποχρεώσε-
ων προς τα ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δημιουργήσει οι
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ.

Δεν παραδέχθηκαν ποτέ ότι η αναθεώρηση προς τα πάνω
του δημόσιου χρέους το 2010 δεν έγινε εξαιτίας των πολιτι-
κών της ΝΔ, αλλά γιατί καταγράφηκε για πρώτη φορά στο
χρέος αυτό το γνωστό swap της Goldman Sachs, που έγινε
το 2001 με ΠΑΣΟΚ. Αλλά και γιατί καταγράφηκαν επίσης για
πρώτη φορά στο δημόσιο χρέος κατόπιν απαίτησης της Eu-
rostat οι συσσωρευμένες οφειλές των ΔΕΚΟ, που δημιουρ-
γήθηκαν και αυτές επί ΠΑΣΟΚ.

Το χρέος δεν αυξήθηκε από τα πέτσινα τριχίλιαρα που δή-

θεν μοίρασε ο Δούκας σε «σακούλες», όπως αφελώς και με
κομπορρημοσύνη ισχυρίστηκε.

Δεν χρεοκοπεί μια χώρα από παροχές σε ευπαθείς κοινω-
νικές ομάδες, σε πυρόπληκτους και σεισμοπαθείς. Από τις
σπατάλες και τη διαφθορά χρεοκοπεί. 

Για αυτό και επενδύουν σήμερα τα όψιμα «παπαγαλάκια
του εκσυγχρονισμού» σε μια ανοησία, είναι ένας ακόμη τρό-
πος για να ξεπλύνουν το αμαρτωλό παρελθόν τους.

Σε όρους διαφήμισης η προσπάθειά τους θα μπορούσε να
έχει τίτλο «30 κατασκευαστές πλυντηρίων εμπιστεύονται
Δούκα».

Επενδύουν σε ένα περιστατικό το οποίο άμεσα και αποφα-
σιστικά χειρίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έκαναν
άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια, νοθεύοντας στοιχεία
και επιδιώκοντας να περάσει ο χρόνος.

Θέλουν να ξεχάσουμε ότι ήταν εκείνοι που είχαν κατά το
μεγαλύτερο διάστημα των τελευταίων 40 χρόνων την ευθύνη
διακυβέρνησης της χώρας, οδηγώντας στη χρεοκοπία την
Ελλάδα και στην απελπισία τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Ποιος μοίρασε τα εκατοντάδες εκατομμύρια της ΕΟΚ που
με κόπους μάς έβαλε ο Καραμανλής; Ποιος είπε στο προ-
εκλογικό μπαλκόνι το «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα»;

Είναι οι ίδιοι που αρχικά έβαλαν τις βάσεις και στη συνέ-
χεια στήριξαν άμεσα ή έμμεσα την πιο χυδαία μορφή λαϊκι-
σμού που κυβέρνησε τη χώρα από τη Μεταπολίτευση και με-
τά, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν για αυτούς ό,τι καλύτερο για
να αποδείξουν στους ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς ότι
υπάρχουν και χειρότερα από το «παλιό» ΠΑΣΟΚ.

Και το περιστατικό με τα όσα είπε ο Δούκας, μια ακόμη ευ-
καιρία για να ρίξουν ξανά το ανάθεμα της χρεοκοπίας στην
κυβέρνηση Καραμανλή. Και όχι σε αυτούς που πραγματικά
ευθύνονται.

Θέλουν έτσι να πετύχουν με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια.
Να πετάξουν στη Νέα Δημοκρατία τις ευθύνες τους και πα-

ράλληλα να προκαλέσουν ρήξη στον σκληρό πυρήνα των
οπαδών της.

Η εσωστρέφεια της Νέας Δημοκρατίας πιστεύουν ότι θα
καταστήσει λιγότερο ισχυρό τον Κυριάκο. Και ευκολότερο το
έργο της μετεκλογικής, πολιτικής του ομηρίας.

Νομίζουν ότι θα τους βοηθήσει να ξαναγράψουν την ιστο-
ρία και να ξεχάσουμε ότι στη φυλακή πήγαν μόνον υπουργοί
που προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ.

Να ξεχάσουμε ότι ο στενότερος συνεργάτης του Κ. Σημίτη,
ο Θ. Τσουκάτος, παραδέχτηκε σε δικαστήριο ότι πήρε σακού-
λα με εκατομμύρια, που τα πήγε στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ.

Να ξεχάσουμε ότι το «λεφτά υπάρχουν» μέσα στην παγκό-
σμια κρίση του 2009 το είπε ο πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ
Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος στη συνέχεια προσκάλεσε
και το ΔΝΤ για να επιβάλει στη χώρα μνημόνια που θα μπο-
ρούσαμε να αποφύγουμε, αρκεί να συνεννοούμασταν, όπως
είχε μάταια ζητήσει τότε ο Κώστας Καραμανλής.

Ο οποίος όχι μόνο δεν μετάνιωσε για όσα είπε και όσα έκα-
νε, αλλά προ ολίγων εβδομάδων επέστρεψε στον τόπο του
εγκλήματος για να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία του ΚΙ-
ΝΑΛ. Απενοχοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τη νέα ηγεσία
στα μάτια της κοινής γνώμης. Λες και η νέα ηγεσία δεν προ-
έρχεται από τα σπλάχνα του παλιού ΠΑΣΟΚ.

Η ευκαιριακή κάποιων εξ αυτών στήριξη στη μεταρρυθμι-
στική προσπάθεια του σημερινού πρωθυπουργού είναι προ-
φανές ότι υπηρετεί σκοπιμότητες και εξ αυτού έχει και ημε-
ρομηνία λήξης.

Κανείς από αυτούς δεν θέλει τον Κυριάκο ισχυρό πρωθυ-
πουργό και τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Επιχειρούν σήμερα μέσα από τις αναφορές διαχρονικά
«πρόθυμων» κονδυλοφόρων να «πριονίσουν» τον Κυριάκο και
να δημιουργήσουν το περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να
επιβάλουν μετεκλογικές συνεργασίες με «συνταγή Δούκα».

Τώρα όμως ο Κυριάκος ξέρει. Και θα επιβάλει τις καθαρές
λύσεις που χρειάζονται η χώρα και η κοινωνία.

Η
Ελλάδα, όσο και αν κάποιοι στο παρελθόν προσπάθη-
σαν για το αντίθετο, είναι μια δυτικού τύπου αστική
δημοκρατία. Βασική -δομική, θα έλεγα- αρχή αυτού

του πολιτεύματος είναι ότι οι κυβερνήσεις αποτελούνται από
ανθρώπους του λαού, εκλέγονται από τον λαό και υπηρετούν
τον λαό, όπως είπε και ο μέγας Αβραάμ Λίνκολν στην ιστορική
ομιλία του στο Γκέτισμπεργκ («Of the people, by the people,
for the people»).

Πεμπτουσία λοιπόν της αστικής δημοκρατίας είναι η διαρ-
κής επικοινωνία της κοινωνίας με τη συντεταγμένη Πολιτεία.
Με την κυβέρνηση και τους θεσμούς. Οφείλουν να αφουγκρά-
ζονται η μία την άλλη. Να ανταλλάσσουν μηνύματα. Να συμμε-
τέχουν σε μια διαρκή διάδραση. Σε μια δημοκρατική ώσμωση.
Αυτό συνέβη και στην οδυνηρή περίπτωση της δολοφονίας του
άτυχου Άλκη. Η κοινωνία επί σειρά ετών αντιμετώπιζε το θέμα
του χουλιγκανισμού με μια αμηχανία. Ναι μεν καταδίκαζε και
αποστρεφόταν το φαινόμενο, αλλά πίστευε ότι δεν την αφο-
ρούσε απόλυτα. Υπήρχε (σε όλους μας, κακά τα ψέματα…) η
αίσθηση ότι ο χουλιγκανισμός αφορά κάποιους περιθωρια-
κούς που λύνουν τις οπαδικές τους διαφορές με μαχαιρώματα
και ξυλοδαρμούς στα γήπεδα ή πέριξ αυτών. Ότι δηλαδή αυτή
η μορφή εγκληματικότητας δεν μας αφορά όλους.

Η δολοφονία του Άλκη μάς αφύπνισε όλους. Μαζικά και
συλλογικά. Συνειδητοποιήσαμε ότι το «αυγό του φιδιού» που

επωαζόταν έσπασε και πλέον το τέρας είναι παντού. Στις γει-
τονιές και στα σχολεία μας. Στα πάρκα και στις πλατείες. Μέ-
σα στις αυλές μας. Μέσα στα σπίτια μας. Η αφυπνισθείσα
κοινωνία λοιπόν, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διάδρα-
σης, έστειλε το μήνυμα στην Πολιτεία. «Κάντε κάτι, κινδυ-
νεύουμε». Η Πολιτεία έλαβε το μήνυμα. Ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, βάζοντας μπρο-
στά το προσωπικό του κύρος αλλά και το κύρος του θεσμού
που υπηρετεί, είπε «έως εδώ». Είπε όμως και κάτι πιο σπου-
δαίο. «Είναι ζήτημα τιμής για την Αστυνομία η σύλληψη των
δραστών». Τιμή! Ξεχασμένη έννοια μέσα στον κυνισμό του
σύγχρονου κόσμου. Μας θύμισε ότι, εκτός από τον επαγγελ-
ματισμό, υπάρχει και το φιλότιμο, μια έννοια που πρώτοι οι
Έλληνες δημιουργήσαμε και πρώτοι εμείς ξεχάσαμε… Ότι
εκτός από το καθήκον υπάρχει στις ψυχές αστυνομικών και
της ηγεσίας τους και μια ακόμη φλόγα που σιγοκαίει και τους
δίνει μια επιπλέον ώθηση. Ότι ο αστυνομικός δεν αρκεί να
είναι καλός ακαδημαϊκά. Χρειάζεται ηθικό και ανάλογο φρό-
νημα για να φέρει εις πέρας σύνθετα καθήκοντα που αφο-
ρούν την κοινωνία και όχι μια απρόσωπη γραφειοκρατία. Η
Πολιτεία λοιπόν δρα και το κάνει με τρόπο άμεσο και αποτε-
λεσματικό.

Μην ξεχνάμε ότι θεμελιώδης παράμετρος στη θεωρία της
αποτροπής, όπως έχει εκφραστεί από τον Cesare Beccaria,

είναι ότι οι αντιδράσεις της Πολιτείας (Αστυνομία και Δικαιο-
σύνη) πρέπει να είναι άμεσες.

Μόνο έτσι εμπεδώνεται ένα περιβάλλον ελέγχου και κρά-
τους δικαίου. Όταν η κρατική παρέμβαση απομακρύνεται
χρονικά από το έγκλημα, κανείς δεν παίρνει το μήνυμα ότι η
συμπεριφορά αυτή δεν είναι ανεκτή. Άμεσες συλλήψεις, άμε-
ση παραπομπή στη Δικαιοσύνη λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι και η
Δικαιοσύνη με τη σειρά της θα δράσει με την αμεσότητα που
απαιτείται. Η Πολιτεία όμως προχωρά σε μια ακόμη πιο ου-
σιαστική κίνηση. Επιστρέφει το μήνυμα στην κοινωνία. «Δεν
θα ασχοληθώ μόνο με τη διαλεύκανση της δολοφονίας, θα
φροντίσω να μην ξανασυμβεί κάτι τόσο τραγικό». Δεν μένει
λοιπόν στην (επιτυχή) διαχείριση του συμβάντος. Αναλαμβά-
νει νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες ώστε να χτυπη-
θεί το φαινόμενο στη ρίζα του. Το έγκλημα δεν είναι ζήτημα
κρατικό, είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο και η κατα-
πολέμησή του (στον βαθμό που είναι εφικτό) απαιτεί συστρά-
τευση κοινωνίας και πολίτων. Η κυβέρνηση ζητά τη συμμετο-
χή όλων, από πολιτικά κόμματα μέχρι τις ΠΑΕ και ΚΑΕ ώστε να
υπάρξει συλλογική ισχυρή απάντηση στην οπαδική βία. Είμα-
στε πλέον όλοι προ των ευθυνών μας. Πολιτεία και κοινωνία.
Όλοι θα κριθούμε αυστηρά. Το πολιτικό κόστος έρχεται πλέον
από την αδράνεια, όχι από τις πράξεις. Η κυβέρνηση δείχνει
να το έχει αντιληφθεί. Η κοινωνία θα ανταμείψει αναλόγως. 



«Ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της συζήτησης, της αν-
τιπαράθεσης επιχειρημάτων και τελικώς
της σύνθεσης», ξεκαθαρίζει ο βουλευτής
της Α’ Αθηνών Νίκος Φίλης και εξηγεί ότι

«σε αυτό το πλαίσιο πολλά στελέχη εκφράσαμε τη διαφω-
νία μας στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για εκλογή προ-
έδρου και ΚΕ από τα μέλη του κόμματος», όμως «δεν
υπάρχει καμία ανησυχία για την ενότητα, ούτε η διαφορε-
τική προσέγγιση μεταφράζεται σε αμφισβήτηση του ηγε-
τικού ρόλου του Αλέξη Τσίπρα» και λέει ότι ο «εχθρός»
βρίσκεται απέναντι, στην κυβέρνηση που επιχειρεί να γυ-
ρίσει την Ελλάδα πίσω στο 1960.

Ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ταυτό-
χρονα ότι για τα ιστορικά στελέχη «δεν υπάρχει κανένα
“άνοιγμα στην Κεντροαριστερά” που να προκαλεί ανησυ-
χία», καθώς «έχει συντελεστεί το άνοιγμα μετά το 2010
που ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη θέληση του κόσμου να βρει
διέξοδο από ένα σάπιο και διεφθαρμένο δικομματικό κα-
θεστώς».

Ενόψει του Συνεδρίου διαπιστώνεται διάσταση από-
ψεων για την εκλογή προέδρου και ΚΕ από τη βάση.
Θα υπάρξει σύγκλιση ή απειλείται η ενότητα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ;
Από αυτά που ακούω και διαβάζω το τελευταίο διάστη-

μα κατανοώ πως συμπολίτες μας, που δεν είναι με κάποι-
ον τρόπο συνδεδεμένοι με τις παραδόσεις της Αριστεράς,
μπορεί εύκολα να δραματοποιήσουν την έκφραση διαφο-
ρετικής άποψης στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αναμενόμενο. Δεν είναι
εξοικειωμένοι με διαδικασίες κομματικού διαλόγου και
συμμετοχής, αλλά με ηγεσίες που παίρνουν αποφάσεις
πίσω από κλειστές πόρτες και τις ανακοινώνουν στους
ψηφοφόρους τους μέσω των ΜΜΕ. Έτσι λειτουργούν τα
αστικά κόμματα. Αντίθετα, η ανταλλαγή επιχειρημάτων, ο
διάλογος ακόμη και με έντονο τρόπο, η μάχη να πείσεις με
τις απόψεις και τις ιδέες σου είναι διαδικασίες βαθιά ρι-
ζωμένες στα μέλη των αριστερών κομμάτων. Και επιθυ-
μητές!

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ εκφράσαμε τη διαφωνία μας στην πρόταση του
Αλέξη Τσίπρα για εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επι-
τροπής από τα μέλη του κόμματος αντί για το Συνέδριο.
Στις παραδόσεις της ευρωπαϊκής Αριστεράς το Συνέδριο
δεν είναι τηλεοπτικό σόου, όπου ο αρχηγός βγαίνει να μι-
λήσει την ώρα που ξεκινούν οι βραδινές ειδήσεις. Είναι
κυρίαρχο όργανο επειδή επικεντρώνεται στις προγραμ-
ματικές προτάσεις για την επόμενη περίοδο και εκλέγει
την ηγεσία που θα τις εκφράσει καλύτερα και ενεργητικό-
τερα, όπως έχει προκύψει μέσα από τον προσυνεδριακό
διάλογο και το ίδιο το Συνέδριο. Το Συνέδριο λοιπόν θα
κρίνει και την πρόταση του προέδρου. Άρα, δεν υπάρχει
καμία ανησυχία για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η διαφο-
ρετική προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα μεταφράζεται
σε αμφισβήτηση του ηγετικού ρόλου του Αλέξη Τσίπρα.
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο «εχθρός» βρίσκεται απέναντι, στην
κυβέρνηση που βήμα βήμα επιχειρεί να γυρίσει την Ελλά-
δα πίσω στο 1960. Στη Δεξιά της ακρίβειας.

Υπάρχει η άποψη ότι τα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
(του παλιού 3%-4%) είναι συγκρατημένα στο άνοιγμα
που επιχειρείται στη Σοσιαλδημοκρατία... Είναι έτσι;

Δεν έχει άλλο πρόσωπο ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% και άλλο εκεί-
νος του 40%. Υπάρχουν διαφορετικές ιστορικές συγκυ-
ρίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2010 εξέφρασε τη θέληση του κό-
σμου να βρει διέξοδο από ένα σάπιο και διεφθαρμένο δι-
κομματικό καθεστώς που είχε βουλιάξει τη χώρα στη χρε-
οκοπία και είχε οδηγήσει την ανεργία στα ύψη. Και το πέ-
τυχε ο ΣΥΡΙΖΑ στηριζόμενος στις αρχές της Αριστεράς εν
μέσω μάλιστα της πιο δύσκολης συγκυρίας: μνημονιακή
λιτότητα και εποπτεία από τους θεσμούς. Οδήγησε τη χώ-
ρα έξω από τα μνημόνια κρατώντας την κοινωνία όρθια.

Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα «άνοιγμα» που να προκα-
λεί ανησυχία. Έχει συντελεστεί το άνοιγμα. Υπάρχουν μέ-
σα στον ΣΥΡΙΖΑ μεγάλες -πλέον- κοινωνικές δυνάμεις
που ενστερνίζονται τις αρχές και το πρόγραμμά του και
αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση όχι μόνο για την ελληνι-
κή αλλά και για την ευρωπαϊκή Αριστερά. Πέρα από αυτό,
υπάρχει η δυνατότητα συμμαχίας με άλλες προοδευτικές
δυνάμεις εκτός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που μέρα με τη μέρα απεγ-
κλωβίζονται από τη νεοφιλελεύθερη και υπερσυντηρητι-
κή Δεξιά. Και φυσικά υπάρχουν δυνάμεις και στην υπό-
λοιπη Αριστερά. Θυμίζω ότι οι επόμενες εκλογές θα γί-
νουν με απλή αναλογική. Εκείνο που πρέπει να προκύψει
είναι μια ισχυρή κυβέρνηση προοδευτικών και αριστερών
δυνάμεων για την απαλλαγή από τη χειρότερη Δεξιά της
Μεταπολίτευσης.

Και κάτι από τον χώρο της Παιδείας ως τομεάρχης του
ΣΥΡΙΖΑ. «Φωνάξατε» για τα προγράμματα που προ-

σφέρθηκαν προαιρετικά στα σχολεία. Ποιο ήταν το
μεμπτό;
Από τα σχολεία της «εποχής Κεραμέως» έγινε έξωση

στις κοινωνικές επιστήμες, στην καλλιτεχνική παιδεία,
πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων χωρίς καμία -τονίζω,
καμία!- τεκμηρίωση το νέο πρόγραμμα Ιστορίας, δουλειά
πρωτοπόρα και επίπονη μιας έξοχης επιστημονικής ομά-
δας. Καταργήθηκε το μάθημα «Σύγχρονος κόσμος, πολί-
της και δημοκρατία» σε μαθητές 17 και 18 ετών, που κρί-
νονται ώριμοι για να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές…
Αντίθετα, προσφέρεται με προσωπική ευθύνη της υπουρ-
γού ένας ορυμαγδός, μια οχλαγωγία αντιεπιστημονικών,
αντιπαιδαγωγικών και οπισθοδρομικών προγραμμάτων.
Από ποιους; Από ένα πλήθος εταιρειών που κινούνται από
την ακροδεξιά αρχαιολαγνεία ως την ανοιχτή προπαγάνδα
κατά των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πο-
λιτών και των μαθητών. Με το αζημίωτο βέβαια, αφού στις
περισσότερες περιπτώσεις γίνεται διαφήμιση και δωρεάν
προβολή των υπόλοιπων προγραμμάτων τους που προ-
σφέρονται με αμοιβή.

Βεβαίως, ειδικά η έγκριση των προγραμμάτων της Ελ-
ληνικής Αγωγής του κ. Γεωργιάδη ήταν ακραία περίπτω-
ση, αφού η εταιρεία είναι συμφερόντων υπουργού της κυ-
βέρνησης. Και εγκρίνει τα προγράμματά του άλλη υπουρ-
γός με υπογραφή της γγ του υπουργείου, η οποία, όπως
διαβάζω, επικαλέστηκε «εντολή υφυπουργού»! Έλεος!
Πρόκειται για εικόνα παρακμής, ανάξια των νέων και των
εκπαιδευτικών μας.Ν
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«Δεν αμφισβητείται
ο ηγετικός ρόλος
του Αλέξη Τσίπρα»

Β
ου

λε
υτ

ής
 Α

’ Α
θη

νώ
ν 

ΣΥ
Ρ

ΙΖ
Α

-Π
Σ,

 το
με

άρ
χη

ς 
Π

αι
δε

ία
ς 



ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ15

Τ
ο κατώφλι της αρεοπαγίτου ανα-
κρίτριας Κωνσταντίνας Αλεβιζο-
πούλου πέρασε χθες η πρώην
επικεφαλής της Εισαγγελίας

Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, η οποία
έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολο-
γηθεί για το κακούργημα της κατάχρησης
εξουσίας στην υπόθεση με κεντρικό πρω-
ταγωνιστή τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Η εισαγγελέας έλαβε προθεσμία για τις
2 Μαρτίου προκειμένου να μελετήσει την
ογκώδη δικογραφία και να απαντήσει για
όσα κατηγορείται, μεταξύ των οποίων και
τα πλημμεληματικού βαθμού αδικήματα
της κατάχρησης εξουσίας, παράβασης
καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, ψευ-
δούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση, πα-
ραβίασης δικαστικού απορρήτου και πα-
ράβασης του νόμου περί προσωπικών
δεδομένων. Μετά τη γνωστοποίηση της
κλήσης της σε απολογία η ίδια αρνήθηκε
για ακόμη μια φορά τις κατηγορίες που
τις αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι επι-

χειρείται να μετατραπεί το τεράστιο διε-
θνές σκάνδαλο σε «σκευωρία Novartis».

Μάλιστα, σε δήλωση που είχε αποστεί-
λει απαντούσε ευθέως στη διατύπωση
του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σα-
μαρά «θα τους πάω μέχρι τέλους» λέγον-
τας: «Αντίθετα, η δική μου μόνη απάντη-
ση και ακλόνητη θέση είναι η δέσμευσή
μου ότι θα εξακολουθήσω να υπηρετώ
την αλήθεια και το δίκαιο με σθένος,

πραγματικά “μέχρι τέλους”». Υπενθυ-
μίζεται ότι η έρευνα της Βουλής ξεκί-
νησε, αλλά δεν έμεινε μόνο στη Novar-
tis, φέρνοντας στο φως και άλλες καταγ-
γελίες για παρεμβάσεις του Δημήτρη Πα-
παγγελόπουλου σε εκκρεμείς ποινικές
υποθέσεις, καθώς και καταγγελίες του
επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή για ύπαρξη
οργανωμένης συμμορίας που έδρασε για
την ενοχοποίησή του. Το σκέλος που

αφορά στον επιχειρηματία κ. Μιωνή έχει
προχωρήσει αρκετά, καθώς ήδη έχουν
απολογηθεί οι περισσότεροι εμπλεκόμε-
νοι εκδότες και δημοσιογράφοι.

Τελευταίος θα κληθεί ο Δημήτρης Πα-
παγγελόπουλος, ο οποίος όμως αναμέ-
νεται να προβάλει σειρά ενστάσεων που
ενδέχεται να καθυστερήσουν τη διαδικα-
σία. Αν η ανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί

μέχρι τον Ιούνιο, αναμένε-
ται να δημιουργηθούν

σημαντικά προβλή-
ματα και καθυστε-
ρήσεις, καθώς συν-
ταξιοδοτείται η ανα-

κρίτρια Κωνσταντίνα
Αλεβιζοπούλου, η

οποία χειρίζεται την υπόθε-
ση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η
δικογραφία να ανατεθεί σε νέο ανακριτή,
ο οποίος θα χρειαστεί ένα ικανό διάστημα
για να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία.

Σ.Σ

Προθεσμία για 
την Toυλουπάκη,
περιμένει ο Μίμης

Επίθεση Τσίπρα
για τους αγρότες
από την Αργολίδα 

Από την Αργολίδα, όπου είχε συναντήσεις με εκ-
προσώπους των αγροτών, επέλεξε να επιτεθεί στην
κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τις αγρο-
τικές κινητοποιήσεις για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει ο γεωργικός κλάδος. «Τα προβλήματα
είναι εκρηκτικά και αυτό που διακυβεύεται δεν εί-
ναι το κέρδος της παραγωγής, αλλά η ίδια η βιωσι-
μότητα των καλλιεργειών και των παραγωγών μι-
κρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων», προλόγισε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Το ίδιο υπαρξιακό πρό-
βλημα αισθάνεται κάθε νοικοκυριό, μικροί και με-
σαίοι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ερ-
γαζόμενοι και αγρότες», σημείωσε και τόνισε ότι
«η ακρίβεια έχει πάρει διαστάσεις εκρηκτικές και
σαρώνουν το εισόδημα».

Το βασικό ερώτημα, όπως είπε ο Αλέξης Τσί-
πρας, είναι αν έχουν συναίσθηση της πραγματικό-
τητας αυτοί που μας κυβερνούν. «Έχει συναίσθηση
ο κύριος Μητσοτάκης ότι, πέρα από το να κάνει
συμφωνίες και deals με τη δημόσια περιουσία, πέ-
ρα από το να φροντίζει να ελαφρύνει τους έχοντες,
η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν έχουν τη
δυνατότητα να επιβιώσουν».

Στα προβλήματα που εξέθεσαν οι αγρότες στον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι μεγάλες αυξήσεις στο
ρεύμα, στα καύσιμα, στα λιπάσματα και τα φυτο-
φάρμακα και από την άλλη τις πιέσεις των μεσα-
ζόντων που ρίχνουν συνεχώς τις τιμές αγοράς των
προϊόντων τους.

«Παρά το δυσχερέστατο διεθνές
περιβάλλον και τις αλλεπάλληλες
κρίσεις, η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει
και θα συνεχίσει να λαμβάνει σειρά
έμπρακτων μέτρων για να στηρίξει
το αγροτικό εισόδημα και να διευκο-
λύνει τον πρωτογενή τομέα», ανα-
φέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου, ο οποίος απαρίθμησε τα μέτρα
στήριξης: 
• Μέσω του μέτρου της επιστρεπτέας
προκαταβολής και των λοιπών μέτρων
Covid έχουν δοθεί περί τα 300 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ επιπλέον 195 εκατ. έχουν δια-
τεθεί μέσω του ΥΠΑΑΤ για τη στοχευ-

μένη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων
από την πανδημία.
• Επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνη-
σης σε νέους αγρότες, αγρότες-μέλη
συνεταιριστικών σχημάτων και τη συμ-
βολαιακή γεωργία για το 2022.
• Κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού
ρεύματος αγροτικής χρήσης για την
περίοδο από Αύγουστο έως Δεκέμβριο
2021 και κάλυψη σημαντικού μέρους
της αύξησης στο ρεύμα για τους αγρό-
τες για από εδώ και πέρα.
• Μόνιμη μείωση ΦΠΑ λιπασμάτων από
το 13% στο 6%.
• Μόνιμη μείωση ΦΠΑ ζωοτροφών από

το 13% στο 6% από 1η Οκτωβρίου 2021.
• Ταχύτερες αποζημιώσεις από τον ΕΛ-
ΓΑ σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη
περίοδο.
• Εκτεταμένοι έλεγχοι για την αντιμε-
τώπιση των ελληνοποιήσεων προϊόν-
των και της νοθείας στα τρόφιμα.

«Την ώρα που ο κ. Τσίπρας επανα-
λαμβάνει μονότονα τα χιλιοειπωμένα
του κλισέ για εκλογές, διαπλοκή και
συμφέροντα των ισχυρών, εμείς απο-
δεικνύουμε τον σεβασμό μας στον
αγροτικό κόσμο τόσο λέγοντας την
αλήθεια όσο και με πράξεις που παρά-
γουν αποτέλεσμα», καταλήγει στη δή-
λωσή του ο κ. Οικονόμου.

Οικονόμου: «Κουράζει με τα μονότονα κλισέ»



Ο
Βασίλης Κεγκέρογλου, βουλευ-
τής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νομού
Ηρακλείου και πρώην υπουργός,
ανιχνεύοντας τις αιτίες για το

«γαλάζιο» σφυροκόπημα που δέχτηκε το
κόμμα του τις τελευταίες μέρες, το αποδί-
δει στην ταραχή της ΝΔ από τη δυναμική
που αναπτύσσει το Κίνημα. Επιστρέφει την
κριτική για «ίσες αποστάσεις» και με αφορ-
μή την «ομολογία του Πέτρου Δούκα» τη
χαρακτηρίζει «κυνική αλλά και επιβεβαι-
ωτική μιας καταδικασμένης αντίληψης και
νοοτροπίας που διαπερνά πολιτικές και
έχει ζημιώσει τη χώρα…». 

Εμφανίζεται κατηγορηματικός στο θέμα
των συνεργασιών λέγοντας ότι «δεν υπάρ-
χει καμία περίπτωση να παίξουμε τον ρόλο
του συμπληρώματος, ούτε πριν ούτε μετά
τις εκλογές» και υπογραμμίζει με βεβαι-
ότητα ότι «το ΠΑΣΟΚ, δικαιωμένο, επιστρέ-
φει στον πρωταγωνιστικό του ρόλο».

Πώς εξηγείτε το σφοδρό κύμα επίθεσης
που εξαπολύει εναντίον σας η ΝΔ;
Είναι κατανοητή η ανησυχία που εκδη-

λώνεται και ως ταραχή ορισμένες φορές
και μάλιστα άκομψα από τη Νέα Δημοκρα-
τία και τους υπουργούς της, που διαπιστώ-
νουν ότι η δυναμική που αναπτύσσει το ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προσελκύει όχι μόνο τους απο-
γοητευμένους από την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη πολίτες, αλλά και όσους αναζητούν μια
σοβαρή διακυβέρνηση με προοδευτική πο-
λιτική για την ευημερία της κοινωνίας και
όχι των αριθμών και των ολίγων.

Θεωρείτε ότι η αντίδραση του κόμματός σας σε σχέ-
ση με όλα όσα διαδραματίστηκαν γύρω από την
«υπόθεση Πολάκη» δεν ήταν ξεκάθαρη και βασίστη-
κε στη λογική των ίσων αποστάσεων; 
Εμείς έχουμε επιλέξει εδώ και καιρό να έχουμε όχι

ίσες αλλά μεγάλες αποστάσεις από φαινόμενα συμπερι-
φοράς και ήθους που προσβάλλουν βάναυσα την πολιτι-
κή και τους πολίτες. Σε μια αντιπαράθεση πόλωσης και
σκοπιμοτήτων χαμηλού επιπέδου, δεν μπορείς να ξεχω-
ρίσεις συμπεριφορές. Φυσικά και δεν θεωρούμε ότι τα
πρόσωπα έχουν ταυτόσημους χαρακτήρες, αλλά εμείς
κρίνουμε την πολιτική διάσταση και το ύφος του πολιτι-
κού «λόγου». Είναι, όμως, ειρωνεία να μιλά για ίσες
αποστάσεις ο κύριος Μητσοτάκης που διαχώρισε τα δέ-
κα πολιτικά πρόσωπα της πολιτικής σκευωρίας σε δι-
κούς του και άλλους. 

Πώς σχολιάζετε την αποπομπή τού κ. Λιβανού και τα
όσα είπε ο κ. Δούκας;
Η ομολογία του κ. Δούκα είναι ανατριχιαστική, κυνική

αλλά και επιβεβαιωτική μιας καταδικασμένης αντίλη-
ψης και νοοτροπίας που διαπερνά πολιτικές και έχει ζη-
μιώσει τη χώρα και τους πολίτες με την κατασπατάληση
του δημόσιου χρήματος και τον εκτροχιασμό της οικο-
νομίας επί Καραμανλή, που οδήγησε στη χρεοκοπία και

στα μνημόνια. Μια χρεοκοπία από την οποία ΣΥΡΙΖΑ και
ΝΔ κρατούν ίσες αποστάσεις. 

Τι θα συμβεί στον κομματικό σας ορίζοντα, εάν παρά
τις επανειλημμένες δεσμεύσεις για αυτόνομη πο-
ρεία τελικά υποκύψετε σε μια μετεκλογική συνερ-
γασία; 
Η χώρα, σε αντίθεση με τις περιόδους που βρέθηκε

στο χείλος του γκρεμού, δεν έχει ανάγκη από συγκυβερ-
νήσεις διαχείρισης της εξουσίας και μάλιστα ετερόκλη-
τες, αλλά από νέο όραμα και σοβαρή διακυβέρνηση. Μια
διακυβέρνηση με προοδευτική σοσιαλδημοκρατική πο-
λιτική, με ολοκληρωμένο σχέδιο για νέο αναπτυξιακό και
παραγωγικό πρότυπο με κοινωνική δικαιοσύνη, που θα
αξιοποιήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της πατρίδας
μας, το ανθρώπινο δυναμικό και τους ευρωπαϊκούς πό-
ρους, του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, της ΚΑΠ. 

Βεβαίως στα εθνικά και τα μείζονα θέματα της χώρας
είναι αναγκαία η εθνική συνεννόηση των πολιτικών δυ-
νάμεων, αλλά αυτή δεν προϋποθέτει συγκυβέρνηση.

Η αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είναι ταυτό-
σημη με την υπηρέτηση της πατρίδας και των πολιτών
από τη θέση που μας κατατάσσει με τις εκλογές. Εμείς
στοχεύουμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο και επομένως δεν
υπάρχει καμία περίπτωση να παίξουμε τον ρόλο του
συμπληρώματος, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Αυτά

είναι αποφάσεις συνεδρίων
και πολιτική παρακαταθήκη
της Φώφης Γεννηματά και δεν
παραβιάζονται. 

Τι ήταν τελικά αυτό που έδωσε
το θετικό έναυσμα για τη δημο-
σκοπική άνοδο του Κινήματος;

Η όλη διαδικασία ανάδειξης
προέδρου αλλά και το αποτέ-
λεσμά της, η επικέντρωση
όλων των μέσων για δέκα μέ-
ρες στο έργο και τις πολιτικές
που είχε δρομολογήσει η Φώ-
φη Γεννηματά, το οποίο «αγνο-
ούσαν» και προβόκαραν συ-
στηματικά τα ΜΜΕ επί πέντε
χρόνια, ο διάλογος που ανα-
πτύχθηκε και η κινητοποίηση
όλων των υποψηφίων που
απέδωσε ποιοτικά και ποσοτι-
κά με την πολύ μεγάλη συμμε-
τοχή και, βεβαίως, ο νέος πρό-
εδρος Νίκος Ανδρουλάκης και
το προφίλ που μέχρι στιγμής
προβάλλει. Σημαντικό ρόλο
παίζει και η πολιτική επιλογή
της ενότητας όπως έχει εκ-
φραστεί από τους συνυποψη-
φίους του και κυρίως από τον
Γιώργο Παπανδρέου, χωρίς
εσωκομματική αντιπολίτευση
και λευκές απεργίες, που είχαν
ταλαιπωρήσει την παράταξη
στο παρελθόν. 

Πόσο ρεαλιστική είναι η από-
σταση από το θετικό κλίμα που
καταγράφουν στην κοινωνία
οι δημοσκοπήσεις από αυτό
που ισχύει στην «πραγματική
ζωή»; 

Το πολύ καλό κλίμα αυτής
της περιόδου για εμάς δεν αμφισβητείται ούτε από τους
αντιπάλους μας. Μόνο που αυτοί, ένθεν κακείθεν, ελπί-
ζουν ότι θα εξανεμιστεί. Όμως, το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν με
την πραγματική ζωή και για αυτό είχε και έχει αναμφι-
σβήτητη συμβολή στην πρόοδο της χώρας. Σε αυτή την
παράδοση θα συνεχίσουμε. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί
ότι όσοι κάνουν το λάθος στην πολιτική και στηρίζονται
στην επίπλαστη επικοινωνία και όχι στην κοινωνία, γρή-
γορα πέφτουν από τα σύννεφα. 

Όπως φαίνεται, αρχίζει να αναδίδεται ένα άρωμα
εκλογών. Ποια είναι τα λάθη που πρέπει να αποφύγει
το κόμμα σας στην πορεία προς τις κάλπες;
Έπειτα από δυόμισι χρόνια διακυβέρνησης, όποτε και

αν γίνουν εκλογές, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίο-
δο. Ως ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας,
να αναδείξουμε την πολιτική μας με σοβαρή διαχείριση
και να αποφύγουμε ό,τι διαιρεί και αφαιρεί, αξιοποιών-
τας το καλό κλίμα και προωθώντας ό,τι προσθέτει και
πολλαπλασιάζει.

Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε;
Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι πάντα εδώ, και ιδιαίτερα στα

δύσκολα της χώρας και της κοινωνίας. Σήμερα, δικαιω-
μένο, επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό του ρόλο.Β

Α
Σ

IΛ
Η

Σ
 Κ

Ε
Γ

Κ
E

Ρ
Ο

Γ
Λ

Ο
Υ

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

ΣΑΒΒAΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ16

«Το ΠΑΣΟΚ 
επιστρέφει 
δικαιωμένο 
σε ρόλο 
πρωταγωνιστή»
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Ο ένας κατηγορούμενος δίνει
τον άλλον για τη σφαγή του 
Άλκη - Η αναφορά στο όνομα
«Ντίνος» που ερευνάται

«Και ο τελευταίος που βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία θα
συλληφθεί και θα οδηγηθεί στην ελληνική Δικαιοσύνη. Για την
Ελληνική Αστυνομία δεν υπάρχει “μικρός και μεγάλος”», ξεκαθά-
ρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
αναφορικά με τις έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της δολοφο-
νίας του 19χρονου Άλκη από χούλιγκαν στον «βωμό» των δήθεν
οπαδικών διαφορών. 

Αναφερόμενος στις ενέργειες που έχουν γίνει στο πλαίσιο του
σχεδίου για «καθαρούς συνδέσμους οπαδών», ο κ. Θεοδωρικά-
κος τόνισε ότι «η Ελληνική Αστυνομία τις τελευταίες τρεις τέσσε-
ρις ημέρες έχει επιταχύνει τη δράση της, έχει εντατικοποιήσει
τους ελέγχους, κλείνει παράνομους συνδέσμους φιλάθλων που
είναι άντρα χουλιγκανισμού και βιαιοτήτων και εγκληματικότη-
τας, δεν είναι κάτι άλλο. Έχουν κλείσει έντεκα τέτοιοι σύνδεσμοι
και οι έλεγχοι συνεχίζονται». Μιλώντας σε πιο προσωπικό τόνο
για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, επεσήμανε ότι «αυτό το

τραγικό συμβάν, το οποίο μας σημάδεψε όλους, συνέβη και στη
Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε όμως να συμβεί οπουδήποτε στη χώ-
ρα. Θα μπορούσε να συμβεί εδώ, στην Αθήνα, σε οποιαδήποτε
γειτονιά του λεκανοπεδίου Αττικής ή και σε κάποια άλλη πόλη,
διότι δυστυχώς το φαινόμενο υπάρχει παντού και πρέπει να το ξε-
ριζώσουμε από παντού».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ακόμα ότι «το
ποδόσφαιρο είναι μια υπόθεση αθλητισμού, υγείας, ψυχαγωγίας,
αγάπης, ενότητας. Δεν μπορεί να είναι άντρο βιαιοτήτων, διακίνη-
σης ναρκωτικών, καλλιέργειας αυριανών δολοφόνων. Δεν επιτρέ-
πεται να πιστεύει κανείς ότι το να διαθέτει χούλιγκαν είναι δύναμη
για την ομάδα του. Είναι ντροπή για την ομάδα του. Οι ομάδες μπο-
ρούν να κερδίζουν τους αγώνες μέσα στο γήπεδο και να χαίρονται
να τις βλέπουν οικογένειες στο γήπεδο και όχι άνθρωποι οι οποίοι
ετοιμάζονται να γίνουν δολοφόνοι και μάλιστα από τα είκοσί τους».

Παπ.

Θεοδωρικάκος: «Δεν υπάρχει “μικρός και μεγάλος” για την αστυνομία»

Έφοδοι της ΕΛΑΣ 
και… λουκέτα σε 
συνδέσμους οπαδών
σε όλη τη χώρα

Ελέγχους σε συνδέσμους οπαδών σε
όλη τη χώρα κάνουν τα στελέχη της Υπο-
διεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους
Αθλητικούς Χώρους, σε συνεργασία με
άλλες αστυνομικές υπηρεσίες. Στόχος, να
διαπιστωθεί εάν ακόμη και σήμερα υπάρ-
χουν κρυμμένα «πολεμοφόδια» και εάν
λειτουργούν έχοντας όλα τα προβλεπόμε-
να από τον νόμο έγγραφα. Εάν διαπιστω-
θεί οποιαδήποτε παρατυπία, η εντολή πο-
λιτικής και φυσικής ηγεσίας προς τους
αστυνομικούς που διενεργούν τους ελέγ-
χους είναι ξεκάθαρη: καμία επιείκεια.
Μόνο στην Αττική έγιναν την Παρασκευή
(11/2) έλεγχοι σε τουλάχιστον δέκα συν-
δέσμους οπαδών σε Ασπρόπυργο, Μαρα-
θώνα, Ωρωπό, Γλυκά Νερά κ.ά., τρεις εκ
των οποίων εντοπίστηκαν να λειτουργούν
χωρίς άδεια και σφραγίστηκαν. Να θυμί-
σουμε ότι κάτι ανάλογο συνέβη και στη
Θεσσαλονίκη με τουλάχιστον τέσσερα
«λουκέτα» τις τελευταίες 48 ώρες, ενώ
έρευνες της αστυνομίας γίνονται και σε
πόλεις της επαρχίας (σ.σ. όπως ο Βόλος, η
Λάρισα κ.ά.). Παπ.

Tου Κώστα Καντούρη

Ε
ικόνα προς εικόνα οι κατηγορού-
μενοι καλούνται να υποδείξουν
πρόσωπα και καταστάσεις στα
βίντεο που κατέγραψαν τη δολο-

φονική επίθεση με θύμα τον 19χρονο Άλ-
κη. Στις απολογίες τους ενώπιον της
7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης
καλούνται να εξηγήσουν με βάση τα βίντεο
πώς και πού βρέθηκαν οι ίδιοι, όπως και να
υποδείξουν ποιοι είναι οι υπόλοιποι. 

Η διαδικασία των απολογιών τεσσάρων
κατηγορουμένων που συνελήφθησαν με
εντάλματα για την άγρια δολοφονία συνεχί-
στηκε μέχρι αργά το βράδυ της Παρα-
σκευής. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογή-
θηκε η παρέα των τριών επιβαινόντων στο
δεύτερο όχημα, το μαύρο Ρενό, όπως και ο
25χρονος αποκαλούμενος «Αθηναίος». 

Ο 22χρονος οδηγός του οχήματος παρα-
δέχτηκε ότι κατέβηκε και κατευθύνθηκε
στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης,
όμως όταν έφτασε εκεί άκουσε συγκατη-
γορούμενό του να τους καλεί να φύγουν
και επέστρεψε. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες,
23 και 21 χρόνων, πληροφορίες αναφέρουν
πως υποστήριξαν ότι δεν πρόλαβαν να
απομακρυνθούν από το αυτοκίνητο και ξα-
ναμπήκαν για να φύγουν, επικαλούμενοι
και αυτοί το βιντεοληπτικό υλικό. 

Από την άλλη πλευρά, ο 25χρονος
«Αθηναίος» πηγές έλεγαν ότι παραδέχεται

την εμπλοκή του στο επεισόδιο, αρνείται
όμως ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με τον
άτυχο Άλκη. Όπως φέρεται να λέει, εκεί-
νος στράφηκε σε έναν άλλο οπαδό, φίλο
του 19χρονου, τον οποίο κυνήγησε χωρίς
να τον προλάβει και όταν επέστρεψε στο
σημείο της επίθεσης, άρχισαν να φεύγουν
οι συγκατηγορούμενοί του και επέστρεψε
στο αυτοκίνητο. 

Τη Δευτέρα απολογείται 
ο 20χρονος που παραδόθηκε

Τη στάση «ήμουν εκεί αλλά δεν προκά-
λεσα τραύματα στον Άλκη» αναμένεται να

ακολουθήσει και ο ενδέκατος των κατηγο-
ρουμένων, ο 20χρονος Αλβανός ο οποίος
παραδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο
Αστυνομικό Τμήμα των ελληνοαλβανικών
συνόρων στην Κρυσταλλοπηγή. Τη Δευτέ-
ρα πήρε προθεσμία να απολογηθεί στην
ανακρίτρια. 

Ο ρόλος του τρίτου αυτοκινήτου διε-
ρευνάται εξονυχιστικά από την ανακρί-
τρια και μέχρι την Παρασκευή δεν είχε
προκύψει κανένα άλλο στοιχείο για τον
δωδέκατο συμμετέχοντα στην επίθεση
και οδηγό του. Δύο κατηγορούμενοι φέ-
ρονται να έχουν μεταφέρει στις ανακριτι-
κές Αρχές το μικρό του όνομα, «Ντίνος»,
όμως κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει
κάτι περισσότερο, όπως τουλάχιστον λέ-
νε. Επίσης εκτός του 21χρονου με το δρε-
πάνι που υπέδειξε τον 25χρονο «Αθη-
ναίο» ότι κατάφερε θανατηφόρα πλήγμα-
τα στον 19χρονο με μαχαίρι τύπου «κά-
ραμπιτ», ένας ακόμη κατηγορούμενος
υπέδειξε τον 21χρονο ότι επιτέθηκε σε
έναν με το δρεπάνι, χωρίς να διευκρινίσει
εάν αυτός ήταν ο Άλκης. 

Όλοι ήταν στον φόνο,
αλλά κανείς δεν… είδε
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Tης Σοφίας Σπίγγου

Σ
ε αναβολή οδηγήθηκε η σοκαριστική υπόθεση
αποπλάνησης 8χρονου κοριτσιού από τον γνωστό
ντράμερ Γιώργο Γιαννόπουλο. Η υπόθεση επρό-
κειτο να συζητηθεί στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο

της Αθήνας, αλλά λόγω κωλύματος παράγοντα της δίκης
αναβλήθηκε για τις 11 Απριλίου.

Σημειώνεται ότι ο μουσικός είχε καταδικαστεί κατά
πλειοψηφία 5-2 σε πρώτο βαθμό τον Απρίλιο του 2019 για
αποπλάνηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει τα 12
έτη και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών χωρίς
ελαφρυντικά. Ωστόσο, άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύ-
θερος υπό τον όρο της εμφάνισής του στο Αστυνομικό
Τμήμα της κατοικίας του δύο φορές τον μήνα.

Η αρχή της ιστορίας τοποθετείται στο 2011 σε παραθερι-
στική περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Το σπίτι της οικογέ-
νειας της ανήλικης βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το
εξοχικό του ντράμερ, ο οποίος θεωρούνταν από όλους
πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας. Μάλιστα, οι γείτονες
άφηναν τα παιδάκια τους να παίζουν έξω από το σπίτι του,
καθώς ο ίδιος τούς έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη.

Όμως, τον Μάιο του 2013
ένα ζευγάρι γειτόνων απαγό-
ρευσε στο παιδί του να πηγαί-
νει στο σπίτι του 60χρονου τό-
τε μουσικού. Αυτό προβλημά-
τισε τη μητέρα της 8χρονης,
που έψαξε τους λόγους και
έφτασε στην αποκάλυψη της
μικρής ότι «κάθε φορά που
πήγαινε στο σπίτι του της έβα-

ζε παιδικές ταινίες και βιντεοκλίπ και όσο αυτό παρακο-
λουθούσε εκείνος τη θώπευε, ενώ άλλες φορές έβαζε το
χέρι του κοριτσιού στα γεννητικά του όργανα».

Αμέσως η οικογένεια απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση
Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, όπου η 8χρονη εξετάστηκε από εξει-
δικευμένη πραγματογνώμονα αξιωματικό και περιέγραψε
όσα συνέβαιναν στο σπίτι του ντράμερ. Αρχικά εκδόθηκε
απαλλακτικό βούλευμα τον Μάρτιο του 2017, το οποίο
έβρισκε ανεπαρκείς τις ενδείξεις για τις καταγγελίες, αλλά
ο εισαγγελέας Εφετών, αξιολογώντας ως ελλιπώς αιτιολο-
γημένο το βούλευμα, άσκησε έφεση, η οποία οδήγησε σε
παραπομπή του μουσικού τον Αύγουστο του ’17 και στη συ-
νέχεια σε πρωτόδικη καταδίκη του.

Διαχωρίζει τη θέση του το συγκρότημα
«Οι Πυξ Λαξ ιδρύθηκαν το 1989 από τους Μπάμπη

Στόκα, Φίλιππο Πλιάτσικα και Μάνο Ξυδούς με εκπρό-
σωπό τους τον Νίκο Λώρη. Στα 30 και πλέον χρόνια
έχουμε συνεργαστεί με εκατοντάδες μουσικούς και τε-
χνικούς. Ο συγκεκριμένος που αναφέρεται στα δημοσι-
εύματα δεν συνεργάζεται με το συγκρότημα εδώ και
χρόνια για τελείως διαφορετικούς λόγους από αυτούς
που κατηγορείται και στο διάστημα αυτό δεν έχει υπάρ-
ξει οποιαδήποτε επαφή μαζί του», αναφέρουν σε ανα-
κοίνωσή τους οι Πυξ Λαξ.

Για αποπλάνηση ντράμερ των Πυξ Λαξ

Πώς έγινε το 2011
η αποκάλυψη 
της 8χρονης στη
μητέρα της για όσα
συνέβαιναν στο
σπίτι του μουσικού

Σε ολιγοήμερη διακοπή, συγ-
κεκριμένα μέχρι τις 25 Φε-
βρουαρίου, οδηγήθηκε η δίκη του
Δημήτρη Λιγνάδη έπειτα από αί-
τημα του συνηγόρου του Αλέξη
Κούγια. Ο γνωστός ηθοποιός και
σκηνοθέτης ήρθε για πρώτη φο-
ρά αντιμέτωπος με τρία από τα
τέσσερα θύματά του που βρέθη-
καν στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος
έφτασε στο δικαστήριο συνο-
δευόμενος από αρκετούς αστυ-
νομικούς, δέχτηκε φραστική
επίθεση από κάποιους παρευρι-
σκόμενους που τον γιούχαραν
φωνάζοντάς τον «αλήτη».

Για διακοπή «σκοπιμότητας»

έκαναν λόγο οι συνήγοροι Πολιτι-
κής Αγωγής, σημειώνοντας ότι
στόχος είναι η εξάντληση του
18μηνου προσωρινής κράτησης.
«Έχει δηλώσει ο ίδιος, μέσω της
υπεράσπισής του, ότι διακαώς
επιθυμεί να δικαστεί και συγχρό-
νως θα ζητήσει εντός μήνα διακο-
πή, προεξοφλώντας την απόφαση
του δικαστηρίου. Αν θέλει δια-
καώς να δικαστεί, γιατί κωλυσιερ-
γεί;», ανέφερε η Πολιτική Αγωγή,
συμπληρώνοντας: « Ή ξέρει ότι
δεν θα αθωωθεί και σου λέει “ένας
μήνας παραπάνω δεν έχει διαφο-
ρά” ή έχει ξεκινήσει την τακτική
εξάντλησης 18μήνου, που θα οδη-
γήσει στην ελευθέρωσή του».

Στον αντίποδα, η υπεράσπιση του
Δημήτρη Λιγνάδη έκανε λόγο για
«δίκη του κατηγορουμένου και
των θυμάτων και όχι της κοινω-
νίας», σημειώνοντας ότι «είναι η
πρώτη δίκη που έχουμε βιασθέντα
άντρα. Αφορά ένα παγκόσμιο κί-
νημα για να εδραιωθεί ένα τρίτο
φύλο. Δεν πιθανολογούμε την
αθωότητα του εντολέα μας, είμα-
στε σίγουροι για αυτό».

Στη δικαστική αίθουσα βρέθη-
κε ο αδελφός του κατηγορούμε-
νου Γιάννης Λιγνάδης, καθώς και
η βουλευτής και τομεάρχης Πο-
λιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Σία Αναγνω-
στόπουλου.

Σ.Σ.

Γιουχαΐσματα και 
διακοπή της δίκης Λιγνάδη
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Των Κώστα Παπαδόπουλου, Κώστα Παππά 

Α
ποφασισμένοι να διερευνήσουν
κάθε πτυχή του αιφνίδιου θανά-
του -μέσα σε διάστημα περίπου
τριών ετών- των τριών παιδιών

της οικογένειας από την Πάτρα είναι οι
αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρω-
ποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής. Για αυτό
και σκοπεύουν να αξιοποιήσουν κάθε «ερ-
γαλείο» που τους προσφέρουν ο νόμος και
η επιστήμη, προκειμένου να εξακριβωθεί τι
ακριβώς ήταν αυτό που έκοψε το νήμα της
ζωής των τριών παιδιών.

Σε αυτή τη φάση, οι αστυνομικοί του ΥΔΕ-
ΖΙ θα λάβουν καταθέσεις από τους ιατροδι-
καστές που πραγματοποίησαν νεκροψία-
νεκροτομή στις σορούς των τριών κορι-
τσιών. Επίσης θα ληφθούν καταθέσεις από
τα στελέχη των παιδιατρικών νοσοκομείων
σε Πάτρα και Αθήνα που διαχειρίστηκαν τα
τρία τραγικά περιστατικά. Πηγές
της ΕΛΑΣ σχολίασαν στην
«Political» ότι «θα μελετή-
σουμε τις τρεις ξεχωρι-
στές δικογραφίες, θα
λάβουμε καταθέσεις, θα
εξετάσουμε κάθε διαθέ-
σιμο στοιχείο και θα προ-
χωρήσουμε μέχρι τέλους
την έρευνα». Η Εισαγγελία
Πρωτοδικών Πατρών αναμένεται
να ζητήσει (σ.σ. αν δεν το έχει ήδη πράξει)
την εκταφή της σορού της Τζωρτζίνας που
απεβίωσε πριν από μερικές ημέρες, ως
ύστατο μέσο για τη διαλεύκανση της υπό-
θεσης. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να ζητη-
θεί το ίδιο και για τα δύο μικρότερα κορί-
τσια που ετάφησαν το 2019 και το 2020.

Γρηγόρης Λέων: «Σωστά 
εξετάζονται όλα τα σενάρια»

Ερωτήματα για τον θάνατο των τριών παι-
διών στην Πάτρα έθεσε μιλώντας στην «Po-
litical» ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδι-
καστικής Εταιρείας Γρηγόρης Λέων. O ια-

τροδικαστής αναρωτήθηκε: «Γιατί ενώ τα
παιδιά ήταν νοσηλευόμενα, οι θεράποντες
ιατροί δεν μπόρεσαν να δώσουν μια αιτία
θανάτου που να σχετίζεται με τη νόσο; Ή
ακόμα αν υπάρχει γενετικό υπόβαθρο, όταν
υπάρχουν τρία παιδιά που πεθαίνουν στην
ίδια οικογένεια». Ο κ. Λέων έθεσε ακόμα το
εξής ερώτημα: «Για ποιο λόγο η πρώτη και η
δεύτερη αιτία θανάτου δεν ταυτίζονται; Αν
υπάρχει γενετικό υπόβαθρο, όλοι καταλή-
γουν για τον ίδιο λόγο». Ο κ. Λέων τόνισε
επίσης πως «η μη ταύτιση της πρώτης και
της δεύτερης αιτίας θανάτου δημιουργεί
ένα επιπλέον ερώτημα. Πιστεύω ότι η διε-

ρεύνηση του τρίτου θανάτου θα είναι καθο-
ριστική, ώστε να καταφέρει να μας συνδέσει
τους θανάτους και να ξεδιαλύνει την όλη ει-
κόνα. Εάν είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός και
ο τρίτος θάνατος, θα πρέπει να πάμε πίσω
τον χρόνο με την έννοια την επιστημονική
και να μπορέσουμε με βάση τα ευρήματα
της τρίτης νεκροτομής να δούμε ξανά την
πρώτη και τη δεύτερη. Μπορεί να μην
έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις». Σε
ό,τι αφορά την ανάμειξη στην έρευνα του
Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ο ιατροδικα-
στής δήλωσε: «Οι προανακριτικές Αρχές
κάνουν καλά να σκέφτονται και το χειρότε-

ρο σενάριο και προσπαθούν να το επιλύ-
σουν, ακόμα και αν πολλές φορές αποκλεί-
εται αυτό το σενάριο».

Πώς ξετυλίγουν το… κουβάρι
του θανάτου των τριών παιδιών

Καταθέσεις από ιατροδικαστές
και παιδιάτρους παίρνει 
το Τμήμα Δίωξης
Ανθρωποκτονιών - «Κλειδί» 
η 9χρονη Τζωρτζίνα 
που έφυγε τελευταία 

Μετά τη σφοδρή κακοκαιρία «Ελπίδα», η οποία είχε ως απο-
τέλεσμα τον εγκλωβισμό και την ταλαιπωρία δεκάδων επιβατών
και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανακοίνωσε την κα-
ταβολή αποζημιώσεων, σε συνέχεια εισήγησης του υπουργείου
Μεταφορών ως ένα επιπλέον μέτρο.

Η εταιρεία πρόκειται να προχωρήσει τη διαδικασία με τρεις
τρόπους για αυτούς που δικαιούνται αποζημίωση.

Είτε εφάπαξ με το ποσό των 1.000 ευρώ, είτε με το ποσό των
1.150 ευρώ σε μορφή voucher απεριόριστης διάρκειας, ή εναλ-
λακτικά επίσης με voucher αξίας 550 ευρώ, απεριόριστης διάρ-
κειας, συν 500 ευρώ μετρητά. 

Οι αποζημιώσεις αφορούν τους επιβάτες που επηρεάστηκαν

από τη διακοπή των δρομολογίων στις 24 Ιανουαρίου στις αμα-
ξοστοιχίες 54, 55, 56, 57 και 885. 

Να σημειωθεί πως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως ανακοίνωσε, έχει ήδη
αποζημιώσει τους επιβάτες της με ποσό ίσο με το ποσό των εισι-
τηρίων τους.

Αναφορικά με την αποζημίωση των 1.000 ευρώ, οι δικαιούχοι
θα χρειαστεί να περιμένουν περίπου δέκα ημέρες ακόμη, μέχρι
τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες και
θα ανακοινωθούν σε ειδική πλατφόρμα στη σελίδα της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι,
ώστε να αποζημιωθούν. 

Ρεγγίνα Σαβούρδου

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ποιοι και πώς θα πάρουν αποζημίωση για την ταλαιπωρία στην «Ελπίδα»
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Τ
ο όνομά του είναι απολύτως συνδεδεμένο με τον

τομέα των ερευνών. Ο Γιώργος Τσούκαλης έχει

χαρακτηριστεί ως ο Έλληνας Σέρλοκ Χολμς, ως

ο πατριάρχης της ιδιωτικής έρευνας και όχι τυχαία

αφού η ζωή και το έργο του έχουν συνδεθεί με τις μεγα-

λύτερες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το πανελλή-

νιο τις τελευταίες δεκαετίες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε

στα Γιάννενα και φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Αμπε-

λοκήπων και στο Οικονομικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων. Ο πα-

τέρας του δεν είχε καμία σχέση με τον τομέα των ερευ-

νών, ήταν οδηγός στα λεωφορεία και αργότερα στον Δή-

μο Ιωαννιτών. Η μητέρα του, οικιακά. 

Ο Γιώργος από πιτσιρικάς είχε έφεση στο ποδόσφαιρο

και στον κλασικό αθλητισμό, έχοντας μάλιστα κερδίσει

στην κατηγορία Παίδων τον 1ο Μπιζάνιο δρόμο με πα-

νελλήνιο ρεκόρ. Από τότε ζει με την αδρεναλίνη στα

ύψη. Βρήκε την «Ιθάκη» του από μικρός και «ψήθηκε»

σε πολλές δουλειές. Κατά τη διάρκεια των μαθητικών

του χρόνων εργάστηκε ως υδραυλικός με τον γαμπρό

του τα καλοκαίρια, σε εργοστάσιο μαρμάρων και σε ερ-

γοστάσιο με τούβλα πάλι τα καλοκαίρια αλλά και κατά τη

διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πά-

σχα. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων εργά-

στηκε στον ιππόδρομο ως ταμίας και σε ιδιωτικό οικο-

τροφείο. Μετά τη θητεία του στον στρατό εργάστηκε επί

εξάμηνο στη Ricomex. Πάλεψε πολύ, μάζεψε χρήματα

και άνοιξε επιτέλους το δικό του γραφείο ύστερα από

σαράντα κύματα, στην οδό Σωκράτους στην Ομόνοια,

απέναντι από το 4ο Αστυνομικό Τμήμα. 

Ο ντετέκτιβ Γιώργος Τσούκαλης έχει χειριστεί δεκάδες

υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Εί-

ναι τόσες πολλές που θα έπρεπε να γράψουμε βιβλίο για

να τις καλύψουμε όλες. Μία από αυτές η υπόθεση κλο-

πής στο μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, μια έρευνα που

διήρκεσε 23 μήνες και τελικά εντόπισε τις αρχαιότητες

στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Ήταν ίσως η πιο επικίνδυνη έρευ-

να, καθότι οι δράστες ήταν συγχρόνως και διακινητές

ναρκωτικών. Ο Γιώργος είχε εμπλακεί και στις έρευνες

της υπόθεσης Άλεξ στη Βέροια, μια υπόθεση στην οποία

οι ανατροπές ήταν καθημερινό φαινόμενο. Φανταστείτε

ότι είχε ταξιδέψει αυθημερόν 29 φορές Αθήνα - Βέροια,

εκτός των ταξιδιών που χρειάστηκαν αργότερα για τις

δίκες στη Θεσσαλονίκη. 

Εξίσου δύσκολη ήταν και η υπόθεση δολοφονίας του

Βαγγέλη Γιακουμάκη, άλλη μια υπόθεση για την οποία

έκανε αλλεπάλληλα ταξίδια στην ιδιαίτερη πατρίδα του,

τα Γιάννενα, με κορυφαία στιγμή όταν πήρε στα χέρια

του το διαβόητο βίντεο με την κακοποίηση του άτυχου

Βαγγέλη στη σχολή του και το κατέθεσε στη ΓΑΔΑ. Θυ-

μίζουμε ότι αντίστοιχες αποκαλύψεις είχε κάνει και

στην υπόθεση Ζέμπερη, την κοπέλα που δολοφονήθηκε

στο κοιμητήριο, αλλά και στην υπόθεση όπλων και

εκρηκτικών στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στη Σαγιάδα

της Θεσπρωτίας.

Ο Έλληνας 
Σέρλοκ Χολμς

Γιώργος Τσούκαλης

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Π
αράλληλα εθίστηκε στο κυνήγι και την καταπολέ-
μηση της αρχαιοκαπηλίας. Εδώ και 30 χρόνια
«παίζει σκάκι με τους ιερόσυλους» και έχει παρα-

δώσει 16.537 αρχαιότητες στην Πολιτεία! Το νούμερο εί-
ναι συγκλονιστικό. Ασχολήθηκε με 67 υποθέσεις, κερδί-
ζοντας τις 65 από αυτές. Η εμπλοκή του με την καταπολέ-
μηση της αρχαιοκαπηλίας ξεκίνησε με την παρότρυνση
του διευθυντή της «Μεσημβρινής», του αείμνηστου Γιώρ-
γου Μπέρτσου, όταν τον ενημέρωσε για μια υπόθεση στα
Μέγαρα. Ο Τσούκαλης του είπε «ενημέρωσα την Αστυνο-
μία». Ο Μπέρτσος τότε σηκώθηκε και τον έβρισε, λέγον-
τάς του «θα ασχοληθείς και εσύ γιατί είναι εθνικό θέμα».
Από τότε κόλλησε και του έγινε εμμονή. 

Πολλά χρόνια τώρα ζει επικινδύνως. Είναι στο αίμα του

η περιπέτεια και η αδρεναλίνη, το τέλμα τον αποδομεί.
Ενίοτε είναι αγχωτικός, ειδικά όταν έχει κάποια σοβαρή
υπόθεση. Κάποιες φορές γίνεται εκρηκτικός, αλλά για
όσους τον ξέρουν έχει στο λεξιλόγιό του τη λέξη «συγ-
γνώμη». Αγαπάει πολύ την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Γιάν-
νενα, και διατηρεί καλές φιλίες εκεί. Όπου βρεθεί και
όπου σταθεί μιλάει για τον φίλο του τον Ηλία Χαρίση, «το
καλύτερο παιδί της γενιάς μας», όπως τον αποκαλεί ο Έλ-
ληνας Σέρλοκ Χολμς. Έχει όμως και το «ησυχαστήριό»
του, την Αράχοβα… Στο λιβάδι όπου γεμίζει τις μπαταρίες
του και αναζωογονείται παρέα με λίγους φίλους και την
οικογένειά του. Τα καλοκαίρια βρίσκει ηρεμία στη Σίφνο.
Ελεύθερο χρόνο δεν έχει ιδιαίτερα, αλλά όταν βρίσκει μι-
λάει συνήθως για το ποδόσφαιρο και τις ομάδες της καρ-

διάς του, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ολυμπιακό. Ακούει κα-
λή ελληνική μουσική και λατρεύει να ακούει Μίμη Πλέσ-
σα, για τον οποίο λέει ότι είναι ο μέντορας της ψυχής του. 

Στην προσωπική του ζωή τον σημάδεψαν ο χαμός
του πατέρα του αλλά και τρία ευχάριστα γεγονότα: η
γέννηση του γιου του Δημήτρη και ο ερχομός των εγ-
γονιών του, της Μαιρούλας και του Γιωργάκη. Χαζο-
παππούς, που λέμε… Ο πατριάρχης των ιδιωτικών
ερευνών συνεχίζει ακάθεκτος να προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του και, όπως λέει στους φίλους του, ο στόχος
του είναι να φτάσει τις 20.000 αρχαιότητες που θα πα-
ραδώσει στην Πολιτεία. Αν τον ρωτήσεις ποιο είναι το
μότο του, θα σου απαντήσει ψύχραιμα και με σιγουριά:
«Δεν κάνω τις πικρίες μου τοξίνη».

Πάνω από τριάντα χρόνια ενάντια στην αρχαιοκαπηλία
Επ’ αυτοφώρω σύλληψη 
αρχαιοκάπηλου στη λεωφόρο ΣυγγρούΈφεδρος αξιωματικός στη Λαμία Με τον ενός έτους γιο του και τη μητέρα του το 1985

Ποντίφικο Πανεπιστήμιο Ρώμης. 
Βράβευση από τον αρχιστράτηγο των Ενόπλων 
Δυνάμεων της Ιταλίας Gerardo Restaino Με τον μεγάλο συνθέτη Μίμη Πλέσσα 

Με τον στρατηγό Domenico Gianni, 
επικεφαλής της φρουράς του Πάπα, όταν του 
παρέδωσε το χρυσό μετάλλιο της πόλης του Βατικανού

Με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 
Λευτέρη Τζιόλα. Βράβευση για το βιβλίο «Λαθρέμποροι
Ιστορίας» και η ανακήρυξή του σε αριστίνδην μέλος
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Η
Ευρώπη επιδιώκει δυναμι-
κά ανοίγματα και ο ΠΟΥ
προειδοποιεί ότι η πανδη-
μία δεν έχει τελειώσει, μιας

και αναμένονται και άλλες παραλλαγές.
Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα
πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό, ο
οποίος μας δίδαξε πολλά από τη μέρα
που μπήκε στη ζωή μας.

« Έχουμε δει τον ιό να εξελίσσεται, να
μεταλλάσσεται… Άρα γνωρίζουμε ότι θα
υπάρξουν περισσότερες παραλλαγές, πε-
ρισσότερες ανησυχητικές παραλλαγές,
άρα δεν είμαστε στο τέλος της πανδη-
μίας», δήλωσε η χαρακτηριστικά η
επικεφαλής επιστήμονας του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας Σούμια Σουαμινάθαν.

Στις 17.656 έφτασε ο αριθ-
μός των κρουσμάτων το τε-
λευταίο 24ωρο στην Ελλάδα,
από αυτά οι 4.915 εντοπίστηκαν
στην Αττική και οι 2.112 στη Θεσσαλο-
νίκη. Καταγράφηκαν 92 νέοι θάνατοι, ενώ
οι διασωληνωμένοι είναι 512, από τους
οποίους οι 389 είναι ανεμβολίαστοι. Από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρα-
φεί συνολικά 24.609 θάνατοι. Το 95,2% εί-
χε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.

Το παράδειγμα της Δανίας που «πέτα-
ξε» τις μάσκες σχολίασε η πρόεδρος της
ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη στο Mega. «Η
Δανία έχει 90% εμβολιασμούς. Οι άνω
των 60 έχουν κάνει 3η δόση στο 87%.
Δεν πρέπει να συγκρίνουμε το γιατί πέ-
ταξαν εκεί τις μάσκες. Οι μάσκες θα πε-
ταχτούν όταν πρέπει, όταν ανεβάσουμε
τα ποσοστά των εμβολιασμών εκεί που
πρέπει. Είμαστε ακόμη στο 69%. Δεν
πρέπει να ξεσηκωνόμαστε, δεν συγκρί-
νονται τα κράτη μεταξύ τους, γιατί έχουν
άλλες παραμέτρους. Έχουμε 300.000
άνω των 60 που είναι ανεμβολίαστοι και
περίπου άλλους τόσους που πρέπει να
κάνουν την 3η δόση. Δεν θα πετάξουμε
τις μάσκες ούτε το Πάσχα, αλλά θα πε-
ράσουμε ένα ωραίο Πάσχα που δεν θα
συγκρίνεται με τα προηγούμενα». 

«Να μάθουμε να ζούμε με τον ιό»
Η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου

το έκανε σαφές στην ενη-
μέρωση της Πέμπτης, λέ-

γοντας ότι «είναι προφανές ότι
περνάμε σε μια φάση όπου θα

πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε με
τον ιό, να κυκλοφορεί ανάμεσά μας και
που ο καθένας από εμάς θα πρέπει να
παίρνει τις αποφάσεις του σχετικά με το
πόσο αποδέχεται την έκθεσή του σε αυ-
τόν». Ο κόσμος θέλει να μάθει αν θα βγά-
λει τελικά τη μάσκα. Η κυρία Παπαευαγ-
γέλου αναφέρθηκε στην επισήμανση του
CDC για την προστασία που προσφέρει η
μάσκα ανεξάρτητα από τον εμβολιασμό.
Η χρήση της με καλή εφαρμογή σε δη-
μόσιους κλειστούς χώρους μειώνει κατά
56% την πιθανότητα να μολυνθούμε και ο
καθένας μας γνωρίζει πια ανάλογα με
τον βαθμό προστασίας που επιθυμεί και
φυσικά το επιδημιολογικό φορτίο της
περιοχής που μένει αν θα βάλει μια απλή
χειρουργική μάσκα, μια ενισχυμένη ή
μια υφασμάτινη.

Ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμω-
ξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος είπε στο
ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ πως «η στρατηγική
μας είναι να αρθούν οι περισσότεροι πε-
ριορισμοί μέχρι το Πάσχα, με την ελπίδα
ότι τα δεδομένα σχετικά με την πανδη-
μία θα είναι πολύ καλύτερα». Τόνισε
πάντως ότι το μέτρο της μάσκας θα πα-
ραμείνει μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκω-
ση. Η συνεδρίαση των ειδικών θα ασχο-
ληθεί και πάλι με τα καρναβάλια. Η επι-

θυμία είναι να δοθεί χώρος για λίγη δια-
σκέδαση, όμως, όπως όλα δείχνουν, δεν
θα γίνουν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις,
αλλά θα επιτραπούν κάποια δρώμενα με
μέτρα και μόνο για εμβολιασμένους. 

Eμβόλιο Novavax: 80% 
αποτελεσματικό στους νέους

Στο 80% κυμαίνεται η αποτελεσματικό-
τητα του εμβολίου της Novavax σε εφή-
βους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
τελικής φάσης της δοκιμής του σε παιδιά
ηλικίας από 12 έως 17 ετών. Η δοκιμή σε
2.247 εφήβους μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμ-
βρίου 2021, τότε που κυριαρχούσε η πα-
ραλλαγή Δέλτα, ήταν αποτελεσματική κα-
τά 82%. Η εταιρεία θα καταθέσει σύντομα
αίτηση για έγκριση χρήσης του εμβολίου
της στους εφήβους, ενώ τον προηγούμενο
μήνα κατέθεσε ανάλογη αίτηση στις ΗΠΑ
για χρήση του εμβολίου της στους ενήλι-
κες. Η αποτελεσματικότητα σε αυτούς
έφτασε έπειτα από δοκιμή του σε 30.000
άτομα στο 90,4%.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η
πανδημία δεν τελειώνει
εύκολα - Μ. Παγώνη:
«Όταν γίνουμε Δανία 
θα πετάξουμε τις μάσκες» 

Υπό τον φόβο νέων μεταλλάξεων...

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος:
«Εκτονώνεται το κύμα το Πάσχα»
Η επιδημία είναι σε φάση συρρίκνωσης σε
όλη την Ευρώπη όσον αφορά τη διασπορά με
πτώση στον αριθμό των διαγνώσεων, ωστόσο
υπάρχει μια μικρή αύξηση στους θανάτους.
Στη χώρα φάνηκε μια μικρή βελτίωση στον
αριθμό των θανάτων, των εισαγωγών αλλά
και των διαγνώσεων. O καθηγητής Εντατικής
Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος μι-
λώντας στον ΣΚΑΪ εκτίμησε πως τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα δεί-
χνουν εκτόνωση του
πανδημικού κύμα-
τος κοντά στο Πά-
σχα και εξήγησε
τα βήματα που θα
μας οδηγήσουν
στην άρση των πε-
ριορισμών.
«Με ένα εκατομμύριο
κρούσματα από την αρχή
του έτους, πέντε εκατομμύρια τριπλά εμβο-
λιασμένους και ένα μεγάλο ποσοστό εμβο-
λιασμένων με δύο δόσεις που θα κάνουν την
τρίτη δόση και όσους νοσήσουν από εδώ και
πέρα θα φτάσουμε σε ένα σημείο που γύρω
στο Πάσχα το κύμα αυτό θα εκτονωθεί ση-
μαντικά, καθώς θα έχει ανοσολογική κάλυ-
ψη το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού
πληθυσμού. Όλα αυτά εκτός απρόοπτου, δη-
λαδή εμφάνισης νέας μετάλλαξης», είπε ο
κ. Βασιλακόπουλος.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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«Α
νοιχτή πληγή» παραμένει
η λαθροϋλοτόμηση στον
ορεινό όγκο των Κρου-
σίων και του Μπέλες στον

Νομό Κιλκίς με σημαντικές περιβαλλοντικές
και οικονομικές συνέπειες για ολόκληρη την
περιοχή. Ημεδαποί λαθρέμποροι, οι οποίοι
χρησιμοποιούν αλλοδαπούς εργάτες, αλωνί-
ζουν ουσιαστικά τα δάση. 

Τα περιστατικά της παράνομης δράσης
τους είναι δεκαπλάσια από εκείνα που τελικά
οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

Όσο για την οικονομική ζημία, αυτή φαί-
νεται να ξεπερνά το 1,3 εκατ. ευρώ τα τελευ-
ταία χρόνια μόνο στον Νομό Κιλκίς. Για το
θέμα αυτό μίλησε στην «Political» o δασάρ-
χης Κιλκίς Γιώργος Βούρτσας, ο οποίος ση-
μείωσε αρχικά πως «η λαθροϋλοτομία απο-
φέρει μεγάλα κέρδη στους λαθρεμπόρους,
γιατί δεν υπάρχει το μίσθωμα του Δημοσίου,
δεν υπάρχει ΦΠΑ, δεν υπάρχει φορολογία,
δεν υπάρχουν τα ένσημα των εργατών και
ανταγωνίζονται τους νόμιμους εμπόρους
ξυλείας με άνισους όρους», ενώ πρόσθεσε
ακόμη πως κατά κανόνα οι λαθρέμποροι εί-
ναι ημεδαποί.

Ο δασάρχης Κιλκίς ανέφερε επίσης πως
«για τις δουλειές αυτές θέλουν και ανθρώ-
πους σκληροτράχηλους, που δεν είναι γνω-
στοί στην κοινωνία για να μην τους δει κάποι-
ος και τους γνωρίσει. Γενικά θέλουν ανθρώ-
πους που με ευκολία θα δεχτούν το μαύρο
μεροκάματο. Κατά κανόνα βρίσκουν τέτοι-
ους ανθρώπους αλλοδαπούς και εκμεταλ-

λεύονται την ανάγκη τους για δουλειά».
Ο κ. Βούρτσας μίλησε επίσης και για την

οικονομική ζημία από τη λαθροϋλοτομία
στην περιοχή του: «Από αυτή την ιστορία το
κράτος χάνει μεγάλα έσοδα. Υπολογίζεται σε
1 εκατ. ευρώ η άμεση ζημία της ξυλείας, ενώ
300.000 ευρώ είναι η έμμεση ζημία. Μετά
την κρίση έχει οξυνθεί το ζήτημα. Η κρίση
ανάγκασε πολλά νοικοκυριά να στραφούν σε
φθηνότερες μορφές ενέργειας, όπως είναι
και η βιομάζα. Τα τελευταία 20 χρόνια επίσης
δεν έχουν ενισχυθεί καθόλου με προσωπικό
οι δασικές υπηρεσίες και αν δεν ερχόταν και

η αγροφυλακή το 2011, δεν θα μιλούσαμε για
δασική υπηρεσία σήμερα. Πρέπει κάποτε να
δούμε ποια είναι και τα οφέλη που έχουμε
από τα δάση, τα οποία είναι ένα σταθερό πα-
ραγωγικό κεφάλαιο». Ιδιαίτερη αναφορά
έκανε ο δασάρχης Κιλκίς στους δασεργάτες
και στις υπηρεσίες που προσφέρουν στη φύ-
λαξη των δασών: «Το επάγγελμα αυτό είναι
πολύ σκληρό, αλλά η κρίση έφερε νέους αν-
θρώπους στο επάγγελμα, ζουν από αυτό και
οι άνθρωποι αυτοί προστατεύουν το δάσος. 

Παλιότερα οι δασεργάτες ήταν και ο υπ’
αριθμόν ένας παράγοντας για να σβήσει μια

φωτιά. Οι εργάτες που δουλεύουν στην περι-
φέρεια του Κιλκίς από 132 που ήταν το 2009
έφτασαν τους 412 το 2020. Βρήκαν ένα αξιο-
πρεπές μεροκάματο για να ζήσουν τις οικο-
γένειές τους».

Πρόστιμα και 840 μηνύσεις
Αναφερόμενος στα προγράμματα για την

προστασία των δασών, ο κ. Βούρτσας τόνισε
ότι η Πολιτεία μετά το 2011 έκανε δύο προ-
γράμματα: ένα πρόληψης της λαθροϋλοτο-
μίας και ένα δασοπροστασίας. Σημείωσε επί-
σης ότι «έπειτα από αυτά τα προγράμματα άρ-
χισε μια σκληρή μάχη με τους λαθρεμπό-
ρους. Τα τελευταία δέκα χρόνια έγιναν 840
μηνύσεις για παράνομη υλοτομία και μετα-
φορά, 3.500 τόνοι καυσόξυλα κατασχέθηκαν,
όπως και 144 οχήματα τρακτέρ ή αγροτικά.
Υπολογίζουμε όμως ότι μόνο το 15%-20% αυ-
τών που κάνουν ζημιά στο δάσος συλλαμβά-
νεται. Όμως, πολλοί λαθρέμποροι που φθά-
νουν στη Δικαιοσύνη “γονατίζουν” πραγματι-
κά από τα κατασχεμένα και τα πρόστιμα».

Σύμφωνα με τον δασάρχη 
Κιλκίς Γιώργο Βούρτσα, 
η οικονομική ζημία 
στην περιοχή έχει φτάσει 
το 1,3 εκατ. ευρώ 

Εγκατέλειψαν το τρακτέρ εν κινήσει 
και πέταξαν ένα αλυσοπρίονο σε υπάλληλο
Ο δασάρχης Κιλκίς αναφέρθηκε επίσης και σε περιστατικά που βίωσαν δα-
σικοί υπάλληλοι στην προσπάθειά τους να συλλάβουν τους λαθροϋλοτό-
μους: «Πολλές φορές στα σύνορα με άλλες χώρες γίνονται ζημιές και από
Έλληνες και από αλλοδαπούς λαθρέμπορους άλλων χωρών. Αν είμαστε
εμείς μέσα στο δάσος, θα ακούσουμε τον ήχο του αλυσοπρίονου και θα
σπεύσουμε. Πολλές φορές ακούγαμε τους ήχους περπατώντας μακριά στο
δάσος μέσα στη νύχτα. Οι λαθροϋλοτόμοι δουλεύουν πολλές φορές βράδυ
με φακούς ανθρακωρύχων στο μέτωπο. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε με
το αυτοκίνητο για να μας εντοπίσουν. Οι περισσότεροι κατά κανόνα άφηναν
τα ξύλα μόλις μας αντιλαμβάνονταν και έφευγαν. Σε μια περίπτωση μάλιστα
πήδηξαν από ένα τρακτέρ εν κινήσει και έφυγαν. Σε άλλη περίπτωση, ένας
αλλοδαπός πέταξε το αλυσοπρίονο, ενώ δούλευε αυτό, πάνω στον υπάλλη-
λο ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς».

Οι λαθροϋλοτόμοι
πριονίζουν τις ζωές μας

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Γιώργος Βούρτσας,
δασάρχης Κιλκίς
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Μ
ε μακροσκελή ανακοίνωση για
τα γεγονότα που έλαβαν χώρα
στην Ιερά Μονή της Παναγίας
Σουμελά τοποθετήθηκε η Διαρ-

κής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, που συνεδρίασε αυτή την εβδομάδα. Ως
γνωστόν, πριν από λίγες μέρες Τούρκοι έκα-
ναν γυρίσματα διαφημιστικού κλιπ, υπό τους
ήχους ηλεκτρονικής μουσικής και με τη
συμμετοχή δεκάδων χορευτών, μέσα στον
χώρο της μονής. 

Για τις ανάγκες του γυρίσματος στήθηκαν
συστήματα ήχου και εικόνας σε διάφορα
σημεία του μνημείου, όπου το συγκρότημα
διασκέδαζε υπό τους ήχους της ντίσκο μου-
σικής. Παρόλο που η μονή είναι κλειστή και
απαγορεύονται οι επισκέψεις λόγω έργων
αναστήλωσης και εργασιών στήριξης, που
γίνονται εξαιτίας του κινδύνου να πέσουν
βράχια, 30μελές συγκρότημα χορευτών και
τεχνικών ήχου και εικόνας πήρε άδεια να
μπει στον χώρο και να κάνει τα γυρίσματα.
Την ομάδα διηύθυνε γνωστός ντιτζέι της
Τουρκίας, ονόματι Αχμέτ Σέντερζι, συνεπι-
κουρούμενος από δύο συναδέλφους του. 

Το ανακοινωθέν
Στο ανακοινωθέν της Συνόδου αναφέρε-

ται: «Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
της Ελλάδος εκφράζει την απογοήτευσή
της, την έντονη διαμαρτυρία της και τον προ-
βληματισμό της για το γεγονός ότι μετά τη
μετατροπή σε τζαμιά των ναών της Αγίας Σο-

φίας Κωνσταντινουπόλεως, της Αγίας Σο-
φίας Τραπεζούντος και της Μονής της Χώ-
ρας, η βεβήλωση της Μονής Παναγίας Σου-
μελά, και μάλιστα ακριβώς στον χώρο όπου
τελείται κάθε Δεκαπενταύγουστο η Θεία
Λειτουργία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη,
αποτελεί μία ακόμη ενέργεια των τουρκικών
Αρχών σε βάρος ενός μνημείου παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ενέργεια αυτή προσβάλλει βάναυσα
όχι μόνο το θρησκευτικό αίσθημα των Ελ-
λήνων Ποντίων, αλλά και αυτήν τη διεθνή
αντίληψη περί σεβασμού και προστασίας

των θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων
από κάθε προσπάθεια αλλοίωσης του χα-
ρακτήρα τους». Από την κριτική της ΔΙΣ δεν
ξέφυγαν ανάλογα γεγονότα που δυστυχώς
έχουν λάβει χώρα και στην Ελλάδα. Σημει-
ώνεται στο ανακοινωθέν: «Αξίζει πάντως να
σημειωθεί ότι είναι υποκριτική και ανακό-
λουθη συμπεριφορά για ορισμένους πολι-
τικούς χώρους και μέσα ενημερώσεως να
διαμαρτύρονται για τέτοιες προσβολές σε
βάρος χριστιανικών μνημείων στην Τουρ-
κία, όταν ταυτοχρόνως δικαιολογούν ως
δείγμα προοδευτικότητας όμοιες και χει-

ρότερες δημόσιες προσβολές και έμπρα-
κτες επιθέσεις σε βάρος χώρων χριστιανι-
κής λατρείας εντός Ελλάδος». 

Ο Αρχιεπίσκοπος
Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Αρχιεπί-

σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιε-
ρώνυμος, ο οποίος ερωτηθείς από δημο-
σιογράφους απάντησε: «Όλα αυτά είναι
θλιβερά γεγονότα και δείχνουν την πλευρά
της αθλιότητος που δεν είναι μόνο στην
Τουρκία, είναι και εδώ. Αυτό αντιμετωπίζε-
ται μόνον όταν αποφασίσουμε να γίνουμε
πιο σοβαροί και να εμβαθύνουμε περισσό-
τερο στο νόημα της ζωής».

Στο ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου, η οποία κατά την επίσκεψή
της στο Βυζαντινό Μουσείο δήλωσε συγ-
κλονισμένη από την πρόσφατη βεβήλωση
του μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Έκαναν γυρίσματα διαφημιστικού
κλιπ υπό τους ήχους ηλεκτρονικής
μουσικής και με τη συμμετοχή 
δεκάδων χορευτών
μέσα στον χώρο της μονής

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Προς τριχοτόμηση η Μητρόπολη 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Με το θέμα της τριχοτόμησης της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας ασχο-
λήθηκε μεταξύ των άλλων στην πρόσφατη συνεδρίασή της η ΔΙΣ της Εκκλησίας
της Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ
πραγματοποίησε εισήγηση για το θέμα στη συνεδρίαση. Ο κ. Σεραφείμ είχε
ασχοληθεί και στο παρελθόν με το θέμα αυτό, ως αρχιγραμματέας της Ιεράς Συ-
νόδου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μητροπολίτης πρότεινε τη τριχοτόμηση
της Μητρόπολης ως εξής: 
� Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Θέρμου, με έδρα τη Ναύπακτο.
� Ιερά Μητρόπολη Μεσολογγίου, Ξηρομερίου και Βονίτσης, με έδρα την Ιερά
Πόλη του Μεσολογγίου.
� Ιερά Μητρόπολη Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Αγίου Βλασίου, με έδρα το Αγρίνιο.
Η ΔΙΣ θα περιμένει τη συγκατάθεση του μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλα-
σίου κ. Ιεροθέου, καθώς αν προχωρήσει η τριχοτόμηση της Μητρόπολης Αιτω-
λίας και Ακαρνανίας επηρεάζονται και τα όρια της δικής του μητροπολιτικής πε-
ριφέρειας.

ΔΙΣ: «Οι Τούρκοι προσβάλλουν
την Παναγία Σουμελά» 
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Τ
η δική του εκτίμηση για τις
εξελίξεις που φέρνει η από-
φαση της ΔΟΕ περί πιθανού
αποκλεισμού του αθλήματος

της άρσης βαρών από τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 2028 έδωσε μιλώντας
στην «Political» ο άνθρωπος-σύμβολο
για την Ελλάδα, ο τρεις φορές «χρυ-
σός» ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας. 

Από τη θέση του γενικού γραμματέα
της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών εξη-
γεί το παρασκήνιο που εδώ και χρόνια
διαμορφώνει η σκληρή πραγματικό-
τητα του ντόπινγκ για την παγκόσμια
άρση βαρών: «Η ΔΟΕ έχει πιέσει πολύ
την Ομοσπονδία Άρσης Βαρών και
προς το θέμα της διαφάνειας και προς
το θέμα του ντόπινγκ που είχαμε σε
μεγάλες χώρες όπως η Ρωσία, η Ταϊ-
λάνδη, η Ρουμανία και η Αίγυπτος.
Μας πίεσε πολύ στο κομμάτι αυτό, για-
τί το νούμερο στην άρση βαρών σε
παγκόσμιο επίπεδο ως κρούσματα
ντόπινγκ ήταν πολύ μεγάλο, 250 αθλη-
τές σε Ολυμπιάδα. Στον στίβο υπήρχαν
περίπου ίδια αποτελέσματα, αλλά σε
σύνολο 1.500 αθλητών». 

«Διαφάνεια στα οικονομικά»
«Η Παγκόσμια Ομοσπονδία πήρε

γενναίες αποφάσεις από την άποψη ότι
όλο το κομμάτι του ντόπινγκ το ελέγχει
ανεξάρτητος οργανισμός της ΔΟΕ σαν
τη WADA, η οποία ασχολείται μόνο με
τον έλεγχο των αθλητών εκτός αγώνων
σε ξαφνικούς ελέγχους. Αυτό λειτούρ-
γησε πολύ καλά, δεν ελέγχουν πια το
κομμάτι αυτό κάποιοι μέσα από την
Παγκόσμια Ομοσπονδία, ώστε αυτή να
κατηγορηθεί για κάτι. Στους τελευταί-
ους Ολυμπιακούς Αγώνες λοιπόν είχα-
με μηδέν θετικούς αθλητές για πρώτη
φορά. Η ομοσπονδία έκανε πολλές αλ-

λαγές προς τη διαφάνεια στα οικονομι-
κά και άλλες πολλές λειτουργίες της
παγκόσμιας ομοσπονδίας».

Ο τρις «χρυσός» ολυμπιονίκης εξη-
γεί τους λόγους για τους οποίους η ΔΟΕ
πιέζει σε παγκόσμιο επίπεδο την άρση
βαρών πριν από τις εκλογές της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας τον Ιούνιο του
2022: «Θεωρώ ότι η ΔΟΕ μάς πιέζει
ώστε στις επόμενες εκλογές της Παγ-
κόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών
τον Ιούνιο να βγουν έξω άνθρωποι που
έρχονται από χώρες με θέματα ντό-
πινγκ, όπως στη Ρωσία, την Αίγυπτο και
την Ταϊλάνδη. Άνθρωποι που είχαν θέ-
σεις-κλειδιά στην Παγκόσμια Ομο-
σπονδία και ήλεγχαν την κατάσταση. Αν
εμείς τους ψηφίσουμε και τους βάλου-
με στην Παγκόσμια Ομοσπονδία ξανά,
αυτό θα είναι κακό για το άθλημα. Η
ΔΟΕ το λέει ανοικτά ότι θα επανεξετά-
σει το θέμα το 2023. Αν κάνουμε λάθος
κίνηση, θα υπάρχει πρόβλημα. Είμαι
πολύ αισιόδοξος ότι η άρση βαρών και
το 2028 θα είναι στους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Δεν γίνεται να μείνει έξω από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες η άρση βα-
ρών, είναι από τα πρώτα αθλήματα των
Ολυμπιακών Αγώνων».

«Χάθηκαν δύο γενιές 
με το σκάνδαλο του ντόπινγκ»

Στη συνέχεια ο Πύρρος Δήμας μίλη-
σε για την Οδύσσεια της ελληνικής άρ-
σης βαρών που ξεκίνησε από το σκάν-
δαλο ντόπινγκ του 2008: «Η άρση βα-
ρών από το 2008 πέρασε την κρίση της.

Όταν ανέλαβα εγώ, βρήκα καμένη γη,
με το σκάνδαλο του 2008 καήκαν, χα-
θήκαν δύο γενιές. Υπήρχε ακόμη και το
θέμα του προστίμου, που τότε ο Ιωαννί-
δης δεν μου επέτρεπε να δίνω κρατικό
χρήμα και έπρεπε να βρω χορηγούς.
Ποιος χορηγός θα ερχόταν το 2008 σε
ένα άθλημα που τότε ήταν καμένη γη;
Από το 2008 μέχρι το 2012 το πάλεψα
μόνος μου με κάποιους φίλους και κα-
ταφέραμε και ξεπληρώσαμε αυτό το
ποσό. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση». 

«Το 2015 έκοψαν το 55% της επιχο-
ρήγησης»

Ο Πύρρος Δήμας εξιστόρησε τις οι-
κονομικές δυσκολίες που αντιμετώπι-
σε τα τελευταία δέκα χρόνια η Ομο-
σπονδία Άρσης Βαρών: «Μας έλεγε η
Γενική Γραμματεία το 2012: “Παιδιά,
πολύ ωραία αυτά που κάνετε, αλλά εγώ
σας δίνω 10 ευρώ, αν κάνετε 11 έξοδα,
το 1 ευρώ θα πάει στον ΑΦΜ του προ-
έδρου”. Από το 2012 μέχρι το 2016 μπή-
καμε σε έναν Γολγοθά να ξεπληρώσου-
με, κάναμε διακανονισμούς με τρίτους,
με ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείες
εισιτηρίων όπου είχαμε χρέη. Το 2015,
με το που βγήκε η νέα κυβέρνηση, έκα-

νε περικοπή στην Ομοσπονδία 55%,
ήμασταν η μόνη ομοσπονδία που δε-
χτήκαμε τέτοια μείωση. Εκεί που λέγα-
με “ξεχρεώσαμε και σηκώνουμε κεφά-
λι” ήρθε το τελευταίο χτύπημα. Τώρα με
τον κ. Αυγενάκη γίνεται μια καλή προ-
σπάθεια, μας ανέβασε πάλι σε ένα καλό
ποσό ώστε να μπορούμε να λειτουργή-
σουμε και προσπαθούμε βήμα βήμα να
κάνουμε ένα restart».

Κλείνοντας εξέφρασε την άποψη ότι
είναι δύσκολο να βγουν ξανά αθλητές
σαν τον Κάχι, σαν τον Βαλέριο, σαν τον
Τζελίλη και τόνισε: «Θα προσπαθήσου-
με να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά που
έχουν όρεξη και διάθεση».

Πύρρος Δήμας 
Γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

«Βρήκα καμένη
γη όταν ανέλαβα
το 2008»

kpappas817@gmail.com   

στον
Κώστα Παππά

«Θα σηκώσουμε 
την μπάρα και 
στους Ολυμπιακούς 
Aγώνες του 2028»



«Evening Standard»

Οι τοπικοί άρχοντες με 
τα ωραιότερα ελληνικά νησιά
Λίστα με είκοσι από τα ωραιότερα ελληνικά νησιά για διακοπές το
καλοκαίρι συνέταξε η βρετανική εφημερίδα «Evening Standard».
Φυσικά, τους επαίνους μοιράζονται και οι αυτοδιοικητικοί των νη-
σιών. «Κρυστάλλινα νε-
ρά, ήλιος και μια διαφο-
ρετική Ελλάδα» υπόσχε-
ται η εφημερίδα, επιλέ-
γοντας 20 από τα 227 κα-
τοικημένα νησιά της χώ-
ρας. «Ο διεθνής Τύπος
ανταποκρίνεται θερμά
στην εξέλιξη της Ίου. Ο
δήμος ενισχύει την κα-
τεύθυνση αυτή με πράσι-
νες πρωτοβουλίες, έργα υποδομών, φεστιβάλ πολιτισμού και βελ-
τίωση του περιπατητικού δικτύου», δηλώνει ο δήμαρχος Γκίκας
Γκίκας. «Η Αστυπάλαια δείχνει το μέλλον συνδυάζοντας ποιότητα,
παράδοση και ειδικές μορφές τουρισμού», προσθέτει ο δήμαρχος
Νίκος Κομηνέας. Στη λίστα βρίσκονται η εντυπωσιακή Κρήτη, η γα-
στρονομική Σίφνος, η κοσμική Μύκονος, η διαχρονική Πάρος, η
Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η εξωτική Μήλος, η ειδυλλιακή Λευκάδα,
η Σκόπελος, η Σκιάθος, η Άνδρος και φυσικά δεν λείπουν η οικογε-
νειακή Κέρκυρα, η πανέμορφη Σύμη και η επιβλητική Σαντορίνη.

Αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι 
για την αποχέτευση της Κόνιτσας

Τους αναδόχους για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγ-
κατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Κόνι-
τσας ανέδειξε στη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου. Για το πρώτο έργο, «Δίκτυο Αποχέτευσης»,
προϋπολογισμού 7.845.154 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), προσωρινός ανάδο-
χος αναδείχτηκε η Τέδρα Ανώνυμος Τεχνική Περιβαλλοντική Εται-
ρεία. Για το δεύτερο έργο, «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων»,
προϋπολογισμού 2.750.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), προσωρινός ανά-
δοχος αναδείχτηκε η ΤΕΚ Θεσσαλονίκης ΑΕ. 

Οι 13 περιφερειάρχες συμμετείχαν στην πρώτη συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, που συγκάλεσε ο

υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Συμμετείχαν επίσης η
υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, η γενική γραμματέ-

ας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασο-
πούλου και ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκά-

κης. Ο κ. Κικίλιας ανήγγειλε ότι θα επισκεφθεί όλες τις περιφέ-
ρειες, αρχής γενομένης από την Ανατολική Μακεδονία & Θρά-
κη. Στόχος του υπουργείου είναι η συντονισμένη εθνική προ-

σπάθεια και η διαφημιστική καμπάνια για την τουριστική εικό-
να της χώρας. Προς τούτο, θα γίνουν όλες οι ειδικές παρεμβά-

σεις σε κάθε περιφέρεια, για ένα όσο το δυνατόν καλύτερο
αποτέλεσμα, τόνισε ο υπουργός.

Βασικό σύνθημα θα είναι «The Future Is
Where We Are» στη φετινή Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Δήμων και Περιφερειών (Euro-
pean Week of Regions and Cities), που θα
γίνει 10-13 Οκτωβρίου. Θα αναπτυχθούν
σημαντικά θέματα, όπως η επόμενη ημέρα
μετά την πανδημία, τα αναπτυξιακά προ-
γράμματα 2021-2027, τα χρηματοδοτικά
εργαλεία για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας, την υποστήριξη της υγειονομικής και
κοινωνικής ανάκαμψης, την πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση για όλους τους Ευρω-
παίους πολίτες. H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
των Δήμων και των Περιφερειών είναι μια
ετήσια τετραήμερη εκδήλωση, κατά την
οποία οι πόλεις και οι περιφέρειες αναδει-
κνύουν την ικανότητά τους να δημιουργούν
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να εφαρμό-
ζουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να αποδεικνύουν τη σημασία
του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου
για καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Οι αι-
τήσεις συμμετοχής των ΟΤΑ, Α’ και Β’ βαθ-
μού, λήγουν την 31η Μαρτίου, έπειτα από
σχετική παράταση που αποφασίστηκε.

!Παράταση έως 31/3 για
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Περιφερειών και Πόλεων

Συντονισμός των 13 περιφερειών 
για καλύτερο αποτέλεσμα στον τουρισμό

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δυτική Ελλάδα

Το υπουργείο Υποδομών
αποκαθιστά τη γέφυρα 
στον Εύηνο ποταμό

Την κατασκευή νέας γέφυρας στο Ευηνοχώρι ανα-
λαμβάνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
ύστερα από αίτημα του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-
δας Νεκτάριου Φαρμάκη, που έκανε δεκτό ο υπουργός
Κώστας Καραμανλής. Με την εξέλιξη αυτή, αποκαθί-
σταται η σύνδεση επί της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρ-
ρίου - Ιωαννίνων μετά την καταστροφή της γέφυρας του
ποταμού Εύηνου από την κακοκαιρία του περασμένου
Δεκεμβρίου. Επιπλέον, «στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
κατά μήκος της Ιονίας οδού, το υπουργείο Υποδομών θα
εκτελέσει έργα αξίας 85 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον
των όσων σχετίζονται με τη νέα γέφυρα στο Ευηνοχώ-
ρι», δήλωσε ο υπουργός. «Η περιφέρεια θα παρακο-
λουθεί την πορεία των εργασιών, ώστε να διασφαλιστεί
το μείζον αποτέλεσμα στον συντομότερο δυνατό χρό-
νο», ανέφερε ο περιφερειάρχης.

Στερεά Ελλάδα

Υποψήφιος περιφερειάρχης
ο Κώστας Μαρκόπουλος
Με μια μακροσκελέστατη δήλωση, στην οποία εξηγεί
τους λόγους, ο πρώην υπουργός Τουριστικής Ανά-
πτυξης και πρώην βουλευτής Εύβοιας Κωνσταντίνος
Μαρκόπουλος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. «Αποφάσισα
να ανακοινώσω επίσημα την υποψηφιότητά μου για
την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Προτίθεμαι και
δεσμεύομαι να συνθέσω τους πέντε νομούς της Στε-
ρεάς Ελλάδας, απευθυνόμενος στο σύνολο του δημο-
κρατικού τόξου εξίσου και με τους ίδιους όρους, χω-
ρίς καχυποψίες και μικροπρέπειες», τόνισε ο κ. Μαρ-
κόπουλος.
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Τ
α οικονομικά των δήμων υπό το πρίσμα
της τεράστιας αύξησης του ενεργειακού
κόστους και της επιβολής του τέλους τα-

φής ήταν το θέμα που κυριάρχησε στη συνε-
δρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ.
Σε ό,τι αφορά την αύξηση του ενεργειακού κό-
στους με τις αυξήσεις στους λογαριασμούς
ρεύματος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου τόνισε ότι προκαλούν σοκ στα
οικονομικά των δήμων, καθώς είναι πολύ με-
γαλύτερες από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά. Συγ-
κεκριμένα ανέφερε ότι οι δαπάνες των δήμων
μόνο για την ενέργεια το 2019 ανήλθαν στα 300
εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα οι δήμοι δείχνει να
επιβαρύνονται με άλλα τόσα, δηλαδή στο σύ-
νολο 600 εκατ. « Ίδια είναι και η εικόνα που μας
μεταφέρθηκε στην ΚΕΔΕ από την ΕΔΕΑΥ, σε
σχέση με το ενεργειακό κόστος των Δημοτι-
κών Επιχειρήσεων Ύδρευσης (ΔΕΥΑ) της χώ-

ρας. Αυτό το κόστος δεν είναι δυνατόν να μετα-
κυλιστεί στους δημότες μέσω της αύξησης των
ανταποδοτικών τελών και των τιμολογίων των
ΔΕΥΑ, αλλά δεν μπορεί και να απορροφηθεί
από τους δήμους», τόνισε.

Ακόμη ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε ότι
τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει
η κοινή επιτροπή των υπουργείων Εσωτερι-
κών και Οικονομικών με την ΚΕΔΕ, με τη
συμμετοχή των αναπληρωτών υπουργών
Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και Οικονομικών
Θεόδωρου Σκυλακάκη, με κύριο θέμα την
άμεση εξεύρεση τρόπου κάλυψης του ενερ-
γειακού κόστους των δήμων. Παράλληλα,
υποστήριξε ότι πρέπει να εξεταστεί η κάλυψη
του επιπλέον κόστους που προκαλεί η επιβο-
λή του τέλους ταφής, αλλά και η πανδημία, η
διαχείριση της οποίας προκαλεί σημαντικές
δαπάνες στους δήμους.

Ο Γ. Πατούλης για το χωριό υγείας και ευεξίας    
Η νέα τουριστική περίοδος και η στενή συ-

νεργασία του υπουργείου Τουρισμού και των
περιφερειών της χώρας βρέθηκαν στο επίκεν-
τρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Τουρισμού. Ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης εστίασε τόσο στα προγράμ-
ματα της περιφέρειας που στοχεύουν στην ανά-
δειξη της Αττικής ως τουριστικού προορισμού
δώδεκα μήνες τον χρόνο όσο και στις πρωτο-
βουλίες που έχει αναλάβει σε επίπεδο θεματικού τουρισμού. Ακόμη ο κ. Πατούλης ανα-
φέρθηκε στον σχεδιασμό δημιουργίας στην Αττική ενός χωριού Υγείας, Ευεξίας και Ελλη-
νικής Φιλοξενίας, το οποίο θα επιτρέπει στον επισκέπτη να γνωρίσει την αυθεντική ελληνι-
κή φιλοξενία. Μάλιστα, όπως τόνισε, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οι υγειονομικές
μονάδες θα συνδέονται με τις τουριστικές σε ενιαίο τουριστικό φορέα.

Ενημέρωση 
για τα έργα    

Το μεγάλο πρόγραμμα ανέγερσης
Φοιτητικής Εστίας του ΠΑΔΑ σε συν-
δυασμό με το Μητροπολιτικό Διοικη-
τικό Κέντρο του Δήμου Φυλής, σε πε-
ριοχή κοντά στο Πάρκο Πόλης των
Άνω Λιοσίων, ήταν το βασικό θέμα της
επίσκεψης που πραγματοποίησε ο
υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρί-
γος, που ενημερώθηκε από τον δή-
μαρχο της πόλης Χρήστο Παππού και
τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής (ΠΑΔΑ) Παναγιώτη
Καλδής. Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο
υφυπουργός περιηγήθηκε στην πε-
ριοχή του Πάρκου Πόλης, όπου σχε-
διάζεται η ανέγερση της Φοιτητικής
Εστίας, και στους προτεινόμενους
χώρους για τη λειτουργία του προ-
πτυχιακού προγράμματος Logistics.
Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε
και για τις αναπτυξιακές προοπτικές
του Δήμου Φυλής, οι οποίες συνδέ-
ονται με το πανεπιστήμιο, όπως η δη-
μιουργία νέου Κέντρου Μεταφορών
(Logistics) και η ανάδειξη της Πάρ-
νηθας ως τουριστικού προορισμού.

Ποιος «γαλάζιος» δήμαρχος
της Αττικής είναι πιθανότατα
ο μοναδικός που εκφράζει,
και μάλιστα δημόσια και με
μεγάλη ένταση, τη δυσαρέ-
σκειά του για τη συνεργασία
με τον περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργο Πατούλη; Πάντως,
όπως υποστηρίζουν κάποιοι
που γνωρίζουν. πίσω από την
«κόντρα» δεν είναι τόσο η
«λειψή» χρηματοδότηση έρ-
γων ή η διαφωνία για τα απορ-
ρίμματα, αλλά τα «μεγάλα
σχέδια» που φαίνεται ότι στο-
χεύει ο δήμαρχος… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αύξηση 460% στο
Τεχνικό Πρόγραμμα 
Επιδόσεις που ξεπερνούν κάθε
προηγούμενο για την πόλη και για
την ανάπτυξη του Δήμου Ωρωπού
καταγράφονται μέσα από τα νούμε-
ρα του προϋπολογισμού και του Τε-
χνικού Προγράμματος του 2022.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο προϋπο-
λογισμός του 2022 ανέρχεται στα
85.260.378 ευρώ, όταν το 2019 ήταν
45.330.471 ευρώ, δηλαδή υπάρχει
αύξηση κατά 90%, ενώ το Τεχνικό
Πρόγραμμα του 2022 ανέρχεται στα
45.428.915 ευρώ, όταν το 2019 ήταν
9.771.742, δηλαδή παρουσιάζει αύ-
ξηση 460%. Όπως επισημαίνει ο δή-
μαρχος Γιώργος Γιασημάκης: «Νοι-
κοκυρέψαμε τον δήμο και λύσαμε
χρόνια προβλήματα. Πληρώσαμε το
μεγαλύτερο μέρος των χρεών του
και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτή-
σεις από κάθε δυνατή πηγή, ώστε να
είμαστε σε θέση να έχουμε το 2022
τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό και
το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα
που είχε ποτέ ο δήμος μας».

Φωτισμός παιδικής
χαράς από ΑΠΕ 
Η Παιδική Χαρά της Αμαρυσίας Αρ-
τέμιδος, στο Μαρούσι, φωτίζεται
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
μετά την εγκατάσταση κυλινδρικών
φωτοβολταϊκών πάνελ, έργο που
εντάσσεται στη στρατηγική της Δη-
μοτικής Αρχής για δυναμική χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
στοιχείων χαμηλής ηλεκτρικής κα-
τανάλωσης στους κοινόχρηστους
χώρους, στα δημοτικά κτίρια και σε
δρόμους της πόλης. Υπενθυμίζεται
πως ο Δήμος Αμαρουσίου συμμε-
τέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
ProDeSa που αποσκοπεί στην ανά-
πτυξη έργων ενεργειακής αποδοτι-
κότητας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, χρησιμοποιώντας και-
νοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία
και προσελκύοντας ιδιωτικές επεν-
δύσεις. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος
Θόδωρος Αμπατζόγλου: «Επιλέξα-
με τη βέλτιστη λύση που σέβεται το
περιβάλλον αποδίδοντας στους
Μαρουσιώτες μια φωτεινή πλέον
παιδική χαρά και γειτονιά, με μηδε-
νική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και μηδενικό ενεργειακό
αποτύπωμα».
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ΚΕΔΕ

Σοκ προκαλούν 
οι… λογαριασμοί 
του ρεύματος
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Κατά προτεραιότητα έλεγχο σε υποθέσεις πέντε βασικών
κατηγοριών που βρίσκονται σε τροχιά παραγραφής διενερ-
γούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Πρόκειται για χιλιάδες υποθέ-
σεις φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων, ΦΠΑ και άλλων φό-
ρων που βρίσκονται σε… φακέλους ή αποθηκευμένες στα…
τερματικά της ΑΑΔΕ και πρέπει να… εκκαθαριστούν έως τις
31/12/2022, προκειμένου να βεβαιωθούν φόροι, πρόστιμα
και προσαυξήσεις, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, το Δη-
μόσιο θα χάσει έσοδα και οι ελεγχόμενοι θα κάνουν… πάρτι!
Έτσι, στο… μικροσκόπιο της εφορίας τίθενται:

1. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, για τις
οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή

είχαν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότε-
ρο μέχρι τις 31/12/2021.

2. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματιών για
τη χρήση 2013, για τις οποίες υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα οι
σχετικές δηλώσεις. Στη συγκεκριμένη περίοδο ισχύει η 8ετής
παραγραφή. 

3. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρή-
σης του 2011 για τις οποίες προέκυψαν πρόσθετα… επιβα-
ρυντικά στοιχεία, για παράδειγμα, εικονικά τιμολόγια, ή απο-
δείχθηκε η διάπραξη φοροδιαφυγής. Η παραγραφή σε αυτήν
την περίπτωση φτάνει στη δεκαετία. 

4. Υποθέσεις ΦΠΑ της χρήσης 2011, για τις οποίες δεν υπο-

βλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση (ισχύει η δεκαετής παρα-
γραφή). 

5. Υποθέσεις του έτους 2006. Στις περιπτώσεις που για κά-
ποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος
ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας ει-
σοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό ση-
μαίνει ότι η εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους
και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι τις 31 Δε-
κεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι, με βάση σχετική απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 15ετία είναι το μέγιστο
χρονικό όριο παραγραφής, ακόμη και αν υποβληθεί εκπρό-
θεσμη δήλωση.

Εφορία: Κατά προτεραιότητα έλεγχοι υποθέσεων πριν παραγραφούν 

Δ
ιέξοδο μπροστά στο… αδιέξοδο
των «φουσκωμένων» λογαρια-
σμών αναζητούν οι καταναλωτές
ρεύματος και φυσικού αερίου,

προκειμένου να αντέξουν στη μεγάλη πίε-
ση που υφίστανται λόγω και του γενικότε-
ρου κύματος ακρίβειας. 

Η ΔΕΗ και οι ιδιωτικοί πάροχοι ηλεκτρι-
κού ρεύματος και φυσικού αερίου, μπρο-
στά στην κατάσταση που έχει διαμορφω-
θεί, επιδεικνύουν ευελιξία, ώστε οι κατα-
ναλωτές να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώ-
σεις τους και να μην ανατραπεί… βίαια η
ρευστότητα των προμηθευτών ενέργειας.

Ειδικότερα:

Πελάτες χαμηλής τάσης
1. Οι πελάτες χαμηλής τάσης της ΔΕΗ

μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτη-
ση ένταξης στην πάγια ρύθμιση των 24 δό-
σεων, χωρίς να χρειαστεί η προκαταβολή
του 40% του συνολικού χρέους που έχουν.
Το ίδιο ισχύει για πελάτες που πήγαν σε άλ-
λους παρόχους ή για επιχειρήσεις που
έκλεισαν ή για όσους άλλαξαν ΑΦΜ. 

2. Γίνεται διακανονισμός με προκαταβο-
λή. Η σχετική ρύθμιση της ΔΕΗ προβλέπει
εξόφληση έως 24 δόσεις με ποσό προκα-
ταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής.
Έτσι, για τις οφειλές έως 500 ευρώ η προ-
καταβολή είναι 50 ευρώ (10%) και η εξό-
φληση του υπόλοιπου ποσού πρέπει να γί-
νει σε 8 δόσεις (56,25 ευρώ η καθεμία), για
ποσά 1.000-2.000 ευρώ η προκαταβολή εί-
ναι 150-300 ευρώ (15%) και η εξόφληση του
υπόλοιπου ποσού σε 12 δόσεις, για οφει-
λές 2.000-3.000 ευρώ η προκαταβολή εί-
ναι 20% και η εξόφληση του υπόλοιπου πο-

σού γίνεται σε 18 δόσεις, ενώ για οφειλές
άνω των 3.000 ευρώ μπορούν να ρυθμι-
στούν με 20% προκαταβολή και σε 18 δό-
σεις ή 30% προκαταβολή και εξόφληση σε
24 δόσεις.

Οι ιδιώτες πάροχοι
3. Οι ιδιωτικοί πάροχοι διευκολύνουν

τους καταναλωτές, ανάλογα με την οικονο-
μική δυνατότητα και σύμφωνα με το οφει-
λόμενο ποσό. Οι καταναλωτές καλούνται σε
διακανονισμό και πληρώνουν προσαρμό-
ζοντας τις δόσεις σύμφωνα με τις μηνιαίες
ανάγκες τους. Σε αυτήν την περίπτωση, γί-
νεται αίτηση στην ιστοσελίδα του παρόχου,
όπου δηλώνεται αδυναμία πληρωμής και
στη συνέχεια διαμορφώνεται το χρονοδιά-

γραμμα αποπληρωμής των οφειλών με
τμηματικές καταβολές. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής οι κα-
ταναλωτές πρέπει να πληρώσουν και προ-
καταβολή για να ρυθμίσουν το χρέος. 

4. Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής με πι-
στωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις, μέσω της
τράπεζας που συνεργάζεται ο πάροχος. 

Τα ευάλωτα νοικοκυριά
5. Επιμηκύνεται το χρέος για όσους ανή-

κουν στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι ιδιωτικοί
πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν
διακανονισμούς στα νοικοκυριά με χαμηλά
εισοδήματα, στους πολύτεκνους ή στις οι-
κογένειες που έχουν ΑμεΑ. Σε αυτές τις
περιπτώσεις οι πάροχοι πρέπει να δίνουν

μεγαλύτερη προθεσμία εξόφλησης του λο-
γαριασμού, άνω των 40 ημερών. Ταυτόχρο-
να, ορίζεται ότι η εξόφληση των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών μπορεί να γίνει τμηματικά
σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, όπου η καθεμία
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της μηνι-
αίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια
του νοικοκυριού που ανήκει στους ευάλω-
τους καταναλωτές. 

«Φουσκωμένοι» λογαριασμοί:
Πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη

Ποιες είναι οι δυνατότητες 
που έχουν οι καταναλωτές 
για να πάρουν… ανάσα

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
ο μεγαλύτερο λιμάνι της χώ-
ρας, ο Πειραιάς, θα καταστεί
ένας πραγματικός συγκοινω-
νιακός κόμβος, διεμήνυσε ο

υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό
σταθμό Κανάλι 1.

«Κόβει την πόλη στα δύο»
Αναφορικά με την υπογειοποίηση της

γραμμής του ηλεκτρικού, η οποία συζη-
τείται από το 2008, αναμένονται εξελί-
ξεις εντός του έτους.

«Ο ηλεκτρικός, ας μη γελιόμαστε, κό-
βει αυτή τη στιγμή την πόλη στα δύο. Θα
γίνει μια πολεοδομική ανάπλαση, θα γί-
νει υπογειοποίηση. Θα είμαστε έτοιμοι
μέσα στους επόμενους έξι με οκτώ μή-
νες, μαζί με τον δήμαρχο, να επικαιρο-
ποιήσουμε τη μελέτη και να πούμε πότε
θα ξεκινήσει το έργο, πόσα χρήματα θα
στοιχίσει, πότε θα ολοκληρωθεί και πώς
θα χρηματοδοτηθεί», τόνισε ο Κώστας
Καραμανλής.

Πριν από ενάμιση χρόνο παραδόθη-
καν στο επιβατικό κοινό οι τρεις νέοι
σταθμοί του μετρό (Νίκαια, Κορυδαλ-

λός και Αγία Βαρβάρα) και μέσα στο κα-
λοκαίρι του 2022 θα παραδοθούν και οι
επόμενοι τρεις σταθμοί (Μανιάτικα, Δη-
μοτικό Θέατρο και Πειραιάς), κι έτσι θα
χρειάζεται κανείς μόλις 50 λεπτά για να
φτάσει από τον Πειραιά στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αναφέρθηκε δε και σε άλλα σημαντι-
κά έργα της περιοχής, όπως η δυτική
περιφερειακή οδός του Αιγάλεω και το
ξεμπλοκάρισμα της υποθαλάσσιας σή-
ραγγας Σαλαμίνα - Πέραμα, για την
οποία αναμένεται η περιβαλλοντική
αδειοδότηση.

Έργα 3,2 δισ. σε 2,5 έτη
Ο Κώστας Καραμανλής ανέπτυξε την

εθνική στρατηγική, σύμφωνα με την
οποία η Ελλάδα θα καταστεί κόμβος
υποδομών και μεταφορών, και ανέφερε
πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας έχει ήδη συμβασιοποιήσει έργα
ύψους 3,2 δισ. ευρώ μέσα σε δυόμισι
χρόνια.

«Τα πιο εμβληματικά έργα θα έλεγα
ότι είναι τα σιδηροδρομικά, έτσι ώστε
να γίνει η Ελλάδα κόμβος υποδομών
και μετά να μπορεί να γίνει κέντρο Lo-
gistics, όπως είχε οραματιστεί η κυ-
βέρνηση Καραμανλή, με την είσοδο

της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά.
Πρέπει να ενωθούν τα λιμάνια μέσω
ενός σύγχρονου ηλεκτροκίνητου σιδη-
ρόδρομου με τα εμπορευματικά κέν-
τρα, έτσι ώστε η Ελλάδα να εκμεταλ-
λευτεί τη γεωπολιτική θέση που έχει»,
υπογράμμισε ο υπουργός και επεσή-
μανε πως το λιμάνι του Πειραιά, στο
πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, θα
μπορεί να δέχεται προϊόντα από τη Νο-
τιοανατολική Ασία και το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης θα είναι ένα λιμάνι εξό-
δου των προϊόντων από τη Βαλκανική.

Ο Κώστας Καραμανλής σημείωσε
πως ο κατασκευαστικός κλάδος μπορεί
να συμβάλει στο να μετατραπεί το brain
drain σε brain gain, εκφράζοντας τη χα-
ρά του βλέποντας πολιτικούς μηχανι-
κούς, αρχιτέκτονες αλλά και άλλες ειδι-
κότητες του τεχνικού κλάδου να επι-
στρέφουν σιγά σιγά στη χώρα για να
συμμετάσχουν σε αυτό το κατασκευα-
στικό «μπαμ».

Γιώργος Γεωργαντάς:
«Ανάγκη ενίσχυσης 
της αγροτικής
εκπαίδευσης»

Επιτακτική ανάγκη για ένα καλύτερο αύ-
ριο της ελληνικής γεωργίας θεωρεί την ενί-
σχυση της αγροτικής εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης ο νέος υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων Γιώρ-
γος Γεωργαντάς.

Σε χαιρετισμό του
κατά την υπογραφή

του μνημονίου συ-
νεργασίας μεταξύ του

υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, του υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, του ΕΛΓΟ-Δήμη-
τρα, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
και του Ιδρύματος Βασίλη και Κάρμεν Κων-
σταντακόπουλου και άλλων φορέων, με
στόχο τη σύνδεση με την τοπική αγροτική
οικονομία που έγινε στην Αμαλιάδα και στο
Μεσολόγγι, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι θε-
μέλιο για την επιτυχία μας είναι η διαρκής
στοχευμένη επένδυση στο ανθρώπινο κε-
φάλαιο της αγροτικής οικονομίας, η βελτι-
στοποίηση του λειτουργικού μοντέλου και ο
εκσυγχρονισμός των παραγωγικών διαδι-
κασιών. Ο κ. Γεωργαντάς εξέφρασε τη χαρά
του, γιατί η πρώτη του υπογραφή ως υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αφορά μια συνέργεια τόσο θεμελιώδη για
την αναβάθμιση της αγροτικής εκπαίδευ-
σης και κατ’ επέκταση τη συνολική ενδυνά-
μωση της ανάπτυξης της χώρας μας. 

ΣΣτα 41 δισ. εκτινάχθηκαν
οι ασφαλιστικές οφειλές

Εντυπωσιακή αύξηση στα 41,02 δισ. ευ-
ρώ σημείωσαν οι οφειλές προς τα ασφαλι-
στικά ταμεία στο τέλος Δεκεμβρίου 2021,
έναντι 38,78 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-
λών, στο τέλος Δεκεμβρίου 2021,
1.948.020 οφειλέτες ή ποσοστό 82,39% του
συνόλου, έχουν οφειλές έως 15.000 ευρώ
ο καθένας, ενώ έως 30.000 ευρώ χρωστά
το 90,55% του συνόλου ή 2.141.110 οφει-
λέτες. Οι μεγαλοοφειλέτες με ποσά άνω
των 50.000 ευρώ ανέρχονται σε 85.614, εκ
των οποίων οι 2.178 έχουν οφειλές άνω
του 1.000.000 ευρώ. Οι οφειλέτες ενημε-
ρώνονται μέσω των ατομικών ειδοποιήσε-
ων για το ύψος της οφειλής τους και κα-
λούνται να προχωρήσουν άμεσα σε ρύθ-
μιση ή εξόφληση.
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Κώστας Καραμανλής: 
«Μέσα στο 2022 λύση στην 
υπογειοποίηση του ηλεκτρικού»

«Ο Πειραιάς θα γίνει 
συγκοινωνιακός κόμβος» 



Η
εγχώρια αγορά δεν επηρεά-
στηκε από το γεγονός ότι ο Οί-
κος MSCI κράτησε κλειστά τα

χαρτιά του αναφορικά με την εξαμηνι-
αία αναδιάρθρωση των δεικτών του M-
SCI - rebalancing στις 31/5 και ενδεχό-
μενες προσθέσεις και αφαιρέσεις από
τον MSCI Standard Greece. Σημειώνε-
ται ότι οι μετοχές που απαρτίζουν τον
δείκτη MSCI Standard Greece είναι οι
ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Alpha Bank, Eu-
robank και Jumbo. Εν τω μεταξύ, συ-
νεχίζονται οι «εισαγόμενες» εντολές
αγορών για τραπεζικούς τίτλους, ενώ η
μη είσοδος της Εθνικής στον MSCI
Standard Greece δεν έφερε επιθετι-
κές ρευστοποιήσεις θέσεων. Αντίθετα
θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι το
βαρύδεικτο τραπεζικό ταμπλό ηγήθη-
κε και της ανοδικής κίνησης των προ-
ηγούμενων ημερών. Τεχνικά αν ο Γενι-
κός Δείκτης συνεχίσει να δίνει επιβε-
βαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα των

950 - 961 μονάδων, θα αυξήσει τις ελ-
πίδες του για κίνηση προς τις 1.013 και
1.060 μονάδες. Αν χαθεί η στήριξη στις
936 μονάδες, οι αμέσως επόμενες εν-

τοπίζονται στις 931, 917 (εκθετικός
ΚΜΟ 60 ημερών) και η ζώνη 900 - 885
την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ
200 ημερών.

Σπύρος Θεοδωρόπουλος 
και EOS Capital μπαίνουν 
στην εταιρεία Ελληνικοί Χυμοί

Την πρώτη επένδυσή του μετά την αποχώ-
ρησή του από την Chipita, την οποία πούλη-
σε στη Mondelez έναντι 2 δισ. δολαρίων,
ανακοίνωσε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης
ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Από κοινού με
το επενδυτικό κεφάλαιο EOS Capital Part-
ners, που διαχειρίζεται ο Απόστολος Ταμβα-
κάκης, προχώρησαν σε καταρχήν συμφωνία
με τους μετόχους της εταιρείας Ελληνικοί
Χυμοί ΑΕΒΕ για τη συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η καταρχήν συμφωνία αφορά την
απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών
στην εταιρεία Ελληνικοί Χυμοί. Η εταιρεία
Ελληνικοί Χυμοί είναι ο δεύτερος μεγαλύτε-
ρος παίκτης στην εγχώρια αγορά χυμών,
δραστηριοποιείται στον κλάδο από το 2003
με τις ετικέτες χυμών Viva, Belo και Viva S-
lim, ενώ διαθέτει σημαντικές συμφωνίες με
τα σουπερμάρκετ για την παραγωγή προϊόν-
των ιδιωτικής ετικέτας.

ΕΧΑΕ: Παραιτήθηκε 
ο Μιχάλης Ανδρεάδης

Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρημα-
τιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετο-
χών (ATHEX) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό
για την από 9/2/2022 παραίτηση του κ. Μιχάλη
Ανδρεάδη από τη θέση του επιτελικού διευθυν-
τή Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνε-
δρίασή του στις 10/2/2022 αποφάσισε ότι μέχρι
την επιλογή του στελέχους που θα καλύψει τον
ρόλο του αποχωρούντος χρέη επιτελικού διευ-
θυντή στην άνω επιτελική διεύθυνση θα εκτελεί
ο επιτελικός διευθυντής Χρηματοοικονομικών
κ. Νικόλαος Κοσκολέτος. Υπενθυμίζεται ότι ο
Μιχάλης Ανδρεάδης αναλαμβάνει CEO στην At-
tica Bank.

Πρώτη πράσινη πιστοποίηση 
για χώρο στάθμευσης

Για πρώτη φορά χώρος στάθμευσης στην Ελ-
λάδα πιστοποιείται από τον αμερικανικό φορέα
GBCI (Green Business Certification) με Parks-
mart Certification. Όπως επισημαίνει η Dimand
σε ανακοίνωσή της, το φιλόδοξο έργο της ανα-
κατασκευής και αλλαγής χρήσης των πρώην
βιομηχανικών εγκαταστάσεων της «Παπαστρά-
τος», συγκεκριμένα το κτίριο C του Piraeus Port
Plaza 3, έλαβε αυτή την ξεχωριστή πιστοποίηση.
Σε κτίριο 10.100 τμ η Dimand δημιούργησε έναν
χώρο στάθμευσης 222 θέσεων, προωθώντας τη
βιώσιμη κινητικότητα μέσω πρωτοποριακού
σχεδιασμού και λειτουργίας, αναδεικνύοντας
νέα μοντέλα αστικής κινητικότητας για «έξυ-
πνες» πόλεις.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Το 2021 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την Αλουμύλ, σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση. Τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών του ομί-
λου (εκτίμηση: 315,0 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 74 εκατ. ευρώ σε σχέ-
ση με το 2020, ήτοι 30%) κατέδειξαν την ικανότητα της Αλουμύλ να αντε-
πεξέρχεται σε κάθε συνθήκη με σχέδιο, πίστη και πολλή δουλειά. Αντα-
ποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της εποχής, την ολοένα αυξανό-
μενη ζήτηση των επώνυμων προϊόντων της για αρχιτεκτονικές χρήσεις,
καθώς και τη σημαντική αύξηση του πελατολογίου της στο εξωτερικό και
το άνοιγμα νέων αγορών, η Αλουμύλ αποφάσισε την επαναλειτουργία της
παραγωγικής μονάδας στην Ξάνθη, η οποία έπαυσε την παραγωγική της
δράση το 2013. Πρόκειται για μια σημαντική αναπτυξιακή απόφαση, η

οποία ενισχύει το επιχειρηματικό αποτύπωμα, δημιουργεί εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην
περιφερειακή ανάπτυξη της Θράκης. Η μονάδα της Ξάνθης, η οποία κατά τη λειτουργία της παρήγαγε 14.000 τόνους
προφίλ αλουμινίου ετησίως, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον προσεχή Απρίλιο, καθώς οι κατασκευαστικές και
τεχνικές εργασίες εκσυγχρονισμού είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Το Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νεμέα επέλεξε
η Kongsberg Satellite Services (KSAT), κορυφαίος πάροχος δορυφορικών
υπηρεσιών και γεωσκόπησης, ώστε να εγκαταστήσει την πρώτη στο είδος
της υποδομή με κεραία που συλλέγει δεδομένα από δορυφόρους (Optical
Gateway) μέσω οπτικού σήματος (λέιζερ) για εμπορικούς σκοπούς. Μέσα
από αυτήν τη state-of-the-art υποδομή η KSAT θα διαθέτει δεδομένα και
φωτογραφίες της γης σε οργανισμούς παγκόσμιου βεληνεκούς που ασχο-
λούνται με τη διαχείριση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομέ-
νων. Για τις ανάγκες του έργου ο Όμιλος ΟΤΕ εγκατέστησε και ενσωμάτωσε τον εξειδικευμένο εξοπλισμό της KSAT στο
Δορυφορικό Κέντρο στη Νεμέα. Διαθέτοντας τελευταίας τεχνολογίας δορυφορικές υποδομές και υψηλή τεχνογνωσία,
ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών infrastructure-as-a-service, τη διασύνδεση μεταξύ δορυφόρων
και εδάφους, καθώς και 24x7 λειτουργική υποστήριξη της υπηρεσίας από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Δορυφορικό Κέντρο του ΟΤΕ στη Νεμέα επέλεξε η KSAT

Αλουμύλ: Επαναλειτουργία της παραγωγικής μονάδας στην Ξάνθη

Στις τράπεζες τo παιχνίδι στο ΧΑ
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Η
Profile Centevo, εταιρεία ανάπτυξης λύσεων
για Asset/Fund Management στη Σκανδινα-
βία, θα είναι χορηγός του Fondmarknads-

dagen, που θα διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου στο
Courtyard by Marriott της Στοκχόλμης στη Σουηδία.
Το συνέδριο διοργανώνεται από τη Fond & Bank σε
συνεργασία με την Dagens industry και απευθύνεται
κυρίως σε εταιρείες fund management αλλά και σε
τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ση-
μαντικά στελέχη της αγοράς θα αναλύσουν θέματα
που αφορούν στη στρατηγική, τη συμμόρφωση και τη
βιωσιμότητα του κλάδου, καθώς επίσης και τη διαχεί-
ριση των νομικών διαδικασιών των οργανισμών. Η
Profile Centevo προσφέρει ανεξάρτητες, cloud-
based και ολοκληρωμένες asset management λύ-
σεις για wealth managers, fund managers και τρά-
πεζες στη Σκανδιναβία. Η Centevo είναι μέλος του
Profile Group, που ηγείται στην ανάπτυξη λογισμικού,
προσφέροντας διεθνώς αναγνωρισμένες λύσεις για
τους κλάδους της Διαχείρισης Επενδύσεων και της
Τραπεζικής. Διαθέτει γραφεία στα κυριότερα παγκό-
σμια επιχειρηματικά κέντρα στην Ευρώπη, στην Αμε-
ρική, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και την Αφρική
και έχει παρουσία σε 45 χώρες, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση.

FlyOver Θεσσαλονίκης: Αντίστροφη
μέτρηση για υπογραφές

Στο τελικό στάδιο περνάει ο διαγωνισμός για το FlyOver
της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης. Η ανάδειξη του σχήμα-
τος Άβαξ - Μυτιληναίος ως προσωρινού αναδόχου για το
έργο που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ είναι η αρχή της αντί-
στροφης μέ-
τρησης που
θα φέρει το
έργο σε κα-
τασκευαστι-
κούς ρυθ-
μούς. Ενδια-
φέρον πα-
ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι
και η τελική
βαθμολόγη-
ση των προσφορών των σχημάτων που συμμετείχαν στην
τελική φάση. Έτσι έχουμε στην πρώτη θέση το σχήμα Άβαξ
- Μυτιληναίος και στη δεύτερη θέση την Ιντρακάτ, η οποία
κατονομάζεται πλέον ως «επιλαχούσα», δηλαδή ως η δεύ-
τερη τη τάξει αν για κάποιον λόγο το πρώτο σχήμα δεν ανα-
λάβει το έργο. Τρίτη κατετάγη η Άκτωρ Παραχωρήσεις και
τέταρτη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι διαφορές στη βαθμολογία είναι
πολύ μικρές, συγκεκριμένα μεταξύ 1,0 - 1,23 (δεν αφορά
ποσοστό επί τοις εκατό, αλλά έναν αλγόριθμο) με την Άβαξ -
Μυτιληναίος να κερδίζει το χρυσό συμβόλαιο κυριολεκτι-
κά... στον πόντο.

Στο ΔΣ της HDB ο Βασίλης Κορκίδης
Νέα συγκρότηση του

Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Ελληνικής Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας
υπό την προεδρία της
Αθηνάς Χατζηπέτρου
με τη συμμετοχή του
πρόεδρου του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραι-
ώς Βασίλη Κορκίδη.
Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ο κ. Κορκίδης και προσθέτει: «Η Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα σκοπεί στην προώθηση της δί-
καιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονο-
μίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Κύρια απο-
στολή του φορέα είναι η στήριξη των πολύ μικρών, μι-
κρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της διευκόλυν-
σης της πρόσβασής τους σε πηγές χρηματοδότησης για
την αντιμετώπιση και κάλυψη τυχόν δυσλειτουργιών της
αγοράς».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Frigoglass: Αποζημίωση 42 εκατ.
για την πυρκαγιά στη Ρουμανία

Η Frigoglass ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία
με το συνασφαλιστικό σχήμα που είχε αναλάβει την
ασφαλιστική κάλυψη έναντι της πυρκαγιάς που ση-
μειώθηκε στο εργοστάσιο επαγγελματικών ψυγεί-
ων στη Ρουμανία για αποζημίωση ύψους 42 εκατ.
ευρώ που σχετίζεται με τις υλικές ζημιές. Σε συνέ-
χεια της υπογραφής της συμφωνίας, η Frigοglass
έλαβε 10 εκατ. ευρώ από το συνασφαλιστικό σχή-
μα, με το συνολικό εισπραχθέν ποσό να ανέρχεται
στα 25 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του εναπομείναντος
ποσού των 17 εκατ. ευρώ υπόκειται στην τεκμηρίω-
ση για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη φάση ανα-
κατασκευής του κτιρίου και τις αγορές εξοπλισμού.
Η ασφαλιστική αποζημίωση που σχετίζεται με τις
επιπτώσεις από τη διακοπή της επιχειρηματικής
δραστηριότητας (business interruption) βρίσκεται
υπό εκτίμηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η Αffidea επιταχύνει 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της, η Affidea, ο μεγαλύτερος ευ-
ρωπαϊκός πάροχος προηγμένων υπηρεσιών δια-
γνωστικής απεικόνισης, εξωνοσοκομειακής περί-
θαλψης και υπηρεσιών φροντίδας καρκίνου, με
εκτεταμένο αποτύπωμα σε 319 ιατρικά κέντρα σε 15
χώρες, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του
HRIS - Oracle Fusion Cloud Human Capital Man-
agement (HCM). Η εφαρμογή του HRIS αποτελεί
σημαντικό μέρος της ευρύτερης ψηφιακής στρα-
τηγικής της εταιρείας για αναβάθμιση και απλού-
στευση των συστημάτων της με τυποποιημένες και
αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες θα πα-
ρέχουν καλύτερες δυνατότητες ανάλυσης και πλη-
ροφορίες απόδοσης, μειώνοντας παράλληλα τις
χειροκίνητες εργασίες HR και επηρεάζοντας τη δέ-
σμευση της ομάδας.

Gizelis Robotics και Όμιλος
Παπαποστόλου συμμαχούν 
για το RobotSafe

Σε συμμαχία με στόχο την αντιμετώπιση της υγει-
ονομικής κρίσης του Covid αλλά και των αυξημένων
προκλήσεων του σήμερα προχώρησαν η Gizelis
Robotics και ο όμιλος ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού στη χώρα μας Παπαποστόλου. Στο επίκεντρο
είναι η προώθηση του καινοτόμου ρομπότ απολύ-
μανσης RobotSafe που σχεδίασε και ανέπτυξε η ελ-
ληνική εταιρεία συστημάτων αυτοματισμού και
ρομποτικών εφαρμογών Gizelis Robotics. Η συνερ-
γασία περιλαμβάνει τη διάθεση (πωλήσεις και τε-
χνική υποστήριξη) από τον όμιλο της Παπαποστό-
λου όλων των προϊόντων RobotSafe, ξηράς εκνέ-
φωσης (Dry Fog), υπεριώδους τεχνολογίας UV-C
και του τροχήλατου Tower UV-C στον ιατρικό κλά-
δο, στις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας,
Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Σκοπίων.
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H Profile Centevo χορηγός 
του Fondmarknadsdagen 2022
που θα γίνει στη Σουηδία

ΕΤΕ: Δάνεια σε ΜμΕ με εγγύηση 70%
Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο συμφωνίας της με το Ευ-

ρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ) συνολικού ύψους 1,6
δισ. ευρώ συμμετέχει στο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων
του Πανευρωπαϊκoυ Ταμείου Εγγυήσεων (Pan-European
Guarantee Fund, «EGF») για τη χρηματοδότηση των Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων (MμE) και Μικρών Επιχειρήσεων
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Small MidCaps). Το πρόγραμ-
μα επωφελείται στήριξης από τον μηχανισμό εγγυήσεων
του EGF που υλοποιείται από το ΕΤαΕ με την οικονομική
στήριξη των κρατών-μελών που συνεισφέρουν στο EGF.



«Α
ν κλείσει τη στρόφιγγα
φυσικού αερίου η Ρω-
σία, μπορεί να παγώσει
η Ευρώπη, αλλά θα πα-

γώσει οικονομικά και αυτή, αφού θα χάσει
δισεκατομμύρια πολύτιμου συναλλάγμα-
τος», άκουσα να λέει κάποιος θαμώνας
καφετέριας, καταθέτοντας στην παρέα
του την απλή αλλά όχι απλοϊκή σκέψη, κα-
θώς στηρίζεται σε μια λογική βάση. 

Προς το παρόν, η Μόσχα ωφελείται οι-
κονομικά από τις υψηλές τιμές του φυσι-
κού αερίου, που έφτασαν στον… ουρανό,
λόγω της αυξημένης ζήτησης κυρίως στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (με ανακοίνωσή της η
ρωσική Gazprom ενημέρωνε ότι τα έσοδά
της μόνο για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμ-
βρίου 2021 αυξήθηκαν στα 2,4 τρισ.!). Συ-
νολικά, το 60% των εσόδων της από τις
εξαγωγές φυσικού αερίου προέρχεται

από την ΕΕ.  Από το ρωσικό φυσικό αέριο
εξαρτώνται και μικρότερες χώρες της Ευ-
ρώπης, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσ-
νία- Ερζεγοβίνη και η Μολδαβία. Η εξάρ-
τηση της Σερβίας φτάνει σε ποσοστό 89%
και υπερβαίνει το 90% στη Φινλανδία και
τη Λετονία. 

Η Ρωσία καλύπτει περίπου το 1/3 των
αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό αέριο,
μέσω του αγωγού Yamal και του Nord
Stream, με δυναμικότητα μεταφοράς ετη-
σίως 33 δισ. κυβικών μέτρων και 55 δισ.
κυβικών μέτρων, αντιστοίχως. Μέσω
αγωγών που διέρχονται από την Ουκρανία
μπορούν να διοχετευθούν επιπλέον 40
δισ. κυβικά μέτρα ετησίως και 31,5 δισ.
κυβικά μέτρα μέσω της Τουρκίας.

Ωφελημένες από την ενεργειακή κρίση,
που εντείνεται εξαιτίας των τεταμένων
σχέσεων Ρωσίας - Ουκρανίας, είναι και οι
Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προμη-
θεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με το δικό
τους σχιστολιθικό αέριο σε υγροποιημένη
μορφή (LNG), που μεταφέρουν ως επί το
πλείστον τα πλοία Ελλήνων εφοπλιστών (οι
Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 15,58%
του παγκόσμιου στόλου υγραεριοφόρων
LNG / LPG, σύμφωνα με έκθεση 2020-

2021 της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών). 
Τα δύο τρίτα των αμερικανικών εξαγω-

γών LNG κατευθύνθηκαν στην Ευρώπη
τον προηγούμενο μήνα, ακόμα και με
εκτροπές προμηθειών από την Ασία (πε-
ρίπου 10 φορτία LNG) προς τη Γηραιά
Ήπειρο, λόγω των υψηλότερων τιμών
ενέργειας. 

Εκτίμηση ΙΕΑ
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ)

προειδοποιεί ότι δεν μπορούν να καλυ-
φθούν οι ενεργειακές ανάγκες της Ευρώ-
πης, αν συμβεί το μοιραίο στο Ρωσο-Ου-
κρανικό μέτωπο.

Στοιχεία που παρουσίασε άλλωστε η
γερμανική τράπεζα Commerzbank δεί-
χνουν ότι τα υφιστάμενα αποθέματα φυσι-
κού αερίου στους ταμιευτήρες των κρα-
τών-μελών της ΕΕ παρουσιάζουν πληρό-
τητα της τάξης περίπου του 47%.

Η Gazprom εξάλλου, επικαλούμενη την
Gas Infrastructure Europe, αναφέρει ότι
οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει το
80,3% του φυσικού αερίου, που αντλήθηκε
το καλοκαίρι του 2021, από τις υπόγειες
εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Όσο για «τα
αποθέματα της Ουκρανίας, είναι 46,1% χα-
μηλότερα από τον περσινό Ιανουάριο».

Σημειώνεται ότι οι τεχνολογίες αποθή-
κευσης (βλέπε π.χ. υδρογόνου) θέλουν
ακόμα χρόνο, ίσως δεκαετίες, έως ότου
ωριμάσουν, για να λέμε ότι έχουμε απο-
θήκευση ενέργειας που θα διασφαλίζει
την επάρκεια και θα προστατεύει την Ευ-
ρώπη από τις ορέξεις των Μεγάλων του
πλανήτη. Σήμερα, η ΕΕ διαθέτει αποθη-
κευτική ικανότητα για περισσότερο από το
20% της ετήσιας χρήσης φυσικού αερίου –
όμως δεν διαθέτουν όλα τα κράτη-μέλη
εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Με αισιοδοξία αλλά και προβληματισμό

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 2022, τροφοδοτώντας υψηλότερο πληθωρισμό, αυτό 
θα επηρεάσει σοβαρά την ανάκαμψη μετά την πανδημία»
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Το φυσικό αέριο 
«στοιχειώνει» 
την Ευρώπη



βλέπει τα πράγματα η αρμόδια επίτροπος
Ενέργειας Κάντρι Σίμσον, αν κρίνουμε από
την τοποθέτησή της, ότι τα διαθέσιμα απο-
θέματα φυσικού αερίου στην ΕΕ και τα δί-
κτυα των ενεργειακών τερματικών σταθ-
μών θα προστατεύσουν την Ευρώπη από
μεγάλα προβλήματα ασφάλειας εφοδια-
σμού. Η ίδια όμως μίλησε και για προσε-
κτική προετοιμασία της Ευρώπης, σε πε-
ριφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την
αντιμετώπιση οποιουδήποτε σεναρίου σε
σχέση με το Ουκρανικό. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν θα μπορέσει να βρει πραγματι-
κό υποκατάστατο για το ρωσικό φυσικό
αέριο, αν η Μόσχα αποφασίσει να μειώσει
ή να σταματήσει τη ροή φυσικού αερίου
στην Ευρώπη, αναφέρει ο Αλεξάντερ
Ντίνκιν, πρόεδρος του Ρωσικού Ινστιτού-
του Παγκόσμιας Οικονομίας και Διεθνών
Σχέσεων, σχολιάζοντας ειρωνικά τα περί
εισβολής της χώρας του στην Ουκρανία.
Αν η Ρωσία εισβάλει, δεν θα υπάρξει αγω-
γός Nord Stream ΙΙ, δήλωσε από την Ουά-
σιγκτον ο πρόεδρος Μπάιντεν κατά την
πρόσφατη συνάντησή του με τον Γερμανό
καγκελάριο Όλαφ Σολτς (σ.σ. αν λειτουρ-
γήσει ο αγωγός που παρακάμπτει την Ου-
κρανία, διπλασιάζονται οι ποσότητες φυ-

σικού αερίου στη Γερμανία από την
Gazprom).

Μετατόπιση ισχύος
Οι υψηλές τιμές και οι προκλήσεις στον

εφοδιασμό φυσικού αερίου που προκα-
λούνται από την κρίση με τη Ρωσία βρί-
σκονται στην κορυφή της ατζέντας μας,
τονίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζο-
ζέπ Μπορέλ: Πρέπει να αντιμετωπίσουμε
τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, ενώ τηρού-
με τον μακροπρόθεσμο στόχο μας για τη
μετάβαση στο μηδέν. Η ενεργειακή μετά-
βαση θα συνεχίσει να αλλάζει τις γεωπο-
λιτικές ισορροπίες, συνεχίζει ο Ύπατος
Εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι μετα-
τοπίζεται η ισχύς από αυτούς που ελέγ-
χουν τα ορυκτά καύσιμα σε αυτούς που
αναπτύσσουν τεχνολογίες καθαρής ενέρ-
γειας. Η καθαρή μηδενική και δίκαιη
ενεργειακή μετάβαση είναι ζωτικής ση-
μασίας για τη διάσωση του πλανήτη μας,
αλλά θα έχει επίσης οφέλη και στην εξω-
τερική πολιτική – ένας κόσμος που θα λει-
τουργεί με καθαρή ενέργεια θα είναι ένας
πιο σταθερός και καλύτερος κόσμος για
όλους, αν και θα δημιουργήσει επίσης νέ-
ες εξαρτήσεις λόγω των υλικών που απαι-

τούνται. Ο κ. Μπορέλ είπε επίσης ότι αν οι
τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, τροφοδο-
τώντας υψηλότερο πληθωρισμό, αυτό θα
επηρεάσει σοβαρά την ανάκαμψη μετά
την πανδημία. 

Εναλλακτικές λύσεις 
Οι Βρυξέλλες αναζητούν επιπλέον

εναλλακτικές λύσεις εφοδιασμού της Ευ-
ρώπης με φυσικό αέριο (εισάγει το 40% με
50% από τη Ρωσία), συζητώντας και με άλ-
λες χώρες (Κατάρ Αζερμπαϊτζάν, Νορβη-
γία), σε περίπτωση επιδείνωσης του Ου-
κρανικού ζητήματος. Για τον ίδιο λόγο, οι
ΗΠΑ έχουν προσεγγίσει χώρες-παραγω-
γούς φυσικού αερίου, όπως η Νιγηρία, η
Αίγυπτος και η Λιβύη, και εταιρείες στην
Αλγερία για την αύξηση της παραγωγής σε
περίπτωση σύρραξης.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία αναδιπλώνεται
ενεργειακά δείχνοντας προς τη Δύση ότι
υπάρχουν και αλλού αγορές για το φυσικό
της αέριο – αν και η μεγαλύτερη αγορά εί-
ναι η Ευρώπη. Πριν από λίγες μέρες υπέ-
γραψε συμβόλαιο 30ετούς διάρκειας για
την προμήθεια φυσικού αερίου στην Κίνα.
Η Gazprom πρόκειται να τροφοδοτεί μέσω

νέων αγωγών την κρατική κινεζική ενερ-
γειακή εταιρεία CNPC με 10 δισεκατομμύ-
ρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.
Ήδη προμηθεύει με αέριο τον ασιατικό γί-
γαντα μέσω του αγωγού Power of Siberia.
Οι ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου
στην Κίνα ανήλθαν το 2021 σε 16,5 δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα.  Ποια θα είναι η
τελική κατάληξη, κανείς δεν μπορεί να πει
με βεβαιότητα. Η συγκέντρωση στρατευ-
μάτων στα ρωσο- ουκρανικά σύνορα και η
κινητοποίηση αμερικανικών δυνάμεων
έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ολόκληρη
την ανθρωπότητα, που παρακολουθεί με
αγωνία τις «ψυχροπολεμικές» εξελίξεις,
ελπίζοντας να μη γίνει πραγματικότητα το
χειρότερο σενάριο, που δεν είναι άλλο από
μια σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρα-
νίας. Ακόμα και οι οικονομικές κυρώσεις
κατά της Ρωσίας θα έχουν μεγάλο αντίκτυ-
πο, κυρίως στις ασθενέστερες οικονομικά
χώρες. Όπως επισημαίνουν διεθνείς ανα-
λυτές, η Μόσχα θα αντιδράσει έντονα κλεί-
νοντας τη στρόφιγγα προς την Ευρώπη, αν
η Δύση αποσυνδέσει τη Ρωσία από το διε-
θνές σύστημα διατραπεζικών πληρωμών. 

Ας ελπίσουμε να επικρατήσει η σωφρο-
σύνη μεταξύ των εμπλεκομένων και η δι-
πλωματική οδός να δώσει τη λύση.
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Ανάπτυξη υποδομών  αποθήκευσης 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σε
ομιλία του στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας είχε πει,
μεταξύ άλλων: «Το φυσικό αέριο θα διαδραματίσει τα επόμενα έτη
κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και στη σταθερότητα του
ευρωπαϊκού συστήματος ενέργειας. Οι πρόσφατες προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευ-
σης φυσικού αερίου από τα κράτη-μέλη και τη σύσταση κοινού μη-
χανισμού προμήθειας φυσικού αερίου κινούνται στη σωστή κα-
τεύθυνση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώ-
πης. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τα 1,2 δισ. επιπρόσθε-
τα δικαιώματα του Αποθεματικού Σταθεροποίησης της Αγοράς
(Market Stability Reserve) του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμά-
των Εκπομπών, που μπορούν να αποφέρουν μέχρι 100 δισ. ευρώ
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (δεν προήλθε από
τη μετάβαση), η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στον πληθωρισμό
και πλήττει τα νοικοκυριά». Λέγεται πάντως ότι η γρήγορη απαν-
θρακοποίηση (απολιγνιτοποίηση για τη χώρα μας) έχει μερίδιο
ευθύνης και στην άνοδο των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλά-
δα εξαρτάται κυρίως από τα εισαγόμενα καύσιμα. Το μίγμα παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από: 40% φυσικό αέ-
ριο, περίπου 10% λιγνίτη, 30% ΑΠΕ και το υπόλοιπο από υδροηλε-
κτρικά και εισαγωγές από Βουλγαρία κ.ά. 



Περισσότερα από 50.000 παιδιά ζουν άστεγα σε καταλύματα,
σε αυτοσχέδια καταφύγια ή στον δρόμο στη Γαλλία, όπως ανα-
κοίνωσε η συλλογικότητα «Ποτέ χωρίς στέγη» κατά τη διάρκεια
κινητοποίησης κατά της κακής στέγασης των ανηλίκων στη Λιόν
στην Κεντροανατολική Γαλλία. Με την ευκαιρία αυτή η UNICEF
Γαλλίας κάλεσε τις Αρχές και τους υποψηφίους για τις προεδρι-
κές εκλογές να δράσουν απέναντι στην επιδείνωση της κατάστα-
σης των άστεγων ανηλίκων. «Δυστυχώς, λόγω της κοινωνικής
και υγειονομικής κρίσης (...) υπάρχουν ακόμη άνθρωποι στον
δρόμο, μεταξύ των οποίων οικογένειες και παιδιά», αναφέρει η

ανακοίνωση της UNICEF. Tον Νοέμβριο του 2020 το Ίδρυμα Abbé
Pierre, που έχει μεγάλη κοινωνική προσφορά στη Γαλλία, με-
τρούσε 300.000 αστέγους όλων των ηλικιακών ομάδων και με
ένα αυξανόμενο ποσοστό γυναικών και παιδιών ανάμεσά τους,
αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με το 2012. Πάνω από ένα εκα-
τομμύριο Γάλλοι βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και οι
άστεγοι είναι από τους πλέον ευάλωτους. Οι άστεγοι θεωρούνται
η πληθυσμιακή ομάδα με τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού.
Στο Παρίσι, όπου το ποσοστό μόλυνσης του γενικού πληθυσμού
φτάνει το 12%, στους αστέγους ξεπερνά το 40%.

Τ
α μεγάλα ρωσικά στρατιωτικά
γυμνάσια στη Μαύρη Θάλασ-
σα και τη Λευκορωσία και τα
φραστικά πυρά μεταξύ Δύσης

και Ρωσίας ρίχνουν λάδι στη φωτιά της
ουκρανικής κρίσης.

Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η Ρωσία μπορεί
να εισβάλει στην Ουκρανία ανά πάσα
στιγμή και ο πρόεδρος Μπάιντεν ζήτησε
από τους Αμερικανούς να φύγουν αμέ-
σως από τη χώρα, διότι «η κατάσταση
μπορεί να γίνει παλαβή πολύ γρήγορα». 

Παγερό κλίμα
Το χάσμα φάνηκε και από το παγερό

κλίμα στη συνάντηση του Ρώσου
υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
με τη Βρετανίδα ομόλογό του Λιζ Τρας.
Ο Λαβρόφ δήλωσε δημοσίως ότι αισθα-
νόταν σαν να βρίσκεται σε συζήτηση
κωφαλάλων και βιάστηκε να δώσει τέ-
λος στην κοινή συνέντευξη Τύπου.

Το Κρεμλίνο μάλιστα επικαλέστηκε γε-
ωγραφική γκάφα της 46χρονης Τρας ως
παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι οι δυ-
τικοί ηγέτες είναι ελάχιστα ενημερωμένοι
σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα. Σύμφω-
να με ρωσικές πηγές, η Τρας νόμιζε ότι το
Ροστόφ και το Βορονέζ -δύο περιοχές στο
νότιο τμήμα της Ρωσίας, όπου συγκεν-
τρώνονται οι ρωσικές δυνάμεις- ανήκουν
στην Ουκρανία. Σε πλήρη εξέλιξη βρί-
σκονταν χθες τα κοινά γυμνάσια Ρωσίας
και Λευκορωσίας στο έδαφος της τελευ-
ταίας, υπό την επωνυμία «Συμμαχική
Αποφασιστικότητα», μια μεγάλης έκτα-
σης στρατιωτική κινητοποίηση κοντά στα
ουκρανικά σύνορα, που συντηρεί την έν-
ταση, καθώς μεταφράζεται ως επίδειξη
δύναμης της Μόσχας. 

Το ρωσικό ναυτικό
Παράλληλα, το ρωσικό ναυτικό διεξά-

γει γυμνάσια στη Μαύρη Θάλασσα και
στην Αζοφική Θάλασσα, με την ουκρα-
νική κυβέρνηση να διαμαρτύρεται ότι
παρεμποδίζεται η διεθνής ναυσιπλοΐα.
Η Ουκρανία απαντά με τα δικά της στρα-
τιωτικά γυμνάσια που θα διαρκέσουν,
όπως και τα ρωσικά, μέχρι τις 20 Φε-
βρουαρίου.

Η Μόσχα επαναλαμβάνει ότι δεν σχε-
διάζει εισβολή παρά τη συγκέντρωση
120.000 στρατιωτών γύρω από την Ου-
κρανία, ενώ το ΝΑΤΟ στέλνει αμερικανι-
κά F-15 στη Βαλτική και την Πολωνία για

να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγά του.
Παρά την πολεμική ατμόσφαιρα, η δι-

πλωματία συνεχίζεται την ερχόμενη
εβδομάδα με την επίσκεψη του Γερμα-
νού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς σε Κίεβο
και Μόσχα.

ΠΠαράταση στη
διάρκεια ζωής
των πυρηνικών
αντιδραστήρων
θέλει ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μα-
κρόν ανακοίνωσε χθες ότι σκοπεύει
να παρατείνει πέραν των 50 ετών τη
διάρκεια ζωής όλων των πυρηνικών
αντιδραστήρων παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας που η ζωή τους μπορεί
να παραταθεί, τονίζοντας ότι δεν θα
γίνει καμία υποχώρηση στο θέμα της
ασφάλειας. Κάνοντας μια μεταστρο-
φή σε σχέση με τους στόχους του
2018 για το κλείσιμο σχεδόν δώδεκα
αντιδραστήρων στη Γαλλία, ο Μακρόν
δήλωσε επίσης ότι θέλει να κατα-
σκευάσει έξι νέους πυρηνικούς αντι-
δραστήρες EPR (ευρωπαϊκοί αντι-
δραστήρες ύδατος υπό πίεση) και
εξετάζει την κατασκευή άλλων οκτώ,
με την έναρξη λειτουργίας του πρώ-
του αντιδραστήρα νέας γενιάς EPR2
να υπολογίζεται γύρω στο 2035. Εκτι-
μάται ότι το κόστος για τους έξι νέους
αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος
θα ανέλθει σε 50 δισ. ευρώ. Η Γαλλία
διαθέτει σήμερα 58 πυρηνικούς αντι-
δραστήρες που παράγουν το 70% της
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και
καταναλώνουν ετησίως 10.000 τό-
νους καυσίμου ουρανίου.

Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι 
η Ρωσία μπορεί να εισβάλει
στην Ουκρανία ανά πάσα
στιγμή - Χάσμα στη 
συνάντηση Λαβρόφ - Τρας

Σοκ! Ξεπερνούν τις 50.000 τα άστεγα παιδιά στη Γαλλία
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Γυμνάσια και φραστικά πυρά
ρίχνουν λάδι στη... φωτιά
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Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις χώρες της ΕΕ που καθυστερεί υπερβολικά να μεταβεί
στη νέα εποχή της κινητικότητας εξαιτίας πολλαπλών παραγόντων που κυριολεκτικά
υπάρχουν μόνο στη χώρα μας. Ωστόσο, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα δημιουργή-
σει τεράστια ελλείμματα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς θα μειωθούν τα έσοδα από
τα τέλη κυκλοφορίας, το τέλος ταξινόμησης, τα τεκμήρια διαβίωσης και άλλων φόρων,
αφού οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών οχημάτων πληρώνουν μόνο φόρους για το ηλεκτρικό
ρεύμα που καταναλώνουν κατά τη διάρκεια της φόρτισης και κατά την αγορά επιβαρύ-
νονται μόνο με τον ΦΠΑ.

Αν λοιπόν αύριο εισάγονταν στην Ελλάδα αλλά και σε κυκλοφορία μόνο ηλεκτρικά αυ-
τοκίνητα, τότε η Ελλάδα θα έχανε πάνω από 1 δισ. ευρώ που αφορά στα τέλη κυκλοφο-
ρίας, 198 εκατ. ευρώ από το τέλος ταξινόμησης οχημάτων, 1,9 δισ. ευρώ από τον φόρο στη
βενζίνη και 1,3 δισ. ευρώ από τον φόρο στο diesel, 51 εκατ. ευρώ από τον φόρο πολυτε-
λούς διαβίωσης, μειωμένα έσοδα από τον φόρο ασφαλίστρων (μειωμένα συμβόλαια
ασφαλίστρων) και βέβαια θα κινούνται λιγότερα οχήματα στους δρόμους.

Συνολικά επομένως μόνο στην Ελλάδα η ηλεκτροκίνηση θα δημιουργήσει αυτομάτως
ένα έλλειμμα ύψους 4,2 δισ. ευρώ!
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«Μαύρη τρύπα» 4,2 δισ. ευρώ θα προκαλέσει η ηλεκτροκίνηση!

Δοκιμάζουμε το Suzuki Vitara 1,4
Hybrid AllGrip με 129 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Ο
ταν ακούει κανείς το όνομα Suzuki Vitara,
αμέσως το μυαλό του πηγαίνει σε κάποιο
μοντέλο που κινείται άφοβα σε χιονισμέ-
νους δρόμους ή σε παραλίες, ενώ δεν θα

δυσκολευτεί να ακολουθήσει σκληροτράχηλα τζιπ σε
μονοπάτια.

Ωστόσο, η ιαπωνική εταιρεία έπειτα από 30 χρόνια
παρουσίας αποφάσισε να αλλάξει εντελώς το δημο-
φιλές μοντέλο της που εμφανίστηκε με νέα δυναμική
σχεδίαση, αναβαθμισμένη ποιότητα και εξοπλισμένο
με σύστημα mild hybrid 48 Volt, ώστε να μπορεί να
συνεχίσει αδιάλειπτα την κυκλοφορία του προσδί-
δοντας χαμηλό κόστος χρήσης σε όποιον το επιλέξει.

Το νέο Suzuki Vitara της δοκιμής μας κινείται από
έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα χωρητι-
κότητας μόλις 1,4 λίτρου με ήπιο υβριδικό σύστημα,
τετρακίνηση και τιμή εκκίνησης τις 18.570 ευρώ για
τη δικίνητη έκδοση, ενώ η τετρακίνητη έκδοση της
δοκιμής μας με τον κινητήρα του 1,4 λίτρου και των
129 ίππων κοστίζει λίγο πάνω από τις 28.890 ευρώ.

Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς
τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που κυμαίνονται στα 108
ευρώ αλλά και την πολυετή εγγύηση που δίνει το ερ-
γοστάσιο.

Αλλαγές ουσίας
Σχεδιαστικά το νέο Vitara έχει δεχτεί αισθητικές

παρεμβάσεις στην εξωτερική σχεδίαση που συνθέ-
τουν την κομψή και ανανεωμένη του εμφάνιση. Η
επιβλητική μάσκα με γρίλιες και ο εμπρός προφυλα-
κτήρας, που αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του
μοντέλου, ανανεώθηκαν με την προσθήκη κάθετων

γραμμών. Τα πίσω φωτιστικά σώματα προεξέχουν
πλέον προς τα έξω και σε συνδυασμό με την τεχνολο-
γία LED ανανεώνουν και το πίσω μέρος του αυτοκι-
νήτου.

Αναβαθμισμένο εσωτερικό
Η ποιότητα και το στιλ αναβαθμίζονται σε όλο το

εσωτερικό του Vitara. Νέα έγχρωμη οθόνη LCD 4,2
ιντσών τοποθετείται στον πίνακα οργάνων και προ-
σφέρει στον οδηγό πληθώρα πληροφοριών, όπως οι
λειτουργίες της τεχνολογίας ALLGRIP, η λειτουργία
Hill Control, η επιτάχυνση της βαρύτητας G, η ισχύς
και η ροπή του κινητήρα, η επιτάχυνση, η χρήση
φρένου καθώς και η αναγνώριση κυκλοφοριακών
σημάτων.

Το σύστημα AllGrip φροντίζει για τη βέλτιστη κατα-
νομή ροπής σε κάθε περίπτωση, ενώ σημαντικό ρόλο
σε αυτό διαδραματίζει και η δυνατότητα επιλογής
προφίλ (Auto, Sport, Snow, Lock) μέσω ενός εύχρη-
στου περιστροφικού διακόπτη.

Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής
μας υπήρχε ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητή-
ρας χωρητικότητας 1,4 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 129
ίππους στις 5.500 σαλ και μέγιστη ροπή 235 Nm από
τις 1.500 σαλ μέχρι τις 4.000 σαλ. Η κίνηση μεταφέρε-
ται στον εμπρόσθιο άξονα μέσω ενός εξατάχυτου κι-
βωτίου.

Το υβριδικό σύστημα συνεργάζεται με τον τε-
τρακύλινδρο τούρμπο κινητήρα Boosterjet του 1,4
λίτρου, που για την περίσταση αποδίδει 129 ίππους.
Ελάχιστα πάνω από το ρελαντί, ο κινητήρας παρου-
σιάζει εξαιρετική απόκριση σε κάθε πάτημα του

γκαζιού, όντας παράλληλα ελαστικός σε όλο το εύ-
ρος στροφών. Το πραγματικά εντυπωσιακό όμως
γεγονός έρχεται από τον τομέα της κατανάλωσης,
καθώς μέσα στην πόλη το Vitara χρειαζόταν περί-
που 6 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ στο εθνι-
κό οδικό δίκτυο η κατανάλωση έπεφτε σε μόλις 5
λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα!

Άνεση και ασφάλεια
Το Suzuki Vitara είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει

προσανατολισμό και ακολουθεί τις τάσεις της επο-
χής, καθώς αποτελεί ένα SUV με κίνηση στους τέσ-
σερις τροχούς (με επιλογή) που προσδίδει υψηλή
θέση οδήγησης, ταχύτητα, οικονομία, άνεση και
ασφάλεια.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Vitara κινείται με από-
λυτη ασφάλεια, άνεση και οικονομία όταν ο δείκτης
του ταχύμετρου είναι τα όρια που θέτει ο ΚΟΚ, με τη
μέση κατανάλωση να ανέρχεται σε περίπου 5 λίτρα
για κάθε 100 χλμ.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές
οι κλίσεις του αμαξώματος είναι υπαρκτές, αλλά σε
καμία περίπτωση δεν θα προβληματίσουν τον οδη-
γό, καθώς δεν εξελίσσονται σε κάτι επικίνδυνο.

Μέσα στην πόλη η ανάρτηση του Vitara φιλτράρει
σε πολύ καλό βαθμό τις κακοτεχνίες του οδοστρώ-
ματος, ενώ η υψηλή θέση οδήγησης προσδίδει με-
γάλη ορατότητα στον οδηγό.

Εκτός δρόμου τα 185 χλστ. της απόστασης από
το έδαφος και η τετρακίνηση «AllGrip» θα σας με-
ταφέρουν όπου μπορούν να κινηθούν σκληροτρά-
χηλα τζιπ. 
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Τ
ο focus της 23ης αγωνιστικής του πρω-
ταθλήματος της Super League 1 πέ-
φτει στο Φάληρο, όπου ο Ολυμπιακός
θα υποδεχτεί την ΑΕΚ σε ντέρμπι με

πολυσήμαντη ανάγνωση, τρεις αγωνιστικές πριν
από το τέλος της κανονικής περιόδου και ενόψει
των play offs.

Με νίκη του Ολυμπιακού διατηρείται η διαφο-
ρά των εννέα βαθμών από τον δεύτερο της βαθ-
μολογίας ΠΑΟΚ και οι «ερυθρόλευκοι, πλέον,
αυξάνουν τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτ-
λου. Με ισοπαλία και νίκη του ΠΑΟΚ επί του
Ατρομήτου στην Τούμπα, η διαφορά θα μειωθεί
στους επτά και θα δώσει ελπίδες στους Θεσσα-
λονικείς ότι μπορεί να βρεθούν αυτοί πρωταθλη-
τές, μιας και είναι σε εξαιρετική φόρμα και οι
«ερυθρόλευκοι» δεν πείθουν φέτος όπως άλλες
χρονιές. Το αυτό και με ήττα του Ολυμπιακού στο
ντέρμπι.

Αν χάσει η ΑΕΚ, τότε αναμένονται σαρωτικές

αλλαγές από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, που
μπορεί να φτάσουν μέχρι και στην απομάκρυνση
του προπονητή Αργύρη Γιαννίκη! Με τους σημε-
ρινούς ρυθμούς η ΑΕΚ δεν μπορεί να είναι σί-
γουρη για τίποτα το άμεσο μέλλον. Στα play offs
θα πάρουν μέρος οι έξι καλύτεροι της βαθμολο-
γίας της κανονικής σεζόν, που θα διεκδικήσουν
με μίνι πρωτάθλημα την έξοδο στην Ευρώπη. Οι
υπόλοιπες οκτώ ομάδες θα παίξουν στα play out.
Υποβιβάζεται μία ομάδα και η προτελευταία της
βαθμολογίας δίνει αγώνες μπαράζ με τον έναν
εκ των δύο πρωταθλητών των ομίλων της Super
League 2.

Ματς της ημέρας θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί και αυτό του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Άρη, ομά-
δων στη σφαίρα της εξάδας. Ο γηπεδούχος,
ωστόσο, κινδυνεύει με αφαίρεση 5 έως 10 βαθ-
μών για παρατυπίες κατά τη μεταβίβαση του πα-
κέτου των μετοχών του και ο Άρης έχει ήδη τι-
μωρηθεί με αφαίρεση έξι βαθμών, καθότι κρίθη-

κε ένοχος πλαστογραφίας του Σκοπιανού ποδο-
σφαιριστή Λέτσκοφ.

Ο Παναθηναϊκός, που επίσης προέρχεται από
άσχημα αποτελέσματα και οι παίκτες του δέχτη-
καν επίθεση από οπαδούς του στο Κορωπί (έγιναν
δέκα συλλήψεις), υποδέχεται τη Λαμία και αν δεν
κερδίσει, κινδυνεύει να μείνει και φέτος εκτός
νυμφώνος. Τρομερό ματς, επίσης με στόχο την
εξάδα, είναι και το ΟΦΗ - Βόλος, αλλά και το Αστέ-
ρας Τρίπολης - Ιωνικός για τους γηπεδούχους. Ο
Απόλλων Σμύρνης αν δεν κερδίσει τον Παναιτωλι-
κό, θα έχει υπογράψει την καταδίκη του…

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα, Σάββατο:
Απόλλων Σμ. - Παναιτωλικός (19.30 Cosmote
TV), Αστέρας Τρ. - Ιωνικός (19.30 Nova). Αύριο,
Κυριακή: ΟΦΗ - Βόλος (15.00 Cosmote TV), Πα-
ναθηναϊκός - Λαμία (15.30 Cosmote TV), ΠΑΟΚ -
Ατρόμητος (17.15 Nova), Ολυμπιακός - ΑΕΚ
(19.30 Nova). Δευτέρα: ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης
(19.30 Nova).

Ολυμπιακός 53

ΠΑΟΚ 44

ΑΕΚ 39

ΠΑΣ Γιάννινα 33

Αστέρας Τρίπ. 32

Παναθηναϊκός 30

Άρης 29

ΟΦΗ 29

Βόλος 28

Παναιτωλικός 21

Λαμία 18

Ιωνικός 18

Ατρόμητος 13

Απόλλων Σμ. 9

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
22n Αγωνιστική

Οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη γίνονται
φαβορί για τον τίτλο, η ήττα θα φέρει

σαρωτικές αλλαγές στην «Ένωση» 

Ολυμπιακός - ΑΕΚ στο ματς της χρονιάς
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Ο
Ολυμπιακός υποδέχεται την
ΑΕΚ αύριο, Κυριακή, στο «Κα-
ραϊσκάκης» και… παραμύθι ν’
αρχινίσει από την «Political»

για δυο παίκτες, τον Αγκιμπού Καμαρά του
Ολυμπιακού από τη Γουινέα της Αφρικής
και τον Σέρχιο Αραούχο της ΑΕΚ από την
Παταγονία της Αργεντινής. 

Οι δυο τους έχουν κοινό παρονομαστή:
τη φτώχεια και το ποδόσφαιρο ως μόνη
διέξοδο για να ξεφύγουν από αυτήν. Και το
κατάφεραν. 

Επέζησε του… δουλεμπορίου
Ο Αγκιμπού Καμαρά (20 ετών) είναι ένα

τυχερό παιδί από τη Γουινέα της Αφρικής.
Όχι επειδή παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είναι
τυχερός που επέζησε του… δουλεμπορίου
που ζει και βασιλεύει στις χώρες της Αφρι-
κής αιώνες τώρα, και τα τελευταία είκοσι
χρόνια επεκτάθηκε και στο ποδόσφαιρο.
Καραβιές «πολιτισμένων» και γραβατωμέ-
νων ανθρώπων της Δύσης και ειδικά από
τη Γαλλία, την Αγγλία και την Πορτογαλία
καταφτάνουν στις αφρικανικές χώρες και
στη Γουινέα και ψάχνουν για ποδοσφαιρι-
κό «χρυσάφι» στα χωμάτινα γήπεδα που
έχουν δοκάρια με πέτρες ή κλαριά από
δέντρα. Τους πείθουν να υπογράψουν μαζί

τους, τους φέρνουν στην Ευρώπη και αν
παίξουν, έπαιξαν. Αν όχι, γίνονται οι άστε-
γοι παράνομοι μετανάστες των καιρών μας,
που πουλούν CD. 

Ο Αγκιμπού είναι ένα παιδί που η ζωή
στη Γουινέα ήταν μικρή για να χωρέσει τα
όνειρά του. Δεν ήθελε να γίνει ένα εργατάκι
των λατομείων βωξίτη, ούτε βοσκός ούτε
ψαράς, που είναι τα κύρια επαγγέλματα.
Ήθελε να παίζει μπάλα και να μη βγάζει
από τα μάτια του τη σκόνη της Σαχάρας που
μετέφεραν οι άνεμοι Χαρταμάν. Ούτε, φυ-
σικά, να μένει σε μια χώρα τριταθλήτρια
στη διαφθορά μετά την Αϊτή και τη Μιανμάρ
και κάθε τρεις και λίγο να γίνονται πραξι-
κοπήματα. Από πιτσιρίκι έπαιζε μπάλα, τε-
λείωσε το σχολείο, γράφτηκε στο λύκειο
και παράλληλα έκανε τα πρώτα του βήματα
στην Ελεφάντ Κολεά. 

Μόλις εμφανίστηκε ο… γραβατωμένος
με την τσάντα γεμάτη δολάρια, πήρε των
ομματιών του για τη Γαλλία, αφού πρώτα
δοκιμάστηκε σε διάφορα καμπ στην Κα-
ζαμπλάνκα και άλλες πόλεις. Ήταν ήδη αρ-
χηγός της εθνικής Ελπίδων της πατρίδας
του, όταν τον πήραν οι λιλουά. Και τότε, έγι-
νε το μεγάλο λάθος από τη Λιλ. Υπέγραψε
μαζί του συμβόλαιο πέντε ετών, ενώ ο νό-
μος επέτρεπε τριετές. Κάπου εκεί παρενέ-

βη ο Ολυμπιακός και τον άρπαξε από τους
Γάλλους και σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινά-
κης ζητάει 25 εκατ. για να τον παραχωρή-
σει στη Λίβερπουλ.

Νεκέν θα πει τόλμη
Ο Αραούχο, 30 ετών, γεννήθηκε στην πό-

λη Νεκέν της Παταγονίας. Η ευτυχία και
μαζί η ατυχία του είναι ότι στην περιοχή αυ-
τή βρέθηκαν… πετρέλαιο και φυσικό αέ-
ριο. Κι όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό
για μια χώρα. Και ειδικά για τη Νεκέν, που
κατά τους επιστήμονες διαθέτει το τρίτο
μεγαλύτερο κοίτασμα σε φυσικό αέριο
στον κόσμο, καθώς και σε πετρελαϊκό σχι-
στόλιθο. Κι όλοι γνωρίζουμε τι έγινε στην
Αργεντινή με την πτωχευμένη οικονομία,
την «επανάσταση της κατσαρόλας» κ.λπ. 

Ο μικρός Σέρχιο μεγάλωσε σε ένα τέτοιο
περιβάλλον και πήρε των ομματιών του για
το Μπουένος Άιρες, όπου φόρεσε τη φανέ-
λα της Μπόκα Τζούνιορς και έπαιξε μαζί με
τον «αρχικανονιέρη» των γηπέδων και αρ-
χιεπαναστάτη κατά της φτώχειας στην Αρ-
γεντινή, θρυλικό Μάρτιν Παλέρμο. Στη Νε-
κέν, ωστόσο, έμαθε να ζει σκληρά, όσο
σκληρή είναι η ζωή στην Αργεντινή. Άλλω-
στε, σε εκείνη την περιοχή έζησαν οι περί-
φημοι αυτόχθονες Μαπούτσε, φυλή που αν-

τιτάχθηκε στους Ισπανούς αποικιοκράτες. 
Ο Σέρχιο είναι ένας από αυτούς, όπως

και όλοι οι πολίτες της δυτικής Παταγονίας.
Βράζει το αίμα τους. Για αυτό και όταν πήγε
στην Ισπανία στην ομάδα Β’ της Μπαρτσε-
λόνα, αλλά και στη Λας Πάλμας, και μεθυ-
σμένος βρέθηκε τρεις φορές να οδηγεί,
και σε καβγάδες ενεπλάκη. Αν δεν ξέρεις
το στερεότυπο του ανθρώπου, εύκολα τον
κατακρίνεις… Πού να ξέρουν αυτοί του
«δυτικού πολιτισμού» τι είναι το «toki» του
Αραούχο. Είναι το «τσεκούρι», αλλά όχι
των γηπέδων, εκεί απλώς χρησιμοποιείται
πολλές φορές για κλάδεμα του αντιπάλου.
Το «toki» είναι ο αρχηγός των Μαπούτσε,
αυτός που κατηύθυνε τη φυλή κατά των
κατακτητών Ισπανών. Είναι αυτός που θα
έδινε το σύνθημα όταν οι Ισπανοί τούς απο-
καλούσαν «araucanos». Άλλωστε, ξέρετε
τι θα πει Νεκέν στη διάλεκτο των Μαπού-
τσε; Τόλμη θα πει.

Οι ξεχωριστές αλλά 
τόσο ίδιες ιστορίες 
των καλύτερων παικτών 
του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ

Όταν ο Αγκιμπού συνάντησε τον Αραούχο 
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Ταξιδάκι αναψυχής για τον Χρήστο
Φερεντίνο στην ιταλική Μπολόνια.

•Σάρωσε η πρεμιέρα της σειράς
«Άγιος Παΐσιος» στο Mega.

• Η Δέσποινα Βανδή αναλαμβάνει την
παρουσίαση του «Chart Show» που
επιστρέφει στον Alpha.

•«Έγραψα τραγούδια στη Νάνα
Μούσχουρη και τα απέρριψε»,
αποκάλυψε ο Στέφανος Κορκο-
λής.

• Πολυσέλιδο αφιέρωμα, από το μεγα-
λύτερο περιοδικό του κόσμου για το
τρέξιμο, στον ηθοποιό Άγη Εμμανουήλ
για τα 2.421 χιλιόμετρα που έτρεξε για
την κλιματική αλλαγή.

•Το αστρονομικό ποσό των
10.000 ευρώ την εβδομάδα εί-
ναι η αμοιβή της Κάτιας Ταραμ-
πάνκο στο «Survivor».

• Δεύτερη φορά θετική στον κορονοϊό
η Ελεονώρα Μελέτη.

•Τέλος από την ΕΡΤ η Έλενα
Κατρίτση. Αύριο η τελευταία
εκπομπή «Προσωπικά».

• Συγκινητική δήλωση του πρωταγωνι-
στή στον «Σασμό» Δημήτρη Ήμελλου:
«Πέρασα τρία χρόνια εσώκλειστος σε
οικοτροφείο».

•Ολοκλήρωσε τη διαδικασία
κρυοσυντήρησης ωαρίων η Κα-
τερίνα Καινούργιου.

• Η Μαίρη Συνατσάκη δοκίμασε το νέο
app που δείχνει με ποιον celebrity
μοιάζεις και της έδειξε τη Δέσποινα
Βανδή!

•Τροχαίο για την αδελφή του
Βασίλειου Κωστέτσου. Οδηγός
παραβίασε STOP και έπεσε πά-
νω της.

• Γιάννης Πάριος και Σοφία Αλιμπέρτη
ξανά μαζί, στα εγκαίνια της έκθεσης
φωτογραφίας του γιου τους, Μιχαήλ
Βαρθακούρη.

Τ
ο φυσάει και δεν
κρυώνει ο Alpha
με το νέο τσου-
χτερό πρόστιμο

για το «The Bachelor». Ο
τηλεοπτικός σταθμός κα-
λείται να πληρώσει
180.000 ευρώ στο ΕΣΡ με-
τά την απόφαση-καταπέλ-
τη του Ραδιοτηλεοπτικού
Συμβουλίου για παραβά-
σεις που αφορούν την ισό-
τητα των φύλων, την ποι-
ότητα του προγράμματος και την αξιοπρέπεια των
τηλεθεατών.

Αναλυτικά, το κανάλι τιμωρήθηκε με α) 50.000 ευ-
ρώ για τη «δυσμενή διάκριση προσώπων στη βάση του
φύλου», λόγω παραβίασης διατάξεων περί ισότητας
φύλων και προβολής έμφυλων στερεοτύπων, β)
80.000 ευρώ για «ποιοτική υποβάθμιση προγράμμα-
τος (μη τήρηση κανόνων ευπρέπειας στη γλώσσα και
τη συμπεριφορά)» και γ) 50.000 ευρώ για «προσβολή
προσωπικότητας, και δη της αξιοπρέπειας των τηλε-
θεατών».

Το «ριάλιτι της αγάπης» που μίσησε το τηλεοπτικό
κοινό, καταθέτοντας χιλιάδες καταγγελίες στο ΕΣΡ,
έχει βάλει από πέρυσι σε μεγάλους οικονομικούς
μπελάδες τον Alpha. Ο πρώτος κύκλος του πρότζεκτ
υποχρέωσε τη διοίκηση να βάλει βαθιά το χέρι στην
τσέπη, πληρώνοντας πρόστιμο 100.000 ευρώ, πάλι με
απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, για πα-
ρόμοιες παραβάσεις.

Το «The Bachelor» θεωρείται από τα δημοφιλέ-
στερα ριάλιτι σχέσεων παγκοσμίως. Ξεκίνησε το

2002 στο εξωτερικό και μόνο
στην Αμερική προβάλλεται με
μεγάλη επιτυχία για περισσό-
τερα από 26 χρόνια. Στα μέσα
της ίδιας δεκαετίας, φήμες
ήθελαν το Mega να φλερτάρει
με το πολυσυζητημένο πρό-
τζεκτ για να «χτυπήσει» το
ριάλιτι εγκλεισμού «Βig Βro-
ther» που πρόβαλλε ο ΑΝΤ1,
αλλά τελικά δεν το προχώρη-
σε.

Δεκαοχτώ χρόνια αργότερα,
«Ο εργένης» ήρθε στην Ελλάδα. Το τηλεσυνοικέσιο
βρήκε στέγη στο κανάλι της Παλλήνης και τα πρώτα
σποτ ανέφεραν: «Ένας άντρας, είκοσι γυναίκες! Όλες
θέλουν να κερδίσουν το μυαλό και την καρδιά του και
θα κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν! Μόνο μία θα
καταφέρει να τον κατακτήσει, να δεχτεί το μονόπετρο
και να γίνει η γυναίκα της ζωής του».

Η πρεμιέρα του α’ κύκλου έγινε στις αρχές Σεπτεμ-
βρίου του 2020 με τον γόη Παναγιώτη Βασιλάκο στον
ρόλο του «The Bachelor». Οι διαπληκτισμοί, οι βρι-
σιές, οι κατινιές και ο έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα
στις υποψήφιες κορυφώνονταν επικίνδυνα ανά επει-
σόδιο, προκαλώντας τις έντονες διαδικτυακές δια-
μαρτυρίες των τηλεθεατών που το χαρακτήριζαν
«σκουπίδι».

Όμως, ο Alpha δεν έκανε πίσω, το επανένταξε στο
πρόγραμμά του και το 2021, με «Εργένη» τον πρώην
«Survivor» Αλέξη Παππά. Τα νούμερα τηλεθέασης
δεν ήταν τα ζητούμενα και μετά τους τίτλους τέλους,
πληροφορίες από τον σταθμό ανέφεραν πως δεν θα
προχωρήσει σε τρίτο κύκλο.

«Καμπάνα» 180.000
ευρώ στον Alpha 
για το «Bachelor»



Ευτυχισμένοι μαζί

Τέλος στις φήμες χωρισμού για τη Μαρία Σάκ-
καρη και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Το ζευγάρι
παραμένει μαζί κι ευτυχισμένο, παρά τις μεγάλες
απουσίες της διεθνούς φήμης τενίστριας στο
εξωτερικό, λόγω των συμμετοχών της σε κορυ-
φαίες διοργανώσεις. Η αθλήτρια και ο γιος του
πρωθυπουργού, όπως φημολογείται, είχαν το
πρώτο τους καβγαδάκι στις αρχές του χρόνου,
ωστόσο ο δυνατός έρωτας που τους ενώνει τους
βοήθησε να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα
και να γιορτάσουν -έστω κι από απόσταση- τον
Άγιο Βαλεντίνο.

Η εκδίκηση!

Ο πρώην «Survivor» Τριαντάφυλλος «κάρ-
φωσε» τον Λάμπρο Κωνσταντάρα! Λίγες
ώρες μετά την έξοδο του δημοσιογράφου
από το ριάλιτι επιβίωσης, ο γνωστός τραγου-
διστής τον… έσφαξε με το γάντι: «Φίλε Λάμ-
προ, εσύ με έβριζες, έλεγες τα χειρότερα, οι
ιστορίες σου στο Instagram έσταζαν φαρμά-
κι, αλλά σου εύχομαι να γυρίσεις στην οικο-
γένειά σου με αγάπη. Τίποτα δεν είναι εύκο-
λο, ελπίζω να καταλάβεις τι περάσαμε εγώ
και ο Αλέξης Παππάς που μας κατηγορούσες.
Πολλά φιλιά από το fan club του Ντάφι».

Μεγάλες στιγμές για τον Αλέξαν-
δρο Λογοθέτη. Ο γιος του Ηλία
Λογοθέτη πρωταγωνιστεί στη
βρετανική σειρά «Magpie Mur-
ders» (6 επεισοδίων) στον ρόλο
του Andreas Patakis, ξεκινών-
τας διεθνή καριέρα! «Ένα αρι-
στοτεχνικά γραμμένο δράμα από
τον Άντονι Χόροβιτς με την αρι-
στουργηματική σκηνοθεσία του
Πίτερ Κατάνεο», έγραψε περιχα-
ρής στον λογαριασμό του. Για τις
ανάγκες των γυρισμάτων, ο γνω-
στός ηθοποιός μετακόμισε για λί-
γους μήνες στο Λονδίνο.

Σε βρετανική
σειρά

Τ
hrowback φωτογραφία της Μαίρης Χρονοπούλου από το
καμαρίνι της στο κέντρο διασκέδασης «Ποτάμι», με τον
τότε γοητευτικό σύντροφό της Νίκο Σταγόπουλο. Το ζευ-

γάρι έζησε έναν παθιασμένο έρωτα που κράτησε αρκετά χρόνια,
απασχόλησε τον Τύπο της εποχής και παρότι χώρισαν, παραμέ-
νουν καλοί φίλοι. «Το 1993 η Μαίρη Χρονοπούλου ζούσε μια
χρυσή εποχή καλλιτεχνικά: Πρωταγωνιστούσε στο θέατρο στα
“Χειροκροτήματα”, στην τηλεόραση στο σίριαλ “Μάνα είναι μόνο
μία” και εμφανιζόταν και στο νυχτερινό κέντρο “Ποτάμι”, πρώην
“Καν-Καν”, μαζί με τον Γιάννη Πουλόπουλο, σε ένα πρόγραμμα
γεμάτο από τα κλασικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογρά-
φου, με μεγάλη επιτυχία. Τη βραδιά της πρεμιέρας του νυχτερι-
νού κέντρου, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια είχε δεχθεί τα συγ-
χαρητήρια του συντρόφου της Νίκου Σταγόπουλου, του δημο-
σιογράφου Ιάσονα Τριανταφυλλίδη και της συμπρωταγωνί-
στριάς της στο έργο “Χειροκροτήματα” Βάσιας Παναγοπούλου»,
αναφέρει το «Elena’s Diary».

ΈΈπεσαν οι τζίφρες
Ο Χάρης Βαρθακούρης επιστρέφει στη δισκογραφία έπειτα από
δώδεκα χρόνια μουσικής αποχής. Ο πρώην παρουσιαστής του «Big
Brother» υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Γιώργο
Αρσενάκο της Panik Records. «Είμαι τρισενθουσιασμένος που
ανήκω σε μια εταιρεία που μου δίνει την απόλυτη καλλιτεχνική
ελευθερία. Σε λίγες μέρες, εκτός υπερσυγκλονιστικού απροόπτου,
έρχεται επιτέλους κι ένα τραγούδι-προπομπός, ύστερα από δώδεκα
χρόνια», έγραψε στο Instagram.

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν χορταίνει τα αξιο-
θέατα του Παρισιού. Η δημοφιλής ηθοποιός
φιλοξενείται στο σπίτι αγαπημένων φίλων της,
κάνοντας καθημερινά εξορμήσεις στα πιο φη-
μισμένα ιστορικά κτίρια, όπως την Όπερα
Γκαρνιέ: «Θεωρεία χρυσοποίκιλτα που φιλο-
ξενούσαν άρχοντες που έτρωγαν κι έπιναν σε
αυτά, φουαγέ που θυμίζουν τις Βερσαλλίες,
μάρμαρα όλων των χρωμάτων, μεγαλοπρεπείς
σκάλες, καθρέφτες για να επιθεωρούν την εμ-
φάνισή τους οι αριστοκράτες!».
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Το απόλυτο θηλυκό!

Στην «πόλη του φωτός»



Η
όραση, η όσφρηση, η αφή, η ακοή και η
γεύση αποτελούν τις πέντε βασικές αι-
σθήσεις μας. Οι αισθήσεις υποστηρί-
ζουν τον πρώιμο δεσμό του ανθρώπου

με το περιβάλλον, μας κρατούν ασφαλείς, αποτε-
λούν «πηγή τροφής» για τον εγκέφαλο. 

Μας προτρέπουν να εξερευνήσουμε και να ανα-
πτύξουμε δεξιότητες. Μας ενημερώνουν για το
πώς νιώθουμε, να δημιουργούμε και να αναπτύσ-
σουμε μνήμες, ρυθμίζουν τα επίπεδα εγρήγορ-
σης/προσοχής. Όλες οι αισθήσεις συνεργάζονται,
ώστε να αντιλαμβανόμαστε τόσο τον εαυτό μας
όσο και τον κόσμο γύρω μας και να κινούμαστε με
ασφάλεια σε αυτόν. 

Η ανάπτυξη των αισθήσεων αρχίζει από την εν-
δομήτρια ζωή, η οποία αποτελεί το πρώτο περι-
βάλλον μάθησης για το έμβρυο. «Οι προγεννητι-
κές αισθητηριακές εμπειρίες βοηθούν στη δια-
μόρφωση του βρεφικού εγκέφαλου. Δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι οι επιστήμονες δίνουν έμφα-
ση στην ομαλή πορεία της εγκυμοσύνης και στην
αναγκαιότητα οι μητέρες να φροντίζουν τον εαυτό
τους στη διάρκεια αυτής. Με τη γέννηση το βρέ-
φος είναι εφοδιασμένο με όλες τις αισθήσεις,
ωστόσο απαιτείται χρόνος για να ωριμάσουν και
να ενσωματωθούν με τα υπόλοιπα αισθητηριακά
συστήματα. 

Οι αισθήσεις θεμελιώνουν τα πρώιμα έργα στη
ζωή ενός βρέφους, όπως είναι οι σχέσεις, ο ύπνος,
η σίτιση, το παιχνίδι, η κίνηση και η μάθηση. Τα

πρώτα χρόνια παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανά-
πτυξη του παιδιού, αφού σε καμία άλλη χρονική

περίοδο ο εγκέφαλος δεν είναι τόσο δεκτικός και
αποκριτικός. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όμως ότι το
κάθε βρέφος είναι μοναδικό! Επεξεργάζεται και
νοηματοδοτεί την αισθητηριακή πληροφορία με
τον δικό του τρόπο», αναφέρει η εργοθεραπεύ-
τρια, ειδικός στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, Μα-
ρία Μοράκη. Έτσι, το πώς θα ανταποκριθεί, θετικά
ή αρνητικά, σε ένα αισθητηριακό ερέθισμα δεν εί-
ναι τυχαίο, αλλά έχει αιτιολογία και λογική. 

O τρόπος με τον οποίο το βρέφος δέχεται τα ερε-
θίσματα πρέπει να παρατηρείται με προσοχή, αν
θέλουμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του
και να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ασφα-
λούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την
ανάπτυξή του. Το μωρό σας ήρθε σε έναν κόσμο
που δεν αναγνωρίζει ακόμα και έχει πάρα πολλές
πληροφορίες να επεξεργαστεί. Χρειάζεται, λοιπόν,
αρχικά μια περίοδο προσαρμογής για να μπορέσει
να αφομοιώσει πιο ομαλά όλες αυτές τις αλλαγές. 
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Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξή τους, αφού σε καμία άλλη
χρονική περίοδο ο εγκέφαλος δεν
είναι τόσο δεκτικός και αποκριτικός

Τρόποι να 
το ανακουφίσετε 
Το βρέφος χρειάζεται ένα υποστηρικτικό πε-
ριβάλλον. Η ειδικός μάς προτείνει για να το κά-
νουμε να νιώθει ασφαλές να το κρατάμε στην
αγκαλιά μας με γυμνό δέρμα («skin to skin» -
επαφή δέρμα με δέρμα με το μωρό). Εσείς εί-
στε το πιο σημαντικό αισθητηριακό περιβάλ-
λον. Θα προσφέρει ηρεμία και θα ενισχύσει το
συναισθηματικό δέσιμο. Πάρτε το αγκαλιά και
κουνήστε το αργά από τη μια μεριά στην άλλη,
εμπρός και πίσω. 
Οι αργές ρυθμικές κινήσεις είναι ηρεμιστικές,
ενώ οι γρήγορες ή οι ακανόνιστες είναι διε-
γερτικές και μπορεί να δημιουργήσουν συναι-
σθηματική αποδιοργάνωση. Βάλτε το μωρό στα
γόνατά σας, σε θέση πρόσωπο με πρόσωπο και
διαβάστε του ή τραγουδήστε του παραμύθια
και νανουρίσματα. Πρόκειται για ένα εξαιρετι-
κό ερέθισμα που συμβάλλει και στην ανάπτυξη
της ομιλίας. Κάντε στο μωράκι σας μασάζ. Το
βοηθάει να ηρεμήσει. Χρησιμοποιήστε τον
μάρσιπο. Έχει πολλά οφέλη τόσο για τη σωμα-
τική του ανακούφιση όσο και για την ψυχοσυ-
ναισθηματική του ανάπτυξη.

Ενεργοποιώντας τις αισθήσεις

Μαρία Μοράκη, 
εργοθεραπεύτρια, ειδικός 
στην αισθητηριακή ολοκλήρωση 

Β Ρ Ε Φ Η



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Τα επαγγελματικά σας είναι ο τομέας που θα
σας απορροφήσει περισσότερο, ενώ οι συμ-
φωνίες και οι συζητήσεις που θα κάνετε τώ-
ρα θα έχουν μεγαλύτερη δύναμη και θα είστε
ικανοί να επηρεάσετε τους άλλους με τα επι-
χειρήματά σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια πολύ βοηθητική όψη η σύνοδος Ερμή -
Πλούτωνα για εσάς τους Ταύρους, εφόσον
πραγματοποιείται στο ζώδιο του Αιγόκερου. Θα
υπάρξουν εποικοδομητικές συζητήσεις με
πρόσωπα από το περιβάλλον σας, αλλά θα προ-
χωρήσετε και μια νομική υπόθεση με επιτυχία.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οικονομικές υποθέσεις θα τακτοποιηθούν,
ακόμη και αν αφορούν τη συμμετοχή και άλλων
ατόμων. Είναι μια καλή στιγμή για να φροντίσε-
τε τα περιουσιακά σας στοιχεία ή να κάνετε
κρυφές συμφωνίες που θα αποδώσουν. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η σύνοδος του Ερμή με τον Πλούτωνα, απέ-
ναντι από το δικό σας ζώδιο, δημιουργεί ένα
πολύ βαρύ κλίμα σε εσάς που ανήκετε στο
τρίτο δεκαήμερο. Ίσως, μάλιστα, να μάθετε
ένα μυστικό που αφορά την προσωπική σας
ζωή ή έναν συνεργάτη σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Εσάς τους Λέοντες, η σύνοδος Ερμή - Πλού-
τωνα στο έκτο ηλιακό σας σπίτι θα σας κάνει
ισχυρογνώμονες και κυρίαρχους σε ένα
επαγγελματικό θέμα. Ίσως, μάλιστα, να πρέ-
πει να ασχοληθείτε με την υγεία σας ή να πά-
ρετε απόφαση να αλλάξετε τον τρόπο της
διατροφής σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο κυρίαρχος πλανήτης του ζωδίου σας, Ερ-
μής, σε μια πολύ ισχυρή όψη με τον Πλούτω-
να, θα σας κάνει να εντοπίσετε κάθε λεπτο-
μέρεια σε θέματα που σας απασχολούν.
Ίσως, μάλιστα, να μαγνητίσετε με τα λόγια ή
με την προσωπικότητά σας τους άλλους, δη-
μιουργώντας μια προστατευτική ασπίδα γύ-
ρω σας, που θα νιώθετε τον θαυμασμό τους. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για αρκετούς από εσάς, η όψη συνόδου Ερμή
- Πλούτωνα στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι
δημιουργεί έντονο προβληματισμό για ένα
οικογενειακό θέμα ή για τον χώρο της κατοι-
κίας σας. Γενικότερα υπάρχουν καταστάσεις
που δεν είναι ευχάριστες ή έχουν πολλά μυ-
στικά.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Συμμετέχετε σήμερα πάρα πολύ έντονα σε
αυτή τη σύνοδο, από τη στιγμή που ο
Πλούτωνας είναι ο πλανήτης κυρίαρχος
του ζωδίου σας. Έτσι, οι σκέψεις σας και ο
λόγος σας θα έχουν ουσία και αν για κά-
ποιο λόγο θα πρέπει να κάνετε μια συμ-
φωνία, θα έχει επιτυχία, γιατί είναι η πιο
κατάλληλη μέρα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οικονομικές δοσοληψίες, αγορές και συμ-
φωνίες που χαρακτηρίζονται από κάποιες
ιδιαίτερες καταστάσεις είναι το στίγμα της
μέρας. Γενικότερα, θέλετε από τους άλλους
ειλικρίνεια, αλλά θα πρέπει να την προσφέ-
ρετε και εσείς σε κάθε σας δραστηριότητα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα φώτα είναι στραμμένα πάνω σας, εφόσον
η όψη συνόδου που σχηματίζει ο Ερμής με
τον Πλούτωνα στο ζώδιό σας σάς κάνει αρ-
κετά προσεκτικούς με τους άλλους, σε εκεί-
να που μοιράζεστε, στις συμφωνίες, αλλά
και στα συμβόλαια πρέπει να υπογράψετε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η σύνοδος του Ερμή με τον Πλούτωνα,
στον δωδέκατο τομέα σας, είναι μια αρκε-
τά έντονη στιγμή, γεμάτη με μυστικά, εμ-
μονές και προβληματισμούς, πάνω σε ένα
θέμα που αφορά την εργασία σας, την
υγεία σας ή μια παρασκηνιακή υπόθεση,
που είναι πολύ πιθανό να σας βλάψει. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θέματα που θα προκύψουν αυτή τη χρο-
νική στιγμή αφορούν αγαπημένα σας
πρόσωπα και για κάποιο λόγο θα βγουν
στην επιφάνεια μυστικά που θα σας σο-
κάρουν ή θα είναι δύσκολο να τα κατα-
νοήσετε. 
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Hπορεία του Ερμή τον επαναφέρει και πάλι σε
σύνοδο με τον Πλούτωνα, όπου πριν
εγκαταλείψει το ζώδιο του Αιγόκερου, οι δύο
αυτοί πλανήτες συμμετέχουν για τελευταία

φορά σε μια βαθιά και διεισδυτική πνευματική
ικανότητα. Είναι η στιγμή που αντιλαμβανόμαστε τα
κρυφά σημεία μιας υπόθεσης, το νόημα πίσω από τις
λέξεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες.
Θα επηρεαστούν περισσότερο οι εκπρόσωποι του
Παρορμητικού Σταυρού (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και
Αιγόκεροι) του τρίτου δεκαημέρου. Αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια…



Η
επιδεινούμενη οικονομική κρίση
στην Τουρκία δείχνει ότι όσο αυτή
βαθαίνει τόσο η πολιτική ηγεσία της
γειτονικής χώρας θα δείχνει τα «δόν-

τια» της προς την Ελλάδα, καθώς απεγνωσμένα
αναζητεί να στρέψει την προσοχή του τουρκι-
κού λαού οπουδήποτε αλλού.

Την περίοδο που ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης (1990-1993) ήταν πρωθυπουργός είχε ανα-
πτύξει στενές επαφές με τον Τούρκο ομόλογό
του Τουργκούτ Οζάλ. Μάλιστα, συχνά ο αείμνη-
στος Μητσοτάκης έλεγε ότι αν εξαρτάτο από τον
ίδιο, θα έβαζε το συντομότερο την Τουρκία στην
ΕΕ. Τη θέση αυτή τη δικαιολογούσε λέγοντας
ότι μια ευρωπαϊκή Τουρκία θα ήταν αναγκασμέ-
νη να υπακούει σε δημοκρατικούς κανόνες και
κυρίως στο διεθνές δίκαιο. Θα πει κάποιος «μα
είναι μέλος του ΝΑΤΟ». Σωστά. Μόνο που για να
γίνει κανείς μέλος του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει ως
προϋπόθεση η τήρηση δημοκρατικών κανόνων
στη λειτουργία του πολιτεύματος ή η τήρηση
του διεθνούς δικαίου. Τα μόνα που ενδιαφέ-
ρουν το ΝΑΤΟ είναι η στρατιωτική ισχύς και η
γεωπολιτική θέση.

Ο σημερινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης σε συνέντευξή του στη γερμανική
«Handelsblatt» επισήμανε ότι «το γεγονός ότι η
Τουρκία αντιμετωπίζει οικονομική κρίση δεν
μας ικανοποιεί, αφού ενδέχεται να αποσταθε-
ροποιήσει την περιοχή». Και πραγματικά αυτό
συμβαίνει. Η Τουρκία του Ερντογάν, ευρισκό-
μενη εκτός κανόνων και πλαισίων, λειτουργεί

ως περιφερειακός ταραχοποιός. Όσο η γειτονι-
κή χώρα βυθίζεται σε οικονομική κρίση τόσο η
πολιτική της ηγεσία αναζητεί τρόπους να στρέ-
ψει την προσοχή του οικονομικά χειμαζόμενου
λαού της αλλού.

Η Ελλάδα προβάλλεται στα τουρκικά ΜΜΕ ως
ο αυθάδης εχθρός ώστε με αυτό τον τρόπο από
τη μια να εξυπηρετείται το εθνικό παραλήρημα
των Ερντογάν, Ακάρ, Τσαβούσογλου και από την
άλλη να στρέφεται αλλού το ενδιαφέρον του κό-
σμου.

Ως προς την ουσία είναι δεδομένο ότι οι σχέ-
σεις της χώρας μας με την Τουρκία εισέρχονται
σε μια κρίσιμη περίοδο, αφού η Άγκυρα φεύγει
από την επαναλαμβανόμενη μέχρι σήμερα θε-
ωρητική απαίτησή της για αποστρατιωτικοποί-
ηση των νησιών και φτάνει στο σημείο να αμφι-
σβητεί πλέον ευθέως της κυριαρχία τους.

Η Τουρκία ξεκάθαρα πλέον απειλεί ότι θα αμ-
φισβητήσει την κυριαρχία νησιών όπως η Λέ-
σβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Ρόδος, η Κως,
η Λήμνος, η Σαμοθράκη σε περίπτωση που δεν
αποστρατιωτικοποιηθούν. Την ίδια ώρα δημι-
ουργείται κλίμα και στον τουρκικό Τύπο, ο οποί-
ος επισημαίνει ότι η «Ελλάδα μετατρέπει τα νη-
σιά σε οπλοστάσιο με μαχητικά».

Μέχρι στιγμής λοιπόν η Τουρκία θέτει ζήτημα
«casus belli» σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη που
μέχρι σήμερα γνωρίζαμε καλά ήταν η περίπτω-
ση της επέκτασης των χωρικών υδάτων, προ-
βάλλοντας μεταξύ άλλων και την ισχύ του παρά-
νομου και μη αναγνωρισμένου από τον ΟΗΕ

τουρκολιβυκού μνημονίου, και η δεύτερη η μη
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.

Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει στο σύνο-
λό τους τις πρόσφατες αιτιάσεις Τούρκων αξιω-
ματούχων για το καθεστώς των νησιών του Αι-
γαίου. Υποστηρίζει σωστά πως όχι μόνο δεν συ-
νάδουν με βασικές αρχές του Διεθνούς Δι-
καίου, αλλά εκφεύγουν και της απλής λογικής.
Η ελληνική θέση για το ζήτημα αυτό έχει εκ-
φραστεί επανειλημμένως και δημοσίως, λέει το
ΥΠΕΞ και υπενθυμίζει ότι σχετική επιστολή έχει
αποσταλεί από τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελ-
λάδας στον ΟΗΕ προς τον γενικό γραμματέα του
Οργανισμού.

Ωστόσο, πλέον εκείνο που έχει σημασία είναι
ότι η Τουρκία αναβαθμίζει την απειλή της εναν-
τίον της Ελλάδας και δείχνει ότι δεν ενδιαφέρε-
ται για κανένα είδος διαλόγου, που μοιραία
οδηγεί σε κοινούς συμβιβασμούς. Στόχος μιας
τέτοιας πολιτικής είναι η συνολική αναθεώρηση
των Συνθηκών με τις οποίες παραχωρήθηκαν
τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα, δηλαδή της
Λωζάννης του 1923 και των Παρισίων του 1947,
με την οποία παραχωρήθηκε η Δωδεκάνησος
στην Ελλάδα, ή η αποδοχή για διάλογο όλων
των παράλογων απαιτήσεων της Άγκυρας.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να
αποδεχτεί ποτέ μια εφ’ όλης της ύλης συζήτη-
σης με την Τουρκία, το ζητούμενο είναι αν η αμ-
φισβήτηση των Συνθηκών παραμείνει σε δι-
πλωματικό επίπεδο ή θα επεκταθεί σε στρατιω-
τικό, πράγμα που όλοι απεύχονται.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η Τουρκία του Ερντογάν,
ευρισκόμενη εκτός 
κανόνων και πλαισίων,
λειτουργεί ως 
περιφερειακός 
ταραχοποιός

Γιατί τεντώνει το «σχοινί» 
ο οργισμένος γείτονας;


