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«Τ
ο ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι εδώ
ενωμένο, δυνατό», έκλεισε τον επι-
νίκιό του ο Νίκος Ανδρουλάκης το
βράδυ του δεύτερου γύρου των

εσωκομματικών εκλογών, όταν ο θρίαμβος επί του
Γιώργου Παπανδρέου γινόταν και επίσημος. Στους
δύο μήνες που μεσολάβησαν από τότε ο πρόεδρος -
του ΚΙΝΑΛ ή ΠΑΣΟΚ, μένει να δούμε στο προσεχές
συνέδριο πώς θα επαναλανσαριστεί το κόμμα- έχει
πιστωθεί καλά και έχει χρεωθεί κακά στα πρώτα του
βήματα, με το ισοζύγιο σαφώς να είναι θετικό, από
τη στιγμή που με το «καλημέρα» επανεμφανίστηκε
στον πολιτικό χάρτη το ΚΙΝΑΛ και άρχισε -δημοσκο-
πικά τουλάχιστον- ο επαναπατρισμός ψηφοφόρων.

Ωστόσο, για τον Κρητικό πολιτικό υπάρχει μια σει-

ρά ζητημάτων προς λύση, ζητημάτων που η εξέλιξή
τους θα κρίνει εν πολλοίς αν ο ούριος άνεμος θα συ-
νεχίσει να πνέει στα πανιά του νέου ΠΑΣΟΚ. Και αυ-
τά αφορούν τον σαφή προσδιορισμό της ταυτότητας
του κόμματος και τη στρατηγική του, το μοίρασμα
του παιχνιδιού κατά τέτοιον τρόπο ώστε το Κίνημα να
πάει καταρχάς στο συνέδριο, εν συνεχεία στην κάλ-
πη πραγματικά «ενωμένο και δυνατό» και, τέλος, να
αναδιοργανωθεί με «φρεσκάρισμα» στα όργανα και
ανάδειξη νέων στελεχών.

Και αν για κάποια από αυτά υπάρχει χρόνος ώστε
να μπουν σε μια σειρά και να δοθεί σαφή εικόνα
στους δυνάμει ψηφοφόρους -για παράδειγμα στην
ταυτότητα, ο όρος «ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία»
που έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης δεν αρκεί από μόνος

του για να «περάσει» στην ελληνική κοινωνία-,
υπάρχουν και άλλα που πιέζουν περισσότερο. Ως το
πλέον πιεστικό που προέκυψε στην πορεία, ίσως και
με τη μορφή του «αναγκαίου κακού» λόγω τακτικής,
προκύπτει το να βγάλει από πάνω του τη «ρετσινιά»
της πολιτικής των ίσων αποστάσεων. Και αυτό όχι
γιατί του την «κόλλησαν» ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης,
κάτι που υπό συνθήκες θα μπορούσε να του αποφέ-
ρει και άλλα credits, αλλά επειδή αποπροσανατολί-
ζει και το εσωτερικό του κόμματος, δημιουργεί ρωγ-
μές που ναι μεν στην παρούσα φάση εκδηλώνονται
ως «αθώες επισημάνσεις», όπως αυτές της κυρίας
Καϊλή και του κ. Λοβέρδου, όμως μπορεί να απο-
βούν μοιραίες και να καταλήξουν σε… κατάρρευση
του τοίχου της ενότητας του κόμματος.
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Κ
αθαρό πολιτικό «διάδρομο»
επιδιώκει να διασφαλίσει για
τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ο οποίος

έκοψε ακαριαία τον γόρδιο δεσμό της
υπόθεσης Λιβανού, θέτοντας εκτός κυ-
βερνητικού σχήματος τον πρώην πλέον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενόσω η
αντίστροφη μέτρηση για την επικείμενη
εκλογική αναμέτρηση έχει ήδη αρχίσει.

Λήξαν θεωρείται από το Μέγαρο Μαξί-
μου το επεισόδιο με τον απαράδεκτο και
προκλητικό διάλογο του Πέτρου Δούκα
και του Σπήλιου Λιβανού προ εβδομάδος
στο Δημαρχείο Σπάρτης, το οποίο κόστισε
στον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας τον
υπουργικό θώκο στο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και στον πρώην υπουργό την ιδιότητα
του μέλους του κόμματος. Ανώτεροι κυ-
βερνητικοί αξιωματούχοι δίδουν έμφαση
στα γρήγορα ανακλαστικά που επέδειξε ο
κ. Μητσοτάκης, προκειμένου αφενός να
διαλύσει οποιαδήποτε υποψία που έφερ-
νε την κυβέρνησή του να ενστερνίζεται
παλαιοκομματικές πρακτικές πελατει-
ακού κράτους και αφετέρου να προλάβει
την αναζωπύρωση σεναρίων ευρύτερων
αλλαγών ή και μίνι ανασχηματισμού, που
ούτως ή άλλως συζητούνται στο «γαλά-
ζιο» παρασκήνιο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εστιάζουν πλέον
στις δίδυμες μεγάλες μάχες της οικονο-
μίας και της πανδημίας με στόχο τη σταδια-
κή επάνοδο σε μια κοινωνικοοικονομική
κανονικότητα. Αναφορικά, δε, με αιτιάσεις
της αντιπολίτευσης για παλαιές δηλώσεις
του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης,
Γιώργου Γεωργαντά, κυβερνητικές πηγές
κάνουν λόγο για αστειότητες.

Εγκράτεια και πολιτική ευπρέπεια 
Μάλιστα, η χωρίς δεύτερες σκέψεις,

παρά τη μακρόχρονη στενή προσωπική
φιλία των δύο ανδρών, απόφαση του κ.
Μητσοτάκη να «καρατομήσει» τον κ. Λι-
βανό οριοθετεί, όπως παρατηρούσαν έμ-
πειρα πολιτικά στελέχη, τον πήχη για τυ-
χόν νέα «φάλτσα» στο εγγύς ή και το
απώτερο μέλλον. Το μήνυμα έχει αποδέ-
κτες ευθέως υπουργούς, βουλευτές και
στελέχη του κόμματος, ότι ανάλογου

ύφους συμπεριφορές δεν μπορούν να
γίνονται ανεκτές, καθώς «θολώνουν» τον
αξιακό κώδικα και το κεντρικό πολιτικό
αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου. «Όλοι
γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα
πολύ μετρημένοι. Η κοινωνία είναι κου-
ρασμένη από τις αλλεπάλληλες κρίσεις.
Όσοι είμαστε στον δημόσιο βίο πρέπει να
έχουμε τη συναίσθηση ότι η κάθε λέξη
που λέμε και διατυπώνουμε μετράει»,
ανέφερε σχετικώς σε συνέντευξή του
στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1 FM ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου. Για απολύτως εξοργιστική λο-
γική «Μαυρογιαλούρου» έκανε λόγο η
πολύπειρη Ντόρα Μπακογιάννη αναφο-

ρικά με τους ισχυρισμούς Δούκα. Για τη
συμπεριφορά του κ. Λιβανού, τον οποίο
χαρακτήρισε άξιο και έντιμο άνθρωπο με
ικανότητες, τόνισε ότι επέδειξε έλλειψη
ενσυναίσθησης και ότι δεν υπάρχει πολι-
τική χωρίς ενσυναίσθηση.

Κομματικές πηγές αναφέρονται, εξάλ-
λου, και σε ακόμη μία εξόχως ενδιαφέ-
ρουσα πτυχή της διαγραφής Δούκα από
μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτη-
ρίζουν ιστορικά αναληθείς τις αναφορές
του πρώην υφυπουργού Οικονομικών
της «γαλάζιας» κυβέρνησης 2007-2009
«καρφώνοντάς» τον ότι «τα όσα ισχυρί-
στηκε μόνο στη φαντασία του συνέβαι-
ναν ή έγιναν σε μία διάσταση για να τονί-

σει έναν ρόλο που ο ίδιος φανταζόταν ότι
είχε τότε, ενώ στην πραγματικότητα δεν
είχε». Με τον τρόπο αυτό, έλεγαν τα ίδια
στελέχη, θωρακίζονται η παρακαταθήκη
και το αξιακό υπόβαθρο της παράταξης
εν συνόλω. 

TETAΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Κοιτάζει μπροστά μετά τη μίνι κρίση 

Το μήνυμα από τις αποπομπές
Λιβανού - Δούκα έχει 
αποδέκτες ευθέως 
υπουργούς, βουλευτές 
και στελέχη του κόμματος

Υπό το πρίσμα της δυναμικής
επανάκαμψης της Ελλάδας στα
Βαλκάνια με όρους πολιτικούς, οι-
κονομικούς, αλλά και γεωστρατη-
γικούς, μπορεί να ιδωθεί και το
χθεσινό ραντεβού του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Μαυροβουνί-
ου Μίλο Τζουγκάνοβιτς στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός επανέλαβε προς τον συνομιλητή του τη σταθερή και ατα-
λάντευτη υποστήριξη της Αθήνας στην ευρωπαϊκή προοπτική των
Δυτικών Βαλκανίων, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην έμ-
πρακτη στήριξη της χώρας μας προς το Μαυροβούνιο με την πα-
ροχή τεχνογνωσίας για ένταξη στην ΕΕ. Σύμφωνα με κυβερνητι-

κές πηγές, οι δύο άνδρες αντήλλα-
ξαν απόψεις για τις προοπτικές πε-
ραιτέρω ενίσχυσης της διμερούς
συνεργασίας με έμφαση στους το-
μείς της οικονομίας, της ενέργει-
ας, του εμπορίου και του τουρι-

σμού. Αύριο, Πέμπτη, εξάλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαί-
νει στο Ζάγκρεμπ, όπου θα συναντηθεί με τον Κροάτη ομόλογό
του Αντρέι Πλένκοβιτς, με τον οποίο διατηρεί άριστη σχέση. Οι
δυο τους, εξάλλου, είναι οι μοναδικοί πρωθυπουργοί στη μεγάλη
οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τέλος, στις 23
Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Βουκουρέστι,
όπου θα έχει συναντήσεις με τη ρουμανική ηγεσία.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Σταθερή Eλληνική στήριξη 
στην ευρωπαϊκή προοπτική 

των Δυτικών Βαλκανίων
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Αυλαία έπεσε στην απολογία του εργολά-
βου Χρήστου Καλογρίτσα, που ολοκλήρωσε
έπειτα από δύο ημέρες τις εξηγήσεις του ενώ-
πιον της ανακρίτριας Ευδοξίας Κιουπτσίδου-
Στρατουδάκη για την υπόθεση του διαγωνι-
σμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016.

Ο κατηγορούμενος για συνεργία σε παρά-
βαση καθήκοντος επιχειρηματίας φέρεται να
επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί «εικο-
νικής» συμφωνίας με τη λιβανέζικη κατα-
σκευαστική εταιρεία CCC, η οποία συνδέθηκε
με τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

Μάλιστα, επικαλέστηκε τόσο τη μηνυτήρια
αναφορά που έχει καταθέσει για την υπόθε-
ση, στην οποία αποδίδει πρωταγωνιστικό ρό-
λο στον πρώην υπουργό Νίκο Παππά, όσο και
τις σχετικές αναφορές του στην αρμόδια Επι-
τροπή της Βουλής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρ-
κεια της απολογίας του ο Χρήστος Καλογρί-
τσας κλήθηκε να διευκρινίσει όσα καταγρά-
φει στο υπόμνημα που κατέθεσε στην ανακρί-
τρια, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση ξε-
καθάρισε πως δεν επιθυμεί να μιλήσει για νέα

πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται
στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
επιχειρηματίας αρνήθηκε ότι πριν προχωρή-
σει στις καταγγελίες του είχε κάνει συμφωνία
με τρίτο πρόσωπο αναφέροντας χαρακτηρι-
στικά πως «κάτι τέτοιο δεν το επιτρέπει η ιστο-
ρία μου». Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε πως για
αρκετά χρόνια υπέμεινε τις επιθέσεις, αλλά
όταν η κατάσταση κορυφώθηκε και οδηγήθη-
κε στα δικαστήρια, επέλεξε να μιλήσει για το
παρασκήνιο του διαγωνισμού.

Σ.Σ

Ο Καλογρίτσας «έδειξε» τον Παππά ως οργανωτή του σκανδάλου με τις τηλεάδειες

Π
ρωτοβουλίες για δύο σύμβολα
της Ορθοδοξίας και του Ελληνι-
σμού αναπτύσσουν «γαλάζια»
στελέχη εντός και εκτός συνό-

ρων. Κατ’ αρχάς εντός συνόρων, ο αντιπρό-
εδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κα-
τέθεσε ερώτηση στους υπουργούς Εξωτερι-
κών Νίκο Δένδια και Πολιτισμού Λίνα Μεν-
δώνη, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του
για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο
ναός της Αγια-Σοφίας στην Κωνσταντινούπο-
λη, από τότε που η κυβέρνηση της Τουρκίας
τον μετέτρεψε σε τζαμί.

Αφορμή για την ερώτηση στάθηκε πρόσφα-
το δημοσίευμα της έγκριτης γαλλικής εφημε-
ρίδας «Le Figaro», το οποίο θέτει με επιτακτι-
κό τρόπο το εθνικό ζήτημα της προστασίας
του ναού της Αγια-Σοφιάς. Συγκεκριμένα, η
Γαλλίδα ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην
Τουρκία τονίζει πως υπάρχει έντονη ανησυχία
για την κατάσταση μετά τη μετατροπή της
Αγια-Σοφιάς σε τζαμί τον Ιούλιο του 2020, αλ-
λά και τη λήξη της διορίας, που η UNESCO εί-
χε θέσει προς τους Τούρκους, για την υποβο-
λή της σχετικής έκθεσης.

Ανάμεσα στους προβληματισμούς που τί-
θενται στο άρθρο είναι η αδυναμία των επι-
σκεπτών να δουν ορισμένα από τα ψηφιδωτά
του ναού, όπως εκείνα της αψίδας, αλλά και το
γεγονός ότι οι επισκέπτες είναι αποκλεισμέ-
νοι από την γκαλερί που παραμένει κλειστή.

Ο κ. Κακλαμάνης ερωτά τις ηγεσίες των αρ-
μόδιων υπουργείων με ποιον τρόπο θα θέσει η
κυβέρνηση στην UNESCO την άρνηση της
Τουρκίας να υποβάλει τη σχετική έκθεση για
την κατάσταση της Αγια-Σοφιάς καθώς και
ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστα-
σία του ιερού ναού, συμβόλου της Ορθοδοξίας.

Παράλληλα, ζητά να ενημερωθεί εάν πρό-
κειται να γίνουν παρεμβάσεις, σε διμερές επί-

πεδο, προς την τουρκική κυβέρνηση για το
ζήτημα και αν θα ενημερωθούν τα αρμόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό
να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία για να σταμα-
τήσουν οι φθορές στην Αγια-Σοφιά.

Στην ΕΕ η τουρκική αθλιότητα 
Στις Βρυξέλλες έφεραν το θέμα της βεβή-

λωσης της Παναγίας Σουμελά οι ευρωβου-
λευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Δημο-
κρατικού Συναγερμού. 

Οι Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Θεόδωρος Ζαγο-
ράκης, Μαρία Σπυράκη, Άννα Μισέλ Ασημακο-
πούλου, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Μανώλης Κεφαλο-
γιάννης, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Γεώργιος
Κύρτσος, Λευτέρης Χριστοφόρου και Λουκάς
Φουρλάς κατέθεσαν ερώτηση στην Κομισιόν
για τη βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά από
Τούρκους πολίτες που χορεύουν σε διαφημιστι-
κό σποτ για τουριστική προβολή. Οι Έλληνες και

Κύπριοι ευρωβουλευτές σημειώνουν πως οι
προσβλητικές αυτές εικόνες, που έγιναν ύστερα
από άδεια των τουρκικών Αρχών, σε έναν ιερό
χώρο με ιστορία 16 αιώνων και υποψήφιου για
την ανακήρυξή του σε μνημείο παγκόσμιας πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, αποτε-
λούν ασέβεια στην ιερότητα του χώρου και ύβρη
για τον Ποντιακό Ελληνισμό αλλά και για τους
απανταχού ορθόδοξους χριστιανούς. Μάλιστα
στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές επανα-
φέρουν και το θέμα της Αγια-Σοφιάς.

Ερώτηση από το ΚΙΝΑΛ 
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετι-

κά με τη βεβήλωση της Μονής της Παναγίας
Σουμελά από τις τουρκικές Αρχές κατέθεσαν
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκος Αν-
δρουλάκης και η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή. Στην ερώτηση
επισημαίνεται ότι η κίνηση αυτή έρχεται ως

συνέχεια σε μία από σειρά προκλητικών
ενεργειών, όπως η μετατροπή σε τζαμί της
Αγια-Σοφιάς και της Μονής της Χώρας, δύο
μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονο-
μιάς που προστατεύονται από την UNESCO,
καθώς και της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας.
Επισημαίνουν, δε, ότι ο σεβασμός στην πολιτι-
στική κληρονομιά των μνημείων που βρί-
σκονται στην επικράτειά της αποτελεί προ-
ϋπόθεση για τις ενταξιακές διαπραγματεύ-
σεις με την ΕΕ και ζητούν από την Επιτροπή να
προβεί στις απαραίτητες κινήσεις.

«Γαλάζιος» συναγερμός 
για Αγια-Σοφιά και Σουμελά 

Πρωτοβουλίες βουλευτών 
και ευρωβουλευτών 
για τη βεβήλωση των δύο
συμβόλων της Ορθοδοξίας

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σάκης
Παπαδόπουλος άδειασε 
το κόμμα του: «Είμαστε 
αναγκασμένοι να αποδεχτούμε
το πόρισμα της Δικαιοσύνης»

Οξεία κριτική στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει «παρών»
στο νομοσχέδιο για τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου προ-
κειμένου να γίνει το απολύτως απαραίτητο Παιδιατρικό Νο-
σοκομείο στη Θεσσαλονίκη ασκεί η ΝΔ.

«Ψηφίζοντας “παρών” καθιστά τον εαυτό του απόντα από
τη δημιουργία του Παιδιατρικού στη Θεσσαλονίκη», είπε ο Θ.
Πλεύρης, προσθέτοντας ότι αν τα κόμματα ακολουθούσαν τη
θέση του ΣΥΡΙΖΑ, το νομοσχέδιο δεν θα ψηφιζόταν και το
νοσοκομείο δεν θα γινόταν. 

Για ακραίο νομικισμό, ότι δηλαδή το «παρών» συνιστά κα-
ταψήφιση του νομοσχεδίου, έκανε λόγο ο Ανδρέας Ξανθός,
επιμένοντας στην επιλογή του κόμματος με επίκληση της
υπονόμευσης του δημόσιου χαρακτήρα του νοσοκομείου,

καθώς αυτό θα λειτουργήσει ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου.

«Τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτι-
κού Δικαίου (ΝΠΙΔ) είναι κατά 70% αποδοτικότερα από αυτά του
δημόσιου τομέα ως προς τη διαχείριση, την εξοικονόμηση πόρων
και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών», είπε η αναπληρώ-
τρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, επικαλούμενη σχετική έκθε-
ση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τα αίματα άναψαν όταν η συζήτηση περιστράφηκε στις νο-
μοθετικές πρωτοβουλίες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τη νοσοκομει-
ακή και φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, η νοσοκομειακή περίθαλψη
των ανασφάλιστων κατέστη δυνατή με υπουργική απόφαση

του τότε υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη το 2013 και η
φαρμακευτική κάλυψη με σχετική απόφαση του διαδόχου
του Μάκη Βορίδη το 2014, με τον τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ να σημειώνει ότι η πλήρης κάλυψη των ανασφαλίστων
προέκυψε με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2016. «Ορίσα-
τε τριμελείς επιτροπές και στέλνατε τους ανασφάλιστους
στους διοικητές των νοσοκομείων να παρακαλούν. Τους εκ-
βιάζατε και ζητούσατε τις ψήφους τους για να χειρουργη-
θούν στα νοσοκομεία», κατήγγειλε ο κ. Ξανθός.

«Επί ημερών σας έρχονταν από γειτονικές χώρες για χει-
ρουργεία στη Θεσσαλονίκη και γένναγαν στη Γιάννενα. Με
τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων κάνατε κοινωνική
πολιτική στα Βαλκάνια», ανταπάντησε ο υπουργός Υγείας.

Κόντρα Πλεύρη - Ξανθού στη Βουλή 
για την περίθαλψη των ανασφάλιστων

Tης Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Β
όμβα από τον βουλευτή Τρικά-
λων Σάκη Παπαδόπουλο, ο οποί-
ος πήρε κάτι παραπάνω από σα-
φείς αποστάσεις από τη σκανδα-

λολογία που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα
πολιτικά πρόσωπα που κατά την αξιωματική
αντιπολίτευση ενεπλάκησαν στην υπόθεση
Novartis. 

«Θέλω να δηλώσω ότι το πόρισμα της
απόφασης της Δικαιοσύνης για υποθέσεις
που αφορούν τον ποινικό χαρακτήρα πρώην
υπουργών είμαστε αναγκασμένοι να το απο-
δεχτούμε, γιατί παρά τις αμφισβητήσεις δεν
μπορούμε να το αρνηθούμε», τόνισε ο κ. Πα-
παδόπουλος, χαρακτηρίζοντας μάλιστα
εξαιρετικό το έργο της Εισαγγελίας για τους
τρεις υπουργούς των οποίων οι υποθέσεις
διερευνήθηκαν.

«Η Εξεταστική μας αφορούσε μόνο τον
Άδωνι Γεωργιάδη, τον Δημήτρη Αβραμό-
πουλο και τον Ανδρέα Λοβέρδο», είπε ο Σ.
Παπαδόπουλος, ευχόμενος μάλιστα, καθώς
οι άλλες δύο υποθέσεις έχουν αρχειοθετη-
θεί, στον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ να αθωωθεί
για την υπερκοστολόγηση της Novartis. Εμ-
μέσως πλην σαφώς έκανε λόγο για ξεκάθα-
ρο σκάνδαλο δωροδοκιών σε παγκόσμιο
επίπεδο που αφορούσε γιατρούς και κάλεσε
την κυβέρνηση να ζητήσει αποζημίωση από
τη φαρμακευτική εταιρεία, όπως έκαναν και
άλλες χώρες.

«Διεκδικούμε χρήματα από την εταιρεία» 
Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού

Υγείας, ο οποίος άφησε αιχμές για τη στάση

του ΣΥΡΙΖΑ σε σύγκριση με όσα ακούστηκαν
λίγο νωρίτερα από τον βουλευτή του.

«Θα διεκδικήσουμε τα χρήματα στη βάση
του σκανδάλου που αφορά γιατρούς και όχι
πολιτικά πρόσωπα που δικαιώνονται στο δι-
καστήριο», είπε ο υπουργός Υγείας και πρό-
σθεσε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα δει τη
Novartis με πολιτικό όφελος, αλλά θα διεκ-
δικήσει τα χρήματα, προαναγγέλλοντας ότι
και τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιο-
σύνης έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες
προκειμένου να υπάρξει πραγματική διά-
σταση του σκανδάλου που αφορούσε συγ-
κεκριμένες κατευθυνόμενες συνταγογρα-

φήσεις. «Είναι δουλειά των βουλευτών να
ζητούν πράξεις αρχειοθέτησης και να κά-
νουν νομικές παρατηρήσεις, πώς θα προ-
στατεύσετε τη Δικαιοσύνη αν λάβετε τον ρό-
λο δικαστικών Αρχών;», αναρωτήθηκε ο
υπουργός αφήνοντας υπαινιγμούς για τη
στάση Πολάκη, ο οποίος ζήτησε την πράξη
αρχειοθέτησης της δικογραφίας του Άδωνι
Γεωργιάδη, αλλά και την κίνηση της γραμ-
ματέως της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Όλγας Γεροβασί-
λη να θέσει προβληματισμό περί της αρχει-
οθέτησης στον Άρειο Πάγο.

Το ΚΙΝΑΛ
Απέφυγε να σχολιάσει τον συνάδελφό του

ο Ανδρέας Ξανθός, επιτιθέμενος στον Θάνο
Πλεύρη ότι δεν μπορεί να ισχυρίζεται ο
υπουργός Υγείας ότι το σκάνδαλο Novartis
αφορά μόνο προκλητικές συνταγογραφή-
σεις, ενώ η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος
του ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννακοπούλου χαρα-
κτήρισε σημαντική τη νηφάλια τοποθέτηση
του Σάκη Παπαδόπουλου. «Είναι ξεκάθαρη
και αταλάντευτη η θέση του ΚΙΝΑΛ για το
σκάνδαλο Novartis όσο και αν κάποιοι θέ-
λουν να κάνουν σπέκουλα. Πάνω σε ένα
σκάνδαλο στήθηκε μια σκευωρία εξόντω-
σης και στοχοποίησης δέκα πολιτικών στε-
λεχών, που εργαλειοποιήθηκε από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», είπε η κυρία Γιαννακο-
πούλου.

Πιέσεις να ανασκευάσει
Όσα είπε ο κ. Παπαδόπουλος προκάλε-

σαν οργή στην Κουμουνδούρου. Υπό την
απειλή διαγραφής, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο βουλευτής κυκλοφόρησε δήλωση

ανασκευής, στην οποία αναφέρει ότι σέβε-
ται «την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης στο
σύνολό της για το ποινικό μέρος της διερεύ-
νησης ευθυνών πολιτικών προσώπων για τα
σκάνδαλα στην υγεία και στο φάρμακο. Η
Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς εξέτασε ως
όφειλε τους φακέλους που σωστά απέστει-
λε στη Δικαιοσύνη η Προανακριτική Επι-
τροπή με βάση και τη νομοθεσία και τις κα-
ταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων, κα-
ταλήγοντας να αρχειοθετήσει τις 7 από τις
10 περιπτώσεις ελέγχου», διευκρινίζοντας
ότι «για την αρχειοθέτηση των υποθέσεων
Αβραμόπουλου - Γεωργιάδη δήλωσα ότι
σέβομαι την απόφαση της Δικαιοσύνης, πα-
ρά τα ερωτηματικά που συνεχίζουν να
υπάρχουν. Ορθώς η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζή-
τησε να δοθεί στην δημοσιότητα το πόρισμα
της Δικαιοσύνης».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Παπαδό-
πουλος διαφοροποιείται από την κεντρική
γραμμή και στο θέμα της Novartis. Σε παλιό-
τερη συνέντευξή του είχε εκφράσει τη λύπη
του για την «άδικη ταλαιπωρία» που υπέστη-
σαν οι εμπλεκόμενοι. «Δεν μπορούμε να τα-
λαιπωρούμε τους ανθρώπους, επειδή κά-
ποιος μάρτυρας είπε κάτι για κάποιον πολι-
τικό», είχε τονίσει.

Ομολογία-βόμβα για τη Novartis
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε
συνέντευξή του επισήμανε 
σε υψηλούς τόνους ότι ο ίδιος
και το ΚΙΝΑΛ «δεν έχουμε
επιλεκτικές ευαισθησίες»

«Κυνισμός, αναισθησία, ψηφοθηρία» είναι οι λέξεις με
τις οποίες χαρακτηρίζουν την πλειοψηφία των στελεχών
της ΝΔ κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τον επίμαχο
διάλογο των Λιβανού - Δούκα για τις αποζημιώσεις των
πληγέντων από την πυρκαγιά στην Ηλεία το 2007.

«Είναι η πράξη της “μαύρης” αποζημίωσης που μαρ-
τύρησαν “χωρίς ξύλο”, μα πιο χυδαίος είναι ο τρόπος
που νιώθουν και ξεστομίζουν το τι έπραξαν τότε για να
ξεχαστεί το έγκλημα και να κερδίσουν και πάλι τις εκλο-
γές. Εμείς δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Όπως δεν δί-
στασαν να κάνουν τυμβωρυχία με το Μάτι για να πάρουν

τις εκλογές το 2019, έτσι και τότε, έτσι και αύριο. Αυτοί
είναι», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ στην «Political». 

Την ίδια ώρα, επίσημα η Κουμουνδούρου υποστηρί-
ζει πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό, με την απο-
πομπή Λιβανού να είναι «το κερασάκι στην τούρτα», αλ-
λά στη συνέχεια στρέφεται και κατά του νέου υπουργού
Γ. Γεωργαντά. «Δεν πέρασαν λίγα λεπτά από την παραί-
τηση του κ. Λιβανού και ένα νέο κρεσέντο ρουσφετολο-
γίας και παλαιοκομματισμού είδε το φως της δημοσιό-
τητας, αυτή τη φορά από τον αντικαταστάτη του, τον κ.
Γεωργαντά», σημειώνεται στην ανακοίνωση με αφορμή

βίντεο του 2012 από ομιλία του υπουργού σε κομματικά
στελέχη.

Πέρα όμως από τα ενδοκυβερνητικά, το μεγάλο πε-
δίο πολιτικής αντιπαράθεσης είναι η οικονομία, με την
ακρίβεια να δοκιμάζει ολοένα και περισσότερο τους
πολίτες. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, δήλωσε πως
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανακατα-
θέτει την τροπολογία που είχε καταθέσει τον προ-
ηγούμενο Σεπτέμβριο για τη μείωση της φορολογίας
στα καύσιμα.

Κουμουνδούρου: «Δεν πέσαμε από τα σύννεφα με τον διάλογο Λιβανού - Δούκα»

Σ
την αντεπίθεση πέρασε ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νί-
κος Ανδρουλάκης σε μια προ-
σπάθεια να μπει φρένο στην

κριτική που δέχεται εδώ και δέκα μέρες -
ακόμη και από δικά του στελέχη- για πολι-
τική ίσων αποστάσεων. 

«Είδαμε δύο υπουργούς της ΝΔ, έναν
σημερινό και έναν προηγούμενο, να μι-
λούν για εκείνη την περίοδο, ουσιαστικά
προσβάλλοντας και τη μνήμη των θυμά-
των αυτής της απίστευτης τραγωδίας που
έγινε στην Ηλεία. Δεν είδαμε κανέναν,
ούτε από ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας ούτε από
ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης, να μιλά για αυτή την
περίοδο. Άρα, ίσες αποστάσεις είδαμε
χθες (σ.σ. προχθές) από τη ΝΔ και τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ έναντι της κυβέρνησης Καραμανλή,
που έχουμε δει πολλές φορές. Δεν
ακουμπά κανείς αυτή την περίοδο που
οδήγησε σε χρεοκοπία την Ελλάδα και
στα μνημόνια», είπε χαρακτηριστικά μι-
λώντας χθες στο Ρ/Φ ΣΚΑΪ. 

Ο κ. Ανδρουλάκης σε υψηλούς τόνους
επιχείρησε να επισημάνει τις διαφορές με
τους πολιτικούς του αντιπάλους, υποστη-
ρίζοντας με νόημα «δεν έχω επιλεκτικές
ευαισθησίες και δεν έχει η παράταξή μας
επιλεκτικές ευαισθησίες. Θα συγκρουό-
μαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ σε ό,τι

αξιακά μας κάνει διαφορετικούς, γιατί εί-
μαστε διαφορετικοί. Δεν θα δείτε τραμ-
πούκους στο κόμμα μας, που να έχουν
συμπεριφορές όπως του κ. Πολάκη, τον
οποίο έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές
φορές, αλλά δεν θα δείτε και στο κόμμα
μας αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές
όπως αυτές στελεχών της ΝΔ».

Λαϊκισμός
Συνεχίζοντας το σφυροκόπημα σε κυ-

βέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση,
επέκρινε προσωπικά τους κ.κ. Μητσοτά-
κη, Τσίπρα: «Ο κ. Μητσοτάκης βάζει το δί-
λημμα λαϊκισμός ή λογική, για να τα πού-
με τα πράγματα απλά, και ο κ. Τσίπρας δη-
μοκρατική παράταξη ή Δεξιά. Η απάντηση
είναι, ούτε δημοκρατική παράταξη είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ με τις συμπεριφορές αυτές που
έχουν τα στελέχη του και με τον ακραίο
λαϊκισμό που πολιτεύεται, ούτε το μέτωπο
της λογικής εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης,
διότι πολλές από τις πολιτικές τους επιλο-
γές ανήκουν στη σφαίρα του παράλογου».

Ερωτηθείς, δε, για τα σενάρια μετεκλο-
γικών συνεργασιών, απέφυγε να απαντή-
σει ευθέως υπογραμμίζοντας: «Προφανέ-
στατα, εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα το
οποίο φιλοδοξεί να είναι πάντα στην αντι-
πολίτευση. Όχι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα
της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας που
φιλοδοξεί να γίνει κυβέρνηση. Αλλά κυ-
βέρνηση με όρους πολιτικών προτεραι-
οτήτων. Και οι πολιτικές μας προτεραιότη-
τες θα είναι τέτοιες και θέλουμε ισχυρή
εντολή από τον ελληνικό λαό για να αλλά-
ξουμε τη χώρα μας».

Το θέμα της ακρίβειας
Στο ίδιο ύφος και η κριτική του για τους

κυβερνητικούς χειρισμούς στην οικονο-
μία και κυρίως στην αντιμετώπιση της
ακρίβειας. «Η Ελλάδα είναι ενεργειακά
απομονωμένη. Ένα μεγάλο θέμα της ενι-
αίας αγοράς δεν είναι μόνο το νόμισμα ή
οι κοινοί κανόνες στην αγορά. Είναι να γί-
νουμε και ενεργειακά ένας γεωπολιτικός
χώρος η Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι πρέ-

πει να κάνουμε μια άλλη πολιτική δια-
σύνδεση με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ώστε σε μεγάλες και κρίσιμες
στιγμές να παίρνουμε από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση φτηνότερη ενέργεια. Και αν
έχουμε περίσσευμα μέσα από αύξηση
στο μείγμα των ΑΠΕ, να δίνουμε και
εμείς ενέργεια. Θέλει μια άλλη στρατηγι-
κή. Αλλά αυτά θέλουν όραμα. Δεν μπορεί
ο κ. Μητσοτάκης να έχει κάνει το Ταμείο
Ανάκαμψης ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ. Το
Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ΕΣΠΑ. Είναι
ένα εργαλείο. Ταμείο Ανάπτυξης και αν-
θεκτικότητας».

«Ίσες αποστάσεις
κρατούν η ΝΔ 
και ο ΣΥΡΙΖΑ από
τον Καραμανλή»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



«Εμείς δεξιοί δεν είμαστε,
αλλά το παλικάρι αξίζει» 

Οι ανάγκες του ρεπορτάζ για την κακοκαι-
ρία μού έδωσαν την ευκαιρία να μιλήσω διε-
ξοδικά και επί ώρες με εργαζομένους στον
ΑΔΜΗΕ και πραγματικά δεν πίστευα στ’ αυτιά
μου για τα εγκώμια που έπλεκαν όλοι για τον
νέο CEO κ. Γιάννη Καράμπελα. Ακόμα και
σκληροί συνδικαλιστές αντίπαλων παρατάξε-
ων μόνο καλές κουβέντες είχαν να πουν.
«Εμείς δεξιοί δεν είμαστε, αλλά η αλήθεια εί-
ναι ότι από την ώρα που ήρθε το παλικάρι αυ-
τό στον Οργανισμό, υποθέσεις που λίμναζαν
βγήκαν από τα συρτάρια, η ατμόσφαιρα άλλα-
ξε και τα πράγματα τρέχουν με αποτελεσματι-
κότητα και συνέπεια». 

Ο ρουφιάνος αριστερός
δήθεν δημοσιογράφος 

Είναι αριστερός από τα γεννοφάσκια του,
αλλά πάντα βρίσκει τρόπο να διεισδύει στα
ενδότερα των υψηλόβαθμων κυβερνητικών
κλιμακίων. Το έκανε επί εποχής Καραμανλή,
όταν, πού τον έχανες πού τον έβρισκες, γύρι-
ζε από υπουργικό γραφείο σε υπουργικό
γραφείο και πούλαγε συμβουλές, το συνέχι-
σε επί Αντώνη Σαμαρά, το τερμάτισε επί Αλέ-
ξη Τσίπρα, όπου «ψάρευε» πληροφορίες από
το επιτελείο της Κουμουνδούρου για να τις
«πουλάει» στην Πειραιώς. Και τώρα συνεχί-
ζει την πετυχημένη διαδρομή του στο επιτε-
λείο του Κ. Μητσοτάκη. Τελικά, καλά λένε ότι
οι αριστεροί είναι άθεοι και δεν έχουν ούτε
ιερό ούτε όσιο. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι
είναι και άθλιοι!
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Η ξανθιά τηλεπερσόνα και ο παράνομος
δεσμός με κυβερνητικό παράγοντα
Σκηνές ροκ ετοιμάζονται να λάβουν χώρα οσονούπω, με πρωτα-
γωνίστρια ξανθιά τηλεπαρουσιάστρια, η οποία φέρεται να διατη-
ρεί φλογερό δεσμό με κυβερνητικό παράγοντα. Το πρόβλημα για
την εν λόγω είναι ότι δεν κρατάει το στόμα της κλειστό και είναι
θέμα χρόνου να πληροφορηθεί τα καθέκαστα το έτερον ήμισυ, να
μπει στο στούντιο και να τα κάνει γυαλιά καρφιά! 

Ο πράος Θεοχαρόπουλος
Μπορεί να τρέχουν και να μη φτάνουν στην Κουμουνδού-

ρου με τα καμώματα του Παύλου Πολάκη, αλλά, όπως μου
λένε, δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κακή κουβέντα για τον
γενικό διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ κ. Θανάση Θεοχαρόπουλο. Ο εν λόγω διαθέτει μεγάλη
εμπειρία, πολύ καλή γνώση των κοινοβουλευτικών διαδικα-
σιών και είναι αποτελεσματικός σε ό,τι αναλαμβάνει. Και το
καλύτερο; Είναι πάντα πράος και συζητήσιμος. Από τις κα-
λύτερες επιλογές που έχει κάνει ο Αλ. Τσίπρας. 

Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει 
Η βιασύνη είναι κακός σύμβουλος μερικές

φορές. Μαθαίνω ότι ο γενικός γραμματέας του

ΕΟΤ ετοιμάζεται πυρετωδώς για να κατέβει

υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στα Χανιά.

Μάλλον, όμως, λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο,

αφού ο πρόεδρος Κυριάκος φέρεται να έχει

δώσει το πράσινο φως σε άλλο στέλεχος της

παράταξης. 

Η επιλογή Γεωργαντά για το ΥπΑΑΤ
και το όραμα του Πιερρακάκη

Ο
ι πληροφοριοδότες μου με
διαβεβαιώνουν ότι δεν
χρειάστηκε πολλή ώρα για
να αποφασίσει ο πρωθυ-

πουργός τον αντικαταστάτη του Σπή-
λιου Λιβανού στο ΥπΑΑΤ. 

Τόσο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης όσο
και ο στενός του συνεργάτης Γρηγόρης
Δημητριάδης, που φέρεται να έριξε το
όνομα του κ. Γεωργαντά στο τραπέζι,
έχουν πολύ καλή εικόνα για τον μέχρι
προχθές υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα,
από σήμερα, το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων αποκτά δύο
πρώην στενούς συνεργάτες του κ.
Πιερρακάκη αφού είχε προηγηθεί η
μετακίνηση του κ. Γιώργου Στύλιου
στην Αχαρνών. Οπότε, αν μη τι άλλο, το
κομμάτι της ψηφιακής γεωργίας εικά-
ζουμε βασίμως ότι θα τρέξει γρήγορα. 

Τώρα, βέβαια, με τη μετακίνηση
του κ. Γεωργαντά στην ηγεσία του

ΥπΑΑΤ, προφανώς δυσκολεύει η υλο-
ποίηση της πρότασης που φέρεται να
έχει καταθέσει εδώ και τουλάχιστον
έναν μήνα ο υπουργός κ. Θ. Σκυλακά-
κης στο Μέγαρο Μαξίμου για ενοποί-
ηση του υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης με κομμάτι των υπηρε-
σιών του υπουργείου Εσωτερικών

(εξαιρουμένων αυτών που αφορούν
την Αυτοδιοίκηση). Ο κ. Πιερρακάκης
έμεινε μόνος στο υπουργείο, το οποίο
είναι αλήθεια ότι έχει φορτωθεί με-
γάλο όγκο δουλειάς και προφανώς,
μετά και την αναβάθμιση του κ. Γεωρ-
γαντά, θα πρέπει να επιβλέπει τα πάν-
τα προσωπικά.

Αναζητώντας 
πολιτικό πολιτισμό 
Εξώδικη διαμαρτυρία στον Νάσο Ηλιόπουλο απέ-
στειλε ο Δημήτρης  Μαρκόπουλος με αφορμή τους
χαρακτηρισμούς που εκτόξευσε εναντίον του ο εκ-
πρόσωπος Tύπου του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, στον τη-
λεοπτικό σταθμό ACTION24 και την εκπομπή του
Γιώργου Κουβαρά.
«Το λάθος είναι ανθρώπινο. Το να το διορθώνεις
δείχνει γενναιότητα. Τον καλώ λοιπόν να ανακαλέ-
σει τα όσα βαριά κι αναληθή είπε εις βάρος μου,
διότι φράσεις του τύπου “είσαι κανίβαλος” ή “είσαι
πληρωμένος τυμβωρύχος” δεν αρμόζουν στον πο-
λιτικό διάλογο», έγραψε ο βουλευτής της ΝΔ, κα-
θώς πρέπει να γίνεται πράξη αυτό που λέμε πολιτι-
κός πολιτισμός. 



ΕΕκλογές εφοπλιστών 
Σήμερα Τετάρτη θα λάβουν χώρα οι εκλογές

στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο Μέγα-

ρο Μουσικής. Για τον προεδρικό θώκο οι διεκ-

δικητές για πρώτη φορά είναι δύο: η κυρία

Μελίνα Τραυλού και κύριος Γιώργος Αγγελό-

πουλος. Συνολικά 30 εφοπλιστές θα εκλεγούν

για το νέο διοικητικό συμβούλιο με βάση τα

πλοία που έχουν εγγεγραμμένα. Την επομένη

μέρα, στις 10/2, οι εκλεγέντες θα συνέλθουν

σε σώμα στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων

Εφοπλιστών στην Ακτή Μιαούλη του Πειραιά

και θα εκλέξουν τον πρόεδρο και τα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου.

Ο Ζέρβας θα 
μπαινοβγαίνει στη CIA

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε λίγο καιρό θα
μπαινοβγαίνει στα γραφεία των αμερικανικών
μυστικών υπηρεσιών της CIA. Μην πάει ο νους
σας στο κακό… Απλώς το δημαρχιακό μέγαρο
θα μετατραπεί σε στρατηγείο της αμερικανικής
μυστικής υπηρεσίας για λογαριασμό της ταινίας
«Τhe Bricklayer» με πρωταγωνιστή τον Άαρον
Έκχαρτ. Πρόκειται για την τρίτη κινηματογραφι-
κή ξένη παραγωγή που γυρίζεται στη Θεσσαλο-
νίκη και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακε-
δονίας, αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς
που έχει γίνει στον συγκεκριμένο τομέα. Το εν-
τυπωσιακό είναι ότι στην ταινία προϋπολογι-
σμού 21 εκατ. ευρώ θα χρειαστούν 3.000 κομ-
πάρσοι για τις ανάγκες των γυρισμάτων και φυ-
σικά θα εργαστούν και εκατοντάδες τεχνικοί και
άλλοι επαγγελματίες.

Δυσαρέσκεια και
για τις κινητοποιήσεις

Παρά το γεγονός ότι ο Σπήλιος Λιβανός είναι
προσωπικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη
από την εποχή του Κολλεγίου, ο πρωθυπουρ-
γός δεν δίστασε να τον καρατομήσει… Τούτο
δείχνει ότι ο Κυριάκος βάζει πάνω από τις φι-
λίες το δημόσιο συμφέρον. Το δεύτερο που θα
ήθελα να επισημάνω είναι ότι οι κακές γλώσ-
σες έλεγαν ότι τις τελευταίες μέρες δεν υπήρ-
χε ικανοποίηση από τη στάση του αποπεμ-
φθέντος υπουργού στο θέμα των αγροτικών
κινητοποιήσεων. Οι ίδιες γλώσσες (οι κακές
δηλαδή) λένε ότι πέταγε το μπαλάκι συνεχώς
στο οικονομικό επιτελείο, αρνούμενος να πά-
ρει πάνω του το όποιο πολιτικό κόστος… Έτσι
κι αλλιώς, δηλαδή, θα έπεφτε «καμπάνα» από
το Μαξίμου…

Οι αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρές μου
στην Κρήτη μού μετέφεραν τα εξής: Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης κατά την ενθρόνιση του
Αρχιεπισκόπου ήταν τρεις ώρες όρθιος μέ-
σα στην εκκλησία και δεν αντάλλαξε καλη-
μέρα ούτε με τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε με
τον Γιάννη Ραγκούση που ήταν εκεί… Μάλι-
στα, μου μετέφεραν ότι ο πρόεδρος του ΚΙ-
ΝΑΛ είχε μια δυσφορία, έναν εκνευρισμό
για την ακρίβεια που δεν ήταν δίπλα στον
Αρχιεπίσκοπο και μπαινόβγαινε συνεχώς
στην εκκλησία…

Αριστεροί 
με δεξιά τσέπη...

H
αγάπη των αριστερών με τις τράπεζες
είναι άλλο πράγμα. Όποια πέτρα και αν
σηκώσεις, θα βρεις και έναν αριστερό.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο
Γιώργος Χουλιαράκης, πλέον σύμβουλος του
Στουρνάρα και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, για
όσους δεν γνωρίζουν είναι παντρεμένος με την
κυρία Κωνσταντίνα Κιντώνη, πρώην προϊστα-
μένη του ιδιαίτερου γραφείου του Αλέξη Τσί-
πρα και φίλη του βεβαίως. Στο Γενικό Συμβού-
λιο της ΤτΕ την υποψηφιότητα Χουλιαράκη
υποστήριξε με θέρμη η Όλγα Χαρίτου, συνταξι-
ούχος τραπεζοϋπάλληλος. Ποια είναι η κυρία
Χαρίτου; Σύζυγος του πρώην βουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Χριστόφορου Παπαδόπουλου, προσωπι-
κή φίλη του Αλέξη Τσίπρα, η οποία τον Απρίλιο
του 2019, λίγο πριν από τις εκλογές που άλλα-
ξαν τα πάντα στην Ελλάδα, τοποθετήθηκε με
εξαετή θητεία στο Συμβούλιο Νομισματικής
Πολιτικής της ΤτΕ. Στήριξη για τον Χουλιαράκη
προσέφερε και ο οικονομολόγος Δημήτρης Σι-
δέρης, και αυτός βεβαίως επιρροής ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος τον Αύγουστο του 2018 είχε τοποθετη-
θεί στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής της
ΤτΕ. Θεωρείται ότι ανήκει στο πολιτικό περι-
βάλλον του πρώην «τσάρου» της οικονομίας
Ευκλείδη Τσακαλώτου, η Σκοτσέζα σύζυγος
του οποίου επίσης είναι επί χρόνια στέλεχος
στο τμήμα Οικονομικών Μελετών της ΤτΕ.
Όπως καταλάβατε, μια χαρά είναι να είσαι αρι-
στερός τραπεζίτης…

Στο Κίνημα Αλλαγής κάτι δεν
πάει καλά… Προσπαθούν με
νύχια και με δόντια να υπο-
βαθμίσουν την γκρίνια που

άνοιξαν οι δηλώσεις του Αν-
δρέα Λοβέρδου περί ισαποστάκη-

δων. Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να λένε ότι η
δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη στο «Πρώτο Θέ-
μα» δεν ήταν απάντηση στον Λοβέρδο, διότι -λέ-
νε- προηγήθηκε των δηλώσεων του Ανδρέα.
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Ούτε καλημέρα 
ο Μητσοτάκης 
με τον Ανδρουλάκη
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Πέπλο μυστηρίου γύρω 
από τη Folli Follie

Π
ερίεργους συνειρμούς γεννά η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημά-
των στην εκδίκαση της υπόθεσης κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου (και δέ-
κα συγκατηγορουμένων) να θέσει εκτός Πολιτικής Αγωγής τη διοίκηση της εται-

ρείας Folli Follie, την Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, τον κινεζικό όμιλο Fosun, αρκετές
εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ορισμένους μικρομετόχους της εισηγ-
μένης εταιρείας έπειτα από πολυήμερη συζήτηση των αιτημάτων (ενστάσεων) που υπο-
βλήθηκαν με την έναρξη της δίκης στις 10 Ιανουαρίου. Ουσιαστικά το δικαστήριο έκανε
δεκτές -παρά την αντίθετη άποψη του εισαγγελέα- τις ενστάσεις που είχε υποβάλει η
υπεράσπιση της οικογένειας Κουτσολιούτσου (Δημήτρης, Τζώρτζης, Καίτη) αλλά και οι
συνήγοροι των υπόλοιπων δέκα κατηγορουμένων να μην παρασταθούν στην εκδίκαση
της πολύκροτης υπόθεσης με τις κατηγορίες για παραποίηση οικονομικών στοιχείων,
πλαστογραφία, παραπλάνηση και εξαπάτηση επενδυτών, χειραγώγηση και άλλα αδική-
ματα, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας άνω των 400 εκατ. ευρώ. Δεν θα βιαστώ να
βγάλω συμπεράσματα, αν και κάτι δεν στέκει εδώ πέρα…

Γεραπετρίτης: «Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος»
Ξεχάστε την αλλαγή εκλογικού νόμου. Το ξεκαθάρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μια και καλή. «Δεν υπάρχει καμία πρόθεση
αλλαγής του εκλογικού νόμου. Ο εκλογικός νόμος ήρθε για να τροποποιήσει τον προηγούμενο νόμο της απλής αναλογικής, ο
οποίος είναι βέβαιο ότι δεν θα διασφάλιζε την κυβερνητική σταθερότητα και θα έβαζε σε μεγάλα προβλήματα, σε σοβαρή
διακινδύνευση τη χώρα». Εντέλει «είναι ένας εκλογικός νόμος που ισορροπεί με ικανοποιητικό τρόπο μεταξύ της ανάγκης
για κυβερνητική σταθερότητα και της ικανοποιητικής αντιπροσώπευσης. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει πολιτικά
παιχνίδια, θα συνεχίσουμε με αυτό τον εκλογικό νόμο, με αυτόν θα πορευτούμε». Στο ερώτημα δε αν η αλλαγή του θα
έστελνε μήνυμα ηττοπάθειας σε ό,τι αφορά το κυβερνών κόμμα, ο Γ. Γεραπετρίτης μιλώντας στον ΑΝΤ1 απάντησε λέγοντας
πως «αυτό μπορεί να είχε μια παράσταση ηττοπάθειας, όμως το πιο σημαντικό από όλα είναι η θεσμική διάσταση: πρέπει να
πορευόμαστε με ένα σταθερό σύστημα, να είναι γνωστοί οι κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού. Αυτούς τους κανόνες έθεσε
εξαρχής η ελληνική κυβέρνηση, ήταν στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Ο πολιτικός καιροσκοπισμός δεν πρέπει να
κυριαρχεί σε θεσμικά ζητήματα».
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Ο απινιδωτής 
της Καλύμνου…
Έναν σύγχρονο απινιδωτή στα μέλη του Συλ-
λόγου Αυτοδυτών Γυναικών Καλύμνου «Η
κόρη της Καλύμνου» έστειλε στο απομακρυ-
σμένο νησί της Δωδεκανήσου το πρωθυ-
πουργικό γραφείο. Σύμφωνα με τον σύλλογο,
με τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με
καταδυτικές σχολές αλλά και περιβαλλοντι-
κούς συλλόγους για την προάσπιση των θα-
λασσών ήταν αναγκαίο αυτό το εργαλείο ζωής
προκειμένου να υπάρχει ακόμη περισσότερη
ασφάλεια στις δραστηριότητες και άμεση
επέμβαση σε όποιο τυχόν περιστατικό εμφα-
νιστεί. Ο σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες
του προς τα κυβερνητικά στελέχη που αντα-
ποκρίθηκαν δίνοντας λύση στην ανάγκη τους
μετά και την αποστολή του αιτήματός τους.
«Τα μέλη του Συλλόγου Αυτοδυτών Γυναικών
Καλύμνου “Η κόρη της Καλύμνου” εκφρά-
ζουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την
κα Πίστη Κρυσταλλίδου, γραμματέα Ποιότη-
τας Ζωής και Εθελοντισμού της ΝΔ, και τον κ.
Γρηγόρη Δημητριάδη, διευθυντή του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ευγε-
νική δωρεά τους προς τον σύλλογό μας ενός
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή για την αν-
τιμετώπιση τυχόν επεισοδίου καρδιακής
ανακοπής». KOYIZ: Ξέρει κάποιος να μας πει

πώς ένας δικηγόρος προσκομί-
ζει εξουσιοδότηση από κάποιον
που είναι άφαντος; Ο δικηγόρος
ενός εκ των τριών Κινέζων κα-
τηγορουμένων, πρώην μεγαλο-
στελεχών του Ομίλου της FFG
στη Ασία (και καταζητούμενου
τα τελευταία χρόνια από τις διω-
κτικές Αρχές) έχει την εξουσιο-
δότηση ενός εξαφανισμένου
πελάτη του;

Ο Κοντονής θα
ψηφίσει ΚΙΝΑΛ

Είναι διαθέσιμος ο άνθρωπος, το
καταλάβαμε… Το είπε ξεκάθαρα
στο Action 24. «Στις επόμενες
εκλογές θα ψηφίσω Κίνημα Αλλα-
γής. Αυτήν τη στιγμή όποιος ασχο-
λείται με τον ΣΥΡΙΖΑ χάνει τον χρό-
νο του», δήλωσε ο πρώην υπουρ-
γός του Τσίπρα Σταύρος Κοντονής.
Μάλιστα, στην ερώτηση αν θα ήθε-
λε να ενταχθεί στο ΚΙΝΑΛ έπειτα
από σχετική πρόσκληση απάντησε
άμεσα: «Βεβαίως και θα έλεγα
“ναι” σε κάτι τέτοιο υπό προϋποθέ-
σεις». Πάντως, τέτοια πρόσκληση
να ξέρετε ότι προς το παρόν δεν
υπάρχει. Μιλάμε για μακρινό εν-
δεχόμενο.

Όταν ο Βούτσης έκανε ποδαρικό 
στην εκπομπή του Φουρθιώτη

Δεν σας έγραψα στο χθεσινό φύλλο να
μην υιοθετείτε τους ισχυρισμούς του «μά-
νατζερ Τζούλιας» γιατί θα γυρίσει μπού-
μερανγκ; Γύρισε λοιπόν και ήρθε ξανά στα
social media η 48λεπτη συνέντευξη που
παραχώρησε το 2021 το ιστορικό στέλε-
χος της Αριστεράς Νίκος Βούτσης στον
Μένιο! Επί 48 λεπτά ο Νίκος Βούτσης
απαντούσε στις ερωτήσεις του Φουρθιώτη και της Νανάς Παλαιτσάκη, έχοντας πρώτα
απολαύσει ένα δίλεπτο αφιέρωμα-ύμνο στο πρόσωπό του. Μάλιστα, το σούπερ της εκ-
πομπής από κάτω έγραφε: «Μας κάνει ποδαρικό ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης». Μη μου πείτε ότι ο αξιότιμος κύριος Βούτσης ότι δεν
ήξερε σε ποιανού την εκπομπή έβγαινε… 
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του
Θανάση 

Διαμαντόπουλου

Σ
τα «κόκκινα» δάνεια η κυβέρνηση επανα-
λαμβάνει μονότονα ότι το πρόβλημα λύθηκε
με το σχέδιο «Ηρακλής», μέσω του οποίου

και πάλι το κράτος αναλαμβάνει τραπεζικά βάρη,
αυτήν τη φορά με την παροχή εγγυήσεων για την τιτ-
λοποίηση προβληματικών δανείων, οι οποίες θα
επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος, αν στο μέλλον κα-
ταπέσουν επειδή δεν θα ανακτηθούν τα δάνεια. Με
αυτήν τη μέθοδο οι τράπεζες βρίσκονται ήδη ή πλη-
σιάζουν σε μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων και οι μετοχές τους κερδίζουν έδαφος
στο χρηματιστήριο. Λύθηκε λοιπόν το πρόβλημα;
Όχι, απλώς μεταφέρθηκε αλλού. Τα «κόκκινα» δά-
νεια που δεν επιβαρύνουν τους τραπεζικούς ισολο-
γισμούς περνούν στον έλεγχο και στη διαχείριση ει-
δικών επενδυτικών εταιρειών, οι οποίες αναλαμβά-
νουν την ανάκτησή τους. Σε αυτό το σημείο αρχίζει
να δημιουργείται ένα μεγάλο, νέο πρόβλημα για την
ελληνική κοινωνία, καθώς τα funds των «κόκκινων»
δανείων έχουν αφεθεί εντελώς ανεξέλεγκτα από
την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος να δια-
χειρίζονται τις οφειλές εκατοντάδων χιλιάδων νοι-

κοκυριών και επιχειρήσεων με μοναδικό κριτήριο
τη μεγιστοποίηση των δικών τους κερδών. 

Ακόμη και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνάρας άφησε πρόσφατα να εννοηθεί
ότι οι εταιρείες διαχείρισης δανείων δεν προσφέ-
ρουν βιώσιμες λύσεις στους δανειολήπτες. Για τις
επιχειρήσεις, ενώ έχουν τη δυνατότητα να τους
προσφέρουν χρηματοδότηση ώστε να διευκολύ-
νουν τη ρύθμιση των οφειλών χωρίς να καταρρέουν
οι επιχειρήσεις από χρηματοδοτική ασφυξία, ο κ.
Στουρνάρας τόνισε ότι οι εταιρείες διαχείρισης δα-
νείων δεν αξιοποιούν αυτήν τη δυνατότητα. Μακριά
από τα φώτα δημοσιότητας, χιλιάδες πολίτες καθη-
μερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με πιεστικές απαι-
τήσεις των εταιρειών διαχείρισης δανείων για κατα-
βολές που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τις
οικονομικές τους δυνατότητες και απειλούνται με
την έκδοση διαταγών πληρωμής, πλειστηριασμούς
ακινήτων κ.ά. Ακόμη και για δάνεια που πέρασαν
στην κατοχή τους έναντι ελάχιστου κλάσματος της
αξίας τους, εταιρείες διαχείρισης δανείων απαιτούν
καταβολές που αντιστοιχούν σε πολλαπλάσια ποσά

από την αξία μεταβίβασης των δανείων. 
Με την αδράνειά της η κυβέρνηση έχει δημιουρ-

γήσει ένα… παράδεισο για τις εταιρείες διαχείρισης
δανείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η doValue, μεγα-
λύτερη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλά-
δα, ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά περιθώρια κέρ-
δους της στη χώρα μας θα ξεπερνούν άνετα το 50%
έως και το 2024. Ένα περιθώριο κέρδους που ελά-
χιστες επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να
προσφέρουν. 

Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα μεί-
ζονα θέματα του χρηματοπιστωτικού χώρου δίνει
ένας σαφές μήνυμα: βασική προτεραιότητα δεν εί-
ναι η διάχυση των χρηματοδοτήσεων στις επιχειρή-
σεις για να επιτευχθεί μια ισορροπημένη ανάπτυξη
ούτε και η βιώσιμη ρύθμιση των «κόκκινων» δανεί-
ων του παρελθόντος για να βγουν από το αδιέξοδο
εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Με όλες τις πρωτοβουλίες ή την επιλεκτική της
αδράνεια η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποστηρίζει
ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κοινω-
νικού συνόλου.

E
ίναι ενίοτε εξαιρετικά επώδυνο να ρίχνει κάποι-
ος τη ματιά του στο χθες. Ειδικά, όταν αυτό,
έστω σε κάποιες επιμέρους πτυχές της σύγκρι-

σής του με το σήμερα, οδηγεί σε τραυματικά για την εθνι-
κή μας αυτοεκτίμηση συμπεράσματα. Ας μου επιτραπεί
να γίνω πιο συγκεκριμένος…

Εδώ και αρκετό καιρό, προσπαθώντας να έχω -με την
αφορμή της επετείου από τα συγκλονιστικά γεγονότα του
1922- μια μικρή συνεισφορά στην προώθηση της εθνικής
μας αυτογνωσίας, δουλεύω με ένταση πάνω στην περίο-
δο εκείνη που κατεγράφη, όσο ίσως καμία άλλη, ως εξό-
χως τραυματική στο συλλογικό/ιστορικό ασυνείδητο των
ομοεθνών μας. (Συγκρινόμενη ως προς αυτό, πιθανότα-
τα, μόνο με τον Δεκέμβριο του 1944 και την τριετία 1946-
49.) Μια δε από τις κυριότερες πηγές της έρευνάς μου -
παράλληλα βέβαια προς τα αρχεία, τα απομνημονεύματα
και τις εξιστορήσεις των πρωταγωνιστών εκείνης της πε-
ριόδου- είναι ο μεσοπολεμικός Τύπος, κυρίως το (Ελεύ-
θερον) Βήμα και η Καθημερινή. 

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος αρουραίος
των βιβλιοθηκών για να έχει τη δυνατότητα να συγκρί-
νει τον Τύπο εκείνης της περιόδου με τον σημερινό:
Και το Βήμα έχει κατά καιρούς προσφέρει τόμους με
μεσοπολεμικά φύλλα του… Και η Καθημερινή κάνει
το -«επικίνδυνο», στον βαθμό που επιτρέπει τη σύγ-
κριση ανάμεσα στη γλωσσική επάρκεια της εφημερί-
δας τότε και σήμερα- εγχείρημα να προσφέρει στους
σύγχρονους αναγνώστες της φύλλα εκείνων των χρό-
νων. Όλα αυτά εύκολα επιτρέπουν -ή/και ωθούν σε-
μια ευρύτερη σύγκριση της λειτουργίας του Τύπου
εκατό χρόνια παλαιότερα και τώρα.

Ίσως ωστόσο ελάχιστα φύλλα εκείνης της εποχής ανα-
δεικνύουν τη διατρέξασα πορεία της έντυπης δημοσιο-

γραφίας όσο το φύλλο της 21ης Ιανουαρίου 1920 που πρό-
σφατα προσέφερε στους αναγνώστες της η Καθημερινή. 

Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν δύο μεγάλα κείμενα: 
Το ένα, η ομιλία την προτεραία του Ελευθερίου Βενιζέ-

λου στη Βουλή, με την οποία ο μεγάλος Κρητικός απορρί-
πτει το αίτημα ενός βουλευτή της αντιπολίτευσης για χο-
ρήγηση αμνηστίας και γενικότερα για μέτρα επιείκειας
και συμφιλίωσης με τους αντιβενιζελικούς πολιτικούς
και πολίτες. Το κείμενο της πρωθυπουργικής ομιλίας
υπάρχει ολόκληρο. Χωρίς περικοπές, παρεμβολές ή
σχολιασμούς εκ μέρους της εφημερίδας. Ούτε καν στο
σημείο που ο τότε πρωθυπουργός αποδίδει την έναντι
των πολιτικών αντιπάλων του αδιαλλαξία και σε άρθρο
του ιδρυτή της Καθημερινής με την -ελάχιστα συμφιλιω-
τική- φράση «ή σεις ή εμείς»… (Κάπως σαν το «ή τους
τελειώνουμε ή μας τελειώνουν» που είπε -μάλλον όχι
γιατί γνώριζε ιστορία, αλλά γιατί εξέφραζε μια νοοτρο-
πία- ένας μεταγενέστερος πολιτικός.)

Το άλλο κείμενο, ακριβώς δίπλα, είναι το κύριο άρθρο
του Γεωργίου Βλάχου, το οποίο αποδομούσε καθολικά,
συνέτριβε και κονιορτοποιούσε την πολιτική και τη λογι-
κή του τότε κυβερνήτη της χώρας.

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από την τότε λειτουργία
του Τύπου; Την επί ίσοις όροις παράθεση ολόκληρης της
ομιλίας, η οποία παρείχε τη βάση για την κριτική της εφη-
μερίδας; ( Έστω και αν θα μπορούσε κάποιος να υποψια-
στεί πως αυτή η επί ίσοις όροις συνύπαρξη της κριτικής
και της βάσης κατά της οποίας αυτή εστρέφετο ήταν
αξίωση και επιβολή της τότε λογοκρισίας…) Τον απόλυτο
διαχωρισμό της είδησης και του σχολιασμού της; Το ότι η
-σκληρότατη, η πραγματικά εξοντωτική- κριτική από
έναν μη στερούμενο εμπάθειας δημοσιογράφο ήταν κα-
θαρά πολιτικής φύσεως και δεν εκτρεπόταν σε τίποτε

προσωπικό; Την υπέροχη γλώσσα με την οποία εκφραζό-
ταν ένας πραγματικός αρτίστας του γραπτού λόγου; Ότι
πίσω από αυτή την άτυπη μονομαχία Βενιζέλου - Βλάχου,
ακόμη και αν υπήρχε εμπάθεια, δεν υπήρχε ατομική
ιδιοτέλεια; 

Ποια είναι, αντίθετα, η εικόνα του σημερινού Τύπου
και, βέβαια, πολλών λειτουργών του; Ακόμη και αν παρα-
βλέψουμε το …προγλωσσικό επίπεδο αρκετών εξ αυ-
τών… Δίνεται άραγε στους αναγνώστες ή ακροατές τους
πλήρης και ανόθευτη εικόνα των σχολιαζόμενων απόψε-
ων; Διαχωρίζεται η είδηση από τον σχολιασμό; Γίνονται
σεβαστοί οι πλέον στοιχειώδεις κανόνες της πολιτισμέ-
νης αντιπαράθεσης και γενικότερα του πολιτικού πολιτι-
σμού; Φροντίζουν όλοι οι «λειτουργοί της ενημέρωσης»
να προστατεύουν έστω και υποτυπωδώς το κύρος, την
αξιοπιστία και την εικόνα τους; Ιδίως βέβαια εκείνοι που
βρίσκονται με τεράστια προσωπική περιουσία, όταν τμή-
μα της κοινωνίας διατυπώνει την υποψία πως την απέ-
κτησαν όχι από όσα έγραψαν ή είπαν αλλά από όσα -ιδιο-
τελώς- απέκρυψαν; 

Πληγώνει βέβαια η σύγκριση του τότε και του τώρα.
Και αν κάποτε η Γαλάτεια Καζαντζάκη έγραψε «εικόνα
σου είμαι, κοινωνία, και σου μοιάζω», δύσκολα οι σημε-
ρινοί κάτοχοι της 4ης εξουσίας μπορούν να
προβάλ(λ)ουν ως ελαφρυντικό το «εικόνα σου είμαι,
εποχή, και σου μοιάζω». Γιατί είναι περισσότερο δημι-
ουργοί και λιγότερο δημιούργημα της σημερινής εποχής.

ΥΓ.: Και μια ιστορικού ενδιαφέροντος παρατήρηση: Στην προ-
αναφερόμενη ομιλία ο Βενιζέλος προέβλεπε πως θα ζούσε
ακόμη το πολύ 15 χρόνια (έζησε 16). Και τονίζει «ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ
υπολειπόμενα ΧΡΟΝΙΑ μου, είτε ως πρωθυπουργός είτε ως
ηγέτης της αντιπολίτευσης, θα…». Αδυνατούσε να φανταστεί
όσο ανέπνεε άλλον αρχηγό της παράταξης που δημιούργησε…

Χωρίς εποπτεία και κανόνες επίθεση στους οφειλέτες

Ο Τύπος χθες και σήμερα

του 
Μιχάλη 
Καρχιμάκη 

Πρώην υπουργός,
μέλος Πολιτικού
Συμβουλίου ΚΙΝΑΛ
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Η
ρευστή πολιτική κατάσταση
στη Λιβύη, μετά την επ’ αόρι-
στον αναβολή των προεδρι-
κών εκλογών, δεν αφήνει κα-

νένα περιθώριο εφησυχασμού για την ελ-
ληνική διπλωματία που επιχειρεί να καλύ-
ψει έδαφος απέναντι στην επιθετική δι-
είσδυση της Άγκυρας.

Η στρατηγική της Αθήνας έχει ως βασι-
κό σκέλος την καταδίκη του παράνομου
μνημονίου Τουρκίας - Λιβύης στα διεθνή
φόρουμ και στις επαφές που έχουν οι Έλ-
ληνες αξιωματούχοι με τους ομολόγους
τους στο εξωτερικό. 

Η ελληνική «αντεπίθεση» ξεκίνησε με
τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με την ει-
δική σύμβουλο του γενικού γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη, Στέ-
φανι Γουίλιαμς, που πραγματοποιήθηκε
χθες στη Ρώμη.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών,
αφού τόνισε τον σταθεροποιητικό ρόλο
της Αθήνας και την εποικοδομητική στάση
που τηρεί η χώρα για την προώθηση της
ειρήνης και της ασφάλειας στη Λιβύη,
υπογράμμισε το θέμα της ακυρότητας του
συμφώνου που υπέγραψαν στην Κων-
σταντινούπολη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
και ο τότε πρωθυπουργός της Τρίπολης,
Φαγέζ αλ-Σαράζ.

Δεύτερη πύλη
Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε

με τον εκτελεστικό διευθυντή του Παγκό-
σμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του
ΟΗΕ, Ντέιβιντ Μπίσλι, και ανακοίνωσε τη
δωρεά εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνη-
σης για την ανοικοδόμηση του λιμένα της
Βεγγάζης στη Λιβύη, ο οποίος αποτελεί
κρίσιμο σημείο εισόδου για τρόφιμα και
ανθρωπιστική βοήθεια. 

Η επαναλειτουργία του λιμανιού θα δη-
μιουργήσει και μια δεύτερη πύλη πρόσβα-
σης στη βορειοαφρικανική χώρα, αφού τα
μεγάλα λιμάνια στα δυτικά, της Μισράτα
και της Λιβύης, ανήκουν στη σφαίρα επιρ-
ροής της Άγκυρας.

Επαφές πραγματοποιήθηκαν και επί
λιβυκού εδάφους, με τον επιτετραμμένο
της Ελλάδας Ιωάννη Σταματέκο να συ-
ναντά τον πρόεδρο της Βουλής των Αντι-
προσώπων και φίλο της Αθήνας, Αγκίλα
Σάλεχ. 

Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν τις πο-
λιτικές εξελίξεις στη Λιβύη, ενώ η πιο ση-
μαντική είδηση που έρχεται από τη συ-

νάντηση αφορά την επαναβεβαίωση της
θέσης του Κοινοβουλίου της χώρας περί
της ακυρότητας του τουρκολιβυκού μνη-
μονίου.

Τουρκικά fake news
Γύρισε μπούμερανγκ η προσπάθεια του

Μεβλούτ Τσαβούσογλου να εξαπολύσει
επίθεση λάσπης προς την Ελλάδα, κατά τη
διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου
με τον Φινλανδό ομόλογό του. Ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών, εμμένοντας στην
τουρκική προπαγάνδα, επιχείρησε να εμ-
φανίσει για μία ακόμη φορά την Ελλάδα
ως υπεύθυνη για τον θάνατο μεταναστών
στην τουρκική πλευρά του Έβρου.
«Η Frontex στηρίζει την απάνθρωπη συμ-
περιφορά της Ελλάδας στα σύνορα και τις
επαναπροωθήσεις. Τα βίντεο και τα ντο-
κουμέντα τα μοιραστήκαμε με την Ευρω-
παϊκή Ένωση», είπε ο Τσαβούσογλου, με
τον υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας,
Πέκα Χάβιστο, να υπερασπίζεται την Αθή-
να απαντώντας ότι «η Ελλάδα και η Ιταλία
δέχονται μεγάλη πίεση και πρέπει να ση-
κώσουμε από κοινού το βάρος αυτού του
μεταναστευτικού κύματος». Ο κ. Χάβιστο
τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα και Ιταλία «βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή και πρέπει να
τους υποστηρίξουμε», ενώ υπεραμύνθη-
κε των ενεργειών της Frontex.

Απάντηση Δένδια
Στο παραλήρημα Τσαβούσογλου ανα-

φέρθηκε και ο Νίκος Δένδιας από τη Ρώ-
μη, όπου βρέθηκε χθες στο πλαίσιο της
προώθησης της ελληνικής υποψηφιότητας
για τη θέση του μη μόνιμου μέλους του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Απαν-
τώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ.
Δένδιας είπε ότι θα τηλεφωνήσει στον φίλο
και ομόλογό του υπουργό Εξωτερικών της
Φινλανδίας για να ενημερωθεί σχετικά με
τα όσα υποστήριξε ο Τσαβούσογλου, και
τόνισε ότι «το τελευταίο πράγμα που έχει
ανάγκη η Ελλάδα είναι διδάγματα και διδα-
χές από την Τουρκία για ζητήματα ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων». Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών διεμήνυσε, μάλιστα, πως «η Τουρκία
είναι αυτή η οποία εργαλειοποίησε το Με-
ταναστευτικό και χρησιμοποίησε τους με-
τανάστες σαν όπλο εκβιασμού της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και της Ελλάδας».

«Χαλάστρα» 
στο παράνομο
μνημόνιο 
Τουρκίας - Λιβύης

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Δωρεά της ελληνικής 
κυβέρνησης για την ανοικοδόμηση
του λιμένα της Βεγγάζης 
- Κρίσιμο σημείο εισόδου για
τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια
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Σ
ε κατάσταση «ομηρίας» παρα-
μένει η 7η Πυραυλάκατος
«Βλαχάκος», η οποία δεν προ-
βλέπεται να παραδοθεί στο Πο-

λεμικό Ναυτικό τουλάχιστον μέχρι τον
Ιούνιο του 2022. Μάλιστα, με νέα τροπο-
λογία του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία
κατατέθηκε προ ολίγων ημερών στη Βου-
λή, εκτός από την εξάμηνη παράταση, από
τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων του υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας διατίθεται και το ποσό των
6.150.000 ευρώ για την «ομαλή εξέλιξη
ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κα-
τευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ.
7». Με άλλα λόγια, κάθε μήνας καθυστέ-
ρησης στην απόδοση του πλοίου κοστίζει
στο ελληνικό Δημόσιο και συνεπώς στην
τσέπη των φορολογουμένων περίπου 1
εκατ. ευρώ.

Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί
ότι η νέα παράταση θα είναι η τελευταία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμφωνη-
μένο ποσοστό προόδου ανάμεσα στο κρά-
τος, τα ναυπηγεία και το σωματείο εργα-
ζομένων είναι 2% ανά μήνα και αυτήν τη
στιγμή με το ζόρι φτάνει το 1%. Το γεγονός
αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό στο
Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο στερείται ένα
πανίσχυρο και πολύτιμο για τις αυξημένες
επιχειρησιακές του ανάγκες πλοίο. Μάλι-
στα, η 7η Πυραυλάκατος έχει υπολογιστεί
και στη Δομή Δυνάμεων ανάμεσα στις
Μονάδες Επιφανείας που απαιτούνται για
την ασφάλεια της χώρας και παρόλο που
έχει πέσει στο νερό από το καλοκαίρι του
2020, παραμένει στα Ναυπηγεία Ελευσί-
νας «όμηρος» ώστε να συντηρεί μια προ-
βληματική κατάσταση.

Από το 2013
Η ιστορία των ελληνικών Super Vita εί-

ναι για γέλια και για κλάματα. Κυρίως
όμως για κλάματα. Το πρόγραμμα ξεκίνη-
σε πριν από 22 χρόνια και δεν έχει ολο-
κληρωθεί ακόμη. Πιο συγκεκριμένα, η 7η
ΤΠΚ, που φέρει το όνομα του ήρωα των

Ιμίων Παναγιώτη Βλαχάκου, παραγγέλθη-
κε το 2008, με την Ελλάδα να ασκεί το δι-
καίωμα προαίρεσης για επιπλέον πλοία. Η
παράδοσή της επρόκειτο να γίνει 52 μή-
νες μετά την ενεργοποίηση της σχετικής
σύμβασης, δηλαδή τον Φεβρουάριο του
2013. Μέχρι σήμερα όμως έχουν δοθεί εν-
νέα παρατάσεις, με τη συνολική επιβά-
ρυνση να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Δη-
λαδή, το ελληνικό Δημόσιο έχει δαπανή-
σει 400 εκατ., σχεδόν όσο κοστίζει μισή
Belharra ή ολόκληρο το πρόγραμμα εκ-
συγχρονισμού των ΜΕΚΟ, για ένα πλοίο
που δεν έχει στην κατοχή του. Και μάλιστα
ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών
δεν πήγε καν στο πλοίο αλλά σε μισθούς,
πληρωμές ΔΕΚΟ και υλικών για τη συντή-
ρησή του όσο παραμένει σε ακινησία στην
Ελευσίνα.

Στον αντίποδα βέβαια βρίσκονται οι πε-
ρίπου 600 εργαζόμενοι του ναυπηγείου,
οι οποίοι με την παράδοση της πυραυλά-
κατου θα βρεθούν χωρίς εργασία, μιας και

δεν διαφαίνεται προς το παρόν φως στο
τούνελ της εξυγίανσης της Ελευσίνας. Τι
γίνεται όμως όταν το εθνικό συμφέρον
επιτάσσει την αξιοποίηση όλων των δια-
θέσιμων μονάδων; 

Τα προβλήματα του γερασμένου ελλη-
νικού στόλου φάνηκαν κατά την ελληνο-
τουρκική κρίση του 2020, παρά τις υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν
η ηγεσία αλλά και τα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων ώστε να μην επηρεα-
στούν το αξιόμαχο και η αποτρεπτική
ισχύς της χώρας. Η φθορά των μεγάλων
μονάδων όμως είναι δεδομένη και μέχρι
να έρθουν οι Belharra και οι νέες κορβέ-
τες θα περάσουν τουλάχιστον 3-4 χρόνια,
κατά τα οποία καμία μονάδα δεν θα περισ-
σεύει. Αυτό σημαίνει ότι το Πολεμικό
Ναυτικό δεν έχει την πολυτέλεια να περι-
μένει τον «από μηχανής θεό» που θα δώ-
σει λύση στο χρόνιο πρόβλημα των ελλη-
νικών ναυπηγείων.

Δύσκολο «σταυρόλεξο»
Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν προκαλεί εν-

τύπωση η απόφαση για τη ναυπήγηση των
φρεγατών Belharra στη Λοριάν προκειμέ-
νου να επιτευχθούν οι γρήγοροι χρόνοι
παράδοσης και το κόστος να συγκρατηθεί

στο 1 δισ. για κάθε μονάδα μαζί με την
υποστήριξή της. Για τις κορβέτες όμως το
«σταυρόλεξο» είναι ιδιαίτερα σύνθετο, κα-
θώς η κατασκευή τους στην Ελλάδα δεν
μπορεί να αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, αν
δεν λυθούν τα τεράστια προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα ναυπηγεία.

Στην τροπολογία του υπουργείου Ανά-
πτυξης προβλέπεται και η εκταμίευση
12.700.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την
ολοκλήρωση εργασιών και την πλήρη επι-
χειρησιακή απόδοση των Υποβρυχίων
«Πιπίνος», «Ματρώζος», «Κατσώνης» και
«Ωκεανός». Η περίπτωση του Σκαραμαγκά
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το ναυ-
πηγείο έχει αναλάβει τη συντήρηση όλων
των μονάδων επιφανείας αλλά και των
υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού.

Κάθε μήνας καθυστέρησης
στην απόδοση του πλοίου 
κοστίζει στο ελληνικό Δημόσιο
περίπου 1 εκατ. ευρώ

Η πυραυλάκατος «όμηρος»
των Ναυπηγείων Ελευσίνας

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Προβληματισμός για τα γήπεδα και τα καρναβάλια

Covid: Συνεχίζεται η εκατόμβη νεκρών
Σ

ε μια επιδημιολογική συγκυρία με
100 θανάτους τη μέρα, τα μέλη της
Επιτροπής Ειδικών βλέπουν με με-
γάλη επιφύλαξη τα όποια ανοίγματα

προς την ελευθερία, καθώς, σύμφωνα με όσα
έλεγαν στην «Political», τα καρναβάλια θα λει-
τουργούσαν ως εστίες υπερμετάδοσης, ενώ
και το θέμα των γηπέδων δεν αποτελεί αυτήν
τη στιγμή θέμα βασικής προτεραιότητας. Ίσως
να έβλεπαν πιο θετικά το θέμα των όρθιων πε-
λατών στη διασκέδαση.

Χθες Τρίτη καταγράφηκαν στη χώρα 22.889
νέα κρούσματα και 108 νέοι θάνατοι, που προ-
βληματίζουν τους ειδικούς, καθώς οι νεκροί
δεν πέφτουν. Οι διασωληνωμένοι είναι 524
και οι 407 από αυτούς ανεμβολίαστοι. 6.000
κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική και
2.878 στη Θεσσαλονίκη. Αύξηση του ιού στα
λύματα στη Θεσσαλονίκη με +27% και στην
Πάτρα με +177%. 

Βατόπουλος: «Πάσχα στο χωριό»
Πάντως, εκτιμούν ότι το κεφάλαιο «μάσκες»

και πότε θα τις πετάξουμε δεν έχει ανοίξει ακόμη!
O καθηγητής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής Άλκης Βατόπουλος ανέφερε
στον ΣΚΑΪ ότι οι σκληροί δείκτες δεν θα είναι για
πολύ καιρό ακόμη σε υψηλά επίπεδα, λέγοντας
πως η αποκλιμάκωση είναι δεδομένη. Εκτίμησε
ότι θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό, όμως τόνισε ότι
οι Απόκριες φέρνουν συνωστισμό. «Ο συνωστι-
σμός θα φέρει κρούσματα, αυτά θα φέρουν νόσο
και επομένως και βαριά περιστατικά», είπε χαρα-
κτηριστικά και ξεκαθάρισε πως «οι μάσκες θα εί-

ναι για αρκετό καιρό μαζί μας». Η περιπέτεια του
11χρονου από τη Λέσβο που, όπως δείχνουν οι
έως τώρα εξετάσεις του, πάσχει από το φλεγμο-
νώδες πολυσυστηματικό σύνδρομο mis-c, έφερε
και πάλι στη δημοσιότητα αυτό το σπάνιο σύνδρο-
μο που έχει ήδη χτυπήσει πάνω από 100 παιδιά
στην Ελλάδα. Ο καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδο-

πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Κώστας Πρίφτης εξήγησε
στο δελτίο του Star ότι το σύνδρομο mis-c «εκδη-
λώνεται πρώτα απ’ όλα με πυρετό, με εξάνθημα,
με συμπτώματα από το πεπτικό, από το αναπνευ-
στικό, το καρδιαγγειακό αλλά και από το νευρικό
σύστημα, που αυτά μπορεί να είναι και σοβαρότε-
ρα και να έχουμε και άσχημη κατάληξη». 

Η σταθεροποίηση της επιδημιολογικής κατάστασης μπορεί
να μη σημαίνει ακόμη το τέλος του συναγερμού λόγω της με-
τάλλαξης Όμικρον, η κυβέρνηση όμως επεξεργάζεται έναν
οδικό χάρτη άρσης περιορισμών το επόμενο διάστημα. Και
αυτό γιατί από τον Μάρτιο στο κυβερνητικό επιτελείο θέλουν
να έχουν ένα πλέγμα όσο το δυνατόν λιγότερων περιορισμών
με το βλέμμα και στο άνοιγμα του τουρισμού.

Πρώτο θέμα που θα τεθεί λοιπόν στην ατζέντα της συνε-
δρίασης των ειδικών είναι η αύξηση της πληρότητας στα γή-
πεδα. Και ενώ το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για πλη-
ρότητα της τάξης του 50%, στην κυβέρνηση σε αυτήν τη συγ-
κυρία δεν θέλουν μια τέτοια αύξηση. Με δεδομένο ότι η κατά-
σταση στα γήπεδα μπορεί να γίνει και πάλι έκρυθμη, μια λε-

λογισμένη αύξηση του ανώτατου αριθμού φιλάθλων στους
3.000-4.000 μπορεί να είναι εφικτή, όμως δεν πρόκειται να
δούμε άμεσα γήπεδα με 10.000 και 15.000 φιλάθλους. Ιδίως
από τη στιγμή που στις 20 του μήνα λαμβάνει χώρα στη Θεσ-
σαλονίκη το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγικής δο-
λοφονίας του Άλκη Καμπανού.

Βασικό στοίχημα για την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα
είναι η επαναφορά της «όρθιας» διασκέδασης. Αρκετά μέλη
της Επιτροπής έχουν επιφυλάξεις, όσο επιμένουν οι σκληροί
δείκτες της πανδημίας, όμως στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι αρ-
γά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε σε αυτό το μέτρο, από τη στιγμή
κιόλας που έχει απελευθερωθεί πλήρως το ωράριο των κατα-
στημάτων και έχει λειτουργήσει ξανά η μουσική. Σε κάθε περί-

πτωση, αν η κυβέρνηση δεν επιμείνει στο θέμα των γηπέδων,
ίσως να μπορούσε να δοθεί από τους ειδικούς ένα «τράτο» ως
προς το σκέλος της διασκέδασης. Και ακόμη και αν δεν γίνει
αυτή την εβδομάδα, θεωρείται μάλλον σαφές ότι θα γίνει την
επόμενη. Τέλος, στην κυβέρνηση είναι... απρόθυμοι για μεγά-
λες καρναβαλικές εκδηλώσεις προς το τέλος του μήνα, μιας
και γενικώς υπάρχει ανησυχία για τις μαζικές εκδηλώσεις πέ-
ραν της εστίασης. Σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζονται
και οι λοιμωξιολόγοι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», ενώ στην κυβέρνηση δεν θέλουν για τη διασκέδαση ενός
ή δύο Σαββατοκύριακων να διακινδυνεύσουν τη γενναία και
σχεδόν πλήρη άρση μέτρων από τις αρχές του Μαρτίου.

Γιώργος Ευγενίδης

Σταθερά πάνω
από 100 οι ημερήσιοι 
θάνατοι - Στους 542 
οι διασωληνωμένοι

Ανεμβολίαστος ένας στους τέσσερις νέους από 18 έως 39 ετών
Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα στην ενημέρω-
ση της Δευτέρας ο Μάριος Θεμιστοκλέους δείχνουν
πως με την α’ δόση έχουν εμβολιαστεί το 74,6% των νέων
18-24 ετών, το 77% στις ηλικίες 25-29, το 76,3% στους 30-
34 και το 73,8% στους 35-39. Τα ποσοστά στις ηλικίες 18-
39 ετών είναι σαφώς χαμηλότερα σε σχέση με τους με-
γαλύτερους και ουσιαστικά δείχνουν ότι 1 στους 4 νέ-
ους είναι ακόμη ανεμβολίαστος! Η ανησυχία των ειδι-
κών προκύπτει από το γεγονός πως άτομα αυτής της
ηλιακιακής ομάδας έχουν μεγάλη κινητικότητα λόγω
σπουδών, εργασίας, ταξιδιών, διασκέδασης και μετακι-

νήσεων και αποτελούν φορείς της διασποράς του ιού ει-
δικά μέσα στην οικογένεια. Εδώ φυσικά μπορεί να ισχυ-
ριστεί κάποιος πως μεγάλος αριθμός ατόμων αυτών των
ηλικιών νόσησε κυρίως από τις γιορτές και μετά, με την
επικράτηση της Όμικρον, όπως και ότι οι νέοι στην πλει-
οψηφία τους νοσούν με ήπια συμπτώματα. Όμως και
πάλι οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για εμβολια-
σμό και με την αναμνηστική δόση στους 18 και άνω,
αφού η καθημερινότητα δείχνει πως νοσούν και άτομα
με δύο ή και τρεις δόσεις του εμβολίου, ενώ σημειώνον-
ται και επαναμολύνσεις.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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των Δημήτρη Δραγώγια και Κώστα Καντούρη 

Π
αραδόθηκε στις αστυνομικές Αρ-
χές της Θεσσαλονίκης ο 25χρονος
Έλληνας, το όνομα του οποίου
βρίσκεται στο κατηγορητήριο των

έντεκα για τη στυγερή δολοφονία του Άλκη
στη Χαριλάου.

Ο 25χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις
αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, είναι
οργανωμένος οπαδός στον σύνδεσμο του
ΠΑΟΚ στην Αθήνα και αποκαλείται από τους
υπόλοιπους συνδεσμίτες ως ο «Αθηναίος».
Φέρεται να μην έχει συλληφθεί στο παρελ-
θόν, ενώ όλο αυτό το διάστημα κρυβόταν στη
Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας
είχαν πραγματοποιήσει πολλές έρευνες για
τον εντοπισμό του 25χρονου στην Αθήνα,
ενώ είχαν επιχειρήσει και εφόδους σε χώ-
ρους όπου θα μπορούσε να βρίσκεται. Πλέον
η Αστυνομία αναζητεί τον 20χρονο που μετά
τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού διέφυγε
στην Αλβανία.

Τον 23χρονο που προφυλακίστηκε μετά
την απολογία του τη Δευτέρα φέρουν ως «εγ-
κέφαλο» της επίθεσης οι υπόλοιποι συλλη-
φθέντες, ενώ τα στοιχεία της δικογραφίας εί-
ναι ανατριχιαστικά σχετικά με το πώς οργα-
νώθηκε η επιχείρηση σε βάρος των τριών
παιδιών που προκάλεσε τον θάνατο του
19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματι-
σμό των άλλων δύο φίλων του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους στους
αστυνομικούς, η επιχείρηση σχεδιάστηκε
στον σύνδεσμο από τον 23χρονο, ο οποίος
χθες κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά
την απολογία του στην ανακρίτρια, εξαιτίας
μιας οπαδικής επίθεσης που είχε προηγηθεί
στο Ωραιόκαστρο και αφού συγκεντρώθηκαν
άρχισαν να τηλεφωνούν σε άλλους οπαδούς
και συνδέσμους. Σε αυτούς προστίθεται ο
ισχυρισμός ενός εκ των συλληφθέντων που
«δείχνει» ότι ο 21χρονος (ένας εκ των συλλη-

φθέντων) που κρατούσε το δρεπάνι είχε δε-
χτεί επίθεση πριν από μερικούς μήνες στον
Φοίνικα, είχε τραυματιστεί στο μάτι, έμεινε
έναν μήνα στο νοσοκομείο και διατυμπάνιζε
ότι θα εκδικηθεί με νέα επίθεση.

Τον μαχαίρωναν επαναλαμβανόμενα
«Γύρω στις 23.30 ξεκινήσαμε για την επί-

θεση τρία αυτοκίνητα, τέσσερα άτομα σε κά-
θε αυτοκίνητο. Κάναμε βόλτες στα στενά της
Χαριλάου μήπως βρούμε κανέναν. Όπως
ήμασταν στην Πλαστήρα, το τρίτο αυτοκίνητο
έστριψε στη Γαζή, εκεί όπου έγινε το συμβάν.
Από το αυτοκίνητο βγήκαν έξω τρία άτομα

και ρώτησαν κάποιους που ήταν εκεί τι ομά-
δα είστε. “Άρης, ρε π...”, απάντησαν. Είχαν
σταματήσει και τα άλλα δύο αυτοκίνητα. Βγή-
καν τα άτομα έξω και κινήθηκαν στους πέντε
οπαδούς του Άρη που κάθονταν στα σκαλιά
της οικοδομής. Οι δύο πρόλαβαν και έφυγαν
τρέχοντας. Ποιος χτύπησε ποιον δεν μπο-
ρούσα να διακρίνω. Ο (…) είχε το δρεπάνι, ο
(…) το μαχαίρι και αυτοί όρμηξαν, επιτέθη-
καν και μαχαίρωναν επαναλαμβανόμενα».

Ένας εκ των συλληφθέντων παραδέχτηκε
πως κρατούσε μαχαίρι και ότι κατάφερε δύο
χτυπήματα στους δύο φίλους του Άλκη και
όχι στον θανόντα και μάλιστα τραυματίστηκε

από το μαχαίρι στον αντίχειρα του δεξιού του
χεριού. 

Τι λέει ο ιατροδικαστής
Για την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε

στον 19χρονο Άλκη μίλησε η ιατροδικαστής
και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικα-
στικής και Τοξικολογίας ΑΠΘ Λήδα-Καλλιό-
πη Κοβάτση: «Το παιδί πέθανε από τον συν-
δυασμό των κακώσεων που του προκάλεσαν
στα κάτω άκρα, μαζί με τις κρανιοεγκεφαλι-
κές κακώσεις που υπέστη. Ο συνδυασμός
αυτών των δύο ήταν που επέφερε το τελικό
αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε
για ένα τραύμα. Μιλάμε για πολλά και διαφο-
ρετικά χτυπήματα. Δεν είναι εύκολο να σκο-
τώσεις έναν νέο άνδρα, με ύψος 1,90, πρέπει
να ξέρεις τι κάνεις. Η επιστημονική μου άπο-
ψη είναι ότι πρόκειται περί στοχευμένων
χτυπημάτων από άτομα που ήξεραν πώς θα
πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλι-
στα, από την εξέταση φάνηκαν πολλά αμυντι-
κά τραύματα. Το παιδί αντιστάθηκε, προσπά-
θησε να αμυνθεί».

Ο εγκέφαλος της επίθεσης
και ο εκτελεστής του Άλκη

Παρέμβαση εισαγγελέα 
για τη φωτό με το μαχαίρι

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη φωτογρα-
φία με καρφωμένο μαχαίρι σε ένα τραπέζι, που έδειξε το
πρωί της Τρίτης σε δημοσιογράφους ο Αλέξης Κούγιας, αφή-
νοντας αιχμές για υποκίνηση βίας παρήγγειλε ο προϊστάμενος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ζητά να
εξακριβωθεί αν στοιχειοθετείται υποκίνηση με οποιονδήποτε τρόπο τέ-
λεσης αδικήματος βίας στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου. Αντικείμενο της έρευνας, που
αναμένεται να διεξαχθεί από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, θα αποτελέσει το ποι-
ος ανήρτησε τη φωτογραφία, πότε και με ποιον τρόπο.

Ο Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου Άλκη, βρέθηκε στο Δικα-
στικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μαζί με τους γονείς του θανόντος για να δηλώσει παράστα-
ση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Προτού μπει στο Μέγαρο έδειξε τη φωτογραφία με
το μαχαίρι στις κάμερες, λέγοντας πως την ανήρτησε ο γιος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
ο Γιώργος Σαββίδης, στα τέλη Νοεμβρίου μετά τη νίκη του Άρη εναντίον του ΠΑΟΚ.

Τάκης Θεοδωρικάκος: 
«Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος»

«Πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε τέλος στον χουλιγκανισμό και τη
βιαιότητα», διαμηνύει σε κάθε τόνο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, την ώρα που η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει
σε δέκα συλλήψεις για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στην περιο-
χή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Θεοδωρικάκος, σχολιάζοντας την
πορεία των ερευνών, ανέφερε πως «υπάρχουν όλα τα στοιχεία για αυτή την υπό-
θεση και η ΕΛΑΣ θα ψάξει μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει συγκάλυψη και θα πάμε μέχρι το τέλος και
στη συνέχεια η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σχολιά-
ζοντας γενικότερα το ζήτημα του χουλιγκανισμού, ανέφερε ότι «διαπλέκεται με διάφορα αδική-
ματα, με διάφορα εγκλήματα, με ναρκωτικά, με οπλοκατοχή, με βιαιότητες. Έχουν γίνει πράγματα
από την Πολιτεία και θέλω να αναδείξω ότι πριν από τρία χρόνια αυτή η κυβέρνηση ψήφισε τον νό-
μο με τον οποίο υπάρχει το ιδιώνυμο για πράξεις αθλητικής βίας, δηλαδή όταν κάποιος τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης, αυτή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα».

Οι συλληφθέντες... δίνουν τον
23χρονο ως οργανωτή και τον
21χρονο να κρατάει το δρεπάνι
της σφαγής - Ανατριχιαστικές
περιγραφές στη δικογραφία
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Θρίλερ 
με τη σορό 
αγνώστου στον
Μυλοπόταμο

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη σο-
ρό που εντοπίστηκε -σε κατάσταση
προχωρημένης σήψης- από οικογέ-
νεια που έκανε βόλτα στην ακτή Αλυ-
κή του οικισμού Σισών στον Δήμο
Μυλοποτάμου. Μέχρι στιγμής από
την ιατροδικαστική εξέταση που έγι-
νε στο νεκροτομείο του Νοσοκομεί-
ου Ρεθύμνου Κρήτης δεν κατέστη
δυνατό να εξακριβωθεί ούτε η αιτία
θανάτου.

Η οικογένεια το απόγευμα της Κυ-
ριακής (6/2) αντίκρισε ένα σοκαρι-
στικό θέαμα, καθώς αλλού βρέθηκε
το κρανίο και αλλού ο κορμός, ενώ
δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός
των χεριών. Μάλιστα, είναι πολύ δύ-
σκολη ακόμη και η λήψη γενετικού
υλικού (DNA). Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η σορός εντοπίστηκε σε κα-
θιστή στάση μέσα στο νερό με τα κά-
τω άκρα να μη φέρουν ίχνη σάρκας,
σε σημείο που να μην είναι αναγνω-
ρίσιμο ούτε το φύλο! Μέχρι στιγμής ο
ιατροδικαστής και οι αξιωματικοί της
Ασφάλειας δεν έχουν καταφέρει να
διακριβώσουν αν τα χέρια και το
κρανίο αποκολλήθηκαν ηθελημένα
πριν ή μετά θάνατο ή αν αυτό έγινε
λόγω της προχωρημένης σήψης και
της ορμής του νερού.

Το γεγονός ότι στο Ρέθυμνο δεν
υπάρχει κάποια δήλωση απώλειας
εδώ και πάρα πολύ καιρό περιπλέκει
ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Για
αυτό και το βασικό σενάριο εργασίας
είναι η σορός να ανήκει σε κάποιον
από τους μετανάστες που έχασαν τη
ζωή τους σε ένα από τα ναυάγια στο
Νοτιοανατολικό Αιγαίο και το κύμα
να τον ξέβρασε εκεί. 

Συμμορία χούλιγκαν
χτύπησε 20χρονο 
στο Άλσος Βεΐκου

Δεν έχουν τέλος τα «τυφλά» πε-
ριστατικά βίας από συμμορίες χού-
λιγκαν που δεν διστάζουν να χτυπή-
σουν και να τραυματίσουν νέους
ανθρώπους. Το πιο πρόσφατο συνέ-
βη γύρω στις 23.00 το βράδυ της
Δευτέρας στο Άλσος Βεΐκου στο Γα-
λάτσι με θύμα έναν 20χρονο που εί-
χε βγει μια βόλτα με την παρέα του.
Μπροστά στους νεαρούς εμφανί-
στηκε μια ομάδα τριών-τεσσάρων
ατόμων (ενδεχομένως ανάμεσα
τους να υπήρχαν και ανήλικοι) με
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των
προσώπων τους, τους πλησίασε με
επιθετικές διαθέσεις και ρώτησε
«τι ομάδα είστε;». Ο εικοσάχρονος
απάντησε ότι δεν ασχολείται με το
ποδόσφαιρο και ζήτησε να τους
αφήσουν ήσυχους, κάτι που προκά-
λεσε την οργή τους, καθώς δύο από
αυτούς όρμησαν πάνω του και τον
χτύπησαν στο κεφάλι και με πυρ-
σούς (βεγγαλικά) τραυματίζοντάς
τον ελαφρά. Στη συνέχεια, οι δρά-
στες της επίθεσης τράπηκαν σε φυ-
γή, ενώ οι νεαροί κατήγγειλαν το
περιστατικό στην ΕΛΑΣ, με το ΤΑ
Γαλατσίου να διεξάγει έρευνες για
τον εντοπισμό των δραστών. 

Σ
οκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δολο-
φονία του Έλληνα δημοσιογράφου -
ανταποκριτή του ΑΠΕ στο Κάιρο Νίκου
Κάτσικα, ο οποίος το περασμένο Σάβ-

βατο είχε βρεθεί σε λίμνη αίματος και σε αρχι-
κή σήψη στο σπίτι όπου διέμενε στη συνοικία
Σέικ Ζαγέντ.

Η έρευνα των αιγυπτιακών Αρχών απέδωσε
άμεσα καρπούς, καθώς συνελήφθη ένας δια-
νομέας φαγητού εστιατορίου της περιοχής,
από το οποίο παράγγελνε αρκετά συχνά ο Έλ-
ληνας δημοσιογράφος. Σύμφωνα με αιγυπτια-
κά ΜΜΕ, ο διανομέας είχε κερδίσει την εμπι-
στοσύνη του Νίκου Κάτσικα, είχαν αναπτύξει
φιλική σχέση και εκεί φαίνεται πως βρίσκεται
το «κλειδί» της εξιχνίασης. Σύμφωνα με τα
ΜΜΕ της Αιγύπτου, το άτομο που συνελήφθη
ομολόγησε την πράξη του αλλά και τα κίνητρα
του, υποστηρίζοντας ότι είχε γνωριστεί με το
θύμα στο εστιατόριο που δούλευε και είχαν αν-
ταλλάξει τηλέφωνα. Ανέφερε ακόμη πως ο δη-
μοσιογράφος τον κάλεσε στο σπίτι του, με τον
διανομέα φαγητού να τον επισκέπτεται και -
σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα στο Κάιρο-
να του προτείνει σεξουαλική επαφή με οικονο-
μικό αντάλλαγμα.

Όπως φέρεται να έχει καταθέσει ο καθ’ ομο-
λογίαν δράστης, ο Έλληνας δημοσιογράφος
αρνήθηκε να του δώσει τα χρήματα που είχαν
συμφωνήσει και τον παρέπεμψε σε νέα συνάν-
τηση. Όταν η σεξουαλική επαφή επανελήφθη
προ ημερών, ο Νίκος Κάτσικας -σύμφωνα με
τον διανομέα- αρνήθηκε και πάλι να του δώσει

χρήματα, με αποτέλεσμα να μαλώσουν και αυ-
τός να του καταφέρει χτυπήματα τόσο με τα χέ-
ρια όσο και με μαχαίρι. Στη συνέχεια άρπαξε
χρήματα, τρία κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα
που βρήκε, νομίζοντας ότι θα μπορέσει να δια-
φύγει. Το γραφείο του εισαγγελέα της Γκίζας
στο Κάιρο μετά τη διενέργεια νεκροψίας - νε-
κροτομής έδωσε άδεια για την ταφή του Νίκου
Κάτσικα. Από τα αποτελέσματα αυτής της δια-
δικασίας θα φανεί αν οι δύο άνδρες είχαν ερω-
τική επαφή ή η δολοφονία είχε αποκλειστικό
κίνητρο τη ληστεία. Σε δήλωσή του ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου εξέ-
φρασε «τα θερμά μου συλλυπητήρια για τον
θάνατο του δημοσιογράφου Νίκου Κάτσικα. Οι
προξενικές μας Αρχές βρίσκονται σε επαφή με
τις αρμόδιες αιγυπτιακές Αρχές για τη διερεύ-
νηση του θλιβερού αυτού συμβάντος». 

Ομολογία-σοκ 
για τη σφαγή του
δημοσιογράφου

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ο Αιγύπτιος ντελιβεράς
παραδέχτηκε πως σκότωσε
τον Γιώργο Κάτσικα - Ποια
ήταν τα κίνητρά του 



Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Σ
οκάρουν τα στοιχεία για τα τροχαία
ατυχήματα και δυστυχήματα που
σημειώνονται στους ελληνικούς
δρόμους. Τα περιστατικά καταγρά-

φονται ως συχνό φαινόμενο και ο φόρος αί-
ματος που πληρώνουμε στην άσφαλτο είναι
ιδιαίτερα βαρύς. Οδηγοί χωρίς κράνος, χω-
ρίς ζώνη ασφαλείας, οδηγοί που παραβιά-
ζουν το «κόκκινο» και άλλοι που περνούν το
STOP χωρίς να λογαριάζουν πως με αυτόν
τον τρόπο εγκληματούν.

Η χρήση αλκοόλ και ουσιών, επίσης, επι-
δεινώνει σε μεγαλύτερο βαθμό την απόδοση
της οδηγικής συμπεριφοράς. Οι αριθμοί και
τα ποσοστά όπως καταγράφονται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι απόλυτα και
καθηλωτικά…

Μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, στην ελ-
ληνική επικράτεια, τα οδικά ατυχήματα ση-
μείωσαν αύξηση 47,2% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο Νοέμβριο του 2020. 

Εξήντα συνάνθρωποί μας άφησαν την τε-
λευταία τους πνοή στους δρόμους, 36 κινδύ-
νευσαν, ενώ 1.064 οδηγοί ή συνεπιβάτες
τραυματίστηκαν ελαφρά. 

Τον αντίστοιχο Νοέμβριο του 2020, οι νε-
κροί έφταναν τους 51, βαριά τραυματίες ήταν
31 και 705 ξέφυγαν τον κίνδυνο καθώς
τραυματίστηκαν ελαφρά.  Εντυπωσιακά εί-
ναι και τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με
την αύξηση των τροχαίων ανά περιφέρεια
και νομό.  Κατά 150% αυξήθηκαν τα τροχαία
στον νομό Αρκαδίας, κατά 200% στους νο-
μούς Βοιωτίας και Φωκίδας ενώ στο ασύλ-
ληπτο ποσοστό 300% εκτοξεύτηκαν τα τρο-
χαία στον νομό Λασιθίου.

Περισσότεροι άνδρες τα θύματα 
Από το τραγικό ρεκόρ των 1.612 συνολικά

νεκρών το μακρινό 2007, οι αριθμοί αναφο-

ρικά με τους θανάτους στην άσφαλτο στις
μέρες μας είναι αισθητά μειωμένοι.

Φτάνοντας στο 2019, και σε σύνολο 688
θανάτων, οι 580 ήταν άνδρες και οι 108 γυ-
ναίκες. Από το ίδιο σύνολο, οι 470 θάνατοι
αφορούσαν τους ίδιους τους οδηγούς, 73
από αυτούς συνεπιβάτη και 145 θάνατοι
προκλήθηκαν σε πεζούς, οι οποίοι παρα-
σύρθηκαν από τα οχήματα. Τα περισσότερα
θανατηφόρα σημειώνονται στις ηλικιακές
ομάδες 25-44 και 45-64. 

Επικίνδυνες παραβάσεις 
Από τις παραβάσεις που καταγράφει η

Τροχαία, οι περισσότερες αφορούν υπέρβα-
ση του ορίου ταχύτητας, οδήγηση υπό την
επήρεια οινοπνεύματος ή άλλων ουσιών, αν-
τικανονικό προσπέρασμα, κίνηση στο αντί-
θετο ρεύμα, παραβίαση του ερυθρού σημα-
τοδότη, φθαρμένα ελαστικά, μη χρήση προ-
στατευτικού κράνους. Σε κάθε περίπτωση,
όμως, είναι σχεδόν αδύνατον να χάσει κά-

ποιος τη ζωή του αν η συνολική ταχύτητα του
οχήματός του δεν ξεπερνά τα 30 χλμ/ώρα.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόκληση θανα-
τηφόρων τροχαίων, ανεξάρτητα από τις επι-
μέρους αιτίες, παίζει η ταχύτητα, καθώς η
σοβαρότητα του τραυματισμού είναι ανάλο-
γη της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Βελτιώθηκαν οι δρόμοι
Καθοριστικό ρόλο στη μείωση των δει-

κτών επικινδυνότητας έχει διαδραματίσει το
δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα.
Το ποσοστό των δρόμων με χαμηλό επίπεδο
επικινδυνότητας έχει βελτιωθεί από 12% σε
87% του συνόλου του βασικού διευρωπαϊ-
κού δικτύου.

«Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην
Ελλάδα αποτελεί έργο πνοής συνεισφέρον-
τας στην ενημέρωση και την προστασία της
ζωής στους δρόμους», τονίζει η πρόεδρος
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ) Βασιλική Δανέλλη-Μυ-

λωνά, υπογραμμίζοντας πως το σύγχρονο
δίκτυο αυτοκινητοδρόμων συμβάλλει καθο-
ριστικά στις ασφαλείς μετακινήσεις όλων
των χρηστών του δρόμου.

Το ΙΟΑΣ παρουσίασε στη Μόνιμη Ειδική
Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής το
Παγκόσμιο Σχέδιο για τη Δεκαετία Δράσης
για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 με στόχο
τη μείωση του αριθμού των θανάτων και
τραυματισμών από τροχαίες συγκρούσεις
κατά 50% μέχρι το 2030.
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Στατιστικά-σοκ για τα τροχαία -
Ασύλληπτη αύξηση 
τον περασμένο Νοέμβριο 
σε Λασίθι, Βοιωτία, Φωκίδα 
και Αρκαδία

Οι πέντε πυλώνες του ΙΟΑΣ στη Βουλή για το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης 
Το Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς», συμβουλευτικό όργανο

στον ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια, συμμετέχει στις εργασίες
για τη σύνταξη του σχεδίου δράσης με σκοπό τον μηδενισμό
των θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις. 

Στην παρουσίαση του Παγκόσμιου Σχεδίου για τη Δεκαε-
τία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 στη Βουλή, η
πρόεδρος του Ινστιτούτου, κυρία Δανέλλη-Μυλωνά, ανέλυσε
τους πέντε πυλώνες δράσης, οι οποίοι προβλέπουν την πο-
λυτροπική μετακίνηση και τον χωροταξικό σχεδιασμό, τις
ασφαλείς οδικές υποδομές, τα ασφαλή οχήματα, την ασφά-
λεια των χρηστών του οδικού δικτύου και τη φροντίδα μετά
το ατύχημα. Στην παρουσίαση του παγκόσμιου σχεδίου ανα-

λύθηκε και ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων, ενώ επισημάν-
θηκαν και οι βασικοί δείκτες απόδοσης, σύμφωνα με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αξιολογούνται οι αντίστοιχες

εθνικές πολιτικές, στην ταχύτητα, τη ζώνη ασφαλείας, τον
προστατευτικό εξοπλισμό, το αλκοόλ, την απόσπαση προσο-
χής, την ασφάλεια οχημάτων, τις υποδομές, τη φροντίδα μετά
τη σύγκρουση. Η πρόεδρος του «Πάνος Μυλωνάς» αναφέρ-
θηκε και στη μείωση των θανάτων και σοβαρών τραυματι-
σμών κατά την τελευταία δεκαετία, υπογραμμίζοντας: «Αυτό
δεν είναι αρκετό. Δεν πρόκειται για “άψυχα” στατιστικά αλλά
για ζωές και οικογένειες. Κάθε ζωή έχει ανεκτίμητη αξία.
Άλλωστε, παρότι η χώρα μας κατετάγη πρώτη στη μείωση
των νεκρών σε βάθος δεκαετίας, βρισκόμαστε, ακόμη, πάνω
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανά εκατομμύριο πληθυσμού». 

Ρ.Σ.

Πίνουν, τρέχουν και σκοτώνονται… 
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Από την 1η έως τις 20 Μαρτίου καλούνται να εγγρά-
ψουν τα παιδιά τους στα δημόσια νηπιαγωγεία, για την
επόμενη σχολική χρονιά, οι γονείς μέσω της πλατφόρμας
proti-eggrafi.services.gov.gr. Γονείς και κηδεμόνες θα
πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς τους κω-
δικούς πρόσβασης στο Taxisnet, τον αριθμό του κινητού
τους τηλεφώνου και ένα αποδεικτικό διεύθυνσης μόνι-
μης κατοικίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την επιλογή των εγγραφών δεν τη-
ρείται σειρά προτεραιότητας και δεν λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος της υποβολής αίτησης, ενώ για εγγραφή σε νηπια-
γωγείο ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο οι γο-

νείς ή οι κηδεμόνες θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας
με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με εγκύκλιο που εστάλη στα σχο-
λεία από το υπουργείο Παιδείας, επανάληψη φοίτησης στο
νηπιαγωγείο για ένα ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγ-
κατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με
γνωμάτευση ΚΕΣΥ ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέν-
τρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού
έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του
συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθη-
τής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθή-
σει την α’ τάξη του δημοτικού σχολείου. 

Πώς και πότε θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία

Tης Εύης Πανταζοπούλου

Η
επαναθεσμοθέτηση των Συμ-
βουλίων Ιδρύματος, τα οποία
θα απαρτίζονται από προσω-
πικότητες και του εξωτερι-

κού, η εφαρμογή του μοντέλου της «τρι-
πλής έλικας» για τη διασύνδεση των πα-
νεπιστημίων με την κοινωνία και την Πο-
λιτεία, η επαναφορά της βαθμίδας του λέ-
κτορα και η υιοθέτηση του θεσμού του γε-
νικού υπηρεσιακού γραμματέα είναι με-
ρικά μόνο από τα βασικά σημεία της πρό-
τασης που υπέβαλε στην ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας ο Τομέας Ανώτατης
Εκπαίδευσης της ΝΔ ενόψει της κατάρτι-
σης του νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η πρόταση του Το-
μέα έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις
απόψεις που έχουν διατυπωθεί και φαίνε-
ται να έχουν υιοθετηθεί περί κατάργησης
των Τμημάτων και εισαγωγή των φοιτητών
σε Σχολές.

Υπενθυμίζεται ότι το επόμενο διάστημα το
υπουργείο Παιδείας θα φέρει προς ψήφιση
στη Βουλή σχέδιο νόμου για την αναδιάρ-
θρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο
οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και συγχω-
νεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων. 

Στην πρόταση επισημαίνεται ότι πρέπει
να μελετηθεί προσεκτικά το θέμα των
Συμβουλίων Διοίκησης των πανεπιστη-
μίων «λόγω της αποτυχίας του θεσμού την
πρώτη φορά που θεσμοθετήθηκε και
εφαρμόστηκε. Θα πρέπει να αποφευχ-
θούν τα λάθη του παρελθόντος και να μη
δημιουργηθεί σύγχυση των αρμοδιοτή-
των των Συμβουλίων με τα όργανα διοίκη-
σης του πανεπιστήμιου». Προτείνεται
ακόμη τα Συμβούλια Ιδρύματος να αποτε-
λούνται από προσωπικότητες (από το
εξωτερικό η το εσωτερικό) που αποδε-
δειγμένα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το πανεπιστήμιο έχοντας γνωμοδοτικό
ρόλο επιτρέποντας στους πρυτάνεις και

τις Συγκλήτους να διατηρήσουν την πρω-
τοκαθεδρία τους.

Σύγχρονο μοντέλο διοίκησης
Στην κατεύθυνση αυτή τα μέλη του Το-

μέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΝΔ υπο-
γραμμίζουν την ανάγκη τα Συμβούλια να
έχουν διακριτό ρολό από τη Σύγκλητο και
να προβλέπεται ρητώς ότι τα μέλη της
Συγκλήτου δεν μπορούν να θέσουν υπο-
ψηφιότητα για μέλη των Συμβουλίων. Χα-
ρακτηρίζουν δε «απαραίτητη» τη θεσμο-
θέτηση ανωτέρου ορίου (συνολικά 10 έτη)
που θα μπορεί ένας πανεπιστημιακός να
είναι εκλεγμένος σε θέσεις οργάνων διοί-
κησης (πρόεδρος, κοσμήτορας, αντιπρύ-
τανης, πρύτανης, μέλος Συμβουλίου Ιδρύ-
ματος). Ταυτόχρονα, κάνουν λόγο για ένα
σύγχρονο και εξωστρεφές μοντέλο διοί-
κησης, όπως εφαρμόζεται επιτυχημένα
σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, ΕΕ, Ισραήλ) και
στηρίζεται στη λεγόμενη «τριπλή έλικα»
(triple helix) της καινοτομίας που διασυν-
δέει το πανεπιστήμιο με την κοινωνία και
την Πολιτεία.

Όσον αφορά τον πρύτανη, πρέπει να
προΐσταται του κάθε ΑΕΙ, ενώ το Πρυτανι-
κό Συμβούλιο μπορεί να έχει αυξημένες
αρμοδιότητες, «αφού το Συμβούλιο Ιδρύ-
ματος θα διαθέτει ουσιαστικό εποπτικό
ρόλο και η Σύγκλητος θα ασκεί εκτελεστι-
κές αρμοδιότητες με έμφαση στα ακαδη-
μαϊκά θέματα».

Επιπλέον, προτείνεται βασική ακαδη-
μαϊκή μονάδα να είναι το Τμήμα και κυ-
ρίαρχο όργανο η Συνέλευση Τμήματος με
αυξημένες αρμοδιότητες.

Μάλιστα, τονίζεται ότι «απόψεις που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας για κα-
τάργηση Τμημάτων και εισαγωγή φοιτη-
τών σε Σχολές και όχι σε Τμήματα δεν εί-
ναι αποδέκτες από την πανεπιστημιακή
κοινότητα».

Νέοι εσωτερικοί κανονισμοί
Τα μέλη του Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευ-

σης της ΝΔ τάσσονται υπέρ της επαναφο-
ράς της βαθμίδας του λέκτορα, ως εισα-
γωγική βαθμίδα των μελών ΔΕΠ, και της
υιοθέτησης του θεσμού του γενικού υπη-

ρεσιακού γραμματέα κάθε Ιδρύματος με
επιλογή από το Πρυτανικό Συμβούλιο και
με καθήκοντα τη μερίμνα για την ομαλή
και αποτελεσματική διοικητική και οικο-
νομική λειτουργιά του πανεπιστήμιου.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι θα πρέπει
να υιοθετηθούν άμεσα σύγχρονοι Οργανι-
σμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί σε κάθε
ΑΕΙ και να δημιουργηθεί σε κάθε πανεπι-
στημιακό Τμήμα ένα «Advisory Board» με
επιστήμονες αντίστοιχης ειδικότητας από
τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινό-
τητα εκτός Ελλάδας που θα παρέχει συμ-
βουλές σχετικά με τα προγράμματα προ-
πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Τα βασικά σημεία των
εισηγήσεων του Τομέα
Ανώτατης Εκπαίδευσης 
της ΝΔ στο υπουργείο
Παιδείας ενόψει της
κατάρτισης του νομοσχεδίου

Οι «γαλάζιες»
προτάσεις 
για τα ΑΕΙ



Κρήτη

Συζήτηση Αρναουτάκη 
με στελέχη της ΠΟΚΣ

Την ενίσχυση της συνεργασίας της ομοσπονδίας και των κρητι-
κών συλλόγων της Αθήνας με την Περιφέρεια Κρήτης και τον προ-
γραμματισμό εκδηλώσεων και δράσεων που προάγουν και μετα-
λαμπαδεύουν στις νεότερες γενιές την ιστορία, τον πολιτισμό και
τις παραδόσεις της Κρήτης συζήτησε ο περιφερειάρχης Σταύρος
Αρναουτάκης με τον πρόεδρο και το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματίων (ΠΟΚΣ) της Αθήνας.
Κοινός στόχος, να παραμείνουν ζωντανές οι παραδόσεις και η
ιστορία του νησιού στους Κρητικούς, ανεξάρτητα από τον τόπο
διαμονής τους.

Σπάρτη

Ζητούν παραίτηση του δημάρχου 
Η ιστορία με τα «ευρώ σε σακούλες», που προκάλεσε την πα-

ραίτηση του Σπήλιου Λιβανού από το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και τη διαγραφή του Πέτρου Δούκα από τη Νέα Δημοκρα-
τία, επηρέασε και τα αυτοδιοικητικά της Σπάρτης. «Επιβεβλημένη
και μονόδρομη στάση πλέον η παραίτηση του κ. Δούκα», δηλώνει
ο πρώην δήμαρχος Βαγγέλης Βαλιώτης. Ζήτησε την άμεση σύγ-
κληση του ΔΣ και την παραίτηση του κ. Δούκα από τον δημαρχιακό
θώκο, καθώς «εξέθεσε και προσβάλλει τη Σπάρτη και τους Σπαρ-
τιάτες», όπως χαρακτηριστικά τονίζει στη σχετική ανακοίνωση
που εξέδωσε.

Το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο αντιτίθεται στην αφαίρεση αρμοδιοτήτων της περι-

φέρειας για έργα που αφορούν κατασκευή υπερδομών μεταναστών στα νησιά. Διαβλέπει

πως τα έργα αυτά θα είναι αντίθετα με τη βούληση των νησιωτών, της Περιφερειακής Αρ-

χής και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προς τούτο, ο περιφερειάρχης Κωνσταντίνος

Μουτζούρης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, τον

οποίο ενημέρωσε και επέδωσε τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από του αντιπεριφερειάρχες όλων των

Ενοτήτων και με τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, συναντήθηκε με αρ-

χηγούς και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, τους οποίους και ενημέρωσαν για τις

αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. «Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν είναι δυ-

νατόν να καταστούν φυλακές ανθρώπων. Τα νησιά επιθυμούμε να εκκενωθούν. Ίσως μια

πολύ μικρή εγκατάσταση καταγραφικής σκοπιμότητας με άμεση αναχώρηση από τα νη-

σιά των εισερχομένων χωρητικότητας 300 ατόμων να εξυπηρετούσε σε πιθανή προσέ-

λευση μεταναστευτικών ροών», δήλωσε ο περιφερειάρχης.

ΟΤΑ

Κίνητρα παραμονής
σε εργαζόμενους
μικρών δήμων

Είναι χρόνιο πρόβλημα οι μικροί και
απομονωμένοι ορεινοί ή νησιωτικοί δήμοι
να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στελέχω-
σης, καθώς οι εργαζόμενοι, είτε μόνιμοι
είτε συμβασιούχοι, διακατέχονται από
«μόνιμο αίσθημα φυγής». Για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος, οι «μικροί ΟΤΑ»
προσφέρουν διάφορα κίνητρα παραμο-
νής στους υπαλλήλους τους, όπως δωρε-
άν σίτιση και κατάλυμα διαμονής. Η δυνα-
τότητα παροχής των εν λόγω κινήτρων
επανήλθε προσφάτως με διάταξη στον νό-
μο του υπουργείου Εσωτερικών για την
τηλεργασία στο Δημόσιο (νόμος
4807/2021, άρθρο 26). Πρόκειται ουσια-
στικά για επαναφορά παλαιότερων προ-
βλέψεων που είχαν εισαχθεί το 2017 (με
τον νόμο 4483/2017, έναν νόμο-σκούπα
που ρύθμιζε πολλά θέματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης), οι οποίες όμως στη συ-
νέχεια αφαιρέθηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν
ναι μεν να προβλέπεται η παροχή αντί-
στοιχων κινήτρων, αλλά σε άλλες κατηγο-
ρίες υπαλλήλων (ιατρούς, νοσηλευτές,
αστυνομικούς, πυροσβέστες, εκπαιδευτι-
κούς κ.ά.) και όχι σε δημοτικούς υπαλλή-
λους. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται από-
φαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πα-
ροχή των κινήτρων. Απαιτείται επίσης βε-
βαίωση της ύπαρξης ανάλογων πόρων
από την οικονομική υπηρεσία του ΟΤΑ.

!

Συναντήσεις περιφερειάρχη με αρχηγούς και εκπροσώπους

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά 

Πλωτό ασθενοφόρο 
για την υγεία των κατοίκων
των νησιών

Σε ειδική τελετή
στην Ιθάκη, παρου-
σία του υπουργού
Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής
Γιάννη Πλακιωτά-
κη και της περιφε-
ρειάρχου Ιονίων
Νήσων Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, εντάχθηκε
στον στόλο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής το νέο πλωτό περιπολικό σκάφος, κατάλληλα
διαμορφωμένο, το οποίο αποκτήθηκε με χρηματοδό-
τηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρει-
ας Ιονίων Νήσων. Η κυρία Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Περιφε-
ρειακή Αρχή στη δημόσια υγεία, στην κοινωνική πολι-
τική και τη διασυνδεσιμότητα για κάθε νησί, ενώ εξήρε
τη συνεργασία της με τον υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη
και τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

ΑΔΕΔΥ

Στάσεις εργασίας 
σε οκτώ περιφέρειες

Στάσεις εργασίας σε οκτώ περιφέρειες της χώρας κή-
ρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔY. Στόχος είναι
να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο να λά-
βουν μέρος στις συγκεντρώσεις και στα συλλαλητήρια
που γίνονται για την ανάδειξη των ζητημάτων της παι-
δείας. Οι στάσεις αφορούν τις Περιφέρειες Δυτικής Ελ-
λάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
κης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλά-
δας, Κεντρικής Μακεδονίας, Λεκανοπεδίου Αττικής. Οι
στάσεις εργασίας θα είναι από τις 12.00 ως τη λήξη του
ωραρίου, και σε διαφορετικές ημέρες σε κάθε περιφέ-
ρεια, από τις 16 Φεβρουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου.
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Βόρειο Αιγαίο



Ε
ντός των επόμενων ημερών αναμένε-
ται να υπογραφεί από τον περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και την

ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση για την ανακα-
τασκευή του κλειστού γηπέδου καλαθο-
σφαίρισης «Πέτρος Καπαγέρωφ» στον Πει-
ραιά, μετά και το πράσινο φως που έδωσε το
Ελεγκτικό Συνέδριο, εγκρίνοντας τη νομιμό-
τητα του σχετικού διαγωνισμού.

Πρόκειται για ένα έργο που επί χρόνια
ήταν παγωμένο, καθώς το γυμναστήριο πα-
ραμένει κλειστό από το 2007. 

Το έργο θα κατασκευαστεί με χρηματοδό-
τηση της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού
προϋπολογισμού 8,5 εκατ. ευρώ, και αφού
ολοκληρωθούν οι εργασίες θα παραδοθεί
για χρήση και λειτουργία στο ΕΑΚΝ Αγίου
Κοσμά, που είναι ο φορέας διαχείρισης του
χώρου. Οι εργασίες ανακατασκευής αναμέ-

νεται να ξεκινήσουν εντός του επόμενου μή-
να και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κα-
τασκευής, στα τέλη του 2024 τα σωματεία και
οι φίλοι του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Πειραιά θα διαθέτουν ένα σύγχρο-
νο, λειτουργικό γήπεδο 1.500 θέσεων, που
σχεδόν για δύο δεκαετίες αποτελούσε αίτη-
μα και προσδοκία όλων των φορέων και των
πολιτών της περιοχής. Όπως επεσήμανε ο
περιφερειάρχης Αττικής: «Ύστερα από πολ-
λά χρόνια αναμονής, οι Πειραιώτες και όλοι
οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν στη διάθε-
σή τους ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέν-
τρο-πρότυπο στην Αττική. Κάνοντας πράξη
τις δεσμεύσεις μας, συμβάλλουμε έμπρακτα
στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση
αθλητικών υποδομών σε όλη την Αττική, κα-
θώς πιστεύουμε πως ο αθλητισμός είναι βα-
σική προϋπόθεση για το ευ ζην».

Προχωρά η ανάπλαση του Θεάτρου Πέτρας   
Έπειτα από οργανωμένες και μεθοδικές

προσπάθειες του δημάρχου Πετρούπολης
Στέφανου Βλάχου, ψηφίσθηκε στη Βουλή
των Ελλήνων η διάταξη που προβλέπει ότι
παραχωρείται κατά κυριότητα στον Δήμο
Πετρούπολης η έκταση επιφάνειας
74.202,14 τ.μ. του πρώην λατομείου «Μα-
ρασλή», στην οποία είναι εγκατεστημένο
το Θέατρο Πέτρας. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος
για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση
και την αποκατάσταση τόσο του Θεάτρου
Πέτρας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεών του, όσο και για την ανάδειξη και προστασία
του περιβάλλοντα χώρου. Ο Δήμος Πετρούπολης σκοπεύει να αναβαθμίσει τις υποδομές του
Θεάτρου Πέτρας, αποκαθιστώντας πρωτίστως τις φθορές που έχει αφήσει πάνω του ο χρό-
νος, δίνοντας ταυτόχρονα μια νέα διάσταση στις χρήσεις του, εκσυγχρονίζοντάς το και καθι-
στώντας το ενεργό και λειτουργικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Δίνουν «Ανάσα
Ζωής»

Η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία, στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής πρωτοβουλίας «Ανάσα Ζωής»
για την πρόληψη του καρκίνου του
πνεύμονα, με την υποστήριξη της
ΚΕΔΕ, πραγματοποίησε τη συμβο-
λική φωταγώγηση εμβληματικών
δημοτικών κτιρίων και μνημείων
σε όλη την Ελλάδα με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρ-
κίνου, ως ένδειξη υποστήριξης
και αναγνώρισης της αποστολής
της για την ευαισθητοποίηση των
πολιτών σχετικά με την υγεία του
πνεύμονα. Όπως τόνισε ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου: «Είναι μεγάλη χαρά για
εμάς να είμαστε αρωγοί και κοι-
νωνικοί συνοδοιπόροι σε τέτοιες
πρωτοβουλίες που υπηρετούν τη
δημόσια υγεία και τον πολίτη. Δε-
σμευόμαστε ότι θα συμπορευόμα-
στε με κάθε δράση που υπηρετεί
αντίστοιχους σκοπούς».

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, αν και
διανύουμε τον δεύτερο μήνα του
έτους, ο προϋπολογισμός παρα-
μένει… παγωμένος; Οι μέχρι
τώρα απόπειρες της διοίκησης
να τον ψηφίσει σκόνταψαν στην
απουσία της «πλειοψηφούσας
αντιπολίτευσης», που «πλήρω-
σε» έτσι τη διοίκηση για την άρ-
νησή της να συνεδριάσει εγκαί-
ρως για άλλα κρίσιμα ζητήματα
της πόλης. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κινητοποίηση 
για τα βαρέα  
Την απόσυρση του πορίσματος
της επιτροπής για τα Βαρέα και
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
(ΒΑΕ) ζητεί η ΠΟΕ-OΤΑ και κα-
λεί τους δικαιούχους του επι-
δόματος επικίνδυνης και αν-
θυγιεινής εργασίας στην Αυ-
τοδιοίκηση να συμμετάσχουν
στη στάση εργασίας της ΑΔΕ-
ΔΥ την Παρασκευή 18 Φε-
βρουαρίου, από τις 7.00 έως τις
11.00 το πρωί και στη συγκέν-
τρωση έξω από το Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους. Στα αιτή-
ματα της ΠΟΕ-ΟΤΑ περιλαμβά-
νονται η ένταξη νέων κατηγο-
ριών εργαζομένων και ειδικο-
τήτων στο επίδομα επικίνδυ-
νης και ανθυγιεινής εργασίας,
η πρόσληψη ιατρών εργασίας
και τεχνικών ασφαλείας σε
όλους τους δήμους και ο εκ-
συγχρονισμός των μέσων ατο-
μικής προστασίας που χορη-
γούνται στους εργαζομένους.

Αισθητικές
παρεμβάσεις  

Τα συνεργεία του Δήμου Λυκό-
βρυσης-Πεύκης συνεχίζουν τις αι-
σθητικές παρεμβάσεις σε ολόκλη-
ρη την πόλη. Όπως επισημαίνεται,
καθημερινά πραγματοποιούνται
καθαρισμοί από γκράφιτι και βα-
ψίματα των επιφανειών, χρωματι-
σμοί σε ευχάριστα χρώματα και
άλλες παρεμβάσεις σε κοινόχρη-
στους χώρους των δύο δημοτικών
μας ενοτήτων. Τις τελευταίες ημέ-
ρες, τα συνεργεία βρέθηκαν στην
παιδική χαρά στο Πνευματικό Κέν-
τρο της Λυκόβρυσης, στο Ηλιακό
Χωριό και στην οδό Δημοκρατίας
στην Πεύκη. Ο δήμαρχος Τάσος
Μαυρίδης τονίζει: «Πέρα από τα
σημαντικά έργα που προχωρούν
στον δήμο μας, εστιάζουμε στην
καθημερινότητα στις δύο Δημοτι-
κές μας Ενότητες. Τα συνεργεία
μας καθαρίζουν γκράφιτι, βάφουν
επιφάνειες σε τοίχους και παγκά-
κια, κάνουν φυτεύσεις και ομορ-
φαίνουν την εικόνα των κοινοχρή-
στων χώρων μας».
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Στην τελική ευθεία 
η ανακατασκευή 
του «Πέτρος Καπαγέρωφ» 
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Στο σκαμνί 
σήμερα ο Στάθης 
για τα ροζ  βίντεο 
Στο εδώλιο του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλο-
νίκης θα καθίσει σήμερα ο Στά-
θης Παναγιωτόπουλος με την
κατηγορία της παράνομης διο-
χέτευσης - διακίνησης μέσω
Διαδικτύου ευαίσθητων προ-
σωπικών δεδομένων που αφο-
ρούν την ερωτική ζωή. Παρά
τις κατηγορίες που αντιμετω-
πίζει ο πρώην παρουσιαστής
του «Ράδιο Αρβύλα», φαίνεται
να ζει μια φυσιολογική καθη-
μερινότητα. 
Η 30χρονη που τον κατήγγειλε
στέλνοντάς τον στο δικαστήριο
σε δηλώσεις της στο Star τόνι-
σε πως είναι αγχωμένη τόσο
επειδή θα δει τον Στάθη Πανα-
γιωτόπουλο όσο και επειδή θα
υπάρχουν δημοσιογράφοι.
«Είμαι αγχωμένη που πρέπει
να αντικρίσω τον άνθρωπο που
μου έκανε όλα αυτά», σημεί-
ωσε η 30χρονη. «Προσπαθώ να
μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά
μου, γιατί θέλω να προστατεύ-
σω κάποια άτομα από το φιλικό
και οικογενειακό περιβάλλον
που δεν γνωρίζουν για αυτή
την υπόθεση. Επίσης, δεν θα
ήθελα να στιγματιστώ, γιατί αυ-
τό θα ήταν κάτι που θα με επη-
ρεάσει στο μέλλον σε κάποια
δουλειά ή σε κάποια σχέση».
Εντωμεταξύ, ο δικηγόρος της
30χρονης, Απόστολος Λύτρας,
δήλωσε ότι θα αξιωθεί «αγωγή
αποζημίωσης για την ηθική
βλάβη που έχει υποστεί, όπως
μπορεί αυτή να προσδιοριστεί.
Έστω σε οικονομικό επίπεδο.
Θα είναι άνω των 200.000 ευρώ.
Από εκεί και μετά η ζημία είναι
ανεπανόρθωτη, δεν καλύπτε-
ται με το οικονομικό».

Tου Κώστα Παππά 

H
εκδικητική πορνογραφία λαμβά-
νει πλέον σημαντικές διαστάσεις
σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως
διαπιστώνει και ο διεθνής Τύπος.

Το φαινόμενο στα χρόνια της πανδημίας έλαβε
ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Πολλοί είναι
εκείνοι που αναρωτιούνται αν υπάρχουν τα τε-
χνολογικά μέσα που θα μπορούσαν να φρενά-
ρουν αυτό το φαινόμενο.

Απέναντι λοιπόν σε αυτό το ζήτημα ήρθε και
στην Ελλάδα μια νέα, δωρεάν και καινοτόμος τε-
χνολογία μέσω της Ανοιχτής Γραμμής καταγ-
γελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο
Διαδίκτυο (SafeLine.gr) του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,
η οποία υποστηρίζει τα θύματα μη συ-
ναινετικού διαμοιρασμού εικόνας ή
βίντεο στον κυβερνοχώρο. Το νέο αυτό
εργαλείο (StopNCII.org) προσφέρει στους
χρήστες τη δυνατότητα να επέμβουν σε περί-
πτωση που υποψιάζονται ότι κάποια πολύ προ-
σωπική φωτογραφία τους ή βίντεο έχει ανεβεί
στο Facebook ή στο Instagram.

Για τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογικής
εφαρμογής μίλησε στην «Political» η Μελτίνη
Χριστοδουλάκη, υπεύθυνη της Ανοιχτής Γραμ-
μής για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδί-
κτυο (SafeLine.gr). 

«Το ψηφιακό αποτύπωμα»
Αναφερόμενη στο νέο αυτό τεχνολογικό ερ-

γαλείο απέναντι στο revenge porn, μας είπε:
«Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο το Sto-
pNCII.org, στο οποίο συμμετέχει η γραμμή μας
SafeLine.gr, που αποσκοπεί στην καταπολέ-
μηση της εκδικητικής πορνογραφίας και γενι-

κότερα διευκολύνει στην απομάκρυνση φωτο-
γραφιών ή βίντεο, τα οποία εμπεριέχουν προ-
σωπικές μας στιγμές και ανεβαίνουν στο Δια-
δίκτυο χωρίς τη συναίνεσή μας. Το πολύ ση-
μαντικό είναι ότι ο ίδιος ο χρήστης έχει τη δυ-
νατότητα να έχει τον έλεγχο της προσωπικής
του πληροφορίας χωρίς να μεσολαβήσει κά-
ποιος τρίτος φορέας. Μπορεί ο ίδιος να χρησι-
μοποιήσει το εργαλείο με το να στείλει εκεί την
προσωπική του πληροφορία. Όταν λέμε να
στείλει, δεν εννοούμε το περιεχόμενο. Με το
που θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, αυτή η
φωτογραφία ή το βίντεο θα λάβει ένα συγκε-

κριμένο διαδικτυακό ψηφιακό
αποτύπωμα, μια κρυπτογρα-

φημένη πληροφορία». 
Και προσθέτει: «Αυτό το

αποτύπωμα θα το ψάξουν
οι εταιρείες του Διαδι-
κτύου, συγκεκριμένα το

Facebook ή το Instagram,
για να δουν αν αυτό το αποτύ-

πωμα υπάρχει στις πλατφόρμες
τους. Εφόσον το εντοπίσουν, αυτομάτως το κα-
τεβάζουν. Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα. Ο χρήστης μπορεί να έχει
πλέον τη διαχείριση της δικής του υπόθεσης.
Επί του παρόντος, οι εταιρείες που συμμετέ-
χουν είναι το Facebook και το Instagram, αλλά
ευελπιστούμε αυτό να επεκταθεί και σε άλλες
δημοφιλείς πλατφόρμες για ουσιαστικότερα
αποτελέσματα. Σε αυτή την προσπάθεια συμ-
μετέχουν 43 χώρες, το θέμα είναι πολύ σοβαρό
και έχει πάρα σημαντικές διαστάσεις στην Ελ-
λάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». 

Αναφερόμενη στην ταυτότητα της γραμμής
SafeLine, η κυρία Χριστοδουλάκη επισήμα-
νε: «Η SafeLine είναι η ελληνική ανοιχτή
γραμμή που δέχεται καταγγελίες για το πα-

ράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Υλοποι-
είται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευ-
νας που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης
και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2003. 

«Συνεχείς καταγγελίες»
Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η απομά-

κρυνση από το Διαδίκτυο εικόνων ή βίντεο
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Λαμβά-
νουμε καθημερινά καταγγελίες, γιατί το διαδι-
κτυακό έγκλημα είναι διαφορετικό σε σχέση
με το 2003 που ξεκινήσαμε». Και τόνισε ακό-
μη: «Λαμβάνουμε καθημερινά καταγγελίες για
πάρα πολλών ειδών διαδικτυακά ζητήματα,
συμπεριλαμβανομένων της παραβίασης προ-
σωπικών δεδομένων, της διαδικτυακής απά-
της, του bullying, της διαδικτυακής απειλής,
του απορρήτου των επικοινωνιών και της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρωταγωνιστούμε
επίσης σε πολλές ενημερωτικές δράσεις για τα
θέματα αυτά. Η γραμμή μας μπορεί να δεχτεί
και ανώνυμες καταγγελίες, γιατί δεν υπάρχει
πια δισταγμός να καταγγείλει κάτι που είδε στο
Διαδίκτυο και θεωρεί ότι είναι παράνομο. Η
γραμμή μας επίσης συνεργάζεται πάρα πολύ
στενά με τη μονάδα δίωξης ηλεκτρονικού εγ-
κλήματος όλα αυτά τα χρόνια και είναι μέλος
του ευρωπαϊκού οργανισμού in hope». 

Η Μελτίνη Χριστοδουλάκη, 
υπεύθυνη της Ανοιχτής Γραμμής
για το παράνομο περιεχόμενο 
στο Διαδίκτυο (SafeLine.gr), 
εξηγεί πώς λειτουργεί 
η εφαρμογή StopNCII.org 

Τεχνολογικό «όπλο» κατά
εκδικητικής πορνογραφίας
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Του Κώστα Παππά

Τ
ο όνομά του προήλθε από τα
στρατεύματα του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, που παρατήρησαν ότι
τα άρρωστα και τραυματισμένα

άλογα που έτρωγαν φύλλα και φρούτα
του συγκεκριμένου φυτού ανάρρωναν
γρηγορότερα, αποκτούσαν περισσότερη
δύναμη, ενώ το τρίχωμά τους γινόταν δυ-
νατότερο και πιο λαμπερό. Ο λόγος για το
ιπποφαές, που στην αρχαιότητα ήταν ιδι-
αίτερα διαδεδομένο και χρησιμοποιούν-
ταν ευρέως. 

Στην εποχή μας, το φυτό χρησιμοποιεί-
ται μόλις τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι
κοινό μυστικό ότι ανήκει στην ομάδα των
αγροτικών προϊόντων που έχουν μεγάλες
δυνατότητες παραγωγής, εξαγωγής και
ικανοποιητικού καθαρού κέρδους για
τους παραγωγούς. Αν σε όλα αυτά κάποι-
ος συνυπολογίσει και τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα του προϊόντος στην Ελλάδα σε
σχέση με τους ανταγωνιστές λόγω των ευ-
νοϊκών εδαφολογικών και κλιματολογι-
κών συνθηκών, τότε μόνο αισιόδοξος
μπορεί να είναι για την παραγωγή του. 

Μία από τις πολλές καλλιέργειες σε διά-
φορα μέρη της χώρας βρίσκει εφαρμογή
σε χωράφια στους Αγίους Θεοδώρους, λί-
γα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Καρ-
δίτσας, όπου παραγωγοί καλλιεργούν αυ-
τό το προϊόν, που επιδρά ευεργετικά στην
ανθρώπινη υγεία, αποτελώντας παράλλη-
λα μια ικανοποιητική προοπτική για το
μέλλον του πρωτογενούς τομέα. 

Χαμηλότερο κόστος παραγωγής
Η ομάδα παραγωγών ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΕΛ-

ΛΑΣ, όπως ονομάζεται, ιδρύθηκε το 2015.
Για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της συγ-
κεκριμένης ελληνικής υπερτροφής μίλη-
σε στην «Political» ο υπεύθυνος του γεω-
πονικού τμήματος της ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΕΛΛΑΣ
Κωνσταντίνος Κόκκινος, ο οποίος περι-
γράφοντας τα πλεονεκτήματα του φυτού
στην Ελλάδα είπε: «Η ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΕΛΛΑΣ
καλλιεργεί ποικιλίες με ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά, αφού δεν έχουν αγκάθια και
έχουν και μίσχο, δηλαδή αποκολλάται εύ-
κολα ο καρπός από το κλαδί. Αυτό δίνει
πολύ καλή ικανότητα συλλογής ανά οκτά-
ωρο σε έναν εργάτη. Σε σχέση με τον αν-
ταγωνισμό για τις ποικιλίες που έχουν αγ-
κάθια, μας κατεβάζει αρκετά το κόστος
παραγωγής.

Η δεύτερη διαφοροποίηση έχει να κά-
νει με τις εδαφολογικές συνθήκες της Ελ-
λάδας που δημιούργησαν ουσιαστικά το
ελληνικό ιπποφαές και το γευστικό του
αποτέλεσμα θεωρείται από τα καλύτερα
στον κόσμο, σε ό,τι αφορά τα σάκχαρα και
τη χαμηλή οξύτητα. Επίσης το μέγεθός

του είναι αρκετά μεγάλο λόγω της ποικι-
λίας. Είναι μια υπερτροφή».

Ο κ. Κόκκινος πρόσθεσε: «Αυτό που κά-
νει το ελληνικό προϊόν ξεχωριστό είναι ότι
συνδυάζει πάρα πολύ υψηλά χαρακτηρι-
στικά ποιότητας, βιταμινών και ω-λιπα-
ρών οξέων, αλλά είναι και μεγαλόκαρπο
και πολύ γευστικό. Λόγω του κλίματος της
Ελλάδας συλλέγουμε τον Ιούνιο, όταν ο
κύριος όγκος της παγκόσμιας παραγωγής
βγαίνει τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
Οι ίδιες ποικιλίες που καλλιεργούνται στη
Ρωσία, στη Σιβηρία συλλέγονται τέλος
Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου».

«Να ανεβάσουμε την παραγωγή»
Όσον αφορά το ενδιαφέρον από άλλες

χώρες, ο κ. Κόκκινος τόνισε ότι είναι πολύ
μεγάλο: «Ιδιαίτερα από αγοραστές που
θέλουν αυτές τις διαφοροποιήσεις. Ου-
σιαστικά το δικό μας ιπποφαές είναι και
επιτραπέζιο και ο χυμός του έχει πολύ κα-
λή γεύση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Εμείς θέλουμε να ανεβάσουμε την παρα-
γωγικότητα που διαχειριζόμαστε, ώστε να
καλύψουμε αυτούς τους αγοραστές.

Υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία, Γερμανία,
Σουηδία, ΗΠΑ και Καναδά. Πέρυσι που
δεν ήταν μια καλή χρονιά, η ΙΠΠΟΦΑΕΣ
ΕΛΛΑΣ διαχειρίστηκε περίπου 40 τόνους.
Δεν ήταν μια καλή χρονιά και λόγω της
κακοκαιρίας “Ιανός” στην Καρδίτσα, όπου
χτύπησε τα παλιά μας κτήματα, και κατά
δεύτερον από τον πάγο και το χαλάζι που
έκαναν ζημιές».

Ο κ. Κόκκινος επισήμανε ακόμα: «Οι

καλλιεργητές που συνεργάζονται μαζί
μας είναι περίπου 98 και υπάρχουν και
εργάτες και όλοι οι άνθρωποι που κινούν-
ται γύρω από την καλλιέργεια». 

Ο κ. Κόκκινος τόνισε σχετικά με τις
προοπτικές αυτής της καλλιέργειας ότι εί-
ναι ευοίωνες λόγω και της υψηλής κερδο-
φορίας που έχει ένας καλλιεργητής του
προϊόντος: «Το κόστος παραγωγής είναι
χαμηλό λόγω των ποικιλιών. Οι τιμές στον
παραγωγό κυμαίνονται από 3 ευρώ και
πάνω και το καθαρό κέρδος είναι 2 ευρώ
το κιλό κατά τον έκτο χρόνο στην πλήρη
παραγωγή». 

Ο υπεύθυνος του γεωπονικού
τμήματος της ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΕΛΛΑΣ
Κωνσταντίνος Κόκκινος 
εξηγεί γιατί η υπερτροφή που 
παράγουμε στη χώρα μας
έχει ξετρελάνει τις ξένες αγορές 

Το ελληνικό ιπποφαές 
στα καλύτερα του κόσμου 



Γ
ια εντοπισμό σημαντικής ποσότητας αλ-
κοόλ και όχι «ελάχιστης όπως κάποιοι
έσπευσαν να παρουσιάσουν» κάνει λόγο ο

τεχνικός σύμβουλος της Γεωργίας Μπίκα, Δημή-
τρης Γαλεντέρης.

«Δεν υπάρχει μικρή κατανάλωση αλκοόλ ή η ελά-
χιστη όπως βιάστηκαν να δηλώσουν από την πλευρά
των φερόμενων ως κατηγορουμένων. Ήταν εντελώς
λάθος αυτό το συμπέρασμα. Τα ποσοστά αιθανόλης
σύμφωνα με τις τοξικολογικές προκύπτουν σημαν-
τικά, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απώλειες
στη συνείδηση», συμπλήρωσε. 

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της 24χρονης
μετά τη διαπίστωση για την κατανάλωση αλκοόλ, η
οποία σύμφωνα με τον ίδιο δεν ήταν αμελητέα, ανα-
μένεται να ενσωματώσει το παραπάνω στοιχείο στην
τεχνική έκθεση που θα συνταχθεί και θα παραδοθεί
στην ανακρίτρια την επόμενη εβδομάδα. «Η ανακρί-
τρια θα αποφασίσει τι θα κάνει, εμείς προσπαθούμε
να βοηθήσουμε για να έχει καλύτερη εικόνα και
κρίση», κατέληξε.  Όπως έγινε γνωστό, το επιπρό-
σθετο στοιχείο για τα ποσοστά του αλκοόλ θα κατα-
τεθεί στην ανακρίτρια μαζί με τον τελικό φάκελο την
επόμενη εβδομάδα.

Παρελθόν θα αποτελεί επίσημα από τις 10 Φεβρουαρίου ο
ποδηλατόδρομος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Θεσσαλονίκης έβαλε τη «σφραγίδα» για την αναστολή

λειτουργίας του συγκεκριμένου ποδηλατόδρομου, που δημι-
ουργήθηκε πριν από 18 μήνες εξαιτίας της πανδημίας, ωστό-
σο -όπως αποδείχθηκε από τις μετρήσεις- ήταν πολύ μικρά
τα επίπεδα χρήσης από τους ποδηλάτες.

Αναστέλλεται ο ποδηλατόδρομος στην Κωνσταντίνου Καραμανλή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το «The Bricklayer»
φέρνει… Χόλιγουντ
ξανά τον Μάρτιο 

Το Χόλιγουντ έρχεται και πάλι
στη Θεσσαλονίκη. Τον Μάρτιο ξε-
κινούν τα γυρίσματα της νέας ται-
νίας «The Bricklayer», τα οποία
θα γίνουν στο λιμάνι, στην Άνω
Πόλη, στην Αριστοτέλους, στο
Καπάνι, στη Θέρμη, αλλά και στη
Χαλκιδική, όπως ανέφερε ο περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Απόστολος Τζιτζικώστας,
έπειτα από συνάντηση με τον
Αμερικανό παραγωγό Rob van
Norden. Πρόκειται για ένα κατα-
σκοπικό θρίλερ βασισμένο σε βι-
βλίο, που έχει ήδη εκδοθεί, με
πρωταγωνιστές τον Aaron Eck-
hart και τη Nina Dobrev.

Τι μέτρησε και πώς
αξιοποιήθηκε 
ο Γ. Γεωργαντάς

Το επιτυχημένο έργο του στο
υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμι-
σης φαίνεται ότι μέτρησε για να προ-
ωθηθεί στη θέση του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης ο Κιλκισιώτης
βουλευτής και υφυπουργός Γιώργος
Γεωργαντάς στη θέση του παραιτη-
θέντα Σπήλιου Λιβανού. Ο κ. Γεωρ-
γαντάς το 2012 εκλέχθηκε για πρώτη
φορά βουλευτής και δυο χρόνια αρ-
γότερα ο τότε πρωθυπουργός Αντώ-
νης Σαμαράς τον διόρισε υφυπουργό
Παιδείας. Σήμερα είναι η πρώτη φο-
ρά που αναλαμβάνει ως επικεφαλής
υπουργικό χαρτοφυλάκιο.

Χιλιάδες 
βοηθητικό
προσωπικό 
και κομπάρσοι 
στα γυρίσματα
Στα γυρίσματα της ταινίας, που θα
διαρκέσουν δύο μήνες, θα συμμε-
τάσχουν περίπου 3.000 βοηθητι-
κοί ηθοποιοί, ενώ σκηνές της ται-
νίας θα γυριστούν και στα ελληνι-
κά. Μεταξύ άλλων θα χρησιμοποι-
ηθεί και το Δημαρχείο Θεσσαλονί-
κης και στο πλαίσιο αυτό, ο παρα-
γωγός και ο σκηνοθέτης Renny
Harlin συναντήθηκαν με τον δή-
μαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα και την
αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολι-
τισμού Μαρία Καραγιάννη. 

«Ικανή να προκαλέσει απώλεια συνείδησης 
η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της 24χρονης»

Πλήρης ο φάκελος 
για το γήπεδο του ΠΑΟΚ  

Πέρασε από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ το θέμα του γηπέδου
του ΠΑΟΚ με τις απαραίτητες βελτιώσεις όσον αφο-
ρά τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενέργειες που
πρέπει να κάνουν τόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης όσο
και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πλέον ο
φάκελος που θα δοθεί στο ΣτΕ από πλευράς Πολιτεί-
ας είναι πλήρης και απομένει η απόφαση του ΣτΕ,
ώστε να εκδοθεί και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς 
στον «Φάρο του Κόσμου» 

Στον «Φάρο του Κόσμου», στον οικισμό του Αγί-
ου Νεκταρίου
στον Δενδροπότα-
μο, βρέθηκε ο αν-
τιπρόεδρος της
Κομισιόν, Μαργα-
ρίτης Σχοινάς, στο
πλαίσιο της πα-
ρουσίας του στη
Θεσσαλονίκη. Τα
παιδιά που μένουν
στον «Φάρο» και ο πατέρας Αθηναγόρας παρου-
σίασαν το έργο που επιτελείται εκεί, με τον κ.
Σχοινά να δηλώνει εντυπωσιασμένος.

Άρχισε η ονοματολογία για
τις νομαρχιακές στο ΚΙΝΑΛ 

Ξεκίνησαν οι ζυμώσεις για τη στελέχωση των νο-
μαρχιακών επιτροπών του ΚΙΝΑΛ στον νομό Θεσσα-
λονίκης. Τα πράγματα στη Β’ Περιφέρεια φαίνεται
πως είναι απλά, καθώς, για την ώρα τουλάχιστον,
από καμία πλευρά δεν προβάλλεται αντίρρηση να
συνεχίσει να βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση ο
Γιάννης Κυανίδης. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν αυτό
επιθυμεί και ο ίδιος. Τα πράγματα, ωστόσο, στην Α’
Θεσσαλονίκης είναι διαφορετικά. Οι γλώσσες λένε
πως κάποιοι πιέζουν τον Χρήστο Παπαστεργίου να
πάρει θέση, ήδη ενδιαφέρον έχει εκφράσει ο Ευρυ-
βιάδης Ελευθεριάδης, ενώ στο τραπέζι έπεσε και το
όνομα του Χάρη Μελίδη.

Έρχεται την Τρίτη ο Αμυράς
Την ερχόμενη Τρίτη έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο

Γιώργος Αμυράς. Πρόκειται για την επίσκεψη την
οποία αναγκάστηκε να αναβάλει ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας την προηγούμενη βδο-
μάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στην
ατζέντα του κυρίου Αμυρά βρίσκονται θέματα που
αφορούν τα περιαστικά δάση αλλά και τον νέο Ορ-
γανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής. 
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Η διαμαρτυρία Καναδών φορτηγατζήδων ενάντια στα μέ-
τρα της κυβέρνησης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους
κατά του κορονοϊού έχει γίνει μαγνήτης ακροδεξιών, ρατσι-
στών και εξτρεμιστών σε όλο τον κόσμο.

Το «κομβόι της ελευθερίας», όπως ονομάστηκε η πορεία
των οχημάτων που κατέληξε στην Οτάβα προκαλώντας πα-
ράλυση στην καναδική πρωτεύουσα, ξεκίνησε πριν από δύο
εβδομάδες, σαν διαμαρτυρία για τον υποχρεωτικό εμβο-
λιασμό των οδηγών φορτηγών που διασχίζουν τα σύνορα

του Καναδά με τις ΗΠΑ. Στην πορεία, όμως, οι κινητοποι-
ήσεις απέκτησαν ευρύτερα αντιεμβολιαστικά και ακροδε-
ξιά χαρακτηριστικά αποκήρυξης συνολικά των περιοριστι-
κών μέτρων και εναντίωσης στην κυβέρνηση του Τζάστιν
Τριντό.

Ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ, ακροδεξιοί ινφλουένσερ και
ρατσιστικές ομάδες στον Καναδά στηρίζουν τις κινητοποι-
ήσεις, για να προωθήσουν τις δικές τους ακραίες απόψεις.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει online εκστρατείες συγκέν-

τρωσης χρημάτων υπέρ των Καναδών διαδηλωτών, που
έχουν ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια.

Καναδικού τύπου διαμαρτυρίες με κομβόι οχημάτων
σχεδιάζονται στις ΗΠΑ και σε πόλεις της Ευρώπης, μεταξύ
αυτών στις Βρυξέλλες, όπου έχει προγραμματιστεί παρό-
μοια κινητοποίηση για τις 14 Φεβρουαρίου.

Κρίνοντας ότι η κατάσταση είναι «εκτός ελέγχου», ο δή-
μαρχος της Οτάβα έχει κηρύξει από την Κυριακή την πόλη
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σ
υγκρατημένη αισιοδοξία για
αποκλιμάκωση της ουκρανικής
κρίσης εκφράζουν στο Παρίσι
μία ημέρα μετά το κρίσιμο τετ α

τετ που είχε ο Εμανουέλ Μακρόν με τον
Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο. Κάποιοι
αναλυτές κάνουν, μάλιστα, λόγο για
«γαλλικό κλειδί» που ενδέχεται να βρει
μια λύση στο αδιέξοδο, παρά το γεγονός
ότι ΗΠΑ και Ρωσία εξακολουθούν να κά-
νουν επίδειξη στρατιωτικής ισχύος γύρω
από την Ουκρανία. 

Ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε χθες
ότι εξασφάλισε, κατά τη διάρκεια των
πεντάωρων συνομιλιών που είχε με τον
Ρώσο ομόλογό του τη Δευτέρα, πως δεν
θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στην
Ουκρανία. Γάλλος αξιωματούχος είπε λί-
γο αργότερα ότι ο Πούτιν δεσμεύθηκε να
μην αναλάβει προς το παρόν νέες στρα-
τιωτικές πρωτοβουλίες κοντά στην Ου-
κρανία. 

Πρόσθεσε ότι ο Ρώσος ηγέτης συμφώ-
νησε επίσης ότι τα στρατεύματα που θα
συμμετάσχουν σε στρατιωτική άσκηση
στο έδαφος της Λευκορωσίας, κοντά στα
σύνορα της Ουκρανίας, θα αποσυρθούν

μόλις ολοκληρωθούν τα γυμνάσια. Ο ίδιος
ο Πούτιν χαρακτήρισε τις συνομιλίες
«χρήσιμες και ουσιαστικές», υποστηρί-
ζοντας ότι ορισμένες από τις ιδέες του
Μακρόν θα μπορούσαν να αποτελέσουν
τη βάση για περαιτέρω κοινά βήματα.

Το τραπέζι των 4 μέτρων…
Τα διεθνή ΜΜΕ σχολίασαν και το τρα-

πέζι μήκους τεσσάρων μέτρων στο οποίο
κάθισαν για να συζητήσουν Πούτιν και
Μακρόν. Κάποιοι, όπως η γαλλική εφη-
μερίδα «Liberation», είδαν το κωμικά
μακρύ τραπέζι σαν σύμβολο του χάσμα-
τος που χωρίζει τη Ρωσία από τη Δύση,
και άλλοι το θεώρησαν σαν επίδειξη
ισχύος εκ μέρους του Πούτιν, που ήθελε
να δείξει από την πρώτη στιγμή στον Μα-
κρόν ποιος έχει το πάνω χέρι. 

Συνεχίζοντας τη διπλωματική πρωτο-
βουλία, ο Γάλλος πρόεδρος συναντήθη-
κε χθες με τον Ουκρανό ομόλογό του
Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, από
όπου δήλωσε ότι «έχουμε τώρα τη δυ-
νατότητα να προχωρήσουμε στις δια-
πραγματεύσεις».

Ο Μακρόν θα έχει σήμερα συνομιλίες

και με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ
Σολτς στο Βερολίνο.

Το ΝΑΤΟ
Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι

εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μακροπρό-
θεσμης στρατιωτικής ανάπτυξης στην
Ανατολική Ευρώπη για να ενισχύσει την
άμυνά του, ενώ έξι ρωσικά πολεμικά
πλοία κατευθύνονται από τη Μεσόγειο στη
Μαύρη Θάλασσα για να συμμετάσχουν σε
ναυτικές ασκήσεις. Η Μόσχα άρχισε επί-
σης στρατιωτικές ασκήσεις με πυραυλικά
συστήματα και τεθωρακισμένα στη νότια
στρατιωτική περιφέρεια της Ρωσίας, η
οποία συνορεύει με την Ουκρανία και πε-
ριλαμβάνει την προσαρτημένη Κριμαία.

ΦΦλερτ με την πολιτική
για τον 29χρονο εγγονό
του JFK

Νέος, ωραίος, απόφοιτος του
Χάρβαρντ και με βαρύ όνομα, ο
29χρονος εγγονός του JFK ετοιμά-
ζεται να ακολουθήσει τα βήματα της
δυναστείας και να ασχοληθεί με την
πολιτική. Ο Τζακ Κένεντι Σλό-
σμπεργκ, που μόλις αποφοίτησε
από το Χάρβαρντ με δύο πτυχία, από
τη Νομική και τη Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων, είναι στο επίκεντρο
της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, όπου
αναρωτιούνται αν θα δουν άλλον
έναν Κένεντι στην πολιτική αρένα.

Ο μοναδικός άρρην εγγονός του
JFK και της Τζάκι ακούει στο όνομα
Τζον Μπουβιέ Κένεντι Σλό-
σμπεργκ. Αλλά όπως ο παππούς
του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζον Φ. Κένεντι, προτιμά να τον φω-
νάζουν «Τζακ». Είναι γιος της Κά-
ρολαϊν Κένεντι, κόρης του δολοφο-
νημένου πρώην προέδρου των ΗΠΑ
Τζον Φ. Κένεντι, και του σχεδιαστή
Έντουιν Σλόσμπεργκ. Ο Τζακ στηρί-
ζει με θέρμη τους Δημοκρατικούς
και δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του.
«Η πολιτική σίγουρα με ενδιαφέ-
ρει», είπε στο CNN. 

Αναλυτές αναφέρουν πως 
ο Μακρόν ενδέχεται να βρει 
μια λύση στο αδιέξοδο - ΗΠΑ
και Ρωσία εξακολουθούν 
να κάνουν επίδειξη 
στρατιωτικής ισχύος

H Ακροδεξιά επιχειρεί να ανακάμψει διεθνώς μέσω του… Καναδά!
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ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ23

«Γαλλικό κλειδί» για 
την ουκρανική κρίση



TETAΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ24

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία και
τις επισκέψεις στην εφορία για όσους αποκτούν ακίνητα ή
κινητά περιουσιακά στοιχεία με κληρονομιά με την ηλε-
κτρονική υποβολή και των δηλώσεων φόρου κληρονο-
μιάς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τον Απρίλιο οι δη-
λώσεις αυτές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
πλατφόρμας myProperty από το γραφείο του συμβολαι-
ογράφου, ενώ μέχρι τον Μάρτιο η ΑΑΔΕ θα έχει εντάξει

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλες τις δηλώσεις γονικών
παροχών και δωρεών, οι οποίες σήμερα υποβάλλονται
χειρόγραφα στις εφορίες.

Να σημειωθεί ότι για τις κληρονομιές δεν ισχύει το
αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει για γονι-
κές παροχές και δωρεές προς τους συγγενείς της πρώτης
κατηγορίας, ενώ από φέτος πολλοί φορολογούμενοι που
κληρονομούν ακίνητα θα κληθούν να πληρώσουν υψηλό-

τερο φόρο λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών.
Σημειώνεται πως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-

δων συμμετέχει στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας «Ελλάδα 2.0», έχοντας εμπλοκή σε οκτώ με-
ταρρυθμίσεις και 18 επενδύσεις στον Άξονα 4.1 «Φορολο-
γικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση
της φορολογικής διοίκησης» του Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές
επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας».

Κληρονομιές: Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις από τον Απρίλιο

Α
ντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος
για την πληρωμή και του φετινού
ΕΝΦΙΑ μετά και την τελευταία μεί-
ωση 13% που ανακοίνωσε η κυβέρ-

νηση την περασμένη εβδομάδα. Αυτό που θα
πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι
να ελέγξουν εκ νέου την περιουσιακή τους
κατάσταση όπως αυτή αποτυπώνεται στο Ε9
και να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλεί-
ψεις που θα εντοπίσουν. 

Τη μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δεί-
ξουν και αυτοί που αγόρασαν ή πούλησαν ακί-
νητο το 2021 και εκείνοι που «τακτοποίησαν»
επιφάνειες ακινήτων που δεν είχαν δηλώσει
στο Ε9.

Διορθώσεις χωρίς πρόστιμο
Σημειώνεται ότι οι διορθώσεις γίνονται χω-

ρίς την επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ
και μπορεί να περιορίσουν τη φορολογική
επιβάρυνση που θα ξεκινήσει προς το Πάσχα,
οπότε και αναμένεται να σταλούν τα «ραβασά-
κια» για τον ΕΝΦΙΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι με-
ταβολές που έγιναν το 2021 στην περιουσιακή
κατάσταση των φορολογουμένων δηλώνον-
ται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην ηλεκτρο-
νική πύλη της ΑΑΔΕ έως το τέλος Μαΐου 2022,
ενώ η ΑΑΔΕ άνοιξε τη Δευτέρα την πλατφόρ-
μα για την υποβολή δηλώσεων Ε9 έτους 2023,
δηλαδή για μεταβολές περιουσιακής κατά-
στασης που πραγματοποιούνται από την 1η Ια-
νουαρίου 2022 και μετά.

Τι πρέπει να κάνουν
Όσοι αποκτούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα ή

θέλουν να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινή-
των τους θα υποβάλουν δήλωση στοιχείων
ακινήτων (Ε9) και θα πρέπει να ακολουθή-
σουν τα παρακάτω βήματα:
� Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε
Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχι-
κής σελίδας επιλέξτε «Δημιουργία δήλωσης

Ε9» για να προβείτε στις απαραίτητες τροπο-
ποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.
� Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/δια-
γράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και
οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
� Αν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα
υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγρα-
φικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέ-
τρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσο-
στό συνιδιοκτησίας κ.λπ.) και επίσης κάντε
γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέ-
σω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερί-
σματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου
είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αν-
τικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
� Αν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο
τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτεί-
ται τροποποίηση.
� Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσε-

ων Ε9 ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή
του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτί-
σματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή
επικαρπία.
� Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής / μεταβο-
λής / διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε,
θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά
πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία
συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμ-
βολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία
διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημε-
ρομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου)
κ.λπ.
� Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9
μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμέ-
νων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία
τους.
� Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε αποθηκεύε-
ται προσωρινά.

� Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της πε-
ριουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε πώς
έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης
περιουσιακής κατάστασης.
� Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης
Ε9 και αν επιθυμείτε μεταφορά της δήλωσης
στο επόμενο έτος.

Δέκα βήματα στο Ε9 που
ίσως μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Προσοχή για όσους
αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητο
το 2021 και για εκείνους που 
«τακτοποίησαν» επιφάνειες
ακινήτων που δεν είχαν 
δηλώσει



Σ
τα 4,85 δισ. ευρώ, ή 450 ευρώ
κατά κεφαλήν, ανήλθαν οι χρη-
ματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων κατά

την περυσινή χρονιά, ενώ μέσω του
τραπεζικού συστήματος «ξεκλειδώνει»
ρευστότητα 6,5 δισ. ευρώ για τις επιχει-
ρήσεις που έχουν πληγεί από την παν-
δημία.

Η Ελλάδα αποτελεί τον μεγαλύτερο
κατά κεφαλήν δικαιούχο χρηματοδό-
τησης της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Εγγυήσεων, ενώ μόνο η ΕΤΕπ
θα διαχειριστεί 5 δισ. ευρώ από το Τα-
μείο Ανάκαμψης.

Οι δράσεις της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ
παρουσιάστηκαν στη συνάντηση που
είχαν ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας με τον αντιπρόεδρο
της τράπεζας C. Thomsen και εκπρό-
σωπους των ελληνικών τραπεζικών
ομίλων. Η χρηματοδότηση του Ομίλου
ΕΤΕπ στην Ελλάδα αντιπροσώπευσε το
2,7% του ΑΕΠ, τη μεγαλύτερη συμμετο-
χή σε οποιαδήποτε χώρα ανά τον κό-
σμο. Όπως ανέφερε ο υπουργός, ο
Όμιλος ΕΤΕπ συνέβαλε καθοριστικά
προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο ανα-
πληρωτής υπουργός Θόδωρος Σκυλα-
κάκης ανακοίνωσε ότι η συνεργασία
ΥΠΟΙΚ - ΕΤΕπ εγκαινιάζεται με επεν-
δύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ μέσω του
Ταμείου Ανάκαμψης.

Νέες δραστηριότητες
Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-

δύσεων ενέκρινε χρηματοδοτήσεις
ύψους 2,9 δισ. ευρώ για νέες δραστη-

ριότητες του δημόσιου και του ιδιωτι-
κού τομέα με στόχο τη στήριξη νέων
επενδύσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η συμμετοχή τού Ευρωπαϊκού Ταμείου
Επενδύσεων κατέγραψε επίσης ρεκόρ,
ανερχόμενη συνολικά σε 1,96 δισ. ευ-
ρώ για τη στήριξη επενδύσεων εταιρει-
ών σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Τα-
μείου Εγγυήσεων, έχουν υπογραφεί
εγγυήσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ με ελ-
ληνικές τράπεζες, οι οποίες αντιστοι-
χούν σε χρηματοδοτήσεις ύψους 6,5
δισ. ευρώ για εταιρείες που έχουν πλη-
γεί από την πανδημία.

«Μαζί με την Alpha Bank, την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, τη Eurobank και
την Τράπεζα Πειραιώς, ο Όμιλος της
ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι οι ελληνικές εται-
ρείες στους τομείς του τουρισμού, των
υπηρεσιών και της μεταποίησης που
επλήγησαν από τον κορονοϊό, μπορούν
να συνεχίσουν να επενδύουν, να καινο-
τομούν και να δημιουργούν θέσεις ερ-
γασίας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της
ΕΤΕπ Christian Kettel Thomsen.

Οι τραπεζίτες
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha

Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε ότι «μέ-
σω της στρατηγικής σχέσης που έχει
αναπτύξει η Alpha Bank με την ΕΤΕπ

έχουν διοχετευθεί επί δεκαετίες πόροι
δισ. ευρώ προς την οικονομία». 

Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, γενικός
διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής
Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας,
υπογράμμισε ότι «η Εθνική μέσω της
ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδοτικά προϊόντα
στις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως δά-
νεια σε ΜμΕ, εργαλεία εγγυοδοσίας και
καινοτόμα χρηματοοικονομικά μέσα».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank
Φωκίων Καραβίας επεσήμανε ότι «η
Eurobank είναι εταίρος της ΕΤΕπ εδώ
και 15 χρόνια και η συμβολή της στη
χρηματοδότηση της οικονομίας είναι
καθοριστική». 

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου
υπογράμμισε ότι «τα τελευταία χρόνια
έχουμε συνεργαστεί με τον Όμιλο της
ΕΤΕπ σε χρηματοδοτικές δράσεις που
υπερβαίνουν τα 3 δισ. ευρώ, στηρί-
ζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις
στην υλοποίηση των επενδυτικών
τους σχεδίων».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Βασίλης Κικίλιας:
«Κατακόρυφη
αύξηση των
προκρατήσεων»

«Κατακόρυφη αύξηση των προκρατήσεων
για τη νέα τουριστική περίοδο καταγράφει η
Ελλάδα», τονίζει ο υπουργός Τουρισμού Βα-
σίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στον «Οι-
κονομικό Ταχυδρόμο», αναφέροντας μεταξύ
άλλων τα εξής: «Η εικόνα που παίρνουμε από
τους tour operators, τις αεροπορικές εται-
ρείες, τα ξενοδοχεία, την κρουαζιέρα, είναι
πολύ καλή. Από τις πρώτες μέρες του 2022,
διαπιστώνουμε κατακόρυφη αύξηση των
προκρατήσεων».

Στην ερώτηση αν η Ελλάδα μπορεί να ξε-
περάσει το επίπεδο του 2019 ως προς τον
τουρισμό, ο κ. υπουργός αναφέρει ότι η προ-
σπάθεια του υπουργείου έχει ένα και μόνο
στόχο: Η Ελλάδα να κάνει πρωταθλητισμό
στον τουρισμό το καλοκαίρι του 2022. «Αυτή
θα είναι μια νίκη της χώρας. Το έπαθλό της
είναι το “μέρισμα” που θα επιστραφεί στη μέ-
ση ελληνική οικογένεια. Με νέες θέσεις ερ-
γασίας, με αύξηση του εισοδήματος, με νέες
επενδύσεις». Την ίδια στιγμή συμπληρώνει
ότι η σύγκριση με την περίοδο πριν από τον
κορονοϊό δεν είναι δόκιμη, υπογραμμίζοντας
ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που ταξιδεύει ο κά-
θε πολίτης.

Στο μεταξύ, ο κ. Κικίλιας έκανε ειδική ανα-
φορά στις πρωτοβουλίες της TUI στη Ρόδο,
αναφέροντας ότι η επιλογή ενός ελληνικού
νησιού-brand μόνο τυχαία δεν είναι. Έχει να
κάνει με μια Ελλάδα η οποία, αφού επέδειξε
ιδιαίτερη ανθεκτικότητα τα πρώτα δύο χρόνια
της πανδημίας, ετοιμάζεται να πρωταγωνι-
στήσει στην προσεχή τουριστική περίοδο. 
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ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ25

Σκυλακάκης: «Η συνεργασία
εγκαινιάζεται με επενδύσεις
άνω του 1 δισ. μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης» - 
«Ξεκλειδώνει»
ρευστότητα 6,5 δισ. ευρώ
μέσω τραπεζών 

«Ζεστό» χρήμα 4,85 δισ.
στην Ελλάδα από την ΕΤΕπ



Η
πορεία των διεθνών αγορών
θα επηρεάσει και το ελληνικό
χρηματιστήριο λόγω απου-

σίας σημαντικών εσωτερικών ειδή-
σεων. Οι επενδυτές αναμένουν την
τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δει-
κτών MSCI στις 9 Φεβρουαρίου. Πάν-
τως, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει
να επιδείξει αξιοπρόσεκτη αμυντική
συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα
και καταγράφει απόδοση ανώτερη
των αγορών του εξωτερικού κυρίως
λόγω των εισροών που υπάρχουν
στον τραπεζικό κλάδο. Από τεχνικής
πλευράς ο Γενικός Δείκτης θέλει επι-
βεβαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα
των 950 - 961 μονάδων προκειμένου
να ελπίζει σε κίνηση προς τις 1.013
και με απώτερο στόχο τις 1.060 μονά-
δες. Αν χαθεί η στήριξη στις 936, οι αμέσως επόμενες εν-
τοπίζονται στις 928 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 917 (εκ-
θετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 911 και η ζώνη 900 - 885, την
οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Για τον

δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η μέχρι πρότινος αντί-
σταση στις 2.200 - 2.240 μονάδες έχει μετατραπεί σε
βραχυπρόθεσμη στήριξη και όσο ανθίσταται οι «buyers»
έχουν ελπίδες για αναρρίχηση προς τις 2.366 - 2.390 μο-
νάδες. 

Mytilineos: Deal με Aquila 
για έργα στην Ισπανία

Η Mytilineos μέσω του Τομέα Ανάπτυξης
Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης
Ενέργειας (RSD) και η Aquila Capital, εται-
ρεία επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης και
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, υπέ-
γραψαν συμφωνία για την πώληση ενός
χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων
ισχύος 100 MW στη Νότια Ισπανία. Στο πλαί-
σιο αυτό, η Aquila Capital αποκτά δύο φωτο-
βολταϊκά έργα με ορίζοντα λειτουργίας έως
το τέλος του γ’ τριμήνου 2022. Πρόκειται για
τα έργα Jaen και Guillena στην Ανδαλουσία,
ισχύος 50 MW το καθένα, που βρίσκονται
υπό κατασκευή από τον Τομέα RSD της
Mytilineos. Μόλις τεθούν σε λειτουργία, τα
έργα αυτά θα παράγουν περίπου 200 GWh
100% «πράσινης» ενέργειας ετησίως.

Στη Space το νέο σύστημα
Ενεργειακής Διαχείρισης 
το ΔΑΑ
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έπειτα
από διαγωνιστική διαδικασία επέλεξε τη
Space Hellas για τον εκσυγχρονισμό του
Συστήματος παρακολούθησης της Ενερ-
γειακής Διαχείρισης των εγκαταστάσεών
του. Η λύση που θα αναπτυχθεί βασίζεται
στη SenseOne IoT Platform της εταιρείας
SenseOne, μέλους του Ομίλου Space Hel-
las, που θα λειτουργεί ως Κεντρική Πλατ-
φόρμα Ενεργειακής Διαχείρισης για την
παρακολούθηση, την καταγραφή και τη
δημιουργία αναφορών ενεργειακών δε-
δομένων των εγκαταστάσεων του ΔΑΑ.
Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα θα επιτρέπει
την ανταλλαγή και αξιοποίηση δεδομένων
από υφιστάμενα πληροφοριακά συστή-
ματα αλλά και το Κεντρικό Σύστημα Αυτο-
ματισμού (BΜS) του ΔΑΑ. 

Νίκας: Πρώτη εταιρεία
αλλαντικών με ανακυκλώσιμες
συσκευασίες

Με νέα εταιρική εμφάνιση, πλήρη αλλαγή
του λογοτύπου της και «πράσινες» συσκευα-
σίες η εταιρεία αλλαντικών Νίκας πρωτοπο-
ρεί και εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην αγορά
τροφίμων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση. Η Νίκας γίνεται η πρώτη εταιρεία αλλαν-
τικών στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί υλικά
από πλήρως ανακυκλώσιμες ύλες για τα συ-
σκευασμένα προϊόντα της. Με την πρωτο-
βουλία αυτή η εταιρεία μετατρέπει περισσό-
τερες από 21.000.000 συσκευασίες της σε
απολύτως ανακυκλώσιμες. Έτσι εκτιμάται
ότι φέτος οι καταναλωτές θα μπορούν να
ανακυκλώσουν περίπου 214 τόνους υλικών
συσκευασίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για
να στηρίζει σταθερά τον αγροτικό κόσμο. Στο πλαίσιο
αυτό, μέχρι την έναρξη του συστήματος υποδοχής
Ετησίων Δηλώσεων Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ 2022) από τα
Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ (ΚΥΔ) η Τράπεζα
Πειραιώς προκειμένου να διευκολύνει τους αγρότες
για τη μεταβατική αυτή περίοδο θα δέχεται τα αιτήματα
για χορήγηση Κάρτας του Αγρότη με βάση τις περσινές
δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021. Η Κάρτα του Αγρότη παρέχεται
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμ-
φωνηθεί με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δι-

ευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών σε ρευστότητα. Για τον λόγο αυτό φέτος δέχεται τις αιτήσεις νωρίτερα από κάθε άλλη
χρονιά, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, συναισθάνεται τις ανάγκες των αγροτών για την κάλυψη των
παραγωγικών τους αναγκών με κάθε πρόσφορο μέσο και με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.

Η Groupama Ασφαλιστική έλαβε τις δύο κορυφαίες διεθνείς πιστοποι-
ήσεις ISO 27001 & ISO 27701 για την αποτελεσματική παρακολούθηση και
τον συντονισμό ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έπειτα από επιτυ-
χή έλεγχο που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου και επι-
θεώρησης. Σήμερα η πλειοψηφία των οργανισμών στηρίζεται σε συστήμα-
τα πληροφοριών για να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και
δραστηριότητές τους. Είναι επομένως κρίσιμο να μπορούν να διασφαλί-
σουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, την ορθή επεξεργασία και
ακεραιότητα των δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους, καθώς και να βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων πληρο-
φορικής που χρησιμοποιούν. Μόνο ο πραγματικά αποτελεσματικός συντονισμός των ανθρώπων, των διαδικασιών και των συ-
στημάτων μπορεί να αποτελέσει ασφαλές κριτήριο επιτυχίας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Η Groupama πιστοποιήθηκε με δύο ISO

Η Πειραιώς παρέχει ρευστότητα και μέσω της Κάρτας του Αγρότη
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ΧΑ: Το διεθνές κλίμα θα κρίνει την τάση



Σ
τοχευμένο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανα-
κοίνωσε η Eurobank, καλώντας τους ενδιαφερό-
μενους να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 28 Φε-

βρουαρίου (προσφέρεται όμως μπόνους σε όσους
απαντήσουν έως τις 16 Φεβρουαρίου). Το πρόγραμμα
εστιάζει σε μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους σε συγ-
κεκριμένες περιοχές της χώρας και προβλέπει τρεις
επιλογές και μέγιστη αποζημίωση έως 140.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κα-
λούνται να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω παροχών:
1) Εφάπαξ: Παροχή ενός συνολικού ποσού (εφάπαξ)
που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και
πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής
τους.
2) Αναγκαστική άδεια δύο ετών: Παροχή μιας σταδιακής
μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών
εισφορών για τα επόμενα δύο έτη, λαμβάνοντας παράλ-
ληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του
εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της
αναγκαστικής άδειας.
3) Αναγκαστική άδεια τριών ετών: Αποκλειστικά όσοι εί-
ναι γεννημένοι πριν από τις 2/1/1969 θα έχουν την εξής
επιπλέον επιλογή: Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας κα-
ταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για
τα επόμενα τρία έτη, λαμβάνοντας παράλληλα αναγκα-
στική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέ-
ον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ ποσού)
που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής
άδειας.

Βίκος: Μονάδα παραγωγής 
και εμφιάλωσης στα Ιωάννινα

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ (Βίκος
ΑΕ) ανακοίνωσε την ανέγερση μιας νέας μονάδας πα-
ραγωγής και εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών. Το
νέο, υπερσύγχρονο βιομηχανοστάσιο στο Καλπάκι του
Δήμου Πωγωνίου περιλαμβάνει δύο γραμμές παραγω-
γής (γυαλί και can), της κορυφαίας γερμανικής εταιρεί-
ας Krones. Πρόκειται για μια σημαντική αναπτυξιακή
επένδυση ύψους 22 εκατ. ευρώ, η οποία ενισχύει το
επιχειρηματικό αποτύπωμα αλλά και την παραγωγική
δυναμικότητα της εταιρείας Βίκος. Η νέα εγκατάσταση
έρχεται μετά την ολοκλήρωση ενός επίσης μεγάλου
επενδυτικού πλάνου, ύψους 25 εκατ. ευρώ, την τελευ-
ταία πενταετία και αποτελεί συνέχεια της μεθοδικής
στρατηγικής εξέλιξης και ανάπτυξης που ακολουθεί με
συνέπεια η εταιρεία. Η νέα μονάδα έχει δυνατότητα να
παράγει 42.000 αλουμινένιες συσκευασίες (cans) ανά
ώρα και 20.000 γυάλινες φιάλες ανά ώρα. Η νέα παρα-
γωγή έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα
(359.000 ανά ώρα), φτάνοντας τη συνολική δυναμικότη-
τα της εταιρείας στις 421.000 φιάλες ανά ώρα, που την
καθιστά κορυφαία στη χώρα.

Χήτος: Πρόγραμμα ασφάλειας, 
ζωής και υγείας για το προσωπικό

Η Χήτος ΑΒΕΕ, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συνει-
σφορά των ανθρώπων της στη συνεχή ανάπτυξη της εται-
ρείας, προχωράει στην παροχή ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας για
το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της. Το πρόγραμμα
ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας της Χήτος ΑΒΕΕ πε-
ριλαμβάνει σημαντικές καλύψεις και προνόμια όπως
πλήρη νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή, πρωτοβάθμια
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν ετήσιο
checkup, ειδικές παροχές μητρότητας και ένα σύνολο πα-
ροχών σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ομαδικής
ασφάλισης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Cosmote TV: Αποκλειστική
συνεργασία με BBC Studios 
έως το 2024

Σε αποκλειστική συνεργασία με έναν από τους
κορυφαίους παραγωγούς και διανομείς περιεχο-
μένου παγκοσμίως, τα BBC Studios, προχώρησε
η Cosmote TV
για την επόμε-
νη τριετία. Στο
πλαίσιο της
συμφωνίας οι
συνδρομητές
της Cosmote
TV θα απολαμ-
βάνουν κάθε
χρόνο περισ-
σότερες από 45 ώρες νέων πολυαναμενόμενων
σειρών και νέων κύκλων σειρών σε α’ τηλεοπτική
μετάδοση, ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους πάνω
από 400 ώρες περιεχομένου, ετησίως, από εμ-
βληματικές σειρές του BBC, όπως τα βραβευμένα
με BAFTA «Doctor Foster» και «Call the Midwife».
«Μέσω της συμφωνίας μας με τα BBC Studios εμ-
πλουτίζουμε το portfolio μας με υψηλού επιπέδου
περιεχόμενο που είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές
στην Ελλάδα και οι συνδρομητές μας μπορούν να
απολαύσουν σε α’ τηλεοπτική μετάδοση και on
demand», δήλωσε ο executive director της Cos-
mote TV Δημήτρης Μιχαλάκης.

Πιστοποίηση Great Place 
to Work για την Kafea Terra
H Kafea Terra, 100% ελληνική βιομηχανική εται-
ρεία επεξεργασίας και εμπορίας καφέ, με υπερη-
φάνεια ανακοινώνει ότι απέκτησε την πιστοποί-
ηση Great Place to Work έπειτα από μεθοδική και
διεξοδική αξιολόγηση από τον οργανισμό Great
Place to Work Hellas. Η πιστοποίηση βασίζεται
κατά κύριο λόγο στην άμεση, ανώνυμη και εμπι-
στευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι
εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπει-
ρία τους στο εργασιακό περιβάλλον και επικεν-
τρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες: αξιοπιστία,
σεβασμός, δικαιοσύνη, υπερηφάνεια και συντρο-
φικότητα.

Η Westnet ενισχύει το
χαρτοφυλάκιό της με AUX

Η Westnet, μέλος του ομίλου εταιρειών Olympia
και κορυφαίος διανομέας προϊόντων τεχνολογίας
σε Ελλάδα και Κύπρο, ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της
με τα προϊόντα επαγγελματικού κλιματισμού AUX
επεκτείνοντας τη συνεργασία της με τον κορυφαίο
Όμιλο AUX. Ο Όμιλος AUX είναι ένας από τους μεγα-
λύτερους πολυσχιδείς επιχειρηματικούς ομίλους
της Κίνας και ένας από τους ισχυρότερους στον κό-
σμο με δραστηριότητα στις οικιακές συσκευές, τα
κλιματιστικά προϊόντα, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, τις
ιατρικές υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματο-
οικονομικές επενδύσεις. 
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Νέο πρόγραμμα
εθελούσιας εξόδου 
από Eurobank

Διάψευση από την Ευρωπαϊκή Πίστη
Η Ευρωπαϊκή Πίστη με γνώμονα την ομαλή λειτουργία
της αγοράς προέβη στην εξής ανακοίνωση κατόπιν
πρόσφατων δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού τύπου
που τη «φωτογραφίζουν»: Η εταιρεία και εξ όσων γνω-
ρίζουμε οι μέτοχοί της δεν έχει υπογράψει οποιαδή-
ποτε συμφωνία με οποιονδήποτε αναφορικά με την πι-
θανή μεταβίβαση μετοχών της. Η εταιρεία, σύμφωνα
με τις πάγιες αρχές της, θα ενεργήσει σύμφωνα με τον
νόμο και χωρίς καθυστέρηση, ενημερώνοντας το
επενδυτικό κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο, αν και
εφόσον συντρέξουν σχετικές προϋποθέσεις προς ανα-
κοίνωση.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τ
ο μεγάλο ντέρμπι των επαναλη-
πτικών προημιτελικών του Κυ-
πέλλου ανάμεσα στην ΑΕΚ και
τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ (20.00), στη

ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας, κλέβει όλο
το focus της σημερινής ποδοσφαιρικής
ημέρας. Στο τέλος, ένας θα πανηγυρίσει
και θα αρχίσει να ετοιμάζεται για το επό-
μενο ντέρμπι, καθώς όποιος προκριθεί,
θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό
ή τον Παναιτωλικό (18.00) στα ημιτελικά.
Στο πρώτο ματς του Αγρινίου ο Παναιτωλι-
κός είχε νικήσει 2-1 τον Ολυμπιακό.

Στο άλλο ματς της ημέρας, ο Παναθη-
ναϊκός πάει… εκδρομή στην Καρδίτσα
(16.00) για να συναντήσει την Αναγέννηση,
την οποία είχε νικήσει 4-0 στη Λεωφόρο.
Στα ημιτελικά, ο Παναθηναϊκός θα αντιμε-
τωπίσει τη Λαμία, η οποία πέταξε έξω τον

Άρη, 0-0 στο Χαριλάου, 1-0 στην πρω-
τεύουσα της Φθιώτιδας. Όλα τα ματς γί-
νονται στη σκιά της δολοφονίας του Άλκη.

Στο ΟΑΚΑ, ένας άλλος λόγος αναγκαιό-
τητας για πρόκριση της ΑΕΚ, πέραν του
γοήτρου, είναι, όπως επισημαίνουν στην
Ένωση, και οι προσβλητικές δηλώσεις του
Ρουμάνου προπονητή του ΠΑΟΚ Ραζβάν
Λουτσέσκου μετά το 0-0 της Τούμπας,
που χαρακτήρισε την Ένωση «μικρή ομά-
δα». Η επίσημη ΑΕΚ απάντησε… ήπια, λό-
γω καλών σχέσεων του Δημήτρη Μελισ-
σανίδη με τον Ιβάν Σαββίδη. «Δεν ασχο-
λούμαστε με δηλώσεις επικοινωνιακού
τύπου και σκοπιμότητας», η ανάρτηση της
«κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ στα social media.
Επί αγωνιστικών, η ΑΕΚ έχει τον Αραούχο
σε φουλ φόρμα, σκοράρει με ευκολία,
ενώ ο ΠΑΟΚ προέρχεται από εξαιρετικές

εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Θα σφυρίξει
ο Σουηδός Αντρέας Έκμπεργκ. Θυμίζου-
με ότι ισχύει ο κανονισμός τού εκτός
έδρας γκολ στο Κύπελλο, δηλαδή, στο 1-1,
2-2 κ.λπ. προκρίνεται ο ΠΑΟΚ.

Στο «Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός δεν
θα έχει εύκολο έργο κόντρα στον Παναι-
τωλικό. Μπορεί να τον νίκησε 3-1 πριν από
μία εβδομάδα για το πρωτάθλημα, αλλά οι
Αγρινιώτες έχασαν κλασικές ευκαιρίες
για γκολ, έχουν στα υπέρ τους και το 2-1
του πρώτου αγώνα. Στη νίκη του Ολυμπια-
κού 3-0 επί του Ιωνικού την περασμένη
Κυριακή, ο Βατσλίκ έκανε τέσσερις σωτή-
ριες αποκρούσεις. Κάτι δεν πάει καλά
στην άμυνα. Διαιτητής ο Γκορτσίλας.

Στην Καρδίτσα, ο Παναθηναϊκός πάει να
γλείψει τις πληγές του από τις τρεις συνε-
χόμενες ήττες, με Αστέρα Τρίπολης, ΟΦΗ

και ΠΑΟΚ. Είναι η ομάδα που από την αρ-
χή της σεζόν δεν έχει πετύχει γκολ από
κόρνερ και έχει εκτελέσει κοντά στα 90!
Τον αγώνα θα διευθύνει ο Σιδηρόπουλος.

Και τα τρία παιχνίδια θα μεταδοθούν
από την Cosmote TV.

Βγαίνουν τα ζευγάρια των
ημιτελικών: Ολυμπιακός -
Παναιτωλικός, Αναγέννηση
Καρδίτσας - Παναθηναϊκός

Κύπελλο: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ



Η
οικογένεια του Ολυμπιακού
ήταν εκεί για να αποτίσει φό-
ρο τιμής στα 21 παιδιά της

Θύρας 7, που ποδοπατήθηκαν κατά
την έξοδο από το γήπεδο. Ήταν 8 Φε-
βρουαρίου του 1981, αποφράδα μέρα
που σημειώθηκε η μεγαλύτερη πο-
δοσφαιρική τραγωδία στην Ελλάδα.
Μετά το ματς Ολυμπιακός - ΑΕΚ 6-0,
οι φίλαθλοι από τη θύρα 7 κινήθηκαν
προς την έξοδο, αλλά αυτή ήταν κλει-
στή. Στα σκαλιά, έπαθαν ασφυξία και
έφυγαν από τη ζωή, παίρνοντας μαζί
τους ατέλειωτα «γιατί». Συνήθως, οι
θύρες ανοίγουν δέκα λεπτά πριν από
το τέλος των αγώνων για όσους θέ-
λουν να εξέλθουν. Εκείνη την ημέρα δεν άνοιξαν και η Ελλάδα βυθίστηκε στο πένθος. Στο «Καραϊσκάκης» όσοι μαζεύ-
τηκαν κι άφησαν ένα λουλούδι, δεν ξέχασαν και τον αδικοχαμένο Άλκη Καμπανό και μέσα σε ανατριχίλα φώναξαν το
όνομά του και κρέμασαν πανό. Διότι ο θάνατος δεν έχει χρώμα. «Αθάνατοι», φώναξε το πλήθος. Στεφάνι, όπως κάθε
χρόνο, κατέθεσε και η ΠΑΕ ΑΕΚ, αφού ένας εκ των 21 ήταν «δικό» της παιδί. Πριν από δέκα χρόνια στεφάνι είχε στείλει
και ο σύνδεσμος οπαδών ΠΑΟΚ Κορδελιού, ενέργεια που είχε χειροκροτηθεί από το πανελλήνιο.

«Αθάνατοι» οι 21 και ο Άλκης Βία και στη Χαλκίδα
Και ενώ το αίμα του Άλκη ακόμα κυλάει στου

Χαριλάου, στη Χαλκίδα ένα ζευγάρι δέχτηκε επί-
θεση στην περιοχή της Κανήθου από ροπαλοφό-
ρους-κουκουλοφόρους. Φώναξαν συνθήματα
κατά του Παναθηναϊκού και άρχισαν να τους χτυ-
πούν. Το περιστατικό έγινε στις 31 Ιανουαρίου και
καταγγέλθηκε στην αστυνομία στις 4 Φεβρουαρί-
ου. Το θύμα, 29 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο.

Οι Αντετοκούνμπο 
είδαν την ταινία τους

Την ταινία τους «Greek Freak» παρακολούθη-
σε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του
Βερόνικα και τον αδελφό του Θανάση. Είναι αφιε-
ρωμένη στη ζωή τους και γυρίστηκε και στην Ελ-
λάδα. Εξερχόμενος από τα στούντιο της Disney+
που έκανε την παραγωγή, ο Γιάννης δήλωσε:
«Ήταν μια υπέροχη μέρα στα στούντιο της Disney,
παρακολουθώντας την ταινία για το ταξίδι της οι-
κογένειάς μου. Ανυπομονώ να τη μοιραστώ με
τον κόσμο».

Βία και στο ερασιτεχνικό
πρωτάθλημα!

Η Ελλάδα παραμένει άναυδη από τη στυ-
γνή δολοφονία του Άλκη και μερικά χιλιόμε-
τρα από τη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, έγι-

ναν θλιβερά επεισόδια στον αγώνα Άρης Κασ-
σανδρείας - Ανθεμούς Γαλάτιστας. Στην αρχή

ήρθαν στα χέρια οι ποδοσφαιριστές και μετά ει-
σέβαλαν στο γήπεδο οι χούλιγκαν και έστειλαν
στο νοσοκομείο τρεις παίκτες και τον προπονητή
των φιλοξενουμένων. 

Ο Μπατίστ επιτέθηκε 
σε θεατή!

Κάποιες αποδοκιμασίες από την κερκίδα έκα-
ναν έξαλλο τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού
Μάικ Μπατίστ, που έφυγε από τον πάγκο και του
επιτέθηκε. Ο Μπατίστ, που έγραψε «χρυσή» ιστο-
ρία με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού,
ανήκει στο προπονητικό τιμ των Ουίζαρντς, δεν
άντεξε τις αποδοκιμασίες του θεατή στο ματς με
τους Χιτ και ευτυχώς τον συγκράτησε ο Τόμας
Μπράιναν με τον Τόμας Χάρελ.

Επειδή το ζητούμενο των καιρών είναι οι influencers και η
επιδραστικότητα στη νεολαία όλου του κόσμου, ο Κριστιά-
νο Ρονάλντο έφτασε τους 400 εκατομμύρια followers!
Ακολουθούν: Κάιλι Τζένερ 309, Λιονέλ Μέσι 306, Σελένα
Γκόμεζ 295, Ντουέιν Τζόνσον 295, Αριάνα Γκράντε 294,
Κιμ Καρντάσιαν 285, Μπιγιονσέ 237, Τζάστιν Μπίμπερ
220, Κλόε Καρντάσιαν 219.

Αυγενάκης 
για οπαδικό 
κίνημα

Η δημιουργία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λεσχών Φιλάθλων, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στην
καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ φιλάθλων διαφορετικών ομάδων, είναι
ο στόχος του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, μετά τη δολοφονία του Άλκη. Κι ακόμα, να
υπάρχει επικοινωνία με τους θεσμικούς φορείς. Μακάρι…

SPORTS
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Ο Κριστιάνο 400 εκατ. followers
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Ο Γιάννης Πάριος συναντά μουσικά
τον γιο του Good Job Nicky στο «Σπίτι
με το Mega» το ερχόμενο Σάββατο.

• Ο γιος του Κώστα Χαρδαβέλλα,
Κωνσταντίνος, νοσηλεύεται με
υπερκόπωση. «Κατέρρευσε ο
οργανισμός μου», ανακοίνωσε
στο προφίλ του.

• «Ο Πάνος (Νάτσης) ήταν ένα υπέρο-
χο πλάσμα και χάθηκε άδικα και χωρίς
λόγο», ήταν τα πρώτα λόγια της συν-
τρόφου του, Διονυσίας.

• Πρόβα… μελαχρινής έκανε η
Κατερίνα Καινούργιου! Δοκίμα-
σε περούκα με μαύρα μακριά
μαλλιά και της πήγαινε πολύ!

• Ο γιος του αείμνηστου Ανέστη Βλά-
χου, Ηρακλής, καταγγέλλει πως η δια-
θήκη του πατέρα του είναι πλαστή.
«Δεν είναι τα γράμματά του», δήλωσε.

• Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γιόρ-
τασε τα 34α γενέθλιά της στη Χα-
βάη!

• Αποκαλυπτική η Κάτια Δανδουλάκη:
«Κάνω τα πάντα στο πρόσωπό μου
εκτός από να το παραμορφώνω».

• Δέκα χρόνια από τη γνωριμία
τους γιόρτασαν η Έλενα Παπαρί-
ζου και ο σύζυγός της Ανδρέας
Καψάλης.

• Μεγάλη συναυλία του Χρήστου Δάν-
τη στη Νέα Υόρκη μόνο για εμβολια-
σμένους.

• Αποθέωση στο Instagram για
την ποπ τραγουδίστρια Ζόζεφιν
Βέντελ που πόζαρε αγκαλιά με
γουρουνάκι σε παραλία στις
Μπαχάμες.

• Τούρτα «μπέργκερ» για τα on air γε-
νέθλια του Άκη Παυλόπουλου στην
εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open.

• Σύννεφα στη σχέση της Μαρίας
Σάκκαρη με τον γιο του πρωθυ-
πουργού, Κωνσταντίνο Μητσο-
τάκη.

Τ
ο Μέγαρο Μουσικής σηκώνει αυλαία με ένα
έργο-σταθμό για το ελληνικό θέατρο, την
«Αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπα-
νέλλη. Η θρυλική παράσταση μεταμορφώθη-

κε σε ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ από τον βραβευ-
μένο σκηνοθέτη Χρήστο Σουγάρη, με λαμπερό καστ 18
σημαντικών ηθοποιών, τον Στέφανο Κορκολή στο πιάνο
και τη διεύθυνση της ζωντανής ορχήστρας επί σκηνής
και τον έμπειρο Φωκά Ευαγγελινό στις χορογραφίες.

Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς θα κάνει πρε-
μιέρα την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, τιμώντας τα 100
χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου Έλληνα συγγρα-
φέα που υπέγραψε με τρόπο αριστουργηματικό δια-
χρονικά μεταπολεμικά έργα για την κοινωνική ζωή της
Ελλάδας. 

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε το 2022 «Έτος
Ιάκωβου Καμπανέλλη» ως φόρο τιμής και μνήμης στον
αναμορφωτή της νεοελληνικής δραματουργίας, στον
πολυγραφότατο ακαδημαϊκό, δημοσιογράφο και στι-
χουργό.

Η «Αυλή των θαυμάτων» είναι ένας ύμνος στην αέναη
προσπάθεια του Έλληνα να ξεπεράσει τα στενά γεω-
γραφικά πλαίσια, να αποτινάξει τη διαρκή φτώχεια, να
αντιμετωπίσει την έλλειψη σταθερότητας και να ριζώ-
σει σε έναν τόπο όπου μπορεί να ευημερήσει.

Η λαϊκή τάξη της Αθήνας αναβιώνει σε μια φτωχική
αυλή με τους καθημερινούς βιοπαλαιστές να κάνουν
όνειρα για μια καλύτερη ζωή, χορεύοντας και τραγου-
δώντας.

Τον πολυπληθέστατο θίασο των «ενοίκων» στην «Αυ-
λή των θαυμάτων» απαρτίζουν, μεταξύ άλλων, οι ση-
μαντικοί ηθοποιοί Γιώργος Γάλλος, Αλέξανδρος
Μπουρδούμης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρούλα Πατερά-
κη, Μάνος Βακούσης, Κόρα Καρβούνη, Ειρήνη Καρά-
γιαννη, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Κρις Ραντάνοφ, αλλά
και οι σπουδαίοι Φιλαρέτη Κομνηνού και Δημήτρης
Πιατάς.

Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, σε ένα σημείωμα που συ-
νόδευε την πρώτη παρουσίαση του έργου το 1957 στο
Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν», ανέφερε: «Αν με ρω-
τούσε κανείς τι θα ήθελα, σαν συγγραφέας, θα του
απαντούσα, “να γράψω έργα με όσο το δυνατόν γνησιό-
τερη την προέλευσή τους από τον τόπο μας”. Κι αν με
ξαναρωτούσαν ποια είναι η φιλοδοξία μου στο θέατρο,
θα ’λεγα πως θα ήθελα, με μια σειρά από θεατρικά έρ-
γα, ν’ ανακαλύψω τον Έλληνα σαν σύγχρονο άνθρωπο.
Θέλω να πω, ν’ ανακαλύψω τα χαρακτηριστικά των αν-
θρώπων του τόπου μου και του καιρού μου, μέσα από
την πρόσκαιρη έκφραση της σχέσης τους με τη σημερι-
νή κοινωνική πραγματικότητα».

Στο Μέγαρο η «Αυλή
των Θαυμάτων»

Η θρυλική παράσταση 
μεταμορφώθηκε σε ένα 
φαντασμαγορικό μιούζικαλ



Θα πέσουν μηνύσεις;

Ανείπωτος πόνος για τη Σίσσυ Χρηστίδου. Η πα-
ρουσιάστρια αποχαιρέτησε την Κυριακή τη λα-
τρεμένη της μαμά που έφυγε από τη ζωή, ωστόσο,
όπως ανακοίνωσε, είναι έτοιμη να κινηθεί νομικά
κατά των φωτογράφων στην κηδεία: «Ομολογώ
με θλίψη ότι, παρά τη θέληση και τη συναίνεσή
μας, πραγματοποιήθηκε λήψη φωτογραφιών αυ-
τών των τόσο δύσκολων και προσωπικών στιγμών
μας. Με το παρόν, καλώ να μην προχωρήσετε στη
δημοσίευση του υλικού αυτού. Σε αντίθετη περί-
πτωση επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώ-
ματός μου».

Γενέθλια στο Παλμ Σπρινγκς

Σε χλιδάτο, πεντάστερο θέρετρο στο κο-
σμοπολίτικο καλιφορνέζικο Παλμ Σπρινγκς
απολαμβάνουν πολυτελείς καλοκαιρινές
διακοπές η Μαριέττα Χρουσαλά και ο σύζυ-
γός της Λέοντας Πατίτσας. Το αγαπημένο
ζευγάρι χαλαρώνει κολυμπώντας στην τερα-
στίων διαστάσεων πισίνα, κάνοντας βαρκά-
δες, τζετ σκι αλλά και ατελείωτες ώρες ηλιο-
θεραπείας στην τεχνητή αμμουδιά. Το ταξίδι
συνέπεσε με τα γενέθλια του εφοπλιστή και η
παρουσιάστρια ανάρτησε κοινή τους φωτο-
γραφία με μαγιό πάνω σε κούνιες, γράφοντας
στο Instagram: «Σ’ αγαπώ μέχρι το φεγγάρι
και πάλι πίσω».

Η θρυλική ταινία των Σακελλάρι-
ου - Γιαννακόπουλου «Ούτε γάτα
ούτε ζημιά» μεταφέρεται στη μι-
κρή οθόνη (Alpha) στο πλαίσιο
της νέας σειράς «Τα Νεοκλασι-
κά», με πρωταγωνιστές τους
Ντορέττα Παπαδημητρίου και
Γιώργο Χρανιώτη. «Είκοσι χρόνια
μετά την πρώτη μας συνεργασία,
ήρθε η ώρα μας για την επόμενη.
Ο Γιώργος είναι συγκινημένος
και προσπαθεί να το κρύψει»,
αποκάλυψε με χιούμορ στο In-
stagram η γνωστή ηθοποιός.

«Τα Νεοκλασικά»

Η
Ελένη Τσαλιγοπούλου ετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρε-
μιέρα της σε μεγάλη μουσική σκηνή. Η καταξιωμένη ερμη-
νεύτρια, μαζί με πέντε σημαντικούς δεξιοτέχνες μουσικούς

(Μανώλη Πάππο, Φώτη Σιώτα, Γιάννη Παπαγεωργίου, Σπύρο Χατζη-
κωνσταντίνου και Άγη Παπαπαναγιώτου) καθώς και guests-έκπλη-
ξη, θα παρουσιάσει την παράσταση «Λαϊκή βραδινή», προσκαλών-
τας το κοινό σε μια εμπνευσμένη γιορτή με γνωστά τραγούδια που
άφησαν εποχή. Αφορμή για τη δημιουργία του συγκεκριμένου προ-
γράμματος είναι ο νέος δίσκος που ετοιμάζει και αναμένεται να κυ-
κλοφορήσει σύντομα, με κομμάτια του πολύ αγαπημένου της συν-
θέτη Απόστολου Καλδάρα, ένα όνειρο ετών για εκείνη που σε λίγο
καιρό θα πραγματοποιηθεί. «Από την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου
σας προσκαλώ στον “Σταυρό του Νότου Plus”, σε ένα λαϊκό πρό-
γραμμα γεμάτο σπουδαία τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει»,
έγραψε με ενθουσιασμό στον λογαριασμό της στο Instagram η ση-
μαντική ερμηνεύτρια.

ΓΓεννητούρια στη showbiz
Η Αμαρυλλίς έγινε μαμά! Το μεσημέρι της Δευτέρας, η γνωστή
τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι, καρπό του
έρωτά της με τον γνωστό επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα. Η
ευτυχισμένη μαμά κράτησε την εγκυμοσύνη της μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας και κανείς δεν θα μάθαινε τα ευχάριστα νέα,
αν δεν είχε προδώσει τα μυστικά γεννητούρια στο «Καλό
Μεσημεράκι» ο τραγουδιστής Γιώργος Σαμπάνης.

Είναι οριστικό: Αναστέλλεται η πρεμιέρα του
Αντώνη Ρέμου. Ο δημοφιλής ερμηνευτής ανα-
κοίνωσε την αναβολή των εμφανίσεών του, λό-
γω κορονοϊού, αναφέροντας: «Δεν είναι εφι-
κτό, την προσεχή περίοδο, να συμβαδίσει η
πρόταση ψυχαγωγίας με τις υπάρχουσες κυ-
βερνητικές διατάξεις και τα μέτρα που ορίζει ο
νόμος κατά της Covid-19. Μετά τα απανωτά
sold out από την πρώτη μέρα λειτουργίας, ανα-
μένουμε την άρση των μέτρων».
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«Λαϊκή βραδινή»

Αναβολή για τον Ρέμο



Π
ερισσότερο από το 40% των ασθενών με
σακχαρώδη διαβήτη ανήκειστην ηλικιακή
ομάδα 40-59 ετών, δηλαδή στον ενεργό
εργαζόμενο πληθυσμό. Ένας στους τρεις

περίπου διαβητικούς θα εμφανίσει διαβητική αμφι-
βληστροειδοπάθεια. 

«Ο ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να
γνωρίζει ότι το απορρυθμισμένο σάκχαρο μπορεί
να γίνει η αιτία για μια σειρά από σοβαρές επιπλο-
κές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ζωτικές λει-
τουργίες του όπως η όραση ή ακόμα και την ίδια τη
ζωή του.  Το ρυθμισμένο σάκχαρο σε συνδυασμό με
καλά επίπεδα λιπιδίων και αρτηριακής πίεσης συμ-
βάλλει σημαντικά στην πρόληψη των ως άνω
οφθαλμικών επιπλοκών, καθώς και όλων των επι-
πλοκών του σακχαρώδους διαβήτη», αναφέρει ο
χειρουργός-οφθαλμίατρος Κωνσταντίνος Φώτης.
Τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα έχουν ως
αποτέλεσμα τη συσσώρευσή του στα τοιχώματα των
αγγείων, προκαλώντας τη στένωση και την απόφρα-
ξη των αγγείων. Τα μικρά αγγεία όπως αυτά του αμ-
φιβληστροειδούς, καθώς και τα αγγεία που τρέ-
φουν τα νεύρα, ακριβώς λόγω της μικρής τους δια-
μέτρου επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτή τη συσσώ-
ρευση σακχάρου. 

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί
μορφή μικροαγγειοπάθειας που προκαλεί αλλαγές
στα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς. Σε
οποιαδήποτε φάση της αμφιβληστροειδοπάθειας
μπορεί να εμφανιστεί η διαβητική ωχροπάθεια, να
προσβληθεί δηλαδή η κεντρική περιοχή του αμφι-
βληστροειδούς, η ωχρά κηλίδα, που είναι υπεύθυνη

για την κεντρική μας όραση. Ενίοτε ο σακχαρώδης
διαβήτης μπορεί να προκαλέσει οίδημα στο οπτικό
νεύρο, κατάσταση που ονομάζεται διαβητική οπτική
νευροπάθεια. Αυτή δεν σχετίζεται με τη σοβαρότητα
της αμφιβληστροειδοπάθειας. Γενικά δεν επηρεάζει
σημαντικά την όραση, αλλά είναι ένας δείκτης μη
ικανοποιητικού ελέγχου του σακχαρώδους διαβήτη. 

Υπάρχουν επίσης και οφθαλμικές παθήσεις οι
οποίες δεν οφείλονται στον σακχαρώδη διαβήτη, αλ-
λά απαντούν συχνότερα και, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, εξελίσσονται ταχύτερα στους διαβητικούς. Αυ-
τές που θα πρέπει επίσης να ελέγχονται είναι: Η δι-
πλωπία, ο καταρράκτης, το γλαύκωμα, η απόφραξη
της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς ή
κλάδου αυτής. «Σήμερα, έχουμε πλέον αρκετές θε-
ραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της δια-
βητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, της ωχροπάθει-
ας και του οιδήματος της ωχράς κηλίδας. 

Αυτές περιλαμβάνουν την ενδοϋαλοειδική έγχυση
αντιαγγειογενετικών παραγόντων (Αντι-VEGF) ή
κορτικοστεροειδών, η οποία γίνεται με ένεση του
φαρμάκου στο εσωτερικό του ματιού», επισημαίνει ο
ιατρός και προσθέτει: «Όταν πλέον εμφανιστούν επι-
πλοκές της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας όπως σημαντικές αιμορραγίες ή/και
αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, τότε η θερα-
πεία είναι χειρουργική: είναι μια επέμβαση που ονο-
μάζεται pars plana υαλοειδεκτομή».
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kpapakosto@yahoo.gr

Το ρυθμισμένο σάκχαρο σε 
συνδυασμό με καλά επίπεδα λιπιδίων
και αρτηριακής πίεσης συμβάλλει 
σημαντικά στην πρόληψη

Συχνές επισκέψεις
στον οφθαλμίατρο
Στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, η πρώτη
εξέταση γίνεται εντός πενταετίας από τη
διάγνωση. Στα παιδιά ο πρώτος έλεγχος γί-
νεται στην πενταετία από τη διάγνωση ή στην
εφηβεία, όποιο προηγείται χρονικά. Στη συ-
νέχεια, ετήσια παρακολούθηση. Στον σακ-
χαρώδη διαβήτη τύπου 2, η πρώτη εξέταση
γίνεται αμέσως μετά τη διάγνωση της νόσου.
Στη συνέχεια, ετήσια παρακολούθηση. Και
στους δύο τύπους, η συχνότητα των ελέγχων
πιθανόν να αυξηθεί εφόσον διαπιστωθεί
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ανάλο-
γα με τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Στον
σακχαρώδη διαβήτη κύησης, η πρώτη εξέ-
ταση γίνεται αμέσως μετά τη διάγνωση και
τακτικά (ανά τρίμηνο) κατά τη διάρκεια της
κύησης. Αν ο διαβήτης δεν επιμείνει μετά
τον τοκετό, δεν απαιτείται περαιτέρω παρα-
κολούθηση.

Έχεις διαβήτη; 
Έλεγξε τα μάτια σου! Κωνσταντίνος Φώτης, 

χειρουργός-οφθαλμίατρος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Σελήνη περνά στο ζώδιο των Διδύμων, που για
εσάς σημαίνει ότι χρειάζεστε την επικοινωνία για
να λύσετε κάποια θέματα που σας απασχολούν.
Ίσως, μάλιστα, να περιμένετε μια επαγγελματική
απάντηση, που θα καθορίσει τις επόμενες κινή-
σεις σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αν και πρέπει να τακτοποιήσετε κάποια οικονο-
μικά θέματα, καλό είναι να κάνετε αυτές τις κι-
νήσεις μετά το μεσημέρι. Θα βρεθείτε γεμάτοι
από υποχρεώσεις και καταστάσεις, που μάλ-
λον δεν θα πρέπει να αγχωθείτε, γιατί από αύ-
ριο θα σταθεροποιηθούν αρκετά καλύτερα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς κυρίως του πρώτου δεκαημέρου, η Σε-
λήνη θα σας κάνει περισσότερο επικοινωνια-
κούς, ευέλικτους και θα προσαρμόζεστε σε κάθε
κατάσταση με ευκολία. Είναι μια μέρα με πολλές
εναλλαγές, που θα νιώσετε ότι θέλετε στη ζωή
σας μια ευχάριστη νότα, χωρίς να προβληματι-
στείτε για το οτιδήποτε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Εσάς τους Καρκίνους συνεχίζουν να σας απα-
σχολούν οι σχέσεις σας και κάθε πρόσωπο
που έχετε ζήσει μαζί του έντονες και σημαντι-
κές στιγμές. Φροντίστε να κάνετε πράγματα
που θα περιορίσουν την ψυχική και σωματική
καταπόνησή σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια του πρώτου δεκαημέ-
ρου, οι εναλλαγές στα συναισθήματα θα σας
δημιουργήσουν ένα πολυσύνθετο μωσαϊκό
με λόγια και συζητήσεις που αφορούν άτομα
με τα οποία σας ενώνει μια φιλία ή συνεργα-
σία. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη περνά στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας
και σας γεμίζει με έντονη επικοινωνιακή διάθε-
ση, που αφορά τον τρόπο που διαχειρίζεστε την
εικόνα σας προς τα έξω. Από την άλλη, η προ-
σωπική σας ζωή είναι γεμάτη με πολλές και ευ-
χάριστες συναντήσεις.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη στο ζώδιο των Διδύμων, κυρίως
μετά τις 13.00, θα σας προσφέρει αρκετά έν-
τονη επικοινωνία και αν υπάρξει νομικό θέ-
μα, θα λυθεί με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης,
η επαφή σας με το εξωτερικό, ή με έναν μα-
κρινό τόπο, θα έχει ευχάριστη κατάληξη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αν και θα υπάρξουν κάποιες αναγκαστικές χρη-
ματικές απώλειες για εσάς τους Σκορπιούς, θα
μπορέσετε να βρείτε στοχευμένες λύσεις, ανανε-
ώνοντας τα συναισθήματά σας, αλλά και το πε-
ριερχόμενο του πορτοφολιού σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη περνά στο διαμετρικά απέναντι από
το δικό σας ζώδιο, όπου θα αρχίσουν ακόμη
πιο έντονα να σας προβληματίζουν οι σχέσεις
σας, αλλά και τα συναισθήματα που γεννιούν-
ται μέσα από αυτές. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους πολυάσχολους Αιγόκερους, η
περίοδος αυτή είναι γεμάτη από γεγονότα και
εξελίξεις. Ξεκινά επίσης μια περίοδος που θα
αναζητήσετε έντονα την επαγγελματική σας
σταθεροποίηση ή θα δεχτείτε μια ενδιαφέρου-
σα πρόταση. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη σε ένα συμβατό με το δικό σας ζώ-
διο, αυτό των Διδύμων, θα σας δημιουργή-
σει την αίσθηση της συναισθηματικής εξέλι-
ξης στην προσωπική σας ζωή. Οι προβλημα-
τισμοί σας θα τακτοποιηθούν και θα βάλετε
βάση σε μια σχέση σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα θα σας απασχολήσουν ετεροχρονι-
σμένα θέματα, αλλά και θα μπορέσετε να
φροντίσετε εκκρεμότητες που αφορούν πρό-
σωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον.
Θα κάνετε ίσως κάποιες αγορές για να ομορ-
φύνετε το σπίτι σας, φτιάχνοντας έτσι και την
ψυχολογία σας. 
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H Σελήνη περνά σήμερα στο ζώδιο των Διδύμων,
ενώ βρίσκεται σε κενή πορεία, από τις 06.48 πμ
έως τις 12.27 μμ. Τις ώρες αυτές καλό είναι να
μην κάνετε σημαντικά πράγματα, αγορές και

νέα ξεκινήματα. Η μέρα αυτή θα μας δώσει αρκετά πιο
ανέμελη διάθεση για να επικοινωνήσουμε, να βρεθούμε
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά και να
εξερευνήσουμε τις προθέσεις των άλλων. Ίσως, μάλιστα,
να υπάρξουν πολλά πικάντικα νέα, που μπορεί να μη
μας αφορούν, αλλά να έχουμε την τάση να ταυτιστούμε
με τη μία ή με την άλλη πλευρά μιας κατάστασης.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Ο
ικονομία και πολιτική είναι συγκοι-
νωνούντα δοχεία. Αυτό δεν αποτε-
λεί κάποια νεωτεριστική παραδοχή
αλλά αξίωμα, όπως το 1+1=2. Η Ελ-

λάδα μέχρι σήμερα, από τον Ιούλιο του 2019 και
εντεύθεν, κατάφερε να αποκαταστήσει την
αξιοπιστία της διεθνώς. Αυτό, βέβαια, δεν συνέ-
βη από μόνο του. Προέκυψε έπειτα από εργώδη
προσπάθεια και συστηματική δουλειά του ιδίου
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά
και του συνόλου της κυβέρνησης.

Το βασικό στοιχείο της επιτυχίας της κυβέρ-
νησης είναι η συνέπεια λόγων και έργων και,
κυρίως, η εικόνα αξιοπιστίας που εξέπεμπε
διεθνώς και λόγω της αποτελεσματικότητάς
της αλλά και λόγω της πολιτικής σταθερότητας
που είναι απόρροια της διακυβέρνησης Μη-
τσοτάκη.

Το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότερο
το αίσθημα αυτό της σταθερότητας αποδυνα-
μώνεται λόγω τριών παραγόντων:

Πρώτον, η διεθνής ενεργειακή κρίση. Πρό-
κειται για μια κρίση που έχει πλήξει -και πλήτ-
τει- συθέμελα την παραγωγική βάση της χώ-
ρας μας, ιδιαίτερα δε τον πρωτογενή τομέα. Οι
αυξήσεις στις τιμές των ζωοτροφών, η εκτίνα-
ξη στις τιμές των λιπασμάτων και γενικά η αύ-
ξηση του κόστους παραγωγής, δημιουργούν
τεράστιο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα,
που μοιραία συμπαρασύρει το σύνολο της οι-
κονομίας. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την
εκρηκτική αύξηση στις τιμές των καυσίμων, το
πρόβλημα που προκαλείται στην κοινωνία εί-
ναι τεράστιο.

Δεύτερος παράγοντας είναι οι εξελίξεις στην

αντιπολίτευση. Η εμφάνιση του «νέου» προ-
σώπου στην πολιτική σκακιέρα, ασχέτως πολι-
τικών θέσεων που εκφράζει, φαίνεται ότι συγ-
κινεί μέρος του εκλογικού σώματος, με αποτέ-
λεσμα να αναδιατάσσονται οι δυνάμεις στον
χώρο και της μείζονος και της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης. Το ζήτημα είναι ότι, πέραν του
κεντροαριστερού ακροατηρίου, ο κ. Ανδρου-
λάκης εμφανίζεται να συγκινεί -σύμφωνα
πάντα με τις δημοσκοπήσεις- και μέρος της
κεντροδεξιάς πτέρυγας, καθώς οι εισροές τό-
σο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη ΝΔ προς το
ΚΙΝΑΛ κινούνται σε σχετικά ίσο ποσοστό.

Τρίτος παράγοντας είναι η ίδια η κυβέρνηση.
Η φθορά έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια διακυ-
βέρνησης είναι φυσιολογική. Στη ζωή, ιδιαίτε-
ρα στην πολιτική, όταν δρας κάνεις και λάθη.
Λάθη τα οποία επιδεινώνονται είτε από αστο-
χίες, είτε από χαλαρότητα, είτε από ασυνεν-
νοησία, είτε από οιονδήποτε άλλο παράγοντα.

Τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση
πληγώθηκε και από την υπόθεση Λιβανού, που
ουδόλως έπληξε τα οικογενειακά εισοδήματα,
αλλά και από την ασυνεννοησία για τα επικεί-
μενα νέα μέτρα στήριξης των αδύναμων νοικο-
κυριών, που όμως αφορούν άμεσα μεγάλο μέ-
ρος του εκλογικού σώματος.

Δεν είναι δυνατόν άλλα κυβερνητικά στελέ-
χη να καλλιεργούν ελπίδες για μείωση του
ΦΠΑ στα τρόφιμα ή γενικευμένη μείωση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
και άλλα να το διαψεύδουν κατηγορηματικά.
Τέτοιες διχογνωμίες πλήττουν την εικόνα της
κυβέρνησης συνολικά. Και αυτό όταν, τώρα,
περισσότερο από ποτέ, απαιτείται η εικόνα

της κυβέρνησης να είναι ισχυρή και στο εσω-
τερικό και στο εξωτερικό. Κάτι που είναι απα-
ραίτητο για την ομαλή εξέλιξη της οικονομίας
της χώρας.

Προχθές, στις διεθνείς αγορές, η απόδοση
του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου κινήθη-
κε αυξητικά. Στην πραγματικότητα εκτινάχ-
θηκε στο 2,5% σημειώνοντας άνοδο 12%. Αυ-
ξήθηκαν και τα ομόλογα των λοιπών ευρω-
παϊκών χωρών, όχι όμως στο ίδιο επίπεδο.
Της Ιταλίας αυξήθηκε μόνο 5,7%. Ακόμα και
έτσι, όμως, το κόστος δανεισμού της χώρας
παραμένει χαμηλό. Η αυξητική τάση, όμως,
προδίδει ότι τη στιγμή που η διεθνής ενεργει-
ακή κρίση ταρακουνάει συθέμελα την ευρω-
παϊκή οικονομία, αυτήν την ώρα η χώρα χρει-
άζεται την πιο σταθερή κυβέρνηση που θα
μπορούσε να υπάρξει.

Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και
οδεύοντας σε εκλογές που μόνο αβεβαιότητα
δημιουργούν λόγω της απλής αναλογικής,
ίσως θα έπρεπε να επανεξετασθεί το ζήτημα
του εκλογικού νόμου. Η κυβέρνηση δεν τολμά
να το θέσει επειδή πιστεύει ότι θα εκληφθεί ως
αδυναμία. Ωστόσο είναι ζήτημα υπαρκτό. Η
χώρα δεν πρέπει να μπει σε μια περίοδο που
θυμίζει 1989, με αλλεπάλληλες εκλογές, η
οποία οδηγεί σε πολιτική αβεβαιότητα.

Σε τέτοια ζητήματα, όμως, το πολιτικό συμ-
φέρον έπεται του εθνικού. Και αν η κυβέρνηση
έχει επιφυλάξεις, μια πρωτοβουλία κομμάτων
της αντιπολίτευσης -άσχετα από το αποτέλε-
σμα που θα έχει- άλλους θα τους έβγαζε από
τα πολιτικά αδιέξοδα και άλλους θα τους έδινε
εκλογικά μπόνους.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Με ζητούμενο την πολιτική σταθερότητα 

Δεν είναι δυνατόν
άλλα κυβερνητικά

στελέχη 
να καλλιεργούν

ελπίδες 
για μείωση 

του ΦΠΑ 
και άλλα να 

το διαψεύδουν
κατηγορηματικά
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