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EDITORIAL

Η σωστή Παιδεία 
και η επιβίωση 

του έθνους

Οι αποζημιώσεις 
του Καραμανλή έριξαν
τη χώρα στα βράχια; 
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Πάμε για νέο 
μεγάλο ρεκόρ
• Διπλάσιοι πελάτες για tour operators και αεροπορικές
• ΤUI: Με... μέσο δωμάτιο στα ελληνικά νησιά
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O Μίμης,
o Παππάς
και το μπούμερανγκ
της «λίστας Πέτσα»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΠΕΡΓΚ
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ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350 ΕΚΑΤ. 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟ

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΛΚΗ
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ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

• Σκρέκας: «Μέτρα όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση» 
• Άδωνις: «Η μεγαλύτερη χρηματική παροχή στην ΕΕ» 

Τυφώνας «Σάκης» σαρώνει την Κουμουνδούρου 
Πρωτεργάτης των 53+,  φίλος του Τσακαλώτου ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6



Α
λήθεια, όλοι αυτοί που με αφορμή την
ιστορία Λιβανού - Δούκα βρήκαν ευκαι-
ρία να επιτεθούν στον Καραμανλή και
στις κυβερνήσεις του, ομνύοντας παράλ-

ληλα στον Μητσοτάκη, πόσο καλές υπηρεσίες πα-
ρέχουν στον πρωθυπουργό και στη σημερινή κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Πόσο χρήσιμο του
είναι, στην παρούσα φάση και μπαίνοντας σε προ-
εκλογική περίοδο, να είναι αντιμέτωπος με μια
αχρείαστη κόντρα και μια υποβόσκουσα δυσφορία
στο εσωτερικό του κόμματος; Πόσο τον εξυπηρετεί
στους πολιτικούς σχεδιασμούς του να έχει απέναν-
τι «τα ιερά και τα όσια» της παράταξης, ικανοποιών-
τας μια μερίδα όψιμων χειροκροτητών, που έχουν
αποδείξει με τη στάση ζωής τους απλά και μόνο την
ευκολία με την οποία αλλάζουν στρατόπεδα; 

Και για να εμβαθύνουμε στην πολιτική ανάλυση,
ποιον πιστεύουν πως μπορεί να πείσουν λέγοντας
ότι εξαιτίας του Κώστα Καραμανλή και της πολιτι-
κής ανακούφισης των πληγέντων -ως τμήμα της
ελάχιστης κοινωνικής πολιτικής που οφείλει να
έχει ένα κράτος και που ευτυχώς στη χώρα μας και
προηγήθηκαν και ακολούθησαν κι άλλα παραδείγ-
ματα στήριξης σε σεισμοπαθείς, πυροπαθείς,
πλημμυροπαθείς- η χώρα έφτασε στο χείλος της
καταστροφής; 

Φταίει η οικονομική πολιτική Καραμανλή, που η
χώρα το 1980 μπήκε στην ΕΟΚ ως η πλουσιότερη
ανάμεσα στα πρόσφατα κράτη-μέλη Ιρλανδία, Πορ-
τογαλία και Ισπανία και με το υψηλότερο ΑΕΠ, και
μέσα σε 20 χρόνια ήταν πρωταθλήτρια στο έλλειμ-
μα; Όταν το επίπεδο δημόσιου χρέους εκτοξεύτηκε

την ίδια περίοδο αλλά και την περίοδο 1995-2005, η
κυβέρνηση ήταν της Νέας Δημοκρατίας; 

Τα εξοπλιστικά προγράμματα-μαμούθ, με τις
γνωστές συνέπειες από τη Δικαιοσύνη, είχαν τις
υπογραφές των μελών του ΚΥΣΕΑ - υπουργών της
Νέας Δημοκρατίας;  

Τη διαχείριση και αξιοποίηση των ολοκληρωμέ-
νων ευρωπαϊκών πακέτων στήριξης ύψους πολλών
δισ. των προηγούμενων δεκαετιών για τη δημιουρ-
γία ενός σύγχρονου παραγωγικού συστήματος, την
είχαν στα χέρια τους ο Καραμανλής και ο Αλογο-
σκούφης; 

Και όπως και να το κάνουμε, το «Τσοβόλα, δώσ’
τα όλα» και το «λεφτά υπάρχουν» σίγουρα δεν
ακούστηκαν από τα χείλη των Καραμανλήδων, των
Μητσοτάκηδων, του Αβέρωφ ή του Έβερτ.
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Οι αποζημιώσεις του Καραμανλή έριξαν τη χώρα στα βράχια; 
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Σ
τροφή στην οικονομία και σε ζη-
τήματα καθημερινότητας επιχει-
ρεί το Μέγαρο Μαξίμου στο φόντο
της προς στιγμήν πολιτικής ανα-

στάτωσης που προκάλεσε ο απαράδεκτος
διάλογος Δούκα - Λιβανού. 

Έχοντας εκ των πραγμάτων εισέλθει σε
τροχιά προεκλογικής περιόδου, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης και οι συν αυτώ αντιλαμ-
βάνονται πλήρως πως η προσεχής διπλή
εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί στο γήπε-
δο της οικονομίας, εκεί όπου οι εντυπω-
σιακές επιδόσεις του τελευταίου έτους
επισκιάζονται πλέον από το σφοδρό κύμα
ακρίβειας σε ενέργεια και βασικά αγαθά,
αλλά και από το τέλος της περιόδου φθη-
νού δανεισμού, που αποτυπώνεται στα επι-
τόκια των ομολόγων.

Δύσκολη εξίσωση
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραδέ-

χονται σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους ότι η
εξίσωση είναι τόσο πολυπαραγοντική όσο
και δυσεπίλυτη. Ανώτερη κυβερνητική πη-
γή με άμεση εμπλοκή στις σχετικές ενδο-
κυβερνητικές ζυμώσεις κάνει λόγο για
απαιτητικές ασκήσεις ισορροπίας, καθώς,

όπως τονίζει χαρακτηριστικά, η δεδομένη
ανάγκη για περαιτέρω στήριξη νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων προσκρούει στην
επιβεβλημένη τήρηση της δημοσιονομικής
ισορροπίας, καθώς η χώρα μας βρίσκεται
εκ των πραγμάτων στο μικροσκόπιο των
διεθνών αγορών λόγω της οικονομικής

κρίσης της περασμένης δεκαετίας. Υπό το
βάρος της οσονούπω ανάγκης αναχρημα-
τοδότησης του χρέους, αλλά και διαχείρι-
σης του μεγάλου ελλείμματος, στην κυβέρ-
νηση γνωρίζουν πως δεν πρέπει να καλ-
λιεργήσουν παράσταση… δημοσιονομικού
εκτροχιασμού στις πάντα ευερέθιστες διε-
θνείς αγορές.

Μετά το ρεύμα 
Στο φόντο της επέκτασης των μέτρων

στήριξης και δη της επιδότησης στο ηλε-
κτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις και για τον μήνα Φεβρουάριο, κυβερ-
νητικά στελέχη επισημαίνουν πως το «μα-
ξιλάρι» από το Ταμείο Ενεργειακής Μετά-
βασης το τελευταίο εξάμηνο αγγίζει τα 2,5
δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, πληροφο-
ρίες της «Political» φέρουν Μέγαρο Μαξί-
μου και οικονομικό επιτελείο σε αναζήτη-
ση παρεμβάσεων, που θα αυξάνουν εν τοις
πράγμασι την αγοραστική δύναμη των ερ-
γαζομένων. Αρμόδια στελέχη τονίζουν ότι
εξετάζονται διάφορα σενάρια για στοχευ-
μένα, πρόσκαιρα και μη οριζόντια μέτρα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες πλη-
ροφορίες, μεταξύ των ιδεών που έχουν πέ-
σει στο τραπέζι των κυβερνητικών συσκέ-
ψεων είναι μια μορφή επιδότησης σε χα-
μηλοσυνταξιούχους ή η χορήγηση ενός
επιδόματος τροφίμων για χαμηλά και με-
σαία νοικοκυριά.

Πάντως, ο έντονος προβληματισμός
κυβερνητικών στελεχών για τα στενά πε-

ριθώρια ελιγμών αποτυπώνεται και στις
δημόσιες τοποθετήσεις των αρμοδίων.
Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επιβε-
βαίωσε ότι «πάντα ενεργούμε βάσει του
υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου.
Έχει αυξηθεί το κόστος δανεισμού για
όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προ-
σεκτικοί στη δημοσιονομική πολιτική
μας». Την ίδια ώρα, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον ιστότοπο Capital.gr, ο
επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου
του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης,
υπογράμμισε ότι «η δημοσιονομική πολι-
τική της κυβέρνησης γίνεται πάντα με βά-
ση τη σύνεση και τον προγραμματισμό»,
ενώ απέρριψε την πιθανότητα μείωσης
του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα, σημει-
ώνοντας ότι «μια μείωση του ΦΠΑ θα είχε
μόνον προσωρινό όφελος και πιθανότατα
να μη μετακυλιόταν στις τιμές, αλλά να το
κρατούσαν οι επιχειρήσεις».

Στο τραπέζι πρόταση 
για επιδότηση των 
χαμηλοσυνταξιούχων
ή χορήγηση επιδόματος 
τροφίμων σε χαμηλά 
και μεσαία νοικοκυριά

Το στοίχημα 
για τον κορονοϊό 
Βασικό στοίχημα για την κυβέρνη-
ση, για το επόμενο διάστημα, είναι η
επαναφορά της «όρθιας» διασκέδα-
σης. Αρκετά μέλη της επιτροπής
έχουν επιφυλάξεις όσο επιμένουν
οι σκληροί δείκτες της πανδημίας
και το έδειξαν και χθες, όμως στην
κυβέρνηση εκτιμούν ότι αργά ή γρή-
γορα θα οδηγηθούμε σε αυτό το μέ-
τρο, από τη στιγμή κιόλας που έχει
απελευθερωθεί πλήρως το ωράριο
των καταστημάτων και έχει λειτουρ-
γήσει ξανά η μουσική. Μένει να φα-
νεί αν το θέμα θα τεθεί πιο εμφατικά
την επόμενη εβδομάδα, αν και οι
επιστήμονες έκαναν μια μικρή πα-
ραχώρηση, γνωμοδοτώντας υπέρ
της αύξησης του αριθμού καθημέ-
νων ανά τραπέζι από τα έξι άτομα ως
σήμερα, χωρίς πλέον να τίθεται πε-
ριορισμός.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Το κυβερνητικό σχέδιο για
την ανάσχεση της ακρίβειας
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Αντιπαραθέσεις έφεραν στη Βουλή τα μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν για την ενέργεια αλλά και εν συνόλω οι κυ-
βερνητικές πρωτοβουλίες για την ανάσχεση της ακρίβει-
ας. Ως τη μεγαλύτερη αναλογικά στην ΕΕ χρηματική παρο-
χή στους λογαριασμούς ρεύματος χαρακτήρισε την κίνηση
της κυβέρνησης ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι
υπάρχουν αυξήσεις λόγω της διεθνούς συγκυρίας, ωστό-
σο κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ότι η κυβέρνηση ετοιμά-
ζεται να δαπανήσει σε ετήσια βάση περίπου 4 δισεκατομ-
μύρια απευθείας στους λογαριασμούς ρεύματος.

«Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για την αντιμετώ-
πιση της ακρίβειας», τόνισε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙ-
ΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, ενώ σχολιάζοντας τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος επεσήμα-
νε ότι οι λογαριασμοί των παρόχων δεν περιλαμβάνουν την
επιδότηση που υποσχέθηκε η κυβέρνηση και πως αδύναμοι

συμπολίτες μας καλούνται να πληρώσουν υπέρογκους λο-
γαριασμούς. Εκτίμησε, δε, ότι το βλέμμα της κυβέρνησης
είναι προσανατολισμένο σε ενδεχόμενο εκλογών, για αυτό
και τα μέτρα που ανακοινώνονται έχουν ορίζοντα τα τέλη
Μαρτίου. «Εγκλωβίζοντας το βλέμμα στις εκλογές, χάνουμε
τις επόμενες γενιές», τόνισε ο κ. Κατρίνης.

«Η κυβέρνηση ούτε μπορεί ούτε και θέλει να προστα-
τεύσει τους πολίτες απέναντι στο γενικευμένο κύμα ακρί-
βειας, η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη αναγκαιότητα», τόνι-
σε η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου.
Εξαπέλυσε, δε, επίθεση στην κυβέρνηση που απορρίπτει
την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στα καύσιμα επικαλούμενη υπεκφυγές,
όπως τον διεθνή χαρακτήρα του προβλήματος. 

Όπως είπε, στην Ελλάδα η ακρίβεια εμφανίζει χαρα-
κτηριστικά που έχουν να κάνουν με λειτουργία καρτέλ

και είναι αρμοδιότητα του κάθε κράτους να λάβει μέτρα.

Τρία σχήματα για ΛΑΡΚΟ
Τρία είναι τα επενδυτικά σχήματα που ενδιαφέρονται για

τη ΛΑΡΚΟ, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κωσταντίνο Σκρέκα. Όπως ανέφερε στη Βουλή,
ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
και τώρα είμαστε στην τελική φάση υποβολής δεσμευτι-
κών προσφορών.

Σχολιάζοντας τη ρύθμιση για την υποχρέωση καταβολής
περιβαλλοντικού τέλους για παλαιά ρυπογόνα μεταχειρι-
σμένα οχήματα τύπου Euro-5b, που θα ταξινομηθούν από
εδώ και στο εξής, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι αυτό γίνεται προ-
κειμένου οι πολίτες να μην έρθουν αντιμέτωποι με ένα πι-
θανό περιβαλλοντικό τέλος που θα επιβληθεί ως ευρωπαϊ-
κή οδηγία. 

Τ
α 350 εκατομμύρια ευρώ φτά-
νουν τα νέα μέτρα που ανακοίνω-
σε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας,

για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων τον Φεβρουάριο, στις ανατιμήσεις
της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού
αερίου, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη δέ-
σμευση της κυβέρνησης πως θα λαμβάνει
μέτρα για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η
πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση. 

Όπως ανέφερε ο υπουργός κατά την
ανακοίνωση των μέτρων, συνυπολογίζον-
τας τα μέτρα που θα εφαρμοσθούν τον τρέ-
χοντα μήνα, ο προϋπολογισμός των κυβερ-
νητικών παρεμβάσεων για την ελάφρυνση
των καταναλωτών ξεπερνάει συνολικά τα 2
δισ. ευρώ. 

Υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Καμία
άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει λάβει τόσο
δραστικά μέτρα προστασίας των κατανα-
λωτών αναλογικά με τον πληθυσμό και τα
μεγέθη της οικονομίας μας. Θα συνεχίσου-
με να στηρίζουμε τους Έλληνες καταναλω-
τές όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση». 

Όσον αφορά τα οικιακά τιμολόγια ρεύ-
ματος, σύμφωνα με τον υπουργό, και τον
Φεβρουάριο η επιδότηση θα καλύψει τις
κύριες κατοικίες, οι οποίες ανέρχονται σε
4,2 εκατομμύρια παροχές. Η επιδότηση θα

είναι κλιμακωτή, ώστε να δοθεί κίνητρο για
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Για τις πρώτες 150 κιλοβατώρες η επιδό-
τηση θα ανέλθει σε 150 ευρώ ανά MWh,
ενώ για την κατανάλωση από 151 έως 300
κιλοβατώρες σε 110 ευρώ ανά MWh. Επο-
μένως, η μέση μηνιαία ενίσχυση ανέρχεται
σε 39 ευρώ τον Φεβρουάριο. 

Στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, η επι-
δότηση είναι 170 ευρώ ανά MWh για τις
πρώτες 300 κιλοβατώρες κατανάλωσης.
Επομένως, η ενίσχυση αγγίζει τα 51 ευρώ.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το ύψος της πα-
ρέμβασης ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για
τον Φεβρουάριο.

Ελάφρυνση στο φυσικό αέριο
Για τους οικιακούς καταναλωτές φυσι-

κού αερίου, οι οποίοι αγγίζουν τους
540.000, η επιδότηση είναι στα 20 ευρώ
ανά θερμική MWh, ανεξαρτήτως παρόχου,
κατανάλωσης και εισοδήματος. Παράλλη-
λα, θα υπάρξει έκπτωση από τη ΔΕΠΑ Εμ-
πορίας, επίσης ύψους 20 ευρώ ανά θερμι-
κή μεγαβατώρα. 

Αυτό σημαίνει πως η συνολική ελάφρυν-
ση για τον τρέχοντα μήνα είναι 40 ευρώ ανά
θερμική MWh. Ανάλογη ήταν η ενίσχυση
και τον Ιανουάριο. 

Το συνολικό ύψος της επιδότησης από την

κυβέρνηση και τη ΔΕΠΑ για τους οικιακούς
καταναλωτές φυσικού αερίου θα ανέλθει σε
47 εκατ. ευρώ για τον Φεβρουάριο.

Ενίσχυση στο ρεύμα 
Για τα μη οικιακά τιμολόγια ρεύματος,

και συγκεκριμένα για τα κυμαινόμενα συμ-
βόλαια (δηλαδή με ρήτρα αναπροσαρμο-
γής), η μοναδιαία ενίσχυση καθορίζεται
στα 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατανάλω-
σης, όπως ίσχυσε και τον Ιανουάριο. Σύμ-
φωνα με τον κ. Σκρέκα, το ύψος του μέτρου
αγγίζει τα 133 εκατ. ευρώ. 

Στα μη οικιακά τιμολόγια φυσικού αερί-
ου, η επιδότηση θα ανέλθει στα 20 ευρώ
ανά μεγαβατώρα για το σύνολο της μηνι-
αίας κατανάλωσης. Θα παρασχεθεί σε
όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές,

ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης,
τζίρου και αριθμού εργαζομένων. Το ύψος
της ενίσχυσης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ
για τον συγκεκριμένο μήνα. Η επιδότηση
είναι ελαφρώς μικρότερη από τον Ιανουά-
ριο, όταν είχαν παρασχεθεί 30 ευρώ ανά
μεγαβατώρα.

Μιχάλης Μαστοράκης

Άδωνις: «Η μεγαλύτερη στην ΕΕ χρηματική παροχή στους λογαριασμούς ρεύματος»

Πακέτο στήριξης
350 εκατ. ευρώ 
για τον Φεβρουάριο

Ασπίδα σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις - Σκρέκας: 
«Θα λαμβάνουμε μέτρα 
όσο διαρκεί η πρωτόγνωρη
ενεργειακή κρίση» 
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Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της
στα αιτήματα των αγροτών ασκεί το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, κάνο-
ντας λόγο για «επικοινωνιακά, αποσπασματικά μέτρα και
αμφίβολης αποτελεσματικότητας μπαλώματα» που δεν πρό-
κειται να ξεγελάσουν τους αγρότες. Υποστηρίζουν πως «τα
εξαγγελθέντα μέτρα των 170 εκατ. ευρώ -τα μισά από τα
οποία είχαν ήδη εξαγγελθεί από τον Σεπτέμβριο χωρίς να
εφαρμοσθούν- εξοργίζουν περισσότερο τους αγρότες παρά
δίνουν λύση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Οι αγρότες ζουν το πρόβλημα της ακρίβειας και δεν πρόκει-
ται να “ξεγελαστούν”. Πάρθηκαν, δε, χωρίς κανέναν διάλογο
με τους αγρότες, όπως όλα τα άλλα μέτρα και αποφάσεις της
κυβέρνησης (ΚΑΠ, πανδημία) και η εφαρμογή τους προορί-
ζεται για μετά και όχι άμεσα, ώστε να αντιμετωπίσουν την

κρίση». Ο αγροτικός τομέας είναι από τα πεδία όπου η νέα
ηγεσία του κόμματος θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς
ανέκαθεν ήταν ένας προνομιακός χώρος για το ΠΑΣΟΚ.

Χθες το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με εκ-
προσώπους των αγροτών, επισημαίνοντας την ανάγκη να γί-
νουν άμεσα στοχευμένες παρεμβάσεις και όπως είπε «ένα
μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να πάει
στον εκσυγχρονισμό του δικτύου, να γίνει ένα δίκτυο υψη-
λής διασυνδεσιμότητας, ώστε η χώρα μας να ακολουθήσει
βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Οι ενερ-
γειακές κοινότητες που θα αφορούν τους αγρότες μας και
τους κτηνοτρόφους μας να πολλαπλασιαστούν σε όλη την
Ελλάδα, ώστε ό,τι και να συμβεί τα επόμενα χρόνια σε θέμα-
τα γεωπολιτικά, όπου μπορεί να δημιουργήσουν απόνερα
στο κόστος παραγωγής, εμείς να έχουμε θωρακίσει το κό-
στος μας και έτσι να είμαστε ανθεκτικοί μακροπρόθεσμα».

ΑΝΤ.ΑΝΤ.

«Στο πόδι» τα μέτρα για τους αγρότες, λέει η Χαρ. Τρικούπη

Τ
α απόνερα της υπόθεσης Παπαδό-
πουλου και της διαφοροποίησής
του από το βήμα της Βουλής προ-
σπαθούν να διαχειριστούν στην

Κουμουνδούρου. Το απόγευμα της Τρίτης,
μετά τα όσα δήλωσε στην Ολομέλεια ο βου-
λευτής Τρικάλων, τα τηλέφωνα μεταξύ στε-
λεχών του ΣΥΡΙΖΑ πήραν φωτιά, με τους πε-
ρισσότερους να ζητούν την αποπομπή του
και με κάποιους, πιο «προχωρημένους»
στην ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ, να
υπενθυμίζουν την εσωκομματική φατρία
του αλλά και τις σχέσεις του με συγκεκριμέ-
να υψηλόβαθμα στελέχη. 

Για να υπενθυμίσουμε την υπόθεση, ο
βουλευτής Τρικάλων, επιμένοντας να πάρει
τον λόγο στην Ολομέλεια κι ας μην ήταν εγ-
γεγραμμένος στη λίστα ομιλητών, τόνισε
από το βήμα της Βουλής ότι «πρέπει να απο-
δεχθούμε την αρχειοθέτηση Γεωργιάδη -
Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Novartis»,
ενώ η… ευχή στον Ανδρέα Λοβέρδο να
αθωωθεί προκάλεσε ακόμη έναν -μίνι αυτή
τη φορά- πολιτικό σεισμό στην πολυκατοι-
κία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, στην Κουμουνδούρου στέκονται
με ικανοποίηση στα ανακλαστικά του προ-
έδρου, ο οποίος αντέδρασε άμεσα, πράττον-
τας ως είχε προδηλώσει, δηλαδή, πως δεν θα
δεχτεί ξανά συμπεριφορές τύπου Κουρουμ-
πλή. Και κάπως έτσι ζητήθηκε από τον Σάκη
Παπαδόπουλο να ανασκευάσει πριν η ΝΔ
κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τις δηλώσεις του.

«Πηγαίναμε ξεκάθαρα για αυτογκόλ. Ο
Παπαδόπουλος θα άλλαζε την ατζέντα και
θα έβγαζε την πολιτική της ΝΔ από το κάδρο.
Μια πολιτική που έχει επιφέρει δυσβάστα-

χτη ακρίβεια στους πολίτες. Ποιος; Ο Παπα-
δόπουλος. Η επιτομή της εσωκομματικής
ίντριγκας. Μήπως ο κ. Παπαδόπουλος θα
ήθελε σύσσωμη η αντιπολίτευση να ευχηθεί
στον Ανδρέα Λοβέρδο να αθωωθεί; Άσε μας,
ρε Σάκη Παπαδόπουλε», δήλωσαν σκωπτι-
κά κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ που κλήθηκαν να
σχολιάσουν το γεγονός. 

Κατά λάθος ή παρερμηνεία; 
Ο Παπαδόπουλος ανήκει στον σκληρό πυ-

ρήνα των 53+ και για αυτό πολλοί από τους
προεδρικούς σημειώνουν πως «δεν ελέχ-
θησαν όσα ελέχθησαν από λάθος. Είναι δυ-
νατόν να πας κατά λάθος ενάντια στη γραμμή

του κόμματός σου; Την περασμένη Παρα-
σκευή πήγε κλιμάκιο του κόμματος στον ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου για να εκφρά-
σει τον προβληματισμό μας για τις αντινο-
μίες που παρατηρούνται στην απόφαση αρ-
χειοθέτησης της υπόθεσης εμπλοκής του
υπουργού Ανάπτυξης στο σκάνδαλο Novar-
tis. Και αυτός βγαίνει και λέει πως πρέπει να
το αποδεχτούμε; Να αποδεχτούμε τότε και
όλα τα άλλα που ισχυρίζεται η ΝΔ και να πά-
με σπίτι μας», σημείωναν σχετικά. 

Η δεύτερη δήλωση-ανασκευή της τοπο-
θέτησης -η πρώτη στη Βουλή απέτυχε οι-
κτρά- θεωρήθηκε ικανοποιητική στους επά-
νω ορόφους της Κουμουνδούρου. Ωστόσο,

όλοι γνωρίζουν πως ο κ. Παπαδόπουλος θε-
ωρείται «υψηλής επικινδυνότητας» βουλευ-
τής και ήδη οι κινήσεις του ερμηνεύονται
στο πλαίσιο των ιστορικών προσωπικών
σχέσεών του με τους 53+ και τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο. 

«Θαλασσοταραχή» λόγω Σάκη…

Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ από
τις δηλώσεις Παπαδόπουλου
για το σκάνδαλο Novartis - 
Οι περισσότεροι ζητούσαν 
την αποπομπή του
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Κλήση σε απολογία και 
για την πρώην εισαγγελέα
Διαφθοράς Ελένη
Τουλουπάκη για το
κακούργημα 
της κατάχρησης εξουσίας

ΝΔ: Κλείνουν 
με κέρδη τη 
«λίστα Πέτσα» 

Τίτλοι τέλους σήμερα στη Βου-
λή για την εξεταστική επιτροπή
που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή
τα κονδύλια που δόθηκαν στα
ΜΜΕ για την πανδημία και τις δη-
μοσκοπήσεις.

Από τα τέσσερα πορίσματα που
κατέθεσαν τα κόμματα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ,
ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ) μόνο η ΝΔ υπέβαλε
αίτημα για συζήτηση του δικού της
πορίσματος στην Ολομέλεια, καθώς
στο κυβερνών κόμμα είναι πεπει-
σμένοι ότι από τις εργασίες της επι-
τροπής προέκυψε ξεκάθαρα ότι
επιχείρηση του ΣΥΡΙΖΑ να σπιλώσει
την κυβέρνηση για δήθεν κατασπα-
τάληση του δημόσιου χρήματος και
χειραγώγηση κοινής γνώμης κα-
τέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Επι-
πλέον, σύμφωνα με τη ΝΔ, από τις
καταθέσεις των μαρτύρων δεν προ-
έκυψε καμία πολιτική ευθύνη, ενώ
η καμπάνια «Μένουμε Σπίτι - Μέ-
νουμε Ασφαλείς» θεωρήθηκε κάτι
παραπάνω από αναγκαία. Στην αντί-
θετη κατεύθυνση, στον ΣΥΡΙΖΑ επι-
μένουν ότι η ΝΔ εκτέλεσε μια στρα-
τηγική ποδηγέτησης των ΜΜΕ, χρη-
σιμοποιώντας το δημόσιο χρήμα ως
επιβράβευση για την εξύμνηση της
εικόνας της και για τη φίμωση των
αντιπολιτευτικών φωνών.

Στη σημερινή διαδικασία οι τό-
νοι αναμένεται να ανέβουν, ενώ
την κυβέρνηση θα εκπροσωπή-
σουν, σύμφωνα με πληροφορίες,
ο Γ. Γεραπετρίτης και ο Κ. Τσιάρας.
Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ θα επαναδια-
τυπώσει ο Αλ. Τσίπρας, ενώ δεν
αποκλείεται και η τοποθέτηση άλ-
λων πολιτικών αρχηγών. Στη ΝΔ
πάντως θεωρούν ότι η σημερινή
συζήτηση θα δώσει ουσιαστικές
απαντήσεις και θα βάλει τέλος
στην επιχείρηση σκανδαλολογίας
που επιχείρησε ο ΣΥΡΙΖΑ με όχη-
μα την πανδημία.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Tης Σοφίας Σπίγγου 

Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δύο
ανακρίσεις με πρωταγωνιστές δύο
πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίοι δεν αποκλείεται να καθίσουν

στο «εδώλιο» του Ειδικού Δικαστηρίου. 
Οι δύο ανακριτικές έρευνες αφορούν τον

πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την καταγ-
γελλόμενη παρέμβασή του στη δικαστική
διερεύνηση της υπόθεσης της Novartis, κα-
θώς και τον πρώην υπουργό Επικρατείας
Νίκο Παππά για την υπόθεση του διαγωνι-
σμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016.

Σε ωριμότερο ανακριτικά στάδιο βρίσκεται
η υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών
αδειών, αφού ο όγκος της δικογραφίας είναι
μικρότερος σε σχέση με τη Novartis, αλλά και
οι κατηγορούμενοι μόλις δύο. Μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα κατέθεσαν οκτώ μάρτυρες
και ολοκλήρωσε την απολογία του ο εργολά-
βος Χρήστος Καλογρίτσας, ενώ στις 23 Φε-
βρουαρίου ο κύκλος θα κλείσει με την απολο-
γία του Νίκου Παππά. Ο κ. Καλογρίτσας, ο
οποίος αντιμετωπίζει το αδίκημα της συνέρ-
γειας σε παράβαση καθήκοντος, επέμεινε σε
όσα είχε καταγγείλει σχετικά με το παρασκή-
νιο του διαγωνισμού τηλεοπτικών αδειών,
εξηγώντας ότι ο Νίκος Παππάς ήταν εκείνος
που έκλεισε τη συμφωνία με τον λιβανέζικο
όμιλο CCC για τα 3 εκατ. ευρώ. 

Τους «καίει» ο Καλογρίτσας
Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως προέβη στις

καταγγελίες μόνο όταν η CCC στράφηκε
εναντίον του δικαστικά διεκδικώντας χρή-
ματα για μια εικονική -όπως λέει- συναλλα-
γή, που είχε σκοπό να εξυπηρετηθεί το σχέ-
διο της τότε κυβέρνησης για να αποκτήσει
κανάλι. Σχετικά δε με την εμπλοκή και άλ-
λων πολιτικών προσώπων, ο Χρήστος Καλο-
γρίτσας φέρεται αποκρίθηκε πως «δεν επι-
θυμεί να απαντήσει».

Την ώρα που η υπόθεση του διαγωνισμού
των τηλεοπτικών αδειών έχει μπει σε τροχιά
ολοκλήρωσης, για την υπόθεση του πρώην
αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημή-
τρη Παπαγγελόπουλου η ανάκριση κυλά με
πιο αργό ρυθμό. Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα
της Βουλής ξεκίνησε, αλλά δεν έμεινε μόνο
στη Novartis, φέρνοντας στο φως και άλλες
καταγγελίες για παρεμβάσεις του Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου σε εκκρεμείς ποινικές
υποθέσεις αλλά και καταγγελίες του επιχει-
ρηματία Σάμπυ Μιωνή για ύπαρξη οργανω-
μένης συμμορίας που έδρασε για την ενο-
χοποίησή του. Μάλιστα, το σκέλος που αφο-
ρά τον επιχειρηματία κ. Μιωνή τρέχει με
γοργό ρυθμό, καθώς ήδη έχουν απολογηθεί
οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι. 

«Μέχρι τέλους»
Στο μεταξύ, κλήσεις σε απολογία έχουν

επιδοθεί και στους πρώην εισαγγελείς Δια-

φθοράς, με την Ελένη Τουλουπάκη να ανα-
μένεται να περάσει το κατώφλι της ανακρί-
τριας αύριο και να λάβει προθεσμία για να
απολογηθεί για το κακούργημα της κατά-
χρησης εξουσίας. 

Η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας
Διαφθοράς σε ανακοίνωσή της καταλήγει
με μια φράση που παραπέμπει ευθέως στη
διατύπωση του πρώην πρωθυπουργού Αν-
τώνη Σαμαρά «θα τους πάω μέχρι τέλους»:
«Θα εξακολουθήσω να υπηρετώ την αλή-
θεια και το δίκαιο, με σθένος, πραγματικά
“μέχρι τέλους”».

Τελευταίος αναμένεται να κληθεί ο Δη-
μήτρης Παπαγγελόπουλος, ενώ στη συνέ-
χεια η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρ-
μόδιο δικαστικό συμβούλιο, τα μέλη του
οποίου θα αποφασίσουν για την παρα-
πομπή ή μη των εμπλεκόμενων προσώ-
πων σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικα-
στηρίου.

Η ώρα του ανακριτή για
Παππά, Παπαγγελόπουλο



ΤΤυχαίο; 
Τυχαίο ή όχι, πάντως έχει ενδιαφέρον η χρο-
νική συγκυρία στην οποία ο αρχηγός του ΚΙ-
ΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να συναν-
τηθεί με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δας Γιάννη Στουρνάρα. Υπενθυμίζω ότι η συ-
νάντηση έγινε με φόντο τα σενάρια περί κυ-
βέρνησης τεχνοκρατών με επικεφαλής τον
διοικητή και ενώ ο κ. Ανδρουλάκης απέρριψε
την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη για συνάντηση πολιτικής γνωρι-
μίας. Μια πρόταση που πάντως είναι βέβαιο
ότι δεν πρόκειται να ανανεωθεί. 

Δαιμόνιος ο κοντός! 
Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα

στη Λάρισα και με την ευκαι-
ρία επισκέφτηκα τα Τρίκαλα
και την Καρδίτσα. Με το χέρι
στην καρδιά, εντυπωσιάστη-
κα από την πολύ μεγάλη απο-
δοχή του περιφερειάρχη Θεσσα-
λίας Κώστα Αγοραστού. Πίνουν πραγματικά
νερό στο όνομά του και δικαίως, απ’ ό,τι φαί-
νεται, διότι ο άνθρωπος στη διάρκεια της θη-
τείας του έχει κυριολεκτικά αλλάξει τη φυ-
σιογνωμία της Θεσσαλίας. Το πώς τον αποκα-
λούν μου το εκμυστηρεύτηκε γηραιός κύριος
σε ένα καφενείο, «ο δαιμόνιος κοντός». Όσο
μπόι τού λείπει τόσο τσαγανό τού περισσεύει.
Και όραμα και σκληρή δουλειά. 
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Η συνέχεια 
επί του δικαστηρίου 

To είπε και το έκανε ο «γα-
λάζιος» βουλευτής Δημή-
τρης Μαρκόπουλος. Χθες
έστειλε εξώδικο στον εκ-
πρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος
σε πρόσφατη τηλεοπτική
τους αντιπαράθεση τον είχε
αποκαλέσει «κανίβαλο» και
«πληρωμένο τυμβωρύχο». Ο
βουλευτής τού είχε δώσει την ευκαιρία να
ανακαλέσει δημόσια, όμως ο εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ δεν την αξιοποίησε. Τώρα λοι-
πόν θα τα πουν στα δικαστήρια.

Λάθος τα γράφετε, καρντάσι, τα πράγματα 
Είχα πρόσφατα μια πολύ ενδιαφέρουσα τηλε-

φωνική επικοινωνία με τον επίτροπο στην ΕΕ
Μαργαρίτη Σχοινά, τον οποίο το τελευταίο διά-
στημα δημοσιεύματα στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό εμφανίζουν πιθανό μεταβατικό πρωθυ-
πουργό σε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών που,
σύμφωνα με το σενάριο, φέρεται να προωθούν
διάφοροι εγχώριοι και ξένοι παράγοντες. Ε, δεν

αντιστάθηκα στον πειρασμό! «Ρε πατριώτη, του
λέω, έχεις εικόνα για αυτά που γράφονται για
εσένα;». Και με τον γνωστό αυτοσαρκασμό που
τον χαρακτηρίζει μου απαντά: «Καρντάσι, λάθος
τα γράφετε. Πρώτα θα γίνω πατριάρχης και μετά
μεταβατικός πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει
έναν πολύ ικανό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο
Μητσοτάκη». Και ο νοών νοείτω! 

Η πολιτική, όπως και η ζωή, κάνει κύ-
κλους. Χθες λοιπόν κατά την τελετή παρά-
δοσης - παραλαβής του ΥΠΑΑΤ από τον
Σπήλιο Λιβανό στον Γιώργο Γεωργαντά το
κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο με-
ταξύ των συνεργατών του απερχόμενου
υπουργού, οι οποίοι έπειτα από 13 μήνες εί-
χαν προχωρήσει πολλά και σημαντικά έργα
που θα βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο
ζωής των αγροτών. Συγκινημένος όμως

ήταν και ο υφυπουργός Γιώργος Στύλιος για
τους δικούς του λόγους. 

Γιατί κάποτε καρατομήθηκε έτσι ξαφνικά
από τη θέση του υφυπουργού Παιδείας στην
κυβέρνηση Σαμαρά το 2012 έπειτα από μια
δήλωσή του για τη Χρυσή Αυγή. 

Στη θέση του έκτοτε άνοιξε ο δρόμος
για τον Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος πλέον
θα είναι πολιτικός προϊστάμενος του κ.
Στύλιου. 

Οι κύκλοι στη ζωή και στην πολιτική

Μαθαίνω ότι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ξεκίνημα της κακοκαιρίας «Ελπίδας» υπό τον κ.
Χρήστο Στυλιανίδη πολλοί από τους παρισταμένους ζήτησαν με ένταση να κρατηθούν πρακτικά. Ο υπουρ-
γός όμως, όπως μαθαίνω, ήταν κάθετος. Όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά προέτρεψε όποιους διαφωνούν να απο-
χωρήσουν προτού αρχίσει η σύσκεψη. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, προφανώς ο υπουργός διαθέτει
και μαντικές ικανότητες. Προέβλεψε το κακό και φυλάχτηκε. Διότι τα μόνα που μένουν είναι τα γραπτά. 

Scripta manent

Διαβάζω στον ημερήσιο και κυρίως στον εβδομαδι-
αίο Τύπο ότι ξαφνικά ο υπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας και Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος Στυλιανί-
δης απολαμβάνει μεγάλη αγάπη... Ε, με κέντρισε,
ομολογώ, και είπα να το ψάξω. Διότι δεν είναι δυνα-
τόν ο άνθρωπος που είχε το γενικό πρόσταγμα για
την ετοιμότητα και τον συντονισμό όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων και τα έκανε κυριολεκτικά μπά-
χαλο, με εκατοντάδες αποκλεισμένους στην Αττική,
νοικοκυριά με μωρά και ηλικιωμένους χωρίς ρεύμα
για 24ωρα ολόκληρα, χάος στους δρόμους, οργή
στην κοινωνία, μεγάλη πτώση της δημοτικότητας
της κυβέρνησης κ.λπ. κ.λπ. ξαφνικά να εμφανίζεται
ως αποτελεσματικός και ικανός υπουργός, ο οποίος
θα κληθεί να μας σώσει και στην επόμενη κακοκαι-
ρία (έξω και μακριά από εμάς). Τι μου σφύριξε λοι-
πόν ένα πουλάκι; Ότι μεγάλος οικονομικός παρά-
γοντας, ο οποίος ασχολείται και με τα μίντια, έχει
ζωηρό ενδιαφέρον για τα κονδύλια που θα δοθούν
από το Ταμείο Ανάκαμψης στο συγκεκριμένο
υπουργείο. Άντε ντε! Είπα κι εγώ…

Έτσι εξηγείται!
Κουίζ για την ξανθιά
Καλά, περιττό να σας πω ότι έσπασαν τα τη-
λέφωνα από πάσης φύσεως... ενδιαφερο-
μένους και ουχί μόνο από αναγνώστες που
«φλέγονται» να μάθουν ποιος είναι ο
υπουργός που διατηρεί παράνομο δεσμό
με ξανθιά τηλεπερσόνα. Εγώ ξέρετε ότι εί-
μαι καλός άνθρωπος και θέλω να σας βοη-
θήσω. Και ανοίγω την κουρτίνα Νο1: ο λε-
γάμενος δεν είναι παραγωγικός υπουργός.
Ποιος είναι; Θα επανέλθω...



ΤΤαυτότητες: Όλες 
οι προσφυγές μαζί 
στις 14 Μαρτίου
Η υπόθεση των προσφυγών για τον διαγωνι-

σμό των ταυτοτήτων πήρε παράταση για τις 14

Μαρτίου, όταν θα συζητηθούν όλες μαζί στο

ΣτΕ, σε μία δικάσιμο, προκειμένου να επιτα-

χυνθεί η διαδικασία. Η συζήτηση των προ-

σφυγών αφορά τη γερμανική Veridos με την

Cosmote και την Byte, τη γαλλική Thales, που

είναι μαζί με τη Unisystems και την ιαπωνική

Toppan, και τον βελγικό Όμιλο Zetes με τη

Space Hellas και την ουγγρική εταιρεία Any.

Να μην ξεχάσω να προσθέσω και τις δύο άλ-

λες κοινοπραξίες που έμειναν εκτός, καθώς

οι προσφορές τους δεν εγκρίθηκαν κατά το

στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης: η γαλλική

Idemia με τη Neurosoft και η Inform Λύκος

(Austria Card) με το Γαλλικό Εθνικό Τυπογρα-

φείο (Imprimerie Nationale). 

Το παράδοξο 
με τον κύριο Μίμη…

Επειδή το θέμα με τη σκευωρία που στήθηκε με
τη Novartis δεν θα τελειώσει εύκολα, σας λέω
ότι η περίπτωση του κύριου Μίμη νομικά είναι
τόσο πολύπλοκη που συμπέρασμα δεν πρόκειται
να βγει. Ό,τι και να γίνει, ο Παπαγγελόπουλος
δεν μπορεί να οδηγηθεί στα ποινικά δικαστήρια,
διότι λογίζεται ως πρώην υπουργός. Ο μόνος
τρόπος για να λάμψει η αλήθεια είναι να ζητήσει
ο ίδιος να αρθεί η υπουργική του ασυλία και να
δικαστεί από την τακτική Δικαιοσύνη. Λογικά
οποιοσδήποτε κατηγορούνταν για τέτοια πράγ-
ματα θα ήθελε να κινηθεί μια τέτοια διαδικασία.
Ο Μίμης θα το κάνει; Θα ισχυρίζεται μέχρι τέ-
λους ότι είναι αθώος και ότι δεν έχει ανάγκη να
το αποδείξει. Άσε που ελπίζει ότι ειδικό δικα-
στήριο δεν θα γίνει ποτέ…

Θα χρεώνουν μέχρι 
και τις θερμάστρες στις
καφετέριες στην Τουρκία
Σε τεντωμένο σχοινί
εξακολουθεί να ακρο-
βατεί η τουρκική οικο-
νομία, με τους πολίτες
αλλά και τις επιχειρή-
σεις να δοκιμάζονται
από την έκρηξη του
πληθωρισμού. Τα προ-
βλήματα έχουν φέρει τους επιχειρηματίες
στα όρια της απόγνωσης, με τους ίδιους να δη-
λώνουν πως θα αναγκαστούν να χρεώνουν
μέχρι και τις θερμάστρες στα καφέ. Τον Ια-
νουάριο ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο
48,7%, στα υψηλότερα επίπεδα από τότε που
ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν πριν από δύο δεκαετίες. Η κεν-
τρική τράπεζα της Τουρκίας διατήρησε τα επι-
τόκια σταθερά τον Ιανουάριο, καθώς οι τιμές
εκτινάχθηκαν στα ύψη, αλλά ο Ερντογάν, ο
οποίος υποστηρίζει την ανορθόδοξη άποψη
ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού τροφοδο-
τεί τον πληθωρισμό, σηματοδότησε την περα-
σμένη εβδομάδα ότι δεν είχε πρόθεση να εγ-
καταλείψει τη συνολική πολιτική του.

Μήπως τελικά έχουν δίκιο όσοι λέγουν ότι
υπάρχει πρόβλημα ίσων αποστάσεων με το
ΚΙΝΑΛ; Η γραμματέας της ΚΟ του Κινήματος
Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη επισκέφτηκε
το μπλόκο
των αγροτών
στη Νίκαια
και έβγαλε
και τις σχετι-
κές φωτο-
γραφίες δί-
πλα στους
αγρότες. Όταν ο Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για
την επίσκεψη αυτή, την άδειασε σημει-
ώνοντας πως η παρουσία της κυρίας Λια-
κούλη στα μπλόκα δεν σημαίνει και υποστή-
ριξη στους αποκλεισμούς των δρόμων -με
τους οποίους το κόμμα του διαφωνεί- και ότι
η γραμματέας της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ πήγε στα
μπλόκα για ενημέρωση. Βρε, μήπως η Λια-
κούλη δεν είχε ενημερώσει τον Νικόλα τον
κραταιό ότι θα πάει στα μπλόκα.

Mε ποιους
μιλούσε 
ο Καλογρίτσας

Γ
ια να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγμα-
τα που κάποιοι επιμένουν να τα συγχέ-
ουν, είναι άλλο πράγμα το σκάνδαλο No-

vartis και άλλο πράγμα η σκευωρία Novartis.
Πάμε τώρα παρακάτω…
Ο εκδότης με τα βοσκοτόπια, ο Χρήστος Καλο-
γρίτσας, για άλλη μια φορά κατέδειξε ως βασι-
κό ενορχηστρωτή του στημένου διαγωνισμού
για τις τηλεοπτικές άδειες τον Νίκο Παππά. Αυ-
τό που έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την απολο-
γία του ενώπιον της ανακρίτριας είναι ότι ο κ.
Καλογρίτσας ρωτήθηκε αν στην υπόθεση των
τηλεοπτικών αδειών είχε διαδραματίσει ρόλο
κάποιο άλλο πρόσωπο από την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εκτός του κ. Παππά.
Στην ερώτηση αυτή ο επιχειρηματίας φέρεται
να απάντησε ότι δεν επιθυμεί να αναφερθεί σε
άλλα πρόσωπα. Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληρο-
φορίες, ο κ. Καλογρίτσας ρωτήθηκε αν πριν
προχωρήσει στις επίμαχες καταγγελίες για την
υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών είχε έρθει
σε συμφωνία με κάποιο άλλο πρόσωπο και
απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν του το επιτρέπει η
ιστορία του.
Συμπέρασμα: Ο Καλογρίτσας κρατάει τα χαρτιά
του για αργότερα… Δεν τους έχει «δώσει»
όλους ακόμη… Άλλωστε, ακόμη δεν έχουμε
μάθει ποιος ήταν ο White Porscha…

Δεν ξέρω αν θα επανέλθει ο Νί-
κος Χαρδαλιάς στην Πολιτική
Προστασία ή η Πολιτική Προ-
στασία θα υπαχθεί στον Χαρ-

δαλιά. Το αποτέλεσμα θα είναι
το ίδιο. Πάντως, σε όλα τα πηγαδά-

κια ακούγεται το σύνθημα «Χαρδαλιά θα λέτε και
θα κλαίτε». Ο άλλος πάντως ψάχνει τρόπο να
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του και να επιστρέ-
ψει στο Κολωνάκι με τα φιλαράκια του…
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Τα μπλόκα και οι ίσες
αποστάσεις του ΚΙΝΑΛ
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H
είδηση πέρασε στα ψιλά, όμως ο Άδωνις
Γεωργιάδης μάς θύμισε μια ιστορία από
τα παλιά τής πρώτη φορά Αριστεράς… O

Άδωνις Γεωργιάδης λοιπόν είχε μια πολύ σκλη-
ρή κόντρα στον ΣΚΑΪ με τον διευθυντή της ιστο-
σελίδας της «Αυγής» Νίκο Σβέρκο για την Ελλη-
νική Αγωγή και τα προγράμματα ενισχυτικής δι-
δασκαλίας. Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε πως
στον ΣΥΡΙΖΑ είναι υποκριτές, γιατί κόρη υπουρ-
γού του ΣΥΡΙΖΑ πήρε 130.000 ευρώ για να γυρί-
σει μία ταινία, κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε
ποτέ κουβέντα για το αν είναι σωστό η κόρη ενός
υπουργού να παίρνει 130.000 ευρώ για να κάνει
ταινία. Για κάποιο λόγο όμως απέφυγε να απο-
καλύψει το όνομά της, αν και, όπως τόνισε, δεν
τα πήρε παράνομα τα χρήματα η κόρη του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάποιο νόημα να
μη λέει το όνομα; Όχι βέβαια. Εγώ πάντως ενθυμούμαι ότι κρατική επιχορήγηση πήρε το
2017 η ταινία «Η διπλανή μου» («Cosmic Candy»), που σκηνοθέτησε η κόρη του τότε αντι-
προέδρου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Δραγασάκη. Το ποσό με το οποίο επιχορήγησε
το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου τη Ρηνιώ Δραγασάκη και τους υπόλοιπους συντε-
λεστές της ταινίας ήταν 130.000 ευρώ.

Κάτι τρέχει με τον Χατζηθεοδοσίου
Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα με τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Ακούω πολλές γκρίνιες και
μεγάλη αμφισβήτηση από τους υπόλοιπους προέδρους επιμελητηρίων ότι
παίζει εδώ και καιρό το δικό του προσωπικό και πολιτικό παιχνίδι και βάζει σε
δεύτερη μοίρα τα προβλήματα του κλάδου. Υπάρχει πολύ μεγάλη
δυσαρέσκεια, αφού ο κ. Χατζηθεοδοσίου ασχολείται μόνο με την προσωπική
του προβολή σε τηλεοράσεις και έντυπα μέσα... Μάλιστα, σχολιάζεται
αρνητικά στην αγορά ότι δεν κάνει τίποτε άλλο από το να ρίχνει γέφυρες προς
το ΚΙΝΑΛ, αφού, ως γνωστόν, το πολιτικό του παρελθόν σχετίζεται με το
ΠΑΣΟΚ της θρυλικής εποχής των εκσυγχρονιστών. Προβλέπω εξελίξεις και
μάλιστα ραγδαίες…
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Ο Πολάκης 
και οι δικαστές
Μαρτυράει μόνος του, χωρίς πίεση ο άνθρω-
πος. Το καινούργιο που αποκάλυψε για τη
δεύτερη φορά Αριστερά είναι να υπάρξει μα-
ζική εθελουσία δικαστών και να έρθουν άλλοι
από μια δεύτερη σχολή δικαστών. «Πώς θα
δώσεις στον κόσμο την αίσθηση ότι υπάρχει
Δικαιοσύνη σε αυτήν τη χώρα, αν δεν τιμωρη-
θούν αυτοί που κλέβουν. Και πώς θα τιμωρη-
θούν αυτοί που κλέβουν; Χρειάζονται θεσμι-
κές αλλαγές -με νομοθετικά μέτρα, όχι “απο-
φασίζομεν και διατάσσομεν”- σε σχέση με τη
Δικαιοσύνη. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός
των δικαστών, (…) δεν φτάνουν. Θέλει παρα-
πάνω. Μπορεί να υπάρξει πρόγραμμα εθε-
λούσιας εξόδου, μαζικής εισροής μέσα από
μια δεύτερη σχολή δικαστών, μέσα από έναν
άλλον μηχανισμό», είπε ο Παυλής. Έχει σχέ-
διο πάντως, δεν τα λέει τυχαία αυτά. Πάει
φουλ για αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύ-
νης. Κάτι σαν τον Μίμη δηλαδή…

Για να ξέρετε: Οι σφοδρές πιέ-
σεις των Κινέζων για τον πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
του ΑΔΜΗΕ Μανούσο Μανουσά-
κη συνεχίζονται στο παρασκή-
νιο. Από την πλευρά των Κινέ-
ζων της State Grid Europe Lim-
ited (θυγατρική της State Grid
Corporation of China) ως μετό-
χου μειοψηφίας (24%) και στρα-
τηγικού επενδυτή της εταιρεί-
ας, με την υποστήριξη του νέου
πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρα-
τίας της Κίνας στην Αθήνα Σιάο
Τζουντσένγκ διαρρέεται ότι δεν
παρεμβαίνουν στα διοικητικά
θέματα του Ανεξάρτητου Δια-
χειριστή, αλλά επιθυμούν -λέ-
νε- την επιτάχυνση του επιχει-
ρηματικού πλάνου και των
επενδυτικών σχεδίων προς
όφελος της εταιρείας και των
πολιτών της Ελλάδας. Καταλά-
βαμε…

Πότε θα βγουν 
οι κουκούλες;
Ένα από τα θέματα που καίνε την
Κουμουνδούρου είναι οι κουκού-
λες. Ναι, καλά διαβάσατε, οι κου-
κούλες. Διότι όταν θα μπουν στο
αρχείο και οι κατηγορίες για τον
Ανδρέα Λοβέρδο, τότε δεν θα έχει
κανένα νόημα η προστασία μαρτύ-
ρων. Και τότε θα μάθουμε ποιοι
έδιναν αυτές τις περίφημες συντα-
ρακτικές καταθέσεις με τις οποίες
ενέπλεκαν πολιτικά πρόσωπα. Αυ-
τός είναι ο λόγος για τον οποίο
στον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε τρικυ-
μία εν κρανίω… 

Ο Άδωνις και η κόρη 
του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ
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Η
πανδημία έχει δημιουργήσει μια δύσκο-
λη και απαισιόδοξη καθημερινότητα για
όλους και όλες. Σειρά μελετών όπως και

αυτή που πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου (UNICEF
«The Changing Childhood Project») δείχνουν ότι
οι νέοι και οι νέες που αποτελούν και τους «φο-
ρείς» της αλλαγής, της ελπίδας και της προόδου
αδυνατούν να ατενίσουν το μέλλον τους με θετι-
κότητα και αισιοδοξία. 

Η δημοσιονομική κρίση, το brain-drain, η κλι-
ματική κρίση, οι ανισότητες αλλά και η βία που
υπάρχει διάχυτη παντού δεν δημιουργούν προ-
ϋποθέσεις θετικής σκέψης και προοπτικής. Η δο-
λοφονία ενός νέου ανθρώπου από οπαδική βία, οι
αυξανόμενες συμμορίες στα σχολεία και στις γει-
τονιές μεταξύ ανηλίκων αλλά και η βία κατά των
γυναικών με βιασμούς, εκδικητικό πορνό, bully-
ing κ.λπ. δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό γύ-
ρω από παιδιά και εφήβους.

«Κλειδί» αποτελεί το εκπαιδευτικό σύστημα μέ-
σα από το οποίο παιδιά και έφηβοι μπορούν να
επενδύσουν στο όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον.

Ωστόσο, πολύ λίγα γίνονται προς αυτήν την κα-

τεύθυνση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
καθώς οι αναχρονιστικές τακτικές και πρωτοβου-
λίες έρχονται δυστυχώς να πλαισιώσουν τα σχο-
λεία μας, όπως η δράση για το «αγέννητο παιδί»
(αποσύρθηκε), άρα και η πριμοδότηση αντιλήψε-
ων εναντίον του δικαιώματος καθενός και καθε-
μιάς να αποφασίζει για το σώμα του, την «ελληνική
αγωγή» με το πρόσχημα της αρχαιογνωσίας, το εν-
δυματολογικό «πρότυπο» (μήπως να επαναφέ-
ρουμε και τη σχολική ποδιά;) αλλά και τη συντηρη-
τική λογική των επαναληπτικών εξετάσεων με πρι-
μοδότηση σχεδόν εξ ολοκλήρου της αποστήθισης.

Είναι αυτός ο δρόμος με τον οποίο θα εμπνεύ-
σουμε τα παιδιά μας; Σύγχρονες εκπαιδευτικές
προοπτικές και προτάσεις πριμοδοτούν προοδευ-
τικές πολιτικές, που ενισχύουν τη δημιουργικότη-
τα, που μάχονται τα στερεότυπα και ανοίγουν νέ-
ους δρόμους έκφρασης για τα παιδιά και τους νέ-
ους.

Αρκετά είναι τα παραδείγματα χωρών (π.χ.
σκανδιναβικές χώρες) που δείχνουν τον δρόμο με
σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που όχι
μόνο δημιουργούν και καλλιεργούν δεξιότητες

αλλά ενθαρρύνουν την αισιοδοξία, την καινοτομία
και την ενδυνάμωση. 

Το στοίχημα είναι να έχουμε ευτυχισμένα παι-
διά και πολίτες και αυτό επιτυγχάνεται με μια δια-
φορετική εκπαιδευτική προσέγγιση. Μια διαφο-
ρετική προσέγγιση που εμπεριέχει χωρίς καμιά
ενοχή ή ανταγωνισμό μέσα σε ένα υποστηρικτικό
περιβάλλον: α) την αποτυχία ως ένα φυσικό μέρος
της μαθησιακής διαδικασίας, β) την ανάγκη εκτός
από το ταλέντο ή τη φυσική κλίση για συστηματι-
κή, σκληρή δουλειά, γ) την ανάδειξη συγκεκριμέ-
νων παραδειγμάτων (role models), τα οποία δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις για τον καθένα και την
καθεμιά να πιστεύουν στον εαυτό τους και να
ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο.

Η πραγματοποίηση του ονείρου κάθε παιδιού
απαιτεί την κατάλληλη διδασκαλία για τη μετου-
σίωσή του σε πράξη με βάση το ξεχωριστό ταλέν-
το, τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα κα-
θενός και καθεμιάς, ώστε να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για πολίτες περισσότερο αισιόδο-
ξους, θετικούς, ενεργούς, παραγωγικούς και δη-
μιουργικούς.

E
να βασικό φιλοσοφικό πρόβλημα είναι αυτό
που αναφέρεται στον σκοπό και στο νόημα
της ζωής του ανθρώπου. Το πρόβλημα αυτό

έχει απασχολήσει πολλούς φιλοσόφους και δια-
νοουμένους. Το πρόβλημα συνδέεται και με άλλα
φιλοσοφικά ερωτήματα, όπως η ύπαρξη Θεού και
ψυχής, η φύση και η αθανασία της ψυχής, η ύπαρ-
ξή της μετά θάνατον.

Κατά τη χριστιανική θρησκεία, ο άνθρωπος
αποτελείται από σώμα και ψυχή, επομένως έχει
όχι μόνο υλικές αλλά και ψυχικές και πνευματικές
ανάγκες, υλικούς αλλά και πνευματικούς σκο-
πούς στη ζωή του. 

Ο άνθρωπος ως πνευματικό και κοινωνικό ον
έχει και άλλες ορμές και τάσεις, με πνευματικό
χαρακτήρα. Ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομά-
χεια» γράφει ότι με κάθε πράξη ο άνθρωπος απο-

βλέπει στο αγαθό. Υπάρχουν, γράφει, πολλοί σκο-
ποί, γενικοί και ειδικοί, όπως π.χ. οι σκοποί των
διάφορων επαγγελμάτων. Άλλο σκοπό επιδιώκει
μέσα από το επάγγελμά του ο ιατρός (την υγεία),
άλλο σκοπό έχει ο στρατηγός (τη νίκη), άλλο σκο-
πό έχει ο ναυπηγός (την κατασκευή πλοίου).

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι μίλησαν για τον
σκοπό της ζωής, οι Προσωκρατικοί εξέτασαν κυ-
ρίως κοσμολογικά προβλήματα, έθεσαν το πρό-
βλημα της αρχής του κόσμου. Ο μεγάλος φιλόσο-
φος Σωκράτης πίστευε ότι με την κατάλληλη μέθο-
δο μπορούμε να βρούμε την αλήθεια και να καθο-
ρίσουμε την έννοια των αρετών. Ο Σωκράτης θεω-
ρούσε βασική αρετή την αυτογνωσία, για αυτό συ-
νιστούσε ο κάθε άνθρωπος να κάνει αυτοεξέταση.

Ένας άλλος μεγάλος φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης,
φιλοσόφησε για τον σκοπό της ζωής και τον όρισε

ως την αρετή και την ευδαιμονία, την οποία θεω-
ρούσε όχι κύριο σκοπό, αλλά ακόλουθο της αρε-
τής. Ο φιλόσοφος Επίκουρος δίδαξε ότι ο κύριος
σκοπός του ανθρώπου είναι η ηδονή, την οποία
πρέπει να επιδιώκουμε με τη λογική και την από-
λαυση αγαθών της ζωής. Η ομοίωση του ανθρώ-
που με τον Θεό, κατά τον γίγαντα του πνεύματος
Πλάτωνα, θα επιτευχθεί με τη φιλοσοφία και την
αρετή.

Ο άνθρωπος με βάση τους αρχαίους φιλοσό-
φους και τον Χριστιανισμό θεωρείται όχι μόνο υλι-
κό ον, αλλά και πνευματικό. Η συνύπαρξη αυτών
των δύο κόσμων θεώρησε ανώτερες τις πνευματι-
κές του ανάγκες, αλλά θα πρέπει να επιδιώξει κα-
τά τη διάρκεια του βίου του την ηθική και πνευμα-
τική του τελείωση και να μη δίνει βαρύτητα μόνο
στην υλιστική βιοθεωρία.

Εκπαιδευτικό σύστημα για αισιόδοξους και δημιουργικούς πολίτες

Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου

της
Ζέφης
Δημαδάμα

Αντιπρόεδρος
Γυναικών 
Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού 
Κόμματος
(PES Women)
Διδάσκουσα
στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο  

του
Γεώργιου 

Φουντουλάκη

Διδάκτωρ 
Πανεπιστήμιου 

Αθηνών
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«Η
Ελλάδα δεν αφήνει ανα-
πάντητη καμία πρόκλη-
ση», διαμηνύεται από το
υπουργείο Εξωτερικών

στον απόηχο της απότομης κλιμάκωσης
που παρατηρείται στη ρητορική της Τουρ-
κίας αλλά και στο πεδίο με τα σχεδόν κα-
θημερινά μπαράζ παραβιάσεων και υπερ-
πτήσεων.

Τις τελευταίες ημέρες, η Αθήνα παρα-
κολουθεί με προβληματισμό την όξυνση
που προκαλεί η Άγκυρα. Από τη μία, οι κα-
τασκευασμένες ειδήσεις για νεκρούς με-
τανάστες και από την άλλη, τα απανωτά
περιστατικά στους ουρανούς του Αιγαίου.
Η επίθεση «λάσπης» του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, και μάλιστα κατά τις κοινές
δηλώσεις με τον Φινλανδό ομόλογό του,
εκτός από παραβίαση κάθε διπλωματικού
πρωτοκόλλου αποτελεί και σαφή ένδειξη
των προθέσεων της Άγκυρας. Ακολου-
θώντας τη γραμμή Ερντογάν, οι Τούρκοι
αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν τις ανυ-
πόστατες κατηγορίες κατά της Ελλάδας
ότι δήθεν «πυροβολεί βάρκες» και «αφή-
νει μετανάστες να πεθάνουν από το
κρύο», ενώ σε κάθε αναφορά των ψευδών
περιστατικών οι Τούρκοι τα φουσκώνουν
όλο και περισσότερο. Αν και ο Φινλανδός
Πέκα Χάβιστο έβαλε στη θέση του τον Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, υπερασπιζόμενος
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για
τη διαχείριση του Μεταναστευτικού, ηχη-
ρό μήνυμα εξέπεμψε και η Αθήνα.

Λυπηρές δηλώσεις
Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών χα-

ρακτήρισαν «λυπηρές» τις δηλώσεις του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κάνοντας λόγο
για «προσπάθεια παραπληροφόρησης και
διασποράς ψευδών ειδήσεων εναντίον
της Ελλάδας». Ειδικά για το Μεταναστευ-
τικό, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Ελλάδα
δεν παίρνει μαθήματα από χώρες που συ-
στηματικά παραβιάζουν το Διεθνές Δί-
καιο, ενώ υπογραμμίζουν ότι «η Τουρκία
δεν εφαρμόζει τη σύμβαση για την επα-
νεισδοχή μεταναστών από την Ελλάδα και
επιπλέον σταμάτησε να εφαρμόζει τη
σύμβαση με την ΕΕ».

Η Αθήνα έδωσε απαντήσεις και για την
τουρκική επιθετικότητα στον αέρα. «Δεν
έχει διαφορά αν οι παραβιάσεις και οι
υπερπτήσεις γίνονται από επανδρωμένα ή
μη αεροσκάφη. Η Ελλάδα απαντά σε κάθε
τέτοια πρόκληση με διάβημα διαμαρτυ-
ρίας», τονίζουν πηγές του υπουργείου
Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι η «ρα-
γδαία» αύξηση των περιστατικών προκα-
λεί «ανησυχία» στην Αθήνα. 

Χθες, πάντως, η Άγκυρα αποφάσισε να
«διαφοροποιηθεί» και αντί για Μη Επαν-
δρωμένα Αεροσκάφη, έστειλε δύο F-16

για υπέρπτηση πάνω από τη νήσο Πανα-
γιά, με τα τουρκικά μαχητικά να πετούν σε
ύψος 10.000 ποδών.

Το βλέμμα στην Τρίπολη
Την ίδια ώρα, το επίκεντρο του ενδια-

φέροντος μετακινείται στη Λιβύη, όπου
το Κοινοβούλιο εκλέγει σήμερα τον νέο
πρωθυπουργό που θα σχηματίσει μετα-
βατική κυβέρνηση μέχρι τελικά να γί-
νουν οι προεδρικές εκλογές, που είχαν
προγραμματιστεί για τις 24 Δεκεμβρίου
του προηγούμενου έτους. «Η Ελλάδα δεν

γίνεται να απέχει και να μην παρακολου-
θεί τις εξελίξεις», διαμηνύεται από το
υπουργείο Εξωτερικών, καθώς η σταθε-
ρότητα στην περιοχή έχει άμεση σχέση
με την ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευ-
ρώπης.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Καμία πρόκληση αναπάντητη

Η Αθήνα παρακολουθεί τα
fake news και τις επιθέσεις
της Άγκυρας και παρεμβαίνει 

Διπλωματική αντεπίθεση
Η Αθήνα ετοιμάζει νέο διπλωματικό μαραθώνιο για την ανά-

δειξη των ελληνικών θέσεων και την καταδίκη της τουρκικής
προκλητικότητας. Ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί την επόμενη
Τρίτη στη Φινλανδία, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό
του. Εκτός από τις αιχμηρές απαντήσεις του κ. Χάβιστο στον
Τσαβούσογλου, οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν για τη διμερή
συνεργασία και τις εξελίξεις σε Ανατολική Ευρώπη και Μεσό-
γειο. Την επόμενη ημέρα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα επισκεφθεί τη
Νορβηγία, όπου θα έχει σειρά σημαντικών συναντήσεων και
θα μιλήσει σε νορβηγική δεξαμενή σκέψης. Θα ακολουθήσει η
συνάντηση με τον Σεργκέι Λαβρόφ την Παρασκευή και τη Δευ-
τέρα 21 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων της Ευρώπης. Το πυκνό πρόγραμμα συνεχί-
ζεται όλο τον Φεβρουάριο, καθώς στις 22 του μήνα ο Νίκος
Δένδιας θα λάβει μέρος στη διάσκεψη για τον Ινδοειρηνικό
που διοργανώνει ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν Ιβ Λεντριάν στο Παρίσι
και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Σενεγάλη, για τα θυρανοί-
ξια της ελληνικής πρεσβείας, και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Συνάντηση Δένδια, Λαβρόφ
Στη Μόσχα θα μεταβεί την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου ο Νί-
κος Δένδιας έπειτα από πρόσκληση του Ρώσου ομολόγου του.
Ο υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί για τρίτη φορά τη χώ-
ρα, με το θέμα της Ουκρανίας να κυριαρχεί στην ατζέντα της
συνάντησης. Ο κ. Δένδιας αναμένεται να μεταφέρει το μήνυ-
μα ότι η ελληνική πλευρά επιθυμεί την αποκλιμάκωση στην
περιοχή αλλά και την ανησυχία της Αθήνας για την κοινότητα
των περίπου 120.000 ομογενών που ζουν στη ζώνη επαφής
και η ασφάλειά τους τίθεται σε άμεσο κίνδυνο σε περίπτωση
ένοπλης σύρραξης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ελληνι-
κού υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, «η
Ελλάδα παραμένει σταθερή στις απόψεις της και τηρεί τις δε-
σμεύσεις της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΝΑΤΟ. Κρίνει, όμως, απαραίτητη τη διατήρηση των διαύλων
επικοινωνίας με τη Ρωσία, η οποία αποτελεί σημαντικό στοι-
χείο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης». Οι δύο
υπουργοί αναμένεται ακόμη να συζητήσουν για τις εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και για το Κυπριακό.
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«Μποτιλιάρισμα» από… κορβέτες
Φ

ουντώνει η «ναυμαχία» για τις κορβέτες του
Πολεμικού Ναυτικού, με νέες προτάσεις να
καταφθάνουν στη λεωφόρο Μεσογείων και
τη διαδικασία επιλογής να θυμίζει έντονα

την κατάσταση πριν από περίπου έναν χρόνο όταν βρι-
σκόταν σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τις φρεγάτες.

Στο Γενικό Επιτε-
λείο Ναυτικού έχουν
έρθει τέσσερις συν
ένας φάκελοι, καθώς
το πρόγραμμα του
σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ

έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων ναυπη-
γικών ομίλων. Τα δύο «φαβορί» είναι αναμφισβήτητα η γαλ-
λική πρόταση για την κορβέτα Gowind και η ολλανδική για
τη Sigma 10514. Ακολούθησαν η ιταλική προσφορά της Fin-
cantieri για την Doha και η βρετανική «σφήνα» με την Arro-
whead 140. Ως πέμπτη υποψηφιότητα θα μπορούσε να με-
τρήσει κανείς την αμερικανική για τις LCS, η οποία ήρθε ως
καθυστερημένη απάντηση των ΗΠΑ στον διαγωνισμό για τις
φρεγάτες και προτείνει το ίδιο πλοίο με διαμόρφωση κορ-
βέτας, δηλαδή με λιγότερα όπλα.

Βρετανική πρόταση
Χθες, το κατώφλι της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών

Εξοπλισμών και Επενδύσεων πέρασε το κλιμάκιο της
βρετανικής Babcock Marine, προκειμένου να ενημερώ-
σει τους αξιωματούχους του ελληνικού Πενταγώνου για
την Arrowhead 140. Το πλοίο έχει διαστάσεις φρεγάτας,
με μήκος που φτάνει τα 138 μέτρα και εκτόπισμα 5.700
τόνους, είναι δηλαδή μεγαλύτερο και από τις Belharra,
όμως παρά τις διαστάσεις του, η τιμή του δεν ξεπερνά,
σύμφωνα με πληροφορίες, τα 500 εκατ. ευρώ. Η ομάδα
της Babcock παρέδωσε τον φάκελο με την επίσημη πρό-
τασή της στη ΓΔΑΕΕ, με στελέχη του Πολεμικού Ναυτι-
κού να επισημαίνουν ότι η προσφορά είναι μεν δελεαστι-
κή, ωστόσο το μεγάλο μέγεθος του πλοίου και οι υψηλοί
αριθμοί προσωπικού που απαιτούνται για τη στελέχωσή
του και βέβαια η ακριβή συντήρηση μιας τόσο μεγάλης
μονάδας αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα.

Στην κορυφή της λίστας του Πολεμικού Ναυτικού, πάν-
τως, φαίνεται να παραμένει η γαλλική Gowind, με την ελ-

ληνική πλευρά να διαπραγματεύεται την αγορά πέντε
πλοίων αντί τεσσάρων, με κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλι-
σμό και εξαιρετικές δυνατότητες στον ανθυποβρυχιακό
πόλεμο στην τιμή του 1,7 δισ. ευρώ. Αν και το ποσό ξεπερ-
νά την αρχική εκτίμηση για 1,5 δισ., συνεπώς μικραίνει το

περιθώριο για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών ΜΕΚΟ,
εντούτοις ανώτατες στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν
την ανάγκη για νέες και σύγχρονες μονάδες αντί για την
επέκταση ζωής παλαιότερων πλοίων κατά 10 έως 15 χρό-
νια το πολύ.

Το «στοίχημα» της ομοιοτυπίας
Η επιλογή των Gowind, όμως, προσφέρει και ένα ακό-

μη σημαντικό πλεονέκτημα: αυτό της ομοιοτυπίας στον
Ελληνικό Στόλο. Παρά το μικρότερο μέγεθος της κορβέ-
τας, η Gowind ακολουθεί τα ίδια νατοϊκά πρότυπα με
τις Belharra και μπορεί με αντίστοιχη ευκολία να φιλοξε-
νήσει τα νέα ελικόπτερα ΜΗ-60 ROMEO του Πολεμικού
Ναυτικού. Οι δύο τύποι πλοίων έχουν κοινό σύστημα μά-
χης και παρόμοια αρχιτεκτονική που επιτρέπει την ευκο-
λότερη μετακίνηση προσωπικού από τη φρεγάτα στην
κορβέτα και αντίστροφα, ενώ μειώνει τις ανάγκες και το
κόστος της εκπαίδευσης για τα πληρώματα. Η Gowind εί-
ναι εξίσου «φιλική» και για τους μηχανικούς, αφού δια-
θέτει την ίδια σειρά κύριας μηχανής και αδρανειακών
μονάδων με την Belharra, βελτιστοποιώντας τη συντήρη-
ση των συστημάτων στους δύο τύπους πλοίων.

Στη Βουλή οι συμβάσεις
Ύστερα από αναβολή δύο εβδομάδων λόγω της συζή-

τησης για την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ,
έρχεται στη Βουλή για συζήτηση το νομοσχέδιο που πε-
ριλαμβάνει την αγορά των τριών φρεγατών Belharra, τα
έξι επιπλέον Rafale, ώστε η 332 ΜΠΚ να συμπληρώσει
τον απαιτούμενο αριθμό των 24 αεροσκαφών, αλλά και το
σημαντικότατο πρόγραμμα προμήθειας σύγχρονων τορ-
πιλών για τα υποβρύχια 214. Η κύρωση στην Ολομέλεια
της Βουλής αναμένεται να λάβει χώρα την επόμενη
εβδομάδα. 

Μάχη κορυφαίων ναυπηγικών ομίλων 
από Γαλλία, Ολλανδία,  Ιταλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ 
για το πρόγραμμα  ύψους 1,5 δισ. ευρώ

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Gowind (Γαλλία)

Doha (Ιταλία)

Arrowhead 140 (Βρετανία)

LCS (ΗΠΑ)

Sigma 10514 (Ολλανδία)
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Tου Δημήτρη Δραγώγια

Τ
ον 21χρονο Ι.Κ. «δείχνει» στην
απολογία του ως τον άνθρωπο
που κρατούσε το δρεπάνι ο
23χρονος Α.C. Αναφερόμενος

στα περιστατικά της μοιραίας νύχτας, ο
νεαρός τονίζει πως αρχικά μετέβη στην
εργασία του και στη συνέχεια συναντή-
θηκε με μέλη του συνδέσμου προκειμέ-
νου να παρακολουθήσουν αγώνα βόλεϊ.
Απαντώντας σε ερώτηση του ανακριτή
για το ποιος και πώς έκανε την επίθεση,
περιγράφει χαρακτηριστικά: «Σίγουρα
τον Κ. (σ.σ.: 21χρονος Έλληνας) τον είδα
να χρησιμοποιεί το δρεπάνι, δεν είδα
όμως σε ποιο παιδί, είδα τον Β. (σ.σ.:
25χρονος Έλληνας) να βαράει με το ξύλι-
νο κοντάρι, τον Γκ. τον είδα να βαράει
μπουνιές, από το σημείο που ήμουν δεν
φαινόντουσαν καλά».

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια
της ανακριτικής διαδικασίας με τον
20χρονο Αλβανό κατηγορούμενο, ο οποί-
ος επέμενε στη θέση του ότι η συμμετοχή
του δεν σχετίζεται με τον θάνατο του Άλ-
κη. Η απολογία του, που κράτησε περίπου
τέσσερις ώρες, διακόπηκε δύο φορές.

«Ήμουν εκεί και συνεπλάκη με το ένα
εκ των παιδιών, αυτόν που είχε στο χέρι
του κράνος και όχι με τον θανόντα. Με
χτύπησε με το κράνος και τον τραυμάτισα
με μαχαίρι δύο φορές στο πόδι», υποστή-
ριξε επαναλαμβάνοντας όσα είχε μεταφέ-
ρει όταν συνελήφθη. Είπε ότι δεν πλησία-
σε τον 19χρονο πάρα την αντίθετη μαρτυ-
ρία ενός εκ των φίλων του παιδιού.

Ο 22χρονος Έλληνας, ο οποίος απολο-
γήθηκε, στη συνέχεια παραδέχτηκε με τη
σειρά του μόνο την παρουσία του στο ση-
μείο και αρνήθηκε ότι συμμετείχε στην αι-
ματηρή επίθεση. Υποστήριξε μάλιστα ότι
αυτό επιβεβαιώνεται από το βιντεοληπτι-
κό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικο-
γραφία. Οι απολογίες θα συνεχιστούν από
το πρωί της Πέμπτης.

Αρνείται τη συμμετοχή του ο 25χρονος
Ο 25χρονος Α.Β. παραδόθηκε για την

υπόθεση της δολοφονίας του Άλκη Καμ-
πανού. Κατάγεται από την Τήνο και η οικο-
γένειά του είναι γνωστή στις Κυκλάδες,
καθώς η μητέρα του υπήρξε πρόεδρος

του Κέντρου Υγείας του νησιού και ανα-
πληρώτρια συντονίστρια της νομαρχιακής
επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες, ενώ
ο πατέρας του εργαζόταν στην Παναγία
της Τήνου.

Στην κατάθεσή του ο αστυνομικός, ανα-
φερόμενος στον 25χρονο Α.Β., τόνισε ότι,
όπως προέκυψε, τυγχάνει σεσημασμένος
για παράβαση του νόμου περί ναρκωτι-
κών. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και
υποστήριξε ενώπιον των Αρχών: «Θέλησα
να παραδοθώ στις Αρχές μόνος μου και
αυτό νομίζω ότι πρέπει να εκτιμηθεί.
Ήμουν στο περιστατικό και πήγα στο ση-
μείο με τους άλλους συλληφθέντες, αλλά
δεν συμμετείχα στην ανθρωποκτονία».

Αίσθηση προκαλεί δήλωση του συνηγό-
ρου του 21χρονου Απόστολου Λύτρα, που
φέρεται καθ’ ομολογία συνεργού του να
κρατούσε το φονικό δρεπάνι: «Πράγματι
το δρεπάνι το έβγαλε αυτός από το αυτοκί-
νητο, στη συνέχεια όμως το πήρε κάποιος
που θα κατονομάσει στην ανακρίτρια ο
πελάτης μου ποιος είναι και στη συνέχεια
αυτός είναι που χτύπησε με το δρεπάνι το
παιδί». Όπως σημείωσε ο γνωστός δικη-
γόρος: «Αν ο εντολέας μου είναι αυτός
που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού, να τι-
μωρηθεί με τη βαρύτερη των ποινών. Όλοι
κάτι έχουν κάνει, είναι δεδομένο».

Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές των
φίλων του Άλκη που όλοι μαζί δέχτηκαν
τη δολοφονική επίθεση. Όσον αφορά τον
άτυχο Άλκη, ο ένας θυμάται πως την ώρα
που δεχόταν απανωτά χτυπήματα είδε τον

19χρονο «να ουρλιάζει “βοήθεια, δεν μπο-
ρώ, πονάω”». Συνεχίζοντας ο ίδιος λέει
πως είδε συνολικά οκτώ άτομα να συμμε-
τέχουν στην επίθεση.

« Ήταν όλοι τους μαυροφορεμένοι με
κουκούλες, λαιμούδιες και σκούφους.
Όπως σας είπα, όλα συνέβησαν πολύ γρή-
γορα και ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα.
Πάντως, φαίνονταν όλοι τους αρκετά γυ-
μνασμένοι και έμπειροι σε φασαρίες, σε
αντίθεση με εμάς που δεν έχουμε μπλεχτεί
ποτέ σε καβγά», είπε στην κατάθεσή του.

Αλληλοκαρφώνονται 
τα τέρατα με το δρεπάνι

Τραβούσαν σε βίντεο τη δολοφονία οι δράστες
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι κάποιος από τους κατηγορούμενους -δεν διευκρινίζε-

ται ποιος- τραβούσε βίντεο την ώρα της επίθεσης. Υπάρχει κατάθεση ενός ανθρώπου, ο οποίος μιλά

για βίντεο 15 δευτερολέπτων το οποίο τραβήχτηκε από κάποιον από τους δράστες και απεικονίζει

ακριβώς τη στιγμή που οι δράστες μαχαιρώνουν τον Άλκη. Μάλιστα, μετά την επίθεση ένας από τους

δράστες έχει καταθέσει ότι κάποιοι από αυτούς που πήραν μέρος στην επίθεση δήλωσαν ευχαρι-

στημένοι και έλεγαν ότι κατάφεραν τον σκοπό τους και ήταν σε καλή κατάσταση! 

Εξέταση DNA ζήτησε η ανακρίτρια
Διάταξη προκειμένου να ληφθεί υλικό DNA από όλους τους κα-

τηγορούμενους που εμπλέκονται στη δολοφονία του Άλκη εξέ-
δωσε η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου αυτό
να συγκριθεί με τα πειστήρια που έχουν κατασχεθεί από την
Αστυνομία. Οι ανακριτικές Αρχές θεωρούν ότι έτσι θα ταυτοποι-
ήσουν τους φυσικούς αυτουργούς της επίθεσης.

Σοκάρουν οι περιγραφές των
φίλων  του Άλκη  - «Ούρλιαζε
“βοήθεια, δεν μπορώ, πονάω”»
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Ο Αιγύπτιος ντελιβεράς
παραδέχτηκε στις Αρχές 
ότι δολοφόνησε τον
δημοσιογράφο Νίκο Κάτσικα

Τα εγκλήματα που εδράζονται σε σεξουαλικά κίνητρα
απασχόλησαν πολλές φορές την επικαιρότητα. Δολοφο-
νίες όπως αυτές των συγγραφέων Κώστα Ταχτσή, Μένη
Κουμανταρέα και του ηθοποιού Νίκου Σεργιανό-
πουλου συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της κοι-
νής γνώμης, καθώς κοινός τόπος ήταν το ερω-
τικό πάθος. Τις τελευταίες μέρες την επικαιρό-
τητα απασχολεί η δολοφονία του δημοσιογρά-
φου Νίκου Κάτσικα, ανταποκριτή του ΑΠΕ στην
Αίγυπτο. Κατά την κατάθεση του καθ’ ομολογίαν
δολοφόνου, τα κίνητρα που τον οδήγησαν στο στυ-
γερό έγκλημα, εκτός από τη ληστεία, ήταν και σεξουαλικά.
Η «Political» επικοινώνησε με τoν καθηγητή Εγκληματο-
λογίας και βουλευτή της ΝΔ Άγγελο Τσιγκρή για τα κοινά

χαρακτηριστικά αυτών των εγκλημάτων πάθους, τα οποία
σε όλες τις περιπτώσεις καθορίζονται από την αγριότητα

των δολοφονιών.
Ο κ. Τσιγκρής υποστήριξε ότι υπάρχουν κά-
ποια μικρά κίνητρα, ασθενέστερα, που καθο-
ρίζουν κάποιες ανθρωποκτονίες. Αναφερό-
μενος στα σεξουαλικά κίνητρα υποστήριξε:
«Το πολύ 4 στις 100 υποθέσεις έχουν τέτοια

κίνητρα. Αυτές οι υποθέσεις έχουν συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά και αφορούν τη συν-

τριπτική πλειοψηφία αυτού του 4% και σχετίζεται
με συρροές εγκλημάτων με το έγκλημα του βιασμού, δη-
λαδή συρρέει το έγκλημα του βιασμού και της ανθρωπο-
κτονίας ταυτόχρονα στο ίδιο έγκλημα. Κάποιος βιάζει ή

αποπειράται να βιάσει άλλον και κατά τη διάρκεια της πά-
λης προκύπτει η ανθρωποκτονία», επισημαίνει ο κ Τσιγ-
κρής και προσθέτει πως υπάρχουν κάποιες οριακές υπο-
θέσεις, όπως οι ανθρωποκτονίες μεταξύ ομοφυλοφίλων ή
οι συνευρέσεις ανθρώπων που γίνονται κατόπιν ραντεβού
επί πληρωμή και είναι σπάνιες. Τονίζει δε ότι «αυτά τα εγ-
κλήματα έχουν τελεστεί με ιδιαίτερη σκληρότητα και ιδιαί-
τερα βάναυσο τρόπο». Ο κ. Τσιγκρής υποστήριξε ακόμη ότι
οι περισσότερες ανθρωποκτονίες τελούνται σε προστα-
τευμένο ιδιωτικό χώρο, είτε αυτός είναι το σπίτι είτε το αυ-
τοκίνητο του θύματος, ενώ επισήμανε ότι το 47% των αν-
θρωποκτονιών γίνεται για οικονομικούς και περιουσια-
κούς λόγους.

Κώστας Παππάς

Τσιγκρής: «Ιδιαίτερα βάναυσες οι δολοφονίες με σεξουαλικά κίνητρα»

Μ
νήμες από την άγρια δολο-
φονία του ηθοποιού Νίκου
Σεργιανόπουλου τον Ιούνιο
του 2008 στο διαμέρισμά

του στο Μετς ξυπνά το έγκλημα στο Κάιρο
με θύμα τον δημοσιογράφο - ανταποκριτή
του ΑΠΕ Νίκο Κάτσικα. Και στις δύο περι-
πτώσεις τα θύματα όχι απλώς άνοιξαν την
πόρτα στους επίδοξους δολοφόνους τους,
αλλά τους προσκάλεσαν στα σπίτια τους
επιζητώντας ερωτική συνεύρεση.

Τα αιγυπτιακά ΜΜΕ ασχολήθηκαν εκτε-
νώς με τη δολοφονία του Έλληνα δημο-
σιογράφου στο διαμέρισμά του στη συνοι-
κία Σέικ Ζαγέντ του Καΐρου. Ένα διαμέρι-
σμα το οποίο επισκεπτόταν πολύ συχνά
και η αδελφή του. Το μοιραίο -όπως απο-
δείχτηκε- λάθος του Νίκου Κάτσικα ήταν
ότι προσκάλεσε στο σπίτι του έναν υπάλ-
ληλο διανομής φαγητού ο οποίος εργαζό-
ταν σε εστιατόριο που ο ίδιος συνήθιζε εί-
τε να γευματίζει είτε να παραγγέλνει. Οι
δυο τους είχαν αναπτύξει κοινωνική επα-
φή, με τον διανομέα να καταθέτει στις
αστυνομικές Αρχές της Αιγύπτου πως

αποδέχτηκε την πρόσκληση του Κάτσικα
να τον επισκεφτεί στο σπίτι του. Εκεί ο Έλ-
ληνας δημοσιογράφος φέρεται να τον ρώ-
τησε για την οικονομική κατάστασή του
και όταν αυτός του είπε ότι τα φέρνει πολύ
δύσκολα πέρα, του πρότεινε χρηματικό
αντάλλαγμα για ερωτική συνεύρεση. 

Όπως έχει καταθέσει ο καθ’ ομολογίαν
δράστης της δολοφονίας, μετά την πρώτη
σεξουαλική πράξη ζήτησε τα λεφτά, με
τον ανταποκριτή του ΑΠΕ να λέει ότι θα
του τα δώσει αμέσως μετά τη δεύτερη συ-
νεύρεση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς
του διανομέα φαγητού, ούτε τότε του έδω-
σε τα χρήματα και ξέσπασε μεταξύ τους
άγριος καβγάς, με τον ίδιο πάνω στην έν-
ταση της στιγμής να πετάει στο πάτωμα
τον Νίκο Κάτσικα, να τον χτυπάει άγρια
και να τον μαχαιρώνει μέχρι θανάτου. Στη
συνέχεια φέρεται να άρπαξε 260 ευρώ,
τρία κινητά τηλέφωνα και κάποια άλλα αν-
τικείμενα του θύματος και να διέφυγε, πι-
στεύοντας ότι οι Αρχές δεν θα έφταναν σε

αυτόν. Υπολόγισε ωστόσο λάθος και πλέον
κρατείται αντιμέτωπος με βαρύτατες κα-
τηγορίες για τη δολοφονία του 56χρονου
δημοσιογράφου.

Το άψυχο σώμα του αδικοχαμένου αν-
ταποκριτή εξετάστηκε από Αιγύπτιο ια-
τροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε θανατη-
φόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο,
ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε σε εκπρό-
σωπο της ελληνικής πρεσβείας στο Κάιρο.
Ο Νίκος Κάτσικας, με καταγωγή από τον
Πειραιά, γεννήθηκε στις 7 Μαΐου του 1966

και από τη δεκαετία του 2000 εργαζόταν
στην εφημερίδα «Φως» του Καΐρου, όντας
ξεχωριστό μέλος της ελληνικής κοινότη-
τας της Αιγύπτου.

«Δεν με πλήρωσε,
τον μαχαίρωσα
και τον έκλεψα...»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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H
ταν σχεδόν αναμενόμενο ότι οι
ειδικοί της επιτροπής δεν θα έδι-
ναν το πράσινο φως ακόμα για
καρναβαλικές εκδηλώσεις και

όπως έγραψε και η «Political» χθες, οι επι-
στήμονες που απαρτίζουν την επιτροπή είχαν
επιφυλάξεις σε επιπλέον ανοίγματα που αφο-
ρούν τη χωρητικότητα στα γήπεδα και την όρ-
θια διασκέδαση, τουλάχιστον για μία εβδομά-
δα ακόμα. 

Δίνοντας μια ανάσα στην εστίαση, συμφώ-
νησαν να καταργήσουν το όριο των έξι ατό-
μων σε κάθε τραπέζι χωρίς να θέτουν ανώτε-
ρο όριο. Επειδή η επιδημιολογική εικόνα εί-
ναι καλή αλλά οι δείκτες της πανδημίας παρα-
μένουν σε υψηλά επίπεδα, επιφυλάσσονται
να δουν το θέμα των καρναβαλιών την άλλη
βδομάδα ξανά. 

Το «Πάσχα στο χωριό» άρχισε ήδη να ακού-
γεται ως προσδοκία και ως αισιόδοξο σενά-
ριο, εφόσον δεν αναδυθεί μια νέα επικίνδυνη
μετάλλαξη. Ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρη-
γιάννης μιλώντας στο δελτίο του Star είπε
πως «αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή ιδέα ένα
καρναβάλι ή να γίνουν εκδηλώσεις, με δεδο-
μένο ότι οι πιθανότητες συγχρωτισμού είναι
μεγάλες και αυτό μπορεί να οδηγήσει τη δυ-

ναμική ισορροπία που έχουμε τώρα προς μια
επανάκαμψη της Όμικρον». 

«Πάμε για καλό Πάσχα»
Εξίσου αρνητικός ήταν για την αύξηση

χωρητικότητας των γηπέδων, λέγοντας πως
θα ήταν πολύ ριψοκίνδυνο. Ο καθηγητής
Πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας
ΕΚΠΑ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τόνισε
πως «η δική μου πρόβλεψη είναι πως το
Πάσχα θα είμαστε πάρα πάρα πολύ καλύτε-
ρα και γιατί έστω και με αργό ρυθμό συνε-
χίζει ο κόσμος να εμβολιάζεται και να κάνει
την ενισχυτική δόση, ενώ μέσα από τον πο-
λύ μεγάλο αριθμό φυσικών λοιμώξεων και
τα καθημερινά κρούσματα που είναι περί-
που στις 20.000, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
του πληθυσμού θα έχει ανοσοποιηθεί μέ-
χρι το Πάσχα. Αν δεν προκύψει ένα στέλε-
χος τελείως απρόβλεπτο, νομίζω ότι θα κά-
νουμε ένα καλό Πάσχα». 

Την ίδια ώρα η αναπληρώτρια υπουργός
Υγείας Μίνα Γκάγκα από το βήμα της Βουλής
έδωσε το πράσινο φως για το δικαίωμα παρο-
χής ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του Δη-
μοσίου, ώστε να πάψει πλέον το φαινόμενο
των γιατρών πολλών ταχυτήτων στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Μάλιστα, η κυρία Γκάγκα τό-
νισε πως αν οι γιατροί έχουν τις ίδιες ευκαι-
ρίες, τότε θα στελεχωθούν πιο εύκολα τα πε-
ριφερειακά νοσοκομεία και ιατρεία και θα
εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών
σε υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες σε
όλη τη χώρα. 

Παράλληλα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε
πως είναι αισιόδοξη για την εξέλιξη της παν-
δημίας, αλλά τόνισε πως έχουμε ακόμα δρό-
μο, ώστε να γίνει η νόσος Covid-19 ενδημική.
Οι ευάλωτες ομάδες και οι άνω των 60 πρέπει
να εμβολιαστούν, είπε η υπουργός και διευ-
κρίνισε αναφορικά με τις αιτίες των θανάτων
πως «δεν υπάρχει περίπτωση να έμεινε χωρίς
περίθαλψη ασθενής επειδή υπάρχει burn
out, μεγάλη σωματική κούραση γιατρών και
νοσηλευτών».

Μόνο για ανεμβολίαστους το Novavax
Μια σημαντική πληροφορία έδωσε ο γενι-

κός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους
μιλώντας στην ΕΡΤ. Το πρωτεϊνικό εμβόλιο
της Novavax που περιμένουμε 21 του μήνα
δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αναμνηστική
δόση, αλλά μόνο για όσους είναι ανεμβολία-
στοι και ξεκινούν τον εμβολιασμό τους. Πάν-
τως χθες καταγράφηκαν 19.618 νέα κρού-
σματα, 87 θάνατοι, ενώ οι διασωληνωμένοι
είναι 515, οι 395 από αυτούς ανεμβολίαστοι.
Το 32% των κρουσμάτων αφορά παιδιά 4-18
ετών. Τον μεγαλύτερο δείκτη θετικότητας τον
συναντάμε στη Μύκονο με 6,59%. 

«Κόκκινο» σε καρναβάλια,
γήπεδα, όρθια διασκέδαση

ΠΟΥ: Μισό εκατ.
νεκροί λόγω «Ο»,
αν και υπάρχουν
εμβόλια

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) στηλίτευσε την
Τρίτη το γεγονός πως έχουν κα-
ταγραφεί μισό εκατομμύριο θά-
νατοι εξαιτίας επιπλοκών της
Covid-19 μετά τον εντοπισμό της
παραλλαγής Όμικρον του νέου
κορονοϊού, παρότι υπάρχουν
διαθέσιμα εμβόλια, γεγονός
που χαρακτήρισε «παραπάνω
και από τραγικό».

«Ενώ όλος ο κόσμος λέει πως
η Όμικρον είναι πιο καλοήθης,
παραμερίζεται το γεγονός ότι
μισό εκατομμύριο άνθρωποι
έχουν πεθάνει αφότου εντοπί-
στηκε», τόνισε ο Άμπντι Μαχά-
μουντ, αρμόδιος για την πρόλη-
ψη και την αντιμετώπιση ασθε-
νειών στον ΠΟΥ.

«Σε μια εποχή αποτελεσματι-
κών εμβολίων, μισό εκατομμύ-
ριο άνθρωποι πέθαναν. (...) Είναι
κάτι παραπάνω και από τραγι-
κό», πρόσθεσε, κατά τη διάρ-
κεια συζήτησης μέσω ιστότο-
πων κοινωνικής δικτύωσης που
οργάνωσε ο ΠΟΥ.

Σύμφωνα με τον κ. Μαχά-
μουντ, έχουν καταγραφεί 130
εκατομμύρια μολύνσεις και
500.000 θάνατοι σε παγκόσμια
κλίμακα αφότου χαρακτηρίστη-
κε «παραλλαγή ανησυχίας» η
Όμικρον, στα τέλη Νοεμβρίου
του 2021.

Η παραλλαγή αυτή του SARS-
CoV-2 έκτοτε ξεπέρασε ταχύτα-
τα τη Δέλτα και έχει γίνει πλέον
κυρίαρχη σε διεθνές επίπεδο,
καθώς είναι πιο μεταδοτική,
έστω και αν μοιάζει να προκαλεί
πιο ήπια νόσηση.

Ο αριθμός των κρουσμάτων
της Όμικρον είναι «απίστευ-
τος», «οι προηγούμενες κορυ-
φώσεις ωχριούν», ακόμη και αν
ληφθεί υπόψη ότι οι αριθμοί
των μολύνσεων και των θανά-
των στην πραγματικότητα είναι
πολύ πιο υψηλοί από αυτούς
που ανακοινώνονται επίσημα,
σχολίασε άλλη αξιωματούχος
του ΠΟΥ, η Μαρία φαν Κέρκοβ. 

Η επιτροπή των ειδικών 
έδωσε μικρή ανάσα στην εστίαση
με την κατάργηση του ορίου 
των 6 ατόμων ανά τραπέζι 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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TUI: «Τυχεροί 
αν βρείτε δωμάτιο 
στα ελληνικά νησιά!»
Περίπου ως πρώτο... λαχνό του λα-
χείου παρουσιάζει ο ταξιδιωτικός
κολοσσός της TUI την πιθανότητα να
βρει κάποιος τουρίστας δωμάτιο σε
ελληνικό νησί το προσεχές καλοκαί-
ρι, αν δεν κάνει εγκαίρως κράτηση!
Σύμφωνα με την TUI και τη γερμανι-
κή Ένωση Ερευνών Διακοπών και
Ταξιδίων, 4 στους 5 Γερμανούς έχουν
στραμμένο το μυαλό στις φετινές
διακοπές και οι εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για ένα «πολύ δυνατό» καλο-
καίρι στον ελληνικό τουρισμό, ο
οποίος αναδεικνύεται στον μεγάλο
νικητή της πανδημίας. Σύμφωνα με
τα στοιχεία, στις 30 Ιανουαρίου περί-
που 3,5 εκατομμύρια πελάτες της TUI
είχαν κάνει κρατήσεις σε διάφορους
προορισμούς για το προσεχές καλο-
καίρι, ενώ το ποσοστό εκείνων που
κάνουν για πρώτη φορά κράτηση ξε-
περνά το 100% σε σχέση με το 2019! 
Η Ελλάδα βρίσκεται στις κορυφαίες
προτιμήσεις των Γερμανών τουρι-
στών, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι
το 2021 επισκέφτηκαν τη χώρα μας
πάνω από 3 εκατομμύρια! Σύμφωνα
με την TUI, οι προοπτικές για τη φε-
τινή χρονιά «είναι ρόδινες», καθώς
υπολογίζει ότι θα μεταφέρει στην
Ελλάδα 3 εκατομμύρια τουρίστες
έναντι 2,8 εκατομμυρίων το 2019! Η
Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η
Κως είναι οι πιο δημοφιλείς προορι-
σμοί των Γερμανών, οι οποίοι ετοι-
μάζονται για... απόβαση στα ελληνι-
κά νησιά! Μάλιστα, οι τιμές σε αυτά
τα νησιά παρουσιάζουν συνεχή άνο-
δο, την ώρα που εξαντλούνται τα
ελεύθερα δωμάτια για την καλοκαι-
ρινή περίοδο!

της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Μ
ε το σύνθημα «Ενώνουμε
δυνάμεις» και σε κλίμα αι-
σιοδοξίας για τη φετινή του-
ριστική περίοδο παρουσιά-

στηκαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που
διαθέτει το υπουργείο Τουρισμού και τα
οποία βρίσκονται ήδη στη διάθεση των
περιφερειών έτσι ώστε -ως χώρα- να
επενδύσουμε στις κομβικές τουριστικές
υποδομές.

Μεγάλη σημασία δίνεται από την Πολι-
τεία, όπως τονίστηκε, στα λιμάνια και τις
μαρίνες, στις μεγάλες τουριστικές μονά-
δες αλλά και στην εκπαίδευση των εργα-
ζομένων στον τουριστικό τομέα.

Για την κινητήριο δύναμη της οικονο-
μίας της Ελλάδας, την τουριστική βιομη-
χανία, ο ΕΟΤ πραγματοποίησε ειδική
καμπάνια στο εξωτερικό, η οποία θα συ-
νεχιστεί μέχρι τον Μάρτιο και αυτό είχε
ως αποτέλεσμα οι μεγάλοι «παίκτες», οι
tour operators και οι αεροπορικές εται-
ρείες να έχουν ήδη ανακοινώσει τον δι-
πλασιασμό των πελατών τους για το φετι-
νό καλοκαίρι στη χώρα μας. 

Η διμερής συνεργασία με το Ισραήλ
ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο και η
ανακοίνωση της Transavia και της Air
France πως αυξάνουν από 30% έως 50%
τους ταξιδιώτες τους προς την Ελλάδα
είναι ενδεικτικές του κλίματος που επι-
κρατεί. Επίσης σημαντική ήταν και η εί-
δηση από τα χείλη του CEO της TUI Frie-
drich Joussen πως για το 2022 στην Ελ-

λάδα θα ταξιδέψουν 3.000.000 πελάτες
της έναντι 1,5 εκατομμυρίου που είχε
ταξιδέψει πέρυσι. Όλα αυτά αποτελούν
τις αποδείξεις για την τεράστια ζήτηση
σε προ-κρατήσεις από τις αρχές Μαρτί-
ου, όταν αναμένονται πολύ σημαντικές
ροές τουριστών προς την Ελλάδα. Ειδι-
κή μνεία έγινε και στην προώθηση της
κρουαζιέρας, η οποία φέτος για πρώτη
φορά ξεκίνησε από τις 5 Φεβρουαρίου,
όταν «έδεσε» το πρώτο κρουαζιερό-
πλοιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία άνοιξε τέσ-
σερα λιμάνια της για την κρουαζιέρα
μας, το λιμάνι του Γαλατά, του Κουσάν-
τασι, της Αλικαρνασσού, ενώ προετοι-
μάζεται και το λιμάνι στο παραθαλάσσιο
τουριστικό θέρετρο Μαρμαρίς. 

Πανέτοιμοι την 1η Μαρτίου
«Σας θέλω έτοιμους την 1η Μαρτίου

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να
παράσχουμε υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες», διαμήνυσε ο Βασίλης Κικίλιας σε
μια ιδιαίτερα αμβλυμμένη για φέτος του-
ριστική περίοδο, η οποία ξεκινά από την

άνοιξη και τελειώνει τον χειμώνα. «Με
αίσθημα ευθύνης όλα αυτά μάς κάνουν
να θέλουμε να είμαστε έτοιμοι οργανω-
μένοι και δομημένοι, να δουλέψουμε
σκληρά ώστε να επιστρέψει το εισόδημα
στη μέση ελληνική οικογένεια. Αυτή εί-
ναι η στόχευση και ξέρω πως το κάνετε
με επαγγελματισμό», σημείωσε ο Βασί-
λης Κικίλιας απευθυνόμενος στους πε-
ριφερειάρχες. Στις περιφέρειες δίνεται
πλέον η δυνατότητα με το νομοσχέδιο
που ψηφίστηκε στη Βουλή να μπορούν
απευθείας να παίρνουν πακέτα συνδια-
φήμισης με τον ΕΟΤ.

Τour operators και
αεροπορικές εταιρείες
ανακοίνωσαν διπλασιασμό
των πελατών τους - Τι ζήτησε
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
ο Βασίλης Κικίλιας 

Πάει για νέο μεγάλο 
ρεκόρ ο τουρισμός
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Η αστραπιαία δέσμη
προληπτικών μέτρων 
που πήρε η τοπική Αρχή: 
«Να διορθώσουμε λάθη του
παρελθόντος που θέτουν σε
κίνδυνο ζωή και περιουσία
των συμπολιτών μας»

Χειροπέδες σε τρία μέλη της οργάνωσης -που η ΕΛΑΣ
τοποθετεί στον χώρο της τρομοκρατίας- «Ομάδα Αναρχι-
κή Δράση» πέρασαν αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής
Υπηρεσίας ύστερα από ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διά-
φορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. 

Ο λόγος για δύο 35χρονους άνδρες και μία 22χρονη γυ-
ναίκα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά την τοποθέτηση
εκρηκτικού-εμπρηστικού μηχανισμού στην είσοδο του
Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού.
Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά και εκτεταμένες
υλικές ζημιές.

Πρόκειται για οργάνωση που δραστηριοποιείται στο
ένοπλο αντάρτικο πόλης τουλάχιστον από το 2016, κυρίως
με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ είχε
αναρτήσει σε ιστοσελίδες κείμενο στο οποίο παρέθετε τα
ονόματα και τις διευθύνσεις 21 αστυνομικών, επικηρύσ-
σοντάς τους ταυτόχρονα. Με προκηρύξεις τους, μάλιστα,

είχαν αναλάβει κατά καιρούς την ευθύνη για τις εκρήξεις
σε εισόδους σπιτιών και τους εμπρησμούς ΙΧ αυτοκίνη-
των αστυνομικών. 

Στις 14 Νοεμβρίου 2019 είχαν τοποθετήσει γκαζάκια
σε κοιτώνες της Νατοϊκής Δύναμης Ταχείας Επέμβα-

σης (NRDC-GR) που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Γ’
Σώματος Στρατού στη Θεσσαλονίκη, ενώ από τα πιο
πρόσφατα χτυπήματα της ομάδας ήταν η έκρηξη στην
είσοδο του γραφείων του δικηγόρου Θεόφιλου Αλεξό-
πουλου.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε κα-
κουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, ενώ σε έρευνες
που έγιναν σε τέσσερα σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν: δύο σακίδια με χλωριούχο κάλιο βάρους περίπου 40
κιλών το καθένα, πιστόλι και δύο γεμιστήρες με 13 φυσίγ-
για 9mm, συσκευασία 50 φυσιγγίων 9mm, 12 φυσίγγια
7,62mm για πυροβόλο όπλο, δύο δοχεία γλυκερίνης ενός
λίτρου έκαστο, ρούχα και καπέλα με σήματα Ελληνικής
Αστυνομίας και ΕΚΑΒ, πομποδέκτης, δύο πυρσοί ναυτι-
κού τύπου και καπνογόνο, τρία δελτία ταυτότητας, για τα
οποία έχει δηλωθεί απώλεια και άλλα αντικείμενα.

Παπ.

Τ
ο πρόσφατο γεωλογικό φαινόμε-
νο στην περιοχή του Νέου Βου-
τζά, με την καθίζηση του εδάφους
που προκάλεσε προβλήματα στα-

τικότητας σε σπίτια της οδού Καρυωτάκη,
απασχολεί τους κατοίκους της περιοχής.
Από την πρώτη στιγμή η Δημοτική Αρχή
επιχείρησε να διασφαλίσει τις ανθρώπινες
ζωές, να διασώσει εφόσον ήταν εφικτό τις
περιουσίες των δημοτών, να εντοπίσει τα
αίτια και να αντιμετωπίσει ριζικά το φαινό-
μενο. 

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου από την
πρώτη στιγμή απάντησε στις αιτιάσεις της
αντιπολίτευσης σημειώνοντας ότι το γεωλο-
γικό αυτό φαινόμενο που διαπιστώθηκε και
από την επιτόπια έρευνα του καθηγητή Δια-
χείρισης Καταστροφών του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ευθύμιου Λέκκα, δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί. «Στη συγκεκριμένη περιοχή
έχουμε έναν συνδυασμό αρνητικών μορφο-
λογικών κλίσεων ενός ασταθούς εδαφικού
μανδύα και μιας υποσκαφής, που έγινε από
παρακείμενο ρέμα. Όλα αυτά μαζί με το γε-
γονός ότι οι κατασκευές θεμελιώθηκαν πά-

νω στον εδαφικό μανδύα και όχι σε βαθύτε-
ρα γεωλογικά στρώματα συνετέλεσαν στο
να έχουμε αυτήν την αστάθεια», σημείωσε ο
καθηγητής Λέκκας.

Χρηματοδότηση 70.000 ευρώ
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου κινήθηκε

αστραπιαία με δέσμη προληπτικών μέτρων,
ώστε να μην επεκταθεί το φαινόμενο. Ύστερα
από αίτημα που υπέβαλε στο αρμόδιο
υπουργείο, έλαβε χρηματοδότηση
από το υπουργείο Εσωτερικών με
απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Στέλιου Πέτσα, ύψους
70.000 ευρώ, που αφορά τις γεω-
λογικές μελέτες που πρέπει να γί-
νουν στην περιοχή. 

Όπως σημειώνεται σε Δελτίο Τύπου του
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου: «Είμαστε δί-
πλα στους πολίτες στην πρώτη γραμμή για
να δώσουμε λύσεις, δεν κρύβουμε τίποτα
κάτω από το χαλί. 

Οφείλουμε να διορθώσουμε λάθη του πα-
ρελθόντος που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή
και την περιουσία των συμπολιτών μας».

Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε το
φαινόμενο, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου
και προσωπικά ο δήμαρχος Ευάγγελος
Μπουρνούς βρέθηκαν στο πλευρό των κα-
τοίκων και με τη συνδρομή σπουδαίων και
έγκριτων επιστημόνων επιχείρησαν να δώ-
σουν οριστική λύση στο πρόβλημα. Ήδη από
τις υπηρεσίες του δήμου υπήρξε μια πρώτη
παρέμβαση εκτροπής των όμβριων υδάτων

με ειδικό μηχάνημα, ώστε να μην επιδει-
νωθεί η κατάσταση στις ζημιές των

κτιρίων από τις καιρικές συνθήκες. 

«Σκύλευση νεκρών»
από την αντιπολίτευση
Σε ό,τι αφορά τις μελέτες, η Δημοτι-

κή Αρχή δεσμεύεται για την ολοκλήρωσή
τους σε 90 ημέρες. Στη συνέχεια θα υποβάλει
αίτηση στο υπουργείο Υποδομών, ώστε να
αναλάβει την εκτέλεση του έργου. 

Η Δημοτική Αρχή σημειώνει επίσης ότι εί-
χε εντάξει εδώ και ενάμιση χρόνο την οδό
Καρυωτάκη στο έργο αποκατάστασης υπο-
δομών στην πυρόπληκτη περιοχή, και εκτε-
λείτε με ανάδοχο την ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Στις δε αι-

τιάσεις της αντιπολίτευσης στον δήμο που η
Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει σαθρές προ-
στίθεται και η απάντηση του δημάρχου
Ευάγγελου Μπουρνού, στην οποία μεταξύ
άλλων σημειώνει: «Ο κύριος Βασιλόπουλος,
χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και την
ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου, συ-
νεχίζει την τακτική της “σκύλευσης νε-
κρών”». Ο δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
προσθέτει ακόμα: «Ο κ. Βασιλόπουλος έχει
εργαλειοποιήσει το ψεύδος και τις εμμονές
του προκειμένου να αναρριχηθεί στην αυτο-
διοικητική πυραμίδα». 

Τρεις συλλήψεις «τρομοκρατικής» οργάνωσης που είχε επικηρύξει αστυνομικούς

Στο πλευρό 
των κατοίκων 
του Νέου Βουτζά

ΔHΜΟΣ ΡΑΦHΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜIΟΥ



Στερεά Ελλάδα

Κονδύλι 1 εκατ. για ενεργειακή
αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

Τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδο-
σης δημόσιων κτιρίων
στα διοικητικά της
όρια, με στόχο την
εξοικονόμηση ενερ-
γειακών δαπανών, αλ-
λά και τη μείωση των
εκπομπών αέριων ρύ-
πων, προωθεί η Περι-
φερειακή Αρχή Στερε-
άς Ελλάδας. Προς τού-
το, εκδίδει πρόσκληση με συνολική δημόσια δαπάνη 1.000.000
ευρώ για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μελετών ωρί-
μανσης έργων, τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να
υλοποιηθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.
«Συγχρηματοδοτούμε και προωθούμε έργα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενεργοβόρων δη-
μόσιων κτιρίων, προκειμένου να εξοικονομήσουμε δαπάνες και
να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων. Προωθούμε παράλληλα την
ηλεκτροκίνηση. Βασικός στόχος μας είναι να αφήσουμε ισχυρό
οικολογικό αποτύπωμα τα επόμενα χρόνια. Οφείλουμε αυτήν την
παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, τόσο ως εφαρμοσμένη πο-
λιτική όσο και ως τρόπο σκέψης, ως νοοτροπία», δήλωσε ο περι-
φερειάρχης Φάνης Σπανός.

Βόρειο Αιγαίο

Μπλόκο στη Βάστρια μέσω ΣτΕ 
Με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα επιχειρήσει

να εμποδίσει τη δημιουργία νέας δομής προσφύγων στην περιοχή
Βάστρια η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου. Την προσφυγή
ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης σε ειδική συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε στα ΜΜΕ της Λέσβου. Τη Δευτέρα, μαζί με τους επι-
κεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, πήγαν στη Βάστρια
προκειμένου να ελέγξουν αν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της κα-
τασκευής της νέας δομής. 

Στήριξη, εξοικείωση και ενημέρωση για τη σύγχρονη

τεχνολογία παρέχει στους δημότες της τρίτης ηλικίας

το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το

πρόγραμμα κρίθηκε αναγκαίο, καθώς η υγειονομική

κρίση των δύο τελευταίων ετών ενέτεινε και επέκτει-

νε την κοινωνική απομόνωση ανθρώπων της τρίτης

ηλικίας με αρνητικές επιπτώσεις για το κοινωνικό σύ-

νολο. «Η εξοικείωση των ατόμων τρίτης ηλικίας με

την τεχνολογία δεν συμβάλλει μόνο στην ψυχοσωμα-

τική τους υγεία αλλά αποτελεί ταυτόχρονα αναφαίρε-

το δικαίωμα πρόσβασης στη γνώση, στην ελευθερία

επιλογής των πηγών πληροφόρησης και στη συμμετο-

χή στα κοινωνικά δρώμενα», επισημαίνουν οι υπεύ-

θυνοι του προγράμματος.

Σέρρες

Χρηματοδοτήσεις 
104 εκατ. την
τελευταία διετία

Τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής
για το 2020 παρουσίασε σε ειδική πανηγυ-
ρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, τη Δευτέρα 7/2, ο δήμαρχος Σερρών
Αλέξανδρος Χρυσάφης. Ο δήμαρχος ισχυ-
ρίστηκε ότι κατά την τελευταία διετία πέτυ-
χε χρηματοδοτήσεις έργων ύψους 49,5
εκατ. ευρώ, ενώ έχει εξασφαλίσει ακόμη
54 εκατ. ευρώ για έργα που θα ενταχθούν
σε χρηματοδοτικά προγράμματα τους
επόμενους μήνες. «Πρόκειται για χρημα-
τοδοτήσεις που ξεπερνούν συνολικά τα
104 εκατ. ευρώ, ένα πρωτοφανές ποσό,
που φέρνουμε για έργα υποδομής και
δράσεις ως αποτέλεσμα της επίπονης και
απαιτητικής δουλειάς που έχει γίνει από
όλο τον μηχανισμό του δήμου την τελευ-
ταία διετία σε μελέτες και ωριμάνσεις»,
σημείωσε ο κ. Χρυσάφης. Πρόσθεσε, δε,
ότι ετοιμάζει νέες προτάσεις για έργα προ-
ϋπολογισμού 32,6 εκατ. ευρώ, «ανεβά-
ζοντας το συνολικό ύψος των χρηματοδο-
τήσεων σε πάνω από 137 εκατ. ευρώ».

!

Πρόγραμμα εξοικείωσης τρίτης ηλικίας με την τεχνολογία

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μύκονος 

«Στόχος ένα βιώσιμο
τουριστικό μοντέλο
ανάπτυξης»

Τη μελέτη που έχει
εκπονηθεί από το
υπουργείο Τουρισμού
για τη βιώσιμη ανάπτυξη
της Μυκόνου παρουσία-
σε ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας
στον οικείο δήμαρχο και φορείς του νησιού. Σύμφωνα
με την εκπονηθείσα μελέτη, προβλέπονται έργα για
ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού, την ανάπτυξη
και ολοκλήρωση υποδομών, την ολοκληρωμένη δια-
χείριση στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων,
τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διαχείριση της
κρουαζιέρας και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού
ζητήματος. «Κοινός στόχος είναι να πετύχουμε στη Μύ-
κονο ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης, επι-
κεντρωμένο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησι-
ού. Η Μύκονος είναι ένας δημοφιλής προορισμός παγ-
κοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής
μας απόφασης να αποτελέσει η Ελλάδα πρότυπο βιώσι-
μης τουριστικής ανάπτυξης», τόνισε ο υπουργός.

Πύργος

«Ανεπιθύμητος ο Πέτρος
Δούκας» στην Ηλεία

Μένεα πνέει κατά του δημάρχου Σπάρτης Πέτρου
Δούκα ο ομόλογός του τού Πύργου Τάκης Αντωνακό-
πουλος. Μετά τη διαγραφή του κ. Δούκα από τη ΝΔ,
έγραψε στην προσωπική σελίδα του στο Facebook ο δή-
μαρχος Πύργου: «Ανεπιθύμητος στην Ηλεία ο δήμαρχος
Σπάρτης Πέτρος Δούκας, μετά τα όσα είπε χλευάζοντας
τους Ηλείους και προσβάλλοντας βάναυσα τα θύματα
των φονικών πυρκαγιών του 2007 στην Ηλεία. Ο πρό-
εδρος του ΦΟΔΣΑ Γιάννης Λυμπέρης πρέπει να σταμα-
τήσει κάθε συνεργασία με τον δήμαρχο Σπάρτης».
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Σ
την ολική ανακατασκευή των στεγά-
στρων και των κτιριακών υποδομών
των χώρων πώλησης που βρίσκονται

στην κάτω πλευρά της Βαρβακείου προχω-
ρεί ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο την αντιμε-
τώπιση των χρόνιων λειτουργικών προβλη-
μάτων και την αναβάθμιση του ιστορικού
χώρου της αγοράς.

Τα έργα, που αφορούν συνολικά 43 κατα-
στήματα, ξεκίνησαν και ήδη τοποθετήθηκαν
οι πρώτες τέντες βαρέος τύπου, καθώς και
ψυγεία κοντέινερ για την αποθήκευση των
προϊόντων, προκειμένου να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η λειτουργία της Δημοτικής
Αγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει δω-
ρεάν Ίντερνετ στους καταστηματάρχες με
στόχο να διευκολυνθούν οι συναλλαγές τους,
ενώ για όλο το διάστημα της ανακατασκευής,
οι επαγγελματίες δεν θα καταβάλλουν το αν-

τίτιμο για τη μίσθωση των χώρων. Πρόκειται
για την πρώτη μεγάλη παρέμβαση που γίνε-
ται στη Βαρβάκειο Αγορά τα τελευταία είκοσι
χρόνια -η προηγούμενη είχε γίνει την περίο-
δο των Ολυμπιακών Αγώνων- με στόχο να
διατηρηθεί ζωντανό και ανταγωνιστικό αυτό
το εμβληματικό σημείο της πόλης. Τον χώρο
της Βαρβακείου, όπου εκτελούνται τα έργα,
επισκέφθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης, ο οποίος επεσήμανε: «Προ-
χωρούμε ταχύτατα στη συνολική αναβάθμι-
ση των υπαίθριων χώρων πώλησης, με στόχο
να προσφέρουμε τόσο στους επαγγελματίες
όσο και στους καταναλωτές σύγχρονες αλλά
και υγειονομικά ασφαλείς εγκαταστάσεις, οι
οποίες, όμως, θα διατηρήσουν στο ακέραιο
τον ιστορικό χαρακτήρα της μεγαλύτερης
αγοράς της Αθήνας».

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν
μέσα στο προσεχές τετράμηνο.

Μήνυση κατ’ αγνώστων για εμπρησμό   
Σε μήνυση κατ’ αγνώστων για τον εμ-

πρησμό τριών υπηρεσιακών αυτοκινή-
των προχώρησε ο Δήμος Ζωγράφου
έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Ζω-
γράφου Βασίλη Θώδα και ομόφωνη από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο εμ-
πρησμός έγινε τα ξημερώματα της 25ης
Ιανουαρίου, το πρώτο 24ωρο που χτύπη-
σε η κακοκαιρία «Ελπίδα» την Αττική, με
αποτέλεσμα τρία αυτοκίνητα του δήμου
να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σύμφωνα με τον
δήμο, και στο παρελθόν είχαν συμβεί εμπρησμοί υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου Ζω-
γράφου από αγνώστους.

Ενεργειακή
αναβάθμιση
σχολείων

Τον επόμενο μήνα ξεκινούν έργα
ενεργειακής αναβάθμισης σε ακό-
μα τρία σχολεία του Δήμου Ηρα-
κλείου Αττικής. Πρόκειται για το
13ο και το 6ο Δημοτικό καθώς και
το 9ο Νηπιαγωγείο της πόλης, τα
οποία θα υποστούν γενική ανακαί-
νιση και βελτίωση (μονώσεις, αλ-
λαγή κουφωμάτων και ηλεκτρολο-
γικής υποδομής, βάψιμο κ.ά.) ,
ώστε να γίνουν περισσότερο φιλι-
κά στο περιβάλλον, κυρίως όμως
πιο ασφαλή και λειτουργικά για
τους μαθητές. Μάλιστα, το νέο αυτό
πακέτο έργων στα σχολεία θα γίνει
με χρηματοδότηση που διεκδίκησε
και πέτυχε η Δημοτική Αρχή από το
Πράσινο Ταμείο, ώστε να μην επι-
βαρυνθούν οι δημότες. Ήδη ο δή-
μαρχος Νίκος Μπάμπαλος υπέγρα-
ψε τη σχετική σύμβαση με την ερ-
γολήπτρια εταιρεία που αναλαμβά-
νει, μετά την απαραίτητη διαγωνι-
στική διαδικασία, τα έργα ενεργει-
ακής αναβάθμισης με εντολή να
διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνα-
τές συνθήκες για τα παιδιά του
Ηρακλείου.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, αντιδή-
μαρχος «άφησε ξερούς» τους
δημοτικούς συμβούλους (κυ-
ρίως της διοίκησης) όταν στην
έντονη συζήτηση για τη (μη) αν-
τιμετώπιση της «Ελπίδας» δή-
λωσε… ανικανότητα; Βέβαια,
την παραδοχή ακολούθησε και η
καλή πρόθεση για… βελτίωση,
χωρίς όμως να αλλάξει τις εντυ-
πώσεις. Πληροφορίες θέλουν
την υπόλοιπη διοίκηση να εξε-
τάζει το βίντεο για να το πιστέ-
ψουν και να αποφασίσουν πώς
θα αντιδράσουν!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Οι διαφωνίες 
για το καζίνο  
Στη συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ
και στη συζήτηση για το ρυμοτομι-
κό σχέδιο εφαρμογής σχετικά με
την εγκατάσταση ξενοδοχείου και
καζίνου στο Κτήμα Δηλαβέρη
συμμετείχε ο δήμαρχος Αμαρου-
σίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, με-
ταφέροντας τις αντιρρήσεις που
εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης. Ο δήμαρχος έκανε σα-
φή την ομόφωνη διαφωνία για τα
σχέδια μεταφοράς του καζίνου
της Πάρνηθας στο Μαρούσι, επι-
σημαίνοντας την κυκλοφοριακή
επιβάρυνση της λεωφόρου Κηφι-
σίας και Σπύρου Λούη και κατ’
επέκταση τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, ζητώντας την αποτρο-
πή της οποιασδήποτε επιβάρυν-
σης για την περιοχή της Αγ. Φιλο-
θέη. Ακόμη έθεσε θέμα για σχε-
διασμό κοινόχρηστων χώρων που
πρέπει να αποδοθούν στον δήμο,
για αποζημιώσεις τρίτων που
έχουν δικαιώματα και τίτλους, την
ανάγκη για πολεοδόμηση της πο-
λεοδομικής ενότητας 5 που εκ-
κρεμεί από το 2003 και γενικότερα
αντισταθμιστικά οφέλη για την
κοινωνία του Αμαρουσίου.

Επικαιροποίηση
οικονομικών
στοιχείων  

Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου δίνει
προθεσμία το υπουργείο Εσωτερι-
κών, ώστε οι δήμοι, οι περιφέρειες
και τα λοιπά νομικά πρόσωπα της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης να επικαιρο-
ποιήσουν τα οικονομικά τους στοι-
χεία στον αντίστοιχο Κόμβο Διαλει-
τουργικότητας. Συγκεκριμένα, το
υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό
του ζητά οι στατιστικοί ανταποκριτές
των δήμων, των περιφερειών και των
λοιπών νομικών προσώπων της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία
με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φο-
ρέων τους, να μεριμνήσουν για την
επικαιροποίηση των οικονομικών
στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργι-
κότητας. Τα στοιχεία που οφείλουν
να επικαιροποιήσουν αφορούν τα
στοιχεία απολογισμού, τα μηνιαία
στοιχεία (διαθέσιμα, δάνεια και υπο-
χρεώσεις), το ισοζύγιο γενικού κα-
θολικού και τις κινήσεις ενδοκυβερ-
νητικών συναλλαγών μηνών Δεκεμ-
βρίου 2020 και 2021.

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ
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Ανακατασκευάζονται οι
υπαίθριοι χώροι πώλησης



Π
οινή φυλάκισης πέντε ετών με τριετή αναστολή κα-
θώς και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ επέβαλε το
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον τη-

λεπαρουσιαστή και ραδιοφωνικό παραγωγό Στάθη Πανα-
γιωτόπουλο, για την ανάρτηση βίντεο με την πρώην σύντρο-
φό του στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεσή της. Του επιβλήθη-
καν ακόμα οι όροι της εμφάνισης το πρώτο πενθήμερο κάθε
μήνα στο ΑΤ του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης
εξόδου από τη χώρα.

Ο ίδιος δεν παρευρέθηκε στη δίκη και εκπροσωπήθηκε
από τους δικηγόρους του. Αντίθετα η πρώην σύντροφός του
και καταγγέλλουσα έδωσε το «παρών» και μάλιστα ζήτησε η
δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, αίτημα που έγι-
νε δεκτό. Η πλευρά της καταγγέλλουσας ζήτησε ακόμα να

αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κακούργημα και να παραπεμ-
φθεί σε αρμόδιο δικαστήριο, κάτι που ωστόσο απέρριψε το
δικαστήριο που εκδίκασε την υπόθεση.

Μέσω του δικηγόρου του, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος ζή-
τησε για άλλη μία φορά συγγνώμη για τις πράξεις του αυτές,
τονίζοντας πως έχει ζητήσει και τη βοήθεια ειδικού. Ο γνω-
στός παρουσιαστής κατηγορείτο για το αδίκημα της «ανακοί-
νωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη
σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων».

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση ευαίσθη-
των προσωπικών δεδομένων κατ’ εξακολούθηση. Υπενθυμί-
ζεται ότι ο γνωστός παρουσιαστής αντιμετωπίζει διώξεις κα-
κουργηματικού χαρακτήρα για άλλες καταγγελίες που είδαν
το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα.

Τη νέα καμπάνια για την εγγραφή μελών ενόψει του συνε-
δρίου τον Απρίλιο θα πάρει πάνω του ο ίδιος ο Αλέξης Τσί-
πρας, όπως μάθαμε μετά την τηλεδιάσκεψη στελεχών που
πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι πλη-

ροφορίες λένε πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λίαν συντόμως θα
επισκεφθεί την πόλη μας στο πλαίσιο κύκλου περιοδειών
που πρόκειται να ξεκινήσουν. Οι συσκέψεις άρχισαν και η
εκλογή συνέδρων θα πραγματοποιηθεί 1 με 3 Απριλίου.

Ζεσταίνουν τις… μηχανές τους ενόψει του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εγκαινιάστηκε 
το ιατρείο διακοπής
καπνίσματος

Κλεισμένα είναι τα πρώτα
ραντεβού στο ιατρείο διακοπής
καπνίσματος, στον χώρο των
δημοτικών ιατρείων του Δήμου
Θεσσαλονίκης στην Τριανδρία.
Η συμμετοχή των πολιτών εξέ-
πληξε ευχάριστα τους αντιδη-
μάρχους Κοινωνικής Πολιτικής
Σωκράτη Δημητριάδη και Οικο-
νομικών Μιχάλη Κούπκα, που
ανέλαβαν την πρωτοβουλία
ώστε η Θεσσαλονίκη να… σβή-
σει το τσιγάρο! Το ιατρείο διακο-
πής καπνίσματος θα λειτουργεί
δωρεάν για τους ενδιαφερόμε-
νους δημότες/κατοίκους του
δήμου κάθε Τετάρτη από τις
09.00 έως τις 14.00.

Επίσκεψη Καλαφάτη
στο εμβολιαστικό
κέντρο της ΔΕΘ 

Στην κοπή της βασιλόπιτας του εμ-
βολιαστικού κέντρου της ΔΕΘ έδωσε
το «παρών» ο υφυπουργός Εσωτερι-
κών, αρμόδιος για θέματα Μακεδο-
νίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφά-
της, ο οποίος ευχαρίστησε νοσηλευ-
τές, γιατρούς και διοικητικό προσω-
πικό που έδωσαν και δίνουν «τον κα-
λύτερό τους εαυτό με αυταπάρνηση,
χωρίς να σκεφτούν τις ώρες που
αφιέρωσαν για τον συνάνθρωπό
τους, μακριά από τις οικογένειές
τους». Για την ιστορία, το φλουρί της
βασιλόπιτας έπεσε στην ανθυποσμη-
ναγό Ειρήνη Μπαρμπαρέση.

Βόλτες στη Βίλα
Αλλατίνι για 
το ρομπότ ΖΩΗΒΟΤ 
Μια ιδιαίτερη συνάντηση με τη
ΖΩΗBOT είχε ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας. Το ελληνικό
ρομποτάκι, που αποτελεί ένα σύγ-
χρονο εκπαιδευτικό εργαλείο,
έκανε βόλτες στους διαδρόμους
της Βίλας Αλλατίνι λίγο προτού τα-
ξιδέψει σε όλα τα δημοτικά σχο-
λεία της Κεντρικής Μακεδονίας.
Την ιδέα για να «γεννηθεί» η ΖΩΗ-
BOT έλαβε η Ένωση Γονέων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Χαλκηδόνος, ενώ με-
ταξύ άλλων τη στήριξε και ο αντι-
περιφερειάρχης Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Άγγελος Χαριστέας.

Πέντε χρόνια φυλακή στον Στάθη για τα βίντεο Δρομολογείται το πάρκο
κατά της αθλητικής βίας 

Η δολοφονία του 19χρονου Άλκη ενεργοποιεί τον
σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημι-
ουργία πάρκου κατά της αθλητικής βίας. Η ιδέα έπε-
σε στο τραπέζι το προηγούμενο διάστημα και πριν
από το τυφλό οπαδικό χτύπημα σε βάρος του νεαρού
φιλάθλου του Άρη, από τον σημερινό πρόεδρο του
ΔΣ Θεσσαλονίκης και πρώην αντιδήμαρχο Αθλητι-
σμού Πέτρο Λεκάκη, με στόχο το συγκεκριμένο πάρ-
κο -όπου θα μπορεί ο καθένας να καταθέτει φανέ-
λες, λάβαρα, διακριτικά των συλλόγων- να ενώνει
τους οπαδούς, να ενώνει την αγάπη τους για τον
αθλητισμό και να μην τους χωρίζει.

Συνάντηση Ζέρβα - Γαλαμάτη 
Από τη Θεσσαλονίκη είναι και οι δύο, ωστόσο η
συνάντησή τους έγινε στην Αθήνα. Ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας, με αφορμή επίσκεψή του
στην πρωτεύουσα για σειρά θεμάτων του δήμου,

είχε ραντεβού και
με τον νέο γενικό
γραμματέα
Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης της
κυβέρνησης,
Δημήτρη Γαλαμάτη.
«Τη Θεσσαλονίκη
και τα μάτια σου,
δήμαρχε!»,
σχολίασε ο κ.

Γαλαμάτης σε σχετική ανάρτηση, προσθέτοντας
πως οι συναντήσεις του με τον κ. Ζέρβα δεν ήταν
ποτέ μόνο εθιμοτυπικές.

Ασφαλτοστρώθηκε σε
χρόνο-ρεκόρ η Αγίας
Σοφίας 

Σε χρόνο ρεκόρ ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση
της Αγίας Σοφίας, στο κομμάτι από την Εγνατία έως
την Αγίου Δημητρίου. Παρά την αρχική ενημέρωση
από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ότι θα χρειαστούν δύο
24ωρα, τελικά τα συνεργεία εργάστηκαν πυρετωδώς
και η δουλειά τελείωσε σε μία μέρα. Για να μην
υπάρξει περαιτέρω ταλαιπωρία των κατοίκων…

Tα Σίχνα στην πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδας

Χαρά και ικανοποίηση είναι τα συναισθήματα
που νιώθουν στον Δήμο Δίου-Ολύμπου, καθώς το
εθιμικό δρώμενο Σίχνα εντάχθηκε με απόφαση
της υπουργού Λίνας Μενδώνη στο Εθνικό Ευρετή-
ριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλά-
δας. Μάλιστα το συγκεκριμένο έθιμο, που τελείται
εδώ και δύο αιώνες ανήμερα των Θεοφανίων, απο-
τελεί το πρώτο της Πιερίας που εντάσσεται στο
συγκεκριμένο ευρετήριο και ανοίγει τον δρόμο και
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Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκαλούν τα χτυπή-
ματα που αντήλλαξαν Συρία και Ισραήλ. Ο ισραηλινός
στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε συστοιχίες της αντιαε-
ροπορικής άμυνας της Συρίας, μετά την εκτόξευση πυ-
ραύλου επιφανείας-αέρος προς την κατεύθυνση του Ισ-
ραήλ. Τα συριακά κρατικά ΜΜΕ μίλησαν για σειρά ισραη-
λινών πυραυλικών πληγμάτων γύρω από τη Δαμασκό. 

Ο στρατός του Ισραήλ απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε
σχόλιο για την επίθεση στην περιοχή της Δαμασκού, που

σύμφωνα με συριακά ΜΜΕ είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί
ένας στρατιωτικός και να τραυματιστούν άλλοι πέντε.

Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι προχώρησε σε πλήγμα αντι-
ποίνων μετά την εκτόξευση αντιαεροπορικού πυραύλου,
που είχε αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες
της αεράμυνας σε τμήματα του Ισραήλ και στην κατεχό-
μενη Δυτική Όχθη. 

Από το 2011, όταν ξέσπασε ο αιματηρός εμφύλιος πόλε-
μος στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες

πλήγματα, σχεδόν όλα από αέρος, εναντίον θέσεων των
ενόπλων δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και των
συμμάχων της, ιρανικών και φιλοϊρανικών ένοπλων ορ-
γανώσεων, κυρίως της σιιτικής ένοπλης παράταξης Χεζμ-
πολάχ του Λιβάνου. 

Οι ισραηλινές Αρχές διαμηνύουν τακτικά ότι δεν πρό-
κειται να επιτρέψουν στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του
εβραϊκού κράτους, να στήσει προγεφύρωμα στη συριακή
επικράτεια.

Ο
ι εντατικές επαφές μεταξύ
Δύσης και Ρωσίας συνεχί-
ζονται εν μέσω διαφωνιών,
καθώς καμία πλευρά δεν

φαίνεται να υποχωρεί από τις βασικές
θέσεις της στο ουκρανικό ζήτημα. 

Πρόκειται για ένα σκληρό διπλωματι-
κό πόκερ, που θα έχει μακρά διάρκεια
και αβέβαιο αποτέλεσμα, εκτιμούν οι
περισσότεροι αναλυτές. 

Ομολογία
Το ομολόγησε και ο Εμανουέλ Μα-

κρόν. «Θα χρειαστούν εβδομάδες, ίσως
και μήνες, για να κάνουμε βήματα προ-
όδου», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ
η Ρωσία παραμένει σε σκληρή γραμμή.
Μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους, ο
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πε-
σκόφ υποστήριξε ότι δεν έχει γίνει καμία
συμφωνία ανάμεσα στη Μόσχα και το
Παρίσι για την αποκλιμάκωση της έντα-
σης. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η Γαλλία
δεν έχει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Ουκρανίας αλλά ούτε και στο
ΝΑΤΟ. «Σε αυτό το μπλοκ μια πολύ δια-
φορετική χώρα έχει τον έλεγχο», δήλω-
σε, εννοώντας βέβαια τις ΗΠΑ.

Γαλλικά ΜΜΕ αφήνουν, πάντως, να
εννοηθεί ότι ο Μακρόν πρότεινε στον
Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ένα
μοντέλο «φινλανδοποίησης» (ουδετε-
ρότητας) της Ουκρανίας, «που δεν πρό-
κειται να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ».

Μετά τη Μόσχα και το Κίεβο, ο Μακρόν
συναντήθηκε χθες με τον Γερμανό καγ-
κελάριο Όλαφ Σολτς και τον Πολωνό
πρόεδρο Αντρέι Ντούντα στο Βερολίνο. Ο
Σολτς χαρακτήρισε «απαράδεκτη» οποι-
αδήποτε προσβολή της εδαφικής ακε-

ραιότητας της Ουκρανίας και επανέλαβε
ότι κάτι τέτοιο «θα έχει σοβαρές συνέπει-
ες -πολιτικές, οικονομικές και σίγουρα
γεωστρατηγικές- για τη Ρωσία». 

Δημιουργία «ρωσόσφαιρας»
Αναλυτές εκτιμούν ότι η σημερινή αν-

τιπαράθεση δεν είναι παρά το πρώτο βή-
μα μιας παρατεταμένης ρωσικής προ-
σπάθειας για μια νέα συμφωνία σχετικά
με την αρχιτεκτονική ασφαλείας της
Ανατολικής Ευρώπης και τη δημιουργία
μιας «ρωσόσφαιρας» επιρροής της Μό-
σχας. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο
Πούτιν έχει την πρόθεση να συνεχίσει
να ασκεί πιέσεις απειλώντας με την
άσκηση βίας, για όσο καιρό χρειαστεί
μέχρι να πετύχει αυτό που θέλει. Στόχος
του θα είναι να κρατά διαρκώς παρούσα

την απειλή του πολέμου, προκειμένου
να εκβιάσει τη Δύση στις διαπραγματεύ-
σεις τις οποίες απέφευγε μέχρι σήμερα. 

Επισήμως, η Ρωσία διαψεύδει ότι σχε-
διάζει να εισβάλει στην Ουκρανία, αλλά
διαμηνύει ότι θα μπορούσε να λάβει
απροσδιόριστα στρατιωτικά μέτρα εάν
δεν ικανοποιηθούν εγγυήσεις για την
ασφάλειά της, όπως η δέσμευση του ΝΑ-
ΤΟ ότι δεν πρόκειται να εντάξει ποτέ την
Ουκρανία στους κόλπους της Συμμαχίας.

ΗΗ Starbucks απολύει 
εργαζόμενους που ήθελαν
να συνδικαλιστούν

Η Starbucks απέλυσε υπαλλήλους
σε καφέ της στο Μέμφις, στις κεντρι-
κές ΗΠΑ, που σκόπευαν να ενταχθούν
στο Starbucks Workers United (SWU),
το πρώτο συνδικάτο εργαζομένων της
αλυσίδας στη χώρα. 

Η μεγαλύτερη εταιρεία καφέ στον
κόσμο, με 21.536 καταστήματα σε 64
χώρες και ετήσιες πωλήσεις άνω των
16 δισ. δολαρίων, κατηγόρησε επισή-
μως τους επτά υπαλλήλους που απο-
λύθηκαν ότι παραβίασαν τον εσωτερι-
κό κανονισμό της, επιτρέποντας σε δη-
μοσιογράφους να εισέλθουν στο κατά-
στημα πέραν του ωραρίου λειτουργίας
για να παραχωρήσουν συνεντεύξεις. 

Επρόκειτο πάνω από όλα για «αντί-
ποινα» στους εργαζομένους, διότι ήθε-
λαν το συνδικάτο να επεκταθεί στο
υποκατάστημα, αντέταξε το SWU σε
ανακοίνωσή του.

Η έγκριση, τον Δεκέμβριο, της δημι-
ουργίας συνδικάτου από την πλειοψη-
φία των υπαλλήλων δύο καφέ της αλυ-
σίδας στο Μπάφαλο, κοντά στα σύνορα
με τον Καναδά, προκάλεσε ενθουσια-
σμό. Πλέον οι εργαζόμενοι σε πάνω
από 50 υποκαταστήματα της εταιρείας
επιδιώκουν να ενταχθούν στο SWU. 

«Θα χρειαστούν εβδομάδες
για εύρεση λύσης», λέει 
ο Μακρόν - Κρεμλίνο: «Καμία
συμφωνία με το Παρίσι»

Συρία - Ισραήλ: Τα χτυπήματα προκαλούν νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
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Σκληρό διπλωματικό
πόκερ για Ουκρανικό
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Ν
έα παράταση στη λειτουργία της
πλατφόρμας υποβολής αιτήσε-
ων στο πρόγραμμα «Εξοικονο-
μώ» με στόχο την ενεργειακή

αναβάθμιση κτιρίων ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, στο κλεί-
σιμο των ανακοινώσεών του για την επιδό-
τηση σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο
για τον μήνα Φεβρουάριο. 

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, η παράταση μέ-
χρι τις 15 Μαρτίου για τη λειτουργία της
πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για το νέο
«Εξοικονομώ» αποφασίστηκε λόγω των
δυσμενών συνθηκών που επικράτησαν κα-
τά τον πρώτο μήνα έναρξης του προγράμ-
ματος. Σημειώνεται ότι με την αμέσως προ-
ηγούμενη παράταση η πλατφόρμα θα
έκλεινε στις 15 Φεβρουαρίου.

Μέχρι στιγμής για το πρόγραμμα «Εξοι-
κονομώ» έχουν υποβληθεί περισσότερες
από 80.000 αιτήσεις. Παράλληλα ο κ. Σκρέ-
κας επανέλαβε ότι τους επόμενους μήνες
θα τρέξει το πρόγραμμα αντικατάστασης
κλιματιστικών και ψυγείων, το οποίο, όπως
σημείωσε, μπορεί να επιφέρει μείωση έως
και κατά 30% στην κατανάλωση ενέργειας
για τα νοικοκυριά.

Οι σημαντικές αλλαγές 
Στο «Εξοικονομώ 2021» (https://exoiko-

nomo2021.gov.gr/), οι σημαντικότερες αλ-
λαγές, σε σχέση με το παρελθόν, αφορούν
την κατάργηση της χρονικής προτεραιότη-
τας στην αξιολόγηση των αιτήσεων, τη θέ-
σπιση κοινωνικών κριτηρίων αξιολόγησης
και τη δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για
πρώτη φορά δημιουργείται ξεχωριστός

προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για
τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ λαμβάνεται
ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογέ-
νειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά με
ΑμεΑ. Το «Εξοικονομώ 2021» θα συμβάλει
στην ενεργειακή αναβάθμιση 38% περισ-
σότερων κατοικιών σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

έχουν φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δι-
καίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγ-
ματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρ-
πία/ψιλή κυριότητα) του αιτούντος θα πρέ-

πει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς
του προγράμματος (φορολογικό έτος
2020), όπως και κατά την υποβολή της αί-
τησης.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων
δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων
(συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία:

Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοι-
κίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων,
δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει
μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί.

Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοι-
κίας αφορά έτερο πρόσωπο μη συγκύριο
(δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), δικαίω-
μα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει οποι-

οσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγμα-
το δικαίωμα πλήρους κυριότητας/επικαρ-
πίας (όχι ψιλή κυριότητα).

Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγρά-
φεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τε-
λευταίων 3 ετών, με προτεραιότητα το έτος
αναφοράς (φορολογικό έτος 2020).

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το
έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο
δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή
μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό
έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρή-
σης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντί-
στοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο
προηγούμενων φορολογικών ετών. Εάν η
κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις
31/12/2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινή-
του), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την
κύρια χρήση της κατοικίας.

Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις του Κανονισμού
1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύ-
σεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου
καθορίζονται τα όρια σώρευσης. Δεν είναι
επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρό-
νιας μίσθωσης.

«Εξοικονομώ»: Ανοιχτή
έως 15/3 η πλατφόρμα 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Για την ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίων
μέχρι στιγμής έχουν
υποβληθεί 80.000 αιτήσεις 

Η έκδοση και απονομή της σύνταξης γρή-
γορα και έγκαιρα από τον ΕΦΚΑ αποτελεί
μείζον ζήτημα για τους υποψήφιους συνταξι-
ούχους. Το «κλειδί» για ταχύτερη έκδοση της
σύνταξης βρίσκεται στην αίτηση συνταξιοδό-
τησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί δύο
χρόνια προτού συμπληρωθεί το αναγκαίο
όριο ηλικίας.

Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση είναι πλέ-
ον υποχρεωτική πριν από την έκδοση της
συνταξιοδοτικής απόφασης, ιδίως σε όσους
έχουν διαδοχική ασφάλιση με ένσημα σε δύο
ή και περισσότερα ταμεία.

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην υπηρεσία που είναι διαθέ-
σιμη στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονι-
κή αίτηση περιλαμβάνει αναφορά στο σύνολο
του χρόνου ασφάλισης, στο αν υπάρχει επι-
θυμία για εξαγορά πλασματικών χρόνων και
κάθε άλλη λεπτομέρεια, όπως π.χ. αν διέκοψε
την εργασία του ο ασφαλισμένος και πότε.

Κρίσιμης σημασίας είναι οι μη μισθωτοί
ασφαλισμένοι -ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ- να έχουν
τακτοποιημένες οφειλές στον ΕΦΚΑ ή, δια-
φορετικά, οφειλές έως ένα συγκεκριμένο
ύψος. Ειδικότερα, οι κατηγορίες ασφαλισμέ-

νων-οφειλετών που μπορούν (με βάση το νέο
καθεστώς) άμεσα να υποβάλουν αίτηση συν-
ταξιοδότησης είναι:

Ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) που εί-
χαν βασικές οφειλές άνω των 14.202 ευρώ
και συνολικό χρέος (βασική οφειλή και προ-
σαυξήσεις) κάτω από 20.000 ευρώ.

Αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες, δικη-
γόροι, γιατροί, μηχανικοί, εργολήπτες, συμ-
βολαιογράφοι, υγειονομικοί, γενικώς ασφα-
λισμένοι στο πρώην ΕΤΑΑ, οι οποίοι οφεί-
λουν πάνω από 15.000 ευρώ και έως 20.000
ευρώ.

ΕΦΚΑ: Το «κλειδί» για ταχύτερη έκδοση βρίσκεται στην αίτηση συνταξιοδότησης



Α
νεβάζει «ταχύτητες» η εφορία
το προσεχές διάστημα προκει-
μένου να καλύψει τα... κενά του
προϋπολογισμού ώστε να μην

υπάρξουν αποκλίσεις και παράλληλα να
δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για
νέες ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις.

Συναγερμός
Με απόφαση του υφυπουργού Οικονο-

μικών Απόστολου Βεσυρόπουλου τίθενται
σε κατάσταση... συναγερμού οι ελεγκτικές
υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων ώστε να προχωρήσουν με
κάθε πρόσφορο μέσο στην είσπραξη ληξι-
πρόθεσμων χρεών, έτσι ώστε να υπάρξει
υπέρβαση του ετήσιου στόχου των εσόδων
και να... συμμαζευτούν τα δημόσια οικο-
νομικά. Επιπλέον, δίνεται αυξημένο βάρος
στην ένταση των φορολογικών ελέγχων,
καθώς για φέτος έχουν προγραμματιστεί
42.900, αλλά είναι σίγουρο ότι ο τελικός
αριθμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι
σχετικές εντολές της πολιτικής ηγεσίας
του υπουργείου Οικονομικών δεν έχουν
να κάνουν απλώς με τη διενέργεια των
ελέγχων αλλά με την αύξησή τους και την
ταχύτερη βεβαίωση των φόρων προκειμέ-
νου να καλυφθούν τα δημοσιονομικά κενά
ή να σχηματιστεί δημοσιονομικός χώρος
ώστε να υπάρξουν και νέες ενισχύσεις.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμα-
νε ότι «αν υπάρξει πρόσθετος χώρος, αυ-
τός θα αποδοθεί στην κοινωνία», υπενθυ-
μίζοντας την αύξηση του κόστους δανει-
σμού για την Ελλάδα και υπογραμμίζοντας
το πόσο προσεκτική πρέπει να είναι η κυ-
βέρνηση στις κινήσεις της. Σύμφωνα με
τον υπουργό Οικονομικών, βασική προτε-
ραιότητα αποτελεί η στήριξη των ευάλω-
των νοικοκυριών, ενώ υπενθύμισε ότι η
αρχική πρόβλεψη για μείωση του ΕΝΦΙΑ
κατά 70 εκατ. ευρώ άλλαξε και τελικώς το
όφελος αυξάνεται στα 358 εκατ. ευρώ. Ο κ.
Σταϊκούρας επανέλαβε ότι «το 2021 έκλει-
σε πολύ καλύτερα από τις εκτιμήσεις που
είχαμε και αυτό αποτυπώνεται στο διαθέ-
σιμο εισόδημα του πολίτη».

Ωστόσο, το μεγάλο... άγχος για το
υπουργείο Οικονομικών είναι η επίτευξη
του στόχου του προϋπολογισμού για εί-
σπραξη εσόδων 50 δισ. ευρώ φέτος, έτσι
ώστε να εξυπηρετηθεί απρόσκοπτα η επι-
στροφή φόρων, ύψους 5 δισ. ευρώ. Σημει-
ώνεται ότι 4,1 εκατομμύρια φορολογούμε-
νοι είναι «κόκκινοι» στην Εφορία, ενώ 1,9

εκατ. ευρώ βρίσκονται σε διαδικασία άμε-
σης κατάσχεσης των οφειλόμενων ποσών
από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους,
στο πλαίσιο ενεργοποίησης του μέτρων
αναγκαστικής είσπραξης εσόδων.

Επιτόκια
Την ίδια στιγμή, στην άσκηση των δημο-

σιονομικών προέκυψε εσχάτως και το θέ-
μα των υψηλότερων επιτοκίων των κρατι-
κών τίτλων - είναι χαρακτηριστικό ότι το
δεκαετές ομόλογο έχει εκτιναχθεί στο
2,30%. Ωστόσο, οι επιτελείς του υπουργεί-
ου Οικονομικών δεν ανησυχούν, καθώς το
φετινό πρόγραμμα δανεισμού είναι πιο...
light, ενώ δεν τίθεται θέμα ανατροπών στις
δρομολογημένες αποπληρωμές των τε-
λευταίων δανείων που έλαβε η χώρα μας
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά
και από κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ποιοι άνεργοι θα
πάρουν 8.397 ευρώ
για 12μηνη εργασία

Έως και 8.397 ευρώ θα λάβουν σε 12 μήνες
άνεργοι άνω των 30 ετών που θα λάβουν μέ-
ρος στο πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ
σε έξι περιφέρειες. Οι αιτήσεις από τις επιχει-
ρήσεις μπορούν να υποβληθούν έως αύριο
στις 15.00 μετά το μεσημέρι και αφορούν
5.000 ανέργους σε Δυτική Μακεδονία, Στερεά
Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Βόρειο
Αιγαίο και Κρήτη. Οι μηνιαίες αποδοχές για
ανέργους ηλικίας 30-49 ετών θα είναι 466,5
ευρώ ή 5.598 ετησίως, για ανέργους άνω των
50 ετών 559,80 ευρώ ή 6.717,60 ευρώ ετη-
σίως, για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και
άνω 606,45 ευρώ ή 7.277,40 ευρώ ετησίως,
για μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών
653,10 ευρώ ή 7.837,20 ευρώ ετησίως και για
άνεργες γυναίκες άνω των 30 ετών 699,75 ευ-
ρώ ή 8.397 ευρώ ετησίως.

Ασφαλιστική
ενημερότητα 
για οφειλές 
έως 100 ευρώ

Κανονικά θα λαμβάνουν την ασφαλιστική
ενημερότητα όσοι χρωστούν έως 100 ευρώ
στον ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται μεταξύ άλ-
λων στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργα-
σίας για τον εκσυγχρονισμό του φορέα. Επι-
πλέον καλύπτονται από το κράτος οι ασφα-
λιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις και
τις υπηρεσίες που έμειναν κλειστές το διή-
μερο 25-26 Ιανουαρίου λόγω της κακοκαι-
ρίας. Σημειώνεται ότι για τις μέρες της ανα-
στολής προβλέπεται η καταβολή των κανο-
νικών αποδοχών προς τους εργαζομένους
από τις επιχειρήσεις. Επίσης, καταργείται η
προεγγραφή μη μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ και
γίνεται απλούστερη η διαδικασία έναρξης
επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ με
άλλη διάταξη προβλέπεται άδεια 10 ημερών
μετ’ αποδοχών στους γονείς που έχουν παι-
διά με σπάνια νοσήματα. Τέλος, δίνεται η
δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα
για ασφαλισμένους που πληρώνουν εισφο-
ρές σε δύο ταμεία κύριας ασφάλισης.
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Πρέπει να αυξηθούν 
τα δημόσια έσοδα ώστε 
να υπάρξουν περιθώρια 
παροχών - Χρήστος 
Σταϊκούρας: «Ενεργούμε 
με βάση τον δημοσιονομικό
χώρο»

Σαφάρι της εφορίας 
για ληξιπρόθεσμα χρέη



Οι long έχουν κάθε λόγο να αισιοδο-
ξούν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο
μπορεί να κινηθεί σε υψηλότερα επίπε-
δα. Παράλληλα, η συνεδρίαση της Τρί-
της επιβεβαίωσε την εκτίμηση ότι συγ-
κεκριμένα «ισχυρά χέρια» -κυρίως
αμερικανικά- θέλουν την αγορά εντός
των αγοραστικών στόχων τους. 

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης θέλει επι-
βεβαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα των
950 - 961 μονάδων, προκειμένου να ελ-
πίζει σε κίνηση προς τις 1.013 και με
απώτερο στόχο τις 1.060 μονάδες. Αν
χαθεί η στήριξη στις 936, οι αμέσως
επόμενες εντοπίζονται στις 928, 917
(εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 911 (ημε-
ρήσιο «stop long») και η ζώνη 900 - 885,
την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ
200 ημερών. Για τον δείκτη υψηλής κε-
φαλαιοποίησης η μέχρι πρότινος αντί-
σταση στις 2.200 - 2.240 μονάδες έχει

μετατραπεί σε βραχυπρόθεσμη στήριξη
και όσο ανθίστανται οι «buyers» έχουν
ελπίδες για αναρρίχηση προς τις 2.366 -
2.390 μονάδες. Αντίθετα κλείσιμο χα-

μηλότερα των 2.200 μπορεί να βάλει σε
δοκιμασία τις επόμενες στηρίξεις στις
2.195 και 2.175 - 2.135 (σπεύδουν οι δύο
ΚΜΟ 200 ημερών).

SKY express: Εντάχθηκε 
στο δίκτυο Dohop της easyJet

H ελληνική αεροπορική εταιρεία SKY ex-
press με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης έγι-
νε μέλος του αναπτυσσόμενου δικτύου αε-
ροπορικών εταιρειών Dohop, του προ-
γράμματος Worldwide by easyJet. Η SKY
express, η οποία εκτελεί πτήσεις εσωτερι-
κού και πτήσεις προς σημαντικούς ευρω-
παϊκούς προορισμούς, είναι πλέον ενσω-
ματωμένη στο Worldwide από το δίκτυο της
easyJet. Η SKY express εντάσσεται στο
πρόγραμμα συνεργασίας με το δίκτυο Do-
hop, με σκοπό την επέκταση των προορι-
σμών καθώς και την προσφορά πτήσεων
μεγάλων αποστάσεων σε όλη την Ευρώπη
αλλά και πέρα από αυτήν.

Cenergy: Στις 16 Μαρτίου 
τα αποτελέσματα τριμήνου

H Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι το δελ-
τίου Τύπου που θα αφορά τα ετήσια οικονομι-
κά αποτελέσματά της για τη χρήση 2021 θα δη-
μοσιευτεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου αντί της
Πέμπτης 10 Μαρτίου, όπως είχε αρχικά ανα-
κοινωθεί. Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τη-
λεδιάσκεψη με επενδυτές και αναλυτές την
Πέμπτη 17 Μαρτίου για να παρουσιάσει τα
αποτελέσματα. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιά-
σκεψης θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω. 

Maersk: Ρεκόρ κερδών για το 2021

Αποκλιμάκωση των προβλημάτων που κα-
ταγράφονται στην παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα από το β’ εξάμηνο του 2022 αναμένει
η AP Moller - Maersk, όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμά-
των της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας θα-
λάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων
στον κόσμο. Σύμφωνα με τη Maersk, τα συνο-
λικά έσοδά της για το 2021 διαμορφώθηκαν
σε 62 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 55% σε
ετήσιο επίπεδο. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε
24 δισ. δολάρια, τριπλάσια σε σχέση με το
2020, ενώ σκοπεύει να φτάσει το ύψος των 24
δισ. δολαρίων σε EBITDA και το 2022.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αντιστάσεις επέδειξε η ΔΕΗ στους κλυδωνισμούς που
προκάλεσε η ενεργειακή κρίση, με αποτέλεσμα να πα-
ραμένει σε ισχύ το στρατηγικό πλάνο που έχει εκπο-
νήσει η εταιρεία. Έτσι, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στε-
λέχη της επιχείρησης, το 2021 έκλεισε με επίτευξη
του στόχου που είχε τεθεί από τη διοίκηση για διαμόρ-
φωση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδο-
φορίας στα επίπεδα του 2020, δηλαδή πέριξ των 850
εκατ. ευρώ. Όπως έχει αναφέρει ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης,
το στρατηγικό πλάνο της ΔΕΗ προέβλεπε ότι το 2021 θα
αποτελούσε χρονιά σταθεροποίησης των μεγεθών της
επιχείρησης με τη διατήρηση της λειτουργικής κερ-
δοφορίας στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Έτσι,
2021 θα αποτελέσει την αφετηρία για την εκκίνηση του
νέου κύκλου ανάπτυξης από το 2022.

Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμ-
βούλιο εξέλεξε ως νέα μέλη τούς κ.κ. Μιχαήλ Ανδρε-
άδη, Ειρήνη Μαραγκουδάκη και Μάρκο Κούτη, σε συ-
νέχεια της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου
και εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κ. Θεόδωρου Παντα-
λάκη, του μη εκτελεστικού μέλους κ. Ηλία Μπέτση
και του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Χρή-
στου - Στέργιου Γκλαβάνη. Περαιτέρω το διοικητικό
συμβούλιο αναγνώρισε ότι στο πρόσωπο του μέλους
κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου πληρούνται τα
κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4
του ν. 4706/2020, αποδίδοντάς του την ιδιότητα του
ανεξάρτητου μέλους προκειμένου και για τον ορισμό
του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ.

Ο Μιχάλης Ανδρεάδης νέος CEO στην Attica Bank

ΔΕΗ: Επίτευξη στόχου για EBITDA στα 850 εκατ. το 2021
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Αισιοδοξούν οι long στο χρηματιστήριο



Δημοσιεύτηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η από-
φαση τροποποίησης του καταστατικού του ΟΤΕ, με την
οποία επεκτείνονται οι σκοποί της εισηγμένης σε τομείς
όπου μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία. Πλέον ο ΟΤΕ θα
μπορεί να δραστηριοποιείται στις ταχυμεταφορές για τη
διανομή και παράδοση προϊόντων - εμπορευμάτων της
εταιρείας ή τρίτων, είτε με δικά του μέσα και προσωπικό
είτε με μέσα και προσωπικό τρίτων συνεργατών του.
Ακόμη, θα μπορεί να αναπτύσσει και να λειτουργεί δια-
δικτυακές πλατφόρμες διαμεσολάβησης και να παρέχει
επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή άλλες υπη-
ρεσίες διαμεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνιών
σχετικά με την πώληση και αγορά από τους καταναλωτές
προϊόντων τρίτων που συνεργάζονται με την εταιρεία,
έναντι προμήθειας, όπως ενδεικτικά προϊόντων φαγη-
τού, ροφημάτων, αναψυκτικών και εν γένει προϊόντων
που προσφέρονται για κατανάλωση σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη, όπως εστιατόρια,
ταχυφαγεία, σνακ μπαρ, καφέ μπαρ, αναψυκτήρια, ου-
ζερί, γλυκοπωλεία, περίπτερα, καταστήματα καπνικών
ειδών ή ψιλικών, βιβλιοπωλεία, μίνι μάρκετ, υπεραγο-
ρές, κάβες, παντοπωλεία, μανάβικα, ανθοπωλεία, κατα-
στήματα βιολογικών προϊόντων, φαρμακεία, pet shops,
καταστήματα τηλεπικοινωνιών και κάθε επιχείρηση λια-
νικής πώλησης προϊόντων σε καταναλωτές. 

Eurobank: Κάτω από 5%
η συμμετοχή της Helikon

Η Eurobank Ergasias ανακοίνωσε ότι έπειτα από
σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία He-
likon Investments Limited (εφεξής Helikon) το ποσο-
στό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών
της εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon κατήλθε
στις 4/2/2022 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθ-
μού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, περιλαμβα-
νομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής ΤΧΣ), που αντιστοι-
χούν σε 182.128.920 δικαιώματα ψήφου επί των κοινών
μετοχών της εταιρείας. Επιπλέον, με βάση τη σχετική
γνωστοποίηση που έλαβε η εταιρεία από τη Helikon, το
ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετο-
χών της εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon κατήλ-
θε στις 4/2/2022 του ορίου του 5% επί του συνολικού
αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, εξαι-
ρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, που αντι-
στοιχούν σε 182.128.920 δικαιώματα ψήφου επί των
κοινών μετοχών της εταιρείας.

Αλλαγές στο ΔΣ της Δίρφυς 
Ο Δημήτρης Σιανδρής, chief operating officer και μέλος

του Εκτελεστικού Συμβουλίου της εταιρείας ΛΟΥΞ Μαρ-
λαφέκας ΑΒΕΕ, είναι το νέο μέλος στο διοικητικό συμ-
βούλιο της εταιρείας Δίρφυς ΑΕ μετά και την πρόσφατη
εξαγορά του 42,34% των μετοχών της Δίρφυς ΑΕ από τη
ΛΟΥΞ. Ο Νίκος Σέρρας παραμένει ο κάτοχος του πλειοψη-
φικού πακέτου των μετοχών και μέλος του ΔΣ της Δίρφυς
ΑΕ με την ιδιότητα του προέδρου και διευθύνοντος συμ-
βούλου της εταιρείας. Ο Δημήτρης Σιανδρής αναλαμβάνει
τη θέση του αντιπροέδρου στη Δίρφυς ΑΕ, ενώ ο Σπύρος
Αντωνίου, τεχνικός διευθυντής της Δίρφυς, και ο Κων-
σταντίνος Κολιοβέτας, οικονομολόγος και εκπρόσωπος
μετόχου μικρότερου ποσοστού, αποτελούν τα υπόλοιπα
μέλη της διοίκησης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Έργο για τη Shell υλοποίησαν
SingularLogic και Epsilon

Η Coral AE έπειτα από διεθνή διαγωνισμό ανέ-
θεσε στις εταιρείες SingularLogic, μέλος του Ομί-
λου Space Hellas, και Epsilon SingularLogic, μέ-
λος του Ομίλου EpsilonNet, την υλοποίηση έργου
που αφορά το σύστημα λιανικών πωλήσεων των
αιθουσών λιανικής (C-Stores) των ιδιολειτουρ-
γούμενων πρατηρίων της, επιλέγοντας την πλατ-
φόρμα Galaxy Retail ως την καταλληλότερη λύση
που εξυπηρετεί τις απαιτήσεις της για την επίτευ-
ξη του στρατηγικού της σχεδιασμού σχετικά με το
επίπεδο εξυπηρέτησης και το customer experi-
ence που θέλει να απολαμβάνουν οι πελάτες της.
Η λύση που αναπτύχθηκε από τις εταιρείες Singu-
larLogic και Epsilon SingularLogic βασίζεται
στην πλατφόρμα Galaxy Retail και εξυπηρετεί τις
επιχειρησιακές ανάγκες της Coral για λειτουργίες
που αφορούν την εξυπηρέτηση του πελάτη εντός
των αιθουσών λιανικής των πρατηρίων.

Η Δέλτα για το περιβάλλον
Ένα πολύ σημαντικό έργο για το περιβάλλον

υλοποιεί η εταιρεία γαλακτοκομικών Δέλτα, που
στόχο έχει να μειώσει δραστικά το ανθρακικό απο-
τύπωμα του μεταφορικού της έργου τόσο κατά τη
διανομή των προϊόντων της στα σημεία πώλησης
σε όλη τη χώρα όσο και στις λοιπές μεταφορές της.
Συγκεκριμένα, εντός του 2021 η Δέλτα υλοποίησε
πιλοτικό έργο με τη χρήση περιβαλλοντικού πρό-
σθετου καυσίμων σε επιλεγμένα φορτηγά της, το
οποίο ήδη επεκτείνει στο σύνολο του ιδιόκτητου
στόλου του μεταφορικού της έργου.

Πάνω από τις προσδοκίες 
τα κέρδη της ABN Amro 

Πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών δια-
μορφώθηκαν τα κέρδη της ABN Amro για το δ’
τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
που ανακοίνωσε η ολλανδική τράπεζα. Ειδικότε-
ρα, τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 552 εκατ. ευρώ
έναντι 54 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2020 και
ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη στα 451 εκατ.
ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας. Τα
λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 2,28 δισ. ευρώ
έναντι 1,80 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2020 και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ένα ποσό στα
2,13 δισ. ευρώ.

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS25

Μπαίνει στις
ταχυμεταφορές ο ΟΤΕ

H ElvalHalcor στις «The Most Sustainable
Companies in Greece 2022»

Για 5η συνεχή χρονιά η Εl-
valHalcor εντάσσεται στην
ομάδα των «The Most Su-
stainable Companies in
Greece». Η ElvalHalcor μαζί
με 30 ακόμη επιχειρήσεις
αξιολογήθηκε βάσει των
επιχειρηματικών επιδόσεών
της με βάση τα ESG κριτήρια
στο «Sustainability Perfor-
mance Directory» και κατατάχθηκε στην ομάδα των «The
Most Sustainable Companies in Greece 2022». Οι 31 συνο-
λικά επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ομάδα των «The
Most Sustainable Companies in Greece 2022» αποτελούν
τους πρωταγωνιστές της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας
μας. Η εκδήλωση ανάδειξης των «The Most Sustainable
Companies in Greece 2022» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα 7 Φεβρουαρίου από το QualityNet Foundation.
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Γ
ια στημένα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Super League 1 και ατελείωτη διαφθορά
στη διαιτησία μίλησε ο άλλοτε σέντερ φορ του Παναθηναϊκού Μάρκους Μπεργκ.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο συμπατριώτης του, πρώην βοηθός αρχιδιαιτητή του
Πορτογάλου Μέλο Περέιρα, Λιφ Λίντμπεργκ. Θα πάει η υπόθεση στον εισαγγελέα;

Ο Μάρκους Μπεργκ, που έγραψε ιστορία στον Παναθηναϊκό για μία τετραετία στο πρόσφατο
παρελθόν, είπε μεταξύ άλλων: «Αν είχες έναν συγκεκριμένο αριθμό κίτρινων καρτών, ήξε-
ρες ότι θα δεχθείς κίτρινη κάρτα στον αμέσως επόμενο αγώνα. Γιατί δεν έπρεπε να παίξεις
απέναντι σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Ήξερες ότι θα συμβεί. Είναι πολύ διεφθαρμένο το
ελληνικό ποδόσφαιρο». Κι ακόμα: «Σε ένα παιχνίδι μπήκε ο προπονητής στα απο-
δυτήρια και μου είπε: “Πρόσεξε πολύ, θα πάρεις κίτρινη κάρτα σήμερα μόνο και
μόνο… κοιτάζοντας τον διαιτητή. Δεν θέλουν να παίξεις στα play offs. Πρόσε-
ξε πολύ”. Επειδή ήμουν ένας από τους καλύτερους παίκτες».

Και το κυριότερο που έχει να κάνει με το στοίχημα, εκεί που πολλοί
ποντάρουν για ένα μεροκάματο: «Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στήνον-
ται παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο ακριβώς. Υπήρχε αγώ-
νας που μου είπαν ότι θα είναι 3-0 στο ημίχρονο. Και έτσι έγινε. Κα-
θόμασταν και βλέπαμε το συγκεκριμένο ματς στην τηλεόραση, ήταν
για τη δεύτερη κατηγορία».

Ο Λιφ Λίντμπεργκ, ως βοηθός του Περέιρα: «Συμφωνώ με τον
Μπεργκ, υπάρχει μεγάλη διαφθορά, απειλές και βία. Περισσότε-
ρη βία εναντίον των διαιτητών, φυσικά, αλλά και βία εναντίον
των παρατηρητών, αλλά και των αρχιδιαιτητών. Όλοι οι Έλληνες
έχουν μια σύνδεση με κάποιον δικαστή και επιπλέον κανείς
δεν εμπιστεύεται κανέναν». Και κατέληξε: «Ο Ολυμπιακός και
η ΑΕΚ ήταν οι μεγαλύτεροι πολέμιοί μας στο να βρισκόμαστε
εκεί, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ήταν θετικοί προς τη
δουλειά μας».

Τα λόγια των Σουηδών προσβάλλουν κατάφωρα τους φορείς
του ποδοσφαίρου και αναμενόταν έστω κάποια αντίδραση. Η
«σιωπή των αμνών». Ουδεμία. Ούτε η προϊσταμένη Αρχή του
ποδοσφαίρου ΕΠΟ ούτε η διοργανώτρια Super League 1 ού-
τε η Δικαιοσύνη, αθλητική και ποινική. Ούτε ενδιαφέρθηκε
κανένας που ο σημερινός αρχιδιαιτητής, Άγγλος Μαρκ
Κλάτενμπεργκ, μιλώντας στη Nova και τον Ντέμη Νικολαΐ-
δη τόνισε ότι οι διαιτητές δέχονται τηλεφωνήματα από
τους παράγοντες. Προφανώς, όχι για «καλή επιτυχία»
στους αγώνες.

Ουδείς ασχολήθηκε 
με τις δηλώσεις του, 

ούτε με τον συμπατριώτη 
του και πρώην 

βοηθό αρχιδιαιτητή 
Λιφ Λίντμπεργκ

«Στημένα παιχνίδια και 
διεφθαρμένη διαιτησία»

ΜΑΡΚΟΥΣ ΜΠΕΡΓΚ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ



Μετά το νέο επεισόδιο στη Θεσσα-
λονίκη, με τον ξυλοδαρμό από συμ-
μορία επτά επίδοξων δολοφόνων
17χρονου αγοριού, ποδοσφαιριστή
του Άρη, που τόλμησε να σκοράρει
εναντίον του ΠΑΟΚ σε ματς των
ομάδων Κ19 και να φιλήσει το έμ-
βλημα του συλλόγου, έχουν ενδια-
φέρον τα ευρήματα της αστυνομίας
όσον αφορά το ποιόν τους. Αναφέρει
η έκθεση ότι στην Ελλάδα ζουν και
βασιλεύουν 5.000 χούλιγκαν, ένα
ποσοστό 30% είναι ανήλικοι και
οπλισμένοι, και άγονται και φέρον-
ται από τους «πρωτοκλασάτους»
που τους εκμεταλλεύονται πουλών-
τας ναρκωτικά κ.λπ.

Το πλέον ανησυχητικό που ανα-
φέρει η ΕΛΑΣ είναι πως πολλοί ανή-
λικοι θεωρούν «τίτλο τιμής» να συλ-
ληφθούν από την αστυνομία, γιατί το
επικαλούνται σαν «παράσημο αν-

δρείας» στους υπόλοιπους. Γνωρί-
ζοντας, φυσικά, ότι δεν πρόκειται να
φυλακιστούν. Μόνο στην Αττική,

τους έξι τελευταίους μήνες έχουν
γίνει 300 συλλήψεις. Ο ένας στους
εκατό καταλήγει στη φυλακή.

«Τίτλος τιμής» η σύλληψη από την ΕΛΑΣ! Τουρκικές απειλές 
στον Σανκαρέ!

Βγήκε στη ζητιανιά κυριολεκτικά ο άλλοτε
παίκτης του Παναθηναϊκού Γιουνούς Σανκαρέ
στην τουρκική Γκιρεσούνσπορ. Ο ίδιος τηλεφώ-
νησε στη γαλλική εφημερίδα «Εquipe» και δή-
λωσε ότι ο πρόεδρος τον απείλησε να φύγει χω-
ρίς να πληρωθεί, ότι του έκοψε το ρεύμα στο
σπίτι και μάζεψε όλα τα έπιπλα. «Αν σου συμβεί
κάτι με τους οπαδούς μας, δεν θα φταίω εγώ»,
του είπε ο πρόεδρος. 

Ο Μποροβήλος 
στον Αυγενάκη

Η κυβέρνηση σταμάτησε να πληρώνει τις ΠΑΕ
από τα κέρδη των παικτών στο στοίχημα και αυτός
ήταν ένας από τους λόγους που συναντήθηκε ο
πρόεδρος της Super League 1 Γιώργος Μπορο-
βήλος με τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη. Ο Μποροβήλος ισχυρίστηκε ότι οι
ΠΑΕ οδηγούνται σε μαρασμό. Για την πάταξη της

βίας τόνισε ότι η ευθύνη πρέπει να βαραίνει
και φυσικά πρόσωπα.

Σύσκεψη υπό τον Ιβάν
Σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη έγινε στον

ΠΑΟΚ, μετά τις καταγγελίες που έκανε ο Αλέ-
ξης Κούγιας και την περίφημη φωτογραφία σε

άσχετο χρόνο με το μαχαίρι που πόσταρε στο In-
stagram ο Γιώργος Σαββίδης. Στη σύσκεψη με-
τείχαν και άνθρωποι του συνταγματικού δικαίου
και αποφασίστηκε η πολιτική που θα ακολουθή-
σει η ΠΑΕ για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

«Κατσούρη, ζεις»
Σαν σήμερα πριν από 24 χρόνια η οικογένεια

του ΠΑΟΚ αποχαιρετούσε τον διεθνή με την Ελπί-
δων ποδοσφαιριστή του Παναγιώτη Κατσούρη,
που είχε χάσει τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύ-
χημα. Ήταν μόλις 22 ετών. Ήταν μέλος εκείνης
της «χρυσής γενιάς» του Καραγκούνη, του Δέλλα,
του Λυμπερόπουλου, του Ελευθερόπουλου, του
Μπασινά, που έπαιξε στον τελικό Ευρώπης με την
Ελπίδων το 1998, 0-1 από την Ισπανία.

Η Αταλάντα, αντίπαλος του Ολυμπιακού την προσεχή Πέμ-
πτη στο Μπέργκαμο για τη φάση των «16» του Europa
League, έχασε τους δυο καλύτερους παίκτες της, τον Σλο-
βένο Ίλισιτς που πάσχει από κατάθλιψη και τον τραυματία
στράικερ Ζαπάτα, και κινείται να αγοράσει τον Βραζιλιάνο
και νατουραλιζέ διεθνή Ισπανό φορ Ντιέγκο Κόστα. Ο παί-
κτης ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό.

Ο Γιάννης 
«κατάπιε» 

τον Λεμπρόν 
131-116

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εξωγήινος και οδήγησε τους Μπακς σε συντριπτική νίκη 131-116 κόντρα
στους Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς, μέσα στο Λος Άντζελες. Οι επιδόσεις του Γιάννη: 44 πόντοι, 14
ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο, 17/20 σουτ, 8/13 βολές. Καλή εμφάνιση και από τους Κρις Μίντλετον
(21 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Μπόμπι Πόρτις (23 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5/9 τρίποντα). Ο Λεμπρόν Τζέιμς
πάλευε σχεδόν μόνος του, πέτυχε 27 πόντους, ενώ είχε και 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ.

SPORTS
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Για Ντιέγκο Κόστα η Αταλάντα
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Eurovision: Τα γραφεία στοιχημάτων
«βλέπουν» την ελληνική συμμετοχή
στην πρώτη πεντάδα.

• Σοβαρός τραυματισμός για την
Ασημίνα Χατζηανδρέου στο
«Survivor».

• Σχέδια γάμου για τον αθλητή Γιώργο
Πιλίδη που αποχώρησε από το ριάλιτι
επιβίωσης.

• Δώδεκα ημέρες μετά τον θάνα-
το του ηθοποιού Πάνου Νάτση, η
σύντροφός του ανάρτησε κοινή
φωτογραφία τους. 

• Κάθετος ο ηθοποιός Ορφέας Παπα-
δόπουλος: «Δεν θα συνεργαζόμουν
ξανά με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου».

• Εθνικό Θέατρο: Η Κατερίνα Λέ-
χου πρωταγωνιστεί στην παρά-
σταση «Πονηρό πνεύμα» του
Γιάννη Χουβαρδά.

• «Ήταν δική μου απόφαση», ισχυρί-
ζεται η τραγουδίστρια Ματίνα Ζάρα για
τον χωρισμό της με τον Λάμπρο Χούτο. 

• Ο δημοσιογράφος Γιάννης Που-
λόπουλος θα κινηθεί νομικά για
τα fake news που ήθελαν τον πα-
τέρα του νεκρό σε τροχαίο.

• Η Λάουρα Νάργες αποκάλυψε τη
σκληρή δίαιτα που ακολούθησε για να
χάσει 18 κιλά σε 7 μήνες.

• Ο Βασίλης Μπισμπίκης φωτο-
γραφήθηκε αγκαλιά με την κόρη
της Δέσποινας Βανδή, Μελίνα.
Ήταν καλεσμένος στο πάρτι γενε-
θλίων της.

• Ο πατέρας της Ντέμης Νικολαΐδης
τής ευχήθηκε live, μέσω αθλητικής
εκπομπής: «Χρόνια πολλά στην κόρη
μου, γίνεται 18. Θα ήθελα να τη δω ευ-
τυχισμένη».

Α
ρωμα Ελλάδας στην 94η Τελετή Απονομής των
βραβείων Όσκαρ! Η Αμερικανική Ακαδημία
Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών
ανακοίνωσε τις φετινές υποψηφιότητες και το

«The lost daughter», που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στις
Σπέτσες, φιγουράρει σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Α’
γυναικείου ρόλου για την πρωταγωνίστρια Ολίβια Κόλμαν,
διασκευασμένου σεναρίου για τη σκηνοθέτρια Μάγκι Τζί-
λενχαλ και Β’ γυναικείου ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ. Η
«αρχόντισσα του Σαρωνικού» θα έχει την τιμητική της στη
λαμπερή βραδιά. Το «νησί των καπεταναίων» ξεπροβάλλει
εντυπωσιακό μέσα από τις καλογυρισμένες σκηνές και εί-
ναι η καλύτερη παγκόσμια διαφήμιση για τις ομορφιές
του. Η 94η φαντασμαγορική κινηματογραφική γιορτή των
Όσκαρ έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου, στο περί-
φημο «Dolby Theatre» του Λος Άντζελες και για πρώτη
φορά μετά το 2018 θα έχει οικοδεσπότη, το όνομα του
οποίου δεν έχει ανακοινωθεί. Οι υπερπαραγωγές της φε-
τινής οσκαρικής κούρσας ανακοινώθηκαν και στις (βασι-
κές) κατηγορίες φιγουράρουν οι εξής υποψηφιότητες:

Καλύτερη ταινία
«Belfast» του Κένεθ Μπράνα
«Μην κοιτάτε πάνω» του Άνταμ ΜακΚέι
«Drive my car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι
«Dune» του Ντενί Βιλνέβ
«Η μέθοδος των Γουίλιαμς» του Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν
«Πίτσα γλυκόριζα» του Πολ Τόμας Άντερσον
«Το μονοπάτι των χαμένων ψυχών» του Γκιγέρμο ντελ Τόρο
«Η εξουσία του σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον
«West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Σκηνοθεσία
Τζέιν Κάμπιον για την «Εξουσία του σκύλου»
Κένεθ Μπράνα για το «Belfast»
Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι για το «Drive my car»

Πολ Τόμας Άντερσον για την «Πίτσα γλυκόριζα»
Στίβεν Σπίλμπεργκ για το «West Side Story»

Α’ ανδρικός ρόλος
Χαβιέρ Μπαρδέμ για το «Being the Ricardos»
Μπένεντικτ Κάμπερμπατς για την «Εξουσία του σκύλου»
Άντριου Γκάρφιλντ για το «Tick, Tick... Boom!»
Γουίλ Σμιθ για το «Η μέθοδος των Γουίλιαμς»
Ντένζελ Ουάσινγκτον για το «The Tragedy of Macbeth»

Α’ γυναικείος ρόλος
Τζέσικα Τσαστέιν για το «The eyes of Tammy Faye»
Ολίβια Κόλμαν για το «The lost daughter»
Πενέλοπε Κρουζ για τις «Παράλληλες μητέρες»
Νικόλ Κίντμαν για το «Being the Ricardos»
Κρίστεν Στιούαρτ για το «Spencer»

Διασκευασμένο σενάριο
Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, Τακαμάσα Οέ για το «Drive my car»
Σίαν Χέντερ για το «Coda»
Ντενί Βιλνέβ, Έρικ Ροθ για το «Dune»
Μάγκι Τζίλενχαλ για το «The lost daughter»
Τζέιν Κάμπιον για την «Εξουσία του σκύλου»

B’ γυναικείος ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ για το «The LOST DAUGHTER»
Τζούντι Ντεντς για το «Belfast»
Κίρστεν Ντανστ για την «Εξουσία του σκύλου»
Αριάνα Ντε Μπόουζ για το «West Side Story»
Αουνζάνιου Έλις για το «Η μέθοδος των Γουίλιαμς»

Β’ ανδρικός ρόλος
Κιάραν Χάιντς για το «Belfast»
Τρόι Κάτσερ για το «Coda»
Τζέσε Πλέμονς για την «Εξουσία του Σκύλου»
Τζέι Κέι Σίμονς για το «Being the Ricardos»
Κόντι Σμιτ ΜακΦι για την «Εξουσία του Σκύλου»

«Άρωμα»
από Σπέτσες 
στα  Όσκαρ!



Πάτησε στο Πάνθεον

Ένα όνειρο ζωής εκπλήρωσε στο τελευταίο του
ταξίδι στη Ρώμη ο Αργύρης Πανταζάρας. Ο τα-
λαντούχος πρωταγωνιστής επισκέφθηκε το φη-
μισμένο Πάνθεον στην Piazza della Rotonda, εκεί
όπου οραματίζεται μια θεατρική παράσταση: «Το
θαυμάζω από τότε που το πρωτοανακάλυψα, το
διάβασα, το χάζεψα, οραματίστηκα σκηνογραφία
παράστασης και στήριξα κείμενο (ΑΩ) σε αυτό το
φως που πέφτει από πάνω. Πολλοί μύθοι και μυ-
στικά βρίσκονται κάτω από αυτόν τον θόλο. Με
πιο γοητευτικό, το ότι δεν περνάει βροχή».

Βόλτα με την κόρη

Ευτυχισμένος μπαμπάς ο Μανώλης Κωστί-
δης. Ο ανταποκριτής τού ΣΚΑΪ στην Τουρκία
φωτογραφήθηκε στο Instagram να βολτάρει
στο ιστορικό κέντρο της Πόλης με τη λίγων
μηνών κορούλα του στο καρότσι. Ο ερχομός
της μικρής Νεφέλης ολοκλήρωσε την ευτυ-
χία του δημοσιογράφου και της συζύγου του,
της Ελληνίδας προξένου στην Κωνσταντινού-
πολη Δανάης Βασιλάκη. Το ζευγάρι ενώθηκε
με τα δεσμά του γάμου του 2018 στο Φανάρι,
σε μια λαμπερή τελετή με πολλούς καλεσμέ-
νους και τον Οικουμενικό Πατριάρχη να τους
ευλογεί.

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα
της νέας σειράς του Χριστόφο-
ρου Παπακαλιάτη με τίτλο «Ο δά-
σκαλος» που θα προβληθεί στο
Μega. Έπειτα από αρκετούς μή-
νες σκληρής δουλειάς, πολύω-
ρων σκηνών σε Παξούς και Αθή-
να, η Χάρις Αλεξίου ανακοίνωσε
το «happy end» της παραγωγής.
«Τα γυρίσματα τελείωσαν. Ένα
ποτάκι με όλους μας», αποκάλυ-
ψε η πρωταγωνίστρια, ποζάρον-
τας αγκαλιά με τον νεαρό, ταλαν-
τούχο ηθοποιό Γιώργο Μπένο.

Τέλος 
«Ο δάσκαλος»

O
βραβευμένος σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, με καταγωγή
από το Αίγιο, έγινε και επίσημα Έλληνας πολίτης. Το Γενικό
Προξενείο της χώρας μας στο Λος Άντζελες ανακοίνωσε το

γεγονός μέσω διαδικτύου: «Είμαστε υπερήφανοι που ξεκινήσαμε
και ολοκληρώσαμε τη διαδικασία αίτησης για την ελληνική υπη-
κοότητα του Αλεξάντερ Πέιν. Καλώς ήρθατε στην ελληνική μας οι-
κογένεια». Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρί-
ου, με τον 54χρονο οσκαρικό δημιουργό να ποζάρει περιχαρής
υπογράφοντας τα απαραίτητα χαρτιά. Με σειρά επιτυχημένων κινη-
ματογραφικών ταινιών στο βιογραφικό του («Nebraska» «Down-
sizing» και «The Descendants») ο διάσημος σκηνοθέτης συγκατα-
λέγεται ανάμεσα στους διάσημους χολιγουντιανούς σταρ που ονει-
ρεύονταν το κυανόλευκο διαβατήριο, όπως ο δημοφιλής Τομ Χανκς
και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον. Ο Αλεξάντερ Πέιν είναι παντρεμέ-
νος με Αιγιώτισσα και πριν από έξι χρόνια έγινε επίτιμος δημότης
της γενέτειράς του.

ΟΟι πρώτες σκηνές
Τα διάσημα στούντιο της Disney επισκέφθηκε οικογενειακώς ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο. O «Greek Freak» παρέα με τον αδελφό του
Θανάση και τη μητέρα του Βερόνικα πέρασε την είσοδο των
χολιγουντιανών κινηματογραφικών πλατό και παρακολούθησε
αποκλειστικά τις πρώτες σκηνές από την ταινία-αφιέρωμα στη ζωή
του. «Είδαμε το πρώτο κομμάτι της ταινίας για το ταξίδι της
οικογένειάς μου. Ανυπομονώ να το μοιραστώ με τον κόσμο»,
αποκάλυψε.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι στα καλύτερά της!
Η δημοφιλής τραγουδίστρια βιώνει την απόλυ-
τη αποθέωση στις sold out μουσικές παραστά-
σεις της στο θέατρο «Παλλάς» και ευχαρίστη-
σε δημόσια το κοινό για την ανταπόκρισή του.
«Λίγο πριν βγω να τραγουδήσω, σας κοιτάζω
μέσα στα μάτια και σας λέω ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ για όσα μαγικά ζω φέτος στο Παλλάς»,
έγραψε στο προφίλ της.
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Π
άνω από τρεις στους δέκα ασθενείς με
ψωρίαση παρατηρούν έξαρση των δερ-
ματικών τους συμπτωμάτων τους τον
χειμώνα. Οι ειδικοί αναφέρουν πως οι

μισοί ασθενείς παραμένουν σε σταθερή κατάσταση
ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου. Το 20% των
πασχόντων παρουσιάζει βελτίωση τον χειμώνα, αλ-
λά το υπόλοιπο 30% έχει έξαρση.

Η ψωρίαση είναι πολύ συχνή. Υπολογίζεται ότι το
2-3% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από αυ-
τήν. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι νοσούν περισ-
σότερα από 200.000 άτομα. Άνδρες και γυναίκες
προσβάλλονται εξίσου συχνά από τη νόσο. Είναι αυ-
τοάνοση, δηλαδή προκαλείται από υπερδραστηριό-
τητα του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθε-
νούς. Η δυσλειτουργία αυτή επιταχύνει την παρα-
γωγή των επιφανειακών δερματικών κυττάρων (κε-
ρατινοκύτταρα), με συνέπεια τη δημιουργία πλακών
ξερού, σκληρού δέρματος (λέπια) σε διάφορα ση-
μεία. Ο πιο συχνός τύπος της νόσου είναι η ψωρία-
ση κατά πλάκας, που αντιπροσωπεύει περισσότερο
από το 85% των περιστατικών. 

«Οι εξάρσεις της ψωρίασης μπορεί να παρατηρη-
θούν σε οποιοδήποτε σημείο του δέρματος, αλλά τα
“λέπια” είναι πιο συχνά στο δέρμα του κρανίου,
στους αγκώνες και τα γόνατα, στις παλάμες, στα
πέλματα και διάσπαρτες στον κορμό. Η ακριβής αι-
τία του φαινομένου της έξαρσης τον χειμώνα δεν
είναι γνωστή», απαντά ο δρ Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος. Πιστεύεται, όμως,

ότι υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες. «Η ανάπτυξή
της σχετίζεται με τη γενετική προδιάθεση, την κα-
τάσταση της υγείας και ποικίλους περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες. Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλ-
κοόλ, η διατροφή, οι λοιμώξεις και το στρες μπορεί
να πυροδοτήσουν μια έξαρση και θα μπορούσαν να
εμπλέκονται στην εποχιακή διακύμανση της βαρύ-
τητάς της. Ρόλο μπορεί να παίζει και ο έλεγχος της
δραστηριότητας της νόσου, μέσω της αγωγής που
λαμβάνει ο ασθενής. 

Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία Β (UVB)
του ηλίου και η μειωμένη παραγωγή βιταμίνης D
από το δέρμα στη διάρκεια του χειμώνα επίσης
μπορεί να εμπλέκονται», συνεχίζει ο ειδικός. Πα-
λαιότερη έρευνα είχε δείξει ότι η έκθεση στον ήλιο
μπορεί να καταστείλει τη δραστηριότητα του ανοσο-
ποιητικού, βελτιώνοντας έτσι τα συμπτώματα της
ψωρίασης. Επομένως, η έλλειψη του ήλιου τον χει-
μώνα ίσως να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα στους
ασθενείς.
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Κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφή, 
λοιμώξεις και στρες εμπλέκονται 
στην εποχιακή διακύμανση 
της βαρύτητάς της

Έλεγχος του άγχους 
και καλή ενυδάτωση
Η έλλειψη υγρασίας στον αέρα του περιβάλ-
λοντος και η ξηρή θερμότητα στους περισ-
σότερους εσωτερικούς χώρους στερούν
από την επιφάνεια του δέρματος την υγρα-
σία που χρειάζεται. Όταν όμως ξεραίνεται το
δέρμα, ευνοούνται οι δερματικές εκδηλώ-
σεις της ψωρίασης, για αυτό και είναι ση-
μαντικό να ενυδατώνουν καλά το δέρμα τους
οι ασθενείς. Οι εποχιακές ιώσεις επίσης
μπορεί να παίζουν ρόλο στην επιδείνωση
της ψωρίασης τον χειμώνα, αφού θέτουν τον
οργανισμό σε κατάσταση στρες. Αυξάνουν
επίσης τον κίνδυνο μόλυνσης από ορισμέ-
νους ιούς που πυροδοτούν μερικούς τύπους
ψωρίασης, όπως η σταγονοειδής ψωρίαση.
Επομένως, αν ανήκετε στην υποκατηγορία
των ασθενών που παρουσιάζουν εξάρσεις
της ψωρίασής τους τον χειμώνα, καλό είναι
να λαμβάνετε πρόσθετα μέτρα, όπως καλή
ενυδάτωση του δέρματος, χρησιμοποιώντας
μια υδατική κρέμα. Καλό είναι ακόμα να κά-
νετε ντους χωρίς σφουγγάρι και να πίνετε
άφθονο νερό. Να εφαρμόζετε τεχνικές χα-
λάρωσης, γιατί το στρες είναι από τους πιο
γνωστούς παράγοντες που πυροδοτούν τις
εξάρσεις της ψωρίασης.

Δρ Μάρκος Μιχελάκης, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγοςΨωρίαση: Σε έξαρση 

τους μήνες του  χειμώνα



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)
Για εσάς τους Κριούς, η επικοινωνία σήμερα θα
γίνει πιο ουσιαστική, ενώ θα προσπαθήσετε να
πείσετε θετικά κάποια πρόσωπα σχετικά με υπο-
θέσεις που σας απασχολούν. Είναι μια μέρα που
θα πρέπει να πάρετε θέση σε ένα ζήτημα, πριν
αφήσετε κάποιους να εκμεταλλευτούν την ουδέ-
τερη στάση που κρατάτε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου θα υπάρ-
ξουν κάποια οικονομικά θέματα που θα σας
προβληματίσουν και θα αναγκαστείτε να αλλά-
ξετε αποφάσεις. Ίσως, μάλιστα, να απομακρυν-
θείτε από κάποια συναισθηματική κατάσταση
που νιώθετε εκτεθειμένοι και μόνοι. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, η Σελήνη στο δικό σας
ζώδιο δημιουργεί μια ρευστότητα στα προσωπι-
κά θέματα. Βέβαια, αν με το πρόσωπο που σας
ενδιαφέρει κάνετε μια ειλικρινή συζήτηση, θα
έχετε πολλές πιθανότητες να κερδίσετε την εμ-
πιστοσύνη και την καρδιά του.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη βρίσκεται και σήμερα στον δωδέκα-
το ηλιακό σας τομέα, όπου σας δημιουργεί άγ-
χος και στρες. Ίσως μάλιστα να πρέπει να
ασχοληθείτε με την υγεία σας, ή την υγεία κά-
ποιου δικού σας προσώπου. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί το δεύτερο δε-
καήμερο, από τη μια η προσωπική σας ζωή
σας έχει πιέσει αρκετά, από την άλλη θα έχετε
δίπλα σας πρόσωπα που σας στηρίζουν και
σας δείχνουν την αγάπη τους. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας, συνεχίζει η Σε-
λήνη να σας δημιουργεί έντονη απασχόληση με
τα επαγγελματικά σας, αλλά και διάθεση για να
επικοινωνήσετε και να δείξετε την αξία σας
στους άλλους. Βέβαια, το άγχος σάς έχει κατα-
πιεί και νιώθετε ότι η μέρα πρέπει να γίνει πιο
μεγάλη, για να χωρέσει τις ασχολίες σας και το
πολύ φορτωμένο σας πρόγραμμα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου θα υπάρ-
ξουν πολύ καλές προοπτικές σχετικά με την
προσωπική σας ζωή, αλλά και για να πάρετε
κάποιες αποφάσεις που αφορούν σπουδές
και ταξίδια. Ίσως μάλιστα αποφασίσετε να
συζήσετε με αγαπημένο σας πρόσωπο.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη επηρεάζει και σήμερα τα οικονομικά
σας, ενώ σας δημιουργεί αρκετές ανασφάλειες
και παράπονα με το πρόσωπο που διαχειρίζεστε
μαζί κάποιες οικονομικές υποθέσεις. Σημασία
έχει ότι η Σελήνη είναι πολύ γρήγορη στην κίνησή
της και η επιρροή κρατά για πολύ λίγο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Απέναντι από το δικό σας ζώδιο βρίσκεται και
σήμερα η Σελήνη, ενώ προκαλεί έντονες με-
ταπτώσεις στη διάθεσή σας, λόγω της φύσης
της. Οι σχέσεις σας θα έχουν μια ρευστότητα,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και αύριο θα
ισχύει το ίδιο.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αν και έχετε περάσει αυτό το διάστημα πολλές
καταστάσεις, σήμερα θα χρειαστεί να κάνετε
ένα διάλειμμα, ώστε να γεμίσετε τις μπαταρίες
σας. Δεν αποκλείεται να κερδίσετε ένα χρημα-
τικό ποσό, από κάποιο μπόνους ή μια έξτρα ερ-
γασία σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια μέρα που θα σας δοθεί η ευκαιρία να
νιώσετε ήρεμα, γαλήνια, αλλά και ισορρο-
πημένα. Μια επιτυχημένη επαφή με κά-
ποιο πρόσωπο, ένα σχέδιό σας που πέτυχε,
είναι μέσα στα γεγονότα που μπορεί να σας
συμβούν. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, κυρίως του δεύτερου
δεκαημέρου, η φροντίδα του σπιτιού σας εί-
ναι ένα ζήτημα που μπορεί να σας απασχολή-
σει. Ίσως μάλιστα να έχετε καλά νέα για κά-
ποιο αγαπημένο σας πρόσωπο που πέρασε
μια δύσκολη περιπέτεια. 
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Σήμερα η Σελήνη συνεχίζει να βρίσκεται στο
ζώδιο των Διδύμων, μια θέση που δεν μπορεί να
βγάλει τα καλύτερα στοιχεία της, αλλά έχει μια
σπιρτάδα και μια ευκολία στο να επικοινωνεί. Η

θετική όψη που σχηματίζει με τον Κρόνο αναμφίβολα
δημιουργεί καλές προοπτικές για να παρθούν σοβαρές
αποφάσεις ή να δούμε κάποιο θέμα με περισσότερη
ωριμότητα. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Λ
ένε -και σωστά- ότι τα πάντα ξεκι-
νούν και τελειώνουν στην Παιδεία.
Είναι το μέσο για έναν καλύτερο
κόσμο. Σύμφωνα με την εγκυκλο-

παίδεια «Πάπυρος Larousse Britannica», δί-
πλα στον όρο «Παιδεία» αναφέρονται τα εξής:
«Ο όρος “Παιδεία” δηλώνει τη σκόπιμη και συ-
νειδητή προσπάθεια για ατομική τελείωση και
κοινωνική ένταξη ενός ανθρώπου οποιασδή-
ποτε ηλικίας. H προσπάθεια αυτή (της Παιδεί-
ας) συντελείται δυναμικά, στο πλαίσιο της κοι-
νωνίας, όχι από ένα και μοναδικό άτομο αλλά
από τη λειτουργία των θεσμών, τον καθημερινό
βίο, την πολιτιστική παράδοση, την πολιτική
ζωή και την “περιρρέουσα ατμόσφαιρα” γενι-
κότερα».

Αυτονόητο, θα πείτε. Όχι τόσο. Σε κάθε περίπτω-
ση, χρήσιμο να το θυμόμαστε σε τέτοιες εποχές
που τα πολυεπίπεδα φαινόμενα βίας και ο πολυ-
κερματισμός της κοινωνίας έπειτα από συνεχόμε-
νες περιπέτειες και ασταμάτητη πάλη με τα κύματα
του μνημονίου, της πανδημίας και της ακρίβειας
συνθέτουν ένα σκοτεινό περιβάλλον που χρειάζε-
ται έναν φάρο ελπίδας. Τον φάρο που θα στέκεται
αγέρωχος στις καταιγίδες, θα μας προστατεύει από
τα βράχια και θα φωτίζει τη ρότα μας.

Το ερώτημα είναι τι είδους εκπαίδευση χρει-
άζεται η χώρα μας εν έτει 2022 σε έναν κόσμο
σκληρά ανταγωνιστικό, με νέες τάσεις και τεχνο-
λογικές δυνατότητες που λίγο παλαιότερες γε-
νιές ούτε καν θα μπορούσαν να διανοηθούν. Και
δεν είναι μονοσήμαντο ούτε απλό να απαντηθεί,

καθώς το κοινωνικό περιβάλλον μεταβάλλεται
στον χώρο και τον χρόνο.

Σε πολύ παλαιότερες εποχές η διδασκαλία γι-
νόταν από στόμα σε στόμα και σε μεγάλο βαθμό
ήταν εμπειρική.

Στη σημερινή, άκρως απαιτητική εποχή ο χρό-
νος και τα μέσα ανταγωνίζονται ευθέως το περιε-
χόμενο της εκπαίδευσης. Αν δεν υπάρχουν τα
κατάλληλα μέσα, το ενδιαφέρον των παιδιών εί-
ναι μειωμένο. Μαζί και η πρόσβαση στον ατέλει-
ωτο κόσμο της ψηφιακής γνώσης.

Οι αλλαγές που δρομολογούνται από το υπουρ-
γείο Παιδείας φαίνεται ότι έχουν ως στόχο να αλ-
λάξουν τον τρόπο διδασκαλίας και από την απλή
αποστήθιση γνώσεων να περάσουμε στην εκμά-
θηση και την πραγματική παροχή γνώσης σε ένα
ακροατήριο το οποίο λόγω ηλικίας έχει μεν τη
διάθεση να μάθει, καθώς το μυαλό των παιδιών
λειτουργεί σαν σφουγγάρι, αλλά οι γνώσεις πρέ-
πει να μεταβιβάζονται με τρόπο σύγχρονο και ελ-
κυστικό για τη νέα γενιά.

Σε αυτήν τη λογική κινείται το υπουργείο Παι-
δείας, καθώς αναμένεται στον τρόπο διδασκα-
λίας να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα εργαλεία
όπως τα podcasts και τα ψηφιακά παιχνίδια. Θα
χρησιμοποιηθεί επίσης στα νέα βιβλία ο κώδικας
γρήγορης απόκρισης -Quick Responce Code-
που επιτρέπει την πρόσβαση στις ψηφιακές
εφαρμογές. Μέσω της σάρωσής του οι μαθητές
θα κατευθύνονται σε συμπληρωματικό ψηφιακό
υλικό για το θέμα που τους ενδιαφέρει.

Όλο αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο σύγχρονος τρό-

πος διδασκαλίας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί
για να αποκοπούμε από τις ρίζες μας. Για να κα-
ταστούμε «δημιουργικοί άνθρωποι και συνειδη-
τοί πολίτες του τόπου μας, του έθνους μας, της
Ευρώπης και της οικουμένης», όπως αναφέρει το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οφείλουμε
να χρησιμοποιήσουμε τα νέα αυτά εργαλεία για
να επανασυνδεθούμε με τις ρίζες μας.

Τα τελευταία χρόνια κάθε αναφορά σε «έθνος»
ξυπνούσε αρνητικά ανακλαστικά. Κάποιοι μάλι-
στα συνδύασαν καθετί εθνικό με τον αναχρονι-
σμό και την άκρα Δεξιά. Την πατρίδα όμως, το
έθνος γενικότερα, το συναποτελούν άτομα που
ανήκουν σε διάφορες παρατάξεις. Και είναι κρί-
μα να αποκόπτουμε τα παιδιά μας, τους αυρια-
νούς πολίτες, από καθετί εθνικό και πατριωτικό.

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διαμορφώ-
νεται ένας νέος πατριωτισμός που δεν έχει πολι-
τικό χρώμα. Αυτός ο νέος πατριωτισμός εκπο-
ρεύεται από συνειδητούς και υπεύθυνους πολί-
τες που ξέρουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες
τους έναντι του κράτους, έναντι της πατρίδας και
του έθνους. Η νέα αυτή γενιά πολιτών μπορεί να
αναπτυχθεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα
μέσα από το νέο σύστημα εκπαίδευσης.

Υπό το πρίσμα αυτό, καλό είναι το νέο σύστημα
που εξαγγέλλει η κυρία Κεραμέως να υλοποιηθεί
το συντομότερο δυνατόν, μιας και η Παιδεία απο-
τελεί τη μόνη δύναμη να μείνει ζωντανό ένα
έθνος που η επιβίωσή του εδώ και χιλιάδες χρό-
νια στηρίζεται όχι στη βιολογική εξάπλωση αλλά
στην πνευματική μέσω της Παιδείας. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η σωστή Παιδεία και 
η επιβίωση του έθνους

Τα τελευταία
χρόνια 

έχει αρχίσει να
διαμορφώνεται

ένας νέος
πατριωτισμός 
που δεν έχει

πολιτικό χρώμα
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