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Α
ξιοθαύμαστες αντοχές επιδεικνύει ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν! Την ώρα που όλοι
τον έχουν «τελειωμένο», διπλωματικά
απομονωμένο και «στριμωγμένο» οικο-

νομικά, εκείνος βγάζει έναν… λαγό από το καπέλο
του και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι.

Χθες ο «σουλτάνος» έτυχε θερμής υποδοχής στο
Άμπου Ντάμπι, όπου ανταπέδωσε την επίσκεψη
του de facto ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων, πρίγκιπα διάδοχου Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ
αλ Ναγιάν, στην Άγκυρα προ διμήνου, όταν και
έκλεισαν το deal των 10 δισ. δολαρίων προκειμέ-
νου να σωθεί η τουρκική οικονομία. Τώρα στο έδα-
φος των Αράβων «έλαβε την επιταγή» και υπέγρα-
ψαν 13 συμφωνίες σε άμυνα, εμπόριο, τεχνολογία,
γεωργία και άλλους τομείς, μαζί με σημαντικές
επενδυτικές δεσμεύσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, που δίνουν ένα πραγματικό «φιλί της
ζωής» στη χειμαζόμενη τουρκική οικονομία, με
τον Ερντογάν να κάνει λόγο για μια «μεγάλη αλλα-

γή σελίδας» στις σχέσεις των δύο κρατών έπειτα
από χρόνια ανταγωνισμού, ανεπίσημα μποϊκοτάζ
και σκληρές κατηγορίες.

Οι δύο χώρες ήταν αντίπαλες σε διάφορα ζητήμα-
τα στη Μέση Ανατολή -ειδικά στη Λιβύη- αλλά τα οι-
κονομικά συμφέροντα τις φέρνουν τώρα κοντά. Τα
ΗΑΕ, που επιχειρούν να διαφοροποιήσουν την οι-
κονομία τους μακριά από το πετρέλαιο, έχουν ήδη
ιδρύσει ταμείο με διαθέσιμα σχεδόν 9 δισ. δολα-
ρίων για την υποστήριξη των επενδύσεων στην
Τουρκία. Ο όγκος των εμπορικών ανταλλαγών των
δύο χωρών ανήλθε το α’ εξάμηνο του 2021 σε πάνω
από 6,3 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση κατά
100% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2020. Οι τουρκικές επενδύσεις στα ΗΑΕ -στις κατα-
σκευές, στα ακίνητα, στα χρηματοοικονομικά, στον
τομέα των ασφαλίσεων και στη βιομηχανία- ανέρ-
χονται σε 312 εκατ. ευρώ.

Και ενώ θεραπεύει παλιές πληγές στη Μέση Ανα-
τολή, ο Ερντογάν κατόρθωσε να μείνει και σχετικά

αθέατος στη ρωσοουκρανική κρίση, επιδιώκοντας
μάλιστα σε κάποια φάση να παίξει και τον ρόλο του
μεσολαβητή-ειρηνοποιού. Την ώρα που τα ευρω-
παϊκά κράτη καλούνται να αποδείξουν πόσο «σύμ-
μαχοι» είναι στην Ουάσιγκτον, ο Ερντογάν ισορρό-
πησε αξιοθαύμαστα ανάμεσα στις υποχρεώσεις του
ως μέλους του ΝΑΤΟ και στην πρόσφατη «ξεδιάν-
τροπη» προσέγγισή του με τον Πούτιν. Κυκλοφόρη-
σαν και μερικά δημοσιεύματα στον φιλοερντογανι-
κό Τύπο που βάζουν στο στόχαστρο ΕΕ και Ισραήλ
για την κρίση στην Ουκρανία (!) και όλα καλά!

Και βέβαια στην ατζέντα πάντα βρίσκεται η επιθε-
τικότητα σε βάρος της Ελλάδας με αναβάθμιση των
προκλήσεων σε διπλωματικό επίπεδο.

Μπορεί το μέλλον να δείξει πόσο ακόμη θα «συγ-
κατοικούμε» με τον συγκεκριμένο τύπο, ωστόσο
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Ερντογάν
διαθέτει απίστευτο ένστικτο επιβίωσης, που ενι-
σχύεται με τα χαρακτηριστικά του πολιτικού «τζο-
γαδόρου» εδώ και δεκαετίες.
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Του Σπύρου Μουρελάτου

Με πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της «Political» της
προηγούμενης Τρίτης ισοδυναμούν οι χθεσινές δηλώσεις του
κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου και του υπουρ-
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με τις ενδοκυ-
βερνητικές διεργασίες για τη χορήγηση ενός εφάπαξ βοηθή-
ματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες οικονομικά ασθενέστε-
ρων ενόψει του Πάσχα και πέραν της «επέκτασης για όσο
χρειαστεί της επιδότησης των λογαριασμών νοικοκυριών, επι-
χειρήσεων και αγροτών», που προανήγγειλε προ ημερών ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μιλάμε για κάτι που δεν θα είναι μέτρο μόνιμης στήριξης,
θα έχουν τη δική τους περίμετρο και στόχευση. Δεν θα είναι
κάτι ασήμαντο, ούτε επικοινωνιακού τύπου, σχεδιάζουμε και

θέλουμε κάτι που θα έχει ουσιαστικό αποτύπωμα», σημείωσε
χθες στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Οικονόμου, προσθέτοντας ότι το εύ-
ρος και το βάθος της στήριξης δεν έχουν ακόμη προσδιορι-
στεί. Στο ίδιο μήκος κύματος και στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό,
ο Χρήστος Σταϊκούρας επιβεβαίωσε με τη σειρά του τις ζυμώ-
σεις στο κυβερνητικό παρασκήνιο, προκειμένου να υπάρξει
οικονομικό βοήθημα ενόψει Πάσχα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι
η οριστικοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης συναρτά-
ται ευθέως με την εξέλιξη του πληθωρισμού και τα έσοδα του
κρατικού προϋπολογισμού.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, Μέγαρο Μαξίμου και οι-
κονομικό επιτελείο επιχειρούν να «κλειδώσουν» μια οικονο-
μική παρέμβαση εν είδει επιδόματος με στόχο την ενίσχυση
της αγοραστικής δύναμης των πληττόμενων από το σφοδρό
κύμα ακρίβειας νοικοκυριών. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι

επιμένουν ότι τα ακριβή γνωρίσματα του συγκεκριμένου εφά-
παξ βοηθήματος αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά τα μέ-
σα Μαρτίου, όταν και θα υπάρχουν τελικά στοιχεία για τον ρυθ-
μό ανάπτυξης και το έλλειμμα του 2021, αλλά και μια πιο καθα-
ρή εικόνα για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
2022. Εξάλλου, κυβερνητικές πηγές επικαλούνται τις προχθε-
σινές σχετικές αναφορές του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της
συζήτησης στη Βουλή για την ψήφιση των συμβάσεων για τα
Rafale και τις φρεγάτες, και τονίζουν ότι κάθε μέτρο ενίσχυ-
σης θα λαμβάνεται κατόπιν εξαντλητικών υπολογισμών, κα-
θώς η ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας δεν
τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Τα ίδια πρόσωπα επισημαίνουν
πως αποδέκτες της κυοφορούμενης στοχευμένης παρέμβα-
σης θα είναι οι πλέον ευάλωτοι, ήτοι άνεργοι, χαμηλοσυνταξι-
ούχοι και δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της «Political» από Οικονόμου και Σταϊκούρα

Τ
η χορήγηση έκτακτου επιδόματος
ως αντίδοτο στην ακρίβεια, η
οποία «χτυπάει» τους οικογενει-
ακούς προϋπολογισμούς, σχε-

διάζει πριν από το Πάσχα η κυβέρνηση με
επίκεντρο τους χαμηλοσυνταξιούχους και
τους ανέργους. 

H στήριξη θα είναι εφάπαξ και στοχευ-
μένη, όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, υπογραμ-
μίζοντας πως το σχέδιο είναι υπό επεξερ-
γασία και ο Μάρτιος θα είναι ο καθοριστι-
κός και κρίσιμος μήνας. «Επεξεργαζόμα-
στε συνεχώς όλα τα δεδομένα και τα στοι-
χεία. Προφανώς το επόμενο διάστημα, ο
επόμενος μήνας θα είναι κρίσιμος», ήταν
τα χαρακτηριστικά λόγια του κ. Οικονόμου.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσω-
πο, η ενίσχυση αυτή δεν θα αναιρέσει την
οριζόντια στήριξη προς τους πολίτες σε ό,τι
αφορά λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, φυσικού αέριου, μείωση ΕΝΦΙΑ και
αύξηση του κατώτατου μισθού. Μάλιστα, ο
κ. Οικονόμου υπογράμμισε πως στο κομ-
μάτι της ενεργειακής κρίσης η κυβέρνηση
θα συνεχίσει να στηρίζει στο μέτρο του δυ-
νατού τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και
τους αγρότες.

Το μοντέλο των Χριστουγέννων
Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο,

η κυβέρνηση θα ακολουθήσει το μοντέλο
των Χριστουγέννων. Υπενθυμίζεται ότι τα
Χριστούγεννα δόθηκε «μέρισμα» σε χαμη-
λοσυνταξιούχους, ΑμεΑ και υγειονομι-

κούς και διπλό ποσό στους δικαιούχους
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,
συνολικού ύψους 335 εκατ. ευρώ.

Το εγχείρημα είναι δύσκολο, αφού θα
πρέπει να εντοπιστούν τα νοικοκυριά που
έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης καθώς
πλήττονται δραστικά από το κύμα ανατιμή-
σεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
υπάρξει ένα πλέγμα κριτηρίων το οποίο θα
λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις μηνιαίες απο-
δοχές αλλά και το σύνολο των εισοδημά-
των και των περιουσιακών στοιχείων.

Η καταβολή του έκτακτου επιδόματος θα
γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς των δικαιούχων και σε συνδυα-

σμό με το πακέτο των επιδοτήσεων στους
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και
φυσικού αερίου θα έρθει να καλύψει μέ-
ρος των εισοδηματικών απωλειών που
έχουν υποστεί τα ευάλωτα νοικοκυριά τους
τελευταίους μήνες από το «τσουνάμι» της
ακρίβειας.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως το κον-
δύλι που θα διατεθεί για το έκτακτο επίδο-
μα δεν θα επηρεάσει τον φετινό στόχο του
προϋπολογισμού για έλλειμμα 1,4%.

Παράλληλα στην κυβέρνηση, στην οποία
οι συσκέψεις για την ακρίβεια είναι συνε-
χείς, είναι ειλημμένη απόφαση να συνεχι-
στούν και οι επιδοτήσεις για τους λογαρια-

σμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού
αερίου και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνύει
προχθές, Τρίτη, από τη Βουλή ότι τα μέτρα
ενίσχυσης που θα λαμβάνονται θα είναι
στοχευμένα και δεν θα οδηγούν σε νέα ελ-
λείμματα.

Έκτακτο επίδομα 
κατά της ακρίβειας

To εφάπαξ οικονομικό 
βοήθημα θα αφορά 
τους ευάλωτους 
και θα δοθεί το Πάσχα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Για τους αφανείς ήρωες του ΕΚΑΒ μίλησε χθες ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, στο πλαίσιο τιμητικής εκδήλωσης για τους δια-
σώστες, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που
πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας.

«Τιμούμε σήμερα την ημέρα “Θυσίας του Διασώστη” με με-
γάλη συγκίνηση. Συγκίνηση για τους εργαζόμενους που έχα-
σαν τη ζωή τους στο καθήκον αλλά και σεβασμό προς όλους
εκείνους που συνεχίζουν να σώζουν συνανθρώπους μας,
διασώστες, νοσηλευτές και γιατρούς», τόνισε κατά τη διάρ-
κεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε
στην ανάγκη διαμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΚΑΒ.
«Η πιο έμπρακτη τιμή θα είναι η γρήγορη οικοδόμηση ενός
νέου ΕΚΑΒ. Ήδη είναι ο μοναδικός φορέας διαχείρισης
έκτακτων περιστατικών, καθώς απορρόφησε στις δομές του

το παλιό Εθνικό Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας. Και προχωρά η
στενή διασύνδεση με τα τμήματα επειγόντων των νοσοκομεί-
ων. Είναι μια μεταρρύθμιση κρίσιμη για την άμεση αντιμετώ-
πιση τραυματισμών από ατυχήματα, φυσικές καταστροφές

αλλά και πολύ συχνών περιστατικών όπως οι καρδιακές ανα-
κοπές ή τα εγκεφαλικά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ως ελάχιστη ανταπόδο-
ση στον αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί ενισχύθηκαν δύο
φορές με ειδικό κονδύλι κατά τη διάρκεια της Covid-19, ενώ
η απαλλαγή φόρου στα πτητικά επιδόματα θα ισχύει και για
τους διασώστες των αεροσκαφών του ΕΚΑΒ. «Στους ανθρώ-
πους όμως που καθημερινά βλέπουν πόσο γρήγορα τη χαρά
της ζωής μπορεί να διαδεχτεί η αγωνία του κινδύνου, θέλω
να είμαι διπλά ειλικρινής. Θα πω λοιπόν ότι η Πολιτεία θα εί-
ναι δίπλα σας -όπως το έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια της παν-
δημίας- αλλά πάντοτε με βάση τις δυνατότητες της εθνικής
οικονομίας», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Α
ποφασισμένη να μπει τέλος στα
φαινόμενα οπαδικής βίας είναι η
κυβέρνηση, η οποία προχωρά σε
μια σειρά αυστηροποίησης των μέ-

τρων σφίγγοντας ασφυκτικά τον κλοιό γύρω
από τους χούλιγκαν, ενώ παράλληλα θέτει προ
των ευθυνών τους και τις ΠΑΕ για τη λειτουρ-
γεία των συνδέσμων. 

Τα γρήγορα ανακλαστικά που επέδειξε η
ΕΛΑΣ με την άμεση σύλληψη των δολοφόνων
του Άλκη Καμπανού, σε συνδυασμό με τους
εντατικούς ελέγχους που συνεχίζονται σε όλες
τις παράνομες οπαδικές οργανώσεις, δείχνουν
την ισχυρή βούληση του Μαξίμου να πάρει
όποια μέτρα χρειαστούν έτσι ώστε ο 19χρονος
να είναι το τελευταίο θύμα της οπαδικής βίας. 

Γραμμή με την UEFA
Τις επόμενες μέρες οι υπουργοί Προστα-

σίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης αλλά και ο
υφυπουργός Αθλητισμού (νοσεί από κορο-
νοϊό και γι’ αυτόν τον λόγο υπήρξε η καθυστέ-
ρηση) αναμένεται να παρουσιάσουν τους βα-
σικούς άξονες του αθλητικού νομοσχεδίου
την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Παράλ-
ληλα, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γερα-
πετρίτης βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη
FIFA και την UEFA προκειμένου να ενημερω-
θεί από τις δύο κορυφαίες ποδοσφαιρικές
ομοσπονδίες για τα τεχνικά ζητήματα που
αφορούν το επίμαχο ζήτημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σύνδεσμοι κα-
ταργούνται και δημιουργούνται λέσχες φιλά-
θλων στις οποίες θα υπάρξει πλήρης καταγρα-
φή όλων των μελών, όπως και των στοιχείων
τους. Στην περίπτωση που ένα άτομο έχει κατα-
δικαστεί για συμμετοχή σε επεισόδια, τότε δύ-
σκολα θα μπορεί να εγγραφεί στα μητρώα, αλλά
αυτό θα εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που
συνελήφθη και το πόσο βαρύ ήταν το αδίκημα.
Η κυβέρνηση βάζει στο κάδρο των ευθυνών και
τις ΠΑΕ, οι οποίες θα ορίζουν έναν υπεύθυνο
για τη λειτουργία της κάθε λέσχης. 

Ονομαστικό εισιτήριο
Οι οργανωμένοι φίλαθλοι θα έχουν δικαίω-

μα εισόδου στο γήπεδο μόνο αν έχουν στη
διάθεσή τους ονομαστικό εισιτήριο ή εισιτή-
ριο διαρκείας για να είναι καταγεγραμμένα
όλα τα στοιχεία τους. «Aν κάποιοι λίγοι χού-
λιγκαν είναι στα κάγκελα, ξίδι. Λυπάμαι. Δεν
είναι αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι
αυτοί οι Έλληνες φίλαθλοι, το 90% των ανθρώ-
πων. Εγώ θέλω η εικόνα του γηπέδου να είναι
η εικόνα που βλέπω στο εξωτερικό», είχε πει

πρόσφατα στη συνέντευξη που παραχώρησε
πρωθυπουργός στον ΣΚΑΪ. 

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προ-
αναγγείλει την επιστροφή του ιδιώνυμου για
όσους κατηγορούνται για οπαδική βία. Δεν θα
έχουν δηλαδή δικαίωμα αναστολής της ποινής
στην περίπτωση που καταδικαστούν. «Προτιμώ
κάποιος να μην παίρνει αναστολή και να μπαί-
νει για λίγο μέσα, παρά να παίρνει αναστολή να
είναι έξω και να κάνει τα ίδια», είχε δηλώσει
χαρακτηριστικά. Παράλληλα όμως θα αυστη-
ροποιηθούν περαιτέρω τα άρθρα του ποινικού
κώδικα που αφορούν τις συμπλοκές μεταξύ
των οπαδών και τις φθορές που προκαλούν σε
ξένη περιουσία.

Σε όλα τα γήπεδα θα γίνει επανέλεγχος της
λειτουργίας του κλειστού κυκλώματος των κα-
μερών που καταγράφει όσα γίνονται στις κερ-
κίδες αλλά και στους χώρους που οδηγούν στα
αποδυτήρια. Πρόκειται για μια υποχρέωση

που είχαν όλες οι ΠΑΕ από προηγούμενο νόμο
και στην κυβέρνηση θέλουν να διαπιστώσουν
αν όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές που είχαν δοθεί ή για κάποιους λόγους
δεν βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Στο Μα-
ξίμου σημειώνουν κατηγορηματικά πως δεν
πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή σε φαινό-
μενα οπαδικής βίας, τονίζοντας προς κάθε κα-
τεύθυνση ότι οι νόμοι θα εφαρμοστούν. 

Νέο ΕΚΑΒ προανήγγειλε ο πρωθυπουργός τιμώντας τους αφανείς ήρωες διασώστες

Έτσι θα πατάξει
η κυβέρνηση
την οπαδική βία

Τις επόμενες μέρες 
οι υπουργοί Προστασίας 
του Πολίτη και Δικαιοσύνης 
αλλά και ο υφυπουργός
Αθλητισμού θα παρουσιάσουν
τους βασικούς άξονες

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

• Εντατικοί έλεγχοι και σφράγισμα παράνομων συνδέσμων 

• Δημιουργία λέσχης φιλάθλων 

• Μητρώο μελών οργανωμένων φιλάθλων 

• Ονομαστικά εισιτήρια στις θύρες των οργανωμένων οπαδών 

• Κάθε ΠΑΕ να ορίζει υπευθύνους για τις λέσχες φιλάθλων 

• Αυστηροποίηση ποινών για επεισόδια εντός και εκτός γηπέδων 

• Παύση της αναστολής για την οπαδική βία

• Αυστηροποίηση ποινών στις ομάδες για επεισόδια εντός γηπέδου

•  Έλεγχος για λειτουργία κλειστού κυκλώματος καμερών σε όλα τα γήπεδα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ



Σ
υνεχίζει τη σφοδρή κριτική του
στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας
με αιχμή του δόρατος την ακρίβεια
και τις δυσκολίες των ελληνικών

νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στις υπο-
χρεώσεις τους.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης βρέθηκε στη Νέα Ιωνία και μίλησε με
καταναλωτές, εργαζόμενους και καταστη-
ματάρχες για την κατάσταση που βιώνουν.
Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, «για τα χαμη-
λά και μικρά εισοδήματα η αγοραστική δύ-
ναμη έχει πληγεί ακόμη πιο βαθιά. Διότι εί-
ναι άλλο να έχεις 1.000, 800 ή 600 ευρώ να
βγάλεις τον μήνα και άλλο να έχεις μεγάλα
εισοδήματα και να αντιμετωπίζεις το κύμα

της ακρίβειας».
Παράλληλα, ο

πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ σημεί-
ωσε πως «είναι
αναγκαίο τώρα
να παρθούν μέ-
τρα. Μέτρα μεί-
ωσης του ΦΠΑ
στα προϊόντα

βασικής κατανάλωσης, μείωσης του ΕΦΚ
στα καύσιμα στα κατώτατα όρια».

«Η κατάσταση στην αγορά είναι τραγική.
Το εισόδημα των μισθωτών, των συνταξι-
ούχων και των μικρομεσαίων συρρικνώ-
νεται δραματικά. Σήμερα ο πληθωρισμός
σκαρφάλωσε στο 6,2% για τον Γενάρη. Πο-
λύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να σκαρφα-
λώνει.

Πολύ φοβάμαι ότι οδηγούμαστε σε κλι-
μάκωση ραγδαίας κοινωνικής κρίσης. Και
επίσης πολύ φοβάμαι ότι είναι επιλογή του
κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του να
μη στηρίξει το εισόδημα του μισθωτού, του
εργαζόμενου, του μικρομεσαίου επαγγελ-
ματία. Να μη στηρίξει την κοινωνία που χει-
μάζεται», κατέληξε. 
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Την ανάγκη επιβολής εμπάργκο όπλων στην Τουρκία
έθεσε για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος και ευρωβουλευτής
του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης με παρέμβασή του στη συ-
ζήτηση των ετήσιων Εκθέσεων για με την εφαρμογή της
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής, Πολιτικής Ασφαλείας και
Άμυνας, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
«Η περιφρούρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πα-
τρίδας μας είναι βασική μας προτεραιότητα. Για αυτό σήμε-
ρα (σ.σ.: προχθές) η ελληνική Βουλή ενέκρινε ένα εξοπλι-
στικό πρόγραμμα υψηλού κόστους με τη γαλλική κυβέρνη-
ση. Το 2022 η Ελλάδα έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπά-

νες στην Ένωση. Είναι όμως αδιανόητο, τη στιγμή που ο ελ-
ληνικός λαός με κόπους και θυσίες χρηματοδοτεί αυτά τα
προγράμματα, να υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία
συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Τουρκία, ενισχύοντας τις
διεκδικήσεις της», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, για να
προσθέσει στη συνέχεια με έμφαση ότι «είναι ζήτημα αλ-
ληλεγγύης το Συμβούλιο να αποφασίσει την επιβολή εμ-
πάργκο όπλων στην Τουρκία, όπως ψηφίσαμε πριν από
έναν χρόνο στο Κοινοβούλιο. Η απουσία μιας πραγματικά
ευρωπαϊκής, κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας επι-
βαρύνει δυσθεώρητα την Ελλάδα, με ευθύνες που θα

έπρεπε να αναλάβουμε όλοι μαζί. Δαπανώντας πόρους που
θα μπορούσαμε και να εξοικονομήσουμε, για να χρησιμο-
ποιήσουμε σε άλλους τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα
στη βελτίωση του κοινωνικού μας κράτους». Καταλήγοντας
έθεσε με νόημα την ευρωπαϊκή διάσταση των ελληνικών
συνόρων επισημαίνοντας ότι «η προστασία των ελληνικών
συνόρων δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση. Είναι και ευ-
ρωπαϊκή. Πρωτοβουλίες όπως η PESCO και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Άμυνας πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, αν θέλου-
με να έχουμε σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».

ΑΝΤ.ΑΝΤ.

Εμπάργκο όπλων στην Τουρκία από την ΕΕ ζήτησε πάλι ο Ανδρουλάκης 

Ο Τσίπρας τζογάρει στην ακρίβεια 

Ρεσιτάλ
λαϊκισμού κατά
την περιοδεία του
στη Νέα Ιωνία Άναψε φωτιές το μανιφέστο των… ΡΕΝΕδων

Ο προσυνεδριακός διάλογος έχει για τα καλά φουντώσει στον
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τα κείμενα των τάσεων αλλά και ομάδων να βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητας. Εκτός από το επίσημο κείμενο
των θέσεων του κόμματος για το 3ο Συνέδριο του Απριλίου αλλά
και τα κείμενα που υπογράφουν στελέχη της Ομπρέλας (πχ, Φί-
λης, Σκουρλέτης), στη δημοσιότητα δόθηκε και το κείμενο της
Ριζοσπαστικής Εναλλακτικής Ενότητας (ΡΕΝΕ). Να θυμίσουμε
πως η ΡΕΝΕ προέρχεται από τη διάσπαση της Κίνησης Μελών
υπό τους Σκορίνη, Κοτσακά, Ρήγα, Φάμελλο και άλλους. 

«Συνέδριο τομής»
Στο κείμενο συμβολής στον προσυνεδριακό διάλογο τονίζουν

πως «το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία πρέπει
να γίνει συνέδριο τομής και συνέχειας για ολόκληρο τον προ-
οδευτικό χώρο. Συνέδριο σύνθεσης και υπέρβασης για τον με-
τασχηματισμό του σε κορμό της προοδευτικής παράταξης με
πολιτική και προγραμματική ενότητα».

Το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον ερχόμενο Απρίλιο «μπορεί

και πρέπει να επανατοποθετήσει το πεδίο της αντιπαράθεσης
από τις “προσωπικές σκιαμαχίες και απολίτικες συσπειρώσεις”,
σε μια αναμέτρηση προγραμμάτων διακυβέρνησης με ενεργό
την κοινωνία και τις ανάγκες της», προσθέτοντας πως «η τομή
λοιπόν έχει περιεχόμενο και αποτελεί τη σύγχρονη πολιτική
πλατφόρμα για έναν νέο προοδευτικό προσανατολισμό, υπερ-
βαίνοντας λάθη και αδυναμίες του παρελθόντος».

Αναφορικά με την κομματική λειτουργία, η ΡΕΝΕ υποστηρί-
ζει πως «τα σύγχρονα προοδευτικά κόμματα πρέπει να απο-
τρέπουν τη δημιουργία πολλών ενδιάμεσων αποφασιστικών
(γραφειοκρατικών) οργάνων που απομακρύνουν τη σχέση της
βάσης με το Κέντρο», ενώ προτείνουν πως ο σύγχρονος προ-
οδευτικός πολιτικός φορέας «πρέπει να διευκολύνει την κινη-
τικότητα και την αξιοποίηση όλων των στελεχών και αυτό μπο-
ρεί να επιτευχθεί με καταστατικές προβλέψεις που εισάγουν
ασυμβίβαστα και θητείες συμμετοχής σε κομματικό ή δημό-
σιο αξίωμα», απαντώντας έτσι στην εκλογή προέδρου και ΚΕ
από τη βάση. 
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«Σκληρό ροκ»
ανάμεσα σε
Σκουρλέτη και
Γιαννακοπούλου
Τα βλέμματα στην Ολομέλεια έπε-
σαν στο νέο επεισόδιο ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙ-
ΝΑΛ, που φαίνεται ότι είναι συνέ-
χεια στο ποιος θα επικρατήσει στη
μάχη της Σοσιαλδημοκρατίας έως
τις εκλογές.
Το «παρών» του ΚΙΝΑΛ στην ένστα-
ση αντισυνταγματικότητας που κα-
τέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση
για τον ΕΦΚΑ ήταν ο πυροκροτητής
της έντασης, με τον Π. Σκουρλέτη
να λέει ότι με τη στάση του το ΚΙ-
ΝΑΛ «κάνει πάσα στη ΝΔ». Όπως
είπε ο Π. Σκουρλέτης, «μέχρι τώρα
ξέραμε ότι υπήρχαν οι πεδινοί, οι
ορεινοί και τώρα μαθαίνουμε ότι
υπάρχουν και οι Ελβετοί, οι άχρω-
μοι. Έχετε ξεχάσει το ΑΣΕΠ, το
οποίο καταστρατηγείται. Κάνετε την
καλύτερη πάσα στην ΝΔ».
Άμεση ήταν η απάντηση της Νάν-
τιας Γιαννακοπούλου. «Μαθήματα
πολιτικής από τον ΣΥΡΙΖΑ το ΚΙΝΑΛ
δεν δέχεται. Πάρτε το απόφαση ότι
βολικά στηρίγματα σε εμάς δεν θα
βρείτε τώρα που πιέζεστε από τις
δημοσκοπήσεις! Θυμηθήκατε το
ΠΑΣΟΚ του ΑΣΕΠ όταν μας κατηγο-
ρούσατε για γερμανοτσολιάδες»,
είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσω-
πος του ΚΙΝΑΛ. 
Με σκληρή γλώσσα και δηκτικά
σχόλια αντιμετώπισαν στο ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ την επίθεση που δέ-
χτηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
Υπενθύμιζαν μάλιστα «ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
μόλις την 1η Δεκεμβρίου 2021 ψή-
φισε “παρών” σε ένσταση αντισυν-
ταγματικότητας (της Ελληνικής Λύ-
σης) στην τροπολογία για τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό προσώπων
άνω των 60 ετών». Ο Απόστολος
Πάνας από το βήμα της Βουλής κα-
τέθεσε τα σχετικά έγγραφα στα
πρακτικά της Βουλής, και απαντών-
τας στην επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ είπε:
«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ας
ασχοληθούμε επιτέλους σοβαρά με
τα πραγματικά προβλήματα. Τέρμα
η πλάκα!». Μάλιστα στελέχη του
κόμματος σχολίαζαν με δηκτικό
ύφος: «Χθες, άλλωστε, ήταν ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ αυτός που ψήφισε ένα “άχρωμο
παρών” στην αμυντική ενίσχυση της
χώρας…».

Επικρίσεις για την
υπόθεση του 7χρονου
από Μιχαηλίδου 

Απάντηση στη δημόσια κριτική που
άσκησε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μι-
χαηλίδου έδωσε μέσω ανακοίνωσης η
Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, νωρίτερα, εί-
χε επιρρίψει ευθύνες μεταξύ άλλων
και στην Εισαγγελία Ανηλίκων για τη
μη έγκαιρη απομάκρυνση του 7χρο-
νου Ανδρέα από το περιβάλλον όπου
διαβιούσε στην Κυψέλη. Η προϊσταμέ-
νη της Εισαγγελίας, Σωτηρία Παπαγε-
ωργακοπούλου, απαντώντας στην κρι-
τική που άσκησε η υφυπουργός, ση-
μείωσε ότι «η Εισαγγελία Ανηλίκων
Αθηνών έπραξε στο έπακρον το καθή-
κον της, έγκαιρα και αποτελεσματικά,
όταν το έτος 2018 υπήρξε καταγγελία
κακοποίησης της αδελφής του άτυχου
παιδιού, η οποία με άμεσες ενέργειες
της υπηρεσίας μας (κοινωνική έρευ-
να, αφαίρεση επιμέλειας από τη μητέ-
ρα της κ.λπ.) απομακρύνθηκε από το
περιβάλλον που ζούσε και ακολούθη-
σε η διαδικασία ένταξης και φιλοξε-
νίας της σε κατάλληλη δομή προς τού-
το».

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρ-
ξε καμία αναφορά από οποιαδήποτε
κρατική Αρχή για την περίπτωση του
7χρονου Ανδρέα από το 2018 που ανέ-
λαβε την περίπτωση της αδελφής του η
Εισαγγελία Ανηλίκων. Ειδικότερα,
στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Καμία
αναφορά-καταγγελία για το άτυχο
αγόρι (από αστυνομική, προνοιακή ή
άλλη Αρχή, φορέα ή ιδιώτη) δεν υπήρ-
χε κατά τον ως άνω χρόνο που επιλή-
φθηκε της συγκεκριμένης υπόθεσης
η υπηρεσία μας, καθόσον το παιδί είχε
ήδη φονευθεί νωρίτερα και εφέρετο
να διαμένει με τον πατέρα του στην
Πολωνία».

Σοφία Σπίγγου 

Της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Σ
τα ιδεολογικά χαρακώματα για ακό-
μη μία φορά κυβέρνηση και αντιπο-
λίτευση, με αφορμή το νομοσχέδιο
για τον νέο ΕΦΚΑ, που ψηφίζεται

σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. 
Η αντιπαράθεση αναμένεται σφοδρή, κα-

θώς η κυβέρνηση διά του υπουργού Εργα-
σίας έχει διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να
υποχωρήσει στη θέση της για εξυγίανση του
Οργανισμού, θεωρώντας κομβική τη μεταρ-
ρύθμιση, προκειμένου να προχωρήσουν με
γοργότερους ρυθμούς οι διαδικασίες για την
απονομή των συντάξεων και να μην ταλαι-
πωρούνται οι πολίτες.

Για ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ με μικρές μειοψη-
φίες έκανε λόγο ο Κ. Χατζηδάκης, εξαπο-
λύοντας επίθεση στην αξιωματική
αντιπολίτευση. « Έρχεστε και
παίρνετε το μέρος ορισμέ-
νων μειοψηφιών μέσα στον
ΕΦΚΑ που νομίζουν ότι θί-
γονται, αδιαφορώντας την
ίδια στιγμή για την ταλαι-
πωρία εκατομμυρίων Ελλή-
νων. Αυτό που κάνουμε σήμε-
ρα είναι κοινωνική πολιτική στην
πράξη, διότι δίνουμε ουσιαστικές λύσεις σε
προβλήματα ταλαιπωρημένων συνανθρώ-
πων», είπε ο υπουργός, απορρίπτοντας τις
αιτιάσεις για «συλλήβδην προσλήψεις στον
ΕΦΚΑ από τον ιδιωτικό τομέα».  «Δεν απευ-
θυνόμαστε μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά
και στον δημόσιο τομέα συνολικά και στα
στελέχη του ΕΦΚΑ. Δεν πάμε να κάνουμε
δογματικά προσλήψεις μόνο από τον ιδιωτι-
κό τομέα, δημιουργούμε μια νέα διευθυντι-
κή ομάδα που σε μερικούς μήνες θα δώσει

ορμή σε αυτόν τον πολύπαθο Οργανισμό»,
είπε ο Κ. Χατζηδάκης, καταλογίζοντας λογι-
κή δύο μέτρων και δύο σταθμών στον ΣΥΡΙΖΑ
που έθεσε ζήτημα αντισυνταγματικότητας,
ενώ όταν ήταν κυβέρνηση πέρασε νόμο για
το Κτηματολόγιο που προέβλεπε πρόσληψη
γενικού διευθυντή και αναπληρωτών από
τον ιδιωτικό τομέα. 

Στρατιά μετακλητών
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατέθεσε αίτημα ονομαστι-

κής ψηφοφορίας, καταγγέλλει στρατιά μετα-
κλητών, παράκαμψη του ΑΣΕΠ και καταβολή
«χρυσών μισθών σε “γαλάζια” golden boys».
Εξάλλου και ο ίδιος ο Α. Τσίπρας είχα αναγά-
γει σε μείζον πολιτικό θέμα το νομοσχέδιο
του ΕΦΚΑ από την προηγούμενη εβδομάδα
στην παρέμβασή του για την Εξεταστική Επι-

τροπή, κατηγορώντας την κυβέρνηση
ότι ορίζει μισθό 8.000 ευρώ «για

τους ιδιώτες “κολλητούς”, γενι-
κούς διευθυντές που θα στελε-
χώνουν τον ΕΦΚΑ».

Για υποβάθμιση των δημό-
σιων υπαλλήλων χωρίς καμία

συνεδρίαση των αρμόδιων συμ-
βουλίων έκανε λόγο ο κοινοβου-

λευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πά-
νος Σκουρλέτης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΕΦΚΑ
και οι μειοψηφίες
των συμφερόντων 

Επίθεση Χατζηδάκη στην
αξιωματική αντιπολίτευση 
με αφορμή το νομοσχέδιο 
που ψηφίζεται σήμερα 
στην Ολομέλεια



ΓΓιατί κάποιοι
«γαλάζιοι»
βουλευτές
φοβούνται 
τις εκλογές 
το 2023 

Οι διαβασμένοι βουλευτές
της ΝΔ εύχονται να απο-
δειχτεί πολιτική μπλόφα η
δέσμευση του πρωθυ-
πουργού για εξάντληση
της τετραετίας για έναν λό-
γο που δεν έχει καθόλου
να κάνει με την ακρίβεια ή
το κλίμα στην πολιτική
σκηνή κ.λπ. Έχει να κάνει
αποκλειστικά με την πρό-
σφατη απογραφή, η οποία
αυτή την περίοδο μπαίνει
στην τρίτη και τελική της
φάση. Και αυτό γιατί αν οι
εκλογές γίνουν την άνοιξη
του 2023, τότε θα έχουν
προλάβει να ενσωματω-
θούν τα νέα στοιχεία, που
είναι βέβαιο ότι θα επιφέ-
ρουν σημαντικές μεταβο-
λές στον αριθμό και την
κατανομή των εδρών πα-
νελλαδικά. «Οι νέοι δεν
ξέρουν. Οι παλιοί είναι αλ-
λιώς», που έλεγε χθες στο
περιστύλιο μια παλιά κα-
ραβάνα της νεοδημοκρατι-
κής σκηνής. 
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Το κοινό όραμα 
Μητσοτάκη - Πατούλη
Πολύ καλό ήταν, όπως με διαβεβαιώνουν οι μαξιμι-
λιανοί φίλοι μου, το κλίμα στη χθεσινή συνάντηση
του πρωθυπουργού με τον περιφερειάρχη Αττικής.

Οι κ. κ. Μητσοτάκης και Πατούλης
συμφώνησαν σε κοινό βηματι-

σμό για την ανάδειξη του brand
name της Αττικής και της προ-
ώθησής του σε όλο τον κόσμο

στη μετα-Covid εποχή. 

Το γεύμα Ανδρουλάκη - Κύρτσου
Σας είχα ενημερώσει έγκαιρα για τις πολύ καλές προσω-

πικές σχέσεις που διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον
«αντάρτη» ευρωβουλευτή της ΝΔ Γιώργο Κύρτσο λόγω της
κοινής τους παρουσίας στις Βρυξέλλες. Προ ημερών εθεά-
θησαν να τρώνε σε γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου. Ο
αυτόπτης μάρτυράς μου μού μετέφερε
ότι το κλίμα ήταν χαλαρό και ευχάρι-
στο. Αυτό βεβαίως -σπεύδω να σας
το ξεκαθαρίσω προκαταβολικά-
δεν συνεπάγεται και μεταγραφή του
ενοχλητικού για το Μαξίμου ευρω-
βουλευτή στο ΚΙΝΑΛ. 

«Αυτός είναι 
κοινοβουλευτική τορπίλη»

Το ότι ο νυν βουλευτής και επί σειρά ετών δήμαρχος Διο-
νύσης Χατζηδάκης είναι από τα λίγα πρόσωπα που θεω-
ρούνται κυριολεκτικά της οικογένειας Μητσοτάκη το γνωρί-
ζαμε απ’ όταν ήταν διευθυντής του Κωνσταντίνου Μητσοτά-

κη. Φαίνεται όμως ότι η εκτίμηση περνάει
από γενιά σε γενιά, αν κρίνω από την

ατάκα που είπε ο πρωθυπουργός σε
παρακαθήμενο υπουργό, όταν άκου-
γε την ομιλία του κ. Χατζηδάκη στη

συζήτηση για τα εξοπλιστικά. «Αυτός
είναι κοινοβουλευτική τορπίλη», είπε. 

Σ
ας ενημέρωσα χθες ότι ο Γιώργος
Παπανδρέου δεν σκοπεύει να εμ-
πλακεί ούτε στα εσωκομματικά
ούτε στα γενικότερα πολιτικά, κα-

θώς μετά τη συντριβή του έχει αποφασίσει
να πάρει αποστάσεις ασφαλείας. Μάλιστα,
προ ημερών αποδέσμευσε και τους συνερ-
γάτες του, τους οποίους προέτρεψε να κρί-
νουν κατά βούληση και να κινηθούν προς
όποια κατεύθυνση επιθυμούν.

Ο κ. Ανδρουλάκης είναι σίγουρα από τους

πρώτους που ενημερώθηκαν για την εξέλιξη
και μια μικρή ανακούφιση, όσο να ’ναι, θα την
ένιωσε.

Πάντως, όπως μαθαίνω, τώρα που το κόμ-
μα μπήκε υπό την ηγεσία του σε νέα ρότα, ο
αρχηγός του ΚΙΝΑΛ προτίθεται να συναντη-
θεί με όλους τους συνυποψήφιούς του στην
εκλογική μάχη. Θυμίζω ότι ο πρώην πρωθυ-
πουργός, όπως και οι Ανδρέας Λοβέρδος και
Χάρης Καστανίδης, είναι ήδη βουλευτές.
Άρα, μάλλον μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει

τι θα προτείνει στον Παύλο Γερουλάνο και τον
Παύλο Χρηστίδη. Ο πρώην υπουργός, εκτός
απροόπτου, θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθή-
νας, ενώ εκκρεμεί η περιφέρεια όπου θα κα-
τέλθει ως υποψήφιος ο κ. Χρηστίδης, τον
οποίο, μου λένε, ο νέος αρχηγός δεν θεωρεί
αμελητέα περίπτωση, καθώς, παρά το νεαρό
της ηλικίας του, έχει αποκτήσει σημαντική
εμπειρία από την περίοδο που η Φώφη Γεν-
νηματά τού είχε αναθέσει το καθήκον της εκ-
προσώπησης του κόμματος. 

Ο νέος αρχηγός και 
οι συνυποψήφιοί του

Το «παρών» στις πολιτικές εξελίξεις αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει ο
Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος μετά την εκλογή Ανδρουλάκη στο ΚΙΝΑΛ
αλλά και τη μη αναφορά του ονόματός του από τον πρωθυπουργό στους
αδικημένους της σκευωρίας της Novartis προφανώς νιώθει πλήρως απο-
μονωμένος. Έτσι ο «Κύκλος Ιδεών», στον οποίο ηγείται, οργάνωσε εκδή-
λωση με θέμα «Η οργάνωση του κράτους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2004 ως μοντέλο διαχείρισης κρίσεων» και ομιλητές, πέραν του ιδίου,
τους Γιώργο Φλωρίδη, Κώστα Καρτάλη και Νάσο Αλευρά.

Η μοναξιά του Βαγγέλη 



ΤΤο «άλλο πρόσωπο» των
Ελλήνων αστυνομικών

Ένα διαφορετικό πρόσωπο των Ελλήνων αστυ-

νομικών, που είναι όχι μόνο κοντά στον πολίτη

για την ασφάλειά του, αλλά παρόντες και σε

όλα τα κοινωνικά ζητήματα, αγωνίζεται να

προβάλει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών της

Τοπικής Διοίκησης Αθηνών Αττικής. Στο πλαί-

σιο αυτό ο πρόεδρος Βλάσης Βαλατσός και τα

μέλη της ένωσης, μαζί με τη θεατρική παιδα-

γωγό Κρυσταλλία Κανάκη, επισκέφθηκαν την

Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β.

Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ», προσφέροντας για

τα παιδιά, μαζί με την αγάπη τους, δώρα, παι-

χνίδια και παιδικά βιβλία που έχει συγγράψει

η Α’ αντιπρόεδρος Ειρήνη Μακρυδάκη.

Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Τα μέλη

της ένωσης εξέφρασαν τη βαθιά ευγνωμοσύ-

νη τους στο προσωπικό που στέκεται με φρον-

τίδα και αγάπη στο πλευρό των παιδιών που

νοσούν αλλά και των οικογενειών τους. Υπο-

σχέθηκαν να είναι πάντα δίπλα τους αρωγοί

σε ό,τι χρειαστούν, όπως άλλωστε προστάζει η

ρήση που αποτελεί γνώμονα στο έργο τους «Ο

πραγματικός τρόπος να κατακτήσεις την ευ-

τυχία, είναι να τη μοιράζεις απλόχερα στους

άλλους».

Έρχεται έκτακτο 
πασχαλινό επίδομα
Σας το είχα γράψει πριν από λίγες ημέρες από
αυτή τη στήλη ότι έρχεται έκτακτο δώρο Πά-
σχα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Το επιβεβαί-
ωσε έμμεσα και ο Οικονόμου, χωρίς βέβαια να
πει χρηματικό ποσό. Όλα γίνονται προκειμέ-
νου να στηριχθούν οι ευάλωτοι πολίτες έναντι
της ακρίβειας, πριν από το Πάσχα, είπε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
«Μιλάμε για κάτι που δεν θα είναι μέτρο μόνι-
μης στήριξης. Θα έχουν τη δική τους περίμε-
τρο και στόχευση», είπε και πρόσθεσε ότι
«όταν έχουμε κάτι να το πούμε, θα το πούμε
μετρημένα».

Άλλο ένα στέλεχος του ΜέΡΑ25 κούνησε το
μαντίλι και έφυγε από το κόμμα του Γιάνη.
Την παραίτησή της έκανε γνωστή η αναπλη-
ρωματική βουλευτής Α’ Αθηνών, πρώην το-
μεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος Μέ-
ΡΑ25, Μαρία Μποτονάκη, με άρθρο της στην
εφημερίδα «Αυγή», κάνοντας αυτοκριτική
και δηλώνοντας: «Βάλαμε ένα συστημικό
κόμμα στη Βουλή, που αποτελεί σπουδαίο
δεκανίκι των πολιτικών εξευτελισμού των
πολιτών αυτής της χώρας. Το ΜέΡΑ25 απέχει
παρασάγγας εκατό από την ελληνική κοινω-
νία, από τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάθε
δημοκρατική διαδικασία» … Μάλιστα, η κυ-
ρία Μποτονάκη κατηγόρησε το κόμμα του
Γιάνη Βαρουφάκη ότι «στήνει συνέδρια-πα-
ρωδίες και θολώνει τα νερά με τους meta-
νεολογισμούς του». Δεν το πιστεύω ότι κάνει
τέτοια πράγματα ο Γιάνης. Αποκλείεται. 

Η περίπτωση 
του Σταθάκη

Ε
νας εκ των πολλών πονοκεφάλων που
έχει ο Αλέξης Τσίπρας είναι τι θα κάμει
με τον πρώην υπουργό Περιβάλλοντός

του, τον Γιώργο Σταθάκη. Βλέπετε, ο Αλέξης
τον θέλει βουλευτή αλλά στα Χανιά δύσκολο να
εκλεγεί ο εφοπλιστής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός αν,
λέω τώρα, ο Παυλής μετακομίσει στην εκλογι-
κή περιφέρεια της Β’ Πειραιά. Χλομό το βλέ-
πω… Άλλως, ο Αλέξης θα πρέπει να τον βάλει
στο Επικρατείας σε εκλόγιμη θέση, που και
εκεί υπάρχει μεγάλος συνωστισμός.

Χάνει και το Κέντρο ο πρόεδρος
Αλέξης. Στη δημοσκόπηση
της Marc οι πολίτες απάντη-
σαν στην έρευνα ότι θεωρούν

ως «πολιτικό Κέντρο» το ΚΙ-
ΝΑΛ και τη ΝΔ. Συγκεκριμένα,

στην πολιτική αυτοτοποθέτηση, το ΚΙΝΑΛ καλύ-
πτει κατά 27,7% τον χώρο του Κέντρου, η ΝΔ κατά
27,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 18,2%. Πάει και το όνειρο
της Κεντροαριστεράς…
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Φεύγουν από τα…
παράθυρα στο ΜέΡΑ25

Οι πολίτες δεν θέλουν
κυβέρνηση τεχνοκρατών 
Πολλά και ενδιαφέροντα τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά του πρώτου μέρους της πρόσφατης δημο-
σκόπησης της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1. Ει-
δικά τα ευρήματα από τις απαντήσεις της κοινής
γνώμης στα ερωτήματα που αφορούν τα ενδεχό-
μενα συγκυβέρνησης και αυτοδυναμίας. Ένα βα-
σικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τη
δημοσκόπηση της Marc είναι ότι οι ερωτηθέντες
δεν επιθυμούν σε μεγάλο ποσοστό μια κυβέρνη-
ση συνεργασίας και μάλιστα με πρωθυπουργό τε-
χνοκράτη. Όπως φαίνεται και από τους σχετικούς
πίνακες, κυβέρνηση τεχνοκρατών με κορμό ΝΔ -
ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ θέλει μόνο το 7%. Αυτοδύναμη
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει το 26,9%,
ποσοστό που αν αθροιστεί με το ενδεχόμενο συ-
νεργασίας ΝΔ - ΚΙΝΑΛ (10,8%) πάμε στο 37,7%.
Από την άλλη μεριά, αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το
11,1%, το οποίο αν αθροιστεί με κυβέρνηση συνερ-
γασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ (15,7%) φτάνει στο 26,8%.
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Αποκατάσταση αδικιών
για έντεκα δήμους
M

ια χρόνια αδικία για έντεκα δήμους της χώρας φαίνεται ότι αποκαταστάθηκε,
όπως προκύπτει από τα «ψιλά γράμματα» της απόφασης του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα για την ετήσια ειδική χρηματοδότηση

των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Και μπορεί το συνολικό ποσό της επιχορήγησης -για την κάλυψη των λειτουργικών δα-
πανών και την εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων των δήμων αυτών- να είναι αυξημένο,
όπως διαβάζουμε, κατά περίπου 14% σε σχέση με την αντίστοιχη επιχορήγηση που δόθη-
κε πέρυσι, ωστόσο η είδηση «κρύβεται» στην επέκταση των κριτηρίων που είχε ως απο-
τέλεσμα στην κατανομή να περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά από φέτος, πέντε νέοι μι-
κροί νησιωτικοί δήμοι
(Πόρου, Σπετσών, Κυ-
θήρων, Σκοπέλου, Μή-
λου) και έξι νέοι ορει-
νοί (Ερυμάνθου, Ζη-
ρού, Ζίτσας, Βόρειας
Κέρκυρας, Διρφύων-
Μεσσαπίων, Μαλεβιζί-
ου). 
Οι έντεκα αυτοί δήμοι,
μέχρι πρότινος, απο-
κλείονταν από την ειδι-
κή χρηματοδότηση του
υπουργείου Εσωτερι-
κών, παρά το γεγονός
ότι παρουσίαζαν όλα
εκείνα τα χαρακτηρι-
στικά που περιγρά-
φονται στην κατηγορία
των μικρών δήμων
(δυσχερή πρόσβαση
πληθυσμού σε κοινω-
φελείς και δημόσιες
υπηρεσίες, ελλιπή
υπηρεσιακή στελέχωση κ.ά.). 
Το ζήτημα είχαν θέσει στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών -άμα τη αναλήψει των κα-
θηκόντων του- οι δήμαρχοι των περιοχών αυτών, με τον Στέλιο Πέτσα να ανταποκρίνεται
άμεσα. Έτσι, το πληθυσμιακό κριτήριο για την ένταξη στους μικρούς νησιωτικούς δήμους
αυξήθηκε από τις 3.500 στις 5.500 κατοίκους, ενώ για την περίπτωση δήμων με πληθυ-
σμό έως 30.000 κατοίκους, το όριο του 50% -για τις κοινότητές τους που χαρακτηρίζονται
ως ορεινές στο σχετικό μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ- κατέβηκε στο 40%. Όπως ήταν επόμενο, χα-
ρακτηριστική ήταν η ικανοποίηση των δημάρχων, όπως του Δήμου Κυθήρων Ευστράτιου
Χαρχαλάκη, ο οποίος χαιρέτισε την απόφαση ως μία πολύ σημαντική πρόσθετη ένεση
ρευστότητας σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, όπως επισημαίνει.

Θλίψη στη Λέσβο 
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών η Ευστρατία Μαυραπίδου, μια από τις τρεις
γιαγιάδες της Συκαμνιάς Λέσβου, που η φωτογραφία τους το καλοκαίρι του 2015
να περιποιούνται στην ακτή ένα βρέφος, παιδί μιας γυναίκας πρόσφυγα από τη
Συρία που μόλις είχε αποβιβασθεί στην ακτή, έκανε τον γύρο του κόσμου,
αποτελώντας και την αφορμή να προταθούν για το Νόμπελ Ειρήνης του 2016. Από
τις τρεις γιαγιάδες, πρώτη η Μαρίτσα Μαυραπίδου πέθανε τον Ιανουάριο του 2019
σε ηλικία 92 ετών, ενώ ζει η Αιμιλία Καμβύση, 92 χρόνων σήμερα. Τις «γιαγιάδες
της Λέσβου» είχαν επισκεφθεί και τιμήσει τον Νοέμβριο του 2015 ο τότε
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και τον Δεκαπενταύγουστο
του 2020 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
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Το νέο πρόσωπο
στην Ελλάκτωρ 
και ο Χόκινγκ… 
Η κυρία Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, ανε-
ξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, διορίστηκε ως νέο μέλος
της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας Ελλά-
κτωρ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος
μέλους Κωνσταντίνου Τούμπουρου. Μη με
ρωτήσετε ποιος είναι ο κ. Τούμπουρος, δεν
θα απαντήσω… Το ενδιαφέρον από το βιο-
γραφικό της κυρίας Λειβαδάρου είναι ότι
ακαδημαϊκά έχει διαγράψει μια λαμπρή πο-
ρεία ως ερευνήτρια στο Κέντρο Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών και Φυσικής του Πανεπι-
στήμιου του Cambridge, στο αντικείμενο της
Υδροδυναμικής και της Πράσινης Τεχνολο-
γίας. Εκεί, δε, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει
προσωπικά και τον διάσημο Βρετανό αστρο-
φυσικό Στίβεν Χόκινγκ.

Τα σπασμένα 
του Καμίνη…

Και ξαφνικά προκύπτει, όπως μα-
θαίνω, οικονομικό πρόβλημα στον
Αθήνα 9,84 λόγω αποζημιώσεων! Εκ-
δόθηκαν οι τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις που αφορούσαν πρώην
στελέχη του δημοτικού σταθμού που
είχαν απολυθεί επί Δημοτικής Αρχής
Γιώργου Καμίνη και τώρα ο σταθμός θα
πρέπει να πληρώσει δυσθεώρητα ποσά
σε όσους κέρδισαν τις δίκες. Ο Γιώρ-
γος Καμίνης, βέβαια, ουδόλως ενδια-
φέρεται, αφού τώρα έχει βάλει πλώρη
να εκλεγεί στη Χίο…

LOCK
Δεν σας κρύβω ότι σε αρκετά
«γαλάζια» στελέχη δεν κάθισε
καλά ο διορισμός του Γιώργου
Χουλιαράκη στην Τράπεζα της
Ελλάδος στη θέση του συμβού-
λου τού Γιάννη Στουρνάρα. Αν
και τον εκτιμούν ως τεχνοκρά-
τη, πολιτικά δεν μπορούν να το
χωνέψουν, όπως και να το κά-
νεις… Αποφεύγουν, δε, να το
σχολιάζουν. «Δεν τον προσλά-
βαμε στην κυβέρνηση, ο Στουρ-
νάρας τον πήρε», λέγουν και ξε-
κόβουν κάθε άλλη κουβέντα…
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Ο
λοι γνωρίζετε κάποιον που συνεχώς αμφι-
σβητεί ό,τι βλέπει και ακούει και δεν είναι
ποτέ ικανοποιημένος με καμία από τις

πληροφορίες που του παρέχονται για να απαντη-
θούν οι ερωτήσεις του. Θα θέλατε να έρθετε πιο
κοντά με αυτό το άτομο, αλλά αυτός ο τύμπανος δυ-
σπιστίας απλώς υψώνει έναν τοίχο τόσο ψηλά που
αμφιβάλλετε ότι θα τον προσπεράσετε ποτέ. Γιατί
αυτό το άτομο δεν μπορεί απλώς να πιστέψει κάτι,
τίποτα και να κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη για
όλους;

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο κυνισμός έχει
«μια συναισθηματική πτυχή εκτός από μια γνωστι-
κή, αξιολογική πτυχή. Ο λόγος που ο κυνικός απο-
δέχεται την παραπληροφόρηση με τη μορφή θεω-
ριών συνωμοσίας οφείλεται στην τάση υποτίμησης
των «αυθεντικών δηλώσεων από επιστήμονες, ει-
δικούς και ανθρώπους στην εξουσία». Με αυτή την

πρόσθετη απόχρωση φαίνεται ότι ο κυνικός μπορεί
να έχει κάτι περισσότερο από ένα σκεπτικιστικό
στιλ σκέψης.

Διαχειριστείτε τον κυνισμό
Ο άκρως κυνικός συμβαίνει να είναι κάτι παρα-

πάνω από «δύσπιστος». Ξεκινήστε ρωτώντας τον
εαυτό σας αν αυτό το άτομο αμφισβητεί όλα τα επι-
στημονικά στοιχεία χωρίς έλεγχο. Φαίνεται να έχει
ένα άγγιγμα θυμού που απευθύνεται σε όσους βρί-
σκονται στην εξουσία; Εναλλακτικά, αν αυτό που
φαίνεται να είναι κυνισμός είναι περισσότερο μια
υιοθέτηση επιστημονικής μεθόδου, ίσως μπορέ-
σετε να αποκτήσετε κάποιες πολύτιμες δεξιότητες,
καθώς προσπαθείτε να περιηγηθείτε στον περί-
πλοκο κόσμο των πληροφοριών εκεί έξω.

Με τον πραγματικό κυνικό λοιπόν η καλύτερη
στρατηγική σας μπορεί να είναι να κατευθυνθείτε

προς την άλλη κατεύθυνση. Μπορεί να είναι δυσά-
ρεστο να βρίσκεστε κοντά σε κάποιον που αμφι-
σβητεί τόσο πολύ κάθε εξουσία, αλλά θα μπορούσε
επίσης να σας κάνει έναν από τους στόχους του.

Αν τείνετε προς την αμφισβήτηση, μπορείτε να
μάθετε από την εμπειρία σας για το πόσο δυσάρε-
στο μπορεί να είναι το να βρίσκεστε δίπλα σε κά-
ποιον που είναι πάντα τόσο αρνητικός. Αποκτώντας
κάποια εικόνα για το από πού προέρχονται οι δικές
σας αμφίβολες στάσεις και αν είναι το κίνητρο ή η
γνώση που οδηγεί τη δική σας αμφισβήτηση των
γεγονότων.

Μέσα από τη γνώση γύρω από τον κυνισμό μπο-
ρείτε να βρείτε την κατάλληλη ισορροπία στη ζωή
σας μεταξύ αμφιβολίας και αποδοχής, μια ισορρο-
πία που μπορεί να λειτουργήσει προς την ικανότη-
τά σας να αποκομίσετε τα οφέλη της ορθολογικής
σκέψης.

Η
αυξημένη χρήση UAVs από τις τουρκι-
κές ένοπλες δυνάμεις στο FIR Αθηνών
έχει δύο λόγους και δύο στόχους. Ο

πρώτος έχει να κάνει με τη σχετικά μειωμένη
διαθεσιμότητα της τουρκικής αεροπορίας σε μα-
χητικά αεροσκάφη. Ο δεύτερος, που είναι και
επαγωγικός, σχετίζεται με την ανάγκη μείωσης
του λειτουργικού κόστους των τουρκικών ενό-
πλων δυνάμεων. 

Οι στόχοι ή οι επιδιώξεις από τη χρήση τους αφο-
ρούν αφενός τη συνέχιση της αεροπορικής τους
παρουσίας, αυξάνοντας ή μειώνοντας τους αριθ-
μούς ώστε η Τουρκία να διατηρεί την έμπρακτη
στήριξη των πολιτικών της στόχων στην περιοχή.
Αφετέρου μέσω της χρήσης των τουρκικής κατα-
σκευής σύγχρονων UAVs να κάνει επίδειξη αερο-
πορικής ισχύος και αμυντικής βιομηχανίας, αφού
δεν μπορεί με τα κλασικά μέσα. Να μη φανεί δηλα-
δή ότι χάνει σταδιακά το αεροπορικό πλεονέκτημα
λόγω της σοβαρής ενίσχυσης της ελληνικής Πολε-
μικής Αεροπορίας.

Ο μεγάλος αριθμός UAVs στο FIR Αθηνών χωρίς
άδεια και με στόχο τον κορεσμό της ελληνικής αε-
ράμυνας είναι καθαρά εχθρική ενέργεια και ως τέ-
τοια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο. Η περίπτωση αυτή, ως ενδεχόμενο, στο
πλαίσιο των τουρκικών προκλήσεων δεν θα πρέπει
να αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε
ήδη να έχει οδηγήσει τις αρμόδιες ελληνικές υπη-
ρεσίες στην έκδοση σχετικού Εθνικού Κανόνα Εμ-
πλοκής (ΕΚΕ). Για την περίπτωση αυτή, επειδή η
Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, βλέπω διπλωματικά
σωστό την ενημέρωσή του για τις προθέσεις μας,
όπως και των ΗΠΑ. Δεν θα ήταν λάθος και το ίδιο
προς την ΕΕ (οι ενημερώσεις αυτές έχουν αποτρε-

πτικό σκοπό, φτάνει να εννοείς αυτά που δηλώ-
νεις). 

Για την υλοποίηση αυτού του ΕΚΕ η κάλλιστη, κα-
τά την άποψή μου, αντίδραση θα ήταν η απόκτηση
ικανοτήτων «κλοπής» αυτών ή και πρόκλησης
«βλαβών» στα ηλεκτρονικά συστήματά τους, αντί
της παρουσίας μαχητικών αεροσκαφών. Φυσικά,

στην ανάγκη και αυτά θα μπουν σε δράση. Και αυτό
γιατί αν έχουν εντέχνως δημιουργήσει σχετική έν-
ταση στις σχέσεις μας και μία μέρα ή νύκτα εμφανι-
στούν πολλά ίχνη UAVs, αν περιμένεις να διαπιστώ-
σεις αν αυτά είναι οπλισμένα ή όχι και πού θα πάνε,
το «παιχνίδι» έχει χαθεί. Φυσικά και για την εφαρ-
μογή αυτού του ΕΚΕ απαιτείται πολιτική απόφαση.

Πώς να διαχειριστείς ένα κυνικό άτομο

Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση 
των τουρκικών drones 

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

του
Ευάγγελου 

Γεωργούση 

Αντιπτέραρχος ε.α.
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Προκλήσεις στο ίδιο 
μήκος κύματος για Ανατολικό
Αιγαίο και «γκρίζες ζώνες»

Α
νεβάζει ξανά τους τόνους στα
Ελληνοτουρκικά η Άγκυρα, με
τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν να παίρνει τη

σκυτάλη των εμπρηστικών δηλώσεων από
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και να εξαπο-
λύει νέο κρεσέντο προκλητικότητας κατά
της Ελλάδας. 

Ο Ερντογάν έθεσε ξανά ζήτημα απο-
στρατιωτικοποίησης νησιών του Ανατολι-
κού Αιγαίου, απειλώντας, μάλιστα, πως αν
η Αθήνα δεν αλλάξει τη στάση της, θα φέρει
το θέμα σε «υψηλότερο επίπεδο». Η ρητο-
ρική του Τούρκου προέδρου επαναλαμβά-
νει στην ουσία τις προειδοποιήσεις του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου για «διεθνοποίηση»
του τουρκικού αφηγήματος που επιχειρεί
να συνδέσει το θέμα της αποστρατιωτικο-
ποίησης με το κυριαρχικό καθεστώς των
νησιών. «Δεν είναι δυνατόν να παραμένου-
με σιωπηλοί για τις στρατιωτικές δραστη-
ριότητες που παραβιάζουν τις Συνθήκες
αναφορικά με το καθεστώς αποστρατιωτι-
κοποίησης των νησιών. Άλλωστε, για το θέ-
μα αυτό ενημερώσαμε και τα Ηνωμένα
Έθνη», είπε ο Τούρκος πρόεδρος σε δημο-
σιογράφους, κατά την επιστροφή του από
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

«Αμφιλεγόμενα ζητήματα»
Ο Ερντογάν, όμως, έκανε και ευθεία

αναφορά σε «γκρίζες ζώνες», λέγοντας ότι
πρόκειται για «αμφιλεγόμενα ζητήματα».
«Το θέμα των νησιών είναι πάντα αμφιλε-
γόμενο. Μπορεί να μας αναγκάσουν να φέ-
ρουμε στην επικαιρότητα αυτά τα ζητήμα-
τα. Αυτός είναι ο λόγος που ο υπουργός
μου τους προειδοποίησε να κρατούν χα-
μηλούς τόνους και να μη μας αναγκάσουν
να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση», είπε ο
Τούρκος πρόεδρος. 

Η Τουρκία, πάντως, κατάφερε και χθες
να επιβεβαιώσει την «πειρατική» της συμ-
περιφορά στο Αιγαίο, προβαίνοντας σε
απανωτές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέ-
ριου Χώρου με Μη Επανδρωμένα Αερο-
σκάφη, ενώ ένα τουρκικό UAV πραγματο-
ποίησε υπέρπτηση πάνω από την Κίναρο.
Η περιοχή έχει μπει τις τελευταίες εβδο-
μάδες στο «στόχαστρο» της τουρκικής

προκλητικότητας, με την Άγκυρα να στέλ-
νει σωρηδόν Μη Επανδρωμένα Αεροσκά-
φη με σκοπό να «αποκρυσταλλώσει» τις
παράνομες διεκδικήσεις της. Ενδεικτική
ήταν και η αντίδραση της Τουρκίας στην
παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυ-
νας στην περιοχή, με το τουρκικό ραντάρ
να παρενοχλεί διά ασυρμάτου το ελικόπτε-
ρο που μετέφερε τον Νίκο Χαρδαλιά.

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε ένα ιδιαιτέρως
αυστηρό μήνυμα μετά τη συνάντησή του με
τον Φινλανδό υπουργό Εξωτερικών, δια-

μηνύοντας πως οι δηλώσεις των Τούρκων
αξιωματούχων είναι απαράδεκτες και
απορριπτέες όχι μόνο από την Ελλάδα αλ-
λά και από τη διεθνή κοινότητα. 

Ταυτόχρονα, η Αθήνα προετοιμάζει και
μια συνολική απάντηση, η οποία θα σταλεί
μέσω επιστολής από τη μόνιμη αντιπρό-
σωπο στον ΟΗΕ στον γενικό γραμματέα
του Οργανισμού. Η επιστολή θα αποτελεί
επίσημη καταγραφή των εθνικών θέσεων
και θα αποδομεί ένα προς ένα τα έωλα επι-
χειρήματα της Άγκυρας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι δύο πλευρές
πρόκειται να συναντηθούν στις 24 Φε-
βρουαρίου για τον 64ο γύρο των διερευνη-
τικών επαφών.

Ο Ερντογάν έγινε… Τσαβούσογλου 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Θερμό επεισόδιο Δένδια με 
τον Τούρκο πρέσβη στη Νορβηγία

Μετά τον Τσαβούσογλου σειρά πήραν οι...
υφιστάμενοί του να τα «ακούσουν» από τον
Έλληνα υπουργό Εξωτερικών. Ο Νίκος Δέν-
διας συμμετείχε σε συζήτηση με τίτλο «Η
εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασ-
σας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο»
του Νορβηγικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσε-
ων, όταν περιέγραφε τις παρενοχλήσεις των
ερευνητικών πλοίων από τουρκικά πολεμικά,
όπως το ιταλικό «Nautical Geo». 

«Η Τουρκία με συγκεκριμένες παραβατι-
κές ενέργειες, που είχαν ως αποκορύφωμα
το τουρκολιβυκό μνημόνιο-συμφωνία, επι-
λέγει να αγνοεί το διεθνές δίκαιο της θάλασ-
σας και απειλεί τη χώρα μας από το 1995 με
casus belli», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, για να
προκληθεί από τον Τούρκο πρέσβη που πήρε

τον λόγο για να πει πως η τουρκική εθνοσυνέ-
λευση αποφάσισε το casus belli όταν η Ελλά-
δα αποφάσισε ότι μπορεί να επεκτείνει τα χω-
ρικά ύδατα στα 12 ν.μ. 

Αφού επιτίμησε τον διπλωμάτη που τον
διέκοψε, κάτι που δεν συνηθίζουν οι πρέ-
σβεις, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «η Άγκυρα
αγνοεί πριν και πρώτα απ’ όλα τον Καταστατι-
κό Χάρτη του ΟΗΕ, σε άρθρο του οποίου ανα-
φέρεται ρητά ότι απαγορεύεται όχι μόνο η
χρήση αλλά και η απειλή χρήσης βίας. Τι είναι
λοιπόν το casus belli; Αν η Τουρκία θέλει να
μείνει στην εποχή του 19ου αιώνα, των κανο-
νιοφόρων και των ξεπερασμένων αυτοκρατο-
ρικών θεωρήσεων, τότε δεν υπάρχει περί-
πτωση να υπάρξει καμία πρόοδος», κατέληξε
ο υπουργός. 

«Αντί για ενότητα 
απειλεί 
την Ελλάδα» 
Νέα ηχηρή προειδοποίηση
στην Τουρκία να εγκαταλείψει
την τακτική των προκλήσεων
εξέπεμψε ο Νίκος Δένδιας,
μετά τη συνάντησή του με τη
Νορβηγίδα ομόλογό του. Ο
υπουργός Εξωτερικών διεμή-
νυσε ότι με τη στάση της η
Τουρκία θέτει υπό αμφισβήτη-
ση τη θέση της στο ΝΑΤΟ.  «Η
Τουρκία επιλέγει αυτή τη στιγ-
μή που το ΝΑΤΟ πρέπει να ανα-
δείξει την ενότητά του απέναν-
τι στην προάσπιση της εδαφι-
κής ακεραιότητας της Ουκρα-
νίας, να εκτοξεύει απειλές κα-
τά της Ελλάδας και αμφισβητεί
την ίδια της την παρουσία και
τη δέσμευσή της με το ΝΑΤΟ
και τον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ», τόνισε
ο κ. Δένδιας.  Ο υπουργός Εξω-
τερικών απάντησε και στο νέο
μπαράζ εμπρηστικών δηλώσε-
ων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
υπογραμμίζοντας ότι όσα λέει
η Τουρκία είναι παντελώς απα-
ράδεκτα και στερούνται οποι-
ασδήποτε νομικής βάσης. 



Τρεις σημαντικές παραλείψεις από την πλευρά των διοργανωτών αγώνα
καρτ στην Πάτρα, οι οποίες παραλίγο να στερήσουν τη ζωή του εξάχρονου
Φώτη, εντοπίζουν οι εμπειρογνώμονες που συνέταξαν το πόρισμα για το σο-
καριστικό ατύχημα στις 19 Σεπτεμβρίου 2021. Για τη διερεύνηση του ατυχή-
ματος ανατέθηκε έρευνα έπειτα από σχετική εντολή του Β’ Αστυνομικού
Τμήματος Πατρών στους πραγματογνώμονες Αναστάσιο Δέδε (μηχανολόγος
μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών) και Γεώργιο Καλαφατά (πολιτικός
μηχανικός ΕΜΠ), όπου εξέτασαν πλήρως τις συνθήκες του ατυχήματος. Με
βάση το πόρισμα προκύπτει πως όταν το καρτ έφυγε από τον δρόμο όπου
διεξαγόταν ο αγώνας α) δεν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν
στις αποστάσεις και τη σηματοδότηση, β) τα κάγκελα δεν ήταν στερεωμένα

όπως θα έπρεπε στο έδαφος έτσι ώστε να παρέχουν ασφάλεια, γ) τα πλαστι-
κά που χρησιμοποιήθηκαν, τα λεγόμενα ζέρσεΐ, δεν ήταν κατάλληλα για τους
συγκεκριμένους αγώνες. Να θυμίσουμε ότι ο εξάχρονος Φώτης είχε τραυ-
ματιστεί σοβαρά στο κεφάλι του, με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα και να πα-
ραμείνει για αρκετές μέρες διασωληνωμένος σε ΜΕΘ, μέχρι να επανέλθει
και να επιστρέψει σπίτι με την οικογένειά του. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός
ότι το πόρισμα αναφέρει πως «από καθαρή τύχη δεν είχαμε περισσότερους
και πιθανόν θανατηφόρους τραυματισμούς από την αποκοπή και πτώση της
πινακίδας Ρ-39, η οποία δεν κατευθύνθηκε προς στους θεατές, άλλως σαν
δρεπάνι θα προκαλούσε σοβαρούς τραυματισμούς τουλάχιστον».

Παπ.

Α
νατριχίλα προκαλούν οι κα-
ταγγελίες μιας 11χρονης μα-
θήτριας της Ε’ Δημοτικού,
στην Υποδιεύθυνσης Ασφα-

λείας Αγίου Νικολάου Κρήτης, για όσα
βίωσε το τελευταίο χρονικό διάστημα
από τον θείο και ανάδοχο πατέρας της.
Στο πλευρό της η δασκάλα της αλλά και
η διευθύντρια του σχολείου όπου πη-
γαίνει, με την ανήλικη -παρουσία παιδο-
ψυχολόγου- να παραθέτει όσα βίωσε
από τον 58χρονο Α.Τ., ο οποίος έχει συλ-
ληφθεί και κρατείται μέχρι να απολογη-
θεί στον ανακριτή.

Ο συλληφθείς έχει μεγαλώσει το κο-
ρίτσι και έχει την επιμέλειά της από τότε
που πέθανε ο πατέρας της (η μητέρα της
είναι τοξικομανής) και, σύμφωνα με την
καταγγελία της 11χρονης ανιψιάς του, το
τελευταίο χρονικό διάστημα ασελγούσε
βάρος της. Ο 58χρονος φέρεται μάλιστα
να έχει ασκήσει και σωματική βία σε βά-
ρος της μικρής, ενώ οι Αρχές έχουν στη
διάθεσή τους και φωτογραφίες από
έναν μώλωπα και μια παλαιότερη εκδο-
ρά που είχε στο σώμα της η μαθήτρια.
Μάλιστα, η δασκάλα ήταν αυτή που προ-
έτρεψε την ανήλικη να τραβήξουν φω-
τογραφίες.

Η 11χρονη κατέθεσε στην ΕΛΑΣ ότι ο
58χρονος Α.Τ. από την αρχή του χρόνου
έχει προβεί τουλάχιστον τέσσερις φο-
ρές σε ασελγείς πράξεις εναντίον της
την ώρα που κοιμόταν, με την ίδια -όταν
αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε- να προ-
βάλει αντίσταση. Σοκ προκαλεί επίσης η
καταγγελία της μαθήτριας ότι ο θείος
και ανάδοχος πατέρας της σχεδόν κα-
θημερινά τη χτυπούσε με τα χέρια του

τόσο στο σώμα όσο και στο κεφάλι. Τε-
λευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν το
μεσημέρι της Δευτέρας 14 Φεβρουαρί-
ου, όταν -όπως ανέφερε στην ΕΛΑΣ η
11χρονη- τη χτύπησε στους ώμους και
το κεφάλι.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματο-
ποίησαν έρευνα στο σπίτι όπου έμεναν ο
58χρονος Α.Τ. και η ανιψιά του, εντόπι-
σαν μεταξύ άλλων μια παιδική ζωγρα-
φιά-έγγραφο γραμμένο σε μπλε χαρτόνι
και κομμένο, στο οποίο γινόταν αναφο-
ρά σε σωματικές λαβές που έχει υπο-

στεί η 11χρονη από τον κατηγορούμενο.
Σε βάρος του 58χρονου έχει σχηματι-
στεί δικογραφία περί ενδοοικογενει-
ακής βίας για γενετήσιες πράξεις σε
ανηλίκους και για τον νόμο περί όπλων.

ΚΚώστας Παπαδόπουλος

Χειροπέδες σε γνωστό
Αλβανό τραγουδιστή 
για ναρκωτικά

Ένας 41χρονος γνωστός Αλβανός
τραγουδιστής συνελήφθη μαζί με
έναν 63χρονο Έλληνα συνταξιούχο
για υπόθεση κατοχής και διακίνησης
κοκαΐνης και ακατέργαστης κάννα-
βης, καθώς επίσης και για παράβαση
του νόμου περί όπλων, έπειτα από
επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών
στην Αρτέμιδα. Η πρώτη έρευνα έγινε
στο σπίτι του 63χρονου συνταξιού-
χου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέ-
θηκαν 9 νάιλον συσκευασίες που πε-
ριείχαν ακατέργαστη κάνναβη περί-
που ενός κιλού, ένα πιστόλι των 6.35
mm και 4 φυσίγγια του ιδίου διαμε-
τρήματος σε γεμιστήρα. Αμέσως μετά
ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του
41χρονου τραγουδιστή, όπου οι αστυ-
νομικοί κατέσχεσαν μια νάιλον συ-
σκευασία με περίπου 50 γραμμάρια
κοκαΐνης. Κατασχέθηκαν επίσης
9.230 ευρώ, που εκτιμούν οι Αρχές
ότι προέρχονται από διακίνηση ναρ-
κωτικών. Αμφότεροι οδηγήθηκαν
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-
νών, ενώ πήραν προθεσμία για να
απολογηθούν. Όσον αφορά τον
41χρονο τραγουδιστή, είναι αρκετά
γνωστός τόσο στη χώρα του όσο και
στην Ελλάδα, όπου συμμετέχει σε
διάφορα καλλιτεχνικά σχήματα (τρα-
γουδάει λαϊκά και παραδοσιακά
άσματα).

Παπ.

«Ασελγούσε στον ύπνο 
μου ενώ κοιμόμουν, 
με χτυπούσε καθημερινά»,
αναφέρει η ανήλικη 

Κόλαφος το πόρισμα για τον τραυματισμό εξάχρονου σε πίστα καρτ στην Πάτρα

Η 11χρονη ζωγράφισε 
την κακοποίηση από τον θείο
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Πουλούσε 
το κορμί της ανήλικης
αδελφής της 
σε Πακιστανούς

Μια αδιανόητη υπόθεση μαστροπείας
αποκαλύφθηκε στα Φιλιατρά, όταν το
βράδυ της 13ης Φεβρουαρίου ένας
43χρονος Βούλγαρος, πατέρας δύο κορι-
τσιών, προσήλθε στο τμήμα προκειμένου
να καταγγείλει τη μεγαλύτερη σε ηλικία
κόρη του για την εξώθηση της μικρότε-
ρης κόρης του σε πορνεία. Πράγματι, με
την επέμβαση της αστυνομίας αποκαλύ-
φθηκε ότι η 19χρονη, μεγαλύτερη κόρη
της οικογένειας, με τον 28χρονο σύντρο-
φό της εξέδιδαν τη μόλις 14 ετών αδερφή
της, έναντι χρηματικού αντίτιμου, σε άλ-
λους αλλοδαπούς.

Μάλιστα, από την έρευνα διαπιστώθηκε
ότι το ζευγάρι έδινε στο κορίτσι χασίς πριν
από τα ραντεβού, προκειμένου να καμ-
φθούν οι αντιστάσεις της και την «προ-
ωθούσαν» σε εργάτες γης της περιοχής,
πληροφορία που προέκυψε έπειτα από
κατάθεση της 14χρονης στους αστυνομι-
κούς της Ασφάλειας και επιβεβαιώθηκε
από τη μεγαλύτερη αδελφή της.

Η τελευταία και ο σύντροφός της φαί-
νεται πως για κάθε ερωτικό ραντεβού της
14χρονης λάμβαναν το ποσό των 20 ευ-
ρώ! Την ημέρα, δε, που οι γονείς εντόπι-
σαν το κορίτσι, εκείνο ήταν κλειδωμένο
μέσα σε ένα παράπηγμα και θα συνευρι-
σκόταν σεξουαλικά με αλλοδαπούς. Αν-
τίστοιχα, λίγες ημέρες νωρίτερα το ζευ-
γάρι μαστροπών είχε κλείσει στη 14χρο-
νη ραντεβού με 16 αλλοδαπούς, αλλά οι
γονείς της κατάφεραν να την εντοπίσουν
και να αποτρέψουν το συμβάν, ενώ ο πα-
τέρας της μικρής έσπευσε στο τμήμα για
να καταγγείλει τη μεγάλη κόρη του.

Η 14χρονη εξετάστηκε από παιδοψυ-
χολόγο, που επιβεβαίωσε τα όσα έχουν
συμβεί, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι πέ-
ρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα και
έλαβαν προθεσμία για την Παρασκευή
προκειμένου να προετοιμάσουν την απο-
λογία τους. 

Σ.Σ.

Γηροκομείο Χανίων:
«Έφαγαν τα λεφτά και τα
ακίνητα της θείας μου»

Καταγγελίες που περιγράφουν πε-
ριστατικά τα οποία θυμίζουν τη δράση
της «Εταιρείας Δολοφόνων» έρχονται
στη δημοσιότητα από συγγενείς θυ-
μάτων του γηροκομείου των Χανίων.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, οι
κατηγορούμενοι όχι μόνο κακοποι-
ούσαν και ταλαιπωρούσαν τους φιλο-
ξενούμενους της μονάδας, αλλά επι-
χειρούσαν να εκμεταλλευτούν και τις
περιουσίες τους. Όπως αποκάλυψε η
Μαρίνα Σαριδάκη, μια φοροτεχνικός
που είχε την 92χρονη θεία της στο γη-
ροκομείο-κολαστήριο, η τελευταία
εξουσιοδότησε δύο άγνωστα άτομα
για το ακίνητο, τη σύνταξη και τις τρα-
πεζικές καταθέσεις της όσο διέμενε
εκεί. «Έχει αλλάξει σίγουρα χέρια. Το
πήραν οι ιδιοκτήτες της δομής και το
μεταβίβασαν σε επιχειρηματία που
την ίδια περίοδο είχε αναλάβει κά-
ποιες εργασίες στο γηροκομείο. (…)
Το ακίνητο βρίσκεται ίσως στην πιο
ακριβή περιοχή, με οικόπεδο-φιλέτο.
Η συναλλαγή φέρεται να ολοκληρώ-
θηκε με 50.000 ευρώ, όταν η αντικει-
μενική αξία του ακινήτου ήταν
167.000 ευρώ», ανέφερε η κυρία Σα-
ριδάκη, δίνοντας μια νέα διάσταση
στην υπόθεση. 

Σ.Σ.

Της Σοφίας Σπίγγου

Σ
οκαριστικές λεπτομέρειες που
συνθέτουν το παζλ της αποτρόπαι-
ης δολοφονίας του 7χρονου Αν-
δρέα στην Κυψέλη ήρθαν στο φως

από τις απολογίες των βασικών κατηγορου-
μένων της υπόθεσης και την κατάθεση της
14χρονης αδελφής του μικρού αγοριού, η
οποία απομακρύνθηκε το 2018 από την οικο-
γένεια όταν διαπιστώθηκε η κακοποίησή
της. 

Στην προανακριτική της κατάθεση η 14χρο-
νη, που βρισκόταν στο σπίτι αλλά δεν αντιλή-
φθηκε τι συνέβη, υποστήριξε ότι ο σύντρο-
φος της μητέρας της χτυπούσε τον αδελφό
της, τον ανάγκαζε να κάθεται όρθιος σε γω-
νίες του σπιτιού και του απαγόρευε να φάει. 

Aνατριχιαστική περιγραφή
Το νεαρό κορίτσι φέρεται να έχει περιγρά-

ψει και περιστατικό κατά το οποίο ο 33χρονος
Πολωνός χρησιμοποιώντας τανάλια έσπαγε
τα δάχτυλα του μικρού Ανδρέα. Αναφερόμε-
νη στην «εξαφάνιση» του αδελφού της ση-
μείωσε: 

«Κάποια ημέρα είχα πάει στο σπίτι ενός
συμμαθητή και η μητέρα μου επικοινώνησε
με τη μητέρα του φίλου μου και της ζήτησε να
με φιλοξενήσουν εκείνο το βράδυ, καθώς εί-
χε κάποια δουλειά. Την επόμενη μέρα ενημε-
ρώθηκα από τη μητέρα μου ότι είχε έρθει ο
πατέρας μου από την Πολωνία και πήρε τον

Ανδρέα». Κατά την απολογία του ο 33χρο-
νος Πολωνός ανέφερε ότι έβαλε το αγορά-
κι τιμωρία επειδή δεν σεβόταν τη μητέρα
του και περιέγραψε τις κινήσεις του όταν
διαπίστωσε τον θάνατό του. «Είπα στη σύν-
τροφό μου να φύγει από το σπίτι. Για να μη
μείνει χωρίς οικογένεια η 14χρονη κόρη
της και μπούμε φυλακή, αποφάσισα να
κρύψω το πτώμα. Έφτιαξα μια κατασκευή
στην ταράτσα του δώματος σαν τάφο. Πριν
από τρία χρόνια όταν χωρίσαμε πήρα το
πτώμα από την ταράτσα και το έβαλα σε μια
εργαλειοθήκη που είχα», ανέφερε ο
33χρονος. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθη-
κε και η 29χρονη μητέρα του παιδιού, η
οποία επιφύλαξε στον εαυτό της ρόλο πα-
ρατηρητή. «Κάποια στιγμή το παιδί έπεσε
κάτω και τότε κατάλαβα ότι κάτι συνέβη. Ο
33χρονος μου είπε να φύγω από το σπίτι.
(…) Πληροφορήθηκα από τον σύντροφό
μου τον θάνατο του γιου μου. Εκείνος μου
είπε να ισχυρισθώ ότι το παιδί παραλήφθη-
κε από τον πατέρα του και μένει μαζί του
στην Πολωνία».

«Πήρε μια τανάλια
και του έσπαγε 
τα δάχτυλα…»

Ανατριχιαστική η κατάθεση 
της αδελφής του 7χρονου 
Ανδρέα για τα βασανιστήρια 
από τον Πολωνό σύντροφο 
της μητέρας τους
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Tης Εύης Πανταζοπούλου

Α
νησυχητικές διαστάσεις
λαμβάνει το φαινόμενο του
εκφοβισμού (bullying) ανά-
μεσα στους ανήλικους, κα-

θώς αυξάνονται τα περιστατικά σε ολοέ-
να και μικρότερες ηλικίες. Σύμφωνα με
όσα αναφέρθηκαν στην ημερίδα για τον
διαδικτυακό εκφοβισμό που διοργάνω-
σε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
σε συνεργασία με το πρόγραμμα Live
Without Bullying του Κέντρου Κοινωνι-
κής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟP), η
ανωνυμία που πιστεύουν ότι εξασφαλί-
ζουν οι θύτες του διαδικτυακού εκφοβι-
σμού αυξάνει την επιθετικότητά τους και
εντείνει τα αρνητικά συναισθήματα του
θύματος, που δεν μπορεί να βρει κατα-
φύγιο στον προστατευόμενο χώρο του
σπιτιού του. 

Στον αντίποδα, το παιδί που υφίσταται
διαδικτυακό εκφοβισμό ξαφνικά σταμα-
τάει να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το
κινητό του, κλείνει την οθόνη όταν περνά-
ει από μπροστά ο γονιός και εμφανίζει
σημάδια άγχους όταν λαμβάνει μηνύματα
ή email. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά
σημάδια που θα πρέπει να θέσουν σε
εγρήγορση τους γονείς, ώστε να επέμ-
βουν και να προσφέρουν βοήθεια στα
παιδιά τους.

Απευθυνόμενοι στους γονείς, η γενική
διευθύντρια του ΚΜΟP, εκπαιδευτική ψυ-

χολόγος και δημιουργός της δράσης Live
Without Bullying, Αντωνία Τορρένς, επι-
σήμανε ότι ο περιορισμός της χρήσης του
διαδικτύου από τους ανηλίκους μέσω της
επιβολής κανόνων δεν θεωρείται δεδο-
μένο ότι θα οδηγήσει σε μείωση της δια-
δικτυακής θυματοποίησης και άρα πρέ-
πει να ληφθούν και άλλα μέτρα στην κα-
τεύθυνση αυτήν. 

Τι νιώθουν και πώς αντιδρούν
Για παράδειγμα, η συζήτηση του γονιού

με το παιδί και η κριτική αξιολόγηση της
δραστηριότητάς του στο διαδίκτυο μπορεί
να έχουν καλύτερα αποτελέσματα ως
προς την καταπολέμηση του φαινομένου
του bullying. Όσον αφορά τα προβλήμα-
τα-συναισθήματα που αντιμετωπίζουν τα
ανήλικα θύματα του διαδικτυακού εκφο-
βισμού, σε αυτά συγκαταλέγονται η χαμη-
λή αυτοπεποίθηση, οι διαταραχές ύπνου,
η νευρική συμπεριφορά, οι κακές βαθμο-
λογικές επιδόσεις στο σχολείο, ακόμα και
ο αυτοκτονικός ιδεασμός. Μακροπρόθε-
σμα και εφόσον δεν λάβουν βοήθεια από
ειδικό, τα θύματα αντιμετωπίζουν ψυχο-
λογικές μετατραυματικές διαταραχές,
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και πο-
λύ συχνά οδηγούνται σε κατάχρηση αλ-
κοόλ και ουσιών.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του
Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του «Ιππο-
κράτειου» Νοσοκομείου, Βάιος Νταφού-
λης, επεσήμανε την ανάγκη παρέμβασης

στους δυνάμει θύτες για την αποτροπή
φαινομένων εκφοβισμού. Όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε, μεταξύ των παρα-
γόντων που ωθούν στον εκφοβισμό είναι
η ανάγκη για επιβολή, επίδειξη δύναμης
και προσοχή, το μίσος και ο θυμός, η αν-
τεκδίκηση σε εκφοβισμό, η ανάγκη για
ένταξη σε κοινωνικές ομάδες και η έλλει-
ψη ενδιαφερόντων. Σκιαγραφώντας το
προφίλ των θυτών, ανέφερε ότι έχουν
ηγετική προσωπικότητα, είναι άτομα επι-
θετικά, σκληρά και ανυπάκουα, χωρίς
όρια και κοινωνική ενσυναίσθηση, σε αν-
τίθεση με τα θύματα που είναι άτομα ήσυ-
χα, ευαίσθητα και ανασφαλή, με μειωμέ-
νη αυτοπεποίθηση, άγχος και συνήθως
σωματική αδυναμία.

Όλοι οι ομιλητές συμβούλεψαν τους
γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να
μιλήσουν για τον εκφοβισμό και να τα
αποτρέψουν από το να απαντούν στα μη-
νύματα των δραστών. Προβληματισμό,
πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι τα περι-
στατικά διαδικτυακού εκφοβισμού που
έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία είναι
μεμονωμένα.

Τα σημάδια των θυμάτων
διαδικτυακού μπούλινγκ

Στη Βουλή η προκήρυξη
της πρόσληψης 500
«δασοκομάντο» για 
δωδεκάμηνη εργασία

Στην τελική ευθεία μπήκε η σύσταση

της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχει-

ρήσεων (ΕΜΟΔΕ) που θα υπάγεται στο

Πυροσβεστικό Σώμα. Ο λόγος για τους

γνωστούς σε όλους «δασοκομάντο», με

το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας να φέρνει στη

Βουλή τροπολογία για την πρόσληψη

500 ατόμων που θα στελεχώσουν την

υπηρεσία. Συγκεκριμένα, η τροπολογία

προβλέπει την πρόσληψη 440 «δασοκο-

μάντο» και επιπλέον 60 ατόμων ως επι-

στημονικό προσωπικό για τη στελέχω-

ση της ΕΜΟΔΕ. 

Πρόκειται για την υλοποίηση του σχε-

δίου που εκπονήθηκε στον απόηχο των

καταστροφικών πυρκαγιών το περσινό

καλοκαίρι. Η αποστολή των «δασοκομάν-

το» θα εκτείνεται σε τρία πεδία: 

Α) στη συνδρομή στην εκτέλεση έργων

δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδή-

λωσης πυρκαγιάς

Β) στην υποστήριξη κατά τη διενέργεια

των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω

εξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομε-

ταφερόμενων τμημάτων και χρήσης ειδι-

κών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανη-

μάτων έργου

Γ) στη συνδρομή κατά την αντιμετώπι-

ση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολο-

γικές και λοιπές καταστροφές. 

Το προσωπικό των 500 ατόμων θα στε-

λεχώσει τις έξι Ειδικές Μονάδες Δασι-

κών Επιχειρήσεων που θα λειτουργή-

σουν στην Ελευσίνα Αττικής, στη Θεσσα-

λονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Λαμία,

στα Ιωάννινα και στην Πάτρα. 

Όσον αφορά τις προσλήψεις, θα γίνουν

με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου,

ενώ η θητεία τους θα είναι επταετής, συμ-

περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαί-

δευσης, από το σύνολο της οποίας θα κρι-

θεί η μονιμοποίησή τους. 
Παπ.

Πώς μπορούν να αναγνωρίσουν
οι γονείς ότι τα παιδιά τους 
εκφοβίζονται - Το προφίλ
των κομπλεξικών θυτών
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Χ
ωρίς καρναβάλια αλλά με ανά-
σες στην εστίαση θα κυλήσει ο
Φεβρουάριος. Η επιτροπή των
ειδικών εισηγήθηκε να μη γί-

νουν καρναβαλικές εκδηλώσεις αλλά στα
καρναβαλικά δρώμενα, αν περιλαμβά-
νουν για παράδειγμα φαγητό, να τηρηθεί
το πρωτόκολλο που υπάρχει ήδη για την
εστίαση στους κλειστούς χώρους. 

Η πληρότητα στα γήπεδα αυξάνεται από
το 10% που είναι σήμερα στο 50%, ενώ οι
ειδικοί είπαν «ναι» στις πολυήμερες σχο-
λικές εκδρομές από την 1η Μαρτίου. Πα-
ράλληλα, τα μέλη της επιτροπής είπαν
«ναι» στους ορθίους σε διασκέδαση και
εστίαση, άρα και επίσημα θα υπάρξει ξανά
διασκέδαση όπως την ξέρουμε από παλιά.
Άτυπα οι όρθιοι είχαν αρχίσει να κάνουν
την εμφάνισή τους στις εξόδους του Σαβ-
βατοκύριακου.

Οι αποφάσεις αυτές ήταν έως και ανα-
μενόμενες, όμως, δόθηκε μεγαλύτερο
ποσοστό στη χωρητικότητα στα γήπεδα
από τις αρχικές εκτιμήσεις. Μέσα σε αυτό
το κλίμα είναι εμφανή τα σημάδια της χα-

λάρωσης που προκύπτουν από τη σταθε-
ροποιημένη επιδημιολογική εικόνα, τη μι-
κρότερη πίεση που δέχεται το ΕΣΥ και τη
μικρή μείωση των σκληρών δεικτών της
πανδημίας. 

Από το Σάββατο η ισχύς των μέτρων
Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης,

αναφερόμενος στη χαλάρωση των μέ-
τρων, είπε: «Στη συνεδρίασή της η Επιτρο-
πή Εμπειρογνωμόνων, κατόπιν αιτήματος
της κυβέρνησης, εισηγήθηκε την άρση
της απαγόρευσης της όρθιας διασκέδα-
σης, την έναρξη πραγματοποίησης των
σχολικών εκδρομών, την αύξηση της πλη-
ρότητας στα γήπεδα στο 50% και την εφαρ-
μογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα στο 20%.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης η επιτρο-
πή θα εξετάσει επιμέρους αιτήματα. Η ει-
σήγηση της επιτροπής γίνεται αποδεκτή
από την κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες
θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.
Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από
το Σάββατο 19/2/22».

Χθες είχαμε πάλι μια μικρή αύξηση των
θανάτων, που έφτασαν τους 82 (από 77),
ενώ τα κρούσματα ήταν 19.509. Οι διασω-
ληνωμένοι είναι 485, εκ των οποίων οι 364
ανεμβολίαστοι. 

Στην Αττική καταγράφηκαν 5.918 κρού-
σματα και 2.140 στη Θεσσαλονίκη.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας ΕΚ-
ΠΑ Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην «Po-
litical» ανέφερε ότι βρισκόμαστε σε μια
συγκυρία που θα πρέπει να τηρήσουμε τα
ατομικά μέτρα προστασίας τουλάχιστον
μέχρι τα μέσα Μαρτίου και ότι δεν έχει έρ-
θει ακόμα η ώρα να πετάξουμε τη μάσκα:
«Η ανάλυση των λυμάτων της Αττικής δεί-
χνει μια μικρή, σταδιακή ύφεση. Αυτό
αποτυπώνεται και στα κλινικά ευρήματα
Το ίδιο συμβαίνει και στις περιοχές της
Ελλάδας. Κάτω από αυτές τις κλιματολο-
γικές συνθήκες, αυτό το δίμηνο, θα πρέ-
πει να είμαστε προσεκτικοί, διότι είναι πο-
λύ εύκολο να υπάρξει μια νέα διασπορά.
Τα δυο θετικά σενάρια που υπάρχουν εί-
ναι ότι τώρα έχουμε αποδρομή της Δέλτα,
στα λύματα είναι κάτω από το 1%, και την
ίδια στιγμή το επικρατούν στέλεχος της
Όμικρον έχει ήπια νόσηση. Άρα, δεν
υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγεί-
ας. Αυτά τα δυο μας επιτρέπουν ένα στα-
διακό άνοιγμα και, φυσικά, να επανεξετά-
ζονται τα ευρήματα βδομάδα με βδομάδα.

Τη μάσκα θα την πετάξουμε όταν το ποσο-
στό εμβολιασμού και η φυσική νόσηση εί-
ναι πάνω από 95%». Μιλώντας στον ΣΚΑΪ
και σχολιάζοντας την άρση των μέτρων, ο
καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατι-
κής Θεραπείας ΕΚΠΑ Θεόδωρος Βασιλα-
κόπουλος ανέφερε ότι αν ανοίξουν τα γή-
πεδα στα περισσότερα παιχνίδια δεν τίθε-
ται θέμα συνωστισμού, ωστόσο στα ντέρμ-
πι θα υπάρχει συνωστισμός. Ο ίδιος τόνισε
πως δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα
ταυτόχρονα και σε σχέση με τις μάσκες εί-
πε πως θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολο-
γικά δεδομένα της κάθε κοινωνίας και το
ποσοστό εμβολιασμού.

Χαλάρωση μέτρων
με ορθίους στα μπαρ
και 50% στα γήπεδα

Οι ειδικοί είπαν «όχι» 
στα καρναβάλια, «ναι» 
στις πολυήμερες σχολικές 
εκδρομές από την 1η Μαρτίου

Μεταξύ των εκατό καλύτερων νέων πανεπιστημίων διεθνώς συγκαταλέγεται για 11η
συνεχόμενη χρονιά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καταλαμβάνοντας την 88η θέση, σύμφωνα
με τον Οργανισμό Κατάταξης Νέων Πανεπιστημίων «THE - Young University Rankings».
Στη φετινή κατάταξη συμμετείχαν 790 πανεπιστήμια, από 475 που συμμετείχαν το 2021,
και περιλαμβάνονται σε αυτήν επτά ελληνικά ιδρύματα. Μάλιστα, αναφορικά με τον δεί-
κτη «απήχηση έρευνας» και με κριτήριο τον αριθμό αναφορών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης
τοποθετείται στην 49η θέση μεταξύ των πανεπιστημίων της κατάταξης.

Πρόσφατα, μάλιστα, απέσπασε μία ακόμα σημαντική διάκριση, καθώς βρέθηκε ανά-
μεσα στα καλύτερα 500 πανεπιστήμια στην παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «2022
Times Higher Education», και συγκεκριμένα στη σειρά 401-500 μεταξύ 1.662 ιδρυμά-
των, και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μαζί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ άλλων
δώδεκα ελληνικών ΑΕΙ. Ε.Π.

Διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
στα 100 καλύτερα του κόσμου

Σάρκα και οστά παίρνει ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων της Δι-
καιοσύνης, καθώς έπειτα από αρκετές δεκαετίες μπήκε σε τροχιά
υλοποίησης το σχέδιο νόμου για την ίδρυση δικαστικής αστυνομίας. Με από-
φαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με
αντικείμενο να επεξεργαστεί τον ιδρυτικό νόμο της δικαστικής αστυνομίας, μιας διοι-
κητικής υπηρεσίας που έχει αστυνομικό χαρακτήρα και διευκολύνει τους δικαστικούς
λειτουργούς στον χειρισμό σοβαρών υποθέσεων.

Η ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας έχει ως στόχο τη βελτίωση των όρων και των
συνθηκών απονομής της δικαιοσύνης, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους λειτουρ-
γούς της, την επιτάχυνση στην έκδοση των αποφάσεων, την εξοικονόμηση πόρων και
την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου από την εκτέλεση ποινικών αποφάσεων. 

Σ.Σ

Στα σκαριά η ίδρυση δικαστικής 
αστυνομίας από τον Κώστα Τσιάρα 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Πελοπόννησος

Άρχισε η επεξεργασία
απορριμμάτων στη μονάδα
Παλαιόχουνης

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία επεξεργασίας απορριμμά-
των στη μονάδα της Παλαιόχουνης, στο πλαίσιο της μεταβατικής
φάσης διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου. Η εν λόγω μονάδα-ΣΔΙΤ προορίζεται για την κεντρική δια-
χείριση απορριμμάτων από τους Δήμους Αργολίδας, Κορινθίας και
από τα δύο τρίτα της Αρκαδίας. «Πολύ σημαντική ημέρα για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου», χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Πα-
ναγιώτης Νίκας, επισημαίνοντας ότι «ύστερα από είκοσι χρόνια
προσπάθειας απαλλασσόμαστε από το άγος των σκουπιδιών που
μας ντρόπιαζε όχι μόνο πανελλαδικά, αλλά και διεθνώς».

Δήμος Καστοριάς

Οδικά έργα προϋπολογισμού
1.763.000 ευρώ 

Δύο έργα του Δήμου Καστοριάς εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ). Πρόκειται για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις με
συνολικό προϋπολογισμό 1.763.000 ευρώ και συγκεκριμένα αφο-
ρούν την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδού
Μεγάλου Αλεξάνδρου, λεωφόρου Κύκνων και Διοικητηρίου, με
προϋπολογισμό 373.000 ευρώ, και την ανακατασκευή της οδού
Ορεστείων με προϋπολογισμό 1.390.000, όπου θα γίνει αντικατά-
σταση και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Όπως ανήγγειλε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η Ελλάδα,

η Ιταλία, η Κολομβία, η Δημοκρατία της Κορέας, η πόλη του Παρισιού

και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσχώρησαν στην Παγκόσμια Δέ-

σμευση «New Plastics Economy». Η παγκόσμια δέσμευση, στην οποία

συμμετέχουν 500 αυτοδιοικητικοί φορείς και 250 εταιρείες από όλο τον

κόσμο -με επικεφαλής το Ίδρυμα Ellen MacArthur και το Πρόγραμμα

των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP)-, συγκεντρώνει εθνι-

κές και περιφερειακές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και ΜΚΟ, με στόχο

την 100% επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση πλαστικών, ώστε να τε-

θεί ένα τέλος σε όλα τα προϊόντα μίας χρήσης. Η σύνοδος πραγματοποι-

ήθηκε στη Γαλλία από τις 9 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022. Συγκέντρωσε

41 κράτη, περιφέρειες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών

και των επιχειρήσεων, που δεσμεύτηκαν για το κλίμα και για μια κοινή

φιλοπεριβαλλοντική ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική.

Ιωάννινα

Παραχωρήθηκε 
από την ΕΤΑΔ 
το κτίριο του παλιού
πανεπιστημίου

Παραχωρήθηκε τελικά στον Δήμο Ιωαν-
νιτών το κτίριο του παλιού πανεπιστημίου,
μετά τη σχετική συμφωνία που υπέγρα-
ψαν ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ
Στέφανος Βλαστός και ο οικείος δήμαρχος
Μωυσής Ελισάφ. Σημειώνεται ότι για τη
θετική εξέλιξη είχε δεσμευτεί προσωπικά
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
και ξεπεράστηκαν διάφορα γραφειοκρα-
τικά ζητήματα. Το κτίριο του παλιού πανε-
πιστημίου ήταν εγκαταλειμμένο για δύο
και πλέον δεκαετίες, ενώ τώρα ανοίγει ένα
νέο κεφάλαιο για την αποκατάσταση και
την αξιοποίησή του. Προς τούτο, ο δήμαρ-
χος Μωυσής Ελισάφ, όπως έχει δεσμευτεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα προχωρήσει
άμεσα σε σύσκεψη με τους επικεφαλής
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ενώ
θα υπάρξει και συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων και την Πρυτανική Αρχή.

!

Επίσημο μέλος στην Παγκόσμια Δέσμευση «New Plastics Economy»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πύργος 

Διεκδικεί εκτάσεις από την
Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων

Τη «διεκδίκηση
των αγροτικών
εκτάσεων από την
Ιερά Μονή Αγίων
Θεοδώρων Αροα-
νίας που βρίσκον-
ται εντός διοικητι-
κών ορίων των το-
πικών κοινοτήτων
Χειμαδιού, Κου-
τσοχέρας του Δήμου Πύργου και την τοπική κοινότητα
Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας» θα επιχειρήσει η Δη-
μοτική Αρχή Πύργου. Προς τούτο, την προσεχή Κυριακή
20 Φεβρουαρίου διοργανώνεται ευρεία σύσκεψη αυτο-
διοικητικών και περιφερειακών φορέων, προκειμένου
να ανταλλαγούν απόψεις και να αποφασιστεί από κοι-
νού η νομική διαδικασία. Όπως επισημαίνεται η Δημο-
τική Αρχή, «εδώ και εκατό χρόνια οι εν λόγω εκτάσεις
καλλιεργούνται από τους κατοίκους της περιοχής, οι
οποίοι λαμβάνουν επιδοτήσεις, αποζημιώνονται για κα-
ταστροφές, φορολογούνται και, φυσικά, διαθέτουν
συμβόλαια».

Δήμος Άνδρου

«Όχι» στην κατάργηση 
των ανταποκριτών ΟΓΑ

Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο δήμαρχος
Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος στον υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη για
την κατάργηση των ανταποκριτών ΟΓΑ-eΕΦΚΑ στον Δή-
μο Αμοργού, όπως και σε άλλους μικρούς νησιωτικούς
δήμους. Η απόφαση αυτή, επισημαίνει ο δήμαρχος, «κα-
ταστρατηγεί τις επιταγές του Συντάγματος για τη νησιω-
τικότητα και δεν συμβαδίζει με τις προθέσεις και τις
εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
για την ενίσχυση των νησιωτών των απομακρυσμένων
νησιών της πατρίδας μας».
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Στερεά Ελλάδα



Ο
ι υπέρογκες αυξήσεις του τιμολογίου
του ρεύματος, που καθιστούν μη δια-
χειρίσιμο το ενεργειακό κόστος των

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και απειλούν τη βιωσι-
μότητα των επιχειρήσεων, απασχόλησε το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δημοτι-
κών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευ-
σης (ΕΔΕΥΑ) κατά τη διαδικτυακή συνεδρία-
σή του. Το ΔΣ εξέφρασε την αγωνία του για
την άρνηση της Πολιτείας να αποδεχθεί τις
ορθολογικές λύσεις που προτείνει για την
αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους των
ΔΕΥΑ. Συγκεκριμένα, ζητά να απαλλαγούν οι
ΔΕΥΑ από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, να
ισχύσουν για αυτές οι ρυθμίσεις που ισχύουν
για τους μεγάλους καταναλωτές και να συμ-
περιληφθούν στους δικαιούχους μειωμένου
ΕΤΜΕΑΡ. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για
προτάσεις εφικτές, δίκαιες και ικανές να με-

τριάσουν το ενεργειακό κόστος των επιχει-
ρήσεων. Παράλληλα, επειδή οι ΔΕΥΑ συμμε-
τέχουν στην πράσινη μετάβαση με επενδύ-
σεις σε ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης
ενέργειας, αλλά απαιτείται χρόνος και «χώ-
ρος» στο ήδη κορεσμένο δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, ζητά να εξασφαλι-
στούν οι ανάλογες χρηματοδοτήσεις από
εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργα-
λεία που, όμως, μέχρι στιγμής δυστυχώς, δεν
φαίνεται να εξασφαλίζονται.

Επίσης, αποφάσισε να προτείνει στις ΔΕΥΑ
να δώσουν στο θέμα του ενεργειακού κόστος
τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και να ενη-
μερωθούν τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια,
καθώς και οι τοπικοί βουλευτές και οι ΠΕΔ.
Τέλος, η ΕΔΕΥΑ, λόγω της σπουδαιότητας του
θέματος, θα ζητήσει τη συνδρομή της ΚΕΔΕ
και θα συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευ-
ση στην Αθήνα περί τα τέλη Μαρτίου.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο    
Στο πλαίσιο των συνεχόμενων παρεμβάσεων

της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση και
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών αρ-
μοδιότητάς της, ξεκίνησαν εργασίες χρωματι-
σμού των κεντρικών στηθαίων ασφαλείας σε
συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου
Κηφισίας. Τα στηθαία θα χρωματιστούν εναλλάξ
με κόκκινο και άσπρο χρώμα, ειδικών προδια-
γραφών, προκειμένου αφενός να αυξηθεί η ανα-
κλαστικότητά τους, έτσι ώστε να είναι πιο ορατά από τους οδηγούς ειδικά κατά τις νυχτερινές
ώρες, και αφετέρου να δημιουργηθεί στους διερχόμενους οδηγούς η ψευδαίσθηση ότι τρέ-
χουν με μεγαλύτερη ταχύτητα από την πραγματική. Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης: «Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα εργασιών για την ενί-
σχυση της οδικής ασφαλείας στην Αττική. Κάθε μέτρο που υλοποιείται προς αυτή την κατεύ-
θυνση θωρακίζει τη ζωή κάθε πολίτη, κάθε οδηγού και πεζού».

Ενίσχυση σε μικρούς
νησιωτικούς και
ορεινούς δήμους

Το ποσό των 27,7 εκατ. ευρώ κατα-
νέμεται από τους Κεντρικούς Αυ-
τοτελείς Πόρους σε 100 μικρούς
νησιωτικούς και ορεινούς δήμους
της χώρας, με απόφαση του ανα-
πληρωτή υπουργού Εσωτερικών
Στέλιου Πέτσα, κατόπιν συνεργα-
σίας με την ΚΕΔΕ. Η κατανομή
πραγματοποιείται βάσει των ιδιαί-
τερων γεωμορφολογικών και δη-
μογραφικών χαρακτηριστικών των
δήμων, λαμβάνοντας επίσης υπό-
ψη τη νησιωτικότητα, την ορεινό-
τητα και τον πραγματικό πληθυσμό
τους. Τα ποσά διατίθενται στους δι-
καιούχους δήμους για την κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών τους, καθώς και για την
υλοποίηση έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων. Όπως τονίζει ο κ.
Πέτσας, «η φετινή επιχορήγηση
είναι αυξημένη κατά 14% περίπου,
από το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε
πέρυσι, ενώ έχουν αναμορφωθεί
και τα κριτήρια, με αποτέλεσμα
στην κατανομή να περιλαμβάνον-
ται έντεκα νέοι δήμοι, πέντε μικροί
νησιωτικοί και έξι ορεινοί».

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, ο δήμαρ-
χος δέχεται κριτική από την αν-
τιπολίτευση ακόμη και γιατί δί-
νει λύση σε μεγάλο και χρόνιο
πρόβλημα της πόλης; Να σημει-
ωθεί ότι όλο το προηγούμενο
διάστημα δεχόταν αλλεπάλλη-
λες επιθέσεις «γιατί καθυστε-
ρούσε να βρει λύση και διαιωνι-
ζόταν το πρόβλημα», και τώρα
που παρουσιάστηκε η λύση
«διυλίζουν τον κώνωπα» για να
βρουν ψεγάδια… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πανελλαδική 
στάση εργασίας   
Η ΠΟΕ ΟΤΑ καλεί τους εργαζόμε-
νους να συμμετάσχουν στη στάση
εργασίας που αποφάσισε να
πραγματοποιήσει η ΑΔΕΔΥ την
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, από
τις 7.00 έως τις 11.00 το πρωί, για
τους εργαζόμενους των ομο-
σπονδιών που έχουν αναφορά
στο Επίδομα Επικίνδυνης και Αν-
θυγιεινής Εργασίας, και στη συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους στις 9.00 το πρωί. Η ομο-
σπονδία διαμαρτύρεται καθώς
στο πόρισμα της επιτροπής που
δημιουργήθηκε για τον καθορι-
σμό των νέων επιδομάτων «κά-
ποιες ειδικότητες από τους σημε-
ρινούς δικαιούχους δεν προβλέ-
πονται καν στη χορήγηση του επι-
δόματος, ενώ στην πλειοψηφία
των σημερινών δικαιούχων που
λαμβάνουν το επίδομα των 150
ευρώ προτείνεται μείωση περισ-
σότερο του μισού με την υποβίβα-
ση της ειδικότητάς τους».

«Όχι» στις
καθυστερήσεις 
Το σπήλαιο Κουτούκι και τα μεγάλα
έργα του Δήμου Παιανίας κυριάρ-
χησαν στη συνάντηση του δημάρ-
χου Ισίδωρου Μάδη με τον γενικό
γραμματέα του υπουργείου Πολιτι-
σμού Γεώργιο Διδασκάλου. Ο δή-
μαρχος Παιανίας έθεσε υπόψη του
γενικού γραμματέα τις αντικειμενι-
κές δυσκολίες που προκαλούνται
στην εξέλιξη έργων λόγω των ερ-
γασιών παρακολούθησης της Αρ-
χαιολογικής Υπηρεσίας. Όπως επε-
σήμανε, η σύννομη αυτή διαδικα-
σία έχει οδηγήσει σε πολύμηνες
καθυστερήσεις την ανέγερση του
νέου δημαρχείου, ενώ μετά και την
ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» του 5ου Δημοτικού Σχο-
λείου Παιανίας, προτεραιότητα του
δημάρχου είναι να αποφευχθούν
αντίστοιχες καθυστερήσεις. Ο Ισί-
δωρος Μάδης έκανε εκτενή ανα-
φορά και στο σπήλαιο Κουτούκι,
μεταφέροντας στον κ. Διδασκάλου
προτάσεις για την καλύτερη προβο-
λή και αξιοποίησή του και προς
όφελος της πόλης. 
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Μη διαχειρίσιμο 
το ενεργειακό κόστος
των ΔΕΥΑ 
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Δεν έχει τέλος ο παραλογισμός με την οπαδική βία, καθώς τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο.
Πιο πρόσφατο αυτό που συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, με θύματα έναν 20χρονο κι έναν 22χρονο
που ξαφνικά δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 15 χούλιγκαν, οπαδούς ομάδας της Δυτικής Αττικής. Οι δύο
φίλοι είχαν βγει βόλτα, όταν ξαφνικά ήρθαν αντιμέτωποι με την ομάδα των 15 ατόμων, που χωρίς κανέ-
ναν προφανή λόγο τους επιτέθηκε. Ο 20χρονος, αφού πρώτα δέχθηκε μια δυο γροθιές, μπόρεσε να ξε-
φύγει. Δεν ήταν όμως τόσο τυχερός ο 22χρονος φίλος του, τον οποίον πέταξαν κάτω και χτύπησαν άγρια
ακόμη και με σιδερογροθιά. Φεύγοντας οι δράστες τού άρπαξαν τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε κι
ένα τσαντάκι με το κινητό του τηλέφωνο και περίπου 30 ευρώ.                                                                                                        Παπ. 

H δολοφονία του 19χρονου Άλ-
κη στη Θεσσαλονίκη συνεχί-
ζει να απασχολεί την επικαι-

ρότητα στο επίπεδο της εξιχνίασης του
εγκλήματος. Το ζήτημα όμως της ανε-
ξέλεγκτης βίας, η οποία υποθάλπεται
εδώ και χρόνια στους συνδέσμους των
ΠΑΕ και των ΚΑΕ, διαμορφώνει μια
εκρηκτική κατάσταση μέχρι το επόμε-
νο περιστατικό που θα μπορούσε να
αφαιρέσει ζωές αθώων ανθρώπων.

Υπό αυτό το πρίσμα η ανάληψη δρά-
σεων για την αντιμετώπιση, μέχρι ενός
σημείου, του φαινομένου της βίας απο-
τελεί για μια ακόμη φορά ζήτημα προ-
τεραιότητας για την κοινωνία και την
Πολιτεία. Ποια όμως θα μπορούσε να
είναι η άλλη οπτική με την οποία μπορεί
κάποιος να προσεγγίσει το θέμα;

Μιλώντας στην «Political», ο καθη-
γητής-πρόεδρος του Τμήματος Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο
την Αθλητική Ψυχολογία Χαράλαμπος
Τσορμπατζούδης επισημαίνει την
ανάγκη εκπαίδευσης των οπαδών σε
ζητήματα βίας και αθλητικής ψυχολο-
γίας. Ο καθηγητής εξήγησε πως υπάρ-
χουν τρεις βασικοί πυλώνες με τους
οποίους η Πολιτεία αντιδρά στην αντι-
μετώπιση της βίας. «Ο ένας είναι η νο-
μοθετική εξουσία. Διαπιστώσαμε ότι
αυτό το μοντέλο δεν είναι και τόσο πα-

ραγωγικό, να κάνουμε αυστηρότερους
τους νόμους και να έχουμε τέτοια περι-
στατικά βίας. Ο άλλος πυλώνας είναι η
αστυνομική προστασία. Διαπιστώσαμε
ότι και αυτός ο πυλώνας έχει πάρα πολ-
λά κενά». 

«Να δούμε τα κίνητρά τους»
«Ο τρίτος πυλώνας στον οποίο ανα-

φερόμαστε είναι η Παιδεία, η οποία
μπορεί να συνδέσει και τους άλλους
δύο. Το μεγάλο πρόβλημα της Παιδείας
είναι ότι παίρνει χρόνο και απαιτεί
χρήμα. Είναι όμως το μοναδικό εργα-
λείο που έχουμε στα χέρια μας», ση-
μειώνει ο κ. Τσορμπατζούδης και τονί-
ζει τη μεγάλη σημασία γνωριμίας με
αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων που
ασκούν βία.

«Να δούμε τα κίνητρα και τις προ-
διαθέσεις τους και αφού κάνουμε την
ιεράρχηση αυτή μέσα στους συνδέ-
σμους των οπαδών, εκεί να προσπαθή-
σουμε να εκπαιδεύσουμε τα άτομα αυ-
τά. Στην κατεύθυνση αυτή τα τμήματα
Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής έχουν

εργαστήρια, έχουν παραγάγει εκπαι-
δευτικό υλικό και μπορούν αυτό το
υλικό να το διαθέσουν προς όφελος
και των ΠΑΕ και των ΚΑΕ», προσθέτει
και καλεί την Πολιτεία να αναλάβει αν-
τίστοιχες πρωτοβουλίες: «Εννοώ το
υπουργείο Παιδείας, τους συλλόγους
και το υπουργείο Αθλητισμού. Αυτό θα
είναι μια συνολική παρέμβαση , η
οποία ενδεχομένως να φέρει καλύτε-
ρα αποτελέσματα. Όλα τα υπόλοιπα θε-
ωρούμε ότι θα είναι κουτσά και ημίμε-
τρα. Θέλουμε να δώσουμε αυτήν τη
γνώση που παράγεται στο πανεπιστή-
μιο και στα εργαστήρια τόσο στους
φοιτητές μας όσο και στην κοινωνία.
Μακάρι να υπάρξουν ευήκοα ώτα». 

Ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι
Μιλώντας για αυτά τα προγράμματα

εκπαίδευσης, ο καθηγητής σημειώνει:
«Γνωρίζουν για τα προγράμματα αυτά
οι διάφοροι εντεταλμένοι φορείς της
Πολιτείας, γιατί είναι το υλικό αναρτη-
μένο και κατ’ επανάληψιν συμμετέ-
χουμε σε επιμορφώσεις αθλητών, προ-
πονητών, διαιτητών και παραγόντων. Τα
περισσότερα από αυτά τα προγράμματα
είναι διεθνή, συμμετέχουν 7, 8 ή 10 χώ-
ρες και είναι σε διάφορες γλώσσες με-
ταφρασμένα. Εμείς καταγράφουμε την
ελληνική πραγματικότητα και δίνουμε
αυτό το υλικό προς χρήση».

Ο κ. Τσορμπατζούδης επισημαίνει
ακόμη ότι το ζήτημα είναι αυτά τα παι-
διά να έρθουν σε επαφή με εντεταλμέ-
να άτομα, τα οποία μπορούν να διαχει-
ριστούν τέτοια περιστατικά. «Υπάρ-
χουν και αθλητικοί ψυχολόγοι και κοι-
νωνιολόγοι, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ

καλά τους τρόπους προσέγγισης αυτών
των ατόμων. Υπάρχουν τρόποι, αλλά
απαιτείται από όλους μας μια διαφορε-
τική αντιμετώπιση. Υπάρχουν οι παγιω-
μένες απόψεις και τα κίνητρα που οδη-
γούν στη βία και τα γνωρίζουμε, ξέρου-
με την κατάσταση που επικρατεί στις
ΠΑΕ, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να πά-
ρουμε δραστικές αποφάσεις», σημει-
ώνει ο καθηγητής και φέρνει ως παρά-
δειγμα χώρες όπως η Αγγλία, η Ολλαν-
δία και η Γερμανία, οι οποίες αντιμετώ-
πισαν σε μεγάλο βαθμό τα περιστατικά
οπαδικής βίας. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ 
του ΑΠΘ Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης

εξηγεί στην «P» τα προγράμματα 
επιμόρφωσης των οπαδών 

ώστε να αποκτήσουν αθλητική παιδεία

Εκπαιδεύοντας 
τους αντι-χούλιγκαν

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Ελευσίνα: Άγριος ξυλοδαρμός 22χρονου 



Ζ
ωή-μαρτύριο περνούσε επί δύο χρόνια μια 36χρονη
στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα, 51 χρόνων ο άντρας
και 72 χρόνων η γυναίκα, την ανάγκαζαν να εκδίδε-

ται εισπράττοντας όλα της τα χρήματα και απειλώντας ότι, αν
δεν δεχτεί, θα τη σκοτώσουν. Μάλιστα, ο 51χρονος κατηγο-
ρείται ότι την απειλούσε μέχρι και με προσευχές στον σατα-
νά, ενώ καταγγέλθηκε και ότι ασελγούσε σε βάρος της.

Η γυναίκα προ ημερών κατήγγειλε όσα πέρασε από τον
Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο στη
Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων.
Αμέσως σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 51χρονου,
ενώ από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε και η εμ-

πλοκή της γυναίκας. Μετά τη δικογραφία εκδόθηκαν σε βά-
ρος τους εντάλματα σύλληψης και εντοπίστηκαν σε επιχεί-
ρηση που έγινε τη Δευτέρα.

Στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους βρέθηκαν ένα πιστόλι
και σφαίρες, ένα τέισερ, πτυσσόμενη ράβδος και μαχαίρια,
όπως επίσης και ασύρματοι. Ακόμη βρέθηκαν μια πλαστή
ταυτότητα και μια πλαστή άδεια οδήγησης από τη Ρουμανία,
ενώ εξετάζεται πλήθος εγγράφων που αφορούν εκδιδόμε-
νες γυναίκες. Αστυνομικοί διερευνούν μήπως και άλλες γυ-
ναίκες έπεσαν θύματα του ζευγαριού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις ανακριτικές αρχές για
να απολογηθούν. 

Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης βρέθηκε η Κατερίνα
Νοτοπούλου προκειμένου να καταθέσει για τα 49 λεω-
φορεία της Λειψίας. Την κυρία Νοτοπούλου συνόδευαν
δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Θεσσαλονίκη
Μαζί» αλλά και ο Ανδρέας Κουράκης, δημοτικός σύμ-

βουλος από τον συνδυασμό του Σπύρου Βούγια, στο
πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διεξάγεται
για προμήθεια από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και εν συ-
νεχεία της χρήσης από τον ΟΑΣΘ των αστικών λεωφο-
ρείων από τη γερμανική πόλη.

ΓΓια τα λεωφορεία της Λειψίας κατέθεσε η Κατερίνα Νοτοπούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη ΧΑΝΘ για
«Τρίποντα στα
σχολεία» ο «Τζίτζι»

Στο κλειστό γυμναστήριο της
ΧΑΝΘ βρέθηκε ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας προκειμένου να
συμμετάσχει στη δράση «Τρίποντα
στα σχολεία» με στόχο να έρθουν
τα παιδιά πιο κοντά στο μπάσκετ
και τον αθλητισμό. Αυτή ήταν η
δεύτερη δράση από την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε
συνεργασία με την ΕΟΚ και την
ΕΚΑΣΘ για μαθητές δημοτικού και
γυμνασίου. Είχε προηγηθεί το
προηγούμενο διάστημα μια ανά-
λογη στο ΔΑΚ της Άνω Ηλιούπο-
λης του Δήμου Παύλου Μελά.

Η συγκινητική ευχή 
του Καράογλου 
στον γιο του Γιώργο 

Με μια ιδιαίτερη ανάρτηση
ευχήθηκε ο Θόδωρος Καράο-
γλου τα «χρόνια πολλά» στον γιο
του Γιώργο. Άλλωστε, ο βουλευ-
τής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης
δεν μπορεί να κρύψει την αδυ-
ναμία που του έχει και έτσι δη-
μοσίευσε στο Facebook μια
φωτογραφία γράφοντας: «Χρό-
νια σου πολλά, Γιώργαρε! Χρό-
νια σου πολλά, καλά και ευλο-
γημένα, παλικάρι μου! Γεννήθη-
κες σαν σήμερα και έγινες το
ένα από τα δύο “διαμάντια” της
οικογένειάς μας!».

Στον διευθυντή 
του πρωθυπουργού
έπεσε το φλουρί
Την καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας
πραγματοποίησε στα γραφεία της ΔΕ ΝΔ
Θεσσαλονίκης η τοπική οργάνωση. Πα-
ραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΔΕ Τάσος
Σπηλιόπουλος, ο διευθυντής της ΔΕ Θε-
όδωρος Καλλίτσης, ο τομεάρχης των
οργανώσεων της Α’ Θεσσαλονίκης
Γιώργος Τσιουπλάκης, ο οποίος μετέ-
φερε τους χαιρετισμούς και τις ευχές
του γραμματέα Οργανωτικού Στέλιου
Κονταδάκη, ο πρώην πρόεδρος της ΝΟ-
ΔΕ Κεντρικού Τομέα Τάσος Εμμανουη-
λίδης και άλλοι παλιοί συνεργάτες. Το
φλουρί έπεσε στον γραμματέα Οργανω-
τικού και διευθυντή του πρωθυπουργού
Στέλιο Κονταδάκη. 

Απειλούσαν ότι θα τη σκοτώσουν και 
την ανάγκαζαν επί δύο χρόνια να εκδίδεται

Με ποιους θα συναντηθεί 
η Αμερικανίδα Έριξα Όλσον

Μετά τη συνάντησή της με τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη στην Αθήνα,
η Αμερικανίδα βοηθός, υφυπουργός Εξωτερικών
για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις Έρικα
Όλσον πρόκειται την Πέμπτη να μεταβεί στη Θεσσα-
λονίκη, όπου μεταξύ άλλων θα έχει συνάντηση με
τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα
Μακεδονίας Θράκης Σταύρο Καλαφάτη, τον περιφε-
ρειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα και τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Αυτή η επίσκε-
ψη καταμαρτυρά το ενδιαφέρον για περαιτέρω αύ-
ξηση των αμερικανικών επενδύσεων στην πόλη μας
αλλά και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο Παιδοογκολογικό 
η Δερμεντζοπούλου

Παιδιά που νοσηλεύονται στο Παιδοογκολογικό
Τμήμα του Ιπποκράτειου νοσοκομείου επισκέφτηκε η
αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου. Προσέφερε δώρα για
όλα τα παιδιά και συναντήθηκε με τη διοίκηση του νο-
σοκομείου που εξυπηρετεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα με τα
πιο σύγχρονα μηχανήματα, εξασφαλίζοντας την υψη-
λότερη ποιότητα νοσηλείας για τα παιδιά.

ΚΙΝΑΛ: Πού θα είναι
υποψήφια η Δαλαμπούρα

Με πυρετώδη ρυθμό εργάζονται, όπως μαθαίνου-
με, στο εσωτερικό του Κινήματος Αλλαγής για τη
συγκρότηση των ψηφοδελτίων με τα οποία θα κα-
τέλθει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Στη
μάχη του σταυρού αναμένεται να μπει, σύμφωνα με
πληροφορίες, και η Πέννυ Δαλαμπούρα, η οποία θα
είναι υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε
τουλάχιστον αυτήν τη φορά να μην κάνει πίσω…

Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή
ο Γιάννης Οικονόμου

Τη Θεσσαλονίκη θα επισκεφτεί την Παρασκευή ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ Γιάννης Οικονόμου. Ο κ. Οικονό-
μου θα έχει συναντήσεις με τον υφυπουργό Μακε-
δονίας - Θράκης Σταύρο Καλαφάτη και με τις διοι-
κήσεις της ΕΣΗΕΜ-Θ, της ΕΡΤ3 και του ΑΠΕ. Επί-
σης, θα έχει συναντήσεις με κομματικά στελέχη στα
γραφεία της ΝΔ Θεσσαλονίκης. Τον κύριο Οικονό-
μου θα συνοδεύσει ο γενικός γραμματέας Επικοι-
νωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Γαλαμάτης.
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Μ
ε καχυποψία και επιφυλακτικότητα υποδέ-
χονται στην ουκρανική πρωτεύουσα τις πλη-
ροφορίες για απομάκρυνση των ρωσικών
δυνάμεων από τα σύνορα. Η χώρα παραμένει

σε συναγερμό και το Κίεβο ζητά έμπρακτες αποδείξεις ότι
η Μόσχα είναι διατεθειμένη να αποκλιμακώσει την έντα-
ση στα σύνορα. 

Η χθεσινή μέρα, παρόλο που δεν σημαδεύτηκε από τη
φημολογούμενη εισβολή, ήταν γεμάτη ανάμεικτα συναι-
σθήματα για τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύου-
σας. Από τη μία η ανησυχία του κόσμου μετά τη διευρυμέ-
νη κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε κεντρικές υπηρεσίες
του κράτους και των τραπεζών, και από την άλλη το μήνυ-
μα ενότητας που θέλησαν να στείλουν οι πολίτες ακολου-
θώντας τις παραινέσεις του προέδρου Ζελένσκι. Η πόλη
ντύθηκε στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας και εκα-
τοντάδες νέοι συγκεντρώθηκαν σε πλατείες, δηλώνοντας
τη συμπαράστασή τους στην κυβέρνηση και στον στρατό
της χώρας.

Μουδιασμένοι
Η ζωή στο παγωμένο Κίεβο ξαναβρίσκει με πολύ αργά

βήματα τους ρυθμούς της, όμως ο ήχος από τα τύμπανα
του πολέμου δεν έχει σωπάσει ακόμη. Οι Ουκρανοί, αν
και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στην πόλη
ακόμη και σε περίπτωση ανάφλεξης, είναι προετοιμα-
σμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Η Λυδία Ντετσιατνιούκ, η
οποία εργάζεται περιστασιακά ως μεταφράστρια, έχει
διαρκώς μαζί της μια τσάντα με εφόδια «πρώτης ανάγ-
κης». «Την έχω συνέχεια μαζί μου, έτσι μας είπαν από τον
δήμο. Να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμε-
νο». Η Λυδία δεν βγαίνει από το σπίτι της χωρίς το σακίδιο
και τον χάρτη με τα κοντινότερα καταφύγια. Οι αρχές της
πόλης έχουν σημειώσει περισσότερα από 1.000 σημεία

στον χάρτη που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταφύγια
ή χώροι προστασίας σε περίπτωση αεροπορικής επίθε-
σης ή βομβαρδισμού από μονάδες Πυροβολικού. «Έχω
δύο καταφύγια στα οποία θα πάω αν ακούσω τις σειρήνες.
Το ένα είναι στο υπόγειο της πολυκατοικίας που ζω, το άλ-
λο στον σταθμό του μετρό που βρίσκεται δίπλα στη δου-
λειά μου», λέει η Λυδία στην «Political». 

Προμήθειες
Τα περισσότερα από τα αυτοσχέδια καταφύγια είναι

υπόγεια πολυκατοικιών τα οποία πρέπει να διαμορφώ-
σουν οι ίδιοι οι ένοικοι. Τους έχει ζητηθεί να φυλάξουν
προμήθειες, ξηρά τροφή, νερό και βασικά είδη υγιεινής
για να περάσουν από μερικές ώρες έως ορισμένες ημέ-
ρες. Για την προστασία των κατοίκων του Κιέβου, έχουν
επιστρατευτεί υπόγεια εταιρειών, πάρκινγκ, σταθμοί με-
τρό και δημόσια κτίρια. «Όταν ηχήσουν οι σειρήνες, θα
πρέπει να βρούμε ποιο είναι το κοντινότερο καταφύγιο.
Στον χάρτη υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός δίπλα σε
κάθε καταφύγιο και πρέπει να καλέσουμε εκεί για να μας
ανοίξουν και να παραμείνουμε μέχρι να σταματήσει η σει-
ρήνα», αναφέρει στην «Political» η Αλίνα Πολισένκο.
Όπως οι περισσότεροι κάτοικοι της πρωτεύουσας, έχει
και εκείνη την τσάντα της έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.
«Το υπόγειο του σπιτιού μου δεν είναι το καλύτερο μέρος,
αλλά αν χρειαστεί, θα μείνω εκεί και μπορώ να φιλοξενή-
σω και άλλους ανθρώπους». 

Δίπλα στη Λευκορωσία
Το Κίεβο απέχει λιγότερo από διακόσια χιλιόμετρα από

τη Λευκορωσία, στα εδάφη της οποίας έχουν αναπτυχθεί
ισχυρότατες δυνάμεις της Ρωσίας. Μια γενικευμένη επί-
θεση θα μπορούσε να πλήξει την πόλη με ολέθριες συνέ-
πειες για τις υποδομές και τους κατοίκους. Όπως λένε
όμως, τα τελευταία χρόνια έχουν μάθει να ζουν με αυτή
την ανησυχία και αυτήν τη φορά δεν βίωσαν κάτι πρωτό-
γνωρο. Αγαπούν την πόλη τους και ίσως αυτό είναι που
τους δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να χαμογελούν ακό-
μη και όταν η σκόνη που σηκώνουν τα άρματα μάχης κρύ-
βει την ελπίδα για ειρήνη.

«Έχω δύο καταφύγια 
να πάω αν ακούσω 

τις σειρήνες. Το ένα είναι
στο υπόγειο της

πολυκατοικίας μου και 
το άλλο στον σταθμό 

του μετρό», λέει 
η Λυδία στην «Political»

stavros.ion@gmail.com

Αποστολή στο Κίεβο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στο μυαλό… καχυποψία 
και στην τσάντα 
είδη πρώτης ανάγκης



Σ
ε τεντωμένο σκοινί ακροβατούν
ΗΠΑ και Ρωσία παίρνοντας τώρα
θέσεις σε ένα διπλωματικό πόκερ
για γερά νεύρα που θα κρίνει το

μέλλον της Ουκρανίας και το καθεστώς
ασφαλείας στην Ευρώπη. Παρά την ανακοί-
νωση της Μόσχας για μερική αποχώρηση
των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα
με την Ουκρανία, το θρίλερ συνεχίζεται, με
τις ΗΠΑ να παραμένουν εξαιρετικά επιφυ-
λακτικές. «Θέλουμε τη διπλωματία, αλλά
δεν έφυγαν όλοι οι Ρώσοι… οι ΗΠΑ είναι
έτοιμες για όλα», είπε στο διάγγελμά του ο
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Στόλτενμπεργκ και Ζελένσκι
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς

Στόλτενμπεργκ δήλωσε μάλιστα ότι όχι μό-
νο «δεν βλέπουμε μείωση των ρωσικών
στρατευμάτων», αλλά «αντιθέτως παρατη-
ρούμε αύξησή τους τις τελευταίες ώρες».
Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, θα χρειαστούν
τρεις έως τέσσερις εβδομάδες για την πλή-
ρη απόσυρση. Στην ίδια γραμμή και ο Ου-
κρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δή-
λωσε πως δεν βλέπει ακόμη οποιαδήποτε
αποχώρηση ρωσικών στρατευμάτων από
θέσεις κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.
Μιλώντας στο BBC σημείωσε: «Για να είμαι
ειλικρινής, αντιδρούμε στην πραγματικότη-
τα που έχουμε και δεν βλέπουμε ακόμη
οποιαδήποτε αποχώρηση, απλώς ακούσα-
με για αυτήν».

Το Κρεμλίνο συνεχίζει να διαψεύδει τα
περί εισβολής. Μιλώντας μετά τη συνάντη-
σή του με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ
Σολτς στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαν-
τίμιρ Πούτιν είπε ότι «δεν θέλουμε πόλεμο
στην Ευρώπη». Τόνισε όμως ότι απαιτεί εγ-
γυήσεις ασφαλείας, τις οποίες «δεν έχει
δώσει μέχρι στιγμής η Δύση».

Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στη φάση
κατά την οποία οι δύο πλευρές θέτουν τα
βασικά τους αιτήματα στο τραπέζι της δια-
πραγμάτευσης. Αυτό που θέλει κυρίως ο
Πούτιν είναι μια δέσμευση ότι η Ουκρανία
δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, κάτι που οι
Δυτικοί απορρίπτουν.

Για τη Ρωσία αυτό είναι μια «κόκκινη

γραμμή», καθώς δεν θέλει σε καμία περί-
πτωση το ΝΑΤΟ σε απόσταση βολής από την
επικράτειά της. Όπως έχουν δηλώσει κατ’
επανάληψη Ρώσοι διπλωμάτες, η ένταξη
της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ισοδυναμεί με
επιθετική κίνηση και η αντίδραση της Μό-
σχας θα είναι ανάλογη.

Γραπτές εγγυήσεις θέλει ο Πούτιν
Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν οι

διαπραγματεύσεις συνεχιστούν επί μήνες,
είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα
ξεπεραστούν τα ρήγματα. Είναι αδύνατο για
τη Δύση να ανταποκριθεί στις μαξιμαλιστι-
κές απαιτήσεις του Πούτιν, καθώς ο Ρώσος

πρόεδρος έκανε σαφές ότι δεν αρκείται σε
προφορικές υποσχέσεις και απαιτεί γρα-
πτές εγγυήσεις ότι το ΝΑΤΟ δεν θα προχω-
ρήσει σε διεύρυνση προς ανατολάς.

Αλλά επισήμως τουλάχιστον οι νατοϊκοί
δεν μπορούν ούτε να αποκηρύξουν την πο-
λιτική «ανοιχτών θυρών» της Συμμαχίας
ούτε να αποκλείσουν ρητά τη μελλοντική
ένταξη νέων χωρών. Γράφτηκε πάντως ότι ο
Σολτς κόμισε στη Μόσχα πρόταση για «πά-
γωμα» στην προοπτική ένταξης της Ουκρα-
νίας στο ΝΑΤΟ «για τα επόμενα δέκα χρό-
νια».

Ακούγεται επίσης ότι Γάλλοι αξιωματού-
χοι έθεσαν θέμα «φινλανδοποίησης» (ου-

δετερότητα) της Ουκρανίας, κάτι που συνε-
πάγεται την αποκήρυξη κάθε φιλοδυτικής
και ευρωατλαντικής φιλοδοξίας του Κιέβου.
Ελλείψει μιας συμφωνίας, η κατάσταση θα
μπορούσε να εξελιχθεί σε μια «παγωμένη
σύγκρουση», με τη Μόσχα να διατηρεί ένα
μέρος των στρατευμάτων της κοντά στα σύ-
νορα της Ουκρανίας και το ΝΑΤΟ να διατη-
ρεί την εσχάτως ενισχυμένη παρουσία του
στην ανατολική πτέρυγά του.

Κυβερνοεπιθέσεις
Εντός Ουκρανίας το σκηνικό παραμένει

ρευστό, καθώς σημειώθηκαν κυβερνοεπι-
θέσεις στο υπουργείο Άμυνας και σε τραπε-
ζικούς ομίλους, ενώ στα ανατολικά της χώ-
ρας, στην περιοχή του Ντονμπάς, ένας ρω-
σόφωνος πολιτοφύλακας έπεσε νεκρός
από ουκρανικά πυρά. Οι Ουκρανοί ύψωσαν
χθες τη σημαία της χώρας τους και παιάνι-
ζαν τον εθνικό τους ύμνο για να επιδείξουν
ενότητα απέναντι στους φόβους για ρωσική
εισβολή, η οποία, σύμφωνα με τους δυτι-
κούς, ίσως να μην έχει αποφευχθεί.

Παρά την ανακοίνωση της
Μόσχας για μερική αποχώρηση
των ρωσικών στρατευμάτων,
το θρίλερ συνεχίζεται, με τις
ΗΠΑ να παραμένουν εξαιρετικά
επιφυλακτικές
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Δραματική διαμαρτυρία στο Μεξικό με μετανάστες να ράβουν τα στόματά τους
Πάνω από δέκα μετανάστες έραψαν τα στόματά τους μπροστά στα τοπικά γραφεία του Εθνικού Ινστιτούτου Μετανά-

στευσης (INM) στην πόλη Ταπατσούλα στο Νότιο Μεξικό, σε μια δραματική διαμαρτυρία με αίτημα να τους δοθούν χαρ-
τιά προκειμένου να τους επιτραπεί να μεταβούν στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Μετανάστες διαδηλώνουν για πάνω από μια εβδομάδα στην Ταπατσούλα, στη νότια πολιτεία Τσιάπας, ζητώντας να
τους δοθούν άδειες διέλευσης για ανθρωπιστικούς λόγους. Χιλιάδες μετανάστες, κυρίως από κράτη της Κεντρικής
Αμερικής, διασχίζουν το Μεξικό κάθε χρόνο με την ελπίδα να μπορέσουν να περάσουν τα σύνορα και να ζητήσουν άσυ-
λο στις ΗΠΑ, ώστε να σωθούν από τη βία και την ανέχεια στις χώρες τους. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες παρότρυνε πρόσφατα τις Αρχές του Μεξικού να δημιουργήσουν προγράμματα αρωγής για τους πιο ευάλωτους
μετανάστες, τις γυναίκες και τα παιδιά.

Διπλωματικό πόκερ
για πολύ γερά νεύρα

Ρ Ω Σ Ο Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Κ Η  Κ Ρ Ι Σ Η
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Ο
κύβος ερρίφθη και η αξιοποίηση
της αδειοδοτημένης μαρίνας με-
γάλων σκαφών αναψυχής στην
Κέρκυρα ξεκινά, με το ΤΑΙΠΕΔ να

«κόβει πρώτο την κορδέλα» με την προκή-
ρυξη διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.

Η μαρίνα mega yacht στην Κέρκυρα βρί-
σκεται δυτικά του προβλήτα κρουαζιέρας,
κοντά στον σταθμό επιβατών, καλύπτοντας
χερσαία έκταση 39.400 τμ, ενώ ενδεχόμενη
επέκτασή της θα μπορούσε να καλύψει
έκταση σχεδόν 100.000 τμ.

Με τις 98 θέσεις ελλιμενισμού θα αυξη-
θούν κατακόρυφα, όπως εκτιμούν παράγον-
τες του νησιού, οι επισκέπτες και τουρίστες
του θαλάσσιου τουρισμού και του ακριβού
yachting, γεγονός που υποδηλώνει τη ση-
μαντικότητα της επένδυσης.

«Υπάρχει ένας οργασμός κατασκευής τέ-
τοιων υποδομών, και εμείς από πλευράς μας
εργαζόμαστε μεθοδικά στην κατεύθυνση
αυτή. Να αναπτύξουμε, δηλαδή, ένα δικτύου
μαρίνων. Η μαρίνα mega yacht είναι όμως
κάτι διαφορετικό, είναι ένα επίπεδο μεγαλύ-
τερο από τις μικρές μαρίνες. Η Ελλάδα θέ-
λουμε να καταστεί κόμβος και των μεγάλων
σκαφών αναψυχής», σημειώνει στην «Polit-
ical» ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανι-
σμού Λιμένος Κέρκυρας, Σπύρος Ζερβό-
πουλος. 

Η Κέρκυρα, λαμβάνοντας υπόψη τη γεω-
γραφική της θέση, θα μπορεί να παίξει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο σε αυτού του είδους του-
ρισμό, εισφέροντας έτσι τα μέγιστα στο ΑΕΠ
της χώρας, αν αναλογιστούμε μάλιστα πως
ανάλογες υποδομές υπάρχουν ελάχιστες
παρά τα 15.147 χιλιόμετρα ακτογραμμής που
διαθέτουμε ως χώρα.

Στην Κέρκυρα λειτουργεί ήδη η μεγαλύτε-
ρη ίσως μαρίνα στην Ελλάδα, η μαρίνα των
Γουβιών, συμφερόντων της CVC Capital

Partners, καθιστώντας το νησί ικανό να αν-
ταποκριθεί σε τέτοιες υποδομές.

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί έναν ση-
μαντικό οικονομικό παράγοντα στο τουρι-
στικό συνάλλαγμα και θα βοηθήσει την τοπι-
κή κοινωνία στην ανάπτυξη πολλαπλών
δραστηριοτήτων.

Παίρνει σειρά η Λευκίμμη
«Είναι γεγονός πως, μιας και το νησί βρί-

σκεται σε ένα κομβικό σημείο, οι τουρίστες
κατεβαίνοντας από την Ιταλία, αλλά και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, θα σταματούν στην Κέρ-
κυρα και σίγουρα αναμένεται να έχει μεγάλη
επιτυχία η ολοκλήρωση της υποδομής», το-
νίζει ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουρι-

στικών Πρακτόρων Κέρκυρας, Δημήτρης
Διαβάτης, μιλώντας στην «Political».

Να θυμίσουμε πως, μέσα στο 2022, ανα-
μένεται και ο διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ
για την παραχώρηση του λιμανιού της Λευ-
κίμμης σε ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει να
το μετατρέψει σε μαρίνα τουριστικών σκα-
φών και σκαφών αναψυχής στον χώρο που
εκτελείται σήμερα η πορθμειακή γραμμή.

Η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ,
για τη mega yacht μαρίνα, θα διεξαχθεί σε
δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την προ-
επιλογή και η δεύτερη την υποβολή των δε-
σμευτικών προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο έως τις
18 Απριλίου.

Με νέο «εργαλείο» η ΡΑΕ στη «μάχη» για την ορθή λειτουργία της λιανικής ρεύματος
Από τις βασικές προτεραιότητες της Ρυθ-

μιστικής Αρχής Ενέργειας είναι η ορθή λει-
τουργία της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, ιδιαίτερα ως προς την τήρηση
των συνθηκών ανταγωνισμού και της προ-
στασίας των καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται μια σειρά
πρωτοβουλίες που έχει εξαγγείλει η ΡΑΕ
ως ρυθμιστής της αγοράς, με τελευταία εξέ-
λιξη, σύμφωνα με πληροφορίες, τη δημι-
ουργία ηλεκτρονικού «εργαλείου» για την
παρακολούθηση της λιανικής ρεύματος. 

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ΡΑΕ
αναμένεται να έχει έτοιμο τον νέο μηχανι-

σμό προς τα μέσα της άνοιξης, δηλαδή τον
Απρίλιο. Το εργαλείο αυτό θα παρακολου-
θεί κατά κύριο λόγο την τιμολογιακή πολιτι-
κή των παρόχων και τη συμπεριφορά τους
ως προς την ενεργοποίηση και τον τρόπο
διαμόρφωσης των ρητρών αναπροσαρμο-
γής. Στο ραντάρ θα βρίσκονται και οι εμπο-
ρικές πολιτικές, όπως οι εκπτώσεις και οι
προσφορές. 

Σε σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας μεταξύ της πο-
λιτικής ηγεσίας και της Ολομέλειας της
ΡΑΕ, ο υπουργός Κώστας Σκρέκας ενημε-
ρώθηκε επί του θέματος και, ταυτόχρονα,

συζητήθηκε η πορεία της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με
πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν εν-
τοπιστεί κινήσεις από παραγωγούς με σκο-
πό τη χειραγώγηση της αγοράς ή άλλες
στρεβλώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, ΡΑΕ και υπουργείο
παραμένουν σε ετοιμότητα, λαμβάνοντας
υπόψη πως η πρωτόγνωρη ενεργειακή κρί-
ση δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για τον
κλάδο της προμήθειας, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τη ρευστότητα των εταιρειών προμή-
θειας. 

Μιχάλης Μαστοράκης

Το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά στην
αξιοποίηση της αδειοδοτημένης
μαρίνας μεγάλων σκαφών,
που θα ενισχύσει 
τον θαλάσσιο τουρισμό

«Κάννες» η… Κέρκυρα
με τα γιοτ των πλουσίων 
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Παράταση ασφάλισης για ένα έτος
Την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για έναν χρόνο και χωρίς προϋποθέσεις
για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων αλλά και τη διεύρυνση του χρόνου της εποχι-
κότητας των επιχειρήσεων, ώστε να λάβουν το επίδομα ανεργίας οι εργαζόμενοι,
προβλέπουν τροπολογίες του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκαν στο νομο-
σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, την 1η Μαρτίου θα
ανανεωθεί αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα εργαζομένων που έχουν πραγματο-
ποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης και θα καλύπτονται τα μέλη των οικο-
γενειών τους. Επιπλέον, η εποχικότητα για τις επιχειρήσεις διευρύνεται υπό την
προϋπόθεση ότι για το χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο
δεν λειτουργεί, δεν απασχολεί προσωπικό που υπερβαίνει το 27% του μέσου
όρου του προσωπικού, που εργάζεται την περίοδο αιχμής (αντί για 25% που είναι
η γενική διάταξη). Τέλος, παρατείνονται οι συμβάσεις προσωπικού σε προνοι-
ακές δομές έως τις 30/09/2022.

Σε χαμηλό 12 ετών υποχώρησε η ανεργία!
Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2010 υποχώρησε τον περα-
σμένο Δεκέμβριο ο δείκτης της ανεργίας, καθώς διαμορφώθηκε στο
12,8%, έναντι 15,5% τον ίδιο μήνα του 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής, για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια ο
αριθμός των απασχολούμενων ξεπέρασε τα 4.000.000 άτομα, πιο συγκε-
κριμένα διαμορφώθηκε στα 4.075.808 άτομα. Το συγκεκριμένο επίπεδο εί-
ναι υψηλότερο κατά 188.872 θέσεις σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.
Από την άλλη πλευρά, τον Δεκέμβριο σημειώθηκε υποχώρηση των θέσεων
εργασίας κατά 11.908 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Επι-
σημαίνεται ότι τον τελευταίο μήνα του 2021 η αγορά εργασίας επηρεάστηκε
από την εφαρμογή ειδικών κανόνων λειτουργίας στις επιχειρήσεις καθώς και
από την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντι-
μετώπιση της πανδημίας.

Η
αύξηση του κόστους δανεισμού
της χώρας λόγω του υψηλού
πληθωρισμού, της έκρηξης των
τιμών στην ενέργεια και της ρω-

σοουκρανικής κρίσης βάζει απαγορευτικό
στο οικονομικό επιτελείο ώστε να προχω-
ρήσει σε εκπτώσεις στην Επιστρεπτέα
Προκαταβολή ή να μειώσει τον ΦΠΑ σε
τρόφιμα και άλλα βασικά είδη.

Πέρα από τις στοχευμένες ενισχύσεις σε
ευάλωτα νοικοκυριά, χθες ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας
στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, έκλεισε τα
παράθυρα για άλλες παροχές, επικαλού-
μενος τους κινδύνους που υπάρχουν για το
αξιόχρεο της χώρας, ενώ κατηγόρησε την
αξιωματική αντιπολίτευση ότι «υπόσχεται
τα πάντα στους πάντες». Το διπλό απαγο-
ρευτικό στο «κούρεμα» των ποσών της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής που πρέπει
να πληρώσουν οι επιχειρήσεις αλλά και
στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα εί-
ναι εκτός των ορίων του προϋπολογισμού,
ενώ και οι στοχευμένες παροχές που θα γί-
νουν θα είναι σε εύρος συμβατό με την πο-
ρεία των εσόδων, έτσι όπως αυτά θα δια-
μορφωθούν κατά το α’ τρίμηνο του έτους.

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι «θα πρέπει να
έχουμε στην άκρη κάποιους πόρους για τα
δυσμενή σενάρια», κάτι που σημαίνει ότι οι
αρνητικές εξελίξεις της τελευταίας περιό-
δου «καίνε» οριστικά τις αρχικές σκέψεις

για πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων
από την πληρωμή των ποσών της Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής, αλλά και πιθανών
μειώσεων του ΦΠΑ στα ανελαστικά αγαθά
του μέσου ελληνικού νοικοκυριού. 

Τα έσοδα Φεβρουαρίου
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα του

Φεβρουαρίου λόγω των τελευταίων δόσε-
ων του Φόρου Εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ
καθώς και των τελών κυκλοφορίας αναμέ-
νεται να παρουσιάσουν σημαντική υπέρ-
βαση και εφόσον επιβεβαιωθεί η καλή πο-
ρεία τους, τότε θα παρθούν αποφάσεις από
την κυβέρνηση για τις επόμενες κινήσεις.

Σημειώνεται ότι προχθές το υπουργείο Οι-
κονομικών ανακοίνωσε πρωτογενές πλεό-
νασμα 17 εκατ. ευρώ έναντι αρχικού στό-
χου για έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ σημει-
ώθηκε υστέρηση των εσόδων κατά 600
εκατ. ευρώ λόγω μετάθεσης πληρωμών.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Οικονομικών
ξεκαθάρισε ότι η έκρηξη του πληθωρισμού
και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος
των πολιτών δεν αφήνουν περιθώρια στην
κυβέρνηση ώστε να καλύψει πλήρως τα
προβλήματα των προηγούμενων αλλά και
των επόμενων μηνών. 

Πρόσθεσε, δε, ότι η Ελλάδα έχει μέσο
πληθωρισμό 3%, ο οποίος είναι από τους

χαμηλότερους στην Ευρώπη, ενώ τα 2/3
του τιμάριθμου αφορούν τις αυξήσεις στο
φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και το
πετρέλαιο. 

Ο τιμάριθμος
Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι ισχύουν

οι εκτιμήσεις για αποκλιμάκωση του τιμά-
ριθμου κατά το β’ εξάμηνο του έτους, προ-
σθέτοντας ότι αν συνεχίσει να υφίσταται,
θα είναι ηπιότερο. Εξέφρασε, δε, την πε-
ποίθηση ότι το πρόβλημα είναι παροδικό,
αλλά αναγνώρισε ότι κρατάει περισσότερο
σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις και έχει
μεγαλύτερη ένταση. 

Όχι σε «κούρεμα» Επιστρεπτέας 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης Απαγορευτική 

η μείωση ΦΠΑ 
στα τρόφιμα
- Καβάτζα 
για τα δύσκολα
κρατάει 
ο Χρήστος 
Σταϊκούρας



O
ι εξελίξεις στο γεωπολιτι-
κό μέτωπο αναμένεται να
συνεχίσουν να επηρεά-

ζουν την επενδυτική ψυχολογία
και να κατευθύνουν τις αγορές,
όπως επισημαίνουν εγχώριοι ανα-
λυτές, προσθέτοντας ότι στο επί-
κεντρο αναμένεται να παραμεί-
νουν οι μετοχές των τραπεζών, οι
οποίες έχουν και τις περισσότερες
«εισαγόμενες» ροές το τελευταίο
διάστημα. Σύμφωνα με το Axi-
aNumbers Ιανουαρίου, οι ξένοι
πραγματοποίησαν εισροές ύψους
26,34 εκατ. κατά τον μήνα Ιανουά-
ριο, σε αντίθεση με τους εγχώρι-
ους επενδυτές, οι οποίοι πραγμα-
τοποίησαν εκροές ύψους 26,34 εκατ. τον ίδιο μήνα. Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 950 μονάδων,
οι αγοραστές θα συνεχίσουν να έχουν στο στόχαστρο τετραψήφια νούμερα με πρώτη αντίσταση στις 1.013 μονάδες. Η βραχυπρό-
θεσμη τάση θα μπει σε κίνδυνο σε περίπτωση κλεισίματος χαμηλότερα των 931 ή χαμηλότερα των 923 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ
60 ημερών) και η μεσοπρόθεσμη αν παραβιαστεί η ζώνη στήριξης 900 - 888 μονάδων, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200
ημερών. Για την περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι αντιστάσεις στις 2.390 - 2.400 και 2.500 μονάδες, με πρώτο
ζητούμενο την επιστροφή, με κλείσιμο, υψηλότερα των 2.371 μονάδων. 

Αυξάνει τις τιμές-στόχους για
τις τράπεζες η Morgan Stanley
η τιμή-στόχος από Wood

Σε αύξηση των προβλέψεων και των τι-
μών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες
προχωρά με σημερινή της έκθεση η Morgan
Stanley. Ο οίκος αυξάνει τις εκτιμήσεις του
για τα καθαρά κέρδη 2023 των τραπεζών κα-
τά 5%-10% μετά την πρόβλεψη για αύξηση
των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βά-
σης έως τον Μάρτιο του 2023. Οι αναθεωρη-
μένες τιμές-στόχοι υποδηλώνουν περιθώ-
ριο ανόδου 4%-12% για τις μετοχές. Ο οίκος
περιγράφει τις υποθέσεις που χρησιμοποιεί
στο βασικό και το θετικό σενάριο για τις ελ-
ληνικές τράπεζες. Οι στόχοι που έχουν θέ-
σει, σημειώνει, υποδηλώνουν καθαρή αύ-
ξηση των χορηγήσεων κατά 10 δισ. ευρώ
έως το 2024. Με βάση το βασικό σενάριο του
οίκου, οι τράπεζες θα αυξήσουν τα δάνειά
τους κατά 6-8 δισ. ευρώ, υποδηλώνοντας
μέση ετήσια αύξηση 5%-6%. Το θετικό σενά-
ριο κάνει λόγο για μέση ετήσια αύξηση των
χορηγήσεων κατά 7%-9% (9-10 δισ. ευρώ).

Νέο μέλος στην Επιτροπή
Ελέγχου της Ελλάκτωρ

Η Τζένη Λειβαδάρου είναι το νέο μέλος στην
Επιτροπή Ελέγχου της Ελλάκτωρ. Προτού ανα-
λάβει θέση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέ-
λους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ
το προηγούμενο καλοκαίρι, η κυρία Λειβαδά-
ρου ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Στρατηγι-
κού Σχεδιασμού και Νέων Τεχνολογιών των Ελ-
ληνικών Πετρελαίων, όπου εργαζόταν ως μηχα-
νικός καινοτομίας σε «πράσινα» projects -
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ψηφιοποί-
ησης, βιοκαυσίμων και ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων και βιομηχανίας. 

SoftOne: Χορηγός στο Gov 5.0
Hackathon

Η SoftOne, κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης
καινοτόμων συστημάτων ERP/CRM και πρωτο-
ποριακών cloud υπηρεσιών, υποστηρίζει δυνα-
μικά και συμμετέχει στον Μαραθώνιο Καινοτο-
μίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon, που διοργανώ-
νεται (υβριδικά) στις 19 και 20 Φεβρουαρίου
2022, από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία
με την CrowdPolicy.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μπορεί να απέχουμε σχεδόν έναν μήνα από την εκδί-
καση στο Συμβούλιο της Επικρατείας τής αίτησης ακύ-
ρωσης του διαγωνισμού πώλησης των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά, ωστόσο η πλευρά του εφοπλιστή Γιώργου
Προκοπίου προχωράει κανονικά τις επενδύσεις της
στη ζώνη των ναυπηγείων. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση
ακύρωσης του Δήμου Χαϊδαρίου εναντίον του διαγωνι-
σμού της ΕΤΑΔ, με την οποία υποστηρίζει ότι η πώληση
της Προβλήτας 4 του Σκαραμαγκά δεν είναι νόμιμη
(επειδή αποτελεί ζώνη παραλίας και αιγιαλού και πρέ-
πει να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση ο κοινόχρη-
στος χαρακτήρας της και η ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών σε αυτήν) θα εκδικαστεί στις 18 Μαρτίου στην
Ολομέλεια του ΣτΕ. Ωστόσο, η πλευρά του εφοπλιστή

δεν αφήνει τον χρόνο να περνά και εφαρμόζει κανονικά το business plan που έχει καταρτίσει, ελπίζοντας ότι το ΣτΕ
δεν θα θέσει προσκόμματα σε αυτό.

Μια νέα υπηρεσία που απευθύνεται σε σχολεία ανακοινώνει η Uni Systems, μέ-
λος του Ομίλου Quest, η οποία ιδρύει από κοινού με τις Tetragon και Mobics τη
Museotek, την εταιρεία που μέσω της ψηφιακής της πλατφόρμας παρέχει σε σχο-
λεία τη δυνατότητα για την εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο περιήγηση σε
μουσεία, συλλογές και άλλους χώρους πολιτισμού. Οι Uni Systems, Tetragon και
Mobics, εταιρείες με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην Πληροφορική,
στον Πολιτισμό, στο Holistic Branding & Design και στις Υπηρεσίες Διαδικτύου
αντίστοιχα, δημιούργησαν μια πρακτική, εύχρηστη και απολύτως διαδραστική
ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας μαθητές από ολόκληρη την Ελλάδα και το
εξωτερικό (π.χ. σχολεία της ομογένειας) μπορούν να επισκεφτούν το μουσείο και
τον χώρο πολιτισμού της επιλογής τους και να περιηγηθούν στα εκθέματα με τη
βοήθεια εξειδικευμένων επιμελητών και μουσειοπαιδαγωγών.

Οι Uni Systems, Tetragon και Mobics ιδρύουν τη Museotek

Πρόσω ολοταχώς ο Προκοπίου στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Οι ξένοι κάνουν «παιχνίδι» στο ΧΑ
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Η
Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Hel-
lenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, ανέλα-
βε από τη Van Oord Offshore Wind UK Ltd

σύμβαση προμήθειας περίπου 360 χλμ. inter-array
καλωδίων 66 kV και των συναφών εξαρτημάτων για
το θαλάσσιο αιολικό πάρκο Sofia Offshore Wind
Farm στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα από τα μεγαλύτερα
υπεράκτια αιολικά πάρκα στον κόσμο. Το θαλάσσιο
αιολικό πάρκο Sofia Offshore Wind Farm της RWE
βρίσκεται στο Dogger Bank στη Βόρεια Θάλασσα, 195
χλμ. από το πλησιέστερο σημείο της βορειοανατολι-
κής ακτής και καταλαμβάνει μια περιοχή περίπου 593
τ.χλμ. - έκταση αντίστοιχη περίπου του μεγέθους της
Κέρκυρας. Το θαλάσσιο βάθος στην τοποθεσία του αι-
ολικού πάρκου κυμαίνεται μεταξύ 20 μ. και 35 μ. και η
συνολική ποσότητα ενέργειας που εκτιμάται ότι θα
παράγει το πάρκο θα είναι επαρκής για τις ετήσιες
ανάγκες σχεδόν 1,2 εκατ. νοικοκυριών, κατά μέσο
όρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόλις το έργο τεθεί σε
λειτουργία, η ενέργεια που θα παράγεται από τις ανε-
μογεννήτριες του Sofia αναμένεται να εξοικονομήσει
περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια τόνους εκπομ-
πών άνθρακα ετησίως, σε σύγκριση με τις εκπομπές
που εκλύονται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων στο
Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμβολή της Deloitte στο δάνειο
της Matrix Pack από ΕΤΕπ

Η Deloitte, παρέχοντας υπηρεσίες Debt & Capital Advi-
sory, λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος
της Matrix Pack και συνέβαλε στην επιτυχή σύναψη συμ-
φωνίας δανεισμού της εταιρείας από την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η συνεργασία υπηρετεί τον στρα-
τηγικό στόχο της Deloitte να ενδυναμώνει τις ελληνικές
επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επιτύχουν βιώσι-
μη ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση
στρατηγικών πρωτοβουλιών στους τομείς των βιώσιμων
υποδομών και των φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων,
αναφέρει η ανακοίνωση. 

Intracom Telecom: Συνεργασία 
με Dialog στη Σρι Λάνκα

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινω-
νιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε την επέ-
κταση της συνεργασίας με την Dialog Axiata PLC, τον
μεγαλύτερο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη
Σρι Λάνκα, που αφορά στην
παροχή λύσεων δικτύου
σταθερής ασύρματης πρό-
σβασης (FWA) στη συχνό-
τητα των 10,5 GHz. Η τεχνο-
λογία WiBAS™ της Intra-
com Telecom έχει ενσω-
ματωθεί στο δίκτυο της Di-
alog από το 2015 και έχει
συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών και της κά-
λυψης του δικτύου του παρόχου. Η Dialog θα επωφελη-
θεί άμεσα από τα τεχνολογικά και οικονομικά πλεονε-
κτήματα του Software Defined ραδιοσύστηματος
WiBAS™, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της
στις τεχνολογίες της Intracom Telecom.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Παπαστράτος: Στρατηγική
συνεργασία με Philip Morris 
& ΚΤ&G Κορέας

Η Παπαστράτος κάνει πράξη τη δέσμευσή της να
επενδύει συνεχώς στην κατηγορία των καινοτόμων,
εναλλακτικών προϊόντων του τσιγάρου με στόχο
μέχρι το 2023 το 75% των καθαρών εσόδων της να
προέρχεται από αυτά και φέρνει τη νέα συσκευή
θέρμανσης καπνού lil SOLID, σε συνέχεια της στρα-
τηγικής συμφωνίας που υπέγραψαν η PMI και η
ΚΤ&G, η κορυφαία εταιρεία προϊόντων νικοτίνης
στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση. Η lil SOLID ενσωματώνει τεχνολογία θέρμανσης
καπνού με ακίδα που θερμαίνει τον καπνό και δεν
τον καίει, ενώ επιτρέπει τρεις συνεχόμενες χρήσεις
και έως 25 συνολικά με μία μόνο φόρτιση. Με αυτό
τον τρόπο παράγει ένα αερόλυμα που προσφέρει
την απόλαυση του πραγματικού καπνού αποφεύ-
γοντας την καύση, τη στάχτη και την επίμονη μυρω-
διά που προκαλεί.

SKY express: Συνεργασία με την EL AL
Έναν παγκόσμιο στρατηγικό προορισμό, καθώς

προβλέπει τη δυνατότητα κράτησης ενιαίου εισι-
τηρίου στο δίκτυο και των δύο αερομεταφορέων,
προσφέρει η συνεργασία interline της SKY ex-
press με την ισραηλινή αεροπορική εταιρεία EL
AL Airlines. Η συμμαχία της ελληνικής αεροπορι-
κής εταιρείας με τη EL AL Airlines έρχεται να
προστεθεί στις συμφωνίες διασύνδεσης που δια-
τηρεί η SKY express με την American Airlines,
την Air Serbia, την Qatar Airways, την Air France,
την KLM, τη Middle East Airlines, τη Cyprus Air-
ways, την Condor Airlines και το πρόγραμμα Do-
hop, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της
στη διεθνή αγορά. 

Lidl Ελλάς: Κορυφαίος εργοδότης
για 6η συνεχή χρονιά

Κορυφαίος εργοδότης σε Ελλάδα και Ευρώπη
αναδείχτηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά η Lidl Ελ-
λάς από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πι-
στοποίησης Top Employers Institute. Το συγκε-
κριμένο γεγονός είναι αποτέλεσμα των δράσεων
που υλοποιεί η εταιρεία, οι οποίες θέτουν στο επί-
κεντρο τους εργαζομένους της. Χαρακτηριστικό
της σημασίας που ενέχει η συγκεκριμένη ανα-
γνώριση είναι το γεγονός ότι η Lidl Ελλάς αποτελεί
μια από τις μόλις δεκαεπτά εταιρείες στην Ελλάδα,
ανεξαρτήτως κλάδου, που λαμβάνει τον συγκε-
κριμένο τίτλο για το 2022.
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Cenergy: Η Hellenic Cables
ενισχύει τη θέση της 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στη Swot Hospitality
η διαχείριση του Lindian Village

Η εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων Swot Hospitality
ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τη Zetland
Capital Partners LLP που εδρεύει στο Λονδίνο. Η Zetland
Capital εμπιστεύτηκε στη Swot Hospitality τη διαχείριση
του πολυτελούς ξενοδοχείου Lindian Village πλησίον της
Ακρόπολης της Λίνδου στο νησί της Ρόδου. Πρωταρχικός
στόχος αυτής της νέας συνεργασίας είναι μέσα από ένα
πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των εγκαταστά-
σεων του resort η ένταξή του στο δυναμικό ενός διεθνώς
αναγνωρισμένου brand ξενοδοχείων και η ανάδειξή του
σε κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Φόρτσα Θρύλε και ΠΑΟΚ

Ο
λυμπιακός και ΠΑΟΚ εφορμούν και
πάλι σήμερα στην Ευρώπη, με την
ελπίδα να θέσουν τις προϋποθέσεις
να συνεχίσουν και τον Μάρτιο. Ατα-

λάντα - Ολυμπιακός (22.00 Cosmote TV) και
Μίντιλαντ - ΠΑΟΚ (20.00 Cosmote TV) τα παι-
χνίδια τους για το Europa League και το Con-
ference League αντίστοιχα, στη φάση των «16»
και τα δυο. Πιθανές προκρίσεις τους θα ανεβά-
σουν την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της
UEFA (Ranking).

Σαφώς πιο δύσκολο είναι το έργο του Ολυμ-
πιακού, καθώς έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα
- μοντέλο του Καμπιονάτο, που παρότι θα παίξει
χωρίς τους καλύτερους παίκτες της, τον τραυ-
ματία φορ Ζαπάτα και τον Σλοβένο Ίλισιτς που
πάσχει από κατάθλιψη, έχει την ποιότητα και το
δείχνει. Στο ματς της περασμένης Κυριακής
στο Μπέργκαμο, η Αταλάντα ισοφαρίστηκε στο
92’ από τη Γιουβέντους 1-1. Ο Ολυμπιακός πήγε
χωρίς απώλειες εξαιτίας τραυματισμών και ο
Μαρτίνς θα επιλέξει και πάλι να παίξει με τρία
στόπερ, Παπασταθόπουλο, Μανωλά και Σισέ.
Λαλά και Ρέαμπτσιουκ στα άκρα, κόφτες οι Εμ-
βιλά και Μαντί Καμαρά και στην επίθεση Αγκιμ-
πού Καμαρά, Ελ Αραμπί και Μασούρας. Στόχος
του Ολυμπιακού να μη δεχτεί γκολ, ώστε να
εξαργυρώσει ένα καλό αποτέλεσμα την προσε-
χή Πέμπτη στο «Καραϊσκάκης». Θα σφυρίξει ο
Ελβετός Σέρερ.

Ο ΠΑΟΚ στη Δανία έχει σαφώς πιο εύκολο
έργο κόντρα στη Μίντιλαντ, άλλωστε το Confer-
ence League είναι η τρίτη σε κύρος και δυναμι-
κότητα των ομάδων διοργάνωση της UEFA.
Έχει την ευκαιρία να βάλει εκεί τις βάσεις για
πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης ενόψει
της ρεβάνς της Τούμπας την επόμενη Πέμπτη.
Είναι και σε εξαιρετική κατάσταση ο «δικέφα-
λος του Βορρά» και το πιο πιθανό είναι να πανη-
γυρίσει από σήμερα με απόδοση παρόμοια των
τελευταίων αγώνων στο πρωτάθλημα της Super
League 1. Κάτω από τα γκολπόστ ο Πασχαλά-
κης, δεξιά ο Σάστρε, αριστερά ο Σίνκλεϊ και
κεντρικά μπακ οι Ίνγκασον και Μιχαηλίδης.
Στη μεσαία γραμμή, Τσιγγάρας, Κούρτιτς, Μι-
τρίτσα και Ζίφκοβιτς και ο Αγκούστο πίσω από
τον Άκπομ ή τον Τσόλακ. Ο διαιτητής του αγώνα
δεν φέρνει καλές αναμνήσεις στον ΠΑΟΚ. Πρό-
κειται για τον Άγγλο Κρεγκ Ντόουσον, που την
περίοδο 2019-2020 στο Champions League εί-
χε καταδικάσει σε αποκλεισμό τον «δικέφαλο»
παραχωρώντας τρία πέναλτι στον Άγιαξ (έβαλε
τα δυο) στο 3-2 του Άμστερνταμ, 2-2 το πρώτο
παιχνίδι της Τούμπας.

Με την Αταλάντα ο Ολυμπιακός στο Μπέργκαμο, με τη Μίντιλαντ ο «δικέφαλος» στη Δανία



Α
πό τα ανήκουστα. Παραμο-
νή του προχθεσινού αγώνα
της Παρί Σεν Ζερμέν με τη

Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 στους «16» του
Champions League στο Παρίσι,
αρπάχτηκαν σε εστιατόριο ο ιδιο-
κτήτης της ισπανικής ομάδας Φλο-
ρεντίνο Πέρεθ με τον ομόλογό του
Νασέρ αλ Κελαϊφί των Παριζιά-
νων! Για τα μάτια (για τα… πόδια
καλύτερα) του καλύτερου παίκτη
στον κόσμο αυτή τη στιγμή, Κιλιάν
Εμπαπέ της Παρί -τον οποίο έκλει-
σε η Ρεάλ- ο καβγάς, και μάλιστα
στο γκαλά της UEFA! Ο μάνατζερ
της Παρί, Λεονάρντο, και ο Κελαϊφί
ήταν προσκεκλημένοι της UEFA,
όπως και ο Πέρεθ. Όταν ο Ισπανός
έφτασε εκεί, έγινε χαμός. Του επιτέθηκε ο Λεονάρντο αποκαλώντας τον «κλέφτη». Ακολούθησε και ο Κελαϊφί. Ο Πέ-
ρεθ συμφώνησε με τον Εμπαπέ για το καλοκαίρι που μένει ελεύθερος. Η Παρί τού προσφέρει περισσότερα, αλλά αυ-
τός προτίμησε τη Ρεάλ. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να σκοράρει εναντίον της Ρεάλ 1-0 στις καθυστερήσεις του
αγώνα, όπου ο Μέσι έχασε πέναλτι. Στο άλλο ματς, Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μάντσεστερ Σίτι 0-5.

Αρπάχτηκαν Κελαϊφί και Πέρεθ Τον Μπούργος 
θέλει ο Άρης

Τον επί σειρά ετών, οκτώ συγκεκριμένα, βοηθό
του Ντιέγκο Σιμεόνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης
Χέρμαν Μπούργος θέλει για προπονητή στον
Άρη ο μεγαλομέτοχος Θόδωρος Καρυπίδης, στη
θέση του Μάντζιου που απολύθηκε. Ο Μπούρ-
γος, αφού εγκατέλειψε τον «Τσόλο» το 2020, έγι-
νε πρώτος προπονητής στη Νιούελς Ολντ Μπόις
της Αργεντινής, όπου έμεινε για μόλις πέντε παι-
χνίδια. Δεν έχει ξαναδουλέψει ως πρώτος προ-
πονητής.

Στην «Αγια-Σοφιά» 
ο τελικός;

Η ΕΠΟ πήρε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ακό-
μα και από το υπουργείο Υγείας, και κατάθεσε αί-
τημα για την ανάληψη της διοργάνωσης του τελι-
κού του UEFA Conference League το 2023. Ο τε-
λικός, φυσικά, προορίζεται για το νεότευκτο
«ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά», γήπεδο της ΑΕΚ. Ο
τελικός του 2022 για την τρίτη σε κύρος ευρωπαϊ-
κή διασυλλογική διοργάνωση θα γίνει στα Τίρανα.

Εθνική μπάσκετ: Κομπλέ
ενόψει Τουρκίας
Η Εθνική μπάσκετ μετράει αντίστροφα για το

δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών για το
Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, στο οποίο θα αντιμε-
τωπίσει δύο φορές την Τουρκία. Την Παρασκευή
25/2 στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιοσίων και
τη Δευτέρα 28/2 στο Σινάν Ερντέμ της Κωνσταντι-
νούπολης. Και όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ, στην
αποστολή θα βρίσκονται οι διεθνείς του Ολυμπια-
κού, του Παναθηναϊκού και ο Νικ Καλάθης της
Μπαρτσελόνα.

Πέθανε ο «αέρινος» 
Βασίλης Μποτίνος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο θρυλικός
άσος του Ολυμπιακού Βασίλης Μποτίνος, χτυπη-
μένος από τον κορονοϊό. Σε 140 συμμετοχές
στους «ερυθρόλευκους» είχε πετύχει 120 γκολ
και ψηφίστηκε ως ο καλύτερος αριστερός εξτρέμ
όλων των εποχών για τον σύλλογο του Πειραιά.
Είχε ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό Βόλου, όπου
και γεννήθηκε, και έπαιξε για επτά χρόνια στον
Πειραιά. Είχε ένα μέτρο επιτόπιο άλμα. 

Μια είδηση που σοκάρει. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Μάνουελ Νόιερ
και Σερζ Γκνάμπρι φέρονται να δέχθηκαν απειλές για τη ζωή
τους, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild». Οι απειλές
στάλθηκαν στους τρεις παίκτες μέσω της διοίκησης της Σανκτ
Πάουλι, ομάδας του Αμβούργου, η οποία και ενημέρωσε τις Αρ-
χές. Θεωρεί η εφημερίδα ότι δεν είχε σχέση με το ματς της Μπά-
γερν με τη Σάλτσμπουργκ για το Champions League.

Γιάννης 
απειλεί 
Τζόρνταν!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 50 πόντους οδήγησε τους Μπακς σε μεγάλη νίκη 128-119 κόντρα στους
Πέισερς και απειλεί το ιστορικό ρεκόρ του Μάικλ Τζόρνταν. Του μοναδικού που κατάφερε να αναδειχθεί
καλύτερος αμυντικός της χρονιάς, πρώτος σκόρερ, MVP και MVP τελικών. Στον Γιάννη μένει μόνο ο τίτλος
του πρώτου σκόρερ και μέχρι στιγμής προηγείται σε μια απολύτως οριακή μάχη, έχοντας 29,4 πόντους ανά
αγώνα, έναντι του Τζοέλ Εμπίντ με 29,3.

SPORTS
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Απειλούν τη ζωή του Λεβαντόφσκι
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Το μοντέλο Ανδρεανή Τσάφου είναι
έγκυος στο τρίτο της παιδάκι!

•Ανατροπή: Ο ηθοποιός και σε-
ναριογράφος Ανδρέας Γεωργί-
ου αναλαμβάνει την παρουσία-
ση του μουσικού «X-Factor»
στο Mega.

• H Νάνσυ Παραδεισανού προχώρησε
σε κρυοσυντήρηση ωαρίων.

•Αγνώριστος ο «Survivor» Λάμ-
προς Κωνσταντάρας. Έμεινε μι-
σός!

• Τρεις μήνες μετά τη γέννηση του γιου
της, η ηθοποιός Ευαγγελία Συριοπού-
λου αποκάλυψε ότι έχασε τα πρώτα 12
κιλά.

•Η Κόνι Μεταξά, όπως αναφέ-
ρουν πληροφορίες, είναι έτοιμη
να ντυθεί νυφούλα στο πλευρό
του αθλητή Μάριου Καπότση.

• Λαχτάρα για τη δημοσιογράφο Αλε-
ξάνδρα Χατζηγεωργίου. Άγνωστος
αποπειράθηκε να της πάρει την τσάντα
από το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια
ζωντανής σύνδεσης με το «Καλημέρα
Ελλάδα».

•Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος
και η σύζυγός του Σήλια Κριθα-
ριώτη γιόρτασαν τον Άγιο Βα-
λεντίνο σε ρεστοράν με φόντο
την Ακρόπολη και μαζί με κα-
λούς φίλους.

• Καταγγελία κατά γιατρών κέντρου
αποκατάστασης από την Όλγα Πολί-
του, για τον σύντροφό της που έφυγε
από τη ζωή.

•Άγρια κόντρα ανάμεσα στο
πρώην ζευγάρι Φωτεινή Ψυχί-
δου και Σπύρο Πώρο, με φόντο
τους Πυξ Λαξ.

Μ
εγάλη συναυλία, για καλό σκοπό, από
τον «τροβαδούρο του έρωτα» Γιάννη
Πάριο. Την 1η Μαρτίου, ο σπουδαίος
καλλιτέχνης θα εμφανισθεί στο «Παλ-

λάς» για ένα ιδιαίτερο live, τα έσοδα του οποίου θα
διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του Πολυ-
δύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ) στο ακριτι-
κό Καστελόριζο.

Ο Παριανός ερμηνευτής, γνωστός για την κοινωνική
του ευαισθησία, αποδέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη
την πρόσκληση του φιλανθρωπικού συλλόγου «Θυά-
τειρα» επιθυμώντας να στηρίξει έμπρακτα τις ανάγκες
του ΠΠΙ στο μικρό «διαμάντι» του Ανατολικού Αιγαίου.

Με την ερμηνευτική του δεινότητα και τη ρομαντική
και ευαίσθητη φωνή του, ο Γιάννης Πάριος θα ταξιδέ-
ψει το κοινό με τραγούδια που αγαπήθηκαν, έμειναν
διαχρονικά, έχουν μεταφραστεί και ερμηνευτεί σε
διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν σημαδέψει τη
μουσική σκηνή του τόπου μας. Μάλιστα, στο ευρύ ρε-
περτόριο της βραδιάς, όπως έγινε γνωστό, περιλαμ-
βάνονται κομμάτια από τον δίσκο του με τίτλο «Νη-
σιώτικα».

«Το 1982 κυκλοφόρησε ένα διπλό άλμπουμ με 24
τραγούδια, τα “Νησιώτικα” και συνέδεσε τον Έλληνα
με τις κομμένες ρίζες του, με τον δικό του μοναδικό
τρόπο. Σήμερα, μέσω της ανθρωπιστικής συναυλίας
που διοργανώνει ο σύλλογος “Θυάτειρα” σας καλούμε
να μεταφέρουμε όλοι μαζί με τη βελούδινη φωνή του
Γιάννη Πάριου ένα μήνυμα αγάπης για τη στήριξη του
Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μεγίστης Κα-

στελλορίζου!», αναφέρει η πρόσκληση.
Ο σύλλογος «Θυάτειρα» είναι μια φιλανθρωπική,

πολιτιστική και κοινωνική ένωση με πολυδιάστατη
δράση, που στηρίζει το ανθρωπιστικό έργο του Σεβα-
σμιότατου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας, Υπερτίμου και Εξάρχου Δυτικής Ευρώπης
και Ιρλανδίας κ. Νικήτα, και αποτελεί σημαντική γέ-
φυρα των Ελλήνων της διασποράς με τη μητέρα-πα-
τρίδα. Έχοντας συναίσθηση των μεγάλων προκλήσε-
ων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, ο
σύλλογος συνεργάζεται ευρύτερα με ελληνικές κοι-
νότητες σε όλο τον κόσμο, για την υλοποίηση σειράς
πρωτοβουλιών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοι-
νωνικού χαρακτήρα.

Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η οικοδόμηση
δικτύων αλληλεγγύης και συνεργασίας που θέτουν
στο επίκεντρο τον άνθρωπο και έχουν άξονα τις πα-
νανθρώπινες πολιτισμικές αξίες της ελληνικότητας.
Βασικός του στόχος και η προώθηση του ελληνισμού
παγκοσμίως και η συνεχής προβολή της Ελλάδας
στον παγκόσμιο χάρτη του πολιτισμού.

Η μεγάλη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαί-
σιο του εορτασμού των εκατό χρόνων της Αρχιεπι-
σκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, ενώ τε-
λεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδη-
μου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
υπουργείου Εξωτερικών, και έχει τη στήριξη του
υπουργείου Υγείας.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 20 ευρώ και
φτάνουν τα 100 ευρώ, στις διακεκριμένες θέσεις.

Ο Πάριος τραγουδά
για το Καστελόριζο



Λευκές ημέρες

Πολυτελείς χειμερινές διακοπές στην Ελβετία
για τον πρίγκιπα Νικόλαο, τη σύζυγό του Τατιάνα
Μπλάτνικ και τη μητέρα της Μαρί Μπλάνκα
Μπιερλάιν Μπρίγεμπουργκ. Το ζευγάρι επέλεξε
το κοσμοπολίτικο χειμερινό θέρετρο Γκστάαντ
για ξεκούραση, χαλαρώνοντας στο πριβέ «Club
de Luge» με φόντο τις χιονισμένες Άλπεις. Στην
αριστοκρατική παρέα συμμετέχουν ο επιχειρη-
ματίας Χρύσανθος Πανάς, η σχεδιάστρια μόδας
Θέμις Ζουγανέλη αλλά και ο Art Insurance Expert
Cyril Karaoglan, οι οποίοι πόζαραν χαμογελαστοί
κατά τη διάρκεια μεσημεριανού γεύματος.

Πρώτη φορά μαζί

Ύστερα από επτά χρόνια σχέσης, η Τάμτα και
ο Πάρης Κασιδόκωστας πόζαραν επιτέλους μα-
ζί! Έρωτας ήταν η αιτία για το αναπάντεχο εν-
σταντανέ, καθώς το ζευγάρι επέλεξε τη γιορτή
του Αγίου Βαλεντίνου για να δημοσιεύσει στα
social media την πρώτη του κοινή φωτογραφία,
δίνοντας τέλος στο κυνηγητό των παπαράτσι. Το
τρυφερό φιλί του επιχειρηματία στην ποπ τρα-
γουδίστρια απαθανατίστηκε με φόντο τα κόκκι-
να μπαλόνια στο ονειρεμένο μίνιμαλ λευκό σπί-
τι τους με τις τεράστιες τζαμαρίες και τα γιαπω-
νέζικα στοιχεία.

Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα υπο-
δέχτηκε την Όλγα Κεφαλογιάννη
και τον σύζυγό της Μίνωα Μάτσα
στις εγκαταστάσεις της νέας
Εθνικής Πινακοθήκης. Η 82χρο-
νη διευθύντρια ξενάγησε το ζευ-
γάρι στο εσωτερικό του εμβλη-
ματικού κτιρίου και έπειτα πόζα-
ραν όλοι μαζί στο Instagram.
«Την είσοδο κοσμεί το υπέροχο
έργο του Παναγιώτη Τέτση, “Λαϊ-
κή Αγορά”, ως σημείο αναφοράς
της συνάντησης του ανθρώπου
και της τέχνης», σχολίασε εν-
θουσιασμένη η βουλευτής.

Με ξεναγό 
τη Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα

Τ
ο χειρόγραφο με τους στίχους του τραγουδιού «Ατόφιο
χρυσάφι» βγαίνει σε δημοπρασία. Το πρωτότυπο θα πω-
ληθεί σε μορφή NTF (ψηφιακό πιστοποιητικό ιδιοκτησίας

και αυθεντικότητας) και αφορά το σουξέ της Καίτης Γαρμπή που
φέρει την υπογραφή του μουσικοσυνθέτη των μεγάλων επιτυ-
χιών, Φοίβου. «Το χειρόγραφο με τους στίχους από το τραγούδι
“Ατόφιο χρυσάφι” διατίθεται σε δύο εκδοχές: 1) Τη μοναδική έκ-
δοση video (1/1), που βασίζεται στο πρωτότυπο χειρόγραφο και
επενδύεται μουσικά με νέα-ακυκλοφόρητη ακουστική version,
και 2) την περιορισμένη έκδοση NTF, με video μικρότερης χρονι-
κής διάρκειας, με πρωτότυπη ακουστική εκδοχή του τραγουδι-
ού, το οποίο κυκλοφορεί μόλις σε 50 αριθμημένα αντίτυπα, εκ
των οποίων διαθέσιμα στους πρώτους αγοραστές θα είναι τα
40», ανακοίνωσε ο δημιουργός στο Instagram. Η ηλεκτρονική
δημοπρασία ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι και την επό-
μενη Τρίτη 22/2.

ΜΜε τη Ζωζώ του
Σπάνια βραδινή κοσμική εμφάνιση του ηθοποιού Γιάννη Μανιού.
Ο σύζυγος της αείμνηστης Τζέσυς Παπουτσή συνόδεψε την
αειθαλή φίλη του Ζωζώ Σαπουντζάκη για δείπνο σε γνωστό
εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, ποζάροντας στο Διαδίκτυο με
χαμόγελα χαράς. Φίλοι και θαυμαστές γέμισαν με καρδούλες το
προφίλ τους, ενώ η Μιμή Ντενίση σχολίασε με χιούμορ: «Εσύ 15
και η Ζωζώ 25! Κούκλοι!».

Αγνώριστη μέσα σε ένα 24ωρο η Ευδοκία Ρου-
μελιώτη. Η γνωστή ηθοποιός αποχαιρέτησε
εκτάκτως το ξανθό και υιοθέτησε ένα σκούρο
χρώμα στα μαλλιά της, αλλάζοντας το άλλοτε
ανέμελο look με ένα πιο αυστηρό για τις ανάγ-
κες του ρόλου της στη νέα κοινωνική σειρά
«ΣτΟργή» που υπογράφει η Όλγα Μαλέα. «Κι
όμως είμαι εγώ!», ανέφερε με χιούμορ η πρω-
ταγωνίστρια, που ξεκίνησε ήδη γυρίσματα.
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Σε δημοπρασία 
το «Ατόφιο χρυσάφι»

Fast αλλαγή



Η
κήλη των αθλητών είναι ένα επώδυνο μυο-
σκελετικό σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται
από χρόνιο (συνήθως) πόνο στην περιοχή
της βουβωνικής χώρας (αριστερά ή δεξιά

και σπανιότερα αμφοτερόπλευρα) σε ανθρώπους που
έχουν σχετικά έντονη φυσική δραστηριότητα ή
αθλούνται συστηματικά. «Οι μύες που υφίστανται την
κάκωση/θλάση είναι οι προσαγωγοί και οι κατώτεροι
κοιλιακοί μύες (ορθοί κοιλιακοί και περιτονία του έξω
λοξού), οι οποίοι αμφότεροι “δένουν” (καταφύονται)
στο ίδιο οστό, το ηβικό οστό, το οποίο βρίσκεται πάνω
από την ουροδόχο κύστη μας», αναφέρει ο διευθυν-
τής χειρουργός δρ Φώτιος Αρχοντοβασίλης. 

Η θλάση αυτών των μυών θα προκαλέσει έντονο άλ-
γος, το οποίο μοιάζει αρκετά με τον πόνο που προκα-
λεί και μια βουβωνοκήλη, περίπου στην ίδια περιοχή
εντόπισης. Όμως δεν συνυπάρχει το χαρακτηριστικό
«εξόγκωμα» που παρατηρείται σε μια βουβωνοκήλη.

Ο πόνος είναι πολύ πιο σταθερός και μόνιμος. Πυρο-
δοτείται από τις ίδιες σταθερές κινήσεις και όχι τόσο με
τον βήχα, το φτάρνισμα ή το «σφίξιμο» της κοιλιάς.
Σχεδόν πάντα, με ξεκούραση και ανάπαυση, ίσως και
με κατάλληλη φυσιοθεραπεία, το έντονο άλγος εξαφα-
νίζεται, αλλά συνήθως επανέρχεται με την έναρξη της
άσκησης. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κα-
μία κήλη, με την κλασική έννοια της ύπαρξης χάσματος
στη βουβωνική χώρα και την έξοδο εντέρου, που προ-
καλεί το άλγος της βουβωνοκήλης. Ο όρος «κήλη» στο
επώδυνο αυτό σύνδρομο είναι καταχρηστικός και μη
πραγματικός, αφού απλώς έχει τα ίδια συμπτώματα αλ-

λά εντελώς διαφορετική αιτιολογία. Έτσι, είναι πολύ
σωστότερο να χρησιμοποιούμε άλλους, πιο αντιπρο-
σωπευτικούς όρους, όπως σύνδρομο κοιλιακών προ-
σαγωγών, αθλητική ηβαλγία, σύνδρομο ηβο-βουβωνι-
κού άλγους, ηβική συμφυσίτιδα κ.ά. 

Αν μείνει πολύ καιρό χωρίς την κατάλληλη θερα-
πεία, μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο πόνο που θα εμ-
ποδίζει πλέον ακόμη και την απλή βάδιση. Στην αρχι-
κή φάση του τραυματισμού και μετά την απαραίτητη
διάγνωση, η αντιμετώπιση είναι πάντα συντηρητική. 

Επιβάλλεται πλήρης αποχή από κάθε άσκηση, πα-
γοθεραπεία και λήψη παυσίπονων και αντιφλεγμονω-
δών φαρμάκων, για 10-15 μέρες. Αν η προσπάθεια
επανάληψης ήπιας άσκησης πυροδοτήσει εκ νέου
πόνο, τότε η αποχή θα πρέπει να διαρκέσει περισσό-
τερο από έξι εβδομάδες με ταυτόχρονη εντατική φυ-
σιοθεραπεία. Αν η συντηρητική αντιμετώπιση δεν
ανακουφίσει τα συμπτώματα, ή έχει περάσει αρκετός
χρόνος από τον τραυματισμό χωρίς να έχει υπάρξει
καμία σημαντική βελτίωση, τότε η χειρουργική επέμ-
βαση είναι μονόδρομος, και η μόνη μέθοδος που θα
προσφέρει οριστική ίαση. 
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Κατερίνα
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Επιβάλλονται πλήρης αποχή από κάθε
άσκηση, παγοθεραπεία και λήψη 
παυσίπονων και αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων, για 10-15 μέρες

Η λαπαροσκοπική 
επέμβαση
Μεγάλος αριθμός επιστημονικών άρ-
θρων δείχνει την υπεροχή της λαπαρο-
σκοπικής/ενδοσκοπικής αποκατάστα-
σης της κήλης των αθλητών, όπως άλ-
λωστε και των βουβωνοκηλών, ιδίως
σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.
Στα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπι-
κής χειρουργικής τεχνικής περιλαμ-
βάνονται η ολιγόωρη νοσηλεία (Day-
Clinic), ο ιδιαίτερα μειωμένος μετεγ-
χειρητικός πόνος, η λήψη λιγότερων
φαρμάκων, η ταχύτερη επάνοδος του
ασθενούς στις καθημερινές του ασχο-
λίες, το καλύτερο αισθητικό αποτέλε-
σμα, οι μειωμένες υποτροπές. Η χει-
ρουργική αποκατάσταση της κήλης των
αθλητών μπορεί να γίνει και με τη χρή-
ση ρομποτικού συστήματος. Αυτό δίνει
στην τεχνική που θα επιλέξει ο εξειδι-
κευμένος χειρουργός κηλών όλα τα
πλεονεκτήματα μιας ενδοσκοπικής
επέμβασης, συν την εξαιρετική ακρί-
βεια κινήσεων και την τρισδιάστατη
απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου.

Δρ Φώτιος Αρχοντοβασίλης,
διευθυντής χειρουργός 

Μονόδρομος το χειρουργείο
ΚΗΛΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
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Κριός
(21/3-20/4)
Για άλλη μια μέρα τα επαγγελματικά σας θα σας
απασχολήσουν. Σήμερα, μάλιστα, θα νιώσετε έκ-
πληξη που πολλές από τις επιθυμίες σας έχουν
αρχίσει να πραγματοποιούνται. Βέβαια, καλό εί-
ναι να μη γίνεστε υπερβολικοί σε κάθε θέμα που
αφορά τη διατροφή και την υγεία σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη στη νέα της θέση, στο ζώδιο της Παρθέ-
νου, θα έχει ένα προβάδισμα, κυρίως για εσάς
που βρίσκεστε στο πρώτο δεκαήμερο. Είναι μια
ευχάριστα δημιουργική μέρα, που θα μπορέσετε
να βγείτε προς τα έξω, να δώσετε το κοινωνικό
σας στίγμα με έναν ευχάριστο τρόπο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σε μια καλή οικονομική στιγμή βρίσκεστε εσείς
του πρώτου δεκαημέρου. Τα πράγματα θα κυλή-
σουν αρκετά αισιόδοξα και, μάλιστα, θα πραγματο-
ποιήσετε ένα παλιό σας σχέδιο, με πολύ καλά απο-
τελέσματα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η επικοινωνία σας και γενικότερα οι σχέσεις
σας με τους άλλους, κυρίως για εσάς του πρώ-
του δεκαημέρου, θα έχουν μια αρκετά γόνιμη
στιγμή. Το ίδιο θα συμβεί και σε εσάς του δεύτε-
ρου δεκαημέρου, αλλά με συναισθηματική και
ερωτική προέκταση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια θα υπάρξουν πάρα πο-
λύ καλές οικονομικές ευκαιρίες που σίγουρα
θα σας βοηθήσουν αρκετά. Ίσως, μάλιστα,
εσείς του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέ-
ρου να πάρετε μια σημαντική χρηματική βοή-
θεια από αγαπημένο σας πρόσωπο. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, σε αντίθεση με τον
Δία και σε θετική όψη με τον Ουρανό, σας δίνει
μια ξαφνική τύχη, κυρίως σε όσους έχετε γεννη-
θεί από 1 έως 6 Σεπτεμβρίου. Όσοι έχετε γεννη-
θεί 7, 8 και 9/9, θα έχετε μια ισορροπία σε προ-
σωπικό επίπεδο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Έντονη συναισθηματική και ψυχολογική κατά-
σταση θα βιώσετε σήμερα. Καλείστε να διαχει-
ριστείτε με τον καλύτερο τρόπο μια υπόθεσή
σας, αλλά θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας τα
υπέρ και τα κατά, πριν πάρετε αποφάσεις. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, κυρίως του πρώτου
και του δεύτερου δεκαημέρου, οι συνθήκες σή-
μερα θα είναι αρκετά καλές. Ίσως να έρθετε πιο
κοντά με αγαπημένα σας πρόσωπα, κάτι που θα
σας φέρει προσωπική ηρεμία. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σε εσάς του πρώτου και του δεύτερου δεκαη-
μέρου, τα οικονομικά σας και δύο από τους πιο
σημαντικούς τομείς σας, όπως αυτοί της οικο-
γένειας και της εργασίας, θα έχουν να σας δώ-
σουν το κάτι παραπάνω. Φροντίστε την κοινω-
νική σας εικόνα, καθώς σήμερα θα έχετε έναν
μεγαλύτερο λόγο να τη στηρίξετε, γιατί θα σας
δοθούν οι ευκαιρίες που περιμένατε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πολύ θετικά θα εξελιχθούν τα πράγματα για
εσάς του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέ-
ρου. Είστε σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή,
που πρέπει να επωφεληθείτε και να κερδίσετε
μια παραπάνω ευκαιρία, σε προσωπικό και
επικοινωνιακό τομέα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, η μέρα αυτή θα
έχει μια καλή εξέλιξη σε θέματα που αφο-
ρούν τα οικονομικά σας, αλλά και κάθε
επαγγελματική σας δραστηριότητα. Ένα οι-
κονομικό αίτημα θα γίνει δεκτό, όσο δύσκο-
λο και να φαίνεται. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια από τις πολύ θετικές μέρες του μήνα
για εσάς. Επωφεληθείτε από κάθε σας κίνηση,
όπως, επίσης, μην κάνετε τίποτα που μπορεί να
είναι η αιτία να τραβήξετε στο τώρα με τη συμ-
περιφορά σας πρόσωπα και καταστάσεις που
χαρακτηρίζουν μια λάθος ετεροχρονισμένη
επιλογή σας.
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Μια μέρα που σίγουρα έχει να μας δώσει το
παραπάνω σε ευκαιρίες και
συναισθηματικές υποθέσεις, που σίγουρα

παγιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Αφροδίτη και
Άρης προχωρούν σε μια μεταξύ τους πολυήμερη
σύνοδο, στο ζώδιο του Αιγόκερου, όπου
σταθεροποιούν, στα ζώδια της Γης, την προσωπική
τους ζωή. Η Σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου, σε
αντίθεση με τον Δία, γίνεται υπερβολικά αισιόδοξη
και αντιτίθεται σε γεγονότα που πιέζουν την
ελευθερία της. Είναι μέρα αισιοδοξίας και
υπερβολής για Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους και
Ιχθύς, πρώτου και δευτέρου δεκαημέρου. 



Σ
αν χαστούκια έρχονται στη δημοσιογρα-
φική επιφάνεια οι ειδήσεις γύρω από
κακοποιήσεις γυναικών και κοριτσιών,
βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευ-

ση. Λες και άνοιξε ένα παράθυρο βίας και η μία
αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη. Και δεν μιλάμε
μόνο για αποκαλύψεις τύπου #MeToo, οι οποίες
συνεχίζονται περίπου σε εβδομαδιαία βάση, δη-
λαδή για ειδικές περιπτώσεις που έχουν λάβει
χώρα στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά για περι-
πτώσεις που προκαλούν το ενδιαφέρον της κοι-
νωνίας, καθώς ο θείος βίαζε την ανιψιά, αδέλφια
μεταξύ τους ή κάποιος έμπιστος της οικογένειας
εξέδιδε το παιδί…

Πολλοί αποδίδουν τις αυξημένες περιπτώ-
σεις βίας στον εγκλεισμό της πανδημίας και τα
ψυχολογικά προβλήματα που προκάλεσε σε
πολλούς συμπολίτες μας. Είναι όμως δυνατόν
οι αυξημένες περιπτώσεις βίας να προέρχονται
μόνο από τον εγκλεισμό των πολιτών στα σπίτια
τους; Είναι δυνατόν επειδή δεν πήγε κάποιος
να διασκεδάσει στον Ρέμο ή επειδή δεν πήγε
να ξεδώσει στο γήπεδο ή δεν πήγε την εκδρομή
που ήθελε στο χιονοδρομικό στα Καλάβρυτα να
ξεσπά στην οικογένειά του ή να βιάζει την ανι-
ψιά του ή την άρρωστη αδελφή του; Σίγουρα
δεν είναι αυτή η αιτία. Σίγουρα ο περιορισμός
της ελευθερίας των πολιτών επιδεινώνει μια
αρνητική κατάσταση, αλλά η αρνητική κατά-
σταση πρέπει να προϋπάρχει για να επιδεινω-
θεί. Κοινώς, για να φυτρώσει ο σπόρος του κα-

κού κάποιος πρέπει να τον έχει σπείρει.
Είναι γεγονός πάντως, που προκύπτει από τις

έρευνες των τελευταίων μηνών, ότι σχεδόν 1 στις
3 γυναίκες -ακόμα και πριν από την πανδημία
του κορονοϊού- είχε βιώσει σε έναν βαθμό τη
σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία τουλά-
χιστον μια φορά στη ζωή της. Σύμφωνα με τον
ίδιο τον ΟΗΕ, που έχει καθιερώσει την 25η Νο-
εμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας
εναντίον των Γυναικών, 1 στις 5 γυναίκες έχει πέ-
σει ή θα πέσει θύμα βιασμού.

Το 40% με 50% των γυναικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλι-
κής παρενόχλησης στον εργασιακό της χώρο. Πε-
ρίπου 500.000 έως 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον
κόσμο, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι
διακινούνται παράνομα κάθε χρόνο με σκοπό τη
σεξουαλική εκμετάλλευση και την καταναγκαστι-
κή εργασία. Οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτε-
λούν το 48% των ανθρώπων που ήταν εκτοπισμέ-
νοι εκτός της χώρας τους το 2020. Οι αναγκαστικά
εκτοπισμένες γυναίκες που ζουν σε συνθήκες
ανθρωπιστικής κρίσης και ένοπλων συρράξεων
διατρέχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

Από την αρχή της πανδημίας η Ύπατη Αρμο-
στεία έχει καταγράψει σε παγκόσμιο επίπεδο
μια αύξηση στα φαινόμενα βίας από συντρό-
φους, γάμων παιδιών, εφηβικής εγκυμοσύνης,
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης.
Στην Ελλάδα είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρό-
νια -ανεξαρτήτως κυβερνήσεως- γίνεται μια

συντονισμένη δουλειά κατά της έμφυλης βίας
και της πάσης φύσεως σεξουαλικής παρενόχλη-
σης. Τα κόμματα με τη στάση τους όμως, σε μι-
κρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, συμβάλλουν απο-
φασιστικά στην καταδίκη τέτοιων φαινομένων.
Και σίγουρα δεν βοηθούν περιπτώσεις όπως η
γνωστή που αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ και την πρε-
σβεία της Βενεζουέλας…

Είναι δεδομένο ότι καμία πολιτική σκοπιμότη-
τα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την οποιαδήποτε
σεξουαλική παρενόχληση ή μορφή ψυχολογι-
κής ή σωματικής βίας. Η ουσία όμως δεν βρί-
σκεται μόνο εκεί. Η ουσία βρίσκεται στην Παι-
δεία που λαμβάνει ο καθένας και η καθεμία εξ
ημών στα σπίτια και στα σχολεία μας. Και αν η
παροχή σωστής διαπαιδαγώγησης από τους γο-
νείς προς τα παιδιά έχει περάσει σε δεύτερη μοί-
ρα λόγω του ελάχιστου χρόνου που αφιερώνουν
πλέον οι γονείς στα παιδιά τους εξαιτίας της
ανάγκης να καλύψουν βιοποριστικές τους ανάγ-
κες, μια ευνομούμενη Πολιτεία φροντίζει αυτή η
ανάγκη να καλύπτεται από την ίδια, από τους μη-
χανισμούς εκπαίδευσης. Τα σχολεία δεν πρέπει
να είναι μηχανισμοί μετάδοσης επιστημονικών
γνώσεων. Τα σχολεία πρέπει να είναι πεδία καλ-
λιέργειας σωστών και υπευθύνων πολιτών. Πο-
λιτών που θα γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους απέναντι στην Πολιτεία αλλά
και πολιτών που θα γνωρίζουν τους κανόνες για
μια αρμονική συμβίωσή τους σε μια Πολιτεία με
όσο το δυνατόν λιγότερη βία. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η Παιδεία ως αντίδοτο 
και στη σεξουαλική βία

Το 40% με 50% των
γυναικών της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει

αναφέρει κάποια
μορφή

σεξουαλικής
παρενόχλησης

στον εργασιακό
της χώρο
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