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Τ
α οικογενειακά δράματα που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας δεν αφήνουν κα-
νέναν ανεπηρέαστο. Κυρίως αυτά που
αφορούν ένα βίαιο επεισόδιο στην πλέον

ανιδιοτελή ανθρώπινη σχέση, αυτήν του γονιού με
το παιδί του. Από τη μια οι σεξουαλικές κακοποι-
ήσεις των απογόνων και οι παιδοκτονίες και από
την άλλη η απόφαση ενός πατέρα να βάλει τέλος
στη ζωή του μην αντέχοντας το «bullying» των... φί-
λων και συγχωριανών με αφορμή τη διαφορετικό-
τητα του γιου του.

Και αν η τραγική κατάληξη σε κάτι που άρχισε ως
«πείραγμα», σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της Καρ-
πάθου, στιγματίζει τη νοοτροπία μιας ολόκληρης
κοινωνίας, που έχει τα χαρακτηριστικά της «κλει-
στής», «συντηρητικής» και δυστυχώς απαντάται στα

περισσότερα -αν όχι όλα- μέρη της χώρας μας πέ-
ραν των απρόσωπων ελληνικών μεγαλουπόλεων, οι
άλλες υποθέσεις έχουν συγκεκριμένους θύτες και
συγκεκριμένα θύματα: Γονείς-τέρατα των οποίων η
διαστροφή τούς οδηγεί να ικανοποιήσουν τις άρρω-
στες ορέξεις τους στα ίδια τους τα παιδιά. Χθες στο
Ηράκλειο της Κρήτης ένα 13χρονο κορίτσι κατήγ-
γειλε τον πατέρα του για κακοποιητική συμπεριφο-
ρά, προχθές η φρικιαστική υπόθεση στην Κυψέλη,
προ μηνών ο πατέρας-τέρας που βίαζε και εξέδιδε
την κόρη του σε περιοχή της Αθήνας και ο κατάλο-
γος της φρίκης δεν έχει τέλος. Δεκάδες δικογρα-
φίες, εκατοντάδες καταγγελίες, χιλιάδες σελίδες
καταθέσεων που η ανάγνωση μερικών μόνο σειρών
κάνει το μυαλό να θολώνει από τον αποτροπιασμό
και την οργή για αυτούς και αυτές που κλήθηκαν να

υπηρετήσουν το ιερό καθήκον του πατέρα και της
μάνας και αποδείχτηκαν ανάξιοι υπάνθρωποι.

Την τιμή τού να λέγεται κάποιος γονιός δεν του τη
δίνει καμία ταυτότητα, καμία βιολογική ιδιότητα.
Κερδίζεται με κόπο, θυσίες και αξίες. Αξίες που
όλοι οι γονείς οφείλουν να μεταλαμπαδεύσουν στο
παιδί τους, όπως το να σέβεται τον διπλανό του και
όχι να τον μισεί επειδή διαφέρει έστω και για τον πιο
ασήμαντο λόγο. Να του προσφέρουν αγάπη και
στοργή για να μπορέσει με τη σειρά του να τη μετα-
δώσει και αυτό. Να κατανοήσουν τις επιλογές του,
αν αυτές δεν βλάπτουν κάποιον άλλον και να στα-
θούν δίπλα του σε μια δύσκολη στιγμή. Όσο αυτά
δυσκολεύονται να «κυκλοφορήσουν» στο πυρηνικό
οικογενειακό περιβάλλον, τόσο περισσότερα τέρατα
θα ανατρέφει στα σπλάχνα της η κοινωνία.
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Σ
ε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγ-
κυρία, όπου η ένταση στα ρωσοου-
κρανικά σύνορα χτυπάει κόκκινο,
αλλά και η προκλητικότητα της Τουρ-

κίας βρίσκεται εκ νέου σε έξαρση, ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ενεργό
παρουσία στα διεθνή fora, όπου καταγράφε-
ται πυρετώδες διπλωματικό παρασκήνιο, ήτοι
στις Βρυξέλλες, όπου της Συνόδου Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης - Αφρικής προηγήθηκε χθες
άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών για
την ουκρανική κρίση και από σήμερα το με-
σημέρι στο Μόναχο στο πλαίσιο της ετήσιας
Διάσκεψης για την Ασφάλεια.

Ηλεκτρική διασύνδεση
Στο φόντο, εξάλλου, πληροφοριών για ανά-

φλεξη στη ρωσοουκρανική μεθόριο ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης είχε χθες στη βελγική πρω-
τεύουσα τετ α τετ με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ
Σίσι με τον οποίο αποφάσισαν την επίσπευση
της ολοκλήρωσης του εγχειρήματος της ηλε-
κτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Μάλι-
στα οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν το project
απόλυτη προτεραιότητα και έδωσαν έμφαση
στον στρατηγικό του χαρακτήρα, απολύτως
ενδεικτικό των άριστων πολιτικών, αμυντι-
κών και οικονομικών σχέσεων Αθήνας και
Καΐρου. Προς επίρρωσιν των προαναφερθέν-
των συμφωνήθηκε, δε, η πραγματοποίηση τις

επόμενες ημέρες τηλεδιάσκεψης με τη συμ-
μετοχή όλων των εμπλεκομένων, αλλά και
των δύο ηγετών. Η συγκυρία στην οποία επι-
ταχύνουν τον κοινό βηματισμό τους Ελλάδα
και Αίγυπτος δεν είναι καθόλου τυχαία. Η
απειλή ανάφλεξης στη ρωσοουκρανική με-
θόριο υποχρεώνει την Αθήνα να αναζητήσει
εναλλακτικές οδούς για τον απρόσκοπτο
εφοδιασμό φυσικού αερίου και η Αίγυπτος
φαντάζει μια υποψήφια δευτερογενής αγο-
ρά, όπως επιβεβαίωσε χθες στο briefing των
πολιτικών συντακτών ο Γιάννης Οικονόμου.
Σε κάθε περίπτωση, ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός υπενθύμισε πως η Ελλάδα φιλοδοξεί να
διαδραματίσει τον ρόλο της γέφυρας ανάμε-
σα σε Ευρώπη και Αφρική, επικαλούμενος τη
συμφωνία ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα
στη χώρα μας και την Αίγυπτο, προκειμένου
να μεταφερθεί στην Ευρώπη φθηνή ηλεκτρι-
κή ενέργεια. Την ίδια ώρα, η σύσφιξη των
σχέσεων Αθήνας - Καΐρου πάνω σε κρίσιμα
ζητήματα όπως αυτό της ενεργειακής μετά-
βασης καλλιεργεί τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην

Ευρώπη την εικόνα της Ελλάδας ως δύναμης
σταθερότητας έναντι της απερίσκεπτης και εν
πολλοίς επικίνδυνης τακτικής, που ακολου-
θεί περιφερειακά και διεθνώς η Τουρκία.  

Συνάντηση Δένδια - Λαβρόφ
Σε ευρύτερο επίπεδο, πάντως, η Αθήνα

συντονίζει τον βηματισμό της με τους εταί-
ρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑ-
ΤΟ, υπό την απειλή μιας επικείμενης ρωσικής
εισβολής στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τάσ-
σεται υπέρ των ανοιχτών διαύλων με το
Κρεμλίνο, ώστε να αποσοβηθεί έστω και στο
παρά ένα η κλιμάκωση της έντασης, όπως
προέκυψε μετά την άτυπη Σύνοδο των κρα-
τών-μελών της ΕΕ για τις εξελίξεις στην Ου-
κρανία. Μάλιστα, η Αθήνα θα βρεθεί σήμερα
στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος,
καθώς ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας επισκέπτεται τη Μόσχα για συνομιλίες
με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.
«Επαναβεβαιώσαμε την απόλυτη ενότητά
μας αλλά και την αποφασιστικότητά μας να
αντιδράσουμε συντονισμένα και σε πλήρη
συνεννόηση με τους ευρωατλαντικούς συμ-
μάχους μας σε περίπτωση εισβολής της Ρω-
σίας στην Ουκρανία», δήλωσε από τις Βρυ-
ξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μια περίοδο, πάντως, αυξημένης διε-
θνούς αστάθειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης

σκοπεύει να εκθέσει στους συμμάχους μας
σε ΗΠΑ και ΕΕ την αυξανόμενη τουρκική
προκλητικότητα ως ακόμη μία δυνητική πηγή
αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή,
ιδίως κατά τη σημερινή και αυριανή του πα-
ρουσία στη Διάσκεψη Ασφάλειας στο Μόνα-
χο, στο φόντο της νέας πρόκλησης του Τούρ-
κου πρέσβη στο Όσλο σε βάρος του υπουρ-
γού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. Ασφαλείς
πληροφορίες κάνουν λόγο για πολύ ενδιαφέ-
ρουσες συναντήσεις του πρωθυπουργού στη
βαυαρική πρωτεύουσα. Υπενθυμίζεται, εξάλ-
λου, πως ο κ. Μητσοτάκης είναι ομιλητής σε
πάνελ μαζί με την πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, ενώ
πρόκειται να συναντηθεί μεταξύ άλλων και με
ομάδα μελών του Κογκρέσου, από όπου η
Αθήνα αντλεί τα τελευταία χρόνια ισχυρή
στήριξη ως αντίβαρο στην όξυνση της τουρκι-
κής επιθετικότητας.

Μητσοτάκης - Αλ Σίσι: 
Η σχέση Ελλάδας 
-Αιγύπτου αντίβαρο στην
τουρκική προκλητικότητα

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Δύναμη σταθερότητας η Αθήνα 
Τα ταξίδια του Έλληνα πρωθυπουργού σε Βρυξέλλες, Μόναχο με φόντο το διεθνές διπλωματικό πόκερ 
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ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή 
στα χρόνια της
χυδαιότητας 
Ο Τσίπρας στα τρακτέρ, οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί
Καρτερού και οι εκτός ορίων απειλές Πολάκη 
παραπέμπουν στο εμφυλιοπολεμικό κλίμα του 2012

Μ
ε πυξίδα την αντιπολιτευτι-
κή στρατηγική του 2012,
που δίχασε τη χώρα δημι-
ουργώντας εμφυλιοπολεμι-

κή ατμόσφαιρα στην κοινωνία, επιστρέφει
ο ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση να τονίζει
πως δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον
Αλέξη Τσίπρα στην τοξικότητα και την πό-
λωση του πολιτικού κλίματος που επιχει-
ρεί η αξιωματική αντιπολίτευση.

Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι η
τακτική «όχι σε όλα», οι χυδαίοι χαρακτη-
ρισμοί εναντίον του πρωθυπουργού από
τον Θανάση Καρτερό αλλά και οι απαρά-
δεκτοι χαρακτηρισμοί του Παύλου Πολά-
κη επιβεβαιώνουν πως η Κουμουνδούρου
έχει επιλέξει να πολιτεύεται με ύβρεις και
ρητορική μίσους λόγω έλλειψης προτά-
σεων στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετω-
πίζουν οι πολίτες. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν
πως οι φραστικές επιθέσεις θα συνεχι-
στούν όσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα νιώθει τη δημο-
σκοπική πίεση του ΚΙΝΑΛ αλλά και όσο θα
πλησιάζει η ημερομηνία για τη διεξαγωγή
του συνεδρίου. 

Στα μπλόκα ο Αλέξης
Στο Μαξίμου δεν άφησαν ασχολίαστη

την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στα αγρο-
τικά μπλόκα, υπενθυμίζοντας την περίοδο
που ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είχε
ανέβει σε αγροτικά οχήματα τάζοντας
υποσχέσεις που πότε δεν τήρησε μόλις
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Μά-
λιστα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις επί κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαιτέρως έντονες
λόγω της αύξησης της φορολογίας αλλά
και του Ασφαλιστικού Κατρούγκαλου, με

τα τρακτέρ να κλείνουν την εθνική οδό και
να αποκλείουν τα τελωνεία. Ο Γιάννης Οι-
κονόμου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα
πως είναι προσκολλημένος σε αντιπολι-
τευτικές τακτικές του παρελθόντος. «Συμ-
περιφέρεται στους αγρότες, όπως και σε
άλλες κατηγορίες πολιτών, όπως οι αποι-
κιοκράτες στους ιθαγενείς. Μόνο που αντί
για πολύχρωμες κορδέλες και καθρεφτά-
κια τούς προσφέρει ψευδείς υποσχέσεις
για να υφαρπάξει ψήφους», δήλωσε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος.

Ένοχη σιωπή στις αθλιότητες
Εκείνο ωστόσο που έχει προκαλέσει

οργή στο Μαξίμου είναι ότι δεν έχει υπάρ-

ξει καμία επίσημη αντίδραση από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τη χυδαία επίθεση που εξαπέλυ-
σε ο αρθρογράφος της «Αυγής» εναντίον
του πρωθυπουργού. Άλλωστε, ο Θανάσης
Καρτερός δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο,
καθώς είναι ένα από τα άτομα που εξακο-
λουθούν να βρίσκονται κοντά στον Αλέξη
Τσίπρα και συνομιλούν τακτικά μαζί του. Ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι κατευθύνει
τις περισσότερες επιθέσεις και ανέχεται
τα πάντα. «Από τη δική μας πλευρά είναι
ξεκάθαρο ότι αυτό τον κατήφορο πολιτι-
κού χουλιγκανισμού δεν υπάρχει καμία
περίπτωση να τον ακολουθήσουμε», είπε
χαρακτηριστικά ο Γιάννης Οικονόμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήταν η πρώ-
τη φορά που ο Θανάσης Καρτερός επιτέ-
θηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς
τον περασμένο Ιούλιο έβαλε στο στόχα-
στρο ακόμη και τον γιο του Κωνσταντίνο
για τη σχέση του με τη Μαρία Σάκκαρη,

κάνοντας λόγο για «σαπουνόπερα της οι-
κογένειας Μητσοτάκη», σημειώνοντας
πως δεν θα πρέπει «να παριστάνουν τώρα
τα θύματα κουτσομπολιού, σεξισμού και
σαρκασμών», δικαιολογώντας ουσιαστικά
τις ύβρεις και τα χυδαία σχόλια που υπήρ-
χαν στα social media. Όμως, ούτε και σε
αυτή την περίπτωση η Κουμουνδούρου
πήρε θέση.

Ο «αψύς» ξαναχτυπά
Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας

εξακολουθεί να καλύπτει με τη σιωπή του
τον Παύλο Πολάκη ακόμη και για τις επι-
θέσεις που εξαπολύει εναντίον των συν-
τρόφων του, ο Σφακιανός βουλευτής συ-
νεχίζει τις απειλές του εναντίον υπουργών
της κυβέρνησης. «Βρες τρύπα να κρυ-
φτείς», είπε από το βήμα της Βουλής στον
Θανάση Πλεύρη, προειδοποιώντας τον
μάλιστα να μην τολμήσει να απολύσει τους
ανεμβολίαστους υγειονομικούς που βρί-
σκονται σε αναστολή, ξεσηκώνοντας
θύελλα αντιδράσεων στη «γαλάζια» κοι-
νοβουλευτική ομάδα.

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Παύλου
Πολάκη στο Facebook που συμφωνούσε
με το χυδαίο άρθρο του Θανάση Καρτε-
ρού. «Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να κα-
λύπτει τη χυδαιότητα στο όνομα της πολυ-
φωνίας: ή θα τον διαγράψει ή επιβεβαι-
ώνει για άλλη μια φορά ότι το alter ego του
λέει όσα εκείνος δεν θέλει να πει», ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή της η ΝΔ. Στην Πει-
ραιώς σημείωναν πως δεν πρόκειται να
ακολουθήσει τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
στο διχαστικό εμφυλιοπολεμικό κρεσέντο
που επιχειρεί με τις τοποθετήσεις του.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Αντιδράσεις 
για τα «άγρια 
γηρατειά»… 
Στα δύο η Κουμουνδούρου 
για το λιβελογράφημα του… 75χρονου 
Θανάση στην «Αυγή»

«Φυγή προς τα εμπρός» επιχειρεί ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ρίχνοντας το βάρος στην
ουσία της πολιτικής σε μια προσπάθεια να απεγκλωβιστεί
από το σφυροκόπημα που δέχεται τόσο από τα δεξιά όσο
και από τα αριστερά. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Ανδρουλάκης
παίρνει σειρά πρωτοβουλιών σε Αθήνα και Βρυξέλλες, εκ-
μεταλλευόμενος και την ιδιότητα του ευρωβουλευτή. Χθες
συναντήθηκε με εκπρόσωπους του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), όπου τέθηκε επί τάπη-
τος το δεκαετές σχέδιο δράσης για την τουριστική ανάπτυ-
ξη που επεξεργάστηκαν φορείς του κλάδου.

Στο μεταξύ, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα σχετικά
με τις απάνθρωπες συνθήκες σε ιδιωτική δομή φιλοξενίας
υπερηλίκων στην Κρήτη, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ / Κινήμα-
τος Αλλαγής κατέθεσαν τροπολογία με στόχο την ενεργο-
ποίηση και την παρέμβαση του κράτους ως προς τον ου-
σιαστικό έλεγχο της λειτουργίας και τη διοίκηση παρόμοι-
ων δομών στη χώρα.

Κόντρα στη Βουλή
Πυρά «εκ δεξιών και εξ αριστερών» δέχεται το ΚΙΝΑΛ

τις τελευταίες μέρες στη Βουλή, καθώς είναι καθημερινά
τα επεισόδια συγκρούσεων βουλευτών του Κινήματος Αλ-
λαγής, άλλοτε με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλοτε με τη ΝΔ.

Μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση Ν. Γιαννακοπούλου - Π.
Σκουρλέτη, τα αίματα άναψαν ύστερα από σχόλιο του
βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη που απάντησε σε
αναφορά του Β. Κεγκέρογλου για τα «παιδιά του κομματι-
κού σωλήνα». «Δεν θέλω να πω τίποτα για αρχηγούς και
ένσημα, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο ΚΙ-
ΝΑΛ με τον κ. Ανδρουλάκη», ανέφερε ο βουλευτής της
ΝΔ, κάνοντας μάλιστα αναφορά στον τσάμικο, λέγοντας
ότι είναι χορός που ο πρώτος χορεύει και οι υπόλοιποι
από πίσω σέρνονται.

Άμεση ήταν η απάντηση του Γιώργου Μουλκιώτη από το
ΚΙΝΑΛ.  «Κύριε Καιρίδη, ο τσάμικος είναι λεβέντικος χο-
ρός. Είναι ανήθικο να διατυπώνετε διάφορες αιτιάσεις για
τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ», είπε, με τον βουλευτή της ΝΔ να
ανταπαντά πως «ο τσάμικος είναι πολύ λεβέντικος χορός
και αυτό που δεν είναι λεβέντικο, είναι να τρέχουμε για να
είμαστε αρεστοί στον αρχηγό μας». 

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος 

Μαλλιά κουβάρια η ΝΔ με το ΚΙΝΑΛ που αναζητεί «οδό διαφυγής»

«Μ
ητσοτάκη, GFY. Ξέρεις
εσύ, λόγω Κολάμπια»,
έγραψε στην «Αυγή» ο
Θανάσης Καρτερός, ο

πρώην διευθυντής του γραφείου Τύπου
του Αλέξη Τσίπρα -επί πρωθυπουργίας του
στο Μαξίμου- ανοίγοντας τον ασκό του Αι-
όλου. Η ανάρτηση του «75φεύγα» στενού
συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού
προκάλεσε σεισμό τόσο εκτός όσο και εν-
τός ΣΥΡΙΖΑ. 

Το εν λόγω άρθρο με τίτλο «Επί προ-
σωπικού και παίρνω την ευθύνη» φαίνε-
ται ως ένα ξέσπασμα του συγγραφέα και
δημοσιογράφου απέναντι στον χαρακτη-

ρισμό της ΝΔ για τον ΣΥΡΙΖΑ ως προδό-
τες, στη συζήτηση για τα εξοπλιστικά,
όπου ο Γιώργος Τσίπρας δήλωσε πως η
άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός.
Μάλιστα ο κ. Καρτερός κάνει λόγο για
δημοσιογραφία της αριστεροφαγίας, χα-
ρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό Μη-
τσοτάκη «λιμοκοντόρο του Κολάμπια»,
πριν τον βρίσει σκαιά. 

Δεν αμελεί μέσα σε όλα να υπενθυμίσει
την αντιστασιακή του δράση, καθώς και το
γεγονός ότι ιστορικά τους αγωνιστές της
Δημοκρατίας τούς χαρακτήριζαν ως προ-
δότες. Σεβαστή η διαδρομή του κ. Καρτε-
ρού, όμως αυτό δεν του παρέχει το δικαίω-

μα της αμετροέπειας, της χυδαιολογίας και
της θεσμικής εκτροπής, κυρίως από τη
στιγμή που συνδέεται με τον πρώην πρω-
θυπουργό.

Διχάζει
Πόσο βοηθά, όμως, αυτό το άρθρο τον

ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα; Οι απόψεις
των συντρόφων του κ. Καρτερού διίσταν-
ται, αποκαλύπτοντας ότι το κλίμα στο εσω-
τερικό του κόμματος είναι ηλεκτρισμένο.

«Μπράβο, Θανάση, συνυπογράφω κά-
θε λέξη», έγραψε ο… αψύς Π. Πολάκης,
έχοντας στο πλευρό του κι άλλους «συν-
τρόφους», ακόμα και από τους πάνω

ορόφους της Κουμουνδούρου. «Συνε-
χώς κάτι συμβαίνει και αλλάζει η ατζέν-
τα. Δεν το καταλαβαίνουν από μόνοι
τους; Ο Τσίπρας θέτει τη γραμμή, ο Τσί-
πρας αναδεικνύει τα μεγάλα ζητήματα
που απασχολούν τους πολίτες», σχεδόν
μονολογούσε στέλεχος των Προεδρικών
για το «νέο αυτογκόλ», όπως το χαρακτη-
ρίζει.

Το φάουλ των ανοίκειων φράσεων του
Καρτερού έρχεται αθροιστικά στα «φάλ-
τσα» του Παύλου Πολάκη, των «συριζο-
φρουρών» της Τ. Χριστοδουλοπούλου και
στο βέρτιγκο του Σάκη Παπαδόπουλου
στην υπόθεση Novartis.
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Με σύνθημα «Όχι στα στερεότυπα. Ναι στην επανένταξη» ο
Τομέας Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ διοργάνωσε ποδο-
σφαιρικό αγώνα μεταξύ αστυνομικών και πρώην κρατουμέ-
νων. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών
από την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος και πρώην
κρατουμένων από την Εθνική Ομάδα Αστέγων, ένα project
του περιοδικού δρόμου «Σχεδία», θέλοντας να δώσει ένα μή-
νυμα ενότητας, αλληλεγγύης και να τονίσει την ανάγκη για την
ομαλή επανένταξη των πρώην κρατουμένων στην κοινωνία
των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε
στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ρουφ, το οποίο παραχώρησε ο
Δήμος Αθηναίων, τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα για την απο-
φυγή διασποράς του κορονοϊού, ενώ ήταν παρών και γιατρός
προκειμένου να παράσχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση
που κρινόταν αναγκαίο.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλος Μαρινά-
κης δήλωσε: «Η αναμέτρηση μεταξύ της “Επίλεκτης Ομάδας
Αστυνομικών” και της “Επίλεκτης Ομάδας Πρώην Κρατουμέ-
νων” είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε στην πράξη ότι σε μια
ευνομούμενη Πολιτεία κανείς δεν μπορεί να περισσεύει. Βα-
σικός στόχος της ποινής είναι ο σωφρονισμός. Η κυβέρνηση

του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δείξει τα ανακλαστικά της στο
ζήτημα της επανένταξης των πρώην κρατουμένων τόσο με τη
λειτουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης στα
Καταστήματα Κράτησης όσο και με τη συνδρομή του ΟΑΕΔ
για την προώθηση των πρώην κρατουμένων σε θέσεις απα-
σχόλησης. Τέλος και με αυτή την ευκαιρία είμαστε εδώ για να
δηλώσουμε τη στήριξή μας στις γυναίκες και τους άνδρες της
ΕΛΑΣ απέναντι σε λογικές ισοπέδωσης και μηδενισμού».

Η επικεφαλής του Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολί-
τη ΝΔ Ιωάννα Γκελεστάθη ανέφερε: «Το κράτος έχει υποχρέ-
ωση να είναι παρόν για κάθε κρατούμενο που επιθυμεί να
σωφρονιστεί και η κοινωνία έχει υποχρέωση να είναι παρού-
σα για κάθε πρώην κρατούμενο που έχει σωφρονιστεί. Αυτό
το ηχηρό μήνυμα θελήσαμε να στείλουμε μέσω του ποδο-
σφαιρικού αγώνα μεταξύ της επίλεκτης ομάδας αστυνομικών
και της επίλεκτης ομάδας πρώην κρατουμένων».

Ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ αστυνομικών και πρώην κρατουμένων διοργάνωσε η ΝΔ

Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Πεδίον δόξης λαμπρό βρήκε ο Αλέξης Τσί-
πρας για να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση
στην κυβέρνηση για κομματική άλωση του
κράτους επ’ ευκαιρία του νομοσχεδίου για
τον νέο ΕΦΚΑ. «Θέλετε κράτος-τσιφλίκι, λι-
γότερο για τον πολίτη αλλά περισσότερο για
τα ρουσφέτια σας», είπε ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της τοπο-
θέτησής του στην αύξηση των τιμολογίων της
ΔΕΗ ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης. Ο
πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
θεώρησε προνομιακό πεδίο τις συνέπειες
της ακρίβειας στην ελληνική κοινωνία και
επιτέθηκε με σφοδρότητα στη κυβέρνηση,
λέγοντας ότι έχει «ξεθεώσει τα νοικοκυριά
την ώρα που δίνει παχυλούς μισθούς στα
golden boys των οργανισμών».

Στο στόχαστρό του μπήκε και ο διευθύ-
νων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης.
«Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ καθαρί-
ζει 360.000 ετησίως με τα μπόνους, λαμβά-
νοντας τέσσερις φορές περισσότερα χρή-
ματα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Οι
βουλευτές της ΝΔ είστε κορόιδα;», είπε χα-
ρακτηριστικά. Δεσμεύτηκε, δε, ότι η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τον νόμο λέ-
γοντας ότι «ο ΕΦΚΑ γίνεται λάφυρο στα χέ-

ρια της κομματικής κάστας της ΝΔ» και πως
«πρόκειται για νομοσχέδιο-διαβατήριο για
το μεγάλο φαγοπότι».

«Είστε επιστήμονες στο ψέμα. Η ΔΕΗ επί
Σαμαρά είχε μετοχή 7 ευρώ και την πήγατε
στο 1 ευρώ. Με βάση την έκθεση ορκωτού
λογιστή είχε συνομολογηθεί ότι αν δεν λαμ-
βάνονταν έκτακτα μέτρα το 2019, η ΔΕΗ θα
έκλεινε και θα είχαμε καταστροφή για την
εθνική οικονομία», απάντησε σε οξύ ύφος ο
Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι επί
ΣΥΡΙΖΑ δόθηκαν 600.000 τον χρόνο για πέν-
τε υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος.
«Ουαί υμίν υποκριτές και φαρισαίοι, μην
κουνάτε πια το δάχτυλο», είπε ο Κ. Χατζηδά-
κης. Υπερασπίστηκε σθεναρά το νομοσχέδιο
για την εξυγίανση του ΕΦΚΑ, λέγοντας ότι
δεν μπορεί να προσχωρήσει στο δόγμα του
Αγίου Δημοσίου ούτε να δεχτεί το Άβατο του
Δημοσίου, κατηγορώντας την αξιωματική
αντιπολίτευση ότι χαϊδεύει τις μειοψηφίες.
«Τα ψέματα για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει επι-
στήμη, η διαβολή είναι ο υπέρτατος στόχος»,
είπε ο υπουργός Εργασίας, τονίζοντας ότι το
επίπεδο του ελληνικού Κοινοβουλίου δεν
συγκρίνεται δυστυχώς με το επίπεδο του Ευ-
ρωκοινοβουλίου.

Στο νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ διενεργή-
θηκε ονομαστική ψηφοφορία, που είχαν ζη-

τήσει ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Το νομοσχέδιο έγινε
δεκτό με την κυβερνητική πλειοψηφία.

«Μισή» διαφοροποίηση Ευθυμίου 
Κίτρινη κάρτα έβγαλε η ΝΔ στην Άννα Ευ-

θυμίου, η οποία για τρίτη φορά με εύσχημο
τρόπο διαφοροποιήθηκε σε νομοσχέδιο του
Κωστή Χατζηδάκη. Η αλήθεια είναι ότι η βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονίκης εξ επαγγέλματος κα-
τέχει σε βάθος αυτά τα θέματα, ωστόσο παρά
τις στρογγυλεμένες διατυπώσεις για το νομο-
σχέδιο του ΕΦΚΑ, η τοποθέτησή της και στις
Επιτροπές και στην Ολομέλεια προκάλεσε μι-
κρή δυσφορία στους κόλπους της ΝΔ. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες, από το κυβερνητικό
στρατόπεδο μιλούν για διαφοροποίηση προ-
σώρας ανεκτή της βουλευτού, αλλά αφήνουν
να διαφανεί ότι την επόμενη φορά η αντιμετώ-
πιση στο πρόσωπό της θα είναι αλλιώς…

Κωστής Χατζηδάκης: 
«Στα ψέματα 
είστε επιστήμονες»

Υπερψηφίστηκε το
νομοσχέδιο για τον νέο
ΕΦΚΑ παρά τις
αντιπολιτευτικές 
κορόνες Τσίπρα



O προκλητικός 
ψαροφαγάς του Μοσχάτου 

Aν δεν προκαλέσει μια μέρα, μάλλον δεν
τον παίρνει ο ύπνος το βράδυ. Δεν εξηγείται
διαφορετικά. Ο Παύλος Πολάκης ξαναβρέ-
θηκε στην ταβέρνα στο Μο-
σχάτο, όπου είχε επιτεθεί
σε αστυνομικό που διε-
νεργούσε έλεγχο για τα
μέτρα προστασίας από
την πανδημία. Εκεί από-
λαυσε τους εκλεκτούς ψα-
ρομεζέδες παρέα με μέλη του
Ομίλου Φουσκωτών «Ναυτίλος», του οποίου
είναι μέλος. Λίγο πριν φύγει ανέβασε το εξής
tweet: «Στο γνωστό μαγαζί του Μοσχάτου,
τους “Ψαρομεζέδες”, με την καλή παρέα του
Ομίλου Φουσκωτών “Ναυτίλος” που είμαι
μέλος από το 2004, ετοιμάζοντας την απο-
στολή στα Ψαρά τον Μάιο. Περιμέναμε τον
έλεγχο από το ΑΤ Μοσχάτου, αλλά απόψε δεν
ήρθαν». Τώρα έχουν άδικο οι νεοδημοκρά-
τες που παρακαλάνε να βρει άλλον έναν Πο-
λάκη ο Τσίπρας για να τελειώσουν μια και κα-
λή με τον ΣΥΡΙΖΑ; 

Ο Ανδρουλάκης και οι δύο πρώην
Σας έλεγα χθες ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης

ετοιμάζεται να κάνει κύκλο
συναντήσεων με τους συνυ-
ποψήφιούς του. Μαθαίνω
όμως ότι δρομολογεί και
δύο συναντήσεις με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον: μία με
τον πρώην πρωθυπουργό
Κώστα Σημίτη, με τον οποίο ο
πατέρας του νέου αρχηγού
του ΚΙΝΑΛ είχε αμοιβαία
σχέση εκτίμησης, αλλά και
με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Βλέπετε, έρχεται ξανά με
φόρα στο προσκήνιο η σκευω-
ρία της Novartis για τους συριζαίους ενορχη-
στρωτές. 
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Η παρατήρηση του 
Τσίπρα στον Πάιατ

Ανέκφραστος μαθαίνω ότι έμεινε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα
κ. Πάιατ, όταν κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ
άκουσε τον κ. Τσίπρα να του επαναλαμβάνει τη διαφωνία του κόμματός
του με την αναθεώρηση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας,
με το επιχείρημα ότι δεν πραγματοποιείται σε αμοιβαία επωφελή βάση
και αποδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθε-
ρότητας στην περιοχή. Η συνάντηση άλλωστε με τον εκάστοτε αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εθιμοτυπική. 

Ανεβασμένες οι μετοχές του
Ιδιαιτέρως ανεβασμένες είναι, όπως μαθαίνω,

οι πολιτικές μετοχές του υφυ-
πουργού Υποδομών κ. Καρα-

γιάννη και όχι μόνο για την
άριστη και αποτελεσματι-
κή συνεργασία του με τον
υπουργό Κ. Καραμανλή. Ο

κ. Καραγιάννης σηκώνει με
ιδιαίτερη επιτυχία το βάρος του

εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου,
κάτι που δεν περνά απαρατήρητο από το πρωθυ-
πουργικό γραφείο.

Ε
ίναι ελάχιστο χρόνο στο τι-
μόνι του υπουργείου και
όμως έχει καταφέρει να
κλέψει τις εντυπώσεις. Ο

λόγος για τον Γιώργο Γεωργαντά, ο
οποίος μπορεί να μετρά μόλις δέκα μέ-
ρες στην Αχαρνών, όμως έχει ήδη αφή-
σει στο στίγμα του στις μέχρι τώρα πα-
ρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του, στη
συνεργασία του με τους υπηρεσιακούς
παράγοντες αλλά και στη γνώση του
συγκεκριμένου υπουργείου.

«Μιλάμε για έναν άοκνο άνθρωπο,
εργασιομανή, άνθρωπο που καταλα-
βαίνει με τη μια το αντικείμενο και εί-
ναι to the point στις παρατηρήσεις
του», εκμυστηρεύτηκε για τον νέο
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στη
στήλη στέλεχος του υπουργείου, το

οποίο έχει και... μέτρο σύγκρισης. «Θα
δω μέχρι και τον τελευταίο υπάλλη-
λο», μετέφερε στη στήλη αυτήκοος
μάρτυρας, κάτι που επιβεβαιώνει ότι ο

κ. Γεωργαντάς θέλει να έχει ιδίαν άπο-
ψη για το πώς «τρέχουν» τα πράγματα
στο υπουργείο αλλά και το αντικείμενο
εργασίας του κάθε υπαλλήλου.

Κερδίζει πόντους
με το «καλημέρα»

Αν δεν ξέρεις, ρωτάς! Φέρελπις νε-
αρά υφυπουργός ανακοίνωσε μόνη
της (μέσω του βιαστικού διευθυντή
της...) την κάθοδο σε εκλογική περι-
φέρεια χωρίς ακόμη να έχει πάρει το
«ΟΚ» από το Μαξίμου! Το αποτέλε-
σμα; Ο επιπόλαιος διευθυντής αναγ-
κάστηκε να κατεβάσει άρον άρον την
ανάρτησή του στο Facebook, αφή-
νοντας έκθετη με το καλημέρα την
υποψήφια υφυπουργό.

Στο Μαξίμου βρέθηκε ο βουλευτής Επικρατείας Βα-
σίλης Οικονόμου. «Σε παρακολουθώ, ξέρω τι δου-
λειά κάνεις και πόσο έχεις στηρίξει το κυβερνη-
τικό έργο. Είσαι στις εφεδρείες μου», είπε ο πρω-
θυπουργός στον Βασίλη Οικονόμου. Κάτι που ση-
μαίνει πολλά, όταν σ’ το λέει ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
Παρεμπιπτόντως, ο Οικονόμου δεν έγινε υφυπουρ-
γός στο «τσακ» στην πρόσφατη απομάκρυνση Λιβανού,
όταν επικράτησε η άποψη της μετακίνησης Γεωργαντά στην Αχαρνών
χωρίς αντικατάστασή του στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όχι η μετα-
κίνηση Αυγενάκη, που θα άνοιγε θέση στο υφυπουργείο Αθλητισμού.
Αλλά εγγύς είναι ο καιρός, απ’ ό,τι φαίνεται, για τον Βασίλη. 

Εκτεθειμένη 
υφυπουργός

«Βασίλη, είσαι 
στις εφεδρείες μου»



ΤΤι συμβαίνει με την ανεργία;
Να και μια καλή είδηση μέσα στη γενικότε-

ρη μαυρίλα των ημερών. Κάτω από το 13% υπο-
χώρησε η ανεργία στην Ελλάδα, καθώς τον τε-
λευταίο μήνα του 2021 διαμορφώθηκε στο
12,8%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
12 ετών. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των απασχο-
λούμενων ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των
4 εκατ. ατόμων. Όσον αφορά τα ποιοτικά στοι-
χεία της ανεργίας, οι άνδρες είναι άνεργοι σε
ποσοστό 10% έναντι 16,2% των γυναικών, ενώ
οι νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι άνεργοι
σε ποσοστό 27% έναντι 12,1% των ηλικιών 25
έως 74 ετών. Δεν λύθηκε βεβαίως το πρόβλη-
μα, αλλά επειδή όλα είναι θέμα ψυχολογίας,
κάτι δείχνει να κινείται στην αγορά…

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ βάλλουν
κατά του ΚΙΝΑΛ

Ότι το Κίνημα Αλλαγής θα είναι η πολύφερνη
νύφη, το ξέραμε… Ότι θα χτυπούσαν τη Χα-
ριλάου Τρικούπη και η Πειραιώς και η Κου-
μουνδούρου, αυτό με ξεπερνά. Πρώτος και
καλύτερος ο Πάνος Σκουρλέτης κατηγόρη-
σε το ΚΙΝΑΛ ότι δεν ψήφισε την ένσταση αν-
τισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ για νομοσχέδιο του υπουργείου Εργα-
σίας. Ο Σκουρλέτης, απευθυνόμενος στους
βουλευτές του ΚΙΝΑΛ που αρνήθηκε να τη
στηρίξει, έκανε λόγο για «Ελβετούς, άχρω-
μους και ουδέτερους». «Στην κοινοβουλευ-
τική παράδοση υπήρχαν οι ορεινοί, οι πεδι-
νοί και τώρα υπάρχουν και… οι Ελβετοί, οι
άχρωμοι, οι ουδέτεροι». Και στο καπάκι ήρ-
θε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου της ΝΔ που
δήλωσε απογοητευμένος με την καταψήφι-
ση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου από το
Κίνημα Αλλαγής.

Οι διπλές απαιτήσεις 
κατά της Αττικής Οδού
Τείνει να ξεχαστεί το θέμα με τις αποζημιώ-
σεις που πρέπει να καταβάλει η Αττική Οδός
σε όσους οδηγούς εγκλωβίστηκαν και ταλαι-
πωρήθηκαν τις ημέρες του χιονιά. Βεβαίως,
άπαντες διαβεβαιώνουν ότι όλα θα γίνουν βά-
σει της εντολής που είχε δώσει ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 2.000 ευρώ
και από εκεί και πέρα, όποιος επιθυμεί, θα κι-
νηθεί αστικά και νομικά για επιπλέον αποζη-
μίωση. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν
λόγο για 9.500 πολίτες που έχουν καταθέσει
αιτήσεις για το διχίλιαρο, αλλά στα δικαστήρια
έχουν πάει μερικές δεκάδες. Συνεπώς, το θέ-
μα είναι ακόμα διαχειρίσιμο. Πάντως όλοι
διαβεβαιώνουν ότι, κατά την είσπραξη του πο-
σού των 2.000 ευρώ, ο κάθε δικαιούχος δεν θα
υποχρεωθεί να παραιτηθεί του δικαιώματός
του να προσφύγει νομικά κατά της διαχειρί-
στριας εταιρείας.

Τελικά το βράδυ της Τρίτης έγινε η συναυλία
του έργου «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»,
σε ποίηση Διονυσίου Σολωμού και σε μουσι-
κή του Γιάννη Μαρκόπουλου που διοργάνω-
σε το ΚΚΕ για τα 200 χρόνια από την Επανά-
σταση του 1821. Παρών ήταν και ο συνθέτης
του έργου. Ανάμεσα στους καλεσμένους του
ΚΚΕ, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, την οποία υποδέχτηκε ο
Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της
Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο δήμαρ-
χος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και η
Γιάννα Αγγελοπούλου, πρόεδρος της Επι-
τροπής «Ελλάδα 2021». Έμαθα, μάλιστα, ότι
ήταν πολύ ζεστό το κλίμα μεταξύ της Γιάννας
και του Κουτσούμπα. Είδες που όλους τους
ενώνει η Eπανάσταση τελικά;

Ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης 
και η δικαστική
αστυνομία

Γ
ια να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαί-
νουν οι νεότεροι. Η ιστορία με τη σύστα-
ση δικαστικής αστυνομίας πάει πολύ

βαθιά πίσω στον χρόνο. Για την ακρίβεια πολ-
λάκις εξαγγέλθηκε, ουδέποτε ιδρύθηκε, παρά
το γεγονός ότι η λειτουργία της προβλέπεται
από τα χρόνια του… Όθωνα, από το 1836! 

Η πρώτη κυβέρνηση που ασχολήθηκε σοβα-
ρά με το θέμα ήταν η κυβέρνηση του αείμνη-
στου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 

Τότε, λοιπόν, η καθηγήτρια του Ποινικού Δι-
καίου Άννα Μπενάκη, ως υπουργός Δικαιοσύ-
νης, με τον Ν 2145/1993 στο άρθρο 36 έκαμε το
νέο πρώτο βήμα για τη δημιουργία δικαστικής
αστυνομίας:

«1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ιδρυθεί υπηρε-
σία Δικαστικής Αστυνομίας στις εισαγγελίες
πρωτοδικών της χώρας με τον τίτλο “Δικαστική
Αστυνομία”, που τελεί υπό την άμεση διεύθυν-
ση του οικείου εισαγγελέα πρωτοδικών. 

2. Σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας είναι η
υποβοήθηση του εισαγγελέα πρωτοδικών στα
καθήκοντά του με τη διενέργεια: α. Προανακρι-
τικών πράξεων. β. Προανακριτικών εξετάσεων.
γ. Συλλογής αναγκαίων αποδεικτικών στοιχεί-
ων για να βεβαιωθεί η τέλεση εγκλήματος και
να ανακαλυφθεί ο δράστης. δ. Εκτελέσεως ποι-
νικών δικαστικών αποφάσεων, ενταλμάτων
συλλήψεως, προσωρινής κρατήσεως και βί-
αιης προσαγωγής, καθώς και κάθε άλλης δια-
δικαστικής πράξεως της ποινικής διαδικασίας
κατά την κρίση του αρμόδιου εισαγγελέα».

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόσθηκε ποτέ και ερ-
χόμαστε στο σήμερα, πάλι με κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.

Σε λίγες ημέρες, την επόμενη
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, θα διε-
ξαχθεί στην Αθήνα ο 64ος γύ-
ρος των διερευνητικών επα-

φών Ελλάδας - Τουρκίας. Τους
είχαμε ξεχάσει αυτούς τους περί-

φημους γύρους… Όπως αντιλαμβάνεστε, γίνον-
ται για να γίνουν αυτές οι επαφές. Δεν υπάρχει
καμία περίπτωση να οδηγήσουν κάπου με την
επιθετική ρητορική των Τούρκων.
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Η Επανάσταση του ’21 
τους ενώνει όλους 
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Ντένη Καρέλη
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Ενός ανδρός αρχή ή διαρχία;
Στα πηγαδάκια εκτός Κουμουνδούρου κυκλοφορεί εντό-

νως το ζήτημα της μελλοντικής διαρχίας του κόμματος. Οι
σκληροπυρηνικοί σκέφτονται, μαθαίνω, να θέσουν το ζήτημα
στον πρόεδρο Αλέξη ως αντιστάθμισμα στα περί εκλογής του
προέδρου του κόμματος από τη βάση. Όχι ακριβώς διαρχία,
αλλά υπάρχει η σκέψη να του ζητήσουν να εκλέγεται και…
αντιπρόεδρος στο κόμμα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέ-
τοιο. Αντιλαμβάνεστε τι «μαχαιριά» θα είναι αυτή για τον πρό-
εδρο Αλέξη που είναι λάτρης του δόγματος «ενός ανδρός αρ-
χή». Η δημιουργία μιας τέτοιας θέσης θα δώσει προφανώς
και πολιτικό χώρο στους επίδοξους δελφίνους που ενδιαφέρονται μεσομακροπρό-
θεσμα να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος. Πάντως το εσωτερικό παιχνίδι στην
Κουμουνδούρου κάθε μέρα αποκτά και περισσότερο ενδιαφέρον.

Η είδηση πέρασε στα ψιλά των μέσων ενημέρωσης, αλλά έχει τεράστια σημασία, ειδι-
κά αυτή την περίοδο. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκ των στενών συνεργατών του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα ενεργειακά θέματα, πέταξε μια… βόμβα στο
Κάιρο. Στη διάρκεια της ομιλίας της στο EGYPS 2022, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς
fora στον χώρο της βιομηχανίας του upstream, αποκάλυψε την αλλαγή στάσης της Ελ-
λάδας στον τομέα της εξόρυξης υδρογονανθράκων. «Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευ-
να και περισσότερη παραγωγή φυσικού αερίου, ως εργαλείο μείωσης της ενεργειακής
εξάρτησής μας από χώρες εκτός ΕΕ. Παραμένουμε ανοιχτοί και πρόθυμοι να οικοδο-
μήσουμε ισχυρότερες συμμαχίες με τους υπάρχοντες επενδυτές», είπε χαρακτηριστι-
κά η Αλεξάνδρα Σδούκου, γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.
Είναι προφανές ότι στέλνει μήνυμα στις μεγάλες εταιρείες (Total Energies, ExxonMobil,
Energean και Ελληνικά Πετρέλαια) να ξαναμπούν στο παιχνίδι… 

Ο Πολάκης και
η ρητορική πεζοδρομίου
Συνεχίζει ο Παύλος Πολάκης τις χυδαίες επιθέσεις κατά στελεχών 
της ΝΔ. Από το βήμα της Βουλής με ρητορική πεζοδρομίου επιτέθηκε στον
Θ. Πλεύρη με αφορμή τη διαχείριση της πανδημίας και τον αριθμό των
θανάτων από τον κορονοϊό. «Θάνο Πλεύρη, βρες μια τρύπα να κρυφτείς»,
είπε ο πρώην υπουργός, στέλνοντας μάλιστα και τελεσίγραφο στον
υπουργό Υγείας να μην προχωρήσει σε νέες απολύσεις ανεμβολίαστων
υγειονομικών. Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, δεσμεύθηκε μάλιστα 
εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας
θα επαναπροσλάβουν τους υγειονομικούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.
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Αυτοοργάνωση 
και επιτροπές
πρωτοβουλίας 
στο ΚΙΝΑΛ
Να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, δεν κατα-
λαβαίνω τι εννοούν στο Κίνημα Αλλαγής
όταν λένε ότι άμεσα θα ξεκινήσει αυτοορ-
γάνωση στο κόμμα σε επίπεδο περιφέρει-
ας. Όπως έμαθα, αυτές οι επιτροπές πρωτο-
βουλίας θα καταγράφουν το ενδιαφέρον
των τοπικών κοινωνιών σε μια κεντρική
ψηφιακή πλατφόρμα την οποία θα χειρίζε-
ται μια κεντρική γραμματεία. Αν υπάρξει
ενδιαφέρον από τον κόσμο, τότε τα μέλη
αυτών των τοπικών επιτροπών θα συμμετέ-
χουν και σε ιδρυτικές νομαρχιακές συνε-
λεύσεις. Κάτι σαν το i-syriza που λέμε…
Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα ελπίζουν
ότι στις αρχές του Ιουνίου θα λάβει χώρα
στο Συνέδριο του κόμματος, η εκλογή νέας
Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέα.

Βλέπω να πηγαίνει
ταμείο ο Τατσόπουλος

Έμπλεξε για τα καλά ο Πέτρος Τα-
τσόπουλος με τα πικρόχολα σχόλιά του
κατά της σειράς του Mega «Άγιος Παΐ-
σιος». Εκτός από τις δηλώσεις οργής
των Μητροπολιτών, του ήρθε μια μήνυ-
ση από το εκκλησιαστικό σάιτ
ekklisiaonline.gr, που επικαλείται άρ-
θρο του αντιρατσιστικού νόμου και τον
εγκαλεί για δημόσια υποκίνηση βίας ή
μίσους.

Ο Πέτρος Τατσόπουλος απάντησε
στη μήνυση: «Τελευταία φορά με μή-
νυσε η Χρυσή Αυγή. Λέτε να φοβηθώ
τις απομιμήσεις της;».

LOCK
Σούσουρο μεγάλο έχει γίνει με
το γεύμα που είχαν ο Γιώργος
Κύρτσος και ο πρόεδρος του ΚΙ-
ΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Θα
πάει στο ΠΑΣΟΚ; Συμβουλεύει
τον Νίκο; Ρε παιδιά, οι άνθρωποι
είναι φίλοι από παλιά, δεν είναι
πρώτη φορά που συναντιούνται.
Για όσους δεν ξέρουν, παίζουν
μπάσκετ πολύ συχνά μαζί….
Πάντως ο Κύρτσος δεν θα έχει
πρόβλημα να μετακινηθεί. Δεν
έχει τέτοιους ιδεολογικούς συ-
ναισθηματισμούς. Το πρόβλημα
είναι πώς θα τον παρουσιάσει ο
Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Τι θα
τους πει; Σας έφερα μεταγραφή
αεροδρομίου;

Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι
με την εξόρυξη στην Ελλάδα



του
Κων/νου 

Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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Η
ΝΔ από το 2019 που ανέλαβε την ευθύνη
διακυβέρνησης της χώρας έφερε ξανά στο
προσκήνιο τις δημόσιες επενδύσεις. Εντάσ-
σοντας πλήθος έργων σε εμπροσθοβαρή

χρηματοδοτικά προγράμματα, η κυβέρνηση του Κ. Μη-
τσοτάκη αναβαθμίζει με γρήγορους ρυθμούς τις υποδο-
μές τόσο του πολιτικού όσο και του στρατιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερα για την εθνική άμυνα, η ψήφιση του νομοσχε-
δίου για την αγορά σύγχρονων φρεγατών και αεροσκα-
φών από τη Γαλλία επιβεβαίωσε την τεράστια απόσταση
που χωρίζει τη ΝΔ από την Αριστερά. Σε αντίθεση με θέ-
σεις όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι «η εθνική άμυνα δεν είναι
αυτοσκοπός», ο πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε την κο-
ρυφαία σημασία που έχει για τη φιλελεύθερη παράταξη η
ενίσχυση των στρατιωτικών εξοπλισμών και υποδομών
για την προστασία της πατρίδας μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων πρωτο-
βουλιών αποτελεί η κατασκευή νέου ναυστάθμου στον
Αλμυρό της Μαγνησίας. Πρόκειται για έργο εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα επιτρέψει
στο Πολεμικό μας Ναυτικό να επιχειρεί ταχύτατα σε ολό-

κληρο το Αιγαίο και έρχεται να λειτουργήσει συμπληρω-
ματικά με τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας και την επέκταση
της ναυτικής βάσης στη Σούδα.

Ήδη έχουν προχωρήσει οι σχεδιασμοί του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για
την κατασκευή ναυστάθμου στον Αλμυρό, οι οποίοι λαμ-
βάνουν υπόψη τους την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουρ-
γίας του υπάρχοντος αλιευτικού καταφυγίου στον Άγιο
Ιωάννη. Βασικός στόχος του σχεδιασμού αυτού είναι η
αύξηση της διασποράς των δυνάμεων του Πολεμικού
Ναυτικού και βέβαια η βέλτιστη αξιοποίηση της 32 Τα-
ξιαρχίας Πεζοναυτών που εδρεύει στη Μαγνησία. Πα-
ράλληλα προβλέπεται η δημιουργία όλων των απαραίτη-
των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, από κτίρια βοηθη-
τικών υπηρεσιών μέχρι χώρους αθλοπαιδιών για το προ-
σωπικό.

Αναγκαία συνθήκη για τα παραπάνω είναι η εξεύρεση
100 στρεμμάτων για την κατασκευή των χερσαίων εγκα-
ταστάσεων του ναυστάθμου και η χωροθέτησή τους εντός
μιας ενιαίας παράκτιας ζώνης που θα πληροί βασικές
προδιαγραφές ασφάλειας. Σε αυτή την κατεύθυνση απαι-

τείται η στενή συνεργασία του Δήμου Αλμυρού με το ΓΕ-
ΕΘΑ, προκειμένου να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέ-
σεις κατασκευής του ναυστάθμου στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή. Έτσι στις 16 Φεβρουαρίου, κατά τη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, αναμενόταν η πρώτη
παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων 70 στρεμμάτων για
την ανάπτυξη των εν λόγω υποδομών του Πολεμικού
Ναυτικού. Είμαι, βέβαιος, ότι ο Δήμος Αλμυρού θα συνε-
χίσει να παρέχει την πολύτιμη συνδρομή του διευκολύ-
νοντας με κάθε τρόπο το έργο. Πρόκειται, άλλωστε, για
σχεδιασμούς σε κάποιο βάθος χρόνου που αναμένεται να
υλοποιηθούν εντός τριετίας, προϋποθέτοντας τη συνερ-
γασία όχι μόνο της σημερινής αλλά και της επόμενης Δη-
μοτικής Αρχής.

Αυτή η κοινή δέσμευση κυβέρνησης και τοπικής κοι-
νωνίας μπορεί να οδηγήσει, πέραν της προφανούς ισχυ-
ροποίησης της εθνικής μας άμυνας, και σε οικονομικά
οφέλη για την ευρύτερη περιοχή, όπως έχει δείξει και η
εμπειρία της 111 Πτέρυγας Μάχης. Για αυτό είμαι βέβαιος
ότι οι πολίτες του Αλμυρού θα στηρίξουν έμπρακτα τη νέα
αυτή προοπτική για τον τόπο μας. 

Η καθημερινότητα των πολιτών δοκι-
μάζεται έντονα με τις νέες αυξήσεις που
γίνονται σε όλα τα προϊόντα. Ο πρωτογε-
νής τομέας σχεδόν εξαφανισμένος και οι
ουσιαστικές πολιτικές για γεωργία-κτη-
νοτροφία-αλιεία απουσιάζουν.

Οι χρηματοδοτήσεις δεν λύνουν το
πρόβλημα, αν δεν αξιοποιηθούν σωστά.
Απαιτείται σχεδιασμός που θα ενισχύει
τον Έλληνα αγρότη και θα δίνει κίνητρα
στη νέα γενιά να ασχοληθεί με τη γη. 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι
επιτακτική ανάγκη. Ανάμεσα στις 13 χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν
κατώτατο μισθό κάτω από τα 1.000 ευρώ
βρίσκεται η χώρα μας, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat. Ο κατώτατος μι-
σθός στην Ελλάδα, προτού αφαιρεθούν
τυχόν φόροι-εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και παίρνοντας το άθροισμα
των 14 μισθών διά του 12, σύμφωνα με τη
Eurostat, διαμορφώθηκε στα 774 ευρώ
τον Ιανουάριο του 2022. 

Οι υπόλοιπες χώρες με κατώτατο μι-
σθό κάτω των 1.000 ευρώ είναι: 

• Βουλγαρία με 332 ευρώ
• Λετονία με 500 ευρώ 
• Ρουμανία με 515 ευρώ 
• Ουγγαρία με 542 ευρώ 
• Κροατία με 624 ευρώ 
• Σλοβακία με 646 ευρώ 

• Τσεχία με 652 ευρώ 
• Εσθονία με 654 ευρώ 
• Πολωνία με 655 ευρώ 
• Λιθουανία με 730 ευρώ 
• Μάλτα με 792 ευρώ 
• Πορτογαλία με 823 ευρώ

Στον αντίποδα, υπάρχουν έξι χώρες με
κατώτατο μισθό πάνω από 1.000 και δύο
των οποίων οι κατώτατοι μισθοί κυμαί-
νονταν λίγο πάνω από 1.000 ευρώ τον μή-
να. Έτσι, στη Σλοβενία ο κατώτατος μι-
σθός διαμορφώθηκε στα 1.074 ευρώ,
στην Ισπανία στα 1.126 ευρώ, ενώ οι χώ-
ρες με κατώτατο μισθό πάνω από 1.000
ευρώ τον μήνα είναι οι εξής: 

• Γαλλία με 1.603 ευρώ
• Γερμανία με 1.621 ευρώ
• Βέλγιο με 1.658 ευρώ
• Ολλανδία με 1.725 ευρώ
• Ιρλανδία με 1.775 ευρώ
• Λουξεμβούργο με 2.257 ευρώ
Να σημειωθεί ότι από την κατάταξη

εξαιρούνται η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η
Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, κα-
θώς σε αυτές τις χώρες δεν εφαρμόζεται
ο κατώτατος μισθός.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε
ανησυχίες για τον υψηλό και άνισο πλη-
θωρισμό στην ΕΕ, ενθαρρύνοντας την
ΕΚΤ να αποφύγει τις βεβιασμένες αυξή-
σεις επιτοκίων ή τον περιορισμό της αγο-

ράς επενδυτικών προϊόντων. Σε συνέχεια
της συζήτησης με την πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγ-
κάρντ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέ-
κρινε ψήφισμα σχετικά με τις δραστηριό-
τητες της ΕΚΤ, υπογραμμίζοντας τη θέση
της ίδιας της τράπεζας ότι η πρόωρη από-
συρση της δημοσιονομικής στήριξης θα
μπορούσε να αποδυναμώσει την ανάκαμ-
ψη. Ως εκ τούτου, ζητά η νομισματική πο-
λιτική να παραμείνει προσηλωμένη στην
ασφαλή καθοδήγηση της οικονομίας για
έξοδο από την κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης λόγω της πανδημίας. 

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές εκφρά-
ζουν επίσης κάποια ανησυχία για την
αύξηση των ποσοστών πληθωρισμού, η
οποία αποτελεί ένα από τους μεγαλύτε-
ρους κινδύνους εξασθένησης της ανά-
καμψης και παρουσιάζει ένα σύνθετο
πρόβλημα, με τον πληθωρισμό να κυ-
μαίνεται στα διάφορα κράτη μέλη από
3,3% έως 12,2%. Οι ευρωβουλευτές επι-
σημαίνουν επίσης ότι ο πληθωρισμός
αυτός μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται
μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, το Κοινοβού-
λιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη
συμπερίληψη ελληνικών ομολόγων στο
πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος
αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω
πανδημίας. Σημειώνει, ωστόσο, ότι τα εν

λόγω ομόλογα εξακολουθούν να μην εί-
ναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού του
δημόσιου τομέα (PSPP), παρά τη σημαν-
τική πρόοδο που έχει σημειωθεί, και κα-
λεί την ΕΚΤ να επανεκτιμήσει την επιλεξι-
μότητα των ελληνικών ομολόγων και να
παράσχει ειδικές συστάσεις σχετικά.

Στο ψήφισμα καλείται επίσης η ΕΚΤ να
ενσωματώσει καλύτερα την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις
πολιτικές, τις αποφάσεις και τις πράξεις
της. 

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν επίσης
με ανησυχία ότι ορισμένα προγράμματα
αναχρηματοδότησης και αγοράς επενδυ-
τικών προϊόντων της ΕΚΤ στηρίζουν έμ-
μεσα δραστηριότητες υψηλής έντασης
άνθρακα.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν ακόμη
την ανησυχία τους σχετικά με τις κατα-
χρηστικές ρήτρες και πρακτικές που χρη-
σιμοποιεί ο τραπεζικός τομέας στις συμ-
βάσεις με καταναλωτές σε ορισμένα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ και ζητούν από την ΕΚΤ να
συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί
προκειμένου να διασφαλίσει τον θεμιτό
ανταγωνισμό.

Απαιτείται εγρήγορση και αποφασιστι-
κότητα από την ΕΚΤ για να μπορέσουν τα
κράτη-μέλη να αντεπεξέλθουν στο
«ισχυρό κύμα» του πληθωρισμού.

Ελπιδοφόρο για τους πολίτες το σχέδιο 
δημιουργίας σύγχρονου ναυστάθμου στον Αλμυρό

Ο υψηλός πληθωρισμός τινάζει τις οικονομίες των κρατών της ΕΕ

τoυ
Κωνσταντίνου 
Αρ. Μαραβέγια

Βουλευτής 
Μαγνησίας 
με τη ΝΔ 
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Μ
ε αυστηρό διάβημα διαμαρ-
τυρίας απαντά η Αθήνα στην
εμπρηστική ρητορική της Άγ-
κυρας και την επιχείρηση αμ-

φισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μετά την
αποστομωτική απάντηση του Νίκου Δέν-
δια στον Τούρκο πρέσβη για το casus belli
και την αποστρατιωτικοποίηση των νη-
σιών, το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρα-
σε με διάβημα διαμαρτυρίας στον επιτε-
τραμμένο της τουρκικής πρεσβείας στην
Αθήνα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το
υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει
στην τουρκική πλευρά την έντονη δυσα-
ρέσκεια της Ελλάδας, καθώς και τη δια-
μαρτυρία της για το μπαράζ προκλητικών
δηλώσεων από ανώτατους αξιωματού-
χους αλλά και τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν σχετικά με το κυριαρχικό καθε-
στώς των νησιών, «αιτιάσεις που βεβαίως
απορρίπτει η ελληνική πλευρά ως παρά-
νομες και ανυπόστατες». Οι ίδιες πηγές
τονίζουν ακόμη ότι οι ρητορικές προκλή-
σεις των γειτόνων δεν είναι απλώς αντιπα-
ραγωγικές, αλλά οδηγούν σε κλιμάκωση
της έντασης από την τουρκική πλευρά,
ενώ σημειώνουν ότι είναι «οξύμωρο» η
Άγκυρα να επικαλείται συνεχώς το διε-
θνές δίκαιο από τη στιγμή που το παρα-
βιάζει κατάφωρα.

Εκστρατεία ενημέρωσης
Στο διάβημα γίνεται σαφής αναφορά

στο casus belli, στο παράνομο τουρκολι-
βυκό μνημόνιο, στο αφήγημα της «Γαλά-
ζιας Πατρίδας» και σε όλο το φάσμα των
τουρκικών προκλήσεων και απειλών που
εκτοξεύονται συστηματικά σε βάρος της
Ελλάδας. Ταυτόχρονα η Αθήνα ξεκινά εκ-
στρατεία ενημέρωσης εταίρων, συμμάχων
και οργανισμών για τις παράνομες αιτιά-
σεις της Άγκυρας. Το υπουργείο Εξωτερι-
κών έδωσε οδηγίες στις ελληνικές πρε-
σβείες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των μελών του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών ώστε να προβούν σε σχετική ενη-
μέρωση για την κλιμάκωση που επιχειρεί
η Τουρκία στο Αιγαίο. Με αυτό τον τρόπο η
Αθήνα επιχειρεί να «αναχαιτίσει» τις
απειλές Τσαβούσογλου περί «διεθνοποί-
ησης» των παράνομων τουρκικών διεκδι-
κήσεων.

Μήνυμα στον Τούρκο υπουργό Άμυνας
Χουλουσί Ακάρ έστειλε και ο Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος στο περιθώριο της Συνόδου
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο υπουρ-
γοί είχαν αιφνιδιαστική συνάντηση, με τον
κ. Παναγιωτόπουλο να ζητά από τον ομό-
λογό του να σταματήσουν οι τουρκικές
δηλώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. 

Η Άγκυρα πάντως συνεχίζει τον «χαβά»
της, με τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντο-
γάν, τον αντιπρόεδρο του κόμματος Εθνι-

κιστικής Δράσης, να εξαπολύει νέες απει-
λές σε βάρος της Αθήνας. 

Ο εθνικιστής Ισμαήλ Οζντεμίρ είπε ότι
αν η Ελλάδα αυξήσει την υφαλοκρηπίδα
της στο Αιγαίο «έστω και έναν πόντο από
τα έξι ναυτικά μίλια, αυτό θα ήταν αιτία πο-
λέμου». 

Ο προκλητικός και ανιστόρητος Οζντε-
μίρ ανέφερε ακόμη πως «είναι απαράδε-
κτο και παράνομο να διεκδικεί η Ελλάδα
την κυριαρχία νησιών που δεν της έχουν
μεταβιβαστεί με Συνθήκες».  

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Αθήνα κάνει αναφορά 
στο casus belli, 
στο παράνομο 
τουρκολιβυκό μνημόνιο 
και σε όλο το φάσμα 
των τουρκικών 
προκλήσεων 

Συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ θα
έχει σήμερα ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος μεταβαίνει νωρίς το
πρωί στη Μόσχα. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα έχουν
κατ’ ιδίαν συνάντηση και θα ακολουθήσουν διευρυμένες
συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. 
Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις ραγδαίες
εξελίξεις στα ρωσοουκρανικά σύνορα και στην κλιμάκωση
που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες, ενώ στην ατζέντα
της συνάντησης βρίσκεται και η κατάσταση στην Ανατολική

Μεσόγειο, όπου ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα ενη-
μερώσει τον ομόλογό του για την παραβατική συμπεριφορά
της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας και της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Ακόμη, στο πλαίσιο των παραδοσιακά ιστορι-
κών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, θα εξεταστούν η διμε-
ρής συνεργασία και η εμβάθυνση σε θέματα επενδύσεων
και ενέργειας. Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο Νίκος
Δένδιας θα επισκεφτεί τη Ρωσική Ομοσπονδία μέσα στην
τελευταία διετία.

Συνάντηση Δένδια - Λαβρόφ στη Μόσχα

Τον «χαβά» της η  Άγκυρα
παρά το αυστηρό διάβημα
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Η γιαγιά του 7χρονου
Ανδρέα ξεσπά: 
«Γέννησα ένα τέρας…»

Σε κατάσταση σοκ είναι οι παπ-
πούδες του 7χρονου Ανδρέα που δο-
λοφονήθηκε το 2017 από τον 33χρο-
νο σύντροφο της 29χρονης μητέρας
του, παρουσία της ίδιας σε διαμέρι-
σμα στην Κυψέλη. Την ώρα που οι
δύο κατηγορούμενοι είναι στη φυλα-
κή, ενώ η 14χρονη σήμερα κόρη της
29χρονης βρίσκεται σε ανάδοχη οι-
κογένεια, η γιαγιά των παιδιών ξέ-
σπασε κατά της κόρης της, δηλώνον-
τας συγκλονισμένη για τα όσα φρικτά
έχουν αποκαλυφθεί, αλλά και για το
γεγονός πως η μητέρα του εγγονού
της γνώριζε όλα αυτά τα χρόνια τι εί-
χε συμβεί στο παιδί της και το απέ-
κρυπτε.

«Εννιά χρόνια έχω να δω το παιδί.
Πήρε τα παιδιά και εξαφανίστηκε και
μου είχε απαγορεύσει να τα πλησιά-
σω και τα παιδιά και αυτήν. Δεν γίνε-
ται να γέννησα και να κουβάλησα ένα
τέρας!» ανέφερε η γιαγιά του 7χρο-
νου, ενώ βαθιά συγκλονισμένος δή-
λωσε και ο παππούς του. «Έξι μηνών
το πήρε η μητέρα του και έφυγε το
κοριτσάκι, δεν γνώριζα πού μένουν,
τίποτα. Δεν γνώριζα πού μένει, με
ποιον ζει, τι έχει κάνει στη ζωή της»,
σημείωσε και συμπλήρωσε ότι πήρε
τηλέφωνο στην Ασφάλεια και ζήτησε
μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
να κάνει την ταφή του παιδιού. «Το
μόνο που έκανα ήταν να πάρω τηλέ-
φωνο στην Ασφάλεια και να πω, όταν
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να
έρθω να πάρω τα κοκαλάκια του, να
πάω σε μια εκκλησία, όπως πρέπει,
για να ησυχάσει και η ψυχούλα του».

Κραυγή αγωνίας της
μάνας του απαχθέντος
επιχειρηματία: «Πείτε
μας πως είναι καλά»
Φόβοι για τη ζωή του 40χρονου επι-
χειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση εκ-
φράζονται ανοιχτά πλέον από την οι-
κογένειά του. Η μητέρα του, Όλγα
Κυπαρίσση, με δήλωσή της ζητά από
τους απαγωγείς του παιδιού της να
επικοινωνήσουν μαζί της, κάνοντας
«έκκληση στην ανθρωπιά σας». Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, τον τελευταίο
έναν μήνα έχει διακοπεί κάθε επι-
κοινωνία μεταξύ των δραστών και
του αδελφού του Γιώργου Κυπαρίσ-
ση (είχε αναλάβει τις διαπραγματεύ-
σεις για τα λύτρα ύψους 1 εκατ. ευ-
ρώ). «Ο Γιώργος μας δεν έχει γυρίσει
ακόμη κοντά μας. Είμαι μάνα. Σας
ικετεύω, εσείς που κρατάτε το παιδί
μου, να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πείτε μας ότι ο Γιώργος είναι καλά.
Σας παρακαλώ πολύ. Εμείς κάνουμε
ό,τι μπορούμε για να βρούμε γρήγο-
ρα λύση και νομίζω ότι θα συμφωνή-
σετε. Κάνω έκκληση στην ανθρωπιά
σας. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κό-
σμο για τη στήριξη και τη διακριτική
στάση που έχει δείξει μέχρι τώρα»,
είναι τα λόγια της Όλγας Κυπαρίσση.
Την ίδια ώρα, οι έρευνες του Τμήμα-
τος Εγκλημάτων Κατά Ζωής συνεχί-
ζονται, χωρίς όμως κάποιο στοιχείο
ικανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση
της υπόθεσης!

Ο
ι τέσσερις φίλοι του 19χρονου
Άλκη, μεταξύ των οποίων οι δύο
που τραυματίστηκαν στο δολο-
φονικό επεισόδιο που έγινε τα

ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου στη Χα-
ριλάου, καλούνται να υποδείξουν τα πρό-
σωπα που εμπλέκονται στο αιματηρό επει-
σόδιο και να περιγράψουν στις ανακριτικές
Αρχές όσα είδαν εκείνο το βράδυ. 

Ήδη οι νεαροί πέρασαν χθες το μεσημέρι
από το γραφείο της 7ης τακτικής ανακρί-
τριας, ενώ σήμερα το πρωί θα ακολουθή-
σουν τη διαδικασία της αναγνώρισης των
δώδεκα κατηγορουμένων στα κεντρικά
γραφεία της Ασφάλειας. 

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες
Ο κύκλος των απολογιών των δώδεκα κα-

τηγορουμένων ολοκληρώθηκε αργά το
βράδυ της Πέμπτης με τις εξηγήσεις που
έδωσε ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου. Ο
22χρονος ήταν το πρόσωπο που παραδόθη-
κε τελευταίος στις διωκτικές Αρχές, πριν
εντοπιστούν τα στοιχεία του. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση της οικογένειας του νεα-
ρού, από την πρώτη ημέρα της παράδοσής
του αρνείται την κατηγορία της άμεσης εμ-
πλοκής στο δολοφονικό επεισόδιο και επι-
μένει πως έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο, το
οποίο οδηγούσε. Νωρίτερα το μεσημέρι, ο
22χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονο-
μελές Πλημμελειοδικείο ενώπιον του οποί-
ου παραπέμφθηκε για την κατοχή ενός μα-
χαιριού, που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του. 

Η διαδικασία της αναγνώρισης, πάντως,
αναμένεται να φωτίσει πολλές από τις πτυ-
χές του αιματηρού επεισοδίου, καθώς οι
τέσσερις φίλοι του Άλκη, ειδικά οι τραυμα-

τίες, αναμένεται να υποδείξουν συγκεκρι-
μένα πρόσωπα τα οποία είδαν μπροστά
τους. Οι νεαροί αναμένεται να δουν τους κα-
τηγορουμένους πίσω από το τζάμι στη γνω-
στή διαδικασία της αναγνώρισης και να με-
ταφέρουν στις αστυνομικές Αρχές, δίνοντας
κατάθεση, πού τοποθετούν τον καθέναν στο
σκηνικό του αίματος που στήθηκε στην οδό
Γαζή. Στοιχεία και λεπτομέρειες για τα όσα
έγιναν από το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου
μέχρι τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου,
όταν ο Άλκης έπεφτε νεκρός στο πεζοδρό-
μιο, ήδη άρχισαν να μεταφέρουν με καταθέ-
σεις τους στην 7η τακτική ανακρίτρια. 

Εξετάζονται τα ευρήματα 
Την ίδια ώρα αναμένονται στο ανακριτικό

γραφείο τα αποτελέσματα της
εξέτασης DNA σε όλα τα ευρήματα. Ενδια-
φέρον παρουσιάζουν το μαχαίρι τύπου κά-
ραμπιτ που βρέθηκε την περασμένη Παρα-
σκευή στη γέφυρα κάτω από την περιφερει-
ακή οδό, στο τέρμα του Χαριλάου, ύστερα
από την υπόδειξη του 21χρονου που κρα-
τούσε το δρεπάνι. Μαζί με το μαχαίρι βρέ-
θηκαν εκεί κράνη, σκούφοι και άλλα αντι-
κείμενα που είναι αξιοποιήσιμα για τον εν-
τοπισμό γενετικού υλικού, προκειμένου να
προσδιοριστεί ποιος κρατούσε τι. 

Οι φίλοι του Άλκη
κοιτούν στα μάτια
τους φονιάδες του

Σήμερα θα κληθούν 
να αναγνωρίσουν τους δράστες
ανάμεσα στους δώδεκα 
συλληφθέντες. «Κλειδί» το DNA 
σε κάραμπιτ μαχαίρι και κράνη
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Ο ίδιος λέει πως οι τέσσερις
καταγγέλλουσες ήταν
ερωτευμένες μαζί του και
μάλιστα τον αποκαλούσαν στα
μηνύματά τους «αρκουδάκι»

Συγκλονίζει το δράμα της 65χρονης γυναίκας στο
Ίλιον, η οποία λόγω των οικονομικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζει επιχείρησε να κλέψει τρόφιμα αξίας πε-
ρίπου 40 ευρώ από κατάστημα των σουπερμάρκετ Lidl
το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο Καματε-
ρό. Όταν η γυναίκα έγινε αντιληπτή από το προσωπικό,
ο υπεύθυνος του καταστήματος κάλεσε τους αστυνομι-
κούς, οι οποίοι την προσήγαγαν στο τμήμα.

Ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού Σταύ-
ρος Τσίρμπας, μιλώντας για το δράμα της 65χρονης,
υποστήριξε ότι η ίδια βρίσκεται σε κακή ψυχολογική
κατάσταση, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρία μιας γειτόνισ-
σάς της, η γυναίκα προσπάθησε να αυτοκτονήσει από
την ντροπή της. Ωστόσο, και η εταιρεία Lidl έδειξε το
ανθρώπινο πρόσωπό της, καθώς δεν προχώρησε σε

μήνυση σε βάρος της. «Η Lidl Ελλάς από την έναρξη
της λειτουργίας της εφαρμόζει με υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης αξίες και πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότη-

τας. Έχει αποδείξει έμπρακτα και διαχρονικά ότι στέ-
κεται δίπλα στους συμπολίτες της με ήθος και ευθύνη,
όπως πράττει πάντα σε αντίστοιχες περιπτώσεις κοι-
νωνικής ευαισθησίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση
της εταιρείας. 

«Το πρόσφατο περιστατικό που έλαβε χώρα στο κα-
τάστημά μας στο Ίλιον μας λυπεί βαθιά. Ο υπεύθυνος
του καταστήματος, όπως και κάθε υπεύθυνος κατα-
στήματος, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις προ-
βλεπόμενες διαδικασίες αναφορικά με παραβατικές
συμπεριφορές που ορίζει η νομοθεσία. Η διοίκηση της
εταιρείας έλαβε γνώση του περιστατικού και θα φρον-
τίσει να μην υπάρξει συνέχεια. Η εταιρεία θα έρθει σε
επικοινωνία με την πελάτισσα για να λήξει το θέμα που
δημιουργήθηκε», καταλήγει η ανακοίνωση.

Της Σοφίας Σπίγγου

Σ
το στόχαστρο των δικαστικών Αρ-
χών μπήκε και τέταρτος ηθοποι-
ός, σε βάρος του οποίου ασκήθη-
κε κακουργηματική ποινική δίω-

ξη για βιασμό κατά συρροή, κατ’ εξακο-
λούθηση και μη, τετελεσμένο και σε από-
πειρα.

Ο λόγος για έναν 40χρονο άνδρα, ο
οποίος έχει κάνει καριέρα στις ΗΠΑ και
καταγγέλθηκε από τέσσερις γυναίκες για
σεξουαλική κακοποίηση, ενώ δύο από
αυτές ήταν ανήλικες την περίοδο που
φέρεται να τελέστηκαν οι επίμαχες πρά-
ξεις.

Η υπόθεση ερευνάται αρκετούς μήνες
από την Εισαγγελία της Αθήνας, όταν στα
χέρια των αρμόδιων εισαγγελέων έφτα-
σαν καταγγελίες τεσσάρων γυναικών,
μεταξύ των οποίων οι δύο είναι αδελφές.
Σημαντικό ρόλο στο σκεπτικό των εισαγ-
γελικών Αρχών έπαιξαν η διαχρονική

δράση του κατηγορουμένου, η οποία φέ-
ρεται να ξεκινά 2008 και να εκτείνεται
έως το 2015, αλλά και ο σημαντικός αριθ-
μός καταγγελιών σε βάρος του. Μάλιστα,
εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες
ασκήθηκε η δίωξη, προέκυψαν και μαρ-
τυρικές καταθέσεις 4-5 ακόμη γυναικών,
οι οποίες έχουν καταγγείλει τον 40χρονο
για κακοποιητική δράση. Ωστόσο, με ει-
σαγγελική διάταξη παίρνουν τον δρόμο
για το αρχείο τέσσερις πράξεις για τις
οποίες επίσης είχε καταγγελθεί ο συγκε-
κριμένος άνθρωπος από τα θύματα. 

Αρνείται τα πάντα
Ο κατηγορούμενος πλέον ηθοποιός,

κατά τις εξηγήσεις που έδωσε στο πλαί-
σιο της προκαταρκτικής εξέτασης, αρνή-
θηκε όσα του αποδίδονται και ισχυρίστη-
κε ότι οι καταγγέλλουσες τον είχαν ερω-
τευτεί. Μάλιστα, φέρεται να εισέφερε ως
απόδειξη εκατοντάδες σελίδες με μηνύ-
ματα που του έστειλαν οι γυναίκες που

τον κατήγγειλαν. Στα μηνύματα αυτά οι
μηνύτριες τον αποκαλούν «αρκουδάκι»
και του απευθύνονται με υποκοριστικό
του ονόματός του. Μετά την παροχή εξη-
γήσεων από τον 40χρονο, ακολούθησε
νέος συμπληρωματικός κύκλος καταθέ-
σεων των θυμάτων, τα οποία επέμειναν
πως ό,τι έγινε ήταν χωρίς τη συναίνεσή
τους.

Η πρώτη μήνυση σε βάρος του ηθοποι-
ού κατατέθηκε στις 21 Ιουλίου 2021 από
μια γνωστή ηθοποιό, με λαμπρή καριέρα
στο εξωτερικό και συμμετοχές σε πολλές
ευρωπαϊκές ταινίες βραβευμένων σκη-
νοθετών, και την αδελφή της, οι οποίες
κατήγγειλαν τον 40χρονο για σωρεία βια-
σμών σε περίοδο που ήταν ανήλικες με-
ταξύ 2008 και 2014. «Είμαστε βέβαιες ότι
κατά τη διάρκεια της προδικασίας και
οπλισμένες με θάρρος και κουράγιο από
τη δική μας εναρκτήρια δικαστική ενέρ-
γεια, θα εμφανιστούν να καταθέσουν
ενώπιόν σας όλα τα θύματα, ξεδιπλώνον-

τας τις εγκληματικές συμπεριφορές του
εγκαλούμενου», ανέφεραν στη μήνυσή
τους. Η δεύτερη έγκληση σε βάρος του
40χρονου κατατέθηκε λίγες μέρες αργό-
τερα από νεαρή γυναίκα, η οποία υποστη-
ρίζει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά τον
Απρίλιο του 2014, ενώ η τρίτη μήνυση κα-
τατέθηκε στις 12 Αυγούστου 2021 από μια
28χρονη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει
ότι γνωρίστηκε με τον ηθοποιό το 2013,
όταν εκείνος ανέλαβε να τη βοηθήσει με
τις εξετάσεις που θα έδινε στη δραματική
σχολή και, σύμφωνα με την ίδια, κατά τη
διάρκεια μιας πρόβας τη βίασε.

Lidl: Η εταιρεία δεν καταθέτει μήνυση στην 65χρονη

Δίωξη και σε
άλλον ηθοποιό
για βιασμό
κατά συρροή
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Επιστρέφουν οι μονοήμερες και πολυήμερες σχολικές
εκδρομές και επισκέψεις από την 1η Μαρτίου, έπειτα από
το «πράσινο φως» που άναψε η Επιτροπή Ειδικών για την
άρση μέρους των περιοριστικών μέτρων. Οι εκδρομείς που
θα συμμετέχουν στις πολυήμερες εκδρομές, είτε πρόκει-
ται για συνοδούς εκπαιδευτικούς ή μαθητές, εμβολιασμέ-
νους και μη, θα πραγματοποιούν rapid test 48 ώρες προ
της αναχώρησης, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα
πρέπει να διενεργούν τα προβλεπόμενα τεστ της εβδομά-
δας (self ή rapid αναλόγως την περίπτωση).

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στις μαθητικές εκ-
δρομές θα μπορούν να συμμετέχουν ως συνοδοί και οι εκ-

παιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού ή νόσησης σε ισχύ, εφόσον ακολουθούν τα
ισχύοντα μέτρα, όπως η διενέργεια δύο rapid tests την
εβδομάδα με δικά τους έξοδα καθώς και τα επιμέρους

εξειδικευμένα μέτρα που ισχύουν σε άλλους χώρους για
μη εμβολιασμένους.

Συγκεκριμένα, στους συνοδούς ανεμβολίαστους εκπαι-
δευτικούς δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο
εστιατόριο/ταβέρνα που θα τρώνε οι μαθητές και στο κέν-
τρο διασκέδασης στις βραδινές εξόδους εφόσον πρόκει-
ται για πολυήμερες εκδρομές και σε μουσεία, θέατρα και
σινεμά στις εκπαιδευτικές/ψυχαγωγικές επισκέψεις. Για
την είσοδό τους στους χώρους αυτούς, οι ανεμβολίαστοι
μαθητές έως και 17 ετών θα πρέπει να προσκομίζουν δή-
λωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. 

Εύη Πανταζοπούλου

Σχολικές εκδρομές: Τι ισχύει για μαθητές και συνοδούς - Πότε θα κάνουν rapid test 

H
χώρα κινείται στους ρυθμούς
της Ευρώπης και ο υπουργός
Υγείας ανακοίνωσε χθες και
επίσημα ότι στα μέσα με τέλη

Μαρτίου θα ανοίξει διάπλατα το παράθυρο
της ελευθερίας μετά την πανδημία. Σαφώς
κάθε κράτος θα εξετάζει την πίεση στο δικό
του σύστημα υγείας, όμως η γενική εκτίμη-
ση είναι ότι η χώρα μας θα ακολουθήσει
την Ευρώπη σε ό,τι και αν αποφασιστεί στο
μέλλον, όπως μια ενδεχόμενη συζήτηση
για τέταρτη δόση. 

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι
δεν εφησυχάζουμε, καθώς υπάρχει το εν-
δεχόμενο αναζωπύρωσης τον Σεπτέμβριο.
«Δεν υπάρχει τέλος της πανδημίας», ανέ-
φερε ο υπουργός Υγείας, εννοώντας ότι θα
πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε με
τον ιό. «Τα 20.000 κρούσματα της Όμικρον
προκαλούν μικρότερη πίεση σε σχέση με
τα 6.000 της Δέλτα», είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Πλεύρης. 

Περιμένοντας τη νόσο Covid-19 να γίνει
ενδημική και να αρκεί ένα εμβόλιο κάθε
χρόνο όπως και με τη γρίπη, οι πολίτες
σκέφτονται πότε θα πετάξουν τη μάσκα. Οι
ειδικοί συμφωνούν πως ακόμα χρειάζεται
προσοχή. Οι επόμενοι δυο μήνες και λόγω
καιρού είναι επικίνδυνοι για λοιμώξεις και
ιώσεις.

Για το θέμα της μάσκας η Μίνα Γκάγκα
είπε στον ΣΚΑΪ ότι σε κλειστούς χώρους ή
στα ΜΜΜ ίσως να μην τις βγάλουμε, αλλά
σε ανοιχτούς χώρους και εστίαση θα τις

πετάξουμε, προαναγγέλλοντας και αυτή με
τη σειρά της τη σταδιακή χαλάρωση και την
επιστροφή στους φυσιολογικούς ρυθμούς
της ζωής μας.

Πού αυξήθηκαν τα κρούσματα
Χθες, Πέμπτη, καταγράφηκαν 19.504 θά-

νατοι, ανέβηκε ξανά ο αριθμός των θανά-
των στους 93, ενώ οι διασωληνωμένοι είναι
484, οι 359 από αυτούς ανεμβολίαστοι.
Στην Αττική εντοπίστηκαν 6.062 κρούσμα-
τα και 2.112 στη Θεσσαλονίκη, ενώ παρατη-
ρείται επικράτηση της παραλλαγής Όμι-
κρον. Αύξηση κρουσμάτων καταγράφηκε
στην Κέα, την Κάρπαθο, τη Θάσο, τη Σύρο,
την Ευρυτανία και τη Φωκίδα, ενώ αύξηση
του ιού στα λύματα σημειώθηκε στην Κέρ-
κυρα, την Ξάνθη και τα Ιωάννινα. Το 96%
των νέων κρουσμάτων είναι από την πα-
ραλλαγή Όμικρον και μόλις το 2,2% από τη
Δέλτα. Με μείωση σε όλους τους δείκτες
της πανδημίας, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς
είναι περίπου 4.100. Το 90% των νέων εισα-

γωγών αφορά κρούσματα της Όμικρον,
ενώ οι εισαγωγές παιδιών και εφήβων μει-
ώθηκαν. Η πληρότητα σε απλές κλίνες εί-
ναι στο 53% στην επικράτεια και 73% στις
ΜΕΘ Covid. Το 95% των ανθρώπων που χά-
νονται είναι άνω των 60 ετών και στη συν-
τριπτική τους πλειοψηφία ανεμβολίαστοι. 

Τι ισχύει για όσους νόσησαν δύο φορές
«Σε καμία περίπτωση δεν βγάζουν μά-

σκα οι άνω των 60, όσοι έχουν σοβαρά
προβλήματα υγείας ή οι ανοσοκατεσταλ-
μένοι. Για τους υπόλοιπους η χρήση της
μάσκας είναι λιγότερο αυστηρή», τόνισε
στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής της Πολιτικής της
Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος. 

Σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό νόση-
σης, για όσους έχουν νοσήσει δύο φο-
ρές, με τη δεύτερη νόσηση να συνέβη λί-
γο πριν έρθει η ώρα της ενισχυτικής, η
καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου ξεκα-
θάρισε ότι βασική προϋπόθεση για να
τους χορηγηθεί πιστοποιητικό επαναμό-

λυνσης θα είναι να έχουν ολοκληρώσει
τον βασικό τους εμβολιασμό! 

Στη χθεσινή ενημέρωση η κυρία Γκάγκα
ανέφερε πως έχουν γίνει μέσα σε 28 μέρες
2.653 αιτήσεις για αντιιικά χάπια και έχουν
παραδοθεί 1.957 συσκευασίες. Επιπλέον,
322 αιτήσεις έχουν ακυρωθεί από τους ίδι-
ους τους ασθενείς. 

Τα πρωτεϊνικά εμβόλια της Novavax θα
έρθουν την άλλη βδομάδα, ενώ αναμένεται
τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου και το
εμβόλιο της Sanofi. Η κυρία Παπαευαγγέ-
λου τόνισε πως η εικόνα της χώρας είναι
σταθεροποιημένη τον τελευταίο μήνα χω-
ρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Ούτε οι νεκροί πέφτουν ούτε... οι μάσκες

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Στους 93 εκτοξεύτηκαν χθες 
οι θάνατοι - Μετά το τέλος 
Μαρτίου θα ανοίξει διάπλατα 
το παράθυρο της ελευθερίας
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Σύμφωνα με την έρευνα 
του Εργαστηρίου Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού, το 85%
από αυτούς που δουλεύουν από 
το σπίτι θέλει να συνεχίσει 
στο ίδιο μοτίβο

Τ
η θετική στάση των εργαζομέ-
νων για την τηλεργασία και την
καθιέρωσή της επιβεβαιώνει η
έρευνα που διεξήγαγε το Εργα-

στήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, το οποίο υποστηρίζει επιστημονικά
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκη-
ση Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα, υπό την επιστημονική ευ-

θύνη της διευθύντριας του Εργαστηρίου

ΔΑΔ, επίκουρης καθηγήτριας Ελεάννας

Γαλανάκη, διενεργήθηκε τον Νοέμβριο

2021, σε 557 εργαζομένους οργανισμών

και επιχειρήσεων που δραστηριοποι-

ούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία δεί-

χνουν ότι το 2021 εργάστηκαν με τηλερ-

γασία λιγότεροι άνθρωποι λόγω της χα-

λάρωσης των μέτρων σε σχέση με το

2020 και ότι το 42% των ερωτηθέντων

απάντησε ότι αυξήθηκαν οι ώρες εργα-

σίας τους. Ακόμη, ένας στους δύο πολί-

τες έχει πλέον εμπειρία τηλεργασίας.

Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον εύρημα εί-

ναι ότι το 85% όσων εργάζονται με τη-

λεργασία επιθυμεί πλέον να συνεχίσει

με αυτό τον τρόπο τη δουλειά τους. 
Η «Political» επικοινώνησε με την

επίκουρη καθηγήτρια Ελεάνα Γαλανά-
κη, η οποία μας ανέλυσε τα ευρήματα
της ενδιαφέρουσας αυτής έρευνας, ση-
μειώνοντας αρχικά ότι οι Έλληνες είναι
θετικοί απέναντι στην τηλεργασία. «Την
ίδια έρευνα πραγματοποιήσαμε έναν
χρόνο πριν, τον Νοέμβριο του 2020, και
με τον ίδιο τρόπο την αναπτύξαμε τον
Νοέμβριο του 2021. Η στάση των Ελλή-
νων το 2020 για την τηλεργασία ήταν
επιφυλακτική. Οι άνθρωποι δεν ήταν
αρνητικοί, αλλά το 2021 πλέον οι από-
ψεις για την τηλεργασία είναι πιο θετι-
κές», σημειώνει η κυρία Γαλανάκη.
Προσθέτει, μάλιστα, πως υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να επι-
στρέψουν στην τηλεργασία. 

Υπάρχουν επίσης και αρκετοί άνθρωποι
που δεν βιώσαν ποτέ την τηλεργασία. «Σε
ένα ποσοστό περίπου 50% έχουν εμπειρία
τηλεργασίας οι Έλληνες. Από αυτούς που
δεν έχουν εμπειρία το 2021 ένας στους πέν-
τε θα ήθελε να δοκιμάσει. Αυτό που ανα-
γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι η τη-
λεργασία διευκολύνει τα πράγματα, εξοι-
κονομεί χρόνο, μειώνει το κόστος μετακί-
νησης», τονίζει η επίκουρη καθηγήτρια. 

Τι συμβαίνει με το άγχος
Για το κομμάτι του εργασιακού στρες

που θεωρητικά μπορεί η τηλεργασία να
περιορίζει την έντασή του, η κυρία Γαλα-
νάκη επισήμανε και μια άλλη παράμετρο.
«Υπάρχει και η άλλη στάθμιση, που δεί-
χνει ότι το στρες μπορεί να αυξάνεται,
γιατί όταν τηλεργάζομαι η εργασία παίρ-
νει μεγάλο μέρος της προσωπικής μου
ζωής και τρώει χρόνο από τα υπόλοιπα.

Αρκετοί δήλωσαν αύξηση του εργασια-
κού άγχους, γιατί ταυτόχρονα έπρεπε να
λειτουργήσουν και ως γονείς με τα παι-
διά στο σπίτι. Μεγάλο ζήτημα επίσης εί-
ναι το δικαίωμα αποσύνδεσης από τον
υπολογιστή. Η έρευνά μας σε σχέση με
το στρες έδειξε ότι στον μέσο όρο σε σχέ-
ση με το εργασιακό άγχος δεν προκαλεί
“ούτε κρύο ούτε ζέστη”», επισήμανε η
υπεύθυνη της έρευνας. 

Στο ζήτημα της παραγωγικότητας, η έρευνα δεν βρήκε δια-
φοροποίηση σε σχέση με την κλασική μορφή εργασίας. Σε
αυτό συμφωνούν και οι προϊστάμενοι που ρωτήθηκαν για το
θέμα. «Δεν επηρεάστηκε, λοιπόν, η παραγωγικότητα ούτε
θετικά ούτε αρνητικά. Σε πρόσφατη μελέτη της ΕΕ φαίνεται
ότι μόνο το 50% των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη μπορούν
να είναι τηλεργατικές. Στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό είναι
χαμηλότερο, περίπου στο 40%, γιατί έχουμε σημαντικό πρω-
τογενή τομέα, ναυτιλία και τουρισμό. Εκείνοι, λοιπόν, που
είναι πιο θετικοί στην τηλεργασία είναι τα επαγγέλματα τα
οποία έχουν να ασχοληθούν με νούμερα, με μετρήσεις και

τεχνικά μεγέθη», τόνισε η κυρία Γαλανάκη.  Η τηλεργασία,
ωστόσο, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει
πράγματα στην αγορά εργασίας. «Αυξάνει τις δυνατότητες
και τις εναλλακτικές για όλους και για τους εργοδότες και
για τους εργαζόμενους», σημειώνει η κυρία Γαλανάκη και
προσθέτει: «Σκεφθείτε ότι κάποιος μπορεί να δουλεύει στην
Ελλάδα για μια επιχείρηση του εξωτερικού και να είναι μια
θέση εργασίας πιο υψηλά αμειβόμενη. Για τους εργοδότες
επίσης αυξάνει τη δυνατότητα να βρουν εξειδικευμένους
ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε κάποια απόσταση
από την επιχείρησή τους».

«Δεν επηρεάστηκε η παραγωγικότητά τους»

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

«Δαγκωτό» τηλεργασία
ψηφίζουν οι Έλληνες



Η Άρτα θα αποκτήσει
το δικό της Open Mall

Σε δρόμο υλοποίησης μπαίνει η κατασκευή Open Mall (Ανοιχτό
Κέντρο Εμπορίου) στον Δήμο Αρταίων, μετά την παράδοση της
προς τούτο οριστικής μελέτης στην οικεία Τεχνική Υπηρεσία.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, «προχωρά η
διαδικασία ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, αλλά και στο Ταμείο Ανά-
καμψης, καθώς πρόκειται για μια πλήρη αστική παρέμβαση ευρω-
παϊκών προδιαγραφών». Ταυτόχρονα, υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει
ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των εμπλεκόμενων
φορέων σε ειδική συνεδρίαση, την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα
με τη μελέτη, στο Open Mall θα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις και
εργασίες σε έκταση 20.000 τμ στο κέντρο της πόλης της Άρτας.

ΠΟΕ - ΟΤΑ

Σήμερα η πανελλαδική στάση εργασίας
«Το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανε-

ξαρτήτως σχέσης εργασίας, κλάδου, ειδικότητας και κατηγορίας,
συμμετέχει στη στάση εργασίας», τονίζει με σχετική ανακοίνωσή
της η ΠΟΕ - ΟΤΑ για τη σημερινή κινητοποίηση. Υπενθυμίζεται ότι
η στάση εργασίας, από τις 07.00 μέχρι τις 11.00, πραγματοποιείται
κατά του πορίσματος για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Προς τούτο, σή-
μερα, Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, θα γίνει και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο ΓΛΚ.

Διήμερη επίσκεψη στην Κέρκυρα πραγματοποιεί, χθες και

σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για

θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας. Ο υπουργός θα επι-

σκεφθεί και τους τρεις δήμους του νησιού, με στόχο να συζη-

τήσει με τους τρεις δημάρχους τα θέματα που τους απασχο-

λούν και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχουν στις το-

πικές κοινωνίες τα χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργείου

Εσωτερικών. Ο κ. Πέτσας υποσχέθηκε «άμεση καταβολή

αποζημιώσεων από τη θεομηνία του “Μπάλλος” στις επιχει-

ρήσεις», ενώ αναφέρθηκε και στα έργα που έχουν ενταχθεί

στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», 5,9 εκατ. για την αστική

αναζωογόνηση στην περιοχή Τσάκι Μπενιτσών, 3 εκατ. για τον

ψηφιακό μετασχηματισμό της περιφέρειας και θα ακολουθή-

σει η χρηματοδότηση για την ανάδειξη της πολιτιστικής κλη-

ρονομιάς και το ψηφιακό μουσείο.

ΥΠΟΙΚ

Οδηγίες στους
δήμους για 
το Μεσοπρόθεσμο
2023-2026

Εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε από το
υπουργείο Οικονομικών στους ΟΤΑ Α’ και
Β’ βαθμού εγκύκλιος με σαφείς οδηγίες
για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) 2023-2026. Στη σχετική εγκύκλιο
επισημαίνεται η ανάγκη κατάρτισης ρεαλι-
στικών προβλέψεων, που θα είναι συνε-
πείς με το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαί-
σιο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο
στους υπό συμπλήρωση πίνακες να εγγρά-
φονται μόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, τα
οποία αναμένεται να εισπραχθούν και αντί-
στοιχα να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους, και όχι με βάση την πι-
θανή διαμόρφωση των πιστώσεων των
προϋπολογισμών. Προς τούτο: α) οι κάθε
είδους αποδοχές, αποζημιώσεις κ.λπ. των
αιρετών θα πρέπει να συμπεριληφθούν
στη γραμμή «Αμοιβές Προσωπικού» και β)
στη γραμμή δαπανών «Κοινωνικές Παρο-
χές» συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες
που γίνονται από τις περιφέρειες για τη με-
ταφορά μαθητών (ΚΑΕ 0821).

!

Διήμερη επίσκεψη Πέτσα στην Κέρκυρα
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πρόσκληση για αγροτική
οδοποιία από το «Τρίτσης»

Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής
οδοποιίας προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού απέστειλε το
υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Συγκεκριμένα,
οι ΟΤΑ καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων, προ-
κειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των
οικισμών». Οι επωφελούμενοι δύνανται να χρηματοδο-
τηθούν για έργα βελτίωσης υφιστάμενων δρόμων πρό-
σβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύ-
σεις και εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε αγροτικές περιοχές,
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελ-
τίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων
(πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής
κ.λπ.). Το πρόγραμμα στοχεύει: στη μείωση του κόστους
μεταφοράς των προϊόντων, στην ευκολότερη και ταχύτε-
ρη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, στην ταχύ-
τερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόν-
των, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλ-
λεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.
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Τ
ο κόστος της ενέργειας κυριάρχησε
στη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης

Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Οι δήμαρχοι δεί-
χνουν να βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς
ήδη από τους πρώτους μήνες της χρονιάς
φαίνεται να τινάζονται στον αέρα οι προ-
ϋπολογισμοί τους. Όπως τόνισε χαρακτη-
ριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου, «οι λογαριασμοί του ρεύμα-
τος συγκλονίζουν», και ενημέρωσε πως εί-
ναι καθημερινές οι οχλήσεις από δημάρ-
χους που εκφράζουν την αγωνία τους κα-
θώς μαζί με το ρεύμα βλέπουν να ανεβαί-
νουν και τα κόστη για το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε αναλυτι-
κά στη συνάντηση της περασμένης Δευτέ-
ρας με την επιτροπή που συγκροτήθηκε με
τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονο-
μικών, την οποία χαρακτήρισε ένα καλό
δείγμα επικοινωνίας και μια καλή αρχή.

Όπως είπε, «έγινε μια ουσιαστική κουβέντα
πάνω από δύο ώρες χωρίς να καλλιεργούν-
ται φρούδες ελπίδες», όμως εκτέθηκε η
πραγματικότητα στους υπουργούς για τις
αυξήσεις του ενεργειακού κόστους, που
σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχτηκαν
από τους δήμους ξεπέρασαν το 100% τον
Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. 

Μάλιστα επισημάνθηκε ότι στα σχολεία
λόγω αυξημένης τιμής του πετρελαίου και
του φυσικού αερίου το κόστος ανέβηκε κα-
τά 75%, αφού λόγω Covid λειτουργούν και
με ανοιχτά παράθυρα. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε πως
έγινε σαφής στους αναπληρωτές υπουρ-
γούς Στέλιο Πέτσα και Θόδωρο Σκυλακά-
κη η αγωνία των δημάρχων ότι με αυτά τα
δεδομένα είναι αδύνατο για πολλούς να
υλοποιήσουν τους προϋπολογισμούς,
ακόμη και να πληρώσουν τις μισθοδοσίες,
και ότι απαιτείται άμεσα οικονομική ενί-
σχυση των δήμων.

Ο διπλός στόχος 
Διπλή ανάγνωση είχε η συνάντηση του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Επισήμως το
αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση
του πρωθυπουργού από τον περιφερειάρχη σχε-
τικά με την πορεία υλοποίησης μιας σειράς έρ-
γων και παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλι-
ξη αυτή την περίοδο στην Αττική, για πολλούς
όμως ήταν και μια διάψευση της φήμης που κυ-
κλοφορούσε και έκανε λόγο για ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα μετά τις γνωστές
ανταλλαγές απόψεων για τη διαχείριση της κακοκαιρίας «Ελπίδα». Το σίγουρο πάντως είναι
πως ο περιφερειάρχης παρουσίασε αναλυτικά τις υπερτοπικές παρεμβάσεις που υλοποι-
ούνται και σχεδιάζονται, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει το επόμενο διάστημα ακόμη πιο στε-
νή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της κυβέρνησης, προκειμένου να επιτα-
χυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης των έργων.

Έτοιμη η πολεοδομική
μελέτη για 
το «Πεύκο-πολίτη»

Ολοκληρώθηκαν η επεξεργασία
και η εισήγηση της πολεοδομικής
μελέτης στην περιοχή «Πεύκο-πο-
λίτη - Ζώνη Δουκίσσης Πλακεν-
τίας» του Δήμου Χαλανδρίου και
απεστάλη στο Συμβούλιο Πολεο-
δομικών Θεμάτων και Αμφισβητή-
σεων Βόρειας Αττικής (ΣΥΠΟΘΑ).
Η Περιφέρεια Αττικής εισηγείται
στο ΣΥΠΟΘΑ την έγκριση του σχε-
δίου και τον καθορισμό σε όλη την
έκταση της μελέτης οικοδομήσι-
μων χώρων, οδών, πεζοδρόμων,
χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων
χώρων πλατείας, χώρων παιδικής
χαράς, χώρων στάθμευσης, χώρων
εκπαίδευσης και άθλησης. Το επό-
μενο βήμα μετά τη γνωμοδότηση
του ΣΥΠΟΘΑ είναι η αποστολή του
φακέλου στο υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας για τις διαδι-
κασίες έκδοσης Προεδρικού Δια-
τάγματος. Όπως τόνισε ο περιφε-
ρειάρχης Γιώργος Πατούλης: «Συ-
νεπείς στις δεσμεύσεις μας συμ-
βάλλουμε στην επίλυση πολεοδο-
μικών ζητημάτων τα οποία ταλαι-
πωρούν τους πολίτες πάνω από πε-
νήντα χρόνια».

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
φαίνεται να «χαλάστηκε» ιδιαί-
τερα από τη συνάντηση Πατούλη
- Μητσοτάκη και τη διαφαινόμε-
νη αναθέρμανση των σχέσεων;
Είχε αρχίσει και «δούλευε» επι-
κοινωνιακά με θέρμη το σενάριο
της οριστικής ρήξης των δύο
πλευρών, αλλά και των δικών
του διαφοροποιήσεων με την
περιφέρεια, καλοβλέποντας τη
μεταπήδησή του στον δεύτερο
βαθμό Αυτοδιοίκησης, και τώρα
το σχέδιο, τουλάχιστον, πηγαίνει
πιο πίσω…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Βοήθεια σε 
άστεγους πολίτες 
ή θύματα βίας 
Ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή προσφέ-
ρει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε
συνανθρώπους μας που δεν έχουν
σπίτι ή δεν μπορούν να μείνουν σπίτι,
όπως για παράδειγμα άστεγοι ή γυ-
ναίκες θύματα βίας, προσφέροντάς
τους τα μέσα να σταθούν ξανά στα πό-
δια τους. Μέσα από το πρόγραμμα
«Στέγαση και Εργασία», ο Δήμος
Ηρακλείου, όντας από τους πρώτους
που το διεκδίκησαν και επελέγησαν
να το υλοποιήσουν, μπορεί πλέον να
καλύψει τη στέγαση αυτών των αν-
θρώπων, όπως και προγράμματα κα-
τάρτισης και επανένταξής τους στην
αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, το
πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα έξο-
δα ενοικίου, οικοσκευής και ΔΕΚΟ
για δύο χρόνια, αλλά και πλήρως τον
μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές
για έναν χρόνο, μέχρις ότου μπορέ-
σει ο ωφελούμενος ή η ωφελούμενη
να ορθοποδήσει.

Δίκτυο κοινόχρηστων
ηλεκτρικών ποδηλάτων 
Δίκτυο κοινόχρηστων ηλεκτρικών
ποδηλάτων φιλοδοξεί να δημιουρ-
γήσει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου
και για τον λόγο αυτό υπέβαλε
πρόταση χρηματοδότησης στο
πρόγραμμα «Βιώσιμη αστική κινη-
τικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολο-
κληρωμένη διαχείριση αστικών
μετακινήσεων». 
Στόχος είναι επισκέπτες και κάτοι-
κοι να μετακινούνται με εναλλακτι-
κά μέσα μεταφοράς μέσα στον
αστικό ιστό, καθώς και η προώθηση
τρόπων μετακίνησης φιλικών προς
το περιβάλλον. Μάλιστα, για τον λό-
γο αυτό η δήμαρχος Μαρία Αν-
δρούτσου έχει υπογράψει από την
προηγούμενη εβδομάδα σύμφωνο
συνεργασίας με το Κέντρο Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας. Στην πρό-
ταση περιλαμβάνονται η προμήθεια
45 ηλεκτρικών ποδηλάτων, 48 θέ-
σεων κλειδώματος και φόρτισης
ποδηλάτου, τερματικών μίσθωσης
ποδηλάτου και λογισμικών για τη
χρήση και την παρακολούθηση των
οχημάτων.
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Το ρεύμα τινάζει στον αέρα
τα ταμεία των δήμων



E
πειτα από έκτακτη σύσκεψη των εργαζομένων
στον ΟΑΣΘ αποφασίστηκε να προχωρήσουν σε
στάση εργασίας σήμερα από την έναρξη της βάρ-

διας μέχρι τις 10.00 το πρωί. Τις πρωινές ώρες δεν θα
πραγματοποιούνται δρομολόγια ούτε με προσωπικό
ασφαλείας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου των
εργαζομένων Γιάννη Δήμκα, «υπάρχουν χρόνια λιμνά-
ζοντα προβλήματα στον οργανισμό και δεν έχει βρεθεί
λύση παρά τις υποσχέσεις που έχουμε πάρει. Δεν θέλου-
με τις απεργίες. Εδώ και ενάμιση χρόνο γίνονται διαδικα-
σίες για ΦΕΚ, για επιδόματα, για ανθυγιεινό.

Όσον αφορά τη συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ
την έχουμε συμφωνήσει και έχει εγκριθεί προφορικά,
βρίσκουμε συνέχεια προσκόμματα. Να πάρουν το μή-

νυμα ότι δεν μπορούν να μας εμπαίζουν». Η διοίκηση
του Οργανισμού χαρακτηρίζει την κινητοποίηση αιφνι-
διαστική και αδικαιολόγητη και κινεί, όπως αναφέρει,
όλες τις νομικές διαδικασίες, προκειμένου να κηρυχ-
θεί παράνομη και καταχρηστική. Σε ανακοίνωσή της
αναφέρει: «Εντελώς αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα,
το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ προκήρυξε στάση
εργασίας για το πρωί της Παρασκευής 18 Φεβρουαρί-
ου, από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 10.00 το πρωί.
Ο ΟΑΣΘ κινεί τις νομικές διαδικασίες, προκειμένου η
στάση εργασίας να κηρυχθεί παράνομη και καταχρη-
στική, καθώς παραβιάζει ξεκάθαρα τον νόμο και επι-
βαρύνει το κοινωνικό σύνολο. Η διοίκηση του ΟΑΣΘ
ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού».

Τον πρώην δήμαρχο Ντίνο Κοσμόπουλο θα τιμήσει ο Δή-
μος Θεσσαλονίκης δίνοντας το όνομά του σε έναν κεντρικό
δρόμο της πόλης. Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτι-

κό Συμβούλιο, ενώ ο δρόμος που προτείνεται να πάρει το
όνομά του είναι αυτός πίσω από το δημαρχείο, που ενώνει τις
Β. Γεωργίου και Λ. Στρατού.

Ποιος δρόμος θα πάρει το όνομα του Ντίνου Κοσμόπουλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στην Μπάνια Λούκα
προσκλήθηκε 
ο Σ. Καλαφάτης

Πρόσκληση στον υφυπουργό
Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα
Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρο Κα-
λαφάτη, να παραστεί και να μιλήσει
στις εργασίες του Οικονομικού Φό-
ρουμ στις 28 Απριλίου 2022 στην
Μπάνια Λούκα, από Επιμελητήρια
των Δυτικών Βαλκανίων, μάθαμε
πως απεύθυναν εκπρόσωποι των
Επιμελητηρίων. Ο κ. Καλαφάτης τό-
νισε ότι ο Τομέας Μακεδονίας και
Θράκης του υπουργείου Εσωτερι-
κών, με τη Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων, συμμετέχει στις ανα-
πτυξιακές και επενδυτικές προσπά-
θειες και ανέλαβε επιπλέον έργο,
με τη διαχείριση επενδυτικών σχε-
δίων 1 έως 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Γιατί εξαφανίστηκαν
χθες όλοι οι
βουλευτές

Βουλευτή έψαχνες να βρεις
χθες στη Θεσσαλονίκη και βου-
λευτή δεν έβρισκες πουθενά. Όλοι
τους κατηφόρισαν προς την Αθή-
να, μιας και υπήρξε αίτημα για
ονομαστική ψηφοφορία επί του
νομοσχεδίου του υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦ-
ΚΑ, από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.
Στο νομοσχέδιο εισηγητής της
πλειοψηφίας ανέλαβε ο Μιλτιάδης
Χρυσομάλλης, ενώ κοινοβουλευ-
τικοί εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν
για να απαντήσουν επί της ένστα-
σης ο Δημήτρης Κούβελας (φωτό)
και η Φωτεινή Αραμπατζή.

«Ανεβάζει στροφές»
για τον Δήμο Π. Μελά
Κινείται συνεχώς το τελευταίο διά-
στημα ο γιατρός και υποψήφιος δή-
μαρχος Παύλου Μελά, Γιώργος Λίλ-
τσης, ο οποίος ανακοίνωσε πως στις
εκλογές του 2023 θα διεκδικήσει ξα-
νά τον δημαρχιακό θώκο και προς αυ-
τή την κατεύθυνση πραγματοποιεί
συναντήσεις για στελέχωση του ψη-
φοδελτίου της «Ανατροπής». Η λογι-
κή είναι να συμπεριληφθούν έμπειρα
στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αλλά και νέοι που επιθυμούν να ασχο-
ληθούν με τα κοινά. Παράλληλα, βέ-
βαια, συναντά φορείς, σωματεία,
επαγγελματίες και πολίτες με σκοπό
να καταγράφει αδυναμίες και ελλεί-
ψεις και να τις μεταφέρει στις συνε-
δριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Για ποιον λόγο δεν θα κυκλοφορεί ούτε
ένα λεωφορείο σήμερα ως τις 10 το πρωί 

Προς αναζήτηση… εκλεκτών
βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ

Από την αρχή, όπως όλα δείχνουν, ξεκινά η ανα-
ζήτηση των εκλεκτών του ΣΥΡΙΖΑ τόσο για τον Δήμο
Θεσσαλονίκης όσο και για την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, μιας και όπως μαθαίνουμε Κατε-
ρίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης θα κυνη-
γήσουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση τους στη
Βουλή. Μάλιστα, έχουν ήδη πέσει κάποια ονόματα
στο τραπέζι, αυτό του Γιάννη Μυλόπουλου για τη θέ-
ση του υποψήφιου δημάρχου και του Άγγελου Τόλ-
κα για την περιφέρεια. Πρώην πασόκοι και οι δύο θα
υπενθυμίσω εγώ! 

Τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ
βγαίνουν στον δρόμο 
το Σαββατοκύριακο

Στον δρόμο βγαίνουν αυτό το Σαββατοκύρια-
κο τα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής. Αυτό γί-
νεται προκειμένου να επικοινωνήσουν στον κό-
σμο τις προτάσεις του κόμματός τους για την
ελάφρυνση από την ακρίβεια και την ενεργει-
ακή κρίση. Ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος
Πάνας θα βρεθεί στην Καβάλα, ο Γιώργος Φραγ-
κίδης θα πάει στη Βέροια και ο Γιώργος Μουλ-
κιώτης στη Φθιώτιδα.

Στο επίκεντρο η οδός Παπάφη
και ο ποδηλατόδρομος

Ο ποδηλατόδρομος στο τμήμα της οδού Παπάφη
από την οδό Κλεάνθους έως την οδό Καυταντζόγλου
θα απασχολήσει, επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο,
καθώς το σώμα θα κληθεί να συζητήσει για την έγ-
κριση των εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων. Οι εργασίες έχουν συνολική διάρκεια 7 μήνες
και θα εκτελεστούν σε επτά στάδια-φάσεις, όπως
αναλυτικά αναφέρει η τεχνική έκθεση.

Με τηλεδιάσκεψη έγινε το
Συμβούλιο του Παύλου Μελά

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο δήμαρχος
Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, ο οποίος
παραμένει σε κατ’ οίκον νοσηλεία. Έτσι, δεν μπόρε-
σε να δώσει το «παρών» και στο τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο, το οποίο παρακολούθησε μέσω τηλε-
διάσκεψης.
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Σε ναζιστικό χαιρετισμό προχώρησε μέσα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ο Άντζελ Τζαμπάκζι, ευρωβουλευτής του εθνι-
κιστικού ευρωσκεπτικιστικού κόμματος VMRO της Βουλγα-
ρίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Το επίμαχο περι-
στατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στην Ευ-
ρωβουλή για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην
Ουγγαρία και την Πολωνία. 

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Βούλγα-
ρος ευρωβουλευτής εμφανίζεται να σηκώνει το δεξί του χέρι
σε μια κίνηση που παραπέμπει στον χαιρετισμό των ναζι-
στών, προτού αποχωρήσει από την αίθουσα του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου. Το VMRO - Βουλγαρικό Εθνικό Κίνημα χαρα-
κτήρισε «έκτρωμα» την απόφαση του δικαστηρίου της ΕΕ να
επικυρώσει έναν μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει το μπλοκάρι-
σμα των κονδυλίων σε χώρες όπου σημειώνονται παραβιά-
σεις του κράτους δικαίου, όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία. 

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα
Μετσόλα έγραψε στο Twitter ότι «αυτή η χειρονομία προέρ-
χεται από το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της Ιστορίας μας και
πρέπει να μείνει εκεί». 

Το VMRO έλαβε μόλις το 1% των ψήφων στις εκλογές του
περασμένου Νοεμβρίου στη Βουλγαρία.

Σάλος με ναζιστικό χαιρετισμό στο Ευρωκοινοβούλιο από Βούλγαρο ευρωβουλευτή

Φ
όβους για ανάφλεξη στην Ου-
κρανία προκάλεσαν χθες οι
βομβαρδισμοί με όλμους και
οι ανταλλαγές πυρών ανάμε-

σα στον ουκρανικό στρατό και φιλορώσους
αυτονομιστές στο Ντονμπάς, στα ανατολικά
εδάφη της χώρας. «Όλα δείχνουν ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία τις επόμενες ημέ-
ρες», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιν-
τεν, ενώ Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγο-
ρούνται για τις στρατιωτικές επιθέσεις. Το
Κρεμλίνο κάνει λόγο για «προβοκάτσιες»
και το ΝΑΤΟ λέει ότι «η Ρωσία μπορεί να
ψάχνει πρόσχημα για να επιτεθεί».

Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη κλιμά-
κωσης, μετά τους ρωσικούς ισχυρισμούς
περί απόσυρσης στρατευμάτων και τα μη-
νύματα δυσπιστίας από σύσσωμη τη Δύση.

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις
δυνάμεις των αυτονομιστών ανταρτών, που
υποστηρίζονται από τη Ρωσία στην Ανατο-
λική Ουκρανία, ότι εκτόξευσαν οβίδες σε
χωριό στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, χτυ-
πώντας ένα νηπιαγωγείο. 

Κίνδυνος κλιμάκωσης
Νωρίτερα, οι φιλορώσοι αυτονομιστές

κατήγγειλαν ότι, στην ανατολική επαρχία
του Ντονμπάς, οι ουκρανικές δυνάμεις
άνοιξαν τέσσερις φορές πυρ εναντίον τους. 

Εκπρόσωποι της αυτοανακηρυχθείσας
Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ ανέ-
φεραν σε ανακοίνωσή τους ότι οι ουκρανι-
κές δυνάμεις χρησιμοποίησαν όλμους,
εκτοξευτήρες ρουκετών και πολυβόλα σε
ξεχωριστά περιστατικά χθες. Το Κίεβο τους
διέψευσε.

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο μίλησε για
«κίνδυνο κλιμάκωσης» από ουκρανικής
πλευράς με αιχμή τις αποσχισθείσες επαρ-
χίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ (Ντονμπάς),
που βρίσκονται ντε φάκτο υπό τον έλεγχο
των αυτονομιστών.

Περιστατικά πυροβολισμών εκατέρωθεν
λαμβάνουν χώρα τακτικά τα τελευταία
οκτώ χρόνια στην περιοχή, όπου μαίνονται
αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ του ου-
κρανικού στρατού και των φιλορώσων αυ-

τονομιστών ανταρτών, με 14.000 νεκρούς. 
Κατά τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, η Μόσχα επι-

ζητεί τέτοιες αναφλέξεις, ώστε να μπορέ-
σει κάποια στιγμή να πει ότι εισβάλει στην
Ανατολική Ουκρανία, σπεύδοντας προς
βοήθεια των αδελφών Ρώσων εκεί. Ο Ρώ-
σος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε
ήδη αυτή την εβδομάδα για μια «γενοκτο-
νία» των ρωσόφωνων στο Ντονμπάς.

Ο Λευκός Οίκος
Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οί-

κου χαρακτήρισε και χθες «ψευδή» την
ανακοίνωση της Μόσχας για μερική από-

συρση του στρατού, δηλώνοντας ότι, αντί-
θετα, η Ρωσία αύξησε την παρουσία δυνά-
μεων στα σύνορα με την Ουκρανία κατά
τουλάχιστον 7.000 στρατιωτικούς. Η Δύση
εκτιμά ότι η Μόσχα επιζητεί κάποια προβο-
κάτσια ή αφορμή, ώστε να εξαπολύσει επί-
θεση κατά των ουκρανικών θέσεων.

Αν και οι Ρώσοι έδωσαν στη δημοσιότητα
βίντεο που δείχνουν στρατεύματα να απο-
χωρούν, κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι για
τη Μόσχα η εντύπωση ότι μπορεί ανά πάσα
στιγμή να επαναφέρει τις δυνάμεις της στα
σύνορα είναι μια εσκεμμένη απειλή, χρή-
σιμη σαν «όπλο» στις διαπραγματεύσεις

που έπονται. Στη Δύση θεωρούν, εξάλλου,
ότι είναι νωρίς για λήξη του συναγερμού
και κάνουν λόγο για πολύμηνη κρίση.

Οι εγγυήσεις
Στο διπλωματικό μέτωπο, η Μόσχα πα-

ρέδωσε χθες την επίσημη απάντησή της
προς τις ΗΠΑ αναφορικά με τις εγγυήσεις
ασφαλείας που απαιτεί - κυρίως τη ρητή
διαβεβαίωση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχ-
θεί στο ΝΑΤΟ. Ο υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε, μάλιστα, ότι η Ρω-
σία θα δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της
επιστολής.

Εκτιμάται ότι η διατήρηση ανοιχτού δι-
αύλου διπλωματικής επικοινωνίας, υπό
την πίεση της ογκώδους παρουσίας ρωσι-
κών στρατιωτικών δυνάμεων (περί τους
130.000 στρατιώτες) στα ουκρανικά σύνο-
ρα, είναι η κεντρική επιλογή του Κρεμλίνου
σε αυτό το στάδιο.

Σε άλλο ένα επεισόδιο του θρίλερ, η Ρω-
σία απέλασε χθες τον αναπληρωτή πρε-
σβευτή της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μό-
σχα, με τους Αμερικανούς να διαμηνύουν
ότι πρόκειται να απαντήσουν προχωρών-
τας σε αντίστοιχη απέλαση.

Ρ Ω Σ Ο Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Κ Η  Κ Ρ Ι Σ Η

Μπάιντεν: Όλα δείχνουν
εισβολή τις επόμενες μέρες

Μόσχα και Κίεβο 
αλληλοκατηγορούνται για τις
στρατιωτικές επιθέσεις στο
Ντονμπάς, με το Κρεμλίνο να
κάνει λόγο για «προβοκάτσιες»
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Με το... δεξί μπήκε η νέα χρονιά για τον δείκτη οικονομι-
κού κλίματος στη βιομηχανία, καθώς σημείωσε εκτίναξη τον
Ιανουάριο, ωστόσο τα δεδομένα αυτά μπορεί να αλλάξουν
κατά τον τρέχοντα μήνα λόγω της κρίσης Δύσης - Ρωσίας για
την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών, τον περασμένο Ιανουάριο ο δεί-
κτης επιχειρηματικών προσδοκιών εκτινάχθηκε στις 116,8
μονάδες από 109,1 μονάδες τον Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα πα-

ρατηρήθηκε σημαντική άνοδος της βιομηχανικής παραγω-
γής κατά 8,6% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,3% στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση των «27». Τα παραπάνω δύο στοιχεία φέρ-
νουν στο προσκήνιο τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας,
όπου καταγράφονται εντυπωσιακές επιδόσεις, οι οποίες αν-
τανακλώνται στην αύξηση των εξαγωγών. 

Ο ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι η αύξηση του εγχώριου κόστους
παραγωγής φαίνεται να προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από
τις μεταβολές στις τιμές εισαγωγών. Ανάμεσα στους κλάδους

της βιομηχανίας η υψηλότερη άνοδος του κόστους παραγω-
γής το 2021 σημειώθηκε στον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τα
βασικά μέταλλα με 15,2% και 11,5%, αντίστοιχα, σε σχέση με
έναν χρόνο πριν. Στην έκθεση του ΙΟΒΕ καταγράφεται ση-
μαντική αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, κάτι
όμως που τίθεται σε αμφισβήτηση για τον τρέχοντα μήνα λό-
γω της εκρηκτικής αύξησης των τιμών της ενέργειας και των
τροφίμων με φόντο την κρίση στις σχέσεις Δύσης - Ρωσίας
για την Ουκρανία. 

ΙΟΒΕ: Εκτίναξη οικονομικού κλίματος στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Σ
ε επαναλειτουργία μπαίνει η
πλατφόρμα για τις δηλώσεις των
τετραγωνικών - εμβαδών, ενώ
σημειώνεται ότι θα επιβάλλεται

προσαύξηση στις οφειλές για την περίοδο
από 1ης/1/2020.

Σε σχέση με τον πρώτο γύρο δήλωσης
των αδήλωτων τετραγωνικών, στον δεύ-
τερο γύρο τα ποσά που θα κληθεί να πλη-
ρώσει ο ενδιαφερόμενος για το α’ εξάμη-
νο της καθυστέρησης θα είναι προσαυ-
ξημένα κατά 20% και επιπλέον 5% για κά-
θε επόμενο εξάμηνο. Πρακτικά, όποιος
κάνει δήλωση θα πληρώσει αναδρομικά
τα τέλη που αναλογούν για όλη την πε-
ρίοδο από 1ης/1/2020 μέχρι και τη μέρα
εκκαθάρισης της δήλωσης, με το τελικό
ποσό να προσαυξάνεται κατά 20%. Το πο-
σό που θα καταλογιστεί θα μπορεί να
αποπληρωθεί ακόμη και σε 24 μηνιαίες
δόσεις. Υπάρχει βέβαια ελάχιστο ποσό
δόσης 10 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα
και 50 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινή-
του θα μπορεί με τους κωδικούς του Taxis-
net να εισέρχεται στη διαδικτυακή εφαρ-
μογή της ΚΕΔΕ, στην οποία θα εμφανίζον-
ται τα στοιχεία κάθε ακινήτου του, που είναι
καταχωρημένα στο Ε9, και στη βάση χρέω-
σης δημοτικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ.

Αναλυτικά τα βήματα:
•Συνδεθείτε στο σύστημα μέσω των

στοιχείων Taxisnet.
•Δημιουργήστε μια δήλωση για κάθε

ακίνητο που επιθυμείτε να υποβάλετε
διόρθωση τμ επιλέγοντας αρχικά τον δήμο
όπου ανήκει.

•Επιλέξτε από τη λίστα το ακίνητο που
επιθυμείτε να διορθώσετε και τροποποι-
ήστε τα τμ σύμφωνα με τα πραγματικά.

•Υποβάλετε τη δήλωση.
•Θα ειδοποιηθείτε για την πορεία των

δηλώσεων από τους οικείους δήμους.

Ποιους αφορά 
Ιδιοκτήτες, επικαρπωτές και νομείς πά-

σης φύσεως ακινήτων εντός σχεδίου ή κτι-
σμάτων εκτός σχεδίου (νόμιμα ή αυθαίρε-
τα), οι οποίοι α) δεν έχουν δηλώσει το ακί-
νητό τους στον δήμο (μη υποβολή αρχικής
δήλωσης), β) έχουν δηλώσει λιγότερα τε-
τραγωνικά μέτρα από την πραγματική κα-
τάσταση (υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή
τακτοποίηση κ.λπ.).

Τι αλλαγές μπορώ να κάνω μέσα από
την πλατφόρμα; 

Η δήλωση μέσω της πλατφόρμας αφορά
μόνο τη διόρθωση της επιφάνειας του ακι-
νήτου, σύμφωνα με την πραγματική του
κατάσταση. Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλα-

γής της χρήσης του ακινήτου μέσα από την
πλατφόρμα.

Γιατί να υποβάλω δήλωση διόρθωσης τμ
στον δήμο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020;

Γιατί οι πρόσθετοι φόροι, τα τέλη και οι
εισφορές θα υπολογιστούν από 1ης/1/2020
και όχι αναδρομικά.

Από τη ρύθμιση ωφελούνται οι ιδιοκτή-
τες που μπορούν να προχωρήσουν στις
διορθώσεις που απαιτούνται χωρίς να
επωμιστούν υπέρογκα βάρη από τα πρό-
στιμα και τις προσαυξήσεις αλλά και οι
δήμοι, καθώς και σε αυτήν τη φάση ανα-
μένεται να μπουν σημαντικά ποσά στα τα-
μεία τους.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία

της ΚΕΔΕ, κατά την προηγούμενη ρύθμιση
δηλώθηκαν 60.630.700 τμ, με αποτέλεσμα
το ποσοστό των δηλωμένων επιφανειών
στην επικράτεια να αυξηθεί κατά 35,15%.

Υποβλήθηκαν 2.710.217 δηλώσεις που
αντιστοιχούν σε 1.869.050 ηλεκτροδοτού-
μενα και σε 841.052 μη ηλεκτροδοτούμενα
ακίνητα. Βάσει των συγκεκριμένων στοι-
χείων αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 22,4
«αδήλωτα» τετραγωνικά ανά δήλωση.

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα
για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Τσουχτερά πρόστιμα 
σε περίπτωση 
καθυστέρησης της δήλωσης

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Θεαματική αύξηση κατά 223,6% σημείωσε η επιβατική κί-
νηση στα αεροδρόμια της χώρας τον Ιανουάριο σε σχέση με
τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Από τα στατιστικά στοιχεία της
ΥΠΑ προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων
επιβατών έφτασε τους 1.249.387 επιβάτες, ενώ τον Ιανουάριο
του 2021 είχαν διακινηθεί μόλις 386.130 επιβάτες.

Η τεράστια αύξηση οφείλεται στη σταδιακή άρση των
ταξιδιωτικών περιορισμών που διατηρούσαν όλες οι χώ-
ρες λόγω της πανδημίας. Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρό-
μια της χώρας άγγιξαν τις 18.218, από τις οποίες οι 11.314
ήταν πτήσεις εσωτερικού και οι 6.904 πτήσεις εξωτερι-
κού. Η αύξηση των πτήσεων έφτασε στο 70,1% σε σχέση

με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, όταν είχαν πραγμα-
τοποιηθεί μόλις 10.708 πτήσεις. Μεγάλη είναι και η άνο-

δος στις αφίξεις των επιβατών εξωτερικού (350,5%) για τον
φετινό Ιανουάριο, η οποία μεταφράζεται σε 271.796 επιβά-
τες περισσότερους σε σχέση με τον Ιανουάριο του ’21, όταν
οι αφίξεις εξωτερικού ήταν 60.328 επιβάτες. Συγκρίνον-
τας τα στατιστικά στοιχεία με τον Ιανουάριο του 2019, όταν
δεν ίσχυαν περιοριστικά μέτρα, οι πτήσεις ήταν 22.219.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι φέτος τον Ιανουάριο ση-
μειώθηκε πτώση κατά 18% στην κίνηση των αεροσκαφών.
Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης, που ήταν 2.135.674
τον Ιανουάριο του 2019, φέτος για τον ίδιο εξεταζόμενο
μήνα υπάρχει μείωση κατά 41,5%.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Τριπλασιάστηκε η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια τον Ιανουάριο του ’22

Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ε επίπεδα ιστορικού υψηλού
πρόκειται να αυξήσει τους δι-
καιούχους και κατά συνέπεια τα
διαθέσιμα κονδύλια το υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το
πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

Από 50.000 κατοικίες που ήταν η αρχική
εκτίμηση σε αντιστοιχία με τον προϋπολο-
γισμό του Προγράμματος, ο νέος «στό-
χος» του ΥΠΕΝ μιλάει για 120.000 κατοι-
κίες και αύξηση των διαθέσιμων κεφα-
λαίων από 632 εκατ. ευρώ σε 1,354 δισ.
ευρώ (ποσό με ΦΠΑ), όσο είναι το συνολι-
κό ποσό που προβλέπεται να διατεθεί από
το Ταμείο Ανάκαμψης για παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργει-
ακής απόδοσης.

Aπό το ΕΣΠΑ
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες,

εξετάζεται η υποβολή αιτήματος για άντ-
ληση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ
ύψους 300-500 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι 120.000 κατοικίες
δεν αποτελούν απλώς ιστορικό υψηλό για
δράση ενεργειακής εξοικονόμησης που

έχει «τρέξει» στη χώρα μας, με δεδομένο
ότι κανένα άλλο πρόγραμμα στο παρελθόν
δεν έχει ξεπεράσει τις 50.000 υπαγωγές.
Παράλληλα, κινούνται στο συνολικό αριθ-
μό των νοικοκυριών που εντάχθηκαν σε
όλα μαζί τα προγράμματα που έχουν υλο-
ποιηθεί έως σήμερα και τα οποία αγγίζουν
τις 140.000.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων έχει λάβει παράταση λόγω
των έκτακτων συνθηκών που επικράτη-
σαν τον πρώτο μήνα έναρξής του. Σύμφω-
να με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρα-
μείνει ανοικτή έως τις 15 Μαρτίου για την
υποβολή αιτήσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Σκρέκας, όπως και η
δράση αντικατάστασης των κλιματιστικών
και ψυγείων που θα τρέξει τους επόμε-
νους μήνες, το πρόγραμμα εντάσσεται
στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης εξοι-
κονόμησης ενέργειας, που μειώνουν σε
μόνιμη βάση την κατανάλωση και άρα
τους λογαριασμούς. Ο προϋπολογισμός
του προγράμματος αντικατάστασης προ-
βλέπεται στα 100 εκατ. ευρώ και πρόκειται
να δώσει τη δυνατότητα σε 200.000 νοικο-

κυριά να αντικαταστήσουν έως και 3 ηλε-
κτρικές συσκευές. Το ετήσιο όφελος για
τους δικαιούχους εκτιμάται πως θα ανέλ-
θει σε πάνω από 27 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, έως αυτήν τη
στιγμή έχουν υποβληθεί περί τις 80.000
αιτήσεις υπαγωγής στο «Εξοικονομώ». Οι
εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ είναι πως το νούμε-
ρο αυτό μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα φτάσει
τις 150.000. Έτσι, με την ενίσχυση του
προϋπολογισμού, θα καλυφθεί σχεδόν το
σύνολο των αιτήσεων.

Όπως είναι γνωστό, από τις αιτήσεις θα
δημιουργηθεί μια λίστα προτεραιότητας
για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα και η
οποία θα καταρτιστεί με βάση οικονομικά
και κοινωνικά κριτήρια. Από τη συγκεκρι-

μένη λίστα θα δρομολογηθούν άμεσα οι
επιδοτήσεις των πρώτων 50.000 αιτούν-
των, καλύπτοντας έτσι τον αρχικό προϋπο-
λογισμό του προγράμματος. Η υπαγωγή
των υπόλοιπων αιτήσεων θα γίνει από τη
λίστα επιλαχόντων που θα δημιουργηθεί,
με το σταδιακό «ξεκλείδωμα» των επιπλέ-
ον κεφαλαίων που έχει αποφασιστεί να
διατεθούν. 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Αυξάνονται
κονδύλια 
και δικαιούχοι

Για 120.000 κατοικίες 
το πρόγραμμα του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ύψους 1,35 δισ. ευρώ



Ο
ι μπλόφες της Ρωσίας σε
στρατιωτικό επίπεδο στη
μεθόριο με την Ουκρανία
προκαλούν δυσπιστία στη

Δύση και βυθίζουν τις αγορές στην αβε-
βαιότητα. Έτσι, μετά την προχθεσινή
άνοδο των χρηματιστηρίων και την πτώ-
ση των τιμών ενέργειας, χθες επανήλ-
θαν οι φόβοι ότι η ρωσική στρατιωτική
δύναμη μπορεί να επιχειρήσει εισβολή
στην Ουκρανία τα επόμενα 24ωρα. 

Το αποτέλεσμα αυτών των προσδο-
κιών τιμολογήθηκε άμεσα στην τιμή του
φυσικού αερίου, το οποίο μετά την
προχθεσινή υποχώρηση κατά 15% χθες
έφτασε να ανακάμπτει έως και 9%, ξε-
περνώντας εκ νέου τα 70 ευρώ ανά με-
γαβατώρα (μέχρι την ώρα που γράφον-
ταν αυτές οι γραμμές). 

Κλίμα αβεβαιότητας
Το κλίμα αβεβαιότητας επιδρά ανα-

σχετικά και στην πτωτική πορεία του
πετρελαίου μετά την αναβίωση των συ-
νομιλιών με το Ιράν για τα πυρηνικά
όπλα. Έτσι, το αργό πετρέλαιο σημεί-
ωσε μόνο οριακή υποχώρηση, καθώς η
αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στην Ου-
κρανία εξακολουθεί να κρατά ψηλά τις
τιμές. Το brent κινήθηκε στην περιοχή
των 93-94 δολαρίων το βαρέλι, ενώ το
αργό στα 92-93 ευρώ.

Μεγάλος κερδισμένος από την κατά-
σταση... έκτακτης ανάγκης είναι ο χρυ-
σός, καθώς ξεπέρασε και πάλι τα 1.800
δολάρια ανά ουγκιά, προσελκύοντας το
ενδιαφέρον όσων... ποντάρουν σε μια
πολεμική σύγκρουση της Δύσης με τη
Ρωσία, αλλά και λόγω των υψηλών τι-
μών της ενέργειας, οι οποίες τροφοδο-
τούν τον πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, το
ευρώ όσο διαρκούν ο... πόλεμος νεύ-
ρων και η προπαγάνδα στις σχέσεις Δύ-
σης - Ρωσίας θα παρουσιάζει νευρικό-
τητα, κάτι που φάνηκε και στη χθεσινή
συνεδρίαση. 

Στάση αναμονής
Την ίδια στιγμή, στα χρηματιστήρια οι

επενδυτές τηρούν στάση αναμονής
έχοντας σηκωμένες τις... κεραίες τους
σε σχέση με τις κινήσεις των ρωσικών
στρατευμάτων, που αποτελούν αυτήν τη
στιγμή τον ρυθμιστή των παγκόσμιων
οικονομικών ισορροπιών. Τόσο οι ευ-
ρωπαϊκοί δείκτες όσο και το Χρηματι-
στήριο Αθηνών βρέθηκαν εκ νέου υπό
πίεση με κύριο χαρακτηριστικό της

χθεσινής συνεδρίασης τον περιορισμέ-
νο τζίρο.

Στις αγορές των ομολόγων οι επεν-
δυτές τηρούν στάση αναμονής χωρίς
να ανοίγουν νέες θέσεις, ενώ τα ελλη-
νικά και τα ιταλικά ομόλογα εξακο-
λουθούν να τιμολογούνται με υψηλό-
τερο ρίσκο. Το ελληνικό δεκαετές κι-
νείται σταθερά γύρω από το επιτόκιο
του 2,7% και είναι χαρακτηριστικό ότι
έχει ενισχυθεί πάνω από μιάμιση
εκατοστιαία μονάδα τις τελευταίες
30-40 μέρες.

Με το βλέμμα στο Μόναχο
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η σημε-

ρινή τελευταία μέρα της εβδομάδας θα
δείξει αν και κατά πόσο υπάρχουν... εν-
δείξεις πολεμικής εμπλοκής μέσα στο
Σαββατοκύριακο, ενώ την ίδια ώρα το
ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στην
έκτακτη σύνοδο των ηγετών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και στη συνεδρίαση των
υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των
Επτά (G7) αύριο στο Μόναχο. 

loukas1972@gmail.com
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Γιάννης Μπρατάκος:
Ανταγωνιστικότητα 
με ορθολογική 
χρήση κονδυλίων,
επιδοτήσεων

Στη σημασία της αξιοποίησης εξωδικαστικών
μηχανισμών, στην ταχύτερη ρύθμιση των δανει-
ακών υποχρεώσεων και στον ρόλο των τραπεζών

για τη μέγιστη αξιοποίηση των κονδυ-
λίων από την επιχειρηματικό-

τητα, αναφέρθηκε ο πρό-
εδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης
Μπρατάκος σε διαδι-
κτυακή εκδήλωση του Ιν-
στιτούτου «Νίκος Που-

λαντζάς». Συγκεκριμένα, ο
πρόεδρος του ΕΒΕΑ συμμε-

τείχε στη διαδικτυακή εκδήλω-
ση που οργάνωσε το ινστιτούτο, με αφορμή τη δη-
μοσίευση της μελέτης «Ο οικονομικός και κοινω-
νικός ρόλος των ΜμΕ στην Ελλάδα» και θέμα «Μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πραγμα-
τικότητα και προοπτικές». Κατά την τοποθέτησή
του, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά
εργαλεία που ετοιμάζεται να δεχτεί η ελληνική
αγορά, τονίζοντας ότι η ορθολογική χρήση τους
θα είναι καθοριστική για το μέλλον της μικρομε-
σαίας επιχειρηματικότητας: «Η χώρα μας ετοιμά-
ζεται να δεχτεί ένα μεγάλο ύψος επιδοτήσεων και
κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τον νέο
Αναπτυξιακό και το νέο ΕΣΠΑ. Η απορρόφησή
τους είναι ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς πρόκειται
για τεράστια ποσά, που απαιτούν την άμεση κινη-
τοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων και συνερ-
γειών. Ο δανειοδοτικός ρόλος των τραπεζών είναι
σχεδόν αυτονόητος, για την επιτυχία του εγχειρή-
ματος». Και συμπλήρωσε: «Από την πλευρά μας,
ευελπιστούμε ότι η ορθολογική κατεύθυνση και
απορρόφηση των πόρων του Ταμείου θα οδηγή-
σει στον απαραίτητο εφοδιασμό, τεχνογνωσία και
νοοτροπία που χρειάζονται η ελληνική βιομηχα-
νία και μεταποίηση, προκειμένου να παραμείνει
ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο».

Κώστας Καραμανλής:
Παραλαβή νέων
συρμών 
μετρό Θεσσαλονίκης

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Twitter, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στην ολο-
κλήρωση της παραλαβής των νέων συρμών του
μετρό της Θεσσαλονίκης της βασικής γραμμής
από τον σιδηροδρομικό σταθμό έως τον σταθμό
Ελβετία. «Οι 18 αυτοί συρμοί είναι πλήρως αυτο-
ματοποιημένοι και εξοπλισμένοι με συστήματα
υψηλής τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίζεται η
άριστη λειτουργία τους αλλά και η αναβαθμισμέ-
νη εμπειρία μετακίνησης και η ασφάλεια των επι-
βατών. Παράλληλα, συνεχίζουμε με εντατικούς
ρυθμούς τα δοκιμαστικά δρομολόγια που ξεκινή-
σαμε πριν από λίγους μήνες. Είμαστε αποφασι-
σμένοι να παραδώσουμε στη Θεσσαλονίκη το με-
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Νέα εκτίναξη του αερίου 
- Πίεση στα χρηματιστήρια, 
ενίσχυση του χρυσού 

Το παιχνίδι Ρωσίας - Δύσης
εκνευρίζει τους επενδυτές 
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Ο
πληθωρισμός που καταγράφη-
κε τον Ιανουάριο στη χώρα,
φθάνοντας το 6,2%, έσπασε ρε-
κόρ 25ετίας. Φυσικό αέριο,

ρεύμα και καύσιμα σέρνουν τον χορό των
ανατιμήσεων και ροκανίζουν το διαθέσιμο
εισόδημα των πολιτών. 

Η «Political» επικοινώνησε με τον
γνωστό καθηγητή του τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αθηνών Πανα-
γιώτη Πετράκη, ο οποίος ανα-
φερόμενος στις πληθωριστικές
πιέσεις τις απέδωσε σε τρεις λό-
γους. «Ο ένας είναι η επιστροφή
στην κανονικότητα που είναι σχετικά
απότομη, όπως ήταν και λίγο απότομη και η
κάθοδος, η τεχνητή ύφεση που δημιουργή-
θηκε. Έχουμε επίσης αυξημένη και έντονη
ενεργειακή ζήτηση που αντικατοπτρίζεται
στο ενεργειακό κόστος. Το τρίτο θέμα είναι
οι διαταραχές στις γραμμές εφοδιασμού
που δημιουργούν ελλείψεις, οι οποίες δη-
μιουργούν αύξηση των τιμών», τόνισε ο κα-
θηγητής. 

Αθροιστικά
Ο κ. Πετράκης ανέφερε επίσης την κλι-

ματική αλλαγή ως έναν ακόμα λόγο που
φούσκωσε τα πανιά του πληθωρισμού.
«Όσο και αν φαίνεται περίεργο, έχει λει-
τουργήσει αθροιστικά, γιατί εξάντλησε τα
αποθέματα αερίου και δημιούργησε υψη-
λές καταναλώσεις σε ανύποπτες στιγμές
του καλοκαιριού με τις υψηλές θερμοκρα-
σίες, με αποτέλεσμα αυτές να μετακυλη-
θούν στην κατανάλωση αργότερα. Αλλά και
τον χειμώνα η τελευταία φυσική διαταραχή
με την “Ελπίδα” δημιούργησε απαιτήσεις
ενεργειακές και διακοπές παραγωγής που
είχαν τα αποτελέσματά τους. Όλα αυτά δη-
μιουργούν ένα πληθωριστικό περιβάλλον»,
εξήγησε ο καθηγητής, ο οποίος τόνισε ότι
εδώ και έναν χρόνο οι επιστήμονες γνώρι-
ζαν για την επικείμενη άνοδο του πληθωρι-
σμού, «όμως τα μοντέλα μας δεν έδειξαν
εγκαίρως δύο πράγματα. Πρώτον, το ύψος
της αναταραχής και, δεύτερον, δεν είχαμε
εικόνα για τη διάρκεια. Για τη διάρκεια ήταν
και λόγοι που προστέθηκαν εκ των υστέ-
ρων, όπως η ουκρανική κρίση. Επομένως,

μια σειρά πραγμάτων διαμόρφωσε αυτή
την κατάσταση».  Ο καθηγητής εκτίμησε ότι
πλέον βρισκόμαστε στο «πικ» των πληθωρι-
στικών πιέσεων και όπως εξήγησε, «πι-
στεύουμε πλέον ότι οι μήνες από εδώ και
πέρα θα δείξουν μια αποκλιμάκωση των εν-
τάσεων και των πιέσεων. Έχουμε ενδείξεις
ότι στις ΗΠΑ οι δείκτες προσδοκιών δεί-
χνουν πληθωρισμό για το υπόλοιπο 2022
πολύ χαμηλότερο από αυτόν που καταγρά-
φεται μέχρι τώρα και το 2023 θα υπάρχει
επίσης ακόμα πιο καθοδική εξέλιξη. Θα

υπάρχει μια απόσβεση των αυξητικών πιέ-
σεων».  Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τον
τρόπο με τον οποίο ο πληθωρισμός λει-
τουργεί ανασχετικά, ο κ. Πετράκης υποστή-
ριξε: «Δυστυχώς η ανάπτυξη επηρεάζεται
από δύο βασικά κανάλια. Το ένα είναι η μεί-
ωση της κατανάλωσης, καθώς οι πληθωρι-
στικές πιέσεις επηρεάζουν τις καταναλωτι-
κές συμπεριφορές. Το δεύτερο κανάλι εί-
ναι ότι, αν συνεχιστούν οι πιέσεις, θα υπάρ-
ξει και αύξηση της αβεβαιότητας και ανα-
προσαρμογή των επενδυτικών σχεδίων».

Δεν παρέλειψε, επίσης, να αναφέρει και
τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος σαν
τροχοπέδη προς την ανάπτυξη. 

Πληθωρισμός: Τώρα «πικ», μετά πτώση

Ο καθηγητής Οικονομικών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτης Πετράκης εξηγεί
πώς φτάσαμε σε αυτό το ράλι
ανόδου των τιμών και πώς 
θα γίνει η αποκλιμάκωση

kpappas817@gmail.com   
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Για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, όταν έχουμε πλη-
θωρισμό ζήτησης και όχι προσφοράς, ο καθηγητής κ. Πετρά-
κης επισήμανε ότι σε αυτή την περίπτωση παρεμβαίνουν οι
κεντρικές τράπεζες με τη μείωση της ρευστότητας των οικο-
νομιών, ώστε να μειωθεί η ζήτηση. «Οι πιέσεις στην Ευρώπη
αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο μαζεμένες από ό,τι στις ΗΠΑ. Το
δεύτερο σημείο που πρέπει να δούμε είναι οι στοχευμένες
δράσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι οριζόντιες, δεν θα
πρέπει να οδηγηθούμε σε μια υπερβολική αύξηση των ημε-
ρομισθίων και των μισθών, διότι αυτό θα οδηγήσει σε πληθω-

ρισμό ζήτησης, κάτι που ζήσαμε τη δεκαετία του ’80 και το
ζουν και οι Τούρκοι τώρα», σημείωσε ο καθηγητής. «Δεν είναι
λύση η πλασματική αντικατάσταση εισοδημάτων από εισοδή-
ματα που θα δημιουργηθούν με πλασματικό τρόπο, διότι οι
επιχειρήσεις όταν αναγκαστούν να πληρώνουν μεγαλύτερους
μισθούς θα μετακυλήσουν το κόστος στις τιμές και θα διογ-
κώσουν τον πληθωρισμό. Χρειάζεται, λοιπόν, από τη μια μεριά
δράσεις των κεντρικών τραπεζών και, δεύτερον, στοχευμένες
δράσεις ενίσχυσης, μια λελογισμένη ενίσχυση των εισοδημά-
των», εκτίμησε ο καθηγητής.

«Πρέπει να είναι λελογισμένες οι αυξήσεις των μισθών»



Δ
εν έχουν αλλάξει άποψη οι πε-
ρισσότεροι των αναλυτών που
συνεχίζουν να υποστηρίζουν

ότι το ελληνικό χρηματιστήριο μπορεί
να κινηθεί ψηλότερα, αν σε αυτό συνη-
γορήσει το διεθνές κλίμα και παραμεί-
νει σε ικανοποιητικά επίπεδα η συναλ-
λακτική δραστηριότητα. Τεχνικά όσο ο
γενικός δείκτης παραμένει πάνω από
τις 950 μονάδες, οι αγοραστές θα συνε-
χίσουν να έχουν στο στόχαστρο τετρα-
ψήφια νούμερα με πρώτη αντίσταση
στις 1.013 μονάδες. Η βραχυπρόθεσμη
τάση θα μπει σε κίνδυνο σε περίπτωση
κλεισίματος χαμηλότερα των 931 ή χα-
μηλότερα των 923 μονάδων (εκθετικός
ΚΜΟ 60 ημερών) και η μεσοπρόθεσμη
αν παραβιαστεί η ζώνη στήριξης 900 -
890 μονάδων, την οποία υπερασπίζον-
ται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Για την πε-
ρίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης οι αντιστάσεις βρίσκονται στις
2.390 - 2.400 και 2.500 μονάδες, με

πρώτο ζητούμενο την επιστροφή με
κλείσιμο υψηλότερα των 2.371 μονά-
δων. Οι στηρίξεις στις 2.300 - 2.290,

2.270, 2.266, 2.231, 2.200 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και 2.175 - 2.145
(συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).

Αποεπενδύει από την Atlas
Tapes η Diorama

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ
(DECA), αποκλειστικός διαχειριστής του
Diorama Investments Sicar SA, ανακοίνω-
σε την έξοδο του Diorama από την επένδυση
στην εταιρεία Atlas Tapes SA. Η έξοδος
πραγματοποιείται μέσω της εξαγοράς των
μετοχών από τους τρεις βασικούς μετόχους,
μέλη της διοίκησης της εταιρείας (manage-
ment buyout). H Atlas Tapes είναι μια δυνα-
μική, εξωστρεφής ελληνική επιχείρηση, η
οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και
εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών και υλικών
συσκευασίας. Έχοντας μια ισχυρή διοίκηση,
έσοδα που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 115
εκατ. ευρώ το 2021, εκ των οποίων πάνω από
100 εκατ. από εξαγωγές, ισχυρή κερδοφο-
ρία και σημαντικές επενδύσεις, κατάφερε
να γίνει μια από τις τρεις μεγαλύτερες εται-
ρείες του κλάδου της στην Ευρώπη.

Intrakat: Αντλήθηκαν 
51,35 εκατ. ευρώ
Την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δι-
καίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων
μετόχων, με την άντληση κεφαλαίων συνο-
λικού ποσού 51.351.353,20 ευρώ και την έκ-
δοση 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονο-
μαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστι-
κής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, ανακοίνωσε
η Intrakat. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των
22.516.169,70 ευρώ, διαιρούμενο σε
75.053.899 ονομαστικές μετοχές, ονομα-
στικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Νέο GRP Ventures fund με
κεφάλαιο 30 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η σύσταση του Επενδυτι-
κού Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετο-
χών GR Pioneer Venture Capital Mutual
Fund (GRP Ventures) με τη συμμετοχή της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύ-
σεων (ΕΑΤΕ, π. ΤΑΝΕΟ) και άλλων ιδιωτών
επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό. Το νέο fund έχει αρχικό κεφάλαιο 30
εκατ. ευρώ και σχεδιάζει ευρείες αναπτυ-
ξιακές επενδύσεις σε ελληνικές μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα. Το GRP
Ventures, το οποίο ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο
του 2021 με έδρα την Αθήνα, επικεντρώνεται
σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις που επιφέ-
ρουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη με στόχο
την ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονε-
κτήματος της Ελλάδας και των ελληνικών
επιχειρήσεων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Προ ημερών ο βραχίονας της CVC Capital Partners για τις εν
Ελλάδι επενδύσεις στον κλάδο της Υγείας, η Hellenic Health-
care S.a.r.l με έδρα το Λουξεμβούργο, έδωσε την έγκρισή της
ώστε η θυγατρική της Hellenic Healthcare Μονοπρόσωπη Ανώ-
νυμη Εταιρεία Συμμέτοχων να προχωρήσει στην έκδοση κοινού
μη εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού έως 3 εκατ.
ευρώ. Το εν λόγω ομόλογο καλύφθηκε πλήρως από την συνδε-
μένη εταιρεία, Περσεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Εκ-
μετάλλευσης και Λειτουργεία Φορέων Υγειονομικής Μέρι-
μνας, ήτοι το Metropolitan Hospital και τα χρήματα θα διοχε-
τευτούν για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και κεφαλαιου-
χικών αναγκών θυγατρικών εταιρειών της Hellenic Healthcare.
Να σημειωθεί πως το ίδιο είχε συμβεί και τον Ιούνιο του 2021,
όταν το Διοικητικό Συμβούλιο της Hellenic Healthcare είχε εκ-

δώσει ξανά κοινό μη εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο 1 εκατ. ευρώ που είχε καλυφθεί από την Περσεύς. Έτσι, μέσα σε ένα εξάμη-
νο από το ταμείο του Metropolitan Hospital βγήκαν 4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών της Hellenic Healthcare.

Η Μytilineos συμβάλλει εμπράκτως στον 2ο Παγκόσμιο Στόχο Βιώσι-
μης Ανάπτυξης για τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το 2021 η εται-
ρεία διασφάλισε την πρόσβαση 4.000 παιδιών και εφήβων από ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες σε επαρκή τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας. Η
εταιρεία εξασφάλισε τη διανομή συνολικά 18.509 υγιεινών γευμάτων,
αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα σίτισης και ενισχύοντας τις σωστές
διατροφικές επιλογές των παιδιών. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής
αλλά και ποιοτικής ανάλυσης μετά την ολοκλήρωση του Προγράμμα-
τος καταδεικνύουν ότι μέσω της καθημερινής σίτισης των μαθητών
μειώνονται τα φαινόμενα επισιτιστικής ανασφάλειας και πείνας, προ-
άγεται η σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και βελτιώνονται οι
διατροφικές τους συνήθειες.

Mytilineos: Δωρεάν γεύματα σε μαθητές επτά σχολείων 

Η CVC και τα ομολογιακά των θυγατρικών

ΧΑ: Σε ισχύ το ανοδικό σενάριο
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Η
κοινοπραξία Mace και Jacobs αναλαμβάνει
καθήκοντα γενικού συμβούλου Διαχείρισης
Έργου και συμβούλου Διαχείρισης Κτιρια-

κών Έργων από την Ελληνικό ΑΕ, θυγατρική της
Lamda Development ΑΕ, για την ανάπλαση του έργου
του Ελληνικού. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
έργα αστικής ανάπλασης αλλά και για τη μεγαλύτερη
επένδυση όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία,
στην καρδιά του Ελληνικού βρίσκεται το Μητροπολιτικό
Πάρκο, συνολικής έκτασης 2 εκατ. τμ, το οποίο αναμένε-
ται να αποτελέσει όαση πρασίνου στην Αθήνα και να γί-
νει ένα από τα μεγαλύτερα παράκτια πάρκα του κόσμου.

Το έργο συνιστά ένα ολοκληρωμένο μοντέλο αστικής
ανάπτυξης που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά και τα μο-
ναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής με κτίρια-τοπόση-
μα και υπερσύγχρονες υποδομές. Ο φιλικός προς το πε-
ριβάλλον σχεδιασμός σε όλες τις πτυχές του έργου οδη-
γεί σε μειωμένη χρήση ενέργειας, ενεργειακή αποδοτι-
κότητα και ελαχιστοποίηση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα. Το έργο προωθεί επίσης τη βιοποικιλότητα
και τη μετακίνηση χωρίς αυτοκίνητο, ενώ θα εξυπηρε-
τείται από υποδομές ηλεκτροκίνησης.

Aluminco: Σε πλήρη 
λειτουργία η νέα γραμμή

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η νέα γραμμή διέλασης
αλουμινίου στην κεντρική παραγωγική μονάδας της Alu-
minco στα Οινόφυτα. Πρόκειται για την 3η γραμμή διέλα-
σης στη μονάδα, η οποία ενισχύει την παραγωγική ικανό-
τητά της κατά 60%, καθώς αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες
ρομποτικές τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής. H νέα γραμ-
μή έχει ετήσια δυναμικότητα 10.000 τόνους προφίλ αλου-
μινίου, που προστίθενται στην παραγωγή 18.000 τόνων,
των 2 γραμμών που προϋπήρχαν, με πρέσες που έχουν
δύναμη από 1.850 έως 2.500 μετρικούς τόνους (ΜΤ). Είναι
μέρος μιας σειράς σημαντικών επενδύσεων αναβάθμισης
και επέκτασης των τεχνολογικών και κτιριακών υποδο-
μών της Aluminco, επιτυγχάνοντας διαρκή ενσωμάτωση
της καινοτομίας στα προϊόντα της και ποιοτική αύξηση της
παραγωγής της.

Νέος γενικός διευθυντής 
στην ΜΤS City Breaks

Ο Λεωνίδας Ζώτος εντάσσεται από τον Φεβρουάριο
του 2022 στο δυναμικό της ΜΤS City Breaks (μέλος του
ηγετικού τουριστικού Ομίλου Marine Tours), αναλαμβά-
νοντας τον ρόλο του general manager της εταιρείας. Ο
κ. Ζώτος διαθέτει πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας
στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας, έχοντας διατε-
λέσει επί πολλά έτη ανώτατο στέλεχος του παγκόσμιου
δικτύου διανομής αεροπορικών ναύλων Travelport, με
τα τελευταία 15 έτη να τον βρίσκουν στο τιμόνι της εται-
ρείας ως country manager για την Ελλάδα, την Κύπρο
και το Ισραήλ. Πρόκειται για ένα στέλεχος που έχει να
επιδείξει εκτεταμένη πείρα στις ηλεκτρονικές πλατφόρ-
μες τουριστικών υπηρεσιών αλλά και μια ιδιαίτερα επι-
τυχημένη πορεία, καθώς οι στρατηγικές που εφάρμοσε
οδήγησαν την Travelport σε ισχυρή ανάπτυξη και κερ-
δοφορία κατά τα τελευταία έτη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Eurobank στηρίζει 
την πυρόπληκτη περιοχή 
της Αρχαίας Ολυμπίας

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης
της ευρύτερης πυρόπληκτης περιοχής της Αρχαίας
Ολυμπίας υλοποιεί η Eurobank, μένοντας πιστή στη
δέσμευσή της να συμβάλει στις μακροπρόθεσμες
ενέργειες της Πολιτείας για την προστασία και ανα-
σύνθεση του φυσικού πλούτου της χώρας που
απειλείται από τη μεταβολή των κλιματικών δεδο-
μένων. H τράπεζα υλοποιεί πλέγμα δράσεων που θα
συμβάλει μεταξύ άλλων στην ανασύνθεση του φυ-
σικού περιβάλλοντος, τη στήριξη τοπικών παραγω-
γών και την ευαισθητοποίηση, ειδικά των νέων, για
θέματα πρόληψης και προστασίας. Οι δράσεις αυ-
τές, με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία, εντάσσονται
στη συνολική δωρεά που ανακοίνωσε η τράπεζα τον
περασμένο Αύγουστο για τη βιώσιμη αναδάσωση
καμένων εκτάσεων από τις καταστροφικές πυρκα-
γιές του καλοκαιριού του 2021.

Paliria: Το 85% 
του τζίρου εκτός Ελλάδας

Στα επίπεδα των 60 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν
οι πωλήσεις για την εταιρεία Paliria το 2021, σημει-
ώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2020,
παρότι είχε να αντιμετωπίσει και σημαντικά προ-
βλήματα, πχ μεταφορικά, αύξηση τιμών σε ενέρ-
γεια και πρώτες ύλες κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το 85% του τζίρου πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας.
Η πιο δυνατή αγορά για την ηγέτιδα δύναμη στα
ντολμαδάκια -η οποία εξάγει σε 35 χώρες- είναι η
αμερικανική, καθώς εκείνη κάνει σχεδόν το ένα
τρίτο του συνολικού τζίρου για τον όμιλο.

Commerzbank: Πάνω 
από τις προβλέψεις τα κέρδη

Υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών δια-
μορφώθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη της Com-
merzbank, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δ’ τριμή-
νου που ανακοίνωσε η γερμανική τράπεζα. Αναλυ-
τικότερα, τα κέρδη της γερμανικής τράπεζας ανήλ-
θαν σε 421 εκατ. ευρώ έναντι εκτιμήσεων των ανα-
λυτών για κέρδη 161 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά
κέρδη έφτασαν τα 141 εκατ. ευρώ έναντι εκτίμησης
για 57,1 εκατ. ευρώ. Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν
το ίδιο διάστημα σε 1,30 δισ. ευρώ έναντι εκτίμησης
για 1,22 δισ. ευρώ.
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Σύμβουλος Διαχείρισης
Έργου στο Ελληνικό 
η Mace και Jacobs

Hilton: Κέρδη και διπλασιασμός εσόδων
Μικρές μεταβολές κα-

ταγράφουν οι μετοχές
της Hilton Worldwide
Holdings στις προσυνε-
δριακές συναλλαγές,
καθώς η εταιρεία διαχεί-
ρισης εμφάνισε κέρδη
στο δ’ τρίμηνο, τα οποία
ήταν αντίστοιχα των
προσδοκιών, ενώ τα

έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν ξεπερνώντας τις προβλέψεις.
Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 147 εκατ. δολαρίων
ή 52 σεντς ανά μετοχή, μετά τις ζημίες των 224 εκατ. δολα-
ρίων ή 81 σεντς ανά μετοχή πριν από έναν χρόνο. Τα έσοδα
αυξήθηκαν κατά 106,3% στα 1,84 δισ. δολάρια, υψηλότερα
από τις εκτιμήσεις για 1,80 δισ. δολάρια.
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Ο
ι ειδικοί αποφάνθη-
καν ότι είναι καιρός
για την επιστροφή
των θεατών στην

κερκίδα σε ποσοστό 50% πλη-
ρότητας, από το 10% και μάξι-
μουμ 1.000 θεατές που ήταν
μέχρι σήμερα, και η ποδοσφαι-
ρική κοινότητα το δέχτηκε με
ανακούφιση.

Άλλωστε, όταν η κυβέρνηση
αποφάσισε τη δραματική μεί-
ωση της πληρότητας στο 10%, οι
«μεγάλοι» εξώθησαν τους οπα-
δούς τους ακόμα και σε πορείες
διαμαρτυρίας, αλλά τώρα, με βά-
ση τις κυβερνητικές ντιρεκτίβες,
οι ΠΑΕ, «μικρές» και «μεγάλες»,
θα πρέπει να αποδείξουν ότι
μπορούν να συμβάλουν τόσο
στον έλεγχο των θεατών στα γή-
πεδα, που πρέπει να είναι άπαν-
τες εμβολιασμένοι ή να έχουν

νοσήσει, και να φορούν μάσκα
κατά τη διάρκεια των αγώνων,
όσο και στην πρόληψη της βίας.

Και αν όσον αφορά το πρώτο
σκέλος οι ΠΑΕ συμφώνησαν να

συνδράμουν στους ελέγχους, κι
αυτό θα φανεί στην πράξη. Την
προηγούμενη φορά που το πο-
σοστό ήταν στο 90%, όλες οι ΠΑΕ
είχαν αποφανθεί ότι δεν μπο-

ρούν να ελέγξουν τόσο μεγάλο
αριθμό θεατών και είχαν δίκιο.
Ούτε το κράτος, ωστόσο, μπο-
ρούσε. Τώρα το εγγυήθηκαν και
τίθενται προ των ευθυνών τους.
Κατά πληροφορίες οι σεκιουρι-
τάδες των γηπέδων θα είναι επι-
φορτισμένοι με νουθεσίες προς
τους θεατές για τη μάσκα. Θα
φανεί στην πράξη. 

Όσον αφορά το θέμα της βίας,
οι ΠΑΕ θα πρέπει να αυξήσουν
την αυτοπροστασία τους, γιατί το
πειθαρχικό δίκαιο θα επιβάλλε-
ται αμέσως, αν παρατηρηθούν
αξιόποινες πράξεις από τους θε-
ατές εντός του γηπέδου ή στον
περιβάλλοντα χώρο. Οι οδηγίες
προς τα δικαιοδοτικά όργανα του
ποδοσφαίρου είναι σαφείς και
αδιαπραγμάτευτες.

Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει
να μετρηθεί όσον αφορά την

προσέλευση των θεατών, είναι
να καλυφθεί η πληρότητα κατά
50%. Αυτό δεν είναι και σίγουρο,
μετά τα όσα έγιναν στη Θεσσαλο-
νίκη με τη δολοφονία του Άλκη.
Όταν, πάντως, στο παρελθόν η
πληρότητα ήταν στο 90%, μόνο ο
Ολυμπιακός και ο Άρης είχαν
καλύψει αυτό το ποσοστό σε πώ-
ληση εισιτηρίων.

Με την πληρότητα
50% στα γήπεδα, 
αναλαμβάνουν 
να βοηθήσουν 
την Πολιτεία 
με ελέγχους 
για εμβολιασμό, βία

ΑΕΚ OAKA 69.618 34.809

Ολυμπιακός «Καραϊσκάκης» 32.115 16.057

ΠΑΟΚ Τούμπα 29.000 14.500

Άρης «Κλεάνθης Βικελίδης» 22.800 11.400

Βόλος Πανθεσσαλικό 22.700 11.350

Παναθηναϊκός «Απ. Νικολαΐδης» 16.033 8.016

Απόλλων Σμ. «Γ. Καμάρας» 14.200 7.100

ΟΦΗ «Θ. Βαρδινογιάννης» 9.088 4.544

Ατρόμητος Δημοτικό Περιστερίου 9.050 4.525

ΠΑΣ Γιάννινα «Ζωσιμάδες» 7.652 3.826

Αστέρας Τρ. «Θ. Κολοκοτρώνης» 7.442 3.721

Παναιτωλικός Γήπεδο Αγρινίου 7.321 3.660

Ιωνικός Δημοτικό Νεάπολης 6.000 3.000

Λαμία Δημοτικό Στάδιο 5.500 2.750

ΓήπεδοΟμάδα Χωρητικότητα Πληρότητα 50%

Οι ΠΑΕ προ των ευθυνών τους



Ο
Παναθηναϊκός πέρασε 3-0
με δυο πέναλτι (Παλάσιος,
Αϊτόρ) και ένα αυτογκόλ

(Μπαξεβανίδης) από τη Ριζούπολη,
κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης και
ξαναβρέθηκε στην πρώτη τετράδα
της βαθμολογίας με θέα την Ευρώ-
πη. Δεν είναι μόνος του, ωστόσο. Ο
ΠΑΣ Γιάννινα ισοβαθμεί μαζί του και
ο ΟΦΗ, που με ανατροπή πήρε ισο-
παλία 2-2 από τον Ατρόμητο στο Πε-
ριστέρι, βρίσκεται μόλις τρεις βαθ-
μούς πίσω του. Ο Άρης είναι επίσης
μέσα στα πράγματα για την Ευρώπη,
ειδικά αν του επιστραφούν οι έξι
βαθμοί τιμωρίας. Την προσεχή
εβδομάδα αναμένεται η σχετική
απόφαση του CAS. Στο τρίτο εξ ανα-
βολής ματς προχθές, Τετάρτη, ο Πα-
ναιτωλικός παρουσίασε ένα…
τούρμπο στη μηχανή του, τον Νταν-
τρέι Νταγκό, και νίκησε 1-0 τη Λα-

μία. Βαθμολογία (23 αγ.): Ολυμπια-
κός (22) 56, ΠΑΟΚ (22) 47, ΑΕΚ (22)
39, Παναθηναϊκός 36, ΠΑΣ Γιάννινα
36, ΟΦΗ 33, Αστέρας Τρ. (21) 32,

Άρης (22) 29, Βόλος (22) 28, Παναι-
τωλικός 25, Ιωνικός (22) 21, Λαμία
(22) 18, Ατρόμητος (21) 14, Απόλλων
Σμ. (22) 10.

Η Ευρώπη μυρίζει… τριφύλλι Συμφώνησε 
με Μπούργος ο Άρης

Εποχή Μπούργος στον Άρη. Ο πρώην βοηθός
του Ντιέγκο Σιμεόνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης εί-
ναι ο νέος προπονητής του Άρη, στη θέση του Άκη
Μάντζιου που απολύθηκε. Ο Χερμάν Μπούργος
αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για 2,5 χρό-
νια και οι συνολικές απολαβές του να φτάσουν τα
2 εκατ. ευρώ.

Άμεση συνάντηση 
με Κλάτενμπεργκ

Άμεση συνάντηση με τον Άγγλο αρχιδιαιτητή
Μαρκ Κλάτενμπεργκ ζήτησε ο ιδιοκτήτης του
Ατρομήτου, Γιώργος Σπανός, προκειμένου να εκ-
φράσει τα παράπονά του για τη διαιτησία γενικό-
τερα, αλλά κυρίως για το προχθεσινό ματς με τον
ΟΦΗ 2-2. Οι Περιστεριώτες διαμαρτύρονται για το
πέναλτι που έδωσε στους Κρητικούς ο Γκορτσί-
λας, αλλά και για το πρώτο γκολ του ΟΦΗ, υποστη-
ρίζοντας ότι υπήρξε φάουλ στον τερματοφύλακα.

Το αρνητικό ρεκόρ 
και ο «Άγγλος ασθενής»
Με το 0-3 από τον Παναθηναϊκό προχθές, Τε-

τάρτη, ο Απόλλων Σμύρνης έσπασε ένα ρεκόρ
που βαστούσε 22 ολόκληρα χρόνια και το κατείχε
ο Πανσερραϊκός. Για δέκα σερί ματς δεν έχει κα-
ταφέρει να πετύχει γκολ η «Ελαφρά Ταξιαρχία»,
εννέα είχε η ομάδα των Σερρών. Μετά το τέλος
του ματς με τους «πράσινους», η ΠΑΕ Απόλλων
εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Άγγλου αρχιδιαι-
τητή Κλάτενμπεργκ, τον οποίο αποκαλεί «Άγγλο
ασθενή». 

Ο Φορτούνης και ο γιος του…
Ο Κώστας Φορτούνης, ύστερα από απουσία

επτά και πλέον μηνών, επέστρεψε «σιδερένιος»
στον Ολυμπιακό. Έπαιξε για πρώτη φορά σε επί-
σημο παιχνίδι με την ομάδα Β’ κόντρα στα Τρίκα-
λα στου Ρέντη, σημείωσε κι ένα γκολ. Και το
αφιέρωσε στον επτά μηνών γιο του, που ήταν στην
κερκίδα. «Θέλω όταν καταλαβαίνει από ποδό-
σφαιρο να έρχεται στο γήπεδο να με βλέπει», οι
δηλώσεις του. 

Ο προπονητής της Αταλάντα, Τζιανπιέρο Γκασπερίνι, είναι αυτός
που ανακάλυψε στην ΑΕΚ πριν από 13 χρόνια τον Σωκράτη Παπα-
σταθόπουλο και τον πήρε στην Τζένοα! Αυτός τον «έχτισε» ποδο-
σφαιρικά, με συνέπεια ο Σωκράτης να μεταπηδήσει στη Μίλαν και
μετά στη Βέρντερ, στην Ντόρτμουντ, στην Άρσεναλ και τελικά να πά-
ει στον Ολυμπιακό. «Ο Γκασπερίνι μού έμαθε το ποδόσφαιρο δια-
φορετικά από ό,τι το ήξερα», τόνισε ο διεθνής αμυντικός.

Εύκολα
η Λίβερπουλ, 
πάγκο 
ο Τσιμίκας

Η Λίβερπουλ πέρασε νικηφόρα από το Σαν Σίρο του Μιλάνου, όπου επικράτησε 2-0 της Ίντερ με γκολ 
των Σαλάχ και Φιρμίνο, και σχεδόν σφράγισε το εισιτήριο για τη φάση των «8» του Champions League.
Στο άλλο ματς, Σάλτσμπουργκ - Μπάγερν 1-1. Για μία ακόμα φορά, ωστόσο, ο Κώστας Τσιμίκας 
δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Γιούργκεν Κλοπ, παρότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. 
Συμβαίνει, όμως, να είναι και ο Ρόμπερτσον σαφώς καλύτερος του Έλληνα μπακ.

SPORTS
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Η σχέση Σωκράτη - Γκασπερίνι
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Θετικός στον κορονοϊό ο ηθοποιός
Άγγελος Παπαδημητρίου.

• Αναβιώνει το θρυλικό κέντρο
διασκέδασης «Αθηναία» με τρα-
γουδίστρια την Κωνσταντίνα.

• Το θεατρικό «Ποιος ανακάλυψε την
Αμερική» της αδικοχαμένης Χρύσας
Σπηλιώτη θα ανέβει στο ΔΗΠΕΘΕ
Αγρινίου.

• Ο τραγουδιστής Πάνος Καλί-
δης έκανε βλεφαροπλαστική,
για πιο ζωηρό βλέμμα!

• Η πίκρα της Ελένης Τσαλιγοπούλου:
«Όταν χώρισα κι έφυγα από τη Νάου-
σα, λέγανε “πάει να γίνει π@@@να”».

• Ευτυχισμένος πεθερός ο
Λευτέρης Πανταζής, μετά τον
προχθεσινό αρραβώνα-αστρα-
πή της κόρης του Κόνι Μεταξά
με τον Μάριο Καπότση.

• Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία
Χοψονίδου απολαμβάνουν πολυτελείς
διακοπές στο Κάιρο.

• «Λύγισε» η Λίτσα Γιαγκούση:
« Έχασα και τα δύο αδέλφια
μου μέσα στο 2021».

• Η Άννα Ζένιου του «The Bachelor»
αρνήθηκε πως έχει σχέση με τον τηλε-
οπτικό «εργένη» Αλέξη Παππά.

• Βραδινή έξοδος της Μαρίας
Μπακοδήμου με τον γνωστό
φωτογράφο Σπύρο Πώρο. Λέτε
να συμβαίνει κάτι μεταξύ τους;

• Την ίδια ώρα, η νικήτρια του ριάλιτι
αγάπης, Αθηνά New York, αποκάλυψε
πως δεν είναι ζευγάρι πλέον με τον
παρουσιαστή.

• Η Μαρία Κορινθίου αδυνάτι-
σε, αλλά δεν αποκαλύπτει πό-
σα κιλά έχασε.

• Ο Κωστής Μαραβέγιας αποκάλυψε τι
τον ενοχλεί στην Τόνια Σωτηροπού-
λου: «Δεν κλείνει καλά τα καπάκια!». 

Τ
ην ημέρα του εορτασμού της
Αγίας Φιλοθέης (19/2), ένα
μεγάλο κινηματογραφικό
αφιέρωμα στην πνευματική

ζωή και το τεράστιο έργο τής κατά
κόσμον Ρηγούλας-Παρασκευής
Μπενιζέλου θα παρουσιαστεί σε ολό-
κληρο τον πλανήτη. 

Η διεθνής διαδικτυακή προβολή
της βραβευμένης ταινίας με τίτλο
«Φιλοθέη, η Αγία των Αθηνών» θα γί-
νει σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστρα-
λία, όπου χτυπάει η καρδιά της ομο-
γένειας, χάρις στη σημαντική πρωτο-
βουλία του σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνου και
του πρωτοπρεσβυτέρου π. Αποστόλου Μαλαμούση που
ανέλαβε τον συντονισμό.

Πόλη, Βενετία, Αθήνα
Το εξαιρετικό κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ, σε

σκηνοθεσία της Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού, θα
μεταδοθεί αύριο από το Cosmote History HD στις
22.15 και δωρεάν παγκοσμίως από το κανάλι της ψη-
φιακής πλατφόρμας στο Youtube. Το φιλμ καταγράφει
τη δράση, τον αγώνα και τη σπουδαία κοινωνική προ-
σφορά του πλουσιοκόριτσου που αφιερώθηκε στον
Θεό και βίωσε μαρτυρικό τέλος.

Η δημιουργός ακολούθησε τα βήματα της μοναχής
που αγιοποιήθηκε, στην Κωνσταντινούπολη, τη Βενε-
τία, την Αθήνα αλλά και σε πολλά νησιά, κατακτώντας
πρόσφατα ένα ακόμα βραβείο από το αμερικανικό φε-
στιβάλ CFF.

Το σενάριο
Μέσα στα χρόνια της Τουρκοκρα-

τίας, μια γυναίκα υψώνει το ανάστη-
μά της στον Σουλεϊμάν τον Μεγαλο-
πρεπή. Ελευθερώνει άντρες και γυ-
ναίκες από τα σκλαβοπάζαρα, πλη-
ρώνοντας από την προσωπική της
περιουσία, και τους φυγαδεύει ή
τους κρατά ελεύθερους να ζήσουν
από τη δική της γη, όλοι ίσοι, με
πρότυπο τα κοινόβια της πρώτης
χριστιανικής εκκλησίας του 1ου αι-
ώνα. Ιδρύει το πρώτο στην Ελλάδα
και την Ευρώπη σχολείο γυναικών:
τις προετοιμάζει να ζήσουν αυτόνο-

μες, προσφέροντας μόρφωση και επαγγελματική εκ-
παίδευση σε περισσότερες από 2.000 μαθητευόμε-
νες. Χτίζει νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται δωρεάν
Έλληνες, Τούρκοι και Φράγκοι. Προσφέρει καταφύγιο
σε κακοποιημένες ή έγκυες γυναίκες, έκθετες σε λι-
θοβολισμό από φανατικούς, φυγαδεύοντάς τες στα
νησιά μέσα από τα υπόγεια αρχαία περάσματα της
Αθήνας. Οι κατακτητές και το κατεστημένο θα τη φυ-
λακίσουν, και θα βρει μαρτυρικό θάνατο το 1589.

Διαδικτυακή προβολή 
Η δράση της Αγίας Φιλοθέης αποτελεί έμπνευση και ο

αγώνας της για να αλλάξει ο κόσμος είναι αυτό που τη
συνδέει με το σήμερα. Κοιτάζοντας το πρωτοπόρο κοινω-
νικό έργο της με σημερινή ματιά, μας εκπλήσσει η θέση
που έχει μέσα σε αυτό η γυναίκα. Στο πλαίσιο αυτό, την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου, η ταινία θα
προβληθεί διαδικτυακά από γυναικείες οργανώσεις.

Παγκόσμια προβολή
για την «Αγία Φιλοθέη»



Το καλύτερο της ζωής της!

Η Άννα Βίσση έζησε την αποθέωση. Ένα απί-
θανο live, στο ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο Δη-
μοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ήταν η καλύτερη ever
συναυλία στη μακρόχρονη καριέρα της, όπως πα-
ραδέχτηκε η ποπ σταρ: «Η συναυλία που δεν έχω
ξανακάνει ποτέ! Αιώνια ευγνώμων στον Νίκο
Καρβέλα. Υπερήφανη για την μπάντα και όλους
τους συνεργάτες μου! Ευχαριστώ το υπέροχο
κοινό της Κύπρου που με τίμησε γεμίζοντας το
θέατρο και με αγκάλιασε, χειροκροτώντας με τό-
σο γενναιόδωρα και συγκινητικά. Ελπίζω να ξα-
ναζήσω κάτι τέτοιο».

Ιταλικός έρωτας

Λιώνει από αγάπη η Νατάσα Ράγιου. Ο Τζιο-
βάνι Φαλιέρο της καρδιάς της είχε γενέθλια και
η γνωστή δημοσιογράφος εμφανίσθηκε αιφνί-
δια στο γραφείο του, με petite λευκή τούρτα και
κεράκι. Το ζευγάρι κλείνει τρία χρόνια σχέσης,
με το ειδύλλιο -όπως αναφέρουν στενοί φίλοι
τους- να οδεύει προς τα σκαλιά της εκκλησίας!
Η πρώην πολιτικός, μετά το διαζύγιο με τον
πρώην σύζυγό της Αλέξη Μετζελόπουλο, βρή-
κε ξανά την ευτυχία στην αγκαλιά του Ελληνοϊ-
ταλού αρχιτέκτονα και όπως φαίνεται «έρωτας
είναι η αιτία»!

Με τούρτα στο αγαπημένο της
ροζ χρώμα γιόρτασε τα γενέθλιά
της η Έλενα Τσαβαλιά. Η σύζυγος
του Μάρκου Σεφερλή δεν αποκά-
λυψε δημόσια τα πόσα κλείνει,
εστίασε όμως στα όμορφα της
ζωής της: «Μεγαλώνω. Είμαι γε-
ρή. Έχω δυο οικογένειες -αυτήν
που υπήρχε και αυτή που δημι-
ούργησα- που μου όρισαν τη λέ-
ξη “ευτυχία”. Μπορώ να κάνω
όνειρα και να πραγματοποιώ κά-
ποια από αυτά!».

Ροζ γενέθλια

Σ
το Ελληνικό Ραδιόφωνο του Λονδίνου είναι καλεσμένη,
το επόμενο Σάββατο, η Βέφα Αλεξιάδου. Η «εθνική μας
μαγείρισσα» θα αναφερθεί στο αυτοβιογραφικό της βι-

βλίο που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες και όπως ανέ-
φερε στο Instagram, θα μιλήσει για όλα. «Θα ακούσετε πράματα
και θάματα που δεν ανέφεραν ποτέ τα κανάλια, που μόνο για
κουτσομπολιά ενδιαφέρονται! Κουράστηκα να δίνω συνεντεύ-
ξεις και να με ρωτούν “γιατί μάλωσα με την Ελένη” που δεν μά-
λωσα ποτέ, και τι γνώμη έχω για τον Πετρετζίκη και την Μπαρμ-
παρίγου χωρίς να με ρωτήσουν ποτέ για το τι έκανα εγώ! Ήρθε η
ώρα να μάθετε για το σημαντικότερο πράγμα, το πώς πέτυχα να
προβάλω την πατρίδα μου σε όλο τον κόσμο, μέσα από την υπέ-
ροχη κουζίνα της, με ένα βιβλίο μπεστ σέλερ επί δώδεκα χρόνια
και μεταφρασμένο σε έξι γλώσσες».

GGreek ambassador
Πρέσβης με «χρυσό μετάλλιο» ο Λευτέρης Σουλτάτος. Ο
Κρητικός σεφ και σύζυγος της ηθοποιού Βάσως Λασκαράκη
στέφθηκε «Αmbassador for Greek Gastronomy 2022» από τον
επίσημο οργανισμό «Greek Taste Beyond Borders» για την
αξιόλογη καριέρα του, αποσπώντας τον μέγιστο τίτλο στον χώρο
της μαγειρικής. Με περηφάνια και καμάρι, ανακοίνωσε τα
σημαντικά νέα στο Instagram, ποζάροντας με το βραβείο του.

Όλα είναι έτοιμα για την επική παράσταση
«Makriyannis Unplugged» που θα παρουσιά-
σει αρχικά στο Λος Άντζελες ο Γιώργος Καρα-
μίχος. Ο γοητευτικός ηθοποιός με τη διεθνή
καριέρα δημοσίευσε στο προφίλ του την αφίσα
του έργου, ανακοινώνοντας τους τρεις πρώ-
τους σταθμούς της περιοδείας του: «Αληθινές
ιστορίες από το 1821. 26 Μαρτίου 2022 Λος Άν-
τζελες, 3 Απριλίου 2022 Βανκούβερ, 14 Απρι-
λίου 2022 Αθήνα»!
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«Δεν μάλωσα ποτέ
με τη Μενεγάκη»

«Makriyannis Unplugged»



Ο
κόσμος ακούει για την παγκρεατίτιδα
και τη συνδέει με την κατάχρηση του
αλκοόλ. Οι παθήσεις του παγκρέατος
δεν είναι τόσο γνωστές στον κόσμο,

όμως, οι επιπλοκές τους μπορεί να επηρεάσουν σε
σημαντικό βαθμό κι άλλα όργανα του σώματος.
Αυτές οι επιπλοκές απαιτούν εξειδικευμένο για-
τρό, ώστε να γίνει σωστή και έγκαιρη διάγνωση
και, αν χρειαστεί, ρομποτική χειρουργική αποκα-
τάσταση.

Το πάγκρεας είναι ένας μεικτός αδένας με ενδο-
κρινή και εξωκρινή μοίρα. Την ενδοκρινή του λει-
τουργία την οφείλει σε ομάδες κυττάρων γνωστών
ως νησίδια, τα οποία παράγουν πλήθος σημαντι-
κών ορμονών με κυριότερες την ινσουλίνη, το
γλουκαγόνο, τη σωματοστατίνη και τη γαστρίνη. 

Ο ρόλος του στο πεπτικό σύστημα εξυπηρετείται
από την εξωκρινή του μοίρα και συνίσταται στην
έκκριση του παγκρεατικού υγρού, το οποίο περιέ-
χει ένζυμα που συμμετέχουν στη διάσπαση και
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από το
λεπτό έντερο. «Το πάγκρεας βρίσκεται στην άνω
κοιλία, πίσω από το στομάχι, στην “αγκαλιά” του
δωδεκαδακτύλου, στο σημείο όπου τελειώνει το
στομάχι και αρχίζει το λεπτό έντερο. Αποτελείται
από την κεφαλή, που βρίσκεται σε στενή επαφή με
το δωδεκαδάκτυλο, το σώμα και την ουρά, που
ακουμπά στον σπλήνα. Τα παγκρεατικά ένζυμα
συγκεντρώνονται στον παγκρεατικό πόρο, ο οποί-
ος διατρέχει τον αδένα κατά μήκος και εκβάλλει

στο δωδεκαδάκτυλο, μαζί με τον χοληδόχο πόρο,
στο φύμα του Vater», αναφέρει ο δρ Ιωάννης Κ.
Κοζαδίνος, διευθυντής Ρομποτικής Χειρουργικής. 

Συνήθης πάθηση του παγκρέατος είναι η παγ-

κρεατίτιδα. Πρόκειται για οξεία ή χρόνια φλεγμονή
του οργάνου και είναι ποικίλης αιτιολογίας. Σε ό,τι
αφορά την οξεία μορφή της, στον δυτικό κόσμο,
συχνότερη αιτία είναι η χολολιθίαση, με δεύτερη
τον αλκοολισμό. Η οξεία παγκρεατίτιδα αποτελεί
σοβαρή νόσο, που παρουσιάζει πολλές και συστη-
ματικές επιπλοκές όπως καρδιοαναπνευστικά
προβλήματα, νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές
πηκτικότητας και θρέψης μέχρι πολυοργανική
ανεπάρκεια ή και σήψη, με τραγικές, για τον άρ-
ρωστο, συνέπειες.

Ανάλογα με τη βαρύτητά της διακρίνεται σε
ήπια, μέτριας βαρύτητας και βαριά. 

Η υποψία της νόσου τίθεται από την κλινική ει-
κόνα, που περιλαμβάνει κοιλιακό άλγος, συχνά
ύστερα από λιπαρό γεύμα. Είναι χαρακτηριστική η
περιγραφή του άλγους ως ζωστηροειδούς, που
επεκτείνεται και στη ράχη και ανακουφίζεται σε
γονατοαγκωνιαία θέση, με διάταση (φούσκωμα)
κοιλίας, εμετούς, αδυναμία αποβολής αερίων και
κοπράνων (ειλεός), υπόταση, ανουρία (αναστολή
διούρησης) έως και καταπληξία (σοβαρές κατα-
στάσεις). 
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι επιπλοκές του μπορεί 
να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό
και άλλα όργανα του σώματος

Ρομποτική χειρουργική
Η διάγνωση τίθεται με απεικονιστικές κυ-
ρίως μεθόδους, δηλαδή με υπέρηχο και
αξονική τομογραφία. Πολλές φορές απα-
ραίτητη εξέταση είναι η απεικόνιση με PET
- CT. Όγκοι που εντοπίζονται στην κεφαλή
του παγκρέατος για να εξαιρεθούν απαι-
τούν την εκτομή αυτού του τμήματος του
παγκρέατος καθώς και μέρους του στομά-
χου, του δωδεκαδακτύλου, της χοληδόχου
κύστης και τμήματος του χοληδόχου πόρου.
Συχνά είναι απαραίτητη η συμπληρωματική
θεραπεία (χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθε-
ραπεία). «Ειδικό αντικείμενο ενδιαφέρον-
τος αποτελεί πλην της κλασικής ανοικτής
χειρουργικής (με τομές) κυρίως η ρομποτι-
κή χειρουργική με χρήση του συστήματος
Da Vinci. Συγκεκριμένα, όλες οι χειρουργι-
κές παθήσεις του παγκρέατος, καλοήθεις
και κακοήθεις, πραγματοποιούνται ρομπο-
τικά με τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελε-
σματικότητα», καταλήγει ο κ. Κοζαδίνος. 

Δρ Ιωάννης Κ. Κοζαδίνος,
διευθυντής Ρομποτικής
Χειρουργικής

Πρόβλημα στο πάγκρεας και θεραπείες



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)
Ήρθε η στιγμή να κλείσετε κύκλους που αφορούν
ένα γενικότερο φάσμα στη ζωή σας, να καταλά-
βετε εκείνα τα πρόσωπα και τις καταστάσεις που
περιόριζαν την εξέλιξή σας και σας δημιουργού-
σαν συναισθηματικές εξαρτήσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, αυτή θα είναι μια πολύ
καλή μέρα για να νιώσετε τυχεροί. Ίσως, μάλιστα,
να έχετε τη στήριξη δικών σας ανθρώπων, που
σας συνδέουν ίδιοι στόχοι. Το πλανητικό σκηνικό
σήμερα θα φροντίσει να μη χάσετε την πίστη σας
και τα οράματά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια πολύ θετική εξέλιξη θα δημιουργήσει ο Δίας
με τον Ουρανό στα επαγγελματικά σας σχέδια.
Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να κάνετε κάποιες αναγ-
καστικές αλλαγές, που σίγουρα θα σας βοηθήσουν
να φύγετε από τη μιζέρια μιας κατάστασης. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η μετακίνηση του Ήλιου στο ζώδιο των Ιχθύων
θα δημιουργήσει πολύ καλές συνθήκες στα
προσωπικά σας. Ίσως, μάλιστα, σήμερα να
βρεθείτε ευνοούμενοι μιας υπόθεσης που δεν
περιμένατε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Θα έχετε σήμερα μια πολύ καλή επαγγελματι-
κή πρόταση, ακόμη και εξέλιξη, που μάλλον
δεν την περιμένατε. Τα οικονομικά σας θα εί-
ναι εκείνα που θα σας απασχολήσουν και, μά-
λιστα, ένα παλιό θέμα, οικονομικό ή συναι-
σθηματικό, θα ξαναζωντανέψει.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Άλλη μια πολύ καλή μέρα για εσάς, με το ευνοϊ-
κότατο εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό να επι-
σφραγίζει κάποιες υποθέσεις σας με επιτυχία. Ο
Ήλιος, επίσης απέναντι από το δικό σας ζώδιο,
από σήμερα θα δημιουργήσει προστασία σε προ-
σωπικό επίπεδο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αν και για το δικό σας ζώδιο η όψη Δία - Ουρα-
νού δεν βρίσκεται σε συμβατή με το στοιχείο
σας γωνία, θα έχετε σίγουρα μια εξέλιξη σε ένα
θέμα σας που βάσει του προσωπικού σας ωρο-
σκοπίου θα ενεργοποιηθεί. Το ηλιακό σας
ωροσκόπιο δείχνει μια στροφή της τύχης μέσα
από την επαγγελματική σας πορεία. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Ήλιος, περνώντας στον πέμπτο τομέα σας, δί-
νει προβάδισμα στα συναισθήματά σας, στην ευ-
χάριστη πλευρά των πραγμάτων, αλλά και στη
χαρά που μπορεί να λάβετε μέσα από τα παιδιά
σας. Σήμερα θα ενεργοποιηθεί η ευχάριστη τρο-
πή μιας κατάστασης. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα ο τομέας της οικογένειας και γενικότε-
ρα των θεμάτων που την αφορούν θα έχει μια
πολύ καλή εξέλιξη. Είναι μια πολύ σημαντική
περίοδος για να φροντίσετε την ακίνητη περι-
ουσία σας, αλλά και κάθε θέμα που περικλείει
την ολοκλήρωση μιας κατάστασης. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θετική η μέρα αυτή από κάθε άποψη. Είστε σε μια
περίοδο εξελίξεων, που η κινητήριος δύναμη
βρίσκεται στην ισορροπία που μπορεί να έχετε σε
προσωπικό επίπεδο. Αν λοιπόν αυτό συμβαίνει
σε εσάς, θα υπάρξει μια ανέλπιστη επιτυχία που
θα επισφραγίσει τη γενικότερη εικόνα σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια οικονομική ευκαιρία είναι το στίγμα της
μέρας, που πολύ πιθανόν να αφορά και κά-
ποιο ακίνητό σας. Γενικότερα, επειδή η πε-
ρίοδος αυτή δεν είναι από τις πιο εύκολες για
εσάς, οι προβλέψεις πρέπει πρώτα να χτι-
στούν πάνω στο προσωπικό σας ωροσκόπιο,
για να βγουν περισσότερα ατομικά στοιχεία.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε μέσα στους πολύ τυχερούς αυτής της
μέρας, εφόσον σας αφορά άμεσα η πολύ τυ-
χερή όψη Ουρανού - Δία. Από σήμερα, λοι-
πόν, ξεκινά η γενέθλια περίοδός σας, όπου
θα έχετε πολλές ευκαιρίες να δημιουργήσε-
τε μια περίοδο απαλλαγμένη από προβλημα-
τισμούς και λάθη.
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Μια πολύ τυχερή όψη δημιουργείται σήμερα
με τον Δία και τον Ουρανό, καθώς οι δύο
αυτοί πλανήτες θα φέρουν ξαφνική τύχη

και θετικές αλλαγές στη ζωή μας. Η Σελήνη,
επίσης, στο ζώδιο της Παρθένου, λειτουργεί πολύ
καλά, με τις όψεις που αφορούν Άρη, Αφροδίτη και
Πλούτωνα. Ο Ήλιος περνά στο ζώδιο των Ιχθύων,
όπου αλλάζουν οι ενέργειες, νιώθουμε πιο
συναισθηματικούς κραδασμούς και πολύ γρήγορα
θα υπάρξουν ανατροπές σε καταστάσεις που
ταλαιπωρούν, ενώ θα πρυτανέψει η δικαιοσύνη 
σε εγκλήματα που θα σοκάρουν οι αλήθειες τους,
σε υποθέσεις που αφορούν το κοινό αίσθημα στον
ελλαδικό χώρο. Γενικότερα η μέρα αυτή βρίσκεται
στις θετικές του μήνα, απομακρύνει τις δυσκολίες
και βοηθά τους Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους,
Αιγόκερους και Ιχθύς να απαλλαχθούν από
αρνητικές καταστάσεις και να συναντήσουν τον
παράγοντα τύχη.



Σ
υνηθίζεται να κάνουμε λόγο για πολιτι-
κούς ταγούς. Κι αυτό γιατί οι πολιτικοί
ηγήτορες καθοδηγούν τα πλήθη και δί-
νουν με τη συμπεριφορά τους το παρά-

δειγμα στην κοινωνία και στους πολίτες για το
πώς θα πορευθούν.

Στις μέρες μας, ο ΣΥΡΙΖΑ μας εκπλήσσει δυσά-
ρεστα σε καθημερινή βάση. Με τη στάση του στη
Βουλή αλλά και γενικότερα, σίγουρα δεν μπορεί
να αποτελέσει το καλύτερο παράδειγμα για την
κοινωνία και βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει
«εκπαιδευτικά» για τους πολίτες.

Τι να διδαχθούν οι πολίτες από τον οχετό του κ.
Θανάση Καρτερού, ο οποίος στο άρθρο του στην
«Αυγή» απευθύνεται προσωπικά στον πρωθυ-
πουργό και τον προτρέπει: «Μητσοτάκη, GFY»
(δηλαδή, «Go F@@@ Yourself»).

Μπροστά σε αυτό το… πολιτικό επιχείρημα, τι
μπορεί να αντιπαραθέσει κανείς; Το μόνο που
μπορεί να διδαχθεί κανείς από τη φρασεολογία
τού μέχρι πρόσφατα κειμενογράφου του κ. Τσί-
πρα είναι ότι δεν πρέπει να ακολουθήσει το πα-
ράδειγμά του.

Αυτή, είναι η κοινωνική, ηθική πλευρά του ζη-
τήματος.

Το ζήτημα, όμως, περιορίζεται εκεί; Φυσικά
όχι. Υπάρχει και η καθαρά πολιτική πλευρά. Η
ύβρις μπορεί να αποκαλύπτει ένδεια επιχειρη-
μάτων, αλλά δεν αρκεί αυτή η διαπίστωση. Η
ύβρις ως πολιτική δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε
μια δημοκρατία. Η ύβρις και η χυδαιότητα οδη-
γούν στον φασισμό. Η ύβρις -και μάλιστα αυτού

του επιπέδου- οδηγεί αυτόν που την εκπέμπει
στο αλαζονικό επιχείρημα προς τον πολιτικό αν-
τίπαλο «με ποιο δικαίωμα ομιλείτε;». Ο λόγος,
όμως, και η ελεύθερη έκφρασή του είναι η αρχή
κάθε δημοκρατικού, κοινοβουλευτικού πολιτεύ-
ματος.

Ίσως πει κανείς ότι όλα αυτά είναι υπερβολικά
και ότι η ύβρις δεν εκφράζει το σύνολο του λόγου
ενός κόμματος, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι θα ήταν, αν
την ύβρι είχαν ακολουθήσει η πολιτική αποδοκι-
μασία του υβριστή και η απομάκρυνσή του από το
κόμμα.

Δυστυχώς, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια επα-
ναλαμβανόμενη και κλιμακούμενη κατάσταση.
Μια κατάσταση που ξεκινά από το τι θα κάνουν
στη «δεύτερη φορά Αριστερά» για να αλώσουν
την εξουσία και να ελέγξουν τους αρμούς της,
προχωρούν στις υπονοούμενες απειλές για μαζι-
κή έξοδο δικαστών που δεν είναι αριστεροί και εί-
σοδο νέων που θα εκφράζουν το κόμμα, ώστε να
ελέγχεται απόλυτα η Δικαιοσύνη, που αποτελεί
έναν βασικό πυλώνα της Δημοκρατίας, και κατα-
λήγουν στις ύβρεις τύπου «Μητσοτάκη, GFY».

Όταν δεν αποδοκιμάζεις τον Πολάκη, τότε ο
πολακισμός γίνεται φαινόμενο που βρίσκει μιμη-
τές. Τα έχει ξαναζήσει αυτά η χώρα, με το φαινό-
μενο του αυριανισμού. Και μην πει κανείς ότι ο
παραλληλισμός είναι βαρύς, γιατί όντως μπορεί
να μιλάμε για διαφορετικές μεθόδους, οι οποίες,
όμως, έχουν τον ίδιο στόχο: τη φίμωση και τον
ευτελισμό των πολιτικών αντιπάλων.

Το ερώτημα, βέβαια, που προκύπτει είναι σα-

φές: Ως πότε θα ανέχεται στις τάξεις του ένα κοι-
νοβουλευτικό κόμμα τη χυδαιότητα και αυτού
του τύπου τις συμπεριφορές; Μην ξεχνάμε ότι ο
κ. Πολάκης δεν είναι μόνος. Το αποδεικνύει η
συμπεριφορά του κ. Καρτερού, αλλά και οι ανα-
φορές της κυρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου
για την ανάγκη ύπαρξης «συριζοφρουρών», όταν
ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλθει στην εξουσία.

Η ευθύνη του κ. Τσίπρα είναι μεγάλη απέναντι
στο κόμμα του, απέναντι στον λαό, στην πατρίδα
και κυρίως στην ίδια τη Δημοκρατία. Και μπορεί η
έννοια της πατρίδας να είναι για κάποιους στο
κόμμα του κάτι συγκεχυμένο και να μη θεωρείται
αυτοσκοπός η άμυνά της, αλλά η πολιτική τους
ύπαρξη είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία της
Δημοκρατίας όσο και αν κάποιους ενοχλεί κάτι
τέτοιο.

Η ανοχή και περίθαλψη όλων των ακραίων νο-
οτροπιών από την πλευρά του κ. Τσίπρα μπορεί
να οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς. Γιατί
αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για κάτι μεμονω-
μένο αλλά για φαινόμενο που διαχέεται στο
εσωτερικό του κόμματός του και το οποίο αδυ-
νατεί να αντιμετωπίσει, επειδή, ίσως, λαμβάνει
κυρίαρχες τάσεις και, χωρίς αυτούς που το εκ-
φράζουν, διακυβεύεται και η δική του εσωκομ-
ματική εξουσία. Μόνο που μ’ αυτά και μ’ αυτά, το
μόνο που επιτυγχάνεται είναι η επιστροφή σε
ένα καταστροφικό κλίμα τοξικότητας. Το μόνο
που σίγουρα δεν χρειάζεται η καταταλαιπωρη-
μένη από τα μνημόνια, την πανδημία, και τώρα
την ακρίβεια, χώρα μας. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL #ELLI32

Όταν δεν αποδοκιμάζεις
τον Πολάκη, τότε 
ο πολακισμός γίνεται
φαινόμενο που βρίσκει
μιμητές. Τα έχει 
ξαναζήσει αυτά 
η χώρα, με το φαινόμενο
του αυριανισμού

Όταν η ύβρις αντικαθιστά 
τα επιχειρήματα 


