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Τ
ο ΠΑΣΟΚ τελικά είναι ιδέα. Το καλύτερο
όμως είναι ότι δίνει ιδέες και στο ευρύτε-
ρο πολιτικό περιβάλλον. Και σε κάθε πε-
ρίπτωση, δεν μπορείς να το αγνοήσεις.

Δύο μήνες και κάτι ψιλά υπό τη νέα ηγεσία και με
προίκα το ανεξίτηλο πολιτικό αποτύπωμα της Φώ-
φης Γεννηματά, το ΠΑΣΟΚ είναι ξανά εδώ. Όχι πο-
λύ δυνατό, αλλά σχετικά ενωμένο. Τους τελευταί-
ους δύο μήνες αντιστάθηκε σθεναρά στο επίμονο
φλερτ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάφερε να μπει
στα highlights των δημοσκοπήσεων και να μετεξε-
λιχθεί σε έναν μπαλαντέρ που μπορεί να αλλάξει
όλο το παιχνίδι. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διά-
στημα άρχισε να διεκδικεί με αξιώσεις το κομμάτι
της εκλογικής πίτας που του ανήκει και είχε
«σκορπίσει δεξιά και αριστερά». Οι «δύο μεγάλοι»

στην αρχή παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τις
εξελίξεις στο «νέο ΠΑΣΟΚ». Μάλιστα, στη ΝΔ μέ-
χρι και που «υποστήριζαν» αυτή την ανοδική πο-
ρεία του Κινήματος, διότι πίστευαν ότι βρέθηκε ο
τρόπος να διεμβολιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαφνικά ήρ-
θαν οι... μέλισσες! Και άρχισαν να τσιμπάνε και
τους δικούς τους ψηφοφόρους. Τότε τα «μέλια» τε-
λείωσαν. Με αφορμή την «πολακειάδα» εξαπέλυ-
σαν μια πρωτόγνωρη επίθεση προς το ΠΑΣΟΚ και
τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό συνέβη με το πρόσχη-
μα ότι κράτησε ίσες αποστάσεις στην κριτική του
για τα δρώμενα του κ. Πολάκη και τις εξελίξεις
στην υπόθεση Novartis.

Στα «λάδια» που πέταξε η κυβερνητική παράταξη
μπορεί να μη γλίστρησε ο προσεκτικός και λιγομί-
λητος Νίκος Ανδρουλάκης, βρήκαν όμως την ευ-

καιρία να «σερφάρουν» και να κάνουν έντονη την
παρουσία τους ο Ανδρέας, η Εύα και ο Σπύρος. Ορι-
σμένα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζουν ποτέ…
Anyway! Η νέα ηγεσία προς το παρόν είναι στο στά-
διο της ανίχνευσης και της χαρτογράφησης των
ναρκοπεδίων εντός, εκτός και επί τα αυτά του Κινή-
ματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν «διαβάζεται εύ-
κολα». Και αυτό φαίνεται ότι αρχίζει να εκνευρίζει
τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μπορεί όμως
απλώς με αυτό τον τρόπο να κρύβει τις αδυναμίες
του. Θα δείξει… Φαίνεται να μη βιάζεται στις κινή-
σεις του και δείχνει μια μεθοδικότητα. Θέλει να
αποφύγει τις λακκούβες. Ποιος δεν το θέλει άλλω-
στε… Γνωρίζει καλά όμως πως αν αρχίσει τα στρα-
βοπατήματα, κάθε φορά που θα σηκώνεται το αντί-
τιμο θα είναι όλο και πιο ακριβό.
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Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και
Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ -
Ακολουθούν ταξίδια σε Σερβία
και Ρουμανία την επόμενη 
και μεθεπόμενη εβδομάδα

Ελληνικό comeback στα Βαλκάνια 

Σε ανοιχτή γραμμή για τον χρονικό προσδιορι-
σμό της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν βρίσκον-
ται Λευκός Οίκος και Μέγαρο Μαξίμου, μιας και
ο κορονοϊός έχει ανατρέψει τους σχεδιασμούς
που υπήρχαν η επίσκεψη να λάβει χώρα εντός
του πρώτου τριμήνου του 2022.  Πλέον, με βάση
το χρονοδιάγραμμα, δεν θεωρείται εφικτό η επί-
σκεψη να γίνει τον Μάρτιο, αντίθετα αυτή θα μπο-
ρούσε να προσδιοριστεί για τον Απρίλιο, λίγες
εβδομάδες μετά και την επέτειο της 25ης Μαρτίου και, βεβαί-
ως, της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης. 

Τα σενάρια
Το βασικό σενάριο είναι, όταν προγραμματιστεί, η επίσκεψη

να είναι μια κανονική διμερής συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, ο
κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μπάιντεν να περπατήσουν στην Αί-

θουσα Λίνκολν και να κάνουν μετά δηλώσεις.
Δεν υπάρχει βιασύνη η επίσκεψη να γίνει στις
25 Μαρτίου, καθώς ούτως ή άλλως ο Λευκός Οί-
κος δεν γιορτάζει το Independence Day εκείνη
την ημέρα. Ακόμα, πάντως, δεν υπάρχει από μέ-
ρους ΗΠΑ επίσημη πρόσκληση, ενώ, όταν ο κ.
Μητσοτάκης πάει, θα γίνει και μια μεγάλη εκδή-
λωση για το Independence Day και για τα 200
χρόνια με μέλη της ομογένειας. «Έχει υποβλη-
θεί αίτημα από την ελληνική πλευρά για μια συ-

νάντηση με τον πρόεδρο Μπάιντεν που θα γίνει τους προσεχείς
μήνες βάσει πάντα των δεδομένων της πανδημίας», λένε πη-
γές του Λευκού Οίκου, αποτυπώνοντας ακριβώς την εκκρεμό-
τητα που εξακολουθεί να υφίσταται.

Οι σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας, πάντως, είναι ίσως στο καλύτερο
ιστορικά σημείο τους, όπως αποδεικνύει και η είσοδος μεγά-
λων αμερικανικών εταιρειών στην ελληνική οικονομία, με την

εξαγορά της Viva Wallet από την JP Morgan, αλλά και την είσο-
δο της Facebook στην εταιρεία Accusonus. Παράλληλα, η
αμερικανική παρουσία σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη έχει
ενισχυθεί και αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής άμυνας
και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και
των Βαλκανίων. Η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αξιόπιστος
σύμμαχος στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον έχει προσφέρει τη
στήριξή της στις θέσεις της Αθήνας για επίλυση των διαφορών
με την Τουρκία στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει πυκνό πρό-
γραμμα επαφών στις ΗΠΑ, όταν πάει, ενώ δεν αποκλείεται να
βρεθεί εκεί και μετά το Πάσχα, λίγο πριν από το καλοκαίρι, εκ
νέου.  Παράλληλα, αναμένεται να δώσει το «παρών» στο Παγ-
κόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που θα γίνει για πρώ-
τη φορά στο τέλος Μαΐου, μετά την αναβολή του λόγω της Όμι-
κρον τον Ιανουάριο.

Γιώργος Ευγενίδης

Ανοιχτή γραμμή με Λευκό Οίκο για ραντεβού με Μπάιντεν τον Απρίλιο

Τ
α σημαντικά περιθώρια διεύρυν-
σης της επιρροής της Ελλάδας
στις χώρες της Βαλκανικής σε
τομείς όπως η οικονομία και το

εμπόριο, αλλά και στο γεωπολιτικό πεδίο,
επιδιώκει να αξιοποιήσει εις το έπακρον ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε
χθες στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, ενώ
έπονται τα ταξίδια σε Σερβία και Ρουμανία
την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Εν μέσω ενός εξαιρετικά ρευστού γεω-
στρατηγικού περιβάλλοντος, το οποίο επι-
χειρούν να εκμεταλλευθούν τρίτες χώρες,
όπως η Τουρκία, ανώτεροι διπλωματικοί
παράγοντες χαρακτηρίζουν κρίσιμη για τα
εθνικά συμφέροντα την προσπάθεια ανά-
κτησης του χαμένου εδάφους στα Βαλκά-
νια, καθώς η οικονομική καχεξία της προ-
ηγούμενης δεκαετίας αποστέρησε από την
Ελλάδα τα ισχυρά ερείσματα που οφείλει
να έχει σε μια περιοχή αμέσου ενδιαφέ-
ροντός της.

Υπό αυτό το πρίσμα και ως η μοναδική
δύναμη στην περιοχή που είναι ταυτό-
χρονα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
διεμήνυσε και χθες από το Ζάγκρεμπ ότι
«το μέλλον των χωρών των Δυτικών
Βαλκανίων πρέπει να είναι στην ευρω-
παϊκή οικογένεια». 

Την αμέριστη στήριξη της Αθήνας στην
ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκα-
νίων θα υπογραμμίσει ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός και στο Βελιγράδι, την προσεχή Τε-
τάρτη, σε μια επίσκεψη που εκκρεμεί από τα
τέλη Ιανουαρίου. 

Επί σερβικού εδάφους το εν λόγω μήνυμα
αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η ευ-
ρωπαϊκή εκκρεμότητα της χώρας αφήνει
χώρο στην Τουρκία να «πατήσει πόδι», όπως
κατέδειξε και η πρόσφατη συνάντηση Ερν-
τογάν - Βούτσιτς.

«Ως εταίροι και ως σύμμαχοι μοιραζόμα-
στε τις ίδιες αρχές και αξίες και ένα κοινό
όραμα, για μια Βαλκανική γεμάτη ασφά-
λεια και ευημερία», τόνισε ο Έλληνας

πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του
με τον κ. Πλένκοβιτς.

Μεταναστευτικό, οικονομία και… Rafale 
Στο Ζάγκρεμπ, Μητσοτάκης και Πλέν-

κοβιτς είχαν την ευκαιρία να επαναβεβαι-
ώσουν το άριστο επίπεδο των ελληνοκρο-
ατικών σχέσεων, αλλά και της εξαιρετικής
επικοινωνίας των δύο ηγετών, που συνερ-
γάζονται άψογα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο
και σε αυτό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-
ματος. Σημείο σύμπτωσης προσεγγίσεων
και συμφερόντων μοιάζει να είναι η αντι-
μετώπιση του Προσφυγικού-Μετανα-
στευτικού, με τον πρωθυπουργό της Κρο-
ατίας να ευχαριστεί στο πρόσωπο του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη τις προσπάθειες της
Ελλάδας «να συγκρατηθούν οι εντάσεις
που θα μπορούσαν να προκληθούν στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη». Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης εξήρε με τη σειρά του την
καλπάζουσα οικονομική ανάπτυξη που
επιτυγχάνει η Κροατία, καθώς, όπως είπε,
αυτή επιτρέπει σε Αθήνα και Ζάγκρεμπ να
παρεμβαίνουν με στόχο την ανακούφιση
νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις
σημαντικές αυξήσεις στις τιμές σε ενέρ-
γεια και βασικά αγαθά. Επιπλέον, εμφανί-
στηκε ικανοποιημένος από την παρουσία
ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών
σε έργα υποδομής στην Κροατία, τονίζον-
τας ότι και οι δύο χώρες προσδοκούν μια
πολύ καλή τουριστική σεζόν. 

Αξιοσημείωτο, επίσης, πως η πρόθεση
του Ζάγκρεμπ να προμηθευτεί μαχητικά
αεροσκάφη, τύπου Rafale, αναβαθμίζει τα
περιθώρια αμυντικής συνεργασίας των
δύο χωρών, κάτι που δεν παρέλειψαν να
αναφέρουν και οι δύο ηγέτες στις δηλώ-
σεις τους.

Μετά την επίσκεψη στο Βελιγράδι την
επόμενη Τετάρτη, ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός σχεδιάζει να επισκεφθεί στις 23 Φε-
βρουαρίου το Βουκουρέστι.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Στη Βασιλίσσης Σοφίας επικρατεί εγρήγορση ώστε καμία
από τις προκλήσεις της Άγκυρας να μη μένει αναπάντητη.
Σύμφωνα όμως με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών Σχέσε-
ων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μάνο Καραγιάννη, οι δη-
λώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου καταδεικνύουν τις πραγ-
ματικές επιδιώξεις της Άγκυρας στο Αιγαίο, με την τουρκική
ηγεσία να μη διστάζει να θέσει θέμα αλλαγής συνόρων, χωρίς
κανένα απολύτως νομικό έρεισμα. Ο κ. Καραγιάννης μάλιστα
τονίζει ότι «αν η Άγκυρα αποπειραθεί να διεθνοποιήσει τις

εδαφικές της διεκδικήσεις εναντίον μιας χώρας-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, θα εκτεθεί ανεπανόρθω-
τα στα μάτια της διεθνούς κοινότητας».

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κλιμάκωση στη ρητορική
της Άγκυρας θα συνεχιστεί, αφού στη γείτονα επικρατεί έντο-
νο κλίμα πόλωσης, με τη χώρα να εισέρχεται σε παρατεταμένη
προεκλογική περίοδο. Για τον κυβερνητικό συνασπισμό, που
εμφανίζεται να χάνει τις εκλογές στις δημοσκοπήσεις, η επέν-
δυση στην ακραία και επιθετική ρητορική αποτελεί μονόδρο-

μο απέναντι στον κεμαλιστή αρχηγό της αντιπολίτευσης. Ειδι-
κά από τη στιγμή που ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου υιοθέτησε το
αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και έκανε στροφή στην
προκλητικότητα εναντίον της Ελλάδας, ο Ερντογάν και οι
αξιωματούχοι του είναι βέβαιο ότι θα επιχειρήσουν τη ρελάνς,
πλειοδοτώντας στην ένταση με την Αθήνα. Με αυτά τα δεδομέ-
να πάντως η συνάντηση των δύο πλευρών επί ελληνικού εδά-
φους στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, η οποία προ-
γραμματίζεται στα τέλη του μήνα, μοιάζει μάλλον αμφίβολη.

Σ
το «κόκκινο» ωθεί τον υδράργυρο
στα Ελληνοτουρκικά η Άγκυρα, η
οποία απειλεί να ξεκινήσει διεθνή
«εκστρατεία» για την αμφισβήτη-

ση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου. Τον επιθετικό τόνο
έδωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος αποκά-
λυψε ότι η Άγκυρα έστειλε δύο επιστολές
στα Ηνωμένα Έθνη, στις οποίες καταγγέλλει
την Ελλάδα για παραβίαση του καθεστώτος
αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

«Στην επιστολή αναφέρουμε πως η Ελ-
λάδα παραβιάζει τους όρους των Συνθη-
κών και στην περίπτωση που δεν αλλάξει
στάση, τότε η κυριαρχία των νησιών αυτών
τίθεται υπό συζήτηση», ανέφερε ο Τσα-
βούσογλου και απείλησε ότι «θα παρακο-
λουθούμε το ζήτημα και αν χρειαστεί, θα
κάνουμε μια τελευταία προειδοποίηση.
Μετά θα ξεκινήσουμε αυτήν τη συζήτη-
ση». Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που η
Άγκυρα επιχειρεί να συνδέσει το ζήτημα
της κυριαρχίας με την παρουσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου, προπαγανδίζοντας το αφήγημά
της για δήθεν παραβίαση των Συνθηκών. Ο
Τούρκος υπουργός μάλιστα αναφέρθηκε
και στο επιχείρημα της Αθήνας ότι τα νησιά
διαθέτουν στρατό καθώς απέναντί τους
βρίσκεται η μεγαλύτερη αποβατική δύνα-
μη της Μεσογείου. «Η Ελλάδα δεν αρνείται

ότι διαθέτει στρατό στα νησιά, αλλά ισχυρί-
ζεται ότι απειλείται από την Τουρκία.
Υπάρχει αυτό στις Συνθήκες; Όχι. Τι πι-
στεύουν; Ότι θα καταφέρουν να σταματή-
σουν αυτή την απειλή με λίγα όπλα και με
μερικούς στρατιώτες;», υποστήριξε ο Τσα-
βούσογλου.

Σκληρή απάντηση
Η απάντηση της Αθήνας ήρθε σε σκληρή

γλώσσα, με τον εκπρόσωπο του υπουργεί-
ου Εξωτερικών Αλέξανδρο Παπαϊωάννου
να διαμηνύει ότι η Ελλάδα απορρίπτει στο
σύνολό τους τις τουρκικές αιτιάσεις, οι
οποίες «όχι μόνο δεν συνάδουν με βασικές
αρχές του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ξεφεύ-
γουν και της απλής λογικής». Ο κ. Παπαϊ-
ωάννου συμπλήρωσε ότι η ελληνική θέση
«έχει εκφραστεί επανειλημμένως και δη-
μοσίως» και ότι «σχετική επιστολή έχει
αποσταλεί από τη μόνιμη αντιπρόσωπο της
Ελλάδας στον ΟΗΕ προς τον γενικό γραμ-
ματέα του Οργανισμού».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου όμως δεν
έμεινε στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποί-

ησης, αλλά άνοιξε ολόκληρη τη βεντάλια
των παράνομων τουρκικών διεκδικήσεων
στην Ανατολική Μεσόγειο. «Καθορίσαμε τα
δυτικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας και το
δηλώσαμε στον ΟΗΕ. Δεν υπάρχει περί-
πτωση υποχώρησής μας. Με τη Λιβύη δια-
θέτουμε κοινά σύνορα και υπογράψαμε
συμφωνία για τις θαλάσσιες περιοχές ευ-
θύνης, την οποία κοινοποιήσαμε στον
ΟΗΕ», ισχυρίστηκε ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών.

«Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές μο-
νομερείς αιτιάσεις για την οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο,
αιτιάσεις οι οποίες αγνοούν για μια ακόμη
φορά τους θεμελιώδεις κανόνες του Διε-
θνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς

Δικαίου της Θάλασσας», ήταν η απάντηση
του εκπροσώπου του ελληνικού υπουργεί-
ου Εξωτερικών. Για «αβάσιμες, αστήριχτες
και χιλιοειπωμένες» αξιώσεις έκανε λόγο
ο Γιάννης Οικονόμου, αποδίδοντας την
όξυνση στην προκλητικότητα της Τουρκίας
στη νευρικότητα και τα προβλήματα στο
εσωτερικό της χώρας και στη γεωπολιτική
αναβάθμιση της Ελλάδας.

«Ανοίγουν θέμα συνόρων», λένε αναλυτές - Ανησυχία για την αυξανόμενη πόλωση

Εκστρατεία με 
άθλια  ψέματα 
και προπαγάνδα 
από την Τουρκία

Ωμή πρόκληση Τσαβούσογλου
για την κυριαρχία των
ελληνικών νησιών -
Πώς αντιδρά η Αθήνα 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Δηλωτικό της μεταρρυθμιστικής προσήλωσης που εξα-
κολουθεί να επιδεικνύει το Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν
στην κυβέρνηση τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, που δρο-
μολογείται μέσω του νομοσχεδίου που κατατέθηκε προχ-
θές στη Βουλή. «Όποιος μιλά για μεταρρυθμιστική κόπω-
ση της κυβέρνησης και λόγω των αντιξοοτήτων που έχει
κληθεί να αντιμετωπίσει τα τελευταία 2,5 χρόνια, δεν έχει
παρά να μελετήσει το εν λόγω νομοσχέδιο», σημειώνουν
χαρακτηριστικά κυβερνητικά πηγές. 

Τα ίδια πρόσωπα τονίζουν ότι η αναμόρφωση του ΕΦ-
ΚΑ απαιτεί εκ των πραγμάτων μια παρέμβαση σε πιο μό-
νιμη βάση ώστε να τερματιστούν η ταλαιπωρία αλλά και
οι καθυστερήσεις που υφίστανται περί τα 6,5 εκατομμύ-
ρια πολίτες -4 εκατομμύρια εργαζόμενοι και 2,5 εκα-

τομμύρια συνταξιούχοι- που συναλλάσσονται καθημε-
ρινά με τον Οργανισμό. Ανάμεσα στις σημαντικότερες
δρομολογούμενες αλλαγές, η δυνατότητα πρόσληψης
γενικών διευθυντών και διευθυντών με τριετή θητεία τό-
σο από το Δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, η κα-
θιέρωση συστήματος επιβράβευσης ώστε να υπάρχει
κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, η σύσταση Εται-
ρείας Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του Οργανισμού, συνολικής αξίας 1 δισ. ευ-
ρώ, από την οποία το 20% παραμένει αναξιοποίητο, η σύ-
σταση Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών ώστε να αντιμε-
τωπίζονται πιο συστηματικά και με μεγαλύτερη διαφά-
νεια οι όποιες καταγγελίες, καθώς και η ευελιξία στο
σύστημα προμηθειών, ώστε να δοθεί τέλος στο φαινόμε-

νο μη έγκαιρης προμήθειας αναλώσιμων και ανταλλα-
κτικών, καθώς και στη δυσκολία αντικατάστασης παρω-
χημένου εξοπλισμού. 

«Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του Έλληνα πολί-
τη και η δημιουργία ενός ευνοϊκού για επενδύσεις περι-
βάλλοντος προϋποθέτει τον εκσυγχρονισμό του δημοσί-
ου. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες που παρέχει ο
ΕΦΚΑ, η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επιτάχυνση
στη διεκπεραίωση των υποθέσεων είναι κρίσιμες παρά-
μετροι για τη ζωή και την επιβίωση μεγάλων πληθυσμια-
κών ομάδων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου στο χθεσινό briefing των πολιτικών συν-
τακτών.

Σπύρος Μουρελάτος

Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Ε
πεσε και επίσημα η αυλαία της
Εξεταστικής για τα κονδύλια που
δόθηκαν στα ΜΜΕ για τον κορο-
νοϊό με την τελική συζήτηση στην

Ολομέλεια της Βουλής, ωστόσο οι αντιπα-
ραθέσεις για το θέμα πέρασαν σε δεύτερο
πλάνο, επί της ουσίας βρέθηκαν σχεδόν
στο παρασκήνιο, ενδεικτικό του γεγονότος
ότι από τις εργασίες της Επιτροπής δεν
προέκυψαν ικανά στοιχεία που να δημι-
ουργούν ζήτημα πολιτικών ευθυνών για
μέλη της κυβέρνησης.

Ο Αλέξης Τσίπρας αφιέρωσε μικρό κομ-
μάτι της τοποθέτησής του στην Εξεταστική
που το ίδιο το κόμμα του ζήτησε και πέταξε
την μπάλα στην εξέδρα εξαπολύοντας επί-
θεση για την οικονομία και την πανδημία.

Περί καθεστώτος
«Έχετε το θράσος να λέτε στους πολίτες

που κρυώνουν και βλέπουν τους λογαρια-
σμούς να υπερβαίνουν τις συντάξεις τους
και τους μισθούς τους ότι θα εκτραπούμε
δημοσιονομικά. Δεν ντρέπεστε;», ανέφερε
χαρακτηριστικά σχολιάζοντας τη συγκυρία
της ανατίμησης προϊόντων και φυσικού
αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έμεινε
όμως μόνο στην κριτική για την οικονομία,

αλλά καταλόγισε στην κυβέρνηση προσπά-
θεια δημιουργίας καθεστώτος, εκτιμώντας
ότι «τα καθεστώτα πέφτουν με πάταγο» και
επαναλαμβάνοντας το αίτημα περί πρό-
ωρων εκλογών.

Υποκρισία 
Για εργαλειοποίηση και ευτελισμό του

κοινοβουλευτικού ελέγχου μόνο και μόνο
για να δημιουργήσει εντυπώσεις κατηγό-
ρησε η κυβέρνηση διά του υπουργού Δι-
καιοσύνης τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λό-
γο για υποκρισία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ
να επιτίθεται στην κυβέρνηση για δημιουρ-
γία καθεστώτος, όταν στη δική του διακυ-
βέρνηση προσπάθησε να «ελέγξει τους
αρμούς της εξουσίας».

«Ποιοι μιλάνε; Εκείνοι που έχουν στις
τάξεις τους την κυρία Χριστοδουλοπούλου
που ονειρεύεται πρασινοροζοφρουρούς;
Τον κ. Πολάκη που θέλει να κάνει κατάλη-
ψη στους αρμούς της εξουσίας; Εμείς τον
κ. Λιβανό είχαμε το θάρρος και τον απο-
πέμψαμε», είπε από την πλευρά του ο βου-
λευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κ. Τσιάρας,
υποστήριξε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει πρα-
σινοφρουρούς, πρέπει να τους αποκηρύξει
και αν δεν θέλει άλλη Σχολή Δικαστών, που
προτείνει ο Πολάκης, πρέπει να πάρει επι-

σήμως θέση. Πάνω στον αντικυβερνητικό
του οίστρο ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζον-
τας την αποπομπή Λιβανού και τη φράση
περί εποποιίας, κατηγόρησε την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη ως τη χειρότερη κυβέρνηση
της Δεξιάς από τη μεταπολίτευση και μετά,
ενώ στοχοποίησε προσωπικά τον Κυριάκο
Μητσοτάκη με αφορμή τη λίστα Πέτσα.
«Δεν υπάρχει λίστα Πέτσα, μια λίστα υπάρ-
χει, η λίστα Μητσοτάκη. Πρόκειται για ένα
σύστημα που εντέλει και εντέλλεται από
τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη», είπε ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στη συζήτηση στη Βουλή, που είχε τα χα-
ρακτηριστικά προ ημερησίας διατάξεως,
αφού τον λόγο πήραν και άλλοι αρχηγοί, με
αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η κόντρα ΝΔ
- ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για τη στρατηγική των
ίσων αποστάσεων αλλά και για τη διακυ-
βέρνηση Καραμανλή, με αφορμή την απο-
πομπή Λιβανού.

Αφού ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για μαυ-
ρογιαλούρους, η κοινοβουλευτική εκπρό-
σωπος του ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννακοπούλου

τον επέκρινε ότι δεν αναφέρθηκε στην κυ-
βέρνηση Καραμανλή που οδήγησε -όπως
είπε- τη χώρα στη χρεοκοπία. «Είπε ο κ.
Τσίπρας ότι η σημερινή είναι η χειρότερη
κυβέρνηση της Δεξιάς από τη μεταπολί-
τευση και μετά και για μια ακόμη φορά δεν
άρθρωσε το ονοματεπώνυμο του Κώστα
Καραμανλή». Την απάντηση έδωσε εκ μέ-
ρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, ο
οποίος κατηγόρησε το ΚΙΝΑΛ ότι δεν κυ-
βερνά ο ΣΥΡΙΖΑ και πως η λογική των ίσων
αποστάσεων δεν ταιριάζει στα προοδευτι-
κά κόμματα.

Μείζον στοίχημα για την κυβέρνηση ο εκσυγχρονισμός του ΕΦΚΑ

Αφωνία ΣΥΡΙΖΑ
στην «αυλαία» 
της λίστας Πέτσα

Ο Τσίπρας πέταξε την μπάλα
στην εξέδρα της Ολομέλειας
και επιτέθηκε στην κυβέρνηση
για πανδημία και ακρίβεια
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Τώρα διαφωνούν 
για το νέο ψηφιακό μητρώο
μελών του κόμματος

Η Ανανεωτική
Αριστερά υπέρ 
του Ανδρουλάκη

H «τρίτη συνιστώσα» του ΚΙ-
ΝΑΛ, δηλαδή η Ανανεωτική Αρι-
στερά, οι Κινήσεις Πολιτών για τη
Σοσιαλδημοκρατία και στελέχη
του Κινήματος Αλλαγής που προ-
έρχονται από το Ποτάμι στηρίζουν
την προσπάθεια που έχει ξεκινή-
σει ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανα-
κοίνωση που διένειμαν με αφορ-
μή τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ. «Το
Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει να κι-
νείται σε σωστή κατεύθυνση και
μετά τις εσωκομματικές εκλογές
για την ανάδειξη προέδρου. Η συ-
σπείρωση δυνάμεων στο ΚΙΝΑΛ
με μια αυτόνομη πολιτική στρατη-
γική, που είναι διακριτή από τη ΝΔ
και τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο μόνος δρό-
μος για την αλλαγή των συσχετι-
σμών στην κατεύθυνση της προ-
όδου και της κοινωνικής συνο-
χής», σημειώνεται στην ανακοί-
νωση. Τα μέλη της Ανανεωτικής
Αριστεράς επικροτούν τον πρό-
εδρο αφού «η στρατηγική της αυ-
τόνομης πορείας δεν είναι μια πε-
ριχαράκωση ή μια μονοκομματική
λογική ούτε λογική ίσων αποστά-
σεων. Είναι μια στρατηγική εναλ-
λακτικού πόλου προς τη Δεξιά με
ένα μείγμα πολιτικής που στηρί-
ζεται στην κριτική στο νεοφιλε-
λεύθερο δόγμα της συρρίκνωσης
του δημόσιου χώρου, στον ρεαλι-
σμό των συνθέσεων της αγοράς
με το κράτος, στην υπεράσπιση
των ευάλωτων στρωμάτων, στην
κουλτούρα της ανοιχτής κοινω-
νίας. Ταυτόχρονα με την αμφισβή-
τηση του αριστερού λαϊκισμού και
του ανορθολογισμού όσων υπε-
ρασπίζονται το “χθες”. Αυτή η
γραμμή δεν πρέπει να εμπλέκεται
σε “αντι-δεξιά” ή “αντι-ΣΥΡΙΖΑ”
μέτωπα, αλλά να συγκροτηθεί ως
μια προωθητική κατεύθυνση για
την ανάπτυξη της χώρας με κοι-
νωνικό και οικολογικό πρόσημο».

Για ανυπέρβλητη δημαγωγία κάνει λόγο το υπουργείο Παιδείας
απαντώντας στις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσί-
πρας. «Αμετανόητοι και αδίδακτοι από τα λάθη του παρελ-
θόντος, τη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ανάγκες των
πολιτών, παρουσιάζουν ως δήθεν “προοδευτικές” δοκι-
μασμένες και αποτυχημένες συνταγές, που δεν πεί-
θουν πια κανέναν», σχολιάζει το υπουργείο Παιδείας
προσθέτοντας πως ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης «τάζει λεφτά και διορισμούς δίχως όρια, απευ-
θείας από το λεφτόδεντρο της Κουμουνδούρου, χωρίς να
εξηγεί πού θα βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι και γιατί στα τόσα χρό-
νια διακυβέρνησής του δεν κατάφερε τίποτε από όλα αυτά».

Σημειώνεται ότι ο κ. Τσίπρας, κατά τη συνάντησή του με τον προ-
εδρεύοντα της Συνόδου των Πρυτάνεων Τριαντάφυλλο Αλμπάνη,
ανακοίνωσε 13 πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ όταν επιστρέψει στην κυ-
βέρνηση, μεταξύ των οποίων ο διπλασιασμός του αριθμού μελών

ΔΕΠ (2.000 διορισμοί ανά έτος), η καθιέρωση της δυνατότητας
ελεύθερης πρόσβασης σε πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία η ζή-
τηση και οι προσφερόμενες θέσεις το επιτρέπουν, η κατάργηση της

Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και της Ελάχιστης Βάσης Εισα-
γωγής (ΕΒΕ) και η αύξηση του ποσού του φοιτητικού επι-

δόματος.
«Αδιαφορώντας για το πραγματικό όφελος των παι-

διών μας και αγνοώντας τη συντριπτική πλειονότητα των
πολιτών που συντάσσεται με την κοινή λογική, υπόσχεται

την κατάργηση της ΕΒΕ. Ζητά επιστροφή στο καθεστώς
των εισακτέων της λευκής κόλας, των “αιώνιων φοιτητών” δί-

χως σκοπό, που εισάγονταν σε Τμήματα ή Σχολές χωρίς προοπτική
επιτυχούς φοίτησης και αποφοίτησης. Η ψηφοθηρική, μικροκομ-
ματική λογική, η εμπορία ψεύτικων ελπίδων εις βάρος των νέων και
των πανεπιστημίων μας σε όλο της το μεγαλείο», καταλήγει το
υπουργείο Παιδείας. 

Εύη Πανταζοπούλου

Κεραμέως: «Ο Τσίπρας τάζει λεφτά από το λεφτόδεντρο» 

Ν
α καταγραφούν όλα τα μέλη
του κόμματος σε ένα ενιαίο
ψηφιακό μητρώο επιχειρούν
στον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από το

συνέδριο του κόμματος. 
Μέχρι σήμερα η Κουμουνδούρου δεν εί-

χε ξεκάθαρη εικόνα για τον συνολικό αριθ-
μό μελών του κόμματος, ειδικά μετά το
«γράψε-σβήσε» του Ιανουαρίου του 2020
κατά τις εκλογές των Νομαρχιακών Επιτρο-
πών. Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα είναι ότι
η κάθε οργάνωση μελών είχε εγγεγραμμέ-
να τα μέλη της σε ένα excel, το οποίο και
έστελνε στη Νομαρχιακή Επιτροπή όπου
ανήκει. Και η γραμματεία της Νομαρχιακής
Επιτροπής με τη σειρά της την έστελνε στο
οργανωτικό γραφείο του κόμματος. 

Αντιδράσεις
Δεν έφταναν όλα τα ανοιχτά εσωκομματι-

κά ζητήματα και ο πόλεμος των τάσεων ενό-
ψει του «ενωτικού» 3ου Συνεδρίου, τώρα
άρχισαν να διαφωνούν και για τη νέα οδηγία
της ΚΟΕΣ αναφορικά με το νέο ψηφιακό
μητρώο.

Η οδηγία που εστάλη προς τις Νομαρχια-
κές Επιτροπές είναι πως κάθε μέλος θα
πρέπει να δώσει πλήρη στοιχεία κατά τη νέα
καταγραφή του, όπως αριθμό ταυτότητας
και ΑΜΚΑ. Μέχρι τώρα τα στοιχεία που έδι-
νε ένα υποψήφιο μέλος ήταν ονοματεπώνυ-
μο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email
και επάγγελμα.

«Κάποιοι συνεχίζουν να βάζουν τρικλο-

ποδιές στο άνοιγμα του κόμματος. Ας τα δει
ο πρόεδρος για να ξέρει με ποιους έχει να
κάνει», αναφέρουν πηγές της Προοδευτι-
κής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας
στην «Political» το νέο κύμα αντίδρασης
από τη βάση.

«Προκύπτει πολιτικό ζήτημα αλλά και
ηθικό. Ποιος θα δεχτεί να δώσει αριθμό
ταυτότητας και ΑΜΚΑ; Θα απομακρυνθούν
πριν καν εγγραφούν. Και να μας πουν επί-

σης πού χρησιμεύουν όλα αυτά τα στοιχεία.
Συν ότι ερχόμαστε όλοι σε πολύ δύσκολη
θέση. Απαράδεκτο».

Τρικλοποδιές στον δρόμο
προς το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ
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Η «γαλάζια» πολιτεύτρια και 
η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στα βόρεια
προάστια Μαριάνθη Καφετζή και αντιπρόεδρος στο
Ζάππειο έλκει την καταγωγή της από τη Λήμνο και

μαθαίνουμε ότι ενδιαφέρεται να είναι
υποψήφια περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου. Το όνομά της έχει καταγρα-
φεί στη λίστα των ενδιαφερομένων

από το Μαξίμου. 

Γιατί εκνευρίστηκε ο Ανδρουλάκης
Εκνευρισμό μαθαίνω ότι προκάλεσε η παρουσία της γγ της

ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Ευαγγελίας Λιακούλη στα μπλόκα των αγροτών.

Και αυτό διότι ο επικεφαλής του κόμματος είναι εναντίον των

μπλόκων και κυρίως εναντίον του κλεισίματος των δρόμων. Τι

να κάνει όμως και η κυρία Λιακούλη, που είναι

βουλευτής Λάρισας και αν δεν εμφανιστεί στα

μπλόκα κινδυνεύει να τη «μαυρίσουν» οι

αγρότες στις επόμενες εκλογές; Δύσκολοι

καιροί για τους βουλευτές της περιφέρειας. 

Η σκέψη της Κουμουνδούρου
για τις αυτοδιοικητικές κάλπες

Μπορεί να αργούν ακόμη οι αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά όλα τα
κόμματα έχουν αρχίσει να ψάχνονται. Μαθαίνω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ,
βλέποντας «το κακό να πλησιάζει με δρασκελιές», έχουν αρχίσει

και σκέφτονται την πιθανότητα να προτείνουν στο
ΚΙΝΑΛ κοινή στήριξη υποψηφίων για να μη γίνει
πάλι «γαλάζιος» ο αυτοδιοικητικός χάρτης. Το
δύσκολο project φέρεται να έχει αναλάβει ο το-

μεάρχης Εσωτερικών Κώστα Ζαχαριάδης. 

Τις «έφαγε» 
ο οδηγός αντί 
του διευθύνοντος 

Μαθαίνω ότι διευθύνων σύμβουλος
μεγάλου δημόσιου οργανισμού έχει
ανοίξει λογαριασμούς με δυνατό επιχει-
ρηματία, ο οποίος, όπως λένε οι πληρο-
φορίες μου, δεν χαρίζεται σε όποιον δεν
είναι «υπάκουος». Προφανώς ο διευθύ-
νων παρέβλεψε τις εντολές, ο επιχειρη-
ματίας έγινε μπαρούτι και έστειλε τα πα-
λικάρια του κάτω από τα γραφεία του ορ-
γανισμού. Όταν τον είδαν να βγαίνει με
το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, «μπούκα-
ραν» και τον έκαναν τόπι στο ξύλο. Το
προβληματάκι που προέκυψε είναι ότι
τις ψιλές δεν τις έφαγε ο διευθύνων, αλ-
λά ο οδηγός του, ο οποίος του μοιάζει
καταπληκτικά! 

Στο «Καραϊσκάκης» 
ο Σπήλιος Λιβανός

Η πολιτική είναι σκλη-
ρό άθλημα και έχει τα
πάνω της και τα κάτω
της. Ο τέως υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπήλιος Λιβανός το γνωρίζει
καλά, έχοντας ανδρωθεί μέσα σε μια
βαθιά πολιτική οικογένεια. Από τον
αείμνηστο Παναγιώτη Κανελλόπουλο
έως τον πατέρα του Διονύση Λιβανό.
Θέλει γερό στομάχι και ψυχραιμία.
Έτσι, λίγο μετά τη συγκινησιακά φορτι-
σμένη τελετή παράδοσης - παραλαβής
ο κ. Λιβανός πήγε παρέα με συνεργά-
τες του στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης»,
όπου έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Πα-
ναιτωλικό. Εκτός από την προφανή
ανάγκη να ξεφύγει λίγο από την ένταση
των προηγούμενων ημερών, για όσους
τον γνωρίζουν το μήνυμα είναι σαφές:
δεν το βάζει κάτω και θα συνεχίσει να
δίνει μάχες για την ιδιαίτερη πατρίδα
του και εκλογική του περιφέρεια, την
Αιτωλοακαρνανία. 

Με τη βούλα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου
απαλλάσσεται οριστικά από τις κατηγορίες για την υπό-
θεση Novartis ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας και
μετέπειτα κατηγορούμενος καθηγητής Νίκος Μανια-
δάκης. Το αρμόδιο συμβούλιο υιοθέτησε πλήρως το
σκεπτικό του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με
το οποίο είχε απαλλαγεί ο καθηγητής Μανιαδάκης, και

εναντίον του οποίου είχε ασκηθεί έφεση από την Εισαγ-
γελία. Σημειώνεται πως στο σκεπτικό υπήρχε η βασική
παραδοχή πως στα καθήκοντα του κατηγορουμένου
δεν περιλαμβανόταν ούτε η διαμόρφωση της τιμής των
φαρμάκων ούτε η κυκλοφορία νέων φαρμάκων ούτε η
διαμόρφωση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, και απο-
φασίστηκε η απαλλαγή του.

ΝOVARTIS

Απαλλαγή
Μανιαδάκη 
και με 
τη βούλα

Σ
ε «αχτύπητο» δίδυμο εξελίσσον-
ται ο υπουργός και ο υφυπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής και Γιώρ-

γος Καραγιάννης.
Εργάζονται συστηματικά, χωρίς τυμπα-

νοκρουσίες και φέρνουν μετρήσιμα αποτε-
λέσματα που αλλάζουν την εικόνα της χώ-
ρας. Ήδη από την προηγούμενη χρονιά
μπήκαν στις ράγες της υλοποίησης δεκά-
δες έργα πνοής και το 2022 θα συμβασιο-
ποιηθούν περνώντας στο στάδιο της κατα-
σκευής. Πρόκειται για έργα που σχεδιά-

στηκαν με φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα
αλλά και για μεγάλα projects που θα δημι-
ουργήσουν σημαντική ανάπτυξη στις τοπι-
κές κοινωνίες με ταυτόχρονη δημιουργία
χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές του 2022 θα
«κληρώσει» για τους προσωρινούς αναδό-
χους των τριών πρώτων οδικών έργων, του
Fly Over στη Θεσσαλονίκη (373 εκατ. ευ-
ρώ), του τμήματος του ΒΟΑΚ Χερσόνησος -
Νεάπολη (290 εκατ. ευρώ) και του οδικού
άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Με-
θώνη (250 εκατ. ευρώ), που θα υλοποι-

ηθούν στη χώρα μέσω ΣΔΙΤ. «Τα έργα αυτά
αποτέλεσαν προσωπικό στοίχημα για τον
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα
Καραμανλή, αφού η δέσμευσή μας ότι έως
το τέλος του 2021 θα έχουμε τις δεσμευτι-
κές προσφορές των συμμετεχόντων και για
τα τρία έργα ακουγόταν εξαιρετικά φιλόδο-
ξη στους ανθρώπους της αγοράς. Όμως, τα
καταφέραμε και εντός του 2022 τα πρώτα
εργοτάξια θα αρχίσουν να στήνονται στα-
διακά σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Πελο-
πόννησο», σημειώνει ο υφυπουργός Υπο-
δομών Γιώργος Καραγιάννης.

O  αποτελεσματικός υπουργός
και ο άξιος υφυπουργός



ΗΗ HSBC Ελλάδας και 
οι φήμες για την Παγκρήτια 
Σε αδιέξοδο βρίσκεται η ιστορία με την πώλη-

ση της HSBC Ελλάδας μετά το ναυάγιο των

διαπραγματεύσεων με τη Eurobank και το

αδιέξοδο με την προσφορά της Τράπεζας Πει-

ραιώς. Όλα, βεβαίως, οφείλονται στους όρους

και τις προϋποθέσεις που ζήτησε να γίνουν

αποδεκτοί η βρετανική πλευρά, οι οποίοι κρί-

νονται υπερβολικοί. Το τελευταίο διάστημα

έχουν φουντώσει άλλες φήμες ότι η διοίκηση

της ελληνικής θυγατρικής βρίσκεται πλέον σε

συζητήσεις με την Παγκρήτια Τράπεζα. Βέ-

βαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Μιχά-

λης Σάλλας, ο ισχυρός άντρας της Παγκρή-

τιας, είναι βετεράνος στο άθλημα και πολύ έμ-

πειρος για να εμπλακεί σε περιπέτειες που θα

του κοστίσουν χρόνο και χρήμα.

Φύκια και… μεταξωτές
κορδέλες

Η Κομισιόν βρήκε τη λύση για να ενισχύσει τις
επενδύσεις. Μέχρι το καλοκαίρι του 2022 θα
ανοίξει μια πλατφόρμα για όσους θέλουν να
επενδύσουν στα φύκια, χωρίς μεταξωτές κορ-
δέλες βέβαια… Η πλατφόρμα θα είναι ένας μο-
ναδικός χώρος συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαίων
ενδιαφερόμενων για τα φύκια, συμπεριλαμβα-
νομένων καλλιεργητών φυκιών, παραγωγών,
πωλητών, καταναλωτών, προγραμματιστών τε-
χνολογίας καθώς και οργανισμών υποστήριξης
επιχειρήσεων, επενδυτών, δημόσιων αρχών,
ακαδημαϊκών, ερευνητών και ΜΚΟ. Θα λειτουρ-
γεί επίσης ως ενιαίος κόμβος πληροφόρησης
για κλήσεις χρηματοδότησης φυκιών, έργα,
πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, ευ-
φυΐα και βέλτιστες πρακτικές. Μέχρι το τέλος
του 2022, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει ολοκλη-
ρωμένη την πρωτοβουλία της ΕΕ για τα φύκια
συνοδευόμενη από ένα σχέδιο δράσης για την
προώθηση των φυκιών στην Ευρώπη.

«Δεν πληρώνω, 
δεν πληρώνω» 
από Κιλιτσντάρογλου
Εκστρατεία για να αποσύρει ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα
ξεκίνησε ο επικεφαλής του μεγαλύτερου
κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία,
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, δηλώνοντας πως και
ο ίδιος θα πάψει να πλη-
ρώνει τον λογαριασμό. Την
ώρα που η κρίση βαθαίνει
στη χώρα και ο πληθωρι-
σμός έχει φτάσει στο 50%
τον Ιανουάριο, μετά την
κατάρρευση της τουρκι-
κής λίρας, ο Τούρκος πρό-
εδρος υιοθέτησε μια ανορθόδοξη πολιτική
χαμηλών επιτοκίων, με αποτέλεσμα να αυξη-
θεί κατακόρυφα το κόστος ζωής για τους
Τούρκους που ήδη δυσκολεύονταν οικονομι-
κά. Η κυβέρνηση Ερντογάν αύξησε τον κατώ-
τατο μισθό κατά 50%, αλλά παράλληλα αυξή-
θηκαν οι τιμές στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό
ρεύμα και τα διόδια.

Σας είχαμε γράψει ότι ο Σπύρος Θεοδωρό-
πουλος ετοιμάζει και άλλα deals, όπερ και
εγένετο. Ο κ. Θεοδωρόπου-
λος μαζί με το fund EOS
Capital Partners, επικεφα-
λής του οποίου είναι ο
πρώην τραπεζίτης Απόστο-
λος Ταμβακάκης, πρόκειται
να αποκτήσουν πλειοψηφι-
κή συμμετοχή στην εταιρεία Ελληνικοί Χυ-
μοί ΑΕ. Οι μέτοχοι της Ελληνικοί Χυμοί ΑΕ
ήρθαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τους κ.κ.
Θεοδωρόπουλο και Ταμβακάκη, ενώ η συμ-
φωνία θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστη-
μα. H εταιρεία Ελληνικοί Χυμοί ιδρύθηκε στη
Λάρισα το 2003 και διαθέτει υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή της
Λάρισας σε ιδιόκτητο χώρο 20 στρεμμάτων.
Ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε
22,62 εκατ. ευρώ το 2020 και τα καθαρά προ
φόρων κέρδη της σε 4,22 εκατ. ευρώ. Αξίζει
να σημειωθεί ότι πρόκειται για εταιρεία με
μηδενικό δανεισμό.

Η συνέντευξη
που ακύρωσε
ο Τσίπρας

A
βυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Από την
Κουμουνδούρου διαρρέεται ότι ο πρό-
εδρος Αλέξης ακύρωσε συνέντευξη

που ήταν να παραχωρήσει στον τηλεοπτικό
σταθμό Alpha, επειδή είναι, λένε, δυσαρεστη-
μένος που το συγκεκριμένο κανάλι προέβαλε
τη δημοσκόπηση της Abacus. Να φανταστώ, θα
είναι δυσαρεστημένος και με τον ιδιοκτήτη του
καναλιού… Αποφάσισε να βγει τελικώς στον
Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο στον
ΣΚΑΪ, στους «Αταίριαστους», την ερχόμενη
Δευτέρα… Τα συνηθίζει αυτά τα «ναζάκια» ο
πρόεδρος. Εμπάργκο είχε βάλει και για τα στε-
λέχη του πιο παλιά στον ΣΚΑΪ θυμίζω, αλλά ο
ίδιος πήγαινε…

Για να ξέρετε, υπάρχει μεγάλη
ανακατωσούρα-αναστάτωση
στον χώρο των σουπερμάρκετ.
Στελέχη πάνε κι έρχονται από

τον έναν όμιλο στον άλλο, ενώ
στο παρασκήνιο ψήνονται και με-

γάλα deals. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν, αλλά
σίγουρα θα έχουμε πολλές ανακατατάξεις στην
αγορά και στα μερίδια από την πίτα.
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Ο Μr Chipita μπαίνει 
με Ταμβακάκη 
και στους χυμούς… 

Έρχονται νέες
δημοσκοπήσεις 

Ήδη έχουν μπει μπροστά και γίνονται έρευνες της
κοινής γνώμης, οι οποίες θα δημοσιευθούν ενδεχο-
μένως και μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά που θα
μετρήσουν οι δημοσκόποι είναι η υπόθεση της απο-
πομπής Λιβανού, η αποτύπωση των μέτρων ανα-
κούφισης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλά κυ-
ρίως οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης στο σαρωτι-
κό κύμα της ακρίβειας.

Χ
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Ντένη Καρέλη
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O
ι περιπέτειες του μεγαλοπαράγοντα της ομάδας της Ξάνθης Bill Papas συνεχί-
ζονται… H Westpac, μια τράπεζα από την Αυστραλία, έχει κινήσει τις νομικές
διαδικασίες κατά του Bill Papas και στην Ελλάδα. Η Westpac έλαβε το «πράσι-

νο φως» από δικαστήριο στην Αυστραλία να κινήσει νομικές διαδικασίες και στην Ελ-
λάδα κατά του ομογενούς Βασίλη Παπαδημητρίου (Bill Papas), διευθυντή της εταιρεί-
ας Forum Finance Group, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών για απάτη εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Federal Court)
ενέκρινε το αίτημα, ανέφερε η «The Age», καθώς εκφράζεται ανησυχία πως ο κ. Pa-
pas έχει μεταφέρει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στη χώρα και η τράπεζα θέλει να
παγώσει περιουσιακά του στοιχεία διεθνώς. Η Westpac προσέλαβε ήδη δικηγόρους
στην Ελλάδα, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού (ΕΕΑ), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για την υπόθεση του νυν ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος της ΠΑΕ Ξάνθη. 

Επική γκάφα βουλευτίνας: Μπέρδεψε 
την Γκεστάπο με το… γκασπάτσο!
Αποδέκτρια ατελείωτου τρολαρίσματος και χλευασμού έγινε η Ρεπουμπλικανή βουλευτίνα των ΗΠΑ, Μάρτζορι Τέιλορ
Γκριν, που συνηθίζει να προκαλεί διαμάχες, όταν μπέρδεψε τη ναζιστική Γκεστάπο και την ισπανική σούπα γκασπάτσο!
Συγκεκριμένα, η Γκριν χρησιμοποίησε τη λέξη «γκασπάτσο» αντί για «Γκεστάπο» θέλοντας να καταγγείλει τις
αστυνομικές μεθόδους που κατά τη γνώμη της εφαρμόζει η δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι
Πελόζι. Παρεμβαίνοντας το βράδυ της Τρίτης στο άκρως συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο One America News, η αιρετή που
εκπροσωπεί την Τζόρτζια παρομοίασε τις φυλακές όπου κλείστηκαν κατηγορούμενοι για την επίθεση στο ομοσπονδιακό
Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021 με «γκουλάγκ» και κατήγγειλε την «αστυνομία γκασπάτσο της Νάνσι Πελόζι, που
κατασκοπεύει τα μέλη του Κογκρέσου». Το γεγονός ότι μπέρδεψε τη μυστική αστυνομία του Τρίτου Ράιχ με την ισπανική
σούπα προκάλεσε θυμηδία σε αρκετούς χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικότητες. 
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Η ακρίβεια, 
ο Βαρεμένος και
ο Παναιτωλικός 
Μεγάλη καούρα έχει ο Γιώργος Βαρεμένος
με τα προβλήματα του κόσμου. «Εμείς τηρού-
με μια στάση και εγώ, προσωπικά, μια στάση
υπεύθυνη, απέναντι στο μέλλον αυτής της
χώρας», σχολίασε, σε τηλεοπτικό πάνελ για
την ακρίβεια, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώρ-
γος Βαρεμένος. Στο αμέσως επόμενο λεπτό
ξέχασε την ακρίβεια και εξέφρασε στον αέρα
την πίκρα του για την εξέλιξη του παιχνιδιού
στο Καραϊσκάκη. «Δυστυχώς, δυστυχώς, ο
Παναιτωλικός έφαγε…», διέκοψε τη συζή-
τηση από το γήπεδο όπου βρισκόταν. «Μέχρι
το δεύτερο λεπτό της παράτασης προκρινό-
ταν ο Παναιτωλικός. Παίζει με τον Ολυμπιακό
εκτός έδρας, από το γήπεδο του Καραϊσκάκη
επικοινωνώ αυτή τη στιγμή μαζί σας», ήταν η
αποστομωτική δήλωση του βουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που προκάλεσε προφανώς γέλια στο
στούντιο του Kontra. Είναι συγκλονισμένος
με την ακρίβεια… Έτσι όπως εξελίσσονται τα

πράγματα με την εξυγίανση της
ΛΑΡΚΟ, ψυχανεμίζομαι ότι οι
ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα
την κάνουν με… ελαφρά πηδη-
ματάκια. Στον διαγωνισμό -που
στόχος του ΤΑΙΠΕΔ και του ειδι-
κού διαχειριστή είναι να επιτα-
χυνθούν οι διαδικασίες μέσα
στην άνοιξη και να υποβληθούν
δεσμευτικές προσφορές- εν-
διαφέρον είχαν εκδηλώσει
τρεις. Το ποιοι θα μείνουν στο
τέλος είναι ένα ερώτημα… Ποι-
ος, δηλαδή, θα επενδύσει για να
ασχολείται με απεργίες και φα-
σαρίες;

Ο μεγάλος
πονοκέφαλος εκτός
από τα τιμολόγια 
Η δεύτερη μεγάλη απειλή για όσο
διάστημα συνεχίζεται η ενεργει-
ακή κρίση αφορά την ίδια την αγο-
ρά και τη βιωσιμότητα των εταιρει-
ών του κλάδου της ενέργειας. Οι
εταιρείες προμήθειας, εξαιτίας
ακριβώς του υψηλού κόστους της
χονδρεμπορικής αγοράς, καλούν-
ται να επωμιστούν σημαντικά βάρη
ενώ έχουν πολλαπλασιαστεί τα
έξοδα κίνησης που απαιτούνται
για τη συμμετοχή τους στην αγορά.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι ορθά-
νοικτο το ενδεχόμενο να έχουμε
λουκέτα το επόμενο διάστημα. Οι
επόμενοι δύο έως τρεις μήνες θα
είναι κρίσιμοι για τους παρόχους
ηλεκτρικής ενέργειας. Ή θα πάμε
σε συγχωνεύσεις ή σε λουκέτα…
Δυστυχώς.

Ο Πατέλης και το αστείο 
του «Economist»

Το αστειάκι του «Economist» για την «ελληνική τρόι-
κα» στην Ολλανδία θυμήθηκε μεταξύ σοβαρού και αστεί-
ου ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.
«Την προηγούμενη εβδομάδα, το περιοδικό “Economist”
έλεγε χαριτολογώντας ότι η Ολλανδία είχε πολιτικά και
οικονομικά προβλήματα και μήπως πρέπει να στείλουμε
μια “ελληνική τρόικα” να τους βοηθήσει. Αυτά είναι προ-
φανώς αστειάκια, αλλά δείχνουν το πώς έχει αλλάξει η εικόνα της χώρας, και αυτή τη νέα
εικόνα πρέπει να τη διαφυλάξουμε και να τη θωρακίσουμε», τόνισε ο κ. Πατέλης μιλών-
τας στον ΣΚΑΪ. Για τα άλλα, τα σοβαρά, να σας πω ότι έκλεισε κάθε συζήτηση περί προσω-
ρινής μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του φόρου στα καύσιμα… Για να το λέει ο Πατέ-
λης, ξεχάστε τα σενάρια μείωσης του φόρου.

Οι περιπέτειες του Bill Papas 
στην Ελλάδα 
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Ο
ι κοινωνικές διεργασίες αποτυπώνουν
ένα νέο περιβάλλον. Ο φόβος της υγει-
ονομικής κρίσης έχει αντικατασταθεί

από την ανασφάλεια που τροφοδοτούν οι μερο-
ληπτικές πολιτικές υπέρ ολίγων και ημετέρων
που εξυπηρετεί η κυβέρνηση. Η κρίση έχει γίνει
πλέον πολύπλευρη. Υγειονομική, οικονομική, δι-
εύρυνσης ανισοτήτων αλλά και κρίση αξιών. Η
αμφισβήτηση στις κυβερνητικές πολιτικές γίνε-
ται πολύπλευρα ευδιάκριτη.

Διακύβευμα της επόμενης περιόδου καθίστα-
ται ο διάλογος για την προοδευτική διέξοδο. Η
ανασφάλεια που γεννούν οι πολιτικές της ΝΔ
μπορεί και πρέπει να αναμετρηθεί με τα περιεχό-
μενα των πολιτικών που δίνουν προοδευτική διέ-
ξοδο. Και αυτό καθιστά αναγκαίο ο αντιπολιτευτι-
κός λόγος, παράλληλα με την αποκάλυψη των ευ-
θυνών της ΝΔ, να καθιστά διακριτό το εναλλακτι-
κό κοινωνικοοικονομικό σχέδιο.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα κόμματα του προ-
οδευτικού δημοκρατικού χώρου δεν μπορεί να
εξαντλούν το πολιτικό τους στίγμα με διατυπώ-
σεις ίσων αποστάσεων. Διατηρώντας την αυτονο-
μία και αυτοτέλεια, οφείλουν να οριοθετούνται
καθαρά στις κυβερνητικές πολιτικές που πολλα-
πλασιάζουν την πολύπλευρη κρίση.

Στην κοινωνία και την παραγωγική βάση πρέπει
να γίνεται διακριτό αν η κριτική τους περιορίζεται
στο αίτημα για μια καλύτερη διαχείριση των ίδιων
πολιτικών ή διεκδικούν προοδευτική διακυβέρ-

νηση. Με προγραμματική ενότητα για αλλαγή του
κοινωνικού και παραγωγικού μοντέλου. 

Είναι η ώρα να περάσει η ατζέντα του πολιτικού
διαλόγου από τα συστημικά κέντρα στην κοινωνία. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τον δρόμο της κοινωνικής δια-
βούλευσης καταθέτοντας τεκμηριωμένο προγραμ-
ματικό πλαίσιο προοδευτικής διακυβέρνησης.
Χρέος και ευθύνη γίνεται να πρωταγωνιστήσει για
τη διαμόρφωση προοδευτικής πλειοψηφίας.

Οι συστημικές δυνάμεις κατανοούν πλέον τη δυ-
σαρέσκεια που δημιουργούν τα έργα και οι ημέρες
της ΝΔ. Τροφοδοτούν από τώρα σενάρια για τη συ-
νέχιση των ίδιων πολιτικών, με αλλαγή σχημάτων
κυβερνητικής διαχείρισης. Ενθαρρύνουν με κάθε
τρόπο η λαϊκή δυσαρέσκεια προς τη ΝΔ να ενσω-
ματωθεί σε σχήματα που θα διευκολύνουν αυτή τη
στόχευση. Αναζητούν αναχώματα. 

Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες μέρες προ-
κύπτουν ρεπορτάζ για κυβερνήσεις ειδικού σκο-
πού. Με τεχνοκράτες και συμμαχίες πρόθυμων,
προκειμένου να μείνει αλώβητη η συνέχιση των
ίδιων πολιτικών. Θέλουν να προκαταλάβουν τη
λαϊκή κρίση. 

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον ως βήμα τομής και συνέχειας. Μπο-
ρεί να γίνει ο χώρος σύνθεσης και υπέρβασης.
Και αυτό γιατί, στις σύγχρονες αντιθέσεις που δη-
μιουργεί ο νεοφιλελευθερισμός, η εναλλακτική
απάντηση πρέπει να δίνεται με προγραμματική-
πολιτική ενότητα όλου του προοδευτικού χώρου

και ενεργή την κοινωνία. Έτσι θα βλέπει ο κάθε
πολίτης τον εαυτό του στο νέο παραγωγικό και
κοινωνικό μοντέλο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εξελίσσεται
σε κορμό της μεγάλης προοδευτικής παράταξης.
Με το συνέδριο πρέπει να επιταχύνει τον μετα-
σχηματισμό σε υβριδικό πολυσυλλεκτικό κόμμα,
με τις αρχές της Αριστεράς, του Σοσιαλισμού και
της Οικολογίας. Και αυτό γιατί προγραμματικά
εκφράζει την πλατιά συμμαχία των δυνάμεων
που έχουν λόγους να διαμορφώσουν προοδευτι-
κή διακυβέρνηση. 

Για να εφαρμοσθούν μεταξύ των άλλων πολιτι-
κές στήριξης και διεύρυνσης της παραγωγικής
βάσης. Με δίκαιη συμμετοχή των συντελεστών
στον παραγόμενο πλούτο, άρση των κοινωνικών
και γεωγραφικών ανισοτήτων, πρόσβαση όλων
στα κοινωνικά αγαθά, την πράσινη μετάβαση, τον
ψηφιακό μετασχηματισμό κ.λπ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις διεργασίες του υπερβαίνει αν-
τιθέσεις που δημιούργησαν σχίσματα στο παρελ-
θόν στον χώρο της Αριστεράς. Διαμορφώνει την
πολιτική και προγραμματική ενότητα με βάση τα
σύγχρονα μεγάλα διακυβεύματα που δημιουργεί
η έκρηξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Το δίλημμα, λοιπόν, που τίθεται στον κάθε πολί-
τη είναι: Θα αποδεχθεί κυβερνητικά σχήματα συ-
νέχισης των πολιτικών της κρίσης ή θα διεκδική-
σει την προοδευτική διακυβέρνηση για μια Ελλά-
δα ζωντανή και ικανή στις μεγάλες προκλήσεις; 

Διάλογος για την προοδευτική διέξοδο 

του
Χάρη 
Τσιόκα 

Μέλος Πολιτικού
Συμβουλίου 
ΣΥΡΙΖΑ 
- Προοδευτική 
Συμμαχία

E
χετε χωρίσει εδώ και καιρό και σκέφτεστε συνέ-
χεια τον πρώην σύντροφό σας; Σκόπιμα επισκέ-
πτεστε μέρη όπου ξέρετε ότι συχνάζει και συνε-

χώς παλεύετε να κρατηθείτε για να μην πάρετε το τηλέ-
φωνο και τον καλέσετε; Ίσως υποφέρετε από εμμονή.

Το μείον της εμμονής
Η εμμονή λειτουργεί σαν μια σιδερένια μάσκα που

μας επιτρέπει να κοιτάμε προς μία μόνο κατεύθυνση.
Μπορεί να έχουμε εμμονή με ένα άτομο, ένα μέρος,
έναν στόχο, ένα θέμα - αλλά η εμμονή ισοδυναμεί με
ένα πράγμα σε όλες τις περιπτώσεις: τον εθισμό.

Στην αρχή, όπως όλοι οι εθισμοί, η εμμονή είναι με-
θυστική. Μας γεμίζει - και τι ανακούφιση είναι αυτό
το συναίσθημα (ειδικά αν νιώθαμε άδειοι πριν). Αλλά
ακόμα και αν δεν νιώθαμε άδειοι, η εμμονή μάς κάνει
να νιώθουμε δυνατοί, ικανοί και σκόπιμοι.

Όπως όλοι οι εθισμοί, όμως, η χρονική εμμονή μάς
αποδυναμώνει. Συχνά αρχίζουμε να παραμελούμε
μέρη της ζωής μας που δεν θα έπρεπε. Αν μεγαλώσει,
η εμμονή μάς κάνει να υποτιμούμε σημαντικές δια-
στάσεις της ζωής μας και να ανεχόμαστε ακόμη και
την κατάρρευσή τους. Αλλά ακόμα και αν οι ζωές μας
παραμένουν σε ισορροπία, αν μας αφαιρέσουν το αν-
τικείμενο της εμμονής μας, νιώθουμε ότι έχουμε χά-

σει την τελευταία μας ευκαιρία για ευτυχία.

Πώς να ελέγξεις μια εμμονή
Η πρόκληση, λοιπόν, είναι να κάνουμε τις εμμονές

μας να λειτουργούν θετικά, ελέγχοντάς τες έτσι ώστε
να μη μας ελέγχουν. Για να γίνει αυτό, οι ακόλουθες
στρατηγικές μπορεί να είναι χρήσιμες:
� Αποσπάστε την προσοχή σας. Η χρήση δύναμης θέ-
λησης για να δαμάσετε μια εμμονή είναι σαν να πα-
λεύετε για να ξεπεράσετε το άγχος αρνούμενοι την
ύπαρξή του. Αντίθετα, βρείτε κάτι ελκυστικό και ευ-
χάριστο για να σας αποσπάσει την προσοχή από την

εμμονή σας, να σας προσφέρει ένα διάλειμμα από το
να το σκέφτεστε. 
� Κάνετε σταθερά βήματα προς τα εμπρός για να απο-
μακρυνθείτε προσωρινά από μια εμμονή και να επα-
ναφορτίσετε τις μπαταρίες σας. Και όταν το κάνετε,
επιστρέψτε σε κάτι άλλο στη ζωή σας που έχετε πα-
ραμελήσει.
� Ακούστε τι σας λένε οι άλλοι. Εάν οι στενοί φίλοι και
η οικογένειά σας εκφράζουν ανησυχία για την εμμο-
νή σας, μάλλον έχουν δίκιο. Να είστε ανοιχτοί σε αυτά
τα μηνύματα.
� Συμβουλευτείτε έναν ψυχοθεραπευτή.

Εμμονή: Πώς να την ξεπεράσετε

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki
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Τ
ην ερχόμενη Τρίτη ψηφίζεται
στην Ολομέλεια της Βουλής το
μεγάλο πακέτο εξοπλιστικών
που περιλαμβάνει τις συμβά-

σεις για τις φρεγάτες Belharra, τα επι-
πλέον έξι Rafale και τις τορπίλες βαρέος
τύπου για τα Υποβρύχια 214. Πρόκειται,
αναμφίβολα, για μια ιστορική ημέρα για
τις Ένοπλες Δυνάμεις και κυρίως για το
Πολεμικό Ναυτικό, αφού με την κύρωση
του σχεδίου νόμου θα ξεκινήσει η αντί-
στροφη μέτρηση για την έλευση στην Ελ-
λάδα των πανίσχυρων και υπερσύγχρο-
νων FDI Belharra.

Σύμφωνα με τη σύμβαση η οποία αναρ-
τήθηκε στη Βουλή, ο ερχομός τους θα
ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Την 31η
Μαρτίου του 2025, το Πολεμικό Ναυτικό
θα παραλάβει την πρώτη FDI στη διαμόρ-
φωση Standard 1. Ακολούθως, στις 31
Οκτωβρίου 2025 τη δεύτερη φρεγάτα
στην ίδια διαμόρφωση, ενώ ακριβώς έναν
χρόνο μετά θα παραλάβει την τρίτη Belh-
arra στη διαμόρφωση Standard 2, δηλα-
δή στην FDI «Hellenique», όπως είναι και
η επίσημη ονομασία. Με άλλα λόγια, οι
δύο πρώτες φρεγάτες θα παραδοθούν
στο Πολεμικό Ναυτικό στη γαλλική δια-
μόρφωση, η οποία διαθέτει λιγότερα κε-
λιά για τους αντιαεροπορικούς πυραύ-

λους Aster 30, ενώ λείπουν το σύστημα
εγγύς προστασίας RAM, τα αντιαεροπορι-
κά αντίμετρα και το ηλεκτρονικό σύστημα
αντιμέτρων ECM.

Αρχιτεκτονική
Φυσικά, η διαμόρφωση που ζήτησε το

Πολεμικό Ναυτικό περιλαμβάνει όλα τα
παραπάνω, ωστόσο, προκειμένου να τη-
ρηθούν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα
και να παραδοθούν στην ώρα τους τα
πλοία, δεν ήταν δυνατόν να αλλάξουν η
αρχιτεκτονική και τα ηλεκτρονικά συστή-
ματα που είχαν σχεδιαστεί για τη γαλλική
έκδοση του πλοίου. Έτσι, οι δύο πρώτες
ελληνικές Belharra, αφού συμπληρω-
θούν τα απαραίτητα μίλια για τις δοκιμές

και η εκπαίδευση των πληρωμάτων, θα
υποστούν ένα μεγάλο πρόγραμμα εκσυγ-
χρονισμού που θα ολοκληρωθεί στις 31
Δεκεμβρίου 2027. Έτσι, τα δύο πλοία θα
αναβαθμιστούν στην έκδοση Standard 2,
η οποία έχει τα οπλικά συστήματα που
ζήτησε η ελληνική πλευρά, δηλαδή 32
κελιά Aster 30, RAM, αντίμετρα και, σύμ-
φωνα με τους Γάλλους, νέο ECM.

Τα νέα, ωστόσο, είναι καλύτερα για την
τρίτη Belharra, η οποία θα παραδοθεί το
2026 αλλά θα κατασκευαστεί εξαρχής ως
Standard 2, με όλα τα όπλα και τα ηλε-
κτρονικά συστήματα της ελληνικής δια-
μόρφωσης.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η Ελλάδα
από το 2025 θα διαθέτει φρεγάτες με δυ-

νατότητες αεράμυνας περιοχής και ανθυ-
ποβρυχιακού πολέμου που δεν προσφέ-
ρει κανένα πλοίο της κλάσης, αλλά κυ-
ρίως δυνατότητες που δεν έχει ο τουρκι-
κός Στόλος. Και για το Πολεμικό Ναυτικό,
ο ερχομός των Belharra όχι απλώς θα αλ-
λάξει τα δεδομένα, αφού πρόκειται για
τεχνολογικό άλμα, αλλά θα δώσει στα
στελέχη του το ισχυρότερο αποτρεπτικό
μέσο για να συνεχίσουν να υπερασπίζον-
ται την ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Πόσο θα κοστίσουν
Το κόστος για τις τρεις Belharra μαζί με

την εν συνεχεία υποστήριξη των φρεγα-
τών για 36 μήνες θα φτάσει στα 3,049 δι-
σεκατομμύρια ευρώ, ενώ σε περίπτωση
που η Αθήνα ασκήσει το δικαίωμα προαί-
ρεσης για τέταρτο πλοίο, θα καταβάλει
ακόμη 719.610.000 ευρώ. Η εξόφληση του
προγράμματος θα είναι εμπροσθοβαρής,
ξεκινώντας με 1,168 δισ. το 2022, 517 εκατ.
ευρώ το 2023, 479 εκατ. ευρώ το 2024,
490 εκατ. ευρώ το 2025, 271 εκατ. ευρώ το
2026, 181 εκατ. ευρώ το 2027, 109 εκατ.
ευρώ το 2028 και, τέλος, 22 εκατ. ευρώ το
2029. Το σχέδιο νόμου που θα ψηφίσουν
οι βουλευτές του Κοινοβουλίου περιλαμ-
βάνει και τη σύμβαση των έξι επιπλέον
Rafale έναντι 1,092 δισ. ευρώ, αλλά και τη
σημαντική προμήθεια τορπιλών βαρέος
τύπου για τα Υποβρύχια 214, κλάσης «Πα-
πανικολής». Οι 44 τορπίλες θα κοστίσουν
112 εκατομμύρια ευρώ, με την παραγγελία
να ολοκληρώνεται 12 χρόνια μετά την πα-
ραλαβή του πρώτου υποβρυχίου.

Αντίστροφη
μέτρηση για
την έλευση
των Belharra

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ψηφίζεται την Τρίτη 
στη Βουλή το μεγάλο 

εξοπλιστικό πακέτο - Πώς 
αλλάζουν τις ισορροπίες 

στο Αιγαίο οι γαλλικές φρεγάτες
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Συγκλόνισε για μια ακόμη φορά ο πατέρας του
Άλκη, ο Αριστείδης Καμπανός, στέλνοντας
μήνυμα αγάπης στο περιθώριο φιλικού
αγώνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Κα-
βάλας και Δόξας Δράμας στο δημοτικό
στάδιο «Ανθή Καραγιάννη» στη μνήμη του
19χρονου γιου του. «Την αποδέχομαι τη
συγγνώμη. Θα ήθελα να τους δώσω το χέρι
και να πω στους ίδιους συλλυπητήρια γιατί δεν
είχαν την ευκαιρία να κάνουν τον Άλκη φίλο τους,

για να δουν τι εξαίρετο παιδί ήταν», είπε ο Αρι-
στείδης Καμπανός.

Σε άλλες του δηλώσεις μετά το παιχνίδι εί-
πε: «Με συγκίνησε ο φιλικός αγώνας, ήθε-
λα η θυσία του Άλκη να αφυπνίσει. Σήμερα
αυτός ο αγώνας μού έδωσε ζωή. Όχι άλλη
βία. Σημασία έχει να βλέπουν όλοι τον αγώ-

να και να χειροκροτούν. Προσπαθώ να κρα-
τήσω αυτό που ήμουν, να είμαι ένας αξιοπρε-

πής άνθρωπος και να αντιμετωπίσω με αξιοπρέ-

πεια τα πράγματα. Πήρα την απόφαση να κάνω πράξη όσα
υποσχέθηκα στους δημοσιογράφους: ο χαμός και η θυσία
του Άλκη να αποτελέσουν γεγονός αφύπνισης για ένα και-
νούργιο ξεκίνημα, χωρίς βία εντός και εκτός των γηπέδων.
Ένα γεγονός που να ενώνει και όχι να διχάζει».

Πριν από την έναρξη του φιλικού αγώνα (που κράτησε
45 λεπτά) τοποθετήθηκε ένα στεφάνι και μια εικόνα του
δολοφονημένου Άλκη στο ταρτάν του σταδίου, με τους
παίκτες των δύο ομάδων να αφήνουν από ένα λουλούδι
στο σημείο. 

Πατέρας Άλκη: «Συλλυπητήρια στους δράστες που δεν τον έκαναν φίλο τους»

των Δημήτρη Δραγώγια, Κώστα Καντούρη

O
λοι αρνούνται τη φονική παγί-
δα που στήθηκε στον άτυχο
19χρονο τα ξημερώματα της
1ης Φεβρουαρίου στην περιο-

χή Χαριλάου. Στις απολογίες τους ενώπιον
της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραδέ-
χονται πως ήταν στο σημείο του επεισοδί-
ου, όμως κανείς δεν αποδέχεται ότι χτύ-
πησε τον Άλκη. 

Μάλιστα, ο 21χρονος με το δρεπάνι στην
απολογία του την Πέμπτη υπέδειξε άλλο
πρόσωπο ότι μαχαίρωσε τον 19χρονο, λέ-
γοντας ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι τύπου
«καραμπίτ».

Η ιατροδικαστική έκθεση
Ο ένας μετά τον άλλον οι συλληφθέν-

τες για τη δολοφονική επίθεση οδηγούν-
ται στις φυλακές μετά τις απολογίες
τους. Παρά τις αρνήσεις για την άμεση
εμπλοκή τους, τόσο οι εξετάσεις βιολο-
γικού υλικού όσο και η ιατροδικαστική
έκθεση για τα ακριβή τραύματα που είχε
ο 19χρονος αναμένεται να ξεκαθαρίσουν
ποιοι ήταν αυτοί που κατάφεραν τα δολο-
φονικά χτυπήματα. Άλλωστε, όπως έλε-
γαν δικαστικές πηγές, από την έρευνα
των Αρχών προκύπτει ότι ο άτυχος
19χρονος έχασε τη ζωή του από συρροή
τραυμάτων, από τα μαχαιρώματα που δέ-
χτηκε αλλά και τα χτυπήματα στο κεφάλι
που έχουν προκαλέσει σοβαρά κατάγμα-
τα, ικανά και από μόνα τους να οδηγή-
σουν σε θάνατο. 

Το μαχαίρι και το δρεπάνι
Στην απολογία του ο 21χρονος, που έχει

υποδειχτεί από πολλούς συγκατηγορου-
μένους του ως το πρόσωπο που κρατούσε
το δρεπάνι, ισχυρίστηκε πως αυτός τραυ-
μάτισε μόνον τον φίλο του Άλκη και δεν
είχε εμπλοκή με τον θάνατο. Φέρεται μά-
λιστα να υπέδειξε ότι ο 19χρονος είχε
πλήγματα από μαχαίρι τύπου «καραμπίτ»
που κρατούσε ο 25χρονος συγκατηγο-
ρούμενός τους.

Είπε ακόμη ότι το δρεπάνι του έπεσε
κατά την επίθεση και μετά απευθύνθηκε
σε συνοπαδό του λέγοντας ότι το ξέχασε.

Οι ισχυρισμοί
Ο έτερος 21χρονος κατηγορούμενος

που ήταν στο άλλο αυτοκίνητο ισχυρίστη-
κε στην απολογία του την Πέμπτη πως ο
ίδιος έφτασε στο σημείο της επίθεσης
όταν ήδη χτυπούσαν τον Άλκη οι υπόλοι-
ποι και το μόνο που έκανε ήταν η προσπά-
θειά του να αποτρέψει έναν φίλο του
19χρονου που προσπάθησε να αμυνθεί με
το κράνος του στα χτυπήματα που δεχό-
ταν. Η διαδικασία των απολογιών αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή. 

Στον δρόμο 
για τα κελιά τα… 
11 καθάρματα

Όλοι οι κατηγορούμενοι
παραδέχονται στις απολογίες
τους πως ήταν εκεί, αλλά
κανείς δεν είδε τον... φόνο 

Παραδόθηκε στην Κορυτσά ο 20χρονος
Το μεσημέρι της Πέμπτης παραδόθηκε στις αλβανικές Αρχές ο 20χρονος που
είχε διαφύγει από την Ελλάδα μια μέρα μετά το δολοφονικό επεισόδιο. Ο νεα-
ρός βρήκε καταφύγιο στη χώρα του, όπου μετέβη συνοδευόμενος από τον πα-
τέρα και τη γιαγιά του, όμως αποφάσισε να παραδοθεί. Η διαδικασία παράδο-
σής του στην Ελλάδα θα κινηθεί τις αμέσως επόμενες μέρες και, όπως ανακοί-
νωσε ο συνήγορός του, ήδη ενημερώθηκε η Δίωξη Ανθρωποκτονιών για την
παράδοση, προκειμένου να γίνει αίτημα έκδοσης. Πάντως, δεν αποκλείεται η
έκδοσή του από την Αλβανία να είναι και μια κίνηση τακτικής, δεδομένου ότι η
έκδοση εγκληματιών από τη γειτονική χώρα αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικα-
σία που άπτεται της αλβανικής Δικαιοσύνης. 
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Επτά συλλήψεις για 30
νεκρούς στο γηροκομείο

Έναν χρόνο μετά την προφυλάκισή του ο Δημήτρης Λι-
γνάδης θα καθίσει σήμερα στο εδώλιο του Μεικτού
Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας για να βρεθεί
αντιμέτωπος με τα βαρύτατα κακουργήματα που
του καταλογίζονται. Η πολύκροτη δίκη αναμένε-
ται να ξεκινήσει σήμερα, αν και ο συνήγορος του
κατηγορουμένου Αλέξης Κούγιας έχει διαμηνύσει
ότι θα ζητήσει διακοπή για έναν μήνα λόγω φόρτου
εργασίας. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού
Θεάτρου καλείται να λογοδοτήσει για τέσσερις υποθέσεις

βιασμού ενήλικων και ανήλικων ατόμων, πράξεις τις οποί-
ες αρνείται σθεναρά, κάνοντας λόγο για πλεκτάνη σε

βάρος του. Το βούλευμα-καταπέλτης που εκδό-
θηκε και παρέπεμψε τον σκηνοθέτη σε δίκη για
βαρύτατα κακουργήματα κάνει λόγο για ένα
άτομο «επικίνδυνο, με πάθη και εμμονές, εμφο-

ρούμενο από έντονα αντικοινωνικά αισθήματα».
Για την ευκολότερη διεξαγωγή της διαδικασίας ο

Δημήτρης Λιγνάδης μετήχθη από τις φυλακές της Τρίπολης
στον Κορυδαλλό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τέσσερα

πρόσωπα που τον κατήγγειλαν θα βρεθούν επίσης στο δι-
καστήριο, αφού θα είναι και οι πρώτοι μάρτυρες που θα κα-
ταθέσουν, ενώ η δίκη αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον
10 συνεδριάσεις. Από το βήμα του μάρτυρα, εκτός από τα
φερόμενα ως θύματα του ηθοποιού, αναμένεται να περά-
σουν και γνωστά πρόσωπα που τον στήριξαν προκειμένου
να αντικρούσει τις κατηγορίες. Ανάμεσά τους η ηθοποιός
και πρώην υφυπουργός Παιδείας Ελένη Κούρκουλα αλλά
και ο τηλεοπτικός παραγωγός Διονύσης Παναγιωτάκης.

Σ.Σ.

Στο σκαμνί για τέσσερις βιασμούς θα καθίσει σήμερα ο Λιγνάδης

Στο Ανθρωποκτονιών
η έρευνα για 
τους θανάτους 
των τριών παιδιών

Το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά
Ζωής ανέλαβε την προανακριτική
έρευνα για τον θάνατο των τριών μι-
κρών παιδιών μιας οικογένειας από την
Πάτρα σε διάστημα λίγων ετών. Είχε
προηγηθεί εισαγγελική παρέμβαση
έπειτα από δημοσίευμα τοπικής εφη-
μερίδας που χαρακτήρισε «απρόσμε-
νους» τους θανάτους των τριών παι-
διών. Ο λόγος για την 7 μηνών Ίριδα,
την 3,5 ετών Μαλένα και την 9χρονη
Τζωρτζίνα, που άφησαν την τελευταία
τους πνοή από «αιφνίδια ανακοπή
απροσδιόριστων αιτιών». Οι αξιωματι-
κοί της Ασφάλειας Αττικής διεξάγουν
έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις, με
εισαγγελικές πηγές να τονίζουν: «Με
τον κοινό νου φαντάζει ακατανόητο, όχι
σε μια περίπτωση, αλλά σε τρεις που
έπληξαν με τον πλέον τραγικό τρόπο
την ίδια οικογένεια, να μην υπάρχουν
επαρκείς απαντήσεις». Όπως έγινε
γνωστό, με βάση την εντολή για τη διε-
νέργεια της προκαταρτικής εξέτασης,
πρόκειται να κληθούν για να καταθέ-
σουν οι γονείς των τριών κοριτσιών, οι
ιατροδικαστές που συνέταξαν εκθέσεις
για τους «μυστηριώδεις» θανάτους και
οι γιατροί των παιδιών. Από την πλευρά
τους, οι γονείς -μέσω του δικηγόρου
τους- κάνουν λόγο για «ανακρίβειες»
και «κακοπροαίρετα σχόλια».

Παπ.

Tης Σοφίας Σπίγγου

Φ
ρίκη και αποτροπιασμό προ-
καλούν τα ευρήματα της αστυ-
νομικής και δικαστικής έρευ-
νας για το γηροκομείο-κολα-

στήριο στα Χανιά, που από το 2015 μετρά
296 θανάτους ηλικιωμένων. Όσα περιλαμ-
βάνονται στη δικογραφία που έχει σχημα-
τιστεί σε βάρος 36 ατόμων σοκάρουν, ενώ
ήδη αύριο και μεθαύριο θα περάσουν το
κατώφλι του ανακριτή για να απολογη-
θούν οι πρώτοι επτά συλληφθέντες.

Πρόκειται για μια 69χρονη και την
43χρονη κόρη της που εμφανίζονται ως
ιδιοκτήτριες του γηροκομείου, δύο για-
τρούς και τρία ακόμη άτομα που ανήκουν
στο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπι-
κό. Κατά την έρευνα των Αρχών στα σπίτια
των επτά συλληφθέντων βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν 105.000 ευρώ σε μετρητά αλ-
λά και πολλά κοσμήματα, τα οποία φαίνε-
ται πως προέρχονται από παράνομη δρα-
στηριότητα. 

Μέχρι στιγμής η δικογραφία επικεν-
τρώνεται σε 30 θανάτους και 8 απόπειρες,
καθώς εξαιτίας και του μεγάλου χρονικού
διαστήματος που έχει μεσολαβήσει καθί-
σταται δύσκολη η περαιτέρω διερεύνηση
της υπόθεσης. Σε βάρος των επτά συλλη-
φθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ
άλλων και κατά περίπτωση για σύσταση
και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αν-
θρωποκτονία, απάτη, πλαστογραφία και
παράβασης καθήκοντος.

Στα 3 εκατ. ευρώ οι παράνομες 
συνταγογραφήσεις

Οι παράνομες συνταγογραφήσεις φαί-
νεται πως έφτασαν τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ η

έρευνα για τη δράση της εγκληματικής
οργάνωσης φτάνει σε βάθος 12ετίας. Την
ίδια στιγμή στις εκατοντάδες σελίδες της
δικογραφίας περιγράφονται απάνθρωπες
καταστάσεις και βίαιες συμπεριφορές σε
βάρος των ηλικιωμένων. 

Υποσιτισμός, ανύπαρκτη υγιεινή και
χρήση κατασταλτικών φαρμάκων είναι
μερικά από τα ευρήματα της έρευνας,
στην οποία αποκαλύπτεται ότι η ποσότητα
της χορηγούμενης σε καθημερινή βάση
τροφής ήταν από ελάχιστη έως ανύπαρ-
κτη και η χορήγησή της γινόταν σε ελάχι-
στο χρόνο με αποτέλεσμα ακόμη και περι-
στατικά εισροφήσεων τροφών.

Συχνά δε οι υπεύθυνοι φέρεται να χο-
ρηγούσαν έως και αποφάγια προηγούμε-
νων γευμάτων αλλά και επικίνδυνα εντό-
σθια ζώων. Την ίδια στιγμή είχε καταπατη-

θεί κάθε κανόνας υγιεινής, αφού οι τρό-
φιμοι είχαν κοινές πετσέτες, σαπούνια
και ξυραφάκια, ενώ γινόταν χρήση από
ακάθαρτες πάνες ακράτειας. 

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι εφάρμοζαν σε
αρκετούς ηλικιωμένους τακτική πλήρους
ακινητοποίησης με χρήση ιμάντων περί-
δεσης, ενώ στην πλειοψηφία των ηλικιω-
μένων φαίνεται πως χορηγούσαν σε στα-
θερή βάση ισχυρά κατασταλτικά ψυχια-
τρικά φαρμακευτικά σκευάσματα. 

Σοκάρει η δικογραφία για 
το κολαστήριο των Χανίων -
Υποσιτισμένοι και... 
υπνωτισμένοι οι ηλικιωμένοι



Η
επιδημιολογική μας εικόνα πα-
ραμένει σταθεροποιημένη χωρίς
σοβαρές αλλαγές σε σχέση με την
προηγουμένη. Η Ελλάδα είναι

ακόμα στο βαθύ κόκκινο και αυτό δεν αφή-
νει περιθώρια για χαλάρωση.

Το υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, η μετα-
τόπιση της ηλικίας των κρουσμάτων προς τις
μεγαλύτερες ηλικίες και η πίεση στο ΕΣΥ θα
οδηγήσουν τους ειδικούς σε σταδιακή άρση
των περιορισμών. Ειδικά τώρα, στη μέση του
χειμώνα, όπου ο κόσμος συγχρωτίζεται σε
κλειστούς χώρους, δεν υπάρχει περιθώριο
για πολλές ελευθερίες παρά τις επιταγές της
Ευρώπης. 

Όπως είπε το μέλος της Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, η πο-
ρεία της πανδημίας στη χώρα μας παραμένει
σταθερή. Ωστόσο, ο χειμώνας δεν επιτρέπει
την αποκλιμάκωση του πανδημικού κύμα-
τος, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες
γίνονται στους κλειστούς χώρους. Επίσης,
σημείωσε πως «όλη η Ελλάδα βρίσκεται στο
βαθύ κόκκινο», όπως άλλωστε και όλη η Ευ-
ρώπη.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολο-
γίας συμπλήρωσε ακόμα πως το 1,5% του
πληθυσμού της χώρας νοσεί από κορονοϊό,
ενώ σταθερά νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και
απλές κλίνες 4.500 άνθρωποι. Ένας στους
δύο νοσηλευόμενους είναι άνω των 75 ετών,
ενώ όπως τόνισε η κυρία Παπαευαγγέλου
θα υπάρξει μια μικρή αποκλιμάκωση των
σκληρών δεικτών τις επόμενες εβδομάδες,
με τους διασωληνωμένους να φτάνουν τους

450.  Η κυρία Παπαευαγγέλου αναφέρθηκε
εκτενώς στο σύνδρομο MIS-C, λέγοντας
πως σύμφωνα με στοιχεία της καθηγήτριας
Μαρίας Τσολιά μέχρι το τέλος του 2021 είχαν
εντοπιστεί 119 παιδιά με αυτό το σύνδρομο
κάτω των 8 ετών, με πυρετό, εξάνθημα και
γαστρεντερικά ενοχλήματα. Το σύνδρομο
παρουσιάζεται 3-6 βδομάδες μετά τη νόση-
ση και οι γονείς θα πρέπει να είναι ενήμεροι
και να παρακολουθούν τυχόν πυρετό του
παιδιού τους. 

Aκόμη 93 θάνατοι
Μικρή μείωση αχνοφαίνεται και στους

θανάτους. Το σίγουρο είναι πως ειδικά για
τους ανεμβολίαστους άνδρες άνω των 65

ετών ή τους ανεμβολίαστους 40άρηδες με
υποκείμενα, η Όμικρον δεν είναι μια απλή
γριπούλα και κάποιος μπορεί να νοσήσει με
Όμικρον ακόμα κι αν είχε νοσήσει ξανά από
κορονοϊό. 

Χθες είχαμε 19.154 νέα κρούσματα
(5.012 στην Αττική και 2.316 στη Θεσσαλο-
νίκη), ενώ στη λίστα των θανάτων προστέ-
θηκαν άλλοι 93 συνάνθρωποί μας. Οι δια-
σωληνωμένοι ήταν 516, εκ των οποίων οι
396 ανεμβολίαστοι.

Μαγιορκίνης: «Νέο κύμα»
Τα κρούσματα της Όμικρον 2 στη χώρα

μαρτυρούν ότι ενδεχομένως να παγιωνόμα-
στε, όπως είπε ο καθηγητής Μαγιορκίνης,

σε μια ενδημικότητα που, αν σταθεροποι-
ηθεί σε ένα πλατό για αρκετό καιρό, θα σβή-
σει και μετά μπορεί να έχουμε ένα νέο κύμα,
προς το τέλος του έτους. Όσον αφορά την
Όμικρον 2, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν
έχει δραματικές διαφορές με την Όμικρον
και φαίνεται πως δεν θα δημιουργήσει πρό-
βλημα στο ΕΣΥ.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται με επιπλο-
κές του ιού 3 παιδιά σε ΜΕΘ, ένα αγοράκι 22
μηνών στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης

και δυο 13χρονα παιδιά, το ένα με σπα-
σμούς, όπως είπε η κυρία Γκάγκα

στην ενημέρωση της Πέμπτης,
και το άλλο ύστερα από τρο-

χαίο όπου βρέθηκε τυχαία
θετικό.

Σε ό,τι αφορά τα αντιιικά
φάρμακα, η κυρία Γκάγκα
τόνισε πως έχουν γίνει

1.436 αιτήσεις, οι 19 έχουν
απορριφθεί ενώ όλες οι άλλες

έχουν γίνει δεκτές. Τις τελευταίες
τέσσερις μέρες έχουν γίνει 757 αιτή-

σεις, οι 42 ακυρώθηκαν από τους ασθε-
νείς, 477 έχουν ήδη παραδοθεί και άλλες
238 είναι σε φάση παράδοσης. Η αίτηση θα
πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι την
τρίτη μέρα, ώστε την πέμπτη να παίρνουν
το φάρμακο οι ασθενείς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ14

Το μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων Βάνα
Παπαευαγγέλου εξηγεί γιατί
αργεί η αποκλιμάκωση και
τονίζει πως το 1,5% του
πληθυσμού νοσεί με κορονοϊό

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Γιώργος Παυλάκης: «Χαλάρωση των μέτρων σημαίνει παράδοση άνευ όρων»
Ο γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης,

μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε με απαισιοδοξία: «Η φάση
του πολέμου εναντίον του κορονοϊού τελείωσε και χάσα-
με». Εξήγησε ότι η χαλάρωση των μέτρων που αποφασί-
ζουν η μια χώρα μετά την άλλη σημαίνει «παράδοση άνευ
όρων». Αναφερόμενος στους συναδέλφους του γιατρούς,
τόνισε ότι «αυτομολούν και θέλουν συνθηκολόγηση με τον
ιό». Ο ερευνητής εκτίμησε ότι ο ιός επεκτείνεται παγκό-
σμια γιατί του το επιτρέπουμε, ενώ το παγκόσμιο κύμα μο-
λύνσεων και θανάτων αυξάνεται συνεχώς. 

Για την Ελλάδα είπε πως θα γίνεται όλο και πιο ευάλωτη,
καθώς υπάρχουν 300.000 ανεμβολίαστοι, αλλά και ένα με-
γάλο μέρος του πληθυσμού που δεν έχει κάνει την τρίτη

δόση. «Η ανοσία κατεβαίνει και δυστυχώς
αυτοί που ήταν προστατευμένοι πριν από
έναν χρόνο να κάνουν το εμβόλιο, δεν είναι
πια. Αυτό θα κάνει την Ελλάδα ολοένα και πιο
ευάλωτη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τη δυσοίωνη και συνάμα επώδυνη πρό-
βλεψη ότι μέσα στον Φεβρουάριο θα έχουμε
άλλους 1.000 με 1.500 νεκρούς έκανε στην
ΕΡΤ ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης και
επεσήμανε πως τα θετικά κρούσματα κορονοϊού θα παρα-
μείνουν αυξημένα για έναν μήνα ακόμα. «Ο ιός μάς έχει
εκπλήξει τουλάχιστον τρεις τέσσερις φορές. Μπορεί να
ξεσπάσει ένα ριζικά τροποποιημένο στέλεχος, το οποίο

μπορεί να προβληματίσει σε μεγάλο βαθμό. Οι
περισσότερες πιθανότητες είναι να πάμε έτσι,
με υψηλά κρούσματα για ακόμα έναν μήνα»,
είπε ο καθηγητής και εξήγησε πως ο υψηλός
αριθμός θανάτων οφείλεται στους 300.000
αμετανόητους και σε όσους δεν έκαναν την τρί-
τη δόση στον σωστό χρόνο. «Η στρατηγική μας
είναι να αρθούν οι περισσότεροι περιορισμοί

μέχρι το Πάσχα, με την ελπίδα ότι τα δεδομένα σχετικά με
την πανδημία θα είναι πολύ καλύτερα», δήλωσε χθες στον
ΣΚΑΪ 100,3 ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας
Χαράλαμπος Γώγος. Ο ίδιος τόνισε πως η μάσκα θα παρα-
μείνει μέχρι να έχουμε μεγάλη αποκλιμάκωση.

Covid-19:«Όλη η Ελλάδα στο… κόκκινο»
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Ο
ι αυξήσεις στις τιμές των τροφί-
μων αποτελούν τους τελευταί-
ους μήνες έναν από τους βασι-
κούς λόγους που επιβαρύνουν

τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τις τε-
λευταίες εβδομάδες, μάλιστα, παρατη-
ρούνται αυξήσεις και στις τιμές των προ-
ϊόντων βασικής διατροφής που έχουν ως
βάση τους τα σιτηρά, οι τιμές των οποίων
σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 

Συγκεκριμένα η τιμή του σκληρού σιτα-
ριού ανερχόταν τον Ιούλιο του 2021 στα 297
ευρώ τον τόνο και τις τελευταίες μέρες
φθάνει στα 558 ευρώ τον τόνο. 

Με αυτά τα δεδομένα μίλησε στην «Polit-
ical» η Χριστιάνα Καλογήρου, γενική γραμ-
ματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, σχετικά με τις ανατιμήσεις που παρα-
τηρούνται στην αγορά στα προϊόντα που
έχουν ως βάση τους τα σιτηρά. Η κυρία Κα-
λογήρου υποστήριξε αρχικά ότι δεν υπάρ-
χει πρόβλημα επάρκειας σιτηρών στην Ελ-
λάδα σημειώνοντας: «Δεν έχουμε πρόβλη-
μα επισιτιστικής ασφάλειας στη χώρα.
Έχουμε όλη την παραγωγική μηχανή, έχου-
με και την υποδομή, ώστε να είναι διαθέσι-
μα όλα όσα χρειαζόμαστε. Πιθανώς σε άλ-
λες χώρες να προκύπτουν τέτοια προβλή-
ματα, όμως εμείς δεν έχουμε τέτοια προ-
βλήματα. Σε κάθε περίπτωση, με τις πρωτο-
βουλίες που λαμβάνονται, το υπουργείο

κάνει αυτό που πρέπει. Βεβαίως, αντιμετω-
πίζουμε πολλαπλές κρίσεις, αλλά δεν έχει
τεθεί ζήτημα επάρκειας για τα σιτηρά». 

Η κυρία Καλογήρου απέδωσε τις αυξή-
σεις και στα προϊόντα που έχουν ως βάση
παραγωγής τους τα σιτηρά στο αυξημένο
κόστος παραγωγής. Συγκεκριμένα δήλω-
σε: «Υπάρχει αύξηση του κόστους παραγω-
γής και σε αυτό οφείλονται οι αυξήσεις. Στο
κόστος παραγωγής οι αυξήσεις έχουν να
κάνουν με ανατιμήσεις που προέρχονται
από το εξωτερικό. Οφείλονται κατά κύριο
λόγο στη διεθνή οικονομική κατάσταση». 

Στηρίζουμε τον παραγωγό
Η γενική γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων μίλησε και για τα μέτρα
που έλαβε και λαμβάνει η κυβέρνηση για
την ανακούφιση των Ελλήνων παραγωγών,
οι οποίοι δοκιμάζονται και αυτοί από τις αυ-
ξήσεις στις τιμές της ενέργειας και τις ανα-
τιμήσεις στις ζωοτροφές.

Η κυρία Καλογήρου επισήμανε: «Υπεν-
θυμίζω ότι εγκαίρως στη ΔΕΘ ο πρωθυ-
πουργός εξήγγειλε τη μείωση του ΦΠΑ στις
ζωοτροφές από 13% στο 6%. Υπενθυμίζω τα
μέτρα για την επιστροφή του ειδικού φόρου

κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους συνε-
ταιρισμένους παραγωγούς, γεγονός το
οποίο ανακουφίζει. Παράλληλα, το υπουρ-
γείο κινείται για τη λήψη μέτρων και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Να σημειώσω την πρό-
σφατη παρέμβαση στη Σύνοδο Υπουργών
στις Βρυξέλλες, ώστε να ενισχυθούν οι πα-
ραγωγοί για να αντιμετωπίσουν τις αυξή-
σεις στο σύνολο των εισροών, γιατί δεν εί-
ναι μόνο οι ζωοτροφές και το κόστος ενέρ-
γειας, είναι και οι αυξήσεις στις τιμές των
λιπασμάτων». 

Προσέλκυση νέων αγροτών
Αναφέρθηκε ακόμα στις προσπάθειες

που γίνονται για την προσέλκυση νέων
αγροτών και εκτίμησε ότι η Ελλάδα έχει
επιπλέον δυνατότητες για την παραγωγή
σιτηρών: «Το ζήτημα, βέβαια, έχει να κάνει
και με τις προσπάθειες που γίνονται να
προσελκύσουμε νέους αγρότες στον πρω-
τογενή τομέα της χώρας. Πρέπει ακόμα να
δούμε πώς θα παρέχουμε σε αυτούς τους
νέους ανθρώπους περισσότερη εκπαίδευ-
ση, κατάρτιση, ώστε με σύγχρονες μεθό-
δους, αξιοποιώντας και την τεχνολογία, την
καινοτομία, να μπούμε στη νέα εποχή που
με όρους πράσινης προσέγγισης θα γίνεται
η παραγωγή». 

«Η Ελλάδα δεν έχει θέμα
επισιτιστικής ασφάλειας» 

Παγκόσμια 
διάκριση για το
ΕΑΠ η κατάκτηση
της 5ης θέσης 

Μια πολύ σημαντική διά-
κριση απέσπασε το Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
(ΕΑΠ), καθώς κατέκτησε την
πέμπτη θέση μεταξύ των
αμιγώς Ευρωπαϊκών Ανοι-
χτών Πανεπιστημίων, σύμ-
φωνα με την παγκόσμια συ-
νολική κατάταξη Webomet-
ric Ranking of World Univer-
sities. Σε παγκόσμιο επίπε-
δο, το ΕΑΠ κατατάσσεται στη
1.415η θέση ανάμεσα σε
12.005 πανεπιστήμια, ενώ σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα ελ-
ληνικά ιδρύματα τοποθετεί-
ται στη 12η θέση. Μάλιστα, το
ΕΑΠ κατάφερε να ανέλθει
μία θέση στη βαθμολογική
κλίμακα, από τη 13η στη 12η,
συγκριτικά με το δεύτερο
εξάμηνο του 2021, οπότε και
δημοσιεύθηκε η προηγού-
μενη κατάταξη.

Στη Webometrics Ranking
of World Universities τα πα-
νεπιστήμια κατατάσσονται με
κριτήρια που αφορούν την
παρουσία και τη δημοτικότη-
τά τους στον παγκόσμιο ιστό,
την επίδραση του ερευνητι-
κού τους έργου, όπως αυτή
αποτυπώνεται στον συνολικό
αριθμό ετεροαναφορών των
άρθρων και των δημοσιεύ-
σεων των καθηγητών και των
ερευνητών τους, και στο πο-
σοστό των δημοσιεύσεών
τους που βρίσκεται στο 10%
των πλέον σημαντικών δη-
μοσιεύσεων παγκοσμίως.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρό-
κειται για έναν από τους πλέ-
ον έγκυρους πίνακες κατά-
ταξης παγκοσμίως, διότι
στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα
επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο
και όχι σε δείκτες που προ-
κύπτουν από συνεντεύξεις,
ερωτηματολόγια και έρευνες
γνώμης. Η κατάταξη δημοσι-
εύεται ανελλιπώς από το
2004, δύο φορές ετησίως,
κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η γενική γραμματέας Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Χριστιάνα Καλογήρου εξηγεί πως
η αύξηση του κόστους παραγωγής
ανέβασε τις τιμές των σιτηρών

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



Θεσσαλία

Στηρίζει τους ανθρώπους 
της υπαίθρου η Περιφέρεια

Δεκατρία νέα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στη Μαγνησία και τις
Σποράδες, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ, εντάσ-
σονται στο Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Ταυτόχρονα,
δεκατρείς νέες ιδιωτικές επενδύσεις εντάσσονται στο Leader
του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με χρηματοδότηση 1.321.691,22
ευρώ. Παράλληλα, έχουν εγκριθεί 22 επενδυτικές προτάσεις
συνολικού προϋπολογισμού 6.683.308,39 ευρώ, εκ των οποίων
η δημόσια δαπάνη είναι 3.775.081,50 ευρώ. «Αξιοποιούμε τα
χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να
βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να κάνουν πραγματικότητα τα
όνειρά τους, να παραμείνουν στον τόπο τους, να παράγουν και να
δημιουργούν», επισημαίνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ-
στας Αγοραστός.

Σέρρες

Δωρεάν έλεγχος για ανεύρυσμα
κοιλιακής αορτής 

Πρόγραμμα δωρεάν ελέγχου για ανεύρυσμα κοιλιακής αορ-
τής υλοποιεί ο Δήμος Σερρών μέσω του Δημοτικού Κέντρου
Πρόληψης Νοσημάτων και σε συνεργασία με την εταιρεία Παρί-
σης - Euromedica. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και
γυναίκες ηλικίας 65-75 χρόνων και θα πραγματοποιηθεί στις 14
και 21 Φεβρουαρίου και στοχεύει στην πρόληψη και προαγωγή
της υγείας των δημοτών.

Πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα του δημάρ-

χου Σπάρτης Πέτρου Δούκα μετά τη διαγραφή του

από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά την απόφαση του

δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου, ο

οποίος κήρυξε τον ομόλογό του της Σπάρτης per-

sona non grata στην πόλη του, ακολούθησε ο δή-

μαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης, με την ιδιότη-

τα του προέδρου του Δικτύου Φορέων Διαχείρι-

σης Στερεών Αποβλήτων, να σταματήσει τη μετα-

φορά στερεών αποβλήτων από τη Σπάρτη στην

Ηλεία. Με την εξέλιξη αυτή δημιουργείται ένα έν-

τονο και σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης των

απορριμμάτων της Σπάρτης, ικανό να οδηγήσει

τον οικείο δήμαρχο σε παραίτηση.

ΟΤΑ

Σε 43 δήμους 
το πρόγραμμα
«Στέγαση 
και εργασία»

Επεκτείνεται το πρόγραμμα «Στέγα-
ση και εργασία» από 14 σε 43 δήμους σε
όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα
με δήλωση της υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας
Μιχαηλίδου.

Το πρόγραμμα καλύπτει για δύο χρό-
νια το ενοίκιο και για έναν χρόνο τον μι-
σθό σε άστεγους και οικονομικά ευά-
λωτους Έλληνες πολίτες με στόχο την
κοινωνική τους επανένταξη. Το πρό-
γραμμα χρηματοδοτείται από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό και είναι συνέχεια
και βελτίωση των δύο προηγούμενων
επιτυχημένων πιλοτικών προγραμμά-
των επανένταξης αστέγων από το 2014
έως σήμερα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται στα 10 εκατ.
ευρώ και στοχεύει στην επανένταξη
600 νοικοκυριών / 800 ωφελούμενων
στους δυνητικά εντασσόμενους δή-
μους της χώρας. 

Επομένως, μόνο με το πρόγραμμα
αυτό καλύπτονται οι μισοί καταγεγραμ-
μένοι άστεγοι των μεγάλων αστικών
κέντρων με βάση την τελευταία κατα-
γραφή του 2018. Η υφυπουργός Δόμνα
Μιχαηλίδου προσκαλεί όλους τους δή-
μους της χώρας μας να ενταχθούν στο
πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας
ευάλωτων συμπολιτών μας.

!

«Όχι» στη μεταφορά στερεών αποβλήτων από τη Σπάρτη

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Λέρος 

Επεκτάσεις και κατασκευές
νέων λιμανιών στο νησί

Στη βελτίωση
και συντήρηση
των λιμενικών
υποδομών του
νησιού στο-
χεύει η οικεία
δημοτική Αρχή
της Λέρου με
απώτερο στόχο
την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Προς τούτο ενέτα-
ξε στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και εξασφάλισε την
αναγκαία χρηματοδότηση για τη σύνταξη, καθώς και τα
συνεπαγόμενα έργα θαλάσσιων και χερσαίων δειγμα-
τοληπτικών γεωτρήσεων στους λιμένες Λακκίου, Αγίας
Μαρίνας και Παντελίου. Θα ακολουθήσουν η επέκταση
του λιμανιού προς τη νότια πλευρά του Λακκίου, η επέ-
κταση του λιμένος Αγία Μαρίνα προς την ανατολική
πλευρά, καθώς και η κατασκευή λιμένος στη νότια
πλευρά του αλιευτικού καταφυγίου Παντελίου.

Δήμος Πατρέων

Επικεφαλής παράταξης
συμμετείχε σε ΔΣ από το γήπεδο

Συμβαίνουν και αυτά σε καιρούς τηλεσυμβουλίων και
τηλεδιασκέψεων. Ίσως να είναι και τα... θετικά της παν-
δημίας. Δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Πατρέων και
επικεφαλής δημοτικής παράταξης συμμετείχε σε δημο-
τικό συμβούλιο από το γήπεδο της Παναχαϊκής, όπου
παρακολουθούσε ποδοσφαιρικό αγώνα Παναχαϊκή -
Αχέρων Καναλακίου, που έληξε με νίκη της αχαϊκής
ομάδας με 1-0. Πρόκειται για τον Αλέκο Χρυσανθακό-
πουλο, ο οποίος δεν ήθελε να χάσει τον αγώνα της αγα-
πημένης του ομάδας και ταυτόχρονα συμμετείχε στο
συμβούλιο με θέμα τον καθορισμό συντελεστών τελών
για το 2022. Φυσικά η συγκεκριμένη εικόνα έγινε viral
για όλη την Αχαΐα.
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Ήλιδα



Τ
ην επίσημη έναρξη του προγράμματος
ολοκληρωμένης συλλογής, ανακύ-
κλωσης και διάθεσης των σύμμεικτων

απορριμμάτων που παράγονται εντός των
ορίων του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώ-
νης Τρίτσης» κήρυξε ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματο-
ποιήθηκε και η παραλαβή ενός μικρού δορυ-
φορικού απορριμματοφόρου, το οποίο έχει
εξασφαλιστεί με πόρους του φορέα διαχείρι-
σης. Το σύγχρονο απορριμματοφόρο θα
αξιοποιηθεί για τη συλλογή των απορριμμά-
των του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, επι-
τρέποντας την ομαλή και απρόσκοπτη λει-
τουργία του πάρκου αλλά και την κίνηση των
επισκεπτών εντός αυτού.

Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης συλλογής,
ανακύκλωσης και διάθεσης σύμμεικτων
απορριμμάτων πραγματοποιείται για πρώτη
φορά στο Πάρκο Τρίτση μετά την υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του φο-
ρέα διαχείρισης, της Περιφέρειας Αττικής

και του ΕΔΣΝΑ, στο πλαίσιο της εφαρμογής
του Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα Δια-
χείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλ-
λοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτή-
των και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας
«Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με την οποία ο
ΕΔΣΝΑ και η Περιφέρεια Αττικής παραχω-
ρούν δωρεάν δύο μεταλλικούς συμπιεστές
σύμμεικτων απορριμμάτων (press contain-
ers) και μεριμνούν για τη μεταφορά των
απορριμμάτων του πάρκου στον Χυτά Φυλής
ατελώς. 

Όπως επισημαίνει ο κ. Πατούλης, «το Μη-
τροπολιτικό Πάρκο έχει μπει σε τροχιά εξω-
στρέφειας και μετατρέπεται σε ένα πρότυπο
πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης των πολιτών. Η
δράση εντάσσεται στο πλαίσιο και της σχετι-
κής προγραμματικής που έχει συναφθεί με
τον ΕΔΣΝΑ. Το Μητροπολιτικό Πάρκο θα
μπορεί πλέον με δικά του μέσα να διαχειρί-
ζεται και να ανακυκλώνει τα σύμμεικτα
απορρίμματά του».

Αναπτυξιακά έργα στην Παλλήνη   
Οι θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν αναληφθεί τους τελευ-

ταίους δώδεκα μήνες, θέματα οικονομικής ενίσχυσης της Αυτο-
διοίκησης, καθώς τα αναπτυξιακά έργα στον Δήμο Παλλήνης
που έχουν ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο
χρονικό διάστημα στα χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργείου
Εσωτερικών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του ανα-
πληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα με τον δήμαρχο
Παλλήνης Θανάση Ζούτσο. Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στην ένταξη
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» δύο βασικών αναπτυξιακών
έργων του δήμου, συνολικού ύψους 5,2 εκατ. ευρώ. Ο λόγος για το έργο της ανάπλασης του
ρέματος Παναγίτσας στον Γέρακα, ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία
μιας «πράσινης λεωφόρου» 1,5 χιλιομέτρου και την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστι-
κής Κινητικότητας του Δήμου Παλλήνης, ύψους 620.000 ευρώ. 

«Φυσική ισορροπία»
στον Πειραιά 

Μια νέα δημόσια τοιχογραφία έρ-
χεται να ομορφύνει ακόμη περισ-
σότερο το Μικρολίμανο, καθώς ο
Δήμος Πειραιά συνεργάζεται με
την πρωτοβουλία «Γενιά 17» δημι-
ουργώντας μια νέα τοιχογραφία
μεγάλων διαστάσεων στην πρόσο-
ψη της Βίλας Ζαχαρίου με τίτλο
«Φυσική ισορροπία». Στην τοιχο-
γραφία προβάλλεται το πρόγραμμα
ανταποδοτικής ανακύκλωσης
«Κάνθαρος» που υλοποιεί ο δήμος
με επιτυχία τον τελευταίο έναν
χρόνο. «Πέραν της αξίας του μηνύ-
ματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι
τοιχογραφίες ομορφαίνουν πό-
λεις, γειτονιές και εγκαταστάσεις
συμβάλλοντας στην αναγκαία αλ-
λαγή συμπεριφορών», τονίζει ο
δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώρα-
λης και επισημαίνει ότι «στόχος
είναι να περάσουμε ένα μήνυμα
στον κόσμο ότι θα πρέπει να εντά-
ξουν στην καθημερινότητά τους
την ανακύκλωση». Το έργο φιλοτέ-
χνησε η καλλιτέχνις Λυδία Δημη-
τριάδη.

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς
τα βορειοανατολικά της Αθήνας
ο δήμαρχος εγκαλεί επικεφα-
λής της αντιπολίτευσης γιατί
βοήθησαν εθελοντικά την πόλη
τις μέρες της «Ελπίδας»; Αρχι-
κά ο δήμαρχος αρνήθηκε ότι
βοήθησαν με δικά τους μέσα
εκεί όπου ο δήμος αδυνατούσε,
αλλά αφού δεν έπεισε, έστειλε
επιστολή ζητώντας λεπτομέρει-
ες για το πού έκαναν παρεμβά-
σεις ώστε να ελέγξει για τυχόν
ζημιές!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Συσπείρωση
δυνάμεων 
για τα έργα 
Η πρόοδος στον σχεδιασμό για
την υλοποίηση των μεγάλων έρ-
γων αποχέτευσης ακαθάρτων
στον Δήμο Ωρωπού αποτέλεσε το
αντικείμενο ευρείας σύσκεψης
που πραγματοποιήθηκε στην πε-
ριφέρεια με πρωτοβουλία του
Γιώργου Πατούλη και τη συμμε-
τοχή του γγ Διαχείρισης Αποβλή-
των Μανώλη Γραφάκου, του δη-
μάρχου Ωρωπού Γιώργου Γιαση-
μάκη και του αναπλ. διευθύνον-
τος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Ανα-
στάσιου Τόσιου. Από όλους τους
αρμόδιους φορείς υπογραμμί-
στηκε η ανάγκη επιτάχυνσης
όλων των σχετικών διαδικασιών
προκειμένου το έργο να μπει
άμεσα σε τροχιά υλοποίησης και
προς αυτή την κατεύθυνση διατύ-
πωσαν την κοινή βούληση να
προχωρήσουν ευθυγραμμισμένοι
στον κοινό στόχο προς όφελος
των πολιτών. Όπως επισήμανε ο
δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης,
«η συνεργασία των τεσσάρων φο-
ρέων που εμπλέκονται σε αυτό το
μεγάλο εγχείρημα δημιουργεί
προσδοκίες για να δοθεί η καλύ-
τερη λύση που θα αναβαθμίσει
τον τόπο μας».

Προετοιμασία 
για το μετρό 

Συνάντηση με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Αττικό Μετρό Νίκο
Κουρέτα ενόψει της έναρξης των ερ-
γασιών για την κατασκευή της γραμ-
μής 4, που θα περνάει από Ζωγρά-
φου, Ιλίσια και Γουδή, είχε ο δήμαρ-
χος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας. Η
συζήτηση αφορούσε τα έργα που θα
γίνουν στην πόλη του Ζωγράφου για
τη διάνοιξη της γραμμής και την κα-
τασκευή των σταθμών, αλλά και τις
ενέργειες που έχουν γίνει έως τώρα
για να υλοποιηθεί αυτό το τόσο ση-
μαντικό έργο για τον Δήμο Ζωγρά-
φου. Ακόμη, ο κ. Θώδας έθεσε το θέ-
μα των αντισταθμιστικών οφελών για
την πόλη από την Αττικό Μετρό για τη
δημιουργία των σταθμών στις πλα-
τείες της πόλης.
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Πρότυπο πάρκο 
το «Αντώνης Τρίτσης»



Σοκάρει η περιγραφή του γιου
του κοσμηματοπώλη που έπεσε
θύμα ληστείας το μεσημέρι της
Πέμπτης στην ανατολική Θεσσα-
λονίκη. Ο γιος του 80χρονου, μι-
λώντας στους δημοσιογράφους,
σημείωσε ότι οι αδίστακτοι λη-
στές στόχευαν στο χρηματοκιβώ-
τιο. Μάλιστα, δεν δίστασαν να
χτυπήσουν τον ηλικιωμένο πατέ-
ρα του.

«Δύο άτομα, μάλλον Έλληνες, μέρα μεσημέρι επιτέθηκαν
στο μαγαζί μας», λέει σοκαρισμένος ο γιος του θύματος.

Πρώτος στόχος, να πάρουν τα κλει-
διά από τον πατέρα του, προκειμέ-
νου να μπορέσουν να ανοίξουν το
χρηματοκιβώτιο.

Υπήρξε αντιμαχία μεταξύ των
δραστών και του 80χρονου. «Δεν
μπόρεσαν να βρουν χρήματα κι έτσι
προκάλεσαν υλικές φθορές στον
χώρο», λέει ο γιος του 80χρονου.
«Ένας από τους δύο χτύπησε με τα
χέρια τον πατέρα μου. Ο ένας είχε

όπλο, όμως, ευτυχώς δεν το χρησιμοποίησε», τόνισε.
Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες.

Δυναμικό ξεκίνημα της νέας σεζόν της κρουαζιέρας
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης υπογράμμισε πως προμη-
νύουν τα μέχρι στιγμής νούμερα ο εκτελεστικός πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λι-
μένος Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Λιάγκος, τον οποίο συ-

νάντησε ο Θεόδωρος Καράογλου. «Η ανάπτυξη του λι-
μανιού της Θεσσαλονίκης έχει βαρύνουσα σημασία για
τη χώρα και καθοριστικής αξίας κοινωνικοοικονομικό
αντίκτυπο για την πόλη μας», επισήμανε ο βουλευτής
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης.

Μεγάλες προσδοκίες για πολλά έσοδα από την κρουαζιέρα 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Καραγιαννακίδης
απειλεί σοβαρά
τους εκλεγμένους 

Την απήχηση που έχουν στον
κόσμο μετρούν κατά καιρούς,
όπως μαθαίνουμε, οι βουλευτές
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης. Μά-
λιστα, σε μια πρόσφατη μέτρηση
που έγινε, εντύπωση μας έκαναν
τα ποσοστά που καταγράφει ο Νί-
κος Καραγιαννακίδης. Ο υποψή-
φιος βουλευτής της ΝΔ στις εκλο-
γές του 2019 στην Α’ Θεσσαλονί-
κης, φαίνεται πως απειλεί πλέον
ανοιχτά τα new entries των τελευ-
ταίων εκλογών. Και πού να αρχί-
σουμε να μιλάμε για τα νέα πρό-
σωπα που πρόκειται να στελεχώ-
σουν το συγκεκριμένο ψηφοδέλ-
τιο. Προβλέπεται μεγάλη μάχη
στις επόμενες εκλογές… 

Ο «ήρωας» του 2004
στην Πορτογαλία
κλείνει τα 42!

Με την κεφαλιά που έστειλε
όλους τους Έλληνες στα ουράνια,
στον τελικό του Euro στην Πορτο-
γαλία, θέλησε να ευχαριστήσει
τους διαδικτυακούς του φίλους για
τις αμέτρητες ευχές με αφορμή τα
γενέθλιά του ο Άγγελος Χαριστέας.
Ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και πρωτα-
θλητής Ευρώπης ανέβασε το συγ-
κεκριμένο στιγμιότυπο από τη σε-
λίδα της UEFA Euro 2024. Άλλω-
στε, τον είχε ταγκάρει η ίδια η σελί-
δα για τα γενέθλιά του και με την
ερώτηση: «Ποιος είναι ο ήρωάς σου
στο Euro 2004;».

Η μάχη στο ΚΙΝΑΛ
και ο Παπαστεργίου 
Την έκπληξη έκανε, όπως μάθαμε, ο
Χρήστος Παπαστεργίου σε μια πρό-
σφατη έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε για ενδεχόμενους υποψήφι-
ους στην Α’ Θεσσαλονίκης με το ΚΙ-
ΝΑΛ. Ο επικεφαλής της παράταξης
«Πράξεις για τη Μακεδονία» δείχνει
να κόβει πρώτος το νήμα, κάνοντας
αρκετούς μάλιστα να απορήσουν. Ας
μην ξεχνάμε, βέβαια, πως ο Χρήστος
Παπαστεργίου, μεταξύ άλλων, είναι
γιατρός στο νοσοκομείο «Παπαγε-
ωργίου» και μέσα στην πανδημία
έχει πάρει έξτρα μπόνους αναγνω-
ρισιμότητας, καθώς τον έχουμε δει
αρκετές φορές στους τηλεοπτικούς
μας δέκτες. Στην πρώτη τριάδα είδα-
με και τον αντιδήμαρχο Νεάπολης-
Συκεών Αντώνη Σαουλίδη.

Χτύπησαν 80χρονο σε κοσμηματοπωλείο 
για τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου

Συχνότερες οι επισκέψεις του
Μ. Σχοινά στη Θεσσαλονίκη 

Ολοένα και πληθαίνουν οι επισκέψεις του Μαργα-
ρίτη Σχοινά στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας πολλούς να
αναρωτιούνται μήπως τελικά τον δούμε πουθενά
υποψήφιο. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν πρόσφατα
βρέθηκε στην πόλη μας, επισκέφθηκε το σημείο
όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης Καμπανός
και άφησε στη μνήμη του ένα κίτρινο τριαντάφυλλο.

«Διορθώθηκε η λάθος απόφαση
για τον ποδηλατόδρομο» 

Ξεκάθαρη θέση στο θέμα του ποδηλατόδρομου
της Κων. Καραμανλή, τον οποίο κατήργησε η διοί-
κηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ύστερα από περί-
που 18 μήνες πιλοτικής λειτουργίας, πήρε ο δικη-
γόρος και πρώην γραμματέας της ΝΔ Ανδρέας Πα-
παμιμίκος. Όπως ανέφερε σε σχετική ανάρτησή
του, είναι μια σωστή διόρθωση μιας εξαρχής λάθος
απόφασης. Τονίζει, δε, ο κ. Παπαμιμίκος πως ο
συγκεκριμένος ποδηλατόδρομος δεν μπόρεσε να
εξυπηρετήσει τους ποδηλάτες, επέτεινε το κυκλο-
φοριακό, αλλά και το πρόβλημα έλλειψης στάθμευ-
σης στην περιοχή.

Απέραντη θλίψη για τον
χαμό του Νίκου Τράιου 

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιδήμαρχος του Δή-
μου Νάουσας Νίκος Τράιος. Στενός συνεργάτης και
συνοδοιπόρος για μία 20ετία του αείμνηστου δη-
μάρχου Νάουσας Δημήτρη Βλάχου, υπηρέτησε τον
δήμο με συνέπεια, ήθος, ευθύνη και αγωνιστικότη-
τα. Θερμά συλλυπητήρια για τον χαμό του εξέφρα-
σαν η Δημοτική Αρχή και ο δήμαρχος Νικόλας Κα-
ρανικόλας.

Στον Στέλιο Πέτσα 
ο Βαλιάνος 

Στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερι-
κών, Στέλιου Πέτσα, στην Αθήνα βρέθηκε ο δήμαρ-
χος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος, και το μόνο σί-
γουρο είναι πως δεν έφυγε με… άδεια χέρια. Ο δή-
μαρχος εξασφάλισε για τον δήμο του έργα άνω των 7
εκατ. ευρώ, σχετικά με την οδοποιία, την ύδρευση,
την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τη
δημιουργία Μουσείου Μελιού στην Αρναία.
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Σε άλλη μια ένδειξη της οικονομικής ανάκαμψης της
Ισπανίας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση του εθνι-
κού κατώτατου μισθού κατά 3,67% στα 1.117 ευρώ τον μή-
να. Η αύξηση, που θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η
Ιανουαρίου, είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια της κυβέρ-
νησης υπό τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ
να φέρει τον κατώτατο μισθό στο 60% του εθνικού μέσου
μισθού των 1.944 ευρώ τον μήνα.

Η Ισπανία γίνεται τώρα η έβδομη χώρα από την άποψη
του ύψους του κατώτατου μισθού στην Ευρώπη, πολύ πά-
νω από τη γειτονική Πορτογαλία (705 ευρώ τον μήνα), αλ-
λά πίσω από τη Γαλλία (1.603 ευρώ).

Μετά τη βαθιά ύφεση και τη σκληρή λιτότητα στη διάρ-
κεια της κρίσης του ευρώ, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονο-
μία της Ευρωζώνης έκανε μια σειρά φορολογικών και ερ-
γασιακών μεταρρυθμίσεων που δείχνουν τώρα να αποδί-

δουν. Το 2021 η δημιουργία θέσεων εργασίας ήταν η τα-
χύτερη της τελευταίας 15ετίας στην Ισπανία, συμβάλλον-
τας στην αύξηση της είσπραξης φόρων.

Η μείωση της ανεργίας, ο χαμηλός πληθωρισμός, το
φτηνό ευρώ και η ανανεωμένη δημοσιονομική σταθε-
ρότητα στην Ευρώπη οδήγησαν την Ισπανία σε ανάπτυ-
ξη 5,7% παρά την παγκόσμια επιβράδυνση λόγω της
πανδημίας. 

Α
ν και συνεχίζονται οι διπλω-
ματικές επαφές Δύσης και
Ρωσίας για την αποκλιμάκω-
ση της ουκρανικής κρίσης, οι

ΗΠΑ εξακολουθούν να προειδοποιούν
για επικείμενο πόλεμο και ο Ρώσος
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει άλλη
μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος με τα
μεγάλα γυμνάσια που άρχισαν χθες στη
Μαύρη Θάλασσα και τη Λευκορωσία.

Κάποιοι στη Δύση κάνουν λόγο για
«πρόβα πολέμου», καθώς η Ρωσία έχει
μεταφέρει 30.000 στρατεύματα, δύο συ-
στοιχίες πυραύλων S-400 και πολυά-
ριθμα μαχητικά αεροσκάφη στη Λευκο-
ρωσία για τις κοινές στρατιωτικές ασκή-
σεις, που θα διαρκέσουν μέχρι τις 20
Φεβρουαρίου.

120.000 Ρώσοι στρατιώτες
Σε νέες δορυφορικές εικόνες που

έχει στα χέρια του το αμερικανικό Πεν-
τάγωνο φαίνονται ενισχυμένοι και οι
στρατιωτικοί εξοπλισμοί της Ρωσίας σε
τοποθεσίες κοντά στη μεθόριο με την
Ουκρανία, όπου είναι ανεπτυγμένοι από
τον Νοέμβριο 120.000 Ρώσοι στρατιώ-
τες. Ναυτικό «μπλόκο» καταγγέλλει το
Κίεβο, καθώς έξι ρωσικά πολεμικά
πλοία έφτασαν χθες για στρατιωτικά γυ-
μνάσια στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στη
χερσόνησο της Κριμαίας που η Μόσχα
προσάρτησε το 2014 από την Ουκρανία. 

Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ
Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ στέλνουν σχε-

δόν 3.000 στρατιώτες στην Πολωνία και
τη Ρουμανία με σκοπό να ενισχυθούν οι
ανατολικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ενώ η
Μόσχα δήλωσε ότι θα θεωρήσει «πρό-
κληση» τυχόν εγκατάσταση αμερικανι-
κών πυραυλικών συστημάτων THAAD

στην Ουκρανία, όπως έχει ζητήσει το
Κίεβο. «Τα τελεσίγραφα και οι απειλές
της Δύσης εναντίον της Ρωσίας δεν
οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λα-
βρόφ, ο οποίος συναντήθηκε χθες στη
Μόσχα με τη Βρετανίδα ομόλογό του Λιζ
Τρας. Τη Ρωσία επισκέπτεται σήμερα
και ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν
Γουάλας. 

Η Βρετανία
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τηρήσει

εξαρχής σκληρή στάση έναντι της Ρω-
σίας. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπό-
ρις Τζόνσον δήλωσε χθες από τις Βρυ-
ξέλλες, όπου συναντήθηκε με τον γγ του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ότι η χώρα
του είναι έτοιμη για αποστολή στρατιω-
τών στην Ανατολική Ευρώπη, εφόσον
χρειαστεί. Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι η

Βορειοατλαντική Συμμαχία οφείλει να
στηρίξει σθεναρά το δικαίωμα της Ου-
κρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία διαψεύδει ότι σχεδιάζει να
εισβάλει στην Ουκρανία, αλλά διαμη-
νύει ότι θα μπορούσε να λάβει απροσ-
διόριστα στρατιωτικά μέτρα αν δεν
ικανοποιηθούν ορισμένες εγγυήσεις
για την ασφάλειά της, όπως η δέσμευ-
ση του ΝΑΤΟ ότι δεν πρόκειται να εν-
τάξει ποτέ την Ουκρανία στους κόλ-
πους της Συμμαχίας.

ΟΟ Τραμπ πέταξε 
διαβαθμισμένα 
έγγραφα 
σε τουαλέτα

Σκισμένα χαρτιά που είχαν φρά-
ξει μια τουαλέτα του Λευκού Οίκου
ήταν διαβαθμισμένα έγγραφα της
κυβέρνησης που πέταξε εκεί ο
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ όταν έχασε τις εκλογές
το 2020. Την αποκάλυψη ότι ο αλλο-
πρόσαλλος Τραμπ έριξε τα απόρρη-
τα έγγραφα στην τουαλέτα κάνει η
Μάγκι Χάμπερμαν, ανταποκρίτρια
των «New York Times» στον Λευκό
Οίκο, σε βιβλίο της που θα κυκλο-
φορήσει προσεχώς.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία των
Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ ζήτησε
από το υπουργείο Δικαιοσύνης να
ερευνήσει πώς χειρίστηκε ο
75χρονος Τραμπ το θέμα των αρχεί-
ων του Λευκού Οίκου όταν αποχώ-
ρησε από την προεδρία. Αξιωμα-
τούχοι της υπηρεσίας υποψιάζον-
ται ότι ο Τραμπ μπορεί να παραβίασε
τον νόμο περί προεδρικών μη-
τρώων, που ορίζει ότι πρέπει να φυ-
λάσσονται οι γραπτές επικοινωνίες
που σχετίζονται με τα επίσημα κα-
θήκοντα του προέδρου των ΗΠΑ. Το
υπουργείο Δικαιοσύνης ενδέχεται
να διατάξει έρευνα για το θέμα. 

Αν και συνεχίζονται 
οι διπλωματικές επαφές, 
οι ΗΠΑ προειδοποιούν 
για πόλεμο και ο Πούτιν κάνει
επίδειξη στρατιωτικής ισχύος

Ισπανία: Η ανάπτυξη έφερε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.117 ευρώ
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Μυρίζει μπαρούτι στα
ουκρανικά σύνορα
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Γιάννης Μπρατάκος, 
πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών: 
«Να αναλάβουμε δράσεις 
που θα παρακολουθούμε
όπως τις επιχειρήσεις μας»

Νέο πρόσωπο στο τιμόνι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων Ελλάδος. Πρόκειται για τον Θεσσαλονικιό επιχειρηματία
Γιάννη Μασούτη, τον οποίο εξέλεξε η Διοικητική Επιτροπή της
ΚΕΕΕ, για τη θέση του προέδρου της Ένωσης, με ψή-
φους 7-0, αφού προηγουμένως είχε κάνει δεκτή την
πρόταση μομφής κατά του απερχόμενου προέδρου
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Την πρόταση μομφής και
ακολούθως την υποψηφιότητα Μασούτη στήριξαν
οι πρόεδροι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Πειραιά Ιωάννης Βουτσινάς, και των Επιμελητηρίων
Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης, Πιερίας Ηλίας Χατζηχρι-
στοδούλου, Πέλλας Ιορδάνης Τσώτσος, Βοιωτίας Παναγιώτης
Αγνιάδης και Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος.Ο απελθών πρό-
εδρος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μαζί με άλλα τρία μέλη της

11μελούς επιτροπής αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Πρόκειται για τους προέδρους των Επιμελητηρίων Αργολίδας
Φώτη Δαμούλο, Ηρακλείου Μανώλη Αλιφιεράκη, καθώς και

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Παύλο Ραβάνη.

Ποιος είναι ο Γιάννης Μασούτης
Ο Γιάννης Μασούτης βρίσκεται το τιμόνι της αλυσί-

δας σουπερμάρκετ Μασούτης, την οποία κληρονόμησε
από τον πατέρα του, Διαμαντή. Πριν αναλάβει τα ηνία της

εταιρείας ο Γιάννης Μασούτης είχε δουλέψει σε όλες τις
θέσεις εργασίας του ομίλου.
Εργάστηκε στο κατάστημα στην οδό Μακεδονίας, αλλά και

στην Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, όπου ο πατέρας του τού ανέ-
θεσε τη διεύθυνση καταστήματος. Το 1998 έγινε αντιπρόεδρος

της εταιρείας και διευθυντής του Τμήματος Αγορών, το 2011
πρόεδρος και από το 2015 μέχρι σήμερα είναι διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας, με τον πατέρα του Διαμαντή Μασούτη να
διατηρεί τη θέση του προέδρου.

Στο παρασκήνιο της μομφής σε βάρος του κ. Χατζηθεοδοσί-
ου, πληροφορίες της «Political» αναφέρουν ότι το κλίμα είχε γί-
νει βαρύ για τον τέως πρόεδρο εξαιτίας διάφορων αυθαίρετων
πρωτοβουλιών του. Όπως, για παράδειγμα, να μην αναγνωρίζει
τις συμβατικές υποχρεώσεις της Κεντρικής Ένωσης των Επιμε-
λητηρίων προς τους αναδόχους ευρωπαϊκών έργων, που είχαν
αναλάβει σύννομα τα έργα εκτέλεσης. Παράλληλα καλλιεργού-
σε κλίμα έντασης ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, απαξίωνε τον ρόλο τους και εν γένει επιδείκνυε αυταρχική
συμπεριφορά σε βάρος υπαλλήλων και εκλεγμένων. 

Νέος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος ο Γιάννης Μασούτης

Τ
ο δράμα χιλιάδων συμπολιτών μας,
που βρέθηκαν από τη μια μέρα
στην άλλη χωρίς στέγη και με με-
γάλα προβλήματα στην καθημερι-

νή διαβίωσή τους, και οι τρόποι στήριξής
τους ήταν τα αντικείμενα συζήτησης σε εκ-
δήλωση με πρωτοβουλία του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο
πλαίσιο του κύκλου δράσεων εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης, ΕΒΕΑ talks.

Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος του
ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και συμμετείχαν η
υφυπουργός Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, ο γενικός γραμ-
ματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπο-
λέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης, η
πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ Μελίνα Δασκαλάκη
και τρεις από τους πολλούς ωφελούμενους
των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ, οι οποίοι
μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. 

«Τη μία στη Βιέννη
και την άλλη στον δρόμο»

«Είναι τρομακτικό ότι τη μία χρονιά μπορεί
να κάνεις Χριστούγεννα στη Βιέννη και την
επόμενη στον δρόμο. Η αστεγία είναι κάτι
που μπορεί να συμβεί στον καθένα», περιέ-
γραψε η κυρία Δήμητρα Πιάγκου, η μία από
τους καλεσμένους που βίωσαν την ανέστια
ζωή και ξαναβρήκαν το κουράγιο να σταθούν
στα πόδια τους. «Αυτό που δυστυχώς ξεχνά-
με πολλές φορές είναι ότι όλοι οι άστεγοι εί-
ναι άνθρωποι. Έχουν προσωπικότητα, νιώ-
θουν χαρά, νιώθουν λύπη, νιώθουν πόνο και
μοναξιά. Και όλοι τους νιώθουν ελπίδα ότι
κάτι θα συμβεί, κάποιος θα τους προσφέρει
την ευκαιρία που χρειάζονται για να φύγουν
από τον δρόμο. Ως άστεγος, γνώρισα πολλές
φορές την αλληλεγγύη του κόσμου. Για έναν
περίπου χρόνο, μια οικογένεια με έβγαλε
από τον δρόμο και μου έδωσε τη στέγη της.
Έπειτα από κάποιο σημείο όμως, άρχισα να
νιώθω άσχημα ο ίδιος, ότι χαλάω αυτήν την
οικογένεια, ότι η παραμονή μου τους έκανε
κακό. Και με δική μου πρωτοβουλία, ξανα-
βρέθηκα άστεγος», είπε μεταξύ άλλων ο κ.

Γιώργος Μπαρκούρης, που επίσης βρέθηκε
χωρίς στέγη. 

«Να ενεργήσουμε 
μαζί με υπουργείο και δήμους»

«Αναμφίβολα, ο καθένας από εμάς έχει
έρθει σε επαφή με κάποιον άστεγο. Όλοι
μας έχουμε αναρωτηθεί πώς μπορεί να οδη-
γηθεί κάποιος στη συνθήκη αυτή. Έχουμε
ανακουφιστεί που δεν έχει χρειαστεί να την
αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε όμως ίσως
αναλογιστεί ποιες είναι οι μεγαλύτερες προ-
κλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άν-
θρωποι αυτοί. Είναι από τα πράγματα που θα
ήθελα να διερευνήσουμε όλοι μαζί σήμε-
ρα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εισαγω-
γική του τοποθέτηση ο κ. Μπρατάκος, προ-
σθέτοντας: «Το πρώτο πράγμα που μας έρ-

χεται στο μυαλό, όταν σκεφτόμαστε το θέμα
της αστεγίας, είναι η δυσκολία στην εξεύρε-
ση τροφής και ασφαλούς καταφυγίου. Πρό-
κειται για τα αυτονόητα ζητούμενα και ευτυ-
χώς υπάρχουν πολλοί φορείς και οργανώ-
σεις, που αφιερώνουν το έργο τους στην κά-
λυψη των αναγκών αυτών. Ως ο μεγαλύτερος
φορέας επιχειρηματικότητας στη χώρα,
μπορούμε να βοηθήσουμε. Και να αναλά-
βουμε μια σειρά δράσεων που θα παρακο-
λουθήσουμε όπως παρακολουθούμε τις
επιχειρήσεις μας. Να καταγράψουμε όλα
τους τα ζητήματα. Και να προχωρήσουμε
φυσικά σε ένα συμφωνητικό συναντίληψης
με το υπουργείο και με τον δήμο. Ώστε να
ενεργήσουμε από κοινού και να βοηθήσου-
με αυτούς που βρέθηκαν σε δυσχερή θέση,
ακόμη πιο αποτελεσματικά».

Μιχαηλίδου: «Είμαστε 
δίπλα σε όλες και όλους»

Για την επέκταση του προγράμματος «Στέ-
γαση και Εργασία» μίλησε η υφυπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα
Μιχαηλίδου. «Καταπολεμούμε ενεργά την
αστεγία. Κύριο μέλημά μας, η κοινωνική
επανένταξη των πλέον ευάλωτων συμπολι-
τών μας. Για αυτό και με την επέκταση του
προγράμματος “Στέγαση και Εργασία” από 14
σε 43 δήμους σε όλη τη χώρα, καλύπτουμε σε
ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας για
δύο χρόνια το ενοίκιο και τα έξοδα οικο-
σκευής και ΔΕΚΟ, αλλά και για έναν χρόνο
πλήρως τον μισθό τους. Μέσω του συνολικού
προϋπολογισμού του προγράμματος
10.000.000 ευρώ, στοχεύουμε στην επανέν-
ταξη 600 νοικοκυριών/800 ωφελούμενων
στους δυνητικά εντασσόμενους δήμους της
χώρας μας. Είμαστε δίπλα σε όλες και όλους.
Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας
Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Στα-
μάτης εστίασε στη σημασία της καταγραφής
των αστέγων, προκειμένου να σχεδιαστούν
στοχευμένα οι όποιες δράσεις υπέρ τους.

Πρωτοβουλίες από ΕΒΕΑ
για επανένταξη αστέγων
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Α
πό τις πρώτες θέσεις τον Δεκέμ-
βριο βρέθηκε στις τελευταίες τον
Ιανουάριο η Αθήνα ανάμεσα σε
33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με

τις ακριβότερες τιμές λιανικής ηλεκτρικού
ρεύματος, γεγονός που υποδεικνύει την
αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης
της κυβέρνησης σε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη νεότε-
ρη έρευνα που διεξάγουν σε μηνιαία βάση
οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Αυ-
στρίας (Energie Control) και της Ουγγαρίας
(MEKH) σε συνεργασία με την εταιρεία
ενεργειακών συμβούλων VaasaEET.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον δείκτη
τιμών ενέργειας οικιακής χρήσης (HEPI), ο
οποίος αποτυπώνει το τελικό κόστος που
έχουν για τους καταναλωτές το ρεύμα και
το αέριο (λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη και
τις πολιτικές ελάφρυνσης που ισχύουν σε
κάθε χώρα, όπως για παράδειγμα οι επιδο-
τήσεις που δίνει η χώρα μας), τον Ιανουά-
ριο η Αθήνα ήταν η 22η ακριβότερη ανάμε-
σα σε 33 πρωτεύουσες ως προς τις τιμές
λιανικής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή,
ανέβηκε πολλές σκάλες και έγινε η 11η
πρωτεύουσα με το φθηνότερο ρεύμα στη
γηραιά ήπειρο. Οι Αθηναίοι πλήρωσαν
18,51 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ οι Βερο-
λινέζοι 50,07 λεπτά.

Αν και η ελληνική αγορά έχει σοβαρά δο-
μικά προβλήματα, παρότι η τιμή χονδρεμ-
πορικής είναι αρκετά υψηλότερη από άλ-
λες χώρες, εντούτοις τα στοιχεία δείχνουν
ότι οι τιμές λιανικής στο ρεύμα είναι κάτω
του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Στην ΕΕ ήταν
τον Ιανουάριο στα 26,07 σεντς η κιλοβατώ-
ρα και στις 33 πόλεις της έρευνας, ενώ
στην ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στα 24,67
σεντς.

Δεδομένων των παραπάνω, η τιμή λιανι-
κής για τον Ιανουάριο στην Ελλάδα ήταν
25% χαμηλότερη της μέσης ευρωπαϊκής.

Αιτία, τα 395 εκατ. ευρώ της κρατικής στή-
ριξης που δόθηκαν τον προηγούμενο μήνα,
ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται να δια-
μορφωθεί και για τον Φεβρουάριο, παρότι
το πακέτο είναι κατά τι χαμηλότερο (350
εκατ.), καθώς το όφελος από την επιδότη-
ση μετριάζει το πρόβλημα.

Φυσικό αέριο
Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η τιμή ενι-

σχύθηκε στην Αθήνα κατά 25%, ενώ αυξή-
θηκε κατά 115% στο Βερολίνο (1ο) και αυξή-
θηκε κατά 8% στη Λισαβόνα. Από την έρευ-
να προκύπτει ότι οι οικιακοί καταναλωτές
της Αθήνας πλήρωσαν φθηνότερα έναντι
των άλλων της Ευρώπης το φυσικό αέριο

τον Ιανουάριο, καθώς η τιμή του διαμορ-
φώθηκε στα 11,46 λεπτά του ευρώ (με βάση
την αγοραστική δύναμη), όταν ο μέσος
όρος στην ΕΕ των 27 κρατών-μελών ήταν
στα 13,09 λεπτά του ευρώ.

Η μηνιαία έκθεση του δείκτη HEPI για
τον μήνα Ιανουάριο αναφέρει τις παρεμβά-
σεις των κρατών-μελών, οι οποίες κατηγο-
ριοποιούνται σε μειώσεις φόρων, σε απευ-
θείας επιδοτήσεις των νοικοκυριών αλλά
ακόμη και σε επιστροφές χρημάτων στις
περιπτώσεις που η χονδρεμπορική τιμή
του ρεύματος ξεπερνά ένα συγκεκριμένο
όριο.

Εξετάζοντας μία προς μία τις χώρες της
ΕΕ, φαίνεται πως αξιοποιείται όλο το δια-

θέσιμο «οπλοστάσιο» στη μάχη για την
αναχαίτιση των αυξήσεων στην ηλεκτρική
ενέργεια και την οικονομική ανακούφιση
των νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Από τις φθηνότερες τιμές
ρεύματος στην Ευρώπη...

Έπιασε τόπο η κρατική στήριξη
- Στην πρωτεύουσα πλήρωσαν
18,51 λεπτά ανά κιλοβατώρα,
ενώ στο Βερολίνο
50,07 λεπτά 

Την επιτυχία της νέας στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η ΔΕΗ
για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών πρόκειται να επι-
βεβαιώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το
2021, όπου αποτυπώνεται η μείωση των απλήρωτων λογαρια-
σμών ρεύματος σε σχέση με το 2020. 

Αυτό αναφέρουν πηγές της εταιρείας, σημειώνοντας τη σημα-
σία αυτής της μεταβολής, με δεδομένο ότι το 2021 περιλαμβάνει
και την έναρξη της ενεργειακής κρίσης (το τελευταίο τετράμη-
νο), συνεπώς και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν τα νοικοκυ-
ριά και οι επιχειρήσεις από τις μεγάλες αυξήσεις στους λογα-
ριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η
μείωση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι της τάξεως των 100

εκατ. ευρώ σε σχέση πάντα με το 2020. Ωστόσο, σε επίπεδο αγο-
ράς το κεφάλαιο «ληξιπρόθεσμες οφειλές» παραμένει υψηλά
στις ανησυχίες των εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιά-
δες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις έχουν μπει σε διακανο-
νισμούς των οφειλών ρεύματος και φυσικού αερίου. Μάλιστα,
πηγές της αγοράς παρατηρούν ότι οι ρυθμίσεις των ποσών κατα-
νάλωσης έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο χρο-
νικό διάστημα. Τα τηλεφωνικά κέντρα των προμηθευτών έχουν
κατακλυστεί από αιτήματα, ενώ ακόμη και οι ίδιες εταιρείες,
όταν διαπιστώνουν υπέρογκα ποσά και ιδίως σε πελάτες τους
που δεν εμφάνισαν αυξημένη κατανάλωση, σπεύδουν να προ-
τείνουν διακανονισμούς.

Μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ και αυξήθηκαν οι διακανονισμοί
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A
ρωμα γυναίκας στην Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών, καθώς η Μελίνα
Τραυλού αναδείχθηκε πρώτη σε
ψήφους στις εκλογές για την ανά-

δειξη του 30μελούς ΔΣ της ΕΕΕ. Είναι η πρώτη
γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία των εκατό και
πλέον ετών της Ένωσης και διαδέχεται τον
απερχόμενο και επί τέσσερις συνεχόμενες θη-
τείες πρόεδρο Θεόδωρο Βενιάμη.

Η «αρχόντισσα του Πειραιά», όπως αποκα-
λούν τη Μελίνα Τραυλού στα εφοπλιστικά σα-
λόνια, είναι επί σχεδόν δύο δεκαετίες επικεφα-
λής της ναυτιλιακής Neptune Lines, που ίδρυ-
σε ο πατέρας της, Νίκος Τραυλός, το 1973 και
ελέγχει και διαχειρίζεται μεικτό στόλο οχημα-
ταγωγών και φορτηγών μεταφοράς ξηρού
φορτίου χύδην. Η εταιρεία της ακολουθεί σύγ-
χρονα πρότυπα διοίκησης και εφαρμόζει πρω-
τοποριακές τακτικές σε θέματα διοίκησης αν-
θρώπινου δυναμικού, με διεθνή αναγνώριση.

Γνωρίζει τα εθνικά θέματα, αφού είναι επί
σειρά ετών μέλος στα προεδρεία της ΕΕΕ και
του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας,
όπως όμως και τα ευρωπαϊκά θέματα, με πα-
ρουσία στην ECSA και στα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυναμική και οργανωτική 
με πλούσια δράση

Με καταγωγή από την Κεφαλονιά και προερ-
χόμενη από οικογένεια με παράδοση στη ναυ-
τιλία, η Μελίνα Τραυλού έχει καταφέρει εδώ
και αρκετά χρόνια να αφήσει το δικό της, ξεχω-
ριστό αποτύπωμα στον ανδροκρατούμενο χώ-
ρο της ναυτιλίας.

Η ψηλόλιγνη, γοητευτική και πάντα χαμογε-
λαστή εφοπλίστρια έχει αποδείξει περίτρανα
ότι μπορεί να δαμάσει και τις πιο φουρτουνια-
σμένες θάλασσες. Κατάφερε να αντιμετωπίσει
τις δυσκολίες και να επιβιώσει στον δύσκολο
κλάδο της θαλάσσιας μεταφοράς οχημάτων,
όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία της Neptu-
ne Lines. Δυναμική, οργανωτική, όπως αναφέ-
ρουν οι συνεργάτες της, με σπουδές στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων στη Βοστόνη, μυήθηκε στα
μυστικά της ναυτιλίας από τον πατέρα της, τον
οποίο θεωρεί μέντορά της.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Μελίνας
Τραυλού στη δημιουργία της ΣYN-ENΩΣIΣ, του
«βραχίονα» κοινωνικής προσφοράς που έχει
αναπτύξει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μιας
κοινής πλατφόρμας κοινωνικής στήριξης και
ανάπτυξης υπεύθυνων πρωτοβουλιών συν-
δρομής της ναυτιλιακής κοινότητας στον τόπο.

Η ίδια παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον
κλάδο, καταφέρνοντας να χτίσει με σταθερές
και προσεκτικές κινήσεις ισχυρές διεθνείς συ-
νεργασίες, όπως με τους Κινέζους της Cosco

και τους Άραβες. Δεν είναι τυχαίο ότι στο γεύμα
εργασίας με έξι κορυφαίους Έλληνες επιχει-
ρηματίες που παρέθεσε η γερμανική πρεσβεία
στην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ κατά την
επίσκεψή της στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του
2019, περιλαμβανόταν και η 51χρονη εφοπλί-
στρια της Neptune Lines.

H Μελίνα Τραυλού μέσω στοχευμένων ενερ-
γειών έχει κατορθώσει να γιγαντώσει τη Ne-
ptune Lines, η οποία διαθέτει στόλο με 16 πλοία
και εξυπηρετεί σχεδόν 30 χώρες με έμφαση
στη Μεσόγειο, τη Βόρεια Ευρώπη και τη Μαύρη
Θάλασσα. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο του
2017, προκάλεσε αίσθηση όταν αποφάσισε να
εισέλθει στην αγορά ξηρού φορτίου, ιδρύοντας
τη Neptune Dry, θυγατρική της Neptune Lines.

Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως σε
όλα τα πλοία της υπάρχει τουλάχιστον μία γυ-
ναίκα δόκιμος, καθώς όνειρο της Μελίνας
Τραυλού είναι να δει μια μέρα ένα πλοίο της μό-
νο με γυναίκες. Όπως και όνειρό της είναι να γί-
νει ο Πειραιάς το νέο διεθνές ναυτιλιακό κέν-
τρο, στη θέση του Σίτι.

Η κοινωνική ζωή και
η αγάπη για την Κεφαλονιά

Η ίδια είναι χαμηλών τόνων, ωστόσο έχει κα-
τά καιρούς απασχολήσει τις στήλες των lifesty-
le περιοδικών με την προσωπική της ζωή. Δια-
τηρεί άριστες σχέσεις με τον πρίγκιπα Νικόλαο
και τη σύζυγό του Τατιάνα Μπλάτνικ. Είναι στε-
νή φίλη και με την Ιωάννα Παπαδοπούλου, την
επικεφαλής και ιδιοκτήτρια της ομώνυμης βιο-
μηχανίας μπισκότων, η οποία κατά καιρούς
έχει αναλάβει ανάδοχος στην ονοματοδοσία
των πλοίων της Neptune Lines. Επίσης διατη-
ρεί φιλικές σχέσεις με τη Μαρέβα Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο της ενασχόλησής της με τα κοι-
νά, συμμετείχε ενεργά στην Endeavor Greece
από το 2012, μια μη κυβερνητική οργάνωση για
τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
και των start ups.

Έχει ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο καταγωγής
της, την Κεφαλονιά, και πάντα ανταποκρίνεται
όταν υπάρχει ανάγκη. Όπως έκανε όταν έλαβε
ένα γράμμα από το Βαλλιάνειο Γενικό Λύκειο
Κεραμειών της Κεφαλονιάς, στο οποίο της ανέ-
φεραν ότι τα κουφώματα ήταν παλιά και έχρη-
ζαν αλλαγής. Συγκινημένη, μιας και επρόκειτο
για το σχολείο στο οποίο είχε κάποτε φοιτήσει ο
παππούς της, η Μελίνα Τραυλού ανέλαβε την
αντικατάστασή τους. Δεν τη χρηματοδότησε
απλώς, αλλά επέλεξε τα καλύτερα, τα πιο σύγ-
χρονα με τις καλύτερες προδιαγραφές ασφα-
λείας και επέβλεψε προσωπικά τις εργασίες.

M Ε Λ Ι Ν Α  T ΡΑΥΛ Ο Υ

Η «αρχόντισσα 
του Πειραιά» 
στο «πηδάλιο» 
των εφοπλιστών

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Είναι η πρώτη γυναίκα 
πρόεδρος στην ιστορία των
100 και πλέον ετών της ΕΕΕ
και διαδέχεται τον επί τέσσερις
συνεχόμενες θητείες 
Θεόδωρο Βενιάμη



«Δ
ώρο» στα μεσαία στρώ-
ματα και κυρίως στους
ελεύθερους επαγγελ-
ματίες αποτελεί η επι-

λογή ασφαλιστικού φορέα για όσους
έχουν διπλή ιδιότητα. 

Η σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται
στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ
αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με το
ασφυκτικό καθεστώς του Νόμου Κα-
τρούγκαλου. Από τις προωθούμενες αλλα-
γές του υπουργείου Εργασίας προκύπτουν
τα εξής:

Οι αλλαγές
1. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται

δικαίωμα επιλογής πρώην φορέα στους
ασφαλισμένους. 

2. Με αίτηση του ασφαλισμένου προς τον
e-ΕΦΚΑ που θα πρέπει να υποβληθεί
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και θα ανα-
τρέχει στην 1η Ιανουαρίου 2017, οι αι-
τούντες θα επιλέξουν τον πρώην φορέα
με τις διατάξεις του οποίου θα συνεχί-
σουν την ασφάλισή τους εντός του e-
ΕΦΚΑ. 

3. Αίτηση επιλογής πρώην φορέα θα μπο-
ρούν να υποβάλουν και πρόσωπα που
έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιο-
δότησης, προκειμένου να καθοριστεί η
αρμόδια εντός του e-ΕΦΚΑ υπηρεσία
για την επεξεργασία της αίτησης. 

4. Προβλέπεται η ένταξη ασφαλισμένων
που έχουν επιλέξει ή επιλέγουν και την

προαιρετική καταβολή δεύτερης εισφο-
ράς, δεδομένου ότι και για τους τελευ-
ταίους πρέπει να καθοριστεί ο φορέας
με βάση τις διατάξεις του οποίου κατα-
βάλλει τις αναλογούσες εισφορές ο ερ-
γοδότης.

5. Η επιλογή φορέα δεν θα οδηγήσει σε
επιστροφή επιπλέον εισφορών που εί-
χαν καταβληθεί ή σε αναζήτηση επιπλέ-
ον εισφορών που δεν είχαν καταλογι-
σθεί για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου
2017 έως τον μήνα της δήλωσης.

Ο σκοπός
Σκοπός των σχετικών διατάξεων είναι η

παροχή δυνατότητας επιλογής του ενταχ-
θέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο θα
υπάγονται ασφαλισμένοι οι οποίοι υπά-
γονταν σε δύο φορείς κύριας ασφάλισης
λόγω ιδιότητας (μηχανικοί, δικηγόροι, ια-
τροί) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και κα-
τέβαλλαν διπλές εισφορές παρότι είχαν
μία απασχόληση. Όπως αναφέρεται στην
αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με
το άρθρο 20 του ν. 4488/2017 αποσυνδέ-
θηκε η υπαγωγή στην ασφάλιση των δικη-
γόρων και των μηχανικών από την εγγρα-

φή στους Δικηγορικούς Συλλόγους και
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αντί-
στοιχα. 

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου
2017 οι δικηγόροι και οι μηχανικοί υπά-
γονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ως μη
μισθωτοί εφόσον προβούν σε έναρξη
άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια
ΔΟΥ και ως έμμισθοι ή μισθωτοί, αντίστοι-
χα, εφόσον απασχοληθούν σε συγκεκρι-
μένο εντολέα ή εργοδότη, αντίστοιχα. Στη
δεύτερη περίπτωση, ανέκυψε ζήτημα για
τον αρμόδιο φορέα ασφάλισης από
1/1/2017, ιδίως για πρόσωπα με «κλειστά»
βιβλία.

Σημειώνεται ότι στον νόμο Κατρούγκα-
λου δεν υπήρξε πρόνοια για την επιλογή
του πρώην φορέα, στον οποίο θα θεωρεί-
ται ότι διανύεται ο χρόνος ασφάλισης από
01/01/2017 και έπειτα, εφόσον ο ασφαλι-
σμένος δεν επέλεγε τη συνέχιση της δι-
πλής ασφάλισης, με συνέπεια να ανακύ-
ψει ζήτημα στη θεμελίωση του συνταξιο-
δοτικού του δικαιώματος.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κωστής Χατζηδάκης:
Ευχαριστημένοι από 
το 1555 οκτώ 
στους δέκα πολίτες

Οι οκτώ στους δέκα πολίτες δηλώνουν από-
λυτα ή πολύ ικανοποιημένοι από το επίπεδο
των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του τε-
τραψήφιου αριθμού 1555, όπου δίνονται
απαντήσεις για θέματα του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ
και του ΟΠΕΚΑ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της έρευνας που παρουσίασε ο υπουργός Ερ-
γασίας Κωστής Χατζηδάκης, στον ΕΦΚΑ το
74,9% των πολιτών εξυπηρετήθηκε άμεσα και
σε πρώτο επίπεδο, το 81,4% θα συστήσει ανε-
πιφύλακτα την υπηρεσία σε φίλους ή συγγε-
νείς και το 76,9% αξιολόγησε θετικά την απο-
τελεσματικότητα για την επίλυση του θέματός
τους. Οι πολίτες που απευθύνθηκαν στο 1555
για θέματα ΟΑΕΔ, δήλωσαν σε ποσοστό 62,9%
ότι εξυπηρετήθηκαν σε πρώτο επίπεδο, το
82,7% θα συστήσει την υπηρεσία σε φίλους και
συγγενείς, ενώ το 81,1% αξιολόγησε θετικά την
αποτελεσματικότητα για την επίλυση της υπό-
θεσης τους. Τέλος, ευχαριστημένο δήλωσε το
89,7% των πολιτών που απευθύνθηκαν στον
τετραψήφιο αριθμό για θέματα ΟΠΕΚΑ (επι-
δόματα, παροχές κ.λπ.).

ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή 
και απάτες 62 εκατ.!

Παράνομες επιδοτήσεις μέσω αναπτυξιακού
νόμου σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία και συνεται-
ρισμούς, απάτες με «εξαφανισμένους εμπό-
ρους», απόκρυψη ΦΠΑ και αδήλωτα εισοδήμα-
τα, φορολογητέας ύλης 62 εκατ. ευρώ, αποκά-
λυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά το α’ δίμηνο
του έτους! Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι
«εξαφανισμένος έμπορος» που έκανε παράνο-
μες συναλλαγές ύψους 32 εκατ. ευρώ, με τον
απολεσθέντα ΦΠΑ για το Δημόσιο να ανέρχεται
σε 7 εκατ. ευρώ. Τέλος, σε έλεγχο που έγινε σε
επιχείρηση στην Καλλιθέα, αποκαλύφθηκε
«πάρτι» με αδήλωτους εργαζομένους.

Σήμερα πληρώνονται 
οι αναστολές Ιανουαρίου 

Σήμερα καταβάλλεται η αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού σε 43.949 εργαζομένους των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε
αναστολή τον Ιανουάριο. Το σχετικό κονδύλι
ανέρχεται σε 16,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, την ίδια
ημέρα θα καταβληθεί το ποσό των 9,2 εκατ.
ευρώ για πληρωμή αποζημίωσης ειδικού
σκοπού για τον μήνα Ιανουάριο σε 17.819
επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.
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Τα πέντε SOS για το νέο 
πλαίσιο επιλογής 
συνταξιοδοτικής κάλυψης 

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ι  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ

Τι αλλάζει σε όσους
έχουν διπλή ασφάλεια



Στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι αγορα-
στές έχουν προβάδισμα, με αποτέλεσμα
την ανοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη.
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν πραγμα-
τοποιήσει ολική επαναφορά και μένει
να διαφανεί αν διατηρηθεί το ενδιαφέ-
ρον για τους συγκεκριμένους τίτλους.
Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης θέλει επιβε-
βαιωμένα 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, με «φίλτρο»
δύο συνεδριάσεων, οι αμέσως επόμε-
νες εντοπίζονται στις 931, 917 (εκθετι-
κός ΚΜΟ 60 ημερών) και η ζώνη 900 -
885, την οποία υπερασπίζονται οι δύο
ΚΜΟ 200 ημερών. Για τον δείκτη υψη-
λής κεφαλαιοποίησης, η μέχρι πρότινος
αντίσταση στις 2.200 - 2.240 μονάδες
έχει μετατραπεί σε βραχυπρόθεσμη

στήριξη, με ενδιάμεση στήριξη στις
2.280 μονάδες και όσο ανθίστανται, οι
«buyers» έχουν ελπίδες για αναρρίχη-
ση προς τις 2.366 - 2.390 μονάδες. Αντί-

θετα, κλείσιμο χαμηλότερα των 2.200
μπορεί να βάλει σε δοκιμασία την επό-
μενη στήριξη και στις 2.175 - 2.135
(σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).

Σε νέα μονοπάτια η Ευρωπαϊκή
Πίστη Asset Management

«Πατάει γκάζι» η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset
Management, προκειμένου να λειτουργήσει
και ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργα-
νισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟ-
ΕΕ). Έχοντας λάβει την άδεια της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και έχοντας πλέον τροποποι-
ήσει το καταστατικό της, η εταιρεία προχωρεί
στην ενίσχυση των σχετικών της τμημάτων
που εμπλέκονται στη διαχείριση επενδύσεων,
χαρτοφυλακίου και κινδύνων. Βλέπετε, ως
εταιρεία διαχείρισης οργανισμών εναλλακτι-
κών επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset
Management θα έχει πλέον αυξημένες ανάγ-
κες. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων νομικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρι-
σης, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, απο-
τίμησης χαρτοφυλακίου, τήρησης κανονιστι-
κών διατάξεων, τήρησης μητρώου μεριδιού-
χων, διαχείρισης υποδομών και εγκαταστά-
σεων, διαχείρισης ακινήτων, διαφήμισης και
εμπορικής προώθησης κ.ά.

Η Τεχνική Ολυμπιακή επενδύει
και στο real estate 

H Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε ότι στο
πλαίσιο του εξαγγελθέντος επενδυτικού της
προγράμματος συμμετείχε σε πλειστηριασμό
τριώροφου κτιρίου καταστημάτων και δύο
υπογείων ορόφων συνολικής επιφάνειας
4.267 μ2 επί οικοπέδου εκτάσεως 4.570 μ2,
ευρισκόμενο στο 2ο χλμ. της λεωφόρου Βά-
ρης-Κορωπίου στο Κορωπί Ανατολικής Αττι-
κής, όπου πλειοδότησε προσφέροντας το πο-
σό των 2.512.000 ευρώ.

Interlife: Δύο νέα προγράμματα
ασφάλισης κατοικίδιων 

Δύο νέα προγράμματα ασφάλισης κατοικί-
διων, το PETcare Basic και το PETcare Plus,
δημιούργησε η Interlife Ασφαλιστική που
απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να προ-
σφέρουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στον
πιο πιστό τους σύντροφο. Τα προγράμματα
αφορούν την ασφάλιση σκύλων, ανεξαρτήτως
ράτσας, καθαρόαιμων ή μη, ηλικίας από 3 μη-
νών έως 10 ετών και είναι ετησίως ανανεού-
μενα, ενώ παρέχονται σε δύο σχέδια το καθέ-
να σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές και έκπτω-
ση σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τον ρόλο της ως βασικού εταίρου των ελληνικών επιχειρήσεων για
ένα αύριο προόδου, ευημερίας και αειφορίας επιβεβαιώνει η Al-
pha Bank μέσα από την ενεργό συμμετοχή της στην εθνική προ-
σπάθεια για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Η τράπεζα απευθύνει πρόσκληση
προς τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να δανειοδοτηθούν στο
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) να υπο-
βάλουν τα αιτήματά τους για χρηματοδότηση επενδυτικών σχε-
δίων. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, με την επιτυχή ολο-
κλήρωση της πρώτης αναπτυξιακής ΑΜΚ στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα από το 2009, η Alpha Bank είναι σε θέση να επιτελέσει
ηγετικό ρόλο στη νέα εποχή που σηματοδοτεί το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στηρίζοντας έμ-
πρακτα τη μεγέθυνση και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών επι-
χειρήσεων και τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο
βιώσιμο, ψηφιακό και εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης.

Η Optima bank ανακοίνωσε την έναρξη υποδοχής αιτήσε-
ων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ελλάδα 2.0». Η ανακοίνωση ακολουθεί την
επίσημη υπογραφή της σχετικής επιχειρησιακής συμφω-
νίας με το ελληνικό Δημόσιο τον Δεκέμβριο του 2021. Η
ενεργοποίηση του προγράμματος σηματοδοτεί μία από τις
σημαντικότερες στιγμές για την ελληνική οικονομία, την
επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Η συμμετοχή της
Optima bank στη διαδικασία αυτή έχει ουσιαστική και
πρακτική σημασία και θα συμβάλει στην ενίσχυση των επι-
χειρήσεων, μέσω της χρηματοδότησης καινοτόμων και νέ-
ων επενδυτικών σχεδίων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Και η Optima υποδέχεται αιτήσεις για χρηματοδότηση

Alpha Bank: Προσκλητήριο για δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης
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Οι τράπεζες στο επίκεντρο του χρηματιστηρίου



Μια σημαντική νίκη στη διαμάχη της με μια ακόμη
εταιρεία που προχώρησε σε προσπάθεια υποκλοπής του
εμπορικού σήματος easy, αυτή τη φορά στην Ελλάδα,
καταγράφει η easyGroup. Όπως αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της η εταιρεία, η προσπάθεια υποκλοπής τού σήμα-
τος έγινε από τον Νικόλαο Αγραφιώτη, για επιχείρηση
με την επωνυμία easyairpark που διατηρούσε χώρο
στάθμευσης για ταξιδιώτες του αεροδρομίου «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος». Το Πρωτοδικείο Αθηνών και πιο συγ-
κεκριμένα το Τμήμα Ειδικού Εμπορικού Δικαίου δημο-
σίευσε την απόφασή του τον Ιανουάριο 2022, αναγνώρι-
σε τα δικαιώματα της easyGroup, δέχθηκε όλα τα επι-
χειρήματά της και αναγνώρισε τη μεγάλη φήμη και την
ισχυρή διακριτική ικανότητα της ένδειξης easy ως εμ-
πορικού σήματος, διακριτικού γνωρίσματος των δρα-
στηριοτήτων της. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση
της easyGroup, το δικαστήριο διέταξε την παύση κάθε
χρήσης της ένδειξης easyairpark.gr από τον κ. Αγρα-
φιώτη και τη μεταβίβαση του ομώνυμου domain name
στην easyGroup, με απειλή ποινής 5.000 ευρώ για κάθε
παράβαση και έναν μήνα κράτηση.

Θεσσαλονίκη: Έλληνες 
και Αμερικανοί στήριξαν 
τα ξενοδοχεία το 2021

Περισσότερες κατά 50,63% καταγράφηκαν το 2021 οι
διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης,
έναντι του 2020, αλλά λιγότερες κατά 55,02% σε σχέση
με το 2019, με τους Έλληνες επισκέπτες να κρατούν για
ακόμη μία χρονιά τα σκήπτρα, ενώ ακολούθησαν οι του-
ρίστες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Κύ-
προ και το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε
ανακοίνωση η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ),
οι διανυκτερεύσεις Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στα
ξενοδοχεία της πόλης διαμορφώθηκαν πέρυσι σε
1.098.455, έναντι 729.246 το 2020 (+50,63%) και
2.442.020 το 2019 (-55,02%). Η πληρότητα σε επίπεδο
διανυκτερεύσεων ατόμων των ξενοδοχείων της περιο-
χής για το 2021 έφθασε στο 36,2%, χωρίς να λειτουργούν
όλα τα ξενοδοχεία, έναντι 61,3% το 2019, με όλα τα ξενο-
δοχεία ανοικτά.

Société Générale: Αύξηση κερδών 
Η Société

Générale ανακοί-
νωσε καθαρά κέρ-
δη αυξημένα το δ’
τρίμηνο του προ-
ηγούμενου έτους,
καθορίζοντας μια
πολιτική διανομής
στους μετόχους
ύψους 2,75 ευρώ
ανά μετοχή. Η γαλλική τράπεζα τόνισε πως τα καθαρά
κέρδη τριμήνου διαμορφώθηκαν στο 1,79 δισ. ευρώ σε
σχέση με τα 470 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου έτους. Οι αναλυτές ανέμεναν 1,27 δισ.
ευρώ. Τα καθαρά τραπεζικά έσοδα αυξήθηκαν στα 6,62
δισ. ευρώ στο τρίμηνο, από τα 5,84 δισ. ευρώ πριν από
έναν χρόνο. Η Société Générale τόνισε ότι θα προτείνει
μέρισμα 1,65 ευρώ ανά μετοχή στη συνέλευση των μετό-
χων της 17ης Μαΐου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

PepsiCo: Πρώτη εταιρεία αναψυκτικών
με 100% ανακυκλωμένο πλαστικό

Η PepsiCo Hellas, πιστή στη δέσμευσή της για
λιγότερο πλαστικό και έναν πιο πράσινο πλανήτη,
γίνεται η πρώτη και μοναδική εταιρεία αναψυκτι-
κών στην Ελλάδα που από τον Ιανουάριο του 2022
διαθέτει το 100% των εμβληματικών προϊόντων της
(Pepsi, Lipton, Ήβη) σε μπουκάλι από 100% ανα-
κυκλωμένο πλαστικό (rPet). Με αυτόν τον τρόπο,
σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρία
συμβάλλει έμπρακτα στην κυκλική οικονομία,
στην οποία τα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμο-
ποιούνται πολλές φορές και δεν καταλήγουν
απορρίμματα, περιορίζοντας σημαντικά την περι-
βαλλοντική ρύπανση από το πλαστικό. Παράλλη-
λα, η PepsiCo Hellas με βασικό στρατηγικό άξονά
της τη βιώσιμη ανάπτυξη συνεργάζεται με φορείς
που αγωνίζονται για την προστασία του πλανήτη.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζεται με τον οργανι-
σμό Aegean Rebreath και με τη συμβολή του Δή-
μου Αντιπάρου στηρίζει την ανάπτυξη ενός προ-
γράμματος για την προστασία του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος στο νησί.

Cenergy κατά ΗΠΑ για τους δασμούς
στη Σωληνουργεία Κορίνθου

H Cenergy Holdings SA ανακοίνωσε ότι την 8η
Φεβρουαρίου 2022 το υπουργείο Εμπορίου (DoC)
των ΗΠΑ δημοσίευσε τα τελικά αποτελέσματα της
διοικητικής διαδικασίας επανελέγχου που διεξή-
γαγε το DoC για την
περίοδο αναφοράς
από τις 19 Απριλίου
2019 έως τις 30 Απρι-
λίου 2020 («POR») σε
σχέση με μια διαταγή
για επιβολή δασμών
αντιντάμπινγκ στις ει-
σαγωγές σωλήνων
μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα. Ως αποτέλε-
σμα, το DoC καθόρισε για την περίοδο αναφοράς
ποσοστό δασμού αντιντάμπινγκ ύψους 41,04% με
βάση το σύνολο των διαθέσιμων δυσμενών πραγ-
ματικών περιστατικών (AFA) για την υποχρεωτικά
συμμετέχουσα εταιρεία Σωληνουργεία Κορίνθου
ΑΕ, τον κλάδο σωλήνων χάλυβα της Cenergy
Holdings. Η Σωληνουργεία Κορίνθου προτίθεται
να ασκήσει έφεση ενώπιον του Δικαστηρίου Διε-
θνούς Εμπορίου των ΗΠΑ κατά της απόφασης του
DoC, ενώ παράλληλα συνεχίζει να συνεργάζεται
ενεργά με το DoC προκειμένου να ανατρέψει το
προσδιορισθέν τελικό περιθώριο δασμού.
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Προσπάθεια υποκλοπής του
σήματος easy στην Ελλάδα

Στις «Most Sustainable 
Companies 2022» η Wind

Η Wind Ελλάς εντάχθηκε στην ομάδα των «The Most
Sustainable Companies in Greece» για το 2022, αποτε-
λώντας έναν από τους πρεσβευτές ενός νέου βιώσιμου
μοντέλου ανάπτυξης της χώρας μας. Αυτή η ιδιαίτερα
σημαντική διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της
Wind για βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στον άνθρωπο,
την κοινωνία και το περιβάλλον και την ουσιαστική συμ-
βολή της στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
των Ηνωμένων Εθνών.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο τρόμος από τους χούλιγκαν
συνεχίζει να πλανάται πάνω
από τη Θεσσαλονίκη μετά τη

δολοφονία του Άλκη. Έτσι, αναβλήθη-
κε η πορεία που είχε προγραμματιστεί
για τις 19 Φεβρουαρίου στην Καμάρα
από τους φίλους του δολοφονημένου
οπαδού του Άρη, ενώ το περιβόητο
«φιλικό συμφιλίωσης» μεταξύ των
«κιτρινόμαυρων» και του ΠΑΟΚ είναι
όνειρο απατηλό. Βαίνει προς ματαί-
ωση!
Οι φίλοι του αδικοχαμένου Άλκη έβγα-
λαν την εξής ανακοίνωση: «Η προ-
γραμματισμένη πορεία για 19/2 με
αφορμή τον άδικο θάνατο του Άλκη θα
αναβληθεί μέχρι νεωτέρας λόγω
ύπαρξης ενδοιασμών για διενέξεις και
συγκρούσεις μεταξύ οπαδών διαφορε-
τικών ομάδων, γεγονός που θα αμαύ-
ρωνε τη μνήμη του Άλκη και θα ερχό-
ταν σε σύγκρουση με τον σκοπό της
πορείας. Το κλίμα εντός της πόλης εί-
ναι ιδιαίτερα φορτισμένο και η συγκε-
κριμένη πορεία μπορεί να δημιουργή-
σει ερεθίσματα που θα αφυπνίσουν

πάλι αυτά τα ορμέμφυτα και μη ανθρώ-
πινα αισθήματα που αποτελούν λυδία
λίθο του μίσους και του διχασμού. Άλ-
κη, ζεις. Εκ μέρους της παρέας του».
Και έχουν δίκιο, καθότι η κατάσταση
στη Θεσσαλονίκη είναι ανεξέλεγκτη
και ο φόβος για αντίποινα ή ενδεχόμε-
νες προβοκάτσιες κατά την πορεία
υπαρκτός, ενώ η συμπρωτεύουσα μοι-
άζει «ελεύθερη πολιορκημένη» από
τους χουλιγκάνους. Ειδικά μετά τις
ανατριχιαστικές απολογίες των συλλη-
φθέντων στην ανακρίτρια, ο κόσμος
στη Θεσσαλονίκη είναι αποσβολωμέ-
νος από το μέγεθος της βαρβαρότητας

των αδίστακτων χούλιγκαν, αλλά και τη
βεβαιότητα ότι δεν θα τιμωρηθούν για
άλλες αξιόποινες πράξεις. Διότι, όπως
ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρώην αστυνομι-
κός διευθυντής της πόλης Βασίλης
Μωυσίδης, δεχόταν πιέσεις από παρά-
γοντες των ΠΑΕ να αφήσουν ελεύθε-
ρους όσους συλλαμβάνονταν!
Εξίσου σοκαριστικές ήταν και οι δηλώ-
σεις εν ενεργεία αστυνομικού στο Me-
tropolis ότι έβλεπαν στα αποδυτήρια
σακούλες με «πολεμικό υλικό» που
έφερναν από τις ΠΑΕ(!), αλλά είχαν εν-
τολή να μην παρεμβαίνουν. 
Όσον αφορά το φιλικό παιχνίδι, ο διευ-

θύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Μά-
κης Γκαγκάτσης δήλωσε, εξερχόμε-
νος του δικαστικού μεγάρου, ότι συμ-
φωνήθηκε. Η απάντηση του Άρη, μέσω
διαρροών, ήταν πως δεν συμφωνήθηκε
απολύτως τίποτα. Πρώτα θα καταδικα-
στούν οι ένοχοι της δολοφονίας του
Άλκη και μετά θα γίνει η συζήτηση για
φιλικό. Ωστόσο, υπάρχει και ένα ακό-
μη, μεγάλο ερώτημα: Ποιος θα είναι
αυτός που θα ξεκινήσει την καμπάνια
συμφιλίωσης πρώτα των διοικήσεων
και μετά των απλών οπαδών; Το πρό-
σωπο που θα είναι υπεράνω ομάδων
και κοινά αποδεκτό πιθανόν και να μην
υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητεί-
ται, πάντως.

Αναβλήθηκε, υπό τον φόβο
των χούλιγκαν, η πορεία 
των φίλων του Άλκη 
στην Καμάρα, προς ματαίωση
και το φιλικό Άρης - ΠΑΟΚ

«Ελεύθεροι πολιορκημένοι» 
οι Θεσσαλονικείς



ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και Λαμία -
Παναθηναϊκός είναι τα ζευγάρια
των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελ-
λάδας και το ερώτημα είναι το εξής:
Σε ποιες ημερομηνίες θα παίξουν;
Δεν έχουν, ακόμα, οριστεί, ενώ θα
έπρεπε. Το πρόγραμμα είναι σού-
περ φορτωμένο από τις συνεχείς
αναβολές.

Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι, η
διοργανώτρια αρχή, η ΕΠΟ, όταν
βρει τις μεσοβδόμαδες ημερομη-
νίες, ύστερα από ποιους αγώνες του
Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα τους
βάλει να παίξουν; Μήπως θα έχει
προηγηθεί ή θα ακολουθεί ντέρμπι,
και ο ένας εκ των δυο υποψηφίων
για τον τίτλο θα έχει καταπονηθεί
περισσότερο;

Στους προημιτελικούς της Τετάρ-
της, ο ΠΑΟΚ πήγε μεγαλειώδη νίκη
2-1 με ανατροπή επί της ΑΕΚ στο

ΟΑΚΑ, με γκολ των Κούρτιτς και Μι-
τρίτσα στις καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ
είχε προηγηθεί στο 83’ με τον Σιμό-
ες, πρώτο ματς στην Τούμπα 0-0. 

Ο Ολυμπιακός νίκησε στην παρά-
ταση 3-1 τον Παναιτωλικό, από τον

οποίο είχε χάσει 2-1 στο Αγρίνιο. Τον
έσωσε ο Μασούρας με δυο γκολ.

Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Πα-
λάσιος πέρασε 1-0 από την Καρδίτσα
κόντρα στην Αναγέννηση, πρώτο
ματς 4-0.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, πότε θα γίνει; Αποδοκιμασίες των 
«πρασίνων» στο Κορωπί

Στην εποχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου,
περισσότεροι από 40 οπαδοί του Παναθηναϊκού
εμφανίστηκαν στο Κορωπί μετά την επιστροφή
της αποστολής από την Καρδίτσα και μίλησαν σε
πολύ σκληρό ύφος προς τους παίκτες, εξαιτίας
των τελευταίων ανεπιτυχών αποτελεσμάτων. Ποι-
ος τους έδωσε το δικαίωμα; Ουδείς. Κατά την
αποχώρησή τους, μάλιστα, προκάλεσαν και ζη-
μιές στον χώρο.

Κουρμπέλης ύστερα 
από 425 ημέρες!

Ύστερα από 425 ολόκληρες ημέρες επέστρεψε
στον Παναθηναϊκό ο αρχηγός του Δημήτρης
Κουρμπέλης και χρησιμοποιήθηκε για 20 λεπτά
στη νίκη 1-0 του Παναθηναϊκού επί της Αναγέννη-
σης Καρδίτσας στο Κύπελλο. Για ένα πρόβλημα
στο πόδι του, ο Κουρμπέλης, εκ των βασικών και
της εθνικής πριν τραυματιστεί, έμεινε ασυνήθιστα

μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός γηπέδων.
Αναμένεται να δώσει ποιότητα στη μεσαία
γραμμή. 

Κίτσος, ο «νέος Τσιμίκας»
Στο πρόσωπο ενός 18χρονου, του Φώτη Κίτσου,

ο Ολυμπιακός βρήκε τον «νέο Τσιμίκα». Ήταν εκ-
πληκτικός στο παιχνίδι Κυπέλλου 3-1 με τον Παναι-
τωλικό στο Φάληρο. Ο Πορτογάλος προπονητής του
Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς μπορεί να υπερηφα-
νεύεται με την περίπτωση του Κίτσου, καθότι τον πή-
ρε από αριστερό εξτρέμ που έπαιζε στην Κ19 και τον
έκανε ελπιδοφόρο αριστερό μπακ!

Στα 15 δισ. ευρώ 
τα τηλεοπτικά!

Σύμφωνα με τους «Times» και το RMC Sport, ο
πρόεδρος των ευρωπαϊκών συλλόγων και ιδιο-
κτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, Νασέρ αλ-Κελαϊφί,
έκλεισε συμφωνία τηλεοπτικών δικαιωμάτων για
το νέο Champions League της UEFA, έναντι 15
δισ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Τι σημαίνει
πρακτικά αυτό; Ότι εγκαταλείπεται κάθε ιδέα δη-
μιουργίας της European Super League.

Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ 2-1 επί της ΑΕΚ στον προημιτελικό
Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ, ο Ρουμάνος τεχνικός του «δικεφάλου
του Βορρά» Ραζβάν Λουτσέσκου ζήτησε συγγνώμη για τις
δηλώσεις που είχε κάνει στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, 0-
0. Τότε, είχε χαρακτηρίσει «μικρή ομάδα» την ΑΕΚ. Τόνισε
προχθές ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν, αλλά έριξε
και το καρφί του, «μας έκλεψε τον τίτλο το 2018».

Σε δύσκολη 
θέση 
ο Γιαννίκης

Σε δεινή θέση μετά και τη νέα ήττα στο ΟΑΚΑ 2-1 από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο προπονη-
τής της «Ένωσης» Αργύρης Γιαννίκης. Βάλλεται από τον κόσμο της ομάδας για λάθη
που… δεν έκανε. Ο Μελισσανίδης, ωστόσο, δεν θα πάρει αποφάσεις εν θερμώ, συν το
γεγονός ότι η ΑΕΚ θα παίξει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο μεθαύριο, Κυριακή.

SPORTS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 27
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Συγγνώμη και «καρφί» Λουτσέσκου
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Bαλέρια-Ασημούλα θα βαφτιστεί η
κόρη του Γιώργου Λιανού.

• «Τη σωστή στιγμή θα αποφασί-
σουμε», δήλωσε η Ιωάννα Μα-
λέσκου για την περαιτέρω συ-
νεργασία της με τον ΣΚΑΪ.

• Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει γενέ-
θλια την ίδια ημέρα με την κόρη της
Ελένης Μενεγάκη, Λάουρα.

• Πικρά λόγια και ειρωνείες δέ-
χτηκε η Μαρία Ηλιάκη κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης της.
«Άκουσα πολλά “χαριτωμένα”
για την ηλικία και τον σύντροφό
μου», σχολίασε στο Instagram.

• Το Σάββατο θα κάνει είσοδο στο
«Survivor» η Κάτια Ταραμπάνκο.

• «Μπορεί και να έχουμε χωρί-
σει», ισχυρίσθηκε η «μαχήτρια»
Ασημίνα Χατζηανδρέου για τον
Χρήστο Δάντη.

• Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδoυ έδωσε
τα χέρια με την παραγωγή του ΣΚΑΪ για
το μουσικό σόου «The masked
singer».

• Ταξίδι αναψυχής στο Παρίσι
για τη Μαρίνα Πατούλη και τον
σχεδιαστή Βασίλη Χολέβα, αλλά
και για τους παντρεμένους Τόνια
Σωτηροπούλου και Κωστή Μα-
ραβέγια. 

• Η Μαίρη Συνατσάκη άλλαξε πάλι τα
μαλλιά της, υιοθετώντας την κουπ της
Μπίλι Άιλις.

• Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
«έδωσε πόνο» με το μικροσκο-
πικό μαγιό της σε παραλία της
Χαβάης.

• Η δημοτική τραγουδίστρια Γωγώ
Τσαμπά θα συνεργαστεί δισκογραφικά
με γνωστό τράπερ!

• Η Φαίη Σκορδά είχε γενέθλια. Έκλει-
σε τα 42!

Η
μάχη των μαχών αναμένε-
ται να δοθεί στη φετινή
λαμπερή γιορτή των βρα-
βείων « Ίρις». Η Ελληνική

Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνω-
σε τις 20 ταινίες μεγάλου μήκους που
θα κονταροχτυπηθούν για ένα από τα
22 εγχώρια «Όσκαρ» του 2022, κι όλες
είναι μία και μια!

Το πανάκριβο έπος «Σμύρνη μου
αγαπημένη» της Μιμής Ντενίση με το
πολυπληθέστατο λαμπερό καστ θα
αναμετρηθεί με τον «Άνθρωπο του Θεού» της Yelena
Popovic με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη, όπως
επίσης με το ιστορικό «Καλάβρυτα 1943» με τον σπου-
δαίο Σουηδό ηθοποιό Μαξ φον Σίντοφ αλλά και την
ταινία μυθοπλασίας «Αλέξανδρος, ο Μακεδών» του
Τάκη Βογόπουλου, που βρέθηκε μια αναπνοή από τα
χολιγουντιανά Όσκαρ.

Στην τελική λίστα υποψηφιοτήτων φιγουράρουν
επίσης το «18» του Βασίλη Δούβλη, η «Αγέλη προβά-
των» του Δημήτρη Κανελλόπουλου, η «Αγία Έμυ» της
Αρασέλης Λαιμού, «Η βοή του κόσμου» του Πέτρου
Σεβαστίκογλου, «Η καταπακτή» του Ιωάννη Ζωγραφά-
κη, τα «Μαγνητικά πεδία» του Γιώργου Γούση, «Ο άν-
θρωπος με τις απαντήσεις» του Στέλιου Καμμίτση, η
«Σελήνη, 66 ερωτήσεις» της Ζακλίν Λέντζου, το «EX»
του Γιώργου Μαρκάκη, το «Monday» του Αργύρη Πα-
παδημητρόπουλου, η «Musa» του Νίκου Νικολόπου-

λου, ο «Orfeas2021» του Φιλ Ιερό-
πουλου, το «Patchwork» του Πέτρου
Χαραλάμπους, το «REM: Ταχείες Κι-
νήσεις Οφθαλμού» του Κάρολου Ζω-
ναρά, το «Sick» των Άρη και Λάκη Ιω-
νά και, τέλος, το «The timekeepers of
eternity» του Αριστοτέλη Μαραγκού.

Το φετινό σύνθημα της μεγάλης κι-
νηματογραφικής ετήσιας διοργάνω-
σης είναι «Είμαστε έρωτας»! Άλλω-
στε αυτό είναι και τα «Ίρις»: Μια γιορ-
τή προς τιμήν του έρωτα για το σινε-

μά, από και προς τις ταινίες, τους δημιουργούς, τη σκο-
τεινή αίθουσα, το κοινό, αναφέρουν οι διοργανωτές. 

Στο σχετικό τρέιλερ που ανέβηκε στις διαδικτυακές
σελίδες χρησιμοποιήθηκαν πλάνα από ταινίες που
έχουν συμμετάσχει στις δώδεκα προηγούμενες διορ-
γανώσεις των βραβείων ντυμένα μουσικά με το κομ-
μάτι «Ηλιαχτίδα» των Melentini feat. Vasilis Dokakis
από την ταινία «Άφτερλωβ».

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου
ανακοίνωσε τις 20 ταινίες
μεγάλου μήκους που 
θα κονταροχτυπηθούν για ένα 
από τα 22 εγχώρια «Όσκαρ» του 2022

Κινηματογραφικά
μεγαθήρια 
με φόντο την Ντενίση

ΒΡΑΒΕΙΑ «ΙΡΙΣ»



Δον Νίνο

Είκοσι χρόνια επιτυχημένης καριέρας κλείνει
φέτος ο εκκεντρικός ποπ σταρ Νίνο Ξυπολιτάς
και το γιόρτασε με μια επική φωτογράφιση που
παραπέμπει σε προηγούμενες δεκαετίες. Ο αντι-
συμβατικός τραγουδιστής πόζαρε ντυμένος στα
total black με γυαλιά ηλίου, γάντια και ύφος
«Δον», ανακοινώνοντας την επιστροφή του στις
πίστες, έπειτα από δύο χρόνια απουσίας. «Πάμε
να χαράξουμε το 2022, και όχι μόνο, παρέα! Χρο-
νιά-σταθμός. Είκοσι χρόνια μαζί. Ναι, είναι 20!»
ανέφερε στα προσωπικά του social media.

Ρολόι χιλιάδων ευρώ

Η Ελένη Μενεγάκη, λίγο πριν από την έναρ-
ξη της εκπομπής της, πόζαρε στο Instagram
με άψογο μακιγιάζ, φορώντας ρολόι που κο-
στίζει μια μικρή περιουσία. Όπως διακρίνεται
στη φωτογραφία, πρόκειται για το Rolex
«Submariner Hulk» από ανοξείδωτο ατσάλι
και με αυτόματο μηχανισμό, με τσουχτερή τι-
μή πώλησης, ως μεταχειρισμένο, πάνω από
30.000 ευρώ! Η «ωραία Ελένη» έχει εκλεπτυ-
σμένο γούστο και επενδύει οικονομικά σε
ακριβά προσωπικά αξεσουάρ, ενώ αρκετές
φορές συνοδεύει τα εντυπωσιακά σύνολα
των τηλεοπτικών της εμφανίσεων με κομμά-
τια διαφημιστικού σκοπού.

Ρομαντική απόδραση για δύο. Το
αγαπημένο ζευγάρι της showbiz
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και
Μπέσσυ Μάλφα ξέκλεψε λίγο
χρόνο από τις επαγγελματικές
του υποχρεώσεις για ένα ταξιδά-
κι-αστραπή στην Αρχαία Γορτυ-
νία. «Κι ενώ όλα ήταν ρόδινα και
ευτυχισμένα, άρχισε να με αφή-
νει λίγο μόνη μου… Γιατί; Έπαιζε
με το ντρόουν του!», αποκάλυψε
η ηθοποιός, με τον πρωταγωνιστή
να της χαρίζει ένα τρυφερό φιλί
συγγνώμης.

Φιλί 
συγγνώμης

Τ
ο πρώτο του βιβλίο εξέδωσε ο γνωστός δημοσιογράφος
και παρουσιαστής της ΕΡΤ Κώστας Λασκαράτος. Η εξαι-
ρετική έκδοση με τίτλο «Πολιτισμός και εξωστρέφεια»

εστιάζει στον ρόλο των μουσείων και άλλων πολιτισμικών φορέ-
ων στην πολιτιστική διπλωματία και τη διεθνή αλληλοκατανόη-
ση. Τον πρόλογο υπογράφει η σπουδαία πρύτανης του Πανεπι-
στημίου της Νέας Υόρκης Katherine Fleming, ενώ το επιμύθιο ο
σημαντικός ιστορικός Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής στο Πανε-
πιστήμιο του Πρίνστον. Ο Μίκης Θεοδωράκης, λίγο πριν φύγει
από τη ζωή, είχε καταθέσει την άποψή του στον συγγραφέα και
για πρώτη φορά αυτή δημοσιεύεται μέσα στις σελίδες του βιβλί-
ου. Φιλοξενείται, επίσης, σειρά συνεντεύξεων και άρθρων προ-
σωπικοτήτων οι οποίες, εκ της θέσης τους, διαδραμάτισαν ρόλο
στο πεδίο της πολιτιστικής εξωτερικής πολιτικής, όπως ο τέως
ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος και οι πρώην πρωθυπουργοί
Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. 

ΠΠρεμιέρα γιοκ
Αναβάλλεται η θεατρική παράσταση «Ο Όσκαρ και η κυρία Ροζ» με
τους Μαρίνα Καλογήρου, Θανάση Τσαλταμπάση. Το έργο θα
ανέβαινε στη σκηνή του «Αμφι-θεάτρου» με προγραμματισμένη
πρεμιέρα τη 19η Φεβρουαρίου, όμως για άγνωστους λόγους
ματαιώθηκε. «Δυστυχώς η παράσταση δεν μπορεί να γίνει, ούτε και
να παίξω αυτόν το ρόλο που τόσο λαχταρούσα! Και λυπάμαι πολύ για
αυτό», ανακοίνωσε η ηθοποιός.

Άρον άρον εγκατέλειψε την Αθήνα η Λίνα
Πρίντζου. Η σύζυγος του Βασίλη Χαραλαμπό-
πουλου, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε
πριν από λίγες ημέρες στη λεωφόρο Συγγρού
και προκάλεσε σοβαρότατες ζημιές στο δια-
μέρισμά τους, επέστρεψε στο εξοχικό τους
σπίτι στις Μηλιές Πηλίου, απολαμβάνοντας τη
φύση και την ηρεμία. Η ηθοποιός, με φόντο το
χιονισμένο τοπίο, πόζαρε στο διαδίκτυο χαμο-
γελαστή, σχολιάζοντας: «Παντός καιρού!».
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Πολιτισμός και εξωστρέφεια

Στο χιονισμένο Πήλιο



Ο
χειμώνας προκαλεί ξηροδερμία, που
συχνά συνοδεύεται από επώδυνα σκα-
σίματα στα χέρια, τα οποία «ανοίγουν»
σε διάφορα σημεία. Ωστόσο και τα χείλη

μπορεί να υποφέρουν όχι μόνο λόγω του ψύχους.
«Το δέρμα των χειλιών είναι πιο λεπτό και πιο
ευαίσθητο από ό,τι στο υπόλοιπο σώμα, επειδή τα
χείλη δεν διαθέτουν σμηγματογόνους αδένες. Αυ-
τό έχει ως συνέπεια να είναι ευάλωτα στην ξηρό-
τητα και τα σκασίματα. 

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να έχουν πολλές αι-
τίες, οι οποίες δεν αρχίζουν ούτε τελειώνουν στους
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η έκθεση στην
ηλιακή ακτινοβολία, στο ψύχος και τον ξηρό αέρα. Η
παθοφυσιολογία της χειλίτιδας είναι ετερογενής
και ποικιλόμορφη», επισημαίνει ο δρ Μάρκος Μιχε-
λάκης, δερματολόγος-αφροδισιολόγος.

Η χειλίτιδα, δηλαδή η οξεία ή χρόνια φλεγμονή
των χειλιών, αρχίζει από τον βλεννογόνο τους, αλ-
λά μπορεί να επεκταθεί στο γύρω δέρμα και λιγό-
τερο συχνά στον βλεννογόνο της στοματικής κοι-
λότητας. Στις πιθανές αιτίες της συμπεριλαμβά-
νονται ερεθιστικές ουσίες, αλλεργιογόνα, φάρμα-
κα, ασθένειες και πολλοί άλλοι παράγοντες. Ανα-
λόγως με την αιτία, ο δερματολόγος ιατρός θέτει τη
διάγνωση του τύπου της χειλίτιδας που έχει κάθε
ασθενής. Μπορεί να είναι συνέπεια εξωτερικών ή
ενδογενών παραγόντων. Στους εξωγενείς παρά-
γοντες συμπεριλαμβάνονται ερεθιστικές ουσίες
(ερεθιστική χειλίτιδα εξ επαφής) και αλλεργιογόνα
(αλλεργική χειλίτιδα). Στους ενδογενείς παράγον-

τες συμπεριλαμβάνεται η κληρονομική προδιάθε-
ση (ατοπική χειλίτιδα). 

Η συχνή έκθεση στον θερμό ή τον ψυχρό αέρα
προκαλεί απώλεια της πλαστικότητας της κερατί-
νης στον βλεννογόνο των χειλιών, οδηγώντας σε
πληγές, ξηρότητα και απολέπιση. Για να μαλακώ-
σει τα χείλη του, ο πάσχων μπορεί να αποκτήσει
την κακή συνήθεια να τα γλείφει και να αφαιρεί το
ξερό δέρμα, επιδεινώνοντας έτσι το πρόβλημα. Η

κατάσταση αυτή είναι η πιο συχνή μορφή ερεθιστι-
κής χειλίτιδας εξ επαφής. Υπάρχει η αλλεργική
χειλίτιδα εξ επαφής. Η όψιμη (καθυστερημένη)
αντίδραση υπερευαισθησίας σε ερεθιστικές ου-
σίες που έρχονται σε επαφή με τα χείλη, μπορεί να
τους προκαλέσει φλεγμονή. Τέτοιου είδους αλ-
λεργιογόνα υπάρχουν στα κραγιόν, για αυτό και η
κατάσταση είναι επίσης γνωστή ως «χειλίτιδα των
κραγιόν». Οι ασθενείς που έχουν ιστορικό ατοπίας
ή ατοπικής δερματίτιδας συχνά εκδηλώνουν και
ατοπική χειλίτιδα. Η χειλίτιδα μπορεί επίσης να
οφείλεται σε μόλυνση από ιούς, βακτήρια, μύκη-
τες ή παράσιτα. Από τις ιογενείς χειλίτιδες η πιο
συχνή είναι η ερπητική χειλίτιδα, που προκαλείται
από τον ιό του απλού έρπη. Η πιο συχνή αιτία βα-
κτηριακής χειλίτιδας είναι η μόλυνση από στρε-
πτόκοκκο τύπου Α ή από σταφυλόκοκκο. Από τις
μυκητιάσεις, η πιο συχνή αιτία χειλίτιδας είναι η
καντιντίαση. Τέλος, η λεϊσμανίαση είναι μια πιθανή
αιτία χειλίτιδας από παράσιτα στις ενδημικές. 
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Η συχνή έκθεση στον ψυχρό 
ή τον θερμό αέρα προκαλεί 
απώλεια της πλαστικότητας 
της κερατίνης, οδηγώντας 
σε πληγές, ξηρότητα και απολέπιση

Γωνιακή στοματίτιδα
Λέγεται και γωνιακή στοματίτιδα ή συγχει-
λίτιδα και είναι η οξεία ή χρόνια φλεγμονή
του δέρματος και του παρακείμενου βλεν-
νογόνου στις γωνίες του στόματος. Η κατά-
σταση εκδηλώνεται με σχισμές στο δέρμα
που δημιουργούν μια τριγωνική ερυθημα-
τώδη περιοχή και οίδημα στη μία ή, συχνό-
τερα, και στις δύο γωνίες του στόματος. Η
συχνότερη αιτία της γωνιακής χειλίτιδας εί-
ναι η μόλυνση από τον μύκητα κάντιντα
(Candida albicans) και λιγότερο συχνά από
το βακτήριο χρυσίζων σταφυλόκοκκος. Η
κακή στοματική υγιεινή, η κακή εφαρμογή
των οδοντοστοιχιών και τα αποστήματα των
δοντιών ειδικά στους ηλικιωμένους μπορεί
να ευνοήσουν την ανάπτυξη της γωνιακής
χειλίτιδας.

Δρ Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος

Όταν τα χείλη υποφέρουν…



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)
Πολύ καλή στιγμή για να κάνετε ένα πιο σημαντι-
κό βήμα στην προσωπική σας ζωή. Ίσως, μάλι-
στα, να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, για να λύσετε κάποια παρε-
ξήγηση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια αρκετά καλή μέρα για να τακτοποι-
ήσετε μερικά οικονομικά θέματα. Θα χρειαστεί
επίσης να επικοινωνήσετε και να υπογράψετε
κάποια έγραφα, ώστε να προχωρήσετε σε μια
αγορά, ή πώληση, που είναι πολύ σημαντική. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώδιο βρίσκει
τη συμπαράσταση του Ήλιου, όπου κυρίως εσείς
του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε εύνοια σε κάθε
νομική ή πνευματική υπόθεσή σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι Καρκίνοι του τρίτου δεκαημέρου βρίσκεστε
σε μια πολύ περίεργη στιγμή, όπου πολλές κα-
ταστάσεις σας πιέζουν και σας δημιουργούν
κακή ψυχολογία. Επίσης θα υπάρξουν κάποιες
προσωπικές υποθέσεις που θα θελήσετε να
τις καλύψετε με κάθε κόστος. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, η πίεση των ημερών
θα δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο στρες.
Φροντίστε την προσωπική σας ζωή, εσείς κυ-
ρίως του πρώτου δεκαημέρου, όπου μπορεί-
τε να πάρετε δύναμη μέσα από εκεί. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους θα υπάρξουν σήμερα
αρκετές υποθέσεις που θα χρειαστούν τη δική
σας φροντίδα και επίβλεψη. Μια επαγγελματική
πρόταση θα αποβεί πολύ ενδιαφέρουσα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια θετική μέρα, που θα πρέπει να εκμεταλ-
λευτείτε από κάθε άποψη. Η θέση του Ήλιου
και της Σελήνης σε σχέση με το δικό σας ζώ-
διο σας δίνει μια καλή συναισθηματική στιγ-
μή, που μάλλον την έχετε πολλή ανάγκη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Πολύ πιθανό να υπάρξουν εξαιρετικές προοπτι-
κές για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, όπου κά-
ποια χρήματα που περιμένατε πλέον έχουν πάρει
σάρκα και οστά. Ένα οικογενειακό θέμα είναι πο-
λύ κοντά στη λύση του. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη απέναντι από το τρίτο δεκαήμερό
σας θα έχει αρκετά καλή επίδραση σε εσάς,
εφόσον θα μπορέσετε να εκφράσετε τα συ-
ναισθήματά σας στο πρόσωπο που σας ενδια-
φέρει. Θα νιώσετε επίσης δικαίωση σε κά-
ποια υπόθεση που σας έχει ταλαιπωρήσει.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με τέσσερις πλανήτες να συνεχίζουν την πο-
ρεία τους στο δικό σας ζώδιο, τα γεγονότα συ-
νεχίζουν να είναι έντονα και σημαδεύουν αυτή
την περίοδο. Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να σκε-
φτείτε σε βάθος μια υπόθεσή σας και να μην τη
βλέπετε επιδερμικά.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με τη Σελήνη να στέλνει τη θετική της
ενέργεια από το πέμπτο ηλιακό σας σπίτι,
θα έχετε μια μέρα που η θετικότητά της σί-
γουρα θα υπερισχύσει, αρκεί να μη βλέπε-
τε τα πράγματα μακροπρόθεσμα, γιατί θα
απογοητευτείτε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Πολύ καλή μέρα αυτή για εσάς, όπου τα συ-
ναισθήματα θα σας βοηθήσουν να βάλετε
στην άκρη εγωιστικές συμπεριφορές. Από
την άλλη, μην εμπιστεύεστε πρόσωπα που
σας έχουν δείξει μια αλλοπρόσαλλη συμπε-
ριφορά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα αλ-
λάξουν.
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Η Σελήνη στο τελευταίο δεκαήμερο των Διδύμων
δημιουργεί ένα αρκετά ευνοϊκό τρίγωνο με τον
Ήλιο, όπου δείχνει τη στιγμή που όλοι μας

θέλουμε να πάρουμε έναν αέρα ελευθερίας. Είναι μέρα
που ισορροπούν τα συναισθήματα με τον παράγοντα
επιθυμία. Και τα δύο φώτα, Σελήνη και Ήλιος, σε ζώδια
του αέρα, ανοίγουν μια πνευματική πύλη που οι σκέψεις
μας γίνονται πιο αλτρουιστικές, πλαταίνουν και
απαλλάσσονται από παρελθοντικά βαρίδια. Αναλυτικά
για τα δώδεκα ζώδια… 



Τ
ο ζήτημα θα μπορούσε να έχει γίνει κου-
ραστικό, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο. Ο
λόγος για την περίπτωση Πολάκη. Ο
πρώην υπουργός του Αλέξη Τσίπρα και

προσωπικός και οικογενειακός φίλος του ξανα-
χτύπησε όχι για να αναζητήσει λίγη δημοσιότητα
επιτιθέμενος στον προσφιλή του στόχο, τον Άδωνι
Γεωργιάδη, αλλά για να αποκαλύψει και πάλι τα
σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ, αν και εφόσον ο λαός τού δώ-
σει και πάλι τη δύναμη να έλθει στην εξουσία.

Ο κ. Πολάκης λοιπόν για πολλά μπορεί να κα-
τηγορηθεί. Για ένα όμως δεν μπορεί να τον κατη-
γορήσει κανένας. Ότι δεν είναι ειλικρινής. Για
μια ακόμη φορά με πλήρη ειλικρίνεια αποκάλυ-
ψε τα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ξεκάθαρα ότι
στόχος του δεν είναι απλώς η διακυβέρνηση αλ-
λά η κατάλυση των θεσμών και ο απόλυτος έλεγ-
χος από το κόμμα του κάθε εξουσίας που προ-
βλέπει το Σύνταγμα.

Και στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η παροι-
μία «από παιδί και από τρελό μαθαίνεις την αλή-
θεια», γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Πο-
λάκης, μιλώντας ως alter ego του Αλέξη Τσίπρα,
ουσιαστικά αποκαλύπτει το στρατηγικό σχέδιο
του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιοποιεί μέρος του προ-
γράμματός του.

«Δεν γίνεται να μην ξαναπάρουμε πίσω κά-
ποιους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες,
όπως το θέμα της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ», είπε ο
πρώην υπουργός, αποκαλύπτοντας ουσιαστι-
κά μέρος του προγράμματος επανακρατικο-

ποιήσεων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
Το επικίνδυνο ωστόσο δεν είναι αυτό. Σαφώς

οι επανακρατικοποιήσεις αποτελούν κίνδυνο για
την οικονομία, αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο
αυτό. Το ζητούμενο είναι η λειτουργία των θε-
σμών και κατά συνέπεια της ίδιας της δημοκρα-
τίας. Και σε ό,τι αφορά τους θεσμούς, ο κ. Πολά-
κης ήταν για μια ακόμη φορά αποκαλυπτικός:
«Πώς θα δώσεις στον κόσμο την αίσθηση ότι
υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτήν τη χώρα, αν δεν τι-
μωρηθούν αυτοί που κλέβουν. Και πώς θα τιμω-
ρηθούν αυτοί που κλέβουν; Χρειάζονται θεσμι-
κές αλλαγές -με νομοθετικά μέτρα, όχι “αποφα-
σίζομεν και διατάσσομεν”- σε σχέση με τη δι-
καιοσύνη. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δι-
καστών, (...) δεν φτάνουν. Θέλει παραπάνω. Μπο-
ρεί να υπάρξει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου,
μαζικής εισροής μέσα από μια δεύτερη σχολή
δικαστών, μέσα από έναν άλλον μηχανισμό»,
συμπλήρωσε.

«Μαζική εισροή» και «εθελούσια έξοδος».
Εκεί βρίσκεται η ουσία. Να διώξουμε με τη δι-
καιολογία της εθελούσιας εξόδου όσους δεν θέ-
λουμε και με μια «μαζική εισροή» φίλων μας στο
δικαστικό σώμα να ελέγξουμε τη Δικαιοσύνη, θα
μπορούσε να πει κάποιος -και όχι άδικα- αν σκε-
φτεί ότι στόχος είναι «ο έλεγχος των αρμών της
εξουσίας».

Η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Είναι τόσο
ξεκάθαρη, είναι τόσο «λογική» για τα ίδια τα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν κάνουν καν τον κόπο να

διαψεύσουν τα συγκεκριμένα σχέδια, όπως δια-
τυπώνονται από τον εκλεκτό του κ. Τσίπρα.

Δεν αντιλέγει κανείς ότι χρειάζονται αλλαγές
στη Δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν λόγω αδυνα-
μίας να συστήματος να καθυστερεί η απονομή
Δικαιοσύνης ή να υπάρχουν περιπτώσεις που
λόγω συνταξιοδοτήσεως αρεοπαγιτών να υπάρ-
χει ενδεχόμενο ακόμη και πολιτικά πρόσωπα να
μην οδηγούνται ενώπιόν της. Η περίπτωση της
σκευωρίας με την υπόθεση της Novartis είναι
χαρακτηριστική.

Αυτό όμως είναι διαφορετικό από τις αλλαγές
που ονειρεύεται ο κ. Πολάκης. Άλλο οι αλλαγές
που θα οδηγήσουν στην ταχύτερη απόδοση Δι-
καιοσύνης και στην ενδυνάμωση του συστήμα-
τος και άλλο ο έλεγχος του συστήματος απόδο-
σης Δικαιοσύνης με «μαζική εισροή» φίλων και
«εθελούσια έξοδο» όσων δεν συμμορφώνονται
«προς τας υποδείξεις». Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο
ότι θέλει να κάνει «γιούργια στον ταβλά με τα
κουλούρια» της Δικαιοσύνης.

Γιατί όμως στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν στις απει-
λές για τη Δικαιοσύνη; Τη θεωρούν ίσως τον πιο
εύκολο στόχο, επειδή δεν έχει σχέση με τα me-
dia και δεν ασκεί δημόσιες σχέσεις για να γίνεται
αρεστή. Ωστόσο, είναι σαφές ότι χωρίς πραγμα-
τική Δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα
δημοκρατικό πολίτευμα, γιατί στην ουσία δεν
υπάρχει δημοκρατία. Και ο κίνδυνος μεταξύ της
Δικαιοσύνης που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και των «λαϊ-
κών δικαστηρίων» είναι μικρός. Πολύ μικρός... 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

«Γιούργια στον ταβλά με 
τα κουλούρια» της Δικαιοσύνης

Η πρόθεση του
ΣΥΡΙΖΑ είναι

σαφής. Είναι τόσο
ξεκάθαρη, τόσο
«λογική» για τα
ίδια τα στελέχη

του που δεν
κάνουν καν τον

κόπο να
διαψεύσουν τα
συγκεκριμένα

σχέδια
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