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χαμηλοσυνταξιούχoυς
για 300.000

Παραμένουν στο τραπέζι 
οι μειώσεις έμμεσων φόρων
Προς νέο «κούρεμα» 
η επιστρεπτέα 

•

•

ΣΕΛ. 22

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ



Η
τελευταία σελίδα της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ στον αγροτικό κόσμο γράφτη-
κε από τους κ. Αραχωβίτη και Κόκκαλη,
ηγετικό δίδυμο στο υπουργείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης. Είναι οι ίδιοι που σήμερα δηλώ-
νουν σε όλους τους τόνους ότι ο αγροτικός κόσμος
ευημερούσε επί ΣΥΡΙΖΑ και ενθαρρύνουν τα μπλό-
κα επωφελούμενοι από τις μεγάλες -είναι η αλή-
θεια- δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πα-
ραγωγός.

Ο πρώην υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης λέει
στην Καρδίτσα ότι θα εφάρμοζε το αφορολόγητο
πετρέλαιο για τους αγρότες από 1ης/1/2020.
Απλώς, όπως και πολλά άλλα, δεν πρόλαβε να το
κάνει. Βγαίνει από την άλλη ο υφυπουργός του Βα-

σίλης Κόκκαλης και δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε
εμπράκτως τους κτηνοτρόφους με 45 εκατ. ευρώ
ως de minimis τον χειμώνα του 2018.

Και κάπου εκεί αρχίζουν και αναρωτιούνται οι Έλλη-
νες γεωργοί και κτηνοτρόφοι που δεν έχουν μνήμη
χρυσόψαρου και δεν είναι λωτοφάγοι: Επί των ημερών
τους δεν καταργήθηκε το αγροτικό πετρέλαιο; Επί των
ημερών τους δεν θεσπίστηκε ο φόρος στο κρασί και δεν
αυξήθηκε ο φόρος στην μπίρα; Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν τριπλα-
σίασαν τις ασφαλιστικές εισφορές συνδέοντάς τες με το
εισόδημα των Ελλήνων αγροτών; Επί «πρώτη φορά Αρι-
στεράς» δεν διαλύθηκε το σύστημα κοινοτικών επενδύ-
σεων αλλά και δεν φτάσαμε στο σημείο να ψέγεται η
χώρα σε όλη την Ευρώπη λόγω του «πάρτι» στις ψευ-
δείς δηλώσεις ζώων;

Παρ’ όλα αυτά, η «υπεύθυνη» κυβέρνηση της
περιόδου 2015-2019 προσπαθούσε να ξεπεράσει
τους ερασιτεχνισμούς, τις παλινωδίες, τα «άλλα
μέσα, άλλα έξω» με συνεχή… ταξίματα σε όλους
τους κλάδους της παραγωγής. Και ας έχαναν τους
ευρωπαϊκούς πόρους της Κοινής Αγροτικής Πο-
λιτικής, που αποτελεί τον αιματοδότη της ελληνι-
κής αγροτιάς.

Οι 650.000 αγροτικές οικογένειες έχουν βιώσει
στο πετσί τους την αγροτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ
και τώρα, ό,τι και αν πουν οι αρμόδιοι «τομεάρχες»,
που σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή καλούν σε «επα-
ναστατική γυμναστική», μπλόκα και ανεβάσματα
στα τρακτέρ, υπάρχει το κακό προηγούμενο, δεν εί-
ναι tabula rasa.
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Το παρασκήνιο
της επιλογής 
Γεωργαντά
Από την πρώτη ώρα της μίνι κρίσης
που ξέσπασε στο κυβερνητικό οι-
κοδόμημα ο πρωθυπουργός ξεκα-
θάρισε πως η υπόθεση αναπλήρω-
σης του κενού που άφηνε ο Σπήλιος
Λιβανός δεν θα έπρεπε να μετατρα-
πεί σε ακόμη ένα πολιτικό σίριαλ. 
Η επιλογή του Γιώργου Γεωργαντά,
όπως τονίζουν πρωθυπουργικοί
συνεργάτες, καθίσταται πλήρως
εξηγήσιμη αφενός γιατί ο μέχρι
πρότινος υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης προέρχεται από
έναν μικρό αγροτικό νομό, αφετέ-
ρου γιατί τα πεπραγμένα και η εν
γένει συμπεριφορά του έχουν εκτι-
μηθεί δεόντως από τον ίδιο τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη.
Ένα ακόμη σενάριο που «έπαιξε»
αφορούσε στη μετακίνηση του
Λευτέρη Αυγενάκη στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και στην αν-
τικατάστασή του στο Αθλητισμού
από τον Βασίλη Οικονόμου. Τελικά
επιλέχτηκε η λύση Γεωργαντά, με
τη «χηρεύουσα» θέση στο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης να καλύπτεται
στο μέλλον, στο πλαίσιο ενός ευρύ-
τερου ανασχηματισμού.   

Διαγράφηκε 
και ο Δούκας
Το... ενσταντανέ στη Σπάρτη δεν
προκάλεσε μόνο την παραίτηση Λι-
βανού. Ο δήμαρχος και πρώην υφυ-
πουργός Πέτρος Δούκας
διεγράφη από τη
Νέα Δημοκρα-
τία, καθώς «οι
πρόσφατες
δηλώσεις του,
εκτός από ιστο-
ρικά αναληθείς,
δεν έχουν καμία σχέση με τις αρχές
και τις αξίες της Νέας Δημοκρα-
τίας», όπως αναφέρεται στη σχετι-
κή ανακοίνωση της Πειραιώς.

Η
άμεση καρατόμηση του Σπήλιου
Λιβανού και η αντικατάστασή του
στην ηγεσία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης από τον μέ-

χρι πρότινος υφυπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Γιώργο Γεωργαντά υπογραμμί-
ζουν τη μηδενική ανοχή του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη σε συμπεριφορές που
απειλούν να κηλιδώσουν την έως τώρα πο-
ρεία της κυβέρνησης.

Εν μέσω της δυσαρέσκειας για τους κυβερ-
νητικούς χειρισμούς στην αντιμετώπιση της
«Ελπίδας» αλλά και της κοινωνικής δυσφο-
ρίας από τις σημαντικές αυξήσεις σε ενέργεια
και είδη πρώτης ανάγκης, η δημοσιοποίηση
οπτικοακουστικού υλικού από σύσκεψη στο
Δημαρχείο Σπάρτης, κατά την οποία ο πρώην
πλέον υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπή-
λιος Λιβανός δεν αντιδρά -αντιθέτως φαίνεται
να χαμογελά- στις κυνικές αναφορές του δη-
μάρχου Πέτρου Δούκα για την προεκλογική
περίοδο του 2007 και το πλαίσιο αποζημιώσε-
ων από τις πυρκαγιές εκείνου του Αυγούστου,
όπως «είχαμε κατέβει κάτω με τσάντες και
αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν...» ή
«κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι. Εκεί που
χάναμε με 15% και θα καταστρεφόμασταν, πή-
γαμε και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνί-
δι», σήμανε συναγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Θολώνει η εικόνα
Και αυτό γιατί, όπως εξηγούν συνεργάτες

του πρωθυπουργού, ανοχή ή ακόμη χειρότερα
τυχόν σύμπλευση με τέτοιες πρακτικές και
συμπεριφορές θολώνουν εκ των πραγμάτων
τα κεντρικά μηνύματα που εκπέμπει με την
καθημερινή του δραστηριότητα το Μέγαρο
Μαξίμου και προκαλούν συνειρμούς για ταύ-
τιση της παρούσας κυβέρνησης με μια παλαι-
οκομματική νοοτροπία. Εξ ου και αρμόδια κυ-
βερνητική πηγή εξηγούσε ότι η άμεση απο-
πομπή του κ. Λιβανού τραβά εκ των πραγμά-
των μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και
πρακτικές του παρελθόντος, ακόμη και αν αυ-
τές αφορούσαν σε προηγούμενες κυβερνή-
σεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς βρίσκον-
ται σε πλήρη αντίθεση με τις εργώδεις, όπως
τονίζεται, προσπάθειες της κυβέρνησης για τη
συνολική αναμόρφωση της λειτουργίας του

κράτους και της οικονομίας. Μόλις το επίμαχο
οπτικοακουστικό υλικό έγινε αντιληπτό από το
Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
σήκωσε το τηλέφωνο και, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ζήτησε σε έντονο ύφος εξηγήσεις από
τον κ. Λιβανό για την αποτυχία του να αποδο-
κιμάσει άμεσα τις προκλητικές αναφορές του
τότε υφυπουργού Οικονομικών Πέτρου Δού-
κα. Όπως μεταδίδουν αρμοδίως συνομιλητές
του πρωθυπουργού, η απόφαση για την καρα-
τόμηση του μέχρι χθες υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης υπήρξε ακαριαία.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως ο κ. Μητσο-
τάκης είπε στον Σπήλιο Λιβανό ότι η αντίδρασή
του ήταν απαράδεκτη και πως τέτοιες συμπε-
ριφορές δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές.
Μολονότι τα ίδια πρόσωπα υπενθυμίζουν ότι ο
κ. Λιβανός είναι προσωπικός φίλος του, υπο-
γραμμίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν δίστασε

να θέσει άμεσα τον κ. Λιβανό εκτός κυβέρνη-
σης, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές εί-
ναι εκτός του αξιακού κώδικα του ιδίου και της
κυβέρνησής του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές,
ο κ. Λιβανός αναγνώρισε ότι η αντίδρασή του
θα έπρεπε είναι διαφορετική και έθεσε την
παραίτησή του στη διάθεση του πρωθυπουρ-
γού. Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν χαρακτηρι-
στικά ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν
υπήρχε περιθώριο παραμονής του κ. Λιβανού
εντός του κυβερνητικού σχήματος.

Πώς ο πρωθυπουργός 
αποφάσισε την ακαριαία 
αποπομπή Λιβανού και ποιο 
είναι το μήνυμα που στέλνει

Μηδενική ανοχή Μητσοτάκη 

Οι αντιδράσεις των κομμάτων
Θέση για την αποπομπή Λιβανού πήραν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Η παραίτηση του
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιβανού μετά την κατακραυγή δεν μπορεί να κρύψει την
ακραία ψηφοθηρία της ΝΔ σε βάρος πολιτών με αφορμή φυσικές καταστροφές», σχολιάζει
ο ΣΥΡΙΖΑ. «Η πολιτική αναισθησία του κ. Λιβανού χαρακτηρίζει όλη την κυβέρνηση που μοί-
ρασε διχίλιαρα με εκλογική υστεροβουλία μετά την τελευταία κακοκαιρία και το επιτελικό
φιάσκο. Ο ελληνικός λαός όμως αυτήν τη φορά τούς έχει μάθει καλά και στις κάλπες τους
ετοιμάζει μια δική του, αυτήν τη φορά, “εποποιία”», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖA. «Η κυνική ομολο-
γία υπουργών της ΝΔ για την “πολιτική εποποιία” της κυβέρνησης Καραμανλή, στις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και αποκα-
λύπτει τις πελατειακές νοοτροπίες που μένουν αναλλοίωτες στο κόμμα της ΝΔ, μετατρέ-
ποντας ακόμη και μια φυσική καταστροφή σε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης»,
αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Α
ποφασισμένη να μην αφήσει
μία ακόμα ευκαιρία να πάει χα-
μένη είναι η κυβέρνηση στο
μέτωπο της οπαδικής βίας, κα-

θώς χθες ο Γιάννης Οικονόμου προανήγ-
γειλε μια σειρά παρεμβάσεων που θα επι-
φέρουν σημαντικές αλλαγές στο σκέλος
της λειτουργίας των οπαδικών λεσχών,
αλλά και στο σκέλος της απονομής της δι-
καιοσύνης και της λειτουργίας της ΕΠΟ. 

Χθες, λοιπόν, λίγο μετά τις 9.30 το πρωί
έλαβε χώρα σύσκεψη στο Μαξίμου υπό
τον κ. Μητσοτάκη με τη συμμετοχή των
υπουργών κ.κ. Γεραπετρίτη, Θεοδωρικά-
κου, Τσιάρα και Αυγενάκη και τις επόμε-
νες εβδομάδες θα έρθουν αλλαγές στο
πλαίσιο ενός νομοσχεδίου του υπουργεί-
ου Αθλητισμού. Το νομοσχέδιο υπάρχει
ήδη και ήταν μάλιστα έτοιμο προς κατάθε-
ση, όμως το γεγονός της δολοφονίας του
Άλκη και η χρεία νέων παρεμβάσεων το
φρέναραν, προκειμένου να ενσωματώσει
τις όποιες αλλαγές δρομολογηθούν. Τις
επόμενες μέρες, ο πρωθυπουργός έχει

ζητήσει από τους υπουργούς του σειρά
προτάσεων, προκειμένου να δρομολογη-
θούν και οι απαιτούμενες αλλαγές. 

Ξεκαθάρισμα
Αρχής γενομένης από την αυστηροποί-

ηση του πλαισίου για τις λέσχες φιλάθλων,
στόχος είναι να γίνει ξεκαθάρισμα των
παράνομων από τους νόμιμους συνδέ-
σμους φιλάθλων. Και, βεβαίως, όσες βρε-
θούν να λειτουργούν παρανόμως θα κλεί-
σουν. Μάλιστα, υπάρχει στο τραπέζι εισή-
γηση να υπαχθούν οι εν λόγω λέσχες υπό
τον έλεγχο και την ευθύνη των ΠΑΕ. Όχι,
δηλαδή, απλώς να λειτουργούν με τη
«βούλα» των ομάδων, αν και κάτι τέτοιο
είναι σαφές ότι προκαλεί σφοδρές αντι-
δράσεις από τις ΠΑΕ. Και, βεβαίως, θα

υπάρξουν συστηματικοί έλεγχοι από την
ΕΛΑΣ όλο το επόμενο διάστημα. 

Ως προς την αυστηροποίηση του νομι-
κού πλαισίου και με δεδομένο ότι πρό-
σφατα έγινε αυστηρότερος ο ποινικός κώ-
δικας, σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», δύο είναι οι βασικές αλλαγές
που εξετάζονται: το «φρένο» στον ανα-
σταλτικό χαρακτήρα στις ποινές για τα
αδικήματα που συνδέονται με την αθλητι-
κή βία και η ύπαρξη περιοριστικών όρων,
σε περίπτωση που η δικάσιμος παίρνει
αναβολή. Θεωρείται πως έτσι θα κλείσουν
σημαντικά παράθυρα που υπάρχουν στο
σκέλος της απονομής της δικαιοσύνης,
καθώς το πρόβλημα δεν είναι το ονομα-
στικό ύψος των ποινών αλλά η εφαρμογή
τους, με αρκετούς δικαστικούς να «κρύ-
βονται» πίσω από συγκεκριμένα παραθυ-
ράκια. 

Αλλαγές στην ΕΠΟ
Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα

επέλθουν και δραστικές αλλαγές στη διοί-

κηση της ΕΠΟ, με την εφαρμογή της λεγό-
μενης Ολιστικής Μελέτης που η ίδια η
ΕΠΟ έχει ψηφίσει, καθ’ υπαγόρευσιν της
UEFA, αλλά δεν εφαρμόζει. Αυτό αναμέ-
νεται να αλλάξει, ενώ σημαντικές αλλαγές
θα πρέπει να αναμένονται και στο σκέλος
της διαιτησίας, αλλά και στην ενίσχυση
του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Όλα αυτά
θα τα δρομολογήσει η ηγεσία του υπουρ-
γείου Αθλητισμού, υπό την επιτήρηση του
Μεγάρου Μαξίμου και στη βάση προτάσε-
ων από τα συναρμόδια υπουργεία.
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Μπλόκο στους παράνομους
συνδέσμους, «φρένο» 
στον ανασταλτικό χαρακτήρα
των ποινών για αδικήματα
αθλητικής βίας

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Μετωπική κυβέρνησης - χούλιγκαν

Θεοδωρικάκος: «Ήρθε η ώρα να γίνουν από όλους όσα πρέπει»
Αποφασισμένος να βάλει τάξη στο πεδίο των συνδέσμων -

οργανωμένων οπαδών εμφανίζεται ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ξεκαθαρίζοντας σε κάθε
τόνο: «Έχει έρθει η ώρα να γίνουν από όλους όλα όσα πρέπει
για να μην ξαναϋπάρξει κανένα παλικάρι, κανένας άνθρω-

πος που θα χάσει τη ζωή του ή θα τραυματιστεί εξαιτίας βι-
αιοτήτων και χουλιγκανισμού που σχετίζεται με οπαδικές
εκδηλώσεις». Αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι έξι από
τους έντεκα εμπλεκόμενους στη δολοφονία του 19χρονου
Άλκη είναι σεσημασμένοι για ανάλογα περιστατικά, ο κ. Θε-

οδωρικάκος στάθηκε στην ανάγκη ταχύτερης απονομής δι-
καιοσύνης: «Η ανακριτική Αρχή, η εισαγγελική Αρχή, είχαν
ενεργήσει τάχιστα. Η αστυνομία είχε ενεργήσει τάχιστα,
ωστόσο στη συνέχεια πρέπει να απονέμεται δικαιοσύνη πά-
ρα πολύ γρήγορα και να μην καθυστερούν οι δίκες».
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Επιχείρηση «Καθαροί
σύνδεσμοι» με νέα
έφοδο σε Μπραχάμι, 
Ηλιούπολη, Περιστέρι  

Χωρίς ευρήματα ολοκληρώθηκε η
έφοδος της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώ-
πισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους
σε ακόμη τέσσερις συνδέσμους οπα-
δών στην Αττική, ωστόσο, αυτό ήταν
κάτι που λίγο πολύ οι έμπειροι αξιωμα-
τικοί της ΕΛΑΣ το γνώριζαν. Το «μήνυ-
μα», όμως, που στέλνεται πλέον είναι
πολύ πιο σημαντικό, καθώς χώροι που
λειτουργούσαν και ως «ορμητήρια» και
«αποθήκες οπλισμού» για χούλιγκαν,
βρίσκονται πλέον σε αστυνομικό κλοιό. 

Πρωινές και μεσημεριανές ώρες της
Δευτέρας (7/2) η αστυνομία -παρουσία
εισαγγελέα- πραγματοποίησε ελέγ-
χους σε συνδέσμους οπαδών του
Ολυμπιακού (Ηλιούπολη), του Παναθη-
ναϊκού ( Άγιος Δημήτριος), της ΑΕΚ
(Άγιος Δημήτριος) και του Ατρομήτου
(Περιστέρι). Αυτή τη φορά δεν βρέθη-
καν ούτε κοντάρια ούτε άλλα… υλικά
που χρησιμοποιούνται σε ξεκαθαρί-
σματα οπαδικών διαφορών, καθώς και
να υπήρχαν, οι υπεύθυνοι είχαν φρον-
τίσει για την απομάκρυνσή τους. Πλέον,
όμως, άπαντες γνωρίζουν ότι η κυβερ-
νητική εντολή είναι ακόμη και για
«λουκέτο» όπου εντοπίζεται σχέση με
χούλιγκαν. Η επιχείρηση «καθαροί
σύνδεσμοι» της ΕΛΑΣ θα συνεχιστεί
και το επόμενο χρονικό διάστημα, κα-
θώς ακόμη και πριν από τη δολοφονία
του 19χρονου Άλκη η κατάσταση έδει-
χνε να ξεφεύγει. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 κα-
ταγράφηκαν 118 επεισόδια μεταξύ
χούλιγκαν εντός και εκτός γηπέδων, σε
κάποιες περιπτώσεις και σε… άσχε-
τους χώρους όπως πλατείες, κάτι που
«μεταφράζεται» σε σχεδόν ένα περι-
στατικό οπαδικής βίας κάθε τρεις ημέ-
ρες. Πρόκειται για επεισόδια που περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων πυροβολι-
σμούς, μαχαιρώματα, φθορές ξένης
ιδιοκτησίας κ.ά., όπου τα θύματα αρ-
νούνταν να μιλήσουν στις Αρχές είτε
από φόβο είτε λόγω ομερτά. Να σημει-
ώσουμε, τέλος, ότι τα τελευταία 24ωρα
συνεχείς είναι οι συσκέψεις για το θέ-
μα τόσο στην Κατεχάκη όσο και στις
κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύν-
σεις, ενώ θα γίνει επαναξιολόγηση του
θεσμικού και επιχειρησιακού σχεδίου
αντιμετώπισης της οπαδικής βίας. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Του Δημήτρη Δραγώγια

Π
ροθεσμία για να απολογηθούν
τμηματικά από την Τετάρτη έως
την Παρασκευή έλαβαν από την
7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονί-

κης οι οκτώ συλληφθέντες για τη δολοφονία
του Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των
δύο φίλων του, στην περιοχή της Χαριλάου.

Σύμφωνα με το ένταλμα που εκδόθηκε εις
βάρος τους, σε εκτέλεση του οποίου συνελή-
φθησαν την Κυριακή, διώκονται -μεταξύ άλ-
λων- για το κακούργημα της από κοινού αν-
θρωποκτονίας με δόλο, τετελεσμένη και σε
απόπειρα, κατά συρροή. Μετά την προθεσμία
που έλαβαν επέστρεψαν στα κρατητήρια της
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες κατέφθασαν με μεγάλη
αστυνομική συνοδεία στα δικαστήρια. Τρεις εκ
των οκτώ συλληφθέντων υποδεικνύουν έναν
21χρονο, ο οποίος χτύπησε τον Άλκη με δρε-
πάνι. Παρ’ όλα αυτά, οι διωκτικές Αρχές περι-
μένουν τις εργαστηριακές εξετάσεις για να
διακρίνουν ποιος άλλος κατάφερε δολοφονι-
κά χτυπήματα. Επίσης, η αστυνομία ψάχνει και
ένα τρίτο αυτοκίνητο που διακρίνεται σε βίντεο
έξω από σύνδεσμο οπαδών. Αναζητούνται,
ακόμη, δύο που έχουν ταυτοποιηθεί και ο ένας
έχει διαφύγει στην Αλβανία. Αυτός μαζί με τον
23χρονο εμπλέκονται στην επίθεση του Μαρ-
τίου 2019 με έναν τραυματία στη Χαριλάου.

Τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξο-
δο των συλληφθέντων προς και από τα δικα-
στήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο κό-
σμος φώναζε «δολοφόνοι», ενώ εκτόξευσαν
ύβρεις και κατάρες προς το μέρος τους.

Γύρω στις 2.30 μετά το μεσημέρι πέρασε
την πόρτα της 7ης τακτικής ανακρίτριας, η
οποία διερευνά την υπόθεση, ο 23χρονος αλ-
βανικής καταγωγής που συνελήφθη πρώτος
για απολογία. Ο 23χρονος διώκεται για αν-
θρωποκτονία από κοινού με δόλο, τετελεσμέ-
νη και σε απόπειρα, κατά συρροή. Όπως ανέ-
φερε ο δικηγόρος του, ο 23χρονος δήλωσε ότι
παραδέχθηκε πως ήταν στο σημείο αλλά αρ-
νήθηκε ότι συμμετείχε στο επεισόδιο, τονί-
ζοντας ότι δεν κατέβηκε από το όχημα και ότι
δεν είχε μαζί του κάποιο όπλο. Το σημαντικό
στοιχείο είναι ότι ο 23χρονος υπέδειξε όλους
τους εμπλεκόμενους στην επίθεση, λέγοντας
μάλιστα και τις συνθέσεις των επιβαινόντων
στα αυτοκίνητα. Μετά την απολογία του οδη-
γήθηκε στις φυλακές της Ασφάλειας. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες που διοχετεύονται
από τις αστυνομικές Αρχές, οι εννέα συλλη-
φθέντες και τα δυο άτομα που μένουν ασύλ-
ληπτα αλλά έχουν ταυτοποιηθεί, προέρχονται
από τις τάξεις των οργανωμένων συνδέσμων,

ωστόσο, λειτουργούσαν σαν αυτόνομα «τάγ-
ματα εφόδου», χωρίς να ακολουθούν οποι-
αδήποτε γραμμή του συνδέσμου. Όπως επί-
σης διέρρευσε, οι τρεις από τους συλληφθέν-
τες κατονομάζουν άλλον δράστη από τον
23χρονο ως φερόμενο δολοφόνο του Άλκη.
Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση
θεωρούν ότι για τον προσδιορισμό των ενό-
χων της δολοφονίας θα απαιτηθεί η διασταύ-
ρωση των αποτυπωμάτων και του DNA των
δραστών. Στο ρόπαλο, εκτός από αίμα που
ανήκε στον Άλκη Καμπανό, βρέθηκε αίμα και
ενός εκ των δύο φίλων του που τραυματίστη-
καν από τα χτυπήματα των χούλιγκαν, αλλά
και γενετικό υλικό του δράστη.

Ο 23χρονος υπέδειξε 
τους εμπλεκόμενους 
στην επίθεση - Ανθρωποκτονία
με δόλο, το κατηγορητήριο

«Δεν κρατάω κακία σε κανέναν» 
Συγκλονίζουν οι γονείς του 19χρονου Άλκη, οι οποίοι με αξιοθαύμαστη αξιο-
πρέπεια και μεγαλείο ψυχής μίλησαν αποκλειστικά στην ΕΡΤ3. «Πρέπει να θε-
ραπευτεί το απόστημα και όχι να σπάσει, για το καλό όλης της ελληνικής κοι-
νωνίας», δήλωσε ο συντετριμμένος πατέρας. «Εγώ είμαι ΠΑΟΚ και είμαι και
Άρης. Θέλω όλοι ενωμένοι να λύσουμε το θέμα. Ζητώ και πάλι όλοι μαζί, Άρης
και ΠΑΟΚ, να δώσουν έναν κοινό αγώνα, όλοι ενωμένοι φίλαθλοι, παίκτες αλλά
και πρόεδροι των ομάδων», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπανός.
«Δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς αγάπη και
ίσως να ένιωσαν απόρριψη από την οικογένειά τους», επισήμανε
η μητέρα του Άλκη, αναφερόμενη στους δράστες της δολοφονικής επίθεσης.

Ανοίγουν τα στόματα 
για τον φονιά του Άλκη



«Μ
ε το ΠΑΣΟΚ δεν πλήττεις
ποτέ», συνηθίζουν να λένε
έμπειρα κομματικά στελέ-
χη και κάθε φορά τα γεγο-

νότα δικαιώνουν την εν λόγω διαπίστωση. Την
ώρα που η νέα ηγεσία συμπληρώνει δύο μή-
νες στο πηδάλιο του κόμματος, δέχτηκε και τις
πρώτες εσωκομματικές «τροχιοδεικτικές βο-
λές». Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε ένα
ιδιότυπο μπρα ντε φερ ανάμεσα στον Νίκο Αν-
δρουλάκη και τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Η κριτική για «ίσες αποστάσεις» που δέχτη-
κε το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ για τη στάση που κράτη-
σε στην υπόθεση Πολάκη είχε ως αποτέλεσμα
να εκφραστούν διαφοροποιήσεις από την
κεντρική γραμμή μέσω της Εύας Καϊλή και
του Σπύρου Καρανικόλα. Η έκφραση αυτή κο-
ρυφώθηκε από τον Ανδρέα Λοβέρδο.

«Να έχουμε θέσεις»
«Δεν υπάρχει πιο θλιβερό πράγμα στην πο-

λιτική από τις ίσες αποστάσεις. Ο λαός μάς
εξέλεξε για να έχουμε θέσεις και όχι για να
ρωτάμε τι λένε οι άλλοι για να πάρουμε και
εμείς θέση», υπογράμμισε με νόημα μιλών-
τας στην ΕΡΤ. Ξεκαθάρισε μάλιστα στο ίδιο
ύφος ότι δεν είναι «ισαποστάκιας». Πρόσθεσε
δε πως «κάθε θέμα απαιτεί την πολιτική σου
τοποθέτηση. Είσαι εκλεγμένος, είσαι κόμμα
όχι για να λέει με μεζούρα 30 πόντους από
εκεί και 30 πόντους από εκεί και αυτό να είναι
η αυτονομία. Αυτονομία είναι η αυτοτελής πα-
ραγωγή πολιτικής χωρίς να νοιάζεσαι τι λέει ο
άλλος. Γιατί αν ρωτάς τι λέει ο άλλος για να
πεις εσύ, τότε δεν είσαι αντάξιος της εμπιστο-
σύνης του ελληνικού λαού». 

Ο πρώην υπουργός είπε ότι παραμένει πι-
στός στην πολιτική που διακήρυξε για επιστρο-
φή του ΠΑΣΟΚ, υπερδιπλασιασμό των ποσο-
στών του κόμματος και καθαρότητα της πολιτι-
κής γραμμής του κόμματος. Εκτίμησε ότι από
τον Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο του 2023 θα
έχουμε εκλογική περίοδο. Αναφερόμενος δε
στο θέμα της Novartis, υποστήριξε ότι «είναι
μια φοβερή σκευωρία, μια πλεκτάνη».

Απάντηση Ανδρουλάκη
Τη ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε

φροντίσει με άρθρο του στο «Πρώτο Θέμα» να
δώσει τη δική του απάντηση. «Το Κίνημά μας
δεν τηρεί ίσες αποστάσεις από κανέναν. Είμα-
στε απέναντι σε όποιον προσβάλλει τη δημο-
κρατία και τους θεσμούς της, από όπου και αν
προέρχεται. Δεν πολιτευόμαστε με μεζούρα,
δεν έχουμε επιλεκτικές ευαισθησίες», σημεί-
ωσε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, προσθέτοντας ότι

«απέναντι στις τοξικές και άγονες συγκρού-
σεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραβάλλουμε τη θε-
τική μας πολιτική πρόταση. Επιμένουμε στη
δική μας αυτόνομη πορεία και την προοδευτι-
κή μας ταυτότητα. Δεν διαπραγματευόμαστε
τις αξίες και τις θέσεις μας. Θα συνεχίσουμε
στον δρόμο της ευθύνης και της δημιουργικής
αντιπολίτευσης. Με προτάσεις ρεαλιστικές
και εφαρμόσιμες. Για αξιοπρέπεια στη ζωή
του πολίτη. […] Η πολιτική επιστρέφει». 

Από τη Χαριλάου Τρικούπη απέφυγαν επι-
μελώς να σχολιάσουν το οτιδήποτε, αποφεύ-
γοντας να τροφοδοτήσουν μια εσωκομματική
αντιπαράθεση που θα ήταν καταστροφική
στην παρούσα συγκυρία. Ο Νίκος Ανδρουλά-
κης δεν κάνει παρεκκλίσεις από τη στρατηγι-
κή που έχει χαράξει και συνεχίζει να ρίχνει το
βάρος στην καθημερινότητα του πολίτη. Χθες
είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους των
εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης ο κ. Ανδρουλάκης παραδέ-
χτηκε τις διαχρονικές ευθύνες που οδήγησαν
τη ΛΑΡΚΟ στο χείλος του γκρεμού και, όπως
είπε, «πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση εξυγίαν-
σης της επιχείρησης ώστε να διασφαλιστούν

οι θέσεις εργασίας και η επιχείρηση να απο-
κτήσει ξανά εξωστρέφεια, ιδιαίτερα σε μια
περίοδο όπου το νικέλιο στις διεθνείς αγορές
αποτιμάται πάρα πολύ υψηλά».

Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση άμεσα να
καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στη
Βουλή, διότι, όπως είπε, «σε αντίθετη περί-
πτωση η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας θα
βρεθεί μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο οικονο-
μικό και κοινωνικό ζήτημα. Όταν τόσες χιλιά-
δες άνθρωποι οδηγούνται σε αδιέξοδο, είναι
προφανές ότι και εσείς και οι οικογένειές σας,
η Εύβοια, η Φθιώτιδα και οι άλλοι νομοί, θα
αντιμετωπίσουν αυξημένες ανισότητες και
προβλήματα».
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Για την οπαδική βία
Στο στόχαστρο του ΚΙΝΑΛ μπή-

καν και οι κυβερνητικές αποφά-
σεις για την αντιμετώπιση της οπα-
δικής βίας. Με κοινή δήλωσή τους
οι Γ. Καμίνης και Μ. Σκανδάμης τις
χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς και
επισημαίνουν πως «δεν έχουμε να
κάνουμε απλώς με κάποιους “βί-
αιους χούλιγκαν” αλλά με ένα σύ-
στημα σκληρών ποινικών κακο-
ποιών που στρατολογούν νεαρά
μέλη, κατευθύνουν και δολοφο-
νούν», προσθέτοντας ότι «η κυ-
βερνητική παρέμβαση εμφανίστη-
κε σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτή
την πραγματικότητα. Υποβαθμίζει
τη δολοφονία σε άλλο ένα περιστα-
τικό οπαδικής βίας. Αντιμετωπίζει
δηλαδή η κυβέρνηση το ζήτημα ως
αμιγώς “αθλητικό” με ποινικές
προεκτάσεις».

Μετά τους Καϊλή, Καρανικόλα
και ο Ανδρέας Λοβέρδος
ξιφουλκεί κατά Ανδρουλάκη
για την πολιτική των 
ίσων αποστάσεων 

«Τροχιοδεικτικές βολές»
εκ των έσω στο ΠΑΣΟΚ!

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Άρωμα 
Κεντροαριστεράς 
στο νέο 
κυβερνητικό σχήμα

Μεγάλη κινητικότητα μαθαίνω ότι καταγρά-
φεται τις τελευταίες ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου.
Και όπως μου εκμυστηρεύτηκε πολύ αξιόπιστη
πηγή μου, σχετίζεται με τον επικείμενο ανασχη-
ματισμό της κυβέρνησης, ο οποίος ήδη «ψήνε-
ται». Ο πληροφοριοδότης μου μάλιστα βάζει
στοίχημα ότι στο νέο σχήμα, το οποίο θα ανακοι-
νωθεί σε χρόνο που θα αποφασίσει ο πρωθυ-
πουργός (ούτε αύριο μεθαύριο ούτε όμως και
πολύ αργότερα), θα περιληφθούν και στελέχη
εκ μεταγραφής από τον χώρο της Κεντροαρι-
στεράς, ο οποίος αίφνης απέκτησε πολλούς
μνηστήρες. Τα πρόσωπα αυτά, λένε οι μυημένοι,
θα είναι ένα σοβαρό ανάχωμα στις διαρροές
προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. 

Ο Μίμης και 
το πιεσόμετρο

Να μου το θυμηθείτε. Όσο θα βαθαίνει η δι-
καστική έρευνα για τον πρώην αναπληρωτή
υπουργό Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Μίμη Παπαγ-
γελόπουλο τόσο θα ανεβαίνει η αδρεναλίνη στο
κόμμα. «Θα χρειαστούμε επειγόντως πιεσόμε-
τρο», μου λέει η κουτσομπόλα της Κουμουν-
δούρου, το αυτί της οποίας έχει πιάσει ότι ο εκ
μεταγραφής Μίμης απειλεί πως, αν πέσει, θα
πάρει μαζί τους τρεις ακόμη. Το άκουσαν οι εν-
διαφερόμενοι και άρχισαν τα χτυποκάρδια.
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Σας είχα ενημερώσει έγ-
καιρα ότι έχει πέσει πολλή
δουλειά τελευταίως στην

Αρχή για την Καταπολέμηση
του Μαύρου Χρήματος. Το νεό-

τερο που έχω να σας πω είναι ότι τα στελέχη
της Αρχής ετοιμάζονται να ανοίξουν τον φάκε-
λο πρώην τραπεζίτη, στον οποίο, εκτός από δύο
επώνυμους επιχειρηματίες, εμπλέκεται και
γνωστός διαφημιστής. Κάτι μου λέει ότι θα έχει
πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια…

ΣΥΡΙΖΑ: Η φτώχεια φέρνει γκρίνια
Κατά ριπάς πραγματοποιούν δημοσκοπήσεις τα κόμ-

ματα σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες για να μετρή-
σουν τις δυνάμεις τους. Όπως μαθαίνω, τα μαντάτα εμφα-
νίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποια πρόσωπα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, ο νεαρός αλλά όχι νέος βουλευτής
Κώστας Ζαχαριάδης όχι μόνο σκίζει, αλλά μπορεί να πάει
και για πρωτιά στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθήνας. Αντιθέ-
τως, ο επί χρόνια «σκληρός» κομματικός Πάνος Σκουρλέ-
της δύσκολα θα καταφέρει να ξαναεκλεγεί βουλευτής
στην ίδια περιφέρεια. 

Έξοδο από το... σκοτάδι της «Αυγής»
Κάποιες κακές γλώσσες μού λένε ότι ορισμένοι

δημοσιογράφοι της «Αυγής», όχι όλοι φυσικά, βλέ-
ποντας το τρένο να πλησιάζει με ορμή έχουν αρχίσει
και ψάχνονται προς Χαριλάου Τρικούπη μεριά. Κάτι
τα οικονομικά της εφημερίδας που πάνε από το κακό
στο χειρότερο, κάτι οι δημοσκοπήσεις που εμφανί-
ζουν τον ΣΥΡΙΖΑ να «ιδρώνει» για να διατηρήσει τη
θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουν αρχίσει
και τους ζώνουν τα μαύρα φίδια. «Καλό το κόμμα, αλ-
λά πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον μας», λένε. 

O
σοι γνωρίζουν καλά τα ενδό-
τερα του Μεγάρου Μαξίμου
ξέρουν ότι ο πρωθυπουργός
είναι ένας ανοιχτός άνθρω-

πος που ακούει τις προτάσεις που του
γίνονται και έχει ανοιχτή την πόρτα του
για συνεργάτες και στελέχη της κυβέρ-
νησης και της ΝΔ.

Οι άνθρωποι στους οποίους πραγματι-
κά στηρίζεται όμως είναι ελάχιστοι.
Ένας εξ αυτών, τον οποίο ο κ. Μητσοτά-
κης εμπιστεύεται βαθιά και εκτιμά ιδιαί-
τερα, είναι ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης. 

Στην πραγματικότητα, είναι ο άνθρω-
πος των δύσκολων αποστολών και ουκ
ολίγες φορές έχει κληθεί να βγάλει τα
κάστανα από τη φωτιά για λογαριασμό
της κυβέρνησης. Άλλωστε, ο κ. Γεραπε-
τρίτης είναι ο ιθύνων νους του επιτελι-
κού κράτους, ενώ ήταν αυτός που επέ-
λεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να χει-
ριστεί την κρίση που είχε ξεσπάσει με
τις ΠΑΕ πριν από δύο χρόνια. 

Ο υπουργός Επικρατείας, ως εντεταλ-
μένος της κυβέρνησης, έκανε τότε τις
συναντήσεις κορυφής με τις ηγεσίες της
FIFA και της UEFA για την υπογραφή του
ποδοσφαιρικού μνημονίου, ενώ προ

ημερών ταξίδεψε εκ νέου για νέο κύκλο
συναντήσεων με φόντο το τελευταίο σο-
καριστικό επεισόδιο οπαδικής βίας. «Ο
Γιώργος είναι για τα δύσκολα», λένε
όσοι έχουν άμεση και σε βάθος γνώση

όσων συμβαίνουν στο πρωθυπουργικό
γραφείο. Για αυτό και παρά τις προσπά-
θειες ορισμένων (για ευνόητους λό-
γους) να τον κοντύνουν, παραμένει πολύ
ψηλά στην ιεραρχία του Μαξίμου. 

Διαβάζω σε έγκριτα ΜΜΕ ότι στο Μαξίμου, λέει, σκέφτονται σοβαρά να βά-
λουν πρώτο στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης Κυριάκο Πιερρακάκη. Το λιγότερο που έχω να δηλώσω είναι ότι όσοι
διακινούν αυτά τα σενάρια είναι βαθιά νυχτωμένοι! Επειδή εσείς θέλω να εί-
στε πάντα σωστά ενημερωμένοι, να ξέρετε ότι ο κ. Πιερρακάκης όχι μόνο έχει
ανοίξει πολιτικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας εδώ και περίπου έναν χρόνο,
αλλά μαζί με το επιτελείο των συνεργατών του εργάζεται νυχθημερόν για να
πετύχει όχι την εκλογή του -αυτή είναι εξασφαλισμένη- αλλά, ει δυνατόν, την
πρωτιά και στη χειρότερη τη δεύτερη θέση!

Πόση παραπληροφόρηση, Θεέ μου 

Ο άνθρωπος του Μεγάρου Μαξίμου
για τις δύσκολες αποστολές



ΤΤι γίνεται με 
τις νέες ταυτότητες; 
Η μάχη των προσφυγών κατά του διαγωνισμού

για τις νέες ταυτότητες καλά κρατεί. Για την

ακρίβεια, κοντεύει να ξεχαστεί ο διαγωνισμός

των 515 εκατομμυρίων. Σύγκρουση μέχρις

εσχάτων που λέμε. Θεωρητικά μιλώντας, σύν-

τομα αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ και θεω-

ρητικά η διαδικασία θα μπορέσει να προχω-

ρήσει. Δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος, να σας

πω την αλήθεια… διότι οι διεκδικητές έχουν

μπει στη λογική «ή εγώ ή κανείς δεν θα πάρει

τη δουλειά».

Περί Βούλας Πατουλίδου… 

Διαβάζω ότι η πρώην Ολυμπιονίκης μας, η Βού-
λα Πατουλίδου, το σκέφτεται, λέει, πολύ σοβαρά
είτε να είναι υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης με
τη ΝΔ είτε να κατέβει υποψήφια για τη δημαρχία
της πόλης με τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ. Μπάστα λί-
γο, ρε αδέρφια. Παίζει, δηλαδή, σε διπλό ταμ-
πλό; Ή με τη ΝΔ ή με το ΚΙΝΑΛ; Κάτι δεν στέ-
κει… Εγώ τη Βούλα την ήξερα πασοκάρα, πώς
μας προέκυψε «γαλάζια»; Η Βούλα αποφάσισε
να κατέλθει στην πολιτική εξαιτίας του ΓΑΠ. Τώ-
ρα έγινε μητσοτακική;

Κινητικότητα στην ελληνική
γαλακτοβιομηχανία

Φουντώνουν οι φήμες ότι το γνωστό αμερικα-
νικοβρετανικό fund της CVC Capital Partners
ετοιμάζεται να εξαγοράσει άλλη μια ελληνική
γαλακτοβιομηχανία. Το CVC έχει ήδη στο χαρ-
τοφυλάκιό του ορισμένες από τις σημαντικό-
τερες εταιρείες του κλάδου, όπως τη Vivartia
(Δέλτα), τη Δωδώνη και την εταιρεία εισαγω-
γής γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων
Γκατένιο. Τώρα οι φήμες λένε ότι το fund θα
χτυπήσει και τη γνωστή Φάρμα Κουκάκη. Βέ-
βαια, η ελληνική εταιρεία προς το παρόν δια-
ψεύδει αυτά τα σενάρια… 

Ετοιμάζονται μεγάλες αλλαγές στα της επι-
κοινωνίας του ΚΙΝΑΛ. Για την ακρίβεια, μα-
θαίνω ότι στο γραφείο Τύπου του κόμματος
θα αλλάξουν όλα. Νέοι άνθρωποι που είναι
κοντά στον πρόεδρο θα επανδρώσουν τις θέ-
σεις-κλειδιά και θα κάνουν το μοίρασμα της
off the record ενημέρωσης στους δημοσιο-
γράφους. Στόχος είναι το κόμμα να φύγει
από τη «συνδικαλιστική γραφειοκρατία»
παλαιοτέρων ετών και να μπει δυναμικά στη
νέα εποχή.

Ένας άνθρωπος
του Αλέξη δίπλα
στον Στουρνάρα…

Φ
αντάζει ενδεχομένως εξωπραγματι-
κό, αλλά μη βιαστείτε να βγάλετε συμ-
περάσματα. Ο πρώην σύμβουλος του

Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Χουλιαράκης, απο-
δέχθηκε την πρόταση του Γιάννη Στουρνάρα
και αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου στην
ΤτΕ. Η πρόταση έγινε δεκτή ομοφώνως από το
ΔΣ της ΤτΕ. Υπενθυμίζω ότι μετά τις εκλογές
του Ιανουαρίου του 2015 ο Χουλιαράκης έγινε
πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμ-
πειρογνώμων του υπουργείου Οικονομικών
και στη συνέχεια βασικό μέλος της ελληνικής
διαπραγματευτικής ομάδας. Στην υπηρεσιακή
κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου ήταν υπουρ-
γός Οικονομικών και στη δεύτερη κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα ορίστηκε αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τα έξοδα.
Λέτε να τον κατηγορήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που
πήγε δίπλα στον Στουρνάρα; Να έχουμε ευτρά-
πελα όπως με τον ναύαρχο Αποστολάκη; Πλά-
κα θα ’χει…

Κωδικός «αυτοδυναμία»: Κρα-
τήστε το νούμερο 153 και τις
δεύτερες εκλογές. Θα το
βρούμε μπροστά μας. Επίσης

μην ακούτε τις εκτιμήσεις ορι-
σμένων πτηνών ότι ούτε τη δεύτε-

ρη Κυριακή δεν πιάνει αυτοδυναμία ο Μητσοτά-
κης. Είναι οι ίδιοι που έλεγαν στον Τσίπρα ότι θα
σαρώσει το 2019. Με βάση τις αναγωγές των δημο-
σκοπήσεων, αν ο Μητσοτάκης πιάσει τα ποσοστά
του 2019, τότε εξασφαλίζει 153 έδρες, ίσως και
περισσότερες.
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Έρχονται αλλαγές 
στη Χαριλάου Τρικούπη

Η άσβεστη κόντρα
Χουλιαράκη - Βαρουφάκη

Μιας και γράψαμε για τον νέο ρόλο του Χουλια-
ράκη, να σας αποκαλύψω ποιος έχει βγει από τα
ρούχα του με αυτή την εξέλιξη. Ο μέγας Γιάνης Βα-
ρουφάκης. Πρώτος και καλύτερος ο κύριος «πολιτι-
κή ανυπακοή» έστρεψε τα
πυρά του κατά του Χουλια-
ράκη: «Φαίνεται λοιπόν
πως η συμπόρευση του
μνημονιακού τόξου και
στην Τράπεζα της Ελλάδος,
με διοικητή κιόλας τον
επίορκο και τροϊκανικότε-
ρο της τρόικας, κ. Στουρνά-
ρα, συνεχίζεται και εντείνεται. Προφανώς ο κ. Τσί-
πρας όταν αναφέρεται σε “προοδευτικές διακυβερ-
νήσεις” περιλαμβάνει μέσα σε αυτές και ανθρώ-
πους σαν τον κ. Χουλιαράκη που, πέραν του βρόμι-
κου ρόλου που έπαιξαν το 2015, συναγελάζονται
ευθέως με τη Μητσοτάκης ΑΕ».

Χ
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Ο... αριστοκρατικός Σκουρλέτης

T
ελικά τα συντροφικά μαχαιρώματα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παίξε γέλασε, δεν αφο-
ρούν το τώρα, τους προεδρικούς, τους 53 και τους λοιπούς. Η αφορμή για την εμ-
φύλια σύγκρουση προκύπτει από κάτι βαθύτερο, από ένα σχεδόν υπαρξιακό ζή-

τημα, άκρως πολιτικό, που χρονολογείται μάλιστα κατά τον χρυσό αιώνα της κλασικής
Αρχαιότητας. «Η δημοκρατία απέναντι στην αριστοκρατία, 25 αιώνες μετά», θα μπορούσε
να ήταν ο τίτλος, όπου εκπρόσωπος της δημοκρατίας στον μικρόκοσμο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο
Τσίπρας και της αριστοκρατίας ο... Σκουρλέτης! «Δεν πιστεύω στο προνόμιο των λίγων να
επιλέγουν με ορθότερα κριτήρια έναντι των πολλών που δεν ξέρουν. Καθ’ υπερβολήν θα
έλεγα ότι το επιχείρημα αυτό προσομοιάζει με το αντίστοιχο της αριστοκρατίας, που δεν
επιθυμούσε το δικαίωμα ψήφου να γίνει καθολικό, διότι οι πολλοί δεν ήξεραν να ψηφί-
σουν ορθά, όπως ήξεραν οι ευγενείς», είπε ο πρόεδρος κοιτώντας προς τον σύντροφο
Σκουρλέτη, ο οποίος χαρακτήρισε «κατ’ επίφαση δημοκρατική» τη διαδικασία εκλογής
προέδρου και ΚΕ από τα μέλη. Σαν να λέμε ο Πάνος στον ρόλο του... Αριστείδη και ο Τσί-
πρας... Θεμιστοκλής!

Ο Σταϊκούρας, ο Σκυλακάκης 
και τα κάστανα από τη φωτιά…
Το τελευταίο διάστημα τόσο ο υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας όσο και ο
αναπληρωτής υπουργός Θ. Σκυλακάκης έχουν επιφορτιστεί με το δύσκολο έργο να
βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά της ακρίβειας. Και οι δυο έχουν πάρει χαρτί και μολύβι
και ψάχνουν να βρουν τρόπους για μειώσεις στον ΦΠΑ σε τρόφιμα που οι τιμές τους
έχουν πάρει φωτιά. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών
αξιολογεί σενάρια για νέες χρονικές ανάσες στις πληρωμές φόρων και εισφορών αλλά
και μεγαλύτερο «κούρεμα» της επιστρεπτέας προκαταβολής, με επίκεντρο τους κλάδους
που βρίσκονται στη δίνη του κυκλώνα όπως είναι η εστίαση.
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Έρευνες χωρίς
ουσία από τον
Χατζηθεοδοσίου
Καλές οι έρευνες, αλλά το ζητούμενο είναι να
χρησιμεύουν ως εργαλείο για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που αναδεικνύουν.
Και το λέμε αυτό γιατί ο πρόεδρος του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου και της Κεντρι-
κής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος συχνά
πυκνά δημοσιοποιεί έρευνες που αναφέρον-
ται σε ζητήματα που απασχολούν συγκεκρι-
μένους κλάδους της αγοράς, οι οποίες απλώς
καταγράφουν τα δεδομένα, αλλά δεν προ-
σφέρουν τίποτα αναφορικά με το πώς μπορεί
να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Και μπορεί
ο κ. Χατζηθεοδοσίου να αναφέρεται στις
έρευνες στις συχνές τηλεοπτικές του εμφα-
νίσεις, ωστόσο, όπως λένε παράγοντες της
αγοράς, στερούνται προτάσεων και επιλογών
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βάση
για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.

Να ξέρετε: Παρά τις διαψεύσεις
περί μεταβατικών κυβερνήσε-
ων με τεχνοκράτες, κάποιοι συ-
νεχίζουν και συντηρούν το όλο
ζήτημα στην επικαιρότητα, γρά-
φοντας πλέον ανοικτά για μελ-
λοντικούς ρόλους του Μαργαρί-
τη Σχοινά και του Γιάννη Στουρ-
νάρα…

Περί «καμένων»
υπουργών

Επειδή το τελευταίο διάστημα
ακούγονται και γράφονται πολλά
για ορισμένους υπουργούς τους
οποίους έχει βάλει στο στόχαστρο
ο «μάνατζερ Τζούλιας», θα ήθελα
να βαστάτε μικρό καλάθι. Επειδή
κάτι σκαμπάζουμε κι εμείς από
ρεπορτάζ, μη βιαστείτε να πείτε ότι
υπάρχουν υπουργοί που έχουν
απολέσει την εμπιστοσύνη του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Αυτή η ιστορία
με τον… καλλιτεχνικό ιμπρεσάριο,
την οποία κάποιοι υιοθετούν άκρι-
τα, θα γυρίσει τούμπα κάποια στιγ-
μή και μετά θα πρέπει να ζητάνε
συγγνώμη.

Η συνάντηση της παρουσιάστριας 
με τον πρωθυπουργό

Η Μαρία Ηλιάκη είχε μια αναπάντεχη
συνάντηση με τον πρωθυπουργό μέσα
στο αεροπλάνο για Κρήτη. Κατά το δεύτε-
ρο ταξίδι που είχε με το μωρό της προς τα
Χανιά έμελλε να συναντήσει «κάποιον
που της θύμιζε έναν γνωστό». Όπως είπε
η ίδια, «είδα κίνηση στον αεροδιάδρομο».
Όπως αποδείχτηκε, επρόκειτο για τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα στα-
μάτησε και μίλησε στην παρουσιάστρια. Την ώρα της συνάντησης η Μαρία Ηλιάκη θήλαζε
το μωρό της, με τον πρωθυπουργό να σταματά μπροστά της και να της λέει αστειευόμενος:
«Πεινάει πολύ, ε;». «Πολύ», του απάντησε εκείνη. Το καταπληκτικό στην ιστορία είναι ότι η
Ηλιάκη εξεπλάγη που δεν την αναγνώρισε ο πρωθυπουργός. «Θα έπρεπε να την ξέρει;»
αναρωτιέμαι…
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Περάσαμε ένα τριήμερο σύγκρουσης κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης, με την ατμόσφαιρα να είναι πολιτικά πο-
λεμική, να μυρίζει μπαρούτι. Οι τίτλοι εφημερίδων και οι
ειδήσεις των τηλεοπτικών καναλιών γέμισαν δηλώσεις
των δύο μονομάχων. Από τις δεκάδες ομιλίες όλων των
πολιτικών υπήρξε κάτι που να ελεγχθεί για να μπει στην
«πρώτη σελίδα» και να γίνει viral στα social media; Οι
ομιλητές στήριξαν την πολιτική των κομμάτων στα οποία
ανήκουν και οι βουλευτές χειροκρότησαν όρθιοι τους
αρχηγούς τους. Μέσα από τις ομιλίες τους δεν ανακαλύ-
ψαμε καμία νέα στρατηγική, καμία έξυπνη και αυθόρμη-
τη φράση που θα κατάφερνε να φανεί ο ομιλών πιο συμ-
παθής, ετοιμόλογος και έχοντας ένα σημαντικό χάρισμα
αυτού του ευρηματικού πολιτικού που τα λέει «έξω από
τα δόντια»!
Αυτό το κενό έρχονται να καλύψουν τα tips της πολιτικής
επικοινωνίας που διαβάζετε κάθε Τρίτη. Κάποιο από όλα
αυτά μπορεί να εκτοξεύσει την πολιτική καριέρα. Θα σας
φέρει πιο κοντά στον κόσμο, στους ψηφοφόρους σας.
Κρατήστε τα tips και επωφεληθείτε από την προσφορά
που ακολουθεί.
1. Στην πολιτική όπως και στη ζωή τα λάθη αναγνωρίζον-

ται, όμως δεν προσωποποιούνται τις περισσότερες
φορές. Οι ένοχοι δεν έχουν ονοματεπώνυμο.

2. Η «ατομική ευθύνη» ισχύει πάντα για τους απλούς πο-

λίτες και ποτέ για τα πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρό-
σωπα και ιδιαίτερα στις φυσικές καταστροφές.

3. Το πολιτικό σύστημα δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο
από ό,τι μας αξίζει, όταν ενώ απέχουμε από τις εκλο-
γές στη συνέχεια αποστρεφόμαστε το αποτέλεσμα. Αν
δεν πιστέψουν οι πολίτες στην ανάγκη συμμετοχής
τους στις εκλογές, η ιστορία θα επαναλαμβάνεται με
μεγαλύτερη ένταση.

4. Στην πολιτική όπως και στη ζωή η συγγνώμη θα πρέπει
να είναι έμπρακτη και όχι θεωρητική. Να είναι ουσια-
στική και όχι προσχηματική και μόνο φραστική. Να εί-
ναι μεν από καρδιάς αλλά και να ακολουθείται από
πράξεις.

5. Την κατάθεση δυσπιστίας ακολουθούν όλα τα «άπλυτα
στη φόρα» των κομμάτων εξουσίας. Θυμίζουν τα λά-
θος πεπραγμένα και χρησιμεύουν για τη συσπείρωση
των ψηφοφόρων τους. Είναι ένα «χαρτί» που έχει ευ-
καιρίες αλλά και ρίσκο.

6. Στην πολιτική όπως και στη ζωή τις απαντήσεις στους
προβληματισμούς αναλαμβάνει η ίδια η ζωή να τις
δώσει. Υπομονή χρειάζεται.

7. Ματαιότης ματαιοτήτων είναι πολλές φορές οι πρό-
ωρες εκλογές και η κάλπη ισοδυναμεί με μια τρύπα
στο νερό όταν δεν αλλάζει ούτε η ταξιθεσία στα έδρα-
να του Κοινοβουλίου.

8. Πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρξει και για την άσκηση
του εκλογικού τους δικαιώματος όσων πολιτών τη μέ-
ρα της κάλπης είναι ανεμβολίαστοι.

9. Στην πολιτική όπως και στη ζωή για να έχετε νικηφόρο
αποτέλεσμα «βραχυκυκλώστε» τον κύριο αντίπαλό
σας με τεκμηριωμένη στρατηγική και προτάσεις με
θετική απήχηση.

10. Ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε στα τηλεπαράθυρα διεξά-
γονται συζητήσεις με επιχειρήματα και ρεαλιστικές
προτάσεις, αλλά κυριαρχούν η πόλωση, οι αντίδικες, η
οξύτητα και η διαρκής μετάθεση των ευθυνών. Ο πολί-
της αντιδρά και η τηλεθέαση των εκπομπών αυτών εί-
ναι στα όρια της μη ανιχνεύσιμης!

11. Στην πολιτική όπως και στη ζωή υπάρχει η κόκκινη
γραμμή που μας κρατάει σε απόσταση, υπάρχει όμως
και το «κόκκινο νήμα» που μας «δένει».

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής Επι-
κοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips και μόνο για
τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political»
διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15.
Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοι-
νωνήστε στο email grammateia@nkmediagroup.gr ή
στα τηλέφωνα 2109568066- 6932266217. 

του

Θανάση 
Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Τ
η διαχείριση κρίσιμων τομέων της οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής έχει παραδώσει η κυβέρνηση
αθόρυβα -αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικά για τους

ωφελούμενους- στις τράπεζες και τα επενδυτικά κεφάλαια
που αγοράζουν και διαχειρίζονται «κόκκινα» δάνεια. Σε αυ-
τό το δυστοπικό σενάριο άκρατου νεοφιλελευθερισμού τρα-
πεζίτες αποφασίζουν ποιοι θα πάρουν δάνεια για τα οποία
έχει χρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο και διαχειριστές δανείων
«παίζουν» με τις κατοικίες και τις περιουσίες χιλιάδων Ελ-
λήνων με μοναδικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση της απόδο-
σης των κεφαλαίων τους. 

Η στάση που κρατά μια κυβέρνηση έναντι του τραπεζικού
συστήματος, ιδιαίτερα σε μια χώρα που πέρασε μια από τις
χειρότερες κρίσεις στην παγκόσμια οικονομική ιστορία και
δαπανήθηκαν δεκάδες δισεκατομμύρια για να κρατηθούν
όρθιες οι τράπεζες, είναι ένα ασφαλές κριτήριο για να συμ-
περάνει κανείς αν αυτή η κυβέρνηση εργάζεται προς το συμ-
φέρον της κοινωνίας ή ασκεί την πολιτική της προς χάριν
ισχυρών ιδιωτικών συμφερόντων. 

Για παράδειγμα, ως πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπαν-
δρέου έχει επιβεβαιώσει πέραν οποιασδήποτε αμφισβήτη-
σης ότι άσκησε πολιτική έναντι των τραπεζών με μοναδικό
γνώμονα την εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος.
Όταν αποφασίστηκε το 2011 η αναδιάρθρωση του ελληνι-
κού χρέους από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Γιώργος Πα-
πανδρέου αμέσως ξεκαθάρισε ότι η αναγκαία διάσωση των
τραπεζών από το Δημόσιο θα γινόταν με κοινές μετοχές
που θα έδιναν στο κράτος τον έλεγχο της διοίκησης των
τραπεζών, μέχρι την εξυγίανσή τους και την επιστροφή
στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η απόφαση προκάλεσε λυσσα-
λέο πόλεμο από εγχώρια τραπεζικά συμφέροντα, που έθε-
σαν σε κίνηση τον μηχανισμό ανατροπής ενός εκλεγμένου
πρωθυπουργού, σε αγαστή συνεργασία με τότε κυβερνητι-
κά στελέχη που πρόθυμα υποστήριξαν αυτά τα συμφέρον-

τα. Τελικά το ελληνικό κράτος δανείστηκε και μοίρασε δι-
σεκατομμύρια στις τράπεζες, χωρίς ποτέ να ασκήσει ου-
σιαστικό έλεγχο στη διοίκησή τους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Ελεγκτικό
Συνέδριο σε ειδική έκθεση για τις τράπεζες, ο Έλληνας
φορολογούμενος δανείστηκε 31,8 δισ. ευρώ, τα οποία ει-
σφέρθηκαν μέσα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Στο
τέλος του 2020 τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια εί-
χαν «καεί»: η αξία των τραπεζικών μετοχών που είχε στο
χαρτοφυλάκιό του το ΤΧΣ ήταν μόλις 1,69 δισ. ευρώ. Δη-
λαδή, περισσότερα από 30 δισ. χάθηκαν για τη στήριξη
των τραπεζών, χωρίς ποτέ το Δημόσιο να αποκτήσει πλή-
ρη δικαιώματα μετόχου και τοποθετήσει νέες διοικήσεις
για να αναλάβουν την εξυγίανση των τραπεζών. Δανείζε-
ται το κράτος, κερδίζουν οι τράπεζες, «τρώνε πόρτα» οι
μικρομεσαίες. Ο Γιώργος Παπανδρέου πλήρωσε βαρύ
πολιτικό τίμημα για τη συνέπεια με την οποία ήθελε να
εξυπηρετήσει το συλλογικό συμφέρον. 

Μια δεκαετία αργότερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει
απροκάλυπτα εντελώς αντίθετη επιλογή: να υποστηρίξει
την κερδοφορία των τραπεζών με δάνεια που θα βαρύνουν
τον φορολογούμενο, δίνοντας μάλιστα στις τράπεζες «λευ-
κή επιταγή» ώστε να χρησιμοποιήσουν κατά το δοκούν αυ-
τά τα δάνεια, που κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξουν σε
έναν στενό κύκλο καλών πελατών των τραπεζών. Η Ελλάδα
ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που εξαρχής δήλωσε
ότι θα αξιοποιήσει όχι μόνο τις επιδοτήσεις από το Ταμείο
Ανάκαμψης αλλά και το σκέλος των δανείων που είναι δια-
θέσιμα για τη χώρα από αυτό τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, ο
οποίος δημιουργήθηκε για να ξεπεραστεί η οικονομική
κρίση της πανδημίας. Δεδομένου ότι τα δάνεια από το Τα-
μείο Ανάκαμψης προστίθενται στο δημόσιο χρέος, όλες οι
άλλες κυβερνήσεις ήταν διστακτικές στη χρήση τους, όχι

όμως και η ελληνική κυβέρνηση, παρότι έχει το μεγαλύτε-
ρο χρέος στην ευρωζώνη. 

Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δάνεια γεννά
πολλά ερωτήματα για το αποτέλεσμα που θα υπάρξει για την
εθνική οικονομία. Από τα σχεδόν 13 δισ. ευρώ των δανείων
τα περισσότερα θα κατευθυνθούν στις ελληνικές τράπεζες,
οι οποίες θα αναλάβουν εν λευκώ τη διαχείρισή τους με πο-
λύ λίγους και γενικούς περιορισμούς -θα πρέπει να δοθούν
δάνεια για επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετά-
βαση, θα υπάρχει ένας υποτυπώδης, τυπικός έλεγχος των
χρηματοδοτήσεων από ελεγκτές που θα ορίσει το υπουργείο
Οικονομικών. Κατά τα άλλα, οι τράπεζες θα έχουν απόλυτη
ελευθερία να επιλέξουν τις επιχειρήσεις και τα επενδυτικά
σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν.

Με τα τραπεζικά κριτήρια λοιπόν στην καλύτερη περίπτω-
ση 40.000 επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν, επί
συνόλου 800.000. Δηλαδή το 95% των ελληνικών επιχειρή-
σεων ορίζεται από τις τράπεζες ως αναξιόχρεες. Αυτά είναι
τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν και για τα δάνεια του Τα-
μείου Ανάκαμψης, που θα πληρωθούν μεν από όλους τους
Έλληνες φορολογούμενους, αλλά θα καταλήξουν να ενι-
σχύουν λίγες και μάλλον μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ η μι-
κρομεσαία επιχειρηματικότητα θα αποκλείεται και από αυ-
τήν τη χρηματοδοτική πηγή.

Μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό; Η κυβέρνηση όφει-
λε εξαρχής να έχει ξεχωρίσει ένα τμήμα των δανείων του Τα-
μείου Ανάκαμψης για χορηγηθούν αποκλειστικά σε μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις. Αν οι τράπεζες δυσκολεύονται να
αποδεχτούν τον κίνδυνο αυτών των δανείων, η κυβέρνηση
θα μπορούσε να ακολουθήσει τον δρόμο που έδειξε η Τρά-
πεζα της Ελλάδος, δημιουργώντας προγράμματα που θα
επέτρεπαν να καλύψει ένα μέρος του κινδύνου το ελληνικό
Δημόσιο. Τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε. 

(Διαβάστε αύριο το δεύτερο μέρος του άρθρου). 

Οι λευκές επιταγές της κυβέρνησης σε τράπεζες και funds «κόκκινων» δανείων

του 

Μιχάλη 
Καρχιμάκη 

πρώην υπουργός
ΠΑΣΟΚ 
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Την οργή της Αθήνας προκάλεσαν οι εικόνες από
συγκρότημα που φαίνεται να χορεύει ντίσκο στον
χώρο της ιστορικής Μονής της Παναγίας Σουμελά,
με το υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για βε-
βήλωση του μνημείου, το οποίο είναι υποψήφιο για
ανακήρυξη σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO. Με ανακοίνωσή του, το
υπουργείο Εξωτερικών καλεί τις τουρκικές Αρχές
να πράξουν τα δέοντα, ώστε να μην επαναληφθούν
ανάλογες εικόνες στο μέλλον, οι οποίες είναι «προ-
σβλητικές» και έρχονται να προστεθούν σε σειρά

ενεργειών της Τουρκίας σε βάρος Μνημείων της
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πρόκει-
ται, άλλωστε, για το τρίτο περιστατικό κατά το οποίο
η Άγκυρα δείχνει ασέβεια απέναντι σε χριστιανικά
μνημεία, μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας και
της Μονής της Χώρας σε τζαμιά.

Στην ανακοίνωση, μάλιστα, τονίζεται η «έκπλη-
ξη» της Αθήνας για το γεγονός ότι δόθηκε άδεια
στο εν λόγω συγκρότημα από τη στιγμή που ο ιερός
χώρος της μονής ανοίγει μόνο για προσκυνηματι-
κούς σκοπούς. 

Έντονη αντίδραση για τη βεβήλωση της Μονής της Παναγίας Σουμελά

Ν
α μην κατοικούνται τα ελληνι-
κά νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου απαιτεί τώρα η Τουρκία,
με τον αντιπρόεδρο της κυ-

βέρνησης Φουάτ Οκτάι να ανεβάζει το
επίπεδο των τουρκικών προκλήσεων, βά-
ζοντας στο επίκεντρο της εμπρηστικής
του ρητορικής τις Οινούσσες και το Κα-
στελόριζο.

Στην προσπάθειά του να επαναφέρει το
θέμα των «γκρίζων ζωνών» στο Αι-
γαίο, ο Οκτάι όχι μόνο αξιώνει
την αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών, απέναντι από τα
οποία βρίσκεται η μεγαλύτε-
ρη αποβατική δύναμη της
Μεσογείου, αλλά ζητά να
σταματήσει η εγκατάσταση
πληθυσμών σε νησιά που κατοι-
κούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια,
λόγω της εγγύτητάς τους στα τουρκικά
παράλια. «Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει
στάση και να σταματήσει αυτή τη διατα-
ραγμένη συμπεριφορά. Αυτό αφορά το
θέμα της εγκατάστασης ανθρώπων στα
νησιά όπως και στην αποστρατιωτικοποί-
ησή τους», είπε ο στενός συνεργάτης του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε τουρ-
κικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Υφαλοκρηπίδα
Ο Φουάτ Οκτάι αναφέρθηκε και στο ζή-

τημα των θαλασσίων ζωνών, υποστηρί-
ζοντας με ένα γελοίο επιχείρημα, πέρα

από κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου, ότι
νησιά όπως οι Οινούσσες και το Καστελό-
ριζο δεν δικαιούνται να έχουν υφαλοκρη-
πίδα καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στις

ακτές της Τουρκίας. Ο Οκτάι ισχυ-
ρίστηκε ότι το Καστελόριζο

«απέχει 580 χιλιόμετρα από
την ηπειρωτική Ελλάδα
και μόλις 4 μίλια από την
Τουρκία. Αν φωνάξει ο
κόκορας στο νησί, τον

ακούμε. Είναι τόσο κοντά,
έρχονται να αγοράσουν ψω-

μί και γάλα στην Τουρκία. Και
διεκδικούν υφαλοκρηπίδα για αυτό

το νησί». Όσον αφορά τις Οινούσσες είπε
ότι «αν φωνάξετε, θα σας ακούσουν μέχρι
απέναντι, δεν χρειάζεται να χρησιμοποι-
είτε το τηλέφωνο».

Αβάσιμες θέσεις
Όσο αστεία και αν ακούγονται τα επιχει-

ρήματα του Τούρκου αντιπροέδρου, δεν
παύουν να αντανακλούν τις επίσημες θέσεις
της τουρκικής διπλωματίας και τη ρητορική
που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. «Πρόκειται για αβάσιμες θέσεις
της Τουρκίας» και για προκλήσεις «που

όπως δεν είχαν, έτσι δεν θα έχουν κανένα
αποτέλεσμα», τόνισε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και πρόσθε-
σε ότι οι θέσεις της χώρας είναι πάγιες,
εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο και βρίσκουν
απήχηση όχι μόνο στους συμμάχους μας
αλλά και στα διεθνή φόρουμ. 

Η Αθήνα παρακολουθεί με προβληματι-
σμό την έξαρση της τουρκικής επιθετικό-
τητας, που πλέον εκφράζεται όχι μόνο
από τον κυβερνητικό σχηματισμό του ΑΚΡ
και των εθνικιστών, αλλά και από την
αξιωματική αντιπολίτευση της οποίας
ηγείται ο κεμαλιστής Κιλιντσάρογλου. Ο

πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα-
τος της Τουρκίας είπε ότι «δεν παραχω-
ρούμε ούτε μία σταγόνα της “γαλάζιας πα-
τρίδας”» και ακολουθώντας την προπα-
γάνδα της Άγκυρας, κατηγόρησε την Ελ-
λάδα ότι «παραβιάζει τη Συνθήκη της Λω-
ζάνης και στρατιωτικοποιεί τα νησιά».

Στο στόχαστρο
τώρα Οινούσσες
και Καστελόριζο

Εμπρηστικές δηλώσεις 
από τον αντιπρόεδρο 
της τουρκικής κυβέρνησης για 
τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Ο Δένδιας στο Λονδίνο 
Με τα θέματα της Ουκρανίας, των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσο-
γείου στην ατζέντα, ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε χθες στο Λονδίνο, όπου συναντή-
θηκε με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα,
Κρις Χίτον-Χάρις. Εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις, η επίσκεψη του Έλ-
ληνα υπουργού Εξωτερικών είχε ως στόχο την προώθηση της υποψηφιότητας
της Αθήνας για το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά
και την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο πλευρές.
Σήμερα ο Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στη Ρώμη, όπου θα έχει σειρά επαφών με
αξιωματούχους με σκοπό την προώθηση της ελληνικής ατζέντας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Μ
ε διάβημα διαμαρτυρίας
απαντά η Ελλάδα στην ανα-
βάθμιση των τουρκικών προ-
κλήσεων μέσω της χρήσης

Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, που όχι
μόνο παραβιάζουν τον Εθνικό Εναέριο
Χώρο αλλά πραγματοποιούν και υπερπτή-
σεις πάνω από νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
υπουργείο Εξωτερικών έδωσε εντολή
στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα να
ετοιμάσει το σχετικό κείμενο και να το
επιδώσει στην τουρκική πλευρά το συντο-
μότερο δυνατό. Διπλωματικές πηγές επι-
σημαίνουν ότι το διάβημα θα στοχεύει
αποκλειστικά στο μπαράζ παραβιάσεων
και υπερπτήσεων από τα Μη Επανδρωμέ-
να Αεροσκάφη που παρατηρείται τον τε-
λευταίο μήνα και όχι συνολικά στην τουρ-
κική παραβατικότητα όπως εκδηλώνεται
εδώ και δεκαετίες στους ουρανούς του
Αιγαίου.

Υπερπτήσεις
Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και

προκάλεσε την έντονη αντίδραση της
Αθήνας σε διπλωματικό επίπεδο ήταν ο
καταιγισμός παραβιάσεων και υπερπτή-
σεων που σημειώθηκε την Κυριακή από
δύο UAV τύπου ΑΝΚΑ του τουρκικού Πο-
λεμικού Ναυτικού, τα οποία «αλώνιζαν»
στο Αιγαίο σχεδόν ένα 24ωρο. Το ένα από
τα δύο αεροσκάφη ξεκίνησε από νωρίς τις
παράνομες πτήσεις του, όταν στις 09.17
πέταξε πάνω από την Αστακίδα της Κάσου
και στη συνέχεια από τις 15.18 έως τις

18.27 πέρασε τρεις φορές πάνω από την
Κανδελιούσσα της Νισύρου που βρίσκε-
ται συχνά στο στόχαστρο των τουρκικών
Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. Εκτός
από τις τέσσερις υπερπτήσεις, τα ΑΝΚΑ
πραγματοποίησαν και 60 παραβιάσεις του
Εθνικού Εναέριου Χώρου. Από τις αρχές
του έτους, μάλιστα, τα τουρκικά UAV ευ-
θύνονται για τουλάχιστον 10 υπερπτήσεις
και περίπου 100 παραβιάσεις. Το ύψος στο
οποίο πετούν είναι σταθερό, στα 19.000
πόδια, ενώ σύμφωνα με στρατιωτικές πη-
γές ακολουθούν κάθε φορά σχεδόν την
ίδια πορεία με είσοδο από τα ανατολικά
της Ρόδου και έξοδο από τον κεντρικό το-
μέα του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανώτατες στρατιωτικές πηγές διευ-
κρινίζουν στην «Political» ότι, αν και η
παρουσία Μη Επανδρωμένων Αερο-
σκαφών σε περιοχές του ελληνικού FIR
και συχνά εντός του Εθνικού Εναέριου
Χώρου ή ακόμη και πάνω από νησιά έχει
αυξηθεί θεαματικά τις τελευταίες εβδο-
μάδες, εντούτοις, το επίπεδο της απει-
λής, προς το παρόν, δεν έχει αυξηθεί.
Και αυτό διότι πρόκειται για UAV ΑΝΚΑ
που δεν φέρουν οπλισμό και έχουν πε-
ριορισμένες δυνατότητες υποκλοπών

και παρακολούθησης. «Ένα αεροσκά-
φος ATR-72 ή CN-235 κάνει μεγαλύτε-
ρη ζημιά σε σχέση με ένα ΑΝΚΑ», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η ίδια πηγή. Αυτό
που επιδιώκει, όμως, η Άγκυρα, και εί-
ναι ξεκάθαρο, είναι η διαρκής αμφισβή-
τηση των ελληνικών κυριαρχικών δι-
καιωμάτων και το «γκριζάρισμα» περιο-
χών. Αυτό που επί σαράντα χρόνια επι-
χειρούσε να πετύχει η Τουρκία με τα
μαχητικά της, το κάνουν τώρα τα Μη
Επανδρωμένα Αεροσκάφη. Με μία ου-
σιαστική διαφορά, όμως. Τα τουρκικά F-
16 παραβιάζουν τον ΕΕΧ για μερικά
δευτερόλεπτα ή λεπτά και στη συνέχεια
αποχωρούν, αφού αναγνωριστούν και
αναχαιτιστούν από ελληνικά μαχητικά.
Αντιθέτως, τα UAV παραμένουν στην πε-
ριοχή για ώρες ή και ημέρες, «επιδει-
κνύοντας» την πειρατική συμπεριφορά
της Άγκυρας και την αναθεωρητική της
πολιτική.

Αντιμετώπιση
Στις σμηναρχίες επιφυλακής σήμανε

συναγερμός το πρωί της Κυριακής και
τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής
Αεροπορίας απογειώθηκαν για να ανα-
γνωρίσουν και να παρακολουθήσουν τις
κινήσεις των τουρκικών ΑΝΚΑ. Η χρήση
συμβατικών αεροσκαφών με υψηλό κό-
στος λειτουργίας απέναντι σε Μη Επαν-
δρωμένα είναι ένα μόνο από τα προβλή-
ματα που καλείται να αντιμετωπίσει το
ελληνικό Επιτελείο. Το ενδεχόμενο κα-
τάρριψης, αν και έχει συζητηθεί, δεν εί-

ναι σίγουρο ότι θα παραγάγει τα αναμε-
νόμενα αποτελέσματα, αφού η Τουρκία
θα σπεύσει να κατηγορήσει την Ελλάδα
για κλιμάκωση και θα έχει στα χέρια της
την αφορμή που αναζητά καιρό τώρα
μέσω της προβοκατόρικης συμπεριφο-
ράς της. Οι λύσεις που εξετάζονται αφο-
ρούν την αδρανοποίηση, την απώλεια
ελέγχου μέσω παρεμβολών ή την «τύ-
φλωση» των συστημάτων των τουρκι-
κών drones. Το Επιτελείο βρίσκεται ήδη
σε συζητήσεις με χώρες που διαθέτουν
αυτή την τεχνολογία, ενώ αναπτύσσον-
ται συστήματα και εντός Ελλάδας. Ταυ-
τόχρονα, η Αθήνα εξετάζει σχέδια και
μεθόδους αντιμετώπισης πραγματικών
απειλών που μπορεί να προκύψουν από
Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, όπως
μια επίθεση κορεσμού με στόχο την κα-
ταστολή της αεράμυνας, ή από τη χρήση
των πιο εξελιγμένων επιθετικών Akinci,
που μπορούν να φέρουν έως 1,3 τόνους
πυρομαχικών.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το διάβημα των Αθηνών για
τις προκλήσεις της Άγκυρας
με Μη Επανδρωμένα
Αεροσκάφη και οι τρόποι
αδρανοποίησης 
που εξετάζονται
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«Τυφλώστε τα τουρκικά drones» 



Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Ο
Απόστολος Καλογερόπουλος
είναι ο γενικός διευθυντής του
ελληνικού υποκαταστήματος
της Grup Feroviar Roman

(GFR) SA, της ρουμανικής σιδηροδρομι-
κής εταιρείας η οποία έως το τέλος του
μήνα μπαίνει στις ράγες και ξεκινά εμ-
πορευματικές μεταφορές στη χώρα μας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
«Political» αναφέρθηκε στη στρατηγική,
στα σχέδια και τους στόχους που έχει
θέσει η εταιρεία αναφορικά με τη μεγά-
λη επένδυση της GFR στην Ελλάδα και το
εμπορευματικό έργο που ξεκινά άμεσα. 

« Έως το τέλος του μήνα ξεκινάμε,
έχοντας ένα σαφές και συγκεκριμένο
πλάνο πατώντας σε γερές βάσεις. Οι
Ρουμάνοι, άλλωστε, είναι πρακτικοί άν-
θρωποι, ξέρουν τι κάνουν και βαδίζουν
με σχέδιο», ανέφερε ο Απόστολος Κα-
λογερόπουλος, ένας άνθρωπος που
γνωρίζει πολύ καλά τον ελληνικό σιδη-
ρόδρομο.

Υπηρέτησε επί 36 ολόκληρα χρόνια
τον ΟΣΕ, από το 1976 έως το 2012, οπότε
έφυγε για να αντιμετωπίσει μια ακόμη
πρόκληση, και εργάστηκε στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα. Τη μεγάλη του αγάπη
δεν την εγκατέλειψε ποτέ, αφού και εκεί
ανέλαβε Infrastructure Standards man-
ager σε μεγάλη σιδηροδρομική εταιρεία.

«Σημαντικότερο η αξιοπιστία»
Στο τιμόνι της GFR Greece βρίσκεται

επίσημα εδώ και δυόμισι χρόνια, από την

1η Ιουλίου του 2019. Μια τυχαία συνάν-
τηση στη ΡΑΣ με τους ανθρώπους που
έναν χρόνο πριν είχαν συστήσει το ελλη-
νικό παράρτημα στο Γεμί της Ρουμανίας,
στις 9 Φεβρουαρίου 2018, στάθηκε η
αφορμή να «δώσει τα χέρια» αναλαμβά-
νοντας τη θέση του γενικού διευθυντή.

Η GFR Greece διαθέτει μέσω leasing
μία MLV 450 Δ/Η μηχανή (2.700 ΗP),
τρεις μηχανοδηγούς και διαπραγμα-
τεύεται με ακόμη δύο, ενώ τον Μάρτιο,
με το νέο γκρουπ μαθητείας της σχολής
του ΟΣΕ, θα στείλει περίπου έξι άτομα.

« Έχουμε το υλικό, έχουμε τις μηχα-
νές, έχουμε μηχανοδηγούς, έχουμε
κρούσεις για μεταφορές. Έργο υπάρχει
και μάλιστα έργο υπάρχει και στο εσωτε-
ρικό της χώρας, κοντέινερ από Ελλάδα»,

σημείωσε ο Απόστολος Καλογερόπου-
λος, τονίζοντας πως για τον πελάτη το
σημαντικότερο είναι η αξιοπιστία που
προσφέρει μια εταιρεία και όλα τα υπό-
λοιπα είναι απλώς φληναφήματα. 

Άλλωστε, όσοι γνωρίζουν τη σιδηρο-
δρομική αγορά, ξέρουν πως ο όμιλος
Grampet Group, μέλος του οποίου είναι
η GFR, είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτε-
ρος σιδηροδρομικός όμιλος εφοδιαστι-
κής στη Ρουμανία, την Κεντρική και Ανα-
τολική Ευρώπη με παραρτήματα στη
Βουλγαρία (2004), στην Ουγγαρία
(2005), στη Μολδαβία και τη Γερμανία
(2010), στην Αυστρία και τη Σλοβακία
(2012), στην Κροατία (2016), στη Σερβία
(2018), στην Ελλάδα (2019) και τη Σλοβε-
νία (2021). 

Στις εγκαταστάσεις της διαθέτει 16.500
βαγόνια, αναλαμβάνει τη συντήρηση βα-
γονιών και μηχανών και έχει στην κατο-
χή της περισσότερες από 850 μηχανές
(δηζελοηλεκτράμαξες).
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Μπαίνει στις… ράγες η GFR Greece

Ο general manager
Απόστολος Καλογερόπουλος
μιλάει στην «P» για τη
σιδηροδρομική εταιρεία που
είναι έτοιμη να κατακτήσει 
τον γεωστρατηγικό κόμβο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Σχέδια για επισκευαστική μονάδα και… κοντεϊνεράδικα τρένα
Η GFR Greece έλαβε το Single Safety Certificate και τα στελέ-
χη της είναι έτοιμα να κατακτήσουν και τον σημαντικότερο γε-
ωστρατηγικό κόμβο στα νότια της Ευρώπης. Μάλιστα, στα σχέ-
δια του Απόστολου Καλογερόπουλου, με την απόλυτη στήριξη
και του ρουμανικού ομίλου, βρίσκεται η δημιουργία μιας επι-
σκευαστικής μονάδας, μιας ΕΕΣΤΥ δηλαδή, γνωρίζοντας βέ-
βαια πως το δύσκολο κομμάτι σε αυτό το εγχείρημα είναι η
εξεύρεση θέσης, η τεχνογνωσία και τα ανταλλακτικά.
«Είναι κάτι που το θέλουμε, είναι κάτι που θέλει και το ελληνι-
κό Δημόσιο και η ΓΑΙΑΟΣΕ, το θέλει και ο ΟΣΕ», σημείωσε ο
γενικός διευθυντής της GFR Greece.
Η έναρξη του μεταφορικού έργου για την GFR Greece είναι αυ-
τή τη στιγμή το ζητούμενο, άλλωστε, ένας άνθρωπος με όραμα

και αγάπη για τον σιδηρόδρομο, όπως είναι ο Απόστολος Καλο-
γερόπουλος, θα κατορθώσει πολλά, παρά τα προβλήματα σε
κάποια σημεία της υποδομής, κυρίως στα βόρεια της χώρας. 
Στόχος για τους ανθρώπους της GFR Greece είναι να φέρουν
περισσότερες αλλά και πιο σύγχρονες μηχανές. Το μακρόπνοο
σχέδιο είναι να εξασφαλίσει η εταιρεία κοντεϊνεράδικα τρένα,
τα οποία να εκτελούν δρομολόγια κατευθείαν από την Κεντρι-
κή Ευρώπη, από το Σόπρον, τον μεγαλύτερο σταθμό διαλογής
στα σύνορα Ουγγαρίας - Αυστρίας, κατευθείαν στο Ικόνιο.
Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δραστηριοποιούνται στο σιδηρο-
δρομικό δίκτυο η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Rail Cargo Logistics Goldair, η
PEARL RAIL, η κινεζική σιδηροδρομική Cargo και αναμένεται
με μεγάλο ενδιαφέρον και η είσοδος της GFR Greece.



Γ
ια την επόμενη μέρα με τον κορονοϊό μίλησε ο
επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέ-
λος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας
Μαγιορκίνης σε συνέντευξη που παραχώρησε

στην «Political», λέγοντας πως «είμαστε προς το τέλος
της διαδρομής».

Με αυτήν τη φράση που περιμέναμε να ακούσουμε
εδώ και δύο χρόνια περιέγραψε ο κ. Μαγιορκίνης την
εξέλιξη της πανδημίας, μίλησε όμως και για τον τρό-
πο με τον οποίο βίωσε και ο ίδιος αυτά τα δύο χρόνια
την περιπέτεια των αλλεπάλληλων εξάρσεων του ιού.
«Ζούμε πλέον σε μια μεταβατική κατάσταση με την
πανδημία, όπου έχουμε επιτύχει σχετικά καλά ποσο-
στά εμβολιασμού, έχουμε ξεπεράσει το 65% με 70%
στον γενικό πληθυσμό και πλέον βλέπουμε ότι ο εμ-
βολιασμός είναι αποτελεσματικός για τη βαριά νόσο
και τον θάνατο», τόνισε αρχικά ο καθηγητής και πρό-
σθεσε: «Τα μέτρα θα μείνουν για αρκετό διάστημα, εί-
ναι γύρω από τον εμβολιασμό. Οι χώρες που πέτυχαν
μεγάλα ποσοστά εμβολιασμού στις ευάλωτες ομάδες
δεν προχωρούν σε μέτρα αυστηροποίησης γιατί δεν
υπάρχει και λόγος. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο και τη Δανία τα ποσοστά εμβολιασμού στους
άνω των 70 αγγίζουν και το 99% και το 100%. Οι χώρες
που δεν πέτυχαν αυτά τα ποσοστά στις ευάλωτες ομά-
δες πήραν μέτρα για να μειώσουν την πίεση στο σύ-
στημα υγείας».

«Δεν γίνεται ανοσία της αγέλης»
Απαισιόδοξος φάνηκε για το ενδεχόμενο ανοσίας

της αγέλης, εξηγώντας ότι είναι άλλο πράγμα η ανοσία
της αγέλης και άλλο το τείχος ανοσίας. «Η ανοσία της
αγέλης είναι ένα σημείο όπου η αποστειρωτική ανοσία
στον πληθυσμό έχει φθάσει σε τέτοιο ποσοστό που η
μετάδοση του ιού πέφτει τόσο ώστε δεν μπορεί να
υπάρχει επιδημία. Είναι αυτό που λέμε ποσοστό ανα-
παραγωγής rt, που πέφτει κάτω από 1 εξαιτίας της ανο-
σίας και όχι της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αυτήν
τη στιγμή αποστειρωτική ανοσία με τα υπάρχοντα εμ-
βόλια δεν φαίνεται να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ούτε
σε διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία δυ-
νατότητα για να επιτύχουμε ανοσία της αγέλης με τα
υπάρχοντα εμβόλια».

Ο κ. Μαγιορκίνης εκτίμησε ότι στους εξωτερικούς
χώρους είναι πιθανό μέσα στους επόμενους δύο μήνες
να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε μάσκα, αν συνεχί-
σει να πέφτει η πανδημία. «Για τους εσωτερικούς επαγ-
γελματικούς χώρους θεωρώ ότι δεν θα φύγει η μάσκα
στους επόμενους δύο μήνες. Σίγουρα η μάσκα δεν θα
φύγει ποτέ από τους υγειονομικούς χώρους. Για τα μέσα
μεταφοράς είδαμε πχ στην Ιαπωνία που τη χρησιμοποι-
ούν χρόνια ως συνήθεια», τόνισε.

Επισήμανε ακόμη ότι «είμαστε στο τέλος της διαδρο-
μής για να λαμβάνουμε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. Ο ιός ήρθε για να μείνει. Μην έχου-
με την εντύπωση ότι δεν θα ασχοληθούμε ξανά μαζί του.
Θα συνεχιστεί λογικά κάποιος ετήσιος εμβολιασμός. Η
διαφορά με τη γρίπη έχει να κάνει με το ότι αυτή είναι
παλιά ιστορία, έχουμε όλοι εκτεθεί σε μικρή ηλικία,
οπότε έχουμε μια μνήμη».

«Είναι πιο φωτεινός ο δρόμος από εδώ και πέρα»
Ο κ. Μαγιορκίνης εκτίμησε ότι πολύ δύσκολα στο μέλ-

λον θα μας απασχολήσει μια μετάλλαξη ανάλογη της
Δέλτα: «Στη βιολογία τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά η πι-
θανότητα να εμφανιστεί μια μετάλλαξη πιο δύσκολη από

τις προηγούμενες είναι εξαιρετικά μικρή πλέον, είναι
ένα σενάριο που δεν το αποκλείει μεν κανείς, αλλά δεν
υπάρχει και κάποιος λόγος βιολογικός να εμφανιστεί
πλέον κάποιο στέλεχος πολύ μεταδοτικό και παθογόνο.
Νομίζω ότι δεν θα δούμε κάτι χειρότερο από τη Δέλτα.
Έχουμε ήδη και πολύ αποτελεσματικά αντιιικά φάρμα-
κα, τα οποία είναι πιο αποτελεσματικά από αυτά που εί-
χαμε για τη γρίπη και έρχεται και το αντιιικό της Pfizer
που θα το λαμβάνουμε από το στόμα. Είναι πιο φωτεινός
ο δρόμος από εδώ και πέρα».

Μιλώντας και για τον τρόπο με τον οποίο βίωσε και

ο ίδιος όλη αυτή την περιπέτεια της πανδημίας τόνι-
σε: «Για εμένα ήταν ένας ρόλος τελείως αντίθετος με
αυτόν που έχω συνηθίσει, γιατί είμαι ένας ακαδημαϊ-
κός δάσκαλος. Είναι πιο εύκολο να μιλάς σε αυτιά
που θέλουν να ακούσουν από το να μιλάς σε ανθρώ-
πους που δεν θέλουν να ακούσουν ή βλέπουν εχ-
θρούς σε ό,τι λες. Είναι δύσκολο για έναν ακαδημαϊ-
κό που δεν είναι πολιτικός και νομίζουν ότι πολιτικο-
ποιείται η οποιαδήποτε τοποθέτηση, αλλά ουδέποτε
υπήρχε πολιτική τοποθέτηση. Ήταν ένα μάθημα
ζωής για εμένα».

στον Κώστα Παππά
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Νομίζωότι
δεν θαδούμε
κάτι χειρότερο
από τη«Δέλτα»
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Φόβο μήπως αρρωστήσουν από τον κορονοϊό, μοναξιά
γιατί αρκετοί απέφευγαν να επισκέπτονται τους συγγε-
νείς τους μήπως τους μολύνουν ή μολυνθούν, αβεβαιότη-
τα, άγχος, εκνευρισμός, θυμός και θλίψη έως και κατα-
θλιπτικά επεισόδια είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που
βίωσαν οι νέοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα
με έρευνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ένας
στους δύο παραδέχτηκε ότι βίωσε πολύ μεγάλη αλλαγή
στην καθημερινότητά του εξαιτίας του κορονοϊού και των
περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν.

Την ίδια ώρα πάντως οι περιορισμοί λόγω της πανδη-
μίας, όπως η τηλεργασία και το κλείσιμο των σχολείων,

έδωσαν την ευκαιρία στο 24% των ερωτηθέντων να βελ-
τιώσουν τις επαφές και τις σχέσεις τους με συγγενείς και
φίλους. Μάλιστα, η εικόνα αυτή καταγράφεται πιο έντονα
στους νέους μέχρι 18 χρόνων, οι οποίοι λόγω της διακο-
πής των διά ζώσης μαθημάτων έμειναν στα σπίτια τους.
Εξίσου ενδιαφέρον στοιχείο, όπως προκύπτει από την
έρευνα, είναι ότι μόλις το 5,8% των συμμετεχόντων ανήκει
στους «αρνητές», ενώ το 32,4% πήρε πολύ σοβαρά την
πανδημία και υπάκουσε στις προτροπές των ειδικών και
στις αποφάσεις της Πολιτείας. Ακόμη, περισσότεροι από
6 στους 10 εξέφρασαν την άποψη ότι η πανδημία είναι
διαχειρίσιμη χωρίς υπέρμετρο φόβο αλλά ακολουθώντας

τις συμβουλές των επιστημόνων. Μεταξύ των βασικών
ευρημάτων είναι και η αύξηση των περιστατικών ενδοοι-
κογενειακής βίας, με το 74,3% των γυναικών και το 55,3%
των ανδρών να δηλώνουν πως αυξήθηκε το φαινόμενο
στην οικογένεια στη χώρα μας κατά την περίοδο της παν-
δημίας. Τέλος, όσον αφορά τα lockdowns, το 49% των πο-
λιτών αξιοποίησε τον ελεύθερο χρόνο του με πνευματικές
απασχολήσεις, μελετώντας, βλέποντας ταινίες και συγ-
γράφοντας, το 39,2% ασχολήθηκε με σωματική άσκηση
και άθληση, το 31,3% με επαγγελματικές εργασίες και το
37,9% με άλλες δραστηριότητες.

Εύη Πανταζοπούλου

Έρευνα: Πώς ένιωσαν και πώς πέρασαν τον χρόνο τους οι νέοι στην πανδημία

Η
εβδομάδα που ξεκίνησε είναι
κρίσιμη και οι σκληροί δείκτες
θανάτων και διασωληνωμένων
θα δείξουν αν μπορεί να δοθεί το

«πράσινο φως» για καρναβάλια και μαζικές,
ανοιχτές εκδηλώσεις. Ο υπουργός Υγείας,
μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, τόνισε
ότι οι μεγάλες συγκεντρώσεις προκαλούν
έντονη ανησυχία, ωστόσο εντός της εβδο-
μάδας η ειδική επιτροπή θα εισηγηθεί αν θα
διεξαχθούν τα καρναβάλια και οι αποκριάτι-
κες εκδηλώσεις ή όχι.

Για τους 300.000 πολίτες που έχουν
συμπληρώσει επτά μήνες και δεν έχουν
κάνει τρίτη δόση ο κ. Πλεύρης σημείωσε
ότι στερούνται προνόμια εισόδου σε κλει-
στούς χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδα-
σης και επίσης θα χρειάζεται να κάνουν
και rapid test για την προσέλευση στην
εργασία τους.

«Οι πολίτες θα πρέπει να τρέξουν να κά-
νουν την τρίτη δόση. Οι ανεμβολίαστοι εί-
ναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο
και αυτοί που μπορούν να φέρουν ένα νέο
κύμα πανδημίας», είπε ο καθηγητής Αι-
ματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου της Σορβόννης Γρηγόρης Γε-
ροτζιάφας στο Mega, ενώ η πρόεδρος της
ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, εκτίμησε πως η χρήση της μάσκας
για τον κορονοϊό θα παραταθεί τουλάχι-
στον μέχρι το καλοκαίρι. Και ενώ η Νότια
Ελλάδα παρουσιάζει μείωση κρουσμάτων
και λόγω του άτυπου lockdown με την
πρόσφατη κακοκαιρία, η Θεσσαλονίκη
παρουσιάζει μικρή άνοδο. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεί-
χνοντας τη συμπαράστασή του στους νο-
σοκομειακούς γιατρούς εξήρε τη συνει-
σφορά τους σε περίοδο πανδημίας και ζή-
τησε άμεσες προσλήψεις μόνιμου ιατρι-
κού προσωπικού. Ο καθηγητής Αναλυτι-
κής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στο Πρώτο
Πρόγραμμα, εξήγησε πως από την ανάλυ-
ση των λυμάτων φαίνεται πως 1 στους 10
κατοίκους στην Αττική κάνει χρήση κάν-
ναβης, ενώ περίπου το 1,8% των κατοίκων

της Αττικής κατά μέσο όρο κάνει χρήση
κοκαΐνης. 

Ακόμα 109 θάνατοι
Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.855 νέα

κρούσματα, ενώ 109 συνάνθρωποί μας
έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό. Οι πε-
ρισσότεροι ηλικίας 70 και άνω, όμως 19
από αυτούς ηλικίας 40-69 ετών. 549 είναι
οι διασωληνωμένοι στην εντατική, 427
από αυτούς ανεμβολίαστοι. 4.698 κρού-
σματα εντοπίστηκαν στην Αττική και 2.394

στη Θεσσαλονίκη. Ο δείκτης θετικότητας
σκαρφάλωσε στο 15%, ενώ τα τεστ που έγι-
ναν ήταν 125.708. 

Στην ενημέρωση της Δευτέρας η ομότιμη
καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου τόνισε πως τα
πρωτεϊνικά εμβόλια είναι φτιαγμένα με την
παλιά τεχνολογία όπως της γρίπης, του κοκ-
κύτη και της ηπατίτιδας και θα δώσουν ένα
νέο κίνητρο στους διστακτικούς ανεμβολία-
στους, ενώ επειδή είναι φτηνά και αντέχουν 9
μήνες σε θερμοκρασία οικιακού ψυγείου και
6 μέρες σε θερμοκρασία δωματίου, αν ανοι-
χτεί το φιαλίδιο, θα μπορέσει εύκολα να προ-
ωθηθεί σε μη προνομιούχες χώρες. Σε ό,τι
αφορά στο εμβόλιο της Sanofi, η κυρία Θεο-
δωρίδου τόνισε πως είναι ακόμα σε φάση 2
και είναι φτιαγμένο στην ίδια βάση με αυτό
της Novavax. Ωστόσο, τα πρωτεϊνικά εμβόλια
παίρνουν περισσότερο χρόνο για να παραχ-
θούν σε σχέση με τα mRNA.

Παράλληλα, η κυρία Θεοδωρίδου τόνι-
σε πως για τα παιδάκια κάτω των 5 ετών
προσφέρει προστασία ο εμβολιασμός των
γονιών τους. Ο Μάριος Θεμιστοκλέους τό-
νισε πως με μια δόση έχει εμβολιαστεί το
74,2% του γενικού πληθυσμού και το 83,9%
του ενήλικου πληθυσμού, ενώ χθες που
έληγε το επτάμηνο για τους εμβολιασμέ-
νους που έπρεπε να κάνουν τη γ’ δόση εμ-
βολιάστηκε το 92,5%, ενώ είναι χωρίς τρί-
τη δόση το 7,5%. 

Ο δείκτης των διασωληνωμένων
θα... κρίνει τις εκδηλώσεις -
Κίνητρο για τους ανεμβολίαστους 
τα νέα παραδοσιακά
εμβόλια που έρχονται

Εβδομάδα αποφάσεων για τις Απόκριες

Στη ΜΕΘ 11χρονος από τη Λέσβο
Ένα αγόρι μόλις 11 ετών που χτυπήθηκε από κορονοϊό έπαθε πνευμονική εμβο-

λή στη Λέσβο και μεταφέρθηκε στο Παίδων. Η κατάστασή του είναι σοβαρή αλλά
σταθερή και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ χωρίς να είναι διασωληνωμένο. Οι εξετάσεις
των γιατρών συνηγορούν στο ότι μάλλον νοσεί από το σπάνιο πολυστηματικό
φλεγμονώδες σύνδρομο misc, το οποίο εμφανίζεται μετά τη νόσηση και χτυπά
πολλά όργανα του σώματος. H κυρία Θεοδωρίδου τόνισε ότι στην Ελλάδα έχουν
καταγράφει 100 περιστατικά τέτοιου συνδρόμου και υπάρχουν η γνώση των για-
τρών και τα φάρμακα για την αντιμετώπισή τους. 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Καλάβρυτα: 
Πώς σκοτώθηκαν 
οι τρεις αναρριχητές 

Με τη ζωή τους πλήρωσαν τρεις έμ-
πειροι ορειβάτες-αναρριχητές το πά-
θος τους για τα μεγάλα ύψη, καθώς η
«απόδραση» στα Καλάβρυτα εξελίχθη-
κε σε τραγωδία. Οι τρεις άνδρες φίλοι
στον Χελμό το πρωί του Σαββάτου εθεά-
θησαν τελευταία φορά στη Στύγα και θα
πήγαιναν προς την περιοχή της Μαυρο-
λίμνης. Ωστόσο, τα ίχνη τους χάθηκαν
και το χιονοδρομικό κέντρο τούς ανα-
ζήτησε, καθώς είχαν αφήσει εκεί το
όχημά τους. Έπειτα από πολύωρες και
δύσκολες αναζητήσεις εντοπίστηκαν
νεκροί από την ΕΜΑΚ και αφού πρώτα
ελικόπτερο είχε εντοπίσει προσωπικά
τους αντικείμενα. Η ιατροδικαστική
εξέταση στις σορούς των τριών ορειβα-
τών-αναρριχητών έδειξε ότι ο θάνατος
προήλθε πτώση από πολύ μεγάλο ύψος
(κατέρρευσε παγοσκεπή), καθώς όλοι
τους έφεραν πολλαπλές κακώσεις στο
κεφάλι, στον θώρακα, στα άκρα, στην
κοιλιά και στη λεκάνη. 

Φολέγανδρος - Σύμη: 
Εντοπίστηκαν τρεις σοροί 
σε προχωρημένη σήψη

Τρεις σοροί (δύο ανδρών και μιας γυ-
ναίκας) εντοπίστηκαν τα τελευταία
24ωρα στην παραλία Βορεινά της Φο-
λεγάνδρου και σε βραχώδη περιοχή της
Σύμης από το Λιμενικό. Και οι τρεις σο-
ροί ήταν σε κατάσταση προχωρημένης
σήψης, ενώ οι δύο δεν έφεραν ρουχι-
σμό και η τρίτη γκρι παντελόνι και μαύ-
ρα παπούτσια. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πι-
θανότατα πρόκειται για θύματα του
ναυαγίου που είχε σημειωθεί στις 22
Δεκεμβρίου 2021 στην ευρύτερη θα-
λάσσια περιοχή. Προανάκριση διενερ-
γείται από το Λιμεναρχείο Σύμης. Οι
δύο σοροί από τη Φολέγανδρο μετα-
φέρθηκαν στο νεκροτομείο Πειραιά
προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία
- νεκροτομή, ενώ εκείνη από τη Σύμη
στο νεκροτομείο Ρόδου, ώστε να διαπι-
στωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος
θανάτου. 

Συναγερμός για
τους έξι ληστές-
«αστυνομικούς» 
της ΑΝΕΚ
Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Εγ-
κλημάτων κατά Ιδιοκτησίας βρί-
σκονται οι κινήσεις των έξι δρα-
στών (πιθανότατα υπήρχαν ακόμη
ένα-δύο άτομα σε ρόλους τσιλιαδό-
ρου και οδηγού) της ένοπλης λη-
στείας που σημειώθηκε λίγο μετά
τις 22.10 το βράδυ της Κυριακής
στα γραφεία της ναυτιλιακής εται-
ρείας ΑΝΕΚ στην Ακτή Κονδύλη
στον Πειραιά. Οι έξι κακοποιοί, φο-
ρώντας στολές που προσομοίαζαν
σε αστυνομικές, μπήκαν στα γρα-
φεία της εταιρείας και ακινητοποί-
ησαν φύλακες και υπαλλήλους
προτάσσοντας βαρύ οπλισμό. Με
χειρουργικές κινήσεις άδειασαν τα
ταμεία και ένα χρηματοκιβώτιο που
υπήρχε, ενώ στη συνέχεια εξαφα-
νίστηκαν στους δρόμους του Πει-
ραιά. Μάλιστα, αδιαφόρησαν για το
γεγονός ότι οι κινήσεις τους κατα-
γράφηκαν καθαρά από τις κάμερες
ασφαλείας που υπάρχουν στη ναυ-
τιλιακή εταιρεία και στην τράπεζα
δίπλα, «ποντάροντας» στο ότι φο-
ρούσαν μάσκες για τον κορονοϊό. Ο
τρόπος που έδρασαν οι ληστές
(όλοι τους με στολές που τους έκα-
ναν να μοιάζουν με αστυνομικούς)
έχει σημάνει συναγερμό στις Αρ-
χές, καθώς πρόκειται για «χτύπη-
μα» υψηλού ρίσκου με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.

του Κώστα Παππά

Τ
η γη να χάνεται κάτω από τα πό-
δια τους βλέπουν εδώ και μέρες
κάτοικοι στον Νέο Βουτζά. Ο λό-
γος είναι η καθίζηση που παρου-

σιάστηκε σε κάποια σπίτια, με αποτέλεσμα
αυτά να μην είναι πλέον κατοικήσιμα. Μι-
λώντας στην «Political» ο πρόεδρος του
ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ο
οποίος επισκέφτηκε την περιοχή, δήλωσε:
«Έχουμε να κάνουμε με μια κατολίσθηση
με μεγάλη οριζόντια μετακίνηση και επί-
σης κατακόρυφη μετακίνηση. Κατατάσσε-
ται στην κατηγορία των επάλληλων κατο-
λισθήσεων, δηλαδή η μία κατολίσθηση
πάνω στην άλλη. Το φαινόμενο αυτό οφεί-
λεται στο ότι έχουμε να κάνουμε με πολύ
αρνητικά γεωλογικά χαρακτηριστικά, δη-
λαδή η αντοχή των πετρωμάτων είναι πάρα
πολύ μικρή στο σημείο αυτό. Επίσης, οι
μεγάλες μορφολογικές κλίσεις συντεί-
νουν στο να έχουμε την εκδήλωση των
φαινομένων, αλλά και η ύπαρξη ενός ρέ-
ματος από κάτω υποσκάπτει τα πρανή.
Έχουμε και έντονες βροχοπτώσεις, είχαμε
και την αποψίλωση λόγω της φωτιάς στο
Μάτι. Ένα σπίτι μέχρι τώρα καταστράφηκε
ολοσχερώς, ένα άλλο κινδυνεύει άμεσα
και ένα τρίτο ενδεχομένως να υποστεί και

αυτό κάποιες ζημιές. Είναι ακόμη άλλα 4
με 5 σπίτια τα οποία μπορεί να υποστούν
ζημιές. Το πρόβλημα είναι μεγάλο». 

Γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες
Ο κ. Λέκκας προτείνει άμεσα να υπάρξει

νομοθεσία που θα προβλέπει για κάθε νέα
οικοδομή γεωλογική και γεωτεχνική μελέ-
τη: «Εκείνο που επιβάλλεται είναι να γίνει
είναι άμεσα μια νομοθεσία που θα προβλέ-
πει ότι για κάθε νέα οικοδομή θα πρέπει
οπωσδήποτε να γίνονται γεωλογικές και
γεωτεχνικές μελέτες. Αυτές οι μελέτες εί-
ναι αναγκαίες μόνο για τα δημόσια κτίρια.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα χρόνια
δεν έχουν μπει. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι,
γιατί τσιγκουνευόμαστε να δώσουμε 5.000-
10.000 ευρώ το πολύ για τις μελέτες και επι-
λέγουμε να κάνουμε πχ ένα μπάνιο πολλών
χιλιάδων ευρώ παραπάνω ή να αγοράσουμε
έπιπλα ακριβά ή οτιδήποτε άλλο».

Ρέμα, βροχή και φωτιά
«βούλιαξαν» σπίτια
στον Νέο Βουτζά… 

Οκτώ κατοικίες κινδυνεύουν 
στην περιοχή, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, 
καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα 
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Ένα νέο τοπίο, διαφορετικό από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί, διαμορφώ-
νεται στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, έπειτα από τις πρόσφατες αλλα-
γές στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Παιδείας. Έτσι, οι υποψήφιοι θα
κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν δυο μηχανογραφικά, ένα για
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ένα για να διεκδικήσουν μια
θέση στα δημόσια ΙΕΚ, αντί για τρία, καθώς η έναρξη εφαρμογής τού μηχα-
νογραφικού β’ φάσης μετατίθεται για την επόμενη χρονιά. 

Ωστόσο, ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας να ανακοινωθούν
οι βάσεις νωρίτερα, όπως είχε προγραμματιστεί για τεχνικούς λόγους με την
εφαρμογή του μηχανογραφικού β’ φάσης, παραμένει. Ως εκ τούτου, στόχος
είναι οι υποψήφιοι να ενημερωθούν για τη σχολή που θα εισαχθούν περί τα
τέλη Ιουλίου. Αλλαγές έρχονται και για τους υποψήφιους των Στρατιωτικών
και Αστυνομικών Σχολών, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος,

καθώς οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν τελικά την άνοιξη. Επι-
πλέον, στο φετινό μηχανογραφικό έχουν ενταχθεί τέσσερα νέα τμήματα
Στρατιωτικών Σχολών: Ικάρων Μετεωρολόγων, Ικάρων Έρευνας Πληροφο-
ρικής, Ικάρων Διοικητικών και Ικάρων Εφοδιαστών.  Παράλληλα, από τις φε-
τινές πανελλαδικές επανέρχονται ως μάθημα βαρύτητας τα Λατινικά σε αντι-
κατάσταση της Κοινωνιολογίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κατά νου
ότι αλλαγές έχουν επέλθει και στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής πολλών πα-
νεπιστημιακών τμημάτων, ενώ, αρχής γενομένης από φέτος, οι συντελεστές
βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα καθο-
ρίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του εκάστοτε πανεπιστημίου. Τέλος,
όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα, εκ των
οποίων τα δύο είναι Γενικής Παιδείας και τα άλλα δύο Ειδικότητας. 

Εύη Πανταζοπούλου

Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο μετά τις αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις

Υπογράφηκε η σύμβαση 
από την Αττικό Μετρό ΑΕ 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων - Πρόκειται για 
τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση
που έχει δοθεί ποτέ για 
κατασκευή ενός έργου στη χώρα

Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Η
μεγαλύτερη δανειακή σύμβα-
ση, η οποία αφορά την κατα-
σκευή της γραμμής 4, υπογρά-
φηκε από την Αττικό Μετρό ΑΕ

και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Η σύμβαση-ρεκόρ, ύψους 580 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, μεταφράζεται σε 30ετές δάνειο
και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη χρηματοδό-
τηση που έχει δοθεί ποτέ για την κατασκευή
ενός και μόνο έργου στην Ελλάδα.

Οι υπογραφές έπεσαν στα γραφεία της
Αττικό Μέτρο από τον αντιπρόεδρο της
ΕΤΕπ, Christian Thomsen, τον πρόεδρο
της Αττικό Μετρό, Νικόλαο Ταχιάο, και τον
διευθύνοντα σύμβουλο Νικόλαο Κουρέτα.

Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη φτά-
νει τα 1.510.000.000 ευρώ και το έργο ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί σε 8 χρόνια.

Το πρώτο τμήμα της γραμμής 4 έχει σχε-
διαστεί για να εξυπηρετήσει πολλές πυ-
κνοκατοικημένες περιοχές του Λεκανοπε-
δίου όπως είναι των Εξαρχείων και του Κο-
λωνακίου, αλλά και οδούς όπως η Ακαδη-
μίας, ένας βασικός οδικός άξονας, ο οποί-
ος επιβαρύνεται καθημερινά από μεγάλο
συγκοινωνιακό φόρτο. 

Θα συμβάλει επίσης στην αποσυμφόρη-
ση υφιστάμενων κεντρικών σταθμών από
τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του επιβα-
τικού κοινού. 

Η χάραξή του εκτείνεται από την περιοχή
του Άλσους Βεΐκου στο Γαλάτσι μέχρι στου
Γουδή και περιλαμβάνει 15 νέους σταθ-
μούς: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος,
Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρ-
χεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός,
Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
Ζωγράφου και Γουδή.

Δύο από τους σταθμούς της γραμμής θα

ανταποκρίνονται με το υφιστάμενο δίκτυο,
ο σταθμός «Ακαδημία» με τη γραμμή 2 και
το «Πανεπιστήμιο» και ο σταθμός «Ευαγ-
γελισμός» με τη γραμμή 3, ο οποίος χωρο-
θετείται στο πάρκο της Ριζάρη, στον δήμο
της Αθήνας, παράλληλα με την οδό Ριζάρη
και διαγώνια σε σχέση με τον υφιστάμενο
σταθμό «Ευαγγελισμός».

Με την ολοκλήρωση αυτού του εμβλη-
ματικού έργου, οι πολίτες και οι επισκέπτες
της πόλης θα έχουν ακόμη περισσότερες
δυνατότητες μετακίνησης με ασφάλεια και
ταχύτητα. 

Θα εξυπηρετεί 340.000 επιβάτες
Υπολογίζεται πως καθημερινά θα εξυπη-

ρετούνται 340.000 επιβάτες, ενώ θα μει-

ωθούν κατά 53.000 τα ΙΧ που αυτή τη στιγ-
μή κυκλοφορούν στους δρόμους της πρω-
τεύουσας. Για να διανύσει κάποιος και τα
13 χιλιόμετρα της γραμμής θα χρειάζεται
μόλις 17,5 λεπτά, ενώ σήμερα με το αυτοκί-
νητο, κυρίως τις ώρες αιχμής, απαιτούνται
περισσότερα από 40 λεπτά. 

«Η υλοποίηση των έργων της Αττικό Με-
τρό ΑΕ δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την έντα-
ξή τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήρι-
ξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
της οποίας η συμβολή είναι καθοριστική. Σε
συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών, η εταιρεία μας συνεχίζει την
υλοποίηση νέων επεκτάσεων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη», σημείωσε ο διευθύνων

σύμβουλος της Αττικό Μετρό, Νικόλαος
Κουρέτας, μιλώντας στην «Political».

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της νέ-
ας γραμμής 4 αναμένεται να δημιουργη-
θούν περισσότερες από 5.000 νέες θέσεις
εργασίας. 

Πέφτουν 580 εκατ. στη γραμμή 4



Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου

Καθυστερεί η πληρωμή
εργαζομένων 
στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

Παρά τις έντονες και διαρκείς διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης,
ο δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου Παναγιώτης Κουτσάφτης συνε-
χίζει να αγνοεί τους εργαζόμενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και
προκλητικά κα-
θυστερεί την
καταβολή των
δεδουλευμέ-
νων τους. Το
θέμα είχε φέρει
τον περασμένο
μήνα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο
η Μαρία Σαμα-
ρά, επικεφαλής
της μείζονος
αντιπολίτευσης στον δήμο, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι
στις δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Βρεφονηπιακός σταθμός»
παραμένουν απλήρωτοι για επτά και πλέον μήνες. Εσχάτως, πλη-
ροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας επιμένουν πως ο
δήμος πήρε 114.000 ευρώ για τις συγκεκριμένες δομές, αλλά οι
εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι…

Στερεά Ελλάδα

Ξανά υποψήφιος περιφερειάρχης
ο Απόστολος Γκλέτσος 

Αυστηρή κριτική στην παρούσα Περιφερειακή Αρχή και στην
κυβέρνηση άσκησε ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας Απόστολος
Γκλέτσος, σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του σε τοπικό ΜΜΕ,
ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την εκ νέου υποψηφιότητά του για τη
διεκδίκηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις εκλογές του
2023. «Οπωσδήποτε θα είμαι. Το χάσαμε, χάσαμε για λίγο, ας το
πούμε έτσι. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ ξέρουν πώς και για-
τί. Δικαιούμαστε να προσπαθήσουμε ξανά. Θα είμαστε εκεί. Ναι,
θα είμαι εκεί», δηλώνει ο κ. Γκλέτσος.

Οι επιπλέον εργασίες για την αποκατάσταση του Αρχαίου Θε-

άτρου Λάρισας εντάσσονται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020

και εξασφαλίζεται επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 3,4 εκατ.

ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη

Κώστα Αγοραστού. «Χρηματοδοτούμε εξ ολοκλήρου από το

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με 7 εκατομμύρια ευρώ την απο-

κατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας σε άριστη συνερ-

γασία με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, την προ-

ϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας Σταυρούλα

Σδρόλια και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσ-

σαλίας 2014-2020. Εξασφαλίζουμε την ολοκλήρωση του έρ-

γου της αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και την

απρόσκοπτη εργασία των αρχαιολόγων», δήλωσε ο περιφε-

ρειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Ναυπακτία

Επαναπρόσληψη έπειτα
από παρέμβαση του
Συνηγόρου του Πολίτη

Η Δημοτική Αρχή Ναυπακτίας υποχρεούται
να επαναπροσλάβει εργαζόμενη καθαρίστρια
στην οποία διέκοψε τη σύμβαση εργασίας
επειδή είχε κλείσει το 67ο έτος της ηλικίας
της, χωρίς όμως τα απαιτούμενα για τη συντα-
ξιοδότηση ένσημα. Η εργαζόμενη κατήγγειλε
την απόλυσή της στην οικεία Επιθεώρηση Ερ-
γασίας και στο Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας
και Δωρίδας. Την υπόθεση εξέτασε ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη, ο οποίος δικαίωσε την προ-
σφεύγουσα εργαζόμενη και διατάσσει την
επαναπρόσληψή της. Τη θετική εξέλιξη της
υπόθεσης χαιρετίζει με ανακοίνωσή της η
ΓΣΕΕ, αναδεικνύοντας το δικαίωμα εργασίας
«μετά τη συμπλήρωση του 67ου και έως το
70ό έτος ηλικίας, εφόσον δεν έχουν συμπλη-
ρωθεί ταυτόχρονα και οι ελάχιστα απαιτούμε-
νες ημέρες ασφάλισης, με σκοπό τη θεμελίω-
ση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος».

!

Κονδύλι 3,4 εκατ. για το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Καλαμάτα 

Ο δήμαρχος αδυνατεί 
να υλοποιήσει 
τον προϋπολογισμό

Δημοτικός σύμβουλος καταγγέλλει τη Δημοτική
Αρχή για αδυναμία εκτέλεσης του προϋπολογι-
σμού. «Πανηγυρίζει η Δημοτική Αρχή για το πλεό-
νασμα του προϋπολογισμού, ουσιαστικά όμως απο-
δέχεται την ανικανότητά της να εκτελέσει τον προ-
ϋπολογισμό. Σαφέστατα το πλεόνασμα οφείλεται
στην ελάχιστη απορροφητικότητα εκτέλεσης των
έργων. Λιμνάζουν έργα συνεχιζόμενα, λιμνάζουν
έργα στις μελέτες, δεν προγραμματίζονται νέα έργα
προοπτικής της πόλης. Οι κακοτεχνίες αποτελούν
σήμα κατατεθέν. Κυριαρχεί η λογική τού βλέποντας
και κάνοντας, η δήθεν κινητικότητα στη διεκδίκηση
αποσπασματικών έργων χωρίς σχέδιο. Ο Δήμος
Καλαμάτας αξίζει καλύτερη τύχη, αξίζει να πρωτα-
γωνιστήσει, αξίζει να γίνει τόπος ζωής», επισημαί-
νει ο Γιάννης Χριστόπουλος, δημοτικός σύμβουλος
με τον συνδυασμό «Καλαμάτα μπροστά».

Κρήτη

Επιμορφωτικό πρόγραμμα
σύνδεσης πρωτογενούς 
και τουριστικού τομέα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα σύνδεσης πρωτογε-
νούς και τουριστικού τομέα υλοποιεί η Περιφέρεια
Κρήτης σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπι-
στημίου Κρήτης και τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
καθώς και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περι-
φέρειας Κρήτης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυ-
νάμωση της κοινής απασχόλησης εργαζομένων
στους δύο τομείς, καθώς και στην ευρύτερη υποστή-
ριξη της σύνδεσης πρωτογενούς και τουριστικού το-
μέα για μια ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη και
πληρέστερη απασχόληση. Το επιμορφωτικό πρό-
γραμμα παρακολούθησαν 501 εργαζόμενοι. 
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Θεσσαλία



Ε
νημερωτική συνάντηση με την ανα-
πληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα
Γκάγκα και τους γιατρούς που συμμε-

τέχουν στο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, του ΙΣΑ και
του ΙΣΠ, πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβου-
λία του περιφερειάρχη Αττικής και προ-
έδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη, με θέμα τη
χορήγηση των νέων αντιιικών φαρμάκων. Η
αναπληρώτρια υπουργός Υγείας με τους συ-
νεργάτες της ενημέρωσαν περισσότερους
από 300 γιατρούς που συμμετείχαν για όλες
τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία
χορήγησης των αντιιικών φαρμάκων, στο
πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας. Οι γιατροί του δικτύου είχαν τη δυνατότη-
τα να υποβάλουν τα ερωτήματά τους και να
λύσουν απορίες αναφορικά με τις ενδείξεις
των νέων φαρμάκων, τον τρόπο χορήγησής
τους και τη διαδικασία υποβολής της σχετι-

κής αίτησης για την κατ’ οίκον αποστολή
τους στον ασθενή. Η κυρία Γκάγκα εξήρε την
πρωτοβουλία και επεσήμανε ότι θα συνεχι-
στεί η στενή συνεργασία που έχει με τον Ια-
τρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει συμ-
βάλει σημαντικά στην υγειονομική θωράκι-
ση απέναντι στην πανδημία. 

Ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος
του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης μιλώντας για την
πρωτοβουλία τόνισε: «Οι ασθενείς πρέπει να
γνωρίζουν ότι το πρώτο χρονικό διάστημα
της νόσησης είναι καθοριστικό για την απο-
τροπή των επιπλοκών. Ειδικά τώρα που προ-
στέθηκαν νέα όπλα στη φαρέτρα της επιστή-
μης. Στόχος μας είναι σε κάθε γωνιά του Λε-
κανοπεδίου ο συμπολίτης μας που διαγιγνώ-
σκεται θετικός να μπορεί να βρει γιατρό ενη-
μερωμένο για την αντιμετώπιση της λοίμω-
ξης και να πάρει την αγωγή που θα αποτρέ-
ψει τις επιπλοκές και θα του σώσει τη ζωή».

Προγραμματική σύμβαση για τη γέφυρα   
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η υλοποίηση του έρ-

γου επισκευής της γέφυρας στην οδό Βρυούλων επί
της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια. Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο
δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
Γιάννης Βούρος καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος
του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ» Ι. Πάρσαλης,
υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για την κα-
τάρτιση μελέτης, σύμφωνα με την οποία και θα πραγ-
ματοποιηθεί η επισκευή της γέφυρας. Να σημειωθεί
ότι, όπως έχει προκύψει από τους ελέγχους των μηχανικών της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, η γέφυρα παρουσιάζει, μεταξύ άλλων,
αποκολλήσεις επικάλυψης σκυροδέματος, ρηγματώσεις, κοπή τένοντα, χαμηλό καθαρό
ύψος κ.ά. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, «μέρος των βλαβών αποδίδεται στην πρόσκρουση
οροφής φορτηγών οχημάτων λόγω ανεπαρκούς ελευθέρου ύψους».

Έγκριση για το
«Cargo Project» 

Ο Δήμος Μαραθώνα έλαβε την τε-
λική έγκριση από το Ελεγκτικό
Συνέδριο για την κατασκευή του
πρωτοποριακού έργου «Cargo
Project» που θα υλοποιηθεί με
χρηματοδότηση του προγράμμα-
τος «Αντώνης Τρίτσης». Πρόκειται
για ένα μοναδικό έργο για τον δή-
μο αλλά και για όλη την Ελλάδα. Θα
είναι ένας θεματικός χώρος αφύ-
πνισης της οικολογικής συνείδη-
σης, που θα λειτουργεί ως συνα-
γερμός για την κλιματική κρίση
που βιώνει ο πλανήτης και που
αναμένεται να προσελκύσει πλή-
θος επισκεπτών από όλο τον κό-
σμο. Δεν πρόκειται μόνο για του-
ριστικό αξιοθέατο αλλά για μια πα-
ρακαταθήκη για τις επόμενες γε-
νιές, καθώς μέσω της σύγχρονης
τεχνολογίας και της επιστήμης ο
θεατής θα «βιώνει» ζωντανά τις
αλλαγές της φύσης, βρισκόμενος
ο ίδιος στο κέντρο της κλιματικής
αλλαγής.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
νότια της Αθήνας και στην πλαγιά
του Υμηττού, η αντιπολίτευση «ξε-
σκονίζει» τον δήμαρχο για τις
«άπειρες απευθείας αναθέσεις»
που φαίνεται να έκανε την προ-
ηγούμενη χρονιά; Βλέπετε, ο δή-
μαρχος εξελέγη σαν «αντάρτης»
του προηγούμενου, καταγγέλλον-
τάς τον, μεταξύ άλλων, για αδιαφά-
νεια στα έργα και «περίεργες ανα-
θέσεις», οπότε δεν έχει και πολ-
λές δικαιολογίες περί νέου νόμου
αναθέσεων… «Δεν έχει δικαίωμα
διά να ομιλεί» όπως τονίζουν!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ξεκινά ο α’ κύκλος
κινητικότητας 2022 
Με εγκύκλιό του το υπουργείο
Εσωτερικών καλεί τους φορείς
να υποβάλουν τα αιτήματά τους
για την κάλυψη των αναγκών
τους στο πλαίσιο του α’ κύκλου
κινητικότητας 2022. Ειδικότε-
ρα, καλούνται να υποβάλουν
αιτήματα οι φορείς που υπά-
γονται στο πεδίο εφαρμογής
του Εθνικού Συστήματος Κινη-
τικότητας, καθώς επίσης και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι-
καίου εκτός Γενικής Κυβέρνη-
σης για την κάλυψη κενών θέ-
σεων του φορέα τους με μετά-
ταξη και για την προσωρινή κά-
λυψη αναγκών με απόσπαση.
Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ α’ και
β’ βαθμού υποβάλλουν απευ-
θείας στην εφαρμογή αιτήματα
για τους ίδιους, αλλά και για τα
εποπτευόμενα από αυτούς Νο-
μικά Πρόσωπα.

Αναβάθμιση 
48 στάσεων  

Η δημοτική συγκοινωνία του
Δήμου Αμαρουσίου εισέρχεται σε
νέα εποχή, υποστηρίζει ο δήμαρ-
χος Θεόδωρος Αμπατζόγλου με
αφορμή την έναρξη των εργασιών
για την αναβάθμιση 48 στάσεων
του δημοτικού οδικού δικτύου. Σε
συνέχεια της προμήθειας τριών
νέων λεωφορείων που πραγματο-
ποιήθηκε στις αρχές του 2021, η
Δημοτική Αρχή Αμαρουσίου διεκ-
δίκησε πόρους από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ» και με τεκμηριω-
μένη μελέτη πέτυχε τη χρηματο-
δότηση 100.000 ευρώ για την κατα-
σκευή και αναβάθμιση των στάσε-
ων της δημοτικής συγκοινωνίας. Η
συνολική δαπάνη της προμήθειας
των 183.470,40 ευρώ θα καλυφθεί
από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»
και πιστώσεις του Δήμου Αμαρου-
σίου.

ΗΜΕΡIΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΙΙΚA
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Στόχος ο πολίτης 
να έχει πρόσβαση
σε νέες θεραπείες



Αιχμές ως προς την εγκυρότητα της διαδικασίας για τη
δειγματοληψία αφήνει η πλευρά της 24χρονης Γεωργίας μία
εβδομάδα μετά την κατάθεση του φακέλου με τα αποτελέ-
σματα των τοξικολογικών εξετάσεων. 

Ο τεχνικός σύμβουλος της νεαρής κοπέλας, Δημήτρης Γαλεν-
τέρης, είχε γνωστοποιήσει ότι η λήψη δειγμάτων στα ούρα έγινε
18 ώρες μετά το περιστατικό, κάτι που αυτομάτως, όπως τονίζει,
εγείρει εύλογα ερωτήματα για την κωλυσιεργία των Αρχών ως
προς την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού.

«Μετά την τεχνική έκθεση στο τέλος θα διατυπωθούν προτά-
σεις σχετικά με το πώς θα προχωρήσει η ιατροδικαστική υπόθε-
ση για να ληφθούν πιο σωστά συμπεράσματα», δήλωσε ο τεχνι-

κός σύμβουλος, υπογραμμίζοντας ότι η σύνταξη του δικού του
φακέλου θα κατατεθεί στην ανακρίτρια εντός αυτής της εβδο-
μάδας: «Ανάλογα με την απάντησή της θα δούμε εάν θα προχω-
ρήσουμε στο αίτημα για επανέλεγχο των εξετάσεων». 

Η 24χρονη υποστηρίζει ότι τα δείγματα που δόθηκαν στις το-
ξικολογικές εξετάσεις λήφθηκαν το απόγευμα και ότι μόνη της
αναζήτησε τους ουροσυλλέκτες, ενώ η Ασφάλεια Θεσσαλονί-
κης αναφέρει ότι της χορήγησαν οι αστυνομικοί στο Τμήμα
Ασφαλείας Λευκού Πύργου δυο σφραγισμένους ουροσυλλέ-
κτες. Ωστόσο, η απόδειξη του φαρμακείου δείχνει ότι η 24χρονη
αγόρασε ουροσυλλέκτες την 1η Ιανουαρίου, κάτι που ενισχύει
τις πιθανότητες για επανέλεγχο των εξετάσεων. 

Το Ελατοχώρι επισκέφθηκε ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ
Ξενοφώντας Μπαραλιάκος, ο οποίος φρόντισε να πάρουμε
μια μικρή γεύση μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευ-
σε. Το χιονοδρομικό κέντρο έσφυζε από ζωή και οι επισκέ-
πτες με σύμμαχό τους τον καλό καιρό απόλαυσαν μια

όμορφη μέρα. Μάλιστα ο ίδιος συναντήθηκε με τον πρό-
εδρο του χιονοδρομικού, όπου και του ανέλυσε το project
#pieria365. Σκι, πάντως, τον κύριο Μπαραλιάκο δεν τον εί-
δαμε να κάνει, αλλά στο κατέβασμα απαθανάτισε τα σου-
βλάκια που απόλαυσε! 

Για σκι και σουβλάκι ο Μπαραλιάκος στο Ελατοχώρι 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Μ. Σχοινάς 
και το κίτρινο
τριαντάφυλλο 

Στον τόπο της δολοφονίας του
19χρονου Άλκη Καμπανού βρέ-
θηκε ο αντιπρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης
Σχοινάς, αφήνοντας ένα κίτρινο
τριαντάφυλλο στη μνήμη του νεα-
ρού φιλάθλου. «Η βία, ο φανατι-
σμός και το μίσος των ολίγων δεν
θα μας λυγίσουν» ήταν το μήνυμα
που έστειλε ο κ. Σχοινάς, προ-
σθέτοντας πως «οι πολλοί που
αγαπάμε και υπηρετούμε τον
αθλητισμό είμαστε πιο δυνατοί».

Δεν θα είναι και 
πάλι υποψήφιος
περιφερειάρχης 

Την πρόθεσή του να μην είναι και
πάλι υποψήφιος περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας έκανε γνω-
στή, μέσω συνέντευξης, ο Χρήστος
Γιαννούλης. Ο βουλευτής, πλέον, του
ΣΥΡΙΖΑ  στην Α’ Θεσσαλονίκης,
που βρέθηκε αντίπαλος του Απόστο-
λου Τζιτζικώστα για τη διεκδίκηση
της περιφέρειας, δεν φαίνεται διατε-
θειμένος να κατέβει και πάλι ως επι-
κεφαλής συνδυασμού στις περιφε-
ρειακές εκλογές του 2023.

Το ενδιαφέρον 
του Χατζηβασιλείου
για το επί κοντώ 
Λίγη από τη δόξα της κορυφαίας
επικοντίστριας Ηλιάνας Τριαντα-
φύλλου επιχείρησε να «κλέψει» ο
βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος
Χατζηβασιλείου, ο οποίος την επι-
σκέφθηκε στον χώρο όπου προ-
πονείται και κοπιάζει υπό την κα-
θοδήγηση του προπονητή Σάββα
Κεφαλίδη. Μάλιστα ο κ. Χατζηβα-
σιλείου δηλώνει υπερήφανος ως
Σερραίος και ως Έλληνας υπεν-
θυμίζοντας πως «είμαστε στο
πλευρό της Ηλιάνας».

Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Αφήνει αιχμές
για την καθυστέρηση στη λήψη ούρων

Θα διεκδικήσει εκ νέου 
τον Δήμο Αμπελοκήπων 

Μία ακόμη θητεία θα διεκδικήσει ο Λάζαρος Κυ-
ρίζογλου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.
Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος δή-
μαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης την έκανε γνω-
στή σε εκδήλωση της δημοτικής του ομάδας, όπου
απαίτησε από όλους να εντείνουν τις προσπάθειές
τους, ώστε να μπορέσουν του χρόνου τον Οκτώβριο
να ζητήσουν την ψήφο των δημοτών κοιτώντας τους,
όπως είπε χαρακτηριστικά, στα μάτια.

Παρών στην πρωτοχρονιάτικη
πίτα του ΓΣ Ηρακλής 

Ο Θόδωρος Καράογλου είναι γνωστός Ηρακλη-
δέας, για αυτό άλλωστε δεν θα μπορούσε να λείπει
και από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
συλλόγου, η οποία έγινε στην αίθουσα τροπαίων,
στα γραφεία του ΓΣ. Μάλιστα ο βουλευτής της ΝΔ
στη Β’ Θεσσαλονίκης θυμήθηκε την ημέρα που η
Βουλή ενέκρινε ομόφωνα την τροπολογία που
έδινε την ευκαιρία στον ιστορικότερο σύλλογο της
χώρας να κάνει μια νέα αρχή. Για την ιστορία, το
φλουρί βρέθηκε στο κομμάτι της γυναικείας ομά-
δας βόλεϊ.

Στο πλευρό του Τσίπρα 
και ο Σωκράτης Φάμελλος 

Ξεκάθαρα υπέρ της πρότασης του Αλέξη Τσίπρα
για εκλογή του προέδρου από τη βάση τάσσεται ο
Σωκράτης Φάμελλος. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη
Β’ Θεσσαλονίκης επισημαίνει, μάλιστα, πως πρόκει-
ται για σημαντική τομή που στέλνει συγκεκριμένα
μηνύματα, όπως το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν φοβάται να
αλλάξει, εμπιστεύεται τη βάση και τα μέλη του κόμ-
ματος.

Φόρεσε μαγιό η Αηδονά
Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρί-

σει… Έτσι, η δημοτική σύμβουλος του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης Νέλλη Αηδονά φόρεσε το μαγιό της και
έσπευσε στη θάλασσα, μόλις είδε να ανεβαίνει λίγο
ο υδράργυρος. Η κυρία Αηδονά αψήφησε το κρύο
και βούτηξε στα νερά, αν και όπως έγραψε σε σχετι-
κή ανάρτηση ένα… πουλοβεράκι χρειάστηκε για να
ζεσταθεί στη συνέχεια!

ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ20



Έπειτα από μία εβδομάδα «πολιορκίας», ο δήμαρχος
της Οτάβα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να
αντιμετωπίσει τον αποκλεισμό της πρωτεύουσας του
Καναδά από τους οδηγούς φορτηγών και τους διαδη-
λωτές που διαμαρτύρονται για τα περιοριστικά μέτρα
λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η κατάσταση είναι «εκτός
ελέγχου», καθώς οι διαδηλωτές είναι πολύ περισσότεροι από
τους αστυνομικούς.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που ήταν επικεν-
τρωμένες στην Οτάβα επεκτάθηκαν το Σαββατο-
κύριακο και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Κανα-
δά, ενώ δεκάδες φορτηγά και διαδηλωτές
έχουν παραλύσει το χιονισμένο κέντρο της

πρωτεύουσας.  «Χάνουμε τη μάχη. Πρέπει να ξα-
ναπάρουμε την πόλη μας», είπε ο δήμαρχος, χαρα-

κτηρίζοντας «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά των διαδη-
λωτών που κλείνουν τους δρόμους και κορνάρουν αδιάκοπα. 

Το κίνημα, που βαφτίστηκε «Κομβόι της ελευθερίας», είχε
αρχικό στόχο τη διαμαρτυρία κατά του μέτρου που υποχρέωνε
όλους τους οδηγούς φορτηγών να είναι εμβολιασμένοι για να
διασχίζουν τα σύνορα ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά, αλλά
μετατράπηκε σύντομα σε κίνημα κατά των υγειονομικών μέ-
τρων συνολικά και, για ορισμένους, κατά της κυβέρνησης
Τριντό. Οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την κατά-
ληψη του κέντρου της Οτάβας μέχρι την άρση των περιοριστι-
κών μέτρων.

Τ
ην ώρα που οι Ηνωμένες Πολι-
τείες επιμένουν στα σενάρια
περί επικείμενης ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία, Παρίσι

και Βερολίνο επιδίδονται σε διπλωματικό
μαραθώνιο για την εκτόνωση της κρίσης.

Στη Μόσχα ο Μακρόν
Με στόχο την επίτευξη μιας «ιστορικής

λύσης» για την Ουκρανία έφτασε χθες
στη Μόσχα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ
Πούτιν. 

Ο Μακρόν θεωρεί ότι ο διάλογός του
με τον Ρώσο πρόεδρο πιθανότατα θα εί-
ναι αρκετός για να αποτρέψει την έκρηξη
μιας στρατιωτικής σύγκρουσης, παρά τις
απαισιόδοξες εκτιμήσεις σε πολλές δυ-
τικές πρωτεύουσες.

«Συζητήσαμε τους όρους της απο-
κλιμάκωσης. Πρέπει να είμαστε πολύ
ρεαλιστές. Δεν θα προχωρήσουμε σε
μονομερείς χειρονομίες, αλλά είναι
απαραίτητο να σταματήσουμε την επι-
δείνωση της κατάστασης», τόνισε ο
Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος μεταβαίνει
σήμερα στο Κίεβο. Το Κρεμλίνο μετρία-
σε, πάντως, από την αρχή τις προσδο-
κίες, λέγοντας ότι το θέμα είναι πολύ
σύνθετο για να υπάρξει σημαντική
πρόοδος σε μία ημέρα.

Στις ΗΠΑ ο Σολτς
Σε παράλληλη αποστολή μεσολάβη-

σης, ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ
Σολτς είχε συνομιλίες χθες με τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Από τον
Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες μίλησαν για
«κοινό μέτωπο» παρά τα «αγκάθια» της
απροθυμίας των Γερμανών να στείλουν
όπλα στην Ουκρανία, και τη λειτουργία

του αμφιλεγόμενου ρωσογερμανικού
αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2.
Ο Σολτς θα μεταβεί την επόμενη εβδομά-
δα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Στο μεταξύ, Αμερικανοί αξιωματούχοι
προειδοποίησαν ότι η Ρωσία έχει ανα-
πτύξει ήδη το 70% των δυνάμεων που
χρειάζονται για μια εισβολή. 

Μιλώντας ανωνύμως, πηγές από τις
υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είπαν
ότι ο Πούτιν αναμένεται να έχει στη διά-
θεσή του 150.000 άνδρες, δύναμη επαρ-
κή για εισβολή μεγάλης κλίμακας στην
Ουκρανία περί τα μέσα του Φεβρουαρί-
ου. Τόνισαν ότι μια τέτοια σύρραξη θα εί-
χε βαρύ ανθρώπινο κόστος, στοιχίζοντας
τη ζωή σε 25.000-50.000 αμάχους,
5.000-25.000 Ουκρανούς στρατιωτικούς
και 3.000-10.000 Ρώσους στρατιωτι-

κούς. Θα μπορούσε να προκαλέσει επί-
σης μαζική έξοδο έως και 5 εκατομμυ-
ρίων προσφύγων, κυρίως στην Πολωνία.

Η Ρωσία διαψεύδει ότι σχεδιάζει να ει-
σβάλει στην Ουκρανία, αλλά διαμηνύει
ότι θα μπορούσε να λάβει απροσδιόριστα
στρατιωτικά μέτρα, εάν δεν ικανοποι-
ηθούν ορισμένες εγγυήσεις για την
ασφάλειά της, συμπεριλαμβανομένης
της δέσμευσης του ΝΑΤΟ ότι δεν πρόκει-
ται να εντάξει ποτέ την Ουκρανία στους
κόλπους της Συμμαχίας.

ΜΜικρός ήθελε να γίνει
χασάπης ο Πάπας
Φραγκίσκος

Εφ’ όλης της ύλης μίλησε ο Πά-
πας Φραγκίσκος στην ιστορική,
ωριαία, συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην ιταλική δημόσια τηλεό-
ραση RAI. Μιλώντας στον παρου-
σιαστή Φάμπιο Φάτσιο στην εκπομ-
πή «Che tempo che fa» σε απευθεί-
ας σύνδεση από το Βατικανό, ο
85χρονος Ποντίφικας αναφέρθηκε
σε σειρά θεμάτων που άπτονται της
θρησκευτικής και κοινωνικής
πραγματικότητας.

Είπε, μεταξύ πολλών άλλων, ότι
«πρέπει να αισθανόμαστε και να
αγγίζουμε τον πόνο του άλλου», και
ότι «τον μετανάστη πρέπει να τον
υποδεχόμαστε και να τον εντάσ-
σουμε στην κοινωνία. Δεν πρέπει
ποτέ να τον γκετοποιούμε». Ο Αρ-
γεντινός Ποντίφικας καταδίκασε τη
βία κατά των γυναικών και ομολό-
γησε ότι δεν μπορεί να βρει την
απάντηση στην ερώτηση γιατί υπο-
φέρουν τα παιδιά. «Υπάρχει μόνο
μία οδός: να υποφέρω μαζί τους»,
είπε.

Αποκάλυψε, επίσης, ότι όταν
ήταν μικρός ήθελε να γίνει… χασά-
πης, και επιβεβαίωσε την αγάπη
του για την κλασική μουσική και το
τανγκό.

Παρίσι και Βερολίνο στοχεύουν
στην επίτευξη μιας «ιστορικής
λύσης» για την Ουκρανία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Οτάβα από φορτηγατζήδες, διαδηλωτές

ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ21

Διπλωματικός πυρετός 
για εκτόνωση της κρίσης
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ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ22

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» θυμίζουν οι επιλογές
που έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά για θέρμανση τον φετινό
χειμώνα, καθώς την εκτόξευση των τιμών του φυσικού αε-
ρίου διαδέχεται πλέον η σοβαρή άνοδος στις τιμές του πε-
τρελαίου. Αν και οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης για το
2021 έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο (-17%), εντούτοις τους
τελευταίους μήνες καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση της
ζήτησης. 

Αυτό αναφέρουν παράγοντες της εγχώριας αγοράς πε-
τρελαιοειδών, οι οποίοι κάνουν γνωστό πως ο Ιανουάριος

έκλεισε με αύξηση 40% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσι-
νό μήνα, ενώ το τρίμηνο 15 Οκτωβρίου (έναρξη της διάθε-
σης του καυσίμου) με 31 Δεκεμβρίου οι πωλήσεις ήταν
υψηλότερες κατά 58,5%. Συνολικά το 2021 πωλήθηκαν
1.035.850 μετρικοί τόνοι έναντι 1.247.600 μετρικών τόνων
το 2020, οπότε και όπως προαναφέρθηκε οι τιμές ήταν
πρωτόγνωρα χαμηλές. Το 2020 επίσης η περίοδος διάθε-
σης του καυσίμου είχε παραταθεί και τον Μάιο, με τη ζή-
τηση να κινείται υψηλά. Ως προς την αύξηση των πωλήσε-
ων το διάστημα Οκτώβριος-Ιανουάριος, παράγοντες της

αγοράς μιλούν για αλλαγή της καταναλωτικής συμπερι-
φοράς. Η ενεργειακή κρίση και οι αυξήσεις στα τιμολόγια
του ρεύματος οδήγησαν καταναλωτές στο να προτιμή-
σουν για τη θέρμανσή τους το πετρέλαιο, το οποίο ήταν η
φθηνότερη επιλογή. Ο χειμώνας επίσης ήταν βαρύς και
ιδίως με την τελευταία επέλαση της «Ελπίδας» πολλά νοι-
κοκυριά έκαναν μεγάλες και σε μικρό χρονικό διάστημα
καταναλώσεις, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο να σπεύ-
σουν σε νέες παραγγελίες. 

Μιχάλης Μαστοράκης

Θέρμανση: Στροφή στο πετρέλαιο, αλλά κaι αυτό… καλπάζει

Μ
έτρα στήριξης της κοινωνίας,
η οποία πλήττεται από την
ακρίβεια, μελετά η κυβέρνη-
ση. Τα σενάρια τροφοδοτεί η

άνοδος του πληθωρισμού τον Ιανουάριο,
μήνα κατά τον οποίο, εκτός από την ενέρ-
γεια, εμφανίζονται σημαντικές αυξήσεις
και στα τρόφιμα. Ένα από τα βασικά ζητή-
ματα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης σχετίζεται με τη μείωση
έμμεσων φόρων όπως ο ΦΠΑ.

Παράλληλα στο τραπέζι εσχάτως έχει
πέσει και το σενάριο ενίσχυσης των χαμη-
λοσυνταξιούχων, οι οποίοι βλέπουν το ει-
σόδημά τους να μειώνεται λόγω της ακρί-
βειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο
υπουργείο Οικονομικών μελετούν το ενδε-
χόμενο να δοθεί ένα έκτακτο βοήθημα
τουλάχιστον σε 300.000 χαμηλοσυνταξι-
ούχους ως άμεση εισοδηματική ενίσχυση.
Βεβαίως, αυτό που απασχολεί το οικονομι-
κό επιτελείο είναι το μεγάλο δημοσιονομι-
κό κόστος που έχει το συγκεκριμένο μέτρο,
το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 400 με
500 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη μια κατηγο-
ρία ευάλωτων που υπάρχει σκέψη να ενι-
σχυθεί είναι οι μακροχρόνια άνεργοι.

Στον «πάγο» η μείωση στα καύσιμα
Πάντως σε αυτήν τουλάχιστον τη φάση

δεν εξετάζεται μείωση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς το μέ-
τρο θεωρείται εξαιρετικά ακριβό και ταυ-
τόχρονα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στον ANT1,
παραδέχθηκε ότι η «ακρίβεια ροκανίζει το
διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη». Όπως εί-

πε χαρακτηριστικά, προκειμένου να αντι-
μετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η κυβέρνη-
ση κινείται σε τρεις άξονες. Στην ενίσχυση
των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, η
οποία ενίσχυση να φτάνει πάντα στον πολί-
τη, και βεβαίως την ενίσχυση αυτή να την
αντέχει δημοσιονομικά το κράτος. Ο
υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι μέ-
σα στο 2021 ενισχύθηκε το διαθέσιμο εισό-
δημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των
νοικοκυριών μέσα από τις παρεμβάσεις
της κυβέρνησης. Ερωτηθείς αν θα μειωθεί
ο συντελεστής ΦΠΑ για βασικά τρόφιμα ή ο
ΕΦΚ για τα καύσιμα, είπε ότι όλα είναι
ανοιχτά, αλλά δεν υπάρχει τέτοια προοπτι-

κή στο άμεσο μέλλον, καθώς για να γίνει
κάτι τέτοιο θα πρέπει προηγουμένως να το
επιτρέψουν τα δημοσιονομικά μας.

«Ψαλίδι»
Επιπλέον, λόγω της μείωσης του τζίρου

στην αγορά υπάρχει ο κίνδυνος οι επιχειρή-
σεις να μην καταφέρουν να επιστρέψουν τα
ποσά από τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαί-
σιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών εξετά-
ζει σενάρια για μεγαλύτερο «κούρεμα» της
επιστρεπτέας προκαταβολής, με επίκεντρο
τους κλάδους που βρίσκονται στη δίνη του
κυκλώνα, όπως είναι η εστίαση.

Σε ό,τι αφορά την επιστρεπτέα προκατα-

βολή, ο κ. Σταϊκούρας σε τηλεοπτική του
συνέντευξη ανέφερε ότι, ενώ μοιράστηκαν
στις επιχειρήσεις περίπου 8,3 δισ. ευρώ, οι
οφειλές που έχουν βεβαιωθεί είναι περί-
που 3 δισ. και τον Ιούνιο αναμένεται τελικά
να επιστραφούν περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Σενάριο για ενίσχυση
χαμηλοσυνταξιούχων 

Λόγω της ακρίβειας βλέπουν
το εισόδημά τους να μειώνεται
- Προς νέο «κούρεμα» 
η επιστρεπτέα 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Ε
πιπλέον φόροι και πρόστιμα που
επέβαλε η εφορία σε ελέγχους
που διεξήγαγε το 2021 ήταν...
άκυρα, όπως αποδεικνύεται από

τις ενστάσεις των θιγόμενων και κυρίως
των συνταξιούχων, οι οποίοι έλαβαν ανα-
δρομικά τον Δεκέμβριο του 2019! 

Πονεμένη ιστορία
Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων έρχονται να επιβεβαι-
ώσουν μια... πονεμένη ιστορία που ταλαι-
πωρεί χιλιάδες φορολογούμενους όταν
έρχονται αντιμέτωποι με την εφορία. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Αρχής, στο 45%
των περιπτώσεων κακώς επιβλήθηκαν
πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα, οπότε το
Δημόσιο οφείλει να διαγράψει τα σχετικά
ποσά ή αν τα έχει εισπράξει, να τα επι-
στρέψει! Σημειώνεται ότι το 2020 το ποσο-
στό των λανθασμένων αποφάσεων ήταν
στο 40,4%, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό
απόρριψης οφείλεται και στα αναδρομικά
που έλαβαν χιλιάδες συνταξιούχοι και βε-
βαιώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019. 

Εκδικάστηκαν 9.290 προσφυγές
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κατά

την περσινή χρονιά εκδικάστηκαν 9.290
προσφυγές φορολογουμένων, οι οποίοι
αμφισβήτησαν τις εκθέσεις φορολογικού
ελέγχου των υπαλλήλων και φυσικά τα

ποσά και τα πρόστιμα που τους επιβλήθη-
καν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες των
ΔΟΥ, των Ελεγκτικών Κέντρων και της Δι-
εύθυνσης Έρευνας και Διασφάλισης Δη-
μοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ, το 2021 εκδικάστηκαν από τη
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 9.290
προσφυγές φορολογουμένων, οι οποίοι
αμφισβήτησαν τα ποσά που τους βεβαί-
ωσαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες των ΔΟΥ, η
Υπηρεσία Έρευνας και Διασφάλισης Δη-
μοσίων Εσόδων και τα Ελεγκτικά Κέντρα.
Από τις 9.290 υποθέσεις δεν εξετάστηκαν
ή απορρίφθηκαν οι 1.764, ενώ σε 76 περι-
πτώσεις οι φορολογούμενοι που είχαν
προσφύγει παραιτήθηκαν στη συνέχεια. 

Μεγάλο το ποσοστό αστοχιών
Έτσι, από τις 7.526 προσφυγές που εξε-

τάστηκαν, έγιναν δεκτές οι 3.478, ή ποσο-
στό 44,2%, ενώ απορρίφθηκαν οι 4.048
προσφυγές επί του συνόλου των αποφά-
σεων που εκδικάστηκαν ή απορρίφθηκαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το
2013, όταν άρχισε να λειτουργεί η Διεύ-
θυνση Επίλυσης Διαφορών, έχουν εκδι-
καστεί 67.313 προσφυγές, οι οποίες αντι-

στοιχούν σε πρόσθετους φόρους και πρό-
στιμα ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευ-
ρώ. Από αυτές έγιναν αποδεκτές μερικώς
ή ολικώς 17.030 ή 25,3% με τον συνυπολο-
γισμό και των υποθέσεων που απορρί-
φθηκαν σιωπηρώς. Το ποσοστό... αστο-
χιών θεωρείται εξαιρετικά μεγάλο και
ανακλά τη... βιασύνη για τον καταλογισμό
φόρων και προστίμων που δεν θα έπρεπε
να επιβληθούν!

Όπως ορίζεται από τη φορολογική νο-
μοθεσία, ο φορολογούμενος που παρα-
λαμβάνει σημείωμα ελέγχου και την πρά-
ξη προσδιορισμού του φόρου από την
εφορία μπορεί να προσφύγει στη Διεύ-
θυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, εν-
τός 30 ημερών, συνυποβάλλοντας όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει. Στη
συνέχεια, η διεύθυνση αποφασίζει εντός
120 ημερών και εφόσον δεν εκδοθεί από-
φαση και δεν ενημερωθεί ο φορολογού-
μενος που καταθέτει την προσφυγή, τότε
αυτή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επίδομα
θέρμανσης:
Αντίστροφη
μέτρηση για
αιτήσεις και
πληρωμές

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα της AAΔΕ
«myΘέρμανση» για την υποβολή αιτήσεων
από πολίτες που πληρούν τα νέα διευρυμέ-
να εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια,
προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρ-
μανσης. Η παράταση που έδωσε το υπουρ-
γείο Οικονομικών για την υποβολή αιτήσε-
ων είναι η 15η Φεβρουαρίου. Η αρχική προ-
θεσμία έληγε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και
έχουν ήδη καταβληθεί 86 εκατ. ευρώ σε
σύνολο 168 εκατ. ευρώ που προβλέπονται
για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022. Η επό-
μενη καταβολή αναμένεται να πραγματο-
ποιηθεί:
� Έως τις 28 Φεβρουαρίου για το σύνολο

των αγορών που τιμολογήθηκαν έως τις
31 Ιανουαρίου 2021 και υπό την προϋπό-
θεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία θα
έχουν καταχωριστεί έως και τις 15 Φε-
βρουαρίου 2022.

� Έως τις 29 Απριλίου 2022 για τις αγορές
που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου
2022 και υπό την προϋπόθεση ότι τα
απαιτούμενα στοιχεία θα έχουν καταχω-
ριστεί έως και τις 15 Απριλίου 2022.
Ειδικά για το φυσικό αέριο, τα δικαιολο-

γητικά αγορών για την περίοδο 1/10/2021
έως 31/3/2022, με ημερομηνία έκδοσης
του παραστατικού πληρωμής έως τις 16
Μαΐου 2022, θα καταχωρίζονται έως τις 31
Μαΐου 2022 με το αντίστοιχο ποσό επιδόμα-
τος να καταβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου
2022.
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ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ23

Χιλιάδες φορολογούμενοι
και κυρίως συνταξιούχοι 
γλιτώνουν ποσά 
εκατομμυρίων ευρώ

Επιστρέφει πρόστιμα και
φόρους λόγω... λάθους!

ΕΦΟΡΙΑ



Θ
ετικό είναι το momentum στο
ελληνικό χρηματιστήριο, το
οποίο συνεχίζει την ενθαρ-

ρυντική διαφοροποίηση έναντι των
ευρωπαϊκών και πλειονότητας άλλων
διεθνών χρηματιστηρίων. Στις τράπε-
ζες το κύριο στοίχημα των ξένων
αποτυπώνεται στο 20,88% του ομώ-
νυμου δείκτη από την αρχή του έτους
και -πλέον- κοντά στην υπέρβαση
των 700 μονάδων. Τεχνικά όσο ο Γενι-
κός Δείκτης αρνείται να δώσει κλει-
σίματα χαμηλότερα των 911 - 906 (εκ-
θετικός ΚΜΟ 90 ημερών) ή έστω χα-
μηλότερα των 900 - 897 μονάδων
(απλός ΚΜΟ 200 ημερών), υπερέχει
το σενάριο που θέλει κίνηση προς τε-
τραψήφια νούμερα, με ενδιάμεση
αντίσταση στις 960 μονάδες. Σε περί-
πτωση καθοδικής διαφυγής χαμηλότερα των 897, οι επό-
μενες στηρίξεις θα είναι στις 888 και 884 μονάδες (εκθε-
τικός ΚΜΟ 200 ημερών). Για τον δείκτη της υψηλής κε-
φαλαιοποίησης στο στόχαστρο των αγοραστών είναι οι

2.366 - 2.371 και 2.390 μονάδες. Αντίθετα, οι πωλητές
στοχεύουν να δοκιμάσουν τις στηρίξεις στις 2.245 (απλός
ΚΜΟ 90 ημερών), 2.200 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών),
2.195 (ημερήσιο «stop long»), 2.170 (απλός ΚΜΟ 200
ημερών) και 2.128 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Δωρεά στη Fabric Republic 
από την BAT Hellas

Διπλασιάζοντας τα έσοδα από την πώληση
των ρούχων μιας από τις πιο sustainable
συλλογές που έχουν δημιουργηθεί, η ΒΑΤ
Hellas προσέφερε σημαντική δωρεά στη
Fabric Republic, στηρίζοντας περισσότερες
από 1.600 οικογένειες και ανθρώπους που
βρίσκονται σε ανάγκη. 

Ο οργανισμός Fabric Republic συλλέγει
πλεονάζοντα ρουχισμό και του δίνει μια
δεύτερη ευκαιρία στη ζωή ανακυκλώνον-
τάς τον και επαναχρησιμοποιώντας τον,
ενώ ταυτόχρονα απασχολεί ανθρώπους
που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομά-
δες. Μέσα από αυτήν τη δράση υπολογίζε-
ται ότι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε κα-
θαρό ρουχισμό 1.660 οικογένειες, πολίτες
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων αποκτούν
εργασία, ενώ 1.160 κιλά ρούχων δεν κατα-
λήγουν στις χωματερές και 7.750 κιλά διο-
ξειδίου του άνθρακα δεν εκλύονται στο πε-
ριβάλλον.

Αιτήσεις για «ζεστό χρήμα»
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσε-
ων από επιχειρήσεις για τα δάνεια του Τα-
μείου Ανάκαμψης, με το πρώτο «ζεστό
χρήμα» στην αγορά να αναμένεται τον
Απρίλιο ή το αργότερο τον Μάιο. Την αρχή
έκανε η Εθνική Τράπεζα, η οποία το Σάβ-
βατο «ανέβασε» όλες τις πληροφορίες
που χρειάζονται για την υποβολή της σχε-
τικής αίτησης σε ειδική ιστοσελίδα, προ-
σκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να κα-
ταθέσουν αίτηση. 
Την ίδια στιγμή βέβαια ήδη οι τράπεζες
έχουν κάνει παρουσιάσεις σε εκατοντά-
δες επιχειρήσεις και τα πρώτα επιχειρη-
ματικά σχέδια είναι ήδη έτοιμα προς κα-
τάθεση. Μάλιστα, την προηγούμενη
εβδομάδα και η Τράπεζα Πειραιώς πραγ-
ματοποίησε ειδική εκδήλωση ενημέρω-
σης παρουσία του Θόδωρου Σκυλακάκη,
αναδεικνύοντας τα οφέλη αλλά και τα
χρονοδιαγράμματα συμμετοχής στη δια-
δικασία.

ΟΛΘ: Τέσσερις «μνηστήρες» 
για σιδηροδρομική σύνδεση 
6ου προβλήτα

Τέσσερα είναι τα επενδυτικά σχήματα που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό
που διενεργεί η ΕΡΓΟΣΕ για τη σιδηροδρο-
μική σύνδεση του 6ου προβλήτα του Οργανι-
σμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και την κατα-
σκευή του δυτικού προαστιακού σιδηροδρό-
μου Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός δη-
μοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 53,5
εκατ. ευρώ (πλην ΦΠΑ).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία του Face-
book για εξαγορά της ελληνικής startup εταιρείας προηγμέ-
νης ηχητικής τεχνολογίας Accusonus. Οι ίδιες πηγές σημει-
ώνουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμε-
νες μέρες, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται συνάντηση
του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη με την ηγετική μονάδα
της Accusonus. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Meta Plat-
forms θα εξαγοράσει το 100% της Accusonus από τους ιδρυ-
τές και μετόχους της Αλέξανδρο Τσιλφίδη, Ηλία Κοκκίνη και
Μιχάλη Τζάννε, όπως και έτερο μέτοχό της, το κεφάλαιο επι-
χειρηματικών συμμετοχών Big Pi Ventures, συμφερόντων
Μάρκου Βερέμη, σε αποτίμηση (enterprise value) που κινεί-
ται στην περιοχή μεταξύ 70 και 100 εκατ. ευρώ. Η Accusonus
δραστηριοποιείται στην Αθήνα και στην Πάτρα, όπου διατη-
ρεί γραφεία, ενώ η έδρα της είναι στη Μασαχουσέτη των
ΗΠΑ. Παράλληλα, το Facebook σχεδιάζει την ίδρυση θυγα-
τρικής στη χώρα μας προκειμένου να προχωρήσει και σε νέ-
ες εξαγορές.

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Mytilineos, στα 23,8 από
19,5 ευρώ, δίνει η Euroxx σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τη σύσταση
overweight. Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για «ελκυστικό συνδυασμό
αξίας και ανάπτυξης», με το περιθώριο ανόδου για τη μετοχή να εκτιμάται
στο 57%. Τονίζει ότι η εταιρεία εμφάνισε ξανά αποτελέσματα-ρεκόρ το
2021, ενώ εμφανίζει σχετική «ανοσία» στην τέλεια καταιγίδα που πλήττει
την αγορά ενέργειας. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι είναι εφικτό η εται-
ρεία να εμφανίσει καθαρά κέρδη ύψους 262 εκατ. ευρώ φέτος, αυξημένα
κατά 61% σε ετήσια βάση και διπλάσια σε σχέση με τα κέρδη του 2020. 

Mytilineos: Περιθώριο ανόδου άνω του 50% βλέπει η Euroxx

Έπεσαν οι υπογραφές στο deal του Facebook με την ελληνική Accusonus
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Χρηματιστήριο: Με το βλέμμα στις τράπεζες 



O
Όμιλος Donkey Hotels, ιδιοκτησίας της οικογέ-
νειας Ιωάννου, προχωράει στην πρώτη του επέν-
δυση εκτός Αθήνας επιλέγοντας τη Σαντορίνη.

Το Nous θα λειτουργήσει τον Ιούνιο του 2022 στη Μεσα-
ριά από τη Yes! Hotels. Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, το νέο resort έχει δυναμικότητα 121 δωμα-
τίων, τα περισσότερα εκ των οποίων διαθέτουν ιδιωτικές
πισίνες. Βασικό χαρακτηριστικό όλων των κατηγοριών
δωματίων είναι η ευρυχωρία. Δωμάτια, bungalows και
σουίτες αλλά και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι είναι σχε-
διασμένοι με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνουν στον επισκέ-
πτη άνεση χώρου. Κάθε ξεχωριστή «γειτονιά» του Nous
έχει το δικό της ύφος. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη
φύτευση των εξωτερικών χώρων. Είναι έτσι μελετημένη
ώστε τα περισσότερα δωμάτια να έχουν τους δικούς
τους μεγάλους ιδιωτικούς κήπους, αλλά επιπλέον να
δημιουργούνται και οάσεις δροσιάς για όλους.

Intrakat: Προχωρημένες
συζητήσεις για χρηματοδότηση
έως 120 εκατ.

Η διοίκηση της Intrakat στο πλαίσιο περαιτέρω ενί-
σχυσης της κεφαλαιακής της δομής για την εκτέλεση
του επενδυτικού της πλάνου βρίσκεται σε προχωρημέ-
νες διαπραγματεύσεις για χρηματοδότηση θυγατρικών
της εταιρειών, με το συνολικό ποσό των έως 120 εκατ.
ευρώ από κοινού και ισόποσα από τις Εθνική Τράπεζα
και Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (Διοργανώτριες Τράπεζες),
έχοντας υπογράψει τους σχετικούς βασικούς ενδεικτι-
κούς όρους και προϋποθέσεις αυτής, η υλοποίηση της
οποίας τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για χρηματοδο-
τήσεις αντίστοιχης φύσης. Το προϊόν της χρηματοδότη-
σης θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και λειτουρ-
γία σταθμών ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων και τέσσερα ώρι-
μα αιολικά πάρκα ισχύος 100 ΜW, καθώς και για τη συμ-
μετοχή και υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Σημειώνεται ότι η
εταιρεία με την ολοκλήρωση της κατασκευής των ανω-
τέρω τεσσάρων ώριμων αδειοδοτικά έργων αναμένει
ενίσχυση των ενοποιημένων λειτουργικών της κερδών
σε επίπεδο EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ ανά έτος, σε
επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ αυξάνει την παραγωγική
της δυναμικότητα.

Ψηφιακό Μουσείο 
από τη Μινέττα Ασφαλιστική

H Μινέττα Ασφαλιστική προχώρησε στη δημιουργία του
Ψηφιακού Μουσείου Μινέττα, ενός τρισδιάστατου ψηφια-
κού χώρου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Από την προ-
ηγούμενη Παρασκευή το κοινό μπορεί να επισκέπτεται
τον χώρο μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το κινητό
τηλέφωνο ή το tablet του, ακολουθώντας τον παρακάτω
σύνδεσμο www.minetta.gr/el/static/psifiako-mouseio-
minetta. Σημειώνεται ότι η περιήγηση μπορεί να γίνει και
με χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας, καθώς ο
χώρος υποστηρίζει τεχνολογία Virtual Reality.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ανανέωση συμβολαίου μεταξύ 
ΔΕΠΑ Εμπορίας και Sonatrach

Στην ανανέωση του συμβολαίου προμήθειας
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προχώρη-
σαν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η εθνική εταιρεία υδρο-
γονανθράκων της Αλγερίας Sonatrach, επιβεβαι-
ώνοντας τη δια-
χρονικά εποικο-
δομητική συνερ-
γασία τους, όπως
αναφέρει η ελλη-
νική εταιρεία σε
σχετική ανακοί-
νωση. Η συμφω-
νία για την ανανέ-
ωση του υφιστάμενου συμβολαίου προμήθειας L-
NG υπεγράφη διαδικτυακά από την αντιπρόεδρο
της Sonatrach, αρμόδια για Δραστηριότητες Μάρ-
κετινγκ Fatiha Neffah και τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνο Ξιφαρά
στα γραφεία του Ομίλου Sonatrach. Πέραν της
παράδοσης φορτίων LNG στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, τα
οποία διοχετεύονται στην ελληνική αγορά, η νέα
συμφωνία περιλαμβάνει την προσαρμογή των
όρων του υφιστάμενου μακροχρόνιου συμβολαί-
ου με βάση τα σημερινά δεδομένα αλλά και τις
μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας.

ΕΔΑ Αττικής: Επιδότηση για
εγκατάσταση φυσικού αερίου
Από τις 4 Φεβρουαρίου 2022 τέθηκε σε ισχύ το νέο
εταιρικό πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης
θέρμανσης φυσικού αερίου της Εταιρείας Διανο-
μής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής ΜΑΕ). Η επιδό-
τηση αφορά σε νέες συνδέσεις με αυτόνομη ή
κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου για κατοικίες
που βρίσκονται επί του ενεργού δικτύου διανομής
φυσικού αερίου. Το πρόγραμμα επιδότησης της
ΕΔΑ Αττικής καλύπτει μέρος της συνολικής δαπά-
νης για τη μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστα-
σης θέρμανσης για χρήση φυσικού αερίου. Για
διαμερίσματα και μονοκατοικίες το επιδοτούμενο
ποσό ανέρχεται σε 400 ευρώ, ενώ για πολυκατοι-
κίες μπορεί να ανέλθει έως τις 3.000 ευρώ.

Alpha Trust Ανδρομέδα: 
Στις 25/2 η ΓΣ για την ΑΜΚ

Για τις 25 Φεβρουαρίου ορίστηκε η έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομέδα, όπου θα
συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοί-
νωση, στην ημερήσια διάταξη θα τεθούν τα εξής: 1.
Παράταση της διάρκειας της εταιρείας. 2. Τροποποί-
ηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, και έκδο-
ση νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετο-
χών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό
Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
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Nous: Το πρώτο resort
της Donkey Hotels 
στη Σαντορίνη

Βαρβαρέσος: Αίτηση για λήψη
προληπτικών μέτρων έναντι πιστωτών

Η εταιρεία Βαρβαρέσος ανακοίνωσε ότι κατέθεσε
την από 1/2/2022 και με αριθμό κατάθεσης
55/ΤΦ/2022 αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’
άρθρο 53 Ν. 4738/2020 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέ-
ροιας, η οποία δη-
μοσιεύτηκε στο ηλε-
κτρονικό μητρώο
φερεγγυότητας του
άρθρου 84 Ν.
4738/2020 με αριθ-
μό πρωτοκόλλου
100774/01.02.2022
και επί της οποίας χορηγήθηκε η από 2/2/2022 προ-
σωρινή διαταγή λήψης προληπτικών μέτρων, με την
οποία διετάχθησαν προληπτικά μέτρα προστασίας της
εταιρείας μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, η οποία
ορίστηκε για την 6/4/2022 και το αργότερο μέχρι τέσ-
σερις μήνες από τη χορήγηση των προληπτικών μέ-
τρων προστασίας.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μ
προστά σε ένα άνευ προ-
ηγουμένου αδιέξοδο κινδυ-
νεύει να βρεθεί το πρωτά-
θλημα της Super League 1

με την υπόθεση του Άρη. Το μπάχαλο πα-
ραμονεύει, αν μέχρι τις 15 Μαρτίου που
τελειώνει η κανονική σεζόν του πρωτα-
θλήματος δεν έχει εκδοθεί η απόφαση
του Ανώτατου Αθλητικού Δικαστηρίου
της Λωζάνης (CAS) για την υπόθεση των
«κίτρινων». Όπως είναι γνωστό, από τον
Άρη αφαιρέθηκαν έξι βαθμοί, επειδή
κρίθηκε ένοχος πλαστογραφίας στη με-
ταγραφή του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή
Λέτσκοφ. Αν ο Άρης τελικά, στην κανονι-
κή σεζόν, δεν καταφέρει να πάρει μία από
τις έξι πρώτες θέσεις που οδηγούν στο
μίνι πρωτάθλημα των play offs και αναγ-
καστεί να παίξει στα play out, τι θα γίνει
αν του επιστραφούν οι έξι βαθμοί; Τότε
θα πρέπει να πάρει μέρος στα play offs κι

όχι στα play out. Τα play offs, ωστόσο, με
στόχο την Ευρώπη, θα έχουν ήδη αρχίσει
με έξι ομάδες στις οποίες δεν θα περι-
λαμβάνεται ο Άρης. Που δικαιωματικά θα
πρέπει να πάρει μέρος εκεί και να υποβι-
βαστεί η 6η της βαθμολογίας στα play
out, το οποίο μίνι πρωτάθλημα επίσης θα
έχει ξεκινήσει! Πότε, ωστόσο, θα βγει η
απόφαση του CAS για τον Άρη; Ουδείς
γνωρίζει. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα
και μπορεί η απόφαση να βγει πέραν του
εξαμήνου. Η προσφυγή τού Άρη κατατέ-
θηκε στις 22 Σεπτεμβρίου.

Με βάση και την υπόθεση του Άρη, ο
Παναθηναϊκός που έχασε 2-1 με ανατρο-
πή από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα κινδυ-
νεύει να βρεθεί εκτός play offs για έξοδο
στην Ευρώπη. Μπορεί να έχει δίκαια πα-
ράπονα από τον μη καταλογισμό πέναλτι
υπέρ του (σφύριξε… αδιάφορα ο Λετο-
νός διαιτητής Τρεϊμάνις) και ενώ προ-

ηγούταν 1-0, αλλά η ουσία είναι πως, τέσ-
σερις αγωνιστικές πριν από το τέλος της
κανονικής σεζόν, βρίσκεται στην 6η θέση
και κινδυνεύει: από τον ΠΑΣ Γιάννινα νι-
κητή 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο,
τον Αστέρα Τρίπολης, τον Άρη και τον Βό-
λο (0-2 στο μεταξύ τους ματς στο «Βικελί-
δης») και τον ΟΦΗ. Οι «πράσινοι», απο-
δεκατισμένοι από τιμωρημένους και
τραυματίες, παραδόθηκαν στην Τούμπα
στο β’ μέρος κόντρα σε έναν εξαιρετικό
ΠΑΟΚ. Συμπλήρωσε έτσι τρεις ήττες σερί
η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ΠΑΟΚ
διατήρησε τη διαφορά των εννέα βαθμών
από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος
πέρασε δύσκολα 3-0 από τον Ιωνικό. Ο
Τσέχος γκολκίπερ Τόμας Βάτσλικ τον
έσωσε στο πρώτο μέρος με τρεις σωτή-
ριες αποκρούσεις. Η ΑΕΚ επανήλθε στις
νίκες, 3-0 τον Απόλλωνα με δύο γκολ του
Αραούχο.

Τι θα γίνει αν έχουν αρχίσει
τα play offs και 
του επιστραφούν 
οι έξι βαθμοί από το CAS;

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 22 αγώνες
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Κομφούζιο ενόψει με Άρη



Σ
το Πεκίνο άρχισαν με κάθε
επισημότητα, αλλά και τα…
υγειονομικά πρωτόκολλα, οι

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Την
παράσταση έκλεψε κατά την τελετή
έναρξης μια χορωδία από 40 Κινε-
ζάκια που έψαλε τον Ολυμπιακό
Ύμνο στα ελληνικά. Τα πιτσιρίκια
χρειάστηκαν τρεις μήνες εντατικά
μαθήματα για να το καταφέρουν.

Η τελετή ήταν λιτή μεν αλλά φαν-
τασμαγορική, στο πανέμορφο στά-
διο «Φωλιά του Πουλιού», το οποίο
φιλοξένησε και τους Θερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες το περασμένο
καλοκαίρι. Με τεχνολογία LED σχη-
ματίστηκε από τον διάσημο Κινέζο
σκηνοθέτη Ζανγκ Γιμού μια πίστα
πάγου και με την παρουσία 3.000 εθελοντών, δημιουργήθηκε μια όμορφη… ψηφιακή ατμόσφαιρα. «Πρωταγωνίστρια»
του σόου ήταν μια νιφάδα χιονιού που συμβόλιζε την αλληλεγγύη και την ευημερία. Ο Γιμού είχε σκηνοθετήσει και
τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρώτη, φυσικά, παρέλασε η Ελλάδα με σημαιοφόρους τούς Απόστολο Αγγέλη
και Σοφία Ντάνου, και ακολούθησαν οι 91 άλλες χώρες, σύμφωνα με το κινεζικό αλφάβητο. 

Λάμψη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Λέτσε και Σεντ Ετιέν 
για τον 19χρονο Άλκη

Αντιδράσεις για τη δολοφονία του Άλκη Καμ-
πανού υπήρξαν και στην Ευρώπη. Οι οπαδοί της
Λέτσε στην Ιταλία κρέμασαν πανό που έγραφε «Ο
Άλκης ζει, οι Ούλτρας ενάντια στα μαχαίρια». Στη
Γαλλία, οι οπαδοί της Σεντ Ετιέν στο ματς με τη
Μονπελιέ 3-1 έγραψαν ένα πανό στα ελληνικά
που έλεγε: «Είμαστε κι εμείς Άρης. Καλό ταξίδι,
Άλκη».

Η Σενεγάλη την κούπα 
στην Αφρική

Η Σενεγάλη είναι η νέα κάτοχος του τροπαίου
του Africa Nations Cup. Νίκησε 4-2 (0-0) στα πέ-
ναλτι την Αίγυπτο, στον τελικό που έγινε στο Κα-
μερούν. Στον τελικό βρέθηκαν αντιμέτωποι οι δυο
επιθετικοί της Λίβερπουλ, ο Σενεγαλέζος Σαντιό
Μανέ και ο Αιγύπτιος Μο Σαλάχ. Δεν χρησιμοποι-
ήθηκε στην εθνική Σενεγάλης ο Παπέ Σισέ του
Ολυμπιακού. 

Αφαίρεση 5 έως 10 
βαθμούς στον ΠΑΣ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητι-
σμού (ΕΕΑ) αποφάνθηκε ότι η μεταφο-

ρά της μετοχικής σύνθεσης στον ΠΑΣ
Γιάννινα δεν έγινε νομότυπα, με συνέπεια

η ομάδα της Ηπείρου να κινδυνεύει με
αφαίρεση από πέντε έως δέκα βαθμούς από

το τρέχον πρωτάθλημα της Super League. Ο
ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Αλέξης Κούγιας, που είχε

κάνει τη σχετική καταγγελία, ζητάει αποζημίωση
για τον υποβιβασμό της ομάδας του. 

Δισυπόστατος Κλάτενμπεργκ
Στο πλαίσιο του επικοινωνιακού παιχνιδιού, το

ένα «στρατόπεδο» ισχυριζόταν πως ο Άγγλος αρ-
χιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ έλεγε «σύμφω-
να με πληροφορίες» ότι δεν υπήρξε πέναλτι υπέρ
του Παναθηναϊκού στην Τούμπα. Στο άλλο στρα-
τόπεδο, επίσης «σύμφωνα με πληροφορίες»,
έλεγαν ότι ήταν πέναλτι. Η δολοφονία του Άλκη
δεν δίδαξε κανέναν, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα
στα fake επικοινωνιακά κόλπα.

Συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις συμπαράστασης στον αδικοχα-
μένο Άλκη. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πριν από τα ματς φόρεσαν
μπλουζάκια που έγραφαν «σας παρακαλώ μη με χτυπάτε άλ-
λο». Η αποστολή τού ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού επισκέ-
φτηκε τον τόπο της δολοφονίας και άφησε λουλούδια και μία
φανέλα. Σχεδόν σε όλα τα γήπεδα κρεμάστηκαν πανό με συν-
θήματα κατά της βίας. 

Ο Τίτορμος και 
ο Κουτσοσπύρος

Ένα κορεό με το έμβλημα του συλλόγου, τον μυθικό γίγαντα Τίτορμο να κρατάει στην αγκαλιά του τον Άλκη,
κρέμασαν οι οπαδοί του Παναιτωλικού στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Αξιέπαινη πράξη. Ωστόσο, στο τέλος
του ματς, ο γενικός αρχηγός της ομάδας του Αγρινίου Χρ. Κουτσοσπύρος χαστούκισε τον σέντερ φορ του ΠΑΣ
Χουάν Χοσέ Περέα. Κι αυτός από τα νεύρα του έσπασε ένα τζάμι και μεταφέρθηκε επειγόντως στην Αθήνα.

SPORTS
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«Σας παρακαλώ μη με χτυπάτε άλλο»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Η τραγουδίστρια Μελίνα Μακρή γέν-
νησε ένα υγιέστατο αγοράκι.

• Για τη ρωσική σειρά «The Son»
άρχισε γυρίσματα στην Κύπρο ο
Σπύρος Μπιμπίλας.

• Η Νένα Μεντή επιστρέφει στην τηλε-
όραση ύστερα από 13 χρόνια, στη νέα
σειρά της ΕΡΤ «Το βραχιόλι της φω-
τιάς».

• Διπλά βαφτίσια το καλοκαίρι για
τα παιδιά της Δούκισσας Νομι-
κού!

• Ποια Αθηνά New York; Με την πρώην
παίκτρια του «The Bachelor» Άννα Ζέ-
νιου είναι ζευγάρι ο Αλέξης Παππάς.

• Ο Νεόφυτος Ηλίας φημολογεί-
ται πως είναι ο μεγάλος νικητής
των 100.000 ευρώ στον τελικό της
«Φάρμας».

• Σοκ στο «Survivor»: Ποντικός έπεσε
στο πρόσωπο του Απόστολου Ρουβά.

• Θρήνος για τη Σίσσυ Χρηστίδου.
Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της.
Την αντικατέστησε στην εκπομπή
η Κατερίνα Ζαρίφη.

• Ο Γιώργος Παπαδάκης έκλεισε τα 71,
αλλά τα κεράκια έδειχναν 17!

• Φωτογραφικό ντοκουμέντο του
Άρη Λουπάση δείχνει τη Μαίρη
Χρονοπούλου με νυφικό, στον
γάμο της με τον τότε δήμαρχο
Σπάτων Δήμο Μπότσαρη.

• «Στο σπίτι γίνονται σκληρά ντιμπέιτ.
Στις καθημερινές διαφωνίες νομίζω
υποχωρεί ο Κώστας (Μπακογιάν-
νης)!», παραδέχτηκε σε συνέντευξή
της η Σία Κοσιώνη.

• Εκτός «Μουρμούρας» την επο-
μένη σεζόν η Μαρία Χάνου και ο
Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Ο
μουσικός και καλλιτεχνικός κόσμος πενθεί
άλλη μία σημαντική απώλεια. Η Μαριανίνα
Κριεζή, η εμβληματική στιχουργός των παι-
δικών τραγουδιών της θρυλικής «Λιλιπούπο-

λης», η δημοφιλής παραγωγός των ερτζιανών, η κυρία
των μεγάλων τραγουδιών και αγαπημένη του Μάνου
Χατζιδάκι, πέθανε σε ηλικία 75 ετών στην Εύβοια.

«Ακόμα κι αν φύγεις για τον γύρο του κόσμου θα ’μα-
στε πάντα μαζί» έγραψε για την αγαπημένη της Αρλέτα
πριν από 27 χρόνια, κι αυτός ο στίχος έμελλε να τη συν-
τροφεύει μέχρι το τελευταίο ταξίδι της στη σιωπή. Τι και
αν η φωνή της σίγησε, δεν αλλάζει την καθολική μουσι-
κή και συγγραφική συμβολή της (με την Άννα Παναγιω-
τοπούλου) στη ραδιοφωνική εκπομπή «Εδώ Λιλιπού-
πολη» και τις περιπέτειες του Δυστροπόπιγκα, του Χαρ-
χούδα, του πανεπιστήμονα Δρακατώρ, του Μπιξ Μπιξ
και της Μπομπίλα!

Ατίθασο κορίτσι
Το ατίθασο κορίτσι με την κελαρυστή φωνή και τις

απίθανες ιδέες «έτρεχε με χίλια» μπροστά από την επο-
χή της, υπογράφοντας επιθεωρήσεις για την «Ελεύθε-
ρη Σκηνή» και δισκογραφικά σουξέ όπως τη «Σερενά-
τα», «Τα ήσυχα βράδια», «Το καναρίνι», το ένδοξο
«Batida de coco», «Τα μαγικά μπλουτζίν» και το «Σαμ-
ποτάζ».  «Ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά δεν έγινα γιατί
-κάθε φορά που το ανέφερα- λιποθυμούσε η μάνα μου.
Ήταν να μπω τη χρονιά της Κάτιας Δανδουλάκη. Της
Δανδουλάκη η μάνα προφανώς δεν λιποθυμούσε!»,
ανέφερε με χιούμορ σε μια από τις σπάνιες συνεντεύ-
ξεις της. Και συνέχισε: «Έγραφα κάτι στιχάκια για μα-
γιονέζες, που άρεσαν μόνο στον μπαμπά μου και σε
έναν άλλον, ο οποίος μίλησε για μένα στον Χατζιδάκι. Κι

ύστερα ήρθε η “Λιλιπούπολη”. Τελείως ερασιτεχνικά κι
απρόσμενα. Για έναν χρόνο δουλεύαμε ασταμάτητα και
τζάμπα». Ανέλαβε κατόπιν θέση ραδιοφωνικής παρα-
γωγού με εκπομπές όπως τη φιλοζωική «Μου το ’πε
ένα πουλάκι», τη βραδινή «Το νυχτικό του πύργου» και
το «Αύριο όλα θα είναι καλύτερα». 

Αγάπη για το Πήλιο
Η Μαριανίνα Κριεζή δεν έμαθε ποτέ να οδηγεί κι

όπως παραδέχτηκε, ο δάσκαλος την πέταξε έξω από το
μάθημα, γιατί αδιαφορούσε! Παράτησε τη Φιλοσοφική,
ξεκίνησε στη Σχολή Καλών Τεχνών και έφυγε για την
Πόλη του Φωτός να σπουδάσει σχέδιο υφάσματος. Το
Πήλιο ήταν ο απόλυτος προορισμός για τις διακοπές
της, δεν άκουγε σπαρακτικά τραγούδια, έπινε μόνο
«μαργαρίτες» και έγραφε ασταμάτητα! 

«Όταν έκανα τη “Σερενάτα”, με φωνάζανε και μου ζη-
τάγανε να γράψω κάτι σαν τη “Σερενάτα”. Δηλαδή να
γράψω για μια αγελάδα; Μια καμηλοπάρδαλη; Με το
γκάου πώς να τα βάλεις;», ανέφερε στην ίδια συνέντευ-
ξη. Η κηδεία της θα γίνει αύριο στη μία το μεσημέρι,
στην Ερέτρια.

Ορφάνεψε η μαγική
«Λιλιπούπολη»

Η Μαριανίνα Κριεζή, η στιχουργός των
παιδικών τραγουδιών, δημοφιλής 
παραγωγός των ερτζιανών, κυρία των
μεγάλων τραγουδιών και αγαπημένη
του Μάνου Χατζιδάκι, πέθανε 
σε ηλικία 75 ετών



Αποκάλυψε το μυστικό της

Οι συγκλονιστικές ερμηνείες της Μαρίας Πρω-
τόπαππα, της τηλεοπτικής Μαρίνας στη σειρά
«Σασμός», μονοπωλούν τα social media. Η τα-
λαντούχα πρωταγωνίστρια, σε μια εξομολόγηση
καρδιάς, αποκάλυψε πως έμπνευσή της στην
απόδοση του δραματικού ρόλου είναι η μητέρα
του Παύλου Φύσσα. «Μου αρέσει να παίρνω από
αληθινούς ανθρώπους, γιατί η μυθοπλασία έχει
αξία για μένα, και η δική μου δουλειά έχει αξία,
όταν έρχεται από τη ζωή και επιστρέφει στη ζωή,
την πραγματική», παραδέχτηκε στη Ναταλία Γερ-
μανού.

Τα σέβη του στη βασίλισσα

Το όνειρο του Χάρη Βαρθακούρη να συναν-
τηθεί με την 95χρονη βασίλισσα Ελισάβετ
έγινε πραγματικότητα! Ο γνωστός τραγουδι-
στής βρίσκεται στο Λονδίνο παρέα με τον
πρώην «Survivor» Τζέιμς Καφετζή και ήταν
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να υποβάλει τα
σέβη του στη διάσημη μονάρχη. «Ήταν ευγε-
νέστατη, γλυκύτατη, μας πρόσφερε τσάι και
κουλουράκια και φεύγοντας βγάλαμε μια
αναμνηστική οικογενειακή φωτογραφία στο
φουαγέ του παλατιού», έγραψε με χιούμορ,
ποζάροντας ανάμεσα στα ομοιώματα της
βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Μου-
σείο της Μαντάμ Τισό.

Προσέχει για να έχει. Ο Σάκης
Τανιμανίδης, με το τέλος των γυ-
ρισμάτων της «Φάρμας», ταξίδε-
ψε οικογενειακώς στη Θεσσαλο-
νίκη, για λίγες ημέρες ξεκούρα-
σης. Για τον 40χρονο παρουσια-
στή ήταν μια καλή ευκαιρία να
υποβληθεί σε διαγνωστικές εξε-
τάσεις, κάνοντας την αρχή με
ένα τεστ κοπώσεως. «Έχουμε
πατήσει τα 40 και η καρδιά θέλει
φροντίδα. Not bad, από ό,τι λέει ο
γιατρός», αποκάλυψε, ποζάρον-
τας καλωδιωμένος.

Χτυπάει δυνατά

Δ
ύο χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες από τον θάνατο
του Κώστα Βουτσά και η πρωτότοκη κόρη του Σάντρα απο-
κάλυψε μια άγνωστη ιστορία με πρωταγωνιστή τον λατρεμέ-

νο της μπαμπά: «Από το δημοτικό, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν η μα-
θήτρια που τρελαινόταν για το σχολείο. Ο πατέρας μου, λοιπόν, σχε-
δόν κάθε μέρα καθόταν μαζί μου, για να κάνουμε τα μαθήματα, μέ-
χρι τουλάχιστον τη Β’ Γυμνασίου. Όταν ήμουν περίπου 8 ετών, έγρα-
ψα μια διαθήκη (δεν θυμάμαι γιατί, ίσως είχα δει κάτι στην τηλεόρα-
ση) και του άφησα τα βιβλία μου και τη σχολική μου τσάντα! Τα θυ-
μάμαι με χαμόγελο και αγάπη, γιατί αυτό που μένει σε ένα παιδί εί-
ναι ότι είχε έναν γονιό που νοιαζόταν κι αφιέρωνε τη ζωή του για να
του δείξει τον σωστό δρόμο», έγραψε με συγκίνηση.

ΚΚαλημέρα από το Μαίναλο
Διήμερο απόδρασης στο χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου για την
Κατερίνα Γερονικολού, τον σύντροφό της Γιάννη Τσιμιτσέλη και την
κορούλα του. Το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε την καλοκαιρία του
Σαββατοκύριακου και πέρασε απίθανες στιγμές παίζοντας
χιονοπόλεμο με τη μικρή Ευαγγελία, η οποία διατηρεί τέλεια σχέση
με τη σύντροφο του μπαμπά της. Την αποκάλυψη έκανε η ηθοποιός,
στέλνοντας την πρώτη καλημέρα με φόντο το χειμερινό σαλέ.

Κόλασε το Instagram η Μάγκυ Χαραλαμπίδου
με νέα σέξι φωτογράφιση. Η καυτή ραδιοφω-
νική παραγωγός πόζαρε με ολόσωμο διχτυωτό
καλσόν χωρίς εσώρουχα, προκαλώντας φρε-
νίτιδα σε περισσότερους από 5.000 followers
που έσπευσαν να την αποθεώσουν με άκρως
κολακευτικά και συνάμα τολμηρά σχόλια για
τις καμπύλες της. «Η μακρά ιστορία των δι-
χτυωτών καλσόν», σχολίασε ανέμελα η καλ-
λονή, κρύβοντας το πλούσιο μπούστο με δερ-
μάτινο φάκελο.
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Συγκινεί η Σάντρα

Στα δίχτυα της



O
ταν θέλουμε να έχουμε γερή καρδιά, πρέ-
πει να κάνουμε τακτικές προληπτικές
εξετάσεις, να μην καπνίζουμε και να
αθλούμαστε αρκετά. Ο έλεγχος του βά-

ρους μας είναι εξίσου σημαντικός όσο το να προσέ-
χουμε την αρτηριακή μας πίεση και, φυσικά, τη δια-
τροφή μας. 

Ο καρδιολόγος Γιάννης Παληός μάς εξηγεί ποιες
είναι οι τακτικές καρδιολογικές εξετάσεις που πρέ-
πει να κάνουμε και γιατί η άθληση και η διατροφή
παίζουν ρόλο στην υγεία της καρδιάς μας. «Οι προ-
ληπτικές εξετάσεις πέρα από τις κλασικές αιματολο-
γικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον καρδιολογικό
έλεγχο. Αυτός ξεκινάει πάντα με την κλινική εξέταση
από τον καρδιολόγο και το αναλυτικό ιστορικό τόσο
το δικό μας όσο και της οικογένειάς μας. 

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα μας δίνει τις πρώτες
πληροφορίες σχετικά με την καρδιά. Ωστόσο, συχνά
αυτό δεν είναι αρκετό και απαιτείται ηχοκαρδιογρά-
φημα της καρδιάς, το λεγόμενο triplex καρδιάς, που
μας δίνει στοιχεία σχετικά με τις διαστάσεις της, το
πάχος των τοιχωμάτων, τη συστολική λειτουργία της,
τις καρδιακές βαλβίδες, την πιθανή παρουσία υγρού
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη θωρακική
αορτή.  Συχνά, σε ανθρώπους που έχουν παράγοντες
κινδύνου όπως το κάπνισμα, η αυξημένη αρτηριακή
πίεση, η αυξημένη χοληστερίνη, το οικογενειακό
ιστορικό και κάποιο ενόχλημα απαιτείται δοκιμασία
κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα, το γνωστό τεστ κό-
πωσης. Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να

πραγματοποιήσει το τεστ κόπωσης και κατά την κρί-
ση του καρδιολόγου απαιτείται εξέταση για τον έλεγ-
χο της αιμάτωσης της καρδιάς, πραγματοποιούνται
ειδικές εξετάσεις, όπως η αξονική στεφανιογραφία,
το σπινθηρογράφημα του μυοκαρδίου, το ηχοκαρ-
διογράφημα με κόπωση, γνωστό ως stress echo, και

η μαγνητική τομογραφία καρδιάς με κόπωση, γνω-
στή ως stress ΜRI.  Ο καρδιολόγος πολλές φορές
βάσει των υπόλοιπων ευρημάτων μπορεί να ζητήσει
επιπλέον εξετάσεις, όπως είναι η 24ω

ρη καταγραφή του ΗΚΓ, γνωστή ως holter ρυθ-
μού». Φυσικά, το θέμα της διακοπής του καπνίσμα-
τος είναι πάντα επίκαιρο. Το κάπνισμα οδηγεί σε σο-
βαρές καρδιαγγειακές παθήσεις, κυρίως σε εμ-
φράγματα του μυοκαρδίου και αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια. Προκαλεί επίσης παθήσεις του αναπνευ-
στικού συστήματος όπως η χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια και αποδεδειγμένα αυξάνει τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. 

Η σωματική άσκηση ωφελεί τον οργανισμό με
πολλούς τρόπους: δυναμώνει την καρδιά, μειώνει τη
χοληστερίνη και την αρτηριακή πίεση, βελτιώνει τα
επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μειώνει το σωματικό
βάρος, δυναμώνει τους μυς, τα οστά και τις αρθρώ-
σεις, βελτιώνει την αντοχή και τον ύπνο, μειώνει το
άγχος και ενισχύει την αυτοπεποίθηση.
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Κάνουμε τακτικές προληπτικές 
εξετάσεις, δεν καπνίζουμε, 
αθλούμαστε αρκετά, ελέγχουμε 
το σωματικό βάρος, προσέχουμε 
την αρτηριακή πίεση και τη διατροφή

Αποφύγετε τα λιπαρά
«Η κατάλληλη διατροφή και η απώλεια σω-
ματικού βάρους μπορούν να σας βοηθήσουν
να μειώσετε τη χοληστερίνη, το σάκχαρο και
την αρτηριακή σας πίεση. Χάνοντας μόνο το
10% του βάρους σας, θα μειώσετε σημαντικά
την αρτηριακή σας πίεση αλλά και τον κίν-
δυνο εμφάνισης ενός μελλοντικού καρδια-
κού επεισοδίου. Αποφύγετε να τρώτε τρο-
φές πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά, όπως
το κρέας με ορατό λίπος, τα πουλερικά με
πέτσα, τα λουκάνικα, τα αλλαντικά, το βού-
τυρο, τηγανητές τροφές όπως οι πατάτες, οι
πλούσιες σε λιπαρά κρέμες γάλακτος και οι
κάθε φύσης μαργαρίνες. Προτιμάτε περισ-
σότερο τρόφιμα πλούσια σε μονοακόρεστα
λιπαρά όπως το ελαιόλαδο και τα αμύγδαλα,
καθώς και τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες
όπως τα λαχανικά, τα φρούτα, τα όσπρια και
τα δημητριακά ολικής άλεσης», επισημαίνει
ο ειδικός.

Τα βήματα για υγιή καρδιά

Γιάννης Παληός, καρδιολόγος 
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
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astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, σήμερα η εμπλοκή του Άρη
με τον πλανήτη του απρόοπτου, Ουρανό, δείχνει
τη σωστή αντιμετώπισή σας σε ένα επαγγελματι-
κό σχέδιο. Ήρθε η στιγμή για δράση και αυτό θα
γίνει με πολύ στοχευμένο και απόλυτο τρόπο. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, η μέρα σας θα είναι αρ-
κετά θετική και οι ιδέες σας θα σας κάνουν δη-
μοφιλείς στους άλλους. Αν και η Σελήνη σάς
δίνει μια συναισθηματική ασυμφωνία, θα μπο-
ρέσετε να τακτοποιήσετε την πρακτική πλευρά
της καθημερινότητάς σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μην έχετε κανέναν περιορισμό για κάποιες οι-
κονομικές σας υποθέσεις, που από ό,τι φαίνεται
σήμερα θα σας ευνοήσουν πάρα πολύ οι πλανη-
τικές όψεις. Με κάποια πρόσωπα, όμως, θα πρέ-
πει να είστε περισσότερο υποψιασμένοι και σί-
γουρα να μην τους ανοίγετε όλα τα χαρτιά σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είστε σε ένα αρκετά θετικό σημείο, όπου θα
πρέπει να κατανοήσετε ότι κάποια πρόσωπα
θέλουν πάρα πολύ να σας βοηθήσουν και να
σας φροντίσουν. Είναι η στιγμή που θα λυθούν
κάποια θέματα που αφορούν τις σχέσεις σας
με τους άλλους. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς κυρίως του δεύτερου δεκαημέρου
υπάρχουν πράγματα που πρέπει να φροντίσε-
τε. Ο Κρόνος απέναντι από το δικό σας δεκαή-
μερο βάζει τα όριά του στις πολύ προσωπικές
σας σχέσεις και θα πρέπει να τον υπακούσετε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Άρης και ο Ουρανός δημιουργούν μια πολύ
δυνατή όψη, που σας βοηθά να αντιμετωπίσετε
με θάρρος κάθε πρόκληση. Μπορεί επίσης να
φροντίσετε κάποια θέματά σας και να έχετε το
καλύτερο αποτέλεσμα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Με κάποιες έντονες αντιδράσεις ξεκινά η
μέρα σας, εφόσον έχετε καταλάβει ότι αυτή
την περίοδο έχετε να αντιμετωπίσετε αρκετά
θέματα και εκκρεμότητες, που έχουν μαζευ-
τεί από παλιά. Είναι καιρός να δείτε τις επι-
λογές σας με μεγαλύτερο σθένος και δυνα-
μισμό, όχι όμως με αδικία προς τους άλλους. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια καλή μέρα για να επικοινωνήσετε και να βά-
λετε σε σειρά κάποια σχέδιά σας. Ίσως, βέβαια,
να πρέπει να απαλλαγείτε από ορισμένα πρόσω-
πα, για να δείτε το τοπίο καθαρό και, κυρίως, χω-
ρίς να γυρίζετε στις παλιές σας πληγές. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα έχετε μια σπουδαία ευκαιρία να
διεκδικήσετε ένα οικονομικό και συναισθη-
ματικό θέμα. Μπορεί να χρειαστεί να ενεργή-
σετε με πάθος και ένταση, όμως δεν υπάρχει
άλλη λύση, ώστε να βρεθείτε πιο κοντά στον
στόχο σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί τέλος Δεκεμβρίου
με αρχές Ιανουαρίου, η μέρα είναι αρκετά θετι-
κή. Είστε γεμάτοι ενέργεια και πάθος για ένα
σχέδιό σας, ενώ θα βρεθείτε πολύ κοντά στη
λύση μιας υπόθεσης. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι μια επίσης απαιτητική μέρα για εσάς,
όπου πολλές καταστάσεις θα σας κάνουν να
αναθεωρείτε ξανά και ξανά κάποιες αποφά-
σεις που είχατε πάρει. Φροντίστε να βρεθεί-
τε σε ήσυχα μέρη και να σκεφτείτε με ηρεμία
το επόμενο βήμα σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, οι καταστάσεις σήμερα
είναι πολύ βοηθητικές για να κατανοήσετε
κάποιες λάθος σκέψεις σας ή απόψεις. Είναι
ευκαιρία να βάλετε μια καινούργια ιδέα στη
ζωή σας, ακόμη και αν δεν είστε ταυτισμένοι
με αυτή.
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H Σελήνη στο πρώτο τέταρτο σχηματίζει
απαιτητική όψη με τον Ήλιο. Είναι η στιγμή
που δοκιμάζονται κάποιες σχέσεις και θα πρέπει
να δημιουργηθούν καινούργιοι τρόποι

συμπεριφοράς. Από την άλλη, ο Άρης σχηματίζει όψη
τριγώνου με τον Ουρανό, μια στιγμή που αναζητάμε την
απελευθέρωση από καθετί που μας περιορίζει και μας
κρατά σε στασιμότητα. Η όψη αυτή βοηθά τα ζώδια της
Γης να τολμήσουν και να βάλουν στόχους, που η επιτυχία
είναι δεδομένη, όταν έχει να κάνει με τη δράση.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Υ
πάρχουν περίοδοι μέλιτος που κρατούν
λίγο, αλλά υπάρχουν και εκείνες που
κρατούν πέρα του μηνός. Η περίοδος μέ-
λιτος της κυβέρνησης με την κοινωνία

κράτησε περίπου δυόμισι χρόνια. Πλέον κοινω-
νικές ομάδες άρχισαν να αντιδρούν και να ξεση-
κώνονται. Ήδη μερίδα αγροτών βρίσκεται στους
δρόμους, η ΓΣΕΕ ανακτά την αγωνιστική της
φόρμα και απειλεί με απεργίες και πορείες και οι
ναυτεργάτες έχουν σηκώσει τα μανίκια.

Την ίδια ώρα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί
υποφέρουν από έναν πληθωρισμό που είναι μεν
από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, αλλά
αφορά μια καταναλωτική κοινωνία που είναι από
τις πιο κακοπληρωμένες της Ευρώπης, τουλάχι-
στον σε ό,τι αφορά τα κατώτατα ημερομίσθια.

Σε αυτό το φόντο το πολιτικό σκηνικό γίνεται
όλο και πιο ρευστό, με τη ΝΔ για πρώτη φορά σε
δημοσκόπηση να απέχει από το δεύτερο κόμμα
με μονοψήφιο αριθμό -έστω και αν αυτός είναι
μόλις 0,5% κάτω από το 10%-, με το παράδοξο να
χάνει η ίδια ως κυβερνητικό κόμμα αλλά να μην
εισπράττει η αξιωματική αντιπολίτευση. Οι απώ-
λειές της μάλλον προς το τρίτο -μέχρι στιγμής-
κόμμα οδεύουν, με το ΚΙΝΑΛ να εισπράττει και
από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Ενός ΣΥΡΙΖΑ που σε
κάθε περίπτωση βρίσκεται σε πανικό, μια και
συμπιέζεται από τη μια από τη ΝΔ και από την άλ-
λη από το ΠΑΣΟΚ, τα χνώτα του οποίου νιώθει
στον σβέρκο του.

Ακόμη και ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας έχει αρχίσει ήδη να
αμφισβητείται όχι μόνο για τις επιλογές του που
οδηγούν στη λογική του κόμματος του 5% αλλά
και για τις ανοχές του σε πρόσωπα όπως ο κ. Πο-

λάκης ή σε νοοτροπίες αμφισβήτησης των θε-
σμών (Παύλος Πολάκης, Τασία Χριστοδουλοπού-
λου), που φοβίζουν τους ψηφοφόρους για τη ρε-
βανσιστική τους λογική και τους σπρώχνουν
εκτός ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτό το σκηνικό, με τα προβλήματα να μεγε-
θύνονται, κανείς δεν φαίνεται να θέλει εκλογές
την άνοιξη. Ούτε καν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του
οποίου ο νεοεκλεγείς αρχηγός δέχεται τα πρώτα
εσωκομματικά πυρά για τήρηση ίσων αποστάσε-
ων από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με αυτά τα δεδομένα τα κόμματα φαίνεται να
προσανατολίζονται στη λήξη εσωτερικών εκκρε-
μοτήτων και στην ενίσχυση της οργάνωσής τους
μέσω συνεδρίων.

Τα σενάρια των εκλογών για την άνοιξη του
2022 φαίνεται ότι μπήκαν στο χρονοντούλαπο της
Ιστορίας και ενισχύονται οι προοπτικές για εκλο-
γές είτε το προσεχές φθινόπωρο είτε την άνοιξη
του 2023. Εξέλιξη που είναι προφανές ότι θα κα-
θοριστεί από τη χρονική έκταση και το βάθος της
κρίσης που βιώνουμε.

Ήδη η κυβέρνηση με στοχευμένα μέτρα στήρι-
ξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων προσπαθεί
να βάλει φρένο στις δημοσκοπικές απώλειες
προς το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαία ούτε τα μέτρα
για στήριξη των αγροτών, ούτε οι αναγγελίες για
γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού την Πρω-
τομαγιά, ούτε η οριζόντια νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ
κατά επιπλέον 13%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την προσπάθειά του να
οξύνει το πολιτικό σκηνικό, κάτι που μάλλον η ΝΔ
δεν επιθυμεί, επειδή θεωρεί ότι σε συνθήκες πο-
λιτικής ομαλότητας οι ψηφοφόροι μπορούν να
αποφασίσουν με τη λογική και όχι με το θυμικό.

Για αυτό άλλωστε και επιλέγει την πόλωση η Κου-
μουνδούρου.

Για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
είναι μονόδρομος να συνεχίσει με ταχείς ρυθ-
μούς την υλοποίηση νομοθετικών πρωτοβουλιών
που είτε ευνοούν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας
είτε διευκολύνουν το σύνολο των πολιτών.

Μέσα σε αυτήν τη λογική αναμένεται να προ-
ωθηθούν κατά προτεραιότητα: η αναμόρφωση
του ΕΣΥ με στόχο τη θεραπεία των παθογενειών
που εμφανίστηκαν στην πανδημία, το εθνικό σχέ-
διο για στήριξη των ΑμεΑ, το νομοσχέδιο για την
προστασία των ΠΟΠ προϊόντων και γενικά του
καταναλωτή, το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ενίσχυση της
κατάρτισης μέσω του ΟΑΕΔ, η δυνατότητα από-
δοσης δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες που κά-
νουν χρήση κ.ά., πάντα με την ίδια στόχευση,
ώστε να παράγονται θετικά αποτελέσματα στην
κοινωνία και ιδιαίτερα σε αδύναμες κοινωνικές
ομάδες.

Η μεγάλη ελπίδα της κυβέρνησης είναι μια επι-
τυχημένη τουριστική περίοδος το καλοκαίρι
ώστε και χρήμα να κινηθεί και οι επιπτώσεις της
κρίσης να αμβλυνθούν. Με τις «τσέπες» γεμάτες
(ή έστω όχι άδειες, διότι η δημοσιονομική κατά-
σταση της χώρας και η αδήριτη ανάγκη να διατη-
ρηθεί η αξιοπιστία που με μεγάλο κόπο κατέκτη-
σε η κυβέρνηση στις αγορές έχουν εξαφανίσει
«τα λεφτόδεντρα» του παρελθόντος) ευελπιστεί
ότι η κοινωνία θα προκρίνει την ανάγκη συνέχι-
σης της αναπτυξιακής τροχιάς και θα κλείσει τα
αυτιά της στις σειρήνες του ανέξοδου λαϊκισμού.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι εκλογές γίνουν
τον Σεπτέμβριο...

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Τώρα θα δοκιμαστεί η εμπιστοσύνη 
της κοινωνίας προς την κυβέρνηση

Τα σενάρια των
εκλογών για την
άνοιξη του 2022

φαίνεται ότι
μπήκαν στο

χρονοντούλαπο
της Ιστορίας, ενώ

ενισχύονται οι
προοπτικές για
εκλογές είτε το

προσεχές
φθινόπωρο είτε

την άνοιξη του
2023
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