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Α
νήμερα τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου
ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την από-
πειρα... φλερταρίσματος με το ΚΙΝΑΛ,
αφού για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ έκανε άνοιγμα προς τον όμορο πολιτι-
κά χώρο στη γνωστή προοπτική της προοδευτικής
κυβέρνησης, των προγραμματικών συγκλήσεων
κ.λπ. «Το θέμα των εκλογών είχε και το σκέλος
της ανοιχτής πρόσκλησης προς το ΚΙΝΑΛ για με-
τεκλογική συνεργασία», διατυμπάνιζε στην πρό-
σφατη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και έμοιαζε με
πρόταση... συγκυβερνητικού γάμου μετά τις
εκλογές. «Όταν ο κ. Τσίπρας είχε τη δυνατότητα
επιλογής μεταξύ της προόδου και της αντιδραστι-
κής συντήρησης επέλεξε το δεύτερο. Τον κ. Καμ-
μένο και τον κ. Παπαγγελόπουλο», ήταν και πάλι η
απάντηση του Κινήματος Αλλαγής. Όμως και οι
πιο όμορφες ερωτικές ιστορίες από κάτι τέτοια
«δεν θέλω» δεν αρχίζουν;

Η στόχευση-στρατηγική της Κουμουνδούρου

στην παρούσα φάση εμπεριέχει το σύνολο των
κομμάτων που κινούνται από το ΚΙΝΑΛ και προς τα
Αριστερά, δηλαδή συμπεριλαμβάνει και το Μέ-
ΡΑ25, θεωρητικώς και το ΚΚΕ, όμως όλοι καταλα-
βαίνουν πού παίζεται το παιχνίδι. Σχεδόν στο σύ-
νολό τους τα στελέχη του κόμματος μιλούν για την
ανάγκη αλλαγής της κυβέρνησης και αντικατάστα-
σής της από μια προοδευτική συγκυβέρνηση, στο
παράδειγμα κάποιων δυτικών κρατών.

«Δεν υπάρχει πουθενά αυτοδύναμη σοσιαλδη-
μοκρατική κυβέρνηση.  Όπου υπάρχουν προοδευ-
τικές κυβερνήσεις είναι κυβερνήσεις Σοσιαλδημο-
κρατών, Αριστεράς, Πρασίνων ή με Φιλελευθέρους,
όπως είναι στη Γερμανία. Μας ενδιαφέρει ένα μοντέ-
λο Πορτογαλίας - Ισπανίας», ήταν η σχετική επιχει-
ρηματολογία από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα
Ζαχαριάδη. Η συνέχεια ως ρεπορτάζ από την Κου-
μουνδούρου αφορά την έναρξη των συζητήσεων από
τούδε μέσω επιτροπών, παρασκηνιακών συζητήσε-
ων και διαπραγματεύσεων σε υψηλό επίπεδο -άγνω-

στο το πώς- προκειμένου να υπάρχει αρκετός χρό-
νος ώστε να εντοπιστούν και οι συγκλίσεις και οι
αποκλίσεις.

Από την άλλη πλευρά, στη Χαριλάου Τρικούπη η
σκέψη της συμμετοχής σε ένα κυβερνητικό σχήμα
όσο περνάει ο καιρός -και όσο θα «ξυπνά» και το κυ-
βερνητικό DNA- θα ωριμάζει. Σε σκόρπιες συζητή-
σεις γίνεται λόγος για «άμυνα» στο πρέσινγκ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ακόμη και για προκαταρκτικές επαφές και πα-
ραπομπή του θέματος σε δεύτερο χρόνο, όταν θα
έχουν ολοκληρωθεί και τα συνέδρια ή ακόμη καλύ-
τερα και σε μετεκλογικό χρόνο «όταν θα υπάρχουν
αριθμοί και ποσοστά». Λογική σκέψη, ιδίως όσο
ακόμη υπάρχει δημοσκοπικός άνεμος στα πανιά του
νέου ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Και κάπου εδώ μπαίνουν στην εξίσωση η Νέα Δη-
μοκρατία και η αντίδρασή της στο επιχειρούμενο αν-
τικυβερνητικό μέτωπο, σε μια λογική προεκλογικής
απομόνωσής της. Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες, λένε
στην Πειραιώς, συνιστώντας υπομονή. 
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Γράφει ο Σωτήρης Σταθόπουλος 

Π
αρούσα σε όλα τα διεθνή fora
σε μία ακόμη διεθνή κρίση είναι
η χώρα μας, με την κυβέρνηση
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,

ώστε να συμβάλει και αυτή από την πλευρά
της στην ειρηνική επίλυση του ουκρανικού
ζητήματος. Παράλληλα, όμως, ετοιμάζεται
να προτείνει εναλλακτικές διόδους για την
προμήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη
φορά που ο πρωθυπουργός βγαίνει μπρο-
στά σε μια κρίση που αντιμετωπίζει η Ευ-
ρώπη, όπως συνέβη πρόσφατα με την παν-
δημία και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Πιστοποιητικού Εμβολιασμού, αλλά και με
την αγορά των εμβολίων που έγινε κεντρι-
κά από την ΕΕ. 

Ο πρωθυπουργός τάχθηκε από την πρώ-
τη στιγμή υπέρ της ενιαίας γραμμής των
«27» απέναντι σε ενδεχόμενη εισβολή της
Μόσχας στην Ουκρανία, ενώ την ίδια στιγ-
μή η Ελλάδα είναι από τις λίγες ευρωπαϊ-
κές χώρες που διατηρεί ανοιχτούς διαύ-
λους επικοινωνίας και με τις δύο αντιμα-
χόμενες πλευρές.

Στη Μόσχα ο Δένδιας
Ο Νίκος Δένδιας στα τέλη Ιανουαρίου εί-

χε επισκεφθεί τη Μαριούπολη, όπου κα-
τοικούν οι περισσότεροι Έλληνες ομογε-
νείς, και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με
τον Ουκρανό ομόλογό του, ο οποίος του
ζήτησε να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση
της έντασης στην περιοχή. Την Παρασκευή
18 Φεβρουαρίου ο υπουργός Εξωτερικών
θα μεταβεί στη Μόσχα. Το συγκεκριμένο

ραντεβού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κα-
θώς θα πραγματοποιηθεί λίγα μόλις
24ωρα πριν από τη συνεδρίαση του Συμ-
βουλίου Εξωτερικών της ΕΕ. 

Ο πρωθυπουργός αύριο, Πέμπτη, θα με-
τάσχει στην Ευρωαφρικανική Σύνοδο στο
περιθώριο της οποίας οι «27» αναμένεται
να συζητήσουν όλες τις τελευταίες εξελί-
ξεις μετά και την πρώτη επίσκεψη που
πραγματοποίησε χθες ο Όλαφ Σολτς στη
Μόσχα. Στις Βρυξέλλες επικρατεί έντονη
ανησυχία, καθώς ενδεχόμενη επέμβαση
της Ρωσίας στην Ουκρανία θα εκτινάξει τις
τιμές τους φυσικού αερίου που βρίσκονται
ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα, προκαλών-
τας νέες ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα,
ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και προ-
βλήματα στην τροφοδοσία της ενέργειας. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλεί-
εται να επαναφέρει την πρόταση που είχε
θέσει από τον περασμένο Οκτώβριο στη
Σύνοδο Κορυφής, τότε που άρχισε να κά-
νει έντονη την εμφάνισή της η ενεργειακή
κρίση. Ο πρωθυπουργός τότε είχε ρίξει
στο τραπέζι, ως εναλλακτική λύση, την
ιδέα να προμηθεύεται η ΕΕ ενέργεια από
την Αίγυπτο. 

Το αέριο θα έρχεται σε υγροποιημένη
μορφή στη χώρα μας και από εκεί θα κα-
τευθύνεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο φυσι-

κού αερίου. Ενδεικτικό των προθέσεων
του πρωθυπουργού είναι η συνάντηση που
θα έχει στο περιθώριο της Ευρωαφρικανι-
κής Συνόδου με τον πρόεδρο της Αιγύπτου
Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με τον οποίο μετα-
ξύ άλλων θα συζητήσουν και τις εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανάλογη πρόταση είχε καταθέσει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και για την αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας, η οποία θα μπορεί να
παράγεται από τη Βόρεια Αφρική σε πολύ
συμφέρουσες τιμές. «Εκείνο που οφεί-
λουμε -και έχουμε κάνει- είναι να είμαστε
προετοιμασμένοι και να έχουμε άμεσες
δυνατότητες και λύσεις, για να ενεργοποι-
ήσουμε τις εναλλακτικές που υπάρχουν»,
δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου. 

Στο Μόναχο 
Την επομένη της Συνόδου στις Βρυξέλ-

λες ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Μό-
ναχο, προκειμένου να συμμετάσχει στο
«Νταβός για την Άμυνα», όπως έχει χαρα-
κτηριστεί η Σύνοδος για την Ασφάλεια.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στη
βαυαρική πόλη, όπως είναι λογικό, θα κυ-
ριαρχήσει η ουκρανική κρίση, ωστόσο
όπως έγινε γνωστό σε αυτή την κρίσιμη
χρονικά συγκυρία η Μόσχα ανακοίνωσε

πως δεν θα στείλει εκπρόσωπο στο Μόνα-
χο, επιβεβαιώνοντας τις άσχημες σχέσεις
που επικρατούν ανάμεσα στο Κρεμλίνο
και την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.  Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή για την ενί-
σχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρ-
θηκε στο επίμαχο ζήτημα αφήνοντας αιχ-
μές εναντίον της Ευρωατλαντικής Συμμα-
χίας στο ζήτημα των τουρκικών προκλήσε-
ων, κάνοντας λόγο για δύο μέτρα και δύο
σταθμά. «Όλοι στο ΝΑΤΟ, και σωστά, μι-
λούν για κοινό μέτωπο απέναντι στη Μό-
σχα εξαιτίας των εντάσεων στην Ουκρανία,
ενώ μέσα στο ίδιο το ευρωατλαντικό πλαί-
σιο διαγράφεται μία θεμελιώδης αντίφα-
ση. Ένας εταίρος, σταθερός και φιλειρηνι-
κός, απειλείται από έναν άλλον, ο οποίος
μάλιστα αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο και τους
κανόνες της Συμμαχίας και ενίοτε την εκ-
βιάζει, εξοπλιζόμενος με ρωσικά συστή-
ματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ξανά στο τραπέζι 
των Ευρωπαίων η πρόταση 
του Έλληνα πρωθυπουργού για
φυσικό αέριο από την Αίγυπτο 

Πρωτοβουλίες Μητσοτάκη
για την ουκρανική κρίση 
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Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Μ
ήνυμα ενότητας και εθνικής
ευθύνης έστειλε η Βουλή
μέσω της ευρείας πλειοψη-
φίας που συγκέντρωσαν οι

συμβάσεις για την προμήθεια των επιπλέ-
ον έξι Rafale, των τριών φρεγατών Belh-
arra και των 44 τορπιλών για τα υποβρύ-
χια. Τρία κόμματα, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνι-
κή Λύση, υπερψήφισαν τα νέα οπλικά συ-
στήματα που κατά γενική ομολογία ενι-
σχύουν το εθνικό οπλοστάσιο και αναβαθ-
μίζουν τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας
στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη,
στέλνοντας μηνύματα και προς τον εξ
Ανατολών μας γείτονα.

Από την αρχή της τοποθέτησής του ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τα
κόμματα να σταθμίσουν την ψήφο τους,
μιλώντας για μια αμυντική επιλογή με πο-
λιτικό περιεχόμενο και εθνική απόφαση
με διεθνή προσανατολισμό. Παράλληλα,
έστειλε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες,
τονίζοντας ότι για τη ΝΔ η εθνική άμυνα
είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός. Σχολιά-
ζοντας τη στάση της Άγκυρας αναφορικά
με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών,
έκανε λόγο για αμόκ με εμπρηστικές δη-
λώσεις που διαστρέφουν την αλήθεια και
παραχαράσσουν το Διεθνές Δίκαιο, τις
συνθήκες, την ιστορία και τη γεωγραφία.
«Η πόρτα μας είναι πάντα κλειστή σε κάθε
απειλή και το παράθυρό μας πάντα ανοι-
χτό σε κάθε διάλογο με βάση τη διεθνή
νομιμότητα», τόνισε ο πρωθυπουργός και
πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία
ανάγκη να εκτοξεύει φωτοβολίδες για να
αποσπά τη διεθνή προσοχή.

Ίσες αποστάσεις
O K. Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα

μήνυμα και προς το ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι
δεν μπορεί να υπάρξει κοινό μέτωπο απέ-
ναντι στη Ρωσία την ώρα μάλιστα που η
Τουρκία απειλεί την Ελλάδα. «Όλοι στο
ΝΑΤΟ μιλούν για κοινό μέτωπο απέναντι
στη Μόσχα εξαιτίας των εντάσεων στην
Ουκρανία, στο ίδιο όμως το ευρωατλαντι-
κό πλαίσιο διαγράφεται μια θεμελιώδης
αντίφαση. Ένας εταίρος σταθερός και φι-
λειρηνικός απειλείται από έναν άλλον ο
οποίος μάλιστα αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο
και τους κανόνες της Συμμαχίας και ενίο-
τε την εκβιάζει, εξοπλιζόμενος με ρωσικά
συστήματα», είπε με νόημα ο πρωθυ-
πουργός και κατέληξε: «Εδώ δεν χωρούν
πια ίσες αποστάσεις». 

Σε έντονο ύφος ο πρωθυπουργός σχο-
λίασε δηκτικά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που
συμφωνεί μεν με την προμήθεια για τις
φρεγάτες και τις τορπίλες αλλά διαφωνεί
με τα Rafale. «Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο μίξερ το
“όχι” στα Rafale και το “ναι” στις φρεγάτες
και βγάζει “παρών”. Αυτό είναι υπεύθυνη
στάση;», αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός,
τονίζοντας ότι το «παρών» είναι στην ου-
σία απών από το μέτωπο της εθνικής συ-
στράτευσης. Θύμισε, δε, ότι δεν είναι η
πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει
επωφελείς συμφωνίες για τα εθνικά θέ-
ματα, καθώς είχε ήδη δώσει δείγματα
γραφής για την αμυντική συμφωνία με τη
Γαλλία, τις αμυντικές δαπάνες αλλά και τις
οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών με Ιταλία
και Αίγυπτο. «Κάθε πολιτική διαφωνία
σταματά εκεί που ξεκινά το συμφέρον της
πατρίδας», τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης, χαρα-
κτηρίζοντας εθνική παραφωνία τη στάση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από το στόχαστρο του πρωθυπουργού

δεν ξέφυγε ούτε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ
Γ. Τσίπρας, που για να δικαιολογήσει το
«παρών» του κόμματός του, σε μια απο-
στροφή του λόγου του υποστήριξε ότι «η
άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός».
Απευθυνόμενος στον Α. Τσίπρα ο πρωθυ-
πουργός τον κάλεσε να απαντήσει αν το
κόμμα του συμφωνεί με την άποψη αυτή,
ειδάλλως να διορθωθεί ως λεκτική αστο-
χία η συγκεκριμένη αναφορά. 

Για τις φρεγάτες
Αναφερόμενος στις φρεγάτες, ο πρω-

θυπουργός υπογράμμισε ότι έρχονται να
ανανεώσουν τη ραχοκοκαλιά του Ελληνι-
κού Στόλου, συνεργάζονται ιδανικά και με
τα νέα μαχητικά Rafale, ενώ θα μπορούν
να συντονίζουν τις ενέργειές τους και με
τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Romeo,
που σύντομα θα ενταχθούν στις δυνατότη-
τες των ΕΔ. Έκανε, δε, λόγο για αγορά
εξαιρετικά επωφελή για τη χώρα, που
συμβαδίζει με τις διπλωματικές στοχεύ-

σεις βαθαίνοντας συμμαχίες με ισχυρούς
εταίρους και δίνοντας στην Ελλάδα ρόλο
πρωταγωνιστή και στη Μεσόγειο και στην
Ευρώπη. 

Σε ό,τι αφορά το κόστος των αεροσκα-
φών ζήτησε από όλους αυτοσυγκράτηση,
πετώντας καρφιά προς τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγον-
τας ότι η Ελλάδα εξασφάλισε τα Rafale
χαμηλότερα από την αρχική τους τιμή (3
σε τιμή 2) και σε πολύ πιο γρήγορο χρονι-
κό διάστημα, σε σχέση με αντίστοιχες πα-
ραγγελίες στο παρελθόν.

Ο Μητσοτάκης έστειλε 
μήνυμα σε Άγκυρα, ΝΑΤΟ 
και αξιωματική αντιπολίτευση:
«Υπέρτατος αυτοσκοπός 
η άμυνα της χώρας»

Εθνική παραφωνία (πάλι) ο ΣΥΡΙΖΑ

Την μπάλα στην εξέδρα πέταξε για ακόμη μία φορά ο Αλέξης
Τσίπρας κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επενδύει στους εξοπλι-
σμούς και αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία από το κύμα ακρί-
βειας και τον πληθωρισμό που σκαρφαλώνει στο 6,2%. Ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού επισήμανε ότι ουδείς πα-
ραγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της
χώρας, υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν κατανοεί γιατί η Ελλάδα
πρέπει να προμηθευτεί επιπλέον 6 αεροσκάφη που θα στοιχίσουν
1 δισ. στον Έλληνα φορολογούμενο. Κάλεσε, δε, την κυβέρνηση να
σταματήσει να απαιτεί από τον ΣΥΡΙΖΑ λευκή επιταγή σε οποιαδή-
ποτε απόφαση ή μεταστροφή του πρωθυπουργού, ο οποίος δεν
μπορεί -όπως είπε- να κουνάει το χέρι του στην αξιωματική αντι-

πολίτευση όταν ο ίδιος διαχειρίζεται τις αμυντικές δαπάνες χωρίς
διαφάνεια και εκτός θεσμικών διαδικασιών. «Ο κ. Μητσοτάκης
από φημισμένος τεχνοκράτης μετατράπηκε σε διαχειριστή της
συμφοράς και μακάρι αυτό να μην επεκταθεί και στα εθνικά μας
θέματα», σχολίασε ο κ. Τσίπρας, ενώ κάλυψε τον εισηγητή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τη φράση του περί αυτοσκοπού της άμυνας, λέγοντας ότι
η άμυνα της χώρας δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της, αν δεν
υπηρετεί μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική.

Στη δευτερολογία του ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης έκανε λόγο για εκνευρισμό του πρωθυπουργού από το κύμα
οργής που διακατέχει την κοινωνία και επανάφερε ζήτημα ντιμ-
πέιτ με τον Κ. Μητσοτάκη.

Ο Τσίπρας κάλυψε το «φάλτσο» του… Τσίπρα
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Θετική ήταν η ψήφος του Κινήματος Αλλαγής
στη συμφωνία για την αγορά των αεροπλάνων
Rafale και των φρεγατών Belharra, «για να
έχουμε όλα τα μέσα περιφρούρησης των
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» όπως δή-
λωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αν-
δρουλάκης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «δεν
πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του πα-
ρελθόντος. Πρέπει να κάνουμε το επόμενο βή-
μα και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για την
ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με συμ-
παραγωγές, αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας». Μάλιστα,
για ακόμη μία φορά έθεσε το θέμα της επιβολής εμπάργκο
όπλων στην Τουρκία. «Έχει έρθει πλέον η ώρα να συζητηθεί
το θέμα και στο Συμβούλιο, ώστε όλες οι χώρες να τεθούν

προ των ευθυνών τους. Η προστασία των ελληνι-
κών συνόρων δεν είναι μόνο ελληνική υπό-

θεση, είναι και ευρωπαϊκή υπόθεση», είπε
χαρακτηριστικά.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι υπερήφανο για την
εξωτερική πολιτική που άσκησε», είπε ο
Μιχάλης Κατρίνης, διανθίζοντας την τοπο-

θέτησή του στη Βουλή με πολλές αναφορές
στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αν και δήλωσε ότι

το ΚΙΝΑΛ θα ψηφίσει τις οκτώ συμφωνίες για
τους εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμενων, άσκησε

κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική και τους χειρι-
σμούς της που αφορούν τους εξοπλισμούς των Ενόπλων
Δυνάμεων και την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί.

«Η Ελλάδα είναι πιστός αλλά όχι δεδομένος σύμμαχος»,

είπε σε άλλο σημείο και άφησε αιχμές ότι η κυβέρνηση συ-
νήψε τις αμυντικές συμφωνίες χωρίς ανταλλάγματα. Σε ό,τι
αφορά τη στάση της Τουρκίας υποστήριξε ότι η μόνη διαφο-
ρά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, όπως καθορί-
στηκε από τον Κ. Καραμανλή και τον Α. Παπανδρέου, και
υπογράμμισε ότι «καμία κυβέρνηση δεν έχει νομιμοποίηση
να δεχθεί προς συζήτηση τις αιτιάσεις της Τουρκίας για απο-
στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, γιατί θα είναι το
πρώτο βήμα για την αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας
στο Αιγαίο».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο
οποίος μίλησε για λαγνεία της κυβέρνησης προς τον αμερι-
κανικό παράγοντα, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ στην περί-
πτωση της κρίσης στην Ουκρανία μάς χρησιμοποιούν, όπως
και όλη την Ευρώπη, ως χρήσιμους ηλιθίους. 

«Ναι» από το ΠΑΣΟΚ στη συμφωνία για την αγορά Rafale και Belharra

Ξ
εχωριστή θέση στην αντιπαράθεση
στη Βουλή πήρε και το ζήτημα της
διακρατικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ
που προβλέπει μερική διάθεση του

λιμένα της Αλεξανδρούπολης στις στρατιω-
τικές δυνάμεις των Αμερικανών, η τροπο-
ποίηση της οποίας θα κυρωθεί στη Βουλή
τον επόμενο μήνα.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσί-
πρας διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τη συμ-
φωνία, δίνοντας μια πρώτη γεύση του σκλη-
ρού ροκ που αναμένεται να ακολουθήσει σε
λίγες μέρες στην εθνική αντιπροσωπεία.

Διαπραγμάτευση
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ,

όλες οι κυβερνήσεις διαπραγματεύτηκαν με

τις ΗΠΑ για τις βάσεις, ώστε κάθε κυβέρνη-
ση να έχει δυνατότητα να διαπραγματευτεί
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκυρία και τα
εθνικά συμφέροντα, ωστόσο η κυβέρνηση
της ΝΔ υπέγραψε συμφωνία για μία πενταε-
τία και μετά αυτόματη ανανέωση επ’ αόρι-
στον. «Υποθηκεύετε τη δυνατότητα της εκά-
στοτε κυβέρνησης να κερδίσει περισσότερα
οφέλη. Αυτό που κάνετε αν δεν είναι υποθή-
κευση των συμφερόντων της χώρας και του
λαού, τι είναι;», είπε ο Α. Τσίπρας, ο οποίος
όμως δεν απάντησε στην ερώτηση του πρω-
θυπουργού αν προτίθεται οψέποτε αναλάβει
τη διακυβέρνηση της χώρας να καταγγείλει
τη συμφωνία με τους Αμερικανούς. Ο Κ.
Μητσοτάκης σχολίασε, μάλιστα, ότι στο θέ-
μα αυτό διαφαίνονται εκλεκτικές συγγένει-

ες ταύτισης του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριά-
κο Βελόπουλο, που έκανε παρόμοιες ανα-
φορές στη δική του ομιλία. «Άλλωστε με τον
κ. Καμμένο συγκυβερνήσατε», είπε χαρα-
κτηριστικά και διερωτήθηκε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
ως κυβέρνηση δεν άλλαξε τη συμφωνία με
τις ΗΠΑ, από τη στιγμή που προβλεπόταν η
ανανέωσή της σε ετήσια βάση. «Ανήκομεν
εις την Δύσιν, είτε σας αρέσει είτε όχι», κα-
τέληξε ο πρωθυπουργός επικαλούμενος την
ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή.

Τέλος, στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα
ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ η εξωτερική πολιτική
αντικατοπτρίζεται στη Συμφωνία των Πρε-
σπών ενώ για την κυβέρνηση στην επ’ αό-
ριστον παραχώρηση του λιμανιού της Αλε-

ξανδρούπολης στις ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης
αφενός διέψευσε ότι θα είναι επ’ αόριστον
και αφετέρου είπε ότι ο ίδιος είχε καταστή-
σει σαφές πως δεν θα μπορούσε να αλλά-
ξει τη Συμφωνία των Πρεσπών, διότι απο-
τελούσε διεθνώς κυρωμένη σύμβαση του
ελληνικού κράτους.

Καβγάς για την Αλεξανδρούπολη 

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο
για εκλεκτικές συγγένειες 
ταύτισης του Αλέξη Τσίπρα 
με τον Κυριάκο Βελόπουλο
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Η συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον ΣΚΑΪ έφερε
χαμόγελα και αισιοδοξία σε όλες τις φυλές της Κουμουν-
δούρου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωναν πηγές της
Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ στην «Poli-
tical», «ο Τσίπρας στον ΣΚΑΪ πήγε με τον αέρα
του νικητή. Δεν δίστασε χωρίς χαρτιά να απαν-
τήσει σε όλα. Και μάλιστα όταν φορτίστηκε στο
σημείο που κλήθηκε να απαντήσει γιατί δεν
ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το νομοσχέδιο για τα νοσοκο-
μεία, έδειξε το πόσο ειλικρινά υποστηρίζει την
κοινωνική πολιτική που προσπάθησε να εφαρμό-

σει». Τόνιζαν, μάλιστα, πως στον δρόμο για το Συνέδριο αυτή
η συνέντευξη ήταν «το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί,

καθώς διέγραψε την εσωστρέφεια των τελευταίων
ημερών της Ομπρέλας και των κειμένων που

έβγαλαν». 
Μέλη της ΚΕΑ από την πλευρά τους ανα-

φέρουν πως ο Τσίπρας λειτουργεί ως συγ-
κολλητικό υλικό των μελών αλλά και των

ανόμοιων προτάσεων, περιγράφοντας το ίδιο
το κόμμα που έχει ανάγκη τον  πλουραλισμό

απόψεων αλλά με κοινή κατεύθυνση.

Ικανοποίηση από τη συνέντευξη Τσίπρα Στα μπλόκα ο Κουτσούμπας 
Επίσκεψη στα μπλόκα των αγροτών που

βρίσκονται σε κινητοποιήσεις θα πραγμα-

τοποιήσει σήμερα ο γενικός γραμματέας

της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας,

έπειτα από πρόσκληση της Πανελλαδικής

Επιτροπής των Μπλόκων. Ο κ. Κουτσούμ-

πας θα βρίσκεται στις 13.00 στο μπλόκο

στη Λιβαδειάς και στις 17.00 στο μπλόκο

στη Νίκαια της Λάρισας. 

Σ
αφές στίγμα των προθέσεων αλλά
και των πολιτικών προτεραιοτή-
των του έως τις επόμενες εκλογές
έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

μέσω της χθεσινής, τριπλής παρέμβασής
του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης
του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της
αμυντικής θωράκισης της χώρας. Σύμφω-
να με τακτικούς συνομιλητές του, βούληση
του πρωθυπουργού είναι να ορίσει εκεί-
νος τους όρους και τους κανόνες της από
τούδε και στο εξής πολιτικής μάχης. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σημειώνουν οι
ίδιες πηγές, θα επιχειρήσει αφενός να
επικεντρώσει σε πεδία και πεπραγμένα
που του εξασφαλίζουν άνετη υπεροχή
έναντι των αντιπάλων του και αφετέρου
να μην μπει στο κάδρο της πόλωσης και
του πολέμου λάσπης, που κατά το Μέ-
γαρο Μαξίμου θα αποπειραθεί να στή-
σει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Εξ απορρήτων πρωθυπουργικός συ-
νεργάτης τόνιζε προς την «Political» ότι
«ο Κυριάκος Μητσοτάκης εννοεί να επι-
λέξει ο ίδιος τις μάχες που θα δώσει
εφεξής», με τη διπλωματική/στρατιωτι-
κή αναβάθμιση της χώρας αλλά και την

οικονομία να θεωρούνται προνομιακά
πεδία για την κυβέρνηση.

Οικονομικός ρεαλισμός
Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως και

το οικονομικό σκέλος της διαπραγμάτευ-
σης για την απόκτηση των μαχητικών αε-
ροσκαφών τύπου Rafale και των φρεγα-
τών τύπου Belharra αποτελεί υπόδειγμα
χρηστής οικονομικής διαχείρισης εντός
των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνα-
τότητων, μοντέλο που, όπως λέγεται,
εφαρμόζεται ήδη και στο καυτό μέτωπο
της ακρίβειας. Ειδικότερα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έκανε λόγο για «συνάντηση
του ώριμου πατριωτισμού και του οικονο-
μικού ρεαλισμού στις συμβάσεις του νο-
μοσχεδίου», τονίζοντας ότι «η ευημερία
του πολίτη και η ασφάλεια της πατρίδας
είναι διαρκείς, αλλά και παράλληλες προ-
τεραιότητες». Για το Μέγαρο Μαξίμου η
άσκηση κοινωνικής πολιτικής -εν προκει-
μένω η συνεχής στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων έναντι του σφοδρού κύμα-
τος ακρίβειας σε ενέργεια και βασικά
αγαθά- έχει ως βασική προϋποτιθέμενη
συνθήκη την απαρέγκλιτη τήρηση της δη-
μοσιονομικής ισορροπίας. Ο πρωθυπουρ-
γός το περιέγραψε εύγλωττα: «Ποτέ δεν
θα επιτρέψει επιπόλαιες κινήσεις, που θα
μπορούσαν να επιστρέψουν τη χώρα στα
ελλείμματα και τη διεθνή αναξιοπιστία»,
καρφώνοντας με αυτόν τον τρόπο την
προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι

πειραματισμοί και οι ιδεοληψίες της οποί-
ας κινδύνευσαν να ρίξουν τη χώρα στην
άβυσσο της άτακτης χρεοκοπίας.

Παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας
Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός μί-

λησε για «μέτρο στο εξής, που θα έχει το
μέτρο της λογικής και του κοινού συμφέ-
ροντος και θα είναι στοχευμένο για να έχει
μετρήσιμο αποτέλεσμα». Όπως σας ενη-
μέρωσε από χθες η «Political», Μέγαρο
Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο επιχει-
ρούν να οριοθετήσουν την περίμετρο της
επικείμενης οικονομικής παρέμβασης, η
οποία κατά πληροφορίες θα ανακοινωθεί
από τα μέσα Μαρτίου και μετά, θα είναι
στοχευμένη και ουχί οριζόντια και θα έχει
ως κύριο στόχο την ενίσχυση της αγορα-
στικής δύναμης των πλέον ευάλωτων,
όπως οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογέ-
νειες, οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυν-

ταξιούχοι. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης φρόντισε να επικαιροποιήσει και
τρεις από τους βασικούς άξονες της οικο-
νομικής του πολιτικής για το αμέσως προ-
σεχές διάστημα, ήτοι την επέκταση για όσο
χρειαστεί της επιδότησης στους λογαρια-
σμούς νοικοκυριών, επιχειρήσεων και
αγροτών, τη γενναία αύξηση του κατώτα-
του μισθού την 1η Μαΐου και τη συνέχιση
της πολιτικής μείωσης της φορολογίας.

Με ατζέντα
«ευθύνης και
σταθερότητας»

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Στα μέσα Μαρτίου θα
ανακοινωθούν από την
κυβέρνηση στοχευμένα 
μέτρα για την ενίσχυση 
της αγοραστικής δύναμης 
των πλέον ευάλωτων



ΓΓιατί δεν κοιμάται τα
βράδια ο Βελόπουλος 
Μαθαίνω ότι ο αρχηγός της Ελληνικής Λύ-
σης Κ. Βελόπουλος έχει χάσει τον ύπνο
του αυτές τις μέρες.
Παλιός στην πιάτσα, ο
Κυριάκος αντιλαμβά-
νεται ότι το κλίμα
ακραίας πόλωσης μέ-
σα στο οποίο θα οδηγη-
θούμε στις εκλογές,
με απλή αναλογική,
παρακαλώ, θα συμπιέ-
σει πολύ τα μικρά κόμματα όπως το δικό
του και πολύ δύσκολα θα καταφέρει να
αποκτήσει δεύτερη θητεία. Άλλωστε, η
μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας το έχει
αποδείξει. Το ίδιο έγινε με την ΠΟΛΑΝ του
Αντ. Σαμαρά, με τη ΔΗΑΝΑ του Κωστή Στε-
φανόπουλου και με τον ΛΑΟΣ του Γιώργου
Καρατζαφέρη. Μικρά κόμματα που ανέβη-
καν στο κύμα της συγκυρίας, αλλά όταν
ήρθε η θύελλα, δεν κατάφεραν να παρα-
μείνουν αγκιστρωμένα στην εξουσία.

Ο ποδηλάτης Παπανδρέου 
Όποιος προέβλεπε ότι μετά τη συντριπτική
του ήττα ο Γιώργος Παπανδρέου θα το
έπαιζε εσωκομματική αντιπολίτευση στον
νέο αρχηγό, παραγνωρίζει ορισμένα βασι-
κά. Την ηλικία και την
ιδιοσυγκρασία του
πρώην πρωθυπουρ-
γού, ο οποίος μπορεί
να έπεσε στη λούμπα
των συνεργατών του
και να πίστεψε ότι
μπορεί και να επανερ-
χόταν δριμύτερος, αλ-
λά πλέον έχει πλήρη συνείδηση της κατά-
στασης. Και όπως μαθαίνω, καμία διάθεση
παρέμβασης προς καμία κατεύθυνση. Το
ποδήλατο και μακριά από την τοξικότητα
της πολιτικής σκηνής. 
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Αναζητείται 
αντι-Δούκας στη ΝΔ 
Το σίγουρο είναι ότι στις επόμενες αυτοδιοι-
κητικές εκλογές η ΝΔ δεν θα στηρίξει την
υποψηφιότητα του προσφάτως διαγραμμένου
Πέτρου Δούκα για τον Δήμο της Σπάρτης. Το
πιθανότερο, όπως μαθαίνω, είναι να κατεβάσει
δικό της υποψήφιο, ο οποίος, μάλιστα, θα έχει
τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα είναι ικανά
να δυσκολέψουν τη ζωή του ανερμάτιστου,
φλύαρου δημάρχου και, γιατί όχι, να του πάρει
τον δήμο από τα χέρια.

Ο ιδανικός υποψήφιος 
για τον ΣΥΡΙΖΑ 

Μπορεί οι εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, να προ-
ηγηθούν των αυτοδιοικητικών, αλλά τα κόμματα ήδη ψά-
χνονται. Η κουτσομπόλα της Κουμουνδούρου μου είπε να
κρατήσω ένα όνομα για την Περιφέρεια Αττι-
κής: Αυτό του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Πέτρου Κόκκαλη, ο οποίος διατηρεί
καλές σχέσεις με το ΚΚΕ αλλά και με
τους κεντροαριστερούς του ΠΑΣΟΚ,
οπότε θα μπορούσε να διεκδικήσει με
αξιώσεις τουλάχιστον την είσοδό του
στον δεύτερο γύρο. 

Ολική επαναφορά στο Βελιγράδι 
Η επίσκεψη εργασίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη

Σερβία -η πρώτη επίσκεψη του πρωθυπουργού στη χώρα-
και η συνάντησή του το απόγευμα με τον πρόεδρο Αλεξάν-
ταρ Βούτσιτς είναι ενδεικτικές της σημασίας που αποδίδει
ο πρωθυπουργός στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας
ως «οδηγού» για ολόκληρη την περιοχή. Ταυτόχρονα, ση-
ματοδοτεί το ενεργό ενδιαφέρον για τη διεύρυνση της ελ-
ληνικής οικονομικής και επιχειρηματικής παρουσίας που
έχει ατονήσει τα τελευταία χρόνια. Και δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι η Αθήνα είναι η βασική υποστηρίκτρια του
ανοίγματος νέων κεφαλαίων στην ενταξιακή διαδικασία
του Βελιγραδίου. 

Μ
εγάλο βάρος ρίχνει το
Μαξίμου στην επόμενη
μέρα του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης με-

τά την παραίτηση του Σπήλιου Λιβανού
και την ανάληψη των καθηκόντων τού
υπουργού από τον Γιώργο Γεωργαντά. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει σήμερα
και μια κρίσιμη σύσκεψη με τη συμμε-
τοχή στενών συνεργατών του πρωθυ-
πουργού, όπως ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος
Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Ανάπτυξης Νικόλαος Παπαθανά-
σης, ο Άκης Σκέρτσος και βέβαια ο νέ-
ος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Γεωργαντάς αλλά και ο γραμματέας
Ενωσιακών Πόρων του υπουργείου κ.
Παπαγιαννίδης.

Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων
ανάμεσα στις γενικές γραμματείες του
υπουργείου είναι το κύριο ζήτημα της
σύσκεψης. Ο γγ Διεθνών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κ. Μπαγινέτας
διεκδικεί αρμοδιότητες που κατείχε

μέχρι την πρώτη περίοδο της υπουρ-
γίας του κ. Λιβανού και οι οποίες πέ-
ρασαν στα «χέρια» της γραμματείας
Ενωσιακών -παλιότερα Ευρωπαϊκών-
Πόρων με την ανασύστασή της από τον
κ. Λιβανό. Όπως λένε οι γνωρίζοντες,
η συγκεκριμένη κίνηση ήταν από τις
πλέον θετικές του πρώην υπουργού,
καθώς μέχρι τότε ευρωπαϊκά κονδύ-
λια δεν απορροφούνταν και έργα είχαν
βαλτώσει. 

Και για την κατάλληλη θέση υπήρχε
και ο κατάλληλος άνθρωπος, δηλαδή ο
κ. Παπαγιαννίδης, ο οποίος είχε θη-
τεύσει στην ίδια θέση και επί Κ. Καρα-
μανλή, μια χρήσιμη εμπειρία για τους
χειρισμούς που απαιτούνται με στόχο
την απορροφητικότητα των κονδυλίων
σε ΠΑΑ και ΕΠΑΛΘ.

Εκτός από οπαδός του Μάο, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι
αγαπάει και τις ελληνικές παροιμίες και ιδιαίτερα αυτή που
επιμένει ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγει-
ρεύουν. Και τις κάνει και πράξη. Σου λέει ο αρχηγός: Εκλογές
έρχονται. Κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί υπό την προεδρία μου στην
τρίτη θέση; Πιθανόν θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Ποια πλασάρεται
από αρκετούς ως πιθανή διάδοχος του Τσίπρα; Η Έφη
Αχτσιόγλου, η οποία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα κατέβει υποψή-
φια στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθήνας. Αν κάνει περίπατο, θα
έχει μια περπατησιά παραπάνω. Οπότε σκέφτεται ο αρχηγός:
Θέλει και η Ρένα (Δούρου) να είναι υποψήφια βουλευτής. Θα
της πω ναι, υπό την προϋπόθεση ότι θα δώσει τον αγώνα στην
ίδια περιφέρεια. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει…

Τα «μαγειρέματα» του Αλέξη με Έφη και Ρένα 

Κρίσιμη σύσκεψη 
για τους ευρωπαϊκούς
πόρους στη γεωργία



ΠΠερί Ελλάκτωρ και
ομολογιακών δανείων
Συμπέρασμα δεν βγάζω. Όλη την περασμένη

εβδομάδα έδιναν και έπαιρναν τα δημοσιεύ-

ματα ότι στην Ελλάκτωρ ετοιμάζονται τις τε-

λευταίες μέρες περί προεργασίας της διοίκη-

σης για την έκδοση ομολόγου -κοινού ομολο-

γιακού δανείου- με δημόσια προσφορά

ύψους 200 εκατ. ευρώ και περί πιθανότητας

άντλησης έως και 250 εκατ. ευρώ. Την τελευ-

ταία εβδομάδα έχει γίνει στροφή 180 μοιρών

και τώρα μαθαίνουμε ότι «η έκδοση ομολόγου

δεν συμπεριλαμβάνεται στα άμεσα σχέδια της

διοίκησης της εταιρείας».

Γιατί ο Πούτιν γλεντάει
τους δυτικούς; 

Τα τσεκούρια του πολέμου κρύφτηκαν προς το
παρόν και έδωσαν τη θέση τους στη διπλωματία.
Πού το πάει όμως ο Πούτιν; Αυτό είναι το μέγα
ερώτημα. Τι επιδιώκει; Δεν θα έστελνε ποτέ
130.000 στρατιώτες για να μην μπει η Ουκρανία
στο ΝΑΤΟ, ας μην είμαστε αφελείς. Ο Βλαδίμη-
ρος θέλει το 1/3 της Ουκρανίας και το θέλει με
τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, με τη συμφωνία
της χαρτοπετσέτας για όσους γνωρίζουν από
Ιστορία. Η περίφημη συμφωνία των ποσοστών
έγινε λίγους μήνες πριν από τη Γιάλτα μεταξύ
του Ιωσήφ Στάλιν και του Ουίνστον Τσόρτσιλ και
είχε ως αποτέλεσμα τη διαίρεση της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης σε σφαίρες επιρροής.

Άφαντος ο «Φλάμπουρ»

Δεν σας κάνει εντύπωση ότι το τελευταίο διά-
στημα είναι εξαφανισμένος ο μέντορας του
Αλέξη; Πουθενά. Ούτε στη χάραξη της αντιπο-
λιτευτικής τακτικής, ούτε στα εσωκομματικά
της Κουμουνδούρου, ούτε στις γέφυρες που
προσπαθεί να στήσει ο πρόεδρος Αλέξης με
εκδότες και καναλάρχες. Άφαντος ο μπαρμ-
πα-Αλέκος. Να ξέρει κάτι παραπάνω από
εμάς ο «Φλάμπουρ» και για αυτό έχει πάρει
αποστάσεις από τη γραμμή του κόμματος; Διό-
λου απίθανο. Ο κυρ Αλέκος είναι παλιά καρα-
βάνα και βλέπει μακριά… 

Τη χρυσή κορδέλα ευαισθητοποίησης κατά
του παιδικού καρκίνου φορούσε ο επικεφα-
λής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κι-
νήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης στην
ομιλία του στη Βουλή για την προμήθεια των
Belharra και των Rafale. Οι πιο παρατηρητι-
κοί βουλευτές πρόσεξαν ότι πολλοί δεν την
είχαν βάλει στο πέτο τους. Προφανώς τους
διέφυγε το γεγονός ότι η 15η Φεβρουαρίου
έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά
του Παιδικού Καρκίνου. Βέβαια, ο κ. Κατρί-
νης έχει και το πλεονέκτημα πως είναι
οδοντίατρος και συνεπώς πιο ενημερωμέ-
νος για τέτοια θέματα.

Ο Γιώργος
Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ
και η εθνική άμυνα

«Η
άμυνα της χώρας δεν είναι αυτο-
σκοπός», είπε από το βήμα της
Βουλής των Ελλήνων ο Γιώργος

Τσίπρας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της
χώρας και στη ΝΔ έπεσαν από τα σύννεφα…
Σιγά εκεί στην Πειραιώς, παιδιά, δεν ξέρατε
ποια είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν ξέρατε ότι
η Κουμουνδούρου έχει απέχθεια σε οτιδήποτε
σχετίζεται με τα συμφέροντα του έθνους και
της χώρας; Δεν ψήφισαν ούτε τη συμφωνία με
τις ΗΠΑ, όπως δεν ψήφισαν ούτε τη συμφωνία
με τη Γαλλία ούτε τις δαπάνες για το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι πασόκοι εγκαλούν τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και υπενθυμίζουν ότι συγ-
κυβέρνησε με τον Καμμένο
που είναι ακροδεξιός κ.λπ.

Εντάξει, παιδιά, και εσείς συγ-
κυβερνήσατε με τον Γιώργο Κα-

ρατζαφέρη επί Σαμαρά. Να τα λέμε και αυτά.
Εκτός και αν μου πείτε ότι ο Καρατζαφέρης είναι
αριστερός…
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Η χρυσή κορδέλα 
του Μιχάλη Κατρίνη

Ο «ανακατώστρας»
της Κουμουνδούρου
Μαθαίνω ότι μια ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρει και
αναπαράγει ειδήσεις ακόμη και κατά διακεκριμέ-
νων δημοσιογράφων, οι οποίοι αν μη τι άλλο είναι
σοβαροί. Είδε λοιπόν αυτή η ψυχή μια συνάντηση
του Τσίπρα με γνωστό δημοσιογράφο και έσπευσε
ψευδώς να διαρρεύσει ότι πήγε στον Τσίπρα να
κλαφτεί. Να κλαφτεί για τις επιθέσεις που δέχεται
από τρολ του ΣΥΡΙΖΑ στα social media. Τρίχες και
μάλιστα κατσαρές. Τίποτε από αυτά δεν ισχύει, αλλά
η ψυχούλα αυτή είναι μεγάλη ανακατώστρα. Τώρα
γιατί τον κρατάει ο πρόεδρος Αλέξης, είναι ένα ζή-
τημα. Θα μου πείτε, όλα τα λουλούδια ανθίζουν στον
ΣΥΡΙΖΑ...
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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Η «αγάπη» του ΣΥΡΙΖΑ για ΛΑΡΚΟ
και οι αποκαλύψεις Σταϊκούρα

Η
ξαφνική αγάπη του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΛΑΡΚΟ και τους εργαζομένους της έχει πολύ
παρασκήνιο, το οποίο αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο κ. Σταϊκούρας, τα ταμει-

ακά διαθέσιμα της εταιρείας το 2019 ήταν μηδενικά. Λόγω συσσωρευμένων ζημιών και
διαδοχικών ζημιογόνων χρήσεων από το παρελθόν, η αρνητική καθαρή θέση της εταιρεί-
ας αυξήθηκε από τα 160 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2015 σε 407 εκατ. ευρώ στο τέλος του
2019. Δηλαδή, η εταιρεία λειτουργούσε επί χρόνια με αρνητικά ίδια κεφάλαια κινήσεως,
βασιζόμενη στην καθυστερημένη εξόφληση των υποχρεώσεών της! Την 5ετία 2015-2019
σωρεύτηκαν χρέη ύψους περίπου 260 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες της εταιρείας ανήλθαν
στα 99 εκατ. ευρώ το 2019. Τα προηγούμενα έτη τα αποτελέσματα της εταιρείας ήταν αρ-
νητικά κατά 30 εκατ. ευρώ το 2015, 68 εκατ. ευρώ το 2016, 6 εκατ. ευρώ το 2017 και 57
εκατ. ευρώ το 2018. Ποιος χρεοκόπησε την εταιρεία; Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΛΑΡ-
ΚΟ προς προμηθευτές, εργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και άλλους άγγιζαν
τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ η μεγαλύτερη οφειλή αφορά τη ΔΕΗ. Αυτή η οφειλή από 144 εκατ.
ευρώ το 2012 ανήλθε στα 242 εκατ. ευρώ το 2016 και εκτοξεύτηκε στα 351 εκατ. ευρώ στις
αρχές του 2020.

Άδωνις και Σκυλακάκης τρέχουν 
το κυβερνητικό πάρκο
Με ταχύτατο ρυθμό προχωρά το κυβερνητικό πάρκο Δάφνης - Υμηττού, με τον Θόδωρο Σκυλακάκη
και τον Άδωνι Γεωργιάδη να επισπεύδουν τις διαδικασίες. Λίγο πριν από το τέλος του 2021 είχαμε
την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου βάσει της οποίας το project της τάξεως των 250 εκατ.
ευρώ εντάχθηκε στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Με τον τρόπο αυτό
«ξεκλείδωσαν» οι απαλλοτριώσεις-εξπρές στο ακίνητο των εγκαταστάσεων της παλιάς ΠΥΡΚΑΛ.
Παράλληλα με τα των απαλλοτριώσεων, σε εξέλιξη βρίσκεται και η «τακτοποίηση» άλλων, εξίσου
σημαντικών ζητημάτων, όπως η εκπόνηση μελέτης για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις που θα
προκαλέσει το κυβερνητικό πάρκο. Ήδη ανατέθηκε σε τεχνική εταιρεία και η μελέτη
κυκλοφοριακών επιπτώσεων, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL POLITICANTIS9

Μετά τη ΔΕΗ σκίζει
και τις εθνικές
συμφωνίες
Αν καταλάβαμε καλά από τη συζήτηση στη
Βουλή, όταν έρθει ο Τσίπρας στα πράγματα θα
καταγγείλει και θα καταργήσει όλες τις συμ-
φωνίες που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνη-
ση με τους Αμερικανούς και τους Γάλλους.
Και τα λέει αυτά σε μια συγκυρία που η χώρα
έχει ανοιχτά μέτωπα με τους Τούρκους. Και
τα λέει αυτά ο άνθρωπος που υπέγραψε μό-
νος του τη συμφωνία των Πρεσπών ενάντια
στο πατριωτικό συναίσθημα των Ελλήνων.
Μετά την κρατικοποίηση της ΔΕΗ, την οποία
προανήγγειλε χωρίς να μας πει πού θα βρει
λεφτά να την αγοράσει και να τη συντηρήσει,
τώρα θα βγει στην κόντρα κατά των Αμερικα-
νών και των Γάλλων. Μιλάμε για κανονικό
πρόεδρο 15μελούς… Και αυτός ο άνθρωπος
ήταν πρωθυπουργός της χώρας... 

Η ΔΕΗ αλλάζει 
το παιχνίδι…

Τη δυνατότητα να αλλάξει το «παι-
χνίδι» στη συνδεσιμότητα αυξάνοντας
με ταχύ ρυθμό τη διαθεσιμότητα των
συνδέσεων στο Internet με οπτική ίνα
(Fiber to the Home - FttH) διαθέτει η
ΔΕΗ με την υπό ίδρυση θυγατρική της
για τις τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα με
το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκ-
πονήσει η διοίκηση, η ΔΕΗ θα καλύψει
μέχρι το 2025 το 80% του πληθυσμού
της χώρας με δίκτυο FttH μέσω των
κολόνων μεταφοράς ενέργειας (υπέρ-
γειο και υπόγειο όπου χρειάζεται), δια-
θέτοντας στη χονδρική υπηρεσία σύν-
δεσης με ταχύτητα 1 Gbps. Η κατα-
σκευή του νέου δικτύου έχει ξεκινήσει
από το Περιστέρι, με προμηθευτή υλι-
κών υποδομής την αμερικανική Ad-
tran. Η εμπορική λειτουργία του τηλε-
πικοινωνιακού δικτύου της ΔΕΗ θα ξε-
κινήσει το φθινόπωρο ταυτόχρονα σε
διάφορες περιοχές της χώρας..

LOCK
Οι κύριοι συνέφαγαν, λέει το ρε-
πορτάζ, εις το Κολωνάκι. Και οι
δύο ασχολούνται με τα ηλεκτρο-
νικά media. Ο ένας ήθελε να
αγοράσει και ο άλλος να πουλή-
σει… Όταν βεβαίως ο ενδιαφε-
ρόμενος άκουσε το ποσόν, κόν-
τεψε να πνιγεί… 4 εκατ. ευρώ
για ένα site. Όπως καταλαβαίνε-
τε, έφαγαν το γεύμα τους και
απλώς έφυγαν…
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Τ
ο μεγαλύτερο ίσως πολιτικό πρόβλημα
στη χώρα είναι η απουσία σοβαρής
εναλλακτικής πρότασης, γιατί βρισκό-
μαστε μπροστά σε μια ανίκανη αντιπο-

λίτευση. Η αδυναμία της να αρθρώσει δημιουργι-
κή κριτική αντικαθίσταται από μια διχαστική ρη-
τορική και πρακτική που επιστρέφει την πολιτική
δραστηριότητα στη δεκαετία του 1950. Η ανικανό-
τητα αυτή δεν πρέπει να δημιουργεί εφησυχασμό,
αλλά να αυξάνει την κυβερνητική υπευθυνότητα.

Φράσεις του τύπου «οι φτωχοί δεν έχουν αυτο-
κίνητο» ή αυτό που είχαμε ακούσει σε συνέντευ-
ξη άλλου υπουργού για τη διαχείριση της Covid-
19 «χρειάζεται και μαστίγιο και καρότο» αποτε-
λούν δείγματα αλαζονείας και απομάκρυνσης
από την πραγματικότητα. Ένα είναι βέβαιο, ότι αν
δεν μαζευτούν αυτού του τύπου οι ακρότητες, θα
τις βρούμε μπροστά μας και μια σημαντική προ-
σπάθεια θα κινδυνεύει από ανούσιες υπερβολές,
που δεν σχετίζονται με τον αξιακό κώδικα της πα-
ράταξης.

Άμεσα συνδεδεμένο με το τελευταίο και ειλι-
κρινά αξιοσημείωτο είναι να αναζητούμε εθνική
στρατηγική για επιμέρους κοινωνικές ομάδες και
ταυτότητες, την ώρα που στη χώρα της δημογρα-
φικής υπανάπτυξης απουσιάζει εθνική στρατηγι-
κή για την ελληνική οικογένεια, ειδικά μάλιστα
όταν ερχόμαστε μπροστά στη σκληρή πραγματι-
κότητα ευάλωτων ανθρώπων. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα, οι μονογονεϊκές οικογένειες, που τις
κρατούν ως οικογένειες, κατά τεκμήριο γενναίες
γυναίκες οι οποίες στέκονται όρθιες απέναντι σε
κοινωνικά status ή παιδιά από διαζευγμένα ζευ-
γάρια που μεγαλώνουν συνήθως ανάμεσα στις
κόντρες των γονιών τους.

Η πρόσφατη κακοκαιρία αποδόμησε σε μεγάλο
βαθμό τη λογική της στυγνής τεχνοκρατικής αντί-
ληψης, όταν αυτή δεν καθοδηγείται από την πολι-
τική σκέψη και πρακτική. 

Τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να πονάνε και τη
φανέλα. Ένας μύθος που γκρεμίστηκε είναι ότι ο
ιδιωτικός τομέας τα κάνει όλα καλά και θα μπορού-
σε να υποκαταστήσει μεγάλο μέρος λειτουργιών
του Δημοσίου. Το μάθημα της πανδημίας δεν το πέ-
ρασαν όλοι με καλό βαθμό ώστε να εκτιμήσουν σω-
στά τα πράγματα στη συνέχεια. Η έντιμη και διαφα-
νής συνεργασία των δύο είναι αυτή που μπορεί να
δίνει λύσεις, όπως άλλωστε συμβαίνει στη ζωή.

Είναι σαφές επίσης ότι στη μάχη τόσο κατά της
Covid-19 όσο και της κακοκαιρίας υπήρξε αδυνα-
μία συνεννόησης με την Αυτοδιοίκηση ώστε να
αξιοποιηθούν όλοι οι ανθρώπινοι και υλικοί πό-
ροι. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να
είναι ιδιαίτερα ενισχυτικός του έργου της Πολιτεί-
ας σε πολλούς τομείς, όπως άλλωστε φάνηκε με
την εμβολιαστική προσπάθεια στα νησιά την πε-
ρασμένη άνοιξη.

Ο μεγάλος επερχόμενος κίνδυνος που έχει

ανοίξει την πόρτα μας αλλά δεν τον έχουμε βιώσει
σε όλη του την έκταση είναι η ακρίβεια και οι συ-
νέπειές της. Πέρα από τα όποια μέτρα που θα έλ-
θουν για τα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και τον χρό-
νο που απαιτείται να γίνουν αισθητά στην τσέπη
του πολίτη, πρέπει να επανεξεταστεί η δογματική
αντιμετώπιση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από τις λιγνιτικές μονάδες γιατί το κοινωνικό τί-
μημα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το περιβαλ-
λοντικό.

Αυτό που μπορεί να απειληθεί είναι η κοινωνι-
κή συνοχή και αλληλεγγύη, που κράτησε όρθια
την κοινωνία στη δεκαετία των μνημονίων. Απέ-
ναντι σε αυτό τον κίνδυνο οι δεσμοί πρέπει να ενι-
σχύονται αντί να χαλαρώνουν. Έχουν χαλαρώσει
και οι δικοί μας δεσμοί με το κυβερνητικό σύστη-
μα, μιας και σε αυτό κυριαρχεί ένα ιδιόμορφο
μείγμα ανθρώπων που έχουν συνεργαστεί σε
σχήματα διαφορετικών πολιτικών αρχών και
αξιών από αυτό του κυβερνώντος κόμματος.

Ας μη στερούμε ζωτικό χώρο προσφοράς από
αυτούς που έχουν την ικανότητα διαχρονικά να
στηρίζουν την παράταξη, πρώτιστα επειδή την πι-
στεύουν, για αυτούς που πορεύονται μαζί της
επειδή τους παραχωρήθηκε υπουργική καρέκλα.
Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα κάθε κυβέρνη-
σης αντανακλά ευθέως στις επιλογές και την απο-
τελεσματικότητά της. Και από εκεί κρίνονται οι
προτεραιότητες όλων μας.

Πολιτικές λύσεις στα πολιτικά προβλήματα

του 
Δημήτρη
Η. Κρανιά

Πρώην
βουλευτής
ΝΔ

Σ
το μέτωπο των φορολογικών δηλώσεων
θεωρητικά ο στόχος του υπουργείου Οι-
κονομικών είναι οι δηλώσεις να ανοί-
ξουν πολύ νωρίτερα σε σχέση με τα τε-

λευταία δύο χρόνια, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος να
υποβληθούν έως τα τέλη Ιουνίου χωρίς να χρει-
αστεί να φτάσουμε Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Αυτός
λοιπόν είναι ο στόχος, αλλά για το αν αυτός θα επι-
τευχθεί ή κυρίως θα επιτευχθεί με τον σωστό τρό-
πο, εμείς είμαστε αναρμόδιοι να πάρουμε θέση.

Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλουμε να τονίσου-
με ότι, όπως φαίνεται, τις φετινές δηλώσεις θα τις
υποβάλουμε χωρίς να έχουμε ίχνος διασταυρωμέ-
νων ποσών μεταξύ των επιχειρήσεων! Αυτό γιατί οι
ΜΥΦ δεν υποβάλλονται για τη χρήση του 2021,
όπως επίσης δεν υποβάλλονται αλλά και δεν υπάρ-
χει υποχρέωση να χαρακτηρίζονται τα έξοδα των
ηλεκτρονικών βιβλίων των επιχειρήσεων για την
ίδια χρήση.

Παράλληλα υπάρχει ένα ασαφές πλαίσιο γύρω
από το ζήτημα των εσόδων στα myDATA, με πρωτο-
πόρο σε όλη αυτή την ασάφεια το ίδιο το υπουργείο
αλλά και την ΑΑΔΕ, όπου δεν βγάζουν καμιά ξεκά-
θαρη απόφαση για το πώς θα κινηθεί η όλη διαδι-
κασία για το 2021 αλλά και για το 2022. Ακόμη και

να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει μια «ελαφρά» δια-
σταύρωση για το 2021 από τα έξοδα που φαίνονται
από τα διαβιβασμένα έσοδα του προμηθευτή του, το
πιθανότερο είναι να πέσει σε τοίχο, αφού το ποσο-
στό των επιχειρήσεων που έχουν διαβιβάσει τα
έσοδα του 2021 είναι πολύ μικρό, άρα διασταύρωση
δεν μπορεί να γίνει.

Από την άλλη βέβαια υπάρχει η άποψη αρκε-
τών ότι η διασταύρωση είναι περιττό να γίνεται.
Ως άποψη ακούγεται αρκετά λογική, όμως από
την άλλη πλευρά η εμπειρία μας από τις ΜΥΦ
άλλα δείχνει, αφού οι διορθώσεις που γίνονταν
από αυτές, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, ήταν
πάρα πολλές. Προφανώς και δεν ήταν πανά-
κεια, αλλά υπήρχε μια σχετική ασφάλεια ότι
κάτι θα προλάβεις.

Πολλά χαμένα τιμολόγια αλλά και πολλά αν-
θρώπινα λάθη βρίσκονταν προτού υποβληθεί
η φορολογική δήλωση.

Για να προλάβουμε εσφαλμένες απόψεις, δεν το
αναφέρουμε αυτό για να υποστηρίξουμε τις ΜΥΦ,
κάθε άλλο… Για το 2021 δεν θα πρέπει να υποβλη-
θούν, αφού έτσι έχουν αποφασίσει οι αρμόδιοι.
Όμως, μην καταλάβουν τελευταία στιγμή το κενό και
αποφασίσουν ότι θα πρέπει να υποβληθούν εν μια

νυκτί, γιατί προφανώς και είναι αδύνατο να γίνει κάτι
τέτοιο…

Όσο για τα myDATA, την άποψή μας την έχουμε
αναφέρει πάρα πολλές φορές. Είναι κάτι πολύ πρω-
τοπόρο και χρήσιμο για όλους. Είναι μια ευκαιρία
για αλλαγή του τρόπου σκέψης και οργάνωσης των
επιχειρήσεων. Όταν ολοκληρωθεί θεωρούμε ότι θα
βοηθά αρκετούς. Όμως για να γίνουν όλα αυτά θέ-
λει χρόνο, τρόπο, εκπαίδευση αλλά και οργάνωση
ειδικά από τους ανωτέρω εμπλεκόμενους.

Όμως, για να αγκαλιαστεί πραγματικά από όλους
και κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
εκτός από τα προαναφερόμενα, θέλει και κάτι άλλο
πολύ βασικό… Θέλει απλότητα, την οποία δυστυ-
χώς δεν την έχει το φορολογικό μας σύστημα. Από
εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Μέχρι να γίνει απλό το
φορολογικό μας σύστημα, ας περιοριστούμε στο να
ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, δηλαδή τη διαβί-
βαση εσόδων επιχειρήσεων με τον σωστό τρόπο
και ας αφήσουμε σε δεύτερη μακρινή φάση το ζή-
τημα ηλεκτρονικά βιβλία και προσυμπληρωμένα
έντυπα ΦΠΑ και Ε3. Ας το παραδεχτούν οι εμπλε-
κόμενοι έστω και τώρα, δεν κάνει κακό! Έτσι κι αλ-
λιώς, οι κοινά ευρωπαϊκοί στόχοι αφορούν την ηλε-
κτρονική τιμολόγηση και όχι τα ψηφιακά βιβλία.

Για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 

του 
Ηλία 

Χατζηγεωργίου

Φοροτεχνικός
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Ηχηρό μήνυμα συνεργασίας έστειλαν και ελληνοαμερικανικές δυνάμεις με την τακτική άσκηση
μετά στρατευμάτων «Ζευς» που διεξήχθη στο πεδίο βολής «Κραναίας». Τέσσερα ελληνικά και ισά-
ριθμα αμερικανικά ελικόπτερα Apache ΑΗ-64 εκτέλεσαν εικονικές βολές κατά επίγειων στόχων,
σενάρια σχεδίασης και διεξαγωγής τακτικών αποστολών ελικοπτέρων σε μεικτούς σχηματισμούς,
καθώς και σενάρια ανεφοδιασμού με σκοπό την επαύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των μο-
νάδων των δύο χωρών. Εξίσου εντυπωσιακή αναμένεται και η συνέχεια, καθώς τον Μάρτιο αναμέ-
νεται να βρεθούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην 117 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο, ορισμένες
από τις ισχυρότερες αεροπορικές δυνάμεις παγκοσμίως. Αμερικανικά F-15, ισραηλινά F-16, ιταλικά
Tornado και για πρώτη φορά F-16 από τη Ρουμανία θα δώσουν το «παρών» στη μεγάλη άσκηση της
Πολεμικής Αεροπορίας «Ηνίοχος 22». Η μεγάλη έκπληξη όμως θα είναι η συμμετοχή του γαλλικού
αεροπλανοφόρου «Charles de Gaule» και των Rafale που μεταφέρει, τα οποία θα πετάξουν φτερό
με φτερό με τα ελληνικά Rafale, καθώς και με τα υπόλοιπα ελληνικά και ξένα αεροσκάφη στα όρια
του FIR Αθηνών, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αποτροπής στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. 

Ελληνοαμερικανική σύμπραξη

Μ
ε δυναμική «αντε-
πίθεση» στο διπλω-
ματικό και αμυντι-
κό πεδίο απαντά η

Αθήνα στην κλιμακούμενη προ-
κλητικότητα της Άγκυρας και τις
εμπρηστικές δηλώσεις ανώτατων
Τούρκων αξιωματούχων. 

Ο υπουργός Εξωτερικών συ-
ναντήθηκε χθες με τον Φινλανδό
ομόλογό του Πέκα Χάβιστο, με
τον οποίο συζήτησε για την Ανα-
τολική Μεσόγειο και την όξυνση
στη ρητορική της Τουρκίας. Ο Νί-
κος Δένδιας τόνισε ότι σε μια πε-
ρίοδο κατά την οποία η αλληλεγ-
γύη και η συνοχή της δυτικής
συμμαχίας είναι αναγκαίες,
«αποτελεί έκπληξη ότι η Τουρκία
προέβη σε μια σειρά προκλητι-
κών και παράνομων δηλώσεων
αναφορικά με την κυριαρχία της
Ελλάδας». 

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ακό-
μη ότι η ελληνική κυβέρνηση θε-
ωρεί «απαράδεκτες» τις τουρκι-
κές αιτιάσεις και σημείωσε ότι
«έχουν απορριφθεί στο σύνολό
τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγά-
λη Βρετανία και άλλους».

Μάλιστα, ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει τον Πέκα Χάβιστο
για την «υποστήριξη των ευρω-
παϊκών αξιών» κατά την κοινή συ-
νέντευξη Τύπου με τον Μεβλούτ
Τσαβούσολγου στην Άγκυρα,
όταν ο Φινλανδός υπουργός υπε-

ρασπίστηκε την Ελλάδα και την
Ευρώπη απέναντι στον πόλεμο
λάσπης της Άγκυρας. Ο κ. Δέν-
διας τόνισε ακόμη την έντονη
ανησυχία της Αθήνας για μια πι-
θανή κλιμάκωση στην Ουκρανία,
όπου ζουν 150.000 Έλληνες ομο-
γενείς, ειδικά στη Μαριούπολη. 

Εξελίξεις καταγράφονται και
στο πεδίο της αμυντικής διπλω-
ματίας, καθώς λίγες μέρες πριν
από την επίσκεψη του Ισραηλινού
προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ στην
Ελλάδα οι δύο χώρες υπέγραψαν
πρόγραμμα στρατιωτικής συνερ-
γασίας.  Η συμφωνία περιλαμβά-

νει συμμετοχή σε διακλαδικές
ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις, αν-
ταλλαγή προσωπικού αλλά και
επισκέψεις επιτελικών στελεχών
των δύο πλευρών. Το πρόγραμμα
Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας
- Ισραήλ «επιβεβαιώνει την εξε-
λισσόμενη στενή στρατιωτική συ-
νεργασία και εμβαθύνει περαιτέ-
ρω τους ισχυρούς δεσμούς», το-
νίζεται σε ανακοίνωση του Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Στο σχήμα αυτό συμμετέχει και η

Κύπρος, με τις τρεις χώρες να
αναδεικνύουν τον σημαντικό τους
ρόλο για την ασφάλεια και τη στα-
θερότητα της περιοχής. 

Η συνάντηση Δένδια με
τον Φινλανδό ομόλογό
του στο Ελσίνκι και το
μήνυμα στην Άγκυρα

Διάβημα στην Ουκρανία
Στον απόηχο του σοβαρού επεισοδίου που έλαβε χώρα
στο χωριό Γράνιτνα της Ανατολικής Ουκρανίας και είχε
ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ομογενούς και τον βαρύ-
τατο τραυματισμό ακόμη δύο, το υπουργείο Εξωτερικών
κάλεσε τον Ουκρανό πρέσβη στην Αθήνα για να του επι-
δώσει διάβημα διαμαρτυρίας. Ο Νίκος Δένδιας ζήτησε να
οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι υπαίτιοι και να διερευνη-
θεί πλήρως το περιστατικό, ενώ από την πλευρά του ο
πρέσβης της Ουκρανίας Σέργκι Σουτένκο εξέφρασε τα
ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυ-
μάτων, επισημαίνοντας πως δεν υπήρχε πολιτικό ή εθνο-
τικό κίνητρο και το περιστατικό αφορά σε έγκλημα του
κοινού ποινικού δικαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες
έχουν συλληφθεί και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αντεπίθεση 
της Αθήνας 
στις τουρκικές
προκλήσεις



Των Δημήτρη Δραγώγια και Κώστα Καντούρη

Π
ροθεσμία για να απολογηθεί αύ-
ριο, Πέμπτη, πήρε από την 7η τα-
κτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο
22χρονος, 12ος κατηγορούμενος

για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ο οποίος
παραδόθηκε το πρωί της Δευτέρας στην ΕΛΑΣ.
Στις 11.00 το πρωί οδηγήθηκε στο γραφείο της
εισαγγελέως και στη συνέχεια παρουσιάστηκε
ενώπιον της ανακρίτριας που διερευνά την
υπόθεση.

Καθώς στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένας
σουγιάς, σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία
εναντίον του για παράνομη οπλοκατοχή, υπό-
θεση για την οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί
με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο σουγιάς κατασχέθηκε και απεστάλη για ερ-
γαστηριακή εξέταση στα εγκληματολογικά ερ-
γαστήρια της ΕΛΑΣ.

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου
Από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης νωρί-

τερα ο Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος των γονιών
του 19χρονου Άλκη -όπως δήλωσε-, ενημερώ-
θηκε από την 7η ανακρίτρια για τις ανακριτικές
πράξεις στις οποίες προέβη ή ζήτησε να γίνουν
και -μεταξύ άλλων- ανέφερε ότι την ερχόμενη
Παρασκευή θα υπάρξει διαδικασία αναγνώρι-
σης των κατηγορουμένων από την παρέα του
Άλκη, τους δύο φίλους του που τραυματίστηκαν
και τους άλλους δύο που πρόλαβαν και ξέφυ-
γαν.  Αυτό αποφασίστηκε να γίνει προκειμένου
-σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα,
όπως η λήψη DNA- να αποσαφηνιστεί ο βαθ-
μός συμμετοχής καθενός στο έγκλημα. Η δια-
δικασία αναμένεται να διεξαχθεί στο Αστυνομι-
κό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, η ανακρίτρια, σύμφωνα με τον Αλ.
Κούγια, έχει ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία
άρσης του απορρήτου των τηλεφωνικών επι-
κοινωνιών των κατηγορουμένων για να διαπι-
στωθεί με ποιους συνομίλησαν πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά το φονικό, ενώ ο ποινικολό-
γος θα ζητήσει να ελεγχθούν οι σκληροί δίσκοι
των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών.

Νωρίτερα, ο κ. Κούγιας μιλώντας σε ενημε-
ρωτική εκπομπή, σχετικά με τη δολοφονία του
Άλκη Καμπανού τόνιζε ότι αναζητείται και 13ο
άτομο για την υπόθεση. «Νομίζω αναζητείται
και 13ος, δεν γνωρίζω ποια ακριβώς είναι η εμ-
πλοκή του με το περιστατικό, αλλά ειλικρινά νο-
μίζω ότι δεν θα κλείσει εδώ ο κύκλος», πρόσθε-
σε ο κ. Κούγιας, λέγοντας πως θα προκύψουν

νέα στοιχεία από τα αποτελέσματα μιας σειράς
εξετάσεων που αναμένεται να βγουν το επόμε-
νο διάστημα. 

«Καταδρομική επιχείρηση»
Παράλληλα πρόσθεσε ότι «η δολοφονία του

Άλκη Καμπανού ήταν μία πολύ καλά οργανω-
μένη καταδρομική επιχείρηση», ενώ για τον 12ο
συλληφθέντα υπογράμμισε ότι «η μεταφορά εί-
ναι συμμετοχή, τους μετέφερε γιατί; Όσο προ-
χωράνε οι έρευνες, τόσο διευρύνεται ο κύκλος
των κατηγορουμένων. Επίσης όσο προχωράει ο
καιρός αρχίζει και φαίνεται ότι η δολοφονία του
Άλκη Καμπανού ήταν μία πολύ καλά οργανω-
μένη, καταδρομική επιχείρηση. Αυτοκίνητα πε-
ριπολούσαν την περιοχή, έψαχναν να βρουν
παιδιά και μέσα σε αυτά τα αυτοκίνητα βρί-
σκονταν οι δολοφόνοι και οι συνεργοί τους. Μέ-
χρι στιγμής και οι 12 ισχυρίζονται ότι κανείς δεν

χτύπησε τον Άλκη Καμπανό».
Όπως ανέφερε ο Αλέξης Κούγιας, η οικογέ-

νεια του Άλκη έχει αντίγραφο της δικογραφίας
μέχρι και την κατάθεση του πρώτου κατηγο-
ρούμενου, ενώ ο ίδιος θα μιλήσει με την ανα-
κρίτρια για τυχόν επιπλέον ανακριτικές πράξεις
που απαιτούνται, λέγοντας πάντως πως «είμαι
ήσυχος ότι η ανακρίτρια θα κάνει ό,τι πρέπει».

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ12

Τετ α τετ με τα καθάρματα 
που τους επιτέθηκαν 
θα βρεθούν την Παρασκευή 
οι φίλοι του Άλκη

Σε συναγερμό 
η ΕΛΑΣ, φόβος 
για νέο χτύπημα
οπαδικής βίας 

Μπορεί ο πατέρας του αδικοχαμέ-
νου Άλκη, Αριστείδης Καμπανός, να
διαμηνύει ότι «δεν θέλω εκδίκηση,
θέλω δικαίωση. Να μην υπάρχει βία
στα γήπεδα και εκτός γηπέδων»,
ωστόσο, στην ΕΛΑΣ κάθε άλλο παρά
πεπεισμένοι είναι ότι θα εκλείψουν τα
φαινόμενα οπαδικής βίας. Το γεγονός,
άλλωστε, ότι και μετά τη δολοφονία
του 19χρονου Άλκη είχαμε περιστατι-
κά συμπλοκών σε διάφορες περιοχές
της χώρας δείχνει πως ακόμη και ένα
τόσο τραγικό περιστατικό δεν είναι
ικανό να σταματήσει αρρωστημένα
μυαλά και συμπεριφορές. 

Για αυτό και στην Υποδιεύθυνση Αν-
τιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς
Χώρους και στις άλλες Υπηρεσίες της
Ασφάλειας που έχουν γνώση των
πραγμάτων έχει σημάνει συναγερμός.
Παρά το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι
στη δολοφονία του Άλκη συνελήφθη-
σαν και προφυλακίστηκαν, πηγές της
ΕΛΑΣ κάθε άλλο παρά αποκλείουν το
ενδεχόμενο αιματηρής συμπλοκής
(σ.σ. είτε με μορφή ενέδρας είτε με
«ραντεβού») τις επόμενες εβδομάδες.
Προς το παρόν καταγράφεται ένα σχε-
τικό μούδιασμα στις τάξεις των οργα-
νωμένων οπαδών, όμως η ιστορία έχει
δείξει ότι αυτό είναι περιστασιακό.

Αυτό που μπορεί και για την ώρα
κάνει η αστυνομία, είναι να κλείσει ή
να θέσει σε ασφυκτικό κλοιό συνδέ-
σμους οπαδών που θεωρούνται ορμη-
τήρια επιθέσεων σε Αττική και Θεσσα-
λονίκη, καθώς επίσης και να θέσει
υπό επιτήρηση χούλιγκαν που θεω-
ρούνται «κεφαλές» της οπαδικής βίας.
Μεγάλη ανησυχία υπάρχει και για το
ενδεχόμενο κάποιοι να επιχειρήσουν
αιματηρό χτύπημα με πρόσχημα «εκ-
δίκηση» για τη δολοφονία του 19χρο-
νου Άλκη.

Παπ.

Ο 13ος καταζητούμενος και
ο σουγιάς στο αυτοκίνητο

Παρέμβαση εισαγγελέα: Να δοθεί απόλυτη
προτεραιότητα στις ανακρίσεις για τον φόνο
Το δικαίωμα της κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγής τής ανάκρισης για τη
δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πά-
γου Βασίλης Πλιώτας. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, με έγγραφό του
προς την 7η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την επίμαχη υπόθεση, γνω-
στοποιεί ότι θα κάνει χρήση του άρθρου 32 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ζη-
τώντας «τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροα-
τήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα».
«Αφού λάβαμε υπόψη την εξαιρετική σοβαρότητα της ποινικής υπόθεσης αν-
θρωποκτονίας και (…) αξιολογώντας τον μεγάλο αριθμό των κατηγορουμένων και
την επιτακτικά προβαλλόμενη ανάγκη ταχείας δικαστικής εκκαθάρισης της υπό-
θεσης, διατάσσομεν την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της συναφούς
κυρίας ανάκρισης», αναφέρει στην παραγγελία του ο κ. Πλιώτας.
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Την ώρα που η έρευ-
να του Τμήματος Δίω-
ξης Ανθρωποκτονιών
για τον μυστηριώδη θά-
νατο των τριών μικρών
κοριτσιών από την Πά-
τρα μέσα σε τρία χρόνια
είναι σε πλήρη εξέλιξη,
οι γονείς τους μέσω των
δικηγόρων τους ζητούν
«να σταματήσουν οι
ανακρίβειες και οι κα-
κόβουλες προσπάθειες ενοχοποίησής τους».
«Το γεγονός πως η έρευνα διενεργείται από τη
συγκεκριμένη Υπηρεσία της Αστυνομίας δεν
συνεπάγεται αυτόματα πως εξετάζονται αν-
θρωποκτονίες», αναφέρει ακόμα η ανακοίνω-
ση με την οποία ζητούν από τα Μέσα να στα-
ματήσουν να δημοσιεύουν (σ.σ. και να αποσύ-
ρουν όσες έχουν δημοσιευτεί) τις φωτογρα-

φίες τις δικές τους
και των παιδιών -
ακόμη και επεξεργα-
σμένες- καθώς και τα
προσωπικά τους δε-
δομένα. Οι αστυνομι-
κοί της Ασφάλειας
ξεκίνησαν τη διαδι-
κασία λήψης καταθέ-
σεων από γιατρούς
και νοσηλευτές, ζη-
τώντας απαντήσεις

για το πώς και στις τρεις περιπτώσεις σταμά-
τησε να χτυπάει ξαφνικά η καρδιά των κορι-
τσιών. Την ίδια ώρα, με αγωνία αναμένονται τα
αποτελέσματα από τις τοξικολογικές-ιστολο-
γικές εξετάσεις της 9χρονης που απεβίωσε
προ ημερών, οι οποίες και θεωρούνται «κλει-
δί» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

Παπ.

«Κάθε φορά που έρχομαι εδώ και δεν
καταθέτω, υφίσταμαι έναν νέο βιασμό»

Σε αναβολή για τις 4 Απριλίου
2022 οδηγήθηκε η δίκη με κα-
τηγορούμενο τον προπονητή
ιστιοπλοΐας για βιασμό σε
βάρος ανήλικης αθλήτριας. Το
δικαστήριο αναβλήθηκε λόγω
κωλύματος για λόγους υγείας
μέλους της σύνθεσης του Μει-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου της
Αθήνας.
«Κάθε μέρα που περνάει και
κάθε φορά που έρχομαι εδώ
υφίσταμαι έναν ακόμα βιασμό
όταν δεν καταθέτω», είπε η

22χρονη Αμαλία, ενώ μέλη της Ανοιχτής Ορχήστρας που βρέθηκαν έξω από
το δικαστήριο της τραγούδησαν: «Αμαλία, μας ακούς, εδώ δεν είσαι μόνη,
είμαστε όλες αδερφές, το δίκιο μάς ενώνει».
H νεαρή Αμαλία κατεβαίνοντας από το κτίριο κοντοστάθηκε για δευτερόλε-
πτα μπροστά στα μέλη της μπάντας και με ένα νεύμα ευχαρίστησε τους μου-
σικούς για τη συμπαράσταση. Για «δικονομικά αδιέξοδα» έκανε λόγο ο
συνήγορος του προπονητή Θεόδωρος Μαντάς, σχολιάζοντας την αδυναμία
ύπαρξης αναπληρωματικού μέλους στις έδρες των δικαστηρίων.

Τραγωδία στην Πάτρα: Αντεπίθεση 
από τους γονείς των τριών παιδιών

Σ
τις φυλακές Κορυδαλλού
επέστρεψε ο Μένιος
Φουρθιώτης -σχεδόν
πέντε μήνες μετά την προ-

σωρινή και υπό όρους αποφυλάκι-
σή του-, καθώς δεν τηρούσε το πε-
ριοριστικό μέτρο που του είχε επιβληθεί, αυτό της εμ-
φάνισης τρεις φορές τον μήνα στο οικείο αστυνομικό
τμήμα. 

Ο 36χρονος πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής ενη-
μερώθηκε από τον δικηγόρο του ότι αναμένεται να εκ-
δοθεί βούλευμα για τη σύλληψή του και επέλεξε να εμ-
φανιστεί ο ίδιος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
θέλοντας να δείξει «καλή πίστη» και συγκεκριμένα να
υποστηρίξει ότι ο μόνος λόγος που δεν δίνει το «παρών»
στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει είναι
το κινητικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, λόγω ενός
ατυχήματος που είχε τις πρώτες ώρες μετά την προσω-
ρινή αποφυλάκισή του. Φέρεται, μάλιστα, να παρουσία-
σε και ένα χαρτί από ιδιώτη γιατρό που συνιστούσε να
αποφεύγει τις μετακινήσεις -άρα και αυτή προς το αστυ-
νομικό τμήμα-, παρότι εμφανιζόταν να κυκλοφορεί κα-
νονικά έξω έστω και με μπαστούνι. Για αυτό και οι ισχυ-
ρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί, συνελήφθη και οδηγήθη-
κε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και από
εκεί στις φυλακές Ναυπλίου, καθώς είναι υπόδικος με
βάση δικογραφία που σχηματίστηκε για τους πυροβολι-

σμούς έξω από το σπίτι του στη Νέα Ερυ-
θραία και άλλα αδικήματα. Πληροφορίες,
ωστόσο, αναφέρουν ότι το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα σχηματίστηκαν και άλλες
δικογραφίες σε βάρος του Μένιου Φουρ-
θιώτη, έπειτα από έρευνα της Οικονομι-

κής Αστυνομίας και του Τμήματος Οικονομικού Εγκλή-
ματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Πρόκειται για
δικογραφίες που αφορούν τα αδικήματα της απάτης
κατά του Δημοσίου, της νομιμοποίησης εσόδων από εγ-
κληματικές δραστηριότητες, της πλαστογραφίας και
της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Να θυμίσουμε ότι
ο Μένιος Φουρθιώτης, κατά το διάστημα των περίπου
πέντε μηνών που έμεινε εκτός φυλακής, είχε συλλη-
φθεί ξανά και συγκεκριμένα στις 16 Δεκεμβρίου 2021
ύστερα από μήνυση πρώην συνεργάτη του για παραβία-
ση προσωπικών δεδομένων, ωστόσο, είχε αφεθεί
ελεύθερος, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι «δεν έχετε τί-
ποτα να προσάψετε. Η αλήθεια είναι πιο ισχυρή από το
δικό σας ψέμα».

Ξανά πίσω από 
τα κάγκελα ο Μένιος

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Γιατί δεν έδινε το «παρών» στο αστυνομικό 
τμήμα - Σχηματίστηκαν νέες δικογραφίες 
σε βάρος του
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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους
στον 33ο ανακριτή η 29χρονη και ο 33χρονος Πολωνός που κα-
τηγορούνται για την αποτρόπαια δολοφονία του 7χρονου Αν-
δρέα στη Κυψέλη το 2017. Οι δύο κατηγορούμενοι βγήκαν με
σκυμμένο το κεφάλι από το γραφείο του ανακριτή και οδηγή-
θηκαν στην κλούβα που θα τους μεταφέρει στη φυλακή.

Για φορτισμένη απολογία έκανε λόγο ο συνήγορος του Πο-
λωνού Αλέξης Φίλιος, λέγοντας ότι ο εντολέας του δήλωσε πως
δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. «Ο ισχυρισμός του είναι ότι
δεν πέθανε το παιδί από την απόφραξη από τη μονωτική ταινία,
αλλά από άλλα παθολογικά αίτια. Δεν μιλούσε τόσα χρόνια για
να μη χαλάσει την οικογένειά του», ανέφερε ο κ. Φίλιος. Ο ίδιος

ξεκαθάρισε πως η 29χρονη δεν συμμετείχε στο έγκλημα. «Του
έβαλα μονωτική ταινία στο στόμα και του έκλεισα παράλληλα τη
μύτη με τα χέρια μου γιατί ήθελα να το συνετίσω επειδή έκανε
συνεχώς αταξίες. Μόλις κατάλαβα ότι ήταν νεκρό το παιδί,
έφτιαξα έναν πρόχειρο τάφο με τούβλα στο δώμα. Όταν αργό-
τερα μας έκαναν έξωση από το διαμέρισμα έβαλα τα οστά του
σε μια εργαλειοθήκη και τα είχα μαζί μου όπου και αν πήγαινα,
αφού για ένα διάστημα ήμουν άστεγος», φέρεται να είχε κατα-
θέσει μετά τη σύλληψή του ο 33χρονος στους αστυνομικούς
του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής.

Σ.Σ

«Έτσι σκότωσα και έθαψα τον 7χρονο»

Tης Σοφίας Σπίγγου

Τ
ην ώρα που οι δύο ιδιοκτήτριες
του γηροκομείου στα Χανιά δια-
νύουν τα πρώτα 24ωρά τους στη
φυλακή, με τις αποκαλύψεις για

το «κολαστήριο» που είχαν στήσει στην
Αγία Σκέπη να διαδέχονται η μία την άλλη,
αποκαλύφθηκε ότι έχουν βάλει πωλητήριο
στις εγκαταστάσεις του γηροκομείου έναν-
τι αδρού τιμήματος.

Μπορεί η 67χρονη και η 43χρονη κόρη
της να κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενες
και να αντιμετωπίζουν βαρύτατες κακουρ-
γηματικές κατηγορίες, αλλά προσδοκούν
σε έσοδα 3,7 εκατ. ευρώ από την πώληση
του «κολαστήριου», όπως δημοσιεύτηκε
σε αγγελία στο ellinikifoni.gr.

Το αστρονομικό πόσο που ζητούν οι ιδιο-
κτήτριες για τη μονάδα φροντίδας ηλικιω-
μένων δικαιολογείται στην περιγραφή του
ακινήτου από την «απεριόριστη και ανεμ-
πόδιστη θέα στο βουνό και τον κόλπο της
Σούδας». Το οίκημα «κατασκευάστηκε το
2009, ενώ το 2018 έγινε ριζική ανακαίνι-
ση», ενώ διαθέτει «τρεις μονάδες διαβίω-
σης συνολικής δυναμικότητας 47 κλινών.
Εξωτερικά υπάρχει αρκετός χώρος θέσε-
ων στάθμευσης αλλά και προσεγγίσεις για
ΑμεΑ, ασθενοφόρα και ανεξάρτητη εξωτε-
ρική πόρτα άμεσης προσέγγισης για την
τροφοδοσία».

Στην κατακλείδα της αγγελίας, η ιδιοκτή-
τρια δηλώνει κουρασμένη από την εργασία
στο γηροκομείο, προτείνοντας στους υπο-
ψήφιους αγοραστές να το μετατρέψουν σε
ξενοδοχειακή μονάδα. «Αποφάσισα να
πουλήσω την επιχείρηση λόγω πολλών

ωρών εργασίας και κούρασης μια δεκαετία
που τη λειτουργώ. Το οίκημα μπορεί να
διαμορφωθεί με αλλαγή χρήσης σε μια μι-
κρή ξενοδοχειακή μονάδα. Γύρω από το
γηροκομείο έχουν ανεγερθεί μεζονέτες,
βίλες που ενοικιάζονται με τη μέρα», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την
αγγελία της με 14 φωτογραφίες. Ωστόσο,
αν ο υποψήφιος αγοραστής επιθυμεί να
διατηρήσει την επιχείρηση ως γηροκομείο,
η ιδιοκτήτρια διατείνεται πως υπάρχει
και... λίστα αναμονής!

Έξι μέρες μετά τις συλλήψεις και έπειτα
από προφυλακίσεις 4 ατόμων η δομή φαί-
νεται πως συνεχίζει κανονικά τη λειτουρ-
γία της, φιλοξενώντας 41 ηλικιωμένους,
ενώ συνεχώς έρχονται στο «φως» νέες
φρικιαστικές μαρτυρίες.

Σε μία από αυτές περιγράφεται πως
κατά καιρούς ηλικιωμένοι φιλοξενήθη-
καν ακόμη και στο δωμάτιο που χρησι-
μοποιούσαν ως νεκροθάλαμο, ενώ όταν
οι αρμόδιες υπηρεσίες έκαναν έλεγχο, οι
ιδιοκτήτριες φρόντιζαν να κρύψουν τους
υπεράριθμους ηλικιωμένους. «Με χτυ-
πούσαν και πονούσα και φώναζα. Με δέ-
νανε σε αναπηρικό καρότσι χωρίς λόγο.
Έτρωγα ξερά κρεμμύδια για να ξεγελά-
σω την πείνα μου», κατέθεσε μεταξύ άλ-
λων ένας 76χρονος πρώην φιλοξενούμε-
νος του γηροκομείου.

Στο μεταξύ, κλιμάκιο της Αντιπεριφέρει-

ας Κρήτης, αποτελούμενο από επόπτες δη-
μόσιας υγείας και την κοινωνική σύμβουλο
της υπηρεσίας, προχώρησε σε δεύτερο
έλεγχο του γηροκομείου προκειμένου να
διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των
ηλικιωμένων που παραμένουν στη δομή.
Επιπλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο του
«λουκέτου», αφού προηγουμένως μετα-
φερθούν οι ηλικιωμένοι που φιλοξενούν-
ται σήμερα εκεί.

Γ Η Ρ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο  Χ Α Ν Ι Ω Ν

Πωλητήριο στο... κολαστήριο

Οι ιδιοκτήτριες στο κελί 
και το ακίνητο στο... σφυρί
έναντι 3,7 εκατ. ευρώ -
«Μπορεί να διαμορφωθεί 
σε μια μικρή ξενοδοχειακή
μονάδα», γράφει η αγγελία
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Στο 100% η προστασία ακόμη
και αν εκείνος που τη φορά
νοσεί, καθώς αποστειρώνει
τον εισπνεόμενο αλλά
και τον εκπνεόμενο αέρα 

H σταθεροποιημένη εικόνα της χώρας και η σταδιακή πτώση
των σκληρών δεικτών της πανδημίας δίνουν ελπίδα για αργή και
ελεγχόμενη αποκλιμάκωση των μέτρων, ώστε
να φτάσουμε σε μεγαλύτερες ελευθερίες στο
τέλος Μαρτίου. Εν αναμονή της σημερινής συ-
νεδρίασης των ειδικών, θα δούμε αν η επιτροπή
θα δώσει το πράσινο φως έστω για κάποια με-
μονωμένα καρναβαλικά δρώμενα με συγκεκρι-
μένα πρωτόκολλα που θα αποφασιστούν κατά
τη συνεδρίαση. Παράλληλα μπορεί να δοθεί μια
επιπλέον ανάσα στη διασκέδαση και να επιτραπούν οι όρθιοι,
ενώ υπάρχει πληροφορία για μικρή αύξηση στη χωρητικότητα
των γηπέδων. Όλα δείχνουν πως σύντομα θα εναρμονιστούμε

με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και θα δοθούν περισσότερες ελευ-
θερίες, όμως και τότε προτεραιότητα θα έχουν και πάλι οι εμβο-

λιασμένοι.  Χθες, Τρίτη, καταγράφηκαν στη χώ-
ρα 21.412 νέα κρούσματα και 77 νέοι θάνατοι. Οι
διασωληνωμένοι είναι 489 και οι 369 από αυ-
τούς ανεμβολίαστοι. Στην Αττική εντοπίστηκαν
6.272 κρούσματα και 375 στη Θεσσαλονίκη. 

Με το 70,8% του γενικού πληθυσμού να είναι
πλήρως εμβολιασμένο και την τρίτη δόση να
αποδεικνύεται σημαντική για την αποφυγή σο-

βαρής νόσησης, κίνητρο για τους ανεμβολίαστους θα δώσουν τα
πρωτεϊνικά εμβόλια που έρχονται, των οποίων η τεχνολογία πα-
ρασκευής μοιάζει με αυτή του εμβολίου της γρίπης. Είναι θέμα

χρόνου να μάθουμε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού
για το πρωτεϊνικό εμβόλιο της Novavax, καθώς η πρώτη παρτίδα
εμβολίων της εταιρείας έρχεται την άλλη βδομάδα. Με ανακοί-
νωσή του ο ΕΟΔΥ προχώρησε χθες σε διευκρινίσεις για την απο-
τύπωση του αριθμού των θανάτων στην επιδημιολογική έκθεση
για τον κορονοϊό, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται
σε σημαντικούς αριθμούς θανάτων που δεν ανακοινώνονται. Ο
ΕΟΔΥ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «η ακριβής αποτύπωση του
αριθμού των θανάτων και της διαχρονικής τους τάσης προκύ-
πτει με βάση την ημερομηνία θανάτου και όχι με βάση την ημε-
ρομηνία δήλωσής τους/καταγραφής στο μητρώο και κατά συνέ-
πεια της ανακοίνωσής τους». 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Tης Εύης Πανταζοπούλου

Μ
ια... μικροβιοκτόνο μάσκα, η
οποία έχει τη δυνατότητα να
αποστειρώνει τον αέρα που ει-
σπνέει αλλά και εκπνέει με απο-

τέλεσμα να μη μεταδίδει το μικροβιακό φορ-
τίο ακόμη και αν νοσεί όποιος τη φοράει δη-
μιούργησαν η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του ΑΠΘ. Η μικροβιοκτόνος μά-
σκα με την ονομασία VITER (Virus Termina-
tor) πιστοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστι-
τούτο Παστέρ έπειτα από έλεγχο μικρο-
βιακού φορτίου που πραγματοποι-
ήθηκε στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
του Ινστιτούτου υπό την επίβλεψη
του προϊσταμένου δρα Ιωάννη Ράμ-
πια, ο οποίος είναι και μέλος της
ομάδας εμπειρογνωμόνων της ευρω-
παϊκής φαρμακοποιίας για τα εμβόλια.

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια μι-
κροβιοκτόνο μάσκα που θυμίζει εξωτερι-
κά μάσκα κατάδυσης και δημιουργήθηκε
με τεχνολογία 3d printing. Αποτελείται από
δύο σωλήνες, οι οποίοι συνδέονται με μια
μικρή συσκευή που μέσω φίλτρων και UV
ακτινοβολίας αποστειρώνει τον αέρα και
σκοτώνει τα μικρόβια. Η συσκευή φορτίζε-
ται όπως ένα κινητό τηλέφωνο και η μπα-
ταρία της διαρκεί επί ώρες. Η πρωτοτυπία
της VITER έγκειται στο γεγονός ότι είναι
αρκετά ελαφριά, σε αντίθεση με προηγού-
μενες προσπάθειες που έγιναν όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπου
η συσκευή ήταν βαριά και δύσχρηστη», πε-
ριγράφει στην «Political» ο κ. Ράμπιας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μικροβιοκτόνος
μάσκα, η οποία σχεδιάστηκε για χρήση στις
ΜΕΘ, μπορεί να βρει εφαρμογή και σε άλ-
λες περιπτώσεις, όπως στην Πυροσβεστι-
κή ή στον καθαρισμό όμβριων υδάτων, αλ-
λά και σε οποιοδήποτε μέρος είναι ρυπο-
γόνο και μολυσμένο προκειμένου να προ-

στατευτεί ο επαγγελματίας. «Εμείς δημι-
ουργήσαμε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία πιστο-
ποίησης υπερκαθαρών χώρων προκειμέ-
νου να πιστοποιήσουμε την αποτελεσματι-
κότητα της μάσκας. Κάναμε μετρήσεις και
εξαγάγαμε δεδομένα ανά πεντάλεπτα, για
διάρκεια μιας ώρας, και είδαμε ότι το μι-

κροβιακό φορτίο όχι μόνο μηδένισε άμε-
σα, στο πρώτο πεντάλεπτο, αλλά παρέμεινε
μηδενικό καθ’ όλη τη διάρκειας χρήσης
της μάσκας», σημειώνει ο κ. Ράμπιας. 

Ελαφριά και δεν κουράζει
Όπως εξηγεί ο προϊστάμενος του Τμήμα-

τος Ποιοτικού Ελέγχου του Ινστιτούτου, εί-

ναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατά τη
χρήση της μάσκας αποστειρώνεται όχι μό-
νο ο εισπνεόμενος αέρας αλλά και ο εκ-
πνεόμενος, γιατί αυτό σημαίνει ότι αν το
άτομο που τη φορά νοσεί, δεν μπορεί να
μεταδώσει το μικροβιακό φορτίο προστα-
τεύοντας τους γύρω του. «Η έκθεση ποιοτι-
κού ελέγχου απέδειξε πως η συσκευή
εξουδετερώνει το 100% του μικροβιακού
φορτίου. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέ-
ρουμε ότι το βάρος της μάσκας δεν είναι
μεγάλο και προσφέρει αρκετά καλή όραση
χωρίς να κουράζει η χρήση της», καταλή-
γει ο κ. Ράμπιας.

Η συσκευή σχεδιάστηκε μέσα από τη
διεπιστημονική συνεργασία της Ιατρικής

Σχολής και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-

στών του ΑΠΘ, με επικεφαλής τους
καθηγητές Ορθοπεδικής Παναγιώ-
τη Γκιβίση και Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογι-

στών Χρήστο Αντωνόπουλο, ενώ
χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία

ΒΥΤΟΧ στο πλαίσιο συμπράξεων του ΑΠΘ
με τον ιδιωτικό τομέα.

Σήμερα οι ανακοινώσεις για την αποκλιμάκωση των μέτρων

Μάσκα... εξολοθρευτής
μικροβίων από το ΑΠΘ

Ο δρ Ιωάννης 
Ράμπιας
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Στρατιωτικές
Σχολές: Έως
8/3 τα ονόματα
όσων δώσουν
εξετάσεις 

Τέλος στην αγωνία των φετινών υπο-
ψηφίων που επιθυμούν να εισαχθούν
στις Στρατιωτικές Σχολές μπαίνει σε
λίγες μέρες, καθώς, όπως ανακοινώ-
θηκε, το αργότερο έως την Τρίτη 8
Μαρτίου θα δοθούν στη δημοσιότητα
τα ονόματα όσων γίνονται δεκτοί για
συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξε-
τάσεις. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε
ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθούν
οι προκαταρκτικές εξετάσεις το φθινό-
πωρο, ωστόσο τελικά αποφασίστηκε
ότι θα διεξάγονται κάθε άνοιξη. Σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα διεξαγω-
γής των προκαταρκτικών εξετάσεων
για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις
Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπα-
ξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι προκαταρκτικές
εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 14 Μαρ-
τίου και θα ολοκληρωθούν έναν μήνα
αργότερα, στις 15 Απριλίου.

Ταυτόχρονα έχει προβλεφθεί για
τους υποψηφίους που θα νοσήσουν με
κορονοϊό κατά τη διάρκεια της περιό-
δου των εξετάσεων -και μόνο για τις
περιπτώσεις αυτές- επέκταση των εξε-
τάσεων για χρονικό διάστημα δύο
εβδομάδων πέραν της καταληκτικής
ημερομηνίας. Οι συμπληρωματικές
εξετάσεις θα διενεργηθούν στα εξετα-
στικά κέντρα στα οποία οι υποψήφιοι
έχουν υποβάλει ενδιαφέρον συμμετο-
χής. Το υπουργείο Παιδείας θα λάβει
τα τελικά αποτελέσματα με τις επιδό-
σεις των υποψηφίων περίπου στις 20
Μαΐου. Ειδικά για τις προκαταρκτικές
εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερι-
κού ως ημερομηνία έναρξης έχει ορι-
στεί η 22η Αυγούστου και ολοκλήρω-
σης η 29η του ίδιου μήνα. Αντίστοιχη
μέριμνα θα ληφθεί και για τυχόν περι-
στατικά νόσησης με κορονοϊό, ωστόσο
η ημερομηνία των συμπληρωματικών
εξετάσεων θα ανακοινωθεί το επόμενο
διάστημα. Για τη συμμετοχή στις εξε-
τάσεις οι υποψήφιοι που ανήκουν σε
αυτή την κατηγορία, κατά την πρώτη
ημέρα προσέλευσης στο εξεταστικό
κέντρο, θα πρέπει να προσκομίσουν
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατήριο. 

Ε.Π.

Τον Απρίλιο 
τα αποκαλυπτήρια
του σχεδίου νόμου
για τα πανεπιστήμια

Τον Απρίλιο, στην προγραμματι-
σμένη Σύνοδο των Πρυτάνεων στα
Ιωάννινα, θα γίνουν τα επίσημα
αποκαλυπτήρια του σχεδίου νόμου
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σε αυτό περιλαμβάνονται αλλαγές
όπως η επαναφορά των Συμβου-
λίων Ιδρυμάτων, η εισαγωγή των
φοιτητών σε Σχολές και όχι Τμήμα-
τα, η ίδρυση Σχολών Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών μέσα στα ΑΕΙ και η
αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού
χάρτη με συγχωνεύσεις και καταρ-
γήσεις τμημάτων. Πάντως, το
υπουργείο Παιδείας δεν έχει κατα-
λήξει όσον αφορά συγκεκριμένη
λίστα τμημάτων που θα συγχωνευ-
τούν ή θα καταργηθούν, καθώς επί-
σης και αν οι όποιες αποφάσεις θα
εφαρμοστούν από την επόμενη
ακαδημαϊκή χρονιά.

Το υπουργείο προσανατολίζεται
στο να περιορίσει τον αριθμό ομο-
ειδών τμημάτων, τμημάτων με χα-
μηλή ζήτηση και τμημάτων με χα-
μηλά ποσοστά αποφοίτησης και
απορρόφησης από την αγορά εργα-
σίας. Στην κατεύθυνση αυτήν θα
λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των
περσινών πανελλαδικών εξετάσε-
ων, οπότε εφαρμόστηκε για πρώτη
φορά η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής,
και την κατανομή των φοιτητών στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Ε.Π

της Εύης Πανταζοπούλου

Ε
ν μέσω αντιδράσεων, όπως όλα δεί-
χνουν, θα κάνει πρεμιέρα φέτος την
άνοιξη η ελληνική PISA, ακολουθών-
τας τα πρότυπα της ευρωπαϊκής. Η

διαδικασία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Παιδείας, αφορά 6.000 μαθητές της στ’ δημοτι-
κού και 6.000 ακόμη της γ’ γυμνασίου, οι οποίοι
θα διαγωνιστούν στη Γλώσσα-Κατανόηση Κει-
μένου και στα Μαθηματικά.

«Είμαστε σαφώς ενάντια στην ελληνική PISA
και τη διαδικασία αξιολόγησης που προωθεί,
όπως είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε διαδικα-
σία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μαθητών.
Και αυτό γιατί πρόκειται για μια αποσπασματική
μέτρηση και ήδη πολλές χώρες έχουν πάψει να
λαμβάνουν υπόψη τους τα αποτελέσματα της
ευρωπαϊκής PISA στην οποία συμμετέχουν και
προωθούν ένα εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο
δεν βασίζεται σε τέτοιου είδους μετρήσεις αλλά
στο να είναι ευτυχισμένοι οι μαθητές», αναφέ-
ρει στην «Political» o πρόεδρος Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) Θανάσης Κικίνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της
ελληνικής PISA θα συλλέγονται ανώνυμα και
δεν θα συνεκτιμώνται στους βαθμούς των μα-
θητών, ενώ στόχος είναι η εξαγωγή συμπερα-
σμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των
Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευ-
ξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτε-
λεσμάτων. Ωστόσο, τα συνδικαλιστικά όργανα

δασκάλων και καθηγητών έχουν διαφορετική
άποψη για τη χρησιμότητα της διαδικασίας,
αφού, όπως επισημαίνει ο κ. Κικίνης, «η προσή-
λωση σε μετρήσεις με εξετάσεις εθνικού επιπέ-
δου δεν συνάδει με το εκπαιδευτικό σύστημα
που μας εκφράζει. Επιπλέον, δεν θεωρούμε ότι
η διαδικασία μπορεί να συμβάλει σε οποιαδή-
ποτε βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος».

Ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη
συμμετάσχουν στη διαδικασία, σχολιάζοντας
πως «περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι η
διαδικασία της PISA και τότε θα πάρουμε θέση
ως συνδικαλιστικό όργανο αν θα την εφαρμό-
σουμε. Σε κάθε περίπτωση σκοπεύουμε να κα-
ταδείξουμε τις στρεβλώσεις της διαδικασίας».
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, μετά τις
δύο πρώτες σχολικές χρονιές και όταν αρχίσει η
εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών
το σύστημα θα συμβάλει στον εντοπισμό αφε-
νός των σημείων που έχουν κατακτήσει οι μα-
θητές μας, αφετέρου των βελτιωτικών κινήσε-
ων που πρέπει να γίνουν. 

Πότε και με ποιους
θα διεξαχθεί 
η ελληνική PISA

Διαγνωστικές εξετάσεις 
με τυποποιημένη αξιολόγηση
σε Γλώσσα-Κατανόηση
Κειμένου και Μαθηματικά
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Για μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή της πρωτεύουσας,
όπως η Δυτική Αττική, το υπουργείο Υποδομών σχε-
διάζει και υλοποιεί μεγάλα έργα υποδομής που σκο-
πό έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων. Ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καρα-
γιάννης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βου-
λή, αναφέρθηκε στο σύνολο των έργων που προωθεί
το υπουργείο.

«Για την επέκταση της γραμμής 2 προς το Ίλιον, είναι σε εξέ-
λιξη η εκπόνηση των απαραίτητων αρχιτεκτονικών και στατικών
μελετών, καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων»,

επεσήμανε ο υφυπουργός. Η επέκταση σε πρώτη φάση αφορά
τρεις σταθμούς, την Παλατιανή, το Ίλιον και τον Άγιο Νι-
κόλαο. Έως το τέλος του 2022 θα ολοκληρωθούν τόσο
οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες όσο και η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, ώστε στη
συνέχεια να ξεκινήσει η δημοπράτηση της κατασκευής.
Η επέκταση έως το Ίλιον θα ολοκληρωθεί σε πέντε χρό-
νια με προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ.

Για τη Δυτική Αττική έχουν επίσης ξεκινήσει οι αρχικές μελέ-
τες της επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό προς την Πετρού-
πολη, με τρεις από τους έξι σταθμούς να αφορούν την περιοχή,

δηλαδή τους σταθμούς Άγιοι Ανάργυροι, Ίλιον και Πετρούπολη.
«Το αμέσως επόμενο διάστημα προχωρά η δημοπράτηση του
Προαστιακού Σιδηρόδρομου της Δυτικής Αττικής και «πρόκει-
ται για ένα έργο ύψους 100 εκατ. ευρώ που θα εξυπηρετήσει την
Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, τα Μέγαρα και αρκετούς ακόμη δή-
μους της περιοχής», σημείωσε ο Γιώργος Καραγιάννης. Σε τρο-
χιά υλοποίησης μπαίνει και η σύνδεση της Δυτικής Περιφερει-
ακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίν-
θου και την ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά, ένα έργο
που παρέμενε ανολοκλήρωτο επί μία εικοσαετία.

Ρ.Σ.

Γ. Καραγιάννης: «Αυτά είναι τα σχέδιά μας για τα μεγάλα έργα στη Δυτική Αττική» 

Μεγάλη αύξηση στις
προκρατήσεις και επιστροφή
στα προ κρίσης επίπεδα - 
Μόνο η TUI θα φέρει στη χώρα
μας 3 εκατομμύρια επιβάτες

Tης Ρεγγίνας Σαβούρδου

Σ
ε σχέση με το 2019, το οποίο αναμ-
φισβήτητα αποτέλεσε έτος-ορόση-
μο για τον ελληνικό τουρισμό, η ελ-
ληνική Πολιτεία έχει κάθε λόγο να

αισιοδοξεί, καθώς για τη φετινή σεζόν παρα-
τηρείται σημαντική αύξηση στις διαθέσιμες
αεροπορικές θέσεις για την Ελλάδα.

Τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία από
το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη εκδηλώσει
μεγάλο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, όπως
αποδεικνύεται και από τις προκρατήσεις
που ειδικά για τα νησιά μας μεταφράζεται
στο +37% στην Κρήτη, στο +24% στη Ρόδο
και στο +20% στην Κω. Τον Ιανουάριο οι
κρατήσεις πακέτων για όλη την Ελλάδα ήταν
κατά 30% αυξημένες συγκριτικά με τον Ια-
νουάριο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία από
το υπουργείο Τουρισμού. Όπως έχει ήδη
ανακοινωθεί από τα πλέον επίσημα χείλη,
τον ίδιο τον CEO της TUI Friedrich Joussen,
η μεγαλύτερη εταιρεία αναψυχής, ταξιδιών
και τουρισμού στον κόσμο θα φέ-
ρει στη χώρα μας 3 εκατομμύρια
επιβάτες.

«Παρατηρούμε γενικά ισχυρή
ζήτηση για διακοπές στη φετινή
καλοκαιρινή τουριστική περίοδο
και εκτιμούμε πως θα προσεγγί-
σουμε τα προ πανδημίας επίπε-
δα. Οι ελληνικοί προορισμοί
πρωταγωνιστούν στις προτιμήσεις των πε-
λατών της TUI από όλες τις ευρωπαϊκές
αγορές προέλευσης πελατών, κατατάσσον-
τας την Ελλάδα και πάλι στις πιο δημοφι-
λείς χώρες των πελατών της TUI. Η Ελλάδα,
ήδη πριν από την κρίση της πανδημίας,
ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς προ-
ορισμούς για τους πελάτες μας. Το 2019 εί-
χαμε περίπου 2,8 εκατομμύρια πελάτες
στην Ελλάδα. Παρά την πρωτοφανή κρίση
στον τουρισμό παγκοσμίως λόγω της παν-

δημίας, η ζήτηση για την Ελλάδα παρέμεινε
σε θετικά επίπεδα, τηρουμένων των ανα-
λογιών, με αποτέλεσμα να επισκεφτούν
πέρυσι περίπου 1,5 εκατομμύριο επισκέ-
πτες της TUI την Ελλάδα. Φέτος εκτιμούμε
να φέρουμε 3 εκατομμύρια πελάτες στην

Ελλάδα, δηλαδή θα έχουμε πετύχει πλήρη
ανάκαμψη των αφίξεων στα προ κρίσης
επίπεδα. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα συ-
νεχίσει να ανακάμπτει με ακόμη μεγαλύτε-
ρη ταχύτητα και δυναμική από άλλους προ-
ορισμούς», δηλώνει στην «Political» o

Βαγγέλης Γεωργίου, υπεύθυνος Επικοινω-
νίας Νότιας Ευρώπης της TUI Group.

Τεράστια αύξηση στην κρουαζιέρα
Ανάλογο ενδιαφέρον και από την DER

Touristik, τον δεύτερο tour operator στη
Γερμανία, όπου ανακοίνωσε αύξηση 20%,
έως 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ ζητά
ειδικές συμφωνίες για τους μήνες Οκτώ-
βριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. «Συναντή-
θηκα με τον πρέσβη της Νορβηγίας. Η Ελ-
λάδα είναι πρώτη σε προκρατήσεις στην
Ευρώπη. Το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό πρα-
κτορείο της Σουηδίας προγραμματίζει
500.000 διαθέσιμες θέσεις για την Ελλά-
δα», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας σε συνέν-
τευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ,
ενώ υπογράμμισε την αύξηση που σημει-
ώνει και η κρουαζιέρα στο +118% για το λι-
μάνι του Πειραιά και στο +189% για εκείνο
της Θεσσαλονίκης.

Από τον Απρίλιο θα έχουμε 14 απευθείας
πτήσεις αμερικανικών εταιρειών από την
Αμερική προς την Ελλάδα, με την πρώτη να
ξεκινά στις 7 Μαρτίου, όπως διαβεβαίωσε ο
πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ. Οι επενδύ-
σεις στις τουριστικές υποδομές δημιουργούν
ποιοτικές θέσεις εργασίας αλλά και τις κα-
τάλληλες συνθήκες για να ευημερήσει η μέ-
ση ελληνική οικογένεια, μια και στον τουρι-
σμό απασχολούνται εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενοι, είτε άμεσα είτε μέσω του εμπο-
ρίου, των καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος και των μεταφορών.

Πάμε για νέο «μπουμ» στον τουρισμό



Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Ο Άλιμος και το Ρέθυμνο 
στους 12 φιναλίστ δήμους

Η Ελλάδα για μία ακόμη χρονιά βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊ-
κών χωρών που λαμβάνουν μέρος στην καμπάνια για την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας, με τον Δήμο Αλίμου και τον Δήμο Ρεθύμνης
να ξεχωρίζουν. Ανάμεσα στις 3.184 πόλεις που συμμετείχαν, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή αναδεικνύει τις δώδεκα φιναλίστ ευρωπαϊκές πόλεις
με θέμα «Είμαστε Υγιείς και Ασφαλείς με τη Βιώσιμη Κινητικότητα».
Στους δώδεκα φιναλίστ δήμους-πόλεις αναδείχτηκαν και δύο ελληνι-
κές, ο Άλιμος και το Ρέθυμνο. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι πρώτη
στις συμμετοχές πόλεων κάτω των 100.000 κατοίκων.

Πράσινο Ταμείο

Έντεκα δήμοι στο πρόγραμμα
για κοινόχρηστους χώρους
Την έγκριση των προτάσεων έντεκα δήμων για τη δράση «Επιχει-
ρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφε-
λών Χώρων (ΕΣΕΚΚ)» και την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραι-
ότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις Περιβαλλοντι-
κού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Πε-
ριβαλλοντικού Ισοζυγίου έτους 2021» αποφάσισε το ΔΣ του Πρά-
σινου Ταμείου. Οι επωφελούμενοι δήμοι είναι οι: Ζίτσας, Ιεράπε-
τρας, Καλλιθέας, Νικολάου Σκουφά, Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγίων Θεοδώρων, Ερμιονίδας, Σπάτων-Αρτέμιδας, Χαλκηδόνος,
Αργοστολίου, Μοσχάτου-Ταύρου, Κομοτηνής.

Τη σύμβαση κατασκευής του Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών
Αναψυχής στη θέση Καφέ Γυαλί στο παλιό λιμάνι της Κέρκυρας,
με την ανάδοχο εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, υπέγραψε η περιφερει-
άρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, τη Δευτέ-
ρα 14/2. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 9.700.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη
ανέρχεται στα 9.006.944 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ιόνια Νησιά 2014-2020» και η ιδιωτική συμμετοχή (OΛΚΕ) στα
693.055 ευρώ. Κύριος του έργου είναι ο Οργανισμός Λιμένος
Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) και φορέας εκτέλεσής του η Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 18 μήνες
μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία.

Τη συνέχιση του προγράμματος στέγασης και
εργασίας, με χρηματοδότηση 383.000 ευρώ,
για τους άστεγους στον Δήμο Λαρισαίων την
επόμενη διετία αποφάσισε η υφυπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια
για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο Δήμος Λαρισαίων
στη διαδικασία αξιολόγησης της πρώτης φάσης
υλοποίησης του προγράμματος κατείχε μια από
τις υψηλότερες επιδόσεις ανάμεσα στους 14
δήμους που συμμετείχαν, ενώ στη δεύτερη με-
τέχουν 43 δήμοι από όλη τη χώρα. «Κεντρικό
κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση με αποτελε-
σματικές συνέργειες ενισχύουμε την κοινωνι-
κή επανένταξη», δήλωσε η υφυπουργός. Ο δή-
μαρχος Λαρισαίων πρόσθεσε: «Σταθερή μας
προτεραιότητα η κοινωνική πολιτική. Με το νέο
σχέδιο “Στέγαση και Εργασία στον Δήμο Λαρι-
σαίων ΙΙ”, ο δήμος θα στεγάσει 31 ωφελούμε-
νους άστεγους σε 25 νοικοκυριά, παρέχοντας
για διάστημα 24 μηνών στέγαση καθώς και κά-
λυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λει-
τουργικές ανάγκες του νοικοκυριού».

!Λάρισα

Συνεχίζεται το πρόγραμμα
στέγασης και εργασίας

Νέα μαρίνα αποκτά η παλιά 
πόλη της Κέρκυρας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κως

Ο δήμος παραχωρεί 
έκταση για ανέγερση 
νέου νοσοκομείου

Εγκρίθηκε, κατά
πλειοψηφία από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του
δήμου της Κω, η παρα-
χώρηση δημοτικής
έκτασης 34.600 τμ στο
ΝΠΔΔ «Νοσοκομείο
Κω - ΚΥ Κω» για την
κατασκευή του νέου
νοσοκομείου, στην πε-
ριοχή Λινοπότη. Κατόπιν τούτου, η Δημοτική Αρχή ξε-
κινά αγώνα για τη διεκδίκηση της αναγκαίας χρηματο-
δότησης από την κεντρική κυβέρνηση. «Η σκυτάλη
περνάει στην κεντρική διοίκηση. Διεκδικούμε καθημε-
ρινά και με ένταση τόσο την ανέγερση του νέου νοσοκο-
μείου όσο και τη στελέχωση του υφιστάμενου», δήλω-
σε μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δή-
μαρχος Θεοδόσης Νικηταράς.

«Βοήθεια στο Σπίτι»

Εκδόθηκαν τα προσωρινά
αποτελέσματα για 368
μόνιμες θέσεις ΠΕ

Εκδόθηκαν, στις 14/2, τα προσωρινά αποτελέσματα
της Προκήρυξης 4Κ/2020 για την πλήρωση, με σειρά
προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 368 θέσεων τακτικού
προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ Α’
βαθμού της χώρας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την
αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υπο-
ψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου
(ΑΜ) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρο-
νική τους αίτηση. H προθεσμία υποβολής ενστάσεων
κατά των προσωρινών πινάκων ορίζεται από την Τρίτη
15 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Πέμπτη 24 Φε-
βρουαρίου 2022. 
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Ιόνια Νησιά



Π
ρωτόκολλο συνεργασίας με σκο-
πό τη διάχυση της δικαιωματικής
προσέγγισης της αναπηρίας στις
πολιτικές, δράσεις, μέτρα, προ-

γράμματα και σχέδια δράσης των δήμων
υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου, ο γενικός γραμματέας Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης
της Φτώχειας, του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Σταμάτης
και ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπον-
δίας των Ατόμων με Αναπηρία Γιάννης Βαρ-
δακαστάνης.

Μεταξύ άλλων στους στόχους του πρωτο-
κόλλου περιλαμβάνονται η παροχή ενημέρω-
σης και κατάρτισης στο στελεχιακό δυναμικό
των δήμων, στους τοπικούς επιχειρηματίες και
στους δημότες σχετικά με τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία καθώς και η αξιολόγηση
των πολιτικών, δράσεων, μέτρων, προγραμμά-
των όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με

αναπηρία. Ακόμη, ο σχεδιασμός και η εφαρμο-
γή στοχευμένων παρεμβάσεων σε επιμέρους
τομείς αρμοδιότητας των δήμων προς όφελος
των ατόμων με αναπηρία καθώς και η καθιέ-
ρωση διαρκούς θεσμικής διαβούλευσης των
δήμων με το εθνικό αναπηρικό κίνημα, όπως
επιτάσσει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Όπως τονίστηκε από όλες τις πλευρές, σκο-
πός τής εν λόγω συνεργασίας είναι η σταδιακή
επίτευξη της πλήρους και ισότιμης προσβασι-
μότητας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες
παθήσεις ΑμεΑ σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, καθώς και η εμπλοκή και κινητοποίηση
τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και της
τοπικής κοινωνίας. Το Πρωτόκολλο Συνεργα-
σίας θα έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της θητείας
του παρόντος ΔΣ της ΚΕΔΕ και με δυνατότητα
ανανέωσης από το επόμενο, έχει κοινωφελή
και αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν περιέχει
οικονομικό αντικείμενο.

Ξεπέρασαν τις 65.500 τα δωρεάν rapid tests
Θερμή είναι η ανταπόκριση χιλιάδων πο-

λιτών στη δράση της Περιφέρειας Αττικής
και του ΙΣΑ, στο πλαίσιο της οποίας διενερ-
γούνται δωρεάν rapid tests σε όλη την Αττι-
κή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, για την περίοδο
7 Μαρτίου 2021 έως και 11 Φεβρουαρίου
2022 έχουν διενεργηθεί συνολικά 61.549
rapid tests σε όλη την Αττική, από τα κλιμά-
κια ιατρών και νοσηλευτών του Κέντρου
Επιχειρήσεων της περιφέρειας και του ΙΣΑ.
Επισημαίνεται ότι από την αρχή του 2022 έως τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά
9.570 rapid, ενώ μόνο την προηγούμενη εβδομάδα τα δωρεάν tests έφθασαν τα 2.044.
Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης: «Η μεγάλη προσέλευση των πολι-
τών επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνουμε στην ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης και την ανάπτυξη προληπτικών δράσεων για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας».

Ο Πειραιάς ανανεώνει
τον εξοπλισμό
καθαριότητας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντικατάστα-
ση των κάδων απορριμμάτων στις
γειτονιές της πόλης από τον Δήμο
Πειραιά, προκειμένου να ανανεωθεί
ο εξοπλισμός των υπηρεσιών καθα-
ριότητας. Ήδη τοποθετήθηκαν νέοι
κάδοι στην Α’ Δημοτική Κοινότητα,
ενώ τις επόμενες ημέρες ακολου-
θούν οι άλλες τέσσερις δημοτικές
κοινότητες του Πειραιά. Παράλληλα
αντικαθίστανται και τα επικαθήμενα
καλαθάκια σε εμπορικούς δρόμους
και κεντρικά σημεία της πόλης.
Όπως σημειώνεται, τα προηγούμενα
δύο χρόνια αντικαταστάθηκαν περισ-
σότεροι από 2.000 παλαιοί μεταλλικοί
κάδοι και τοποθετήθηκαν περισσότε-
ρα από τριακόσια επικαθήμενα καλα-
θάκια. «Η δράση αυτή εντάσσεται
στον συνολικότερο σχεδιασμό καθα-
ριότητας που πραγματοποιεί σε κα-
θημερινή βάση ο δήμος. Θα συνεχί-
σουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή
για μια πιο καθαρή πόλη, προκειμέ-
νου να βελτιώνουμε την καθημερινό-
τητα των Πειραιωτών», δήλωσε ο δή-
μαρχος Γιάννης Μώραλης.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, ο
δήμαρχος τρέμει το ενδεχό-
μενο να ξεκινήσει η υλοποί-
ηση μεγάλου έργου στην πό-
λη πριν από τις εκλογές; Το
συγκεκριμένο έργο είναι
υπερτοπικό και σχεδιάζεται
εδώ και πολύ καιρό από τα αρ-
μόδια υπουργεία και ο δήμαρ-
χος προσπαθεί να το μαται-
ώσει χωρίς όμως αποτέλε-
σμα… Τώρα πια η προσπάθεια
μάλλον επικεντρώνεται στην
καθυστέρησή του, ώστε να
περάσουν πρώτα οι εκλογές! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στηρίζει τους
πυρόπληκτους
Η στήριξη των πυρόπληκτων οικο-
γενειών που δοκιμάστηκαν από
την καταστροφική φωτιά της 3ης
Αυγούστου συνεχίζεται από τη Δη-
μοτική Αρχή της Κηφισιάς. Η Κοι-
νωνική Υπηρεσία και το Κέντρο
Κοινότητας του δήμου με την υπο-
στήριξη της ένωσης «Μαζί για το
Παιδί» εξασφάλισαν την ετήσια
διάθεση δωροεπιταγών σε σου-
περμάρκετ για προμήθεια ειδών σε
οικογένειες πυρόπληκτων που
έχουν ανήλικα παιδιά και αποδέ-
χτηκαν τη χορηγία. Συγκεκριμένα,
για τις τετραμελείς οικογένειες, οι
δωροεπιταγές είναι της τάξεως
των 200 ευρώ μηνιαίως, για τις τρι-
μελείς 150 ευρώ και για τη μία μο-
νογονεϊκή 100 ευρώ μηνιαίως. Συ-
νολικά υποστηρίζονται μέσω της
χορηγίας δώδεκα άτομα.

Ξεκίνησε η
διανομή συσσιτίου 

Στο πλαίσιο μιας συντονισμέ-
νης στρατηγικής για την καταπο-
λέμηση της φτώχειας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού, ο Δήμος
Περάματος προχώρησε στη λει-
τουργία της Δομής Κοινωνικού
Συσσιτίου. Τηρώντας απόλυτα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω
κορονοϊού, ξεκίνησε η διανομή
συσσιτίου και τις επτά ημέρες της
εβδομάδας στους καταγεγραμ-
μένους ωφελούμενους. Στη Δο-
μή Κοινωνικού Συσσιτίου του δή-
μου διανέμονται καθημερινά δύο
μαγειρευτά γεύματα, ενώ υπάρ-
χει μέριμνα ώστε να διανεμηθούν
κατ’ οίκον τα γεύματα των ωφε-
λούμενων που έχουν αποδεδειγ-
μένη αδυναμία να τα παραλάβουν
από τον χώρο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας. Όπως τονίζει ο δή-
μαρχος Γιάννης Λαγουδάκης:
«Μέγιστη προτεραιότητά μας εί-
ναι η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα
των ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων. Η Δομή Κοινωνικού Συσσι-
τίου αποτελεί ακόμα έναν πυλώ-
να στήριξης των συμπολιτών μας
που χρειάζονται τη βοήθειά μας».
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ΚΕΔΕ: Πρωτόκολλο
συνεργασίας για ΑμεΑ 



Σ
ε φορτισμένη ατμόσφαιρα ξεκίνησε και
διακόπηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδι-
κείο Θεσσαλονίκης η δίκη για τον θάνατο
23χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του

ύστερα από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δα-
κτυλίου. Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από
αμέλεια είναι ο χειρουργός, ο οποίος έχει ήδη μηνυ-
θεί για τον θάνατο της 14χρονης κόρης του ιερέα
από την Επανωμή. Το κορίτσι επίσης υποβλήθηκε σε
παρόμοια χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γα-
στρικού δακτυλίου και πέθανε μετά τις επιπλοκές.

Ο ίδιος γιατρός έχει καταδικαστεί στο παρελθόν σε φυ-
λάκιση τριών χρόνων, με τριετή αναστολή, πάλι για θάνα-

το ασθενούς, ξανά ύστερα από επιπλοκές που προκλήθη-
καν από την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλί-
ου. Η υπόθεση που θα δικαστεί την ερχόμενη Τετάρτη
αφορά τον θάνατο του 23χρονου από την Καβάλα τον
Μάιο του 2017. Ο νεαρός είχε υποβληθεί σε τοποθέτηση
γαστρικού δακτυλίου, λόγω των επιπλοκών διακομίστηκε
στο νοσοκομείο Καβάλας και τελικά έχασε τη ζωή του
στην ίδια ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου έγινε
η αρχική επέμβαση.

Ο γιατρός, παρότι ήδη βαρύνεται με τρεις καταγγελίες,
εκ των οποίων για τη μία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, η
υπόθεσή του δεν έχει απασχολήσει το Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο του Ιατρικού Συλλόγου.

Μετονομασία της οδού Γαζή σε οδό Άλκη Καμ-
πανού ζητά από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ο ΑΣ
Άρης. Με επίσημο αίτημα ο Ερασιτέχνης προτεί-
νει, επίσης, να στηθεί αναθηματική πλάκα (μνη-

μείο) για τον αδικοχαμένο 19χρονο φοιτητή στο
σημείο της δολοφονίας του, στην περιοχή Χαρι-
λάου, με τα έξοδα να καλύπτονται εξ ολοκλήρου
από τον ΑΣ Άρης.

ΟΟ ΑΣ Άρης ζητά η οδός Γαζή να μετονομαστεί σε Άλκη Καμπανού

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ένα λουλούδι 
στο σημείο 
της δολοφονίας

Ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη
του 19χρονου Άλκη, που δολοφο-
νήθηκε στην οδό Γαζή, απέτισε ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο
του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θοδωρή Μητράκα και εκπροσω-
πώντας το Περιφερειακό Συμβού-
λιο άφησε ένα λουλούδι στο ση-
μείο όπου δέχτηκε ο νεαρός φοι-
τητής καταδρομική επίθεση από
χούλιγκαν. 

Η ενημέρωση 
του Δημ. Κούβελα 
από τον Νίκο Χαρδαλιά 

Με τον υφυπουργό ΕΘΑ Νίκο
Χαρδαλιά συναντήθηκε ο Δημή-
τρης Κούβελας. Ο βουλευτής της
ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης ενημε-
ρώθηκε για όλα τα τρέχοντα θέματα
των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και
για τα εξοπλιστικά προγράμματα
που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως
χαρακτηριστικά έγραψε: «Επιβε-
βαιώθηκε η αποφασιστικότητα, η
ετοιμότητα και το υψηλό φρόνημα
τον Ενόπλων Δυνάμεών μας».

ΝΔ: Το φλουρί της
Διοικούσας Σερρών
στον Τζιτζικώστα 
Με επίσημο προσκεκλημένο τον υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδω-
ρικάκο, η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογι-
κής Περιφέρειας Σερρών της ΝΔ έκοψε
τη βασιλόπιτά της. Στην εκδήλωση συμ-
μετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστας Καραμανλής, οι βου-
λευτές Σερρών της ΝΔ, δήμαρχοι της ΠΕ
Σερρών και στελέχη της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, συνδικαλιστές και μέλη των
Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων. Το
«παρών» έδωσε και ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας, ο οποίος αποδείχτηκε και
τυχερός της βραδιάς και της χρονιάς,
καθώς του έπεσε το φλουρί.

Ξανά στο εδώλιο ο γιατρός για τον θάνατο
23χρονου ασθενούς με γαστρικό δακτύλιο

Και το Ωραιόκαστρο
θέλει δρόμο για 
τον αδικοχαμένο

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντε-
λής Τσακίρης θα προτείνει στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο να μετονομαστεί η οδός Σταδίου σε Αλ-
κιβιάδη Καμπανού, προς τιμή του αδικοχαμένου νε-
αρού που δολοφονήθηκε πρόσφατα από αδίστακτα
πρόσωπα με κίνητρο το οπαδικό μίσος.

Επιδιορθώθηκε 
ανήμερα του Αγίου
Βαλεντίνου 

Στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα του Αγίου Βαλεντί-
νου δεν είχε την τιμητική του μόνο ο έρωτας αλλά
και η… οδός Αγάπης. Συνεργείο του κεντρικού
δήμου, με αφορμή τη συγκεκριμένη γιορτή,
έσπευσε στον εν λόγω δρόμο και επιδιόρθωσε τις
σπασμένες πλάκες στο πεζοδρόμιο.

Άρχισε η «στρατολόγηση»
για το «The Bricklayer»

Βοηθητικούς ηθοποιούς στη Θεσσαλονίκη ψά-
χνουν οι παραγωγοί του Χόλιγουντ για τα γυρίσματα
της ταινίας «The Bricklayer» που θα ξεκινήσουν στα
μέσα Μαρτίου και θα διαρκέσουν περίπου δύο μή-
νες. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώ-
σουν τη φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλουν
στο e-mail: thessalonikiextras@gmail.com.

Οι προδιαγραφές των
υποψήφιων ηθοποιών

Όσο για τους ρόλους που αναζητούν οι Χολιγουν-
τιανοί… Πρόκειται -μεταξύ άλλων-
για american και russian looking άνδρες και γυναί-
κες, για κλασικές ελληνικές φυσιογνωμίες ηλικίας
60-75 ετών, νέους 13-20 ετών αθλητές και μη, γο-
νείς με παιδιά, πολύ εμφανίσιμα άτομα 20-40 ετών,
ιδιαίτερες φυσιογνωμίες, Αφροαμερικανούς και
Ασιάτες. 
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Επικαλούμενη στοιχεία της Greenpeace, η γερμανική
εφημερίδα «Tageszeitung» («ΤΑΖ») αποκαλεί την Τουρκία
«χαβούζα της Ευρώπης» λόγω των εξαγωγών σκουπιδιών
από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί, οι οποίες αυξάνονται τα τε-
λευταία χρόνια. Συνολικά από την Ευρώπη έφτασαν στην
Τουρκία 656.580 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων το 2020,
ποσότητα πολλαπλάσια από εκείνη που μπορούν να επεξερ-
γαστούν οι ελάχιστες εταιρείες ανακύκλωσης στη χώρα.

Όλο και μεγαλύτερες ποσότητες μη ανακυκλωμένων
απορριμμάτων καταλήγουν στη βιομηχανική ζώνη από τη

Μυρσίνη μέχρι την Αλεξαντρέτα (Ισκεντερούν). «Αυτό γίνεται
παράνομα, αλλά αποφέρει μεγάλα κέρδη στους εξαγωγείς
στη Γερμανία και στους εισαγωγείς στην Τουρκία. Μόλις

φτάσουν, τα απορρίμματα καίγονται σε ανοιχτές χωματερές
μέσα στη φύση», γράφει η «ΤΑΖ».

Την ίδια ώρα, τουρκικά ΜΜΕ εστιάζουν στην πείνα που θερί-
ζει στη χώρα. Δημοφιλή προϊόντα, όπως ο μπακλαβάς, το τοστ
και οι πίτες πωλούνται πλέον χωρίς γέμιση για να είναι πιο φτη-
νά, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός έχει βυθίσει εκατομμύρια
Τούρκους στη φτώχεια. «Όλα πια είναι άδεια», είναι το πικρό
σχόλιο της τουρκικής εφημερίδας «Soczu», η οποία τονίζει ότι
και στα εστιατόρια οι μερίδες έχουν μικρύνει πάρα πολύ ώστε
να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να συγκρατήσουν τις τιμές.

Σ
υγκρατημένη αισιοδοξία για την
αρχή μιας αποκλιμάκωσης της
κρίσης στην Ουκρανία προκάλε-
σαν η ανακοίνωση της Μόσχας για

τη μερική απόσυρση των στρατευμάτων
της από τα σύνορα και οι δηλώσεις του
Κρεμλίνου ότι υπάρχουν περιθώρια για
διάλογο.

Η στροφή προς τη διπλωματία φάνηκε
και μετά τις τρίωρες συνομιλίες που είχαν
χθες στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαν-
τίμιρ Πούτιν και ο Γερμανός καγκελάριος
Όλαφ Σολτς. Στις δηλώσεις που ακολούθη-
σαν ο Πούτιν είπε ότι «δεν θέλουμε πόλεμο
στην Ευρώπη», τονίζοντας ότι αυτός είναι ο
λόγος που η χώρα του απαιτεί εγγυήσεις
ασφαλείας, τις οποίες «δεν έχει δώσει μέ-
χρι στιγμής η Δύση». 

Οι προτάσεις του καγκελάριου
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της

γερμανικής εφημερίδας «Die Welt», ο
Σολτς κόμισε στη Μόσχα πρόταση για «πά-
γωμα» στην προοπτική ένταξης της Ου-
κρανίας στο ΝΑΤΟ «για τα επόμενα δέκα

χρόνια». Αναλυτές εκτιμούν ότι μια τέτοια
δέσμευση περί μη επικείμενης ένταξης
της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ (θέμα που αποτε-
λεί τη βασική «κόκκινη γραμμή» της Μό-
σχας) θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραγ-
ματική εκτόνωση της κρίσης.

«Τι ώρα είπαμε θα γινόταν η εισβολή
στην Ουκρανία;». Με αυτό το ειρωνικό
σχόλιο είχε αντιδράσει νωρίτερα ο Πούτιν
στις πληροφορίες που διακινούσαν οι ΗΠΑ
ότι θα εξαπέλυε την επίθεση σήμερα 16
Φεβρουαρίου. «Η πολεμική προπαγάνδα
της Δύσης απέτυχε, ντροπιάστηκαν χωρίς
να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός», ανα-
κοίνωσε και το ρωσικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών, επιβεβαιώνοντας ότι ορισμένα
στρατεύματα που βρίσκονταν στα χερσαία
σύνορα με την Ουκρανία επιστρέφουν στις
βάσεις τους μετά την ολοκλήρωση των
στρατιωτικών ασκήσεων. 

Διαφωνεί το ΝΑΤΟ
Σύμφωνα όμως με το ΝΑΤΟ, ο αριθμός

των δυνάμεων που αποσύρονται είναι ακό-
μη ασαφής και μπορεί να αφορά μόνο ένα

μικρό τμήμα των 120.000 στρατιωτών που
έχει αναπτύξει η Ρωσία κοντά στα ουκρα-
νικά σύνορα, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι
περισσότεροι από το 60% του συνόλου των
ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Μόσχα διαψεύδει από την αρχή τα πε-
ρί εισβολής, αλλά ζητεί εγγυήσεις για την
ασφάλειά της, όπως μια δέσμευση ότι η
Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ,
κάτι που οι Δυτικοί απορρίπτουν. Η ανακοί-
νωση ότι η Ρωσία αποσύρει κάποιες από
τις δυνάμεις της προκάλεσε αμέσως ανα-
κούφιση στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον
Stoxx Europe 600 να σημειώνει άνοδο και
τις τιμές ενέργειας (πετρέλαιο και φυσικό
αέριο) να υποχωρούν.

ΠΠεκρές: «Φάουλ» 
τα περί ακροδεξιών
θεωριών 
συνωμοσίας

«Δεν είναι αυτό που νομίζετε». Κά-
πως έτσι προσπάθησε να δικαιολογή-
σει η προεδρική υποψήφια της γαλ-
λικής Δεξιάς Βαλερί Πεκρές το φλερτ
με τις ακροδεξιές θεωρίες περί της
«μεγάλης αντικατάστασης». Μιλών-
τας σε κοινό 7.000 ατόμων στο Παρίσι,
η 54χρονη Πεκρές είπε ότι δεν αντι-
μετωπίζει με μοιρολατρία «ούτε τη
μεγάλη υποβάθμιση των συνθηκών
ζωής ούτε τη μεγάλη αντικατάστα-
ση». H «μεγάλη αντικατάσταση» εί-
ναι μια αγαπημένη θεωρία συνωμο-
σίας της άκρας Δεξιάς, σύμφωνα με
την οποία υπάρχει κάποιο νεφελώ-
δες σχέδιο για αντικατάσταση των
«βέρων» Γάλλων με πληθυσμούς που
ανήκουν σε άλλες εθνότητες, κυρίως
μουσουλμάνους μετανάστες.

Μετά τις αντιδράσεις η Πεκρές δι-
ευκρίνισε ότι αναφέρθηκε στη θεω-
ρία αυτή «για να την απαξιώσει» και
ότι τα λεγόμενά της «παρεξηγήθη-
καν». Ζήτησε πάντως καθαρά από
τους υποστηρικτές της να παλέψουν
μαζί της «ενάντια στη μετανάστευση
που μετατρέπει περιοχές σε μη γαλ-
λικές». «Αν πρέπει να χτιστούν τείχη,
θα τα υποστηρίξω», είπε.

Η στροφή προς 
τη διπλωματία φάνηκε 
μετά τις τρίωρες συνομιλίες
που είχαν Πούτιν και Σολτς

Τουρκία: Πείνα και φτώχεια θερίζουν τη «χαβούζα της Ευρώπης»
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Τα τσεκούρια του πολέμου
κρύφτηκαν προς το παρόν 

Ρ Ω Σ Ο Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Κ Η  Κ Ρ Ι Σ Η
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Το ριμπάουντ της ελληνικής οικονομίας το 2021 αποτυπώ-
νει η ΕΛΣΤΑΤ στα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των επι-
χειρήσεων. Σε αυτά καταγράφεται αύξηση κατά 58 δισ. ευρώ
έναντι του 2020, του πρώτου σκληρού lockdown και της οι-
κονομικής ύφεσης. Αναλυτικότερα, για το σύνολο των επι-
χειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύ-
κλος εργασιών το έτος 2021 ανήλθε σε 332,434 δισ. ευρώ
σημειώνοντας αύξηση 21,1% σε σχέση με το έτος 2020, που
είχε διαμορφωθεί σε 274,4 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξη-

ση στον κύκλο εργασιών κατά 59,8%, μεταξύ των ετών 2021
και 2020, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστη-
ριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών
Εστίασης. Ειδικότερα, το τέταρτο τρίμηνο ο τζίρος ήταν 99
δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 32,7% σε σχέση με το τέ-
ταρτο τρίμηνο 2020, που είχε ανέλθει σε 74,6 δισ. ευρώ. Τη
μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμη-
νο 2021 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2020 παρουσία-
σαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυ-

χαγωγία κατά 88,6%. Μια ένδειξη για τον Δεκέμβριο δίνουν
οι επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βι-
βλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνι-
αία βάση. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 30,3 δισ. ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 33,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020,
που είχε ανέλθει σε 22,7 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση
στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 σε σύγκριση με
τον Δεκέμβριο 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, κατά 342,5%.

ΕΛΣΤΑΤ:  58 δισ. ευρώ επανάκτησαν οι επιχειρήσεις το 2021

Σ
την προστασία των μισθών εκα-
τοντάδων χιλιάδων εργαζομένων
προχώρησε το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας μη αποδεχόμενο την

προσφυγή του ΣΕΒ για τις τριετίες. 

Άλλωστε, ήδη το υπουργείο Εργασίας
έχει λάβει σαφή θέση υπέρ της διατήρησης
των τριετιών, κάτι που διατυπώθηκε και στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ επισημαί-
νει παράλληλα ότι δεν απαιτείται νέα νομο-
θετική παρέμβαση, καθώς οι τριετίες σχε-
τίζονται με τον νόμο που τις θέσπισε και όχι
με τον κατώτατο μισθό.

Μάλιστα το υπουργείο Εργασίας σε ανα-
κοίνωσή του επισημαίνει τα εξής: «Είναι
πραγματικά ακατανόητα όσα υποστηρίζον-
ται από τον ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν “χαστούκια”
στην κυβέρνηση, λόγω της απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας για τις τριε-
τίες των εργαζομένων». Όπως αναφέρει,
«είναι γνωστό σε όλους ότι η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας είχε παρέμβει από
το 2019 στο ΣτΕ υπέρ της επίδικης εγκυκλί-
ου, τασσόμενη εναντίον της προσφυγής
των εργοδοτικών ενώσεων! Η θέση αυτή
επαναλήφθηκε πρόσφατα σε ανακοίνωση
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με αφορμή την απόφαση για
αύξηση του κατώτατου μισθού».

Ποιους αφορά
H απόφαση του ΣτΕ αφορά εργαζομέ-

νους που είχαν προσληφθεί για πρώτη φο-
ρά το αργότερο το 2009 και οι οποίοι έως
τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 είχαν συμ-
πληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια προ-
ϋπηρεσίας. Τα επιδόματα που λαμβάνουν
οι συγκεκριμένα εργαζόμενοι φτάνουν
έως και τα 198,9 ευρώ τον μήνα, με βάση
υπολογισμού τον νέο κατώτατο των 663 ευ-
ρώ. Το επίδικο που ήρθε να κρίνει η από-

φαση είναι αν οι παλαιοί μισθωτοί, που εί-
χαν προσληφθεί έως το 2012, θα συνεχί-
σουν να λαμβάνουν ή θα χάσουν τις παγω-
μένες τριετίες τους.

Επομένως η απόφαση του ΣτΕ δεν αφο-
ρά εργαζόμενους που η πρώτη τους πρόσ-
ληψη πραγματοποιήθηκε από τις 14 Φε-
βρουαρίου του 2012 και μετά, για τους
οποίους τα επιδόματα προϋπηρεσίας πα-
ραμένουν στον πάγο, τουλάχιστον μέχρι η
ανεργία να πέσει κάτω από 10%.

Την επαναφορά των τριετιών αμφισβή-
τησε ο ΣΕΒ προσφεύγοντας στο ΣτΕ, όπου
εκκρεμούσε εδώ και περίπου δυόμισι χρό-

νια η έκδοση της απάντησης για το εάν νο-
μιμοποιείται το ξεπάγωμα των τριετιών με
μια εγκύκλιο που δεν προβλεπόταν στην
υπουργική απόφαση.

Παραδείγματα
Τι θα συνέβαινε εάν το ΣτΕ δεν δικαίωνε

τους εργαζόμενους; Εργαζόμενος που έχει
συμπληρώσει μία τριετία μέχρι το 2012 και
σήμερα, αντί του κατώτατου μισθού των
650 ευρώ, λαμβάνει 715 ευρώ, θα κινδύ-
νευε με μείωση μισθού κατά 65 ευρώ, στα
650 ευρώ ή στα 663 ευρώ τον μήνα, από την
1η/1/2022.

Εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει
δύο τριετίες και εισπράττει σήμερα μηνιαίο
μισθό 780 ευρώ, θα κινδύνευε με μείωση
μισθού κατά 130 ευρώ, στα 650 ευρώ ή στα
663 ευρώ τον μήνα, από την 1η/1/2022.

Μ Ι Σ Θ Ο Ι  Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Υ  Τ Ο Μ Ε Α

Τι αλλάζει με το ξεπάγωμα 
στις τριετίες από το ΣτΕ

Έως και 198,9 ευρώ τον μήνα
τα επιδόματα προϋπηρεσίας -
Υπέρ το υπουργείο Εργασίας

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Η
υπερευαισθησία των αγο-
ρών τόσο στις αρνητικές
όσο και στις θετικές εξελί-
ξεις στο μέτωπο της ρωσο-

ουκρανικής κρίσης αποτυπώθηκε χθες,
καθώς η είδηση ότι η Ρωσία αποσύρει
στρατεύματα από τα σύνορά της με την
Ουκρανία ήταν αρκετή για να οδηγήσει
σε άνοδο των χρηματιστηρίων και σε
αποσυμπίεση των τιμών της ενέργειας,
του χρυσού και των μετάλλων. 

Παρά τη χθεσινή ανάσα στις αγορές,
παραμένει η αβεβαιότητα σε σχέση με
τη διένεξη των δύο χωρών, ενώ ασφα-
λέστερα συμπεράσματα μπορεί να προ-
κύψουν τα επόμενα 24ωρα, εφόσον
επιβεβαιωθεί ότι απομακρύνεται το εν-
δεχόμενο πολεμικής σύρραξης. Τα
χρηματιστήρια των ευρωπαϊκών αγο-
ρών κινήθηκαν σε θετικό μομέντουμ,
ενώ σημαντική ήταν η ανάκαμψη του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, πάνω από την
κρίσιμη τεχνική ζώνη των 950 μονάδων.

Ενδεικτικό της αλλαγής κλίματος εί-
ναι το γεγονός ότι το αργό πετρέλαιο
υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια το
βαρέλι, έναντι ενδοσυνεδριακού υψη-
λού στα 97 δολάρια τη Δευτέρα, ενώ η
τιμή του φυσικού αερίου από τα 80 ευ-
ρώ ανά μεγαβατώρα υποχώρησε στα 73
ευρώ. Η βελτίωση του κλίματος συνετέ-
λεσε, ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση
και των επιτοκίων των κρατικών ομολό-

γων. Μάλιστα, το ελληνικό δεκαετές ση-
μείωσε πτώση κατά 0,10% και έπεσε από
το 2,71%, στο 2,61%. 

Ανάλογη πτωτική πορεία ακολούθη-
σαν και τα ομόλογα των άλλων χωρών
της Ευρώπης αλλά και των μεγαλύτε-
ρων οικονομιών της Δύσης, ωστόσο, το
κλίμα αβεβαιότητας είναι προφανές ότι
οδηγεί σε προσαρμογή της στρατηγι-
κής.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και ει-
δικότερα η JP Morgan χαρακτηρίζουν
την πτώση των χρηματιστηρίων κατά τις
προηγούμενες ημέρες ως υπερβολική,
καθώς στα τρέχοντα επίπεδα τιμών
έχουν ενσωματωθεί οι κίνδυνοι από εν-
δεχόμενη πολεμική σύρραξη στα σύνο-
ρα Ρωσίας - Ουκρανίας. Ωστόσο, επιση-
μαίνουν ότι οι τάσεις αποκλιμάκωσης
της έντασης δεν αρκούν, ώστε να απο-
κατασταθεί η ορατότητα στις αγορές,
καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμ-
βεί το μοιραίο, εφόσον δεν καρποφορή-

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«ΓΕΦΥΡΑ»: Ανάσα 
26,3 εκατ. σε 18.044
δανειολήπτες 

Ανάσα πήραν 18.044 δικαιούχοι της ενί-
σχυσης που παρέχεται μέσω του προγράμ-
ματος «ΓΕΦΥΡΑ», τον Ιανουάριο, καθώς κα-
ταβλήθηκε στους λογαριασμούς τους το πο-
σό των 26,3 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, από
τα δύο προγράμματα έχει δοθεί το ποσό των
529,6 εκατ. ευρώ σε 86.199 δανειολήπτες.
Στη δέκατη πέμπτη φάση πληρωμών της
κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ 1», που αφορά δάνεια 1ης κατοι-
κίας, ενώ στην έβδομη φάση πληρωμών της
κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ 2», που αφορά επιχειρηματικά δά-
νεια. Υπενθυμίζεται ότι για όσους δικαιού-
χους ρύθμισαν τα μη εξυπηρετούμενα δά-
νειά τους με τους πιστωτές στα τέλη του προ-
ηγούμενου έτους (Οκτώβριο - Δεκέμβριο
2021, σύμφωνα με την τρίμηνη παράταση που
θεσπίστηκε με τον Νόμο 4842/2021), η οκτώ
μηνών επιδότηση ξεκινάει σταδιακά και θα
ολοκληρωθεί μέσα στο 2022.

JP Morgan: Θετική για
τις ελληνικές μετοχές

Θετική ως προς τις μετοχές των ελληνικών
τραπεζών εμφανίζεται η JP Morgan, εκτι-
μώντας ότι η μεγάλη διόρθωση των αγορών
κατά τις προηγούμενες ημέρες, λόγω της ρω-
σοουκρανικής κρίσης, ήταν υπερβολική, κα-
θώς οι κίνδυνοι της συγκυρίας έχουν ενσω-
ματωθεί στις τιμές τους. Ο αμερικανικός
επενδυτικός οίκος διατηρεί την ουδέτερη
στάση του, αναφέροντας ωστόσο πως το σε-
νάριο της ανόδου για τις ελληνικές μετοχές
είναι η ομαλοποίηση των ισολογισμών των
ελληνικών συστημικών τραπεζών, οι εισροές
του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και οι πολύ
χαμηλές αποτιμήσεις. Αντίθετα, το δυσμενές
σενάριο για τη στάση της είναι η πιθανή δυ-
σκολία στην αύξηση της κερδοφορίας που
μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εισηγμένες μα-
κροπρόθεσμα. Οι μετοχές, όπως υπογραμμί-
ζει η αμερικανική τράπεζα, εξακολουθούν να
προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου
και ο τρέχων ανοδικός κύκλος απέχει πολύ
από το τέλος του.
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Πάνω τα χρηματιστήρια, κάτω 
αέριο, πετρέλαιο και χρυσός μετά
την είδηση ότι η Ρωσία αποσύρει
στρατεύματα από τα σύνορά της
με την Ουκρανία

Χαραμάδα αισιοδοξίας
στις διεθνείς αγορές

Πλεόνασμα-έκπληξη
Με πρωτογενές πλεόνασμα-έκ-

πληξη, ύψους 17 εκατ. ευρώ,

έκλεισε ο προϋπολογισμός τον

Ιανουάριο, διαμορφώνοντας ένα

θετικό μομέντουμ για την επίτευ-

ξη των φετινών στόχων του οικο-

νομικού επιτελείου της κυβέρ-

νησης. Σημειώνεται ότι ο στόχος

ήταν για πρωτογενές έλλειμμα

1,473 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό

έλλειμμα διαμορφώθηκε στα

1,196 δισ. ευρώ έναντι στόχου

2,243 δισ. ευρώ! Τα έσοδα του

προϋπολογισμού ήταν μειωμένα

κατά 608 εκατ. ευρώ ή 13,6%

έναντι του στόχου λόγω μετάθε-

σης πληρωμών, αλλά το πρωτο-

γενές πλεόνασμα επετεύχθη λό-

γω της μείωσης των δαπανών κα-

τά 1,654 δισ. ευρώ (διαμορφώθη-

καν στα 5,054 δισ. ευρώ).



Τ
ο διεθνές κλίμα θα συνεχίσει να διαμορ-
φώνει την τάση στο ελληνικό χρηματι-
στήριο, με τους επενδυτές να έχουν το

βλέμμα στραμμένο στην Ουκρανία και στην
αύξηση της γεωπολιτικής έντασης. Πάντως, η
πλειοψηφία των εγχώριων αναλυτών δηλώνει
συγκρατημένα αισιόδοξη για τη βραχυπρόθε-
σμη πορεία της αγοράς. Αυτό που επισημαί-
νουν οι αναλυτές είναι ότι τα deals που ανα-
κοινώνονται το τελευταίο διάστημα δείχνουν
ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, εισηγμένες και
μη, έχουν ξαναμπεί στο στόχαστρο των ξένων
κεφαλαίων. Τεχνικά σε ό,τι αφορά τον Γενικό
Δείκτη η βραχυπρόθεσμη τάση θα μπει σε κίν-
δυνο, σε περίπτωση κλεισίματος χαμηλότερα
των 931 ή χαμηλότερα των 923 μονάδων (εκ-
θετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και η μεσοπρόθε-
σμη, αν παραβιαστεί η ζώνη στήριξης 900 - 888 μονάδων, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Όσο ο ΓΔ δίνει κλει-
σίματα υψηλότερα των 950 μονάδων, οι αγοραστές θα συνεχίσουν να έχουν στο στόχαστρο τετραψήφια νούμερα, με πρώτη αντί-
σταση στις 1.013 μονάδες. Για την περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι στηρίξεις στις 2.300 - 2.290, 2.270, 2.266,
2.231, 2.200 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και 2.175 - 2.145 μονάδες.

Ενίσχυση της συνεργασίας IBM 
και SAP στις cloud υποδομές

Η IBM ανακοινώνει ότι ενώνει τις δυνάμεις
της με τη SAP παρέχοντας εξειδίκευση σε τε-
χνολογικό και συμβουλευτικό επίπεδο ώστε να
διευκολύνει τους πελάτες να ενστερνιστούν
την υβριδική προσέγγιση στο cloud και να με-
ταφέρουν κρίσιμα φορτία εργασίας από τις λύ-
σεις SAP® στο cloud για κλάδους με ή χωρίς
εκτενείς κανονιστικές ρυθμίσεις. Καθώς οι πε-
λάτες αναζητούν στρατηγικές υβριδικού cloud,
η μετακίνηση φορτίων εργασίας και εφαρμο-
γών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επιχεί-
ρησής τους απαιτεί ένα ιδιαίτερα ασφαλές και
αξιόπιστο περιβάλλον cloud. Με τη σημερινή
ανακοίνωση της επιλογής της ΙΒΜ ως premium
προμηθευτή για το RISE with SAP, οι πελάτες
θα έχουν τα εργαλεία για την επιτάχυνση της
μετάβασης των φορτίων εργασίας λογισμικού
SAP στο IBM Cloud, υποστηριζόμενο από κο-
ρυφαίες δυνατότητες ασφάλειας του κλάδου.

Η Cenergy κορυφαία εταιρεία
διεθνούς δραστηριοποίησης

Με το 1ο βραβείο Εταιρείας Διεθνούς Δρα-
στηριοποίησης διακρίθηκε η Cenergy Hold-
ings στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ
2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η
φετινή απονομή έλαβε χώρα διαδικτυακά στις
11 Φεβρουαρίου με την παρουσία σημαντι-
κών θεσμικών εκπροσώπων καθώς και της
επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότη-
τας. Η απονομή του πρώτου βραβείου στη
Cenergy Holdings αποτελεί αναγνώριση της
έντονης εξωστρέφειάς της. Η συντριπτική
πλειοψηφία των έργων που υλοποιεί, παρέ-
χοντας καινοτόμες, ολοκληρωμένες λύσεις
σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της ενέρ-
γειας παγκοσμίως, προέρχεται από σημαντι-
κές αγορές του εξωτερικού.

Μπήκε πωλητήριο στο eklogika.gr
Διαδικασίες πώλησης έχουν δρομολογήσει

οι ιδιοκτήτες του www.eklogika.gr 13 χρόνια
μετά την έναρξη λειτουργίας του και ήδη βρί-
σκονται σε διερευνητικές επαφές και συζητή-
σεις με ενδιαφερόμενους αγοραστές. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το eklogi-
ka.gr θεωρείται ίσως το πληρέστερο και απο-
λύτως έγκυρο πολιτικό - ειδησεογραφικό -
εκλογικό website, μοναδικό στο είδος του, μέ-
λος του e-Media από τις 25/4/2017 (αρ. μέλους
12955). Ταυτόχρονα, σημειώνει η ανακοίνωση,
το eklogika.gr έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη
online «τράπεζα» για θέματα πολιτικής και
εκλογών και αποτελεί ένα αναγνωρίσιμο και
πολύ ισχυρό θεματικό brand name. Είναι ενη-
μερωτικό αλλά και διαδραστικό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Real Consulting γνωστοποίησε, σε συνέχεια της από 14.02.2022
ενημέρωσης του Νικολάου Βαρδινογιάννη, σύμφωνα με το άρθρο 14
των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, ότι η ελεγχόμε-
νη από αυτόν εταιρεία One Dealer στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2022
προέβη στη διάθεση συνολικά 1.900.000 μετοχών της Εταιρείας, με
συνέπεια στις 10 Φεβρουαρίου 2022 να κατέλθει του ορίου των 2/3 -
αλλά όχι του ορίου του 50%- του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου
και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Σύμφωνα με την προ-
ηγούμενη, από 9/8/2021 ενημέρωση του Νικολάου Βαρδινογιάννη, η
ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία One Dealer κατείχε 15.698.000 μετο-
χές της εταιρείας, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 73,014% του συνό-
λου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εται-
ρείας, ενώ κατόπιν της παραπάνω διάθεσης η εταιρεία One Dealer
κατέχει 13.798.000 μετοχές της εταιρείας, που αντιστοιχούν σε πο-
σοστό 64,177% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δι-
καιωμάτων ψήφου αυτής.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ΑΜΚ έως
του ποσού των 51,3 εκατ. ευρώ του κατασκευαστικού ομί-
λου Intrakat, με τη ζήτηση από θεσμικά και ιδιωτικά χαρ-
τοφυλάκια να είναι σημαντική και να οδηγεί σε υπερκά-
λυψη της αύξησης. Εκτός από την αύξηση κεφαλαίου, η
εισηγμένη ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της
επάρκεια και ισχύ. Προ ημερών η Intrakat ανακοίνωσε
ότι είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για χρημα-
τοδότηση θυγατρικών της εταιρειών, με το συνολικό ποσό
των έως 120 εκατ. ευρώ από κοινού και ισόποσα από τις
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς,
έχοντας υπογράψει τους σχετικούς βασικούς ενδεικτι-
κούς όρους και προϋποθέσεις αυτής στο πλαίσιο ενίσχυ-
σης της κεφαλαιακής της δομής για την εκτέλεση του
επενδυτικού της πλάνου.

Intrakat: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ

Real Consulting: Πώληση 1,9 εκατ. μετοχών από την One Dealer

Κλειδί οι διεθνείς εξελίξεις για το ΧΑ
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Τ
ο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του πολύπλευρου
προγράμματος επετειακών εκδηλώσεων για

τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821, δημιούργησε, με την ευγενική
υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς, τη σειρά ψηφια-
κών αρχείων ήχου «6+1 Podcasts για το ’21», με σκο-
πό τη συμβολή στον αναστοχασμό και τη διεύρυνση
του διαλόγου για την πορεία του ελληνικού κράτους
από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Οι επε-
τειακές δράσεις του ΕΚΠΑ με την Τράπεζα Πειραιώς
αποσκοπούν μεταξύ άλλων και στην εκλαΐκευση και
διάχυση της επιστημονικής γνώσης για το 1821 στο
ευρύτερο κοινό. Στα επτά αυτά podcasts έντεκα έγ-
κριτοι καθηγητές του ΕΚΠΑ, από τους σημαντικότε-
ρους επιστήμονες στον τομέα τους, συνομιλούν για
τις ιδεολογικές, πολιτικές οικονομικές και κοινωνι-
κές συνιστώσες της Επανάστασης, το ευρωπαϊκό και
οθωμανικό πλαίσιο, το εσωτερικό μέτωπο και τους
εμφύλιους πολέμους, τις βιβλιογραφικές προσεγγί-
σεις, τη μουσική και τις τέχνες στην Επανάσταση.
Υπεύθυνη της σειράς «6+1 Podcasts για το ’21» είναι η
καθηγήτρια Ιστορίας στο ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου.

ΜεγαEco: Πιστοποίηση της
Eurocert για μηδενικά απόβλητα

Την ανώτατη πιστοποίηση «Zero Waste to Landfill Plat-
inum» της Eurocert έλαβε η ΜεγαEco, μονάδα επεξεργα-
σίας των οργανικών αποβλήτων της πλατφόρμας Just Go
Zero. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση επιβεβαιώνει με τον
πιο επίσημο τρόπο τις άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις
της μονάδας και ειδικότερα το γεγονός ότι το 100% των
αποβλήτων που διαχειρίζεται αξιοποιείται και τίποτα δεν
καταλήγει σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ). Με
έδρα τα Μέγαρα Αττικής η ΜεγαEco αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη εγκατάσταση κομποστοποίησης με κυκλική ροή κα-
τά την παραγωγή στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτε-
ρες στην Ευρώπη, ενώ είναι ο αποδέκτης όλων των οργα-
νικών αποβλήτων που συλλέγει η Polygreen μέσα από την
πλατφόρμα Just Go Zero.

Μέλη της διοίκησης και στελέχη της Safe
Bulkers Participations υποδέχτηκε το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχτηκε μέλη της διοί-
κησης και στελέχη της εταιρείας Safe Bulkers Partici-
pations PLC με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμά-
τευση στην Οργανωμένη
Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών του εταιρικού της
ομολόγου. O διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας
Πόλυς Χατζηιωάννου κή-
ρυξε την έναρξη της συνε-
δρίασης χτυπώντας το πα-
ραδοσιακό καμπανάκι.
Υποδεχόμενος τους εκπρο-
σώπους της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομί-
λου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης συ-
νεχάρη τη διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας για την
επιτυχή διάθεση της έκδοσης, υπογραμμίζοντας πως
τέτοια εγχειρήματα λειτουργούν προς όφελος της ελλη-
νικής ναυτιλίας αλλά και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Intracom Defense: Ξεκινά το πρόγραμμα
αναβάθμισης των ελληνικών Patriot

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της Intracom Defense-IDE η
εναρκτήρια σύσκεψη για το πρόγραμμα αναβάθ-
μισης του ελληνικού Α/Α συστήματος Patriot,
στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Ελληνικής
Πολεμικής Αεροπορίας, της NSPA (NATO Sup-
port and Procurement Agency) και της IDE. Όλα
τα μέρη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το
αποτέλεσμα της συνάντησης που σκοπό είχε να
θέσει τα θεμέλια για την επιτυχή υλοποίηση του
προγράμματος. Αυτό αφορά την εγκατάσταση
και ενσωμάτωση όλων των τροποποιήσεων του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τον λει-
τουργικό έλεγχο του συστήματος μέσω του ανα-
βαθμισμένου λογισμικού στην πλέον σύγχρονη
έκδοσή του για τα κέντρα ελέγχου, συντονισμού
και επικοινωνιών (ECS, ICC, CRG), σε όλες τις ελ-
ληνικές συστοιχίες Patriot. Αποτελεί δε συνέ-
χεια της εκτεταμένης συμμετοχής που είχε η IDE
στην εγχώρια συμπαραγωγή.

Κοινοπραξία Watt+Wolt με Impax
Asset Management για ανάπτυξη ΑΠΕ

H Watt+Wolt ανακοινώνει στρατηγική συνεργα-
σία μέσω κοινοπραξίας με την Impax Asset Man-
agement για την ανάπτυξη, κατασκευή και λει-
τουργία φωτοβολταϊκών πάρκων εντός της ελλη-
νικής επικράτειας. Η συνεργασία αφορά καταρ-
χάς σε ένα υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων Φ/Β
Πάρκων, ισχύος 200 MW, το οποίο βρίσκεται σε
ώριμο στάδιο ανάπτυξης, ενώ βασική επιδίωξη
των δύο εταιρειών είναι η επέκταση της συνεργα-
σίας και σε περισσότερα έργα αλλά και άλλες τε-
χνολογίες ΑΠΕ κατά τα προσεχή έτη. Η αδειοδό-
τηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου βρίσκεται σε
στάδιο ολοκλήρωσης.

Η ΙΟΝ διαψεύδει συζητήσεις 
με Θεοδωρόπουλο

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετι-
κά με την είσοδο του Σπ. Θεοδωρόπουλου στην
ΙΟΝ ΑΕ, η διοίκηση της ΙΟΝ διαψεύδει τις σχετι-
κές πληροφορίες, γνωστοποιώντας ότι δεν έχει
υπάρξει οποιαδήποτε πρόταση ή συζήτηση επί
του θέματος αυτού.
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ΕΚΠΑ και Πειραιώς
δημιουργούν 
«6+1 Podcasts για το ’21»

Interlife: Αύξηση 9,14% 
στην παραγωγή ασφαλίστρων

Σημαντική αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά
9,14% σημείωσε το 2021 η Interlife Ασφαλιστική έναντι 5,7%
που κατέγραψε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατά
ζημιών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά (σύμφωνα με
στοιχεία της EAEE) για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Συ-
νολικά το ύψος της παραγωγής της εταιρείας το περασμένο
έτος ανήλθε στα 74,8 εκατ. ευρώ έναντι 68,5 εκατ. ευρώ
2020 παρά τις αντιξοότητες της πανδημικής κρίσης, αναφέ-
ρει ανακοίνωση.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Οπαδική βία: Κάτι κινείται

Σ το καταθλιπτικό τοπίο που δημιούργησε η
στυγνή δολοφονία του Άλκη Καμπανού από
συνδεσμίτες των οργανωμένων οπαδών του

ΠΑΟΚ, ήρθε ένα νέο επεισόδιο να συμπληρώσει το
παζλ των χαμένων ευκαιριών για την πάταξη της
οπαδικής βίας. 

Με παρέμβασή του ο εισαγγελέας ζητάει να πλη-
ροφορηθεί αν τα γεγονότα που συνέβησαν στο γή-
πεδο του Μακεδονικού, μεταξύ των ομάδων ΠΑΟΚ
Β’ και Ολυμπιακός Β’, όπου βρέθηκαν οπαδοί του
ΠΑΟΚ και αποδοκίμασαν τους φιλοξενούμενους,
ζητώντας, μάλιστα, και «δικαίωση» των φυλακι-
σμένων συνοπαδών τους, έχουν σχέση με τη δολο-
φονία του Άλκη. Την ίδια ώρα, ο Απόστολος Λύτρας,
συνήγορος του «κατηγορουμένου με το δρεπάνι»,
μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή τόνισε ότι πολλοί
χούλιγκαν μπαίνουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.
Υπό την ανοχή ή τον φόβο ποιων;

Το ενθαρρυντικό στην υπόθεση της δολοφονίας
του Άλκη είναι οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ

ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, που χαρακτήρισε «στυγνούς
εγκληματίες που δεν έχουν σχέση με τον ΠΑΟΚ»
τους δολοφόνους και κάλεσε τις ομάδες και την
αστυνομία σε σοβαρές συζητήσεις για την πάταξη
του φαινομένου του χουλιγκανισμού. Ποιος, ωστό-
σο, θα ηγηθεί της προσπάθειας να πείσει να κά-
τσουν στο ίδιο τραπέζι οι ιδιοκτήτες-«επενδυτές»
για να τελειώνουν με τους «ιδιωτικούς στρατούς»;
Ο πρόεδρος της Super League 1 Γιώργος Μπορο-
βήλος κάλεσε τους… εκπροσώπους των ομάδων
σε κουβέντα για την πάταξη της βίας, όπως έγινε
αμέτρητες φορές στο παρελθόν αλλά χωρίς να προ-
κύψει απτό αποτέλεσμα. Κύριο ζητούμενο στη συ-
νάντηση αυτή θα είναι η κάθε ΠΑΕ να είναι συνυ-
πεύθυνη για τη συμπεριφορά των οργανωμένων
οπαδών της, στη λογική ότι ο καθένας θα πρέπει
απαραίτητα να διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο.

Η κυβέρνηση από τη μεριά της γνωρίζει ότι έχει
ιστορική ευκαιρία, αλλά και ιστορικό καθήκον, να
πατάξει τη βία και προς αυτή την κατεύθυνση κινεί-

ται. Κατά πληροφορίες είναι αποφασισμένη να
ακολουθήσει την ίδια δικονομική τακτική με εκεί-
νη της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, για συμμορίες που
φέρονται να δρουν οργανωμένα με ξυλοδαρμούς,
απειλές, εκβιασμούς για απόσπαση χρημάτων
κ.λπ. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη
συνέντευξή του, είναι καλύτερα να φυλακίζονται
έστω και για λίγο οι συλληφθέντες παρά να καταδι-
κάζονται με βαριές ποινές και, τελικά, ύστερα από
πολλές αναβολές να παραγράφονται τα αδικήματα.
Το ιδιώνυμο μπορεί να καταστεί καταλυτική παρέμ-
βαση, καθότι, όπως επισήμανε σε τηλεοπτική εκ-
πομπή ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος
Ορφανός, όταν το έκανε νόμο, την τριετία 2006-
2009, μειώθηκε από 60% στο 20% η οπαδική βία και
τριπλασιάστηκε η παρουσία υγιών φιλάθλων στα
γήπεδα. Από τις 2.500 έφτασαν τις 8.000. Παράλλη-
λα, είχαν γίνει και 19 συλλήψεις που κατέληξαν
στη φυλακή. Αποτέλεσμα; Ο Ορφανός δεν εξελέγη
βουλευτής ύστερα από αυτό…

Η νέα εισαγγελική παρέμβαση, το ιδιώνυμο του Ορφανού, οι δηλώσεις Ιβάν Σαββίδη και οι «τζαμπατζήδες» των γηπέδων



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για
πρώτη φορά (BBC) μετά τον απο-
κλεισμό του από το Australian
Open, επειδή ήταν και παραμένει
ανεμβολίαστος και έδωσε πλαστά
χαρτιά, και υποστήριξε ότι είναι
πρόθυμος να σταματήσει να παίρνει
μέρος στα Grand SlamS αν του ξα-
ναζητηθεί να κάνει το εμβόλιο, αλλά
δεν το απέκλεισε κιόλας. «Είμαι
έτοιμος να πληρώσω το τίμημα», οι
δηλώσεις του. Τόνισε ότι δεν είναι
κατά του εμβολιασμού, αλλά ότι θα
πρέπει να διαλέξει ο ίδιος αν θα εμ-
βολιαστεί ή όχι. Πάντως, άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμβολια-
στεί στο μέλλον: «Υπάρχει στο μυα-
λό μου η πιθανότητα να εμβολια-
στώ στο μέλλον, γιατί όλοι προσπα-
θούμε να βρούμε την καλύτερη λύ-
ση για να τελειώσουμε με την Covid.
Δεν ήμουν ποτέ κατά του εμβολια-

σμού. Αντιλαμβάνομαι ότι παγκο-
σμίως όλοι καταβάλλουμε μεγάλη
προσπάθεια να διαχειριστούμε αυ-
τόν τον ιό και είμαι αισιόδοξος ότι
σύντομα θα τα καταφέρουμε». Ο

Τζόκοβιτς έχασε την ευκαιρία στην
Αυστραλία να κατακτήσει το 21ο
Grand Slam, το οποίο κέρδισε τελι-
κά ο Ισπανός Ράφα Ναδάλ και έγινε
ο πρώτος που το κατάφερε. 

Τζόκοβιτς: Ναι και… όχι στον εμβολιασμό Σκάνδαλο δωροδοκίας
«καίει» την Μπενφίκα

Σκάνδαλο δωροδοκίας που μπορεί να στείλει
την Μπενφίκα στη Β’ κατηγορία του πορτογαλι-
κού πρωταθλήματος αποκάλυψε το CNN Portu-
gal. Η Μπενφίκα φέρεται να έχει καταβάλει 2
εκατ. ευρώ στον πρώην διαιτητή Μπρούνο Παϊ-
σάο, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του το
2018. Τα χρήματα δόθηκαν μέσω εταιρείας τε-
χνολογίας η οποία ανήκει στον πρόεδρο Μπερ-
νάντεζ. Τέτοια εταιρεία, ωστόσο, δεν υπάρχει στα
μητρώα!

Απέλυσε τον Μάντζιο, 
θέλει τον Κάναντι ο  Άρης

Απολύθηκε από τον Άρη ο Άκης Μάντζιος μετά
την ήττα 2-0 από τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσι-
μάδες». Υποψήφιος να τον αντικαταστήσει είναι ο
Νταμίρ Κάναντι, άλλοτε του Ατρομήτου, αλλά οι
του Άρη ψάχνουν και στην ισπανική και πορτογα-
λική αγορά για ελεύθερο τεχνικό. Αν δεν επιστρα-
φούν οι έξι βαθμούς τιμωρίας από το CAS, ο Άρης
κινδυνεύει να μείνει εκτός εξάδας play offs.

Ζήτησαν συγγνώμη 
από τους νεκρούς

Στο παιχνίδι ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης 2-0, οι
οπαδοί των γηπεδούχων κρέμασαν πανό σε

όλο το πλάτος της κερκίδας με τα ονόματα των
φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους από οπαδι-

κή βία: Το πανό έγραψε: «Το όνομά μου είναι:
Άλκης Καμπανός • Τόσκο • Νάσος • Κατσούλης •
Ρουσάκης • Φιλόπουλος • Καρνέζης • Παναγιώ-
του • Λιάγκας • Ντόλιος • Μπλιώνας • Δημητριά-
δης και ακόμα δεν άλλαξε τίποτα…. Το όνομά μας
είναι ΣΦ ΠΑΣ Γιάννινα και ζητάμε συγγνώμη».

Ο Καντέρ ζητά συνάντηση 
με τον Μητσοτάκη

Την επιθυμία του να συναντηθεί με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να
συζητήσουν το Προσφυγικό και ειδικότερα τις
επαναπροωθήσεις Τούρκων στην Τουρκία, εξέ-
φρασε ο Τούρκος μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ
Ενές Καντέρ. Επικηρυγμένος από το καθεστώς
Ερντογάν, είναι, πλέον, κάτοχος αμερικανικού
διαβατηρίου και ονομάζεται Ενές Φρίντομ. Είναι
και ελεύθερος από το ΝΒΑ και δεν αποκλείεται να
έρθει στον Παναθηναϊκό. 

Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Εξαγριωμένοι οπα-
δοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ εισέβαλαν στα αποδυτήρια της ομάδας
για να αποδοκιμάσουν τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τους παίκτες
μετά το χαμένο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στον ημιτελικό
του Κυπέλλου Ισραήλ. Ο Έλληνας κόουτς και οι παίκτες φυγα-
δεύτηκαν από την πίσω πόρτα των αποδυτηρίων. Βέβαιη, πλέον,
η λύση της συνεργασίας με τον Σφαιρόπουλο.

ΠΑΟ: Επέστρεψε 
ο Καλιτζάκης

Ο Γιάννης Καλιτζάκης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό σε ρόλο γενικού αρχηγού στην Ομάδα Β’.
Ο άλλοτε «νίντζα» αγωνίστηκε στους «πράσινους» από το 1987 μέχρι το 1997 με την τρομερή 

παρέα του Δημήτρη Σαραβάκου και του Κριστόφ Βαζέχα. Σκληροτράχηλος αμυντικός. 
Το 2009 ο Καλιτζάκης είχε αναλάβει χρέη μάνατζερ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

SPORTS
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Φυγαδεύτηκαν Σφαιρόπουλος και παίκτες
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Έγκυος στο δεύτερο παιδάκι της η
παρουσιάστρια Μαντώ Γαστεράτου.

• Η κόρη του ηθοποιού Άκη Σα-
κελλαρίου, Σμαράγδα, πόζαρε
στις υποβρύχιες φωτογραφίες
(στην έκθεση) του Μιχαήλ-Άγ-
γελου Βαρθακούρη. 

• Η Έλενα Κατρίτση φημολογείται πως
μετά το τέλος της συνεργασίας της με
την ΕΡΤ οδεύει προς το Open.

• H Μαρίνα Πατούλη ετοιμάζει
τη δική της συλλογή ρούχων by
Βλάσσης Χολέβας.

• Επέστρεψε χθες στην εκπομπή της η
Ελεονώρα Μελέτη μετά τον κορονοϊό.

• Ρομαντικό ταξίδι στα Λουτρά
Πόζαρ για τον Πύρρο Δήμα και
τη σύντροφό του Αφροδίτη Σκα-
φίδα.

• Η Ελένη Φουρέιρα πόζαρε ολόγυμνη
στον καθρέφτη του μπάνιου της.

• «Δεν ήμουν καλός σύζυγος,
ήμουν σπουδαίος πατέρας», δή-
λωσε ο Γιάννης Πάριος.

• Ο Νίκος Χορταρέας πέταξε τα ράσα
και επέστρεψε στη χαρτομαντεία.

• Επτά χρονών έγινε η μικρή

Ελένη, κόρη του Αντώνη Ρέμου.

• Ο ηθοποιός της σειράς «Όρκος» Ιω-
σήφ Πολυζωίδης έζησε (λίγες ημέρες)
σαν άστεγος για τις ανάγκες του ρόλου
του.

• «Έφυγε» σε ηλικία 75 ετών ο
ηθοποιός Κώστας Κλεφτογιάν-

νης από επιπλοκές του κορονοϊ-
ού.

• Ο τελευταίος δίσκος του αδικοχαμέ-
νου σε τροχαίο Μad Clip θα κυκλοφο-
ρήσει στις 29 Απριλίου.

• Μαρία Κορινθίου και Γιάννης

Αϊβάζης έτοιμοι για διεθνή κα-
ριέρα στη Βρετανία. 

Μ
ήνας του μέλιτος «XL» για τον βενιαμίν
γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και
την billionaire σύζυγό του. Ο πρίγκιπας
Φίλιππος και η χρυσή κληρονόμος Νίνα

Φλορ, τέσσερις μήνες μετά τον αριστοκρατικό γάμο
της χρονιάς στη Αθήνα, συνεχίζουν το χλιδάτο trip of
love στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, απολαμβάνον-
τας τον έρωτά τους.

Μετά τις ολιγοήμερες χειμερινές διακοπές στο χιο-
νισμένο Bernina Pass των Άλπεων και την απόδραση
στην Κινσάσα του Κονγκό, όπου η επιχειρηματίας δια-
τηρεί ένα απίθανο θέρετρο, το διάσημο ζευγάρι
«προσγειώθηκε» πριν από λίγα 24ωρα στο Μεξικό, με
την 35χρονη πριγκίπισσα να δημοσιεύει τις πρώτες
φωτογραφίες από το ταξίδι τους στη μητροπολιτική
πόλη.

Λάτρις της τέχνης και των εικαστικών, η Ελβετίδα
πολυεκατομμυριούχος φωτογράφισε εντυπωσιακές
τοιχογραφίες στο Centro Histórico de la Ciudad,
μπουκέτα με χρωματιστά τριαντάφυλλα, γειτονιές,
σπίτια, ακόμα και έναν πράσινο γυαλιστερό «σκαρα-
βαίο» παρκαρισμένο στον δρόμο. Σε ένα από τα εν-
σταντανέ, το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο να βολτά-
ρει στο διάσημο πάρκο Bosque de Chapultepec, ντυ-
μένοι casual με sneakers και άνετα ρούχα.

Η κοσμοπολίτισσα Νίνα Φλορ πρόσφατα απασχό-
λησε τα media με τη φινετσάτη επιλογή της να εμφα-

νισθεί σε κοσμικό πάρτι στο Κέιμπριτζ με μια μυθική
δημιουργία Valentino, κλέβοντας την παράσταση ακό-
μα και από τους οικοδεσπότες. Η παρουσία της στα
γενέθλια του ζάπλουτου γαιοκτήμονα Τομ Νέιλορ Λέι-
λαντ με έξωμη τουαλέτα σε πράσινους τόνους, αξίας
11.210 ευρώ, μπλε γάντια και λεπτή πλατινένια τιάρα,
προκάλεσε τα θετικά σχόλια των καλεσμένων που
έμειναν έκθαμβοι μπροστά στην ομορφιά της και την
εντυπωσιακή puff-sleeve off-the-shoulder silk τουα-
λέτα.

Το ίδιο παραμυθένιο φόρεμα επέλεξε και η Σάρα
Τζέσικα Πάρκερ ως Κάρι Μπράντσο στο reboot του
«Sex and the City»! Η πρωταγωνίστρια εμφανίσθηκε
στο φινάλε τού «And just like that» ντυμένη με το Du-
pioni φόρεμα του ίδιου οίκου υψηλής ραπτικής σε
πορτοκαλί απόχρωση, που έγινε ανάρπαστο μετά την
προβολή του επεισοδίου.

Η στιλίστρια της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συνδύασε το
απέριττο κομμάτι με φούξια γάντια και ένα ζευγάρι
πανάκριβα σικ κρεμαστά σκουλαρίκια, όπως άλλωστε
αρμόζει σε ένα κινηματογραφικό fashion icon.

Η Κάρι Μπράντσο εμφανίζεται με το πριγκιπικό φό-
ρεμα σε μια ξύλινη γέφυρα στο Παρίσι, να σκορπίζει
τις στάχτες του Mr Big στις όχθες του Σηκουάνα, μετά
τον αναπάντεχο (σεναριακά) θάνατο του μεγάλου της
έρωτα, σχολιάζοντας τρυφερά: «Μέχρι να συναντη-
θούμε»!

Ένα παραμυθένιο
φόρεμα για 
δύο fashion icons

Νίνα Φλορ - Κάρι Μπράντσο



Αποκριάτικες αναμνήσεις

Η Φωτεινή Ντεμίρη νοσταλγεί το διάσημο Πα-
τρινό Καρναβάλι. Η ηθοποιός, γέννημα θρέμμα
της πόλης που φημίζεται για τις αποκριάτικες εκ-
δηλώσεις, έκανε ένα flashback στα νεανικά της
χρόνια, αναφέροντας: «Όλη η πόλη ένα χρωματι-
στό πάρτι, μια γιορτή! Και την τελευταία Κυριακή
η παρέλαση των αρμάτων και των πληρωμάτων
που σατίριζαν την τρέχουσα κατάσταση, ενώ το
βράδυ το κάψιμο του Καρνάβαλου στο λιμάνι. Ξέ-
νοιαστα χρόνια. Τότε μασκαρευόμασταν την επο-
χή του καρναβαλιού, τώρα όλο τον χρόνο!».

Κυρία ετών 39!

Η Ανθή Βούλγαρη είχε γενέθλια. Έναν χρό-
νο πριν πατήσει τα 40, η δημοσιογράφος της
εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», που σαρώ-
νει στις τηλεθεάσεις, μοιράστηκε τις σκέψεις
της στο Instagram. «Πριν από 39 χρόνια, τέ-
τοια ώρα ένιωθα ασφάλεια στην αγκαλιά της
μάνας μου. Τελικά, τώρα που το σκέφτομαι
αυτό το συναίσθημα είναι που παραμένει ίδιο
όσα χρόνια και αν περάσουν. Παράξενο, 39
και μέσα στην ψυχή μου βρίσκεται ακόμη ένα
παιδί. Πόσο χαίρομαι για αυτό!», αποκάλυψε
η εορτάζουσα.

Αστείρευτη η φαντασία αλλά και
η ευλυγισία της Ειρήνης Κολιδά.
Η ερωτευμένη γυμνάστρια που
γνωρίσαμε στον πρώτο κύκλο του
«Survivor», χάρισε ένα αεροπλα-
νικό φιλί στον σύντροφό της, με
ανάποδο κατακόρυφο στο διπλό
κρεβάτι! Το σέξι ακροβατικό προ-
κάλεσε απίθανα σχόλια στον λο-
γαριασμό της, με την ίδια να σχο-
λιάζει στη λεζάντα της φωτογρα-
φίας τους: «Και τώρα ο έρωτας ο
λυσιμελής με παρασύρει…».

Αεροπλανικό φιλί

Τ
ο ταλέντο του στο τραγούδι έδειξε ο Νίκος Αναστασιάδης!
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν προσκε-
κλημένος σε μια μικρή γιορτή και όταν το κέφι άναψε, εί-

πε κι ένα τραγούδι, εντυπωσιάζοντας με τη φωνή του τον Χάρη
Βαρθακούρη. «Το έφερε η τύχη να παραστώ και να τραγουδήσω
σε χαλαρή συνάθροιση, μεταξύ λίγων και εκλεκτών φίλων, όπου,
τσουπ, να ο Πρόεδρος μπροστά μου! Ήρθε να με χαιρετήσει και,
επιτέλους, να γίνει ένα από τα όνειρά του πραγματικότητα, και να
βγάλουμε την πολυπόθητη φωτογραφία που σύντομα θα κοσμή-
σει το προεδρικό Μέγαρο (στο κυλικείο από ό,τι μου είπαν.
Έστω!). Ο καλός ο Πρόεδρος φαίνεται κι από το πόσο καλά τρα-
γουδάει. Και ο κύριος Αναστασιάδης μάς εξέπληξε όλους (εμέ-
να, τουλάχιστον, γιατί κατάλαβα ότι οι υπόλοιποι της παρέας το
γνώριζαν ήδη) τραγουδώντας πολύ καλά», έγραψε ο γνωστός
τραγουδιστής.

ΑΑιώνιοι έφηβοι
Τι και αν περάσουν τα χρόνια; Τι και αν μεγαλώσουν ηλικιακά και τα
πρόσωπά τους γεμίσουν ρυτίδες; Ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα
Ρέβη θα νικήσουν το γήρας με φότοσοπ. «Μη σε νοιάζει τίποτα… Αν
ποτέ γεράσουμε, αν λέω, θα έχω πάντα έτοιμο το τελευταίο
πρόγραμμα φότοσοπ», έγραψε η επαγγελματίας φωτογράφος κι
έκανε μια πρώτη δοκιμή, όπου πόζαραν σαν 18άρηδες!

Δεν είναι εύκολο να είσαι influencer! Για μια
εντυπωσιακή πόζα με φόντο το Μουσείο του
Λούβρου, το μπανόφι, αλλά και το total black
σύνολο που επέλεξε για τη φωτογράφιση, η
Ιωάννα Τούνη στράβωσε το κορμί της στην κα-
ρέκλα, για να πετύχει την τέλεια εικόνα. «Όσο
να πεις, ένα λουμπάγκο για τη συγκεκριμένη
φωτογραφία το έπαθα!», αποκάλυψε με χιού-
μορ από το Παρίσι.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ο Χάρης και ο πρόεδρος

Λουμπάγκο στο Παρίσι



Τ
α τελευταία χρόνια συζητάμε όλοι έντονα
για τις φλεγμονές στο σώμα και τον συ-
σχετισμό τους με τον τρόπο που τρεφό-
μαστε και τις τροφές που μπαίνουν στο

στομάχι μας. Για πολλούς ανθρώπους η μάχη κατά
της φλεγμονής ξεκινά από τη διατροφή. 

Όπως υπάρχουν ορισμένες τροφές που μπορούν
να βοηθήσουν στην πρόληψη της φλεγμονής, πα-
ραδείγματος χάρη τα μούρα, το μπρόκολο, τα λαχα-
νάκια Βρυξελλών, τα μανιτάρια, ο κουρκουμάς και
τα χόρτα, έτσι υπάρχουν και τα τρόφιμα που ενι-
σχύουν την εμφάνιση φλεγμονών όταν καταναλώ-
νονται σε μεγάλη ποσότητα. 

Ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης, κλινικός διαιτο-
λόγος - διατροφολόγος, μας αναφέρει κάποιες κα-
τηγορίες τροφών που προκαλούν φλεγμονές. Αρ-
χικά είναι η ζάχαρη. Η μειωμένη κατανάλωση ζά-
χαρης μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Η επιτρα-
πέζια ζάχαρη και το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής
περιεκτικότητας σε φρουκτόζη έχει αποδειχθεί ότι
αυξάνουν τους βιοδείκτες της φλεγμονής στο σώ-
μα. Οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, όπως και η
ζάχαρη, θα πρέπει επίσης να περιορίζονται για να
αποφευχθεί η φλεγμονή.

Έχει φανεί ότι κατά την κατανάλωση τροφών χω-
ρίς φυτικές ίνες το σώμα παράγει ινσουλίνη για να
δεσμεύσει τη γλυκόζη από το αίμα και με την πάρο-
δο του χρόνου, η διαδικασία απέκκρισης της ινσου-

λίνης γίνεται μη ελεγχόμενη. Έτσι το πάγκρεας πα-
ράγει όλο και περισσότερη ποσότητα για να ολο-
κληρωθεί η βιοχημική διεργασία.

Το επεξεργασμένο κρέας ενοχοποιείται για
φλεγμονές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποί-
ους συνιστάται η αποφυγή του επεξεργασμένου
κρέατος και η φλεγμονή είναι μόνο ένας από αυ-
τούς. Το επεξεργασμένο κρέας έχει συσχετιστεί
εδώ και πολύ καιρό με αύξηση των καρδιακών πα-

θήσεων, του διαβήτη, του καρκίνου του στομάχου,
του καρκίνου του παχέος εντέρου και, φυσικά, της
φλεγμονής, επειδή περιέχει τελικά προϊόντα προ-
ηγμένης γλυκοζυλίωσης (AGEs). Τα AGEs είναι
επιβλαβείς ενώσεις που σχηματίζονται όταν τρόφι-
μα, όπως το κρέας, μαγειρεύονται σε υψηλές θερ-
μοκρασίες.

Η αφθονία AGEs στο σώμα έχει συνδεθεί με την
ανάπτυξη ασθενειών όπως το Αλτσχάιμερ και ο
διαβήτης, επομένως είναι σημαντικό να περιορι-
στεί η κατανάλωσή τους. Το αλκοόλ επίσης, ειδικά
σε μεγάλες ποσότητες. Το κόκκινο κρασί με μέτρο
μπορεί πραγματικά να ωφελήσει την καρδιά, αλλά
έχει πολλές βλαβερές συνέπειες όταν καταναλώ-
νεται σε υπερβολική ποσότητα και μια από αυτές
είναι η αύξηση της φλεγμονής. Όταν το αλκοόλ δια-
σπάται, παράγει τοξικά υποπροϊόντα που μπορούν
να βλάψουν τα ηπατικά κύτταρα και να αποδυνα-
μώσουν το ανοσοποιητικό σύστημα. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Μούρα, μπρόκολο, λαχανάκια 
Βρυξελλών, μανιτάρια, 
κουρκουμάς και τα 
χόρτα βοηθούν στην πρόληψη

Διώξτε τα trans λιπαρά 
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη φλεγμο-
νών παίζουν τα trans λιπαρά οξέα. Τα trans
λιπαρά οξέα, ή αλλιώς υδρογονωμένα λι-
παρά οξέα, που δημιουργούνται με την
προσθήκη υδρογόνου σε ακόρεστα λίπη
έχουν συνδεθεί με καρδιακές παθήσεις
και άνοια με την πάροδο του χρόνου. «Για
τον λόγο αυτό, η βλαβερή τους επίδραση σε
διάφορους τομείς της ανθρώπινης υγείας
καθιστούν επιτακτική την προσοχή των
ετικετών των τροφίμων ως προς την απο-
φυγή συστατικών όπως υδρογονωμένα ή
μερικώς υδρογονωμένα έλαια», καταλήγει
ο κ. Καραφυλλίδης.

Ποιες τροφές 
προκαλούν 
τις φλεγμονές

Ευμένης Π. Καραφυλλίδης,
κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Πανσέληνος στις τελευταίες μοίρες του
Λέοντα θα σας δώσει μια ώθηση σε θέματα
που αφορούν τα δημιουργικά σας σχέδια, τα
παιδιά σας, αλλά και κάποιες εξελίξεις στη
δουλειά σας, όπου δεν αποκλείεται να αλλά-
ξετε χώρο εργασίας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Πανσέληνος θα φέρει στην επιφάνεια θέ-
ματα που αφορούν την οικογένεια και τον
χώρο όπου κατοικείτε ή εργάζεστε. Θα χρει-
αστεί να κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές,
χωρίς βέβαια αυτό να επηρεάσει τα σχέδια
που είχατε κάνει εξαρχής. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια πολύ βοηθητική Πανσέληνος για εσάς,
που θα σας φέρει πιο κοντά με καινούργια
άτομα. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επικοι-
νωνήσετε και να συναντήσετε αγαπημένα
σας πρόσωπα, που ίσως να είχατε απομα-
κρυνθεί το τελευταίο διάστημα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα γίνετε περισσότερο ευαίσθητοι σε
θέματα που αφορούν τις ανάγκες σας, τόσο
τις συναισθηματικές όσο και τις οικονομι-
κές. Βάλτε μέτρο στα προσωπικά σας θέμα-
τα, γιατί θα γίνετε αρκετά χειριστικοί με τους
άλλους. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο, στις τε-
λευταίες μοίρες, θα σας φέρει έντονη τη
διάθεση να κάνετε ξεκάθαρες τις σχέσεις
σας, να ξέρετε πού βρίσκεστε και ποιοι βρί-
σκονται ουσιαστικά στη ζωή σας. Η ανάγκη
για συντροφικότητα θα γίνει μια μικρή ή με-
γαλύτερη εμμονική κατάσταση, κάτι που δεν
θα πρέπει να αφήσετε να σας καταπιεί συ-
ναισθηματικά.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σε εσάς τους Παρθένους η Πανσέληνος θα
φέρει μια μικρή ταλαιπωρία, που ο καθένας
σας θα την εισπράξει ανάλογα με το προσω-
πικό του ωροσκόπιο. Καλό είναι να προσέξε-
τε περισσότερο την υγεία σας, αλλά και κά-
ποιες τοξικές σχέσεις που μάλλον δεν θα αλ-
λάξουν. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αυτή η Πανσέληνος θα σας δείξει καταστά-
σεις που έχετε επαναλάβει πολλές φορές
και σας έχουν προβληματίσει. Σίγουρα θα
έχετε μια καλή ευκαιρία, ίσως την τελευταία,
για να διορθώσετε ένα λάθος σας ή μια κακή
συμπεριφορά. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτή η Πανσέληνος σας βάζει σε υπερβολι-
κά μεγάλη πίεση, αφού δεν θα μπορέσετε να
διαχειριστείτε με ευκολία τα βασικότερα θέ-
ματα που σας απασχολούν. Μην αφήσετε την
εργασία σας να γίνει αιτία να χάσετε την προ-
σωπική σας ζωή.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αυτή η Πανσέληνος βλέπει θετικά το ζώδιό
σας, σας ανανεώνει και σας τροφοδοτεί με
θετικότητα και νέες προοπτικές. Είναι η
στιγμή να δείτε τους άλλους με μεγαλύτερη
ηρεμία, αλλά και να αρχίσετε να αναλύετε
τα υπέρ και τα κατά μιας κατάστασης. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι η στιγμή που θα αρχίσετε να κατανοεί-
τε μια λάθος συναισθηματική επιλογή που
σας έχει κουράσει. Θα πρέπει, λοιπόν, να
εκπαιδεύσετε τα πάθη σας, ώστε να μη σας
καταστρέψουν και σας εκθέσουν σε ακραί-
ες συμπεριφορές.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Πανσέληνος στον δικό σας άξονα δη-
μιουργεί ένα πέρασμα των προσωπικών
σας σχέσεων. Είστε τώρα πολύ πιο συ-
νειδητοποιημένοι στο τι θα κάνετε με τις
πολύ προσωπικές σας σχέσεις. Προσοχή
στους εχθρούς που κρύβονται ανάμεσα
σε εσάς και το ταίρι σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι σχέσεις σας και γενικότερα τα καθημερινά
και πρακτικά θέματα θα έχουν μια έντονη πα-
ρουσία σήμερα. Ίσως να έχετε μια δυσκολία
στο να καταλάβετε κάποιο πρόσωπο που σας
έχει απογοητεύσει με τη συμπεριφορά του ή
με εκείνα που ασπάζεται και στηρίζει.
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Σήμερα η Πανσέληνος του Χιονιού σηματοδοτεί και
το τέλος του χειμώνα και την ολοκλήρωση
κάποιων καταστάσεων που ξεκίνησαν με το Νέο
Φεγγάρι την 1/2/2022. Η Πανσέληνος θα

πραγματοποιηθεί στο ζώδιο του Λέοντα, στις τελευταίες
μοίρες του ζωδίου. Έχουμε, λοιπόν, μια δύσκολη περίοδο
που σε όλη της τη διάρκεια μας πίεσε αρκετά, βάζοντας
τώρα μια ακόμη πρόκληση να αντιμετωπίσουν οι
εκπρόσωποι των τελευταίων ημερών όλων των ζωδίων. Το
Φεγγάρι αυτό, σε μια αποχώρηση από το ένα ζώδιο στο
επόμενο, κάτι θέλει να μας πει, όταν μάλιστα θα βρεθεί
σε απόσταση αναπνοής με το ζώδιο της Παρθένου. Η φωνή
της λογικής επικρατεί στα γεγονότα, στα θέματα υγείας
και τα εργασιακά, όπου το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν
οι πρώτες μεγάλες αλλαγές. 



Τ
ην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές στα χρηματιστήρια της Δύσης επι-
κρατούν ανοδικές τάσεις, καθώς η εί-
δηση ότι η Ρωσία αποσύρει δυνάμεις

από τα σύνορα με την Ουκρανία γέμισε αισιοδο-
ξία τις αγορές.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε τη στιγμή που ο
Γερμανός καγκελάριος κ. Σολτς βρισκόταν στη
Μόσχα, ύστερα από την επίσκεψή του στο Κίεβο,
με διττό στόχο: την αποτροπή της πολεμικής
σύρραξης και την αναζήτηση ρόλου της ΕΕ στο
νέο διεθνές τοπίο.

Είναι δεδομένο ότι η ουκρανική κρίση ανέδει-
ξε το έλλειμμα ηγεσίας στην ΕΕ. Κάποιοι εκ των
Ευρωπαίων ηγετών, όπως ο Μακρόν και ο Σολτς,
συνειδητοποίησαν ότι η κρίση διαδραματίζεται
στο έδαφος της Ευρώπης με απόντες τους Ευ-
ρωπαίους. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία ουσιαστικά μα-
λώνουν σε… «ξένο αχυρώνα». Δεν είναι δυνατόν
οι δύο υπερδυνάμεις στην ουσία να συζητούν για
τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας
αγνοώντας, τόσο επιδεικτικά, την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλυτέρων χωρών της ΕΕ
συνειδητοποίησαν ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει
διακριτό ρόλο και δικό της λόγο στη διαμόρφω-
ση των ισορροπιών στη γειτονιά τους και επιδίω-
ξαν διαδοχικές παρεμβάσεις, έχοντας ως δεδο-
μένο ότι η Ευρώπη όχι μόνο εξαρτάται ενεργει-
ακά από τη Μόσχα, καθώς το 40% του φυσικού

αερίου προέρχεται από τη Ρωσία, αλλά και γιατί
ταυτόχρονα αποτελεί τον καλύτερο πελάτη της
Μόσχας.

Έτσι, λοιπόν, Μακρόν και Σολτς θέλησαν να θέ-
σουν τη δική τους ατζέντα στις συζητήσεις με τον
Πούτιν, ο οποίος πάση θυσία προσπαθεί να πεί-
σει τις ΗΠΑ ότι δεν αστειεύεται. Άλλωστε και στο
παρελθόν το έχει αποδείξει, όταν το 2014 εισέ-
βαλε στην Κριμαία και στην Ανατολική Ουκρα-
νία, αποκόπτοντας εδάφη που θεωρούσε δικά
της, αλλά, κατά τη Μόσχα, είχαν παραχωρηθεί
επί σοβιετικής εποχής στην Ουκρανία για πολιτι-
κούς λόγους.

Ως προς την ουσία της κρίσης, θα ήταν παρά-
λογη οποιαδήποτε πολεμική κίνηση. Όσο δίκιο
και να έχει ο Πούτιν στο επιχείρημά του ότι δεν
είναι δυνατόν να ανεχθεί να αναπτύσσονται πύ-
ραυλοι του ΝΑΤΟ στο μαλακό υπογάστριο της
Ρωσίας, άλλο τόσο δίκιο έχει και η Δύση που θέ-
λει ανεξάρτητες κυβερνήσεις στο Κίεβο και όχι
υποχείρια της Μόσχας.

Ο Πούτιν είναι δεδομένο ότι σε αυτό το περίερ-
γο μπρα ντε φερ δοκιμάζει εκτός των άλλων και
τις αντοχές της Δύσης. Εφαρμόζοντας τακτικές
εκφοβισμού και απειλών πολέμου, ουσιαστικά
επιδιώκει την αναδίπλωση της Δύσης και την εγ-
κατάλειψη όλων των χωρών που κάποτε επηρέ-
αζε η ισχυρή Σοβιετική Ένωση στην επιρροή της
Μόσχας. Ωστόσο πάντα συνυπολογίζει τη σχέση
κόστους και οφέλους. Και φυσικά γνωρίζει ότι το

κόστος, όσο προετοιμασμένος για ένα εκτεταμέ-
νο εμπάργκο να είναι, θα είναι τεράστιο για τη
ρωσική οικονομία. Σημειώνεται ότι το ετήσιο κό-
στος από τα μέτρα σε βάρος της Ρωσίας από την
εισβολή στην Κριμαία υπολογίζεται σε 6 δισ. ευ-
ρώ. Σίγουρα στην περίπτωση εισβολής στην Ου-
κρανία το οικονομικό κόστος θα είναι τεράστιο.
Κι αυτό χωρίς να υπολογίσει κανείς το δυσανά-
λογο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, γιατί η σημε-
ρινή άμυνα της Ουκρανίας είναι σαφώς ανώτερη
της άμυνας της περιόδου της Κριμαίας.

Ο Ρώσος ηγέτης ξέρει, όμως, καλά και τους
πολιτικούς κινδύνους μιας εισβολής των ρωσι-
κών δυνάμεων στην Ουκρανία. Γνωρίζει ότι μια
τέτοια κίνηση θα έφερνε πιο κοντά την Ευρώπη
στις ΗΠΑ, έστω και αν η Ευρώπη εμφανιζόταν ως
δεκανίκι της Ουάσιγκτον. Και είναι σαφές ότι μια
ρωσική εισβολή θα δημιουργούσε αντιρωσικό
κίνημα σε όλη την Ευρώπη, κάτι που μακροπρό-
θεσμα θα έβλαπτε τα συμφέροντα της Ρωσίας,
μιας και εκείνο που θα ήθελε κάθε λογικός ηγέ-
της θα ήταν τον όσο δυνατόν μεγαλύτερο απογα-
λακτισμό της ΕΕ από τις ΗΠΑ και την ανάδειξή
της σε έναν τρίτο, αντικειμενικό, παράγοντα της
διεθνούς σκακιέρας.

Οι εξελίξεις, πάντως, όποιες και αν είναι, θα
επηρεάσουν και την ελληνική οικονομία, λαμβά-
νοντας ως δεδομένο ότι οι εξαγωγές μόνο αγρο-
τικών προϊόντων μας στην Ουκρανία ανέρχονται
σε 36 εκατ. ευρώ. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ουκρανική κρίση: 
Η Ευρώπη αναζητεί ρόλο

Ο Πούτιν 
είναι δεδομένο 

ότι σε αυτό 
το περίεργο 

μπρα ντε φερ
δοκιμάζει 

εκτός των άλλων
και τις αντοχές

της Δύσης
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