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Τ
ο νέο αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο που
αφορά την πάταξη της οπαδικής βίας είναι
γεγονός και η κυβέρνηση μπορεί να καυχιέ-
ται ότι είναι η μοναδική στην ιστορία του πο-

δοσφαίρου που αδιαφόρησε για το «πολιτικό κό-
στος», διότι οι χούλιγκαν έχουν ψήφο και είναι πολ-
λοί. Ακόμη, η κυβέρνηση συνέτριψε μια παγιωμένη
αντίληψη χρόνων ότι το φαινόμενο του χουλιγκανι-
σμού δεν είναι το απόστημα του συστήματος αλλά οι
παραφυάδες του. Δηλαδή, «προστατεύεται» κατά κά-
ποιον τρόπο από την εκάστοτε κυβέρνηση για να
χρησιμοποιείται αποπροσανατολιστικά στην κοινή
γνώμη. 

Πέραν της γενικής θεώρησης του φαινομένου,
υπάρχουν και μερικές ουσιώδεις λεπτομέρειες που
δεν προβλέπονται στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί
στη Βουλή. Ας τις απαριθμήσουμε: κάμερες για την
ανίχνευση αξιόποινων πράξεων στα γήπεδα είτε δεν

υπάρχουν είτε δεν λειτουργούν. Θα πρέπει απαραί-
τητα να λειτουργήσουν και η εικόνα να φτάνει κατευ-
θείαν στην διεύθυνση επιχειρήσεων της Αστυνομίας.
Μη λειτουργία της κάμερας λόγω κάποιας υστερο-
βουλίας να συνοδεύεται με βαρύτατο πρόστιμο. 

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει απαγόρευση
εισόδου ατόμων στην κερκίδα των οργανωμένων.
Ποιος θα κάνει τους ελέγχους αυτούς ή σε αυτούς
που θα φορούν κουκούλες για να μην εντοπίζονται;
Είναι απαραίτητη η παρουσία Αστυνομίας εντός της
κερκίδας - σαφώς και θα λειτουργεί αποτρεπτικά.
Ακόμη, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο χούλιγκαν
να εισέρχονται εντός του γηπέδου χωρίς εισιτήριο
είτε αποκτώντας φιλική σχέση με τους πορτιέρηδες
είτε υπό τη μορφή απειλής τους. Το δήλωσε και ο
συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων στη δολο-
φονία του Άλκη Απόστολος Λύτρας. Άρα, χρειάζεται
επίσης αυξημένη επιτήρηση έως ότου γίνει συνεί-

δηση ότι αυτοί οι ετσιθελισμοί θα εκλείψουν. 
Κάτι που αφορά στο πειθαρχικό δίκαιο του ποδο-

σφαίρου. Οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες
αποφάνθηκαν πριν από περίπου έναν χρόνο ότι οι
ποινές για θέματα βίας ήταν πολύ αυστηρές και πέτυ-
χαν να τις... ελαστικοποιήσουν. Πρέπει και αυτές να
εναρμονιστούν στο γενικότερο πλαίσιο της ποινικής
διαδικασίας. Και κάτι τελευταίο. Ουδεμία ΠΑΕ στο
πέρασμα των χρόνων δεν κατάφερε να εξαλείψει τη
βία των οπαδών της ομάδας της. Τουναντίον, πάντα
τους χρησιμοποιούσε. Μόνο ο Ντέμης Νικολαΐδης,
επί προεδρίας του στην ΑΕΚ, το προσπάθησε και
απέτυχε. Αναγκάστηκε να φύγει. Τώρα λοιπόν έφτα-
σε η ώρα της συνυπευθυνότητας των ΠΑΕ για την
οπαδική βία. Ποιο είναι το τραγικό της υπόθεσης; Αν-
τί οι ίδιες να περιφρουρήσουν τα συμφέροντά τους
απομακρύνοντας τους χούλιγκαν, αντιδρούν που το
κάνει η κυβέρνηση...
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Τ
ην προσωπική του σφραγίδα
στην κυβερνητική... σταυροφο-
ρία κατά της οπαδικής βίας επι-
διώκει να βάλει ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης, ο οποίος θεωρεί, σύμφωνα με
στενούς του συνεργάτες, ότι η παρούσα
συγκυρία ενδείκνυται ώστε όλες οι εμ-
πλεκόμενες πλευρές να υπερβούν αγκυ-
λώσεις του παρελθόντος και να εγγυη-
θούν την εκρίζωση του φαινομένου του
χουλιγκανισμού από το αθλητικό γίγνε-
σθαι της χώρας. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και στον
απόηχο των χθεσινών ανακοινώσεων από
τους συναρμόδιους υπουργούς Τάκη Θεο-
δωρικάκο, Κώστα Τσιάρα και Λευτέρη Αυ-
γενάκη, το Μέγαρο Μαξίμου προειδοποι-
εί, κατά πληροφορίες, άπαντες ότι η Πολι-
τεία δεν πρόκειται να μπει στη λογική εκ-
πτώσεων ή στρογγυλέματος των κυβερ-
νητικών παρεμβάσεων, φιλοδοξώντας να

επιφέρει βαθιές τομές και στο πεδίο του
ελληνικού αθλητισμού.

«Θατσερικά» αποτελέσματα
Καλά πληροφορημένες πηγές αποκα-

λύπτουν πως στις ενδοκυβερνητικές
συσκέψεις  των  τελευτα ίων ημερών
μπήκαν στο μικροσκόπιο η εμπειρία και
η πρακτική ευρωπαϊκών κρατών που
έχουν  αντ ιμετωπίσε ι  στο  παρελθόν
ανάλογες καταστάσεις και έχουν κα-
τορθώσει να τις περιορίσουν αισθητά,
όπως η Μ. Βρετανία, η Ισπανία, η Πορ-
τογαλία και η Μάλτα. 

Μάλιστα, κυβερνητικό στέλεχος με
άμεση εμπλοκή στις εν εξελίξει διεργα-
σίες παρομοίαζε το μέτρο της αναστο-
λής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των
συνδέσμων έως τις 31 Ιουλίου με θα-
τσερικού χαρακτήρα παρέμβαση, για να
υπογραμμίσει την αποφασιστικότητα
της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της
εκρίζωσης του χουλιγκανισμού από τον
αθλητισμό. 

Μάλιστα,  η  μετριοπαθής υποδοχή
των... δρακόντειων κυβερνητικών απο-
φάσεων ακόμη και από τους...  άμεσα
θιγόμενους επιβεβαιώνει την κρατούσα
κυβερνητική άποψη πως τώρα είναι η

ώρα να μπει  το  μαχαίρ ι  στο  κόκαλο,
ώστε να μη θρηνήσουμε και άλλα νεαρά
παιδιά στον βωμό της οπαδικής βίας.

Λέσχες φιλάθλων
Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι η

επιτυχία των χθεσινών εξαγγελιών δεν
εναπόκειται μόνο στη σιδηρά κυβερνητι-
κή πυγμή, αλλά απαιτεί τη συνέργεια όλων
των συναρμοδίων και πρωτίστως των
πρωταγωνιστών, ήτοι των ομάδων και των
φιλάθλων. Εξ ου και κρίσιμη παράμετρος
για την εντός νομίμου πλαισίου λειτουργία
των λεσχών φιλάθλων είναι η διασφάλιση
μέσω της πρόβλεψης για αυστηρές κυρώ-
σεις συνυπευθυνότητας των ΠΑΕ και των
ΚΑΕ. Επ’ αυτού είναι ισχυρός ο συμβολι-
σμός και της χωροταξίας, καθώς η έδρα
του αναγνωρισμένου συνδέσμου θα πρέ-
πει υποχρεωτικά να είναι η έδρα του Ερα-
σιτέχνη, καθιστώντας πλέον τους συνδέ-
σμους οπαδών οργανικά στοιχεία των
ομάδων τους. Κρίσιμες παραμέτρους ως
προς την αποτροπή φαινομένων βίας στα
γήπεδα, η απαγόρευση της αναστολής
εκτέλεσης των ποινών, η πρόβλεψη για
αυστηρούς περιοριστικούς όρους στην
περίπτωση αναβολής της σχετικής δίκης
αλλά και η αυστηροποίηση των ποινών για

αδικήματα που σχετίζονται με την αθλητι-
κή βία. Κομβικό ρόλο διαδραματίζει εκ
των πραγμάτων και η ΕΛΑΣ, καθώς ο εκά-
στοτε υπαρχηγός της ορίζεται πλέον ως ο
άμεσα υπεύθυνος για την κατά προτεραι-
ότητα αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.  

Συμπληρωματικές παρεμβάσεις
Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι

δεν απέκλειαν μάλιστα στην παρούσα φά-
ση και συμπληρωματικού χαρακτήρα πα-
ρεμβάσεις ή και αναβάθμιση των ήδη
γνωστών, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί ανα-
γκαίο. Ως προς αυτό ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η πρωτοβουλία του υφυπουργού
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη να καλέ-
σει μεθαύριο Πέμπτη όλους τους εμπλε-
κομένους φορείς αλλά και προκάτοχους
του, όπως οι Γιώργος Ορφανός, Σταύρος
Κοντονής και Γιώργος Φλωρίδης, όπως
εγκαίρως σας ενημέρωσε προ ολίγων
ημερών η «Political». 

Αποφασισμένος 
ο πρωθυπουργός να εκριζώσει
την οπαδική βία - Τα μέτρα 
για συνδέσμους και ποινές 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Ανένδοτος» κατά
του χουλιγκανισμού
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Ο
ι αναλύσεις και τα κομπιουτεράκια
έχουν πάρει φωτιά στο οικονομικό
επιτελείο. Κάθε μέτρο που πέφτει
στο τραπέζι των συνεχών συσκέ-

ψεων που πραγματοποιούνται για την ενί-
σχυση των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων
κοστολογείται έτσι ώστε να τηρηθούν οι δη-
μοσιονομικοί στόχοι της χώρας. 

Οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουν
ληφθεί μέσα στον Μάρτιο, έτσι ώστε να δοθεί
το επίδομα για το Πάσχα, που φέτος πέφτει
στις 24 Απριλίου.

Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να ισορροπή-
σει ανάμεσα στην πιστή τήρηση της εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού και τα σημαντικά
προβλήματα που έχει προκαλέσει η ενεργει-
ακή κρίση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων
και τις αυξήσεις στους λογαριασμούς. «Τα
μέτρα θα είναι στοχευμένα, θα είναι κοστολο-
γημένα και θα στηρίζουν τους πιο αδύνα-
μους», είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε
πρόσφατη συνέντευξή του, δείχνοντας τις
προθέσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση.

Κομβική η Σύνοδος του Μαρτίου
Η ενεργειακή κρίση πιέζει σημαντικά τις

οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών, με τις
πληθωριστικές τιμές διαρκώς να ανεβαίνουν
και την ανησυχία μεταξύ των «27» ολοένα να
αυξάνεται, καθώς οι εκτιμήσεις που υπάρ-
χουν είναι δυσοίωνες. Ενδεικτικό του κλίμα-
τος προβληματισμού που επικρατεί είναι ότι
στην άτυπη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, που
θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Μαρτίου στη
Γαλλία, εκτός από τα ζητήματα της Άμυνας
και της Ασφάλειας, που βρίσκονται στην ημε-
ρησία διάταξη, θα υπάρξει συζήτηση και για
το Σύμφωνο Σταθερότητας. Αρκετές χώρες,
κυρίως του ευρωπαϊκού Νότου, δεν αποκλεί-
εται να θέσουν λόγω της ενεργειακής κρίσης
την αναθεώρηση των αυστηρών δημοσιονο-
μικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότη-
τας, που ούτως ή άλλως έχουν θέσει τόσο ο
Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Εμανουέλ
Μακρόν σε δημόσιες τοποθετήσεις τους.
Ωστόσο, το Βερολίνο δείχνει επί του παρόν-
τος να ακολουθεί σκληρή γραμμή, εκτιμών-
τας ότι είναι νωρίς για τέτοιου είδους αποφά-
σεις. Το βέβαιο είναι ότι ο πρωθυπουργός και
σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα δεν θα είναι μόνος
του, καθώς Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία βρί-
σκονται στην ίδια γραμμή με τη χώρα μας. 

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχει
σκεπτικισμός για τον τρόπο αλλά και για το
ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος
για το Πάσχα. Για αυτό τον λόγο στο οικονομι-

κό επιτελείο κρατούν χαμηλούς τόνους, κα-
θώς η ουκρανική κρίση, που επηρεάζει ση-
μαντικά το ζήτημα της ενέργειας, είναι ακόμη
ιδιαιτέρως ρευστή. «Όχι, δεν είναι καθόλου
κλειδωμένο το έκτακτο επίδομα για το Πά-
σχα», τόνισε στο Open ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακά-
κης και πρόσθεσε πως πολλά θα εξαρτηθούν
από την πορεία της ανάπτυξης, τα στοιχεία
της οποίας θα αποτυπωθούν στις αρχές Μαρ-
τίου. Στο ίδιο κλίμα βρίσκεται, σύμφωνα με
πληροφορίες, και ο σύμβουλος του πρωθυ-
πουργού για την Οικονομία Άλεξ Πατέλης.

Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο πως θα υπάρ-
ξουν έκτακτες ενισχύσεις στους χαμηλόμι-
σθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους.
«Έχουμε μετρήσει τις δυνατότητες που μπο-
ρούν να υπάρξουν στο μέλλον για να βοηθή-

σουμε στοχευμένα, όχι με μόνιμο τρόπο,
ευάλωτα νοικοκυριά», είχε τονίσει στον ΣΚΑΪ
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας, χωρίς όμως να ανοίγει τα χαρτιά του για
τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν. Κυ-
βερνητικά στελέχη υπενθύμιζαν ότι τα Χρι-
στούγεννα, παρά την έξαρση της πανδημίας
και τη στήριξη που υπήρξε σε εργαζόμενους
και επιχειρήσεις, το οικονομικό επιτελείο
προχώρησε στο έκτακτο επίδομα, στον δι-
πλασιασμό του εισοδήματος αλληλεγγύης
και στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Το Μαξίμου επιχειρεί να βάλει τέλος στη
σεναριολογία που έχει φουντώσει για τα καλά
το τελευταίο διάστημα σχετικά με τα έκτακτα
επιδόματα που θα δοθούν στους κοινωνικά
ασθενέστερους πολίτες. «Όταν η κυβέρνηση
έχει να ανακοινώσει κάτι συγκεκριμένο, θα

το κάνει», είπε ο Γιάννης Οικονόμου κατά την
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και
πρόσθεσε ότι «ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, προφα-
νώς και δεν θα μείνουν μόνες τους απέναντι
στις πληθωριστικές πιέσεις που έχουμε.
Πάντοτε όμως μέσα στο πλαίσιο των δυνατο-
τήτων του προϋπολογισμού, των δημοσιονο-
μικών δυνατοτήτων της χώρας. Μετρημένα
και με σωφροσύνη».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες
με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Telekom, Tim
Höttges, για θέματα που άπτονται του επενδυτικού ενδιαφέ-
ροντος στις τηλεπικοινωνίες και στο πλαίσιο του ψηφιακού
μετασχηματισμού που επιχειρεί η κυβέρνηση.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε περίπου δύο μήνες μετά την
προηγούμενη επικοινωνία του πρωθυπουργού με στελέχη της
Deutsche Telekom και του ΟΤΕ στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά

την οποία ανακοινώθηκαν οι επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ
σε βάθος πενταετίας, οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει από
ιδιωτική εταιρεία στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες
θα συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Στη
συνάντηση συμμετείχε η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ο υπουργός Κυρ. Πιερακκάκης, ο υφυπουρ-
γός Θ. Λιβάνιος και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλ. Πα-
τέλης.

Στο Μαξίμου ο διευθύνων σύμβουλος
της Deutsche Telekom για επενδύσεις

Μάχη «εντός κι εκτός»
για το... επίδομα Πάσχα

Κλειστά χαρτιά από 
το οικονομικό επιτελείο για 
την έκτακτη ενίσχυση - Βέβαιη
η στήριξη των ευάλωτων
νοικοκυριών 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Σ
υνεντεύξεις, «τιτιβίσματα»,
ζουμ σε κλειστό κύκλο ανά
συνιστώσα, δημόσιες «μπη-
χτές» ένθεν κακείθεν, απ’

όλα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς
το 3ο Συνέδριο, που υποτίθεται θα εί-
ναι συνέδριο επανεκκίνησης και ενό-
τητας… 

Η συνέντευξη στην εφημερίδα «Καθη-
μερινή» του πρώην υπουργού Οικονομι-
κών και στελέχους του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Ευκλείδη
Τσακαλώτου άναψε νέες, μεγάλες φω-
τιές στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμα-
χία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος επιτιμά τον Τσίπρα, αποδί-
δοντάς του ως χαρίσματα τη «λαϊκότητα»
και τον «τακτικισμό», ενώ περνώντας στα
ελαττώματά του, του προσάπτει αστοχίες
στην επιλογή συμβούλων αλλά και ανα-
σφάλεια! « Έχει μια ανασφάλεια που
δεν δικαιολογείται», είπε ο κ. Τσακαλώ-
τος, σε αντιδιαστολή με τη δική του «αστι-
κή αυτοπεποίθηση» λόγω των εξαιρετι-
κών σπουδών που έκανε σε σχολεία και
πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και πρό-
σθεσε, «και σε ένα πράγμα που είναι χει-
ρότερος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εί-
ναι στην επιλογή συμβούλων. Για να είμαι
όμως δίκαιος, αυτό το λέει και ο ίδιος».

Αυτοπεποίθηση
Στο αν τον επηρέασε η αίγλη της εξου-

σίας κατά την υπουργική του θητεία, ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος απάντησε: «Λι-
γότερο από άλλους. Δεν σημαίνει ότι εί-
μαι καλύτερος άνθρωπος αλλά αν έχεις
πάει σε ένα σχολείο που ιδρύθηκε το
1500, σε ένα κολέγιο στην Οξφόρδη που
ιδρύθηκε το 1341, δεν έχεις ανασφάλεια.
Έχεις μια “αστική αυτοπεποίθηση”. Δεν
το λέω με υπεροψία. Το αντίθετο. Η Αρι-
στερά θα ήθελε όλοι οι άνθρωποι να
έχουν αυτοπεποίθηση και τα εφόδια για
να την αποκτήσουν».

Από κοντά και ο Νίκος Φίλης, που
έδωσε συνέντευξη στο «Βήμα της Κυρια-
κής», προκειμένου να σχολιάσει την
πρόταση Τσίπρα για απευθείας εκλογή
από τη βάση που «προκάλεσε αχρείαστη
εσωστρέφεια». Ο πρώην υπουργός και
νυν τομεάρχης Παιδείας στρέφεται και
κατά όλων εκείνων που μέσω social me-
dia βγάζουν μια απωθητική εικόνα για
τον ΣΥΡΙΖΑ. «Τα απωθητικά φαινόμενα
που παρουσιάζονται με τη μορφή κάποι-
ων έξαλλων σχολίων στα social media
δεν απηχούν το ήθος της δικής μας Αρι-
στεράς και βρίσκουν σταθερά απέναντί
τους συνολικά τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ», είπε ο κ. Φίλης. «Χωριό που φαίνε-
ται, κολαούζο δεν θέλει», που λέει κι ο
θυμόσοφος λαός. 

«Η μπάλα στον Αλέξη» 
Όπως είναι λογικό, τα νέα χτυπήματα των

εκπροσώπων της Ομπρέλας βρήκαν στόχο.
Στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου «βρά-
ζουν», ενώ αρκετά στελέχη που ανήκουν
στους προεδρικούς ανταποδίδουν τα συν-
τροφικά πυρά. «O “ατομικός διανοούμε-
νος” πολλές φορές διακατέχεται από ναρ-
κισσισμό, αυτοαναφορικότητα και αναζή-
τηση “αυτοπεποίθησης”. Ο “συλλογικός
διανοούμενος”, πάλι, εμπνέεται από τις
“Θέσεις για τον Φόυερμπαχ”: “Οι φιλόσο-
φοι εξηγούσαν μόνο τον κόσμο […] Το ζή-
τημα είναι να τον αλλάξουμε”», ήταν η πρώ-
τη βολή από την πλευρά του πρώην υπουρ-
γού και συνεργάτη του Αλ. Τσίπρα, Χριστό-

φορου Βερναρδάκη, μέσω Fb. Τη σκυτάλη
πήρε ο επίσης στενός συνεργάτης του
πρώην πρωθυπουργού Ν. Καρανίκας, που
έγραψε: «Εμείς οι αριστεροί και οι αριστε-
ρές δεν αντλούμε αυτοπεποίθηση από τη
μεταλαμπάδευση της οποιασδήποτε αξια-
κής και κληρονομικής καταγωγής ενός
οποιουδήποτε ιδρύματος, ούτε από την
κοινωνική μας τάξη και ειδικά από την κλη-
ρονομικότητα. Κατακτούμε τον εαυτό μας
με προσωπικό αγώνα και η γνώση-αποδο-
χή του εαυτού μας μαζί με τη συντροφικό-
τητα του συλλογικού είναι αρκετά για να
έχουμε την αυτοπεποίθηση που δεν μετα-
τρέπεται σε αλαζονεία και υπεροψία».

Στις ιδιωτικές συζητήσεις τους, τα στελέ-

χη που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο πε-
ριμένουν από τον ίδιο να πάρει πρωτοβου-
λίες για να σταματήσει κάπου το φαινόμενο
της αμφισβήτησης, χρεώνοντας παράλλη-
λα στον Ευκλείδη Τσακαλώτο πρόθεση να
αλλάξει την ατζέντα και να μεταφέρει την
μπάλα από τη μεγάλη εικόνα, που είναι σε
βάρος της κυβέρνησης, στο εσωκομματικό
πεδίο για λάθος λόγους. 

« Έπειτα από σειρά επιτυχημένων πα-
ρουσιών του προέδρου σε Αθήνα και
επαρχία πόσο τυχαία είναι αυτή η συνέν-
τευξη τη δεδομένη χρονική στιγμή; Ο Ευ-
κλείδης έδειξε με αυτό τον τρόπο τι πραγ-
ματικά πιστεύει για τον εαυτό του και τον
Αλέξη. Δεν μπορεί να επικαλεστεί αυτή τη
φορά πως στην Αριστερά πρέπει να υπάρ-
χει πλουραλισμός απόψεων, γιατί στην
Αριστερά αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχει
που δεν έχει καμία σχέση με τα λεγόμενά
του», σημείωναν με νόημα στην «Politi-
cal», για να αναρωτηθούν μήπως ήρθε η
ώρα να ενεργοποιήσει ο πρόεδρος και το
περιθώριο που του δίνει το καταστατικό
για πειθαρχικές τιμωρίες.

Η συνέντευξη Τσακαλώτου
με αναφορές στον 
Τσίπρα άναψε φωτιές 
στην Κουμουνδούρου 
και στα social media 

Θέατρο σκιών
στον ΣΥΡΙΖΑ με
«αστούς»… και
«ανασφαλείς»
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Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για όσα ισχυρίζεται σχε-
τικά με την ανάσχεση της ακρίβειας στις τι-
μές της ενέργειας εξαπέλυσε από το βήμα
της Βουλής ο Κώστας Σκρέκας, μιλώντας
για επικίνδυνες και ανεδαφικές λύσεις,
καθώς δεν γίνεται να παγώσουν οι τιμές
στο φυσικό αέριο με έναν νόμο και ένα
άρθρο. «Αντιλαμβάνομαι την αγωνία και
προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, αξιοποι-
ώντας όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν
χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική σταθε-
ρότητα», τόνισε ο κ. Σκρέκας επαναλαμβάνοντας την πάγια

θέση της κυβέρνησης να αναζητηθούν λύσεις μέ-
σω της ΕΕ. «Κάθε κράτος-μέλος από μόνο του

δεν μπορεί να δώσει λύσεις, για αυτό η κυ-
βέρνηση ζητά σταθερά από την Ευρώπη τη
δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού
μηχανισμού 100 δισ. για το 2022, προκειμέ-
νου να στηριχθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες»,

είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος, τονίζοντας
ότι δεν μπορεί κανένα κράτος-μέλος να αντι-

μετωπίσει μόνο του την ακρίβεια.
Παραδέχθηκε, πάντως, ότι είναι πραγματικά πολύ

δύσκολη η έναρξη της αγροτικής καλλιέργειας με τις αυ-

ξήσεις, ωστόσο με την επιδότηση στο φυσικό αέριο ανα-
κοινώθηκε μείωση στον τιμοκατάλογο του λιπάσματος. Εί-
χαν προηγηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλ-
λοντος παράπονα από «γαλάζιους» βουλευτές για τις αυ-
ξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού αλλά και για το κό-
στος ενέργειας στους αγρότες. Απαντώντας στις αιτιάσεις
πάντως ο Κ. Σκρέκας προανήγγειλε ότι σύντομα θα ανα-
κοινωθούν μέτρα επιδότησης φωτοβολταϊκών συστημά-
των και στον αγροτικό τομέα, τονίζοντας πάντως ότι και σε
αυτόν τον τομέα η πενταετής διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
υπήρξε καταστροφική.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Σκρέκας: «Κινδυνολογεί η Κουμουνδούρου - Θα βρούμε λύση» 

Σ
υντονισμένες δράσεις εξω-
στρέφειας του Κινήματος πραγ-
ματοποιεί η ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με φόντο θέματα

αιχμής της καθημερινότητας και στόχο να
φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση
αλλά και να απεγκλωβιστούν από τη «δί-
νη» της κριτικής στην οποία έχουν περιέλ-
θει το τελευταίο διάστημα. 

Ταυτόχρονα, όμως, δεν θέλουν σε καμία
περίπτωση να αφήνουν έδαφος για
«ασκήσεις αντιπολίτευσης επί του πεδί-
ου» στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.
Από το Σαββατοκύριακο έχουν ξεκινήσει
εξορμήσεις κλιμακίων με βουλευτές και
κομματικά στελέχη σε όλη τη χώρα, με
συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Κατά τη
διάρκεια των περιοδειών πραγματοποι-
ούν συναντήσεις με φορείς και τοπικά
στελέχη, ακούν τα προβλήματά τους και
καταθέτουν προτάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλά-
κης, μετά και τη συνάντηση που είχε στις
αρχές του μήνα με εκπροσώπους των
αγροτών, βρέθηκε χθες στα μπλόκα του
Ορχομενού σε μια διά ζώσης επικοινωνία
μαζί τους και με διάθεση κριτικής για τις
κυβερνητικές πρωτοβουλίες. 

Πρωτοβουλία Κατρίνη
Την ίδια στιγμή στη Βουλή, ο επικεφα-

λής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κι-
νήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης κατέ-

θετε επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυ-
πουργό για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο χα-
ρακτηρίζει ως «βόμβα» στα θεμέλια της
ελληνικής οικονομίας. Από την ΚΟ αιτιο-
λογώντας αυτή την κίνηση υποστήριζαν
πως «με την κοινοβουλευτική αυτή πρω-
τοβουλία, επιδιώκει να έρθει ο πρωθυ-
πουργός στη Βουλή για να δώσει απαντή-
σεις σε ένα εκρηκτικό πρόβλημα, αφού το
ιδιωτικό χρέος υπερβαίνει τα 260 δισ. ευ-
ρώ και συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για
την οικονομία και την κοινωνική ειρήνη
και συνοχή». Σύμφωνα με τα στοιχεία που
επικαλείται ο κ. Κατρίνης, στο τέλος του
2021, οι Έλληνες πολίτες είχαν:
• 111 δισ. ευρώ ονομαστικό χρέος προς την
εφορία.
• 41 δισ. ευρώ χρέος προς τον ΕΦΚΑ.
• 106,7 δισ. χρέος που αντιπροσωπεύει τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε τράπεζες
και servicers.
• Απροσδιόριστου ύψους οφειλές σε ΟΤΑ
ή από απλήρωτους-ρυθμισμένους λογα-
ριασμούς ρεύματος. 

Στην προσπάθειά του, δε, να ανατρέψει
το κυβερνητικό αφήγημα για αισιοδοξία
στην οικονομία και επιτυχημένους χειρι-

σμούς, ο κ. Κατρίνης αναφέρει πως: 
• Στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων για χρέη
προς την εφορία για την περίοδο της παν-
δημίας έχουν υπαχθεί μόλις 43.000 από
τους 820.000 οφειλέτες.
• Στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων για χρέη
προς τον ΕΦΚΑ για την περίοδο της παν-
δημίας έχουν υπαχθεί περίπου 25.000
από τους 700.000 οφειλέτες.
• Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών που λειτουργεί εδώ και 9 μήνες,
έχουν γίνει λιγότερες από 100 ρυθμίσεις
όταν τα «κόκκινα» δάνεια υπερβαίνουν
αριθμητικά το ένα εκατομμύριο.

«Διαμορφώνεται ένα εκρηκτικό μείγμα,
με την κυβέρνηση να ακολουθεί την ίδια
τακτική που ακολουθεί και με την ακρίβεια:
επιλέγει τον ρόλο του θεατή. Την ίδια στιγ-
μή, έχουν ήδη προσδιοριστεί 15.000 πλει-
στηριασμοί έως τον Ιούνιο από τους servi-
cers και τις τράπεζες, ενώ σύντομα ξεκι-
νούν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για

χρέη στο Δημόσιο. Παράλληλα, ο φορέας
επαναπόκτησης ακινήτων για τους ευάλω-
τους δανειολήπτες δεν θα ξεκινήσει πριν
από το 2023 και δεν προβλέπεται να καλύ-
ψει περισσότερες από 5.000 περιπτώσεις»,
αναφέρει στο ίδιο ύφος ο Μιχάλης Κατρί-
νης. Ρωτά, μάλιστα, τον πρωθυπουργό εάν
προτίθεται να προχωρήσει σε μια νέα ρύθ-
μιση 120 δόσεων για χρέη σε εφορία και
ασφαλιστικά ταμεία και εάν σκοπεύει να δι-
ευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων για την
προστασία της πρώτης κατοικίας.

Αναχώματα σε 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
υψώνει το ΚΙΝΑΛ 

Στην αιχμή του αντιπολιτευτικού
δόρατος τα θέματα της
καθημερινότητας - Και ερώτηση
προς τον πρωθυπουργό 
για το ιδιωτικό χρέος

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



ΗΗ προστασία των μαρτύρων
δημοσίου συμφέροντος 
Πληροφορούμαι από εξαιρετικά έγκυρη
πηγή ότι ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης Κ. Τσιάρας σε συνεργα-
σία με τον διοικητή της
Εθνικής Αρχής Διαφάνει-
ας Αγγ. Μπίνη και τον
υπουργό Εσωτερικών Μά-
κη Βορίδη ετοιμάζει νομο-
σχέδιο για την ενίσχυση της
διαφάνειας στη δημόσια δι-
οίκηση. Το άκρως ενδια-
φέρον στοιχείο είναι ότι
θα περιλαμβάνεται διάτα-
ξη για την προστασία των
μαρτύρων δημοσίου συμφέ-
ροντος. Το νομοθετικό κενό που
υπήρχε, το ζήσαμε όλοι με τη σκευωρία της
Novartis. 

Η αγρότισσα που του
θυμίζει τη μητέρα του
Θετικά έχει εκπλήξει τους υπηρεσιακούς
του ΥπΑΑΤ ο νέος υπουργός Γιώργος Γεωρ-
γαντάς. Η πρώτη έκπληξη είναι ότι κάθε μέ-
ρα είναι στο γραφείο του στην Αχαρ-
νών 2 πολύ πριν από τις οκτώ.
Πρώτος από όλους. Συνήθως
ξεκινά τη μέρα του εκεί, πο-
λύ νωρίτερα. Η δεύτερη εί-
ναι ότι τους πρώτους που
ζήτησε να δει και τους επι-
σήμανε ότι υπολογίζει στη
συνεργασία τους είναι οι υπηρε-
σιακοί διευθυντές. Η τρίτη αφορά κάτι αν-
θρώπινο. Μέσα στο γραφείο του υπάρχει το
πορτρέτο μια αγρότισσας που θερίζει, η
οποία φορά ένα τσεμπέρι. Εξομολογήθηκε
ότι του θυμίζει τη μητέρα του. Στην πρώτη
του, δε, επίσκεψη στο Κιλκίς, μετά την
υπουργοποίησή του, όπως μάθαμε, επισκέ-
φθηκε τους τάφους των γονιών του.
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Ποιος πρώην υπουργός του
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνέδεσε
το όνομά του (και) με τα οι-

κονομικά της χώρας, λιώνει
καθημερινά στο γυμναστήριο της Βου-
λής; Αυτόπτες μάρτυρες μου μεταφέ-
ρουν ότι ο βουλευτής έχει ιδιαίτερη αδυ-
ναμία στα όργανα ενδυνάμωσης και τους
κοιλιακούς! Ας είναι τουλάχιστον ο ίδιος
σε φόρμα, θα σκέφτεται ο εν λόγω, που
βλέπει το κόμμα του να μην τραβάει!

Η αγωνία της Τόνιας 
Τις μαύρες της έχει το τελευταίο διάστημα, όπως μαθαίνω, η

Τόνια Αντωνίου, η οποία, «ψημένη» στις εσωκομματικές και
γενικώς στις εκλογικές διαδικασίες, βλέπει να της έρχεται «στο

κεφάλι» η υποψηφιότητα του πρώην εκπρο-
σώπου του ΚΙΝΑΛ Π. Χρηστίδη στην ίδια

εκλογική περιφέρεια, στον Νότιο Το-
μέα της Αθήνας. Και αυτό διότι είναι
νέος, ωραίος και κυρίως γνωστός
στο ευρύτερο κοινό του ΠΑΣΟΚ από
τα χρόνια της ηγεσίας της Φώφης

Γεννηματά.

Το Μητρώο Στελεχών και ο Νέζης 
Τότε, προεκλογικά, είχε ανακοινωθεί με μεγάλη επισημότητα

από τον πρωθυπουργό. Αναφέρομαι στο Μητρώο Στελεχών της ΝΔ,
το οποίο ως ιδέα ήταν εξαιρετική, διότι πρόσωπα πετυχημένα στον

επαγγελματικό τους βίο θα είχαν τη δυνατότητα να
διεκδικήσουν θέση στα «γαλάζια» ψηφοδέλ-

τια, χωρίς να είναι απαραιτήτως κομματικά
στελέχη. Οι επόμενες εκλογές, όμως, όπο-
τε και αν γίνουν, είναι πολλαπλώς δύσκο-
λες και κρίσιμες, οπότε το βαρύ έργο της
αναζήτησης και επιλογής υποψηφίων έχει

πέσει στον πολύπειρο Θαν. Νέζη. 

Μ
εγάλη αντάρα επικρατεί στην ομάδα των προεδρικών
του Αλέξη Τσίπρα, και όχι μόνο για τα διαρκή προ-
βλήματα που προκαλεί ο αγαπημένος τού προέδρου

Παύλος Πολάκης, αλλά και για την αξιοποίηση του Γιώργου
Χουλιαράκη από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάν-
νη Στουρνάρα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο κ. Χουλιαράκης
ενημέρωσε τον Αλ. Τσίπρα πριν αποδεχθεί την πρόταση
Στουρνάρα και ο πρόεδρος του έδωσε το «πράσινο φως». Οι
προεδρικοί, όμως, διαφωνούν και έχει ξεσπάσει μεγάλη γκρί-
νια… Το καλύτερο, πάντως, είναι ότι ανάλογη μουρμούρα κα-

ταγράφηκε και στους διαδρόμους του δεύτερου ορόφου του
κεντρικού κτιρίου της τράπεζας, στο οποίο εγκαταστάθηκε ο
κ. Χουλιαράκης, από στελέχη που δεν είδαν με καθόλου καλό
μάτι την έλευση του πρώην συνεργάτη του αρχηγού του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ο Στουρνάρας, όμως, έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύ-
θυνση ότι ήρθε για να μείνει! 

Κακά τα ψέματα, αν ο Τσίπρας έχει να φοβάται από κάποιον
εκπρόσωπο της «τραπεζικής Αριστεράς», αυτός δεν είναι ο Χου-
λιαράκης, αλλά... άλλος, ο οποίος προέρχεται από ευαγή ιδρύ-
ματα -αλλά και σχολεία- της αλλοδαπής. 

Ο δεύτερος όροφος της ΤτΕ 
τροφοδοτεί εντάσεις και σενάρια 

Μια από τις προτεινόμε-
νες αλλαγές στο Καταστα-
τικό του ΣΥΡΙΖΑ, αν και
δεν έχει τύχει προβολής, έχει πολύ «ζουμί», γιατί
δείχνει τον τρόπο που θέλει να κινηθεί ο Αλ. Τσί-
πρας μετεκλογικά. Αναφέρομαι στην πρόταση για
συγκρότηση «μητρώου φίλων του κόμματος», οι
οποίοι, σε αντίθεση με τους φίλους του ΚΙΝΑΛ, θα
μπορούν να αποφασίζουν, με την ιδιότητα του εκλέ-
κτορα, για την ανακήρυξη υποψήφιων βουλευτών,

όπως και υποψήφιων
δημάρχων και περι-
φερειαρχών. Επίσης,

ως (καλοί) φίλοι του κόμματος, θα έχουν τη δυνατό-
τητα να ορίζονται ή να εκλέγονται σε δημόσια αξιώ-
ματα που καταλαμβάνονται μέσω ή χάρη στη στήρι-
ξη του ΣΥΡΙΖΑ. «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»,
δηλαδή, και όποιος έχει αντίρρηση για όσα μεθο-
δεύει η ηγεσία για την επόμενη μέρα, να μετρήσει
τους δικούς του φίλους!

ΕIΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟYΛΗΣ 



ΑΑχός βαρύς ακούγεται 
στη Χαριλάου Τρικούπη

Έχει πέσει μια στενοχώρια στο κόμμα μετά
την τελευταία δημοσκόπηση της Marc. Δεν το
περίμεναν οι σύντροφοι ότι ο κόσμος του ΚΙ-
ΝΑΛ επιθυμεί μια κυβέρνηση συνεργασίας με
τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε ποσοστό
28%. Θα μου πεις, περίμεναν ότι ένα 16,2% θέ-
λει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ; Ούτε αυτό.
Έτσι είναι, σύντροφοι, όταν πηγαίνεις με τη
λογική των ίσων αποστάσεων αυτά παθαίνεις.

Δωρεά drones από την
κυρία Λάτση στο υπουργείο
Κλιματικής Αλλαγής

Είκοσι εξελιγμένα drones μαζί με τον απα-
ραίτητο εξοπλισμό δώρισε στο υπουργείο
Κλιματικής Αλλαγής η Μαριάννα Λάτση. Για
την ακρίβεια, ο υιός της κυρίας Λάτση, ο Πά-
ρις. Η δωρεά έγινε από την εταιρεία Latsco
Marine Management Inc., ανέρχεται σε
462.000 ευρώ και ο εξοπλισμός που περι-
λαμβάνει θα αξιοποιηθεί από το Πυροσβε-
στικό Σώμα κυρίως για την παρακολούθηση
εστιών φωτιάς από απόσταση. Η δωρεά πε-
ριλαμβάνει δύο Sarisa, που είναι εξελιγμέ-
να drones κατασκευής της ελληνικής εται-
ρείας SAS και τα αξιοποιούν πλατφόρμες
γενικού σκοπού και μεταφοράς υλικών.

Ο Θεοδωρόπουλος...
παίζει μπάλα καθημερινά
Το όνομά του
κοντεύει να
γίνει συνώ-
νυμο των
επενδύσεων
τους τελευ-
ταίους μή-
νες. Στην
απόκτηση
των εταιρει-
ών Έδεσμα
και Αμβρο-
σία προχώ-
ρησε ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρό-
πουλος έπειτα από συμφωνία με τους μετό-
χους των δύο εταιρειών. Η εταιρεία Έδεσμα
είναι μια ιστορική επιχείρηση και αποτελεί
την πρώτη εταιρεία που παρασκεύασε αλ-
λαντικά στην Ελλάδα και μία από τις παλαι-
ότερες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
των τροφίμων. Η Αμβροσία κατέχει πολύ ση-
μαντική θέση στην αγορά, παράγοντας έτοι-
μα φαγητά και σαλάτες και αποτελεί επέκτα-
ση των δραστηριοτήτων της εταιρείας Έδε-
σμα. Οι εταιρείες πραγματοποιούν πωλήσεις
ύψους 45 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η ελβετική τράπεζα Credit Suisse έχει εξυ-
πηρετήσει ύποπτους πελάτες, βοηθώντας
τους να αποθηκεύσουν παράνομα αποκτη-
θέντα πλούτη σε ελβετικούς τραπεζικούς
λογαριασμούς, όπως διαπίστωσε μια διε-
θνής δημοσιογραφική έρευνα με τίτλο «Su-
isse Secrets». Σύμφωνα με την έρευνα, ορι-
σμένοι από τους πελάτες της Credit Suisse
φαίνεται να ήταν ένας πρώην δικτάτορας των
Φιλιππίνων, ένας επικεφαλής κατασκόπων
της Υεμένης, καταδικασμένοι εγκληματίες
και διεφθαρμένοι πολιτικοί. Ανάμεσά τους
ήταν επίσης αξιωματούχοι της Νιγηρίας, της
Βενεζουέλας και άλλων χωρών. Η έρευνα
υπό την ηγεσία της γερμανικής εφημερίδας
«Süddeutsche Zeitung» και του Organised
Crime and Corruption Reporting Project,
που υποστηρίζεται από 46 άλλους οργανι-
σμούς μέσων ενημέρωσης, ξεκίνησε από
έναν πληροφοριοδότη που εργαζόταν για την
Credit Suisse και παρείχε στοιχεία για
18.000 τραπεζικούς λογαριασμούς και
30.000 πελάτες της Credit Suisse.

Τηλεγιατρός
της Όπρα, φίλος
του Ταγίπ,
φλερτάρει για
γερουσιαστής

Ε
λάχιστοι είναι αυτοί που δεν ξέρουν τον
δρα Μεχμέτ Οζ, ο οποίος έχει χτίσει τη
δική του τηλεοπτική καριέρα. Πριν από

δεκαετίες άρχισε να χαράζει την πορεία του ως
γιατρού και στη συνέχεια έκανε στροφή προς
την τηλεόραση, όπου μεταμορφώθηκε σε
αστέρι σε θέματα υγείας. Ήταν συνεργάτης της
διάσημης παρουσιάστριας και παραγωγού
Όπρα Γουίνφρεϊ και μετέπειτα απέκτησε τη δι-
κή του εκπομπή. Μάλιστα, ήταν το 2016 όταν
στο «The Dr Oz Show» είχε εμφανιστεί ο υπο-
ψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ.

Εδώ και μερικούς μήνες ο Μεχμέτ Οζ απο-
φάσισε να κατακτήσει και την πολιτική σκηνή
και πλέον έχει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανι-
κού Κόμματος για τη θέση του γερουσιαστή
στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Αποτελεί δε και
φαβορί για τη νίκη. Οι τελευταίες δημοσκοπή-
σεις τον δείχνουν πρώτο, 11 μονάδες μπροστά
από τον πρώην αξιωματούχο του υπουργείου
Οικονομικών και στέλεχος hedge fund Ντέι-
βιντ ΜακΚόρμικ και 12 μονάδες πάνω από την
πρέσβη του Τραμπ στη Δανία και πρώην ηθο-
ποιό Κάρλα Σαντς.

Η απόφασή του όμως να κατέβει στις εκλο-
γές έχει προκαλέσει ορισμένα ερωτήματα που
σχετίζονται με τις τουρκικές ρίζες του και τις
σχέσεις με τον Ερντογάν. Ο Τζος Ρόγκιν, αρ-
θρογράφος της «Washington Post», εκτοξεύει
τα βέλη κατά του Οζ. «Τα μέλη της Γερουσίας
των ΗΠΑ έχουν συχνά συγκρούσεις συμφε-
ρόντων, τόσο επαγγελματικές όσο και προσω-
πικές. Αλλά ποτέ στο παρελθόν η χώρα μας δεν
γνώρισε γερουσιαστή που έχει διπλή υπηκοό-
τητα, υπηρέτησε σε ξένο στρατό και διατηρεί
στενούς δεσμούς με το άλλο έθνος όπου έχει
την ιθαγένεια. Ο Μεχμέτ Οζ έχει μυριάδες δια-
συνδέσεις με την Τουρκία και τον κόσμο του
αυταρχικού προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, που προκαλούν ανησυχία στην Ουάσιγκτον
και όχι μόνο», γράφει χαρακτηριστικά.

Στην Σπάρτη έχετε καταλάβει τι
θα γίνει με τον Πέτρο Δούκα.
Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα
είναι εκ νέου υποψήφιος, αλ-

λά η ΝΔ αναζητά άλλο πρόσωπο
για να στηρίξει στον ιστορικό δή-

μο. Ακούγεται εντόνως το όνομα του αντιπεριφε-
ρειάρχη και πρώην βουλευτή Θεόδωρου Βερού-
τη. Βεβαίως, ο άνθρωπος κρατάει κλειστά τα χαρ-
τιά του, αλλά μια κινητικότητα γύρω από το όνομά
του υπάρχει…
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Περασμένα μεγαλεία…
Σε πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς

2,58 εκατ. ευρώ είναι προγραμματισμένο να
βγει την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου το εργοστάσιο
της Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ στην Γενισέα Ξάνθης,
της πάλαι ποτέ κραταιάς αλυσίδας ένδυσης
Sprider Stores των αδελφών Χατζηιωάννου. Για
όσους έζησαν από κοντά τη μεγάλη επέκταση
των Sprider Stores, υπενθυμίζεται ότι αφού κα-
τάφερε να δημιουργήσει δίκτυο 114 καταστημάτων σε Ελλάδα και Βαλκάνια, η οι-
κονομική κρίση στη χώρα την οδήγησε σε λουκέτο την 1η Οκτωβρίου 2013. Και
ενώ λίγο νωρίτερα, στα τέλη του 2010, είχε προηγηθεί μια τεράστια διαφημιστική
καμπάνια με τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος είχε συνάψει αποκλειστική συνεργασία με
την εταιρεία για την προώθηση της κολεξιόν εκείνης της εποχής. Ορίστε, από το
οικονομικό έφτασα στο κοσμικό ρεπορτάζ… 

Η
ιστορία πέρασε στα ψιλά της ειδησεογραφίας εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε για τις
δουλειές που έκανε η πρώην αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας της Ρωσίας,
κάποια κυρία που ακούει στο όνομα Μαρίνα Ρόκοβα. Η κυρία Μαρίνα λοιπόν

έπαιρνε χρηματοδοτήσεις φορέων και κρατικό χρήμα από τη Ρωσία για «μαϊμού» μελέ-
τες στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής δράσης «Ο δάσκαλος της χρονιάς». Οι πληροφορίες
λένε ότι την περίοδο 2018-2019 είχε φάει πάνω από 2 εκατ. ευρώ. Ο Πούτιν το ανακάλυ-
ψε, την καθαίρεσε και η ρωσική Δικαιοσύνη τη φυλάκισε. Η ιστορία έχει και άλλη μια
ενδιαφέρουσα πτυχή. Η Μαρίνα Ρόκοβα εμφανίζεται στην Ελλάδα ως ιδιοκτήτρια ξενο-
δοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων στην Αθήνα και στον Πόρο. Λες να είχε και τίπο-
τα «πλυντήρια» εδώ στην Ελλάδα;

Επόμενος πρωθυπουργικός σταθμός η Σύρος
Περιοδειών συνέχεια για τον πρωθυπουργό, ο οποίος μετά τις απανωτές διεθνείς εξορμήσεις της
προηγούμενης εβδομάδας μεταβαίνει κατά πληροφορίες στη Σύρο την ερχόμενη Παρασκευή. Μολονότι όλες οι
επισκέψεις… εσωτερικού στην παρούσα τουλάχιστον συγκυρία έχουν αναπόδραστα ευθείες αναφορές στην
προσυνεδριακή περίοδο, εκπεφρασμένος στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι αυτές να συνδυάζονται είτε με
κεντρικές ή επιμέρους πτυχές της κυβερνητικής δράσης. Και η Σύρος αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα,
όπως λένε κομματικές πηγές, καθώς η επαναλειτουργία των ναυπηγείων στο Νεώριο στα τέλη του 2019 επί
ημερών της σημερινής κυβέρνησης αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη του αξιώματος Μητσοτάκη για τις άμεσες
ξένες επενδύσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Κατά τα
λοιπά, ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει, όπως το πράττει με συνέπεια, να ακούσει τις ανησυχίες απλών
ανθρώπων και επαγγελματιών, ενώ θα έχει και επαφές με τις τοπικές Αρχές στο νησί.
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Προχωράει και το
καζίνο στο Ελληνικό
Στην υπογραφή της σύμβασης για την άδεια
λειτουργίας καζίνο στην έκταση του πρώην
αεροδρομίου στο Ελληνικό αναμένεται να
προχωρήσει τις αμέσως επόμενες μέρες η
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(ΕΕΕΠ) με την Inspire Athens, η οποία και
επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό. Με
την υπογραφή της σύμβασης ανοίγει ο δρό-
μος και για την ανακοίνωση του νέου μετο-
χικού σχήματος της Inspire. Μάλιστα, φαί-
νεται πως έχουν ωριμάσει οι συζητήσεις
μεταξύ εταιρείας και της Hard Rock Inter-
national, ενώ μετά την υπογραφή της σύμ-
βασης με την Επιτροπή Παιγνίων αναμένε-
ται να ανακοινωθεί και η πώληση του 51%
στη Hard Rock, με την εταιρεία να διατηρεί
το 49%. Στη συμφωνία με την αμερικανική
εταιρεία περιλαμβάνεται και η παραχώρη-
ση του κατασκευαστικού έργου του ολο-
κληρωμένου συγκροτήματος με καζίνο στο
Ελληνικό, καθ’ ολοκληρίαν, όταν ολοκλη-
ρωθεί το deal.

Επάγγελμα: Κλέφτης
συνθημάτων

Νέο βιντεάκι (προεκλογικό θα λέγα-
με) ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Ίν-
τερνετ με τον τίτλο «Η καρδιά μας χτυ-
πάει αριστερά». Oι παλιοί βεβαίως θυ-
μούνται. Πρόκειται για το εμβληματικό
σύνθημα του γερμανικού κόμματος
SPD («Das Herz schlägt links»), το
οποίο είχε «δανειστεί» το 1999 ο Συνα-
σπισμός, όταν πρόεδρός του ήταν ο Νί-
κος Κωνσταντόπουλος και το είχε λαν-
σάρει στις Ευρωεκλογές εκείνη την
περίοδο. Τώρα, για να λέμε την αλή-
θεια, νέα αρχή
με παλιά συν-
θήματα δεν γί-
νεται. Εκτός
και αν κάποιο
παλικάρι το
πούλησε για
« φ ρ έ σ κ ο »
στον Αλέξη.

LOCK
Μαθαίνω ότι τώρα που πήρε τα
πάνω του το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν
να επανεκδώσουν την ιστορική
εφημερίδα του παλαιού ΠΑΣΟΚ,
την «Εξόρμηση». Έτσι έφτασε
στα αυτιά μου. Υπάρχει, λέει, μια
σκέψη να βγουν ορισμένα συλ-
λεκτικά φύλλα της εφημερίδας.
Οι νέοι δεν την έχουν ξανακού-
σει, αλλά πρόκειται για το δημο-
σιογραφικό όργανο του ΠΑΣΟΚ.
Η εφημερίδα λειτούργησε από
το 1975 έως το 1997, ενώ μακρο-
βιότερος διευθυντής της ήταν ο
Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος είχε
τη συγκεκριμένη θέση από το
1977 έως το 1985.

Η υπουργός της Ρωσίας και 
το «ξέπλυμα» στην Ελλάδα
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Φυσικά και δεν περιμένετε όταν στέλνετε ένα Δελ-
τίο Τύπου να γίνει πρωτοσέλιδο, αλλά και να πάει
για πολτοποίηση στον κάδο των αχρήστων δεν το
χωράει ο νους σας. 

Κι όμως, αν μέσα στο Δελτίο Τύπου που στέλνετε
είχατε την πρόνοια να συμπεριλάβετε και ένα από
τα tips που σας προτείνουμε κάθε Τρίτη, κατάλλη-
λο φυσικά για το θέμα που αναφέρεται στο Δελτίο
Τύπου σας, τα πράγματα θα ήταν σίγουρα διαφο-
ρετικά.

Ίσως να μην είχατε την τύχη να το δείτε πρωτοσέλι-
δο, αλλά σίγουρα δεν θα περνούσε απαρατήρητο.
Είναι γνωστό ότι για να γράψετε ένα καλό Δελτίο
Τύπου απαιτείται να ξεχωρίσετε από την πρώτη πα-
ράγραφο. Δώστε το μήνυμά σας με έξυπνο και
πρωτότυπο τρόπο. Κοινώς, κάνετε τη σύσταση από
τον τίτλο του Δελτίου Τύπου. 

Χρησιμοποιήστε πολύ περισσότερα του ενός tips
που ταιριάζουν με το θέμα, είτε μέσα από την ομά-
δα των 11 tips που δημοσιεύονται κάθε Τρίτη, είτε
από τον οδηγό πολιτικής επικοινωνίας «Ευ Πολι-
τεύεσθαι: 333+1 tips», που μπορείτε να προμηθευ-
τείτε σε ειδική προσφορά.

1. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, όταν δρας, κά-
νεις λάθη. Από άγνοια, αστοχία, επιπολαιότητα,
αδιαφορία για το αποτέλεσμα.

2. Αρκετοί από τους πολιτικούς που έχουν λόγο
στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών, κα-
λά θα κάνουν να κλείσουν τα βιβλία και να βγουν
στον πραγματικό κόσμο. Τώρα, όχι αύριο.

3. Όταν στην πολιτική γίνεσαι «στενός κορσές»
στον αντίπαλό σου, έχεις πολλές πιθανότητες αυτός
να κάνει το μεγάλο λάθος.

4. Τα ΜΜΕ πρέπει να απευθύνονται στον πελάτη
τους, που τους «πληρώνει» και όχι να συνδιαλέγον-
ται με τα πολιτικά κόμματα. Μόνο έτσι θα έχουν
μέλλον.

5. Δεν αρκεί να ζητάτε να γίνουν αλλαγές, περι-
γράψτε και τις πολιτικές που θα ακολουθήσετε και
τους συγκεκριμένους στόχους που θέλετε να πετύ-
χετε.

6. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, τα λάθη των
προηγούμενων λειτουργούν ως άλλοθι των σημε-
ρινών.

7. Δεν πρόκειται για καμία πρωτότυπη διαπίστωση.
Κάθε χειραψία αλλά «από καρδιάς» με τον πολίτη
μεταφράζεται σε ψήφο. Κάντε την!

8. Το timing στην πολιτική είναι ο πιο σημαντικός
παράγοντας των εξελίξεων.

9. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, τις περισσότε-
ρες φορές, ο αιφνιδιάζων αιφνιδιάζεται.

10. Δεν γίνεται να παίζεις επιτραπέζιο παιχνίδι με
τον πολιτικό προϊστάμενό σου και να τον κερδίζεις.
Ιδιαίτερα με τον αρχηγό της παράταξης.

11. Και οι πολιτικοί «εποχιακοί» εργαζόμενοι είναι,
αλλά δεν κατεβαίνουν σε αγωνιστικές διαμαρτυ-
ρίες όταν χάσουν!

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

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedi-
agroup.gr ή στα τηλέφωνα: 210 9568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι εκτιμήσεις δείχνουν πως οι εξαγω-
γές κινούν την ανάπτυξη και οδη-
γούν την Κομισιόν σε σημαντική
αναθεώρηση των χειμερινών προ-

βλέψεων για τις επιδόσεις της ελληνικής οικο-
νομίας, ενώ την ίδια ώρα «χτυπούν καμπανάκι»
για όλη την Ευρωζώνη οι εκτιμήσεις σχετικά με
τον πληθωρισμό. 

Η ανάπτυξη του 2021 υπολογίζεται υψηλότερη
στο 8,5%, αντί 7,1% στη φθινοπωρινή έκθεση, και
για το 2022 η πρόβλεψη είναι ελαφρώς χαμηλό-
τερη, στο 4,9%, αντί 5,2%. Στο μέτωπο του πληθω-
ρισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε το
φθινόπωρο πως το 2022 θα φτάσει μόλις στο 1%,
ενώ πλέον αναθεωρεί τις προβλέψεις της ότι θα
είναι τριπλάσιος, στο 3,1%.

Ο υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας δή-
λωσε ότι οι προβλέψεις της ΕΕ επιβεβαιώνουν
την εξαιρετική πορεία της ελληνικής οικονομίας
και τις ευοίωνες προοπτικές της χώρας που έχει
επιτύχει μια ισχυρή ανάκαμψη τύπου «V» το
2021, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απω-
λειών του 2020. 

Αυτή η ανάκαμψη ακολουθείται από υψηλή
και διατηρήσιμη ανάπτυξη, τόσο για το 2022 όσο
και για το 2023, τη δεύτερη υψηλότερη σωρευτι-
κά στην ΕΕ-27 την τριετία.

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα εμφάνισε τον χαμη-
λότερο μέσο ρυθμό πληθωρισμού στην Ευρω-

ζώνη το 2021, που όμως ενισχύεται σημαντικά το
2022, αλλά θα παραμείνει χαμηλότερα από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο μέχρι και το 2023. Η Κομι-
σιόν στην έκθεσή της γράφει πως το πραγματικό
ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,7% σε τριμη-
νιαία βάση, αντανακλώντας τις ισχυρές εξαγωγι-
κές επιδόσεις του βιομηχανικού τομέα και την
ιδιωτική κατανάλωση. 

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, τονίζει ότι οι
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσί-
μων αναμένεται να ανέλθουν στο υψηλότερο
επίπεδο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου
και να χαλαρώσουν αργότερα μέσα στο έτος.

Το υψηλό ενεργειακό κόστος αναμένεται να
περάσει στη λιανική αγορά, κάνοντας ακριβότε-
ρο τον προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων, αλλά ο αντίκτυπος προβλέπεται να εξα-
σθενίσει σε μεγάλο βαθμό μετά το πρώτο τρίμη-
νο του 2022.

Οι ελληνικές εξαγωγές το 2021 πλησίασαν τα
40 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό,
εξέλιξη βεβαίως που σχετίζεται με τις σημαντι-
κές προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρό-
νια, ήδη από την εποχή της κρίσης, για την ενί-
σχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχει-
ρήσεων. 

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η
αξία των ελληνικών εξαγωγών διαμορφώθηκε
το 2021 σε 39,89 δισ. ευρώ με τα πετρελαιοειδή,

καταγράφοντας ετήσια αύξηση 29,5%. Εξαιρου-
μένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων, οι
ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 28,74
δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 19,9% σε σύγ-
κριση με το 2020. 

Οι μεγάλες κατηγορίες και οι αυξήσεις στην
αξία εξαγώγιμων προϊόντων ήταν και το 2021 τα
καύσιμα με αύξηση 68%, οι πρώτες ύλες με 49%,
το ελαιόλαδο με 28%, τα μηχανήματα με 18% και
τα τρόφιμα με 17%. Το ρεκόρ σε αξία εξαγωγών
σχετίζεται, ωστόσο, και με την υψηλή τιμή των
εξαγόμενων προϊόντων, καθώς οι ανατιμήσεις
αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο. Οι εξαγωγές
παγκοσμίως, σύμφωνα με την UNCTAD, αυξή-
θηκαν το 2021 κατά 13% σε σύγκριση με το 2019
και έφτασαν τα 28,5 τρισ. δολάρια.

Το γεγονός που πρέπει να μας προβληματίζει
είναι ότι η ελληνική οικονομία, παρά την επιτυ-
χία ανόδου των εξαγωγών, παραμένει σημαντικά
εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας, πρώ-
των υλών, αλλά και τελικών προϊόντων, που
έχουν ως συνέπεια τη σημαντική διεύρυνση κα-
τά 33,8% του εμπορικού ελλείμματος στα 24,2
δισ. ευρώ το 2021. 

Όμως όλο το κρίσιμο διάστημα της πανδημίας,
με αντίξοες συνθήκες στην εγχώρια παραγωγή
και παρά τις εμπορικές δυσκολίες παγκοσμίως,
οι ελληνικές εξαγωγές διατηρήθηκαν σε ανα-
πτυξιακή τροχιά και σίγουρα μπορούν να μας
οδηγήσουν σε ισχυρότερη ανάκαμψη.

Οι εξαγωγές μάς οδηγούν σε ισχυρότερη ανάκαμψη

του 
Βασίλη 
Κορκίδη

Προέδρος 
ΕΒΕΠ
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Διερευνητικές του παραλόγου
Ε

ικονική πραγματικότητα θυμίζουν
οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας -
Τουρκίας, με τις δύο πλευρές να
κάθονται σήμερα στο τραπέζι εν μέ-

σω εντάσεων και ρητορικών εξάρσεων. 

Ο 64ος γύρος πραγματοποιείται στην Αθή-
να στη σκιά των πρόσφατων δηλώσεων, τόσο
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και ανώτα-
των Τούρκων αξιωματούχων, που αμφισβη-
τούν ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου και επαναφέ-
ρουν με προκλητικό τρόπο τη μόνιμη απειλή
πολέμου, το τουρκικό casus belli, σε βάρος
της Ελλάδας.

Οι δύο αντιπροσωπείες θα παρουσιάσουν
τις ήδη γνωστές τους θέσεις σε μια σειρά από
ζητήματα, με την Αθήνα, όμως, να κρατά μι-
κρό καλάθι για τα αποτελέσματα των συνομι-
λιών, αφού η γενικότερη στάση της Άγκυρας,
ο αναθεωρητισμός και η προσπάθεια δημι-
ουργίας «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο μέσω
της αυθαίρετης ερμηνείας των Συνθηκών,
οξύνει το κλίμα και προκαλεί μεγάλη δυσπι-
στία στην ελληνική πλευρά. Άλλωστε, εδώ
και πολύ καιρό έχει γίνει κατανοητό ότι οι

διερευνητικές επαφές δεν αποτελούν διαδι-
κασία που παράγει αποτελέσματα, ούτε δί-
νουν λύση στο πρόβλημα της οριοθέτησης
των θαλάσσιων ζωνών, το οποίο, για την Αθή-
να, αποτελεί και τη μοναδική διαφορά ανά-
μεσα στις δύο χώρες. Αντιθέτως, θυμίζουν
περισσότερο έναν παράλληλο μονόλογο των
δύο αντιπροσωπειών που συμφωνούν ότι
διαφωνούν. 

Τα νησιά στο στόχαστρο
Ωστόσο, το νέο στοιχείο που προκαλεί ιδι-

αίτερο προβληματισμό στην Αθήνα είναι η
επιδίωξη της τουρκικής πλευράς να εντάξει
στην ατζέντα της συζήτησης και την κυριαρ-
χία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, την
οποία συνδέει με την αποστρατιωτικοποί-
ηση. Η Τουρκία έχει μετατρέψει το ανυπό-
στατο αφήγημα της παραβίασης των Συνθη-
κών σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής πο-
λιτικής της και το προβάλλει συστηματικά σε
διεθνή fora, διμερείς συναντήσεις, ακόμη
και στις διερευνητικές επαφές, καλύπτοντας
τις παράλογες απαιτήσεις της με ένα πέπλο
«κανονικότητας». 

Θετική ατζέντα
Ταυτόχρονα, εξελίσσεται και η παράλληλη

διαδικασία της «θετικής ατζέντας» Ελλάδας
- Τουρκίας. Ο υφυπουργός Εξωτερικών,
υπεύθυνος για την Οικονομική Διπλωματία
και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάν-

νης συναντήθηκε χθες με τον Τούρκο ομόλο-
γό του Σεντάτ Ονάλ στην Αθήνα, στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει τα
δύο υπουργεία Εξωτερικών για τον διάλογο
σε τομείς της οικονομίας και του εμπορίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου
Εξωτερικών, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει
σημειωθεί σε μια σειρά από θέματα όπως η
έναρξη των διαπραγματεύσεων για την υπο-
γραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του
Enterprise Greece και του οργανισμού In-
vest in Turkey, στην αμοιβαία αναγνώριση
πιστοποιητικών εμβολιασμού και στην πρό-
οδο της Κοινής Επιτροπής για τον Τουρισμό.
Επί τάπητος τέθηκαν και οι εμπορικές και
επιχειρηματικές σχέσεις των δύο πλευρών,
όπως και η συνεργασία στις μεταφορές και
τις επικοινωνίες, και η αντιμετώπιση των πε-
ριβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματι-
κής αλλαγής. 

Νέο παραλήρημα 
Και ενώ οι δύο πλευρές θα συναντηθούν

σήμερα για να συζητήσουν, ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ φρόντισε να «χα-
λάσει» το κλίμα προτού καν αρχίσουν οι διε-
ρευνητικές. Ο αυθάδης και ανιστόρητος Τα-
τάρ όχι μόνο έκανε αναφορά στη «Γαλάζια
Πατρίδα», αλλά σαν μαριονέτα της Άγκυρας
επιχείρησε να κάνει «μάθημα» στην Αθήνα
για τα δώδεκα ναυτικά μίλια, λέγοντας μάλι-

στα ότι δικαιούται μόλις τρία, λιγότερα δηλα-
δή και από αυτά που αναγνωρίζει η Άγκυρα.
«Όλοι ξέρουμε καλά την κατάσταση στα νη-
σιά του Αιγαίου, παρόλο που υπάρχει η Συν-
θήκη της Λωζάννης και τα τρία μίλια, κάνουν
λόγο για έξι και για δώδεκα ναυτικά μίλια.
Πρέπει να έχουμε λόγο στα χωρικά ύδατα, τις
περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, στην
ΑΟΖ, στη “Γαλάζια Πατρίδα” και στη διανομή
του πλούτου», είπε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Με προκλητικά πρωτοσέλιδα κυκλοφόρη-
σαν και οι τουρκικές εφημερίδες. Η φιλοκυ-
βερνητική «Γενί Σαφάκ» κατηγόρησε τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη για «ανυπόστατους ισχυ-
ρισμούς» σε βάρος της Τουρκίας κατά τη συ-
νάντησή του με την Αμερικανίδα αντιπρό-
εδρο Κάμαλα Χάρις. Στο ίδιο μήκος κύματος
και η «Σοτζού», η οποία κυκλοφόρησε με τίτ-
λο «Ο Μητσοτάκης καταγγέλλει την Τουρκία
στις ΗΠΑ».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ξεκινά σήμερα στην Αθήνα 
ο 64ος γύρος εν μέσω 
τουρκικών προκλήσεων 
και αμφισβητήσεων 
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Και ενώ οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνε-
χίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων αγνοούμενων
στο «Euroferry Olympia», ένας άτυπος πόλεμος έχει ξεσπά-
σει από τους οδηγούς φορτηγών, καταγγέλλοντας ελλιπή
μέτρα στα πλοία εξωτερικών γραμμών.

«Και στην παρόμοια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προ χρό-
νων στο “RoRo ΝORMAN ATLANTIC” προκύπτουν τα ίδια
ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσι-
πλοΐας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», επισημαί-
νει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Συνδικάτου Επαγγελ-
ματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων και διερωτάται κα-
τά πόσο λειτούργησαν τα μέσα πυρόσβεσης στα γκαράζ του
πλοίου αλλά και αν το πλοίο ήταν υπέρβαρο και υπεράριθμο
σε αυτοκίνητα, φορτηγά και επιβάτες. «Οι καλές συνθήκες
του πλοίου επιβεβαιώθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2022 στην
Ηγουμενίτσα, καθώς το πλοίο υποβλήθηκε σε έλεγχο από
τις ελληνικές λιμενικές Αρχές και τα αποτελέσματα ήταν
ικανοποιητικά», επισημαίνουν από την εταιρεία.

«Η ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να λέει ό,τι θέλει, όμως
εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα δείχνει
ότι κάποια πράγματα δεν λειτούργησαν στο πλοίο για την
ασφάλειά του και πήρε φωτιά», σημειώνει στην «Political» ο
Άκης Δερμάτης, πρόεδρος της ΣΕΟΦΑΕ, και υπεραμύνεται

των αιτιάσεων των οδηγών πως οι συνθήκες διαβίωσης και
εστίασης δεν ήταν οι κατάλληλες.

Οι οδηγοί, διά του συνδικάτου τους, ρωτούν την εταιρεία
γιατί επέτρεψε τη διανυκτέρευση των οδηγών φορτηγών
στις καμπίνες των αυτοκινήτων τους, εφόσον απαγορεύε-
ται κατά τον πλου του πλοίου να βρίσκονται άτομα στο γκα-
ράζ. Η απάντηση ήρθε από την εταιρεία, η οποία ισχυρίζε-
ται πως «αν κάποιος οδηγός φορτηγού αποφασίσει με δό-
λο να κρυφτεί στο φορτηγό του, αυτή η συμπεριφορά απο-
τελεί κατάφωρη παράβαση των διεθνών κανονισμών και
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ιδίου και του
πλοίου. Οι ισχυρισμοί δε για υπεράριθμες κρατήσεις είναι
ανακριβείς, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων
(για εμπορεύματα και επιβάτες) δεν επιτρέπει καμία υπε-
ράριθμη κράτηση. Στην περίπτωση των επιβατών, το 42%
της χωρητικότητας ήταν κατειλημμένο», ενημερώνει ο
Όμιλος Grimaldi.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ναυτιλιακή εταιρεία: Το καράβι ελέγχθηκε με ικανοποιητικά αποτελέσματα

Των Κώστα Παπαδόπουλου, Κώστα Καντούρη

Υ
πό συνθήκες κόλασης και μόνο
για μικρό χρονικό διάστημα
επιχειρούν στο εσωτερικό του
«Euroferry Olympia» οι πυρο-

σβέστες της ΕΜΑΚ που πραγματοποιούν
έρευνες για τον εντοπισμό των δέκα
αγνοουμένων, την ώρα που η αγωνία για
το αν έχουν καταφέρει να επιβιώσουν
χτυπάει κόκκινο.

Ο συντονιστής επιχειρήσεων της
ΕΜΑΚ για Ήπειρο - Δυτική Μακεδονία
και Ιόνια νησιά Δημήτρης Κοντογιάννης
δήλωσε ότι «έχουν αναπτυχθεί θερμο-
κρασίες που ξεκινούν από 200 βαθμούς
και φτάνουν τους 300 βαθμούς Κελσίου
σε ορισμένα σημεία», επισημαίνοντας
ότι το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο που τα ξημερώματα
της Παρασκευής τυλίχτηκε στις φλόγες
είναι «σαν χύτρα που επιπλέει ενώ βρά-
ζει στο νερό». Την ίδια ώρα, πηγές του
ΠΣ επισημαίνουν ότι «αυτήν τη στιγμή
δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα
σε τι ποσοστό έχει σβήσει η φωτιά, γιατί
η εξωτερική εικόνα, που αυτήν τη στιγμή
μοιάζει να είναι ότι η φωτιά έχει πια πε-
ριοριστεί σημαντικά, δεν έχει σχέση με

την εσωτερική εικόνα και το τι συνεχίζει
να κατακαίγεται εντός».

Μάχη 40 πυροσβεστών της ΕΜΑΚ
Πέραν των πολύ υψηλών θερμοκρα-

σιών που έχουν αναπτυχθεί σε όλο το
πλοίο, αλλά ιδιαίτερα στο δεύτερο και το
τρίτο γκαράζ, είναι η πολύ μεγάλη συγ-
κέντρωση διοξειδίου του άνθρακα. Επί
του «Euroferry Olympia» επιχειρούν
τμηματικά περισσότεροι από 40 πυρο-
σβέστες της ΕΜΑΚ, οι οποίοι μπαίνουν
στο εσωτερικό με ειδικές στολές και
φιάλες οξυγόνου, κάνοντας έρευνα σε
κάθε σημείο. «Η έρευνα δεν εστιάζει σε
συγκεκριμένα σημεία, αλλά πραγματο-
ποιείται σε όλο το πλοίο. Κάποιος αγνο-
ούμενος μπορεί να υπάρχει σε οποιοδή-
ποτε σημείο του καραβιού», επισημαί-
νουν στην «Political» οι ίδιες πηγές του
ΠΣ και προσθέτουν: «Όσο περνούν οι μέ-
ρες η εσωτερική θερμοκρασία πέφτει
και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επι-
χειρούμε για περισσότερη ώρα».

Με ψυχολόγους στο πλευρό τους
Από τους δέκα αγνοουμένους οι τρεις

είναι Έλληνες και οι οικογένειές τους

έχουν πάει στην Κέρκυρα ελπίζοντας σε
ένα λυτρωτικό νέο. Στο πλευρό τους
βρίσκονται συνεχώς ψυχολόγοι που
τους παρέχουν στήριξη, με την ελπίδα
ότι τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ θα καταφέ-
ρουν να τους εντοπίσουν ζωντανούς. «Ο
άντρας μου είναι ζωντανός και περιμέ-
νει να τον βοηθήσουμε. Πιστεύω ότι εί-
ναι εγκλωβισμένος. Είναι ένας έμπει-
ρος οδηγός και λόγω της εμπειρίας του
πιστεύω ότι βρίσκεται σε ένα ασφαλές
σημείο μέσα στο καράβι, αλλά δεν μπο-
ρεί να επικοινωνήσει μαζί μας και περι-
μένει από εμάς να τον βρούμε και να τον
σώσουμε. Δεν θέλω να ακούω ότι είναι
αγνοούμενος ο άντρας μου», δηλώνει η
Βένια Μπεκιάρη, μία από τις συζύγους

των δέκα αγνοουμένων. Τέλος, στην
Κέρκυρα έχει μετασταθμεύσει και ελι-
κόπτερο τύπου Super Puma ούτως
ώστε σε περίπτωση εντοπισμού αγνο-
ουμένου να πετάξει άμεσα για την πα-
ραλαβή του από το πλοίο. 

Σαν χύτρα που επιπλέει 
ενώ βράζει στο νερό είναι 
το «Euroferry Olympia», με τη
θερμοκρασία να φτάνει μέχρι
και 300 βαθμούς Κελσίου

Αγωνία για τους 
αγνοουμένους 
στο πλοίο-καμίνι
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Παγωμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Ιωάννινα, καθώς
το πρωί της Δευτέρας αποκαλύφθηκε ότι ο θάνατος της
79χρονης Ελληνοαμερικανίδας Σούζαν Ν. δεν ήταν δυστύ-
χημα αλλά μια άγρια γυναικοκτονία, με δράστη τον 69χρο-
νο σύζυγό της. 

«Πάρε τηλέφωνο να έρθει ασθενοφόρο, η Σούζαν έπεσε
κάτω και χτύπησε», είπε σε μια γειτόνισσα της οδού Σβώ-
λου ο 69χρονος, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο και να
καλύψει τα ίχνη του. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 20.00 το
βράδυ της Κυριακής, όταν το ζευγάρι είχε ακόμη έναν κα-
βγά. Ωστόσο, οι γιατροί του νοσοκομείου των Ιωαννίνων -
που εξέτασαν τη σορό- δεν θα μπορούσαν να μην παρατη-
ρήσουν τους μώλωπες που είχε η ηλικιωμένη γυναίκα στο
πρόσωπο και στο σώμα, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν
«έδειχναν» πτώση. Για αυτό και ενημερώθηκε αμέσως η
ΕΛΑΣ, που αρχικά προσήγαγε τον 69χρονο σύζυγό της και

στη συνέχεια τον συνέλαβε, οδηγώντας τον στην Εισαγγε-
λία, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτο-
νία.  Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, στην Υποδιεύ-
θυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων, ο 69χρονος άλλαξε την αρχι-
κή «σκληρή» στάση του και κατέθεσε: «Καβγαδίσαμε και
τη χτύπησα. Δεν ήθελα όμως να τη σκοτώσω». Όπως προ-
έκυψε από την περαιτέρω έρευνα, το ζευγάρι είχε καβγα-

δίσει έντονα, με την Ελληνοαμερικανίδα να δέχεται χτυπή-
ματα από τον κατά 10 χρόνια νεότερο σύζυγό της και να πέ-
φτει χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα. Όταν αυτός δια-
πίστωσε πως η γυναίκα είχε ξεψυχήσει, επιχείρησε να
σκηνοθετήσει ατύχημα, όμως τον πρόδωσαν τα χτυπήματα
που εντόπισαν ακόμη και με γυμνό μάτι οι διασώστες του
ΕΚΑΒ που πήγαν στο διαμέρισμα, όντας οι πρώτοι που ζή-
τησαν να επιληφθεί της υπόθεσης και η αστυνομία. Τον θά-
νατο από τα βίαια χτυπήματα επιβεβαίωσε και η ιατροδι-
καστική εξέταση, ενώ θα διεξαχθεί και νεκροψία-νεκρο-
τομή.

Το πρωί της Δευτέρας ο 69χρονος οδηγήθηκε στην Ει-
σαγγελία με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία,
ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον
ανακριτή την Πέμπτη.

K.Π.

Σκότωσε με γροθιές τη γυναίκα του και… σκηνοθέτησε ατύχημα

«Θ
ρίλερ» χωρίς τέλος με τους
τρεις θανάτους των μικρών
κοριτσιών της ίδιας οικο-
γένειας από την Πάτρα, με

την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών να
διαψεύδει δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο
θάνατος της 9χρονης Τζωρτζίνας προήλθε
από εισπνοή τοξικού αερίου. Πιο αναλυτι-
κά, στην ανακοίνωση, που υπογράφει ο
προϊστάμενος της υπηρεσίας Νίκος Καρα-
κούκης, αναφέρεται το εξής: «Σας γνωρί-
ζουμε ότι το άρθρο που δημοσιεύτηκε (...)
με τίτλο “Σοκ: Έγκλημα ο θάνατος της
Τζωρτζίνας - Εισέπνευσε τοξικό αέριο” δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αν-
τίθετα, οι έρευνες συνεχίζονται».

Σύμφωνα με πηγές του Τμήματος Εγκλη-
μάτων Κατά Ζωής, το «κλειδί» -αρχικά για
τον θάνατο της Τζωρτζίνας που απεβίωσε
στα τέλη Ιανουαρίου- είναι τα αποτελέσμα-
τα από τις τοξικολογικές - ιστολογικές εξε-
τάσεις. Το δημοσίευμα, που διαψεύστηκε
από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών,
ανέφερε ότι από τη νεκροψία - νεκροτομή
και την εξέταση στη σορό της 9χρονης εν-
τοπίστηκαν αλλοιώσεις στο οστό της μύτης
που οφείλονται σε εισπνοή αερίου (τοξικό
ή δηλητηριώδες).

«Μπήκε ανθρώπινο χέρι»
Την ίδια ώρα, ο υποστράτηγος ε.α. και

επίτιμος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Αξιωματικών ΕΛΑΣ Θανάσης Κατερι-
νόπουλος διατύπωσε ανοιχτά την άποψη
ότι «σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό “μπήκε”
ανθρώπινο χέρι. Δεν ξέρω ποιος το έβαλε,

είναι θέμα των Αρχών». Ο κ. Κατερινόπου-
λος, με τη μακρά του εμπειρία σε δύσκολες
υποθέσεις, έκανε -επί της ουσίας- αναφο-
ρά σε εγκληματική ενέργεια και επεσήμα-
νε ότι «επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις
παύει να είναι συμπτώσεις». 

Ένα ακόμη στοιχείο που χρήζει αναφο-
ράς είναι ότι οι γιατροί στα δύο νοσοκομεία
όπου νοσηλεύτηκαν η Τζωρτζίνα και η Μα-
λένα είχαν θορυβηθεί από το γεγονός ότι τα
παιδιά παρουσίαζαν προβλήματα υγείας
όταν βρίσκονταν στο μονόκλινο δωμάτιο

χωρίς νοσηλευτική - ιατρική επίβλεψη, κά-
τι που ερχόταν σε αναντιστοιχία με την ει-
κόνα τους στις ΜΕΘ. Μάλιστα, φέρεται να
είχαν ζητήσει ιδιαίτερη επιτήρηση (τοπο-
θέτηση κάμερας) για τα ανήλικα κορίτσια,
ενώ ξεκαθαρίζεται ότι η μητέρα φέρεται να
επικαλέστηκε εγκυμοσύνη για να μείνει σε
μονόκλινο δωμάτιο δίπλα στην Τζωρτζίνα.

Η κατάθεση του παππού
Τέλος, ο παππούς των τριών κοριτσιών (πα-

τέρας του πατέρα των παιδιών) βίωσε από

κοντά τις τελευταίες μέρες της Μαλένας
(απεβίωσε σε ηλικία 3,5 ετών το 2019) στο
«Παίδων Αγλαΐα Κυριακού» και στην κατάθε-
ση που είχε δώσει τότε στο ΤΑ Αμπελοκήπων
είχε αναφέρει πως «οι ιατροί έπειτα από εξε-
τάσεις, τις οποίες έκαναν στην εγγονή μου,
μας ανακοίνωσαν ότι υπάρχει λευχαιμία αλλά
σε πολύ απλό στάδιο. (...) Από τα λεγόμενα
των εκεί ιατρών η κατάσταση του παιδιού
ολοένα και βελτιωνόταν», ενώ σε ερώτηση
για το αν θεωρεί ότι υπήρξαν λάθη ή παραλεί-
ψεις, ξεκαθάρισε: «Όχι, θεωρώ ότι οι γιατροί
έκαναν ό,τι μπορούσαν».

Η απάντηση των ιατροδικαστών
σε δημοσίευμα περί 
εγκλήματος με δηλητηρίαση 
της μικρής Τζωρτζίνας 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Θρίλερ με φήμες
και διαψεύσεις



Α
πό εδώ και πέρα τα εμβόλια για
τον κορονοϊό αναμένεται να γίνον-
ται στα φαρμακεία, όπως ήδη
ισχύει με το εμβόλιο της γρίπης,

διότι κάτι τέτοιο είναι πολύ πιο οικονομικό
για το σύστημα υγείας, και πολύ πιο εύκολα
προσβάσιμο για τον κόσμο, δήλωσε στο
Πρακτορείο FM ο αντιπρόεδρος του Πανελ-
λήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ταμίας
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Γιάν-
νης Δαγρές.

Όπως είπε, έχει ανοίξει ένας διάλογος με
την πολιτεία για την ενεργή συμβολή των
φαρμακοποιών στη διεξαγωγή των εμβο-
λιασμών, αν και ακόμη δεν είναι γνωστή στη
διεθνή ιατρική κοινότητα η περιοδικότητα
του εν λόγω εμβολίου, ωστόσο επισήμανε
ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί.

Στην καθιερωμένη ενημέρωση από τις
αρμόδιες Αρχές αναφορικά με το πώς κι-
νούνται ο κορονοϊός και το εμβολιαστικό
πρόγραμμα στη χώρα μας, στην ενημέρωση
συμμετείχαν η πρόεδρος της Εθνικής Επι-
τροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου
και ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους, με τη συζήτηση για
την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων να
έχει ανοίξει για τα καλά. Όλα αυτά την ώρα
που ο ΕΟΔΥ έχει ήδη ανακοινώσει 18.094
νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στην Ελ-
λάδα, με τα 5.890 εξ αυτών να εντοπίζονται
στην Αττική και τα 1.807 στη Θεσσαλονίκη.
Ανακοινώθηκαν επίσης 88 θάνατοι, ενώ δια-
σωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θερα-
πείας νοσηλεύονται 460 ασθενείς. Μεταξύ
των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι, 339 (73,7%) είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι και 121 (26,3%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι.

Η κυρία Θεοδωρίδου ανέφερε μεταξύ άλ-

λων ότι ο τομέας των εμβολιασμών δεν επι-
δέχεται χαλάρωση, αλλά αποτελεί προϋπό-
θεση για την επιστροφή στην κανονικότητα.
Το πρωτεϊνικό εμβόλιο της Novavax προορί-
ζεται για τον βασικό εμβολιασμό. 

Ξεπεράσαμε τα 20 εκατ. 
Από την πλευρά του, ο Μάριος Θεμιστο-

κλέους ανέφερε ότι «πριν από λίγο ξεπερά-
σαμε τα 20 εκατομμύρια εμβολιασμούς:
7.837.000 έχουν κάνει τη μία δόση που αντι-
στοιχεί στο 74,6% του γενικού πληθυσμού,
7.500.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολια-
σμό τους, που αντιστοιχεί στο 71,3% του γενι-
κού πληθυσμού και 5.260.000 έχουν κάνει
την αναμνηστική δόση. Επιπλέον, επισήμανε
ότι ακόμα δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία
για την παραλαβή των εμβολίων της No-
vavax, για αυτό και δεν έχει ανοίξει η πλατ-
φόρμα των ραντεβού. 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφε-
ρε ότι οι εμβολιασμοί στους άνω των 60 ετών
παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, καθώς γί-
νονται περίπου 1.000 την ημέρα.

Η κυρία Θεοδωρίδου επανέλαβε επίσης
ότι η επιτροπή έχει προτείνει τέταρτη δόση
του εμβολίου σε ενήλικες ανοσοκατεσταλ-
μένους, σε άτομα δηλαδή υψηλού κινδύνου.

Τη δυνατότητα ιδιώτες γιατροί να παρέ-
χουν υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
με τη μορφή part-time, με συμβάσεις που
θα συνάπτουν με τα νοσοκομεία, θα δίνει
πλέον η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Δη-
λαδή, όπου το ΕΣΥ έχει κενά τα οποία δεν
καλύπτονται, παρά το γεγονός ότι προκη-
ρύσσονται οι θέσεις, θα παρέχεται η δυνατό-
τητα σε ιδιώτες γιατρούς να συνάπτουν συμ-
βάσεις με τα νοσοκομεία. Αυτό δήλωσε ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, σε συνέν-
τευξή του τη Δευτέρα στον ΑΝΤ1, στέλνοντας

σαφές μήνυμα για τις συμπράξεις ΣΔΙΤ με-
ταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που
έχουν ήδη ξεκινήσει. Τα θέματα αυτά πάν-
τως, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, θα τύχουν συ-
ζήτησης με τους Ιατρικούς Συλλόγους και με
τα συνδικαλιστικά όργανα των νοσοκομει-
ακών ιατρών.
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Ο αντιπρόεδρος του ΠΦΣ 
Γ. Δαγρές θεωρεί ότι έτσι 
θα διευκολυνθεί η πρόσβαση
του κόσμου και θα ελαφρυνθεί
το Σύστημα Υγείας 

Μέχρι τέλη Μαρτίου η προθεσμία στα ΑΕΙ 
για τα σχέδια καταργήσεων τμημάτων 

Διανομή φρούτων, λαχανικών
και γάλακτος στα σχολεία

Προθεσμία έως τα τέλη Μαρτίου, ενόψει της ανα-
κοίνωσης του νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση τον Απρίλιο, έχουν τα πανεπιστήμια της χώ-
ρας να προτείνουν προτάσεις για την εξυγίανση και
τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη. Με επι-
στολή της προς τις διοικήσεις των ιδρυμάτων, η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τούς ζητά να προ-
τείνουν καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων με
τμήματα του ίδιου ή άλλου ιδρύματος, κατόπιν αξιολό-
γησης στοιχείων που αφορούν την οργάνωση, τη λει-
τουργία και τη βιωσιμότητα των Προγραμμάτων Σπου-
δών.  Παράλληλα, θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο ου-

σιαστικής αναμόρφωσης και αναδιοργάνωσης του
Προγράμματος Σπουδών τους, προκειμένου να αντα-
ποκρίνονται πληρέστερα στις εξελίξεις της επιστήμης,
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, της κοινωνίας και
της οικονομίας. Όπως επισημαίνει η κυρία Κεραμέως,
«η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας
αποτελεί ένα εγχείρημα εθνικής σημασίας και δύνα-
ται να συμβάλει ουσιωδώς τόσο στην ενδυνάμωση της
ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας όσο και
στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού μοντέλου της
χώρας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς
και στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας».

Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γιώργο Γεωργαντά η πρώτη εκτελεστική σύμβαση που αφορά τη διανο-
μή φρούτων και γάλακτος στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, των Περιφερειών Αττικής και Δυτικής Ελλάδας. Άμεσα αναμένεται
η υλοποίησή της.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμμετέχει και
υλοποιεί ως εθνικός φορέας το «Ευρωπαϊκό σχολικό πρόγραμμα δια-
νομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος». Άμεσα ωφελούμενοι του
προγράμματος είναι 150.000 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν
σε δημόσια σχολεία επιλεγμένων περιοχών της χώρας. Το πρόγραμμα
υλοποιείται με εθνικές και ενωσιακές πιστώσεις συνολικού ύψους
16.522.366,68 ευρώ. 

Στα φαρμακεία… περνάει το εμβόλιο



ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ15

Σ
τα 10,65 δισ. ευρώ διαμορφώθη-
καν οι τουριστικές εισπράξεις το
2021, δηλαδή στο 60% των αντί-
στοιχων του 2019, επιβεβαι-

ώνοντας την ισχυρή δυναμική της οικονο-
μίας κατά την περυσινή χρονιά. 

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στα 5,1
δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι άμεσες ξέ-
νες επενδύσεις, αποτελώντας σοβαρό αν-
τίβαρο μαζί με τον τουρισμό στην αλμα-
τώδη αύξηση του ελλείμματος του ισοζυ-
γίου συναλλαγών, λόγω έκρηξης των ει-
σαγωγών και κυρίως των καυσίμων. 

Το 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρε-
χουσών συναλλαγών κατέγραψε μείωση
κατά 356,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το
2020 και διαμορφώθηκε σε 10,6 δισ. ευ-
ρώ. Ειδικότερα:

1Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρε-
σιών διπλασιάστηκε ως αποτέλεσμα

της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισο-
ζυγίων (ταξιδιωτικού, μεταφορών και λοι-

πών υπηρεσιών). Οι αφίξεις μη κατοίκων
ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις
αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 294,0% και
406,9% αντίστοιχα). Ειδικότερα, οι ει-
σπράξεις και οι αφίξεις διαμορφώθηκαν
στο 60% και το 55% εκείνων του Δεκεμβρί-
ου του 2019 αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του
ισοζυγίου μεταφορών αυξήθηκε, κυρίως
λόγω της βελτίωσης του πλεονάσματος
των θαλάσσιων μεταφορών. 

2Η αύξηση του πλεονάσματος του ισο-
ζυγίου υπηρεσιών οφείλεται σχεδόν

αποκλειστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία όμως
αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση
του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφο-
ρών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών
αυξήθηκαν κατά 99,4% και οι σχετικές ει-
σπράξεις κατά 146,7% σε σχέση με το
2020, αντιπροσωπεύοντας το 46,9% και το
58,6% των αντίστοιχων επιπέδων του
2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μετα-
φορές παρουσίασαν μείωση κατά 6,0%.

3Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυ-
γίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτε-

ρη αύξηση των εισαγωγών έναντι των
εξαγωγών. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές
σημείωσαν αύξηση κατά 35,2% και οι ει-
σαγωγές αυξήθηκαν κατά 36,4%.

4 Το 2021, στην κατηγορία των άμεσων
επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κα-

τοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν
αύξηση κατά 992,9 εκατ. ευρώ και οι υπο-
χρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτε-
ρικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επεν-
δύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέ-
γραψαν αύξηση κατά 5,1 δισ. ευρώ.

5Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η
αύξηση των απαιτήσεων των κατοί-

κων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυ-
ρίως στην αύξηση κατά 24,2 δισ. ευρώ
των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα
και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και
κατά 2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κα-
τοίκων σε μετοχές στο εξωτερικό. Η αύ-
ξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται
στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κα-
τοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρή-
σεων κατά 2,1 δισ. ευρώ και σε ομόλογα
και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δη-
μοσίου κατά 1,4 δισ. ευρώ. 

6 Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της
χώρας, στο τέλος Δεκεμβρίου 2021,

διαμορφώθηκαν στα 12,8 δισ. ευρώ. 

Οι προδιαγραφές για
ενεργειακή αναβάθμιση
δημόσιων κτιρίων με το
πρόγραμμα «Ηλέκτρα»

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται ο προ-
γραμματισμός του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση
του μεγαλύτερου κύματος ενεργειακής
αναβάθμισης κτιρίων που έχει γίνει ποτέ
στη χώρα μας, κινητοποιώντας πάνω από
4 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας. Μετά
το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», το
ΥΠΕΝ ανακοίνωσε τις προδιαγραφές του
νέου προγράμματος ενεργειακής ανα-
βάθμισης δημόσιων κτιρίων «Ηλέκτρα»,
το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα με την
έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του
οδηγού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται σε 640 εκατ.
ευρώ, τα οποία μαζί με τη μόχλευση θα
κινητοποιήσουν κε-
φάλαια έως και 1 δισ.
ευρώ. Τα 470 εκατ.
ευρώ θα προέλθουν
μέσω επενδυτικού
δανείου από την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και τα
υπόλοιπα 170 εκατ.
ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχ-
θούν, μεταξύ άλλων, σχολεία, πανεπι-
στήμια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δο-
μές φροντίδας ηλικιωμένων, γραφεία,
κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και
χώροι μουσείων και θεάτρων. 

Σε δηλώσεις του ο υπουργός ΠΕΝ Κώ-
στας Σκρέκας υπογράμμισε: «Με το νέο
πρόγραμμα “Ηλέκτρα” επιτυγχάνεται ση-
μαντική εξοικονόμηση για τη δημόσια
διοίκηση και μείωση των εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου που ευθύνονται
για την κλιματική κρίση. Με τη μόχλευση
κεφαλαίων έως 1 δισ. ευρώ, το πρόγραμ-
μα θα έχει πολλαπλά οφέλη για την οικο-
νομία της χώρας, με την ώθηση που θα
δώσει στον κατασκευαστικό κλάδο και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». 

Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
αφορούν αντικατάσταση κουφωμάτων,
θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης,
ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτι-
σμού χώρων, συστήματα αυτοματισμού,
συστήματα παραγωγής και αποθήκευ-
σης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση
σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των κ.ά. 

Μιχάλης Μαστοράκης

Στα 5,1 δισ. ευρώ οι άμεσες
επενδύσεις τη χρονιά που μας
πέρασε, σύμφωνα με στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ο τουρισμός έφερε έσοδα
10,65 δισ. ευρώ το 2021
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Ήταν 17 Φεβρουαρίου του 1869 όταν
για πρώτη φορά σφύριξε το τρένο μέ-
σα στην πόλη των Αθηνών… Το παρθε-
νικό του ταξίδι μικρό, όμως τα εγκαίνια
έγιναν σε πανηγυρικό κλίμα παρουσία
εκλεκτών επιβατών: της βασίλισσας
Όλγας, του πρωθυπουργού Θρασύ-
βουλου Ζαΐμη, υπουργών, διπλωμα-
τών αλλά και στρατιωτικών της εποχής
εκείνης. Η γραμμή, μήκους 8,5 χιλιο-
μέτρων, εκτελούσε το δρομολόγιο Θησείο - Πειραιάς, για την
οποία χρειάστηκαν 12 ολόκληρα χρόνια έως ότου ολοκληρωθεί
και παραδοθεί στους Αθηναίους. Η «απ’ Αθηνών εις Πειραιά
Σιδηροδρόμου» εταιρεία διέθετε μια ατμομηχανή, η οποία
έσερνε έξι βαγόνια και χρειαζόταν περίπου 20 λεπτά για να
φτάσει στο λιμάνι…

Από τότε, ακούραστα ο αστικός σιδη-
ρόδρομος, μετρό σήμερα, συνεχίζει τις
διαδρομές του. Επεκτείνεται και ενώνει
συνεχώς νέες συνοικίες και γειτονιές.

«Καθημερινά μεταφέρει περισσότε-
ρους από ένα εκατομμύριο επιβάτες με
ασφάλεια και ταχύτητα, συμβάλλοντας
στη βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών. Το μετρό θα συνεχίσει να μεγα-
λώνει, με νέες επεκτάσεις και σταθ-

μούς, καθιστώντας τον κοινωνικό του ρόλο ολοένα και σημαν-
τικότερο», σημείωσε στην «Political» ο Παναγιώτης Κοντογιάν-
νης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ.

Εκατόν πενήντα τρία χρόνια μετά το πρώτο δρομολόγιο, το
μετρό της Αθήνας απαριθμεί 64 σταθμούς σε τρεις γραμμές.
Σύντομα, με την παράδοση του τελευταίου κομματιού της επέ-

κτασης της γραμμής του αεροδρομίου προς τον Πειραιά, οι
σταθμοί θα γίνουν 67.  Στο μέλλον θα δημιουργηθεί ακόμα μία
γραμμή, με 15 νέους σταθμούς, και στα σχέδια της επέκτασης
υπάρχουν και άλλες, με πρόσθετους σταθμούς στις υπάρχου-
σες γραμμές. Αναπόσπαστο κομμάτι πια των αστικών σταθε-
ρών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, ο σιδηρόδρομος ρυθμί-
ζει την καθημερινότητα της μεγαλούπολης σε τέτοιο βαθμό,
που το έργο του αποκτά κοινωνικές προεκτάσεις. 

Η κινητήριος δύναμη όλης αυτής της πορείας ήταν και είναι
οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ασταμάτητα, 365 ημέρες τον χρόνο,
24 ώρες το 24ωρο, προσφέρουν ακούραστα τις υπηρεσίες τους
και διαχρονική τους απαίτηση είναι η πλήρης στελέχωση με
ανθρώπινο δυναμικό των τμημάτων της εταιρείας αλλά και η
προμήθεια νέων συρμών και ανταλλακτικών, για να μπορεί η
αυριανή μέρα να είναι ακόμα καλύτερη για την πόλη.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Πέρασαν 153 χρόνια από το πρώτο σφύριγμα ατμομηχανής στην Αθήνα

Τ
ο λιμάνι της Ραφήνας βρίσκεται
εσχάτως στο επίκεντρο διαλό-
γου. Όχι όμως για το νέο master
plan που ετοιμάζεται. Η κατά-

σταση επικεντρώνεται άλλου.
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας διά

του προέδρου του έχει χάσει τον προσα-
νατολισμό του και έχει μετατραπεί σε
κέντρο αντιπολίτευσης της Δημοτικής
Αρχής. Σε ορισμένες, δε, περιπτώσεις οι
ενέργειές του στέκονται απέναντι σε
απαραίτητα έργα που έχουν ανάγκη άμε-
σα οι δημότες, ενώ παράλληλα αντί να
βελτιώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά
την επιβάρυνση των δημοτών και της πό-
λης από το λιμάνι, γίνεται ακριβώς το αν-
τίθετο.  Στον δήμο φοβούνται ότι και την
επόμενη σεζόν, που αναμένεται εκτόξευ-
ση σε τουρίστες στη χώρα μας, αυτό το
χαρμόσυνο νέο θα τους… λυπήσει, κα-
θώς οι Ραφηνιώτες θα είναι αναγκασμέ-
νοι για ακόμα μία φορά να ζήσουν σε ένα
απέραντο πάρκινγκ, να ταλαιπωρηθούν
από την αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση
αλλά και να στερηθούν το δικαίωμά τους
στην ψυχαγωγία μέσα στην πόλη τους αλ-
λά και της άγρας πελατών για τους ιδιο-
κτήτες των κέντρων εστίασης και διασκέ-
δασης.

Τριτοκοσμική εικόνα
Όπως αναφέρουν, την ώρα που οι υπο-

δομές προχωρούν και υλοποιούνται βά-
σει του master plan που αλλάζει τη συνο-
λική εικόνα της περιοχής, με τον Προ-
αστιακό και την Αττική Οδό να φτάνουν
στην πόλη, στο λιμάνι, με ευθύνη του ΟΛΡ,
δεν έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες υπο-
δομές. Η εικόνα που αποκομίζουν τόσο οι
επιβάτες των πλοίων που καταφτάνουν
στη Ραφήνα όσο και αυτοί που έρχονται
οδικώς είναι τριτοκοσμική. Και αυτή η
απουσία ενεργειών την ώρα που η κίνηση

των επιβατικών πλοίων από τη Ραφήνα
έχει εκτοξευθεί. Ένα ακόμα παράπονο
των δημοτών είναι πως δεν μπορούν να
απολαύσουν τη χαρά της πρόσβασης στο
θαλάσσιο μέτωπο και νιώθουν εγκλωβι-
σμένοι σε ένα από τα πιο γραφικά παρα-
θαλάσσια μέρη της Αττικής. 

Οι φήμες αποδίδουν την απουσία ενερ-
γειών από την πλευρά της διοίκησης του
Οργανισμού Λιμένος στις… αυτοδιοικη-
τικές βλέψεις του προέδρου, ενώ προκα-

λεί απορίες το γεγονός πως η διευθύνου-
σα σύμβουλος του λιμανιού έχει αφήσει
τον πρόεδρο να κινεί το επικοινωνιακό
παιχνίδι, με την ίδια να στηρίζει τις επιλο-
γές του.

Σίγουρο είναι ότι η όλη κατάσταση εκ-
θέτει την κυβέρνηση, αφού η τοποθέτηση
του εν λόγω προέδρου υποτίθεται ότι έγι-
νε για να λυθούν χρόνια ζητήματα και όχι
για να ικανοποιηθούν προσωπικές φιλο-
δοξίες.

Χάθηκε ο προσανατολισμός
στο λιμάνι της Ραφήνας 

Οι… αυτοδιοικητικές βλέψεις
του προέδρου του ΟΛΡ 
εμποδίζουν τις υποδομές, 
με αποτέλεσμα να 
ταλαιπωρούνται δημότες 
και τουρίστες 



Π
οινικές ευθύνες για την πτώση
παραθύρου, εν ώρα μαθήμα-
τος, σε σχολείο της Θεσσαλο-

νίκης ερευνά ο εισαγγελέας, στο πλαί-
σιο προκαταρκτικής έρευνας που πα-
ρήγγειλε. Συγκεκριμένα, το περιστατι-
κό συνέβη στο 1ο Πειραματικό Δημοτι-
κό Σχολείο, το οποίο στεγάζεται στην
οδό Εγνατίας 132, στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. 

Στην αίθουσα που έκανε μάθημα το

τμήμα της Ε’ τάξης, η εκπαιδευτικός
ζήτησε από μαθητή να ανοίξει το παρά-
θυρο για αερισμό, στο πλαίσιο εφαρ-

μογής των μέτρων περιορισμού διάδο-
σης του κορονοϊού, όμως το κάσωμα
με το τζάμι αποσυνδέθηκε από το ξύλι-
νο πλαίσιο του κουφώματος και έπεσε
κάτω, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυ-
ματισμός.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσα-
λονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια ποι-
νικής έρευνας, στο επίκεντρο της οποί-
ας θα βρεθεί το αδίκημα της παρεμπό-
δισης αποτροπής κοινού κινδύνου.

Με την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κα-
τερίνας Σακελλαροπούλου θα πραγματοποιηθούν στο Λι-
τόχωρο οι εκδηλώσεις για την 144η επέτειο της Επανά-
στασης του Ολύμπου.

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο, 26-
27 Φεβρουαρίου 2022. Επιπλέον, σε ειδική εκδήλωση, η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανακηρυχθεί επίτιμη δη-
μότης του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Στο Λιτόχωρο η Κατερίνα Σακελλαροπούλου το Σαββατοκύριακο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο… τρέξιμο 
ο Άγγελος 
για καλό σκοπό 

Ο Άγγελος Χαριστέας φόρεσε
βερμούδα και αθλητικά παπού-
τσια και άρχισε να τρέχει στους
δρόμους της Θεσσαλονίκης! Ο
αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας πήρε μέ-
ρος σε συμβολικό αγώνα δρόμου
του συλλόγου «Ορίζοντας» για τα
παιδιά με καρκίνο, παρακινώντας
με τον τρόπο αυτό αρκετούς νέ-
ους και νέες της πόλης να γίνουν
δότες μυελού των οστών και να
στηρίξουν τους μικρούς ήρωες
που δίνουν καθημερινά τον δικό
τους αγώνα.

Στη λαϊκή αγορά 
της Ξηροκρήνης 
ο Δημ. Κούβελας 

Τη λαϊκή της Ξηροκρήνης, στη Β’
Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, επισκέφτηκε ο Δημήτρης Κού-
βελας. Ο βουλευτής της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης συζήτησε με παρα-
γωγούς, πωλητές και πολίτες για τις
αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύ-
ματος και φυσικού αερίου, επανα-
λαμβάνοντας πως «όλοι καταλαβαί-
νουμε ότι η ακρίβεια οφείλεται στη
διεθνή συγκυρία και η κυβέρνηση
κάνει το καλύτερο δυνατό για να
στηρίξει τους πιο αδύναμους συμ-
πολίτες μας».

Επίσκεψη
στη ΓΑΔΘ 
του βουλευτή
Θεόδ. Καράογλου 
Τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο
Σκούμα, γενικό επιθεωρητή
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, και
τον υποστράτηγο Λάζαρο Μαυρό-
πουλο, γενικό αστυνομικό διευ-
θυντή Θεσσαλονίκης, επισκέφθη-
κε ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βου-
λευτής της ΝΔ στη Α’ Θεσσαλονί-
κης, αφού τους έδωσε συγχαρη-
τήρια για το εξαιρετικό όπως είπε
έργο που επιτελούν, τους ευχήθη-
κε καλά αποτελέσματα ενόψει των
επικείμενων κρίσεων.

Εισαγγελική παρέμβαση για το παράθυρο
που έπεσε ξαφνικά σε δημοτικό σχολείο 

Ποιος θα είναι ο γραμματέας
της Νομαρχιακής του ΚΙΝΑΛ 

Το όνομα του Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη φαίνεται

πως προκρίνεται για τη θέση του γραμματέα της Νο-

μαρχιακής Α’ Θεσσαλονίκης του ΚΙΝΑΛ. Αν και το

προηγούμενο διάστημα υπήρξαν κάποιες διαφορο-

ποιήσεις, τελικά, όπως όλα δείχνουν, το συγκεκριμέ-

νο πρόσωπο θα υποστηριχθεί από όλες τις πλευρές.

Το ερώτημα είναι… θα υπάρξει άλλος υποψήφιος;

Το τρυφερό στιγμιότυπο 
του Ανδρέα με την κόρη του 

Μια τρυφερή φωτογραφία με την κόρη του ανέβα-

σε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δικηγόρος και

πρώην γραμματέας

της Πολιτικής Επι-

τροπής της ΝΔ, Αν-

δρέας Παπαμιμί-

κος. Άλλωστε, δεν

κρύβει την αδυνα-

μία που έχει στη μι-

κρή και για χάρη

της αφήνει στην

άκρη όλες τις υπο-

χρεώσεις, απολαμβάνοντας τον ρόλο του μπαμπά.

Αυτό έκανε και τώρα. Μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο

όπου ταΐζει τη Μιχαέλα-Ειρήνη το μεσημεριανό της

φαγητό.

Παίρνουν χρώμα οι «Ομπρέλες»
του Ζογγολόπουλου

Δέκα διαφορετικές χρωματικές εναλλαγές προ-

σφέρει το αναβαθμισμένο σύστημα σύγχρονου φω-

τισμού led που εγκαταστάθηκε στις «Ομπρέλες» του

Γιώργου Ζογγολόπουλου, στη Νέα Παραλία της Θεσ-

σαλονίκης. Το εμβληματικό γλυπτό θα φωτίζεται στο

κλασικό λευκό φως, όπως όλα αυτά τα χρόνια, ωστό-

σο οι χρωματικές εναλλαγές θα χρησιμοποιούνται

όταν οργανώνονται συμβολικές δράσεις, όπως είπε

ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Εφραίμ Κυριζίδης.

Αντιδράσεις από την Αρχή
για τον φωτισμό

Βέβαια, ο συγκεκριμένος φωτισμός προκάλεσε

αρκετά αρνητικά σχόλια προτού καλά καλά χρησιμο-

ποιηθεί. Πρώτη αντέδρασε η πρώην αντιδήμαρχος

Πολιτισμού, Έλλη Χρυσίδου, η οποία ανέφερε πως η

διοίκηση Ζέρβα «το τερμάτισε», ο Σπύρος Βούγιας

από την πλευρά του είπε ότι «αλλοιώνεται βίαια ο

φωτισμός που επέλεξε ο καλλιτέχνης», ενώ για

«τσίρκο Ζερβάνο στη Θεσσαλονίκη» έκανε λόγο ο

αρχιτέκτονας της Νέας Παραλίας, Πρόδρομος Νικη-

φορίδης.
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Νότιο Αιγαίο

Επιχορήγηση φορέων κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονομίας

Με 1,3 εκατ. ευρώ
ενισχύονται 16 φο-
ρείς κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικο-
νομίας σε νησιά της
Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου, έπειτα
από σχετική από-
φαση του οικείου
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η
Γιώργου Χατζημάρ-
κου. Προς τούτο, η
οικονομική ενίσχυ-
ση εντάσσεται στο
Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ό
Πρόγραμμα «Νότιο
Αιγαίο 2014-2020»,
στο πλαίσιο της
πρόσκλησης «Επι-
χορήγηση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται 16
επιχειρηματικά σχέδια φορέων ΚΑΛΟ επιχορηγούμενου προϋπο-
λογισμού από 50.000 έως 100.000 ευρώ, για διάστημα ενός έτους.
Στοχεύει: 
� στην ενίσχυση προσπαθειών κοινωνικής επιχειρηματικότητας
� στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων
του πληθυσμού
� στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων.

ΕΝΠΕ

Οι 13 περιφερειάρχες θα 
τα πουν με τον πρωθυπουργό

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το αμέ-
σως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν στην Αθήνα οι 13 περι-
φερειάρχες της χώρας. Η εν λόγω συνάντηση έχει ήδη προγραμ-
ματιστεί και θα γίνει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου
μήνα, Μαρτίου.

Την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης του νησιού στη διάρκεια του καλο-

καιριού συζήτησε ο δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς με τον υπουργό Προ-

στασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. Στο τραπέζι έπεσε και η προοπτική

μεταστέγασης των υπηρεσιών της Β’ Αστυνομικής Διεύθυνσης καθώς και

η ανεύρεση κονδυλίων για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ιδιαίτερης αξίας

ήταν και η συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Δημοσιονομικής Πολι-

τικής Θόδωρο Σκυλακάκη, με κύριο θέμα τη δυνατότητα χρηματοδοτικών

εργαλείων που προκύπτουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν την Το-

πική Αυτοδιοίκηση. Υπ’ όψιν του υπουργού τέθηκε το τριετές πρόγραμμα

τουριστικής προβολής της Κω, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού, σε

συνεργασία με τις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού.

Λάρισα

Μνημόνιο
συνεργασίας 
με τη UNICEF

Με κυρίαρχο στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των παιδιών στο πλαίσιο
του προγράμματος «Πόλη φιλική για τα
παιδιά», η Δημοτική Αρχή Λάρισας υπέ-
γραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη U-
NICEF. «Επιθυμία και στόχος του δήμου
είναι να ενεργοποιηθούν και να ενισχυ-
θούν δράσεις και συνέργειες που θα πάνε
τη δουλειά του δήμου ακόμα πιο ψηλά. Η
Αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση να εργα-
στεί προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε
ο δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής του
γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα κ.
Calestini υποστήριξε ότι η Ελλάδα μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει κάνει ση-
μαντικά βήματα προόδου για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των παιδιών.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πάτρα

Με δικαστική απόφαση, εκτός
εργασίας 289 συμβασιούχοι

Απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
το αίτημα παράτασης της εργασίας 147 συμβασιούχων του
Δήμου Πατρέων. Με τη νέα απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, οι εργαζόμενοι του Κοινωφελούς
Προγράμματος 2018 που συνολικά μένουν εκτός εργα-
σίας ανέρχονται σε 289. Από σήμερα, «ο δήμος μας είναι
αποδεκατισμένος, καθώς δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα, με
την αρνητική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών σχετικά με τους 289 εργαζόμενους της Κοινωφε-
λούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι εργάζονταν εδώ και
3,5 χρόνια, μέσω παρατάσεων, στις υπηρεσίες μας», επι-
σημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου.

Άρτα

Βραβείο «Καινοτομίας 
στην Πολιτική» για 
την έξυπνη ανακύκλωση

Φιναλίστ στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό βραβείων «Και-
νοτομία στην Πολιτική» αναδείχθηκε, ανάμεσα σε 400
συμμετοχές από όλη την Ευρώπη, ο Δήμος Αρταίων, στην
κατηγορία «Κλίμα, Προστασία του Περιβάλλοντος, Αει-
φορία». Η πρόταση για την οποία διακρίθηκε αφορούσε
την ανακύκλωση «Followgreen». Το «Followgreen Δή-
μου Αρταίων» αποτελεί μια υπηρεσία για «έξυπνες πό-
λεις», συνδυάζοντας την ανταποδοτική ανακύκλωση με
την ευαισθητοποίηση των πολιτών, εμπλέκει ενεργά τη
σχολική κοινότητα στην ανακύκλωση, ενισχύει την τοπική
οικονομία μέσω εξαργύρωσης πόντων σε τοπικές επιχει-
ρήσεις και στηρίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες μέσα
από την επαναχρησιμοποίηση που γίνεται στις κοινωνικές
δομές του Δήμου Αρταίων. «Η πρωτοβουλία μας αποδείχ-
θηκε ότι αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα καινοτομίας και
δείγμα εξωστρέφειας, και φυσικά μεγάλο μερίδιο της
επιτυχίας ανήκει και στους Αρτινούς που την αγκάλια-
σαν», δήλωσε ο δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης.
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Κως

Ο δήμαρχος συνάντησε Τάκη Θεοδωρικάκο 
και Θόδωρο Σκυλακάκη



Ξ
εκίνησε το πρόγραμμα περισυλλογής
και διαχείρισης των νεκρών ζώων
που ανευρίσκονται στα όρια της Πε-

ριφέρειας Αττικής, εφόσον η διαχείρισή
τους δεν καλύπτεται από άλλα προγράμμα-
τα που εφαρμόζουν διάφοροι φορείς και οι
δήμοι. Το πρόγραμμα είναι τριετούς διάρ-
κειας και περιλαμβάνει, επιπλέον, διενέρ-
γεια δειγματοληψιών για τον έγκαιρο εντο-
πισμό νόσων όπως η σπογγώδης εγκεφα-
λοπάθεια. Ο προϋπολογισμός του προ-
γράμματος είναι 900.000 ευρώ με πόρους
της Περιφέρειας Αττικής και έχει ως στόχο,
εκτός από την απομάκρυνση από το οδικό
δίκτυο και την ύπαιθρο χώρα των πτωμά-
των νεκρών ζώων που αποτελούν εστίες
μόλυνσης, και την ορθή διαχείριση των νε-
κρών ζώων στις εκτροφές, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, για την εξάλειψη
εστιών μόλυνσης και την προάσπιση της

δημόσιας υγείας. Ακόμη στοχεύει στην ου-
σιαστική και δωρεάν εξυπηρέτηση των
κτηνοτρόφων, την ελαχιστοποίηση της επι-
βάρυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα
του υδροφόρου ορίζοντα και την αποφασι-
στική συνδρομή στην υλοποίηση του προ-
γράμματος Ελέγχου των Σπογγωδών Εγκε-
φαλοπαθειών και τη βελτίωση του υγειονο-
μικού προφίλ της χώρας.

Όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης: «Οι υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται σε διαρκή
επαγρύπνηση για θέματα δημόσιας υγείας,
με αίσθημα ευθύνης για την προστασία των
πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος. Εγ-
καινιάζουμε το πρόγραμμα περισυλλογής
και διαχείρισης νεκρών ζώων, που περι-
λαμβάνει οφέλη τόσο για την προστασία
του περιβάλλοντος όσο και για την εξυγίαν-
ση του ζωικού κεφαλαίου».

Προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
«Για την ΚΕΔΕ και τους δήμους, ο ψηφιακός

μετασχηματισμός αποτελεί κεντρική προτεραι-
ότητα, γιατί είναι το μέσο που θα μας επιτρέψει
στη νέα ψηφιακή εποχή να παραμένουμε διαρ-
κώς δίπλα στον πολίτη». Αυτή τη διαβεβαίωση
υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου, χαιρετίζοντας την έναρξη του
«Μαραθώνιου Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0
Hackathon», στόχος του οποίου είναι η ενεργο-
ποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και
επιχειρήσεων, για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και του Εθνι-
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η Αυτο-
διοίκηση στοχεύει στο να αξιοποιήσει τις λύσεις και τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των
καινοτόμων εφαρμογών της, εντάσσοντάς τες στα οικοσυστήματα των δήμων.

Προχωρούν 
τα έργα

Θέματα συνεργασίας Δήμου Ηρα-
κλείου Αττικής και περιφέρειας
κουβέντιασαν ο δήμαρχος της πό-
λης Νίκος Μπάμπαλος και ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης, σε συνάντηση που είχαν οι
δύο πλευρές. Στο τραπέζι της συζή-
τησης έπεσαν τα έργα που έχουν
δρομολογηθεί να χρηματοδοτηθούν
από την περιφέρεια, όπως η ανά-
πλαση της λεωφόρου Ηρακλείου
και η υπογειοποίηση της οδού Με-
λίνας Μερκούρη, για τα οποία ο δή-
μος έχει ολοκληρώσει τις μελέτες
και τις έχει καταθέσει στην περιφέ-
ρεια, ζητήματα συνεργασίας στη
διαχείριση των απορριμμάτων και
την ανακύκλωση αλλά και η ενίσχυ-
ση των κοινών δράσεων στον κρίσι-
μο τομέα της προστασίας της υγείας
των πολιτών, τόσο στον καιρό της
πανδημίας όσο και πάγια, με δρά-
σεις προαγωγής της πρόληψης. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, η αντιπολίτευση κα-
ταγγέλλει τον δήμαρχο για
σκανδαλώδη απευθείας ανά-
θεση με «αλμυρό» κόστος; Το
«έργο» αφορά την αποκατά-
σταση της πόλης από την κα-
κοκαιρία «Ελπίδα» και αν
ισχύουν τα όσα καταγγέλλον-
ται, κόστισε πολλαπλάσια από
ό,τι στους γειτονικούς δήμους
που επλήγησαν το ίδιο ή και
περισσότερο… Και μάλιστα
χωρίς να περιγράφονται επα-
κριβώς οι υποχρεώσεις του
εργολάβου… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
για την «Κοινωφελή»
Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
για το πρόγραμμα «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, για 25.000
άτομα σε δήμους, περιφέρειες, Κέν-
τρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφε-
ρειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς,
υπηρεσίες υπουργείων και άλλων
φορέων» ξεκίνησε από την περα-
σμένη Παρασκευή. Το πρόγραμμα,
που είναι οκτάμηνης διάρκειας,
απευθύνεται στους εγγεγραμμένους
στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που
πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέ-
σεις συμμετοχής οι οποίες αναφέ-
ρονται στη σχετική πρόσκληση. Στό-
χος του νέου προγράμματος είναι η
ενίσχυση της απασχόλησης των
ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού, που αντι-
μετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλει-
σμού και απαιτείται να εργαστούν σε
πρώτη φάση σε «προστατευμένο πε-
ριβάλλον», προκειμένου να ενταχ-
θούν στην αγορά εργασίας. Η προθε-
σμία υποβολής των αιτήσεων λήγει
την Παρασκευή 18 Μαρτίου. 

«Praksis» για 
την ενίσχυση
δεξιοτήτων ανέργων 
Ο Δήμος Βριλησσίων σε συνεργα-
σία με το Ανθρωπιστικό Σωματείο
Praksis, στο πλαίσιο των κοινών
δράσεων που πραγματοποιούνται,
κάνει κάλεσμα προς νέους 18-30
ετών για συμμετοχή στο νέο πρό-
γραμμα που έχει στόχο την εκπαί-
δευση και την ενίσχυση των επαγ-
γελματικών δεξιοτήτων ευάλωτων
ομάδων και ανέργων. Το πρόγραμ-
μα ξεκινά αύριο, 23 Φεβρουαρίου,
με την υλοποίηση σεμιναρίων ενί-
σχυσης των διαπροσωπικών δεξιο-
τήτων των συμμετεχόντων, καθώς
και πρακτικής εκπαίδευσής τους
ως πωλητών.  Η διάρκεια του προ-
γράμματος είναι ένας μήνας με
υποχρεωτική παρακολούθηση και
οι συμμετέχοντες αμείβονται μι-
σθολογικά για τον μήνα αυτό, ενώ
με την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος εκπαίδευσης έχουν τη δυνα-
τότητα να συνάψουν σύμβαση αο-
ρίστου χρόνου με τον όμιλο.

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ
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Τριετές πρόγραμμα 
για τα νεκρά ζώα
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Μ
έσα στη δίνη του πολέμου
στην «κόκκινη» ζώνη, όπως
ονομάζεται η γραμμή επα-
φής όπου από το 2014 μαί-

νονται συγκρούσεις ανάμεσα στον ουκρα-
νικό στρατό και τους φιλορώσους αυτονο-
μιστές, υπάρχουν χωριά στα οποία τα σχο-
λεία εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμη
και όταν την ανάγνωση των Ελληνικών ή
την απαγγελία ποιημάτων στη «διάλεκτο»,
στα ρωμέικα, διακόπτουν οι βίαιοι ήχοι των
εκρήξεων από τους όλμους και τις οβίδες
του Πυροβολικού.

Σε ένα από τα σχολεία της «πρώτης γραμ-
μής» βρέθηκε η «Political», που επισκέ-
φτηκε το χωριό Μπουχάς, μόλις έξι χιλιό-
μετρα από τις περιοχές του Ντονμπάς που
ελέγχουν οι αυτονομιστές. Οι λιγοστοί μα-
θητές που έχουν μείνει παρακολουθούν τα
μαθήματα του ουκρανικού προγράμματος,
μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται και μερι-
κές ώρες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσ-
σας, ενώ στη συνέχεια παρακολουθούν ένα
καινούργιο μάθημα που προστέθηκε πριν
από λίγα χρόνια στο πρόγραμμα: το μάθημα
της επιβίωσης στην εμπόλεμη ζώνη.

Στους τοίχους των σχολείων υπάρχουν
ζωγραφιές και πολύχρωμες εικόνες που
ταιριάζουν στην ηλικία και την ψυχοσύνθε-
ση των παιδιών. Στα σχολεία του Ντονμπάς
όμως αντί για ζωγραφιές υπάρχουν ομοι-
ώματα από νάρκες, χειροβομβίδες, σφαί-
ρες, εκρηκτικά και όλμους. Ο στόχος είναι
κάθε παιδί να ξέρει καλά πώς μοιάζουν τα
πυρομαχικά ώστε να μην κάνει το λάθος να
τα πλησιάσει. «Για να μπει αυτό το “μάθη-
μα” στο σχολικό πρόγραμμα χρειάστηκε να

χυθεί πολύ αίμα», μας λέει ένας από τους
δασκάλους που θέλησε να κρατήσει την
ανωνυμία του υπό τον φόβο διώξεων. Πολ-
λά παιδιά έχουν ακρωτηριαστεί ή σκοτωθεί
από τις νάρκες ή τα πυρομαχικά που βρί-
σκουν στα χωράφια και πλέον γνωρίζουν
από μικρή ηλικία τι πρέπει να προσέχουν.
Ένα σκληρό αλλά αναγκαίο μάθημα ζωής.

Την προσοχή μας κλέβουν οι αφίσες που
βρίσκονται μέσα σε κάθε αίθουσα διδα-
σκαλίας. Ανάμεσα στον πίνακα και τους
χάρτες υπάρχει μια μεγάλη αφίσα με οδη-
γίες για το τι πρέπει να κάνει κάποιος αν
βρεθεί στο επίκεντρο βομβαρδισμού ή αε-
ροπορικής επιδρομής. Η αφίσα απεικονί-
ζει έναν υπερήρωα, δημοφιλή στα παιδιά,
να δίνει τις κατάλληλες οδηγίες επιβίωσης

ανάμεσα σε εικόνες που δείχνουν οπλι-
σμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βλή-
ματα μεγάλου και μικρού διαμετρήματος,
εκρήξεις και κατεστραμμένα σπίτια. «Είναι
για να μάθουμε πώς θα μείνουμε ζωντα-
νοί», μου λέει ο Θοδωρής. Ένας 17χρονος
ομογενής, γεννημένος και μεγαλωμένος
μέχρι τα 10 του στο γειτονικό Ντονέτσκ, μια
από τις δύο μεγάλες πόλεις που ελέγχουν
πλέον οι αυτονομιστές. «Οι γονείς μου
έφυγαν από την πόλη για να με προστατεύ-
σουν. Ήρθαμε στο χωριό γιατί το σπίτι μας
καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς».
Ο Θοδωρής μιλάει πολύ καλά ελληνικά και
αγγλικά. Του αρέσει το σχολείο και θέλει να
πάει στο Κίεβο, στο πανεπιστήμιο. Όμως,
δεν θέλει να φύγει ξανά εξαιτίας του πολέ-
μου. «Φοβάμαι όταν ακούω τις εκρήξεις.
Αλλά περισσότερο ανησυχώ για τον μικρό
μου αδερφό. Είναι παιδί του “πολέμου”.
Από μωρό ακούει πυροβολισμούς και
εκρήξεις. Δεν θέλω να τραυματιστεί περισ-
σότερο», μας λέει κοιτώντας τον χάρτη της

Ουκρανίας. Το ίδιο και η Ειρήνη. Τρομάζει
πολύ από τις οβίδες που σκάνε σχεδόν κά-
θε βράδυ κοντά στο χωριό της, αλλά δεν
θέλει να φύγει. «Εύχομαι να σταματήσει ο
πόλεμος», μας λέει την ώρα που ο δάσκα-
λος των Ελληνικών Ηλίας Χατζίνοφ τής
εξηγεί στα ουκρανικά τι σημαίνει το όνομά
της. «Τα παιδιά τρομάζουν από αυτό που
συμβαίνει. Αν και ζούμε σε αυτό το καθε-
στώς τα τελευταία οκτώ χρόνια, δεν μπο-
ρούμε να συνηθίσουμε τους πυροβολι-
σμούς, τα όπλα και τις βόμβες», λέει η Μα-
ρία Ουστίνοφ, διευθύντρια του σχολείου.

Ολοκληρώνοντας το οδοιπορικό μας στο
χωριό Μπουχάς και λίγο προτού ξεκινή-
σουμε για το Τσερμαλίκ, που βρίσκεται και
αυτό πάνω στη γραμμή του πυρός, οι μικροί
μαθητές υπόσχονται ότι θα έρθουν το κα-
λοκαίρι στην Ελλάδα μαζί με τις οικογένει-
ές τους για να δουν από κοντά την Ακρόπο-
λη και τη θάλασσα. Μια σκέψη που τους δί-
νει δύναμη και αισιοδοξία για να αντέξουν
το σκοτάδι του πολέμου.

stavros.ion@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Μπουχάς/Ντονμπάς

Σταύρος Ιωαννίδης

Μαθήματα επιβίωσης 
στην εμπόλεμη ζώνη

Η Ειρήνη και ο Θοδω-
ρής τρομάζουν πολύ

από τις οβίδες που
σκάνε σχεδόν κάθε

βράδυ κοντά στο χω-
ριό τους, αλλά δεν θέ-

λουν να φύγουν. 
Αριστερά ο δάσκαλος

των Ελληνικών 
Ηλίας Χατζίνοφ

Στα σχολεία του Ντονμπάς αντί για ζωγραφιές υπάρχουν ομοιώματα από νάρκες, χειροβομβίδες, σφαίρες, 
εκρηκτικά και όλμους ώστε κάθε παιδί να ξέρει καλά πώς μοιάζουν και να μην κάνει το λάθος να τα πλησιάσει
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Τ
ις αποφάσεις του για την ανε-
ξαρτησία των περιοχών που κα-
τέχουν οι ρωσόφωνοι αυτονομι-
στές στο Ντονέτσκ και το Λουγ-

κάνσκ (Ντονμπάς) ανακοίνωσε χθες ο
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετά
τη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου
Ασφαλείας για το Ουκρανικό. 

Όπως ανακοίνωσε και επισήμως το
Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος επικοινώ-
νησε με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ
Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο
Όλαφ Σολτς και τους ενημέρωσε για την
απόφασή του να αναγνωρίσει «στο προσε-
χές μέλλον» την ανεξαρτησία του Ντονμ-
πάς, δηλαδή των ανατολικών περιοχών
της Ουκρανίας Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τόσο το Παρίσι
όσο και το Βερολίνο εξέφρασαν την απο-
γοήτευσή τους για την απόφαση του Ρώ-
σου προέδρου.

Διαπραγματευτικά όπλα
Αναλυτές ανέφεραν ότι ο Βλαντίμιρ

Πούτιν «συγκεντρώνει διαπραγματευτικά
όπλα» στη φαρέτρα του τόσο με την πα-
ρουσία του ρωσικού στρατού στα σύνορα
με την Ουκρανία όσο και με την κίνηση να
αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο πε-
ριοχών, όπου η συντριπτική πλειονότητα
των κατοίκων είναι ρωσόφωνοι. Σύμφωνα
με τα λεγόμενα του Ρώσου προέδρου στο
Συμβούλιο Ασφαλείας που έλαβε χώρα
στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν θέλει να προσφέ-
ρει διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα
στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια αναδρομή
στις ιστορικές στιγμές που προηγήθηκαν
και είχαν ως αποτέλεσμα τη διάλυση της
άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης και τη δημι-
ουργία του ουκρανικού κράτους, λέγοντας
ότι ο Λένιν παρέδωσε το Ντονμπάς, δηλα-
δή το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, στη δι-
καιοδοσία της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι
«η Ρωσία δημιούργησε την Ουκρανία».

Παράλληλα, επιτέθηκε στην Ουάσιγκτον
και το ΝΑΤΟ λέγοντας πως «έχουν μετατρέ-
ψει την Ουκρανία σε θέατρο πολεμικών συγ-
κρούσεων», ότι «νατοϊκοί εκπαιδεύουν με
δυτικό εξοπλισμό τους Ουκρανούς και με
drones κατασκοπεύουν τη Ρωσία».

Τι είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Για τις εξελίξεις στα ουκρανικά σύνορα

μίλησε χθες ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενώπιον
της έκτακτης συνεδρίασης του ρωσικού
Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Ρώσος πρό-
εδρος επισήμανε πως «αν η Ρωσία αντι-
μετωπίσει τον κίνδυνο ένταξης της Ου-
κρανίας στο ΝΑΤΟ, η απειλή για τη χώρα
μας θα αυξηθεί ουσιαστικά», ενώ πρό-
σθεσε πως στο Κίεβο δεν σκοπεύει να εκ-

πληρώσουν τις Συμφωνίες του Μινσκ. 
Πάντως, πάνω σε αυτό το θέμα τόνισε

πως ο Εμανουέλ Μακρόν τού είπε ότι η
ηγεσία της Ουκρανίας είναι έτοιμη να
εφαρμόσει την ειρηνευτική διαδικασία
του Μινσκ και εργάζεται πάνω σε νέες
ιδέες για τη διεξαγωγή εκλογών στις δύο
αποσχισθείσες περιοχές. Ο Ρώσος πρό-
εδρος ανέφερε πως θα εξετάσει το αίτημα
να γίνουν ανεξάρτητες οι περιοχές των
Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, το οποίο κατέ-
θεσαν οι αυτονομιστές ηγέτες τους, τονί-
ζοντας πως «όλα αυτά τα χρόνια -και θέλω
να το τονίσω αυτό- οι άνθρωποι που ζουν
σε αυτά τα εδάφη δέχονταν bullying, τους
βομβάρδιζαν και τους είχαν αποκλεισμέ-
νους από τα πάντα. Παράλληλα υποχρέω-
ναν οικογένειες να ζουν σε άσχημες συν-
θήκες, σε υπόγεια». «Η απόφασή μας θα

ανακοινωθεί σήμερα (σ.σ.: χθες)», πρό-
σθεσε ο Πούτιν, προσθέτοντας πως έχει
δεχτεί απειλές και εκβιασμούς από τη Δύ-
ση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Επιπλέον, ανέφερε την πρόθεση της
Ρωσίας για ειρηνική επίλυση της διαμά-
χης στο Ντονμπάς, ωστόσο «οι Αρχές του
Κιέβου πραγματοποίησαν δύο φορές
στρατιωτικές, τιμωρητικές επιχειρήσεις
σε αυτά τα εδάφη» και «η κατάσταση κλι-
μακώνεται για τρίτη φορά».

Απάντηση Μπορέλ
H ΕΕ είναι έτοιμη να αντιδράσει σθενα-

ρά σε περίπτωση αναγνώρισης της ανε-
ξαρτησίας των αποσχισθεισών περιοχών
από τη Ρωσία. Αυτό τόνισε ο ύπατος εκ-
πρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου λίγο μετά

την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
«Παρακολουθήσαμε τη συζήτηση του ρω-
σικού Συμβουλίου Ασφαλείας με μεγάλη
ανησυχία», δήλωσε ο Μπορέλ, απευθύ-
νοντας έκκληση στον Ρώσο πρόεδρο να
σεβαστεί τη διεθνή έννομη τάξη και τις
Συμφωνίες του Μινσκ και να μην αναγνω-
ρίσει την ανεξαρτησία των περιφερειών
της Ανατολικής Ουκρανίας (Λουγκάνσκ
και Ντονέτσκ).

Αντιδρά ο Ζελένσκι
Εντωμεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βο-

λοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι συγ-
κάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας
και Άμυνας. Ο Ζελένσκι ενημέρωσε επί-
σης ότι είχε κατεπείγουσες συνομιλίες με
τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και
τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Ο Πούτιν αναγνωρίζει την
ανεξαρτησία του Ντονμπάς

Είναι οι ανατολικές περιοχές
της Ουκρανίας του Ντονέτσκ
και του Λουγκάνσκ - 
Ενημέρωσε Μακρόν και Σολτς
- Προηγήθηκε Συμβούλιο
Ασφαλείας - Έβγαλε 
διάγγελμα στον ρωσικό 
λαό - Πώς αντέδρασαν 
Μπορέλ και Ζελένσκι

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ συγκαλεί σήμερα στις 9.30 το πρωί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στην Ου-
κρανία, με τη συμμετοχή και του υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από μια
εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης προέδρευσε σε σύσκεψη στο
Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τις εξελίξεις στην Ουκρανία,
κατά την οποία συζητήθηκαν όλα τα πιθανά σενάρια με στόχο
την ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ελλάδας σε φυσικό αέριο. 

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα
το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη



Μ
ε την οικοδομή να ανακάμπτει
συνεχώς και τις μεταβιβάσεις
ακινήτων να βρίσκονται σε
ανοδική τροχιά, το οικονομικό

επιτελείο σχεδιάζει να παρατείνει δύο μέ-
τρα που ενισχύουν περαιτέρω την οικοδο-
μική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται να παραμείνει
στον πάγο για δύο ακόμη χρόνια ο ΦΠΑ
24% στα νεόδμητα ακίνητα και να διατηρη-
θεί το φορομπόνους για τις ανακαινίσεις
κτιρίων.

Ζωντανή η οικοδομή
Η οικοδομή, κόντρα στο τσουνάμι της

πανδημίας, κρατήθηκε ζωντανή. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι από τον Ιανουάριο του
2020 έως τον Οκτώβριο του 2021, δηλαδή
μέσα στην υγειονομική κρίση, εκδόθηκαν
38.237 οικοδομικές άδειες.

Στελέχη της κτηματαγοράς προβλέπουν
σημαντική αύξηση στην έκδοση νέων ιδιω-
τικών οικοδομικών αδειών τους επόμε-
νους μήνες και, όπως σημειώνουν, η ανα-
στολή του ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές
αποτελεί πολύ βασικό σύμμαχο και κίνη-
τρο για τον εκάστοτε κατασκευαστή-επεν-
δυτή που επιθυμεί να επενδύσει στην ελ-
ληνική κτηματαγορά. Στο πλαίσιο αυτό, στο
υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν:

Το Εcofin
Παράταση της αναστολής ΦΠΑ 24% σε

όλα τα ακίνητα και μετά την 31η Δεκεμβρίου
2022 που λήγει κανονικά το μέτρο. Όπως
αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικο-
νομικών, οι αλλαγές στους κανόνες των
συντελεστών ΦΠΑ που αποφάσισε στις αρ-
χές του περασμένου Δεκεμβρίου το Εcofin

δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να παρα-
τείνει την αναστολή του ΦΠΑ 24% στις μετα-
βιβάσεις νεόδμητων ακινήτων για ακόμη
δύο χρόνια και συγκεκριμένα έως το τέλος
του 2024. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, ανά-
λογα με τις δημοσιονομικές συνθήκες, η
Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
εάν θα εφαρμόσει στις μεταβιβάσεις νέων
οικοδομών μειωμένο συντελεστή 13% ή
ακόμη και μηδενικό, όπως ισχύει σε άλλες
χώρες της ΕΕ (π.χ. Λουξεμβούργο).

Διατήρηση της έκπτωσης φόρου για ερ-
γασίες επισκευής και ανακαίνισης ακινή-
των. Το μέγιστο ποσό έκπτωσης διαμορ-
φώνεται, συνεπώς, συνολικά στα 6.400 ευ-

ρώ. Αυτό σημαίνει ότι, εάν κάποιος δαπά-
νησε 5.000 ευρώ μέσα στο 2021 για την
ανακαίνιση του σπιτιού του, τότε θα γλιτώ-
σει φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους
2.000 ευρώ, ποσό το οποίο επιμερίζεται σε
τέσσερα χρόνια: 500 ευρώ αφαιρούνται
από το εκκαθαριστικό του 2022, 500 ευρώ
από το εκκαθαριστικό του 2023, 500 ευρώ
από τον λογαριασμό του 2024 και άλλα 500
ευρώ από το εκκαθαριστικό σημείωμα του
2025.

Ο υπολογισμός της έκπτωσης
Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμ-

βάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις

εργασίες, και όχι τα έξοδα για τις προμή-
θειες υλικών, ενώ απαραίτητες προϋποθέ-
σεις είναι η πληρωμή τους με ηλεκτρονικό
χρήμα (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπλη-
ρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής
τραπεζικής).

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων
Μαρτίου περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό των κατα-
βολών e-ΕΦΚΑ για την τρέχουσα εβδομάδα. Ειδικότερα:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο
των τακτικών πληρωμών του φορέα:
� Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί ποσό 512,9

εκατ. εκατ. ευρώ σε 1.095.261 δικαιούχους για τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου των συνταξιούχων
που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον
ΟΤΕΟΤΕ-1,74%, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

� Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί ποσό 513,1
εκατ. ευρώ σε 1.096.587 συνταξιούχους που προέρχονται
από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕΟΤΕ-1,74%
με ΑΜΚΑ που λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

� Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί ποσό
454,3 εκατ. ευρώ σε 819.266 δικαιούχους για τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου των συνταξιούχων
που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ.

� Η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Μαρτίου θα ολο-

κληρωθεί τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, με την καταβολή
538,5 εκατ. ευρώ σε 906.769 δικαιούχους για κύριες και
επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, των τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ,
τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔEH.

� Θα καταβληθούν επίσης 17 εκατ. ευρώ σε 630 δικαιού-
χους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

� Τέλος, 12,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 34.980 δι-
καιούχους ως παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρό-
τητας κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κη-
δείας).

Πότε θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Μαρτίου

Ώθηση στην αγορά ακινήτων
με δύο φορολογικά μέτρα

Προς παράταση από 
το ΥΠΟΙΚ η αναστολή του ΦΠΑ
24% στα νεόδμητα - Συνέχιση 
έκπτωσης φόρου
για ανακαινίσεις



Ε
φιαλτική θα είναι η κατάστα-
ση στις τιμές της ενέργειας
τουλάχιστον έως το 2023 για
εκατομμύρια νοικοκυριά και

επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Αυτό αποκαλύπτεται μέσα από απόρρη-
το έγγραφο της Κομισιόν, το οποίο διέρ-
ρευσε χθες πριν την... ώρα του, καθώς
επρόκειτο να δημοσιοποιηθεί μέσα
στον Μάρτιο. 

Σύμφωνα με το Euroactiv, που έκανε
την αποκάλυψη, οι τιμές του φυσικού
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας θα
παραμείνουν υψηλές και ασταθείς του-
λάχιστον μέχρι το 2023! Ειδικότερα,
όπως αναφέρεται:

Ανησυχία στην ΕΕ
1. Οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν

να προκαλούν μεγάλη ανησυχία σε ολό-
κληρη την ΕΕ. Οι υψηλές και ασταθείς
τιμές του φυσικού αερίου, που επηρεά-
ζονται έντονα από την υψηλή παγκό-
σμια ζήτηση και τις αυξανόμενες γεω-
πολιτικές εντάσεις, οδηγούν σε υψηλές
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Οι αποθήκες φυσικού αερίου της
ΕΕ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επί-
πεδα και οι ανησυχίες για την ασφάλεια
του εφοδιασμού, που συνδέονται με τη
χαμηλή χρέωση στους αγωγούς από την
Ανατολή, παραπέμπουν σε συνθήκες
αυξανόμενης κρίσης του φυσικού αερί-
ου σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. 

3. Οι τιμές χονδρικής του φυσικού αε-
ρίου είναι περίπου 400% υψηλότερες
απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο και οι τιμές
χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας
κατά 260%.

4. Η άνοδος των λιανικών τιμών του
αερίου ανέρχεται σε 51% και για την
ηλεκτρική ενέργεια στο 30%. 

5. Οι υψηλές τιμές βλάπτουν σοβαρά
όλο το φάσμα της οικονομίας και ανα-
μένεται να παραμείνουν βασικός μο-
χλός πληθωρισμού φέτος. 

6. Το πλήγμα στις βιομηχανίες εντά-
σεως ενέργειας θα τις αναγκάσει να αυ-
ξήσουν τις τιμές σε άλλα προϊόντα περι-
λαμβανομένων και των τροφίμων.

7. Η πίεση στα νοικοκυριά και κυρίως
στα ευάλωτα τμήματα της Ευρώπης θα
γίνει ακόμη μεγαλύτερη, καθώς θα ξο-
δεύουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος
του εισοδήματός τους για τους λογαρια-
σμούς ενέργειας. 

Δώδεκα δράσεις
Η Κομισιόν, σύμφωνα με όσα αναφέ-

ρονται στο έγγραφο, θα προχωρήσει σε
12 δράσεις για να βελτιώσει την ανθε-
κτικότητα του εφοδιασμού της Ευρώ-

πης με φυσικό αέριο. Προτείνει, δε, οι
χώρες να διασφαλίσουν ένα ελάχιστο
επίπεδο αποθήκευσης αερίου έως τις
30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, έτσι ώστε
να υπάρχουν μεγαλύτερες αντοχές για
τον χειμώνα. Επιπλέον η ΕΕ θα προχω-
ρήσει σε πιλοτικό έργο υποστήριξης
χωρών μέσω της πραγματοποίησης
συμφωνιών κοινών προμηθειών για να
γεμίσουν οι αποθήκες φυσικού αερίου.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Κομισιόν, η
αποθήκευση δεν έχει καμία επίδραση
σε αυτό τον χειμώνα, καθώς τα επίπεδα
των αποθηκευμένων ποσοτήτων είναι
σε απροσδόκητα χαμηλά επίπεδα.

Τέλος, η Κομισιόν θα προχωρήσει στη
διαφοροποίηση των προμηθειών από το
ρωσικό αέριο μέσω αγωγών προς το
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το
μεγαλύτερο μέρος του οποίου εισάγεται
από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κα-
τάρ. Επιπλέον, θα προχωρήσει σε ελέγ-
χους από τις εταιρείες προμήθειας,
όπως η ρωσική Gazprom, για να διαπι-
στωθούν φαινόμενα στρέβλωσης του
ανταγωνισμού. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Γεωργιάδης: 65 εκατ.
μέσω Ταμείου
Ανάκαμψης για
βιομηχανικά πάρκα

Με το ποσό των 65 εκατ. ευρώ και μέσω
προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης θα
χρηματοδοτηθούν εννέα βιομηχανικά πάρκα
της χώρας. Τη σχετική σύμβαση υπέγραψε
χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης με τον εντεταλμένο σύμ-
βουλο του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτη Σταμπουλίδη,

παρουσία της γγ Βιο-
μηχανίας Θέμιδας Ευ-
τυχίδου. Η σύμβαση
προβλέπει τη δημι-
ουργία, αναβάθμιση
και εξυγίανση τουλά-
χιστον εννέα βιομη-
χανικών πάρκων σε
ολόκληρη τη χώρα.
Μάλιστα, μέσα στις
προσεχείς εβδομάδες

αναμένεται η αντίστοιχη έγκριση χρηματοδοτι-
κής ενίσχυσης ύψους 35 εκατ. για την ανάπτυ-
ξη του Τεχνολογικού πάρκου «ThessINTEC»
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, που ήδη απο-
τελεί πόλο έλξης επενδύσεων και διεθνών συ-
νεργασιών. Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανά-
πτυξης, «η υλοποίηση των προγραμμάτων θα
αλλάξει παντελώς την εικόνα της παραγωγικής
δραστηριότητας της χώρας, καθώς είναι έργα
που θα προσφέρουν μεγάλο πολλαπλασιαστή
στο ΑΕΠ και θα δημιουργήσουν υψηλά αμει-
βόμενες θέσεις εργασίας για να μένουν οι Έλ-
ληνες στην πατρίδα τους».

Φοροδιαφυγή πολλών
εκατομμυρίων από
κέντρο διασκέδασης

Πάρτι φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυ-
ρίων ευρώ με απόκρυψη εσόδων και μη κατα-
βολή ΦΠΑ αποκάλυψαν οι ελεγκτικές υπηρε-
σίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων σε μεγάλο κέντρο διασκέδασης της Αθή-
νας. Η επιχείρηση ελέγχθηκε αρχικά στα τέλη
Σεπτεμβρίου και η εφορία διαπίστωσε σημαν-
τικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και
των όσων καταγράφουν οι φορολογικοί μηχα-
νισμοί. Οι λογιστές της επιχείρησης δεν προ-
σκόμισαν τα απαιτούμενα παραστατικά και τι-
μολόγια εντός της προθεσμίας που προβλέπει
ο νόμος και στη συνέχεια επιβλήθηκαν πρό-
στιμα. Μόνο για το διάστημα Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου 2021, δηλαδή μέσα στον κορονοϊό,
η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από
3.000.000 ευρώ, μη αποδίδοντας ΦΠΑ αξίας
700.000 ευρώ! Επιπλέον, η απόκρυψη εσόδων
για το 2019 και το 2020 ξεπέρασε τα 2.000.000
και ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε ανέρχεται σε
500.000 ευρώ.
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Τα επτά SOS που επισημαίνονται
σε σχετικό έγγραφο που 
διέρρευσε πριν την ώρα 
του από την Κομισιόν

Διετή εφιάλτη με τις τιμές
ενέργειας βλέπει η ΕΕ



Σ
τάση αναμονής επιδεικνύουν οι
ενεργοί παίκτες στο ΧΑ, με τον
όγκο συναλλαγών να παραμένει

σε περιορισμένα επίπεδα. Η συρρίκνω-
ση της συναλλακτικής έχει διττή ανά-
γνωση. Οι μεν «αρκούδες» διαβλέπουν
στην απουσία αγοραστικού ενδιαφέ-
ροντος την επιβεβαίωση του σεναρίου
του «ταβανιού» και την επικείμενη πτώ-
ση του ΓΔ από τα πολυετή υψηλά του. Οι
αισιόδοξοι από την άλλη μπορούν να
υποστηρίξουν ότι οι εντολές πώλησης
δεν έχουν το βάρος που θα αναστρέψει
την ανοδική τάση της «λοκομοτίβας»
του ΓΔ. Ταυτόχρονα, η συνέχιση του ου-
κρανικού σίριαλ μειώνει την ορατότητα
και διατηρεί τη μεταβλητότητα. Τεχνικά
όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα
υψηλότερα των 950 μονάδων, οι αγορα-
στές θα συνεχίσουν να έχουν στο στό-
χαστρο τετραψήφια νούμερα με πρώτη
αντίσταση στις 1.013 μονάδες. Η βραχυ-
πρόθεσμη τάση θα μπει σε κίνδυνο σε

περίπτωση κλεισίματος χαμηλότερα
των 931 ή χαμηλότερα των 923 μονάδων
(εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και η μεσο-
πρόθεσμη αν παραβιαστεί η ζώνη στή-
ριξης 902 - 891 μονάδων, την οποία υπε-
ρασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. 

Για την περίπτωση του δείκτη υψηλής
κεφαλαιοποίησης, οι αντιστάσεις βρί-
σκονται στις 2.390 - 2.400 και 2.500 μο-
νάδες, με πρώτο ζητούμενο την επι-
στροφή, με κλείσιμο υψηλότερα των
2.371 μονάδων.

ElvalHalcor: Διαπραγματεύσεις
με Cosmos Aluminium

Τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με στό-

χο τη στρατηγική συνεργασία της θυγατρι-

κής της ΕΤΕΜ με την Cosmos Aluminium

επιβεβαίωσε μέσω χρηματιστηριακής ανα-

κοίνωσης η ElvalHalcor. Η ETEM αποτελεί

μία από τις μεγάλες ελληνικές εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στον χώρο του προφίλ

αλουμινίου και ήταν εισηγμένη στο ΧΑ, μέ-

χρις ότου κατά την προηγούμενη δεκαετία

να απορροφηθεί από τη μητρική Elval, η

οποία στη συνέχεια συγχωνεύτηκε με τη

ΧΑΛΚΟΡ, δημιουργώντας τον Όμιλο Elval-

Halcor. Η ΕΤΕΜ αποτελεί σχετικά μικρό

κομμάτι της Elval, της οποίας ο όγκος των

εργασιών προέρχεται κυρίως από τον τομέα

της έλασης. Ειδικότερα, η ΕΤΕΜ έκλεισε το

2020 με κύκλο εργασιών 38 εκατ. ευρώ, ζη-

μίες προ φόρων 3 εκατ. ευρώ και αρνητικά

ίδια κεφάλαια 6,4 εκατ. ευρώ. Μέσα στο

2021 ωστόσο η ΕΤΕΜ ολοκλήρωσε αύξηση

του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή

μετρητών και εισφορά σε είδος συνολικού

ποσού 24,3 εκατ. ευρώ.

Το διπλό «δώρο» αναβάθμισης
της Fitch στις τράπεζες

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιο-

λόγησης των τεσσάρων συστημικών τρα-

πεζών προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης

Fitch, έχοντας δώσει σήμα για τις επικεί-

μενες θετικές εξελίξεις. Ο οίκος αναβάθ-

μισε την Alpha Bank κατά δύο βαθμίδες

σε «B», την Τράπεζα Πειραιώς σε «Β-»

και οι δύο με θετικό outloοk πλέον, ενώ

αναβάθμισε την Εθνική Τράπεζα και την

Eurobank σε «Β+» από «B-» με σταθερό

outlook. Οι αναβαθμίσεις αφορούν τη μα-

κροπρόθεσμη αξιολόγηση (IDR, Issuer

Default Rating) των τραπεζών και την

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας (VR - Viability

Rating).

Profile: Πώληση μετοχών 1,74
εκατ. από τον πρόεδρο του ΔΣ

Η «Profile Systems & Software ΑΕ» ανα-

κοίνωσε ότι ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος,

πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της

εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των

ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 16η Φε-

βρουαρίου 2022 σε πώληση 240.000 κοι-

νών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της

εταιρείας, συνολικής αξίας 1.742.400 ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Holcim, μητρική του Ομίλου Ηρακλής, διοργανώνει για τρίτη χρο-
νιά το πρόγραμμα «Holcim Startup Accelerator» και καλεί νεο-
φυείς επιχειρήσεις από ολόκληρο τον κόσμο να επιταχύνουν τη με-
τάβαση σε αειφόρες και κλιματικά ουδέτερες κατασκευές μέσα
από ανατρεπτικές ιδέες και λύσεις. Πιο αναλυτικά, μέχρι τις 27
Μαρτίου νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβά-
λουν αίτηση σε μία από τις εννέα προκλήσεις του προγράμματος
Accelerator από την κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση αποβλή-
των κατασκευών και κατεδαφίσεων μέχρι τις πράσινες κατα-
σκευαστικές λύσεις και την κοινωνική στέγαση. Πρόκειται για ένα
εξάμηνο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από τον Μάιο μέχρι τον Νο-
έμβριο και θα δώσει στις συμμετέχουσες νεοφυείς επιχειρήσεις
την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε υψηλή τεχνογνωσία και καθο-

δήγηση από κορυφαία στελέχη μεγάλων εταιρειών ανά τον κόσμο αλλά και σε τεχνικές υποδομές, όπως εγκαταστά-
σεις Έρευνας και Ανάπτυξης. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης της επι-
χείρησής τους, να διεκδικήσουν συνεργασίες, καθώς και να αποκτήσουν σχετικές αδειοδοτήσεις.

Οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo κατά τον Ιανουάριο 2022 κατέ-
γραψαν πτώση 14,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μή-
να, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση. Σημει-
ώνεται ότι οι πωλήσεις του Ιανουαρίου 2022 συγκρίνονται με
την ισχυρή ζήτηση του Ιανουαρίου του 2021 που δημιούργη-
σαν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο τέλος του 2020 στην
Ελλάδα. Επίσης, οι φετινές πωλήσεις επηρεάστηκαν αρνητικά
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την αύξηση των κρουσμά-
των Covid-19 με την παραλλαγή Όμικρον, από τις αυξήσεις
στην ενέργεια και στα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης,
καθώς και από τις απεργίες στα λιμάνια. Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι σε ομαλοποιημένη βάση οι πωλήσεις για τον
Ιανουάριο του 2022 θα κυμαίνονταν στα αντίστοιχα περσινά επίπεδα, με τις πληθωριστικές πιέσεις να επηρεάζουν πε-
ρισσότερο τις βαλκανικές χώρες.

Κάμψη πωλήσεων τον Ιανουάριο για την Jumbo

Πρόγραμμα για startups υλοποιεί η Holcim

Βλέποντας και κάνοντας στο χρηματιστήριο
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Ηγέτιδα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
ESG αναδείχτηκε η PwC σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφω-
να με την πρόσφατη, ανεξάρτητη έρευνα της Verdantix.
Η διάκριση αφορά την έντονη δραστηριοποίησή της στον
κλάδο ESG και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και το εύρος
των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της, το
οποίο υποστηρίζει τις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια του
ESG μετασχηματισμού τους. Η έρευνα βασίζεται σε συ-
νεντεύξεις πελατών και αξιολογεί τις επιδόσεις κορυ-
φαίων συμβουλευτικών εταιρειών παγκοσμίως βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, η PwC
κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις του κλάδου συμβου-
λευτικών υπηρεσιών στις κατηγορίες «ESG Στοχοθέτη-
ση και Reporting», «Στρατηγική και Διαχείριση Κινδύ-
νου Κλιματικής Αλλαγής» και «Ενσωμάτωση κριτηρίων
ESG στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων». Η
κατάταξη αυτή υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες ESG απο-
τελούν στρατηγική της προτεραιότητα τόσο σε παγκό-
σμιο όσο και τοπικό επίπεδο.

ΟΤΕ: Μείωση κεφαλαίου
κατά 24,44 εκατ.

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ ανακοί-
νωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 18/01/2022, αποφά-
σισε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την ακύ-
ρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,83 ευ-
ρώ η καθεμία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κε-
φαλαίου της εταιρείας κατά 24.446.988,96 ευρώ και αντί-
στοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο)
του Καταστατικού της. Οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί
στο διάστημα από 01/05/2021 έως 30/11/2021 με μέση τιμή
αγοράς 15,28 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμέ-
νου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση
της 20/02/2020) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Διοικητικές αλλαγές στο Ιατρικό Αθηνών

Το Ιατρικό Αθηνών ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος Μπουτσι-
ούκος, ολοκληρώνοντας μια επιτυχημένη πορεία 38 ετών
ως γενικός διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του ομίλου,
θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τον όμιλο ως σύμβουλος
Διοίκησης. Τον κ. Μπουτσιούκο θα αντικαταστήσει ο Θεό-
δωρος Παπαφωτόπουλος. Ο κ. Παπαφωτόπουλος έχει πο-
λυετή εμπειρία στο αντικείμενο, κατέχοντας σημαντικές δι-
οικητικές θέσεις ευθύνης στη διαχείριση ανθρώπινου δυ-
ναμικού σε πολλές εταιρείες. Τα τελευταία 12 χρόνια κατεί-
χε τη θέση του διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού στην
εταιρεία BIC. Παράλληλα, το Ιατρικό ανακοίνωσε ότι ο Από-
στολος Τερζόπουλος έχει αναλάβει ως σύμβουλος διοίκη-
σης σε οργανωτικά θέματα του oμίλου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο μέλος στην Epsilon
SingularLogic

Στην Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου
Epsilon Net, εντάχθηκε η Κωνσταντίνα Στούμπου,
αναλαμβάνοντας και επίσημα από 15/2/2022 τη θέ-
ση της Partners Network Operations Manager,
όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. Διαθέ-
τοντας πολλά χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της πλη-
ροφορικής, αναλαμβάνει τον συντονισμό και την
οργάνωση των εργασιών του Δικτύου της Epsilon
SingularLogic με στόχο να εφαρμοστούν από
όλους τους συνεργάτες του δικτύου, και ειδικά τα
νέα μέλη του, οι διαδικασίες και οι βέλτιστες πρα-
κτικές του ομίλου.

Δυναμική παρουσία των METRO
Cash & Carry στη Ho.Re.Ca.

Δυναμικό «παρών» έδωσαν και φέτος στην Έκ-
θεση Ho.Re.Ca. τα METRO Cash & Carry, αποδει-
κνύοντας εμπράκτως την υποστήριξή τους στους
εκπροσώπους στον κλάδο και αναδεικνύοντας, για
μια ακόμη φορά, τη σταθερή δέσμευσή τους, να
προσφέρουν κορυφαίες υπηρεσίες και προϊόντα
στους πελάτες τους. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν
το νέο e-shop της αλυσίδας και το πρώτο στην αγο-
ρά που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελμα-
τίες, η υπηρεσία διανομής σε όλη την Ελλάδα και το
πρόγραμμα Επαγγελματικής Καθοδήγησης με τίτλο
«Πετυχαίνουμε μαζί», σχεδιασμένο ειδικά για τους
πελάτες Ho.Re.Ca.

H Goldman Sachs 
επιστρέφει στο Μονακό

Σε άνοιγμα καταστήματος στο Μονακό προχωρά
η Goldman Sachs, με την αμερικανική τράπεζα να
θέλει να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές που προ-
σφέρει το πριγκιπάτο, με σχεδόν 1 στους 3 από
τους 39.000 κατοίκους του να είναι εκατομμυριού-
χος. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Goldman επα-
νεκκινεί τη δραστηριότητά της στο Μονακό έπειτα
από έξι χρόνια απ’ όταν έκλεισε το γραφείο της
στην περιοχή. Πλέον θα κληθεί να ανταγωνιστεί τις
Citigroup και UBS, που έχουν και αυτές γραφεία
στο Πριγκιπάτο.
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Ακόμα μια διεθνής 
διάκριση για PwC

Optima: Στα 33 ευρώ η τιμή-στόχος 
για Coca-Cola HBC

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για την Coca-Cola HBC στα
33 ευρώ από 30 ευρώ προχώρησε η Optima bank, διατη-
ρώντας τη σύσταση «Neutral». Η αύξηση της τιμής ακολου-
θεί την αναθεώρηση των προβλέψεων για τα κέρδη κατά 10%
το 2022-2024, όπως αναφέρει η Optima bank σε σχετικό
σημείωμα. Αυτό αντανακλά την εξαγορά της Coca-Cola E-
gypt, τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της
Covid και την έντονη αναπτυξιακή ορμή στη Νιγηρία το 2021.
Ακολουθεί επίσης την επιβεβαίωση από την εταιρεία του
στόχου για επέκταση των περιθωρίων κατά 20-40 μβ κατά
μέσο όρο μέχρι το 2025.
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«Κόκκινος» ο τίτλος, «πράσινος» μπελάς
O Ολυμπιακός πέτυχε μία ακόμα «κυνική» νί-

κη, 1-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με
γκολ του αγέραστου Ματιέ Βαλμπουενά (37

ετών), αποσπάστηκε 11 βαθμούς στη βαθμολογία
από τον ΠΑΟΚ, που έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στο
«Κλεάνθης Βικελίδης», και το ενδιαφέρον πλέον
μετατοπίζεται στο γκρουπ των έξι πρώτων της βαθ-
μολογίας, οι οποίοι μέσω του μίνι πρωταθλήματος
των δέκα play offs αγώνων θα διεκδικήσουν μία θέ-
ση στην Ευρώπη, αφού τις άλλες δύο θέσεις τις
έχουν σχεδόν καπαρώσει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, νική-
τρια 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στο ΟΑΚΑ.
Σε δύσκολη θέση είναι και ο Παναθηναϊκός, πλέον,
όπως μπορείτε να δείτε στη βαθμολογία, αν και οι
«πράσινοι» έχουν κι άλλο δρόμο προς την Ευρώπη,
στην περίπτωση που κατακτήσουν το Κύπελλο,
όπου παίζουν στον ημιτελικό με τη Λαμία (ΠΑΟΚ -
Ολυμπιακός ο έτερος ημιτελικός). Πέντε ομάδες

διεκδικούν το ένα εισιτήριο, όπως βλέπετε στον
σχετικό πίνακα. Πιο δύσκολο το έργο του Παναθη-
ναϊκού, καθότι έχει ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφό-
ρο και ματς-φωτιά στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρό-
μητο, που καίγεται για βαθμούς. Οι «πράσινοι»
έχουν 10 ήττες σε 24 ματς στο πρωτάθλημα!
Εξίσου δύσκολο είναι το πρόγραμμα για τον Άρη.
Πιο εύκολο το έργο του ΠΑΣ Γιάννινα. Με μία υπο-
σημείωση: Στον Άρη μπορεί να προστεθούν άλλοι
έξι βαθμοί, τους οποίους έχασε από τιμωρία, γιατί
κρίθηκε ένοχος πλαστογραφίας του Σκοπιανού πο-
δοσφαιριστή Λέτσκοφ. Και από τον ΠΑΣ Γιάννινα
μπορεί να αφαιρεθούν πέντε βαθμοί, για παρατυ-
πίες στη μεταβίβαση της ΠΑΕ. Υπενθυμίζουμε ότι
μία ομάδα προάγεται στο Champions League και τα
τρία εισιτήρια για το Conference League θα πάρουν
ο Κυπελλούχος, η 2η και η 3η της βαθμολογίας.
Στα play out θα παίξουν οι οκτώ υπόλοιποι της βαθ-

μολογίας και στη συνολική βαθμολογία ο τελευταί-
ος υποβιβάζεται και ο προτελευταίος παίζει αγώνες
μπαράζ με έναν εκ των δύο πρωταθλητών των δύο
ομίλων της Super League 2.

Πρόγραμμα υποψήφιων Ευρωπαίων
Παναθηναϊκός: ΑΕΚ (εντός), Ατρόμητος (εκτός)
ΠΑΣ Γιάννινα: Λαμία (εντός), Βόλος (εκτός)
ΟΦΗ: Ολυμπιακός (εκτός), Απόλλων Σμ. (εντός)
Αστέρας Τρ.: Λαμία (εκτός), Άρης (εντός), Ολυμπιακός (εκτός)
Άρης: Ατρόμητος (εντός), Αστέρας Τρ. (εκτός),
Ολυμπιακός (εντός)

Σίγουρος πρωταθλητής ο Ολυμπιακός,
σε περιπέτειες ο Παναθηναϊκός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 24 αγώνες

Ολυμπιακός................23.....59

ΠΑΟΚ..........................23.....48

ΑΕΚ.............................23.....42
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Ο Ολυμπιακός νίκησε 81-73 τον
Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυ-
πέλλου Ελλάδας μπάσκετ που έγινε
στο Ηράκλειο, κατέκτησε το 10ο τρό-
παιο της ιστορίας του, αλλά ο μεγά-
λος νικητής δεν ήταν αυτός. Ήταν
ο… πολιτισμός. Το ντέρμπι έγινε με
παρουσία οπαδών και των δύο ομά-
δων, οι οποίοι κάθισαν δίπλα δίπλα
στην κερκίδα, γιατί τα εισιτήρια δό-
θηκαν σε αυτούς που είναι φίλαθλοι
και όχι στα τοξικά χουλιγκάνια των
δυο «αιωνίων». Στο τέλος οι ηττημέ-
νοι χειροκρότησαν τους νικητές,
ανεπίτρεπτο σε άλλες εποχές.

Στο ματς, ο Παναθηναϊκός μέχρι
και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν μπρο-
στά, αλλά στην τελευταία περίοδο το
επιμέρους σκορ ήταν 23-6 και οι
«πράσινοι» σκόραραν μόνο από
ελεύθερες βολές!  Τα δεκάλεπτα:
17-21, 45-39, 67-58, 73-81.

Παναθηναϊκός (Πρίφτης):Μέικον
10, Παπαγιάννης 10, Μποχωρίδης 2,
Κασελάκης 4, Γουάιτ 15, Γιόβιτς,
Νέντοβιτς 23, Έβανς 6, Σαντ Ρος 3.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας):Γουόκαπ
8, Ντόρσεϊ 21, Φαλ 7, Σλούκας 10, Μάρ-
τιν 4, Βεζένκοβ 18, Πρίντεζης, Παπανι-
κολάου 2, Ζαν Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 9.

«Κούπα» ο Ολυμπιακός και ο… πολιτισμός Συρτάκι για τον Γιακουμάκη
Άρχισε το… συρτάκι στη Γλασκόβη για τον

διεθνή Έλληνα σέντερ φορ Γιώργο Γιακουμάκη,
μετά το χατ τρικ που πέτυχε και οδήγησε τη Σέλ-
τικ σε νίκη 3-2 επί της Νταντί Γιουνάιτεντ. Οι
παμπ γέμισαν με Μίκη Θεοδωράκη και ο Κρητι-
κός φορ φιγουράρει σε όλες τις φωτογραφίες
δίπλα στον Γιώργο Σαμαρά, που άφησε εποχή με
τη φανέλα της Σέλτικ.

Ναδάλ: Ευπρόσδεκτος 
να παίξει ο Τζόκοβιτς

Ο μεγάλος νικητής του Australian Open Ράφα
Ναδάλ σε συνέντευξη Τύπου έσπευσε να υπε-
ρασπιστεί τον Νόβακ Τζόκοβιτς αναφορικά με το
θέμα του εμβολιασμού: «Ο καθένας παίρνει τις
αποφάσεις του και πρέπει να ζήσει με αυτές.
Υπό αυτή την έννοια, ελπίζουμε ότι η πανδημία
θα περιοριστεί με κάθε τρόπο και δεν θα υπάρ-
ξουν άλλοι θάνατοι. Ο Νόλε, εμβολιασμένος ή
όχι, καλό θα ήταν να παίξει ξανά».

Έσπασαν το ρόδι ΠΑΟ 
και Μάντσεστερ

Τι κοινό έχουν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και
ο Παναθηναϊκός; Δεν σκοράρουν από κόρ-
νερ! Η Γιουνάιτεντ πέτυχε γκολ με κεφαλιά
του Μαγκουάιρ στο 4-2 επί της Λιντς ύστε-

ρα από 130 κόρνερ! Ο Παναθηναϊκός σκό-
ραρε από κόρνερ ύστερα από 90 εκτελέσεις.

Το έκανε ο Ιωαννίδης στο παιχνίδι της προπε-
ρασμένης αγωνιστική κόντρα στη Λαμία. 

Εθνική μπάσκετ: 
Άρχισε η προετοιμασία

Με 12 παίκτες άρχισε χθες στα Άνω Λιόσια η
προετοιμασία της Εθνικής ανδρών ενόψει των
δύο αγώνων με την Τουρκία (25/2 εντός, 28/2
εκτός), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου
Κυπέλλου 2023. Απουσίαζαν, όπως ήταν λογικό,
οι δέκα παίκτες από Ολυμπιακό και Παναθηναϊ-
κό, όπως και ο Νικ Καλάθης. Παρόντες στην
πρώτη προπόνηση ήταν οι Δημήτρης Αγραβά-
νης, Κωστής Γόντικας, Δημήτρης Κακλαμανά-
κης, Γιώργος Καμπερίδης, Δημήτρης Κατσίβε-
λης, Γιάννης Κουζέλογλου, Βασίλης Μουράτος,
Δημήτρης Μωραΐτης, Νίκος Ρογκαβόπουλος,
Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Φλιώνης και
Βασίλης Χρηστίδης.

Συγκλονιστικό ήταν το μήνυμα κατά του παιδικού καρκί-
νου από τον 21χρονο ποδοσφαιριστή του Παναιτωλι-
κού, Αργεντινό Ελίας Περέιρα: «Στα 13 διαγνώστηκα με
λευχαιμία, το πάλεψα και στα 15 ήμουν νικητής. Έπαιξα
ποδόσφαιρο και κλήθηκα στην Εθνική Ελπίδων. Εγώ τα
κατάφερα. Θα τα καταφέρεις κι εσύ. Μπορείς! Μη στα-
ματάς να παλεύεις». Η προχθεσινή ημέρα ήταν αφιερω-
μένη στον παιδικό καρκίνο.

Όταν
δάκρυσε
ο Γιάννης…

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 30 πόντους στο All Star Game του ΝΒΑ 
με την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς, νικήτρια 163-160 επί αυτής του Κέβιν Ντουράντ 
και δάκρυσε όταν ανακηρύχτηκε ανάμεσα στους 75 καλύτερους όλων των εποχών. 
Είχε και θερμή χειραψία με τον θρύλο των θρύλων Μάικλ Τζόρνταν στο παρκέ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Εγώ νίκησα, πάλεψε κι εσύ»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Στην εξωτική Τζαμάικα απλώνει το
δίμετρο κορμάκι της η Ηλιάνα Παπα-
γεωργίου.

• Η σύντροφος του ηθοποιού
Πάνου Νάτση, που σκοτώθηκε
σε τροχαίο, έκανε τατουάζ τα
αρχικά του.

• Για δύο εμφανίσεις στη Στουτγκάρδη
η παράσταση του Χάρη Ρώμα «Ο Κλέ-
αρχος, η Μαρίνα και ο κοντός».

• Οριστικό τέλος: Η Κατερίνα
Καινούργιου έσβησε από το
Instagram φωτογραφίες με
τον πρώην της Φίλιππο Τσαγ-
κρίδη.

• Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Θό-
δωρος Κάλβος. Το τελευταίο αντίο αύ-
ριο, Τετάρτη, στο Κοιμητήριο Παλαιού
Φαλήρου.

• Ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου,
ο μαέστρος του Παντελή Παν-
τελίδη, δήλωσε πως δεν θα
συνεργαζόταν με τον μικρό
αδελφό τού αδικοχαμένου
τραγουδιστή ούτε για
1.000.000 ευρώ.

• Μαίρη Χρονοπούλου: Εμφανίσθηκε
στην πρεμιέρα της τραγουδίστριας
Κωνσταντίνας και ερμήνευσε το
«Έκλαψα χθες» ύστερα από 55 χρόνια!

• Καταπέλτης ο Λάμπρος Κων-
σταντάρας για συμπαίκτη του
στο «Survivor»: «Με τον Βα-
λάντη δεν θέλω καμία επα-
φή».

• Συγγενείς «φόρτωσαν» με χρυσές
λίρες τον Μαυρίκιο Μαυρικίου και την
Ιλάειρα Ζήση, στους αρραβώνες υπερ-
παραγωγή, στον Άγιο Κωνσταντίνο!

• Ανένδοτη η Κατιάνα Μπαλανί-
κα για την επαγγελματική κόν-
τρα της με τον Αλέξανδρο Ρή-
γα: «Δεν θα τον συγχωρήσω».

• Ένα πρόβλημα υγείας έθεσε την Αγ-
γελική Ηλιάδη οριστικά εκτός «Φάρ-
μας». Νέα είσοδος των Φανής Χαλκιά
και Γιάννη Γιαννούλη.

Τ
ο χρονικό της φονικής επίθεσης του ISIS στην
καρδιά του Παρισιού τον Νοέμβριο του 2015,
που έβαψε με αίμα το καφέ-ρεστοράν «La
belle équipe» όπως και το «Bataclan», έγινε

παράσταση και παρουσιάζεται στη σκηνή του θεάτρου
«ΕΛΕΡ».

Η ιδέα για τη θεατρική μεταφορά της στυγνής μαζικής
δολοφονίας στην Ευρώπη με 130 νεκρούς, ανήκει στη
βραβευμένη σκηνοθέτιδα και δραματουργό Μάρθα
Μπουζιούρη που εστίασε στο αυτοβιογραφικό βιβλίο
του Grégory Reibenberg, ιδιοκτήτη του εστιατορίου, δη-
μιουργώντας ένα συγκλονιστικό έργο-ντοκιμαντέρ με
την επιχορήγηση του υπουργείου Πολιτισμού.

Η παράσταση είναι προϊόν εκτεταμένης έρευνας στη
Γαλλία και περιλαμβάνει οπτικοακουστικά ντοκουμέντα
αλλά και συζητήσεις της Ελληνίδας δημιουργού με τον
ίδιο τον συγγραφέα που επέζησε, όχι όμως και η σύν-
τροφος της ζωής του, Djamila, καθώς και κοντινοί φίλοι
και συνεργάτες του.

«Έχω είκοσι νεκρούς μέσα στο σώμα μου και δεν ξέ-
ρω τι να κάνω. Ήταν όλοι τους ωραίοι άνθρωποι, η γενιά
μας, που αντιπροσώπευε το πνεύμα του Παρισιού. Αντι-
προσώπευε αυτό ακριβώς που μισούν οι τρομοκράτες:
τη διαφορετικότητα, το μοίρασμα, την ανθρωπιά και την
αγάπη. Όχι, δεν έχω μίσος για τους τρομοκράτες. Μόνο
μίσος για τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο. Όμως δεν
γίνεται να ζούμε κρυμμένοι. Ο φόβος στα σωθικά δεν εί-

ναι επιλογή. Πρέπει να αναγεννηθούμε από τις στάχτες
μας. Το “Belle équipe” ήταν και θα παραμείνει ένας χώ-
ρος ζωής», γράφει στο βιβλίο του ο Grégory Reibenberg
που κατάφερε κι έστησε από την αρχή την επιχείρηση
στην καρδιά του Παρισιού, που επαναλειτουργεί.

Η Μάρθα Μπουζιούρη, στο σημείωμά της για την πα-
ράσταση, αποκάλυψε: «Διαβάζοντας το βιβλίο του,
“γνώρισα” έναν γενναίο, ευάλωτο και τρυφερό άνθρωπο,
που μέσα από την προσωπική του τραγωδία μάς παραδί-
δει ένα συγκλονιστικό εγχειρίδιο συμβίωσης με την
απώλεια, ένα έργο-ύμνο στη ζωή και ταυτόχρονα ένα
ηχηρό χαστούκι κόντρα στη διαιώνιση του φόβου και του
μίσους. Τα λόγια του μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά
μου. Τον αναζητώ στο Facebook και του στέλνω ένα αυ-
θόρμητο μήνυμα ζητώντας να τον γνωρίσω. Παραμονές
της επετείου της 13ης Νοεμβρίου, συναντιόμαστε στο
ανακαινισμένο “La belle équipe” με φόντο μια τοιχογρα-
φία με λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων. Του εξηγώ
πως θα ήθελα να μεταφέρω την ιστορία του στη σκηνή,
αναγνωρίζοντας πως του απευθύνω ένα ευαίσθητο αίτη-
μα. Εκείνος ανταποκρίνεται με εμπιστοσύνη. Μου εξο-
μολογείται πως η πρόθεση να γίνει η ιστορία του παρά-
σταση τον συγκινεί».

Το έργο με πρωταγωνιστές τους Νικολίτσα Αγγελακο-
πούλου, Γιώργο Κισσανδράκη, Άννα Κλάδη, Βασίλη Λιά-
κο και Εύα Οικονόμου-Βαμβακά θα παίζεται μέχρι τις 13
Μαρτίου 2022. 

Το μακελειό 
στο «Belle équipe»
αναβιώνει θεατρικά 



Σούπερ μαμά η Φαίη!

Η γλυκιά μαμά Φαίη Σκορδά και τα αγόρια της
ζουν στους ρυθμούς της Αποκριάς. Η οικοδέ-
σποινα του «Πρωινού» έκανε την έκπληξη και εμ-
φανίσθηκε στα προσωπικά της social media με-
ταμφιεσμένη σε πριγκίπισσα με μακριά ξανθιά
κοτσίδα, κίτρινο εντυπωσιακό φόρεμα και ίδιου
χρώματος γάντια, παρέα με τους κανακάρηδές
της. Τα παιδιά της, Γιάννης και Δημήτρης, επέλε-
ξαν τις χαρακτηριστικές στολές από τη διάσημη
ξένη σειρά «Το παιχνίδι του καλαμαριού» και πό-
ζαραν μαζί της, με καλυμμένα πρόσωπα.

Ηφαίστειο η ποπ σταρ

Χαμός στο Instagram από τη νέα σέξι εμφά-
νιση της Ελένης Φουρέιρα. Η «Μiss Fuego» ξε-
τρέλανε τους 1,2 εκατομμύριο followers της με
το πορτοκαλοκόκκινο διαφανές, στενό φόρεμα
που έκρυβε τα απολύτως απαραίτητα, για τις
ανάγκες μιας άκρως «καυτής» φωτογράφισης,
με new look μοβ μαλλιά, αφέλειες, χρυσά κο-
σμήματα και αισθησιακές πόζες. Τα κοινωνικά
δίκτυα πήραν «φωτιά» από το υπερθεάμα που
πρόσφερε η τραγουδίστρια, ενώ διαδικτυακοί
φίλοι ξεσπάθωσαν στον τοίχο της με κομπλι-
μέντα και πιπεράτα σχόλια όλο νόημα.

Πόλος έλξης για την ελληνική
showbiz έχει γίνει το Παρίσι, με
εγχώριες σταρ να κάνουν παρέ-
λαση! Μετά την Αθηνά Οικονομά-
κου και την Τόνια Σωτηροπούλου,
η σημαντική κυρία των θεατρι-
κών παραγωγών Μιμή Ντενίση
επισκέφθηκε τη γαλλική πρω-
τεύουσα, ποζάροντας χαμογελα-
στή στον Πύργο του Άιφελ: «Πό-
λη αγαπημένη! Με θέατρα που
ανοιγοκλείνουν κι εδώ! Μάσκες
παντού. Και πολλή αγάπη για την
Ελλάδα από όλους».

À Paris!

Ο
Άγης Εμμανουήλ μεταλαμπαδεύει την ανάγκη δράσης για
την κλιματική αλλαγή του πλανήτη. Ο γνωστός ηθοποιός
και υπερμαραθωνοδρόμος, που έτρεξε 2.421 χιλιόμετρα

με αφετηρία την Αθήνα και τελικό προορισμό τη Γλασκόβη, μί-
λησε στους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου για τις περι-
βαλλοντολογικές του ευαισθησίες. «Τα 2.421 χλμ. για την κλιμα-
τική αλλαγή είναι πολλά για να ξεχαστούν έτσι εύκολα. Μάλιστα
η δράση μεταλαμπαδεύεται. Ήταν ανάγκη και καθήκον να μιλή-
σω στους νεότερους ανθρώπους. Στο τέλος, δυο αγόρια μου ζή-
τησαν φωτογραφία και αυτομάτως πετάχτηκαν όλα και ήρθαν
δεξιά κι αριστερά μου. Η συνάντηση κράτησε ένα δίωρο που πέ-
ρασε νεράκι, δεν είχα προετοιμαστεί -που σημαίνει πως αν ορ-
γανώσω το υλικό, τα παιδιά θα έχουν ακόμα καλύτερη πρόσλη-
ψη του νοήματος της δράσης, οπότε η παρουσίαση θα γίνει ακό-
μα πιο καθηλωτική», ανακοίνωσε στη σελίδα του.

ΑΑντίο, ΕΡΤ, από τη Μάριον
Η πρώτη ηχηρή μεταγραφή του Open είναι η Μάριον Μιχελιδάκη.
Η παρουσιάστρια, ύστερα από χρόνια συνεργασίας με την ΕΡΤ,
αποχώρησε και λέγεται πως βρήκε στέγη στον τηλεοπτικό
σταθμό ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη, αναλαμβάνοντας μεσημεριανή
εκπομπή με συμπαρουσιαστή-έκπληξη. Ο Φοίβος Παπαδάκης, ο
μεγάλος γιος του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη από το
«Καλημέρα Ελλάδα», θα βρίσκεται στο πλευρό της, κάνοντας τα
πρώτα του τηλεοπτικά βήματα.

Ο μοναχογιός τού Βασίλη Κικίλια ακολουθεί
τις αθλητικές προτιμήσεις του διάσημου
μπαμπά του. Ο μόλις 14 μηνών Παναγιώτης-
Αντώνιος δήλωσε από την κούνια «βαμμένος»
ΑΕΚτζής, ποζάροντας στο Instagram με την
κιτρινόμαυρη φανέλα του «δικεφάλου». Ο
υπουργός Τουρισμού και πρώην επαγγελμα-
τίας μπασκετμπολίστας της « Ένωσης», απα-
θανάτισε τον Κικίλια τζούνιορ με την αθλητική
στολή σχολιάζοντας όλο περηφάνια στη φωτο-
γραφία: «Για πάντα Αεκάρα».
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Επιστροφή στα θρανία

ΑΕΚτζης ο τζούνιορ



E
να από τα πράγματα που μάθαμε μέσα από τη
νόσηση με Covid-19 είναι η ανοσμία ή αγευσία
(απώλεια της όσφρησης ή της γεύσης) και άλ-
λα νευροανοσολογικά σύνδρομα. Τον Απρίλιο

του 2021 δημοσιεύθηκε στο έγκυρο περιοδικό
«Lancet» μια έρευνα στην οποία μελετήθηκε συγκριτι-
κά και στατιστικά το ιστορικό 236 χιλιάδων ανθρώπων
που είχαν νοσήσει από την Covid-19 και είχαν θερα-
πευτεί. 

Η έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις από αυτούς
τους ανθρώπους παρουσίασε κάποιο νευρολογικό ή
ψυχιατρικό πρόβλημα έξι μήνες μετά τη νόσησή του,
ένας στους πενήντα έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο και
ένας στους έντεκα εμφάνισε σοβαρές διαταραχές των
εγκεφαλικών του λειτουργιών. «Πώς σχετίζονται αυτές
οι νευρολογικές επιπτώσεις με μια ιογενή νόσο, την
οποία μέχρι τότε ο ιατρικός κόσμος αντιμετώπιζε κυ-
ρίως ως μια λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, η
οποία προκαλούσε πνευμονολογικά και ανοσολογικά
προβλήματα; Τεκμηριώνεται αυτός ο συσχετισμός από
τα μέχρι τώρα δεδομένα και, αν ναι, υπεύθυνος για αυ-
τό είναι ο νέος κορονοϊός ή το ανοσιακό μας σύστημα,
το οποίο αντιδρώντας στην “εισβολή”, προκαλεί μια κα-
ταστροφική φλεγμονή η οποία, ανάμεσα στα άλλα, επη-
ρεάζει και τον εγκέφαλο», δηλώνει ο κ. Κωνσταντίνος
Βουμβουράκης, διευθυντής-υπεύθυνος Τμήματος
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, καθηγητής Νευρολογίας-
Νευροανοσολογίας ΕΚΠΑ.

Πριν από τον SARS-CoV-2 ήταν γνωστοί έξι κορονοϊ-
οί που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Οι τέσσερις από αυ-

τούς προκαλούν ήπιες λοιμώξεις του αναπνευστικού,
ενώ οι δύο, ο MERS-CoV το 2012 και ο SARS-CoV το
2002-03, προκάλεσαν πανδημίες και έχουν γίνει αιτία
θανάτων. Με τη βοήθεια πειραματικών μοντέλων έχει
βρεθεί ότι αυτοί οι δύο κορονοϊοί (MERS-CoV και

SARS-CoV) μπορούν να εισβάλουν στο νευρικό σύστη-
μα και να προκαλέσουν ποικίλα νευρολογικά προβλή-
ματα τόσο στο κεντρικό (ΚΝΣ) όσο και στο περιφερικό
(ΠΝΣ) σύστημα. 

Ο ιός, μέσω της ακίδας του, της γλυκοπρωτεΐνης S,
συνδέεται στον υποδοχέα του μετατρεπτικού ενζύ-
μου της αγγειοτενσίνης 2 (ACE2). Το ένζυμο ACE2
ανιχνεύεται σε πολλά όργανα και συστήματα του σώ-
ματος: στη μύτη, τους πνεύμονες, τα νεφρά, το ήπαρ,
τα αιμοφόρα αγγεία, το ανοσοποιητικό σύστημα και
τα αγγεία του εγκεφάλου (αλλά όχι στον εγκέφαλο).
Σε αυτό το στάδιο της προσβολής οι ασθενείς πα-
ρουσιάζουν υποσμία, ανοσμία και αγευσία, οι οποί-
ες είναι αναστρέψιμες. 

Οι επιπτώσεις της προσβολής του κεντρικού και του
περιφερικού νευρικού συστήματος από τον κορονοϊό
που έχουν καταγραφεί, περιλαμβάνουν: νευρολογικά
συμπτώματα, νευρολογικές διαταραχές και όψιμες
νευρολογικές εκδηλώσεις. Τα συχνότερα νευρολογικά
συμπτώματα είναι: ζάλη (9%), κεφαλαλγία (6-13%), κα-
ταβολή, υπογευσία-αγευσία (5-30%), υποσμία-ανοσμία
(5-70%), μυαλγία (14,9%). 
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Τα συχνότερα συμπτώματα 
είναι: ζάλη, κεφαλαλγία, 
καταβολή, υπογευσία-αγευσία, 
υποσμία-ανοσμία, μυαλγία

Η μετα-κορονοϊό εποχή
Παρά το γεγονός ότι ο νευροβιολογικός μη-
χανισμός της δράσης των κορονοϊών στον
εγκέφαλο έχει αρχίσει να γίνεται κατανοη-
τός, ακόμα αγνοούμε ποιες από τις παραπά-
νω εκτιθέμενες νευρολογικές διαταραχές
μπορεί να αποδοθούν αποκλειστικά στην ει-
σβολή του κορονοϊού στον οργανισμό και
ποιες σε προϋπάρχοντες υποκείμενους πα-
ράγοντες. «Η πανδημία της Covid-19 βρί-
σκεται σε εξέλιξη και καθημερινά αντλούν-
ται πληροφορίες τόσο σε κλινικό όσο και σε
εργαστηριακό επίπεδο. Οι θεράποντες ια-
τροί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για
την εμφάνιση νευρολογικών επιπλοκών σε
ασθενείς με νόσο Covid-19 τόσο κατά τη
διάρκεια της πανδημίας όσο και αργότερα. Η
μετα-Covid εποχή θα συνοδεύεται πιθανώς
από μια “νέα πανδημία” αναζήτησης, γνώ-
σης, και ίσως ριζικότερης αντιμετώπισης
των νευρολογικών νοσημάτων», καταλήγει
ο κ. Βουμβουράκης.

Κωνσταντίνος Βουμβουράκης, 
διευθυντής-υπεύθυνος 
Τμήματος Σκλήρυνσης κατά 
Πλάκας, καθηγητής Νευρολογίας-
Νευροανοσολογίας ΕΚΠΑ

Covid και νευρολογικές διαταραχές



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)
Εσάς τους Κριούς, η ασφάλειά σας, είτε οικονο-
μική είτε συναισθηματική, θα σας απασχολήσει
έντονα. Είναι μια δύσκολη στιγμή που θα πρέπει
να διευκρινίσετε στους άλλους εκείνα που έχουν
αξία για εσάς και να τα διεκδικήσετε. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, τα πράγματα σήμερα δεν
θα κυλήσουν με ηρεμία. Έχετε πολλά θέματα που
θα σας απασχολήσουν, βάζοντας σε πρώτο πλά-
νο την προσωπική σας ζωή, αλλά και τους αν-
θρώπους που χαρακτηρίζουν το επαγγελματικό
σας περιβάλλον. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ένα θέμα εργασιακό θα σας δημιουργήσει ανα-
σφάλεια και κακή διάθεση. Ίσως να μην έχετε
λειτουργήσει σωστά κατά το παρελθόν και τώρα
θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη των πράξε-
ών σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους θα υπάρξουν πολλά
γεγονότα που θα πρέπει να διαχειριστείτε με
έξυπνο τρόπο, βάζοντας την προσωπική ευθύ-
νη σε πρώτο πλάνο. Δεν είναι η πιο εύκολη μέ-
ρα για εσάς, αλλά τολμήστε να στηρίξετε τις
αλήθειες σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες σήμερα χτυπά ένα καμ-
πανάκι συναγερμού, σε πολλά θέματα που
πρέπει να διαχειριστείτε με έξυπνο τρόπο. Εί-
ναι η στιγμή που όλα θα εναντιωθούν, σαν να
θέλουν να σας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αν και είστε αρκετά προστατευμένοι αυτή την πε-
ρίοδο, θα πρέπει σήμερα να γίνετε πιο επιεικείς με
τους άλλους και να βάλετε τα πιο σημαντικά γεγο-
νότα σε άλλο χρόνο. Τώρα αφήστε να κυλήσουν οι
καταστάσεις, με ήρεμο τρόπο, χωρίς να έχετε έν-
τονες αντιδράσεις. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια μέρα από τις αρκετά απαιτητικές του μήνα,
όπου θα υπάρξουν παράπονα και κακή συνεν-
νόηση με τους άλλους. Σίγουρα θα πρέπει να
σκεφτείτε τι έχετε κάνει λάθος και με αυτό τον
τρόπο να βάλετε σε σειρά τα πιο σημαντικά για
εσάς. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα, η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο γίνεται ανα-
τρεπτική και σκληρή σε γεγονότα, επειδή δέχεται
δύσκολες όψεις. Όσοι ανήκετε στο δεύτερο δεκαή-
μερο, χρειάζεται να διαχειριστείτε τις καταστάσεις
με μεγαλύτερη προσοχή. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη και σήμερα στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι, δεν λειτουργεί σωστά σε εργασιακά θέ-
ματα, αλλά και στην ψυχολογία σας. Είστε πολύ
αισιόδοξοι και ανοιχτοί σε προκλήσεις, για να
αντέξετε μια πίεση που, μάλιστα, δεν είναι ξε-
κάθαρη και φανερή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αν σήμερα πρέπει να ασχοληθείτε με ένα οικονο-
μικό θέμα, δεν είναι η καλύτερη στιγμή. Αν πάλι
θελήσετε να ασχοληθείτε με τα ταλέντα σας και
να βρεθείτε κοντά σε πρόσωπα που έχετε κοι-
νούς προορισμούς, θα έλεγα ότι οι δυσκολίες
που θα παρουσιαστούν, θα σας κάνουν αρκετά
απαισιόδοξους και σίγουρα η κρίση σας δεν θα
είναι η πιο σωστή. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Επαγγελματικά και οικογενειακά θέματα θα
εμφανίσουν σήμερα αρκετές δυσκολίες, θα
σας κουράσουν και θα θελήσετε να κάνετε μια
υποχρεωτική στάση, για να δείτε τα πράγματα
περισσότερο αποστασιοποιημένοι.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Τώρα χτίζετε αρκετά πράγματα στη ζωή σας.
Ακόμη και να μην το έχετε καταλάβει, οι
αποφάσεις που θα πάρετε, θα ορίσουν τη
μελλοντική σας πορεία, οπότε μην κάνετε
εκπτώσεις πουθενά και σε κανέναν.
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Σήμερα η Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού
δέχεται τις δύσκολες όψεις του Κρόνου και
Ουρανού, όπου επιβαρύνονται οι συνθήκες

και τα γεγονότα αυτής της μέρας. Ίσως, μάλιστα
με το επερχόμενο τετράγωνο μεταξύ του Ερμή και
Ουρανού, που θα πραγματοποιηθεί στις 24-25/2,
η επικοινωνία και οι γέφυρες καλών εξελίξεων να
τρίζουν. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι, σε
προσωπικό επίπεδο, όσοι ανήκετε στα ζώδια του
Σταθερού Σταυρού (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και
Υδροχόοι) θα πρέπει να ρίξετε τους τόνους, να
αναλογιστείτε και τις δικές σας ευθύνες και να
σκεφτείτε το ενδεχόμενο κάποιων αλλαγών, που θα
σας φέρουν λύτρωση.



Ε
ξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η συνέν-
τευξη του Ευκλείδη Τσακαλώτου
στην «Καθημερινή». Μάθαμε λοι-
πόν ότι ο κ. Τσακαλώτος θεωρεί ως

σημαντικότερα προσόντα του κ. Τσίπρα τη «λαϊ-
κότητα» και τον «τακτικισμό» του. Μας αποκα-
λύπτει επίσης ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είναι
ανασφαλής. «Έχει μια ανασφάλεια που δεν δι-
καιολογείται», λέει. Και προσθέτει ότι ο κ. Μη-
τσοτάκης κάνει καλύτερη επιλογή συμβούλων
από τον κ. Τσίπρα.

Το να είναι κανείς «λαϊκός» δεν σημαίνει ότι
γνωρίζει ή ότι έχει λύσεις για τα προβλήματα του
κόσμου. Υπάρχουν εξαιρετικοί επαγγελματίες
που δεν είναι «λαϊκοί», αλλά τη δουλειά τους την
ξέρουν και την κάνουν εξαιρετικά. Και υπάρχουν
και λαϊκοί που υπολείπονται. Όσον αφορά τον τα-
κτικισμό, πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει σημα-
σία πώς χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο προτέ-
ρημα. Αν χρησιμοποιείται προς όφελος του τόπου
ή μόνο για προσωπικό ή κομματικό όφελος.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή συμβούλων, είναι ένα
ζήτημα καθοριστικό για την πορεία και εξέλιξη
κάθε πολιτικού. Στην Ιστορία υπάρχουν δύο είδη
πολιτικών που θεωρούνται επιτυχημένοι. Πρώ-
τον, εκείνοι που έχουν ισχυρή προσωπικότητα και
παίρνουν στην πλάτη τους όλα τα θέματα με τα
οποία ασχολούνται, όπως ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής ο οποίος είχε τον απόλυτο έλεγχο της κυ-
βέρνησής του και κάθε πράξης που συντελούν-

ταν, και εκείνοι που γνωρίζουν μέχρι πού φτάνει ο
ίσκιος τους, αλλά έχουν την ικανότητα να επιλέ-
γουν σωστούς συνεργάτες. Στη δεύτερη περίπτω-
ση ιστορικά ανήκει ο Ιουστινιανός, ο οποίος το
μοναδικό προτέρημα που είχε ήταν να επιλέγει
σωστούς συνεργάτες - και μέσω αυτών έμεινε
στην Ιστορία.

Ωστόσο, το σημαντικότερο εξ αυτών που είπε ο
κ. Τσακαλώτος βρίσκεται αλλού. Όταν ρωτήθηκε
αν τον επηρέασε η αίγλη της εξουσίας κατά την
υπουργική του θητεία, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
απάντησε: «Λιγότερο από άλλους. Δεν σημαίνει
ότι είμαι καλύτερος άνθρωπος, αλλά αν έχεις πάει
σε ένα σχολείο που ιδρύθηκε το 1500, σε ένα κο-
λέγιο στην Οξφόρδη που ιδρύθηκε το 1341, δεν
έχεις ανασφάλεια. Έχεις μια αστική αυτοπεποί-
θηση. Δεν το λέω με υπεροψία. Το αντίθετο. Η
Αριστερά θα ήθελε όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυ-
τοπεποίθηση και τα εφόδια για να την αποκτή-
σουν».

Ο κ. Τσακαλώτος λοιπόν δεν έχει ανασφάλεια.
Έχει «αστική αυτοπεποίθηση», επειδή πήγε στα
συγκεκριμένα, ομολογουμένως εξαιρετικά, αλλά
πανάκριβα σχολεία. Και τονίζει μάλιστα ότι «η
Αριστερά θα ήθελε όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυ-
τοπεποίθηση και τα εφόδια για να την αποκτή-
σουν». Που σημαίνει ότι η Αριστερά θα ήθελε όλοι
οι άνθρωποι να έχουν την οικονομική δυνατότητα
-όπως είχε ο ίδιος- για να πάνε σε ανάλογα σχο-
λεία για να αποκτήσουν τα ίδια με εκείνον εφόδια

που θα τους δίνει την ίδια αυτοπεποίθηση στη
ζωή τους.

Με λίγα λόγια, ο κ. Τσακαλώτος μάς λέει ότι θα
ήθελε όλοι να έχουν την οικονομική δυνατότητα
να φοιτήσουν σε ιδιωτικά ιδρύματα, όπως αυτά
που φοίτησε αυτός. Δηλαδή, ο κ. Τσακαλώτος με
έναν έμμεσο αλλά σαφή τρόπο μάς λέει ότι τάσσε-
ται υπέρ της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, από την οποία άντλησε ο ίδιος τα εφόδια και
την αυτοπεποίθησή του.

Το ερώτημα είναι γιατί αυτήν τη θετική βιωματι-
κή εμπειρία, που ο κ. Τσακαλώτος μπόρεσε να
αποκτήσει λόγω της οικονομικής δυνατότητας
που είχε η οικογένειά του, ο ίδιος τη στερεί από τα
ελληνόπουλα; Γιατί δεν καταλαβαίνει ότι μια σύγ-
χρονη Αριστερά θα έδινε τη δυνατότητα στα παι-
διά των εχόντων να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστή-
μια και να ανοίξουν έτσι θέσεις στα δημόσια για τα
παιδιά του λαού;

Και εν πάση περιπτώσει, αν ο ίδιος πιστεύει ότι
ανήκει σε ένα κόμμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής
Αριστεράς, σε τι διαφέρει από το αρτηριοσκλη-
ρωτικό ΚΚΕ που έχει ταυτόσημη με τον ΣΥΡΙΖΑ
θέση για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστη-
μίων;

Να λοιπόν πού θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει
τη διαφορά. Να και πού θα μπορούσε ο έχων την
αστική αυτοπεποίθηση και ασφάλεια κ. Τσακαλώ-
τος να διαφοροποιηθεί από τον... ανασφαλή κ.
Τσίπρα.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Κι όμως, κύριε Τσακαλώτε, ο ΣΥΡΙΖΑ
θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά!

Με έναν 
έμμεσο αλλά σαφή

τρόπο τάσσεται
υπέρ 

της ιδιωτικής
τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, 
από την οποία

άντλησε ο ίδιος 
τα εφόδια

και την
αυτοπεποίθησή του 
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