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Π
άει κι ο Άλκης. Όπως πήγε κι ο Δημητριά-
δης, ο Φιλόπουλος, ο Καρνέζης, ο Μποζα-
τζίσκι, ο Κωνσταντίνου, ο Παναγιώτου, ο
Μπλιώνας, ο Λιάκας, ο Ντόλιας, ο Ρουσά-

κης, ο Κατσούλης. Κι άμα δεν σας λένε τίποτα τα επί-
θετα αυτά, είναι όλοι τους νεκροί, θύματα της οπαδι-
κής βίας, δώδεκα στο σύνολο. Κι αυτοί μανούλα είχαν,
που τους περίμενε να γυρίσουν και δεν γύρισαν. Και
πόσοι άλλοι, ακόμα, έμειναν ανάπηροι κι ανήμποροι
να ζήσουν. Το δάκρυ δεν στέρεψε, διότι δεν υπάρχει
δάκρυ. Η κοινωνία που… ευαισθητοποιείται διαχρονι-
κά σε παρόμοιες περιπτώσεις, αφού θρηνεί επιδερμι-
κά, δεν λέει να καλυτερεύσει. Σε τρεις ημέρες θα έχει
ξεχαστεί ο Άλκης που δολοφονήθηκε στου Χαριλάου.
Και η ζωή θα συνεχιστεί σαν να μη συνέβη τίποτα,
όπως έγινε με τον Μποζατζίσκι και τα άλλα παιδιά που
δολοφονήθηκαν. Έγιναν πλέον… στατιστική. Στην

επόμενη δολοφονία, θα αρχίσουν και πάλι τα δακρύ-
βρεχτα σχόλια και οι πομπώδεις αναλύσεις του φαι-
νομένου, θα μιλήσουν ψυχολόγοι, αστυνομικοί, σαϊ-
εντολόγοι, απλοί πολίτες, και θα εκφράσουν τον απο-
τροπιασμό τους. Και λέει γι’ αυτό ο Νίκος Καββαδίας:
«Εκτός από τη μάνα σου, κανείς δεν σε θυμάται, σε
τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού». Είναι μεγάλη
αλήθεια. Η κοινωνία είναι επιτηδευμένα παράλυτη
χρόνια τώρα, χωρίς αξιακό σύστημα, χωρίς θέσφατα.
Είναι χύμα. Είναι αυτή η κοινωνία που μεγιστοποιεί το
ελάχιστο και ελαχιστοποιεί το μέγιστο. Και δεν αλλά-
ζει. Λέει ο Νίτσε: «Το φίδι που δεν μπορεί να ρίξει το
δέρμα του, πρέπει να πεθάνει». Και ακόμα: «Αν κοιτά-
ξετε αρκετά για μια άβυσσο, η άβυσσος θα σας κοιτά-
ξει πίσω». Κι ο Χατζιδάκις: «Όταν συνηθίζεις το τέρας,
αρχίζεις και του μοιάζεις». Είμαστε όλοι τέρατα της
κοινωνίας αυτής, την οποία σφυρηλάτησαν εντέχνως

για να μη μείνει τίποτα όρθιο ως φάρος συνείδησης
και λάβαρο ανθρωπιάς. Η κοινωνία όπλισε το χέρι του
δολοφόνου που σκότωσε τον Άλκη, κανένας δεν γεν-
νήθηκε δολοφόνος. Οι δολοφόνοι είναι μέρος της κοι-
νωνίας που αθωώνει. Αυτή η κοινωνία που δεν προ-
σφέρει παιδεία, κυρίως, τουναντίον αποθεώνει το ευ-
τελές, ηρωοποιώντας τους παίκτες ενός τηλεριάλιτι.
Οι άνθρωποι του πνεύματος στη χώρα έχουν τεθεί στο
περιθώριο και επιβιώνουν οι φελλοί που παράγουν
ανθρώπους χωρίς κριτική σκέψη, αλλά επιφανειακή
προσέγγιση, έτοιμοι να δεχτούν ότι η δολοφονία μπο-
ρεί και να είναι μέρος της κουλτούρας μας. Ο βιασμός
σίγουρα είναι. Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ δεν…
φτουράει μπροστά στην τηλεπερσόνα που μοστράρει
τη δικτατορία της αισθητικής. Η κοινωνία έστρεψε το
μαχαίρι στον εαυτό της, για να παραφράσουμε τον
Καββαδία.
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Π
λέγμα συνδυασμένων όσο και αλλη-

λοσυμπληρούμενων πρωτοβουλιών
δρομολογεί η κυβέρνηση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, καθώς αναγνωρίζει

στη «σκιά» της ακρίβειας σε ενέργεια και είδη
πρώτης ανάγκης μία σοβαρή απειλή για τον οι-
κογενειακό προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση
για την κοινωνική συνοχή. 

Την ίδια ώρα, η απρόσκοπτη εκπλήρωση των
προεκλογικών εξαγγελιών της στο οικονομικό
πεδίο, και δη σε αυτό της αποκλιμάκωσης της
φορολογίας, παρά το «ασφυκτικό» περιβάλλον
που έχουν διαμορφώσει τα δεκάδες δισ. ευρώ
που έχουν δαπανηθεί για να κρατηθούν όρθια
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εκπέμπει σύμ-
φωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους διπλό
μήνυμα: ότι το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει
συνεπές ως προς τις προτεραιότητες που έχει
θέσει και δεν λοξοδρομεί παρά τις «αναπο-
διές», και ότι η εντυπωσιακή οικονομική ανά-
καμψη που έχει επιτευχθεί αναχρηματοδοτεί
κατ’ ουσίαν, μέσω του δημοσιονομικού χώρου
που δημιουργεί, τη συνέχιση της πολιτικής των
φορολογικών ελαφρύνσεων.  

Αιφνιδιασμός
Στο φόντο της ήδη προαναγγελθείσας εδώ

και λίγες εβδομάδες νέας αύξησης του κατώ-
τατου μισθού από την 1η Μαΐου, η χθεσινή -
αιφνίδια για τους μη μυημένους στο κυβερνη-
τικό παρασκήνιο-, επίσης νέα, όσο και μόνιμη
μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13% αποτελεί τη δεύ-
τερη κατά σειρά βαρυσήμαντη παρέμβαση του
Μεγάρου Μαξίμου υπέρ της στήριξης του δια-
θέσιμου οικογενειακού εισοδήματος, όπως
επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη. «Η νέα
πρωτοβουλία εδράζεται στη συνεπή οικονομι-
κή πολιτική που ακολουθούμε και επιτρέπει
ανάλογα πρόσθετα μέτρα ανακούφισης, είναι,
ωστόσο, μια κίνηση ρεαλιστική, που δεν υπερ-
βαίνει τα δημοσιονομικά όρια», επεσήμανε
μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, επιβεβαι-
ώνοντας εμμέσως πλην σαφώς τις πληροφο-
ρίες που έφεραν την εν λόγω κίνηση να μην
αιφνιδιάζει τους επικεφαλής των θεσμών, που
οσονούπω ξαναπιάνουν δουλειά στη χώρα
μας. Τουναντίον, καλά πληροφορημένες πηγές
από το οικονομικό επιτελείο τονίζουν πως η
κυβέρνηση είχε ενημερώσει εγκαίρως τους
θεσμούς για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία
στο πλαίσιο της 13ης αξιολόγησης χωρίς να
υπάρξουν ενστάσεις. 

Εν μέσω ηλεκτρισμένου πολιτικού κλίματος
μοιάζει αναπόφευκτο -τουλάχιστον για όλους
όσοι έχουν μάθει να αποκωδικοποιούν γεγο-
νότα και δραστηριότητες με τον παλαιό-παρα-
δοσιακό τρόπο- ανάλογες κινήσεις να ξυπνούν
συνειρμούς πρόωρων εκλογών. Το αντεπιχεί-
ρημα από το Μέγαρο Μαξίμου είναι πως η μεί-
ωση στον ΕΝΦΙΑ εντάχθηκε στις προ μηνών
πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, άρα,
ούτε ως κεραυνός εν αιθρία έρχεται ούτε ως

κίνηση υπαγορευμένη από μια πιεστική πολι-
τική κατάσταση.

Τούτο, βεβαίως, δεν σημαίνει πως δεν επι-
δρά στον συγκεκριμένο πολιτικό χωροχρόνο,
όπως παρατηρεί τακτικός συνομιλητής του
πρωθυπουργού. Για τους πιο παρατηρητικούς,
πρωτοβουλίες σαν τη χθεσινή μοιάζουν φυσι-
κή συνέχεια της αποστροφής του Κυριάκου
Μητσοτάκη στο τέλος της ομιλίας του το βράδυ
της περασμένης Κυριακής ότι «το καταδικα-
σμένο παρελθόν μέμφεται το δημιουργικό πα-
ρόν και το ελπιδοφόρο μέλλον». Κυβερνητικά
στελέχη υπογραμμίζουν πως η συνεπής υλο-
ποίηση της στρατηγικής, που απεδείχθη νικη-

φόρα τον Ιούλιο του 2019, αποτελεί την καλύτε-
ρη απάντηση στην πολιτική όξυνση και τον δι-
χασμό, στον οποίο επενδύει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Εξίσου αξιομνημόνευτη, σύμφωνα με τα ίδια
πρόσωπα, είναι και η επιβεβαίωση πως η κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί μια πολιτι-
κή χωρίς ταξικές παρωπίδες, με στόχο την ανά-
πτυξη, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, μια πολιτι-
κή που ευνοεί την αύξηση του διαθέσιμου εισο-
δήματος για τους κοινωνικά αδύναμους και την
πολυπληθή μεσαία τάξη, η οποία δοκιμάστηκε
επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στο
πλαίσιο αυτό, τονίζουν οι ίδιες πηγές, τέτοιες
πρωτοβουλίες απευθύνονται ευθέως στη μεγά-

λη μάζα των μετριοπαθών ψηφοφόρων του πολι-
τικού Κέντρου, που ενδιαφέρονται για τη βελτίω-
ση της καθημερινότητάς τους και απεχθάνονται
την ασάφεια.
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Δεύτερη κατά σειρά
βαρυσήμαντη παρέμβαση 
της κυβέρνησης υπέρ 
της στήριξης του διαθέσιμου
οικογενειακού εισοδήματος

Ο πρωθυπουργός είχε ρίξει τις πρώτες προει-
δοποιητικές βολές στο ΚΙΝΑΛ πριν από μερι-
κές εβδομάδες, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Παράλ-
ληλα, ο Γιάννης Οικονόμου είχε κατηγορήσει
το κόμμα για αφωνία στο θέμα της εκκένωσης
της κατάληψης στο ΑΠΘ. Μετά, όμως, και το
σόου Πολάκη, είναι πλέον σαφές ότι το Μέγαρο
Μαξίμου έχει βάλει στο στόχαστρο τη Χαριλά-
ου Τρικούπη, με δεδομένη τη συνειδητοποίηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν… πολυτραβάει και, βεβαίως, με στόχο την «προίκα» του
κεντρώου ακροατηρίου.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το
κυβερνητικό επιτελείο, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα επιτρέψει στον
κ. Ανδρουλάκη να αποφύγει τις πολιτικές μάχες και θα συνεχί-
σει να τον πιέζει να πάρει ξεκάθαρες θέσεις σε κεντρικά ζητή-
ματα. Εκεί εντάσσεται και η αναφορά Μητσοτάκη μόνο στα στε-
λέχη της παράταξής του για τη στοχοποίηση που δέχτηκαν στην
υπόθεση Novartis και η προτροπή προς τον νέο πρόεδρο του ΚΙ-
ΝΑΛ να μιλήσει ο ίδιος για τα στελέχη της δικής του παράταξης.
Κάτι που δεν έκανε με παρρησία ο κ. Ανδρουλάκης, με αποτέλε-
σμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος να καλεί με διπλή του παρέμβαση
την κυβέρνηση να αναγνωρίσει τη σκευωρία και ως προς το σκέ-

λος που αφορούσε τον ίδιο.  Χθες, όμως, πιστός
σε αυτό το αφήγημα, ήρθε να εντείνει την πίεση ο
εκ του ΠΑΣΟΚ προερχόμενος υπουργός Επικρα-
τείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος έβαλε στην προ-
μετωπίδα τη συγκυβέρνηση 2012-2014, κατά την
οποία ο κ. Ανδρουλάκης εξελέγη γραμματέας του
ΠΑΣΟΚ, με πρόεδρο τότε τον κ. Βενιζέλο. «Προ-
σωπικά, ως πολίτης μιας χώρας που δοκιμάστη-

κε σκληρά από τον λαϊκισμό και την οικονομική καθήλωση, είμαι
περήφανος για τη συγκυβέρνηση σωτηρίας του 2012-2014 και
τις υπηρεσίες που προσέφερε στη χώρα. Ισχύει το ίδιο και για τη
σημερινή ηγετική ομάδα του ΚΙΝΑΛ;», διερωτήθηκε μέσω Face-
book ο κ. Σκέρτσος. Το «καρφί» Σκέρτσου αλλά και η συνειδητο-
ποίηση του σκληρού, πλέον, ροκ από μέρος Μαξίμου έφεραν αν-
τίδραση από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. 
«Ο Σκέρτσος επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ! Ο άνθρωπος που μας έλεγε
ότι υπήρχε μελέτη για τους αστυνομικούς ότι δεν κολλάνε Covid-
19. Θα έχει κάποια μελέτη και για αυτό το θέμα», έγραψε πικρόχο-
λα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Ν. Αν-
δρουλάκη, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. 

Γιώργος Ευγενίδης

Το πολιτικό «αποτύπωμα»
της μείωσης του ΕΝΦΙΑ

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Σκληρό ροκ 
με «προίκα» 

το Κέντρο



Μ
έχρι και σε δέκα δόσεις θα γί-
νονται οι πληρωμές του νέου
μειωμένου ΕΝΦΙΑ, όπως  ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Οικονομι-

κών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την παρουσία-
ση του νέου πλαισίου φορολογίας των ακινή-
των, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη για την πρόσθετη μόνιμη
μεσοσταθμική μείωση κατά 13% του ΕΝΦΙΑ.

Η δομή του νέου φόρου αλλάζει, όπως τό-
νισε ο Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς προσαρ-
μόζονται οι αντικειμενικές αξίες, ενώ ο συμ-
πληρωματικός φόρος ενσωματώνεται στον
κύριο φόρο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, 8
στους 10 φορολογουμένους, ήτοι πάνω από 5
εκατομμύρια φορολογούμενοι που πληρώ-
νουν φόρο ακινήτων, θα δουν μεγαλύτερη
μείωση του ΕΝΦΙΑ. Όπως σημείωσε ο κ.
Σταϊκούρας, με τη μείωση αυτή υπερκαλύ-
πτεται η προεκλογική δέσμευση για μείωση
30% στον ΕΝΦΙΑ, καθώς η συνολική μείωση
του φόρου σε σχέση με το 2018 είναι 34%.

Τα φυσικά πρόσωπα
Ειδικότερα, τα φυσικά πρόσωπα θα πλη-

ρώσουν από φέτος 920 εκατ. ευρώ λιγότερα
από ό,τι το 2018. Η συνολική μείωση για τα
φυσικά πρόσωπα από το 2018 φτάνει στο 34%.
Με τη μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά επι-
πλέον 13% από το 2022 σε σχέση με το 2021,
θα είναι μειωμένος κατά 860 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το 2018.

Για το 2022, το συνολικό ποσό βεβαίωσης
θα διαμορφωθεί στα 2,23 δισ. ευρώ, κάτι που
σημαίνει ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι μειωμένος κατά
350 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Μάλι-
στα, όπως σημείωσε ο υπουργός, προστίθεν-
ται 280 εκατ. ευρώ στη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε
σχέση με αυτήν που προέβλεπε ο προϋπολο-
γισμός. Παράλληλα, ενσωματώνεται ο συμ-
πληρωματικός φόρος στον κύριο φόρο, ενώ ο
νέος μειωμένος φόρος θα πληρωθεί σε 10
δόσεις.

Οι 4 στόχοι της φορολογικής 
μεταρρύθμισης 

Στους τέσσερις βασικούς στόχους που επι-
τυγχάνονται με τη μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ
αναφέρθηκε ο Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζον-
τας συγκεκριμένα:

ΠΠρώτος στόχος: Η κυβέρνηση υπερκαλύ-
πτει την προεκλογική δέσμευση για μείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 30% στα φυσικά πρόσωπα. Η
συνολική μείωση μέχρι σήμερα ανέρχεται
στο 34% ή 920 εκατ. ευρώ λιγότερα από το

2018. Ο συνολικός βεβαιωμένος φόρος από
το 2022 μειώνεται επιπλέον κατά 13% σε σχέ-
ση με το 2021, δηλαδή είναι μειωμένος κατά
860 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018. Από το
2022 το συνολικό βεβαιωμένο ποσό θα είναι
2,23 δισ. μειωμένο, δηλαδή, κατά 350 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το 2021.

Δεύτερος στόχος: Ο φόρος μειώνεται για
τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Πε-
ρίπου 5 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν από
φέτος και μόνιμα ακόμα μεγαλύτερη μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ. Το 14% θα πληρώσει τον
ίδιο φόρο με πέρυσι. Περίπου το 6% θα δει
αύξηση του ΕΝΦΙΑ. Για τους μισούς από
αυτούς η ετήσια αύξηση δεν θα ξεπερνά τα
50 ευρώ και αυτή η αύξηση οφείλεται στην
αύξηση της αξίας των ακινήτων τους.

Τρίτος στόχος: Ενισχύεται η κοινωνική
δικαιοσύνη. Επεκτείνεται η έκπτωση 30%
στα 100.000 ευρώ από 60.000 που ίσχυε
σήμερα. Για 75.000 πρόσωπα αυξάνεται
το ποσοστό της έκπτωσης. Αυξάνεται
από το 20% στο 25% η έκπτωση για
100.000 έως 150.000 ευρώ. Επιπλέον
400.000 φορολογούμενοι θα ωφελη-
θούν. Μειώνονται ακόμα περισσότερο οι
συντελεστές φόρου οικοπέδων, με το 91%
να βλέπει μείωση και μόλις το 2% να βλέ-
πει αύξηση. Η βεβαίωση επί του βασικού
φόρου οικοπέδων μειώνεται μεσοσταθ-
μικά κατά 50%. Δεν επέρχονται αλλαγές
επί του συμπληρωματικού φόρου φυσι-
κών προσώπων.

Τέταρτος στόχος: Ο νέος ΕΝΦΙΑ θα
πληρώνεται σε περισσότερες δόσεις.
Στόχος οι βεβαιώσεις μέχρι τέλος Απρι-
λίου και οι πληρωμές θα γίνονται μέχρι
και έως 10 δόσεις.
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Μειωμένος
ΕΝΦΙΑ για 
8 στους 10
ιδιοκτήτες
ακινήτων

Παραδείγματα
Ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος έδωσε και συγκε-

κριμένα παραδείγματα για τις αλλαγές στον νέο ΕΝΦΙΑ και πώς αυτός θα δια-
μορφωθεί:
Πρώτο: Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, 1ου ορόφου 120 τμ, εικοσαετίας, με

τιμή ζώνης 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 372,96 ευρώ. Το 2022 η τιμή
ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 282,24 ευρώ.
Ενώ η αξία του ακινήτου αυξήθηκε κατά 25%, ο φόρος μειώθηκε κατά 24,32%.

Δεύτερο: Διαμέρισμα στην Ξάνθη, 1ου ορόφου 100 τμ, εικοσαετίας, με τιμή ζώ-
νης αμετάβλητη στα 750 ευρώ, πλήρωσε το 2021φόρο 220,50 ευρώ, ενώ το
2022 θα πληρώσει φόρο 147 ευρώ, δηλαδή μειωμένο κατά 33,33%.

Τρίτο: Διαμέρισμα στην Καισαριανή, 1ου ορόφου 100 τμ, εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε φόρο το 2021 310 ευρώ. Και ενώ το 2022 η τιμή
ζώνης ανέρχεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή,
με αύξηση στην αξία του ακινήτου κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά
29,05%.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Επεκτείνεται η έκπτωση 
30% στα 100.000 ευρώ 
από 60.000 - Σε 
10 δόσεις η καταβολή 
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«Είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, η ιστορία αυτή με
τον Γεωργιάδη και τον Πολάκη πολώνει τους νεοδημοκρά-
τες ψηφοφόρους που ψάχνουν λόγο συσπείρωσης γύρω
από το κόμμα τους, το οποίο τους έχει απογοητεύσει και
δυσκολέψει τη ζωή. Αυτό θέλουμε;», αναφέρουν κύκλοι
της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζοντας τον νέο γύ-
ρο επεισοδίων μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γε-
ωργιάδη και του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας
Παύλου Πολάκη.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση βρί-
σκεται στριμωγμένη και απομονωμένη, ενώ η φθορά της
καταγράφεται ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις μέσω της
διαφοράς που σημειώνει τους δύο τελευταίους μήνες. Τα
παραπάνω δεδομένα θεωρούνται άριστα κίνητρα για να

αναζητήσει η κυβέρνηση μια νέα υπόθεση-αφορμή για
σύγκρουση με την αξιωματική αντιπολίτευση, για να μετα-
κινήσει το βλέμμα του κόσμου από τα δεκάδες προβλήμα-
τα της καθημερινότητας αλλά και να δημιουργήσει ένα τε-
χνικό φράγμα που θα σταματήσει τη διαρροή δυσαρεστη-
μένων ψηφοφόρων της μεσαίας τάξης. 

Νέος στόχος ο Λάμψιας
«Κυβέρνηση Μητσοτάκη - Φουρθιώτη» αποκαλεί ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ σε σχόλιό του την κυβέρνηση, ενώ υποστηρίζει πως
στηρίζεται σε trash προσωπικότητες. Αφορμή ο σχολια-
σμός του δημοσιογράφου Παναγιώτη Λάμψια στον ΣΚΑΪ,
για τον οποίο το γραφείο Τύπου της Κουμουνδούρου ανα-
φέρει τα εξής: «Ο κ. Λάμψιας στο κεντρικό δελτίο ειδήσε-

ων του ΣΚΑΪ ξεπέρασε κάθε όριο. Στην προσπάθειά του να
επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και στον πρόεδρό του Αλέξη Τσίπρα
και να υποστηρίξει το κυβερνητικό αδιέξοδο, έφτιαξε διά-
φορα σενάρια συνωμοσίας γυρνώντας στο 2008, ξεχνών-
τας ότι μιλάει σε δελτίο ειδήσεων και όχι σε καφενειακού
τύπου σύναξη ακροδεξιών.

Προφανώς το επιχείρημα περί συναλλαγής για την
εκλογή του Π. Παυλόπουλου στη θέση του ΠτΔ αποδει-
κνύει απλώς πώς σκέπτεται ο ίδιος ο κ. Λάμψιας, ίσως για-
τί έτσι έχει μάθει να πορεύεται στη ζωή του.

Είναι φυσικό η κυβέρνηση Μητσοτάκη - Φουρθιώτη να
στηρίζεται σε trash προσωπικότητες. Είναι επιτακτική η
ανάγκη να μπει ένα τέλος σε αυτή την παρακμή πριν βου-
λιάξει όλη η χώρα μέσα στον βούρκο».

Δεύτερες σκέψεις στον ΣΥΡΙΖΑ για την εικόνα του αψύ Σφακιανού βουλευτή

Χ
ωρίς κραυγές και με συγκεκρι-
μένα επιχειρήματα το ΠΑΣΟΚ/ΚΙ-
ΝΑΛ περνά στην αντεπίθεση και
απαντά ευθέως στα συντονισμέ-

να πυρά που δέχεται εδώ και δύο μέρες
από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφορι-
κά με τη στάση που έχει κρατήσει στην αν-
τιπαράθεση Πολάκη. 

«Έχουμε καταδικάσει πάρα πολλές φο-
ρές τον κ. Πολάκη για όλες τις αντικοινο-
βουλευτικές του συμπεριφορές αλλά και τις
ακραίες θέσεις που έχει λάβει στον δημόσιο
διάλογο, όπως για παράδειγμα για τον εμ-
βολιασμό, που πληγώνουν τη δημόσια
υγεία. Βλέπουμε μια αγωνία της ΝΔ να συν-
δέει διαρκώς το Κίνημα Αλλαγής με τον κ.
Πολάκη. Για να σώσει ο κ. Μητσοτάκης την
αυτοδυναμία του θα φτάσουν στο τέλος να
μας πουν ότι ο κ. Πολάκης είναι και μέλος
του ΠΑΣΟΚ!», ήταν το χαρακτηριστικό σχό-
λιο από τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμμα-
τος Δημήτρη Μάντζο μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, ο κ. Μάντζος απάντησε και στις
«γαλάζιες» αιτιάσεις για ίσες αποστάσεις:
«Εμείς δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις από
κανέναν, δεν έχουμε τέτοια αγωνία. Έχου-
με σταθερή θέση υπέρ της αλήθειας και
των κοινοβουλευτικών θεσμών». Αναφο-
ρικά δε για την υπόθεση Novartis και τις
αιχμές για «άδειασμα» των στελεχών του
κόμματος που είχαν βρεθεί στη δίνη του
κυκλώνα, υποστήριξε σε έντονο ύφος πως
«μαθήματα πολιτικής ευπρέπειας και κομ-
ματικού πατριωτισμού δεν δεχόμαστε. Το
ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πολύ καλά να υπερασπί-
ζεται την ιστορία και τα στελέχη του. Το έχει
κάνει και στο παρελθόν και το κάνει συνε-
χώς, μέσα από τον κοινοβουλευτικό και

πολιτικό του λόγο», για να βάλει στη συνέ-
χεια στο κάδρο και τον Άδωνι Γεωργιάδη:
«Μαθήματα λοιπόν από τον κ. Γεωργιάδη,
που το κόμμα του οποίου είναι σήμερα αν-
τιπρόεδρος το αποκαλούσε πριν από μερι-
κά χρόνια “κόμμα κλεφτών”, εμείς δεν δε-
χόμαστε».

Επίθεση και για ΕΝΦΙΑ
Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ και οι κυβερ-

νητικές ανακοινώσεις για τη νέα μείωση
στον ΕΝΦΙΑ, υποστηρίζοντας ότι «ο διάβο-
λος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η κατάρ-
γηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ
ύψους 368 εκατ. ευρώ το 2021 μαζί με τη
μείωση των αντικειμενικών αξιών σε ορι-

σμένες προνομιούχες περιοχές μπορεί να
αποδειχτεί ένα ακόμη δώρο πολυτελείας»,
προσθέτοντας ότι όλα αυτά συμβαίνουν
«μετά τον προκλητικό μηδενισμό του φό-
ρου στις γονικές παροχές ακινήτων αξίας
πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μέ-
τρο που ευνοεί αρκετούς προνομιούχους,
καθιστώντας έτσι αντιστρόφως προοδευτι-
κό το σύστημα φορολόγησης ακινήτων».

Τα πυρά της Χαριλάου Τρικούπη προς το
Μέγαρο Μαξίμου συνεχίστηκαν και με
φόντο τα αναδρομικά των συνταξιούχων,
διότι, όπως σημειώνουν, «η κυβέρνηση της
ΝΔ, για να χρυσώσει το χάπι στους συντα-
ξιούχους, δεν φορολόγησε τα αναδρομικά
από τις παράνομες περικοπές των κύριων

συντάξεων την ώρα της καταβολής τους.
Έρχεται τώρα με Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου και φορολογεί σε δόσεις, προ-
βλέποντας και πρόστιμα. Έναν χρόνο μετά
την καταβολή τους και έξι χρόνια μετά τις
παράνομες περικοπές, οι συνταξιούχοι κα-
λούνται να επιστρέψουν το 25%-55% των
αναδρομικών που έλαβαν». 

ΚΙΝΑΛ: «Εμείς δεν τηρούμε
ίσες αποστάσεις από κανέναν.
Έχουμε σταθερή 
θέση υπέρ της αλήθειας»

«Σε λίγο θα μας πουν ότι 
ο Πολάκης είναι του ΠΑΣΟΚ»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Αποφασισμένος να απαντά με αγωγές από σήμερα δήλωσε
ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή απέναντι σε όσους εξακο-
λουθούν, μετά την αρχειοθέτηση της δικογραφίας που τον
αφορά, να μιλούν εναντίον του και να τον παρουσιάζουν ως
ένοχο για την υπόθεση Novartis.

«Να τελειώνει η πλάκα», είπε χαρακτηριστικά, χαρακτηρί-
ζοντας έπος για τον ίδιο την πράξη αρχειοθέτησης, αφού -
όπως ανέφερε- οι εισαγγελείς μπήκαν στην ουσία των καταγ-
γελιών.

«Σας έδωσα όλους τους λογαριασμούς μου. Στήσατε προ-
ανακριτική, με στείλατε στη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη με
ήλεγξε για πέντε χρόνια και απεφάνθη. Τι άλλο θέλετε από μέ-
να; Πείτε μου πού να πάω;», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης,
ενώ μετά και τη νέα καταγγελία της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης ότι απέκρυψε σελίδες από την πράξη αρχειοθέτησης,
επανέθεσε το πλήρες κείμενο, λέγοντας ότι έλειπε μια σειρά
που αναφέρει πως «οι υπάρχουσες ενδείξεις δεν είναι επαρ-

κείς για την κίνηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην
υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και ως εκ τούτου θέτουμε
την υπόθεση στο αρχείο».

«Δεν έχουμε λαϊκά δικαστήρια. Έχουμε θεσμούς. Έχουμε
ανεξαρτησία των εξουσιών. Έχουμε ανάγκη αποδείξεως των
κατηγοριών. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα καταργήσουμε όλα αυτά;»,
διερωτήθηκε και πρόσθεσε πως το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήταν να πάμε σε εκλογές με πολιτικά στελέχη ως κατηγο-
ρούμενους.

Στις αιχμές του Θ. Δρίτσα ότι το αδίκημα της απιστίας δεν
εξετάστηκε από τη Δικαιοσύνη γιατί είχε παραγραφεί, ο κ. Γε-
ωργιάδης υπενθύμισε ότι εκείνος είχε δηλώσει στην τότε κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μπορούσε να κάνει χρήση άρθρου
του Συντάγματος προκειμένου να δικαστεί, λέγοντας ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα. «Δεν θέλετε αυτό και έχετε πάθει βέρ-
τιγκο επειδή δεν καταφέρατε να με καταστρέψετε ποινικά», εί-
πε ο κ. Γεωργιάδης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία,
στον απόηχο και της άγριας κόντρας με τον Π. Πολάκη.

«Αφήστε τις απειλές, δεν θα σταματήσετε ποτέ τον δημόσιο
διάλογο για το σκάνδαλο Novartis και την πλήρη δικαστική του
διερεύνηση», απάντησε ο Θ. Δρίτσας υπερασπιζόμενος τη
σύντροφό του Τασία Χριστοδουλοπούλου που ήλεγξε ως πρό-
εδρος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες την περιουσιακή δήλωση
του κ. Γεωργιάδη. Για την υπόθεση Novartis ο κ. Δρίτσας, που
ήταν πρόεδρος της Προανακριτικής Επιτροπής, υποστήριξε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε το Κράτος Δικαίου, ενώ η ΝΔ και
τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν έστησαν τη
σκευωρία!

Σύγκρουση Άδωνι - Δρίτσα για Novartis: «Τι άλλο θέλετε από μένα;»

Μ
ια σημαντική πρωτοβουλία ανα-
λαμβάνει το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στην κατεύθυν-
ση του εκσυγχρονισμού των δο-

μών των εκκοκκιστηρίων που λειτουργούν
στην ελληνική επικράτεια. «Για πρώτη φορά
θα παρέχεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού
των εκκοκκιστηρίων μέσω του Αναπτυξια-
κού», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σπήλιος Λιβανός. 

«Ο νέος Αναπτυξιακός, μαζί με τα προ-
γράμματα του ΠΑΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το
Ταμείο Εγγυοδοσίας, το Ταμείο Μικρών Δα-
νείων της Αναπτυξιακής Τράπεζας», όπως
είπε ο κ. Λιβανός, «διαμορφώνει πλέον ένα
εξαιρετικά ευνοϊκό και ελπιδοφόρο πλαίσιο

επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και τη
μεταποίηση των προϊόντων του, ενισχύοντας
συνολικά την αγροτική οικονομία». 

Συγκεκριμένα, με τον νέο Αναπτυξιακό
Νόμο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα
ικανοποιήσει, σε συνεργασία με τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Ανάπτυξης Νικόλαο Παπαθα-
νάση, ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου του
βάμβακος και για πρώτη φορά θα παρέχεται
η δυνατότητα εκσυγχρονισμού των εκκοκκι-
στηρίων με χρηματοδότηση μέσω του Ανα-
πτυξιακού. 

Μεγαλύτερη ευελιξία
Ακόμη θα παρέχεται η δυνατότητα μεγα-

λύτερης ευελιξίας στα επενδυτικά σχέδια

θερμοκηπιακών επιχειρήσεων, αυξάνοντας
από 45% στο 60% τη συμμετοχή των εγκατα-
στάσεων στον συνολικό προϋπολογισμό του
επενδυτικού σχεδίου, αναγνωρίζοντας με
αυτό τον τρόπο την ιδιαιτερότητα αυτών των
επενδύσεων, όπου το κόστος των δαπανών
εγκατάστασης του θερμοκηπίου είναι πολύ
μεγαλύτερο από το κόστος των υπόλοιπων
δαπανών. 

Επίσης οι δικαιούχοι αυτών των ευεργε-
τημάτων θα συμπεριλαμβάνονται στον νέο
Αναπτυξιακό, όπως και οι οργανώσεις πα-
ραγωγών, γιατί όπως εξήγησε πιο συγκε-
κριμένα ο υπουργός: «Πιστεύουμε ότι μόνο
μέσω του συνεταιρίζεσθαι ο πρωτογενής
τομέας μπορεί να αντεπεξέλθει σε συνθή-

κες παγκοσμιοποίησης». Ο κ. Λιβανός έκα-
νε επίσης μια σύγκριση που αφορά τον το-
μέα της αγροδιατροφής με την αντίστοιχη
χρονική περίοδο της διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας τα εξής: «Η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την
πρόβλεψη εξειδικευμένου καθεστώτος για
την αγροδιατροφή, σε αντίθεση με την
εφαρμογή του Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016
που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και
δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις επενδυ-
τικές ανάγκες των παραγωγών μας, παρέ-
χει σήμερα στους αγρότες μας, στους αλιείς
μας και στους μεταποιητές μας ένα επενδυ-
τικό καθεστώς προσαρμοσμένο στις ανάγ-
κες τους».

Νέα εποχή 
για τα ελληνικά
εκκοκκιστήρια
Με πρωτοβουλία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης εκσυγχρονίζονται 
μέσω του νέου Αναπτυξιακού



ΟΟ Μητσοτάκης, 
ο Ανδρουλάκης και ο νέος
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης
Μετά τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ετοιμάζεται να κατέβει στην Κρήτη. Εκτός από τη
στρατηγική επιλογή να ξεκινήσει πε-
ριοδείες σε όλη την επικράτεια
προκειμένου να αμβλύνει τη δυ-
σαρέσκεια που καταγράφουν οι
δημοσκοπήσεις για πτυχές του
κυβερνητικού έργου, η συγκεκρι-
μένη επίσκεψη -ο πρωθυπουργός
μεταβαίνει στο νησί- γίνεται με
αφορμή την ενθρόνιση του νέου
Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου.
Στην τελετή ενθρόνισης όμως θα
δώσει το «παρών» και ο αρχηγός
του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης,
κι ας στήριζε άλλον μητροπολίτη
μέχρι την τελευταία στιγμή. Βάζω
στοίχημα ότι οι εκατέρωθεν αβρότη-
τες των πρώτων ημερών μετά την εκλογή
του στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ δεν πρόκειται να επα-
ναληφθούν. Ούτε φυσικά η πρόταση του πρωθυ-
πουργού για συνάντηση. Τώρα τα στρατόπεδα παίρ-
νουν θέση μάχης... 

Η συνάντηση Μαρινάκη με
«γαλάζιους νεοσσούς»

Με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνάντηση
του γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ Παύλου Μαρινάκη με
τους νέους βουλευτές του κόμματος. Αυτούς δηλαδή
που εκλέχθηκαν για πρώτη φορά στις εκλογές του
2019. Νέος και ο ίδιος, ο κ. Μαρινά-
κης επέλεξε να ανοίξει τον κύκλο
των συναντήσεων με τους «γαλά-
ζιους» βουλευτές από τους «νε-
οσσούς» της ΚΟ, όχι μόνο γιατί
πρέπει να ακούγεται η φωνή τους
αλλά γιατί ως νέα «φίλτρα» αφουγκρά-
ζονται με τον δικό τους τρόπο τα μηνύματα της κοινω-
νίας και τα μεταφέρουν εκεί που οφείλουν. 
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Έρχονται δύσκολες 
μέρες για τον Πολάκη
Για όποιον δεν κατάλαβε, ο πόλεμος ξεκίνησε και
θα είναι σκληρός. Ο υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης
έδωσε εντολή στον ΕΟΔΥ να προχωρήσει άμεσα σε

όλες τις νομικές ενέργειες που απαι-
τούνται για την υπόθεση που εκκρε-
μεί στη Δικαιοσύνη για απευθείας
αναθέσεις ποσών άνω των 9 εκατ.
ευρώ από τον ΕΟΔΥ την περίοδο

2017-2018 με υπογραφή Πολάκη.

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ 
και το Τάε κβον ντο

Εύλογη αγωνία προκάλεσε σε αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ το ότι το πολυτραγουδισμένο συνέδριο του κόμματος
θα πάρει ολιγοήμερη αναβολή, διότι με όσα συμβαίνουν το
τελευταίο διάστημα στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης η σκέψη πάει κατευθείαν στο κακό. Η αιτία
όμως δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, όπως με ενη-
μερώνει η κουτσομπόλα της Κουμουνδούρου. Ο Αλέξης
θέλει να διεξαχθεί στο γήπεδο του Τάε κβον ντο, το οποίο
όμως δεν έχει διαθέσιμες ημερομηνίες στο τέλος Μαρτί-
ου. Έτσι το συνέδριο θα γίνει στις αρχές Απριλίου.

Τρώγοντας έρχεται η όρεξη
Οι συζητήσεις για ανασχηματισμό έχουν μετατεθεί.

Παρά ταύτα, υπάρχουν υπουργοί που με το πρόσχημα
της καλύτερης λειτουργίας της κρατικής μηχανής
προχωρούν στη συγγραφή προτάσεων, τις οποίες κα-
ταθέτουν στον πρωθυπουργό.

Η λεπτομέρεια; Όλες οι προτάσεις περιλαμβάνουν
επέκταση των αρμοδιοτήτων τους. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση φέρελπι υπουργού με πολύ καλές
επιδόσεις, ο οποίος μάλιστα αποτελεί μεταγραφή στη
ΝΔ και φιλοδοξεί προς το παρόν -το τονίζουμε το
«προς το παρόν»- να επεκτείνει τον έλεγχό του σε
όλο το Δημόσιο!

Ο «κομάντο» του 
Μεγάρου Μαξίμου 
Τ

ώρα που λιώσανε οι πάγοι
στην Αττική, το επιτελείο του
πρωθυπουργού προσπαθεί

μεθοδικά να κλείσει και τα διάφορα
παράπλευρα μέτωπα που άνοιξαν
εξαιτίας της απόλυτης έλλειψης
συντονισμού μεταξύ κράτους, Αυτο-
διοίκησης και ιδιωτών. 

Ένα από αυτά, το μεγαλύτερο
ίσως, ήταν το μέτωπο ΝΔ - Πατούλη,
στο πρόσωπο του οποίου πολλοί
«γαλάζιοι» βρήκαν το «εύκολο θύ-
μα». Ο περιφερειάρχης αντέδρασε
και το κλίμα έγινε ακόμη πιο εκρη-
κτικό. Όμως, ο κ. Πατούλης εξελέγη
στο πόστο με τη στήριξη της ΝΔ και
αποτελεί πρόσωπο αναφοράς για
πολλούς αυτοδιοικητικούς και όταν
τα εν οίκω γίνονται και εν δήμω, η ει-
κόνα είναι προβληματική. 

Όπως πληροφορούμαι από τα εν-
δότερα του κυβερνητικού επιτελεί-
ου, τον δύσκολο ρόλο της αποκλιμά-
κωσης της έντασης ανέλαβε ο στε-
νός συνεργάτης του πρωθυπουργού
Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος,
όπως φαίνεται, είναι ο άνθρωπος
των δύσκολων αποστολών στο Μαξί-
μου. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο τον πε-
ριφερειάρχη και κανόνισαν να τα
πουν από κοντά το ταχύτερο δυνατό
για να αρθούν οι όποιες παρεξηγή-
σεις και κυρίως για να αποκαταστα-
θεί η ομαλή συνεργασία Πολιτείας -
Αυτοδιοίκησης, διότι ο χειμώνας δεν
τελείωσε και αυτό που επείγει είναι
την επόμενη φορά που θα προκύψει
ακραίο καιρικό φαινόμενο να μη
διαταραχθεί στο μέτρο του δυνατού
η κανονικότητα των πολιτών. 

Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ο πρωθυπουργός προσώρας κάλυψε
τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας για το χάος που δημιουργή-
θηκε με την κακοκαιρία «Ελπίδα». Όχι ότι δεν θα έχει στο στόχα-
στρο στο υπουργείο. Θα το έχει. Μαθαίνω όμως ότι ένας κρίκος
της αλυσίδας είναι ειλημμένη απόφαση να κοπεί στο εν λόγω
υπουργείο. Και όχι, δεν αναφέρομαι στον κ. Στυλιανίδη ούτε στον
υφυπουργό του κ. Τουρνά, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, μάλλον
αποκλείστηκε στα χιόνια τις δύσκολες μέρες της προηγούμενης
εβδομάδας. Πρόκειται για τον γγ Παπαγεωργίου, για τον οποίο
δεν ακούγονται και τα καλύτερα την τελευταία εβδομάδα. Προ-
βλέπω αντικατάσταση σε χρόνο που θα επιλεγεί κεντρικά.

Ο αδύναμος κρίκος του υπουργείου 
Πολιτικής Προστασίας



««Πρόεδρε, ξύρισέ τους» -
Το δώρο στον Μητσοτάκη 
Έσκασε στα γέλια ο Κυριάκος Μητσοτάκης με

το δώρο που του έκανε ένας ιδιοκτήτης επι-

χείρησης στη Θεσσαλονίκη. Ο επιχειρηματίας

πλησίασε τον πρωθυπουργό και του χάρισε

κάτι δίχτυα για ψάρεμα και κάτι κόκκινα σου-

γιαδάκια, λέγοντάς του: «Αν δεν κάθονται κα-

λά Τσίπρας και Πολάκης, να τους ξυρίζετε». Ο

ίδιος αποκρίθηκε «όχι, όχι, δεν χρειάζονται

αυτά» και έβαλε τα γέλια. Πάντως, καλού κα-

κού τα πήρε ο Μητσοτάκης τα σουγιαδάκια...

αχρείαστα να είναι.

Στην Κρήτη ο
πρωθυπουργός το Σάββατο 

Το ερχόμενο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα μεταβεί στην Κρήτη για να δώσει το «παρών»
στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρή-
της Ευγένιου. Θα είναι μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία για τον Μητσοτάκη να συναντηθεί και με
τοπικούς παράγοντες του νησιού. Άλλωστε,
όπως λένε οι «γαλάζιοι» βουλευτές, ο πρόεδρος
είναι πάντα δίπλα στην Κρήτη.

Οι άγνωστες επενδύσεις 
της Πειραιώς  

Οι ειδήσεις ότι η εταιρεία Facebook ετοιμάζε-
ται να προχωρήσει στην εξαγορά της ελληνι-
κής startup Accusonus, καθώς και της εξαγο-
ράς της Pollfish από την αμερικανική Prodege
είναι λίγο έως πολύ γνωστές. Αυτό που δεν ξέ-
ραμε είναι και στις δύο αυτές εταιρείες η Τρά-
πεζα Πειραιώς είχε επενδύσει μέσω του Pi-
raeus JEREMIE Technology Catalyst Fund, πιο
γνωστού ως PJ Tech. Η Πειραιώς είχε επενδύ-
σει στις δύο εταιρείες από τα πρώτα βήματά
τους, χρηματοδοτώντας την υλοποίηση των
φιλόδοξων, καινοτομικών τους σχεδίων και
σήμερα μέσω του PJ κατέχει το 16% της Poll-
fish και το 7% της Αccusonus. Σημειώνεται ότι
το Piraeus JEREMIE Technology Catalyst
Fund είναι venture capital fund με επενδυτές
την Τράπεζα Πειραιώς και το European Invest-
ment Fund.

H Google αναμένεται να ρίξει φως στις συν-
θήκες θανάτου τού πρώην υπουργού και
ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βα-
λυράκη τον Ιανουάριο του 2021 σε θαλάσσια
περιοχή της Ερέτριας! Έναν χρόνο μετά τον
θάνατο του 78χρονου πολιτικού, η παγκό-
σμια τεχνολογική εταιρεία αναμένεται να
καταθέσει στοιχεία για την
υπόθεση έπειτα από αίτημα
του ανακριτή Χαλκίδας που
χειρίζεται τη δικογραφία.
Τι στοιχεία μπορεί να δώ-
σει η Google, τα οποία θα
ρίξουν φως στις συνθήκες
θανάτου του πρώην υπουρ-
γού; Με βάση τις δυνατότη-
τες που παρέχουν εφαρμο-
γές της Google, θα διακριβωθεί η γεωγραφι-
κή θέση των δύο ψαράδων κατά τις επίμα-
χες ώρες πριν και μετά τον θάνατο του Σήφη
Βαλυράκη από τα στίγματα των κινητών τους
τηλεφώνων, εφόσον βέβαια είχαν στην κα-
τοχή τους τις συσκευές τους και ανοιχτό το
GPS. Έτσι θα αποδειχτεί αν ισχύει το άλλοθι
που προέβαλαν πως βρίσκονταν στη στεριά
και όχι στη θάλασσα.

Ο Πολάκης είναι
ο ΣΥΡΙΖΑ

Σ
ας το έχω ξαναγράψει από αυτήν τη στή-
λη, ο Παύλος Πολάκης δεν είναι ξένο
σώμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης είναι ο

ΣΥΡΙΖΑ, τελεία και παύλα. Αν παρατηρήσατε,
μετά τις ψευδοεπαναστατικές αθλιότητες που
έκανε από το βήμα της Βουλής δεν βρέθηκε
ούτε ένας συριζαίος να τον κατακρίνει ή, έστω,
να πάρει αποστάσεις από τέτοιες πρακτικές.
Όπως μάλιστα μου λένε, η γραμμή της Κου-
μουνδούρου είναι ότι «ο Παύλος συσπειρώνει
το κόμμα». Συνεπώς τα σενάρια ότι ο Αλέξης
Τσίπρας ψάχνει τρόπο να τον ξεφορτωθεί είναι
επιστημονικής φαντασίας.

Ένα από τα πρόσωπα που ξεχω-
ρίζουν στο... νέο ΠΑΣΟΚ με δυ-
ναμικές παρεμβάσεις στον δη-
μόσιο λόγο της είναι, όπως μου

λένε παραδοσιακοί πασόκοι, η
Νάντια Γιαννακοπούλου. Και από το

βήμα της Βουλής κάνει καίριες ερωτήσεις και στα
κανάλια που βγαίνει έχει πάντα επιχειρήματα. Fol-
low up δεν έχει από το κόμμα της, το οποίο έχει
επιλέξει να είναι «και με τον αστυφύλαξ και με τον
χωροφύλαξ».

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL POLITICANTIS8

Το μυστήριο με 
τον θάνατο Βαλυράκη και
τα στοιχεία της Google

Ανεβασμένες οι μετοχές
του Ραγκούση

Μεγάλο βάρος της πρόσφατης κονταρομαχίας
στη Βουλή σήκωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Β’ Πειραιά Γιάννης
Ραγκούσης. Όσοι τον ξέρουν από τα «πράσινα»
έδρανα μιλούν για έναν ικανό πολιτικό που συγ-
κεντρώνεται και γίνεται αποτελεσματικός, αν και
εφόσον οι δυνάμεις του αναγνωριστούν από τον
αρχηγό. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, κύκλοι της
Προοδευτικής Συμμαχίας αναφέρουν πως ο πρό-
εδρος Τσίπρας τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση και
πως χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης του. Στα
πλεονεκτήματα που του αποδίδει ο πρόεδρος είναι
η έγκαιρη ενημέρωσή του στα καίρια ζητήματα,
μιας και αυτό μπορεί να λειτουργήσει στην ανάγκη
της γενικής εικόνας σε επίπεδο κομματικού επιτε-
λείου. Και, ως γνωστόν, στην Κουμουνδούρου πά-
σχουν διαχρονικά σε αυτό.
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LOCKΒραδιά τιμής στον Θόδωρο Αγγελόπουλο
από το Γαλλικό Ινστιτούτο

Τ
η μνήμη του Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου τίμησε το Γαλλικό Ιν-
στιτούτο Ελλάδος, το όνομα του οποίου έχει δώσει και στην αίθουσα εκδηλώ-
σεών του (Auditorium Theo Angelopoulos). Μια ξεχωριστή βραδιά που τίμησε

με την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Μι-
λώντας για τη βαθιά της σχέση με το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου από την εποχή
της «Αναπαράστασης» έως την τελευταία του ταινία, τόνισε ότι το έργο του σκηνοθέτη
«εγγράφεται στην ιστορία του ελληνικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου σαν
μια μοναδική, μέσα στην ιδιαιτερότητά της, θέαση της τραγωδίας της ιστορίας». Ο
Nicolas Eybalin, διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου, υπογράμμισε τον ρόλο του Ιν-
στιτούτου ως προνομιακού χώρου συνάντησης δύο από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊ-
κές πολιτιστικές παραδόσεις, της ελληνικής και της γαλλικής. Στη συνέχεια ο Γιώργος
Αρχιμανδρίτης ως συντονιστής αυτής της ξεχωριστής βραδιάς παρουσίασε στην κα-
τάμεστη αίθουσα ένα οδοιπορικό στη ζωή και το έργο του σκηνοθέτη, με συνομιλητές
του την Ελένη Καραΐνδρου και τον Γιώργο Αρβανίτη. Η βραδιά έκλεισε μουσικά θέμα-
τα της Ελένης Καραΐνδρου για ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. 

Αντ. Αντ.

Τι θα κάνει ο Χαρδαλιάς;
Γράφονται διάφορα για το μέλλον του Νίκου Χαρδαλιά. Άλλοι τον
θέλουν να κατεβαίνει υποψήφιος στην Περιφέρεια Αττικής, άλλοι τον
δίνουν σίγουρο για τον Νότιο Τομέα και άλλοι για ευρωβουλευτή.
Επίσημα σας λέω ότι κανείς δεν επιβεβαιώνει και δεν διαψεύδει
τίποτα. Προς το παρόν, ο Χαρδαλιάς έχει επικεντρωθεί στο έργο του
στο υπουργείο και δεν κάνει τίποτε άλλο από το να οργώνει όλη την
Ελλάδα για θέματα των αρμοδιοτήτων του. Το ότι θα σαρώσει όπου και
αν κατέβει είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Όμως, σας το γράφω ότι το
έχω τριπλοτσεκάρει, ακόμη δεν έχει κάνει κάποια κουβέντα με το
Μαξίμου επί του θέματος των εκλογών.
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H Άννα βλέπει
προοπτική
διακυβέρνησης 
στον ΣΥΡΙΖΑ
Δεν τα λέω εγώ αλλά η πρώην υπουργός του
ΠΑΣΟΚ, η οποία ξέρει καλά το κόμμα της Χα-
ριλάου Τρικούπη. Όπως είπε σε συνέντευξή
της στην Όλγα Τρέμη η Άννα Διαμαντοπού-
λου, «η αύξηση της δύναμης του ΚΙΝΑΛ δίνει
προοπτική διακυβέρνησης και στον ΣΥΡΙΖΑ».
Όπως εξηγεί, η προοπτική συνεργασίας των
δύο κομμάτων είναι δύσκολη -«το αίμα είναι
νωπό ακόμη», λέει χαρακτηριστικά-, αλλά η
δημοσκοπική άνοδος του ΚΙΝΑΛ δίνει ρεαλι-
στική υπόσταση στην πρόταση του Αλέξη Τσί-
πρα για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν
αποκλείει δηλαδή, όπως γράφαμε και χθες
στην «Political» να πέσει το Κίνημα Αλλαγής
στην αγκαλιά του Αλέξη. Σε άλλα νέα, η κυρία
Διαμαντοπούλου απάντησε και στο ερώτημα
για το ενδεχόμενο δικής της επιστροφής
στην κεντρική πολιτική σκηνή και είπε πως
«στην πολιτική ποτέ δεν λες “ποτέ”». Ενδια-
φέρον αυτό το τελευταίο, αν σκεφτεί κανείς
ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και ανασχηματι-
σμό της κυβέρνησης της ΝΔ.

Επειδή με την κακοκαιρία ξεχά-
σαμε λίγο τον κορονοϊό, επι-
στρέφω στα θέματα της πανδη-
μίας, διότι υπάρχει μεγάλος
προβληματισμός της επιτροπής
επί των εμβολιασμών. Τα είπε
ξεκάθαρα η πρόεδρος της Επι-
τροπής Μαρία Θεοδωρίδου. Με-
ταξύ άλλων, ότι η τρίτη δόση
προστατεύει από την εισαγωγή
και τη βαριά νόσηση από κορο-
νοϊό, αλλά δεν βοηθάει στο «χτί-
σιμο» της ανοσίας. Επίσης, πρό-
σθεσε ότι η επιστημονική κοι-
νότητα είναι προβληματισμένη
για το αν έχει αποτελεσματικό-
τητα ο συνεχής εμβολιασμός με
νέες δόσεις.

Η αλήθεια περί
αλλαγών στον
εκλογικό νόμο

Άρχισαν πάλι ορισμένοι να διακι-
νούν σενάρια περί αλλαγής εκλογικού
νόμου από τη ΝΔ για τη δεύτερη Κυ-
ριακή των εκλογών. Αυτό το σενάριο
που θέλει το κυβερνών κόμμα να «πει-
ράζει» το μπόνους και να το πηγαίνει
στις 50 έδρες για να πιαστεί άνετα η
πολυπόθητη αυτοδυναμία. Ψάχνοντας
το όλο ζήτημα, δεν φαίνεται να προκύ-
πτει κανένα τέτοιο ζήτημα για δύο λό-
γους: Μια τέτοια κίνηση που θα εξέ-
πεμπε ένα μήνυμα «άτακτης υποχώ-
ρησης», καθώς θα εμφάνιζε το κυβερ-
νών κόμμα να μην πιστεύει ούτε το ίδιο
στην επίτευξη του στόχου της αυτοδυ-
ναμίας. Αφήστε που θα έδινε πάτημα
σε όσους θέλουν να πουλήσουν έργο
περί «θεσμικής απαξίωσης» και «ερ-
γαλειοποίησης του Συντάγματος».

Οι νέες συμφωνίες Θεοδωρόπουλου
Νέες συμφωνίες στον κλάδο των τροφίμων

αναζητά ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρό-
πουλος, ο οποίος μετά τη «χρυσή» συμφωνία
της εξαγοράς της Chipita από τη Mondelez In-
ternational διερευνά νέους επιχειρηματικούς
στόχους για το επόμενο διάστημα. Σημειώνου-
με εξάλλου ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος είναι από-
λυτος κυρίαρχος στην αλλαντοβιομηχανία Νί-
κας, την οποία θα αλλάξει άρδην τους επόμε-
νους μήνες. Ο Mr Chipita διερευνά αρκετές πι-
θανότητες με απώτερο στόχο την εξαγορά επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να οδηγή-
σουν στη δημιουργία ενός ομίλου τροφίμων με ευρύ εκτόπισμα στην ελληνική αγορά
και δυνατότητες επέκτασης και δραστηριοποίησης στον εξαγωγικό τομέα.
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Η
τελευταία κακοκαιρία στη νότια και νησιω-
τική χώρα, ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο της
Αττικής, ανέδειξε για μία ακόμη φορά την

παθογένεια της ελληνικής, δημόσιας και αυτοδιοι-
κητικής διοίκησης.

Παρά τη θαρραλέα απόφαση του πρωθυπουργού
να ιδρύσει και να στελεχώσει νέο υπουργείο Πολι-
τικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, στο
οποίο μετέφερε την αποκλειστική αρμοδιότητα
συντονισμού των συναρμοδίων κρατικών, αυτοδι-
οικητικών υπηρεσιών αλλά και ιδιωτικών φορέων,
τα προβλήματα δεν έλειψαν, ασυνεννοησίες πα-
ρουσιάστηκαν και εκατοντάδες πολίτες ταλαιπω-
ρήθηκαν αφάνταστα.

Η δημόσια έκφραση λύπης και συγγνώμης του
πρωθυπουργού προς τους πολίτες αποτελεί μια
γενναία πράξη υπευθυνότητας και ταυτόχρονα
στέλνει μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες, ότι η ανοχή
σε φαινόμενα αποποίησης ευθυνών, ολιγωρίας και
προσωπικών πολιτικών ΔΕΝ πρόκειται να γίνει
ανεκτή. Ταυτόχρονα έχουμε την αντιπολίτευση,
ιδιαίτερα την αξιωματική, να βρίσκει ευκαιρία να
ασκήσει έντονη ισοπεδωτική κριτική, ξεχνώντας
τις δικές της «ημέρες» με τα αθώα θύματα των

πλημμυρών της Μάνδρας και των πυρκαγιών στο
Μάτι, όταν η λέξη «συγγνώμη» δεν ακούστηκε ποτέ
και από κανέναν υψηλά τότε ιστάμενο -πόσω μάλ-
λον τον τότε πρωθυπουργό...- που όλοι μας διαβε-
βαίωναν ότι τα έκαναν όλα τέλεια!

Προφανώς και στην προκειμένη περίπτωση δεν
έγιναν όλα τέλεια, με το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύ-
νης να πέφτει στους ιδιώτες παραχωρησιούχους
και την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με την τροποποίηση από την παρούσα κυβέρνη-

ση του νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις παρα-
χώρησης και τη δυνατότητα καταλογισμού ευθυ-
νών στους παραχωρησιούχους, δόθηκε η δυνατό-
τητα επιβολής κυρώσεων κατά των ιδιωτικών φο-
ρέων (Αττική οδός, ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.λπ.), κάτι που κατά
γράμμα θα εφαρμοστεί.

Την ώρα που πολίτες δοκιμάζονται, απαιτούνται
περισσότερη υπευθυνότητα από όλους και λιγότε-
ρες δηλώσεις. Πρώτα επουλώνουμε τις πληγές και
μετά αναζητούμε τις ευθύνες εκεί που υπάρχουν...

Λιγότερες δηλώσεις, περισσότερη υπευθυνότητα

Α
πό την αρχή ανάληψης της διακυβέρνησης

της χώρας δεσμευτήκαμε απέναντι στον ελ-

ληνικό λαό ότι θα ομιλούμε πάντα τη γλώσσα

της αλήθειας χωρίς εκπτώσεις και χωρίς φυσικά να

υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Γνωρίζαμε και

γνωρίζουμε ότι η χώρα αντιμετωπίζει δομικά προ-

βλήματα στη διοικητική της λειτουργία σε πολλούς

τομείς κρατικής ευθύνης. Υστερήσεις που δεν επι-

λύονται από τη μια μέρα στην άλλη, εκτός και αν ομι-

λεί ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει το ανέφικτο ως αντιπολίτευ-

ση, ενώ δεν έπραττε το ελάχιστο όταν ήταν κυβέρνη-

ση. Όμως, δεν επιλέξαμε ποτέ να κρύψουμε τα θέμα-

τα κάτω από το χαλί και φυσικά ούτε επιθυμούμε τη

μειωτική σύγκριση με το άκρως αποτυχημένο παρελ-

θόν της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Βάζουμε

τον πήχη ψηλά όπως αξίζει στους πολίτες της χώρας

αλλά και στην ιστορική παράδοση της παράταξής μας. 

Η πρόσφατη εξόχως προβληματική διαχείριση της

κακοκαιρίας οδήγησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο

Μητσοτάκη στην ειλικρινή ανάληψη της πολιτικής ευ-

θύνης και στην ουσιαστική δέσμευσή μας να προσπα-

θήσουμε περισσότερο και να τα καταφέρουμε καλύ-

τερα στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, που πα-

ρουσιάζει διαχρονικά υστέρηση στον τρόπο λειτουρ-

γίας του. Και σε αυτό το σημείο έγκειται η τεράστια

διαφορά μας ιδιαίτερα με το κόμμα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης που αντιμετωπίζει ανάλογες δυσκο-

λίες ως σημαία ευκαιρίας για να οδηγήσει τη χώρα

στο χάος της πολιτικής του τοξικότητας. Εμείς προ-

σπαθούμε να διερευνήσουμε με σοβαρότητα και νη-

φαλιότητα τις αιτίες του προβλήματος και να βρούμε

δημιουργικές λύσεις χωρίς να αποκρύβουμε τυχόν

ευθύνες από όπου και αν προέρχονται. 

Η Ελλάδα αλλάζει σε κάθε τομέα της οικονομικής

και κοινωνικής ζωής και με το πέρας της δολοφονι-

κής υγειονομικής κρίσης τα αποτελέσματα των πολι-

τικών μας θα γίνουν ευδιάκριτα σε όλους τους πολίτες

που επιθυμούν η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Δυ-

στυχώς όμως έχουμε ένα κόμμα απέναντί μας που

δεν διστάζει να ρίξει την πολιτική αντιπαράθεση στην

αρένα του πολακισμού με όρους ρητορικής και δήθεν

ακτιβιστικής ζούγκλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διστάζει και εί-

ναι πλέον φανερό σε όλους τους πολίτες να αντιπολι-

τεύεται την ίδια τη χώρα και την πρόοδό της προκει-

μένου να επιβιώσει πολιτικά.

Δεν θα παρασυρθούμε όμως και δεν θα επιτρέψου-

με να οδηγήσει τη χώρα σε πολιτικό τέλμα μόνο και

μόνο διότι αυτό είναι το προνομιακό πεδίο άσκησης

πολιτικής του. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που έχει κληθεί

να αντιμετωπίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι

αταλάντευτα προσηλωμένος στην ανάδειξη της ισχυ-

ρής Ελλάδας που αναπτύσσεται και δημιουργεί τις

προϋποθέσεις για ένα μέλλον ευημερίας για όλους

τους πολίτες. Βήμα βήμα και με σκληρή καθημερινή

δουλειά θα τα καταφέρουμε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολιτεύεται πλέον την Ελλάδα και όχι
την κυβέρνηση προκειμένου να διασωθεί πολιτικά 

της 
Μαριλένας 
Σούκουλη - 

Βιλιάλη

Πρώην σύμβουλος 
του πρωθυπουργού

σε θέματα 
χωροταξίας, 

βουλευτής 
Κορινθίας με τη ΝΔ

του
Ηλία 
Γ. Βλαχογιάννη 

Πρώην νομάρχης
και βουλευτής
Τρικάλων
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Η Αθήνα επιχειρεί να «αναχαιτίσει» τη νέα έξαρση της
τουρκικής προκλητικότητας απέναντι στην Ελλάδα και
την Κύπρο μέσω μιας οργανωμένης διπλωματικής «αν-
τεπίθεσης». Ένας από τους βασικούς στόχους της Αθή-
νας επετεύχθη, όπως τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Πρόκει-
ται για την εκλογή της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλους
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για τη διετία 2025-2026. Σύμφωνα με τον Έλλη-
να υπουργό Εξωτερικών, η Αθήνα εξασφάλισε 97 γρα-
πτές δεσμεύσεις υπέρ της υποψηφιότητάς της. Αυτό
σημαίνει ότι άνω του 50% των κρατών μελών του ΟΗΕ
στηρίζουν την εκλογή της Ελλάδας, η οποία αναμένεται
να λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024. «Αποτελεί μια
σημαντική επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτι-

κής, απτό αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκεί η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας,
επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει αναπτύξει στρατηγικές
σχέσεις με τρία μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία, και διατηρεί
ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και σχέσεις με άλλα
δύο μόνιμα μέλη, τη Ρωσία και την Κίνα. «Παράλληλα
διατηρούμε διαύλους με την Αφρική, την Ασία, τη Λατι-
νική Αμερική πέρα από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη
Μέση Ανατολή», υποστήριξε ο υπουργός.

Μήνυμα στην Τουρκία
Βασικό σύνθημα της ελληνικής υποψηφιότητας είναι

ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνω-

μένων Εθνών που, αν και αποτελούν θεμελιώδεις αξίες
του Οργανισμού, βρίσκονται υπό διαρκή αμφισβήτηση.
«Σκοπός μας, λοιπόν, είναι να προβάλουμε τις αρχές
αυτές, οι οποίες αποτελούν και τις βασικές αξίες της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.  Τον σεβασμό στην
κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα όλων των
κρατών. Τον πλήρη σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς
Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θά-
λασσας», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, επαναλαμβάνον-
τας την ελληνική θέση για την απαγόρευση της χρήσης
βίας ή ακόμη και την απειλή της χρήσης βίας, την ειρη-
νική επίλυση των διαφορών με βάση το Διεθνές Δίκαιο
και όπου χρειάζεται την προσφυγή στο Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης.

Διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδας για το Σ.Α. του ΟΗΕ

Μ
ήνυμα στήριξης στη Λευκω-
σία εξέπεμψε ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Άν-
τονι Μπλίνκεν, υποδεχόμε-

νος τον Κύπριο ομόλογό του Ιωάννη Κα-
σουλίδη στην Ουάσιγκτον. Ο επικεφαλής
της αμερικανικής διπλωματίας τάχθηκε για
μία ακόμη φορά υπέρ της λύσης της διζω-
νικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, απορρί-
πτοντας τα τουρκικά σχέδια για διχοτόμη-
ση του νησιού.

«Παραμένουμε αποφασιστικά υπέρ της
στήριξης μιας διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας και θα συνεχίσουμε να εργα-
ζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», ανέ-
φερε ο Άντονι Μπλίνκεν και επανέλαβε τη
δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για
την εμβάθυνση της συνεργασίας με την
Κυπριακή Δημοκρατία και τη στήριξη του
μηχανισμού 3+1 με την Ελλάδα και το Ισ-
ραήλ. Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών
από την πλευρά του δεν έκρυψε την ανησυ-

χία του για την αδιάλλακτη στάση της τουρ-
κοκυπριακής πλευράς αλλά και τα σχέδια
Ερντογάν - Τατάρ για άνοιγμα νέων περιο-
χών στην περίκλειστη Αμμόχωστο.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν ακόμη για
τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και
την Ουκρανία, ενώ ο κ. Κασουλίδης ζήτησε
«εξηγήσεις» για την απόσυρση της αμερι-
κανικής στήριξης στον ενεργειακό αγω-
γό East Med, ξεκαθαρίζοντας πως «η θέση
της Λευκωσίας δεν έχει αλλάξει» και στά-
θηκε ιδιαίτερα στην οικονομική και περι-
βαλλοντική βιωσιμότητα του έργου αλλά
και στον γεωπολιτικό παράγοντα.

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης των Τουρκοκυ-
πρίων, με τη στήριξη της Άγκυρας, εμμένει

στη λύση των δύο κρατών και τη διχοτόμη-
ση της Κύπρου, τορπιλίζοντας κάθε προ-
σπάθεια για διάλογο. 

Ο Ερσίν Τατάρ, μάλιστα, αφού αρνήθηκε
τον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου λέ-
γοντας ότι υπάρχει «κώλυμα», διεμήνυσε
στον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ, Κόλιν Στιούαρτ, πως
οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν μόνο αν γί-
νουν αποδεκτά τα δύο κυρίαρχα, ίσα κράτη
και το ίσο διεθνές καθεστώς. Ο Τατάρ υπο-
στήριξε ακόμη ότι δεν εμπιστεύεται την
Ευρώπη, ενώ προανήγγειλε το άνοιγμα νέ-
ου οδοφράγματος στη Λευκωσία, στην Πύ-
λη Αμμοχώστου.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε παράλληλα με τις
νέες δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου που δυναμιτίζουν ακόμη περισσότε-
ρο το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το
καθεστώς Ερντογάν, σε μια προσπάθεια να
«πείσει» το ακροδεξιό του ακροατήριο και
να απαντήσει στις κατηγορίες της αντιπολί-

τευσης ότι «εγκαταλείπει τους Τουρκοκυ-
πρίους», έχει αναγάγει το Κυπριακό σε κυ-
ρίαρχο θέμα της εσωτερικής ατζέντας. Ο
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ακολουθώντας τη
«γραμμή» της Άγκυρας, όχι μόνο τάχθηκε
ξανά υπέρ του αναχρονιστικού θεσμού των
εγγυήσεων, αλλά ισχυρίστηκε ότι «η επι-
βίωση της ΤΔΒΚ και η ασφάλεια του τουρ-
κοκυπριακού λαού» είναι η κόκκινη γραμ-
μή της Τουρκίας.

Ο Αμερικανός υπουργός 
Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν
στη συνάντησή του 
με τον Ιωάννη Κασουλίδη 
στην  Ουάσιγκτον έβαλε τέλος 
στα σχέδια διχοτόμησης

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οι ΗΠΑ υπέρ
της διζωνικής
ομοσπονδίας
στην Κύπρο
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Σ
το κατάστρωμα του γαλλικού αε-
ροπλανοφόρου «Charles de Ga-
ulle» θέλουν να βάλουν τις τελι-
κές υπογραφές για την προμή-

θεια των φρεγατών Belharra η Ελλάδα και
η Γαλλία, επισφραγίζοντας με τον πιο συμ-
βολικό τρόπο την ελληνογαλλική στρατηγι-
κή συνεργασία. Η ναυαρχίδα του γαλλικού
ναυτικού αναμένεται να βρεθεί στον Σαρω-
νικό στα τέλη Μαρτίου και να δώσει δυνα-
μικό «παρών» στους εορτασμούς της εθνι-
κής επετείου.

Αν το σενάριο αυτό επαληθευτεί, κάτι
που εξαρτάται και από τις εξελίξεις στην
Ουκρανία, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν
στο κατάστρωμα του πυρηνοκίνητου αερο-
πλανοφόρου και με φόντο τα Rafale που θα
μεταφέρει θα δώσουν τα χέρια για να κλεί-
σει και με τον πιο επίσημο τρόπο η συμφω-
νία για την απόκτηση τριών υπερσύγχρο-
νων φρεγατών Belharra, οι οποίες θα απο-
τελούν την αιχμή του δόρατος του Πολεμι-
κού Ναυτικού για τις επόμενες δεκαετίες.
Στην τελετή θα συμμετέχουν κορυφαίοι
αξιωματούχοι των δύο χωρών, ενώ η πα-
ρουσία του ισχυρότερου πλοίου της Μεσο-
γείου σε ελληνικά νερά -και μάλιστα ανή-

μερα την 25η Μαρτίου- θα εκπέμψει ένα
ηχηρό μήνυμα αποτροπής απέναντι στον
τουρκικό αναθεωρητισμό και τα νεοοθω-
μανικά σχέδια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη Βουλή
Για να γίνουν όλα αυτά βέβαια θα πρέπει

πρώτα να περάσει από την Ολομέλεια της
Βουλής η σύμβαση για τις φρεγάτες, η
οποία επρόκειτο να έρθει την περασμένη
εβδομάδα μαζί με ένα πακέτο εξοπλιστι-
κών προγραμμάτων, όπως τα επιπλέον έξι
Rafale που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης από τη ΔΕΘ και οι τορπίλες των
Υποβρυχίων 214, όμως πήρε αναβολή
εξαιτίας της συζήτησης για την πρόταση
μομφής του ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον αναζητείται νέα
ημερομηνία εντός του Φεβρουαρίου ώστε
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από την
ελληνική πλευρά και να απομένουν οι τυπι-
κές υπογραφές με το Παρίσι. Αν και οι προ-

θεσμίες για τα διαδικαστικά βήματα πιέ-
ζουν, το πρόγραμμα βρίσκεται προς το πα-
ρόν εντός χρονοδιαγράμματος, αφού στα
ναυπηγεία της Λοριάν έχουν ήδη ξεκινήσει
οι προετοιμασίες για την κατασκευή της
πρώτης ελληνικής Belharra.

Και κορβέτες
Παράλληλα με την ολοκλήρωση των δια-

δικασιών για τις Belharra, η ελληνική
πλευρά «τρέχει» και το θέμα της νέας κορ-
βέτας του Πολεμικού Ναυτικού. Ανώτατες
πηγές ανέφεραν στην «Political» ότι το θέ-
μα θα κλείσει εντός του προσεχούς διμή-
νου, ωστόσο με την επιλογή του πλοίου δεν
τελειώνει αλλά ξεκινάει ένας «μαραθώ-
νιος» για το Ναυτικό, καθώς η έλευση νέων
μονάδων επιφανείας απαιτεί αναβαθμίσεις
στις υποδομές του ναυστάθμου αλλά και
ενίσχυση του προσωπικού με νέα και εξει-
δικευμένα στελέχη. Για την ώρα, οι δια-
πραγματεύσεις με τους υποψήφιους κατα-
σκευαστές κορβετών είναι πυρετώδεις, με
την ελληνική πλευρά να έχει στα χέρια της
τις προτάσεις της Γαλλίας για τις Gowind,
της Ολλανδίας για τις Sigma 10514, της Ιτα-
λίας τις Doha και των ΗΠΑ, αν μπορεί να

θεωρηθεί νέα πρόταση η αμερικανική
απάντηση στο αίτημα που είχε στείλει η
Αθήνα προτού συμφωνήσει με τη Γαλλία
για τις Belharra.

Μονάδες επιφανείας
Η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού

όμως δεν θα σταματήσει στις κορβέτες,
αφού η δομή δυνάμεων προβλέπει τουλά-
χιστον δώδεκα μεγάλες μονάδες επιφανεί-
ας. Στο μικροσκόπιο του Γενικού Επιτελεί-
ου Ναυτικού βρίσκονται άλλωστε τα ναρ-
κοθηρευτικά κλάσης «Alkmaar» και οι με-
ταχειρισμένες φρεγάτες Μ της Ολλανδίας,
ενώ ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ποια θα
είναι η μοίρα των ελληνικών ΜΕΚΟ. Ανώ-
τατη στρατιωτική πηγή επισήμανε στην
«Political» ότι προέχει η αγορά νέων πλοί-
ων και όχι η αναβάθμιση μονάδων που
έχουν το πολύ 15 χρόνια ζωής, ενώ στους
άμεσους στόχους του επιτελείου είναι η
ενίσχυση και του στόλου των υποβρυχίων
με την προμήθεια τουλάχιστον δύο νέων
«αόρατων» κυνηγών.

«Φέρνει» τις φρεγάτες
το «Charles de Gaulle» 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στο γαλλικό πυρηνοκίνητο 
αεροπλανοφόρο, 
που αναμένεται στον Σαρωνικό
για τις εκδηλώσεις της 
25ης Μαρτίου, θα μπουν 
οι υπογραφές για τις Belharra
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Ε
πιμένει σταθερά σε τριψήφιο νού-
μερο ο αριθμός των θανάτων στη
χώρα. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 106
θανάτους, 18.825 νέα κρούσματα

και 561 διασωληνωμένους. Στην Αττική εντο-
πίστηκαν 5.190 νέες μολύνσεις και 2.241 στη
Θεσσαλονίκη. Ο υψηλός κρουσμάτων πυρο-
δότησε νέα σενάρια για επικράτηση της υπο-
παραλλαγής Όμικρον 2.

Οι εκτιμήσεις αρκετών ερευνητών λένε πως,
εκτός από πιο μεταδοτική, είναι και πιο μο-
λυσματική. Ο ΠΟΥ αναφέρει πως αυτή η υπο-
παραλλαγή έχει εντοπιστεί σε 57 χώρες και
έχει μετατραπεί πλέον στο κυρίαρχο στέλε-
χος του ιού στον κόσμο, αφότου ταυτοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά στο νότιο τμήμα της
Αφρικής πριν από δέκα εβδομάδες. Στο
εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο του ο
ΠΟΥ εξηγεί ότι η παραλλαγή αυτή εντοπίστη-
κε σε πάνω από 93% όλων των δειγμάτων του
SARS-CoV-2 που συλλέχθηκαν τον περα-
σμένο μήνα. Ερευνητές από την Ελβετία ανέ-
φεραν πως ανίχνευσαν μία ακόμη δίδυμη
αδερφή της Όμικρον! 

Οι 300.000 αμετανόητοι
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανά-
κης μιλώντας στο Mega εξήγησε τους τέσσε-
ρις λόγους για τους οποίους έχουμε αυξημέ-
νο ποσοστό θανάτων: «Το δημογραφικό πρό-
βλημα της χώρας με τον γερασμένο πληθυ-
σμό και τα πολλά συνοδά νοσήματα είναι το
κύριο για την αύξηση των θανάτων. Ο ορι-
σμός του θανάτου που εφαρμόζει η χώρα
μας για θάνατο από κορονοϊό, ο οποίος είναι
ο αυστηρός ορισμός του ΠΟΥ, δηλαδή αν κά-
ποιος έχει κορονοϊό και έχει και ένα συνοδό
νόσημα, αν δεν το είχε προφανώς και δεν θα
πέθαινε.
Εφόσον πεθαίνει με αυτό, έχει συμβάλει πο-
λύ σημαντικά και το συνοδό νόσημα και εκεί
υπάρχει διαφοροποίηση στους ορισμούς. Το
τρίτο πρόβλημα είναι ότι πάμε αργά στο νο-
σοκομείο. Ωστόσο, η μεγάλη αιτία είναι η
αποτυχία του εμβολιασμού των άνω των 60
ετών. Έχουμε μέχρι στιγμής 300.000 αμετα-
νόητους ανεμβολίαστους και έρχονται να
προστεθούν άλλοι 250.000 που καθυστέρη-
σαν να εμβολιαστούν». 

«Επανάκαμψη της πανδημίας»
Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Δημοσθέ-
νης Σαρηγιάννης ανέφερε πως υπάρχει κα-
θαρή αύξηση της διασποράς στην κοινότητα
και από την Τρίτη είμαστε σε επανάκαμψη

της πανδημίας, σε μια δεύτερη κορυφή του
πέμπτου κύματος.
Μιλώντας στο ίδιο Μέσο, ο καθηγητής Άλκης
Βατόπουλος τόνισε πως ο εμβολιασμένος
δεν πρέπει να πετάξει τη μάσκα και παράλ-
ληλα θα πρέπει να τηρεί όλα τα υπόλοιπα μέ-
τρα προστασίας. Ο Θεόδωρος Βασιλακόπου-
λος δεν θεωρεί ότι η υποχρεωτικότητα των
εμβολιασμών που έχει επιβληθεί είναι «σο-
βαρή», καθώς τα πρόστιμα που επιβάλλονται
δεν είναι αρκετά, ενώ ανέφερε πως «είμαστε
ένας πλούσιος λαός, υπάρχουν ήδη 6.000-
7.000 υγειονομικοί που αντέχουν να ζήσουν
χωρίς μισθό επί 6-7 μήνες».
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας επισκέ-

φτηκε την κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ στο
Μαρούσι για να δει από κοντά πώς εξελίσσε-
ται η διαδικασία διανομής των αντιιικών χα-
πιών στους ασθενείς. Σύμφωνα με στοιχεία
της «Political», μέχρι στιγμής έχουν γίνει και
εγκριθεί 143 αιτήσεις, έχουν συναινέσει 38
ασθενείς και έχουν εκτελεστεί 25 συνταγές.
Με σκοπό την περαιτέρω επιτάχυνση των εμ-
βολιασμών των παιδιών στην Αττική, προστί-
θενται νέες εμβολιαστικές γραμμές στα
Mega Εμβολιαστικά Κέντρα «Προμηθέας»
και Περιστερίου.
Με αυτή την παρέμβαση θα ανοίξουν 40.000
νέα ραντεβού για τον μήνα Φεβρουάριο. Τα
νέα ραντεβού θα είναι διαθέσιμα από την Πα-

ρασκευή 4 Φεβρουαρίου, οπότε και οι γονείς
θα μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα για να
προγραμματίσουν τον εμβολιασμό των παι-
διών τους. 

Τι κρύβει το... αδελφάκι της «Ο»

Πιο μεταδοτική και
μολυσματική αυτή 
η υποπαραλλαγή, σύμφωνα
με τους ερευνητές του ΠΟΥ

Με 500.000 δόσεις έρχεται το εμβόλιο της Novavax
Φτάνει στην Ελλάδα το πρώτο πρωτεϊνικό
εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αυτό της
Novavax. Σύμφωνα με τον γενικό γραμ-
ματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
τα εμβόλια Novavax αναμένονται στη χώ-
ρα μας στις 21 Φεβρουαρίου. Ο κ. Θεμι-
στοκλέους, κατά την ενημέρωση για την
πορεία του εμβολιαστικού προγράμμα-
τος, είπε ότι η χώρα μας αναμένεται να παραλάβει το επόμενο
διάστημα (Φεβρουάριο και Μάρτιο) «474.000 δόσεις με την
πρώτη παραλαβή στις 21/2 με 168.000 δόσεις».
Οι εμβολιασμοί αυτοί με το παρασκεύασμα της αμερικανικής
εταιρείας θα γίνονται σε συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα,

σε συγκεκριμένα σημεία της χώρας, από
τις αρχές Μαρτίου.
Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Star, ο
καθηγητής Φαρμακολογίας Ευάγγελος
Μανωλόπουλος, αναφερόμενος στο εμβό-
λιο Novavax, που θα έρθει και στη χώρα
μας, τόνισε ότι «η πρωτεϊνική τεχνολογία
έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορα εμβόλια

και για το εμβόλιο της γρίπης, δεν είναι το πρώτο πρωτεϊνικό
εμβόλιο, ήδη ένα από τα κινεζικά είναι πρωτεϊνικό. Τη δίνουμε
έτοιμη την πρωτεΐνη εμείς. Δεν δίνουμε την πληροφορία για να
την παράγει όπως στα mRNA εμβόλια, δίνουμε έτοιμη την
πρωτεΐνη!». 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Μπορεί να έφυγε από την Αθήνα και να ξεκίνησε μια νέα
ζωή στην πόλη της Χαλκίδας με την οικογένειά του, ωστό-
σο, οι… παλιοί αντίπαλοι οπαδοί δεν τον ξέχασαν. 

Ο λόγος για έναν 41χρονο, ο οποίος δέχτηκε άγρια
επίθεση με σφυρί το βράδυ της Τρίτης έξω από το γυ-
μναστήριο στο οποίο βρισκόταν και περίμενε τον γιο
του, μέχρι να τελειώσει το μάθημα πολεμικής τέχνης
που παρακολουθούσε. 

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί από την Ασφάλεια Χαλ-

κίδας ένας οργανωμένος οπαδός μεγάλης αθηναϊκής ομά-
δας, ενώ έχει ταυτοποιηθεί για την ίδια επίθεση ακόμα
ένας άντρας, επίσης οργανωμένος οπαδός της ίδιας ομά-
δας, ο οποίος όμως αναζητείται. Όσον αφορά τον 41χρονο
θύμα της επίθεσης, φέρεται να είχε παρελθόν σχετικά με
αδικήματα που σχετίζονται με την οπαδική βία, όντας
ενεργό μέλος συνδέσμου σε περιοχή στα νότια προάστια
της Αττικής. Πηγές της ΕΛΑΣ κάνουν λόγο για επίθεση με
ξεκάθαρα οπαδικά κίνητρα. Μάλιστα, εκφράζονται φόβοι

για ξέσπασμα βεντέτας στη Χαλκίδα, μετά το χτύπημα με
σφυρί στον 41χρονο. 

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι προκαλεί αίσθηση το γε-
γονός ότι η ενέδρα με θύμα τον… παλιό γνώριμο στήθηκε
λίγο μετά τη θλιβερή είδηση της δολοφονίας του 19χρονου
Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, οι δράστες δεν δίστασαν
να επιτεθούν σε μια περίοδο που οι Αρχές βρίσκονται σε
επιφυλακή για περιστατικά οπαδικής βίας.

Παπ.

Χαλκίδα: Με οπαδικά κίνητρα η άγρια επίθεση με σφυρί σε 41χρονο

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Σ
τα χέρια της Αστυνομίας βρίσκε-
ται ο 23χρονος Αλβανός που φέ-
ρεται να είναι ένας εκ των δρα-
στών της στυγερής δολοφονίας

του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. 
Ο 23χρονος είναι γνωστός στις Αρχές

για τη δράση του, καθώς θεωρείται σκλη-
ροπυρηνικός χούλιγκαν και έχει απασχο-
λήσει την αστυνομία στο παρελθόν σε
υπόθεση οπαδικής βίας το 2019, κα-
τηγορούμενος ότι μαχαίρωσε
πολίτη, με τη διεξαγωγή της δί-
κης να εκκρεμεί.

Η ταυτοποίηση του Αλβανού
από τους ερευνητές της Ελληνι-
κής Αστυνομίας επιβεβαιώθηκε
και από το βιντεοληπτικό υλικό, ως
το πρόσωπο που έμπαινε και έβγαινε στα
δύο αυτοκίνητα όπου επέβαινε η ομάδα
των περίπου δέκα ατόμων που επιτέθηκαν
απρόκλητα στον 19χρονο Άλκη και στους
δύο φίλους του, λίγα μέτρα από το γήπεδο
ποδοσφαίρου του Άρη. Μία ακόμη αδιά-
σειστη απόδειξη που οδήγησε στη σύλλη-
ψη του 23χρονου Αλβανού, εκτός από το
υλικό που συγκεντρώθηκε από τις κάμε-
ρες πέριξ του τόπου δολοφονίας, ήταν η
αναγνώρισή του από έναν εκ των δυο φί-
λων του νεκρού φοιτητή που τραυματίστη-
κε στη διάρκεια της επίθεσης. Σημειώνε-
ται ότι και οι δυο νεαροί, σύμφωνα με νο-
σοκομειακές πηγές, είναι καλά στην υγεία
τους και έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. 

Τον έδειξαν οι κάμερες
Στο υλικό που βρέθηκε από τις κάμερες

γύρω από το σημείο της δολοφονίας στην
περιοχή Χαριλάου, ο 23χρονος αλβανικής
καταγωγής φαίνεται να κρατάει το «δρε-
πάνι» με το οποίο δολοφονήθηκε βάναυσα
ο Άλκης Καμπανός. Ουσιαστικά, πρόκειται
για ένα μεγάλο μαχαίρι με κυρτή λεπίδα
που είναι γνωστότερο ως «καράμπιτ». 

Ο νεαρός φίλαθλος του Άρη δολοφο-
νήθηκε με «δρεπάνι», αλλά η ιατροδικα-
στική εξέταση έδειξε ότι ο 19χρονος κα-
κοποιήθηκε άγρια από αυτούς που τον

δολοφόνησαν. Το πόρισμα της ιατροδι-
καστού αναφέρει ότι ο Άλκης Καμπανός
εκτός από το μαχαίρωμα στη μηριαία αρ-
τηρία που προκάλεσε την αιμορραγία
που επέφερε τον θάνατό του, είχε και βα-
ρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,

καθώς χτυπήθηκε με βαρβαρότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος

φέρεται ως ιδιοκτήτης ενός εκ των δύο
οχημάτων που μετέφεραν τους δράστες
στον τόπο του εγκλήματος και αναμένεται
να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Η αστυ-
νομία συνεχίζει τις προσαγωγές προσώ-
πων με σαφή στόχο τον εντοπισμό και τη
σύλληψη όλων όσοι μετείχαν στην επίθεση. 

Σουγιάδες και ρόπαλα σε σύνδεσμο
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέ-

ρει τα εξής: «Οι άμεσες προανακριτικές
ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Εγ-
κλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής
Ελευθερίας, με τη συνδρομή αστυνομι-
κών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης
Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυν-
σης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησαν
στη σύλληψη ατόμου που εμπλέκεται σε
υπόθεση ανθρωποκτονίας 19χρονου στην
περιοχή Χαριλάου (σχετ. το από
01/02/2022 ΔΤ της Υπηρεσίας μας). 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 23χρονο
αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε και συ-
νελήφθη έπειτα από ενδελεχείς έρευνες
και επιστάμενες αναζητήσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διερεύνησης
της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε νομό-
τυπη έρευνα σε σύνδεσμο φιλάθλων
αθλητικής ομάδας στο κέντρο της πόλης,
κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν μεταξύ άλλων:

Αναδιπλούμενοι σουγιάδες, κράνη,
βεγγαλικά χειρός, κροτίδες, διάφορα ερ-
γαλεία (φτυάρια, σφυριά, δικράνια κ.ά.),
μεταλλικοί σωλήνες, ξύλινα ρόπαλα».

Πώς συνελήφθη ο 23χρονος
Αλβανός που φέρεται να είναι
ο δολοφόνος του Άλκη

Συγκινούν τα μηνύματα 
«Δεν γυρνάς πίσω. Δεν ξαναπατάω γήπεδο. Τους σιχάθηκα. Σιχαθείτε τους και αγα-
πήστε τις ιδέες σας, όχι τα γούστα τους». Με αυτά τα λόγια γραμμένα σε ένα χαρτί
πλάι σε ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ, φίλαθλος των «ασπρόμαυρων» απέτισε τον δικό του
φόρο τιμής στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης.
Πλήθος ατόμων που υποστηρίζουν ομάδες από όλη τη χώρα αφήνουν διακριτικά στο
σημείο της δολοφονίας. Φίλαθλοι και οπαδοί της ΑΕΚ, της ΑΕΛ και του Ηρακλή έχουν
αφήσει κασκόλ, μπλούζες και γραπτά μηνύματα στο σημείο. Το μήνυμα των οπαδών
της ΑΕΚ αναφέρει ότι «Αλκιβιάδης ετών 18, δολοφονήθηκε άνανδρα γιατί απάντησε
το αυτονόητο. Να μην ξεχαστεί πότε η μνήμη του. Καλό ταξίδι Παλίκαρε». Οι οπαδοί
της ΑΕΛ έγραψαν: «Καλό παράδεισο. Όχι άλλος νεκρός». Φίλαθλοι του Άρη έχουν
τοποθετήσει στα σκαλιά της πολυκατοικίας ανθοδέσμες, κεριά, μπλούζες και κα-
σκόλ των «κιτρινόμαυρων». 

Σκληρός χούλιγκαν 
και σεσημασμένος

Ο άτυχος
Άλκης
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Το προσωπικό ξενοδοχείου έσωσε 14χρονο, στη Νέα
Παραλία Θεσσαλονίκης, από τη μανία ομάδας νεαρών,
που του επιτέθηκαν για οπαδικό λόγο, προκαλώντας
του τραύματα στο κεφάλι, στο συκώτι και σχεδόν σε όλο
το σώμα του.

Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας του παιδιού:
«Το Σάββατο, τα δυο αγόρια μου, 14 και 15 χρονών, έφυ-
γαν να πάρουν ένα σάντουιτς από τις καντίνες. Επιστρέ-
φοντας σπίτι και πλησιάζοντας στην πεζογέφυρα συ-

νάντησαν μια παρέα είκοσι ατόμων. Τους ζήτησαν να
πάνε κοντά τους. Αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και έτρε-
ξαν. Τους κυνήγησαν και τα παιδιά πήγαν να μπουν στο
Μακεδονία Παλλάς για να σωθούν. Δεν τα κατάφεραν
γιατί εκεί γίνονταν έργα. Έτρεχαν στα στενά για να σω-
θούν. Έπειτα, ο γιος μου είπε ότι ήταν δέκα άτομα από
πάνω του και τον χτυπούσαν στα πλευρά για να τον κλέ-
ψουν. Ζήτησαν να ανοίξει το χέρι του και του έλεγαν
“εσύ είσαι το… σκουλήκι; ”. Του έριξαν γροθιά με ένα

αιχμηρό αντικείμενο. Έχει τραύματα, αιμάτωμα στο συ-
κώτι, καρούμπαλα στο κεφάλι και αίματα στο πρόσωπο.
Ευχαριστώ το προσωπικό του ξενοδοχείου, που τον γλί-
τωσε από βέβαιο θάνατο. Όταν ήταν πεσμένος κάτω,
τους άκουσε να λένε “άνοιξε το τσαντάκι του να δει τι θα
πάθει”. Το παιδί μου είναι 15 χρονών και δεν ασχολείται
με ομάδες. Ελπίζω να τους βρουν».

Οι Αρχές ερευνούν βίντεο προκειμένου να εντοπί-
σουν τους δράστες.

Πώς σώθηκε 14χρονος στη Θεσσαλονίκη από τη μανία 20 ατόμων 

Ο
δύνη, θλίψη, θυμός ήταν μερι-
κά από τα συναισθήματα που
κυριάρχησαν στην κηδεία του
19χρονου Άλκη στον Ιερό Ναό

Αγίου Αθανασίου στη Βέροια. Τραγικές
φιγούρες οι δυο γονείς, με τον πατέρα του
να λυγίζει. «Αφήστε με! Αφήστε με να πάω
μαζί του», έλεγε με σπαραγμό, ενώ οι
συγγενείς αναρωτιόνταν με φόρτιση και
αγανάκτηση συνάμα: «Μεγαλώνουμε τα
παιδιά μας σωστά, τους λέμε να προσέ-
χουν και έρχεται ένας αλήτης και μας τα
παίρνει; Είναι δυνατόν;».

Μέσα στην έντονη συγκινησιακά ατμό-
σφαιρα, ο πατέρας του Άλκη (σ.σ. στρα-
τιωτικός, ταξίαρχος) είχε μια επιθυμία την

οποία μετέφερε πρόσωπο της οικογένει-
ας. «Αυτό που ζητάει ο πατέρας είναι να
διεξαχθεί φιλικός αγώνας Άρη - ΠΑΟΚ σε
όσο γίνεται πιο φιλικό κλίμα. Εμείς θα
προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με
τις διοικήσεις των ομάδων ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί η επιθυμία του, θα κάνουμε
ό,τι περνάει από το χέρι μας», είπε χαρα-
κτηριστικά. Τα χρήματα από τον αγώνα,
σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένει-
ας, θα δοθούν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Δίπλα στην οικογένεια του άτυχου νεα-
ρού βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή τόσο
οι φίλοι του όσο και φίλαθλοι από όλες τις
ομάδες της Θεσσαλονίκης, ενώ στεφάνια
στη μνήμη του 19χρονου Άλκη έστειλαν

μεταξύ άλλων η ΠΑΕ Άρης, ο ΑΣ Άρης, η
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η Θύρα 13, ο αρχηγός ΓΕΣ και
ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι καθηγητές του 2ου
ΓΕΛ Βέροιας, ο σύνδεσμος Capital Squad
και το ΕΑΑΣ παράρτημα Ημαθίας.

«Στην αγκαλιά του Θεού με τους αγγέλους»
Βουρκωμένος αποχαιρέτησε τον Άλκη

(Αλκιβιάδη όπως τον προσφώνησε) ο ιε-
ρέας του ναού όπου τελέστηκε η κηδεία.
Απευθυνόμενος προς τους γονείς και την
οικογένειά του, μίλησε για τον άδικο χαμό
του παιδιού, που το κακό και η αμαρτία
δεν πρόλαβαν να τον αγγίξουν και πηγαί-
νει στην αγκαλιά του Θεού, μαζί με άλλους
αγγέλους.

Συγκλονιστική ήταν και η ανακοίνωση
του σχολείου που πήγαινε, του 2ου ΓΕΛ
Βέροιας: «Τον αποχαιρετήσαμε φοιτητή
αλλά σήμερα συγκλονισμένοι όλοι, καθη-
γητές, μαθητές, απόφοιτοι-συμμαθητές
του, θρηνούμε τον χαμό αυτού του γελα-
στού και ευγενικού παιδιού».

Δημήτρης Δραγώγιας

Μεγαλείο ψυχής από 
τον πατέρα του 19χρονου  
που κηδεύτηκε χθες - Ζήτησε
να γίνει φιλικό Άρης - ΠΑΟΚ 

«Αφήστε με να πάω μαζί του»



Συγκίνηση για τον
θάνατο του «Σωτήρη»
Νεκρή εντοπίστηκε τελικά στη Σαλαμί-
να η μικρή φάλαινα, η οποία είχε εμφα-
νιστεί την περασμένη Παρασκευή στον
Άλιμο. Ο «Σωτήρης», όπως ονόμασαν οι
εθελοντές το μικρό αρσενικό κήτος, πα-
ρά τις συνεχείς προσπάθειες των κτη-
νιάτρων και των εθελοντών να τον θερα-
πεύσουν χορηγώντας του ειδική αντι-
βίωση, τελικά δεν τα κατάφερε. Σύμφω-
να με ενημέρωση από το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, η νεαρή
ραμφοφάλαινα, η οποία είχε εμφανιστεί
το προηγούμενο Σάββατο 29 Ιανουαρί-
ου στα αβαθή του όρμου Σελήνια στη
Σαλαμίνα ύστερα από διαδοχικές πα-
ρουσίες το περασμένο διάστημα στα
παράλια της Αττικής, εντοπίστηκε νε-
κρή χθες το πρωί από το Λιμεναρχείο
Σαλαμίνας στα παράλια της Χερσονή-
σου Κυνόσουρα, στην ανατολική πλευ-
ρά του νησιού. Ωστόσο από την αρχή της
περιπέτειάς της οι επιστήμονες έδιναν
πολύ λίγες πιθανότητες να επιβιώσει,
καθώς συνήθως τα κήτη όταν φθάσουν
τόσο κοντά στις ακτές είναι πολύ άρρω-
στα και δεν καταφέρνουν να ζήσουν. 
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Δίωξη για βιασμό 
στον γυναικολόγο 
από τη Ρόδο 

Τον δρόμο για το ακροατήριο έδειξε
στον γυναικολόγο από τη Ρόδο η αρμόδια
εισαγγελέας, προτείνοντας προς το δικα-
στικό συμβούλιο την παραπομπή του σε
δίκη για βιασμό κατά συρροή, κατάχρηση
σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου
για αντίσταση κατά συρροή και προσβολή
γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 21
γυναικών. Η υπόθεση είχε σοκάρει το πα-
νελλήνιο, όταν μετά την πρώτη καταγγε-
λία σε βάρος του συγκεκριμένου γυναι-
κολόγου αποκαλύφθηκαν δεκάδες ακό-
μη ιστορίες σεξουαλικών επιθέσεων.
«Μη συγκρατώντας τις ορμές του, μη
έχοντας ηθικές αναστολές, χωρίς σεβα-
σμό στον Ιπποκράτειο Όρκο που έχει δώ-
σει αλλά ούτε στην ειδικότητα του γυναι-
κολόγου, (…) εκμεταλλεύτηκε την ιδιό-
τητά του αυτή καθώς και τον χώρο εργα-
σίας του για να εκτονώσει τις ορμές του
μη σεβόμενος καν γυναίκες οι οποίες
βρίσκονταν σε προχωρημένη εγκυμοσύ-
νη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρό-
τασή της η εισαγγελέας, υπογραμμίζον-
τας ότι οι 21 γυναίκες δεν έχουν σχέση
μεταξύ τους, ούτε και κοινό συμφέρον να
τον καταγγείλουν.

«Τις εγκαλούσες ουδεμία σχέση φιλι-
κή, συγγενική, κοινωνική τις συνδέει,
πλην τις δύο οι οποίες είναι συγχωρια-
νές, το δε ηλικιακό φάσμα που καλύ-
πτουν είναι μεγάλο», εξηγεί η εισαγγελι-
κή λειτουργός, που στη συνέχεια αποδο-
μεί πλήρως τον ισχυρισμό του κατηγο-
ρουμένου για ενορχηστρωμένη επίθεση
από πρώην σύντροφό του.

«Ο ισχυρισμός δεν κρίνεται πειστικός,
καθότι αφενός μεν δεν γνωρίζει καν το
χρώμα των ματιών της, ενώ οι καταγγέλ-
λουσες με τις εγκλήσεις τους και ακό-
λουθες καταθέσεις τους, περιέγραψαν
με μεγάλη ακρίβεια τις πράξεις που διε-
νεργούσε σε βάρος τους», καταλήγει και
ζητά την παραπομπή του σε δίκη.

Σ.Σ

Του Κώστα Καντούρη 

Α
μφισβητούνται από την
πλευρά της 24χρονης τα
αποτελέσματα των τοξικο-
λογικών εξετάσεων που πα-

ραδόθηκαν στην ανακρίτρια Θεσσαλο-
νίκης, η οποία χειρίζεται την έρευνα
για τις καταγγελίες τής νεαρής που
υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού.
Το γεγονός ότι οι εξετάσεις δεν έδει-
ξαν ότι υπήρχαν ουσίες, ενώ διαπι-
στώθηκε ότι η ποσότητα της αλκοόλης
ήταν μικρή, προκάλεσε την αντίδραση
του περιβάλλοντός της. 
Σε ανακοίνωση, ο συνήγορος Πολιτικής
Αγωγής της νεαρής Αθανάσιος Ζιώγας
ανέφερε ότι η μέθοδος εξέτασης των
ούρων για αλκοόλη δεν είναι η ενδε-
δειγμένη, καθώς δεν μπορεί να αποδώ-
σει τη βαρύτητα της μέθης. Αναφέρεται
ακόμη στην ανακοίνωση ότι οι ουσίες
που περιέχονται στο χάπι του βιασμού
δεν μπορούν να ανιχνευτούν μετά την
παρέλευση 12 ωρών, ενώ το δείγμα είχε
ληφθεί μετά την παρέλευση 18 ωρών,
όπως αναφέρεται. 
Τονίζεται ότι θα γίνει επανεξέταση στο
αντιδείγμα που φυλάσσεται στο τοξικο-
λογικό εργαστήριο του ΑΠΘ. Μάλιστα
αναφέρεται πως θα γίνει ταυτοποίηση
με τη μέθοδο DNA του συγκεκριμένου
δείγματος για να επιβεβαιωθεί ότι είναι
της 24χρονης. Επιπλέον, πληροφορίες
αναφέρουν πως από την πλευρά της

καταγγέλλουσας θα ζητηθεί από την
ανακρίτρια να διατάξει εξέταση των
τριχών της κεφαλής της για την ανί-
χνευση ναρκωτικών ουσιών. 

Τι λέει η αστυνομία
Προηγουμένως με ανακοίνωσή της η
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσα-
λονίκης αναφέρθηκε στο χρονικό της
λήψης των δειγμάτων από τη νεαρή και
ότι αυτό έγινε την ίδια ημέρα όταν η κο-
πέλα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βια-
σμού, δηλαδή την Πρωτοχρονιά. Ακό-
μη, από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία
σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέ-
ρεται ότι η εξέταση ούρων σε ανάλογες
περιπτώσεις είναι η πλέον ενδεδειγμέ-
νη για τη διερεύνηση τέτοιων περιστα-
τικών.
Την ίδια ώρα, την Τετάρτη συνεχίστηκε
η έρευνα για τις καταγγελίες της
24χρονης. Ενώπιον της ανακρίτριας
κατέθεσε ένας 35χρονος ο οποίος συμ-
μετείχε στο πάρτι. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι υποστήριξε ότι η κατάσταση
της νεαρής δεν ήταν τέτοια που να δεί-
χνει πως δεν αντιλαμβανόταν τι συνέ-
βαινε γύρω της. 

Ξέσπασε… πόλεμος
ανακοινώσεων για
τις τοξικολογικές 

Η πλευρά της 24χρονης 
αμφισβητεί τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων 
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Προς ολοκλήρωση 
η σιδηροδρομική σύνδεση
μεταξύ Ελλάδας - Αλβανίας

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνη-
ση των μελετών, οι οποίες αφορούν την
κατασκευή και του τελευταίου τμήματος
της σιδηροδρομικής σύνδεσης Ελλάδας -
Αλβανίας στην περιοχή Κρυσταλλοπηγής
/ Ιεροπηγής.

Η σύμβαση θα ενταχθεί στο έργο «CB
Railway» μέσω νέας σιδηροδρομικής
γραμμής δυτικά από την Κρυσταλλοπηγή
/ Ιεροπηγή προς το Pogradec και νοτιοα-
νατολικά προς το Αεροδρόμιο Καστοριάς,
συνολικού μήκους περίπου 130 χλμ.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοοι-
κονομική και κοινωνικοοικονομική αξιο-
λόγηση των βασικών επενδυτικών επιλο-
γών, την ανάλυση κοινωνικών επιπτώσε-
ων και την καλύτερη επενδυτική στρατη-
γική. Στις συμβατικές του υποχρεώσεις
εντάσσεται και η σύνταξη κατευθυντή-
ριων οδηγιών τεχνικής υλοποίησης, κα-
θώς και το σχέδιο διαχείρισης για τη Σύν-
ταξη του Στρατηγικού Επενδυτικού Σχε-
δίου.

Οι μελέτες θα έχουν ολοκληρωθεί εν-
τός πέντε μηνών.

Ρ.Σ.

Ξεκινά η κατασκευή 
της γραμμής Τοξότες 
Ξάνθης - Θεσσαλονίκη 

Προχωρά ο διαγωνισμός της κατα-
σκευής της νέας σιδηροδρομικής
γραμμής Θεσσαλονίκη - Τοξότες Ξάν-
θης. Για το έργο, προϋπολογισμού 1,68
δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), εκδήλωσαν εν-
διαφέρον τρεις εταιρείες και ο ανάδο-
χος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη με-
λέτη και κατασκευή σιδηροδρομικής
γραμμής, συνολικού μήκους 206 χλμ.,
σε νέα χάραξη μέσω Αμφίπολης και Ν.
Καρβάλης.

Η κατασκευή της ανατολικής σιδηρο-
δρομικής Εγνατίας συμπεριλαμβάνεται
στο μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρο-
μικών έργων του υπουργείου Υποδομών,
συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, τα οποία
αφορούν στη διασύνδεση των κύριων λι-
μανιών της χώρας με το σιδηροδρομικό
δίκτυο.

Με το έργο παραδίδονται σε λειτουργία
206 χλμ. νέας σιδηροδρομικής γραμμής
με σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση, με
τα οποία επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση
του σιδηροδρομικού διαδρόμου που
συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Καβάλα.

Ρ.Σ.

Ένα ολιστικό πρόγραμμα έργων για τη Θεσσαλονίκη υλοποιεί
το υπουργείο Υποδομών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο
υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης ανα-
φέρθηκε στο σύνολο των έργων της Θεσσαλονίκης,
τα οποία θα τη μετατρέψουν σε success story.

Ο Γιώργος Καραγιάννης προανήγγειλε τη θεσμο-
θέτηση της διοικητικής Αρχής Γεφυρών, η οποία θα
επιβλέπει και θα ελέγχει την ασφάλεια των γεφυ-
ρών. Για την οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα του λι-
μανιού της Θεσσαλονίκης με τον ΑΘΕ και την Εγνατία
Οδό, ο υφυπουργός Υποδομών τόνισε ότι η κατασκευή έχει

ήδη ξεκινήσει, έργο που βρισκόταν επί χρόνια στον «αέρα»,
ενώ στόχος του υπουργείου είναι η μετατροπή του λιμανι-

ού της Θεσσαλονίκης σε εμπορευματικό κόμβο.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των εργασιών στο με-

τρό της Θεσσαλονίκης, τελειώνει η απόσπαση
των αρχαιοτήτων από τον σταθμό της Βενιζέλου,
ενώ τις επόμενες μέρες θα γίνει και η παραλαβή
του 18ου συρμού. Παράλληλα, προχώρησε ο δια-

γωνισμός για την προμήθεια των 15 επιπλέον νέων,
υπερσύγχρονων driverless συρμών.

Ρεγγίνα Σαβούρδου 

Tης Εύης Πανταζοπούλου

E
πειτα από δύο χρόνια αναβο-
λών λόγω της πανδημίας και
της εκτεταμένης τηλεκπαί-
δευσης, φέτος επιστρέφει

εκτός απροόπτου ο θεσμός της Τράπεζας
Θεμάτων. Υπενθυμίζεται ότι τις δύο προ-
ηγούμενες χρονιές δεν πραγματοποι-
ήθηκαν προαγωγικές εξετάσεις και οι
μαθητές γυμνασίου και λυκείου προχώ-
ρησαν στην επόμενη τάξη με τη βαθμο-
λογία που είχαν συγκεντρώσει στα δύο
τετράμηνα. 

Έτσι, όπως όλα δείχνουν και δεδομέ-
νου ότι τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης λειτουργούν διά ζώσης
από την αρχή της σχολικής χρονιάς, οι
προαγωγικές εξετάσεις της α’ και β’ λυ-
κείου θα πραγματοποιηθούν μέσω της
Τράπεζας Θεμάτων, ενώ ο θεσμός θα τε-
θεί σε εφαρμογή του χρόνου για τις απο-
λυτήριες της γ’ τάξης.

Ωστόσο, οι αναβολές έφεραν και καθυ-

στερήσεις, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα
να υπάρχει πολύ μικρή ροή στην τροφο-
δοσία της Τράπεζας Θεμάτων και πλέον
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΙΕΠ) έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρό-
μου προκειμένου να αναρτηθεί άμεσα
ένας ικανοποιητικός αριθμός θεμάτων,
ειδικά για τα μαθήματα των Ομάδων
Προσανατολισμού. Πιο συγκεκριμένα,
μέχρι στιγμής έχουν καταχωρηθεί μόλις
250 θέματα για τις εξετάσεις της α’ λυ-
κείου, ενώ η βάση του ΙΕΠ είναι σχεδόν
άδεια όσον αφορά τη β’ λυκείου.

Η κλήρωση και η βαθμολογία
Στην πλατφόρμα θα πρέπει να καταχω-

ρηθούν ερωτήματα διαφορετικών μορ-
φών, κλιμακούμενης δυσκολίας, που κα-
λύπτουν ευρεία έκταση της εξεταστέας
ύλης και μπορούν να απαντηθούν στον
προβλεπόμενο χρόνο. Από την Τράπεζα
Θεμάτων προβλέπεται να κληρωθεί το
50% των θεμάτων της γραπτής διαδικα-
σίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθή-

ματα στις προαγωγικές εξετάσεις της α’
και β’ τάξης κάθε τύπου λυκείου και στις
απολυτήριες εξετάσεις της γ’ λυκείου.
Κάθε θέμα θα βαθμολογείται με 25 μο-
νάδες και κάθε ενότητα θεμάτων με 50
μονάδες. Το ΙΕΠ θα καθορίζει σε ποια
μαθήματα θα κληρωθούν θέματα και σε
ποια ενότητες θεμάτων. Το υπόλοιπο 50%
των θεμάτων θα επιλεγεί από τους διδά-
σκοντες των μαθημάτων. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί
ζητούν την κατάργηση της Τράπεζας Θε-
μάτων πριν από την πανδημία, οπότε και
αποφασίστηκε η προσωρινή αναβολή
εφαρμογής της. 

Ο θεσμός απουσίασε την 
τελευταία διετία λόγω 
πανδημίας - Αναμένεται
να εφαρμοστεί 
στην α’ και β’ λυκείου 

Γιώργος Καραγιάννης: Ολιστικό πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη 

Επιστρέφει από
φέτος η Τράπεζα

Θεμάτων



Οικονομική ενίσχυση σε 5 δήμους για
πληγέντες φυσικών καταστροφών

Εγκρίθηκε με
απόφαση (αριθμ.
5029/31.1.2022)
του υπουργείου
Εσωτερικών, της
31ης Ιανουαρίου,
η ειδική επιχορή-
γηση έκτακτης
οικονομικής ενί-
σχυσης 742.970
ευρώ σε δήμους
που έχουν πληγεί
από πρόσφατες
φυσικές κατα-
στροφές. Οι πέντε επωφελούμενοι δήμοι είναι οι Ελασσόνας,
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ιστιαίας-Αιδηψού, Κατερίνης και
Φαρκαδόνας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων οφείλουν να
προσκομίσουν στο υπουργείο, εντός τριμήνου από την έκδοση
της απόφασης, απολογιστικά στοιχεία από τα οποία θα προκύ-
πτει το συνολικό ποσό που αποδόθηκε στους δικαιούχους, κα-
θώς και καταστάσεις ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης με
το ονοματεπώνυμό τους. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της επιχο-
ρήγησης επιστρέφεται στον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι τις
30 Ιουνίου 2022.

Ζαγορά-Μούρεσι

Επτά μήνες απλήρωτοι 
οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές του δήμου καταγγέλ-
λουν ότι παραμένουν απλήρωτοι επί επτά ολόκληρους μήνες. Το
θέμα κοινοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο η επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης Μαρία Σαμαρά. Προς τούτο, η κυρία Σα-
μάρα κατάθεσε ερώτηση-παρέμβαση και ζητάει από τη Δημοτι-
κή Αρχή να δώσει σαφή απάντηση «γιατί οι εργαζόμενοι στις κοι-
νωνικές δομές “Βοήθεια στο Σπίτι” και “Βρεφονηπιακός σταθ-
μός” έχουν μείνει απλήρωτοι για τέσσερις μήνες συν τους τρεις
του καλοκαιριού».

Το ελληνικό νησί Τήλος, μαζί με άλλα τρία νησιά,
το Rathlin της Βόρειας Ιρλανδίας, το Samsø της

Δανίας και το Gapado της Νότιας Κορέας, επελέ-
γη ως παράδειγμα για ένα «πράσινο» αύριο, πιο
εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον. «Έτσι
πρέπει να είναι το μέλλον του πλανήτη μας (Fu-

ture Planet)», αναφέρει σε εκτενές ρεπορτάζ το
BBC, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κι άλλα νησιά
που ήδη έχουν πάρει τη σκυτάλη, σκοπεύοντας

να φτάσουν σε ανάλογα επιτεύγματα μέχρι το
2030. Υπενθυμίζεται πως στην Τήλο ζουν συνολι-

κά 780 άνθρωποι και τα τελευταία χρόνια ανθεί
ως εναλλακτικός προορισμός για ήρεμες καλο-
καιρινές διακοπές. Η δήμαρχος Μαρία Καμμά-

Αλιφέρη ισχυρίζεται πως πέτυχε να γίνει το πρώ-
το «πράσινο» νησί της Μεσογείου.

Πολίτες θετικοί στον κορονοϊό εισέρχον-
ται στα ΚΕΠ και ζητούν πιστοποιητικά νόση-
σης χωρίς να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας, καταγγέλλουν, με επιστολή
τους προς τον υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Γ. Γεωργαντά, οι εργαζόμενοι.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ερ-
γαζομένων στα ΚΕΠ περιγράφει και συμ-
βάντα άσκησης σωματικής βίας στην είσο-
δο ΚΕΠ με έντονα σπρωξίματα πολιτών σε
βάρος υπαλλήλων. Συγκεκριμένα επιση-
μαίνεται: «Σε πολλά ΚΕΠ, όπως σας έχει
γνωστοποιηθεί, δεν υπάρχει εντεταλμένο
προσωπικό για έλεγχο εισόδου παρά τις συ-
στάσεις προς τις Δημοτικές Αρχές. Σας ζη-
τάμε άμεσα: Απενεργοποίηση των πιστο-
ποιητικών εμβολιασμού σε νοσούντες κατά
τη διάρκεια της καραντίνας. Απενεργοποί-
ηση της εκτύπωσης των πιστοποιητικών θε-
τικού διαγνωστικού ελέγχου για όσο διά-
στημα ενδείκνυται. Ανάληψη ευθύνης της
γνωστοποίησης του αποτελέσματος από τις
υγειονομικές δομές (δημόσιες και ιδιωτι-
κές) και να μην παραπέμπουν τους πολίτες
στα ΚΕΠ. Στη διάθεση προσωπικού και εξο-
πλισμού εκ μέρους των Δημοτικών Αρχών
για τον έλεγχο εισόδου».

!ΚΕΠ-εργαζόμενοι

«Δεχόμαστε 
επιθέσεις πολιτών»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ήπειρος

Όχι στο πλωτό
φωτοβολταϊκό πάρκο 
στη λίμνη Πουρναρίου

Ομόφωνη είναι η άρνηση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Ηπείρου στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων που κατατέθηκε για εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, ισχύος 103 MW, στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου.
Ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καρχιμάνης στην ει-
σαγωγική του τοποθέτηση υπογράμμισε ότι τάσσεται
υπέρ της αρνητικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρε-
σίας, αλλά και στο πλευρό των φορέων της Άρτας,
προσθέτοντας ότι η διαφωνία του εστιάζεται σε τρία
σημεία: Δεν τηρήθηκε η υπόσχεση ότι θα προστατευ-
θεί η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, το έργο εί-
ναι μεγαλύτερο από τα προσυμφωνημένα, δεν υπάρ-
χει πρόβλεψη κατασκευής δικτύου σύνδεσης με το
δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, όπως θέτει ως όρο η περιφέ-
ρεια για έργα άνω των 10 ΜW.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συμβασιοποιήθηκε 
η άρδευση της Ανθήλης

Συμβασιοποιήθηκε τελικά η «Κατασκευή αρδευ-
τικού αγωγού εμπλουτισμού υδάτων στην ΤΚ Ανθή-
λης» από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αρχι-
κού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Το έργο στο-
χεύει στην κατασκευή υπόγειου κλειστού δικτύου
άρδευσης, συνολικού μήκους 1.700 μ., του ΤΟΕΒ
Ανθήλης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο οι-
κείος περιφερειάρχης Φάνης Σπανός δήλωσε:
«Υλοποιούμε ένα έργο που θα δώσει μια γρήγορη
αλλά και ουσιαστική λύση στην άρδευση της Ανθή-
λης. Παράλληλα τόνισε ότι σε συνεννόηση με το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα δοθούν λύσεις
άμεσες και στρατηγικές για τους αγρότες της ευρύ-
τερης περιοχής».
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Τήλος

Το «πράσινο» νησί της Μεσογείου, κατά το BBC 



Η
πορεία υλοποίησης έργων που χρη-
ματοδοτούνται από την Περιφέρεια
Αττικής και η ένταξη νέων έργων και

υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συ-
νάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη και της δήμαρχου Μαρίας Αν-
δρούτσου. Συνολικά τα έργα που χρηματοδο-
τούνται από την Περιφέρεια Αττικής και το
ΠΕΠ στην περιοχή έχουν προϋπολογισμό που
ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ. 

Στη συνάντηση συζητήθηκε και η χρηματο-
δότηση του έργου προμήθειας και τοποθέτη-
σης συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό
Γήπεδο του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Το έργο
θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττι-
κής και ο προϋπολογισμός του είναι 586.000
ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
επίσης στα έργα διαμόρφωσης της λεωφόρου
Αγίου Δημητρίου, στην ενεργειακή αναβάθμι-
ση σχολείων και στην περιβαλλοντική ανα-

βάθμιση και ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ
σταθμού μετρό «Άγιος Δημήτριος». 

Η κυρία Ανδρούτσου ευχαρίστησε τον πε-
ριφερειάρχη για τη δημιουργική συνεργασία
και επισήμανε ότι τα οφέλη για τους πολίτες
είναι σημαντικά όταν αυτή η συνεργασία με-
τεξελίσσεται σε συγκεκριμένα έργα. Από την
πλευρά του ο κ. Πατούλης, αφού ενημερώθη-
κε για την πορεία υλοποίησης των έργων, εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του και επισήμανε ότι
«η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πο-
λιτών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη δημι-
ουργική συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού». Ο πε-
ριφερειάρχης επιπλέον εξήρε την προσφορά
και το έργο της Εκκλησίας του Αγίου Δημη-
τρίου, τονίζοντας ότι η περιφέρεια τη στηρίζει
και θα συνεχίσει να συμβάλλει σε πρωτοβου-
λίες που έχουν στο επίκεντρό τους τον συνάν-
θρωπο.

Αποζημίωση των καταστροφών 
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων Σπήλιος Λιβανός, ανταποκρινόμενος
άμεσα στο αίτημα του δημάρχου Μαραθώνος
Στέργιου Τσίρκα, επισκέφθηκε τις αγροτικές
περιοχές και είδε από κοντά το μέγεθος των
ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία στα
θερμοκήπια και τις καλλιέργειες και συνομί-
λησε με εκπροσώπους των ανθοπαραγωγών
και των παραγωγών κηπευτικών. Ακολούθη-
σε σύσκεψη στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρό-
μου, όπου συζήτησαν εκτενώς τα προβλήματα, με σημαντικότερο αυτό των ανασφάλιστων
θερμοκηπίων, αλλά και τα μέτρα στήριξης που θα ληφθούν για την ενίσχυση του τόσο σημαν-
τικού αυτού κλάδου για την περιοχή. Ο υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα βρεθεί σχέδιο αποκα-
τάστασης, ότι θα δημιουργηθεί επιτροπή από τον ΕΛΓΑ και την περιφέρεια για την καταγρα-
φή και αξιολόγηση των ζημιών και επίσης ότι θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο, σε πρώτη
φάση, να δοθεί οικονομική ενίσχυση ως προκαταβολή.

Πρόσκληση 
σε διαβούλευση 
για το κλίμα

O Δήμος Αθηναίων με το ερωτηματο-
λόγιο «Η Αθήνα αλλάζει το κλίμα» δί-
νει φωνή στους πολίτες της Αθήνας,
σε φορείς και ιδιώτες, καλώντας τους
να μοιραστούν την άποψή τους για την
κλιματική κρίση στην πόλη, πώς επι-
δρά, τι συνέπειες έχει και τι πι-
στεύουν ότι είναι πρωτεύουσας σημα-
σίας για την αντιμετώπισή της. Συμμε-
τέχοντας στη δημόσια διαβούλευση,
κάτοικοι, επιχειρηματίες και φορείς
έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τα
θέματα που τους απασχολούν και τους
επηρεάζουν. Θέματα όπως η ποιότητα
της καθημερινότητας στην πόλη, η
ποιότητα του αέρα, το περιβάλλον, η
ενεργειακή αναβάθμιση, η διαχείριση
απορριμμάτων, η επανάχρηση κτι-
ρίων, η αναβάθμιση χώρων πρασίνου
και πολιτισμού αποτελούν ήδη πεδία
όπου ο Δήμος Αθηναίων σχεδιάζει και
υλοποιεί παρεμβάσεις με «πράσινο»
πρόσημο. «Το σχέδιο στοχεύει σε μια
πόλη πιο ελκυστική, με βιώσιμη τοπι-
κή οικονομία και καλύτερες συνθή-
κες καθημερινότητας για τους δημό-
τες, επιχειρηματίες και επισκέπτες
μας», τονίζει ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, ο
δήμαρχος δέχεται σκληρή
επίθεση από αντιπολίτευση
και μερίδα εργαζομένων
επειδή… άνοιξε τους παιδι-
κούς σταθμούς; Προφανώς
δεν έχουν πρόβλημα με τη
λειτουργία των δομών αλλά
με την απόφαση του δημάρ-
χου να λειτουργήσουν τις
ημέρες που το αρμόδιο
υπουργείο είχε πάρει απόφα-
ση να είναι κλειστές λόγω της
κακοκαιρίας, και αναζητούν
ενδεχόμενες ευθύνες…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πόλεμος σε όσους
κλέβουν κοινωνικό
εξοπλισμό
Πόλεμο εναντίον των ασυνείδητων
που λεηλατούν τη δημοτική και
ιδιωτική περιουσία κήρυξε ο Δή-
μος Φυλής. Αφορμή, τα επανει-
λημμένα περιστατικά αφαίρεσης
των καλυμμάτων από τα φρεάτια
ύδρευσης και αποχέτευσης ομ-
βρίων και ακαθάρτων. Όπως και οι
καταστροφές δημοτικού εξοπλι-
σμού στους κοινόχρηστους χώ-
ρους, πχ, παγκάκια, καλάθια
σκουπιδιών, όργανα παιδικής χα-
ράς και γυμναστικής και εποπτικά
μέσα στα σχολεία. Όπως επιση-
μαίνει ο δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς: «Θα είμαστε αμείλικτοι
εναντίον όσων περιφρονούν τη
ζωή και την υγεία των συνδημοτών
μας. Θα μας βρουν σκληρά απέ-
ναντί τους και καλώ τις αστυνομι-
κές Αρχές να πατάξουν αυτό το
άθλιο φαινόμενο που δημιουργεί
εικόνες ντροπής στον δήμο μας».

Δημόσιος
απολογισμός
Ζενέτου   

Με σταθερά σημεία αναφοράς τη
διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον
ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με
τους πολίτες, ο δήμαρχος Ιλίου Νί-
κος Ζενέτος προχώρησε σε δημόσιο
απολογισμό των πεπραγμένων της
Δημοτικής Αρχής για το 2020. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία, παρά τη δύσκο-
λη κατάσταση, την αβεβαιότητα και
τα εμπόδια, και
ο απολογισμός
του 2020 κατέ-
γραψε θετικό
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό
πρόσημο, με
άμεση εξό-
φληση υπο-
χρεώσεων, έργα, περισσότερες πα-
ροχές και ακόμα πιο ποιοτικές υπη-
ρεσίες στους πολίτες.

Ο κ. Ζενέτος χαρακτήρισε αμετά-
βλητες τις δεσμεύσεις για νοικοκυ-
ρεμένη και χρηστή διοίκηση, με δια-
φάνεια και σεβασμό στο δημόσιο
χρήμα, ενώ χαρακτήρισε το παραγό-
μενο έργο ως αποτέλεσμα συλλογι-
κής προσπάθειας.
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Στο επίκεντρο τα έργα 
στον Δήμο Αγίου Δημητρίου



Ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε
στο Twitter ότι συνελήφθη ο φερό-
μενος ως δράστης της δολοφονίας
του αδικοχαμένου Άλκη. Τη σύλλη-
ψη του φερόμενου ως δράστη της
δολοφονίας του 19χρονου Άλκη
Καμπανού ανακοίνωσε ο Τάκης Θε-
οδωρικάκος, ο οποίος ανέφερε:
«Επικοινώνησα με τον πρωθυ-
πουργό για να τον ενημερώσω ότι
πριν από λίγο συνελήφθη ο φερό-

μενος ως δράστης για τη δολοφονία
του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονί-
κη. Η Ελληνική Αστυνομία και σε
αυτή την περίπτωση πράττει το κα-
θήκον της. Θέλω να εκφράσω με
όλη μου την ψυχή τα θερμά συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του Άλκη,
ο οποίος τόσο άδικα και πρόωρα
έφυγε από τη ζωή. Ξέρω ότι αυτό
δεν απαλύνει τον πόνο των αγαπη-
μένων του προσώπων. Τουλάχιστον
θα αποδοθεί Δικαιοσύνη».

Τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη καταδίκασαν με απόλυτο
και κατηγορηματικό τρόπο όλοι οι δήμαρχοι της Κεντρικής
Μακεδονίας, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό τους για την
άνανδρη και δολοφονική επίθεση. Σε σχετική ανακοίνωση η

ΠΕΔ-ΚΜ δηλώνει συγκλονισμένη για το τραγικό συμβάν, το-
νίζοντας ότι παρόμοιες πράξεις δεν πρέπει να μένουν ατιμώ-
ρητες και οι ένοχοι της δολοφονίας του νεαρού φιλάθλου
πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Συνολική καταδίκη από τους δημάρχους για τη στυγνή δολοφονία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Του έδιναν τα
τηλέφωνά τους 

Η σύνθεση του ψηφοδελτίου
περισσότερο στην Α’ Θεσσαλονί-
κης, λιγότερο στη Β’, είναι ο καη-
μός όσων επιθυμούν να είναι
υποψήφιοι. Τα «γαλάζια» στελέ-
χη που συγκεντρώθηκαν ωστόσο
στο Ηλέκτρα Παλλάς, ανταποκρι-
νόμενα στο κάλεσμα του γραμμα-
τέα Πολιτικής Επιτροπής του
κόμματος, δεν κατάφεραν να
έχουν το πολυπόθητο τετ α τετ με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. Παρ’ όλα αυτά, όσοι δεν
γνώριζαν από κοντά τον Παύλο
Μαρινάκη κατάφεραν μια πρώτη
επαφή μαζί του παράλληλα με
την… προώθηση του τηλεφωνι-
κού τους αριθμού!

Επισκέφτηκε τους
νεαρούς τραυματίες

Τους δύο νεαρούς φιλάθλους του
Άρη, που νοσηλεύονται στο Νοσοκο-
μείο Παπανικολάου τραυματισμένοι
μετά τη δολοφονική επίθεση στον
19χρονο Άλκη, επισκέφτηκε ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών Σταύρος Καλα-
φάτης. Ο κ. Καλαφάτης ενημερώθη-
κε από τους γιατρούς, μετέβη στον
θάλαμο όπου νοσηλεύονται τα δύο
παιδιά και συνομίλησε μαζί τους.

Οι δύο νεαροί περιέγραψαν τις
φρικτές στιγμές που έζησαν, ενώ
πληροφορήθηκαν από τον κ. Καλα-
φάτη για τη σύλληψη του Αλβανού. Η
κατάσταση και των δύο τραυματιών
δεν εμπνέει ανησυχία.

Πρύτανης ΑΠΘ:
«Μια κενή θέση
για τον Άλκη»
«Ο Άλκης ήταν ένα νέο παιδί με
πολλά όνειρα», δήλωσε ο πρύτα-
νης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου,
τονίζοντας ότι στο αμφιθέατρο πια
θα υπάρχει μια κενή θέση. «Ο
αθλητισμός μπορεί να διδάξει
παιδεία, αλλά δυστυχώς θρηνού-
με τέτοια γεγονότα. Η Πολιτεία θα
πρέπει να πάρει πιο στυγνές, πιο
δύσκολες αποφάσεις για να αντι-
μετωπίσει το φαινόμενο».

Τάκης Θεοδωρικάκος για σύλληψη Αλβανού:
«Τουλάχιστον θα αποδοθεί Δικαιοσύνη»

Και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας 
στον τόπο του εγκλήματος

Λίγα λουλούδια στο σημείο της περιοχής Χαριλά-
ου, όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης, άφησε
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Βρέθηκε στην οδό Γαζή με ένα μπουκέτο λευκά και
άσπρα τριαντάφυλλα, θέλοντας να αποτίσει τον δικό
του φόρο τιμής στον δολοφονημένο φίλαθλο του
Άρη.

Όλοι ήθελαν αναμνηστική
με τον πρωθυπουργό

Στη σειρά για να φωτογραφηθούν με τον πρω-
θυπουργό περίμεναν τα «γαλάζια» στελέχη της
Θεσσαλονίκης αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας
του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευδιάθετος και χα-
μογελαστός, δεν χάλασε χατίρι σε κανέναν. 

Δημήτρης Κούβελας: «Ποτέ ξανά
να μη ζήσουμε κάτι τέτοιο»

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβε-
λας με δήλωσή του επισημαίνει ότι «το πρόσχημα
των διαφορετικών αθλητικών οπαδικών “πιστεύω”
δεν αποτελεί δικαιολογία για κανενός είδους βία.
Εκφράζω την ικανοποίησή μου και συγχαίρω την
Ελληνική Αστυνομία για τη σύλληψη του φερόμενου
ως δράστη της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσα-
λονίκη. Εύχομαι ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ να μη ζήσουμε κάτι τέ-
τοιο και για αυτό η Πολιτεία, οι άνθρωποι του αθλη-
τισμού αλλά και η κοινωνία μας συνολικά πρέπει να
αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν στον καθέ-
ναν από εμάς».

Με ασπρόμαυρες φωτογραφίες
ο αγώνας του Άρη

Ως «απειροελάχιστη ένδειξη πένθους αλλά και
οργής», όπως είπε ο φωτορεπόρτερ και φωτο-
γράφος της ομάδας του Άρη Δημήτρης Τοσίδης,
από το παιχνίδι των «κίτρινων» κόντρα στην Ένω-
ση αλλά και από όλα τα ματς της 21ης αγωνιστικής
θα ανέβουν μονάχα ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
«Όλοι οι φωτορεπόρτερ που καλύπτουμε το παι-
χνίδι φωνάζουμε “ΩΣ ΕΔΩ” και θα ανεβάσουμε
μόνο ασπρόμαυρες φωτογραφίες, γιατί το χρώμα
εξατμίστηκε. Αλλά σας υπόσχομαι ότι θα το φέ-
ρουμε πίσω», τόνισε ο Δημήτρης Τοσίδης.
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Η βρετανική αστυνομία ζήτησε συγγνώμη χθες ύστερα από
εσωτερική έρευνα η οποία αποκάλυψε ότι αστυνομικοί συ-
ζητούσαν μεταξύ τους πώς να δείρουν τις γυναίκες τους,
έκαναν ρατσιστικά και ομοφοβικά σχόλια, ενώ ένας έστειλε
μήνυμα σε μια συνάδελφό του λέγοντας ότι θέλει να τη βιά-
σει. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στη λονδρέζικη αστυνομία
έχει κλονιστεί τα τελευταία χρόνια, έπειτα από μια σειρά απο-
καλύψεων αλλά και την απαγωγή, τον βιασμό και τον φόνο

μιας γυναίκας, της Σάρας Έβεραρντ, από αστυνομικό.
Η έρευνα του Ανεξάρτητου Γραφείου Συμπεριφοράς των

Αστυνομικών στο τμήμα του Τσάρινγκ Κρος στο Λονδίνο
αποκάλυψε μια κουλτούρα εκφοβισμού, φυλετικών διακρί-
σεων, μισογυνισμού και σεξουαλικής παρενόχλησης. 

«Δέρνεις ποτέ την κυρά σου; Σ’ αγαπάνε περισσότερο
έτσι», ήταν ένα από τα μηνύματα που αντάλλαζαν οι αστυνο-
μικοί.

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας αστυνομικός έστειλε μηνύ-
ματα σε μια συνάδελφό του γράφοντας: «Θα σε βίαζα ευχαρί-
στως». Ένας άλλος είχε το παρατσούκλι «πανάθλιος βια-
στής», επειδή κυκλοφορούσαν φήμες ότι έφερνε γυναίκες
στο τμήμα για να κάνει σεξ μαζί τους ή για να τις παρενοχλή-
σει. Κυκλοφορούσαν επίσης προσβλητικά μηνύματα για τους
μουσουλμάνους, τους Αφρικανούς, το Άουσβιτς, τους ομο-
φυλόφιλους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Συγγνώμη από τη βρετανική αστυνομία για τα ρατσιστικά και μισογυνικά μηνύματα

Σπάνια δημόσια
εμφάνιση 
της συζύγου του
Κιμ Γιονγκ Ουν 
Η σύζυγος και η θεία του «πυρηνικού» δι-
κτάτορα της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ
Ουν έκαναν χθες μια σπάνια εμφάνιση στα
κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η οικο-
γένεια που κυβερνά τη χώρα έχει διατηρή-
σει χαμηλό προφίλ στη διάρκεια της παν-
δημίας του κορονοϊού.
Η 32χρονη σύζυγος του Κιμ, η Ρι Σολ Γιου,
παρακολούθησε μαζί του μια θεατρική πα-
ράσταση στην Πιονγκ Γιανγκ με αφορμή
τους εορτασμούς για την αρχή του σελη-
νιακού νέου έτους.
Η τελευταία φορά που η Ρι εθεάθη δημο-
σίως ήταν στις 9 Σεπτεμβρίου, στην επέτειο
της ίδρυσης του καθεστώτος, όταν συνό-
δευσε τον 38χρονο σύζυγό της στο μαυσω-
λείο όπου βρίσκονται οι ταριχευμένες σο-
ροί του παππού και του πατέρα του Κιμ.
Έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, το Συμβούλιο
Ασφαλείας συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα
με αντικείμενο την εκτόξευση από τη Βό-
ρεια Κορέα βαλλιστικού πυραύλου μεσαί-
ου βεληνεκούς, στην έβδομη πυραυλική
δοκιμή που πραγματοποίησε μέσα σε έναν
μήνα.

Κ
λιμακώνεται στρατιωτικά η κρί-
ση στην Ουκρανία, καθώς οι
ΗΠΑ έστειλαν χθες τόνους
αμυντικού εξοπλισμού στο Κίε-

βο, ενώ ο πρόεδρος Μπάιντεν ενέκρινε την
ανάπτυξη περίπου 3.000 Αμερικανών
στρατιωτών στην Ανατολική Ευρώπη τις
επόμενες ημέρες. Η απόφαση αποτελεί
ένδειξη της αμερικανικής ετοιμότητας να
υπερασπιστεί τους συμμάχους των ΗΠΑ
στο ΝΑΤΟ, και η Ρωσία αρνήθηκε για άλλη
μία φορά να αποσύρει τους δεκάδες χιλιά-
δες στρατιώτες που έχει συγκεντρώσει
στα σύνορα με την Ουκρανία.

Στο μεταξύ, τελεσίγραφο στη Ρωσία
να αποσύρει τα στρατεύματά της «τώ-
ρα», εφόσον δεν σκοπεύει να εισβάλει
στην Ουκρανία, απηύθυνε ο Αμερικα-
νός υπουργός Εξωτερικών Άντονι
Μπλίνκεν στην τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του
Σεργκέι Λαβρόφ.

«Αγνοήθηκαν οι προτάσεις του»
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πού-

τιν ανέβασε και άλλο τους τόνους, καταγ-
γέλλοντας την Ουάσιγκτον ότι προσπαθεί
να «σύρει τη χώρα του σε ένοπλη σύρραξη
με την Ουκρανία». Πρόσθεσε ότι «οι κύ-
ριες προτάσεις» του για την επίλυση της
κρίσης «αγνοήθηκαν» από τις ΗΠΑ στις
γραπτές απαντήσεις που έστειλαν, την πε-
ρασμένη εβδομάδα.

«Τη Ρωσία την “έριξαν” υποσχόμενοι
κάποτε ότι δεν θα προωθήσουν τις υποδο-
μές του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς ούτε κατά
μία ίντσα», τόνισε ο Πούτιν. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρωσικό δί-
κτυο RT, ένα ουκρανικό drone εξαπέλυσε
επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, στην
αυτοανακηρυχθείσα από τους φιλορώ-
σους αυτονομιστές Λαϊκή Δημοκρατία του

Ντόνετσκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί
ένας Ρώσος στρατιώτης.

Ενισχύσεις από ΝΑΤΟ
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ

εξακολουθούν να στέλνουν ενισχύσεις
στην Ουκρανία, υπό τον φόβο της ρωσικής
εισβολής. Χθες έστειλαν άλλους 80 τόνους
στρατιωτικού υλικού, ενώ συνολικά το
Κίεβο έχει λάβει περίπου 500 τόνους
αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ
Ζελένσκι ανακοίνωσε σχέδιο μετατροπής
του ουκρανικού στρατού σε επαγγελματι-
κό, το οποίο προβλέπει την πρόσληψη μέ-
σα σε τρία χρόνια 100.000 στρατιωτικών,
πλέον των σχεδόν 250.000 υφιστάμενων,
με τη δημιουργία 20 νέων ταξιαρχιών.

Σε κατάσταση διάλυσης πριν από οκτώ
χρόνια, ο ουκρανικός στρατός έχει εκ-
συγχρονιστεί με τη βοήθεια των Δυτικών
από το 2014 και την προσάρτηση της Κρι-

μαίας από τη Ρωσία. Οι Δυτικοί κατηγο-
ρούν τους Ρώσους ότι συγκέντρωσαν
120.000 στρατιώτες σε τρία σημεία της
μεθορίου με την Ουκρανία, ετοιμάζοντας
ενδεχομένως εισβολή. 

Η Μόσχα το διαψεύδει, αλλά εξαρτά κά-
θε αποκλιμάκωση από εγγυήσεις για την
ασφάλειά της, κυρίως τη διαβεβαίωση ότι
η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ μέλος του
ΝΑΤΟ και ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία
θα αποσύρει τις δυνάμεις της στις θέσεις
που ήταν το 1997.

Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Μόσχα
να αποσύρει τους στρατιώτες

Ο Πούτιν κατήγγειλε την
Ουάσιγκτον ότι προσπαθεί να
«σύρει τη χώρα του σε ένοπλη
σύρραξη με την Ουκρανία»



Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Η
ευρωπαϊκή αγορά φυσικού
αερίου αναμένεται να παρα-
μείνει τουλάχιστον για το α’
εξάμηνο του 2022 σε «δοκι-

μασία διαρκείας», καθώς ακόμη και αν
ο «σκόπελος» της χειμερινής περιόδου
παρέλθει με τις όσο δυνατόν «μικρότε-
ρες απώλειες», οι προκλήσεις δεν στα-
ματούν εκεί τόσο ως προς την επάρκεια
του καυσίμου όσο και ως προς τις δια-
κυμάνσεις των τιμών, γεγονός που φέρ-
νει στην πρώτη γραμμή των ζητημάτων
τους παράγοντες «Ρωσία» και «ρωσικό
φυσικό αέριο».

Να σημειωθεί ότι το φυσικό αέριο απο-
τελεί εκ των βασικών συντελεστών δια-
μόρφωσης των ευρωπαϊκών τιμών στη
χονδρική ρεύματος, ιδιαίτερα στην Ελλά-
δα, όταν οι τελευταίες έχουν πάρει την
«ανιούσα» εδώ και επτά μήνες.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου στις
αποθήκες της Ευρώπης βρίσκονται σε
ιστορικό χαμηλό, γεγονός που περιορίζει
σημαντικά τη δυνατότητα ευελιξίας της
ευρωπαϊκής αγοράς αερίου, καθώς επί-
σης δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις ως
προς την αναπλήρωση των αποθεμάτων
που θα ακολουθήσει με το πέρας της χει-
μερινής περιόδου (1η Απρίλιου κατά τη
βιομηχανία αερίου). Ήδη στα μέσα Ια-
νουαρίου τα επίπεδα πλήρωσης των απο-
θηκών είχαν υποχωρήσει κάτω του 50%,
όταν υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτό
συνέβαινε περί τα μέσα Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊ-
κού οργανισμού Gas Infrastructure Euro-
pe, η πληρότητα των αποθηκών το Σάββα-
το 29 Ιανουαρίου εκτιμάται σε 38,99%, συ-
νεχίζοντας το ιστορικό χαμηλό σε σύγκρι-
ση με προηγούμενα χρόνια, όπως αποτυ-
πώνεται ενδεικτικά και στα στοιχεία της
έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
το γ’ τρίμηνο του 2021. Να σημειωθεί ότι
το 2021 τα αποθέματα φυσικού αερίου
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξισορρό-
πηση της αγοράς φυσικού αερίου, δυνα-
τότητα που πλέον φαίνεται να περιορίζε-

ται σημαντικά, έως και να εκλείπει.
Με τον καιρό να έχει τον «πρώτο λόγο»

ως προς τις αντλήσεις φυσικού αερίου,
αναλυτές υπογραμμίζουν ότι αν η Ευρώπη
τελειώσει τη χειμερινή περίοδο με πολύ
χαμηλά αποθέματα, η ανάγκη για την ανα-
πλήρωση αυτών κατά την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο θα ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις
τιμές φυσικού αερίου, διατηρώντας τη ζή-
τηση σε υψηλά επίπεδα. Σε ένα τέτοιο πε-
ριβάλλον ο παράγοντας «Ρωσία» διατηρεί
ρόλο «game changer» στην ευρωπαϊκή
ενεργειακή σκακιέρα, θέλοντας και μη, με
δεδομένο ότι τα αμερικανικά φορτία LNG,
ακόμη και αν καταγράψουν αύξηση την
τρέχουσα χρονιά, δεν επαρκούν για την

κάλυψη των ευρωπαϊκών αναγκών. Να
συνυπολογίσουμε δε πως η ασιατική αγο-
ρά παραμένει πιο «ελκυστικός» προορι-
σμός για αυτά. 

Το κρίσιμο ερώτημα
Μπαίνοντας στον δεύτερο μήνα του

2022, το κρίσιμο ερώτημα αφορά την προ-
μήθεια ρωσικού αερίου και τι θα επιλέξει
να κάνει η Ρωσία: Θα συνεχίσει να παρα-
κρατεί ποσότητες από τη spot αγορά, μη
αξιοποιώντας εξ ολοκλήρου τη διαθέσιμη
δυναμικότητα του αγωγού Yamal προς την
Ευρώπη, ασκώντας έτσι πίεση για την έγ-
κριση του φυσικού αερίου, ή θα αυξήσει
τις ροές ανεξαρτήτως έγκρισης; 

Τέλος, τη δυναμική του διατηρεί ο πα-
ράγοντας «Ουκρανία» ως προς τις προ-
οπτικές της αγοράς αερίου, με δεδομένο
ότι η Ρωσία καλύπτει πάνω από το 40% των
εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης
και σε περίπτωση εισβολής στη γειτονική
χώρα αυτές οι προμήθειες θα απειληθούν
εν μέσω της χειμερινής περιόδου.
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Έξτρα μείωση λογαριασμών από τον ΔΕΔΔΗΕ στους πληγέντες της κακοκαιρίας 
Μικρή ανάσα θα πάρουν για τέσσερις μήνες χιλιάδες

νοικοκυριά που επλήγησαν από διακοπές ρεύματος στην
πρόσφατη κακοκαιρία. Όπως προκύπτει από τη σχετική
ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, θα μειωθούν τα τέλη διανομής
που περιλαμβάνονται στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Η
Χρέωση Δικτύου Διανομής θα αφαιρεθεί από όλους τους
λογαριασμούς των πελατών Χαμηλής Τάσης όλων των
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας που επλήγησαν από
την κακοκαιρία «Ελπίδα» και δεν επανήλθε η ηλεκτροδό-

τησή τους για περισσότερο από ένα 24ωρο. Έτσι, για ένα
νοικοκυριό που έμεινε χωρίς ρεύμα θα έχει όφελος έως
25,56 ευρώ, αν η τετραμηνιαία κατανάλωση δεν ξεπερνά
τις 1.200 κιλοβατώρες. Για νοικοκυριά με κατανάλωση
έως 1.600 κιλοβατώρες στο τετράμηνο το όφελος διαμορ-
φώνεται στα 34,08 ευρώ, ενώ για κατανάλωση έως 2.000
κιλοβατώρες η μείωση στον λογαριασμό φτάνει τα 42,60
ευρώ. Η μείωση στους λογαριασμούς θα φανεί τον Μάρ-
τιο ή ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί ο κάθε πά-

ροχος. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, θα δοθεί
προτεραιότητα σε όλα τα αιτήματα για αποζημιώσεις για
ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές των πολιτών από τις πλη-
γείσες από την κακοκαιρία «Ελπίδα» περιοχές. Για τη δι-
ευκόλυνσή τους και την πιο άμεση εξυπηρέτησή τους η
είσοδος στη σχετική εφαρμογή βρίσκεται πλέον στην
κεντρική σελίδα του site του ΔΕΔΔΗΕ στο
apps.deddie.gr/ccrWebapp.

Λουκάς Γεωργιάδης

Χωρίς πολλά αποθέματα 
οι αποθήκες της Ευρώπης -
«Κλειδί» η στάση της Ρωσίας

Σε δοκιμασία διαρκείας
η αγορά φυσικού αερίου



Α
παλλαγή ή και μείωση τελών
κυκλοφορίας θα έχουν χιλιά-
δες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οι
οποίοι έδωσαν τα οχήματά

τους για ανακύκλωση ή θα τα θέσουν σε
ακινησία έως το τέλος του μήνα.  

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων Γιώργου Πιτσιλή, ενόψει της λήξης
της προθεσμίας καταβολής των τελών
στις 28 Φεβρουαρίου και κατόπιν πολ-
λών ερωτημάτων από ιδιοκτήτες οχημά-
των, προβλέπονται τα εξής: 

Για πώληση ΙΧ
1. Όσοι προχωρήσουν στην πώληση του

αυτοκινήτου τους έως το τέλος του μήνα,
θα πρέπει πρώτα να πληρώσουν τα ετήσια
τέλη και μετά να ολοκληρωθεί η μεταβί-
βαση. Άρα, αποτελεί απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη βεβαίωσης μεταβίβασης η κα-
ταβολή του αντιτίμου που αντιστοιχεί στο
όχημα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώ-
σεις χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφει-
λής τελών, λόγω εξαγωγής ή επαναταξι-
νόμησης του οχήματος στο εξωτερικό.

Ακινησία
2. Η παράταση της προθεσμίας ακινη-

σίας έως και τις 28/2/2022 ισχύει και για
τα οχήματα που έχουν τεθεί προσωρινά

σε κίνηση έως τις 31/12/2021 με καταβο-
λή «μηνιαίων τελών». Στις περιπτώσεις
αυτές, εφόσον μέχρι τη λήξη της παρά-
τασης δεν καταβληθούν τα τέλη κυκλο-
φορίας του έτους 2022 ή δεν τεθεί το
όχημα εκ νέου σε ακινησία, τότε για το
2021 επιβάλλεται το πρόστιμο για μη εμ-
πρόθεσμη θέση σε ακινησία. Το πρόστι-
μο αντιστοιχεί στο 100% του σήματος που
θα έπρεπε να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του
αυτοκινήτου. 

3. Η υποχρέωση καταβολής των τελών
κυκλοφορίας του 2022, πριν από την άρ-
ση της ακινησίας, ισχύει και στην περί-
πτωση άρσης εντός της παράτασης που
έχει δοθεί έως τις 28/2. Επιπλέον, διευ-
κρινίζεται ότι δεν αίρεται η ακινησία, εάν
ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλει
προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του
έτους, κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Για οριστική διαγραφή
4. Αν ένας ιδιοκτήτης οχήματος σε

ακινησία επιθυμεί την οριστική διαγρα-
φή αυτού λόγω ανακύκλωσης, τότε δεν

οφείλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους
2022 εφόσον παραδώσει το όχημα στα
εγκεκριμένα κέντρα εναλλακτικής δια-
χείρισης ή διαγράψει οριστικά αυτό από
τα μητρώα αδειών του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, έως την ημερο-
μηνία λήξης της παράτασης που έχει δο-
θεί και για τη θέση οχήματος σε ακινη-
σία, δηλαδή έως το τέλος Φεβρουαρίου.

5. Στην περίπτωση που έχουν κατα-
βληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και στη συ-
νέχεια εντός του χρονικού διαστήματος
της παράτασης τεθεί το όχημα σε ακινη-
σία (εκούσια ή αναγκαστική) ή διαγρα-
φεί λόγω ανακύκλωσης, τα τέλη κυκλο-
φορίας δύνανται να επιστρέφονται κατό-
πιν αιτήματος του φορολογούμενου, ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα, χωρίς να
απαιτείται για τη θεμελίωση του αχρεώ-
στητου να παρέλθει το έτος για το οποίο
καταβλήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σε κοινή… θέα 
τα ονόματα των
μεγαλοοφειλετών

Όποιος μεγαλοοφειλέτης δεν πληρώ-
νει, θα βλέπει το ονοματεπώνυμό του σε
κοινή θέα, ώστε να γνωρίζουν το Δημόσιο
και οι ιδιώτες με ποιους έχουν να κάνουν!
Με αυτόν τον τρόπο, τα υπουργεία Οικο-
νομικών και Εργασίας θα ανακοινώσουν
προσεχώς τα ονόματα περίπου 30.000
μπαταχτσήδων που χρωστούν στην Εφο-
ρία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

Το ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο,
για το οποίο οι ελπίδες είσπραξης είναι
μικρές έως… ανύπαρκτες, εκτιμάται σε
περίπου 100 δισ. ευρώ, επί συνόλου οφει-
λών 148,8 δισ. 

Μόνο προς την Εφορία περίπου 8.000
ΑΦΜ είναι… χρεωμένοι με 88 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων ανεπίδεκτα είσπραξης εί-
ναι περίπου 25 δισ. ευρώ, ενώ και τα υπό-
λοιπα είναι πρακτικά χαμένα. 

Τέλος, σύμφωνα με πρόσφατη απόφα-
ση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
έχουν παραγραφεί επιπλέον χρέη, ύψους
23,45 δισ. ευρώ προς τα Ασφαλιστικά Τα-
μεία.

Eurostat: Στο 5,5% 
ο πληθωρισμός 
τον Ιανουάριο 

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας κατά
28,6% αποτέλεσε την αιτία της νέας ανό-
δου του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο
5,5%, τον Ιανουάριο, έναντι 4,4% τον Δε-
κέμβριο. 

Σύμφωνα με τη Eurostat, εκτός από την
ενέργεια, ο δείκτης επιβαρύνθηκε λόγω
της αύξησης στην ομάδα «Τρόφιμα, αλ-
κοόλ και καπνός» κατά 3,6% έναντι 3,2%
τον Δεκέμβριο, ενώ οι υπηρεσίες σημεί-
ωσαν αύξηση 2,4% και τα βιομηχανικά εί-
δη εκτός της ενέργειας 2,3%. Ειδικότερα, ο
ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης
αναμένεται να φτάσει το 5,1% τον Ιανουά-
ριο από 5,0% τον Δεκέμβριο και 4,9% τον
Νοέμβριο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Ιανουάριο
του 2021, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη
είχε διαμορφωθεί στο 0,9%, ενώ στην Ελ-
λάδα στο -2,4%! Η συνέχιση των πληθωρι-
στικών τάσεων αποτελεί στοιχείο προβλη-
ματισμού για τον καθορισμό της νομισμα-
τικής πολιτικής και έτσι αναμένεται με ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον η σημερινή συνεδρία-
ση της ΕΚΤ.
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Τι προβλέπει διευκρινιστική
εγκύκλιος της ΑΑΔΕ του 
Γ. Πιτσιλή για ακινησία, 
ανακύκλωση και 
μεταβίβαση οχήματος

Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι
πληρώνουν, ποιοι γλιτώνουν 



Σ
υγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώ-
νουν οι περισσότεροι αναλυτές για
τη βραχυπρόθεσμη πορεία της εγ-

χώριας χρηματιστηριακής αγοράς, υπο-
στηρίζοντας ότι ο τραπεζικός κλάδος θα
παραμείνει στο επίκεντρο, ενώ υπάρ-
χουν και εφεδρείες στα βαριά χαρτιά
που θα μπορούσαν να στηρίξουν λόγω
ελκυστικών αποτιμήσεων μια ανοδική
κίνηση. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι
ένα deal θα έδινε περαιτέρω ανοδικά
«καύσιμα» στο ΧΑ, ιδιαίτερα αν ο εξαγο-
ραζόμενος ήταν εισηγμένη εταιρεία, κα-
θώς θα έδειχνε ότι υπάρχουν ενδιαφε-
ρόμενοι να πληρώσουν και τις τρέχου-
σες αποτιμήσεις. Όσο ο Γενικός Δείκτης
αρνείται να δώσει κλεισίματα χαμηλότε-
ρα των 911, 906 (εκθετικός ΚΜΟ 90 ημε-
ρών) ή έστω χαμηλότερα των 900 - 897
μονάδων (απλός ΚΜΟ 200 ημερών),
υπερέχει το σενάριο που θέλει κίνηση
προς τετραψήφια νούμερα με ενδιάμε-
ση αντίσταση στις 960 μονάδες. Σε περί-

πτωση καθοδικής διαφυγής χαμηλότε-
ρα των 897, οι επόμενες στηρίξεις θα εί-
ναι στις 888 και 882 μονάδες (εκθετικός
ΚΜΟ 200 ημερών). Για τον δείκτη της
υψηλής κεφαλαιοποίησης στο στόχα-
στρο των αγοραστών οι 2.366 - 2.371 και

2.390 μονάδες. Αντίθετα, οι πωλητές
στοχεύουν να δοκιμάσουν τις στηρίξεις
στις 2.245 (απλός ΚΜΟ 90 ημερών),
2.200 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών),
2.195, 2.170 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών)
και 2.125 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Interamerican: Επικοινωνία για
ασφάλιση κατοικίας από Anytime

Καθώς η κλιματική αλλαγή και τα έντονα καιρι-
κά φαινόμενα ευαισθητοποιούν όλο και περισσό-
τερο τον κόσμο για την ανάγκη ασφαλιστικής
προστασίας της περιουσίας του, η Anytime, το di-
rect brand της Interamerican, ξεκινάει την επι-
κοινωνία της τη νέα χρονιά με μία καμπάνια
αφιερωμένη στην ασφάλιση κατοικίας, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση. Η νέα τηλεοπτική καμ-
πάνια έχει έντονα συναισθηματικά στοιχεία,
εστιάζοντας στην ξεχωριστή σημασία που έχει το
σπίτι στη ζωή των ανθρώπων. Σήμερα περισσότε-
ρο από ποτέ το σπίτι μας αποτελεί το καταφύγιό
μας, μας προσφέρει ασφάλεια και στεγάζει στιγ-
μές με αγαπημένα μας πρόσωπα.

Noval Property: Αναχρηματοδότηση
ομολογιακού δανείου

Η Noval Property ανακοινώνει ότι την 31η Ια-
νουαρίου προέβη στην ολοσχερή αναχρηματο-
δότηση του από 23/7/2020 μακροπρόθεσμου
ομολογιακού δανείου μεταξύ της εταιρείας και
της Eurobank μέσω των εσόδων του Πράσινου
Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε η εταιρεία
στις 6 Δεκεμβρίου 2021 και το οποίο διαπραγ-
ματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Ει-
σοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Πράσινο
Ομόλογο»). Το εν λόγω δάνειο σχετίζεται με την
αποπεράτωση κτιρίου γραφείων στο Χαλάνδρι
«The Butterfly» με πιστοποίηση LEED v4 for
Core & Shell - Gold. Το ποσό της αναχρηματο-
δότησης ανήλθε σε 5,33 εκατ. ευρώ και περι-
λαμβάνει κεφάλαιο και αναλογούντες τόκους
εκτοκιστικής περιόδου λήξης 31/1/2022, κατά
τα προβλεπόμενα στο παράρτημα υπ’ αριθμ. 5
στο άρθρο 2.1 (i) του Προγράμματος του Πράσι-
νου Ομολόγου, το οποίο εμπεριέχεται στο από
24/11/2021 ενημερωτικό δελτίο.

Ο Elliott και η Elliott
Η Elliott Management Corporation είναι μια

γνωστή αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επεν-
δύσεων που ιδρύθηκε από τον θρυλικό Αμερι-
κανό επενδυτή Paul Singer. Γιατί το διευκρινί-
ζουμε; Διότι κάποιοι μπέρδεψαν τον βρετανικής
καταγωγής αλλά γεννημένο στην Ελλάδα από-
φοιτο του Κολλεγίου Αθηνών George Elliott με
την Elliott Management. Ο Έλληνας George El-
liott τρέχει το fund Orasis και θεωρείται αποτε-
λεσματικός στη διαχείριση εναλλακτικών επεν-
δυτικών χαρτοφυλακίων. Έχει εργαστεί ως
επενδυτικός τραπεζίτης στη Société Générale
αλλά και στη Marfin Asset Management. Έχει
επίσης εργαστεί ως διαχειριστής επενδύσεων
και οικονομικός σύμβουλος στην Prometheus
Gas SA του Ομίλου Κοπελούζου. Το fund Orasis
έχει ήδη συμμετοχές σε εισηγμένες στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις και ακούγεται
πως θα αποκτήσει και νέες. Με το καλό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ένα ακόμη σημαντικό deal έρχεται να επιβεβαιώσει το ενδια-
φέρον της αμερικανικής αγοράς για το ελληνικό οικοσύστημα
νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτήν τη φορά στο στόχαστρο μπήκε
η Pollfish. Η ελληνική εταιρεία, που ξεκίνησε ως startup στην
Αθήνα και έχει πλέον έδρα τη Νέα Υόρκη, εξαγοράστηκε από
την αμερικανική εταιρεία Prodege. Όπως χαρακτηριστικά
ανακοινώθηκε, «η Prodege, μια πρωτοποριακή πλατφόρμα
μάρκετινγκ και πληροφοριών καταναλωτών, ανακοίνωσε ότι
εξαγόρασε το Pollfish, μια σύγχρονη πλατφόρμα έρευνας για
κινητά που παρέχει αυθεντικές απαντήσεις σε πραγματικό
χρόνο. Αυτή η εξαγορά προωθεί την αποστολή της Prodege να

διασφαλίσει ότι οι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οικονομικά αποδοτικές και διαισθητικές ερευνητικές λύσεις, επιτρέ-
ποντας στους ερευνητές να αποκαλύψουν χρήσιμες πληροφορίες για τους καταναλωτές και να λαμβάνουν αποφάσεις γρήγο-
ρα σε κλίμακα». Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τίμημα για την εξαγορά της Pollfish φέρεται να κινείται μεταξύ 70 και 85 εκατ.
δολαρίων, με την Ελλάδα να παραμένει στο πλάνο της αμερικανικής εταιρείας.

Η ΔEΗ Ανανεώσιμες απέκτησε την πιστοποίηση του Great
Place to Work (Certified by Great Place to Work) έπειτα
από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία
πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to
Work Hellas. Η πιστοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο
στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση, την οποία
πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με
την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. Η
συγκεκριμένη διάκριση έρχεται παράλληλα με την ουσια-
στική ενδυνάμωση της εταιρείας, στο πλαίσιο του ευρύτε-
ρου μετασχηματισμού του Ομίλου ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας
ότι η εταιρική ανάπτυξη έρχεται μέσω της σταθερής επέν-
δυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Στις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Η αμερικανική Prodege εξαγοράζει την ελληνική startup Pollfish
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ΧΑ: Βελτιώνεται η επενδυτική ψυχολογία



Στρατηγική συνεργασία
Εθνικής Τράπεζας με το eBay

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγω-
νιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η
Εθνική Τράπεζα προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με το
eBay, εξασφαλίζοντας μια σειρά προνομιών για τους επιχει-
ρηματικούς πελάτες της. Το eBay αποτελεί μια από τις μεγα-
λύτερες παγκόσμιες διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών, με
154 εκατ. ενεργούς αγοραστές και 1,5 δισ. καταχωρισμένα
προϊόντα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αυτήν τη στιγ-
μή στο eBay δραστηριοποιούνται πάνω από 12.000 Έλληνες
πωλητές, που πωλούν ένα αντικείμενο κάθε 34 δευτερόλε-
πτα και το 2020 πούλησαν σχεδόν 1 εκατομμύριο προϊόντα.
Με τη νέα αυτή συνεργασία η Εθνική Τράπεζα παρέχει στις
επιχειρήσεις-πελάτες της τη δυνατότητα να αποκτήσουν
πρόσβαση σε μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες ηλεκτρο-
νικού εμπορίου και να εκμεταλλευτούν σύγχρονα εργαλεία
και πρακτικές για την προώθηση των προϊόντων τους στη
διεθνή αγορά.

«Εξοικονομώ»: Συνεργασία 
Ήρωνα με την Ambience 

Ο κορυφαίος όμιλος παραγωγής και προμήθειας ενέργει-
ας Ήρων συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική του με επί-
κεντρο τον καταναλωτή και την πλήρη κάλυψη των αναγκών
του, εγκαινιάζοντας τη νέα του συνεργασία με την εξειδικευ-
μένη εταιρεία Ambience Services στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος «Εξοικονομώ». Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα
αναβάθμισης της κύριας κατοικίας με ποσοστό επιχορήγη-
σης που φτάνει έως και το 75%, συντελώντας έτσι στον ευρύ-
τερο στόχο της ενεργειακής μετάβασης της χώρας. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν, μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο κατα-
στημάτων του Ήρωνα σε όλη την Ελλάδα, να ενημερωθούν
για τα οφέλη του προγράμματος «Εξοικονομώ» και να έρ-
θουν σε επικοινωνία με την εταιρεία Ambience Services, η
οποία δύναται να αναλάβει το σύνολο της διαδικασίας υπα-
γωγής στο πρόγραμμα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ξενοδοχείο στη Σκιάθο 
από BriQ Properties, Radisson

H BriQ Properties ανακοινώνει τη συμφωνία
της με τη Radisson Hotel Group για την αξιοποί-
ηση σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία
θα λειτουργήσει υπό την αιγίδα της Hotel Brain.
Το Radisson Resort Plaza Skiathos, που βρίσκε-
ται στην περιοχή Καναπίτσα της Σκιάθου, σχεδιά-
ζεται για να λειτουργήσει κατά τη θερινή σεζόν
του 2022, διαθέτει 84 δωμάτια που προσφέρουν
όλες τις σύγχρονες ανέσεις, εστιατόριο, μπαρ, πι-
σίνα και βρίσκεται μόλις 100 μέτρα από τη θάλασ-
σα, σε ένα από τα πλέον προνομιακά σημεία των
Σποράδων.

Συμφώνησε η Πειραιώς 
με τον σύλλογο εργαζομένων

Μετά την ειλημμένη απόφαση της Τράπεζας
Πειραιώς, όπως αυτή ανακοινώθηκε στις 11 Ια-
νουαρίου 2022, για την απόσχιση κλάδου εργα-
σιών με τον νόμο 4601/2019 και τη μεταφορά
των εργαζομένων με το ΠΔ 178/2002, στη νέα
θυγατρική εταιρεία Πειραιώς Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες ΜΑΕ, ο Σύλλογος Εργαζομένων Τρά-
πεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ) προσήλθε σε διαβού-
λευση - διαπραγμάτευση. Αποτέλεσμα της δια-
πραγμάτευσης, σημειώνει ο ΣΕΤΠ, ήταν η συμ-
φωνία της 25ης Ιανουαρίου 2022, που ρυθμίζει
τα εργασιακά ζητήματα της μεταφοράς των ερ-
γαζομένων, προστατεύοντας την απασχόληση
και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα τώρα και στο
μέλλον.

Νέα CMO στην Epsilon Net 
η Αναστασία Καραμπουρνιώτη

Στον Όμιλο της Epsilon Net εντάχθηκε η κυρία
Αναστασία Καραμπουρνιώτη, αναλαμβάνοντας και
επίσημα από 1/2/2022 τη θέση της CMO (Chief Mar-
keting Officer) του ομίλου. Εκτίμηση της διοίκησης
του ομίλου είναι ότι η κυρία Καραμπουρνιώτη αξιο-
ποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της θα συμβάλει
τόσο στην ουσιαστική ενίσχυση της εταιρικής εικό-
νας του ομίλου της Epsilon Net και των θυγατρικών
του όσο και στην προώθηση της στρατηγικής του
ομίλου για τη συμμετοχή του ως καταλύτη στον Ψη-
φιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρή-
σεων και της ανάπτυξης. 
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Η Mytilineos κατασκευάζει
το μεγαλύτερο data center
στην Ελλάδα

Νίκας: Στο 98,86% αυξήθηκε 
το ποσοστό της Cryred Investment

Η Cryred Investments Limited (στο εξής ο «Προτεί-
νων») δηλώνει ότι στις 31 Ιανουαρίου 2022 απέκτησε συ-
νολικά 1.040 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτης Γ. Νίκας» έναντι
1,24 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το
ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα
και έμμεσα ο Προτείνων στην εταιρεία διαμορφώθηκε
σε περίπου 98,86% από περίπου 95,05% που ήταν στις
21/1/2022.

H
Mytilineos μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης
Ανάπτυξης αναλαμβάνει την κατασκευή του
μεγαλύτερου data center στην Ελλάδα. Το A-

thens-3 (ATH3), όπως θα ονομάζεται, θα είναι το νέο,
υπερσύγχρονο data center της Lamda Hellix, A Digi-
tal Realty Company, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
στο Κορωπί. Το εν λόγω έργο έρχεται να προστεθεί
στα ήδη υπάρχοντα Athens-1 & Athens-2 (ATH1 &
ATH2), θα είναι το μεγαλύτερο data center στην Ελλά-
δα, καλύπτοντας μια έκταση κτιριακών εγκαταστάσε-
ων 8.600 τμ, ενώ θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα
Tier III standards και θα πιστοποιηθεί κατά LEED. Πα-
ράλληλα, το ATH3 θα μπορεί να τροφοδοτείται κατά
100% με «πράσινη» ενέργεια, ελαχιστοποιώντας το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εν λόγω επένδυσης.
Η δυναμικότητά του θα φτάνει τα 6.8MW, ενώ η πρώτη
φάση των εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον
Δεκέμβριο του 2022. Όπως σημειώνεται στη σχετική
ανακοίνωση, ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης
της Mytilineos συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά
σε αγορές με υψηλές απαιτήσεις στην εκτέλεση πο-
λύπλοκων τεχνικών έργων, κεφαλαιοποιώντας την
20ετή εμπειρία σε παρόμοια έργα. Η συνεργασία με
την Digital Realty, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
στην αγορά των data centers με πάνω από 290 εγκα-
ταστάσεις σε 26 χώρες, αναδεικνύει μια νέα δυναμική
και έρχεται να προστεθεί σε ένα συνεχώς αυξανόμε-
νο portfolio έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Άλκης Καμπανός, 19χρονος οπαδός του Άρη,
είναι νεκρός. Ας ξεκινήσουμε από ένα σημεί-
ωμα δίπλα σε ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ, που
κρέμασε οπαδός του «δικεφάλου του Βορρά»

στα κάγκελα του σχολείου απέναντι από την πολυκατοικία
όπου έγινε το φονικό στου Χαριλάου. Στο χαρτί γράφτη-
καν τα εξής: «Δεν γυρνάς πίσω. Δεν ξαναπατάω γήπεδο.
Τους σιχάθηκα. Σιχαθείτε τους και αγαπήστε τις ιδέες
σας, όχι τα γούστα τους»… Ήταν το πιο συγκινητικό μήνυ-
μα για τον Άλκη που έχει γραφτεί ή ειπωθεί. Το πλέον εν-
θαρρυντικό είναι πως στα social media, εκεί που γίνεται
το «παιχνίδι» διαμόρφωσης συνειδήσεων, η ανταπόκριση
ήταν θεαματική. Το ανθρώπινο κριτήριο υπερίσχυσε των
όποιων ηλίθιων άλλων οπαδικών… ιδανικών.

Ήδη από την Τρίτη, οπαδοί όλων των ομάδων σπεύ-
δουν στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο νεαρός οπαδός
του Άρη και αφήνουν διάφορα αντικείμενα αφιερωμένα
στη μνήμη του Άλκη. Στο ίδιο μήκος κύματος και η κερ-
κίδα των φανατικών οπαδών της ΑΕΚ, η «Original 21»,

έβγαλε μακροσκελέστατη ανακοίνωση και ζητάει από
τους οπαδούς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και
του ΠΑΟΚ συνάντηση, προκειμένου να μπει σε άλλη βά-
ση αυτό που λέγεται σήμερα οπαδισμός και συνοδεύε-

ται από ανατριχιαστικά περιστατικά, ξυλοδαρμούς, βα-
ναυσότητα και εντέλει θάνατο, όπως με τον Άλκη. Ευχή
της ελληνικής κοινωνίας είναι να υπάρξει ένα πεδίο συ-
νεννόησης, ώστε να αποβληθούν όλα τα έκνομα στοι-
χεία που έχουν παρεισφρήσει στην κερκίδα των φανατι-
κών και το οπαδικό κίνημα να μπει σε νέες ράγες. Διότι
μέσα στους συνδέσμους των φανατικών υπάρχουν και
αγνά παιδιά, που απλώς υποστηρίζουν με πάθος την
ομάδα τους.  Είναι η μεγάλη ευκαιρία για αυτοκάθαρση
και συνεννόηση, γιατί, επιτέλους, ακούγεται ότι σε υψη-
λό κυβερνητικό επίπεδο υπάρχει μεγάλη ενόχληση για
τη δολοφονία του Άλκη και σύντομα θα έχουμε αποφά-
σεις για λήψη σοβαρών μέτρων για την πάταξη της βίας. 

«Σιχαθείτε τους και αγαπήστε 
τις ιδέες σας, όχι τα γούστα τους»

Μηνύματα συμπαράστασης οπαδών
όλων των  χρωμάτων για τον  Άλκη

Τα 12 θύματα της οπαδικής βίας
Μάρτιος 1982: Άρης Δημητριάδης (ΠΑΟΚ)
Οκτώβριος 1986: Χαράλαμπος Μπλιώνας (ΑΕΛ)
Ιανουάριος 1991: Γιώργος Παναγιώτου (ΑΕΚ)
Απρίλιος 1991: Ευθύμης Λιάκας, Κ. Ντόλιας (ΠΑΟΚ)
Απρίλιος 1993: Γιώργος Καρνέζης (ΠΑΟ)
Μάρτιος 2007: Μιχάλης Φιλόπουλος (ΠΑΟ)
Σεπτέμβριος 2011: Γιάννης Ρουσάκης (ΠΑΟ)
Σεπτέμβριος 2014: Κώστας Κατσούλης (Εθνικός)
Μάιος 2017: Νάσος Κωνσταντίνου (ΠΑΟΚ)
Ιανουάριος 2020: Τόσκο Μποζατσίσκι (Άρης)
Ιανουάριος 2022: Άλκης Καμπανός (Άρης)



Ο Ουρουγουανός Γκουστάβο Πογιέτ είναι ο νέος
τεχνικός της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, στη θέ-
ση του Ολλανδού Τζόνι Φαν’τ Σιπ. Σήμερα αναμένε-
ται η ανακοίνωση της ΕΠΟ. Την περίοδο 2015-16 εί-
χε κάτσει στον πάγκο της ΑΕΚ. Προτιμήθηκε του
Ελβετού Μαρσέλ Κόλερ, γιατί είναι πιο φτηνός και
το οικονομικό κομμάτι είναι ένα ζητούμενο αυτή την
εποχή στην ομοσπονδία.

Ο Πογιέτ άρχισε την προπονητική του καριέρα το
2009 από την Μπράιτον, όπου έμεινε έως τον Ιούνιο
του 2013. Ακολούθησε σχεδόν μία διετία στη Σάν-
τερλαντ, από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάρτιο
του 2015, και στις 29 Οκτωβρίου του ίδιου έτους ήρ-
θε στην Ελλάδα για την ΑΕΚ, όπου έμεινε έως τον
Απρίλιο του 2016 με 18-5-5 συντελεστή σε νίκες,
ισοπαλίες, ήττες. Στη συνέχεια πήγε στην Μπέτις,
όπου έμεινε από τον Μάιο του 2016 έως τον Νοέμ-
βριο του ίδιου έτους. Ακολούθησαν η Κίνα και η
Σανγκάη Σενχούα, η Μπορντό και τελευταία η Ουνι-
βερσιτάτ Κατόλικα της Χιλής, όπου κάθισε στον
πάγκο της από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον
Αύγουστο του ίδιου έτους.

Οριστικό: Ο Πογιέτ στην Εθνική Ο ΠΑΟ έχασε από 
έναν πρώην δικό του

O πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αμερικα-
νός Μάικ Τζέιμς, πέτυχε 29 πόντους και υποχρέ-
ωσε τους πρώην συμπαίκτες του σε ήττα 91-83
από τη Μονακό. Κομβικό διάστημα της αναμέτρη-
σης, από το 32’ έως το 36’, καθώς από το +1 (68-
67) το «τριφύλλι» δέχθηκε σερί 13-0 από τους
Γάλλους, που τους έστειλε στο +12 (68-80) και
ουσιαστικά έγειρε την πλάστιγγα υπέρ τους. Για
τους «πράσινους», πρώτοι σκόρερ ήταν οι Νέντο-
βιτς και Έβανς με 16 πόντους ο καθένας, με τον
Σαντ-Ρος να έχει 15 πόντους.

Διεθνές ένταλμα 
κατά του Ρομπίνιο

Διεθνές ένταλμα σύλληψης του Βραζιλιάνου
επιθετικού Ρομπίνιο εξέδωσε εισαγγελία του Μι-
λάνου για την υπόθεση βιασμού 23χρονης το
2013, όταν αγωνιζόταν στη Μίλαν, όπως και για
τον φίλο του Ρικάρντο Φάλκο, που εμπλεκόταν
επίσης στην καταγγελία της γυναίκας. Όπως είναι
γνωστό, το Συμβούλιο της Επικρατείας της Ιταλίας
καταδίκασε τον Ρομπίνιο σε φυλάκιση εννέα
ετών για συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό.

«Κιτρινόμαυρος» 
Ηρακλής για τον Άλκη

Ομολογουμένως η κίνηση του
Ηρακλή Θεσσαλονίκης για τη δολο-

φονία του Άλκη Καμπανού ήταν πολύ
συγκινητική και μπράβο τους. Με ένα

ποστάρισμα στα social media θέλησαν
να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχα-

μένο 19χρονο οπαδό του Άρη: ανέβασαν το
έμβλημα του Ηρακλή στα κιτρινόμαυρα

χρώματα του Άρη και έγραψαν από κάτω
«Όχι άλλο».

Ομπαμεγιάνγκ 
η Μπαρτσελόνα 

Τη μεταγραφή του διεθνούς Γκαμπονέζου σέν-
τερ φορ Πιέρ Ομπαμεγιάνγκ, δανεικού από την
Άρσεναλ, ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα. Ο Ομπα-
μεγιάνγκ, που έχασε τη θέση του στους «κανονιέ-
ρηδες» από τον Λακαζέτ, θα μείνει στο «Καμπ
Νου» έως το καλοκαίρι του 2023. Αν στη συνέχεια
η Μπάρτσα αποφασίσει να τον κρατήσει, θα πρέ-
πει να πληρώσει στην Άρσεναλ 100 εκατ. ευρώ. 

Στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς 112-98 επί των Ουίζαρντς, ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο έκανε το 29ο triple double της καριέρας του
και είναι πλέον στη 18η θέση των παικτών με τα περισσότερα triple
doubles στην ιστορία της λίγκας, προσπερνώντας τον θρύλο των
θρύλων, Μάικλ Τζόρνταν. O «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέ-
τρηση με 33 πόντους (14/18 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/5 βολές), 15
ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Γιατί δεν 
παραιτείται 
η Σακοράφα; 

Ούτε έναν χρόνο δεν πρόφτασε να συμπληρώσει στην προεδρία του ΣΕΓΑΣ η Σοφία Σακοράφα και ήρθαν 
οι πρώτοι τριγμοί που μπορεί να την αναγκάσουν σε παραίτηση. Έχασε την πλειοψηφία στο ΔΣ της
Ομοσπονδίας καθότι διασπάστηκε η παράταξή της και προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια. 
Γιατί άραγε; Τα μέλη του ΔΣ που αποστασιοποιήθηκαν από τη Σακοράφα την κατηγορούν ότι δεν τήρησε
τίποτε από τις προεκλογικές της υποσχέσεις και δεν δίνει καμιά αναφορά και για τίποτα στα μέλη του ΔΣ.

SPORTS
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Ο Γιάννης ξεπέρασε τον Τζόρνταν!
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Αποκλειστικά στο Ertflix, απόψε,
το πρώτο επεισόδιο της καθηλωτι-
κής σειράς «Όρκος».

• Ο Στέλιος Ρόκκος έδωσε
τα χέρια με την παραγωγή
του «The Voice».

•  Τέλος τα ξανθά μαλλιά για την
κοκκινομάλλα, πλέον, Ιωάννα Τού-
νη!

• Παροξυσμός στο Twitter
με δεκάδες χιουμοριστικά
σχόλια για τον υποψήφιο
«Masterchef» Παναγιώτη,
που είναι ολόιδιος ο Άκης
Πετρετζίκης.

•  Ένα τατουάζ με το γράμμα «Θ»
στο δεξί χέρι της Μυριέλλας Κου-
ρεντή είναι απομεινάρι από προ-
ηγούμενο αρραβώνα, με συνάδελ-
φό της που τον έλεγαν Θοδωρή.

• Ο ηθοποιός Ευθύμης Γε-
ωργόπουλος θα αντικατα-
στήσει τον αδικοχαμένο
Πάνο Νάτση στην παράστα-
ση «Όποιος θέλει να χωρί-
σει, να σηκώσει το χέρι
του».

•  Η Ισαβέλλα Δάρρα μετακόμισε
στο Ντουμπάι και είναι έτοιμη για
τον δεύτερο γάμο!

• Με μια κοινή τους φωτο-
γραφία, ο Δημήτρης Παπ-
πάς και η Άννα Μπεζάν επι-
βεβαίωσαν τις φήμες που
τους ήθελαν ζευγάρι!

•  Θρήνος για την Τζώρτζια, τη
frontwoman των «Μπλε». Ο 21χρο-
νος ορειβάτης που σκοτώθηκε στα
Τζουμέρκα ήταν βαφτισιμιός της.

• Ο τραγουδιστής Σάκης
Αρσενίου ετοιμάζεται για το
«Survivor»!

•  Συγκλονιστική εξομολόγηση του
Τζώνη Καλημέρη, δώδεκα χρόνια
μετά τη μάχη του με τον καρκίνο:
«Το πρώτο σημάδι στο σώμα μου
δεν ήταν σε μέρος που το βρίσκει ο
ήλιος».

Ο
Δήμος Αθηναίων τιμά τη μνήμη του κορυ-
φαίου λαϊκού ερμηνευτή Γρηγόρη Μπιθι-
κώτση. με μια μεγαλειώδη γιορτή που επι-
μελήθηκαν τα παιδιά του, Γρηγόρης και

Άννα. Στη μαγική βραδιά με τίτλο «100 χρόνια Μπιθι-
κώτσης 1922-2022» θα ακουστούν οι μεγαλύτερες
επιτυχίες του «Σερ» με τη δωρική φωνή που έγραψε
χρυσή ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο, ενώ θα
παρουσιαστεί σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από το
αρχείο της οικογένειας.

Ο μοναχογιός του, πλαισιωμένος από τη Λαϊκή Ορ-
χήστρα Μπιθικώτση και με τη συντροφιά διακεκρι-
μένων καλλιτεχνών, θα ερμηνεύσει τραγούδια του
πατέρα του, με ενδιάμεσες λυρικές αφηγήσεις από
την αδελφή του Άννα. Μαζί, θα ταξιδέψουν το κοινό
στους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του κο-
ρυφαίου καλλιτέχνη, που πέρασε στην αιωνιότητα.

Στο εξαιρετικό αφιέρωμα, θα παρουσιαστεί καρέ
καρέ η πορεία του Γρήγορη Μπιθικώτση από τον Δε-
κέμβριο του 1922 ως το στερνό του ταξίδι στην αθα-
νασία τον Απρίλιο του 2005. Από τα πρώτα δύσκολα
χρόνια, μέχρι τις συναντήσεις του ορόσημο με τους
Μάρκο Βαμβακάρη, Μάνο Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδω-
ράκη, αλλά και την 55χρονη διαδρομή της καταξίω-
σής του στους δρόμους της Τέχνης, δίπλα στους
ανυπέρβλητους συνθέτες, ποιητές, στιχουργούς και
συνεργάτες του.

«Πολλές φορές, όταν θυμάμαι ότι είμαι 80 χρονών,
λέω, τι έγινε, ρε γαμώτο, πότε έγινε αυτό; Πώς, ας
πούμε, δεν θυμάσαι τι έφαγες χθες; Αλλά τις πιο

πολλές φορές -γι’ αυτό υπάρχω- δεν ζηλεύω, επειδή
είναι ο άλλος νέος. Όχι τέτοια πράγματα. Είμαι πολύ
κύριος, γιατί έχω κάνει μια δουλειά πολύ σοβαρή,
έχω μιλήσει με τους ποιητές μας, έχω τραγουδήσει
τους ποιητές μας. Από τα συρτάρια που ήτανε, τους
έχω βγάλει στον δρόμο, παρέα με όλους τους μεγά-
λους συνθέτες. Είχα πάντα μια καρδιά ανοιχτή για
τους ανθρώπους που πέσαν στη ζωή. Μια φανταστι-
κή λίμνη υπάρχει που πρέπει ο κάθε άνθρωπος που
είναι δυνατός -γιατί είναι λίγοι πάντοτε οι δυνατοί-
να πετάει μια πέτρα μέσα σ’ αυτήν και να αφήνει κάτι,
να βγαίνουν λίγα νερά έξω στον δρόμο και να ξεπλέ-
νουν τα πράγματα, να μην έχει σκόνη», είχε αποκα-
λύψει ο σπουδαίος τραγουδιστής σε μια από τις τε-
λευταίες του συνεντεύξεις.

Το εξαιρετικό αφιέρωμα, μετά την πρώτη αναβολή
στα τέλη Ιανουαρίου λόγω δυσμενών καιρικών συν-
θηκών, θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 18 Φε-
βρουαρίου στο «Ολύμπια», Δημοτικό Μουσικό Θέα-
τρο «Μαρία Κάλλας», με τα εισιτήρια να έχουν σχε-
δόν εξαντληθεί.

Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τη μνήμη 
του Γρηγόρη Μπιθικώτση - Τη γιορτή 
επιμελήθηκαν τα παιδιά του 
Γρηγόρης και Άννα

Συναυλία-αφιέρωμα
στον «Σερ Μπιθί»



Κλείνουν κουμπαριές;

Το πολυσυζητημένο ειδύλλιο της Δέσποινας
Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη φαίνεται πως
σοβαρεύει! Φήμες θέλουν το ζευγάρι να κοιτάζει
προς τα σκαλιά της εκκλησίας, με τον Κρητικό λα-
ουτιέρη Μιχάλη Κονταρό να αποκαλύπτει: «Η Δέ-
σποινα Βανδή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, άρα
όποιος άνδρας κοιμάται δίπλα της, σίγουρα… δεν
κοιμάται πολύ. Και οι δυο είναι αξιόλογοι καλλι-
τέχνες και φίλοι μου. Ο χρόνος θα δείξει αν θα εί-
μαι κουμπάρος. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα
το μάθετε…».

Πάει για πρεμιέρα

Πυρετώδεις πρόβες για την Άννα Βίσση. Η
απόλυτη Ελληνίδα σταρ και η ανατρεπτική
μπάντα της επιστρέφουν για έκτη χρονιά σε
γνωστή μουσική σκηνή στο Γκάζι, με ένα εκρη-
κτικό μουσικό πρόγραμμα γεμάτο rock glam
ενέργεια, πάθος, λάμψη, αισθησιασμό, συγκί-
νηση και διαχρονικές επιτυχίες με καθηλωτικές
ερμηνείες. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί
για το βράδυ της Παρασκευής και η τελειομανής
τραγουδίστρια, ύστερα από ένα δεκαήμερο ξε-
κούρασης σε πολυτελέστατο σπα του εξωτερι-
κού, είναι έτοιμη να βάλει «φωτιά» στην αθηναϊ-
κή νύχτα. 

Αντίστροφα μετράνε η Σοφία
Μουτίδου και η Μελίνα Ασλανί-
δου για την επιστροφή τους στη
σκηνή με τη μουσικοσατιρική
παράσταση «Δύο και να καίνε»
που θα παρουσιαστεί στο θέατρο
«Βεργίνα» της Θεσσαλονίκης.
«Έρχεται σιγά σιγά η πολυπόθη-
τη στιγμή! Αυτή τη φορά, σας
ενημερώνω πως επιστρέφουμε
ακόμη πιο καυτές, για να ανεβά-
σουμε τη θερμοκρασία και να
σας φτιάξουμε τη διάθεση», ανα-
κοίνωσε η τραγουδίστρια.

Δύο και 
να καίνε!

Άρχισε γυμναστική

H
μπάντα Αγία Φανφάρα γιόρτασε με μια επική καντάδα την
επιστροφή της ηθοποιού Τάνιας Ρόκα από το νοσοκομείο
στο σπίτι της. Η πρωταγωνίστρια που δίνει γενναία μάχη με

τον καρκίνο, βγήκε έκπληκτη στο μπαλκόνι όταν άκουσε μουσικές
και τραγούδια να πλημμυρίζουν τη γειτονιά της στην πλατεία Αμε-
ρικής, και δεν πίστευε στα μάτια της! «Είμαι έτοιμη να βάλω τα
κλάματα. Συγκινήθηκα όταν τους είδα. Δεν ήξερα ότι ήταν για μέ-
να. Ήταν η καντάδα της αγάπης, της αλληλεγγύης και της δύναμης
της φιλίας», ανέφερε στο «Tlive», προσθέτοντας: «Πάσχω από μια
μορφή οξείας λευχαιμίας και μπαινοβγαίνω στα νοσοκομεία. Το
πρώτο δύσκολο μέρος το πέρασα και οι φίλοι μου ήρθαν και μου
έκαναν καντάδα. Είμαι σίγουρη με την αγάπη τους αλλά και όλου
του κόσμου ότι θα τα καταφέρω. Με τόση αγάπη δεν γίνεται να μην
τα καταφέρω».

ΟΟσκαρική εμφάνιση
Οι νεόνυμφοι πρίγκιπας Φίλιππος και Νίνα Φλορ μονοπώλησαν τα
βλέμματα στο extra glam πάρτι γενεθλίων του billionaire Τομ
Νέιλορ Λέιλαντ. Το dress code ήταν αυστηρό, με τον γιο του τέως
βασιλιά να εμφανίζεται με σμόκιν και παπιγιόν, ενώ η Ελβετή
κληρονόμος επέλεξε ένα φανταστικό ταφταδένιο έξωμο φόρεμα
και λευκόχρυση τιάρα, κατακτώντας επάξια τον τίτλο της πιο
φινετσάτης πριγκίπισσας.

Τα περίσσια κιλά των εορτών οδήγησαν τη Μα-
ρία Ηλιάκη στο γυμναστήριο. Η ευτυχισμένη
μαμά ανακοίνωσε μέσω Instastory πως παρα-
κολουθεί πρόγραμμα pilates, προκειμένου να
επανακτήσει (μετά και την εγκυμοσύνη) τη λε-
πτή σιλουέτα της: «Επιτέλους, ύστερα από έναν
μήνα αγυμνασιάς, λόγω χριστουγεννιάτικων
διακοπών και φυσικά λόγω κόβιντ, ξεκινάω! Η
γιατρός μου είπε λάου λάου, να μην κουραστώ,
αλλά ήρθε η ώρα!».
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Η καντάδα της αγάπης!



Τ
α επινεφρίδια είναι δύο ενδοκρινείς αδέ-
νες που βρίσκονται στο πιο πίσω μέρος
της κοιλιάς, δίπλα από τη σπονδυλική
στήλη, και παράγουν μια σειρά από ορμό-

νες οι οποίες ρυθμίζουν την πίεση και πολλές λει-
τουργίες του οργανισμού. Το αδένωμα του επινε-
φριδίου είναι ένα ογκίδιο το οποίο εμφανίζεται σε
κάποιους ανθρώπους είτε σε νεαρή είτε σε πιο προ-
χωρημένη ηλικία. 

Υπάρχουν αδενώματα που παράγουν πλεόνασμα
ορμονών και ονομάζονται «λειτουργικά αδενώμα-
τα», ενώ αυτά που δεν παράγουν ονομάζονται «ανε-
νεργά αδενώματα» ή «μη λειτουργικά». 

Η διερεύνηση για το εάν ένα αδένωμα είναι λει-
τουργικό ή όχι γίνεται με ορμονικές εξετάσεις αί-
ματος και ούρων. «Τα λειτουργικά αδενώματα
υπερπαράγουν ορμόνες που προξενούν υπέρταση
όπως η αλδοστερόνη (αλδοστερόνωμα) ή η αδρενα-
λίνη (φαιοχρωμοκύττωμα), ενώ στο σύνδρομο
Cushing υπάρχει υπερπαραγωγή κορτιζόλης. Επί-
σης, κάποια αδενώματα που υπερεκκρίνουν ορμό-
νες του φύλου (ανδρογόνα, οιστρογόνα) ή κορτιζό-
λη μπορεί να σχετίζονται με υπογονιμότητα και άλ-
λα προβλήματα», επισημαίνει ο δρ Αριστοτέλης Κε-
χαγιάς, ειδικός Προηγμένης Λαπαροσκοπικής και
Ελάχιστα Επεμβατικής Οπισθοπεριτοναϊκής Χει-
ρουργικής και συμπληρώνει πως «όλα τα λειτουρ-
γικά αδενώματα πρέπει να χειρουργούνται και ο
ασθενής έχει πολλαπλά οφέλη ανάλογα με το είδος
της ορμόνης που υπερπαράγεται». 

Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για την αλδοστε-
ρόνη, τότε διορθώνεται ή βελτιώνεται η αρτηριακή

πίεση, μειώνοντας δραματικά τον μελλοντικό κίν-
δυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού, ή καρδιακής
ανεπάρκειας. Αναλόγως, τα οφέλη είναι πολλαπλά
για ασθενείς με σύνδρομο Cushing ή με κάποιο άλ-
λο είδος λειτουργικού αδενώματος. Τα ανενεργά
αδενώματα ονομάζονται και τυχαιώματα, επειδή
ανευρίσκονται τυχαία σε απεικονιστικό έλεγχο, ο
οποίος παραγγέλνεται για διερεύνηση άλλης πάθη-
σης (πχ πέτρα στα νεφρά, σκωληκοειδίτιδα, νόσοι
πνεύμονα). Κάποια πρέπει να χειρουργηθούν, ενώ
άλλα χρειάζονται παρακολούθηση, ώστε εάν παρα-
τηρηθεί κάποια αλλαγή, τότε να αφαιρεθούν. 

Σε χώρες με ανεπτυγμένη τη χειρουργική επινε-
φριδίου όπως οι σκανδιναβικές, η Ολλανδία και οι
ΗΠΑ, χειρουργούνται όλα τα αδενώματα με διαστά-
σεις 4 εκατοστών και άνω. Όσο μεγαλύτερο είναι
ένα αδένωμα τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να εμπε-
ριέχει καρκινικά κύτταρα ή να αναπτυχθεί κακοή-
θεια (καρκίνος) εντός του αδενώματος στο μέλλον.
Ενδεικτικά, αδενώματα πιο μικρά από 4 εκατοστά
έχουν πιθανότητα κακοήθειας στο 2%. Το ποσοστό
εκτοξεύεται στο 25% εάν το αδένωμα είναι 6 εκατο-
στά ή μεγαλύτερο. 

Τα αδενώματα μεταξύ 4 και 6 εκατοστών έχουν
ενδιάμεση πιθανότητα κακοήθειας. Η πιθανότητα
κακοήθειας γίνεται γνωστή με σιγουριά μόνο όταν
βγει το πόρισμα της ιστολογικής εξέτασης. 

Στοχευμένος έλεγχος για αδένωμα επινεφριδίου
απαιτείται σε άτομα που έχουν κάποιο σύμπτωμα,
όπως υπέρταση ή κρίσεις υπέρτασης με πονοκεφά-
λους, υπερτρίχωση-ακμή-υπογονιμότητα σε γυναί-
κες, γυναικομαστία σε άνδρες, ή σύνδρομο Cush-
ing (παχυσαρκία κοιλιάς και αυχένα με λεπτά πό-
δια, υπέρταση, διαβήτης, λιπαρό εύθρυπτο δέρμα,
τάση για μελανιές, αδύναμες τρίχες, ραγάδες, οστε-
οπενία, άγχος, οξυθυμία, γαστροπάθεια). 
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Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

Π
Ε

Μ
Π

ΤΗ
 3

 Φ
Ε

Β
Ρ

Ο
Υ

Α
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
2

30

kpapakosto@yahoo.gr

Στοχευμένος έλεγχος απαιτείται σε
άτομα που έχουν υπέρταση ή κρίσεις
υπέρτασης με πονοκεφάλους,
υπερτρίχωση-ακμή-υπογονιμότητα

Σύγχρονη αντιμετώπιση
«Το επινεφρίδιο είναι οπισθοπεριτοναϊκό
όργανο και βρίσκεται στην περιοχή της μέ-
σης. Η πλέον σύγχρονη τεχνική είναι η
ασφαλής ελάχιστα επεμβατική οπίσθια οπι-
σθοπεριτοναϊκή επινεφριδεκτομή που
πραγματοποιείται με τρεις μόνο οπές από
την περιοχή της μέσης. Η οπισθοπεριτοναϊ-
κή επέμβαση έχει ταχεία ανάρρωση με νο-
σηλεία μικρότερη των 24 ωρών και ελάχιστο
έως καθόλου πόνο. Αντίθετα, η κλασική λα-
παροσκοπική επέμβαση (πρόσθια ή πλάγια)
έχει πολλαπλά εγγενή μειονεκτήματα επει-
δή πρέπει πρώτα να χειρουργηθούν άλλα
κοιλιακά όργανα, ώστε να φθάσει ο χει-
ρουργός στην περιοχή του επινεφριδίου,
αυξάνοντας άσκοπα τον κίνδυνο επιπλο-
κών», τονίζει ο ειδικός.

Πότε χρειάζεται χειρουργείο

Δρ Αριστοτέλης Κεχαγιάς, 
ειδικός Προηγμένης 
Λαπαροσκοπικής και 
Ελάχιστα Επεμβατικής 
Οπισθοπεριτοναϊκής 
Χειρουργικής

Α Δ Ε Ν Ω Μ Α  Ε Π Ι Ν Ε Φ Ρ Ι Δ Ι Ο Υ



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)
Θα αναζητήσετε τις απαντήσεις σε συναι-
σθηματικό επίπεδο, μέσα από τη σιωπή και
την παρατηρητικότητα. Είναι κάτι που δεν
σας εκφράζει, αλλά θα νιώσετε ανακούφι-
ση, που θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε λύ-
σεις χωρίς να δώσετε μάχες με τους άλ-
λους. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια μέρα που δεν υπάρχουν ιδιαίτερα γεγο-
νότα για εσάς, αλλά βρίσκεστε υπό την επιρ-
ροή της Νέας Σελήνης, που πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου. Ανανεω-
θείτε και βρεθείτε με πρόσωπα που κοντά
τους νιώθετε όμορφα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Νιώθετε ότι κάποια πράγματα αλλάζουν και
σίγουρα δεν το προκαλείτε εσείς, αλλά τα
γεγονότα που συμβαίνουν. Ένα σημαντικό
θέμα που αφορά τα οικονομικά σας θα ξεμ-
πλοκαριστεί και θα αρχίσετε να δέχεστε τα
θετικά που μπορεί να σας δώσει αυτή η πε-
ρίοδος.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αν και βιώνετε μια αρκετά απαιτητική περίο-
δο, σήμερα θα γλυκάνουν κάποιες σκέψεις
σας και αυτόματα θα νιώσετε καλύτερα με
τους άλλους και με τις επιλογές σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Οικονομικά θέματα θα σας βοηθήσουν να
πάρετε αποφάσεις και να τακτοποιήσετε ένα
ζήτημα που σας ταλαιπωρεί αρκετό καιρό.
Είστε μπερδεμένοι ακόμη με επαγγελματικά
θέματα και γενικότερα με ζητήματα που
αφορούν την υγεία σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Έχετε βρει έναν πολύ καλό τρόπο να αγνο-
είτε τα εμπόδια αλλά και τις κακοτοπιές.
Φροντίστε να απαλλαγείτε από πρόσωπα
που η τοξικότητα που διαθέτουν είναι το
καλύτερο που μπορούν να σας προσφέ-
ρουν.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Και πάλι κάτι σας προβληματίζει, αλλά αυτή
τη φορά δεν μπορείτε να εντοπίσετε τι ακρι-
βώς είναι. Έχετε ανοίξει αρκετά μέτωπα σε
σημαντικούς τομείς της ζωής σας και θα
πρέπει να αναλογιστείτε μήπως εσείς κάτι
δεν κάνετε σωστά. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα υπάρξουν αρκετές θετικές στιγμές για
εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου. Βέ-
βαια, θα ήταν επικίνδυνο να ηρεμήσετε και
να χαλαρώσετε, αφήνοντας τα πράγματα να
ορίζουν τις καταστάσεις. Αντιθέτως δώστε
την έντονη παρουσία σας σε κάθε τομέα που
χρειάζεται την παρέμβασή σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Έντονες συναισθηματικές καταστάσεις θα
υπάρξουν για εσάς κυρίως του δεύτερου και
του τρίτου δεκαημέρου. Είναι μια απαιτητική
περίοδος, που ακόμη και τα πιο απλά πράγ-
ματα σας έχουν κουράσει υπερβολικά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Έχετε κουραστεί με καταστάσεις που σας
έχουν προκαλέσει ανασφάλεια και πολλές
σκέψεις για το μέλλον της προσωπικής σας
ζωής. Φροντίστε να είστε έτοιμοι για κάποια
αποκάλυψη, που αφορά τη συναισθηματική
σας ζωή. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Έχετε πολύ πιεστεί από καταστάσεις που
δεν μπορείτε να διαχειριστείτε. Αφήστε
για λίγο καιρό τα δύσκολα και τα πολύ-
πλοκα και φροντίστε τον εαυτό σας, κάνο-
ντας πράγματα που θα σας δώσουν δύνα-
μη και χαρά. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, θα έχει αρ-
κετά θετικά στοιχεία, αλλά συγχρόνως θα
σας δημιουργεί έντονες ψυχολογικές και
συναισθηματικές μεταπτώσεις. Γενικότε-
ρα είναι η στιγμή να ακούσετε τη διαίσθη-
σή σας και να ακολουθήσετε την εσωτερι-
κή σας φωνή.
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ΗΣελήνη, και σήμερα στο ζώδιο των Ιχθύων, συνεχίζει το
ταξίδι της μέσα στα βαθιά νερά αυτού του ζωδίου. Είναι
μια μέρα που τα συναισθήματα έχουν την τιμητική τους,
αλλά θα υπάρξουν επίσης έντονα γεγονότα, που δεν θα

γίνουν αντιληπτά το επόμενο διάστημα. Αύριο θα έχουμε
περισσότερη ποικιλία σε πλανητικές όψεις, που σίγουρα η επιρροή
τους έχει αρχίσει από σήμερα, με πιο έντονη πλανητική εξέλιξη
την ορθή πορεία του Ερμή. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Τ
ο ΚΙΝΑΛ, λοιπόν, δεν δέχεται υποδεί-
ξεις για τη στάση του… Αυτή ήταν η
απάντηση του επικεφαλής της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ κ. Μι-

χάλη Κατρίνη στην κριτική της κυβέρνησης για
την ουδέτερη στάση που επιχείρησε να τηρήσει
στην υπόθεση Πολάκη.

Η ουδετερότητα την οποία επιδίωξε το ΚΙΝΑΛ
δείχνει ότι ακόμα δεν έχει βρει την ταυτότητά του.

Όταν έχεις μπροστά σου το φαινόμενο Πολάκη,
που ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει στο… κλαρί κάθε φορά που
βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σίγουρα η κοινωνία
απαιτεί να πάρεις θέση.

Όταν βρίσκεσαι απέναντι σε συμπεριφορές
που θυμίζουν τις δόξες της Χρυσής Αυγής στο
Κοινοβούλιο, τότε οφείλεις να καυτηριάσεις
εκείνους που επιδιώκουν την όξυνση.

Όταν αντιμετωπίζεις συμπεριφορές που υπο-
βαθμίζουν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, τότε
έχεις καθήκον -εκ της θέσεώς σου- να καταγγεί-
λεις εκείνους που με τη στάση τους υπονομεύουν
τους θεσμούς.

Και όταν κατάφωρα υπονοείται χειραγώγηση
της Δικαιοσύνης για να βγει «λάδι» κάποιος
πρώην υπουργός, επειδή ο καταγγέλλων δεν κα-
τάφερε να τον ενοχοποιήσει, τότε υπάρχει ηθική
υποχρέωση στήριξης της Δικαιοσύνης και κα-
ταγγελίας εκείνων που επιχειρούν να την εμπλέ-
ξουν στα μικροκομματικά τους παιχνίδια ή στις
προσωπικές τους βεντέτες.

Όλα αυτά συνέβησαν κατά την ομιλία του κ. Πο-
λάκη στη Βουλή και όλα αυτά είναι καταγεγραμ-
μένα ως γεγονότα, από τη στιγμή που αρνήθηκε
να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του προ-
εδρεύοντος Χαράλαμπου Αθανασίου.

Δυστυχώς, απέναντι σε όλα αυτά, το ΚΙΝΑΛ το
μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να τσουβαλιά-
σει μαζί ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί ο εκνευριστικός για
ορισμένους Άδωνις Γεωργιάδης που αποδείχθη-
κε ότι κατηγορήθηκε αδίκως για την υπόθεση της
Novartis, και μαζί ο απειλών τον κ. Γεωργιάδη με
σεξουαλικού περιεχομένου απειλές, συνιστών-
τας του να φορέσει… «τσίγκινο σωβρακάκι».

Ακόμα και όποιος δεν γνωρίζει από πολιτική,
μπορεί να καταλάβει ότι κάποιος σε αυτή τη δια-
μάχη έχει δίκιο και κάποιος άδικο. Ή έστω -για να
προσπαθήσουμε να προσχωρήσουμε λίγο στη
λογική του ΚΙΝΑΛ- κάποιος έχει ένα άδικο και
κάποιος μεγαλύτερο άδικο. Δεν φέρουν και οι
δύο τον ίδιο βαθμό ευθύνης… Δεν είναι συνεν-
νοημένοι -όπως περίπου παρουσιάσθηκαν από
το ΚΙΝΑΛ- στο να ενισχύσουν την πόλωση… Και
συνεπώς δεν τους βάζεις στο ίδιο επίπεδο. Είναι
δυνατόν για λόγους πολιτικής τακτικής να εξισώ-
νει κανείς τον επιτιθέμενο με εκείνον που δέχεται
την επίθεση;

Ο μόνος που επιδιώκει την πόλωση και την έν-
ταση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πόλωση και η ένταση είναι
το καταφύγιο των αδυνάμων. Ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει την
ανάσα του ΚΙΝΑΛ. Καταλαβαίνει ότι, αν δημο-

σκοπικά η θέση του εδραιωθεί κάτω του 20%, εύ-
κολα το ΚΙΝΑΛ θα βρεθεί στη δεύτερη θέση και
προσπαθεί να περιχαρακώσει τους ψηφοφόρους
του προκαλώντας τεχνητή ένταση.

Η πολιτική τακτική της ΝΔ δεν περιλαμβάνει
ένταση. Δεν τη θέλει. Τα επιχειρήματά της μόνο
σε περιβάλλον ομαλότητας και πολιτικής ηρεμίας
μπορούν να συγκινήσουν την εκλογική βάση,
γιατί στηρίζονται στον ρεαλισμό και στη λογική.

Γιατί, λοιπόν, το ΚΙΝΑΛ τσουβαλιάζει ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ;

Το ΚΙΝΑΛ με τη στάση του δείχνει ενοχή. Θέ-
λει με κάθε τρόπο να διαγράψει από τη μνήμη
των ψηφοφόρων του τη συνεργασία του με τη
ΝΔ. Αλλά είναι βέβαιο, αν -ο μη γένοιτο- υπήρ-
χαν και πάλι οι ίδιες συνθήκες με το 2012, ξανά
το ίδιο θα έπραττε, γιατί απέδειξε ότι θέτει το
εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Κι
ενώ θα έλεγε κανείς ότι ξεπέρασε τις παιδικές
πολιτικές ασθένειες, τώρα εμφανίζεται ευάλωτο
σε αυτές. Πρέπει, όμως, να καταλάβει ότι το να
περνάς… μαγουλάδες σε μεγάλη ηλικία είναι
κάτι περισσότερο από επικίνδυνο.

Θα έλθει η ώρα που θα κληθεί να αποφασίσει
με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, γιατί
ίσως θα το επιβάλει το καθήκον προς την πατρί-
δα. Και θα είναι πιο εύκολο να αποφασίσει, αν
από νωρίς έχει βρει την πολιτική του ταυτότητα,
σε μια εποχή που δεν έχει σχέση με την εποχή
της ίδρυσής του.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Συμβουλή στο ΚΙΝΑΛ: 
Προσοχή στις… μαγουλάδες!

Θα έλθει η ώρα
που θα κληθεί να

αποφασίσει με
ποιους θα πάει και
ποιους θα αφήσει,

γιατί ίσως θα 
το επιβάλει 

το καθήκον προς
την πατρίδα
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