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30/01/2022
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97722411102004

 .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9
771792

701116

04

 .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9
771792

701123

04

 .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9
771792

701130

04

 .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9
771792

701239

04

 .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9
771108

701144

04

 .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9
771108

701151

04

 .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9
771108

701168

04

 .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9
771108

701267

04

 .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9
772241

110107

04

 .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9
772241

110206

04

1€
www.dimokratianews.gr KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 | ΑΡ. ΦΥΛ. 3.271

Novartis: Απαλλαγή για Αδωνι και Αβραμόπουλο λόγω αμφιβολιών

ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΩΡΕΣ

Βούλιαξε πάλι το επιτελικό κράτος! Χάος και ανικανότητα, ιστορική αποτυχία

Ανύπαρκτος σχεδιασμός! Παρέλυσε ολόκληρη η πρωτεύουσα μέσα σε 
λίγα λεπτά. Η κυβέρνηση φορτώνει όλα τα εγκλήματά της στην Αττική Οδό!

Η ΓΕΛΟΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΙΡΑΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Η Δικαιοσύνη δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει ότι έλαβαν τα χρήματα από τις δωροδοκίες της φαρμακευτικής
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ΤΥΦΩΝΑΣ ΦΟΥΡΘΙΩΤΗ! Αποκάλυψε
νέο SMS του Γεραπετρίτη, στο οποίο 
απολογείται για νομοθετική ρύθμιση
Μπλέκει και Γεωργιάδη, Πέτσα! Ολοι... σούζα στον υπόδικο

ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ! Ο ΡΩΜΑΝΟΣ            ΕΔΙΝΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ 4

Μπλέκει και Γεωργιάδη, Πέτσα! Ολοι... σούζα στον υπόδικο

Ο ΡΩΜΑΝΟΣ            ΕΔΙΝΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ

ΚΑΜΙΑ
ΕΛΠΙΣ!

ΕΒΓΑΛΑΝ
ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ 

ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ

ΣΕΛ. 16-18



ΚΑΠΟΥ ΠΗΓΑ,   ΚΑΤΙ ΕΙΔΑ...δημοκρατία
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25
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τελευταίο Τέταρτο
Ανατολή: 07.35 ∆ύση: 17.40

Γρηγορίου Θεολόγου, 
Αυξεντίου νεοµάρτυρος

ΣΕ ΝΟΤΙΑ Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, νεφώσεις µε χιονοπτώσεις που βαθµιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη. Στην 
υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος, µε τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου τις βραδινές 
ώρες θα σηµειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Ανεµοι βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4-5 µποφόρ, στα ανατολι-
κά 5-7 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 8-9 µποφόρ, µε σταδιακή εξασθένηση. Η θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή άνοδο ως προς τις µέγιστες τιµές της, θα διατηρηθεί όµως σε χαµηλά επίπεδα. Κατά τόπους στα ηπειρωτι-
κά θα σηµειωθεί ισχυρός παγετός. Αθήνα: Σχετικά αίθριος. Ανεµοι µεταβλητοί, 1-2 µποφόρ. Θερµοκρασία από -3 
έως 4 βαθµούς. Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις. Ανεµοι βόρειοι, 3-4 µποφόρ. Θερµοκρασία από -4 έως 5 βαθµούς.

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ κατά τόπους πυκνές στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία), 
στην ανατολική Στερεά, στην ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αι-
γαίου, που από το µεσηµέρι και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν. Ανεµοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5-7 και στο Αι-
γαίο 8-9 µποφόρ µε βαθµιαία εξασθένηση από το απόγευµα. Η θερµοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ χαµηλά επίπε-
δα. Ολικός παγετός στα ηπειρωτικά. Αθήνα: Νεφώσεις µε χιονοπτώσεις. Ανεµοι βόρειοι βορειοανατολικοί, 6-8 µπο-
φόρ. Θερµοκρασία από 0 έως 3 βαθµούς. Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις. Ανεµοι βόρειοι βορειοδυτικοί, 4-6 µποφόρ. Θερ-
µοκρασία  από -2 έως 4 βαθµούς.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ 
 ➥ Λόγω των σοβαρών προβληµάτων στη 
διανοµή Τύπου εδώ και πολύ καιρό από 
την εταιρία Αργος και των συνεχών δυ-
σλειτουργιών που παρατηρούνται, παρα-

καλούµε να µας ενηµερώνετε στον τηλε-
φωνικό αριθµό 2130170400 ή στο e-mail: 
dimokratia@dimokratianews.gr για τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

■ AN ∆ΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΗ
■ AN ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
■ ΑΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
     ΟΤΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

δημοκρατία

ΕΚ∆ΟΤΗΣ
IΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΟΥ∆ΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Πολιτικό)
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (Ερευνες) 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ (Κόσµος) 
ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΡ∆ΗΣ (Οικονοµικό)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ (Αθλητικό)

ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ (Θεσ/νίκη)

ΑRT DIRECTOR
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ
Μανώλης Κοττάκης, 
Παναγιώτης Λιάκος, 

Σάββας Καλεντερίδης, 
Φαήλος Κρανιδιώτης, 
Ελευθέριος Σκιαδάς, 
Αλέξανδρος Τάρκας,  

Γιώργος Στράτος

ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Κύρα Αδάµ, Ν. Σταυρουλάκις, 

Γιώργος Χατζηδηµητρίου, Πάνος Σώκος,
Φίλιππος Πανταζής, Κατερίνα Κανάκη, 

Περικλής Ζορζοβίλης,
∆ηµήτρης Παπαγεωργίου  

ΧΡΗΜΑ
Βασίλης Παπακωνσταντόπουλος,

Ανέστης Ντόκας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Γιώτα Φλώρου, Κέλλυ Φαναριώτη,

Γιάννης Παπαδόπουλος,
Ιωάννα Τσέφλιου

ΚΟΣΜΟΣ 
Θεανώ Καρούτα 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
Μαρία Ανδρέου, Ηλίας Μαραβέγιας

ΑΘΛΗΤΙΚΟ
Χάρης ∆άντσης  

ΥΛΗ
Βασίλης Πανταβός, 
∆ηµ. Ελεφάντης,

Γιάννης Ιωακειµίδης, 
∆ηµήτρης Ντόγκας, 

Νίκανδρος Μαυρίδης

∆ΙΟΡΘΩΣΗ
Γ. Γιαννούσης (προϊστάµενος) 

❧ ❧ ❧
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος Χαβούτης

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλέκος Παλαιόπουλος

ΕΚ∆ΟΣΗ
ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΜΜΕ Α.Ε.

www.dimokratia.gr
e-mail: dimokratia@dimokratianews.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
Ερατοσθένους 1, Τ.Κ. 11635, Αθήνα

Τηλ. Κέντρο: 2130170400, 
Fax: 2130170401

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ιωνος ∆ραγούµη 45, Θεσσαλονίκη

Τηλ. Κέντρο:  2310 23 21 53
Fax: 2310 23 21 55

➥ ΑΘΗΝΑ: Οµήρου 13 / Ωράριο: Καθηµερινές 9.00-17.00 & Σάββατο κλειστά

➥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνος ∆ραγούµη 45 / Ωράριο: Καθηµερινές 9.00-17.00 & Σάβ-
βατο και ∆ευτέρα κλειστά

•Για έλεγχο διαθεσιµότητας & αντικαταβολές καλείτε στα τηλέφωνα: 210 3243071.

ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ OI ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

«ΡΙΞΤΕ ΑΛΑΤΙ!» φωνάζουν από χθες το πρωί 
τα πρωινάδικα και οι παντογνώστες τους στα 
κανάλια. Κι εγώ διάβασα τι έγραψε ο πρώην 
γενικός γραμματέας Δασών Δημήτρης Κα-
τσούδας.

«Τη... νοστιμίσαμε την Ελλάδα και φέτος. 
Αμέτρητοι τόνοι αλατιού σκεπάζουν δρόμους, 
αυλές, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους. Σκε-
φτήκατε άραγε πού πάει όλο αυτό το αλάτι 
όταν τα χιόνια λιώνουν; Φυσικά, στο έδαφος 
και εν συνεχεία στα υπόγεια ύδατα, ασφαλώς 
και στα εσωτερικά ύδατα, στις λίμνες και στα 
ποτάμια. Επομένως, ίσως να μην είναι η πλέον 
ιδανική επιλογή. Ενα μέτρο εκχιονισμού που 
πολλές δυτικές χώρες έχουν αφήσει στο παρελ-
θόν και υιοθέτησαν άλλες τακτικές αντιμετώπι-
σης παγετού και χιονιού. 

Για παράδειγμα, στη Γερμανία αλλά και 
στις βόρειες χώρες δεν ρίχνουν ούτε ένα κιλό 
αλάτι στους δρόμους, στα πάρκα τους, στις 
κοινόχρηστες σκάλες, στο κατώφλι των σπι-
τιών τους. Το αντικατέστησαν με γαρμπίλι, το 
οποίο μαζεύουν την άνοιξη και αποθηκεύουν 

για επόμενη χρήση. Είναι το ψιλό χαλίκι το 
οποίο δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια πάνω απ’ 
το παγωμένο χιόνι και έτσι άνθρωποι και αυτο-
κίνητα κινούνται με ασφάλεια. Ετσι δεν απει-
λούνται τα μεταλλικά μέρη των αυτοκινήτων 
τους με διάβρωση, δεν διαβρώνεται το σκυρό-
δεμα κτιρίων, γεφυρών και οδοστρώματος, δεν 
καίγεται η χαμηλή βλάστηση, δεν αλλοιώνεται 
το νερό, δεν κινδυνεύουν λίμνες και ποτάμια, 
φυτά και ζώα. Η συγκέντρωση χλωριούχων 
στοιχείων στο νερό έχει ως αποτέλεσμα πολλά 
ποτάμια και λίμνες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 
επίπεδα ασφαλείας για την υδρόβια ζωή. Αυτή 
η στροφή, λοιπόν, έγινε λόγω των ισχυρών επι-
πτώσεων που διαπιστώθηκαν μέσα από επι-
στημονικές μελέτες. Θυμάμαι διηγήσεις του 
μπαρμπα-Χρήστου αναφορικά με τον τρόπο 
ξήρανσης ενός δέντρου. Τι έκαναν; Το εξής 

απλό. Εριχναν στη ρίζα του αλάτι (χλωριούχο 
νάτριο). Αν, λοιπόν, το αλάτι μπορεί να ξεράνει 
ολόκληρα δένδρα, σκεφτείτε τι κάνει στη χαμη-
λή βλάστηση! 

Και γιατί εξακολουθούμε να χρησιμοποιού-
με για τον εκχιονισμό και σε όλα τα μήκη και 
πλάτη της χώρας αλάτι; Για τον απλούστατο 
λόγο: Είναι φτηνό και έχει ορατό αποτέλεσμα. 
Οι συνέπειες χάνονται μέσα στις τόσες άλλες 
παθογένειες. Πώς να αλλάξει, λοιπόν, η στάση 
μας απέναντι στο περιβάλλον και στην προστα-
σία των φυσικών πόρων; Τη συντηρούμε μέσω 
των επιλογών μας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Με 
το... φτυάρι στο χέρι»...

Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σκε-
φτούμε κι εμείς το θέμα. Κι ακόμη να πάψουμε 
εμείς, οι «Αθηναίοι», να θέλουμε ο καθένας κι 
ένα εκχιονιστικό στον δρόμο του, όταν στην 
περιοχή μας δεν έχουμε παρά μία-δύο μέρες 
χιόνια! Μην τρελαθούμε κιόλας, ε; Είπαμε, 
αντιπολίτευση σε όλους, αλλά...

Η ΑΚΙΣ
akis@dimokratianews.gr

Το αλάτι δεν κάνει 
πάντα καλό



facebook.com/DimokratiaNews.gr

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή 

facebook.com/DimokratiaNews.gr

Μία απάντηση στους 
παραχαράκτες της ελληνικής 
Ιστορίας, που ονόμασαν την 
Καταστροφή «συνωστισμό»

Στις 30/01 η δημοκρατίακυριακάτικη τιμά τα

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή 

Μία απάντηση στους 
παραχαράκτες της ελληνικής 
Ιστορίας, που ονόμασαν την 
Καταστροφή «συνωστισμό»

Με επίσημες αναφορές, άρθρα, 
απομνημονεύματα & μαρτυρίες 

ανθρώπων που βίωσαν 
τον αιματηρό Αύγουστο του '22

με μία ειδική έκδοση
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο
ι ελπίδες ότι έστω και 
την τελευταία στιγ-
µή η πρωθυπουργός 
θα καταλάβαινε τον 
πρωτοφανή διασυρ-

µό που υφίσταται ο ίδιος, η κυ-
βέρνησή του αλλά και οι θεσµοί 
της χώρας, και θα καθάριζε τον 
βούρκο στο Μέγαρο Μαξίµου, 
θέτοντας εκτός κυβέρνησης τον 
υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γε-
ραπετρίτη µετά τις αποκαλύψεις 
ότι ήταν σε ανοιχτή γραµµή επι-
κοινωνίας µε τον υπόδικο πα-
ρουσιαστή και πρώην µάνατζερ 
της πορνοστάρ Τζούλιας Αλεξαν-
δράτου, Μένιο Φουρθιώτη, εξα-
νεµίστηκαν.

Οχι µόνο τον κρατάει στη θέ-
ση του, αλλά τον στηρίζει µε κά-
θε τρόπο, παρότι αποδείχθηκε ότι 
ακόµα κι από το βήµα της Βου-
λής έλεγε ψέµατα πως δεν έχει 
καµία επικοινωνία µε τον «βούρ-
κο Φουρθιώτη». Είναι πλέον εκτε-
θειµένος και υπόλογος ο ίδιος για 
τα πάρε δώσε του υπουργού του 
µε τον «χαµογελαστό και αγαπη-
τό» Φουρθιώτη, όπως ο ίδιος ο 
υπουργός τον χαρακτήρισε, και 
το αµείλικτο ερώτηµα είναι γιατί 
τον κρατάει στη θέση του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Γιάννης Οικονόµου χθες απα-
ντώντας σε σχετική ερώτηση δή-

λωσε, κοµπιάζοντας σε 
ορισµένα σηµεία 

και µε έκδηλη 
αµηχανία, ότι 

ο υπουργός 
Επικρατεί-
ας και συνο-
µιλητής του 
υπόδικου για 
κακουργήµα-

τα παρουσιαστή «προφανώς και 
εξακολουθεί να απολαµβάνει της 
εµπιστοσύνης του πρωθυπουρ-
γού. Η δήλωση του υπουργού 
Επικρατείας ήταν σαφής και δεν 
αφήνει καµία σκιά για παρερµη-
νεία». Ο κ. Οικονόµου πέταξε την 
µπάλα στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι 
«δεν µας κάνει εντύπωση που ο 
ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από την επίθεση 
στη ∆ικαιοσύνη υιοθετεί τώρα και 
τον εν λόγω κύριο», ενώ συµπλή-
ρωσε ότι «η εντεινόµενη απελπι-
σία και απαξίωσή του καθιστά φυ-
σιολογική τη συµπεριφορά του και 
αναδεικνύει το είδος της αντιπολί-
τευσης που ασκεί». Προφανώς δεν 
έχει καταλάβει την αγανάκτηση 
κάθε σοβαρού ανθρώπου και επι-
µένει να δίδει κοµµατικές διαστά-
σεις σε αυτή τη βροµερή υπόθεση. 

Εμπλέκει τρεις
Αργά χθες το απόγευµα ο Μένιος 
Φουρθιώτης ανάρτησε ακόµα ένα 
µήνυµα του Γιώργου Γεραπετρίτη 
προς τον ίδιο, ακόµα πιο σοβαρό 
και σκανδαλώδες, καθώς εµπλέ-
κει τρεις υπουργούς, τους Αδω-
νι Γεωργιάδη, Στέλιο Πέτσα και 
Θ. Λιβάνιο, σε νοµοθετική ρύθ-
µιση ευνοϊκή για τον Φουρθιώτη 
και αποδεικνύει ότι η κυβέρνη-
ση νοµοθετεί για την εξυπηρέτη-
ση του υπόδικου τηλεπαρουσια-
στή και κατ' εντολήν του. 

Συγκεκριµένα, στο µήνυµα ο 
Γ. Γεραπετρίτης, αφού του ζητάει 
συγγνώµη για τη δυσκολία επι-
κοινωνίας λόγω Covid, τον ενη-
µερώνει ότι επικοινώνησε µε τον 
υφυπουργό κ. Λιβάνιο και ότι αυ-
τός του µετέφερε ότι η ενσωµάτω-
ση έγινε µε το ακριβές περιεχόµε-
νο της οδηγίας και ό,τι είχε εξαρ-
χής αναρτηθεί. Του γράφει ακόµα 
ότι οι κύριοι Γεωργιάδης και Πέ-
τσας τον ενηµέρωσαν ότι δεν εί-
χαν δεσµευτεί για οτιδήποτε άλ-
λο και ότι στο νοµοσχέδιο υπάρ-
χει ρύθµιση για τα τηλεπαράθυ-
ρα και για την παραγραφή στο 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεό-
ρασης, η οποία θα βελτιωθεί. 
«Θα υπάρξει νέα νοµοθετική 
πρωτοβουλία σχετικά σύντο-
µα, που θα αφορά περιφε-

ρειακούς σταθµούς» τον 
ενηµερώνει το κ. Γερα-

πετρίτης και του εκφράζει την... 
εκτίµησή του.

Το θέµα που αφορούσε η 
ρύθµιση δεν είναι ακόµα γνω-
στό, όµως είναι κατάντια υπουρ-
γοί της κυβέρνησης να νοµο-
θετούν κατ' εντολήν ενός υπο-
δίκου για κακουργήµατα και να 
του συµπεριφέρονται σχεδόν µε 
δουλικό τρόπο σαν να είναι αφε-
ντικό τους. 

Επίσης το µήνυµα αυτό εκθέ-
τει ακόµα πιο πολύ τον Γ. Γερα-
πετρίτη, όχι µόνο γιατί νοµοθε-
τεί για λογαριασµό του Φουρθιώ-
τη, αλλά και γιατί αποδεικνύει ότι 
ο ίδιος ψευδόταν ακόµα και χθες, 
όταν δήλωνε ότι απλώς απαντού-
σε στις οχλήσεις του Φουρθιώ-
τη επειδή επικαλείτο κίνδυνο για 
τη ζωή του. Πόσο πιο χαµηλά πια 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Ακό-
µα και µετά από αυτό το επαίσχυ-
ντο µήνυµα ο κ. Μητσοτάκης τον 
εµπιστεύεται;

Οι απαντήσεις στα αµείλικτα 
ερωτήµατα που γεννώνται είναι 
επιτακτικές, καθώς η σιωπή συ-
νιστά συνενοχή. Ιδίως αν λάβει 
κανείς υπόψη του ότι ο υπόδικος 
πρώην µάνατζερ πορνοστάρ απο-
λάµβανε πρωτοφανούς εύνοιας 
από την κυβέρνηση, που του εί-
χε διαθέσει, όπως όλοι γνωρίζου-

µε, ακόµα και αστυνοµικούς για 
τη φύλαξή του, σαν να ήταν κά-
ποιο υψηλό πρόσωπο.

Αλήθεια, ο πρώην υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης µήπως ήρθε η ώρα 
να απαντήσει κι αυτός ποιος ή 
ποιοι επέβαλαν την αστυνοµική 
φύλαξη στον Φουρθιώτη; Ελαβε 
σχετική εντολή από τον κ. Γερα-
πετρίτη, όπως λέγεται; Επίσης ο 
υπουργός ∆ικαιοσύνης µήπως κι 
αυτός πρέπει να απαντήσει για 
το γεγονός ότι ο Φουρθιώτης στη 
φυλακή είχε προνοµιακή µετα-
χείριση, όπως έχει γραφεί στον 
Τύπο; Απάντηση, όµως, οφείλει 
να δώσει και ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης για το 
αν η επικοινωνία του συνεργά-
τη του Ν. Σιγάλα µε τον Φουρ-
θιωτη, στις 27 Ιανουαρίου 2021, 
είχε σχέση µε την εκταµίευση 
των χρηµάτων του προγράµµα-
τος «Συν-Εργασία» που έγινε την 
επόµενη ηµέρα, µε τον Φουρθιώ-
τη να διεκδικεί δεκάδες χιλιάδες 
ευρώ µε ψεύτικα στοιχεία.

Αμείλικτα ερωτήματα 
Γιατί ο πρωθυπουργός κρατά-
ει στη θέση του τον κ. Γεραπε-
τρίτη; Ποιες είναι οι σχέσεις του 
υπουργού Επικρατείας αλλά και 

του Μαξίµου µε τον υπόδικο πα-
ρουσιαστή; Γιατί η κυβέρνηση 
υπεκφεύγει και κατηγορεί τον 
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ, πλέον, είναι αυ-
ταπόδεικτες οι επικοινωνίες του 
Φουρθιώτη µε το Μαξίµου, τον Γ. 
Γεραπετρίτη, τον υπεύθυνο του 
Γραφείου Τύπου της Ν.∆. Νίκο 
Ρωµανό και τον Νίκο Σιγάλα, συ-
νεργάτη του υπουργού Εργασίας 
Κωστή Χατζηδάκη; Πώς ανέχεται 
ο πρωθυπουργός 
να εκβιάζονται 
υπουργοί και 
σ υ ν ε ρ γ ά -
τες του από 
έναν υπό-
δικο πρώ-
ην µάνατζερ 
πορνοστάρ;

 ■ Νέο αποκαλυπτικό μήνυμα έδωσε 
στη δημοσιότητα ο παρουσιαστής. Υπουργοί

νομοθετούν για να τον εξυπηρετήσουν!

Γιάννης Οικονόµου χθες απα-
ντώντας σε σχετική ερώτηση δή-

λωσε, κοµπιάζοντας σε 
ορισµένα σηµεία 

και µε έκδηλη 
αµηχανία, ότι 

ο υπουργός 
Επικρατεί-
ας και συνο-
µιλητής του 
υπόδικου για 
κακουργήµα-

ση νοµοθετεί για την εξυπηρέτη-
ση του υπόδικου τηλεπαρουσια-
στή και κατ' εντολήν του. 

Συγκεκριµένα, στο µήνυµα ο 
Γ. Γεραπετρίτης, αφού του ζητάει 
συγγνώµη για τη δυσκολία επι-
κοινωνίας λόγω Covid, τον ενη-
µερώνει ότι επικοινώνησε µε τον 
υφυπουργό κ. Λιβάνιο και ότι αυ-
τός του µετέφερε ότι η ενσωµάτω-
ση έγινε µε το ακριβές περιεχόµε-
νο της οδηγίας και ό,τι είχε εξαρ-
χής αναρτηθεί. Του γράφει ακόµα 
ότι οι κύριοι Γεωργιάδης και Πέ-
τσας τον ενηµέρωσαν ότι δεν εί-
χαν δεσµευτεί για οτιδήποτε άλ-
λο και ότι στο νοµοσχέδιο υπάρ-
χει ρύθµιση για τα τηλεπαράθυ-
ρα και για την παραγραφή στο 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεό-
ρασης, η οποία θα βελτιωθεί. 
«Θα υπάρξει νέα νοµοθετική 
πρωτοβουλία σχετικά σύντο-
µα, που θα αφορά περιφε-

ρειακούς σταθµούς» τον 
ενηµερώνει το κ. Γερα-

Αίσχος! Το Μαξίμου καλύπτει Γε    ραπετρίτη

σχετική εντολή από τον κ. Γερα-
πετρίτη, όπως λέγεται; Επίσης ο 
υπουργός ∆ικαιοσύνης µήπως κι 
αυτός πρέπει να απαντήσει για 
το γεγονός ότι ο Φουρθιώτης στη 
φυλακή είχε προνοµιακή µετα-
χείριση, όπως έχει γραφεί στον 
Τύπο; Απάντηση, όµως, οφείλει 
να δώσει και ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης για το 
αν η επικοινωνία του συνεργά-
τη του Ν. Σιγάλα µε τον Φουρ-
θιωτη, στις 27 Ιανουαρίου 2021, 
είχε σχέση µε την εκταµίευση 
των χρηµάτων του προγράµµα-
τος «Συν-Εργασία» που έγινε την 
επόµενη ηµέρα, µε τον Φουρθιώ-
τη να διεκδικεί δεκάδες χιλιάδες 
ευρώ µε ψεύτικα στοιχεία.

Αμείλικτα ερωτήματα 
Γιατί ο πρωθυπουργός κρατά-
ει στη θέση του τον κ. Γεραπε-
τρίτη; Ποιες είναι οι σχέσεις του 
υπουργού Επικρατείας αλλά και 

νεργάτη του υπουργού Εργασίας 
Κωστή Χατζηδάκη; Πώς ανέχεται 
ο πρωθυπουργός 
να εκβιάζονται 
υπουργοί και 
σ υ ν ε ρ γ ά -
τες του από 
έναν υπό-
δικο πρώ-
ην µάνατζερ 
πορνοστάρ;

Σιγή ιχθύος 
από ΜΜΕ 

και κόμματα

 ΑΛΓΕΙΝΗ εντύπωση, 
πάντως, προκαλεί η 

σιωπή σχεδόν του συνόλου 
των µέσων ενηµέρωσης στη 
χώρα και ειδικά των κανα-
λιών πανελλαδικής εµβέλει-
ας. Ενας κορυφαίος υπουρ-
γός συνοµιλεί µε υπόδικο 
και οι δηµοσιογράφοι αδια-
φορούν… Πραγµατικά αδια-
νόητο. Παρόµοια σιωπή (της 
ντροπής) παρατηρείται και 
από µέρος του πολιτικού κό-
σµου! Το ΚΙΝ.ΑΛ., επί παρα-
δείγµατι, δεν έκρινε σκόπιµο 
να πει ούτε λέξη! Οσο για 
τον λαλίστατο εκπρόσωπο 
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. 
Ρωµανό, είναι εξαφανισµέ-
νος και δεν έχει πει λέξη.

Το απολογητικό µήνυµα (δεξιά) 

Γεραπετρίτη στον Φουρθιώτη
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Α κουγα χθες το πρωί σε ραδι-
οφωνικό σταθμό τον ελπιδο-
φόρο υφυπουργό Δικαιοσύ-

νης Γιώργο Κώτσηρα να απαντά στη 
νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έριξε 
τρικάκια κατά των φερόμενων βια-
στών της Θεσσαλονίκης, και να ανα-
πτύσσει ενοχλημένος την κυβερνητι-
κή επιχειρηματολογία για το ζήτημα.

Το βασικότερο επιχείρημα ήταν 
ότι η Ν.Δ. άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα 
που ψήφισε η Αριστερά το καλοκαίρι 
του 2019 και αυστηροποίησε τις ποινές 
για τον ομαδικό βιασμό. Η προηγού-
μενη νομοθετική ρύθμιση άφηνε στη 
διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου 
να επιβάλλει στους δράστες του ειδε-
χθούς εγκλήματος την ποινή της ισό-
βιας κάθειρξης. Με τη νέα ρύθμιση η 
Δικαιοσύνη δεσμεύεται να επιβάλλει 
τα ισόβια δεσμά, εάν στο ακροατήριο 
αποδεικνύεται ο ομαδικός βιασμός.

Αν και η Ν.Δ. απείχε από την ψήφι-
ση του προηγούμενου Ποινικού Κώδι-
κα, δεν τον καταψήφισε, για γνωστούς 
διαπλεκόμενους λόγους, και το επιχεί-
ρημα του κ. υφυπουργού όντως είναι 
ενδιαφέρον. Πρόκειται όμως για επι-
χείρημα πολιτικών εντυπώσεων και 
όχι ουσίας. Δεν αρκεί να νομοθετείς 
μια αυστηρή διάταξη, ούτε να γεμί-
ζεις τον Ποινικό Κώδικα με επαπει-
λούμενες ποινές ισοβίων καθείρξε-
ων. Ως Πολιτεία, ως δημόσια Αρχή, 
οφείλεις να διευκολύνεις και σίγουρα 
να μην εμποδίζεις τις λοιπές δημόσιες 
εξουσίες να συλλέγουν όλα τα κρίσι-
μα αποδεικτικά μέσα που θα βοηθή-

σουν το δικαστήριο να επιβάλει τα ισό-
βια δεσμά.

Δηλαδή, στην προκειμένη περί-
πτωση ο ιατροδικαστής έπρεπε να 
εξετάσει το θύμα από την πρώτη ημέ-
ρα που υπέβαλε την καταγγελία στην 
Αστυνομία, και όχι το θύμα να ψά-
χνει τρεις μέρες τον ιατροδικαστή. 
Στην προκειμένη περίπτωση η λήψη 
αίματος από το θύμα και οι τοξικολο-
γικές εξετάσεις έπρεπε να είχαν γίνει 
από την πρώτη στιγμή και όχι να πε-

ράσει μία εβδομάδα. Στην προκειμέ-
νη περίπτωση η Αστυνομία έπρεπε να 
είχε ελέγξει τη δήλωση που είχε υπο-
βάλει το ξενοδοχείο στην Αρχή Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων για 
την άδεια εγκατάστασης καμερών σε 
εσωτερικούς χώρους και με βάση αυ-
τήν να απαιτήσει από την ιδιοκτησία 
του τη χορήγηση του οπτικού υλικού. 

Στην προκειμένη περίπτωση η Αστυ-
νομία όφειλε να έχει κατάσχει από την 
πρώτη ημέρα τα κινητά και τους υπο-
λογιστές των φερόμενων δραστών, 
και όχι να αφήσει να παρέλθουν είκο-
σι ημέρες για να τα αναζητήσει.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, με 
βάση όσα γνωρίζουμε έως τώρα, από 
την ημέρα της καταγγελίας του θύμα-
τος, την Πρωτοχρονιά, έως σήμερα 
δόθηκε άπειρος χρόνος στους φερό-
μενους δράστες για να εξαφανίσουν 
κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που εν-
δεχομένως θα οδηγούσαν στην κατα-
δίκη τους σε ισόβια κάθειρξη. Εάν σε 
όλα αυτά προστεθεί τυχόν μαρτυρία 
της φίλης της καταγγέλλουσας που 
θα αμφισβητεί όσα υποστηρίζει, τό-
τε ας μην εντυπωσιαστούμε αν δούμε 
την κατήγορο να μετατρέπεται σε κα-
τηγορουμένη. Το έργο το ξαναείδαμε, 
σε πρόσφατη καταγγελία βιασμού νε-
αράς από γνωστό ποδοσφαιριστή. Αλ-
λα είπε η φίλη της.

Το κρίσιμο, λοιπόν, δεν είναι η νο-
μοθέτηση της αυστηρής ποινής από το 
Κοινοβούλιο. Το κρίσιμο είναι τι κά-
νουν οι δημόσιες Αρχές που μεσολα-
βούν ως εκτελεστικά όργανα του νό-
μου μεταξύ του Κοινοβουλίου και του 
δικαστικού σώματος. Εάν αμελούν να 
εφαρμόσουν σωστά τον νόμο ή, ακό-
μη χειρότερα, λόγω της τυχόν επωνυ-
μίας των δραστών από πρόθεση δεν 
εφαρμόζουν σωστά τον νόμο, τότε, κ. 
υφυπουργέ, διυλίζουμε τον κώνωπα 
και καταπίνουμε την κάμηλο.

Ο κώνωψ και η κάμηλος

Από τον
ΜΑΝΩΛΗ 

ΚΟΤΤΑΚΗ 

Από την ηµέρα της 
καταγγελίας δόθηκε άπειρος 
χρόνος στους φερόµενους 
δράστες για να εξαφανίσουν 
κρίσιµα αποδεικτικά στοιχεία

Η 24χρονη Γεωργία µετά την κατάθεσή της στον ανακριτή. Ενθετη: Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας

Αίσχος! Το Μαξίμου καλύπτει Γε    ραπετρίτη
Ο Ρωμανός 

δίνει γραμμή 
στον Μένιο:

«Μη μασάς...»
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ απάντηση περίπου είχε δώσει προ-
χθές και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της 
Ν.∆. Νίκος Ρωµανός, συνοµιλητής κι αυτός του 
υπόδικου τηλεπαρουσιαστή, όµως χθες ο, κατά 
τον Γεραπετρίτη, «χαµογελαστός και αγαπητός» 
τον περιποιήθηκε δεόντως, δίνοντας στη δη-
µοσιότητα συνοµιλία τους µε µηνύµατα, όπου 
εµφανίζεται ο Ν. Ρωµανός µε άνεση και οικει-
ότητα να του... δίνει και γραµµή για το τι πρέ-
πει να κάνει στην εκποµπή του. Φαίνεται να 
έχει στείλει µήνυµα λέγοντας στον τηλεπαρου-
σιαστή «µη µασας» και ζητώντας του να «κλεί-
σει το σούργελο». 

Κατά τον Φουρθιώτη, ο Ρωµανός αναφέρε-
ται σε βουλευτή της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης. Ο παρουσιαστής αφού τον ευχαριστεί τον 
ρωτάει αν βλέπει τα αφιερώµατα που έχει κά-
νει στον Ακη Σκέρτσο, στον Χρήστο Σταϊκούρα 
και τον διευθυντή του πρωθυπουργικού γρα-
φείου Γρηγόρη ∆ηµητριάδη, µε τον Ρωµανό να 
τον διορθώνει σχετικά µε τις φωτογραφίες του 
Γρηγόρη ∆ηµητριάδη.

Το κουβάρι
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται τον περα-
σµένο Νοέµβριο, όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στη Βουλή, αναφερόµενος στη λίστα Πέ-
τσα που αρχικά συµπεριλάµβανε και χρήµατα 

στον υπόδικο 
για κακουρ-
γήµατα Μέ-
νιο Φουρθιώ-
τη, είχε ρωτή-
σει ευθέως τον 
κ. Γεραπετρίτη 
για το εάν έχει 
σχέσεις µε τον 
παρουσιαστή! 
Ο κ. Γεραπε-
τρίτης, όµως, 
αρνιόταν κά-
θε επικοινω-
νία, αλλά µε-
τά τον ωµό εκ-
βιασµό του 
Φουρθιώτη και 
την αποκάλυ-
ψη των µεταξύ 
τους κλήσε-
ων, αφού κα-
τηγόρησε τον 

ΣΥΡΙΖΑ ότι επιδίδεται για µία ακόµη φορά σε 
ασκήσεις ανθρωποφαγίας, υποστήριξε, µετα-
ξύ άλλων, πως «ουδέποτε έχω δει ούτε γνωρί-
ζω εξ όψεως τον κύριο Φουρθιώτη. Απάντησα 
σε οχλήσεις του όταν ο ίδιος επικαλείτο απει-
λές κατά της ζωής του». 
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Ρεπορτάζ
Βασίλης Γαλούπης

dimokratia@dimokratianews.gr

Δ 
εν υπάρχει καµιά σκιά» 
για τον υπουργό Επι-
κρατείας, δήλωσε χθες 
ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος για τον εναγκα-

λισµό Μαξίµου - Ν.∆. µε τον Μένιο 
Φουρθιώτη, µέχρι τη στιγµή που τα 
«έσπασαν» και ο υπόδικος τηλεπα-
ρουσιαστής αιχµαλωτίζει πλέον µια 
ολόκληρη κυβέρνηση µε καταιγι-
σµό αποκαλυπτικών αναρτήσεων, 
SMS, τηλεφωνικών κλήσεων και... 
αναπάντητων. 

«Προφανώς και ο κ. Γεραπετρί-
της απολαµβάνει της εµπιστοσύνης 
του πρωθυπουργού» είπε ο Γιάν-
νης Οικονόµου. Και πώς θα γινό-
ταν διαφορετικά όταν ο Γεραπετρί-
της είναι το alter ego του Κυριάκου 
Μητσοτάκη... 

Οταν ο πρωθυπουργός κοιτάζε-
ται στον καθρέφτη, βλέπει το πρό-
σωπο του υπουργού Επικρατεί-
ας. Ο Γεραπετρίτης είναι το χέρι και 
το αυτί του Μη-
τσοτάκη. Τυχόν 
αποποµπή του 
συγκεκριµένου 
υπουργού θα 
ισοδυναµούσε µε 
πολιτικό ακρωτη-
ριασµό του ίδιου 
του πρωθυπουρ-
γού. Με λίγα λό-
για, ο Γεραπετρίτης δεν µπορεί να 
µετατραπεί σε αποδιοποµπαίο τρά-
γο, όσο κι αν η δράση του «καί-
ει» το Μαξίµου. Ακριβώς επειδή 
ο υπουργός Επικρατείας είναι το... 
Μαξίµου. Κι αυτό το γνωρίζουν 
πολύ καλά όλοι, από τον Μητσοτά-
κη µέχρι τον Φουρθιώτη, που χτυ-
πάει ακριβώς εκεί, στην αχίλλειο 
πτέρνα της κυβέρνησης. 

Ο Γεραπετρίτης είναι ο εµπνευ-
στής του «επιτελικού κράτους» που 
ακόµα και µε µια απλή χιονόπτω-
ση, όπως η χθεσινή, καταρρέει µέ-
σα σε ένα 24ωρο. Στην πραγµατι-
κότητα, επιτελικό κράτος σήµαι-
νε έφοδος στο κράτος και υπερσυ-
γκεντρωτισµός σε επίπεδα βαθέος 
κράτους. Είναι αυτός που χειρίστη-
κε εθνικά θέµατα αποδυναµώνο-
ντας τη θέση της Ελλάδας µε ανεκ-
διήγητες δηλώσεις περί 6 ναυτικών 
µιλίων. Είναι αυτός που υπέδειξε 
στον πρωθυπουργό την ανεπαρκή 
για το Προεδρικό Μέγαρο Κατερί-

να Σακελλαροπούλου. Είναι αυτός 
που προκάλεσε κύµα οργής µιλώ-
ντας για τις ΜΕΘ. Και µόνο αυτά θα 
αρκούσαν για να χαρακτηριστεί ο 
άνθρωπος που θεσµικά συµβολί-
ζει κι εκφράζει όσο κανένας άλλος 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οµως, 
ο Γεραπετρίτης είναι πολλά περισ-
σότερα. Είναι ο συµβουλάτορας και 
η ασπίδα του πρωθυπουργού. Εί-
ναι ο βραχίονας της κυβέρνησης 
στη ∆ικαιοσύνη. Είναι αυτός που 
καλείται να σβήσει τις φωτιές όταν 
η κυβέρνηση στριµώχνεται. Κι αυ-
τός που θα εξωραΐσει καταστάσεις, 
µη διστάζοντας να προσβάλει ακό-
µα και τη νοηµοσύνη των πολι-
τών, αν πρέπει να προστατέψει τον 
πρωθυπουργό, άρα και τον ίδιο τον 
εαυτό του. 

Με τον Παπανδρέου
Στην πραγµατικότητα, όµως, ο Γε-
ραπετρίτης είναι πάνω απ’ όλα ένας 
πολιτικός καιροσκόπος. Το ερώτη-
µα εάν είναι ένας δεξιός νοµικός 
που χρησιµοποίησε η κυβέρνη-
ση Παπανδρέου ή ένας πασόκος 

πανεπιστηµια-
κός που βρέθη-
κε δίπλα στον 
Μητσοτάκη εί-
ναι δύσκολο να 
απαντηθεί. ∆εν 
διστάζει να µε-
ταπηδάει από το 
ένα κόµµα στο 
άλλο και να αλ-

λάζει την πολιτική ατζέντα του ανά-
λογα µε το πού φυσάει ο άνεµος. 
«Εκσυγχρονιστής» επί Σηµίτη, σύµ-
βουλος της κυβέρνησης Γιώργου 
Παπανδρέου το 2009, ο «αντ’ αυ-
τού» του Μητσοτάκη στη συνέχεια. 
Παλαιότερα είχε διατελέσει σύµ-
βουλος του υπουργείου Εξωτερι-
κών και του υπουργείου Εσωτερι-
κών, ενώ το 2005 είχε οριστεί και 
µέλος του ∆.Σ. του ΟΤΕ.

Για τον Γιώργο Γεραπετρίτη τα 
κόµµατα φαίνεται ότι έχουν µικρή 
σηµασία. Μεγαλύτερη έχουν οι κυ-
βερνήσεις. Αλλωστε, δεν χρειάστη-
κε να ζητήσει ποτέ την ψήφο των 
πολιτών. Ουδέποτε αγχώθηκε για 
τα κουκιά σε κάποια εκλογική πε-
ριφέρεια, αφού ακόµα και το 2019 
όταν εκλέχθηκε βουλευτής έγινε 
µέσα από το ασφαλές περιβάλλον 
του ψηφοδελτίου Επικρατείας. 

Οι τελευταίες εξελίξεις υποχρε-
ώνουν τον Μητσοτάκη να πληρώ-
σει το τίµηµα της πολιτικής του επι-

βίωσης. Αν αποπέµψει το alter ego 
του, θα είναι µια αποτυχηµένη και 
πανικόβλητη προσπάθεια «περιορι-
σµού της ζηµιάς». Αν τον κρατήσει, 
η κυβέρνηση θα µοιάζει ακόµα πε-
ρισσότερο µε µια µεγάλη χαρούµε-
νη αγκαλιά µε «εκλεκτούς» επιπέ-
δου Φουρθιώτη.

Η νέα υπόθεση που «έσκα-
σε» από προχθές είναι µια ακόµα 
απόδειξη ότι τα τελευταία δυόµισι 
χρόνια η χώρα κατρακυλάει στον 
βούρκο µιας αντιλαϊκής κυβέρ-
νησης ασυδοσίας, ανελευθερίας, 
σκανδάλων, απευθείας ταΐσµατος 
των «ηµετέρων» και νοσηρού ενα-
γκαλισµού µε Φουρθιώτηδες και 
Λιγνάδηδες. Είναι η πρώτη κυβέρ-
νηση που µετατρέπει τον βούρκο 
σε θεσµό. 

Η ιδέα του επιτελικού κράτους 
ανήκει στον Γιώργο Γεραπετρίτη. 
Μπορεί ο ίδιος να τη θεωρεί έργο 
ζωής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
να «τσίµπησε» αµέσως, όµως όταν 

το 2009 την πάσαρε στον Γιώργο 
Παπανδρέου, που δεν φηµίζεται 
για την πολιτική του οξυδέρκεια, 
από το ένα αυτί µπήκε και από το 
άλλο βγήκε.  Η γνωριµία του Γερα-
πετρίτη µε τον Μητσοτάκη χρονο-
λογείται από τα χρόνια που ο πρω-
θυπουργός ήταν υπουργός ∆ιοι-
κητικής Μεταρρύθµισης. Το 2016 
ο Μητσοτάκης τον ενέταξε στο 
συµβουλευτικό σώµα της Ν.∆. για 
την κατάρτιση του κυβερνητικού 
της προγράµµατος, έχοντας εντυ-
πωσιαστεί από τον αέρα εκσυχρο-
νισµού του Γεραπετρίτη και την 
ιδέα περί «επιτελικού κράτους». 

Φανφάρα
Οµως, το επιτελικό κράτος συνετρί-
βη όταν αναµετρήθηκε µε την πραγ-
µατικότητα. Η επιχειρησιακή φαν-
φάρα περί συντονισµού έχει κατα-
ντήσει ανέκδοτο στα social media σε 
περιπτώσεις όπως µια χιονόπτωση, 
όµως η ανυπαρξία του είχε τραγικά 

αποτελέσµατα στη µεγαλύτερη οι-
κολογική καταστροφή του τόπου το 
περασµένο καλοκαίρι στην Εύβοια. 

Στο πρώτο υπουργικό συµβού-
λιο, στις 10 Ιουλίου 2019, ο υπουρ-
γός Επικρατείας παρουσίασε το µο-
ντέλο του επιτελικού κράτους, που 
στην πραγµατικότητα µετέτρεπε το 
Μαξίµου σε υπερσυγκεντρωτικό και 
δυσκίνητο, σε ένα «κλειστό κλαµπ» 
που γίνεται όλο και πιο δυσώδες. Τα 
εφέ για µηχανισµούς στόχων ανά 
εξάµηνο στα υπουργεία, συντονι-
σµούς, χρονοδιαγράµµατα και αξι-
ολόγηση της κυβέρνησης γκρεµί-
στηκαν από τους πρώτους µήνες.

«Η κυβέρνηση φέρνει ένα νοµο-
σχέδιο το οποίο κατατείνει να δηµι-
ουργήσει ένα σύγχρονο εγχειρίδιο 
διακυβέρνησης» ήταν τα λόγια του 
κ. Γεραπετρίτη. Οµως, η αποτυχία 
για τον περιβόητο συντονισµό των 
υπουργείων, την παρακολούθηση 
και την υποστήριξη του κυβερνητι-
κού έργου γίνεται εµφανής καθηµε-

Τυχόν αποποµπή
του υπουργού Επικρατείας 

θα ισοδυναµούσε µε 
πολιτικό ακρωτηριασµό

του πρωθυπουργού 

 ■ Από το Δ.Σ. του ΟΤΕ και τις κατηγορίες 
για τη Siemens, εκσυγχρονιστής επί Σημίτη 

και μετά «alter ego» του Μητσοτάκη 

Γεραπετρίτης: Βίος και πολιτεί  α ενός πολιτικού καιροσκόπου

Ο υπόδικος τηλεπαρουσιαστής Φουρ-
θιώτης αιχμαλωτίζει πλέον μια ολό-

κληρη κυβέρνηση με καταιγισμό απο-
καλυπτικών αναρτήσεων, SMS, τηλε-

φωνικών κλήσεων και... αναπάντητων

Εμπνευστής του φιάσκου 

με το «επιτελικό κράτος»
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Δεν δίστασε να «χαρίσει» στον Ερντογάν τα 12 μίλια 

 ΜΙΑ συνέντευξη στον Alpha τον Οκτώβριο 
του 2020 προκάλεσε τεράστια ζημιά για τα 

εθνικά μας συμφέροντα. Την ανόητη τοποθέτη-
ση από το alter ego του Μητσοτάκη για τα 12 ναυ-
τικά μίλια θα την έκανε μόνο ο Ερντογάν. Στη συ-
νέχεια, ως είθισται στις γκάφες του, ο Γεραπετρί-
της προσπάθησε να τα μαζέψει κάνοντας λόγο 
για παρερμηνεία, αλλά το κακό είχε γίνει, αφού 
η τουρκική πλευρά ήδη πανηγύριζε. 

Αναφερόμενος στις κόκκινες γραμμές για 
τα Ελληνοτουρκικά, είπε: «Η κόκκινη γραμμή εί-
ναι η εθνική κυριαρχία και, όταν λέμε εθνική κυ-
ριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρι-
κά ύδατα, τα οποία σήμερα είναι προσδιορισμέ-
να στα έξι ναυτικά μίλια». Και συνέχισε, ολοκλη-

ρώνοντας την καταστροφική του δήλωση: «Οι 
εύκολοι λεονταρισμοί για την επέκταση μονο-
μερώς στα 12 μίλια που αποτελεί ένα δικαίωμα 
της ελληνικής Πολιτείας και το οποίο θα ασκή-
σει σε χρόνο τον οποίο η ίδια θα επιλέξει δεν εί-
ναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να τεθεί εν θερμώ. 
Είναι υποχρέωσή μας να αναδείξουμε την υπο-
κρισία της Τουρκίας και να την απομονώσουμε 
διπλωματικά».

Και μόνο ότι, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές 
του, ο Γεραπετρίτης, που δηλώνει δημόσια τέ-
τοιες επικίνδυνες για τα εθνικά συμφέροντα κου-
βέντες, μπορεί να εκπροσωπεί τον πρωθυπουρ-
γό στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στους διεθνείς 
οργανισμούς προκαλεί τρόμο.

Γεραπετρίτης: Βίος και πολιτεί  α ενός πολιτικού καιροσκόπου

ρινά στα δύο χρόνια του αλαλούμ με 
την πανδημία, ενώ η δήθεν ευελι-
ξία και τα μικρά σχήματα πήγαν πε-
ρίπατο από ορδές μετακλητών. 

Η πρώτη του εμπλοκή με τα δη-
μόσια πράγματα ήταν η συμμετοχή 
του στο Δ.Σ. του ΟΤΕ επί προεδρί-
ας Παναγή Βουρλούμη. Οπως όλο 
το τότε Δ.Σ., ο Γεραπετρίτης βρέθη-
κε τότε κατηγορούμενος για παλιές 
αμαρτίες και συγκεκριμένα για το 
σκάνδαλο Siemens.  

Οπως είχε δηλώσει τον Οκτώ-
βριο του 2019, «ο ΟΤΕ ήταν ένα πο-
λύ μεγάλο σχολείο. Αντιλήφθηκα τη 
σημασία συμμετοχής σε ένα συλλο-
γικό όργανο υψηλού κύρους. Αντι-
λήφθηκα επίσης τη δύναμη της 
αδράνειας που συνδέεται με τη με-
τριότητα και τη διαφθορά». 

Το 2012 ο Γεραπετρίτης απηλ-
λάγη με βούλευμα για την υπόθε-
ση Siemens, μαζί με άλλα 12 άτο-
μα, για τις κατηγορίες σε βαθμό κα-
κουργήματος. 

Με ΦΕΚ το 2021 
του δόθηκαν 

οι υπερεξουσίες
πάσης φύσεως

Ακόμα και στην Ε.Ε. και 
σε διεθνείς οργανισμούς

Ο ΚΑΡΠΑΘΙΏΤΗΣ, νομικός, έχει 
αρμοδιότητες που θα τις ζήλευε κά-
θε άλλος υπουργός. Η εξουσία του 
ως υπουργού Επικρατείας τον καθι-
στά τον πιο ισχυρό παίκτη μετά τον 
πρωθυπουργό. 

Σύμφωνα με την πρωθυπουρ-
γική απόφαση για τις αρμοδιότητές 
του, έχει την ευθύνη για την υπο-
στήριξη των ενεργειών και των δρά-
σεων του πρωθυπουργού που απο-
βλέπουν στη διασφάλιση της ενότη-
τας της κυβέρνησης και της συνο-
χής του κυβερνητικού έργου, όπως 
ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η 
παρακολούθηση και ο συντονισμός 
μεταξύ των υπουργείων.

Με ΦΕΚ τον Οκτώβριο του 2021 
του δόθηκαν υπερεξουσίες. Στις 
αρμοδιότητες προβλέπεται ακό-
μα η συνδρομή στον πρωθυπουρ-
γό για πάσης φύσεως θεσμικά ζητή-
ματα που άπτονται της λειτουργίας 
του δημοκρατικού πολιτεύματος και 
των σχέσεων μεταξύ εκτελεστικής 
και νομοθετικής λειτουργίας, ιδίως 
δε θέματα οργάνωσης και λειτουργί-
ας των θεσμών, της κυβέρνησης και 
των κυβερνητικών οργάνων, καθώς 
και καλή νομοθέτηση.

Οι διορισμοί
Στον καθηγητή υπάγονται πλέον και 
ο διορισμός, η πρόσληψη, η από-
σπαση, η μετάταξη και η λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του προσω-
πικού των υπηρεσιών που υπάγο-
νται στον πρωθυπουργό, αλλά και 
η εποπτεία και η ρύθμιση οργανω-
τικών θεμάτων επιτροπών, οργανι-
σμών και φορέων που υπάγονται 
στον πρωθυπουργό. 

Επίσης, η πρόταση για την έκδο-
ση ατομικών και κανονιστικών δια-
ταγμάτων, η πρόταση για την έκδοση 
διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων 
από κοινού με άλλους υπουργούς, 
αν. υπουργούς και υφυπουργούς, η 
υποβολή ερωτημάτων προς το Νο-
μικό Συμβούλιο του Κράτους και η 
αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων 
και πρακτικών, και η εκπροσώπηση 
του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊ-
κή Ενωση και στους διεθνείς οργα-
νισμούς. Το τελευταίο ίσως να είναι 
και το πιο σημαντικό.

ΤΟΝ Αύγουστο του 2018, ο 
55χρονος καθηγητής Συνταγ-
ματικού Δικαίου δήλωνε στην 
«Καθημερινή»: «Συγγνώμη ζη-
τάς ακόμη κι αν δεν έχεις συμ-
μετοχή και ευθύνη, τη ζητάς 
εφόσον έχεις μια ελάχιστη 
εξουσία απέναντι σε εκείνον 
ο οποίος θρηνεί. Τη συγγνώ-
μη την οφείλουμε ηθικά όλοι».

«Ο κυνισμός, η έλλειψη ει-
λικρίνειας και ευθυκρισίας 
έκανε τους πάντες να νιώθουν 
πολύ θυμωμένοι, προσβεβλη-
μένοι» τόνιζε ακόμα με αφορμή 
την τραγωδία στο Μάτι. 

«Δεν υπάρχει ευθύνη χω-
ρίς σφάλμα και, αν υπάρχει ευ-
θύνη, οφείλει να υπάρχει και 
συνέπεια. Δεν νοείται ευθύ-
νη χωρίς σφάλμα, δεν νοεί-
ται σφάλμα χωρίς κύρωση. Το 

να έρχεσαι ανέξοδα και να λες 
αναλαμβάνω πολιτική ευθύνη, 
δεν είναι παρά ένας πολιτικός 
βερμπαλισμός που υποβαθμί-
ζει τα πολιτικά ήθη. Είναι πά-
ρα πολύ δημαγωγικό. Οφείλεις 
να διαπιστώσεις εάν υπάρχει 
σφάλμα και να αποδώσεις τις 
ευθύνες, να πληρώσει αυτός 
που ευθύνεται, είτε είναι διοι-
κητικό είτε κυβερνητικό στέ-
λεχος. Αλλά το να αναλαμβά-
νεις ενδεχόμενη ευθύνη χωρίς 
να αναγνωρίζεις σφάλμα είναι 

ένας πολιτικαντισμός εξαιρετι-
κά παλαιού τύπου».

Αλήθεια, ποιος πλήρωσε 
για τα λάθη στην Εύβοια; Ποιος 
πλήρωσε για την επιλογή ενός 
μέτριου και σχετικά άγνωστου 
ηθοποιού και σκηνοθέτη σαν 
τον Λιγνάδη για το Εθνικό Θέ-
ατρο; Ποιος πληρώνει για τις 
τηλεφωνικές επικοινωνίες με 
άτομα σαν τον Φουρθιώτη, 
για τα λεφτά που έπαιρνε, και 
ποιος τον άφηνε να μπαινο-
βγαίνει στα υπουργεία και να 
κλοτσάει πόρτες; Και, τέλος, 
ποιος πληρώνει για το επικοι-
νωνιακό χάος με την πανδη-
μία, που έχει τρελάνει τον κό-
σμο, αλλά κυρίως για τους χι-
λιάδες νεκρούς της πανδημίας, 
που, αν το ΕΣΥ είχε θωρακιστεί 
έγκαιρα, θα είχαν σωθεί; 

Ξεχνάει εύκολα: 
Αλλα έλεγε πριν 
γίνει υπουργός, 

άλλα κάνει

ΟΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΕΣ δηλώσεις 
του Γεραπετρίτη για τις ΜΕΘ 
τον Νοέμβριο του 2020, με το 
ΕΣΥ να καταρρέει και τους νε-
κρούς να αυξάνονται καθημε-
ρινά, προκάλεσαν σάλο. 

Η απαξίωση με την όποια 
μίλησε, όμως, δεν ήταν τυ-
χαία, αλλά προϊόν της ξεκά-
θαρης κυβερνητικής γραμ-
μής. Το ίδιο πνεύμα υπήρ-
ξε ξανά το 2021 με τον τρό-
πο που μίλησε για τις ΜΕΘ ο 
Μητσοτάκης στη Βουλή, αλλά 
και με την αντίδραση του Μα-
ξίμου στην περιβόητη μελέτη 
του Τσιόδρα. 

Ο κ. Γεραπετρίτης είχε ξε-
σηκώσει το πανελλήνιο όταν 
είχε δηλώσει: «Προφανώς θα 
θέλαμε να είχαμε και δύο και 
τρεις και πέντε χιλιάδες ΜΕΘ. 
Να έχουμε, όμως, υπ’ όψιν, 

ότι οι ΜΕΘ δεν είναι η λύση, 
θα πρέπει πρώτα να προφυ-
λασσόμαστε οι ίδιοι ώστε να 
μη χρειάζεται να προσφεύ-
γουμε σε αυτές τις Μονάδες. 
Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 
5.000 ΜΕΘ, αυτό θα σήμαινε 
ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγα-
λύτερο αριθμό νεκρών. Διότι η 
θνητότητα μέσα στις ΜΕΘ εί-
ναι στο μισό». 

Αποκάλυψη
Το χέρι του Μητσοτάκη απλώ-
θηκε και στην επιτροπή ειδι-
κών με υποδείξεις του Γερα-
πετρίτη στους επιστήμονες τι 
θα αποφασίσουν. 

Οπως αποκάλυψε η «δη-
μοκρατία» κατά τη συνεδρί-
αση της 19ης Μαρτίου 2021, 
όπου αποφασίστηκε το πρώτο 
άνοιγμα που ήθελε το Μέγαρο 

Μαξίμου, αυτό των κομμωτη-
ρίων και των κέντρων περιποί-
ησης νυχιών (υπήρχαν δέκα 
διαφωνίες επιστημόνων μετα-
ξύ των οποίων και ο Σωτ. Τσι-
όδρας), η κυβέρνηση έδωσε 
μέσω του Γεραπετρίτη στους 
ειδικούς την κατεύθυνση με 
την οποία έπρεπε να κινηθούν 
οι εισηγήσεις τους.

Σύμφωνα με τα ντοκουμέ-
ντα, «ο υπουργός Επικρατείας 
επισήμανε στα μέλη της επι-
τροπής ότι κρίνεται απαραί-
τητη η αναπροσαρμογή των 
εφαρμοσμένων μέτρων, ώστε 
να υπάρξει εκτόνωση των πο-
λιτών και να επαναλειτουρ-
γήσουν δραστηριότητες που 
έχουν τη μικρότερη δυνατή 
επίπτωση στην επιδημιολογι-
κή εικόνα, η οποία εξακολου-
θεί να παραμένει κρίσιμη».

Κυνικός με τους θανάτους στην πανδημία, 
χειραγωγούσε την Επιτροπή Ειδικών
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ΤΟ ΒΑΘΥ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

...ας σταματήσει πια ο λαϊκι-
σμός. Φταίνε οι ανεύθυνοι πο-
λίτες, οι κακοί οδηγοί, η Αττι-
κή Οδός, οι μετεωρολόγοι, οι 
αστρολόγοι και άλλοι. Σε κα-
μιά περίπτωση όμως δεν φταί-
ει η κυβέρνηση!

Ω

ΚΥΡΙΕ

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΑ

1858...
Τ ο  γ α µ ή -
λιο εµβατή-
ριο του Φέλιξ 
Μέν τ ε λσον 
ακούγεται για 
πρώτη φορά 
στον γάµο της 
πριγκίπισσας 
της Αγγλίας Βικτόρια και του 
πρίγκιπα της Πρωσίας Φρειδε-
ρίκου. 

1935...
Ο ποιητής Ανδρέας Εµπειρίκος 
δίνει µία ιστορικά σηµαντική 
διάλεξη «Περί Σουρεαλισµού» 
στη Λέσχη Καλλιτεχνών, εισά-
γοντας, ουσιαστικά, τον υπερ-
ρεαλισµό στην Ελλάδα. 

1971...
Ο Τσαρλς Μάνσον κρίνεται 
ένοχος φόνου εκ προµελέτης 
της ηθοποιού Σάρον Τέιτ, συ-
ζύγου του σκηνοθέτη Ροµάν 
Πολάνσκι, κι άλλων έξι ατό-
µων στο σπίτι της στο Μπέβερλι 
Χιλς, τον Αύγουστο του 1969.

2015...
Πραγµατοποιούνται εκλογές 
στην Ελλάδα για τον σχηµα-
τισµό κυβέρνησης, τις οποίες 
κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. 

2015...
Πεθαίνει ο Ντέ-
µης Ρούσσος, 
Ελληνας τρα-
γουδιστής και 
µουσικός. Εγι-
νε γνωστός δι-
εθνώς ως µέλος 
του συγκροτή-
µατος Aphrodite's Child µαζί µε 
τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και 
γνώρισε πολλές επιτυχίες κατά 
τη διάρκεια της προσωπικής του 
σταδιοδροµίας, ιδίως τη δεκαετία 
του 1970.

ΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΛ

OΤΑΝ είσαι άνεργος, έχεις 
έναν καηµό. Οταν όµως ψά-
χνεις για δουλειά, τότε κοι-
τάς αυτή να είναι, ει δυνατόν, 
και ξεκούραστη. Μια τέτοια 
δουλειά είναι αυτή του βου-
λευτού.  Και ακόµη πιο ξε-
κούραστη του βουλευτού της 
Νέας ∆ηµοκρατίας. Αν έχεις 
την τύχη να είσαι βουλευτής 
του κυβερνώντος κόµµατος, 

είσαι Θεός. Ουδείς σε ρωτάει 
και ουδείς σε ενοχλεί. Αλλοι 
φροντίζουν και ιδρώνουν 
για σένα. Κάπου κάπου σου 
στέλνουν ένα κείµενο 70 ή 
100 σελίδων να το υπογρά-
ψεις, χωρίς να προλαβαί-
νεις να το διαβάσεις, διότι 
είναι επείγον! ∆εν πειράζει, 

το έχουν διαβάσει άλλοι για 
σένα. Είσαι υποχρεωµένος 
να ανέχεσαι χωρίς να µιλάς 
τα καπρίτσια του κ. Πατέλη, 
τους σαλτιµπαγκισµούς του 
Αδωνη, τα καραγκιοζιλίκια 
του Πέτσα, την άλωση του 
κόµµατος από σηµιτανθρώ-
πους και κνίτες, τις ύβρεις 

των ειδικών, τις αρπαχτές µε 
τα PCR, τις βλασφηµίες του 
κ. Μόσιαλου, το φιάσκο του 
EastMed, τις προκλήσεις των 
Πακιστανών, τη διαφήµιση 
της µαντίλας και αιδηµόνως 
να σιωπάς. Βέβαια, είσαι 
ελεύθερος να λιβανίζεις τον 
κ. Μητσοτάκη,  όπως ο κ. Μα-
νωλάκος.

Χρήστος Μπολώσης

ΡΙ
ΠΕ

Σ Η πιο ξεκούραστη δουλειά

Ν
έα σφοδρή επίθε-
ση στην κυβέρνη-
ση, µε αφορµή τη 
νέα έρευνα του κα-
θηγητή Σωτήρη 

Τσιόδρα, εξαπέλυσε χθες η Ελ-
ληνική Λύση. Οπως αναφέρει 
σε ανακοίνωσή της, «σύµφωνα 
µε νέα επιδηµιολογική µελέτη 
που συνυπογράφει ο κ. Τσιό-
δρας, καταρρίπτεται πλήρως ο 
κυβερνητικός ισχυρισµός πε-
ρί επίτευξης “ανοσίας αγέλης” 
µέσω εµβολιασµού, αφού δεν 
υπάρχει στην παγκόσµια αγορά 
εµβόλιο που να αποτρέπει την 
προσβολή από τον ιό. 

Με αυτόν τον τρόπο τεκµη-
ριώνεται η αποτυχία του κατα-
στροφικού µοντέλου που επέ-
βαλε η κυβέρνηση για την αντι-
µετώπιση της πανδηµίας» ανα-
φέρει το κόµµα του Κυριάκου 
Βελόπουλου και καταλήγει: «Τα 
κατασταλτικά µέτρα, η υποχρε-
ωτικότητα, η κατασυκοφάντη-

ση της αντίθετης επιστηµονι-
κής άποψης και οι υβριστικές 
επιθέσεις κατά Ελλήνων πολι-
τών αποδεικνύεται ότι δεν συ-
νιστούσαν επιστηµονική άπο-
ψη, αλλά πολιτικό έγκληµα της 
Ν.∆.». Η Ελληνική Λύση καταγ-
γέλλει πως «η εγκληµατική πο-
λιτική της κυβέρνησης έχει µε-
τατρέψει την υγειονοµική κρί-

ση σε εθνική τραγωδία». Κα-
τηγορεί δε τη Νέα ∆ηµοκρατία 
πως, «αδυνατώντας να υπερα-
σπίσει τις ζωές των Ελλήνων, 
καταφεύγει στην επικοινω-
νιακή υποβάθµιση του αριθ-
µού των νεκρών. Τα φαινόµε-
να, όµως, ακόµα και γελοιοποί-
ησης των θανάτων στα συστη-
µικά ΜΜΕ, παρουσία µάλιστα 

γιατρών, προκαλούν ολόκλη-
ρη την κοινωνία». Και καταλή-
γει µε τη διαπίστωση ότι «η σι-
ωπή του ΕΣΡ µπροστά σε αυ-
τές τις απίστευτες αθλιότητες 
που προσβάλλουν ακόµα και 
τη µνήµη νεκρών αποδεικνύ-
ει τον εγκάθετο ρόλο του, ως 
τιµωρού όσων ασκούν κριτική 
στην κυβέρνηση».

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ: ΨΕΥΔΗ ΤΑ ΠΕΡΙ «ΤΕΙΧΟΥΣ ΑΝΟΣΙΑΣ»
Σφοδρή επίθεση
στην κυβέρνηση

μετά τη νέα  έρευνα 
του καθηγητή Τσιόδρα

Η «Γέφυρα» στηρίζει τον Τσίπρα. Συνεχίζεται το μπάχαλο
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος 
προτείνει εκλογή ηγεσίας από τη βάση και 
τριετή θητεία στελεχών, τάσσονται οι εκ-
συγχρονιστές της «Γέφυρας» στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Οπως αναφέρουν σε κοινή τους δή-
λωση οι Αντώνης Λιάκος, Νίκος Μπίστης, 
Σπύρος ∆ανέλλης και Παναγιώτης Πανα-
γιώτου: «Η πρόταση ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις για ένα δηµοκρα-
τικό και συµµετοχικό κόµµα, ενώ επιτα-
χύνει τη διεύρυνση και τον µετασχηµατι-
σµό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία».

Την ίδια ώρα, ρίχνοντας, όπως είναι 
µαθηµένοι, κι άλλο λάδι στην εσωκοµµα-
τική φωτιά, αναθεµατίζουν -φωτογραφί-
ζοντας τον Παύλο Πολάκη- κάθε προσπά-
θεια δαιµονοποίησης της αντίθετης άπο-
ψης και προαναγγέλλουν (και αυτοί…) την 
κατάθεση προτάσεων, «ώστε να αποφευ-
χθούν παθογένειες και πρακτικές του πα-
ρελθόντος, και να διασφαλιστούν η δια-
φάνεια και η αντιπροσωπευτικότητα στην 
εκλογή του κεντρικού οργάνου του κόµ-
µατος».
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ενός «καθεστώτος συνεργασίας» στις 
δύο πλευρές του Αιγαίου. Από την 
πλευρά του ο Νίκος Χαραλαµπίδης της 
Greenpeace καταφέρεται εναντίον της 
δηµιουργίας του EastMed, λέγοντας ότι 
δεν υπάρχει χώρος για «ορυκτά καύσι-
µα». Χρειαζόµαστε τέτοιον αγωγό, ανα-
ρωτιέται, πριν ο ίδιος δώσει την ηχη-
ρή απάντηση «όχι»! Υποστηρίζει µάλι-
στα ότι ακόµη και εάν υπάρχει εξαίρεση 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αυτή θα εί-
ναι µόνον για 10 χρόνια, κάνοντας λό-
γο για µια «απόφαση που δεν έχει νόη-
µα από όπου και να την προσεγγίσεις».

Η δε παρουσία του πρώην υπουρ-
γού Εξωτερικών Γ. Κατρούγκαλου δεν 
φαίνεται να έχει κανένα νόηµα στο όλο 
ντοκιµαντέρ, καθώς, πέρα από το να 
υπενθυµίσει την επίσκεψη Ερντογάν το 
2017 και να τονίσει την «πίστη» του στην 
ελληνοτουρκική φιλία και να προτείνει 
ξανά την προσφυγή στη Χάγη, δεν λέει 
ουσιαστικά τίποτε, παρά µόνον προσδί-
δει κύρος στην τουρκική προπαγάνδα. 

Στο ίδιο ντοκιµαντέρ εργαλειοποι-
ούνται δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωµα-
τούχων, µεταξύ των οποίων και της 
πρώην συµβούλου του ύπατου αρµο-
στή της Ε.Ε. για την Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, Νάταλι Τότσι, 
η οποία τονίζει ότι EastMed θα φτιαχτεί 
µόνον αν συµµετέχει η Τουρκία. 

ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΜΕ ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μητσοτάκης συγκυβερνά με τον 
Μένιο Φουρθιώτη. Αυτό προκύπτει ως συμπέρα-
σμα από τα SMS τα οποία ο υπόδικος τηλεπαρουσι-
αστής αποκαλύπτει πως αντάλλασσε με στελέχη της 
κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Η ΥΠΑΡΞΗ των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που 
δημοσιοποιεί ο Φουρθιώτης δεν έχει διαψευσθεί 
και εκθέτει ανεπανόρθωτα όχι μόνον τα εμπλεκό-
μενα πρόσωπα, αλλά και το σύνολο της κυβέρνη-
σης.  Το συμπέρασμα που προκύπτει από την ανά-
γνωσή τους είναι ανατριχιαστικό: ο υπουργός Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης συνεννοούνταν 
με τον Φουρθιώτη για νομοσχέδια που αφορούσαν 
την τηλεοπτική επιχείρηση που εργαζόταν ο δεύτε-
ρος και, μάλιστα, εμπλέκει σε αυτές τις συνεννοή-
σεις και τον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιά-
δη και τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Θεόδωρο Λιβάνιο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, στα δημοσιευμένα SMS του Φουρ-
θιώτη περιλαμβάνονται και μερικά από εκείνα που 
του έστελνε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της 
Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός. Ο Νίκος Ρωμα-
νός στα επίμαχα SMS φαίνεται να εκτελεί καθήκο-
ντα… σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας των 
εκπομπών του Φουρθιώτη!

ΚΑΙ ΕΝΩ όλα αυτά τα δυσώδη και τριτοκοσμικά 
έρχονται στο φως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προ-
σπαθεί να συσκοτίσει την αληθινή εικόνα, δηλώ-
νοντας διά του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάν-
νη Οικονόμου ότι «δεν υπάρχει καμία σκιά για τον 
υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποί-
ος προφανώς απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του 
πρωθυπουργού».

Η ΜΠΟΧΑ που εκλύεται από το υπουργικό συμ-
βούλιο και το Μέγαρο Μαξίμου είναι ανυπόφορη, 
και η εικόνα για την Ελλάδα που δημιουργείται στο 
εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό αδι-
κεί τον λαό μας.

ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΟΥ φαεινότερον ότι η δραστηριότητα 
της κυβέρνησης τέμνεται σε διάφορα σημεία με τον 
κόσμο της παραβατικότητας και ο πρωθυπουργός 
δεν έχει πρόθεση να εφαρμοστούν οι άγραφοι νόμοι 
της ανάληψης πολιτικής ευθύνης για την κατάστα-
ση, αποπέμποντας κλοτσηδόν εκείνους που είχαν ρί-
ξει το κράτος στα πόδια του Φουρθιώτη. Κι αφού οι 
άγραφοι νόμοι της ευθιξίας και της επιδίωξης της δι-
αφάνειας στον πολιτικό βίο δεν εφαρμόζονται, η ελ-
ληνική Δικαιοσύνη έχει την ιερή υποχρέωση να με-
ριμνήσει να εφαρμοστούν οι γραπτοί νόμοι.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν ψήφισαν Φουρθιώτη ως… συ-
γκυβερνήτη.

ΜΕ ΡΕΥΜΑ από την ελληνική πλευρά έκαναν τις «εκλογές» τους στο 
ψευδοκράτος των Κατεχοµένων, σύµφωνα µε αποκαλύψεις τουρκο-
κυπριακών µέσων. Συγκεκριµένα µε τίτλο «Ο Τατάρ ζήτησε βοήθεια 
από τον Αναστασιάδη» τουρκοκυπριακό µέσο αποκαλύπτει ότι οι αρµό-

διοι της «τουρκοκυπριακής 
Αρχής ηλεκτρισµού» συνα-
ντήθηκαν µε τον Πρόεδρο 
της Κύπρου Νίκο Αναστα-
σιάδη, ζητώντας µε εντολή 

του κατοχικού ηγέτη Ερσίν Τατάρ 135 µεγαβάτ ηλεκτρικού ρεύµατος καθ’ όλη τη διάρκεια 
της «εκλογικής διαδικασίας» της 23ης Ιανουαρίου στα Κατεχόµενα. Το αίτηµα του Τατάρ έγι-
νε αποδεκτό από τις κυπριακές Αρχές, γράφει η εφηµερίδα. Περιµένουµε τώρα τους νεοε-
κλεγέντες βουλευτές του ψευδοκράτος να µην «αναγνωρίζουν» την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

!Κατεχόμενα: Εκλογές
με δανεικό ρεύμα

Απαράδεκτη ελληνική
συμμετοχή σε ντοκιμαντέρ

για τον EastMed, με πρώτο και 
καλύτερο τον Π. Ιωακειμίδη

Από παλαιότερη συνάντη-
ση Μητσοτάκη, Μέρκελ

Ο Π. Ιωακειµίδης

OFF THE RECORD
ΜΝΗΜΕΣ από τη διαχείριση των προηγούμενων 
θεομηνιών ξύπνησε ο τρόπος με τον οποίο αντιμε-
τώπισαν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι αυτήν την κα-
κοκαιρία. Κι ενώ περίμενε κανείς ότι τα παθήματα 
θα έχουν γίνει μαθήματα, διαπιστώνεται μάλλον 
το αντίθετο. Εχοντας υποστεί μάλιστα τεράστιο 
(και επικοινωνιακό) πλήγμα από τις πυρκαγιές 
του καλοκαιριού η κυβέρνηση, υπήρχε η ελπίδα 
ότι θα ήταν καλύτερα προετοιμασμένη...

■ Γεια σου, 
τσολιά µου!

ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

Σ
τις πάντα φιλόξενες για τους 
«απόστολους του µαρασµού» 
συχνότητες του τουρκικού 
πρακτορείου TRT World φι-
λοξενήθηκε ο γνωστός για 

τις θέσεις του Παναγιώτης Ιωακειµί-
δης του ΕΛΙΑΜΕΠ, παρέα µε τον το-
µεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Κα-
τρούγκαλο και τον... γενικό διευθυντή 
της Greenpeace στην Ελλάδα Ν. Χαρα-
λαµπίδη. 

Ο λόγος για ένα ντοκιµαντέρ σχε-
τικά µε τον EastMed, µε το όνοµα The 
Pipe Dream (το όνειρο του αγωγού), το 
οποίο δηµοσιεύτηκε πριν από 10 ηµέ-
ρες στο YouTube και στο οποίο η τουρ-
κική προπαγανδιστική µηχανή ως ήταν 
αναµενόµενο αναπαρήγαγε το σύνολο 
του αφηγήµατος της Τουρκίας κατά του 
αγωγού. 

Ως «ηχείο» της τουρκικής προπα-
γάνδας, που επί της ουσίας λέει ότι τί-
ποτε «δεν προχωρά» χωρίς την Τουρ-
κία, ο Παναγιώτης Ιωακειµίδης εµ-
φανίζεται στο ντοκιµαντέρ να επανα-
λαµβάνει τα γνωστά επιχειρήµατα του 
ΕΛΙΑΜΕΠ περί ανάγκης δηµιουργίας 



δ 10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ελληνική κοινωνία ΥΠΟΦΕ-
ΡΕΙ. Σε όλα τα επίπεδα, οικο-
νομικά και ηθικά. Δεν είναι 

μια πεσιμιστική άποψη, αλλά μια συνολι-
κή διαπίστωση, όταν προσεγγίζεις αντι-
κειμενικά τα γεγονότα. 

Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτά-
κη είναι η χώρα με το ακριβότερο ρεύ-
μα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι η χώ-
ρα που ματώνεις για να βάλεις βενζίνη, 
ματώνεις διπλά για να ψωνίσεις από 
το σούπερ μάρκετ και, πλέον, ματώνει 
και η καρδιά σου καθημερινά παρακο-
λουθώντας με κομμένη την ανάσα αλ-
λεπάλληλες γυναικοκτονίες, βιασμούς 
και ξυλοδαρμούς. Μια κοινωνία η ηθι-
κή της οποίας κείτεται στο πάτωμα και 
η οικονομική της δυνατότητα δέχεται 
τόσες μπουνιές όσες ένας πυγμάχος 
έτοιμος να σωριαστεί. 

Κι όμως. Για τον πρωθυπουργό της 
«Μπανανίας» μας είναι απλά… Τρίτη! 
Βλέπει μονίμως «ανάπτυξη», αρνείται 
να μειώσει τους φόρους ειδικής κατα-
νάλωσης, με τη δικαιολογία του «δη-
μοσιονομικού εκτροχιασμού», δεν έχει 
ψελλίσει ούτε λέξη για τη φρίκη που 
έζησε η 24χρονη Γεωργία, παρακολου-
θεί ατάραχος τους στενούς συνεργάτες 
του να ισοπεδώνονται στα μάτια του 
κόσμου εξαιτίας των επιλογών τους και 
το μόνο που πραγματικά τον απασχολεί 
είναι να υφαίνεται διαρκώς ένα «μιντι-
ακό σεντόνι αποθέωσής του».

ΔΕΙΤΕ και θυμηθείτε: η… εγκυρότη-
τα των δημοσκοπήσεων πριν από τις 
εκλογές του ΚΙΝ.ΑΛ., που μιλούσε για 
«βέβαιη πρωτιά του Ανδρέα Λοβέρ-
δου», τώρα έχει γίνει «αυτοδυναμία ο 
Μητσοτάκης, ενώ ο Τσίπρας φουντά-
ρει για τρίτος πίσω από τον Ανδρου-
λάκη». Ολο αυτό το πρωτοφανές για 
την Ιστορία της χώρας «μιντιακό σκρι-
νάρισμα» του σημερινού πρωθυπουρ-
γού συνεχίζει να «εμπαίζει» τους Ελ-
ληνες και δεν εξετάζει σε βάθος τα τε-
ράστια προβλήματα που έχουν διαλύ-
σει τα νοικοκυριά.

Οι κραυγές των πολιτών κάθε φορά 
που παίρνουν στα χέρια τους τον λογα-

ριασμό του ρεύματος μοιάζουν με χρι-
στιανούς που μπήκαν στο κλουβί με τα 
λιοντάρια. Καθημερινά έρχονται στο 
φως της δημοσιότητας περιπτώσεις λο-
γαριασμών απλών πολιτών ή εταιριών, 
όπου ο υπερδιπλασιασμός της «λυπητε-
ρής» σοκάρει. 

Την ίδια ώρα η αισχροκέρδεια γο-
νατίζει την αγορά και την κατανάλω-
ση, αλλά ο Αδωνις σφυρίζει κλέφτικα. 
Οι… στατιστικές μιλούν για αυξήσεις 
10%, όμως η πραγματική σύγκριση, που 
γίνεται από τους καταναλωτές στην κα-
θημερινότητα, οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι ζούμε «ληστρικές επιδρομές» που 
φτάνουν έως και το 30%!

Κι όλα αυτά την ώρα που το έλλειμ-
μα ηθικής στη χώρα είναι ένα «μαύρο 
ποτάμι λυμάτων» που φέρνει τη δυσω-
δία μέσα σε κάθε σπίτι. Αναυδοι οι Ελ-

ληνες παρακολουθούν τη μία μετά την 
άλλη υπόθεση να βγαίνουν στο φως 
της δημοσιότητας, υποδηλώνοντας την 
ύπαρξη ενός μεγάλου κομματιού «αρ-
ρώστιας» που χτυπάει σαν κακοήθεια 
το σώμα της και τσακίζει τις αντοχές της.

Η σημερινή κυβέρνηση, η οποία 
υποτίθεται ότι «φλερτάρει με την αυτο-
δυναμία» (είμαι σίγουρος ότι λίγο πριν 
από τις εκλογές θα υπάρξει γκάλοπ 
που θα δίνει «Μητσοτάκης 101%»!), 
έχει ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ευθύνες για όλο αυ-
τό το κατάντημα. Σε ό,τι αφορά την οι-
κονομική τυραννία του Ελληνα, ο ση-
μερινός πρωθυπουργός και η κυβερνη-
τική παρέα του έχουν οδηγήσει σε έναν 
τρομερό στραγγαλισμό τους οικογενει-
ακούς προϋπολογισμούς, αλλά γνω-
ρίζουν την… αποθέωση γιατί από τον 
Μάιο ο κατώτερος μισθός θα πάει 702 
ευρώ μεικτά! 

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ τέτοια πρόθεση για βουτιά 
στον «κατήφορο» δεν θυμάμαι άλλη φο-
ρά στη σύγχρονη Ιστορία της ενημέρω-
σης στη χώρα μας.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δη-
μοκρατία έχουμε. Αν εκείνοι που ψή-
φισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι 
σήμερα ευχαριστημένοι με την επιλογή 
τους, δεν έχουν παρά να πηγαίνουν στο 
σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο και στη 
ΔΕΗ τραγουδώντας και απολαμβάνο-
ντας αυτά που τους… προσφέρει η επι-
λογή τους! 

Και μετά να πάνε προς την κάλ-
πη φωνάζοντας στον καθρέφτη τους: 
«Μητσοτάκη θες; Θα πληρώνεις και θα 
κλαις»! 
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ΒΑΣΙΛΗ 
ΒΕΡΓΗ

ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ 
ΒΕΡΓΗΒΕΡΓΗ

Από τον δρα
Απόστολο Κρητικόπουλο *

Τα φερέφωνα του συστή-
ματος μας ενημερώνουν 
από κάθε μέσο μαζικής 

ενημέρωσης αλλά και με καται-
γιστικές συνεχόμενες αναρτή-
σεις στα κοινωνικά δίκτυα πως «είναι λάθος τα 
παράπονά μας για τις τιμές του ρεύματος, της 
βενζίνης και του φυσικού αερίου, αφού είναι πα-
γκόσμιο φαινόμενο η τεράστια άνοδός τους, δεν 
φταίει για αυτό η ελληνική κυβέρνηση». 

Το γεγονός ότι είμαστε από τις πιο ακριβές 
χώρες στην Ε.Ε. στο ρεύμα και στο φυσικό αέ-
ριο μπορούμε να το εκφράσουμε ως τεράστιο πα-
ράπονο και αδιαμφισβήτητο γεγονός ή όχι; Ενώ 
σταθερά τα τελευταία 15 έτη έχουμε από τους χα-
μηλότερους μισθούς στην ευρωζώνη!

Το γεγονός ότι τα καύσιμα στην πατρίδα μας 
είναι από τα ακριβότερα στον πλανήτη έχουμε δι-
καίωμα να το εκφράσουμε ή όχι και αυτό;

Το γεγονός ότι οι υψηλότατες τιμές που ανα-
γκαζόμαστε να πληρώνουμε σε είδη πρώτης ανά-
γκης και αναγκαία για τη διαβίωσή μας οφείλο-
νται αφενός στην τεράστια -συγκριτικά με άλ-
λες χώρες- φορολογία, ώστε να θρέφεται ο Γαρ-
γαντούας του δημόσιου τομέα, και αφετέρου σε 
εντελώς άστοχες πολιτικές αποφάσεις σε σχέση 
με την ανώριμα βιαστική υιοθέτηση στρατηγικής 
για την ολοκληρωτική χρήση «πράσινης ενέργει-
ας», ενώ το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα 
που έχουμε ως χώρα είναι από τα χαμηλότερα 
στην Ε.Ε., αυ-
τή τη θέση έχου-
με δικαίωμα την 
εκφράσουμε ή 
όχι και αυτή;

Ενώ έχου-
με τεράστια λι-
γνιτικά αποθέ-
ματα στο υπέ-
δαφός μας (5 δισεκατομμύρια τόνοι λιγνίτη, που 
μας επαρκούν για περισσότερο από 45 έτη. Πηγή: 
επίσημος ιστότοπος της ΔΕΗ), βιαζόμαστε να υι-
οθετήσουμε πολιτικές απόλυτης εφαρμογής της 
«πράσινης ενέργειας» με τεράστιο αντίκτυπο στο 
πορτοφόλι όλων μας. Ισως η κυβέρνηση πρέπει 
να αναθεωρήσει τον ρυθμό εφαρμογής της νέ-
ας ενεργειακής πολιτικής, ώστε να αποφευχθεί 
ο οικονομικός στραγγαλισμός των νοικοκυριών.

Θυμίζω σε όλους τους ακροφιλελεύθε-
ρους κύκλους που θεωρούν ότι η Πολι-
τεία δεν πρέπει να αναμειγνύεται καθό-

λου στην οικονομία ότι σχεδόν όλες οι επαναστά-
σεις και οι ριζικές ανατροπές των τριών τελευ-
ταίων αιώνων της ανθρώπινης Ιστορίας έγιναν 
λόγω οικονομικής δυσπραγίας της βάσης των 
κοινωνικών στρωμάτων. Η κυβέρνηση οφείλει 
να μεριμνά για το κοινό καλό και να ορίζει το σω-
στό πλαίσιο για την ορθή ανάπτυξη της οικονομί-
ας, αλλά και την όσο το δυνατόν άνετη ζωή των 
πολιτών. Δεν είναι δυνατόν να πεινάσουν εκα-
τομμύρια Ελληνες για να διαφημίσει οποιοδή-
ποτε κράτος ότι πρώτο από όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες εφάρμοσε στον πόντο τη μετάβαση στην 
«πράσινη ενέργεια». Χρειάζεται σωστός ρυθμός 
υιοθέτησης της πράσινης προσαρμογής, που να 
δένει με την κουλτούρα, τους πόρους και τις ανά-
γκες του έθνους μας. 

 *∆ιδάκτωρ Πληροφορικής (twitter: @kritikopoulos)

Το αποτύπωµα 
διοξειδίου 

του άνθρακα της 
χώρας είναι από τα

 χαµηλότερα στην Ε.Ε.

Στην Ελλάδα σήµερα µατώνεις  
να βάλεις βενζίνη, να πας σούπερ 

µάρκετ, ενώ καθηµερινά 
παρακολουθείς γυναικοκτονίες, 

βιασµούς και ξυλοδαρµούς

ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

Οι αυξήσεις φτάνουν έως και το 30%. Ενθετη, ο Μητσοτάκης µε τον Γεωργιάδη

«Μητσοτάκη θες;
Θα πληρώνεις 
και θα κλαις!»
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ΣΧΟΙΝΙ ΚΟΡΔΟΝΙ Από τον
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➠ΛΕΓΕΤΑΙ ότι η ντροπή 
είναι ένα συναίσθηµα 

που έχει υποχωρήσει παγκο-
σµίως τους τελευταίους αιώ-
νες. Ας µη γενικεύουµε: Μπο-
ρεί και ναι, µπορεί και όχι. Αν 
µας ρωτούσαν για την πολιτι-
κή µας σκηνή, ωστόσο, νοµίζω 
πως θα διατυπώναµε πιο ξεκά-
θαρες κρίσεις!

Για να ανατρέξουµε λίγο σε 
έναν από τους πιο σπουδαί-
ους… αρχαίους ηµών. Ο Αρι-
στοτέλης, όταν εξετάζει τα συ-
ναισθήµατα, συνήθως κατονο-
µάζει ζεύγη αντιθέτων. Για πα-
ράδειγµα, από τη µία βλέπει το 
έλεος και από την άλλη τη χαι-
ρεκακία. Το αντίθετο της ντρο-
πής (της αρχαίας αισχύνης) 
είναι η αναισχυντία, η οποία 

όµως δεν αποτελεί συναίσθη-
µα, αλλά… απουσία συναι-
σθήµατος (αλλιώς: µια µορφή 
απάθειας). Κάποιοι είπαν ότι 
το αντίθετο της ντροπής πρέ-

πει να αναζητηθεί στην «υπε-
ρηφάνεια». Αλλά έλαβαν την 
απόκριση ότι δύσκολα στο λε-
ξιλόγιο των αρχαίων Ελλήνων 
εντοπίζεται κάποιος όρος που 

να υποδηλώνει µε θετικό τρό-
πο αυτό που εµείς λέµε υπε-
ρηφάνεια. 

Τα κείµενα που µας έφτα-
σαν ξεχειλίζουν σίγουρα από 
την αρνητική έκφανση της 
υπερηφάνειας, την πασίγνω-
στη «ύβριν»! Μια σκέψη που 
γράφτηκε πάνω σε αυτό είναι 
ότι ο Ελληνας πολίτης ήταν 
επιφορτισµένος µε τη µέρι-
µνα περισσότερο να διατηρεί 
τη δηµόσια εικόνα του, αντι-
µέτωπος µε τη διαρκή κριτι-
κή µατιά των άλλων, παρά να 
αποζητάει τον θαυµασµό τους.

Αλήθεια, όταν σχολάνε οι 
σεµνές τελετές, πώς θα κρίνα-
µε τις… εκφράσεις (εθνικής) 
υπερηφάνειας της σήµερον 
ηµέρας;

Ο Αριστοτέλης, η ντροπή και τα σόου Κυριάκου

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, στο πλαίσιο της συνολικής 
προσπάθειας για την αντιµετώπιση της πανδηµί-
ας του Covid-19, επιπλέον 53 σταθµών δειγµα-
τοληψίας για τη διενέργεια ταχέως διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid test) ανακοίνωσε το Γενικό Επιτε-
λείο Εθνικής Αµυνας.

Οι σταθµοί, που στεγάζονται σε κατάλληλους 
χώρους, άρχισαν τη λειτουργία τους την Κυρια-
κή 23 Ιανουαρίου και προστίθενται στους 51 που 
ήδη είχαν ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022. 
Πλέον οι σταθµοί δειγµατοληψίας που έχουν 
αναπτύξει οι ελληνικές Ενοπλες ∆υνάµεις ανέρ-
χονται σε 104 και κατανέµονται σε 44 περιφερει-
ακές ενότητες της χώρας. Οι σταθµοί βρίσκονται 
πλησίον στρατιωτικών µονάδων και στρατιωτικών 
νοσοκοµείων, και στελεχώνονται µε ιατρούς, νο-
σηλευτές και προσωπικό γραµµατειακής υποστή-
ριξης των τριών κλάδων των ΕΕ∆, ενώ η Πολιτι-
κή Προστασία διαθέτει τον απαραίτητο υγειονο-
µικό και τεχνολογικό εξοπλισµό (συλλογές για τη 
διεξαγωγή των rapid tests, tablets, µέσα ατοµι-
κής προστασίας του προσωπικού). Η προσέλευση 
στους σταθµούς είναι δυνατή όλη την εβδοµάδα 
(ώρες 09.00-15.00) πλην Σαββάτου και επισήµων 
αργιών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Εθνικού 
Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας.

ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ χελώνας προχωρά η διαδικα-
σία για την ελεγχόµενη είσοδο στα πανεπιστή-
µια, σύµφωνα µε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη 
Βουλή από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο επι-
βεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ της «κυριακά-
τικης δηµοκρατίας» για τα άκρως προβληµατι-
κά σηµεία υλοποίησης του κυβερνητικού σχε-
δίου για την Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία. Σύµ-

φωνα µε το έγγραφο που 
διαβίβασε ο υφυπουργός 
Παιδείας Αγγελος Συρίγος, 
στο οποίο αναφέρονται 
αναλυτικά όλα τα στοιχεία 
για την πορεία υλοποίησης 
του συστήµατος ελεγχόµε-
νης πρόσβασης στα πανε-
πιστήµια, το σύνολο των 
ΑΕΙ έχει προχωρήσει στη 

συγκρότηση επιτροπής ασφαλείας και προστα-
σίας, ωστόσο αρκετά πανεπιστήµια έχουν µείνει 
πίσω στην υλοποίηση των επόµενων βηµάτων. 

Ειδικότερα, σειρά πανεπιστηµίων, ανάµεσά 
τους το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πά-
ντειο, το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος, το Πα-
νεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, 
το ∆ηµοκρίτειο, το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακε-
δονίας, το Πανεπιστήµιο Πατρών και άλλα, δεν 
έχουν ακόµη εκπονήσει σχέδιο ασφαλείας, ενώ 
την ίδια ώρα πολλά ιδρύµατα παραµένουν χωρίς 
σύστηµα και κανονισµό ελεγχόµενης πρόσβα-
σης. Ανάµεσά τους, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο, το Πάντειο, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Πολυτε-
χνείο Κρήτης και άλλα. Τα στοιχεία για τα πανεπι-
στήµια ζήτησε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης 
Σοφία Χάιδω Ασηµακοπούλου, επισηµαίνοντας 
ότι, σύµφωνα µε τον προσφάτως ψηφισθέντα νό-
µο, θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρµοστεί κανονι-
σµός ελεγχόµενης πρόσβασης.

Στρατός: Επιπλέον
53 σταθμοί για τη

διεξαγωγή rapid tests

Με ρυθμούς χελώνας 
προχωρά η ελεγχόμενη

εισόδος στα ΑΕΙ

ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ της άφιξης του πρω-
θυπουργού στην Τανάγρα υπάρ-
χει µια ασήµαντη λεπτοµέρεια που 

µπορείτε να εντοπίσετε αν το ξαναδείτε: 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκύβει να δει 
αν είναι εντάξει και καλογυαλισµένα τα 
υποδήµατά του. Μόλις ο πρωθυπουρ-
γός ξανασηκώνει το κεφάλι, σε µια άψο-
γη αλληλουχία κινήσεων, κάνει ακριβώς 

το ίδιο ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σπου-
δαίο να σε µιµούνται, αλλά παράλληλα 
και αυτονόητο, θα µου πείτε, άρα πού 
το τόσο αξιοσηµείωτο; Μα, πολύ φοβά-
µαι ότι υπάρχει δυσκολία να αποβληθεί 
(και) από τούτη την κυβέρνηση το… πα-
σοκικό στοιχείο και τα σηµάδια µπορεί 
να βρίσκονται και εκεί όπου δεν προλα-
βαίνουµε πάντα να παρατηρήσουµε!

Μια ασήμαντη λεπτομέρεια από την τελετή στην Τανάγρα
ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 
θυπουργού στην Τανάγρα υπάρ-
χει µια ασήµαντη λεπτοµέρεια που 
}}}}
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Ν. Δένδιας:
Σημαντική 

η σύνοδος των
ΥΠΕΞ της Ε.Ε.

Να μείνουν ανοιχτοί
οι δίαυλοι με Ρωσία

ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ του συµβου-
λίου εξωτερικών υποθέσεων 
της Ε.Ε. για την Ελλάδα τόνι-
σε προσερχόµενος στη συνε-
δρίαση ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκος ∆ένδιας, ο οποί-
ος µεταξύ άλλων είπε: «Μια 
πολύ ενδιαφέρουσα συζή-
τηση σήµερα στο Συµβούλιο 
των Υπουργών. Καταρχήν, για 
θέµατα που αφορούν τη Συ-
ρία, τη Λιβύη, αλλά και τα ζη-
τήµατα που αφορούν την Ου-
κρανία, για τα οποία η Ελλά-
δα έχει ένα ιδιαίτερο ενδια-
φέρον λόγω του σηµαντικού 
πληθυσµού Ελλήνων οµογε-
νών που βρίσκονται στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Μαριού-
πολης».

Ο κ. ∆ένδιας σε συνέ-
ντευξή του στην εφηµερί-
δα «Κεφάλαιο» είχε τονίσει 
την ανάγκη αποκλιµάκωσης 
στο θέµα της Ουκρανίας: «Το 
όλο σκηνικό µπορεί να φέ-
ρει αλυσιδωτές αντιδράσεις 
και να κλονίσει το ευρύτερο 
πλαίσιο ασφαλείας στην περι-
οχή, σε µια περίοδο, µάλιστα, 
που αντιµετωπίζουµε, όλες οι 
χώρες, το φάσµα της ενεργει-
ακής κρίσης. Πρέπει να απο-
κλιµακωθεί άµεσα η κατάστα-
ση, λαµβάνοντας πάντα υπό-
ψη την ανάγκη σεβασµού της 
ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας 
και της εδαφικής ακεραιότη-
τας της Ουκρανίας. Ταυτό-
χρονα, όµως, η Ρωσία είναι 
αναπόσπαστο κοµµάτι της 
ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής 
ασφαλείας. Για τον λόγο αυ-
τόν έχουµε υπογραµµίσει ότι 
οι δίαυλοι επικοινωνίας µε τη 
χώρα αυτή πρέπει να παρα-
µείνουν ανοιχτοί».

Στο συµβούλιο εξωτερι-
κών υποθέσεων έγινε συζή-
τηση και για τη Βοσνία-Ερ-
ζεγοβίνη, κάτι το οποίο έχει, 
όπως δήλωσε ο υπουργός 
Εξωτερικών κ. ∆ένδιας, πά-
λι µια µεγάλη σηµασία για 
εµάς. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
είναι µια µαύρη τρύπα µέ-
σα στην καρδιά της Ευρώπης 
που πρέπει να αντιµετωπιστεί 
µε µια εκλογική µεταρρύθµι-
ση, η οποία θα επιτρέψει στις 
εκλογές να γίνουν τον Οκτώ-
βριο.

ΜΙΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ πρόταση διατύ-
πωσε ο βουλευτής της Ν.∆., αντι-
στράτηγος ε.α. Νίκος Μανωλάκος, 
µε αφορµή τις υπερπτήσεις τουρ-
κικών µη επανδρωµένων αεροσκα-
φών (UAV) πάνω από ελληνικά εδά-
φη, οι οποίες πυκνώνουν όλο και 
περισσότερο το τελευταίο διάστη-
µα. Τι είπε; Οτι η αντίδραση της ελ-
ληνικής πλευράς θα πρέπει να είναι 
άµεση, χωρίς να αποκλειστεί και η 
επιλογή της κατάρριψης των τουρ-
κικών drones. «Εµείς επιβάλλεται 
να µην πάθουµε µιθριδατισµό, γιατί 
σε λίγα χρόνια θα βλέπουµε σµήνη 
UAV στο Αιγαίο και στη νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο. Πρέπει να αντιδρά-

σουµε τώρα. Να σκεφτούµε πολύ σο-
βαρά τον τρόπο αντιµετώπισής τους 
και να βάλουµε στο µυαλό µας ακό-
µα και την κατάρριψη όσων UAV πα-
ραβιάζουν την κυριαρχία µας, πραγ-
µατοποιώντας υπερπτήσεις» τόνισε ο 
κ. Μανωλάκος σε ραδιοφωνική του 
συνέντευξη. Και, βέβαια, πρόσθεσε 
ο αντιστράτηγος ε.α.: «∆εν πρέπει να 
σηκώνουµε Rafale ή F-16 για την 
αντιµετώπιση των UAV. ∆εν σκοτώ-
νουµε ένα πουλάκι µε κανόνι». Εξέ-
φρασε την εµπιστοσύνη του στη 

στρατιωτική ηγεσία, η οποία, όπως 
είπε, θα κάνει τις κατάλληλες προ-
τάσεις στην αντίστοιχη πολιτική για 
την αντιµετώπιση αυτού του κινδύ-
νου. 

Σχετικά µε την άφιξη των πρώ-
των έξι Rafale, ο κ. Μανωλάκος χα-
ρακτήρισε το νέο απόκτηµα της Πο-
λεµικής Αεροπορίας υπερόπλο, το 
οποίο, όπως επισήµανε, σε συνδυ-
ασµό µε τις φρεγάτες Belh@rra, κα-
λύπτει επιχειρησιακά όλο τον χώ-
ρο του Αιγαίου και τη ΝΑ Μεσόγειο, 
ενώ έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί 
στον εναέριο χώρο της Κύπρου και 
να επανέρχεται στη βάση του, χωρίς 
ανεφοδιασµό.

Σ
τα όρια του παραλό-
γου κινείται η ελληνι-
κή εξωτερική πολιτική 
όσον αφορά τις σχέσεις 
µε την Τουρκία. Ή κά-

νουµε ότι δεν καταλαβαίνουµε τις 
συνεχείς προκλήσεις, την επιθε-
τική ρητορική και τις προκλητικές 
ενέργειες σε θάλασσα και αέρα ή 
έχουµε αποφασίσει πως θα τις 
ανεχτούµε και θα προχωρήσου-
µε σε διάλογο, έστω και χαµηλού 
επιπέδου, γυρνώντας και το άλλο 
µάγουλο. 

∆εν εξηγεί-
ται αλλιώς το γε-
γονός ότι απο-
δεχθήκαµε στην 
Αθήνα την τουρ-
κική αποστολή 
για τη Μεικτή 
Οικονοµική Επι-
τροπή Ελλάδας 
- Τουρκίας και 
υπογράψαµε πρωτόκολλα συνερ-
γασίας σε πανηγυρικό κλίµα, ενώ 
την ίδια στιγµή τουρκικά αερο-
σκάφη πραγµατοποιούσαν υπερ-
πτήσεις πάνω από τη νήσο Πανα-
γιά στις 12.41, στις 13.34 και τις 
13.38, και F-16 έκαναν υπερπτή-

σεις πάνω από Ρω, Μεγίστη και 
Στρογγύλη. 

∆εν είναι δυνατόν οι αντιδρά-
σεις της ελληνικής πλευράς να 
περιορίζονται στην επισήµανση 
ότι η χώρα µας είναι προσηλωµέ-
νη στους κανόνες του ∆ιεθνούς 
∆ικαίου και η Τουρκία να εξακο-
λουθεί σε όλους τους τόνους την 
αναθεωρητική της στάση. Και από 
πάνω να επανεκκινούµε τη Μει-
κτή Οικονοµική Επιτροπή Ελλά-
δας - Τουρκίας, η οποία είχε να 

συνεδριάσει 11 
χρόνια.

Η 5η σύνο-
δος, λοιπόν, ολο-
κληρώθηκε χθες 
στην Αθήνα, µε 
την υπογραφή 
πρωτοκόλλου 
από τους προ-
εδρεύοντες της 
επιτροπής, τον 

υφυπουργό Εξωτερικών για την 
Οικονοµική ∆ιπλωµατία και Εξω-
στρέφεια Κώστα Φραγκογιάννη 
και τον υφυπουργό Εµπορίου της 
Τουρκίας Mustafa Tuzcu.

Μεταξύ των θεµάτων που συ-
ζητήθηκαν στην επιτροπή ήταν: 

α) το διµερές εµπόριο, οι προοπτι-
κές διαφοροποίησης των εµπορι-
κών συναλλαγών και η ενίσχυσή 
τους µε ισορροπηµένο τρόπο,
β) οι πρωτοβουλίες για επενδύσεις 
και ενθάρρυνση επιχειρήσεων να 
αναπτύξουν κοινά εγχειρήµατα σε 
Ελλάδα και Τουρκία,
γ) η ενίσχυση της συνεργασίας 
στον τοµέα της ενέργειας µε στόχο 
τη διασφάλιση ενεργειακής επάρ-
κειας,
δ) η περαιτέρω συνεργασία στον 
τοµέα της προστασίας του περι-
βάλλοντος, της διαχείρισης απο-

βλήτων, της ποιότητας και επάρ-
κειας υδάτινων πόρων, καθώς και 
άλλα σηµαντικά ζητήµατα που 
σχετίζονται µε την κλιµατική αλ-
λαγή, όπως η πρόληψη των δασι-
κών πυρκαγιών,
ε) η συνεργασία στον τοµέα των 
µεταφορών (οδικών, σιδηροδρο-
µικών, θαλάσσιων, αεροπορικών),
στ) η ενίσχυση και διαφοροποί-
ηση των εµπορικών συναλλαγών 
σε αγροτοδιατροφικά προϊόντα και
ζ) η επανέναρξη της διµερούς συ-
νεργασίας στην έρευνα και τεχνο-
λογία.

Μια αυτονόητη πρόταση 
του βουλευτή της Ν.Δ.

Μανωλάκος: Αν χρειαστεί, να ρίχνουμε τα drones του Ερντογάν

Νέα πρόκληση
της Αγκυρας 

με μπαράζ
υπερπτήσεων

 ■ Την ώρα που η Αθήνα πανηγύριζε 
την υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας, 

τουρκικά πολεμικά αλώνιζαν στο Αιγαίο 

Τι εξυπηρετεί τελικά
 η επανεκκίνηση

 έπειτα από 11 χρόνια 
της Μεικτής Οικονοµικής

 Επιτροπής;

Ο υφυπουργός Εξωτερικών 
Κώστας Φραγκογιάννης και 
ο υφυπουργός Εµπορίου της 
Τουρκίας Mustafa Tuzcu
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Από τη 
Μαρία Παναγιώτου

mpanagiotou@dimokratianews.gr

Σ
υνεχίζει η χώρα µας την παρά-
δοσή της, ως τεράστιο πλυντήριο 
σκανδάλων, καθώς εκατοµµύρια 
πάνε κι έρχονται κι εκατοµµύ-
ρια χάνονται, όµως κάποιοι λει-

τουργοί της ∆ικαιοσύνης κοιτούν άπραγοι, 
ισχυριζόµενοι πως δεν µπορούν να κατα-
λογίσουν ευθύνες σε κάποιους γιατί δεν 
βρίσκουν… τις κρυψώνες µε τα λεφτά.

Η χθεσινή είδηση πως αρχειοθετήθη-
καν οι δικογραφίες του Αδωνη Γεωργιά-
δη και του ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου για το 
σκάνδαλο Novartis ταυτίζεται τόσο πολύ 
χρονικά µε τις κλήσεις των δηµοσιογρά-
φων που δήθεν έστησαν σκευωρία κατά 
των πολιτικών προσώπων, από την ανα-
κρίτρια του Ειδικού ∆ικαστη-
ρίου Κατερίνα Αλεβιζοπούλου, 
που προκαλεί µόνον θυµηδία. 
Ακόµη και ο πιο αφελής πο-
λίτης είναι απίθανο να πιστέ-
ψει πως εντελώς συµπτωµα-
τικά, όταν κλήθηκαν να απο-
λογηθούν ως σκευωροί οι δη-
µοσιογράφοι που αποκάλυψαν 
το σκάνδαλο Novartis, αρχειο-
θετήθηκαν και οι εκκρεµούσες 
στην Οικονοµική Εισαγγελία δι-
κογραφίες των δύο πολιτικών προσώπων. 
Φαίνεται η ενορχήστρωση του σεναρίου 
της σκευωρίας, που επιχειρείται εδώ και 
καιρό, τώρα κορυφώνεται!

Ο Φρουζής
Η απόφαση αρχειοθέτησης, πάντως, φέρ-
νει έντονα στη µνήµη κάτι από το απαλλα-
κτικό βούλευµα του πρώην πρωθυπουργού 
Αντώνη Σαµαρά, επίσης για το σκάνδαλο 
Novartis. Στην περίπτωση του πρώην πρω-
θυπουργού το πόρισµα µε βάση το οποίο 
η δικογραφία µπήκε στο αρχείο ανέφερε 
πως πράγµατι ο πρώην αντιπρόεδρος της 
Novartis Κωνσταντίνος Φρουζής µπήκε στο 
Μαξίµου µε µια τροχήλατη τσάντα γεµά-
τη χρήµατα, όµως δεν προέκυψε από άλλο 
στοιχείο η «τελική τύχη των χρηµάτων, δη-
λαδή αν τελικά παραδόθηκαν, σε ποιον, για 

ποια ακριβώς αιτία». Ανέφερε, ακόµη, πως 
οι λογαριασµοί του Αντώνη Σαµαρά ελέγ-
χθηκαν για µία ηµέρα (!). «∆εν προέκυψαν 
ασφαλή συµπεράσµατα ότι τα ερευνώµε-
να πρόσωπα» προέβησαν «την περίοδο από 
01/04/2018 µέχρι 02/04/2018 σε οικονο-
µικές συναλλαγές, µε αποτέλεσµα τη νοµι-
µοποίηση εσόδων από εγκληµατική δρα-
στηριότητα» έγραφαν οι εισαγγελείς χαρα-
κτηριστικά.

Δεν βρέθηκαν χρήματα
Στην περίπτωση του Αδωνη Γεωργιά-
δη, πάλι, οι εισαγγελείς αρχειοθετούν την 
υπόθεση επειδή δεν βρέθηκαν χρήµατα 
στις εταιρίες του Αδωνη. Σύµφωνα µε την 
πράξη αρχειοθέτησης, που υπογράφει ο 
οικονοµικός εισαγγελέας Παναγιώτης Κα-
ψιµάλης, η «αυξοµείωση των πιστώσεων 
στους λογαριασµούς των εταιριών (συµφε-

ρόντων Αδωνη Γεωργιάδη) δεν 
αποτελούν στοιχείο νοµιµοποί-
ησης εσόδων από εγκληµατική 
δραστηριότητα, καθώς οι πιστώ-
σεις καλύπτονται από τα ακαθά-
ριστα έσοδα των εταιριών». Εν 
ολίγοις, εφόσον δεν βρίσκο-
νται τα χρήµατα στις εταιρίες 
του Αδωνη Γεωργιάδη, δεν τα 
πήρε (!).

Βεβαίως, µία εκ των επικού-
ρων εισαγγελέων, η οποία, σύµ-

φωνα µε πληροφορίες, ήταν εκείνη που 
ερευνούσε την υπόθεση, είχε αντίθετη 
γνώµη και ανέφερε στο πόρισµά της πως 
έπρεπε να ζητηθεί η άδεια της Βουλής και 
να κληθεί ο υπουργός σε εξηγήσεις. Οπως 
φαίνεται, όµως, η καθ’ ύλην αρµόδια δεν 
εισακούστηκε. Γιατί άραγε;

Μετά από όλα αυτά το µεγάλο ερώτηµα 
είναι εάν η διαδικασία της αρχειοθέτησης 
επισπεύσθηκε και από το γεγονός πως τις 
σχετικές δικογραφίες είχε ζητήσει η δηµο-
σιογράφος Γιάννα Παπαδάκου, η οποία εί-
ναι µεταξύ των δηµοσιογράφων που έχουν 
κλητευθεί, µε αίτηµά της προς την ανακρί-
τρια του Ειδικού ∆ικαστηρίου. Τώρα, δη-
λαδή, που αρχειοθετήθηκαν υπάρχει περί-
πτωση να απορριφθεί το αίτηµά της;

Ο Αδωνις Γεωργιάδης, από την άλλη, 
έσπευσε να τονίσει το σενάριο της σκευ-

ωρίας και να δώσει τον ρυθµό για τις διώ-
ξεις των δηµοσιογράφων, κάνοντας λόγο 
για «στηµένα άρθρα από εκδοτικά συγκρο-
τήµατα, που ήδη διερευνώνται και αυτά για 
τον ρόλο τους από την ελληνική ∆ικαιοσύ-
νη, προσπάθησαν να παρασύρουν όχι µό-
νο την κοινή γνώµη, αλλά και τους συνα-
δέλφους µου». 

Ευχαρίστησε, παράλληλα, τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «που ουδέπο-

τε αµφισβήτησε την ακεραιότητα του χαρα-
κτήρος µου και που έµεινε πάντα στο πλάι 
µου από την πρώτη στιγµή», ίσως επειδή 
έχει κάθε λόγο να πιστεύει πως ο πρωθυ-
πουργός αµφισβητεί την ακεραιότητά του. 
Αλλά και ο ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος κι-
νήθηκε στο ίδιο µήκος κύµατος και δή-
λωσε πως «οι τίτλοι τέλους θα µπουν όταν 
αποκαλυφθούν και τιµωρηθούν αυστηρά 
οι σκευωροί».

Αγνοήθηκε 
πρόταση µίας 
εισαγγελέως 
για κλήση του 

υπουργού
 για εξηγήσεις

Γιατί πανηγυρίζει ο Λοβέρδος;
ΕΝΤΥΠΩΣΗ προκάλε-
σε ακόµη το γεγονός πως 
ακόµη και ο βουλευ-
τής του ΚΙΝ.ΑΛ. Ανδρέ-
ας Λοβέρδος, στον οποίο 
έχει ασκηθεί δίωξη για 
το σκάνδαλο Novartis, 
έσπευσε να αναρτήσει 
στο προσωπικό του λογα-
ριασµό σε µέσο κοινωνι-
κής δικτύωσης πως «ακό-
µη ένας εισαγγελικός κό-
λαφος στους σκευωρούς 
της θλιβερής πλεκτάνης 
της Novartis. Αρχειοθέτη-
ση Γεωργιάδη και Αβρα-
µόπουλου. Η ώρα που 
όλα και όλοι θα βγουν στο 
φως πλησιάζει».

Τι θα βγει στο φως, 
που δεν έχει βγει; Φαί-
νεται πως ο κ. Λοβέρδος 
ξεχνάει πως στο απαλλα-
κτικό βούλευµα του κα-
θηγητή Νίκου Μανιαδιά-
κη ασκήθηκε έφεση από 
την Εισαγγελία Εφετών 

Αθηνών κι έτσι η υπόθε-
ση θα κριθεί από µηδε-
νική βάση στο Συµβού-
λιο Εφετών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πάντως, ακόµη 
και εκείνο το απαλλακτι-
κό βούλευµα έκανε δεκτό 
πως ο Νίκος Μανιαδάκης 
λειτουργούσε πράγµα-
τι ως µεσάζων µεταξύ της 
Novartis και ηγεσιών του 
υπουργείου Υγείας. Συ-
γκεκριµένα, έκανε απο-
δεκτό πως ο Νίκος Μα-
νιαδάκης ζήτησε κι έλα-
βε 58.000 ευρώ, τον ∆ε-
κέµβριο του 2010, από τον 
Κωνσταντίνο Φρουζή, και 
αφού παρακράτησε το πο-
σοστό του, έδωσε το υπό-
λοιπο στον Ανδρέα Λο-
βέρδο, όπως αποδέχεται 
και πως το ίδιο περιστατι-
κό επαναλήφθηκε και το 
2011, µε τον ίδιο υπουρ-
γό για την τιµολόγηση του 
φαρµάκου Gilenya, µόνο 

που αυτή τη φορά το ποσό 
της συναλλαγής έφτανε τα 
90.000 ευρώ. Κι ας µην 
ξεχνάµε πως το συγκε-
κριµένο βούλευµα απο-
δέχεται ακόµη πως ο Νί-
κος Μανιαδάκης έστελνε 
απευθείας e-mail στον τό-
τε υπουργό Υγείας Αδω-
νι Γεωργιάδη, από τον Αύ-
γουστο του 2013 µέχρι και 
τον Ιούνιο του 2014, µε 
προσχέδια υπουργικών 
αποφάσεων για την τιµο-
λόγηση φαρµάκων που 
ευνοούσαν την ελβετική 
φαρµακοβιοµηχανία. Και 
πως στη συνέχεια ο Αδω-
νις Γεωργιάδης τα προω-
θούσε στην αρµόδια ∆ι-
εύθυνση Φαρµάκων και 
Φαρµακείων του υπουρ-
γείου Υγείας για να ετοι-
µαστούν για… υπογραφή.

Η µνήµη δεν κονταί-
νει µε µερικές δηλώσεις 
εντυπωσιασµού…

 ■ Στο αρχείο οι δικογραφίες των δύο ελεγχόμενων, 
ταυτόχρονα με τις κλήσεις από τη Δικαιοσύνη 

των δημοσιογράφων που δήθεν έστησαν σκευωρία

Απαλλαγή για
Γεωργιάδη και 
Αβραμόπουλο

λόγω αμφιβολιών

Ο Αδωνις Γεωργιάδης. Ενθετη ο Δηµήτρης Αβραµόπουλος

ΝΟVARTIS
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ΧΡΗΜΑ

Μ
ε άγριες διαθέσεις 
έρχονται οι δανει-
στές για τη 13η με-
ταμνημονιακή αξιο-
λόγηση της ελληνι-

κής οικονομίας, καθώς μετρά αντί-
στροφα ο χρόνος για την έξοδο της 
χώρας από την ενισχυμένη εποπτεία, 
τον Αύγουστο του 2022. Οι δανειστές 
ασκούν ασφυκτικές πιέσεις ώστε να 
ολοκληρωθούν όλα τα προαπαιτούμε-
να όχι μόνο αυτής της αξιολόγησης, 
αλλά και όλες οι «ουρές» που εκκρε-
μούν από τα προηγούμενα χρόνια.

Αύριο και μεθαύ-
ριο κορυφώνεται η δι-
αδικασία της 13ης αξι-
ολόγησης της ελλη-
νικής οικονομίας σε 
καθεστώς της ενισχυ-
μένης εποπτείας, με τις 
επαφές των αρμόδιων 
υπουργών με τους επι-
κεφαλής των κλιμακί-
ων των θεσμών, μέσω τηλεδιασκέ-
ψεων. Εχουν προηγηθεί οι συζητή-
σεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων 
τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Το 
οικονομικό επιτελείο αναμένεται να 
παρουσιάσει στους θεσμούς τα απο-
τελέσματα της άσκησης από το ριζι-
κό «λίφτινγκ» στον ΕΝΦΙΑ, με φόντο 
την ανακοίνωση των αντικειμενικών 
αξιών. Το τελικό σχέδιο -προβλέπει 
μείωση του φόρου κατά 3%-4%, και 
όχι το 8% που αποτελεί προεκλογι-
κή δέσμευση-, μόλις λάβει την έγκρι-

ση των δανειστών θα πρέπει να κατα-
τεθεί στη Βουλή προς ψήφιση προ-
κειμένου, στη συνέχεια, να αρχίσει 
η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστι-
κών. Στόχος του οικονομικού επι-
τελείου είναι οι πληρωμές του φό-
ρου να πραγματοποιηθούν σε 10 
μηνιαίες δόσεις. Μάλιστα, αναμένε-
ται να αλλάξει και ο συμπληρωμα-
τικός φόρος που επιβάλλεται σε πε-
ριουσίες άνω των 250.000 ευρώ και 
πλέον θα εφαρμόζεται σε κάθε ακί-
νητο ξεχωριστά, σε περιουσίες άνω 
των 500.000 ευρώ. Μεγάλο «αγκά-

θι» αποτελούν και τα λη-
ξιπρόθεσμα χρέη του 
Δημοσίου. Το τεράστιο 
«στοκ» των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς τον 
ιδιωτικό τομέα θα έπρεπε 
να είχε εκκαθαριστεί έως 
τέλος του 2021, ωστόσο το 
οικονομικό επιτελείο δεν 
έχει καταφέρει ακόμα να 

δώσει λύση σε αυτήν την εξίσωση. Θα 
πρέπει να σημειωθεί πως η εκκαθάρι-
ση των ληξιπρόθεσμων οφειλών βρί-
σκεται σε κάθε αξιολόγηση της ελλη-
νικής οικονομίας και έως σήμερα δεν 
έχει υλοποιηθεί, αποτελώντας ένα από 
τα μεγάλα «αγκάθια». 

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και 
το σχέδιο μηδενισμού των εκκρεμών 
αιτήσεων συνταξιοδότησης. Με βά-
ση το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει 
το υπουργείο Εργασίας, αυτό θα έχει 
συμβεί έως τα μέσα του 2022.

Μπαίνει 
στα βαθιά 

ο έλεγχος των
δανειστών!

«ΠΑΓΩΜΕΝΗ» είναι η αγορά τις πρώτες εβδο-
μάδες των χειμερινών εκπτώσεων. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελη-
τηριακού Συμβουλίου Αττικής και του ΕΒΕΠ 
Βασίλη Κορκίδη, η αγοραστική κίνηση πα-
ρουσιάζει προβληματική και υποτονική πο-
ρεία το πρώτο δεκαπενθήμερο των εκπτώσε-
ων, η οποία δεν είναι συνήθης για την αγορά 
και μάλιστα με ανοιχτά φέτος όλα τα μαγαζιά. 

Αναφορικά με την Κυριακή 16 Ιανουαρί-

ου, κατά την οποία λειτούργησαν τα εμπορικά 
καταστήματα λόγω των εκπτώσεων, η γενική 
εικόνα επίσης δεν ήταν ικανοποιητική, σύμ-
φωνα με δύο στους τρεις εμπόρους, παρά την 
κοσμοσυρροή στο κέντρο της Αθήνας.

Σε γενικές γραμμές, η μέχρι στιγμής πο-
ρεία των εκπτώσεων κινείται κάτω από τα επί-
πεδα των 5,3 δισ. ευρώ συνολικού τζίρου του 
2020 και, βεβαίως, από τις προσδοκίες των 
εμπόρων της Περιφέρειας Αττικής, που πριν 

από την πανδημία το δίμηνο Ιανουαρίου - Φε-
βρουαρίου τούς αναλογούσε ένας εκπτωτικός 
τζίρος άνω των 2,5 δισ. ευρώ. Είναι ξεκάθαρο 
ότι οι αυξήσεις των δαπανών στον προϋπο-
λογισμό των νοικοκυριών (ακρίβεια σε αγαθά 
και ηλεκτρικό ρεύμα) έχουν συμπιέσει δραστι-
κά την αγοραστική δυνατότητα των καταναλω-
τών τον πρώτο μήνα του έτους. Το αυξημένο 
κόστος της ενέργειας και της μεταφοράς είναι 
οι δύο βασικοί παράγοντες ανησυχίας για την 

αγορά, που δεν αναμένει αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού από τα επίπεδα του 5% πριν από 
το πρώτο τετράμηνο του έτους και βασίζεται στη 
συνέχεια των επιδοτήσεων λογαριασμών και 
τη διάρκεια των οικονομικών μέτρων στήριξης 
από την κυβέρνηση. Σημειωτέον πως το ενερ-
γειακό κόστος σε πολλές εμπορικές και άλλες 
επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και, 
κυρίως, του κλάδου τροφίμων, αντιπροσωπεύ-
ει σχεδόν το 20% των μηνιαίων εξόδων τους.

Οι αυξήσεις στο ρεύμα «κατάπιαν» τις χειμερινές εκπτώσεις

■■Αύριο και μεθαύριο κορυφώνεται η διαδικασία 
της 13ης αξιολόγησης με τις επαφές 

υπουργών - θεσμών μέσω τηλεδιασκέψεων

Επίδομα θέρμανσης: Παράταση λόγω... χιονιά
ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως τις 15 Φεβρουαρίου 2022 έδω-
σε το υπουργείο Οικονομικών στην προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του 
επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2021-
2022, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά όσους δι-
καιούχους του επιδόματος δεν είχαν 
υποβάλει την αρχική δήλωση στην 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myΘέρμανση, 
που είχε προγραμματιστεί έως τα μέ-
σα Δεκεμβρίου, και πλέον θα έχουν 
μια δεύτερη ευκαιρία κατάθεσης της 
δήλωσης, προκειμένου να καταστούν 
δικαιούχοι του επιδόματος. Λόγω των 
έκτακτων συνθηκών, όσα νοικοκυ-
ριά αποφασίσουν να βάλουν πετρέ-
λαιο θέρμανσης τις επόμενες ημέρες θα έχουν 
το δικαίωμα να λάβουν το επίδομα του κράτους, 
υποβάλλοντας σχετική αίτηση, αφού ανοίγει πά-
λι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για αρχικές αιτήσεις. 
Σημειώνεται πως οι προθεσμίες για την καταβο-
λή των ποσών είναι: Εως την 28η Φεβρουαρίου 

2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολο-
γηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό 
την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμε-
νων στοιχείων έως τη 15η Φεβρουαρίου 2022. 
Εως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των 
αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρ-

τίου 2022 και υπό την προϋπόθεση 
καταχώρισης των απαιτούμενων στοι-
χείων έως τη 15η Απριλίου 2022. 

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα 
καταχωρίζονται έως την 31η Μα-
ΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών 
της περιόδου από 1/10/2021 έως 
31/03/2022, με ημερομηνία έκδοσης 
του παραστατικού πληρωμής έως τη 
16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο 

ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η 
Ιουνίου 2022.

Ενας δικαιούχος για να λάβει ολόκληρο το 
επίδομα θα πρέπει η αξία των καυσίμων που 
αγοράζει να είναι διπλάσια του επιδόματος που 
του αναλογεί.

Εως τις 15 
Φεβρουαρίου
η προθεσμία
για υποβολή

αιτήσεων

Μεγάλο «αγκάθι»
το τεράστιο
«στοκ» των

ληξιπρόθεσμων
του Δημοσίου
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δΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΣΦΟ∆ΡΗ κριτική στο νοµοσχέδιο που προ-
ωθεί το υπουργείο Εργασίας ασκούν οι ερ-
γαζόµενοι στα ασφαλιστικά ταµεία. «Οι νέ-
ες ανατροπές στον ΕΦΚΑ, που έρχονται µε-
τά την τοποθέτηση του project manager στο 
ζήτηµα των συντάξεων και την ανάθεση της 
έκδοσής τους σε ιδιώτες δικηγόρους και λο-
γιστές -µε µέρος του κόστους να επιβαρύ-
νει κυρίως τους ίδιους τους υποψήφιους συ-
νταξιούχους- συνδέθηκαν από τον ίδιο τον 
υπουργό µε το “παράδειγµα” της ∆ΕΗ» επιση-
µαίνει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η 
Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργα-
νισµών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ). Η 
δηµόσια διαβούλευση διάρκειας δύο εβδοµά-
δων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή και από 

το υπουργείο Εργασίας επισηµαίνουν ότι το 
νοµοσχέδιο θα κατατεθεί άµεσα προς ψήφι-
ση στη Βουλή. 

«Ακόµα µία φορά εκµεταλλεύονται τα τε-
ράστια προβλήµατα που έχει προκαλέσει η 
διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων 
(υποβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών, τρα-
γική υποστελέχωση λόγω συνταξιοδοτήσεων, 
απολύσεων και µη αντικατάστασης του προ-
σωπικού) -προβλήµατα που έχουν οδηγήσει 
τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε τραγική κατάστα-
ση-, προκειµένου να εντείνουν την πολιτική 

της ιδιωτικοποίησης» σηµειώνει η ΠΟΠΟΚΠ. 
Η οµοσπονδία στηλιτεύει τις βασικές διατάξεις 
του σχεδίου νόµου, τονίζοντας ότι «οι προω-
θούµενες ανατροπές στον ΕΦΚΑ περιλαµβά-
νουν την “πρόσληψη” (επιλογή από το ∆.Σ. 
του φορέα!) γενικών διευθυντών και διευθυ-
ντών από τον ιδιωτικό τοµέα και από το ∆η-
µόσιο σε θέσεις µετακλητών, µε τριετή σύµβα-
ση και δυνατότητα µιας ανανέωσης (6 χρόνια 
συνολικά) µε αυξηµένες αµοιβές, πέραν αυ-
τών που ισχύουν στο ∆ηµόσιο. 

Προκειµένου να ενταθεί η επιχειρηµα-

τική δράση στον ΕΦΚΑ, αλλάζει και το σύ-
στηµα προµηθειών, το οποίο θα προβλέπει 
εξαιρέσεις από τις διαδικασίες του σχετι-
κού νόµου για την ανάθεση έργων και υπη-
ρεσιών εκτός του οργανισµού σε ιδιωτικές 
εταιρίες. 

Την ίδια στόχευση υπηρετεί και η δηµι-
ουργία εταιρίας ειδικού σκοπού για την αξιο-
ποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανι-
σµού, µε τίτλο “Εταιρία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ”, 
που στην ουσία είναι “Εταιρία εκποίησης - 
ξεπουλήµατος της ακίνητης περιουσίας των 
ασφαλιστικών ταµείων”. Ο ιδρώτας και το αίµα 
εκατοµµύρια ασφαλισµένων θα γίνουν βορά 
από τους επιχειρηµατικούς οµίλους των µε-
γαλοξενοδόχων κ.λπ.».

Σ
υµφωνία-µαµούθ, ύψους 
1,2 δισ. ευρώ, ανακοινώ-
νουν άµεσα, ενδεχοµέ-
νως και σήµερα, η Viva 
Wallet και ο αµερικανι-

κός κολοσσός JP Morgan. Οι δύο 
εταιρίες κατέληξαν τις τελευταίες 
ηµέρες στο ντιλ, ύστερα από πολύ-
µηνες διαπραγµατεύσεις, που µά-
λιστα κινδύνεψαν να ναυαγήσουν.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
JP Morgan θα αποκτήσει τελικά τα 
µερίδια που κατέχουν τρία funds 
στη Viva: η Hedosophia (27%), το 
επενδυτικό ταµείο του Λάτση (13%) 
και η Deca (7%). Οι πλειοψηφού-
ντες µέτοχοι και ιδρυτές της Viva 
X. Καρώνης και Μ. Αντύπας, που 
έχουν το υπόλοιπο περίπου 53%, 
θα διατηρήσουν το ποσοστό τους 
και το µάνατζµεντ της εταιρίας. H 
JP Morgan θα συµµετάσχει και µε 
200.000.000 ευρώ στην αύξηση κε-
φαλαίου της Viva Wallet, ενώ συνο-
λικά η συµφωνία προβλέπει επέν-
δυση 1,2 δισ. της JP Morgan στη 
Viva Wallet. Η αποτίµηση της Viva 
Wallet µε βάση τη συµφωνία αυτή 
ξεπερνάει τα 2 δισ. ευρώ.

Ο όµιλος Viva έχει παρουσία 

µέσω υποκαταστηµάτων ηλεκτρο-
νικού χρήµατος σε 21 χώρες, ενώ 
διαθέτει γραφεία σε 23 χώρες. Ο 
όµιλος εξασφάλισε χρηµατοδότηση 
66.700.000 ευρώ (80.000.000 δο-
λάρια) από τρεις επενδυτές τεχνο-
λογίας και fintech, την Tencent, την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότη-
σης και Ανάπτυξης (EBRD) και την 
Breyer Capital. Τα έσοδα του οµί-
λου την περασµένη χρονιά αυξή-
θηκαν κατά 29%, στα 44.000.000 
ευρώ, και, σύµφωνα µε τον στρα-
τηγικό σχεδιασµό της διοίκησης, το 
2021 αναµένεται να διαµορφωθούν 
στα 120.000.000 ευρώ, σηµατοδο-
τώντας ισχυρή ανάπτυξη από όλες 
τις πηγές δραστηριοτήτων.

Αξιοποίηση κεφαλαίων
Να σηµειωθεί ότι στο σκέλος της 
χρηµατοδότησης επιχειρήσεων το 
µοντέλο που αναπτύσσει η Viva 
προβλέπει την αξιοποίηση κεφαλαί-
ων µέσω SPV. Τα κεφάλαια που θα 
επενδυθούν για χρηµατοδοτήσεις 
αποκλειστικά εµπορικών επιχειρή-
σεων ανέρχονται σε 500.000.000 
ευρώ. Με βάση το συγκεκριµένο 
µοντέλο η τράπεζα αναλαµβάνει την 

αξιολόγηση του πελάτη (scoring) 
και λειτουργεί ως ενδιάµεσος για τη 
χρηµατοδότηση παρέχοντας κεφά-
λαια κίνησης, χωρίς όµως να ανα-
λαµβάνει πιστωτικό ρίσκο.

Μιλώντας σε εκπροσώπους του 
Τύπου τον Ιούνιο του 2021, ο ιδρυ-
τής της Viva Wallet είχε αναφέρει 

ότι ο επόµενος χρηµατοδοτικός γύ-
ρος για τη Viva Wallet θα γινόταν 
σε αποτίµηση 1,5 δισ. ευρώ. Τονί-
ζοντας ότι η στρατηγική της Viva 
Wallet είναι για ένα επιχειρηµατικό 
µοντέλο κερδοφόρο στη βάση του, 
ώστε η εταιρία να είναι επενδύσι-
µη, ο κ. Καρώνης είχε αναφέρει τότε 

ότι ο νέος χρηµατοδοτικός κύκλος, 
ύψους 350.000.000 ευρώ, της Viva 
Wallet θα γινόταν σε αποτίµησή της 
στο 1,5 δισ. ευρώ. Ο σχεδιασµός 
που υπήρχε τότε ήταν για άντληση 
νέας χρηµατοδότησης 350.000.000 
ευρώ, όποτε έκρινε η εταιρία, έως 
τον Ιούλιο του 2023.

Viva Wallet: Mega deal 1,2 δισ. ευρώ
 ■ Ανακοινώνεται από ώρα σε ώρα 

η συμφωνία εξαγοράς του 47% της εταιρίας 
από τον αμερικανικό κολοσσό JP Morgan

Πυρά των εργαζομένων στα ασφαλιστικά
ταμεία κατά του νομοσχεδίου για τον ΕΦΚΑ

 Γενικός Δείκτης

ΤΖΙΡΟΣ 91.458.952,59 
ΑΝΟΔΙΚΕΣ 13
ΠΤΩΤΙΚΕΣ 101
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 7

914,84   -2,93%           -27,62 EUR/USD
¤1 = $1,13

EUR/ChF
¤1 =  chf 1,03

EUR/GBR
¤1 = £0,84

EUR /JPY
¤1 = ¥128,93 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 85,19
ΧΡΥΣΟΣ 1.831,30  

Εμπορεύματα
ΠΩΛΗΣΗ  
443,92

Ξένες αγορές Χρυσή 
λίρα
ΑΓΟΡΑ   
368,65 

DOW JONES  33.545,00 -2,10%
NIKKEI 27.588,37 +0,24% 
NASDAQ  14.144,44 -2,07%
S&P 500 4.307,94 -1,96%
FTSE 100  7.323,13 -1,52% 
DAX  14.980,18 -4,00% 
CAC 40  6.772,69 -4,19%

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ TOY ΕΥΡΩ
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Η ΕΠΕΛΑΣΗ της κακοκαιρίας «Ελ-
πίς» µε την πυκνή χιονόπτωση και 
το πολικό ψύχος έχει προκαλέ-
σει σε αρκετές περιοχές της χώρας 
αµέτρητα προβλήµατα στο οδικό δί-
κτυο, στις συγκοινωνίες, στην ηλε-
κτροδότηση, αλλά και στις εργασίες 
των πολιτών.

Αµαξοστοιχία που εκτελούσε 
τη διαδροµή Αθήνα - Θεσσαλονί-
κη ακινητοποιήθηκε και συγκρού-
στηκε µε άλλη που πήγε να παρα-
λάβει τους επιβάτες. Σύµφωνα µε 
τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξαν 
τραυµατισµοί.

Στην Κρήτη και την Εύβοια 
εντοπίστηκαν χθες τα µεγαλύτερα 
προβλήµατα στο δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος, σύµφωνα 
µε τη σχετική ενηµέρωση από τον 
∆Ε∆∆ΗΕ. Σε αρκετές από τις περιο-
χές, λόγω των σφοδρών χιονοπτώ-
σεων που έχει προκαλέσει η «Ελ-
πίς», υπάρχουν δυσκολίες και στην 
πρόσβαση των συνεργείων του ∆ι-
αχειριστή για να αποκαταστήσουν 
τις βλάβες.

Στο Αρκαλοχώρι
Σε απόγνωση βρίσκονται από χθες 
οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι, όπου 
περισσότεροι από 600 άνθρωποι 
που ζουν στους οικίσκους µετά τον 
σεισµό έχουν να αντιµετωπίσουν 
και τα σφοδρά καιρικά φαινόµε-
να, χωρίς να έχει προβλεφθεί λύση 
για τη θέρµανσή τους. Οπως καταγ-
γέλλουν, τα κλιµατιστικά στους οι-
κίσκους είναι απόλυτα ανεπαρκή, 
όταν η θερµοκρασία φτάνει κοντά 
στο µηδέν! 

Χθες το απόγευµα εννέα άτοµα 
εγκλωβίστηκαν σε δύο αυτοκίνη-
τα, όταν επιχείρησαν να µετακινη-
θούν από το κατάλυµα όπου διέµε-
ναν στο Λιβάδι του ∆ήµου Μαλεβι-
ζίου πάνω από το χωριό Κρουσώ-
νας. Η Πυροσβεστική µε την ΕΜΑΚ 
και ένα ερπυστριοφόρο όχηµα απε-
γκλώβισαν τις δύο οικογένειες, 
ύστερα από επιχείρηση δύο ωρών.

Χωρίς θέρµανση και ρεύµα 
έµειναν χθες οι περιοχές Βλητές, 
Πυθάρι, Κουνουπιδιανά, Αγιος 
Ονούφριος και Σταυρός στα Χανιά. 
Στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου από 
χθες η χιονόπτωση είναι έντονη, 
εστάλη ένα συνεργείο µε δύο άτο-
µα, τα οποία παρέµειναν όλο το 
βράδυ, µε σκοπό την άµεση αντι-

µετώπιση των βλαβών. 
Την ίδια ώρα, σχεδόν όλα τα 

χωριά του ∆ήµου Κύµης Αλιβερί-
ου, του ∆ήµου Καρύστου, η Χαλκί-
δα, η Ερέτρια και αρκετές παραθα-
λάσσιες περιοχές της Εύβοιας είναι 
θαµµένα στο χιόνι, µε τα προβλήµα-
τα στην ηλεκτροδότηση να προκα-
λούν αγανάκτηση στους κατοίκους 
που προσπαθούν να αντιµετωπί-
σουν την παγωνιά, ενώ ο υδράρ-
γυρος έχει πέσει υπό το µηδέν. Τα 
προβλήµατα δεν έλειψαν και στη 
Χαλκίδα, όπου δεκάδες αυτοκίνη-
τα κόλλησαν χθες στο χιόνι, ακόµα 
και σε κεντρικούς δρόµους της πό-
λης, οι οποίοι ήταν απροσπέλαστοι. 

Το σφυροκόπηµα της κακοκαι-
ρίας προκάλεσε σηµαντικά προ-
βλήµατα και στις αστικές συγκοι-
νωνίες του Βόλου, οι οποίες χθες 
εκτελούσαν µε τεράστιες δυσκολί-
ες τα δροµολόγια στο κέντρο. Στο 
κέντρο του Βόλου έκλεισαν µεγά-
λες οδικές αρτηρίες, παρότι από τα 
ξηµερώµατα της Τρίτης επιχειρού-
σαν πάνω από 50 αποχιονιστικά 
και αλατιέρες.  Νωρίς το µεσηµέ-
ρι διακόπηκαν τα προαστιακά προς 
Ανω Βόλο, Ανακασιά, Αγιο Ονού-
φριο, Αλλη Μεριά, Λεχώνια, Πλα-
τανίδια και Μαλάκι. Αλλά και στον 
περιφερειακό σηµειώθηκαν προ-
βλήµατα, αφού το ύψος του χιο-
νιού ξεπερνούσε χθες τα 15 εκα-
τοστά και σε πολλά σηµεία ακόµη 
και τα 25 εκατοστά.  

Στις Σποράδες
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε 
Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο, 
όπου το χιόνι έχει ξεπεράσει τα 30 
εκατοστά. Η ηλεκτροδότηση των 
Σποράδων συνεχίζεται χωρίς προ-
βλήµατα ως τώρα. Ωστόσο, η κα-
κοκαιρία έχει επηρεάσει το βορει-
οανατολικό Αιγαίο (κυρίως τη Λή-
µνο, τη Χίο και την Ικαρία), καθώς 
και τις Κυκλάδες (κυρίως Νάξο, Πά-
ρο, Μύκονο, Σύρο, Αµοργό, Σέρι-
φο, Κύθνο, Σίφνο, Μήλο). ∆ιακο-
πές σηµειώθηκαν και στη Θήβα κο-
ντά στη λίµνη Υλίκη και στο Πή-
λιο προς τη νότια πλευρά του. Στις 
Περιφέρειες Μακεδονίας - Θράκης, 
Πελοποννήσου, Ιονίου καθώς 
και στη ∆υτική Στερεά Ελλά-
δα, πέραν των συνηθισµένων, 
δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προ-
βλήµατα.

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ του χιονιά βρέθηκε χθες η Αττική, κα-
θώς η κρατική µηχανή αποδείχθηκε ακόµα µια φο-
ρά ανεπαρκής για να αντιµετωπίσει την κακοκαιρία 
«Ελπίδα». Ο αρµόδιος υπουργός Χρήστος Στυλιανί-
δης παραδέχθηκε πως είχε αλλεπάλληλες συσκέψεις 
µε τους αρµόδιους της εθνικής οδού Αθηνών - Λαµί-
ας και της Αττικής Οδού, και αρκέστηκε σε ένα «συγ-
γνώµη» για τους εκατοντάδες πολίτες που παρέµει-
ναν εγκλωβισµένοι στα οχήµατά τους πολλές ώρες! 

Το κυκλοφοριακό χάος δεν υπήρχε όµως µόνο 
στην εθνική και την Αττική Οδό, αφού προκλήθη-
κε «µπλακάουτ» και σε άλλους κεντρικούς οδικούς 
άξονες. Το κράτος αποδείχθηκε ανίκανο να αντιµε-
τωπίσει τα προβλήµατα. Ουσιαστικά ήταν σαν να µην 
υπήρχε καµία προετοιµασία. Ουρές χιλιοµέτρων σχη-
µατίστηκαν στις λεωφόρους Μεσογείων και Μαραθώ-
να, ενώ έκλεισε τελείως η Κατεχάκη. Το µόνο που κα-
τάφερε να… αρθρώσει η Πολιτική Προστασία ήταν να 
συστήσει µε µήνυµα προς τους πολίτες µέσω του 112 
να µείνουν στα σπίτια τους. Οµως, το κακό είχε ήδη 
γίνει. Σε όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν και διακο-

πές ρεύµατος σε διάφορες περιοχές. Γενική διάλυση 
για µια κακοκαιρία που είχε προβλεφθεί!

Σε πολλά τµήµατα του λεκανοπεδίου, ειδικά στα 
βόρεια προάστια, η κυκλοφορία των οχηµάτων εί-
τε είχε διακοπεί είτε διεξαγόταν µόνο µε αντιολισθη-
τικές αλυσίδες. 

Η εθνική οδός
Η χιονόπτωση έπιασε εξαπίνης πολλούς οδηγούς 
στην εθνική, στο ύψος της Μεταµόρφωσης, οι οποί-
οι αναγκάστηκαν να ακινητοποιήσουν τα οχήµατά 
τους, αφού δεν είχαν µαζί αλυσίδες ή δεν µπορού-
σαν να τις βάλουν. Στις 8.30 το πρωί έκλεισε η εθνι-
κή από το ύψος του κόµβου Καλυφτάκη στην Κηφι-
σιά και η κυκλοφορία διεξαγόταν παραπλεύρως, µε 
αποτέλεσµα να προκληθεί χάος στους γύρω δρόµους.

Από νωρίς το πρωί είχε διακοπεί η κυκλοφορία 
στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ 
και στα δύο ρεύµατα, ενώ στη συνέχεια έκλεισαν η 
λεωφόρος Φυλής, η Τατοΐου, η Θησέως στην Εκάλη, 
οι δρόµοι σε Αγιο Μερκούριο και Ιπποκράτειο Πολι-

τεία, στη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου στην Ηλιούπολη. Η 
Τροχαία αναγκάστηκε να κλείσει την εθνική οδό µέ-
χρι τα διόδια της Τραγάνας, στο 121ο χιλιόµετρο προς 
Λαµία, και από τα διόδια της Τραγάνας προς Αθήνα 
και στους δρόµους που οδηγούν στην παλιά εθνική 
οδό. Η σφοδρή χιονόπτωση προκάλεσε «έµφραγµα» 
και στα µέσα µεταφοράς. Η ΣΤΑ.ΣΥ. διέκοψε την κυ-
κλοφορία των συρµών του µετρό προς και από το αε-
ροδρόµιο. Οι επιβάτες προς το αεροδρόµιο µετεπιβι-
βάζονταν στον σταθµό ∆ουκίσσης Πλακεντίας, στον 
Προαστιακό.

Το τραµ τερµάτιζε στη στάση Βουλιαγµένης, λόγω 
έντονης ολισθηρότητας, ενώ η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανέστειλε 
τα απογευµατινά δροµολόγια του Προαστιακού στο 
τµήµα Κορωπί - Κάντζα, Aθήνα - Χαλκίδα και Αερο-
δρόµιο - Ανω Λιόσια. Ο ΟΑΣΑ διέκοψε τα δροµολό-
για όλων των λεωφορείων στην Αττική, µε τους ανε-
νηµέρωτους πολίτες να περιµένουν µάταια επί ώρα 
κάποιο λεωφορείο για να πάνε ή να επιστρέψουν από 
τις δουλειές τους…

Σοβαρά ήταν και τα προβλήµατα ηλεκτροδότη-

σης σε Καλλιθέα, Κουκάκι και  τµήµατα των περιο-
χών Ανθούσα, Νταού Πεντέλης, Μαραθώνας και Γέ-
ρακας λόγω βλάβης από πτώσεις κλαδιών στα καλώ-
δια του δικτύου.

Στο αεροδρόμιο
Ο χιονιάς δηµιούργησε προβλήµατα και στο αεροδρό-
µιο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς χιόνι κάλυψε την πίστα. 
Ακυρώθηκαν πτήσεις από Χίο, Ικαρία και Ζάκυνθο, 
καθώς και από Αθήνα προς Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, 
Βελιγράδι, Βενετία, Λονδίνο και Κωνσταντινούπολη.

Σοβαρά προβλήµατα παρουσιάστηκαν και στα 
νοσοκοµεία λόγω της κακοκαιρίας και της έλλειψης 
µέτρων, σύµφωνα µε καταγγελία του προέδρου της 
ΠΟΕ∆ΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, καθώς ο περιβάλλων 
χώρος ήταν γεµάτος χιόνι, καθιστώντας δύσκολη 
την πρόσβαση ασθενών... Στο Σισµανόγλειο υπήρ-
χε πολύ χιόνι στο περιβάλλοντα χώρο, µε αποτέλε-
σµα να εγκλωβιστούν τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ 
του νοσοκοµείου και να είναι αδύνατη η πρόσβαση 
του προσωπικού.

Καμία «Ελπίς»! «Μπλακάουτ» σε κεντρικούς άξονες του λεκανοπεδίου! Το κράτος απόν

Ε
υθύνες σε πολλά επίπεδα προκύ-
πτουν για την τραγική διαχείριση 
της κακοκαιρίας που πλήττει από 
χθες ολόκληρη τη χώρα. Βαριά 
εκτεθειµένη είναι και η κυβέρνη-

ση, η οποία µάλιστα, παρά τα µεγάλα λόγια και 
το πολυδιαφηµισµένο «επιτελικό κράτος», πιά-
στηκε άλλη µια φορά -και εντελώς αδικαιολό-
γητα- απροετοίµαστη και ασυντόνιστη µπρο-
στά σε µια κατάσταση που ήταν µεν έκτακτη, 
αλλά και αναµενόµενη...

Στην προκειµένη περίπτωση η αποτυχία 
έχει το «ονοµατεπώνυµο» του Χρήστου Στυ-
λιανίδη, στη… µεταγραφή του οποίου από την 
Κύπρο ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε εναποθέσει 
πριν από µερικούς µήνες τις ελπίδες του για 
να αλλάξει η εικόνα των υπηρεσιών Πολιτικής 
Προστασίας ύστερα από την πύρινη καταστρο-
φή του περασµένου Αυγούστου. 

Ο υπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας όχι µόνο δεν κατάφερε να 
συντονίσει εγκαίρως τις αρµόδιες υπηρεσί-
ες αλλά -ύστερα από τη δραµατική εξέλιξη σε 
όλη τη διάρκεια της ηµέρας- επιδόθηκε στο 
γνωστό σπορ της αλληλοεπίρριψης ευθυνών. 

Οσα συνέβησαν ειδικά στην Αττική Οδό, 
µε τον πολύωρο αποκλεισµό 
όλων των οδηγών από νω-
ρίς το πρωί, µε την ταλαιπω-
ρία και την αγανάκτηση, είναι 
χαρακτηριστικά της διάλυσης 
και του µπάχαλου που επικρα-
τούσε. Αργά το βράδυ χρει-
άστηκε να βγει και ο Στρατός 
στην Αττική Οδό για τον απε-
γκλωβισµό των οδηγών.  Κα-
τά την έκτακτη συνέντευξη Τύ-
που χθες το απόγευµα µάλι-
στα ο κ. Στυλιανίδης προσπά-
θησε πολυλογώντας να δώσει 
µια γενικά ικανοποιητική εικό-
να, την ώρα που η πραγµατι-
κότητα µαρτυρούσε το εντελώς 
αντίθετο. Τουλάχιστον για την 
τιµή των όπλων είπε ότι «απο-
λογείται σε όσους ταλαιπωρή-
θηκαν», ενώ για την Αττική Οδό προσπάθη-
σε να ρίξει από την πλευρά του το µπαλάκι 
στην εταιρία διότι «δεν κατόρθωσε να κρατή-
σει τον δρόµο ανοιχτό, παρά τις υποσχέσεις 
που µας έδωσαν». 

Η απάντηση της αναδόχου
Από τη δική της πλευρά η Αττική Οδός απο-
δίδει την κατάσταση αφενός στο ότι «δηµι-
ουργήθηκαν έντονα κυκλοφοριακά προβλή-
µατα εξαιτίας οχηµάτων που ακινητοποιήθη-
καν», αλλά και στο γεγονός ότι οι αρµόδιες 
Αρχές έκαναν εκτροπή των οχηµάτων και κυ-
ρίως φορτηγών από τη Νέα Οδό προς την Ατ-

τική Οδό, µε αποτέλεσµα αυτές τις φοβερές 
και απαράδεκτες εικόνες. 

Σύµφωνα µάλιστα µε πηγές της εταιρίας, 
ζητήθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας των 
φορτηγών από το πρωί, αλλά ο κ. Στυλιανί-
δης το αρνήθηκε.

Για αυτή τη διάσταση του προβλήµατος εί-
χε µιλήσει νωρίτερα και ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γιώργος Πατούλης, κατηγορώντας την 
ανάδοχο εταιρία Νέα Οδό ότι δεν κινητοποί-
ησε µηχανήµατα στην εθνική οδό Αθηνών - 
Λαµίας κι έτσι κόπηκε πάλι η χώρα στη µέση.

«Το κοµµάτι του δρόµου από το ύψος της 
Καλυφτάκη στη Μεταµόρφωση και πάνω εί-
ναι στην αρµοδιότητα της αναδόχου εταιρί-
ας που διαχειρίζεται τη Νέα Οδό. ∆εν βγή-
καν έγκαιρα µηχανήµατα για να ανοίξει ο 
δρόµος, µε αποτέλεσµα να γίνεται εκτροπή 
των οχηµάτων από πολύ χαµηλά στην εθνι-
κή και να µην είναι εφικτό να καθαρίζεται η 
αστική περιοχή» είπε. 

Εισαγγελική παρέμβαση
Ηδη πάντως για την Αττική Οδό εκδηλώθη-
κε εισαγγελική παρέµβαση, καθώς η προϊ-
σταµένη της Εισαγγελίας της Αθήνας Σωτη-

ρία Παπαγεωργακοπούλου δι-
έταξε προκαταρκτική έρευνα 
για αναζήτηση ευθυνών για το 
αδίκηµα της παρακώλυσης συ-
γκοινωνιών.  Επίσης, πέρα από 
την Αττική Οδό και τις όποιες 
ιδιαιτερότητες, χάος επικράτη-
σε εντελώς αδικαιολόγητα και 
σε πολλές κεντρικές αρτηρίες 
της πρωτεύουσας, όπως στην 
Κατεχάκη, δυσκολεύοντας τις 
µετακινήσεις και δίνοντας µια 
εικόνα πλήρως αναντίστοιχη 
µε την «προετοιµασία» που δι-
αφήµιζε η κυβέρνηση. 

Η έλλειψη συντονισµού 
φάνηκε και στον τρόπο λει-
τουργίας του κράτους. Η Πολι-
τική Προστασία αρκέστηκε σε 
ένα sms στο 112 λίγο µετά τις 

10 χθες το πρωί, καλώντας τους πολίτες να 
αποφύγουν τις µη απολύτως αναγκαίες µε-
τακινήσεις, αν και από νωρίς το πρωί ταλαι-
πωρούνταν χιλιάδες πολίτες που είχαν απο-
κλειστεί επί ώρες στους δρόµους της Αττικής.  
Η µάχη µε τον χιονιά όµως είχε ήδη χαθεί, 
όπως αποδείχθηκε µόλις δύο ώρες αργότε-
ρα, όταν ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βο-
ρίδης αναγκάστηκε να εκδώσει εγκύκλιο για 
την αποδέσµευση των δηµοσίων υπαλλήλων 
στις 12 το µεσηµέρι, καθώς ο κίνδυνος να 
αποκλειστούν στις εργασίες τους ήταν ορα-
τός, αφού δεν υπήρχαν εκχιονιστικά για να 
ανοίξουν τους δρόµους στα βόρεια προάστια.

 ■ Ο Στρατός έσωσε χιλιάδες εγκλωβισμένους. Μεταθέτει 
τις ευθύνες ο υπ. Πολιτικής Προστασίας Χρ. Στυλιανίδης.

Διακοπές ρεύματος και κανένας προληπτικός σχεδιασμός

«Ιστορικό» μπάχαλο από το απροετοίμαστο επιτελικό κράτος
Ανυπέρβλητα προβλήματα σε 

Εύβοια και Κρήτη! Σύγκρουση 
τρένων στη Λιβαδειά

Αυτοκίνητα ακινητοποιηµένα στην 
εθνική οδό, ενώ οδηγοί βάζουν αλυσί-
δες σε οχήµατα εν µέσω χιονόπτωσης

}

Ο υπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας Χρήστος Στυλιανίδης

Συγκρούστηκαν 

τρένα στη Λιβαδειά 

με τραυματίες!
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Η 
τηλεκπαίδευση 
προκάλεσε ακό-
μη μία φορά «αλα-
λούμ», με χιλιάδες 
μαθητές να αντιμε-

τωπίζουν τεράστια προβλήματα 
στη σύνδεσή τους στα διαδικτυ-
ακά μαθήματα, την ώρα που η 
κυβέρνηση και η υπουργός Παι-
δείας... πανηγύριζαν για τις «πά-
νω από 46.000 ψηφιακές τάξεις» 
που δημιουργήθηκαν με σκοπό 
να μη χαθούν τα μαθήματα.

Σε μια προσπάθεια να δια-
φημίσει ακόμη και τώρα την κα-
τά «επιτυχημένη» τηλεκπαίδευ-
ση που έφερε στο επίκεντρο η 
κυβέρνηση με αφορμή την παν-
δημία, η Νίκη Κεραμέως έκανε 
μια γεμάτη καμάρι ανακοίνωση 
στον λογαριασμό της στο twitter, 
σφυρίζοντας αδιάφορα απένα-
ντι στα προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν. «Μαθητές και εκ-
παιδευτικοί πραγματοποιούν τη-

λεκπαίδευση από το πρωί σε πά-
νω από 46.000 ψηφιακές τάξεις, 
στις περιοχές όπου τα σχολεία 
είναι κλειστά εξαιτίας της κακο-
καιρίας. Τους ευχαριστούμε θερ-
μά, όπως και τους γονείς και τα 
στελέχη εκπαίδευσης, για την 
ετοιμότητα και τη συνέπειά τους» 
ανέφερε στην ανάρτησή της. 

Δεν έφτασαν ποτέ
Σύμφωνα με καταγγελίες, πολ-
λοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που 
δεν κατάφεραν να φτάσουν 
στα σχολεία απ' όπου πραγ-
ματοποιούν την τηλεκπαίδευ-

ση, δεδομένου ότι δεν είχαν 
τον κατάλληλο εξοπλισμό στο 
σπίτι τους, ενώ παρατηρήθη-
καν πάρα πολλά προβλήμα-
τα στη σύνδεση των μαθητών 
στις πλατφόρμες. Και όλα αυτά 
γύρω στις 8 το πρωί, οπότε οι 
περισσότεροι γονείς βιάζονταν 
να πάνε στις δουλειές τους ή 
είχαν μείνει στο σπίτι λόγω της 
κακοκαιρίας και προσπαθού-
σαν και οι ίδιοι να συνδεθούν 
μέσω διαδικτύου.  

Από την πλευρά της, η Δι-
δασκαλική Ομοσπονδία Ελλά-
δος εξέδωσε δελτίο Τύπου στο 

οποίο καταγγέλλει την έλλειψη 
προετοιμασίας εκ μέρους του 
υπουργείου Παιδείας, εν όψει 
της κακοκαιρίας. 

«Τι θα γίνει με τους χιλιά-
δες εκπαιδευτικούς που δεν δι-
αθέτουν τεχνολογικό εξοπλι-
σμό και δεν είναι υποχρεωμέ-
νοι να διαθέτουν για υπηρεσι-
ακή χρήση, τους συναδέλφους 
που επιθυμούν να χρησιμοποι-
ήσουν τον εξοπλισμό των σχο-
λείων αλλά δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να φτάσουν εκεί εξαι-
τίας των καιρικών φαινομέ-
νων; Εγγυάται και καλύπτει το 
ΥΠΑΙΘ την ασφαλή μετακίνη-
σή τους; Τι θα γίνει με τους γο-
νείς που δεν τυγχάνουν ειδι-
κής άδειας; Ποιος θα κρατήσει 
τα παιδιά; Πώς θα γίνει τηλεκ-
παίδευση στις περιοχές που θα 
υπάρχουν διακοπές ρεύματος 
κι εκεί που δεν υπάρχει ίντερ-
νετ;» ρωτά η ΔΟΕ.

■■Το μπάχαλο στην τηλεκπαίδευση 
εμφανίζει ως επιτυχία η υπ. Παιδείας. 

Δεκάδες προβλήματα με το «καλημέρα»

Για θράσος και ανευθυνότητα κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα
ΕΥΘΥΝΕΣ στην κυβέρνηση για τις πρωτο-
φανείς σκηνές χάους που προκάλεσε η κα-
κοκαιρία καταλογίζει σύσσωμη η αντιπολί-
τευση, μείζονα και ελάσσονα. 

«Ολοι φταίνε για το απόλυτο μπάχαλο 
και το χάος με τα χιόνια, εκτός από τον κ. 
Μητσοτάκη που διεκδικεί τα πρωτεία του 
πιο ανεύθυνου Ελληνα» σχολίασε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, προσθέτοντας πως «το θράσος της κυ-
βέρνησης δεν έχει προηγούμενο» και επι-
σημαίνοντας πως με χιλιάδες οδηγούς 
εγκλωβισμένους και με κλειστούς τους πιο 

κεντρικούς δρόμους της Αθήνας από τις 
πρώτες ώρες του χιονιά, παρά τις προειδο-
ποιήσεις, εμφανίστηκαν ο αρμόδιος υπουρ-
γός και ο περιφερειάρχης για να ισχυρι-
στούν ότι «κρατήσαμε τη χώρα λειτουργική». 

Το απόλυτο μπάχαλο του επιτελικού 
κράτους σε συνδυασμό με απύθμενο θρά-
σος και πρωτοφανή κυνισμό επισήμανε την 
ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη και κάλεσε 
την κυβέρνηση να αναλάβει δράση και να 
μην παρακολουθεί άπραγη, καταγγέλλοντας 
πως ο κρατικός μηχανισμός αρκέστηκε σε 

συστάσεις και άκαρπες συσκέψεις και άφη-
σε την Αυτοδιοίκηση μόνη της, με όσα μέ-
σα διαθέτει, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 

Βολές στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και 
το ΚΚΕ, μιλώντας για μεγάλες ελλείψες στον 
κρατικό μηχανισμό, ενώ σημείωσε πως οι 
χιονοπτώσεις πλέον ονομάζονται «ακραία 
φαινόμενα» και γίνονται ανέξοδες συστά-
σεις και επικλήσεις στην ατομική ευθύνη. 

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Ελλη-
νική Λύση. «Με τη Ν.Δ. στην πρώτη ζέστη 
“καιγόμαστε”, στην πρώτη βροχή “πνιγό-

μαστε”, στο πρώτο χιόνι “εγκλωβιζόμαστε”» 
σχολίασε το κόμμα του Κυριάκου Βελόπου-
λου, καταγγέλλοντας πως το λεγόμενο «επι-
τελικό κράτος», ακόμα και με την προσθή-
κη του «πολυδάπανου» υπουργείου Πολιτι-
κής Προστασίας, απέτυχε για άλλη μια φορά 
να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Ελλήνων. 

Οσο για το ΜέΡΑ25, έκανε λόγο για επι-
τελικό μπάχαλο, με τον κρατικό μηχανισμό 
σε πλήρη αποσύνθεση και τους υπευθύ-
νους να επιρρίπτουν ευθύνες ο ένας στον 
άλλον.

ΑΔΙΑΚΟΠΑ σφυροκοπά ολόκληρη τη χώρα 
η κακοκαιρία «Ελπίς», με κύρια χαρακτηρι-
στικά το τσουχτερό κρύο και την έντονη χιο-
νόπτωση, που έχει ντύσει στα λευκά μέχρι 
και το κέντρο της Αθήνας! Η χιονοκαταιγίδα 
και το πολικό ψύχος αναμένεται να κορυφω-
θούν σήμερα, με τον υδράργυρο να κατρα-
κυλάει στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά 
στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών, τα φαινόμενα θα ενταθούν βαθμιαία, με 
τις πυκνές χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται 
ακόμα και στα παραθαλάσσια τμήματα της 
ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, 
ενώ μεγάλες ποσότητες χιονιού αναμένεται 
να πέσουν τις επόμενες ώρες στην Εύβοια, 
στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Η θερμοκρα-
σία θα πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τις 
ανώτερες τιμές της να μην ξεπερνούν τους 
6 βαθμούς Κελσίου

Από -2 έως 2 βαθμούς Κελσίου
Νεφώσεις με χιονοπτώσεις κατά διαστήμα-
τα πυκνότερες, με σταδιακή εξασθένηση με-
τά το μεσημέρι, αναμένονται στην Αττική, με 
τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από -2 έως 2 
βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες νε-
φώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και πα-
γετός θα σημειωθούν στη Θεσσαλονίκη. Η 
θερμοκρασία θα κυμανθεί από -5 έως 2 βαθ-
μούς Κελσίου. Καμπανάκι κινδύνου χτύπη-
σε ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μα-
ρουσάκης, προειδοποιώντας ότι οι πρώτες 
πρωινές ώρες σήμερα θα είναι οι πιο κρίσι-
μες, αφού θα καθορίσουν μερικώς την εξέ-
λιξη της κακοκαιρίας. 

«Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, 
η σφοδρή χιονόπτωση θα ολοκληρώσει τη 
δράση της τα ξημερώματα, αλλά ενδεχομέ-
νως στην Αττική, στην Εύβοια και στις Κυ-
κλάδες να επεκταθούν τα φαινόμενα και 
προς το μεσημέρι, ίσως και το απόγευμα. 
Υποχώρηση της κακοκαιρίας θα δούμε στα-
διακά από την Τετάρτη, μαζί με τον ισχυρό 
παγετό. Μην εκπλαγούμε αν τις επόμενες 
ώρες δούμε τον υδράργυρο ακόμη και κάτω 
από τους -20° στα βόρεια. Προετοιμαζόμα-
στε κατάλληλα! Δεν κυκλοφορούμε αν δεν 
υπάρχει τεράστια ανάγκη» συνέστησε.

Αύριο, Τετάρτη, η κακοκαιρία θα υποχω-
ρήσει, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνο-
δο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Ασθενείς 
χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην ανατολι-
κή Μακεδονία και στη Θράκη.

Πολύ δύσκολες 
οι πρωινές ώρες!

Υφεση το μεσημέρι

Πανηγύρια... η Κεραμέως

Εκχιονιστικό μηχάνημα 
καθαρίζει την... Ηρώ-

δου Αττικού έξω από το 
Μέγαρο Μαξίμου
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ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ
COVID-19COVID-19

Η 
υγειονοµική τραγω-
δία συνεχίζεται, µε 
τον ΕΟ∆Υ να ανακοι-
νώνει πως άλλοι 111 
άνθρωποι έχασαν 

το τελευταίο 24ωρο τη ζωή τους 
από τον κορονοϊό. Αυτό σηµαίνει 
πως µέσα σε µία εβδοµάδα, δηλα-
δή από τη ∆ευτέρα 17 Ιανουαρίου 
έως χθες, οι νεκροί από τον κορο-
νοϊό στη χώρα έφτασαν τους 670. 

Την ίδια ώρα η πίεση προς τα 
δηµόσια νοσοκοµεία συνεχίζεται 
αµείωτη, καθώς οι διασωληνωµέ-
νοι ανέρχονται σε 655, ενώ οι ει-
σαγωγές στα νοσοκοµεία έφτασαν 
τις 465.

Ειδικότερα, ο ΕΟ∆Υ ανακοί-
νωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωµένα κρούσµατα κορονοϊ-
ού που καταγράφηκαν τις τελευ-
ταίες 24 ώρες είναι 19.075. Ο συ-
νολικός αριθµός των κρουσµάτων 
ανέρχεται σε 1.812.384 (ηµερήσια 
µεταβολή +1,1%), εκ των οποίων 
το 49,8% είναι άνδρες. Με βάση τα 
επιβεβαιωµένα κρούσµατα των τε-
λευταίων εφτά ηµερών, 416 θεω-
ρούνται σχετιζόµενα µε ταξίδι από 
το εξωτερικό και 2.079 είναι σχε-
τιζόµενα µε ήδη γνωστό κρούσµα.

Οι 111 νέοι θάνατοι ασθενών 
από τον Covid-19 ανεβάζουν τον 
συνολικό αριθµό των θυµάτων 

από την έναρξη της πανδηµίας σε 
22.748, το 95% των οποίων είχε 
υποκείµενο νόσηµα ή και ηλικία 
70 ετών και άνω.

Ο αριθµός των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωµένοι εί-
ναι 655 (59,2% άνδρες), η διάµε-
ση ηλικία τους είναι τα 66 έτη και 
τo 82% έχει υποκείµενο νόσηµα ή 
και ηλικία 70 ετών και άνω. 

Μεταξύ των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωµένοι, 520 
(79,39%) είναι ανεµβολίαστοι ή 
µερικώς εµβολιασµένοι και 135 
(20,61%) είναι πλήρως εµβολια-
σµένοι. Από την αρχή της πανδη-
µίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
3.980 ασθενείς.

465 εισαγωγές
Οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκοµεία της επι-
κράτειας είναι 465 (ηµερήσια µε-
ταβολή +9,93%). Ο µέσος όρος ει-
σαγωγών του επταηµέρου είναι 
490 ασθενείς. Η διάµεση ηλικία 
των κρουσµάτων είναι τα 35 έτη 
(εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η δι-
άµεση ηλικία των θανόντων είναι 
τα 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Οσον αφορά τη γεωγραφική 
κατανοµή των κρουσµάτων, στην 
Αττική εντοπίστηκαν 6.220 µολύν-
σεις και στη Θεσσαλονίκη 1.818.

 ■ Συνεχίζεται αμείωτη η ασφυκτική πίεση 
στα νοσοκομεία! 19.075 επιπλέον κρούσματα.

Στους 655 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι

Κι άλλο χαστούκι! Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 
Θεσσαλονίκης έκλεισε μοριακά τεστ με 29 €

ΑΛΛΟ ένα «χαστούκι» στην αισχροκέρδεια πώλη-
σης του µοριακού τεστ από ακόµη έναν δήµο της 
ελληνικής επικράτειας, µετά τους ∆ήµους Νεάπο-
λης-Συκεών και Χαλανδρίου Αττικής! 

Πρόκειται για τον ∆ήµο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσ-
σαλονίκης, που ολοκλήρωσε µε επιτυχία τον δια-
γωνισµό, µε κάθε νοµιµότητα και την ανάθεση PCR 
tests για τον συγκεκριµένο δήµο, µε τιµή 29 ευρώ/
µονάδα, τη στιγµή που η κυβέρνηση εξακολουθεί 
να έχει πλαφόν τα 47 ευρώ ανά µονάδα και να είναι 
φυσικά εκτεθειµένη έναντι των πολιτών, που βλέ-
πουν την οικονοµική διαφορά και αναρωτιούνται: 
Σε ποιες τσέπες πηγαίνει αυτή η οικονοµική δια-
φορά για την αγορά των PCR;

Ο ∆ήµος Πυλαίας-Χορτιάτη είναι ο τρίτος πα-
νελλαδικά που επιτυγχάνει παρόµοια τιµή, µετά 
τους ∆ήµους Χαλανδρίου Αττικής και Νεάπολης-
Συκεών Θεσσαλονίκης, που εξασφάλισε τιµή 27 ευ-

ρώ ανά PCR. Ταυτόχρονα, ο ∆ήµος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η 
επαναλειτουργία των σχολείων µετά τις χριστου-
γεννιάτικες διακοπές και µοιράστηκαν στους µα-
θητές δωρεάν 1.400 µάσκες, απολυµαντικά, γάντια 
κ.λπ., µε αποτέλεσµα τα σχολεία να λειτουργούν κα-
νονικά και µε ασφάλεια.

Ο δήµαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζί-
δης τόνισε για τον διαγωνισµό των µοριακών τεστ: 
«Τηρώντας όλες τις νόµιµες διαδικασίες, ο δήµος 
κατάφερε να προµηθευτεί στη χαµηλότερη δυνατή 
τιµή µοριακά tests, ένας από τους µόλις τρεις δή-
µους πανελλαδικά που πέτυχε παρόµοια τιµή. Υπε-
ρασπιζόµαστε τη δηµόσια υγεία και ταυτόχρονα σε-
βόµαστε τα δηµοτικά χρήµατα».

Το ερώτηµα είναι ποιος σέβεται τα λεφτά του ελ-
ληνικού λαού, που τον βάζουν να πληρώσει 47 ευ-
ρώ το µοριακό τεστ...

Πάτρα: Μάχη 32χρονης (που της πήραν το μωρό με καισαρική) στη ΜΕΘ
ΜΑΧΗ για να κρατηθεί στη ζωή δίνει µια 
32χρονη επίτοκος στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας του νοσοκοµείου «Αγιος Ανδρέ-
ας» της Πάτρας. Η έγκυος γυναίκα πήγε στο 
νοσηλευτικό ίδρυµα πριν από λίγες µέρες και 
η κατάσταση της υγείας της ήταν από την αρ-
χή πολύ βαριά. 

Οι γιατροί πήραν την απόφαση να προ-
χωρήσουν σε καισαρική για να της πάρουν 
το µωρό, προκειµένου να µην κινδυνεύει η 
υγεία του. Το νεογέννητο είναι καλά στην 
υγεία του και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γί-
νει µέχρι στιγµής δείχνουν ότι είναι αρνη-

τικό στον ιό. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
32χρονη µητέρα αντιµετωπίζει υποκείµενο 
νόσηµα, ενώ δεν έχει κάνει το εµβόλιο κατά 
του Covid. Στο Καραµανδάνειο Nοσοκοµείο 
Παίδων της Πάτρας νοσηλεύεται και ένα νε-
ογνό µόλις δέκα ηµερών που βρέθηκε θετι-
κό στον κορονοϊό. 

Με τηλεκπαίδευση θα κάνουν τα µαθή-
µατά τους ως την Παρασκευή οι µαθητές τρι-
ών τµηµάτων του Γυµνασίου Κυπαρισσίας 
λόγω του αυξηµένου αριθµού κρουσµάτων 
που έχει εντοπιστεί. Ειδικότερα, έχει αναστα-
λεί η διά ζώσης λειτουργία για δύο τµήµατα 

της β’ και ένα της γ’ τάξης. Βαθιά θλίψη επι-
κρατεί στη Λαµία καθώς «έφυγε», έπειτα από 
αγώνα δύο µηνών µε τον κορονοϊό, ο αντι-
δήµαρχος αγροτικής ανάπτυξης και φυσικών 
καταστροφών και πρώην µέλος του Αθλητι-
κού Συλλόγου Λαµίας, Θανάσης Αργύρης. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 62χρονος 
τηρούσε πιστά τα µέτρα και είχε φροντίσει 
να εµβολιαστεί έγκαιρα. Οµως ο ιός τού «χτύ-
πησε» την πόρτα... Στις 28 Νοεµβρίου διασω-
ληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας του Νοσοκοµείου Λαµίας. 
Αν και διαγνώστηκε αρνητικός στον ιό, στις 

8 ∆εκεµβρίου µεταφέρθηκε στη Γενική ΜΕΘ, 
όπου τα κατάλοιπα της νόσου τον «λύγισαν» 
και του στοίχισαν τη ζωή. 

Στο συλλυπητήριο µήνυµά του ο δήµαρ-
χος Λαµίας Θύµιος Καραΐσκος ανέφερε, µε-
ταξύ άλλων, πως «ο Θανάσης πάλεψε όπως 
πάλευε σε όλη του ζωή. Ο Θανάσης Αργύ-
ρης ήταν πολλά περισσότερα για τον καθέ-
να µας. Ενας πολυπράγµων άνθρωπος που 
δεν άντεχε τη στασιµότητα. Αυτός ο ανελέ-
ητος ιός σήµερα µάς στέρησε έναν από τους 
πιο καλούς φίλους και ένα από τα πιο δρα-
στήρια µέλη της κοινωνίας µας».

Κορονοϊός:
Νέο σοκ με

111 νεκρούς
σε 24 ώρες!



ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022ΖΩΗ 20δ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΠΛΠ-1633

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), προσκα-
λεί, σύμφωνα με τις διατάξεις :
■ της Οδηγίας 2014/25/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 
26ης Φεβρουαρίου 2014 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών» 
➣ του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ) 
■ της  Διακήρυξης ΔΠΛΠ-1633, 
όλους τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Ανοιχτή Διαδικασία 
για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή 
Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή 
Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ». 
Ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται σε ΕΥΡΩ 1.214.031,30 και δεν αποτελεί ανώ-
τατο όριο προσφοράς. 
Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
ανοικτού τιμολογίου.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής.  
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
"tenderONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων 
ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με ημερο-
μηνία έναρξης της υποβολής την 24.01.2022/12:00 και καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής την 22.02.2022/12:00.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Ο ΕΜΙΡ ΣΑΡΙΦ ΝΤΙΛΑΒΕΡ του Ιμπραήμ και της Νεβιν, το 
γένος Φενερτσι, που γεννήθηκε στο Kadikoy και κατοικεί 
στην Κωνσταντινούπολη, και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Ευγενίας, το γένος Σιαφο-
λώλη, που γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα, πρόκειται 
να τελέσουν τον γάμο τους στο δημαρχείο Kadikoy Κων-
σταντινούπολης.

Ο ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου και της Βα-
σιλικής, το γένος Τσουρδίνη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι 
Αττικής και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Αττικής, και η ΜΠΑΝΑ-
ΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Γεωργίου και της Βασιλικής, το γένος 
Αρβανιτοπούλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και 
κατοικεί στη Νέα Ιωνία Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον 
γάμο τους στο προξενείο της Ιταλίας στην Μπολόνια.

ΓΑΜΟΙ

O
σο οι σκληροί 
δείκτες της παν-
δημίας δεν δεί-
χνουν σημάδια 
αποκλιμάκωσης 

τόσο εντείνεται η ανησυχία 
των επιστημόνων. Η διατή-
ρηση των θανάτων σε πολύ 
υψηλά επίπεδα, αλλά και η 
σταθεροποίηση των διασω-
ληνώσεων σε αριθμούς άνω 
των 650 αναγκάζουν την 
επιστημονική κοινότητα να 
εκπέμπει SOS για τους κιν-
δύνους που ελλοχεύουν την 
επόμενη περίοδο.

Την ανησυχία του για 
την ανακοπή της βελτίωσης 
των επιδημιολογικών δεδο-
μένων τα τελευταία 24ωρα, 
αλλά και την αντίστοιχη μεί-
ωση του ρυθμού εμβολια-
σμών με την τρίτη, «αναμνη-
στική» δόση εξέφρασε ο κα-
θηγητής Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής Δημοσθένης 
Σαρηγιάννης, μιλώντας στην 
κρατική τηλεόραση.

«Το κυριότερο πρόβλη-
μα είναι η μείωση του ρυθ-
μού εμβολιασμού με την τρί-
τη δόση. Αυτό είναι το κρίσι-
μο στοιχείο, να μην πέσει ο 
ρυθμός εμβολιασμού, οι άν-
θρωποι που έχουν κάνει δύο 
δόσεις να κάνουν και την τρί-
τη» τόνισε ο καθηγητής του 
ΑΠΘ. Μάλιστα, ανέφερε ότι 

«υπολειπόμαστε κατά 24% 
του πληθυσμού που έχει κά-
νει τις δύο δόσεις, αλλά όχι 
ακόμα τρεις.

«Είναι πολύ σημαντικό 
να γίνει, για να μπορέσουμε 
να μειώσουμε την κυκλοφο-
ρία του ιού στην κοινότητα, 
να οδηγηθούμε σε μια στα-
διακή αλλά σαφή αποσυμφό-
ρηση του συστήματος υγείας 
και στη συνέχεια στη μείωση 
των θανάτων» εξήγησε. 

Τα εμβόλια
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 
με το emvolio.gov.gr, έως την 
Κυριακή υπήρχαν περίπου 
4.613.000 εμβολιασμένοι με 
τρίτη δόση, δηλαδή υπολεί-
πονται 2.619.000 σε σχέση 
με τους 7.232.000 που έχουν 

ολοκληρώσει τον βασικό εμ-
βολιασμό.

Την ίδια ώρα, την εκτί-
μηση πως οι σκληροί δείκτες 
της πανδημίας θα αποκλιμα-
κωθούν με αργούς ρυθμούς 

έκανε και η πρόεδρος της ΕΙ-
ΝΑΠ Ματίνα Παγώνη. Μιλώ-
ντας σε τηλεοπτικό σταθμό, 
τόνισε ότι τα πράγματα φαί-
νονται ότι πάνε καλύτερα, αλ-
λά έως ότου βελτιωθεί η κα-

τάσταση «θα μας τον φάει σι-
γά  σιγά τον Φλεβάρη».

Η κυρία Παγώνη έκανε 
γνωστό ότι στα νοσοκομεία 
νοσηλεύονται κυρίως ασθε-
νείς με επιπλοκές από τη με-

τάλλαξη Δέλτα και ανεμβο-
λίαστοι. Ειδικότερα, ανέφε-
ρε ότι στις απλές κλίνες βρί-
σκονται άνθρωποι όλων των 
ηλικιών και ιδίως άνω των 
60 με υποκείμενα νοσήματα, 
ενώ στις ΜΕΘ νοσηλεύονται 
ασθενείς κυρίως άνω των 70 
και πολλοί ανεμβολίαστοι.

Σχετικά με την Ομικρον 
2, η Ματίνα Παγώνη εμφα-
νίστηκε καθησυχαστική, λέ-
γοντας ότι τα στοιχεία δεν 
δείχνουν πως είναι κάτι το 
διαφορετικό, είναι επίσης 
πολύ μεταδοτική και τα συ-
μπτώματα αφορούν το ανώ-
τερο αναπνευστικό σύστη-
μα. «Δεν νομίζω (ότι θα εί-
ναι χειρότερη από την Ομι-
κρον), είναι περίπου το ίδιο, 
μπορούμε να τη διαχειρι-
στούμε» τόνισε.

Φόβοι
Τέλος, ο καθηγητής Αιμα-
τολογίας στην Ιατρική Σχο-
λή της Σορβόννης Γρηγόρης 
Γεροτζιάφας προειδοποίη-
σε πως η θεωρία της «ανοσί-
ας της αγέλης» που προωθεί 
η κυβέρνηση «καταδικάζει σε 
θάνατο χιλιάδες πολίτες και 
απειλεί τη δημόσια υγεία σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα» και 
εξέφρασε τον φόβο του πως 
θα φέρει πλημμυρίδα νέων 
κρουσμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να μην επιτρέψουν 
το κλείσιμο του ογκολογικού τμήμα-
τος του Νοσοκομείου Γιαννιτσών εί-
ναι οι νοσηλευτές και οι γιατροί της 
πόλης, που ζητούν τη συνδρομή και 
την υποστήριξη των κατοίκων της πε-
ριοχής της Πέλλας. Ανακοινώθηκε μά-
λιστα κάλεσμα της Ενωσης Νοσοκομει-
ακών Γιατρών Πέλλας για αύριο, Τετάρ-
τη, στις 12 το μεσημέρι, στις πύλες των 
νοσοκομείων Εδεσσας και Γιαννιτσών, 
που διοργανώνεται με τη συμμετοχή 
κοινωνικών φορέων της περιοχής για 
να μην κλείσει το ογκολογικό τμήμα αλ-
λά και για να διεκδικηθούν άμεσα μέτρα 
αποφασιστικής ενίσχυσης του δημόσι-
ου συστήματος υγείας.

Mήνυμα
Το μήνυμα των γιατρών είναι: «Ολοι στο 
πόδι! Δεν έχουμε πλέον καμιά αμφιβο-
λία για τις προθέσεις και τους σχεδια-
σμούς τους. Το ογκολογικό τμήμα του 
Νοσοκομείου Γιαννιτσών κινδυνεύει με 
λουκέτο και αυτό πρέπει να γίνει υπόθε-
ση όλων! Η κινητοποίηση των μαζικών 
φορέων, των σωματείων, των συλλόγων 
του νομού μπορεί να βάλει φρένο στην 
εγκληματική πολιτική τους και να διεκ-
δικήσουμε ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης 
του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών 
Πέλλας συμμετέχει με στάση εργασίας 
στην Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για 
την Υγεία, που έχουν κηρύξει ΑΔΕΔΥ-
ΟΕΝΓΕ-ΠΟΕΔΗΝ για τις 26 Ιανουαρίου, 
και καλεί τον λαό, τα σωματεία και τους 
συλλόγους που στηρίζουν το κοινό ψή-
φισμα για την Υγεία και όλους τους άλ-
λους φορείς της περιοχής σε συγκε-
ντρώσεις στις 12.00 το μεσημέρι, στις 
πύλες των νοσοκομείων Γιαννιτσών και 
Εδεσσας για να απαιτήσουμε:
• Να μην κλείσει το ογκολογικό τμήμα 
του Νοσοκομείου Γιαννιτσών! Να ενι-
σχυθεί, να θωρακιστεί ΤΩΡΑ, με την 
άμεση πρόσληψη δύο μόνιμων παθο-
λόγων-ογκολόγων. Να ενισχυθούν οι 
παθολογικές κλινικές και τα ΤΕΠ των 
δύο νοσοκομείων, με άμεσες προσλή-
ψεις μόνιμων ειδικευμένων παθολόγων.

• Να επαναλειτουργήσει η ΜΕΘ του Νο-
σοκομείου Εδεσσας! Καμία μετακίνηση 
κλινικής ή τμήματος των νοσοκομείων 
Εδεσσας και Γιαννιτσών.
• Μαζικές προσλήψεις προσωπικού μό-
νιμου, πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης, με κατεπείγουσες διαδικα-
σίες και με έλεγχο μόνο των τυπικών 
προσόντων. Αμεση μονιμοποίηση των 
επικουρικών και συμβασιούχων. Να 
σταματήσουν οι αναγκαστικές μετακι-
νήσεις. Αποφασιστική ενίσχυση των 
Κέντρων Υγείας, με μαζικές προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού και κάλυ-
ψη όλων των κενών οργανικών θέσε-
ων. Να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά 
οι συνάδελφοί μας που είναι σε ανα-
στολή με συχνά τεστ, μέχρι να εμβολι-
αστούν. Οχι στις απειλές για απολύσεις 
υγειονομικών».

Γιαννιτσά: Στο πόδι για να 
μην κλείσει το ογκολογικό
τμήμα του νοσοκομείου

 ■ Επιμένουν οι σκληροί δείκτες! Σε πολύ υψηλά επίπεδα διατηρείται 
ο αριθμός των θανάτων. Σταθεροποίηση των διασωληνώσεων πάνω από τις 650

Αγωνία επιστημόνων για 
την αργή αποκλιμάκωση
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ΤΗΝ ΆΝΕΥ προηγουμένου έκρηξη του Γιώργου Πα-
παδάκη -απόλυτα δικαιολογημένα- προκάλεσε ο δι-
κηγόρος του ιερέα που κατηγορείται για τον βιασμό 
της ανήλικης, με όσα ανέφερε στον αέρα της εκπο-
μπής «Καλημέρα, Ελλάδα», στην οποία ήταν φιλοξε-
νούμενος. Ο δικηγόρος Άνδρέας Θεοδωρόπουλος, 
που ήρθε σε αντιπαράθεση με το πάνελ της εκπομπής 
εμμένοντας σε προηγούμενη δήλωσή του για «μόδα 
καταγγελίας βιασμών», έκανε έναν αυθαίρετο και απα-
ράδεκτο παραλληλισμό κατηγορώντας τον Γιώργο Πα-
παδάκη ότι εις βάρος του υπάρχουν καταγγελίες από 
πρώην συνεργάτιδά του, κάνοντας έξαλλο τον γνω-
στό δημοσιογράφο.

«Να σας απαντήσω προσωπικά; Εσάς, κ. Παπαδά-
κη, σας έχει καταγγείλει μια συνεργάτις σας και έχει 
αφήσει αιχμές, αν θέλετε να πω και το όνομά της, το 

λέω» είπε και ανέφερε το όνομα της πρώην συνεργάτι-
δας του Γιώργου Παπαδάκη Μπάγιας Άντωνοπούλου.

«Τι λέτε, κύριε; Ντροπή σου, ρε! Ντροπή σου! Τι 
έχει αφήσει για μένα;» απάντησε ο έμπειρος δημο-
σιογράφος.

«Είστε ένοχος ή αθώος;» ρώτησε εκ νέου ο δικη-
γόρος.

«Τι αλητεία είναι αυτή; Τι αλητεία είναι αυτή; Ντρο-
πή σου! Είσαι αισχρός» απάντησε ο Γιώργος Παπαδά-
κης και συνέχισε με πρωτοφανή ένταση: «Θα προ-
σφύγω στη Δικαιοσύνη και θα φέρω μάρτυρα την κυ-
ρία που ανέφερες εναντίον σου. Τι υπαινίσσεσαι, είσαι 
σε θέση εσύ να θίξεις την τιμή και την υπόληψή μου; 
Δεν ντρέπεσαι λιγάκι; Ντροπή σου, αλιτήριε!» είπε ο 
παρουσιαστής, φωνάζοντας «πάρτε τον» και στη συνέ-
χεια η εκπομπή διακόπηκε για διαφημίσεις.

Απίστευτη πρόκληση του δικηγόρου του έφερε έκρηξη του Παπαδάκη

Ο
ταν στις 7 Φεβρουαρί-
ου του 2015 ο Στέφανος 
Βερλέκης χειροτονήθη-
κε πρεσβύτερος από τον 
σεβασμιότατο μητρο-

πολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, 
στον ιστορικό Ιερό Ναό του Άγίου 
Δημητρίου των Οπλων, όλοι προσ-
δοκούσαν να εισέλθει στις τάξεις 
της Εκκλησίας ως ένας νέος και 
με όρεξη ιερωμένος που θα σταθεί 
άξιος στον ρόλο του. Γι' αυτό, άλ-
λωστε, σύντομα του δόθηκε και το 
οφίτσιο του εξομολογητή. 

Ο ίδιος τότε μιλούσε συγκινη-
μένος ενώπιον όλων 
για τη χειροτονία του 
και ευχαριστούσε τον 
επίσης ιερέα πατέ-
ρα του Ηρακλή Βερ-
λέκη και τα τέσσερα 
αδέλφια του που τόσο 
του στάθηκαν. Δεν εί-
χε παραλείψει να ευχαριστήσει και 
την παπαδιά του, τη Στεφανία: 

«Στέκεται δίπλα μου με αφοσί-
ωση και αγάπη, στηρίζει τις επιλο-
γές μου και αναλαμβάνει το μεγα-
λύτερο βάρος στην ανατροφή των 
παιδιών μας, του … και του … που 
ο Κύριός μας μάς εμπιστεύτηκε» εί-
χε πει τότε. 

Στη χειροτονία του 37χρονου 
παπα-Στέφανου είχαν πάει συγ-
γενείς και φίλοι του από την ιδι-
αίτερη πατρίδα του, την Άρτα, όχι 
όμως και ο θείος του, ο καταξιωμέ-
νος ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, με 
τον οποίο έχει να βρεθεί εδώ και 
πολύ καιρό. Άπευθυνόμενος στους 
ιερείς του ναού, ο νέος πρεσβύτε-
ρος είχε υποσχεθεί: «Να διακονή-
σω με ταπείνωση και αυταπάρνη-
ση προς δόξαν Θεού». Ομως, χρει-
άστηκαν μόνο λίγα χρόνια για να 
συγκλονιστούν τόσο το εκκλησία-
σμα όσο και ολόκληρη η περιοχή 

από την καταγγελία 
ότι το ράσο χρησιμο-
ποιήθηκε ως «βιτρίνα» 
για να κρύβει έναν βι-
αστή και μάλιστα ανη-
λίκου.

Ο ιερέας έχει 
πλέον τεθεί σε αρ-

γία, όμως δεν είναι η πρώτη φορά 
που η οικογένειά του έχει μπλεξί-
ματα με τον νόμο. Τον Ιανουάριο 
του 2018 ο πατέρας του είχε συλ-
ληφθεί, όταν αστυνομικοί έκα-
ναν «ντου» στο καφενείο του χω-
ριού του Δήμου Νικολάου Σκου-
φά στην Άρτα και τον έπιασαν να 
παίζει μπαρμπούτι μαζί με άλ-

λους θαμώνες. Τότε είχαν συλλη-
φθεί και οδηγηθεί στον εισαγγε-
λέα όσοι έριχναν τα ζάρια, ανάμε-
σά τους και ο ιερέας, αλλά τα ευ-
ρήματα των αστυνομικών δεν ήταν 
μόνο τα 1.500 ευρώ που άλλαζαν 
χέρια πάνω στην πράσινη τσόχα... 

Το καφενείο που διατηρούσε 
μια 49χρονη, η οποία επίσης συ-
νελήφθη, ήταν στέκι για… σκλη-
ρούς και όχι για άβγαλτους τύ-
πους! Ενας από τους «ζαράκηδες» 
είχε πάνω του ένα τσιγαριλίκι, ενώ 
ένας 53χρονος, που δεν έπαιζε αλ-
λά παρακολουθούσε τους άλλους, 
είχε δύο συσκευασίες με ακατέργα-
στη κάνναβη βάρους 62,8 γραμμα-
ρίων. Ομως το καφενείο έκρυβε και 
άλλα «καλούδια» για τους αστυνο-
μικούς, οι οποίοι ανακάλυψαν και 
ένα κουτί με 48 φυσίγγια πολεμι-
κού τυφεκίου! 

Καθένας αντιλαμβάνεται ότι το 
συγκεκριμένο καφενείο δεν ήταν 
το κατάλληλο για έναν ρασοφό-
ρο, εκτός αν είχε πρόθεση να επα-

ναφέρει τους θαμώνες στον δρό-
μο του Θεού και, ώσπου να το πε-
τύχει, έριξε και ο ίδιος μερικές ζα-
ριές για να δοκιμάσει την τύχη του! 

Στο πλευρό του
Άναφορικά με την καταγγελία για 
τον βιασμό, ο πατέρας του κατη-
γορουμένου, που πληροφορήθηκε 
από τα ΜΜΕ τη σύλληψη του γιου 
του, τον επισκέφτηκε στα κρατητή-
ρια της ΓΆΔΆ. Εμφανίστηκε βέβαι-
ος για την αθωότητα του γιου του, 
και μάλιστα ταξίδεψε από την Άρ-
τα για να σταθεί στο πλευρό του σή-
μερα, που επρόκειτο να απολογηθεί 
στον ανακριτή.

«Πατέρα μου… παιδί μου, λέγα-
με κλαίγοντας. Θέλω να μου πεις 
την αλήθεια. Μου λέει “από όλα αυ-
τά δεν ισχύει τίποτα” και μου είπε 
ότι το αποδίδει στο ότι δεν τους έδι-
να για κάποιες μέρες τρόφιμα» είπε 
στο Star για τον διάλογο που είχαν 
οι δύο τους.

Μέσα από τα κρατητήρια, ο ιε-

ρέας σε αργία Στέφανος Βερλέκης 
ισχυρίστηκε πως η καταγγελία έγι-
νε για εκδικητικούς λόγους: 

«Οταν σταμάτησαν οι δωρε-
ές που έκανα στην οικογένειά της, 
επειδή είχαν ανάγκη και άλλοι 
ενορίτες, τότε πιστεύω ξεκίνησε να 
μπαίνει στο μυαλό της η ιδέα να με 
καταγγείλει στις Άρχές προκειμένου 
να με εκβιάζει» φέρεται ότι ισχυρί-
στηκε ο 37χρονος ιερέας, όπως με-
τέδωσε ο Alpha, και συνέχισε:

«Η ανήλικη, είτε επειδή είμαι 
ένας ιερέας πολύ προσιτός σε όλους 
είτε επειδή επιδίωκε κάτι παραπά-
νω από μένα, ίσως με είχε ερωτευ-
τεί. Και επειδή δεν ενέδωσα, θέλη-
σε να με καταγγείλει».

Ωστόσο, στο τραπέζι της έρευ-
νας έχουν μπει οι καταγγελίες μιας 
19χρονης, που δήλωσε πως ο πα-
πάς τη δελέασε με χρήματα για να 
βρεθούν μόνοι, και μιας 33χρονης, 
η οποία υποστηρίζει ότι ο κληρικός 
τής την «έπεσε» χυδαία λίγες μέρες 
αφότου είχε γεννήσει το παιδί της.

Προκαλεί 
ο παπασάτυρος 
και κατηγορεί  
τώρα το θύμα

■■ Ισχυρίζεται ότι τον εκδικούνται γιατί 
τους έκοψε τη βοήθεια ή ότι ίσως 

τον ερωτεύτηκε το ανήλικο κορίτσι!

Ο πατέρας του,
παπάς επίσης,
είχε συλληφθεί 
για μπαρμπούτι! 

Εξαλλος ο παρουσιαστής (πάνω αριστερά) με τις αναφορές του δικηγόρου (δεξιά)
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Μ 
ε τη λήψη µαρτυ-
ρικών καταθέσε-
ων προσπαθεί η 
5η τακτική ανα-
κρίτρια Θεσσα-

λονίκης να ξεµπλέξει το κουβά-
ρι στην πολύκροτη υπόθεση βι-
ασµού της Γεωργίας Μπίκα ανή-
µερα την Πρωτοχρονιά. Μετά τον 
εργοδότη της κοπέλας, χθες κα-
τέθεσαν ο φίλος του, ο οποίος 
τον συνόδευσε στο ξενοδοχείο 
για να παραλάβουν την 24χρο-
νη, αλλά και η 17χρονη φίλη της 
Γεωργίας, η οποία ήταν µαζί της 
στο πάρτι που διοργανώθηκε σε 
γνωστό πεντάστερο 
ξενοδοχείο.

Σύµφωνα µε 
το ThessToday.gr, 
ο πρώτος µάρτυ-
ρας, ένα από τα δύο 
πρόσωπα που είδαν 
τη Γεωργία µετά τη 
νύχτα φρίκης στη 
«σουίτα βιασµού», 
κατέθεσε ενώπιον της ανακρίτρι-
ας όσα αντίκρισε όταν την παρέ-
λαβαν από το ξενοδοχείο µαζί µε 
τον φίλο του και εργοδότη της, και 
περιέγραψε την ψυχολογική κα-
τάσταση στην οποία βρισκόταν η 
νεαρή γυναίκα. «Τη Γεωργία πή-
γαµε και τη συναντήσαµε στο ξε-
νοδοχείο µαζί µε τον εργοδότη 
της και φίλο µου. Ηταν γύρω στις 
11 το πρωί. Είχε προηγηθεί τηλε-
φώνηµα από την ίδια, περίπου 
ένα 20λεπτο νωρίτερα. Η εικόνα 
που είδαµε ήταν σοκαριστική. Εί-
δαµε ένα πλάσµα κακοποιηµένο» 
φέρεται ότι κατέθεσε.

Η ανήλικη φίλη της καταγ-
γέλλουσας, η οποία έχει ήδη κα-
ταθέσει µία φορά, φέρεται ότι πε-
ριέγραψε όσα συνέβησαν κατά τη 
διάρκεια της παραµονής της στο 
πάρτι, ενώ εξήγησε για ποιο λόγο 
εκείνη αποφάσισε να φύγει και η 
24χρονη επέστρεψε στο ξενοδο-
χείο. Η κατάθεση της 17χρονης 
θεωρείται κοµβικής σηµασίας, κα-
θώς στην πρώτη της επίσκεψη στο 

Τµήµα Ασφαλείας Λευκού Πύρ-
γου είχε καταθέσει πως η 24χρο-
νη αποφάσισε κάποια στιγµή να 
γυρίσει στο ξενοδοχείο, αν και 
ήταν πολύ µεθυσµένη.

«Η Γεωργία ήταν πολύ µεθυ-
σµένη και ξεκινήσαµε για να φύ-
γουµε. Μόλις κατεβήκαµε, η Γε-
ωργία άρχισε να λέει ότι δεν είναι 
καλά και θα έπαιρνε το αυτοκίνη-
τό της για να γυρίσει σπίτι» είχε 
πει και είχε προσθέσει: «Επειτα 
από περίπου δέκα λεπτά την κά-
λεσα για να δω τι κάνει. Μου εί-
πε ότι άλλαξε γνώµη και θα έµε-
νε στο ξενοδοχείο». Σύµφωνα µε 

όσα είχε πει, όταν 
ξύπνησε το µεση-
µέρι, βρήκε στο κι-
νητό της τρεις κλή-
σεις από τη Γεωρ-
γία και την πήρε 
αµέσως τηλέφω-
νο. Οµως το κινη-
τό της ήταν απε-
νεργοποιηµένο και 

κατέληξαν να µιλήσουν γύρω 
στις 18.00, όταν της τηλεφώνησε 
η 24χρονη και της εξήγησε όσα 
συνέβησαν, λέγοντάς της ότι έπε-
σε θύµα βιασµού.

Δέχεται απειλές
Το µεσηµέρι της περασµένης Πα-
ρασκευής πέρασε το κατώφλι της 
ανακρίτριας ο εργοδότης της Γε-
ωργίας Χρήστος Καραθανάσης, ο 
οποίος κατέθεσε ότι δέχεται απει-
λές, επειδή στάθηκε στο πλευρό 
της 24χρονης. «Στις 2 Ιανουαρί-
ου το µεσηµέρι, την επόµενη ηµέ-
ρα του πάρτι, ήρθε στο σπίτι µου 
ένας εκ των ιδιοκτητών καφέ, το 
αφεντικό του µετρ, και µε απείλη-
σε. Μου είπε: “Τι πας να κάνεις, 
να τα βάλεις µε τους billionaires;”» 
φέρεται ότι είπε στην ανακρίτρια 
ο εργοδότης της 24χρονης. Ακό-
µη, περιέγραψε την τραγική ψυ-
χολογική κατάσταση στην οποία 
βρισκόταν η κοπέλα όταν του τη-
λεφώνησε και του διηγήθηκε τον 
εφιάλτη που βίωσε.

«Η εικόνα που
είδαµε ήταν
σοκαριστική.

Είδαµε ένα πλάσµα
κακοποιηµένο»

 ■ Ο εργοδότης της Γεωργίας Μπίκα
κατέθεσε ότι δέχτηκε απειλές, ενώ
συνεχίζεται η εξέταση μαρτύρων

ΣΕ ΗΧΗΡΕΣ αποκαλύψεις προ-
χώρησε ο νοµικός σύµβουλος 

στην υπόθεση βιασµού της 24χρονης 
Γεωργίας Μπίκα, Νίκος ∆ιαλυνάς, ο 
οποίος προσκόµισε χθες στον προϊστά-
µενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσα-
λονίκης Αγγελο Καµηλάρη νέα στοιχεία 
για κύκλωµα µαστροπείας που «ψαρεύ-
ει» µαθήτριες µέσω σχολικών εκδρο-
µών και τις διοχετεύει σε πάρτι!

Ο γνωστός δικηγόρος επικαλέστη-
κε την επώνυµη καταγγελία 
µιας γυναίκας, σύµφωνα 
µε την οποία ο φερόµενος 
ως «εγκέφαλος» µίας από 
τις τρεις οµάδες που απαρ-
τίζουν το κύκλωµα, διοργά-
νωνε µέσω του πρακτορεί-
ου ταξιδίων του εκδροµές 
κυρίως για ιδιωτικά σχο-
λεία, σε µια προσπάθεια 
να προσεγγίζει µαθήτριες. 
Μάλιστα, τα στοιχεία που 
προσκόµισε στον εισαγ-
γελέα Εφετών, αρµόδιο 
για την παράλληλη έρευ-
να που διενεργείται για τα 
αδικήµατα της µαστροπείας και της δι-
ακίνησης ναρκωτικών, περιλαµβάνουν 
και ονόµατα προσώπων που συµµετεί-
χαν στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι ακολα-
σίας σε γνωστό ξενοδοχείο: «Με δέλεαρ 
την “καλή ζωή”, το εύκολο χρήµα και τη 
γνωριµία µε “επώνυµους”, τα µέλη των 
κυκλωµάτων της νύχτας φέρονται ότι 
είχαν στήσει µία επιχείρηση “αλίευσης” 
µαθητριών, τις οποίες εντόπιζαν κατά τη 
διάρκεια πενθήµερων εκδροµών ιδιωτι-
κών λυκείων. Ενας εκ των ιδιοκτητών 

γνωστού τουριστικού πρακτορείου της 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος µάλιστα εµφα-
νίζεται ως επικεφαλής ενός από τα κυ-
κλώµατα µαστροπείας, αναλάµβανε τη 
διοργάνωση των εκδροµών αλλά και 
των πάρτι αποφοίτησης. Εκεί, οι άνθρω-
ποί του “ψάρευαν” κοπέλες στις οποί-
ες πλάσαραν ναρκωτικά και, όταν δια-
σφάλιζαν τον εθισµό τους, τις προωθού-
σαν σε πάρτι οργίων και στη συνέχεια 
στην εκπόρνευση» ανέφερε ο κ. ∆ια-

λυνάς στο thessToday.gr. 
Παράλληλα, τόνισε:

«Το άτοµο που µου 
προσκόµισε τις καταγγε-
λίες, µου ανέλυσε τη δι-
άρθρωση των εγκληµατι-
κών κυκλωµάτων αναφέ-
ροντας ως αρχηγούς γνω-
στά πρόσωπα της νύχτας. 
Ως µέλη χρησιµοποιούνται 
άτοµα στα οποία δίνεται 
ένα µικρό ποσοστό µετο-
χών, της τάξης του 3-5%, 
από επιχειρήσεις υγειονο-
µικού ενδιαφέροντος που 
λειτουργούν ως “βιτρίνα” 

για τη διενέργεια µίας σειράς εγκλη-
µατικών πράξεων. Μεταξύ των πληρο-
φοριών γίνεται αναφορά και σε κάποια 
από τα πρόσωπα που “γνωρίσαµε” από 
την υπόθεση της 24χρονης και φέρο-
νται ότι συµµετείχαν στο πάρτι την πα-
ραµονή της Πρωτοχρονιάς στη σουίτα 
του ξενοδοχείου». 

Η συγκεκριµένη καταγγελία κατα-
τέθηκε ήδη στον εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου, ενώ αντίγραφό της θα απο-
σταλεί και στην κυπριακή Αστυνοµία.

Στον εισαγγελέα στοιχεία για το κύκλωμα που 
«ψαρεύει» ανήλικες μέσω σχολικών εκδρομών 

ΜΕΣΑ στην εβδοµάδα ανα-
µένεται να παραδοθούν στο 
Εργαστήριο Τοξικολογίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης τα 
αποτέλεσµα των τοξικολο-
γικών εξετάσεων στις οποί-
ες υποβλήθηκε η Γεωργία. 
Επί µέρες, αναλυτές και ει-
δικοί επιστήµονες του Ινστι-
τούτου Ιατροδικαστικής του 
Πανεπιστηµίου της Βέρνης 
µελετούσαν τα δείγµατα της 
24χρονης µε ειδικά όργανα 
ανίχνευσης νέων ναρκωτι-
κών ή φαρµάκων. 

Σύµφωνα µε πηγές του 
thessToday.gr, οι επιστήµο-
νες ολοκλήρωσαν σχεδόν 
στο 100% την έρευνά τους 
και αποµένουν κάποιες λε-
πτοµέρειες για να συµπερι-
ληφθούν τα ευρήµατα στο 
τελικό πόρισµα που θα πα-
ραδοθεί στη δικαστική λει-
τουργό. Οι εξετάσεις εστάλη-
σαν στην Ελβετία, καθώς το 
Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής 
του Πανεπιστηµίου της Βέρ-
νης θεωρείται από τα πλέον 
αξιόπιστα διεθνώς. 

Καθοριστικό ρόλο για 
την επιλογή του συγκεκρι-
µένου εργαστηρίου φαίνε-
ται ότι έπαιξε το γεγονός ότι 
έχει τη δυνατότητα να ανι-
χνεύσει νέα ναρκωτικά και 
φάρµακα, δεδοµένου ότι στο 
απαγορευµένο εµπόριο κυ-
κλοφορούν ετησίως τουλά-
χιστον 101 νέες ναρκωτικές 
ουσίες. Στην περίπτωση της 
24χρονης, βασικό µέληµα 
ήταν να καλυφθεί κάθε πι-
θανότητα εµφάνισης άγνω-
στων ουσιών.

Το ΑΠΘ
Αναφορικά µε όσα ειπώθη-
καν για το κονδύλι που χο-
ρηγήθηκε στο εργαστήριο 
του ΑΠΘ για την προµήθεια 
ενός οργάνου, το οποίο δύ-
ναται να εντοπίσει το χάπι 
του βιασµού από την εξέτα-
ση µιας τρίχας, εξειδικευµέ-
νες πηγές επισήµαναν ότι οι 
τρίχες είναι ένα υλικό που 
θέλει ιδιαίτερη προσοχή 
στην ανάλυση, ενώ ελάχι-
στοι µπορούν να αξιολογή-
σουν το αποτέλεσµα. 

Μάλιστα, χαρακτήρι-
σαν την τρίχα «στοιχείο µε 
πολλά µειονεκτήµατα», συ-
µπληρώνοντας πως σε περι-
στατικά όπως της 24χρονης 
αντενδείκνυται ως µέθοδος 
για την εξαγωγή συµπερα-
σµάτων.

«Πώς μπορείς
να τα βάλεις

με τους
billionaires;»

Η Γεωργία Μπίκα καθώς προσέρχεται για 
να καταθέσει. Δεξιά, οι κατηγορούμενοι 
αδερφοί Λεβέντη

Ο Νίκος Διαλυνάς

Σε εργαστήριο
της Ελβετίας

οι τοξικολογικές
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Η 
πρώτη φορά που 
λύγισε σε µά-
χη ήταν και η τε-
λευταία για τον 
Γιώργο Τροµάρα, 

καθώς ο αντίπαλος ήταν ανί-
κητος... Τα µεγάλα, εκφραστι-
κά και γεµάτα καλοσύνη µά-
τια του έκλεισαν για πάντα, 
χθες το πρωί, στο νοσοκο-
µείο «Αλεξάνδρα», όπου την 
τελευταία εβδοµάδα έδινε τι-
τάνιο αγώνα για να κρατηθεί 
στη ζωή, µετά το εγκεφαλικό 
που είχε υποστεί. 

Μαζί του έκλεισε µια ολό-
κληρη εποχή για την Ελλά-
δα, µια και ο «Ηρακλής», που 
δάκρυζε µόλις 
αντίκριζε µικρά 
παιδιά και αγα-
πηµένους φί-
λους, ήταν ο τε-
λευταίος λαϊκός 
ήρωας που θαύ-
µαζαν γενιές και 
γενιές για τη θε-
ϊκή του δύναµη και τη µεγάλη 
του καρδιά. Ο Γιώργος Τροµά-
ρας έφυγε σε ηλικία 75 ετών 
για το µακρινό ταξίδι δίχως 
γυρισµό, αφήνοντας πίσω τον 
13ο του άθλο, όπως έλεγε χα-
ρακτηριστικά. Τον αγαπηµένο 
του γιο Κώστα, το παλικάρι του, 
το στήριγµά του, που ακολου-
θεί τα χνάρια του στο άθληµα 
του δυναµικού τριάθλου.

«∆υστυχώς, ο πατέρας 
µου δεν τα κατάφερε... Εφυ-
γε, τον χάσαµε… δεν άντεξε» 
ήταν τα λόγια του µονάκρι-
βου γιου του. Από την πρώ-
τη στιγµή που ο Γιώργος µπή-
κε στο νοσοκοµείο όλοι περί-
µεναν ότι θα έβγαινε νικητής 
και από αυτήν τη δύσκολη δο-
κιµασία. Οµως ο γίγαντας λύ-
γισε, σκορπίζοντας θλίψη και 
πόνο σε όσους τον γνώριζαν 

και τον θαύµαζαν για τα κα-
τορθώµατά του. Εφυγε για τη 
γειτονιά των αγγέλων, για να 
ξεκουραστεί ήσυχος, αλλά και 
παραπονεµένος. Η κηδεία του 
θα τελεστεί την Πέµπτη στις 
12 στον Ναό Ζωοδόχου Πη-
γής στην πλατεία Παιανίας.

Οπως είχε εξοµολογηθεί, 
η Πολιτεία τού στέρησε από 
το 2015 να κάνει αυτό που 
αγαπούσε περισσότερο στη 
ζωή του. ∆εν του ανανέωνε 
την άδεια για να συνεχίσει να 
παραδίδει προγράµµατα µυϊ-
κής δύναµης στα σχολεία! Το 
υπουργείο Παιδείας απέρρι-
πτε τη µία πίσω από την άλ-

λη τις αιτήσεις 
του. Σύµφωνα 
µε όσα επικα-
λούνταν οι αρ-
µόδιοι στα έγ-
γραφά τους, η 
υλοποίηση του 
εν λόγω προ-
γράµµατος δεν 

εγκρίνεται, καθώς «δεν είναι 
σύµφωνο µε τις προδιαγρα-
φές αξιολόγησης αιτηµάτων 
έγκρισης εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων - δραστηριοτήτων 
και εκπαιδευτικού υλικού του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ)».

«Είµαι πάρα πολύ στενο-
χωρηµένος, γιατί νιώθω ότι 
µε θέτουν στο περιθώριο. Εχω 
πολλά ακόµα να προσφέρω. Ο 
αθλητισµός ήταν και εξακο-
λουθεί να είναι η ζωή µου. Σε 
ποιον θα κλείσετε τις πόρτες; 
Σε µένα, που έβγαλα πρωτα-
θλητές και έχω αποτρέψει δε-
κάδες παιδιά από ναρκωτικά; 
Επρεπε να έχω άλλη µετα-
χείριση, ύστερα από όσα έχω 
προσφέρει...» έλεγε µε παρά-
πονο ο Γιώργος Τροµάρας, 
συµπληρώνοντας ότι δεν θέ-

λει να τον λυπηθούν, αλλά ελ-
πίζει ότι ίσως κάποιοι «ταρα-
κουνηθούν».

«Παρουσίαζα προγράµµα-
τα µυϊκής δύναµης στην Πρω-
τοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση. Θέλω να περά-
σω µηνύµατα στους µαθητές, 
όπως το πώς µπορεί να γίνει 
ένας άνθρωπος αθλητής, να 
µείνει µακριά από εξαρτησι-
ογόνες ουσίες και πολλά άλ-

λα» είχε αναφέρει σε παλιότε-
ρη συνέντευξή του στη «δη-
µοκρατία» και τόνιζε πως τα 
παιδιά ενθουσιάζονταν βλέ-
ποντάς τον να επιδεικνύει την 
ηράκλεια δύναµή του: «Πήγαι-
να σε διάφορα µέρη της Ελλά-
δας και µου έλεγαν ότι είµαι το 
πρότυπό τους» ανέφερε µε κα-
µάρι ο θρυλικός Τροµάρας, ξε-
καθαρίζοντας ότι δεν έπαιρνε 
χρήµατα γι’ αυτό που έκανε.

Είχε παράπονο 
που το υπ. Παιδείας 
δεν του ανανέωνε 

την άδεια 

 ■ «Εφυγε» σε ηλικία 75 ετών 
ο Γιώργος Τρομάρας και μαζί του 

μια ολόκληρη εποχή για την Ελλάδα

«Εσβησε» ο τελευταίος λαϊκός ήρωας

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Τροµάρας γεννήθηκε το 1947 στην Αγία 
Σοφία, ένα µικρό χωριό κοντά στη λίµνη Τριχωνί-
δα. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, όµως η 
αγάπη του για το άθληµα τον ανέδειξε γρήγορα σε 
νέο Ηρακλή. Από πολύ µικρή ηλικία έδειξε την κλί-
ση του στην πάλη και τη µυϊκή δύναµη. Το 1957, σε 
ηλικία 10 ετών, σήκωσε ένα γαϊδουράκι, µιµούµε-
νος τον ∆ηµήτρη Κωνσταντίνου, έναν αθλητή που 
παρουσίασε ένα πρόγραµµα µυϊκής δύναµης στο 
χωριό του. Το 1960, σε ηλικία 13 ετών, ξεκίνησε 
ελευθέρα πάλη µε δάσκαλο τον Σταµάτη Χαρισιά-
δη (τον λεγόµενο «παππού»), σηµαντικό προπονη-
τή της εποχής. 

Το 1968 άνοιξε το πρώτο γυµναστήριο στο Αι-
γάλεω και ήταν ένας από τους πρωτεργάτες στα ιδι-
ωτικά γυµναστήρια. Το τελευταίο βρίσκεται στην 
Παιανία. Το άνοιξε για τον γιο του τον Κώστα και 
σε αυτό περνούσε τις περισσότερες ώρες της µέρας, 
ώσπου έπαθε το εγκεφαλικό. Τη διετία 1968-1970 
δίπλα στον «Τζιµ Αρµάου» άρχισε τα πρώτα επιτεύγ-
µατα µυϊκής δύναµης, µε τον οποίον είχαν και κοι-
νό δάσκαλο στην πάλη.

Το Μίστερ Ελλάς
Μεταξύ 1970-74, µαζί µε τον Νικηφόρο Λοΐ-
ζο, διοργανώνει το Μίστερ Ελλάς, στο πρόγραµµα 
του οποίου ενέταξε αγώνες δυναµικού τριάθλου, 
εµπνευσµένος από ένα ντοκιµαντέρ µε τον Αµε-
ρικανό bodybuilder Σέρτζιο Ολίβα να γυµνάζεται 
µε αυτές τις κινήσεις. Μολονότι πολλοί το απαξίω-
σαν αρχικά, εκείνος µαζί µε τον Κώστα Καράµπα-
λη το υποστήριξαν µε πάθος. Ο σύγχρονος Ηρα-
κλής κατάφερε πράγµατα ανθρωπίνως ακατόρθω-
τα, όπως λύγισµα χοντρών σιδερικών, σπάσιµο χο-
ντρών αλυσίδων, ακινητοποίηση αυτοκινήτων εν 
κινήσει, άνοιγµα ελατηρίων άνω των 400 κιλών µε 
τα δόντια, ακόµα και τράβηγµα αµαξοστοιχιών. 

Το 1990, στην Αραβία, τράβηξε µε τα δόντια 
νταλίκα 35 τόνων για να διαφηµίσει έναν παλαιστι-
κό αγώνα όπου συµµετείχε την επόµενη µέρα ενα-
ντίον ενός αντιπάλου που ξεπερνούσε τα 2,40 µ. Το 
2000, στον Πύργο, τράβηξε µε τα δόντια δύο βαγό-
νια τρένου συνολικού βάρους 28 τόνων. Προετοιµα-
ζόταν να τραβήξει πέντε βαγόνια και να γραφτεί στο 
βιβλίο Γκίνες, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω τραυµα-
τισµού στην κλείδα, κατά τη διάρκεια προγράµµα-
τος που παρουσίαζε σε σχολείο. Το 1996, που στα-
µάτησε την επαγγελµατική πάλη, στράφηκε περισ-
σότερο στα µυϊκά επιτεύγµατα. Με µια συναρµολο-
γούµενη αρένα γύρισε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον 
δέκα φορές, από το τελευταίο χωριό της Θράκης, το 
Ορµένιο, µέχρι το άκρο της Κρήτης, το Ζάκρο.

 Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Τροµάρας έχει συµµετάσχει σε πολλές ταινίες 
ελληνικής παραγωγής, αλλά και του εξωτερικού. Είχε παί-

ξει µε τους Σαρλ Αζναβούρ, Σουζάνα Γιορκ, Κλαούντια Καρντι-
νάλε και τους πρωταγωνιστές της σειράς «Τόλµη και Γοητεία». 
Στις ελληνικές παραγωγές είχε συνεργαστεί µε τους Θανάση 
Βέγγο, Αντώνη Παπαδόπουλο, Νίκο Παπαναστασίου, Γιώργο 
Φούντα, Νίκο Ρίζο και πολλούς άλλους. Ταινίες στις οποίες είχε 
συµµετάσχει: «Ο Θανάσης στη χώρα της Σφαλιάρας» (1976), «Πα-
γίδα στην Ελλάδα» (1982), «Παπασούζας φαντοµάς» (1983), «Τα 
καθάρµατα» (1984), «Η επιστροφή των καθαρµάτων» (2003).

Στο σινεμά και στην τηλεόραση

Ο Γιώργος Τρομάρας με τον γιο του Κώστα, αθλητή στο δυναμι-
κό τρίαθλο

Τράβηγμα νταλίκας 35 τόνων με τα δόντια του στην Αρα-
βία. Παγκόσμιο ρεκόρ! 

Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης δείχνει τον θαυμασμό του στον 
Γιώργο Τρομάρα

Με τον Απόστολο Σουγκλάκο σε αγώνα κατς στη 
Λεωφόρο

Κατάφερε ανθρωπίνως 
ακατόρθωτους «άθλους» 

δδ
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ΚΟΣΜΟΣ

Σ
την κόψη του ξυραφιού 
κινούνται οι εξελίξεις 
στο µέτωπο της Ουκρα-
νίας, ενώ στο φόντο 
επιµένουν να διαγκω-

νίζονται -διπλωµατικά- ΗΠΑ και 
Ρωσία, κάνοντας την παγκόσµια 
κοινότητα να παρακολουθεί τα 
γεγονότα µε κοµµένη την ανάσα. 

Χθες η Συµµαχία ανακοίνωσε 
ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ έθεσαν τις 
δυνάµεις τους σε επιφυλακή και 
έστειλαν πλοία και µαχητικά αε-
ροσκάφη για να ενισχύσουν την 
άµυνά τους στην ανατολική Ευ-
ρώπη απέναντι στις στρατιωτικές 
δραστηριότητες της Ρωσίας στα 
σύνορά της µε την Ουκρανία. «Το 
ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να λαµ-
βάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
να προστατεύει και να υπερασπί-
ζεται όλους τους συµµάχους, πε-
ριλαµβανοµένης µέσω της ενί-
σχυσης της ανατολικής πλευράς 
της Συµµαχίας. Θα απαντάµε πά-
ντα σε οποιαδήποτε επιδείνω-
ση του περιβάλλοντος ασφαλεί-
ας µας, κυρίως ενισχύοντας την 
κοινή µας άµυνα» εξήγησε χαρα-
κτηριστικά ο γενικός γραµµατέας 
του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενµπεργκ, 
προκαλώντας όµως την αντίδρα-
ση της Μόσχας, που έκανε λόγο 
για «υστερία». 

Εντάσεις
«Οι εντάσεις εντείνονται µε ανα-
κοινώσεις και συγκεκριµένες 
ενέργειες των ΗΠΑ και του ΝΑ-
ΤΟ» είπε ο εκπρόσωπος του Κρεµ-
λίνου Ντµίτρι Πεσκόφ σε δηµοσι-
ογράφους σχετικά µε την ανάπτυ-
ξη νέων δυνάµεων της Συµµαχίας 
στη δυτική Ευρώπη. Κατήγγειλε 
µάλιστα «υστερία» από την πλευ-
ρά της Ευρώπης, αφού οι ανακοι-

νώσεις για υποτιθέµενη επικείµε-
νη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία έχουν πολλαπλασιαστεί τις 
τελευταίες εβδοµάδες. Οι πληρο-
φορίες που βγαίνουν από τη ∆ύση 
είναι γεµάτες «υστερία» και «ψέµα-
τα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενδιαφέρουσα ήταν ταυτό-
χρονα και η τοποθέτηση Πεσκόφ 
για έναν νέο γύρο επαφών ανά-

µεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ. «Αν εί-
ναι αναγκαίο, τίποτα δεν µπορεί 
να αποκλειστεί, όπως και η επα-
φή σε ανώτατο επίπεδο. Οµως αυ-
τή τη στιγµή δεν συζητείται κάτι 
τέτοιο» δήλωσε ο Ντµίτρι Πεσκόφ 
προς τους δηµοσιογράφους, όταν 
ρωτήθηκε πότε µπορεί να υπάρ-
ξει συνοµιλία µεταξύ των Πούτιν 
και Μπάιντεν.

Οπως είναι γνωστό, η Ρω-
σία κατηγορείται από τη ∆ύση 
ότι έχει συγκεντρώσει δεκάδες 
χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα 
της Ουκρανίας προετοιµάζοντας 
επίθεση. 

Από την πλευρά της πάντως 
η Μόσχα αρνείται οποιοδήπο-
τε τέτοιο σχέδιο, ενώ απαιτεί εγ-
γυήσεις για την ασφάλειά της, 
συµπεριλαµβανοµένων της µη 
ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑ-
ΤΟ, του τερµατισµού της διεύρυν-
σης της Βορειοατλαντικής Συµ-
µαχίας και της ανάπτυξης στρα-
τιωτικών της δυνάµεων στην πε-
ριοχή. Απαιτήσεις που όµως δεν 
αποδέχεται η ∆ύση.

«ΠΡΟΩΡΗ» και «υπερβολική» έκρινε χθες η Ου-
κρανία την απόφαση της Ουάσινγκτον να ανα-
καλέσει τις οικογένειες των διπλωµατών της που 
έχουν τοποθετηθεί στο Κίεβο εν µέσω των φό-
βων που υπάρχουν για ενδεχόµενη ρωσική ει-
σβολή. «Σεβόµενοι το δικαίωµα των ξένων κρα-
τών να εγγυώνται την ασφάλεια των διπλωµατι-
κών τους αποστολών, θεωρούµε αυτό το µέτρο 
από την αµερικανική πλευρά πρόωρο και υπερ-
βολικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος 
της ουκρανικής διπλωµατίας Ολεγκ Νικολένκο.

Παρά την τρέχουσα ένταση, «η κατάσταση 
της ασφάλειας δεν έχει δει καµία ριζική αλλα-
γή τον τελευταίο καιρό: η απειλή νέων κυµάτων 
ρωσικής επιθετικότητας παραµένει σταθερή από 
το 2014 και η συγκέντρωση ρωσικών στρατευ-
µάτων στα σύνορα (της Ουκρανίας) άρχισε ήδη 

τον περασµένο Απρίλιο» είπε ο Νικολένκο, ζη-
τώντας τη «διατήρηση της ψυχραιµίας», αλλά και 
καταδικάζοντας ταυτοχρόνως τις «προσπάθει-
ες» της Μόσχας για την «αποσταθεροποίηση της 
εσωτερικής κατάστασης στην Ουκρανία». Ερωτη-
θείς σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί, ο 
ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ είπε 
χθες, προσερχόµενος στο Συµβούλιο των υπουρ-
γών Εξωτερικών (ΣΕΥ), πως δεν υπάρχει απόφα-
ση για να εγκαταλείψει την Ουκρανία το προσω-
πικό της Ενωσης. Το ΣΕΥ έσπευσε πάντως να κα-
ταδικάσει τις συνεχιζόµενες επιθετικές ενέργειες 
και απειλές της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ενώ 
κάλεσε τη Ρωσία να προχωρήσει σε αποκλιµάκω-
ση, να τηρήσει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και να συµµετά-
σχει εποικοδοµητικά σε διάλογο µέσω των καθι-
ερωµένων διεθνών µηχανισµών.

ΝΑΤΟ: Στέλνει αεροπλάνα  και 
πλοία στο ουκρανικό μέτωπο!

Κίεβο:  «Υπερβολική» η αποχώρηση Αμερικανών από την πρεσβεία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ενωση είναι 
έτοιµη να επιβάλει «πρωτοφα-
νείς» οικονοµικές κυρώσεις, αν 
η Ρωσία επιτεθεί στην Ουκρα-
νία, προειδοποίησε ο υπουργός 
Εξωτερικών της ∆ανίας πριν 
από τη συνεδρίαση των υπουρ-
γών Εξωτερικών της Ε.Ε., ενώ ο 
αυστριακός οµόλογός του υπο-
γράµµισε ότι όλα τα είδη των οι-
κονοµικών κυρώσεων είναι πι-
θανό να επιβληθούν.

«∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι 
είµαστε έτοιµοι να αντιδράσου-
µε µε συνολικές, πρωτοφανείς 
κυρώσεις, αν η Ρωσία εισβά-
λει πάλι στην Ουκρανία» δήλω-
σε στους δηµοσιογράφους ο Γέ-
πε Κόφοντ, αρνούµενος να πει 
ποιοι τοµείς θα αποτελέσουν 
στόχους των κυρώσεων. 

Είμαστε έτοιμοι 
«Η Ρωσία θα πρέπει να γνωρί-
ζει, ο πρόεδρος Βλαντιµίρ Πού-
τιν θα πρέπει να γνωρίζει ότι το 
τίµηµα για τη χρήση προκλή-
σεων και στρατιωτικών δυνά-
µεων για να αλλάξει τα σύνο-
ρα στην Ευρώπη θα είναι πολύ, 
πολύ υψηλό… Είµαστε έτοιµοι 
να επιβάλουµε τις πιο αυστη-
ρές κυρώσεις, πιο αυστηρές 
απ' ό,τι το 2014» είπε χαρακτη-
ριστικά. Ο Αυστριακός υπουρ-
γός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σά-
λενµπεργκ δήλωσε πως όλα τα 
σενάρια βρίσκονται στο τραπέ-
ζι. Οµως επισήµανε επίσης ότι η 
Αυστρία εξαρτάται από τη Ρωσία 
για το 40% του φυσικού αερί-
ου της, προσθέτοντας, όταν ρω-
τήθηκε για ενδεχόµενες κυρώ-
σεις στον αγωγό Nord Stream 
2, πως η επιβολή κυρώσεων σε 
κάτι που ακόµη δεν λειτουργεί 
δεν αποτελεί αξιόπιστη απειλή. 
Η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ επέβαλαν οι-
κονοµικές κυρώσεις στη Ρω-
σία τον Ιούλιο του 2014, µετά 
την προσάρτηση από τη Ρωσία 
της Χερσονήσου της Κριµαίας, 
στοχεύοντας τους ρωσικούς το-
µείς της ενέργειας, των τραπε-
ζών και της άµυνας, κάτι που 
αποτελεί µόνιµο ζήτηµα αντιπα-
ράθεσης αλλά και διαπραγµά-
τευσης µεταξύ της Μόσχας και 
των κυβερνήσεων σε Ευρώπη 
και ΗΠΑ.

Τι δήλωσαν Δανός και 
Αυστριακός ΥΠΕΞ

Η Ε.Ε. απειλεί 
τη Ρωσία με

«πρωτοφανείς»
κυρώσεις

 ■ Το Κρεμλίνο κατήγγειλε «υστερία» της 
Δύσης για υποτιθέμενη ρωσική εισβολή,

ενώ δεν αποκλείει επαφή Πούτιν-Μπάιντεν

Η ισπανική φρεγάτα «Blas de Lezo» φεύγει από το ισπανικό λιµάνι για να ενταχθεί στις ναυτικές δυνάµεις του ΝΑΤΟ. 
Ενθετη: Ο γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενµπεργκ

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο
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ΝΑ ∆ΙΑΣΩΣΕΙ τη θέση του 
στο Νο10 της Ντάουνινγκ 
Στριτ πασχίζει ο Μπόρις 
Τζόνσον. Ο Βρετανός πρω-
θυπουργός βρίσκεται αντι-
µέτωπος µε τη δηµοσίευ-
ση εντός της εβδοµάδας της 
έρευνας για τα πάρτι που ορ-
γανώθηκαν κατά τη διάρκεια 
των lockdowns. 

Ο Τζόνσον στην αρχή 
ισχυρίστηκε ότι δεν παραβι-
άστηκε κανένας κανόνας, αλ-
λά αργότερα ζήτησε συγγνώ-
µη από τον βρετανικό λαό για 
τον υποκριτικό χαρακτήρα 
αυτών των εορταστικών συ-
γκεντρώσεων. 

Οι αστυνοµικοί που είναι 
επιφορτισµένοι µε τη φύλαξη 
της Ντάουνινγκ Στριτ έδω-
σαν «εξαιρετικά καταδικαστι-
κές» καταθέσεις την ανώτατη 
δηµόσια λειτουργό Σου Γκρέι 
που ερευνά τα σκάνδαλα των 
πάρτι, σύµφωνα µε δηµοσί-
ευµα της «Telegraph» που 
επικαλείται µη κατονοµαζό-
µενη πηγή. 

Εχει αρνηθεί
Ο Τζόνσον έχει αρνηθεί ότι 
σύµβουλοί του τον είχαν 
προειδοποιήσει ότι το πάρ-
τι «φέρτε µαζί σας τα πο-
τά σας» ήταν ανάρµοστο. Ο 
πρώην σύµβουλός του, και 
πλέον ορκισµένος εχθρός 
του, Ντόµινικ Κάµινγκς εί-
ναι µεταξύ αυτών που κατα-
θέτουν για το σκάνδαλο. Για 
να εκκινήσει διαδικασία κα-
θαίρεσης στο Συντηρητικό 
Κόµµα, 54 από του 359 βου-
λευτές των Τόρις πρέπει να 
απευθύνουν επιστολές µοµ-
φής προς τον πρόεδρο της 
Επιτροπής 1922. Εν τω µε-
ταξύ ο Μπόρις Τζόνσον δι-
έταξε έρευνα για τις καταγ-
γελίες βουλευτή που δήλωσε 
ότι απολύθηκε από υπουργι-
κή θέση στην κυβέρνηση εν 
µέρει επειδή η µουσουλµα-
νική της πίστη έφερνε σε δύ-
σκολη θέση τους συναδέλ-
φους της. «Ο πρωθυπουργός 
ζήτησε από την κυβερνητι-
κή υπηρεσία τη διενέργεια 
έρευνας για τις καταγγελί-
ες της βουλευτού Νουσράτ 
Γκάνι» ανακοίνωσε η Ντά-
ουνινγκ Στριτ. 

ΑΡΧΙΣΕ η δύσκολη διαδι-
κασία για την ανάδειξη του 
νέου προέδρου της δηµο-
κρατίας στην Ιταλία. Ο Σίλ-
βιο Μπερλουσκόνι, που τον 
βαραίνουν σειρά από σκάν-
δαλα, εγκατέλειψε την κούρ-
σα διαδοχής του Σέρτζιο Μα-
ταρέλα, του οποίου η θητεία 
λήγει στις 3 Φεβρουαρίου. Η 
ψηφοφορία θα γίνει χωρίς 
να υπάρχει υποψηφιότητα 
προσώπου κοινής αποδοχής. 

Πάνω από 1.000 βουλευ-
τές, γερουσιαστές και τοπικοί 
αιρετοί αξιωµατούχοι ψηφί-
ζουν στη µυστική διαδικασία, 
η οποία µπορεί να κρατήσει 
αρκετές µέρες προτού βγει 
λευκός καπνός. Οι πιθανό-
τητες να βγει πρόεδρος από 
τον πρώτο γύρο είναι ελάχι-
στες, µια και αυτό έχει συµβεί 
µόλις τρεις φορές στο παρελ-
θόν. Ο νικητής της εφτάχρο-
νης θητείας θα πρέπει να έχει 
συγκεντρώσει τα δύο τρίτα 
των ψήφων στους πρώτους 
τρεις γύρους των εκλογών, 
ενώ από τον τέταρτο και µετά 
αρκεί µια απλή πλειοψηφία. 

Ο Μπερλουσκόνι
Ο 85χρονος Μπερλουσκόνι 
ήταν ο µόνος που είχε εκδη-
λώσει ανοιχτά την επιθυµία 
του να είναι ο νέος ένοικος 
στο Κυρηνάλιο, δεν κατάφε-
ρε όµως να µαζέψει αρκετές 
ψήφους. Πριν από την απο-
χώρησή του από την κούρσα 
είχε βάλει βέτο στην ψήφιση 
του Μάριο Ντράγκι στο ύπα-
το αξίωµα της χώρας. 

Αλλοι πιθανοί υποψήφι-
οι που έχουν ακουστεί είναι ο 
πρώην πρόεδρος της Βουλής 
Πιερ Φερντινάντο Καζίνι, η 
υπουργός ∆ικαιοσύνης Μάρ-
τα Καρτάµπια, ο πρώην πρω-
θυπουργός Τζουλιάνο Αµάτο 
και η κεντροδεξιά πρόεδρος 
της Βουλής Ελιζαµπέτα Κα-
ζελάτι. Για να επιτευχθεί ευ-
ρεία συναίνεση, το πρόσωπο 
που θα επιλεγεί θα πρέπει να 
µην ανήκει, τουλάχιστον στη 
φάση αυτή, σε καµία από τις 
δύο µεγάλες παρατάξεις. Η 
«Corriere della Sera» προβλέ-
πει ότι «ίσως πρέπει να περι-
µένουµε και µέχρι την έβδο-
µη ψηφοφορία».

Η ΕΚΡΗΞΗ του υποθαλάσ-
σιου ηφαιστείου στην Τόν-
γκα απελευθέρωσε εκρηκτι-

κές δυνάµεις που επισκίασαν την 
ένταση της ατοµικής βόµβας της 
Χιροσίµα, ανακοίνωσε η  NASA! 

Σύµφωνα µε το Επίγειο Παρατη-
ρητήριο της NASA το ηφαίστειο 
Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χα'α-
πάι εκτόξευσε φωτιά, λάβα και τέ-
φρα σε ύψος 40 χιλιοµέτρων, όταν 
εξερράγη στις 15 Ιανουαρίου, προ-

καλώντας τεράστια κύµατα. Σύµφω-
να µε τη NASA, η έκρηξη ήταν εκα-
τοντάδες φορές ισχυρότερη από τη 
βόµβα στη Χιροσίµα τον Αύγουστο 
του 1945, η οποία εκτιµάται σε πε-
ρίπου 15 (15.000 τόνοι) TNT.

Η έκρηξη του ηφαιστείου επισκίασε τη Χιροσίμα

Ο Σίλβιο
δεν θα είναι
υποψήφιος

για πρόεδρος

Επένδυση 20 δισ. ευρώ για ηλεκτρικά οχήματα

Τζόνσον:
Φτάνει η ώρα 

της κρίσης 
για τα πάρτι

γκα απελευθέρωσε εκρηκτι-

ΟΙ RENAULT SA, Nissan 
Motor Co και Mitsubishi 
Motors Corp προγραµµατί-

ζουν να τριπλασιάσουν τις επενδύ-
σεις τους για κοινή ανάπτυξη ηλε-
κτρικών οχηµάτων (EV), όπως δή-

λωσαν στο Reuters δύο πηγές που 
έχουν λάβει σχετική γνώση για το 
επενδυτικό σχέδιο. Οι τρεις αυτο-
κινητοβιοµηχανίες αναµένεται να 
ανακοινώσουν, ένα σχέδιο για την 
επένδυση περισσότερων από 20 

δισεκατοµµυρίων ευρώ µέσα στην 
επόµενη πενταετία για την ανάπτυ-
ξη οχηµάτων EV. Από το 2030 η 
συµµαχία αναµένεται να έχει ανα-
πτύξει περισσότερα από 30 µοντέ-
λα οχηµάτων EV µε νέες µπαταρίες.

Ιταλία: Αρχίζουν 
οι ψηφοφορίες

Δημοσιοποιείται
η σχετική έρευνα
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OPENANT1 ALPHA STAR ΣΚΑΪ

 

ΤV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙ... ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

06.00 Ωρα Ελλάδος
09.50 Ποιος είναι πρωινιάτικα;
13.00 Ειδήσεις
14.00 Κάθε μέρα chef
15.00 Εικόνες (Ε)
16.15 Τηλεαγορές
16.30 Ελληνική ταινία 
«Τι 30, τι 40, τι 50»
17.30 Ειδήσεις στη νοηματική
17.45 Συνέχεια ελληνικής
ταινίας
18.50 Ειδήσεις
20.00 Η τελευταία ώρα
21.00 Ξένη ταινία 
«Σιδηρά κυρία» 
23.45 Ξένη ταινία 
«Ψίθυροι στο σκοτάδι»
01.45 Station 19
03.15 Ξένη ταινία 
«Ο εκτελεστής»
05.15 Κάθε μέρα chef (Ε)

ΒΟΥΛΗ 08.30 Τα νέα της ΕΣΑμεΑ 08.55 Σαν σήμερα στην πολιτική 09.00 Πρωινή επι-
σκόπηση 10.00 Κοινοβουλευτικό έργο 21.00 Μουσικοί διάλογοι 22.00 Αυτοδιοίκη-
ση (Ε) 23.00 Οι τυχοδιώκτες 24.00 Θεατροσκόπιο (Ε) 01.00 Εστιν ουν 02.00 Πρωινή 
επισκόπηση (Ε) 03.00 Επανάληψη προγράμματος 

MEGA 05.00 Κοινωνία ώρα Mega 07.50 Mega καλημέρα 10.50 Πάμε Δανάη! 12.45 
Ειδήσεις 13.30 Ελένη  16.10 Ειδήσεις στη νοηματική 16.20 Live news 18.30 The chase 
19.45 Ειδήσεις 20.55 Δελτίο καιρού  21.00 Η Γη της ελιάς 22.30 Σκοτεινή θάλασσα 
23.50 Mega stories 00.50 Ξένη ταινία «Φωτιά στις κάννες μας» Μαύρη κωμωδία με 
τους Μπρι Λάρσον, Αρμι Χάμερ, Κίλιαν Μέρφι, Πάτρικ Μπέρτζιν, Νόα Τέιλορ, Τζακ Ρέ-
ινορ 02.50 For life 03.40 The chase (E) 04.40 Το καρέ της ντάμας 

ACTION24  07.00 Flashback 08.00 Tηλεαγορές 09.00 Flashback 10.00 Tηλεαγορές 
14.00 Flashback 15.00 Tηλεαγορές 18.00 Πας μαγειρεύοντας  18.30 Sport2day 19.00 
Κόκκινη γραμμή  20.00 Brie� ng  21.45 Evening report 23.30 X2 01.00 The fanalytics 
02.00 Brie� ng 03.45 Κόκκινη γραμμή 04.45 Evening report 06.30 X2 

NOVASPORTS 1 05.00 Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 22η αγωνιστική,  «Ρεάλ 
Μαδρίτης - Eλτσε» (M) 06.45 Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στιγμιότυπα αγω-
νιστικής 2021/2022, 21η αγωνιστική (M) 07.45 Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 
22η αγωνιστική, «Βαγεκάνο - Αθλέτικ Μπιλμπάο» (M) 09.45 Β' κατηγορία ισπανικού 
πρωταθλήματος, 24η αγωνιστική,  «Αλμερία - Εϊμπάρ» (M) 11.45 Ισπανικό πρωτάθλη-
μα ποδοσφαίρου, 20ή αγωνιστική, «Αλαβές - Αθλέτικ Μπιλμπάο» (M) 13.45 Ισπανικό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 20ή αγωνιστική, «Βαγεκάνο - Ρεάλ Μπέτις» (M) 15.45 
Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 21η αγωνιστική, «Ελτσε - Βιγιαρεάλ» (M) 17.45 

Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 21η αγωνιστική, «Ρεάλ Μπέτις - Αλαβές» (M) 
19.45 Βελγικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 24η αγωνιστική, «Αντβέρπ - Σιντ Τρούι-
ντεν» (Z) 21.45 Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 22η αγωνιστική, «Σεβίλλη - Θέλ-
τα Βίγκο» (M) 23.45 Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 21η αγωνιστική, «Ελτσε - Βι-
γιαρεάλ» (M) 01.45 Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 21η αγωνιστική, «Ρεάλ Μπέ-
τις - Αλαβές» (M) 03.45 Novasports Classic Zone, αρχείο, «Ολυμπιακός - Εθνικός» (M) 
04.30 Novasports Classic Zone, αρχείο 2006/2007,   «Παναθηναϊκός - Κέρκυρα» (M) 

NOVACINEMA 1 05.05 Bedeviled 06.45 Ο νόμος του δρόμου 08.15 Κινηματογρα-
φικά νέα 09.00 The keeper 11.00 Films & stars 11.35 Ανατριχίλες 13.20 Η θεωρία του 
χάους 14.50 Κινηματογραφικά νέα 15.35 Chaos walking 17.30 Οι διαρρήκτες 19.40 
Hollywood 10N1 20.15 Sinister sister 22.00 Wander 23.45 Ηνωμένες πολιτείες ενα-
ντίον Μπίλι Χόλιντεϊ 01.55 Kill Chain 03.30 Κινηματογραφικά νέα 04.10 Πολύ σκλη-
ρός για να πεθάνει: Η εκδίκηση

ART 05.30 Εκρηκτικό δελτίο (Ε) 07.00 Ελλάδα και ορθοδοξία (Ε) 08.00 Τα νέα της αγο-
ράς 10.00 Η Δώρα με τα δώρα 11.45 Τα νέα της αγοράς 13.10 Στη φόρα 15.00 Ελλά-
δα γεια σου 16.00 TV brands 18.00 Σπορ σκορ ρεκόρ 19.00 Τα νέα της αγοράς 20.00 
Ελλάδα και ορθοδοξία 21.00 Εκρηκτικό δελτίο 22.30 Χωρίς χρώμα 23.30 Ελλάδα γεια 
σου (Ε) 00.30 Τα νέα της αγοράς 01.30 Στη φόρα (Ε) 03.30 Η Δώρα με τα δώρα (Ε)

KONTRA CHANNEL  06.00 Τηλεαγορές 10.00 Οικοζήν. Με τον Κων/νο Παπανικό-
λα 11.00 Τηλεαγορές 18.00 Οικοζήν. Με τον Κων/νο Παπανικόλα 18.55 Επί του πιε-
στηρίου 21.00 Western. Με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο 22.00 Kontra news10 24.00 
Kontra 24 02.00 Τηλεαγορές 04.00 Kontra news (Ε)     

MAD 06.00 Euro top 07.00 Morning hits 09.00 15 super mad hits gr 10.00 Xronoμη-
χανή 00s 10.30 Brand new clips 11.00 Us top 12.00 Λάικ στα λαϊκά 13.00 Zone classix 
90s 13.30 Greek super heroes 14.00 15 super mad hits gr 15.00 Cooler 16.00 Loca 
report 17.00 Ok 19.00 15 super mad hits intl 19.30 Throwback hits 20.00 15 Super 
mad hits gr 21.00 Λάικ στα λαϊκά 22.00 Στη διαπασών 23.00 Alternative local 23.30 
15 super mad hits intl 24.00 A-katalilo urban 01.00 Music non stop gr 02.00 Λάικ στα 
λαϊκά 03.00 Music non stop gr 04.00 Music non stop intl 05.00 Music non stop gr      

SMILE TV 07.30 Oggy & the cockroaches 08.00 Μαρσουπιλαμί 08.30 Η κουκουβά-
για και η παρέα της 09.00 Rat-a-Tat 09.30 Nonty 10.00 Τρία σκιουράκια 10.30 Drakers 
11.00 Power rangers 11.30 Badanamu 12.00 Kongsuni 12.30 Τα τρία σκιουράκια 
13.00 Puppy in my pocket 13.30 Nono 14.00 Digimon fusion 14.30 Tobot 15.00 
Power rangers 15.30 Gormiti 16.00 Ο τυχερός Φρεντ 16.30 Πετ Παλς 17.00 Γιόγιο 
17.30 Miracle tunes 18.00 Kikoriki 18.30 Οι μαχητές των ονείρων 19.00 Cam & Leon 
19.30 Μαγικά τουβλάκια 20.00 Popples 20.30 Kaeloo 21.00 Miracle tunes 21.30 
Super detectives 22.00 Super Yizai 22.30 Herb family 23.00 Τηλεαγορές     

ΒΕΡΓΙΝΑ  07.00 Rabbids 07.30 Owl 08.00 Oggy 08.30 Pet pals 09.00 Τηλεαγορές 
10.00 Καλημέρα με χαμόγελο 11.00 Τηλεαγορές 13.00 Ντοκιμαντέρ  14.00 Τα λέμε 
17.00 Σύντομο δελτίο 17.30 Η ώρα του λαού 19.00 Ειδήσεις 20.20 Σχολιάζοντας την 
επικαιρότητα 22.00 Ανατρεπτικό δελτίο 23.00 Κόντρα και ρήξη

ΝΕΟ EPSILON 06.30 Η αγορά σήμερα 14.30 Μόνο για σένα 16.30 Η αγορά σήμερα 
17.00 Εκπομπή 19.30 Αποκαλυπτικό δελτίο 21.00 Η αγορά σήμερα 02.00 Εκπομπή 
(Ε) 04.30 Αποκαλυπτικό δελτίο (Ε)

06.00 Καλημέρα, Ελλάδα
09.50 Το πρωινό
13.00 Ειδήσεις
13.50 Ειδήσεις στη νοηματική
14.00 Κωνσταντίνου 
και Ελένης (Ε)
15.00 Rouk Ζouk special (E)
16.00 Brooklyn nine-nine
16.30 5x5
17.30 Ηλιος
18.45 Ειδήσεις
20.00 Ράδιο αρβύλα
21.00 H φάρμα
22.15 Αγριες μέλισσες
23.45 The 2night show
02.00 Masters of sex (Ε) 
03.00 Kάρμα (Ε)
04.00 Μπρούσκο (Ε)

06.15 Τηλεαγορές
06.45 Οικογενειακές ιστορίες (Ε)
07.45 Happy day
10.00 Super Κατερίνα
13.00 Style me up
14.00 Eιδήσεις
14.50 Tlive
16.35 Ειδήσεις στο νοηματική
16.45 Oικογενειακές ιστορίες 
17.45 Deal
18.50 Ειδήσεις
20.00 Ασε μας, ρε μαμά 
21.00 Σασμός
22.30 Ξένη ταινία 
«Η ευνοούμενη» 
Κωμωδία 
01.15 Σασμός (Ε)
02.45 The Rookie
04.45 Τηλεαγορές
05.15 Deal (Ε)
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ΕΡΤ1 ΕΡΤ2 KANAΛΙ 4ΕΕΡΤ3
07.00 Παιδικό πρόγραμμα
09.30 Σχολεία που δεν 
μοιάζουν με κανένα (Ε)
10.30 Τελετές του κόσμου (Ε)
11.00 Ταξίδια γαστρονομίας 
στη Γαλλία (Ε)
12.00 ΠΟΠ μαγειρική (Ε)
13.00 Κυψέλη
15.00 1.000 χρώματα 
του Χρήστου (Ε)
15.30 Η αλεπού και ο λαγός (Ε)
15.42 Οι περιπέτειες σαφάρι 
του Αντι (Ε)
16.00 Ο Στίβεν Φράι 
στην Κεντρική Αμερική 
17.00 Βικτώρια (Ε)
19.00 Ιστορίες όμορφης ζωής (Ε)
20.00 Μια εικόνα, χίλιες 
σκέψεις (Ε)
20.30 Μονόγραμμα
21.00 Big little lies (E)
22.00 Ξένη ταινία 
«Και ο Θεός να βάλει το χέρι του!»

13.00 Πες αλεύρι 
13.45 Διατροφή και υγεία 
14.00 Σκέψεις, κρίσεις, σχόλια
15.00 Ενάτη ώρα 
15.20 Αγιογραφικά 
αναγνώσματα
15.40 Ημερολόγιο
15.45 Κοντά στον πολίτη 
16.15 Εν χορδαίς 
16.45 Λέξεις και έννοιες 
17.00 Μια φορά κι έναν καιρό...
17.15 Μικρό συναξάρι
17.30 Παιχνιδοπαγίδες 
18.20 Ακολουθία του 
εσπερινού
19.00 Μαθαίνω 
να είμαι γονιός

10.00 Περίμετρος 
12.00 Βότανα, καρποί της γης (Ε)
12.30 Περιπλάνηση 
στη Μεσόγειο (Ε) 
13.00 Στις επαρχίες 
της Ευρώπης (Ε) 
14.00 Ειδήσεις
14.50 Αθλητικά
14.55 Καιρός
15.00 Απίθανα ταξίδια 
με τρένο (Ε) 
16.00 Ο κόσμος των σπορ
16.45 Ο καιρός με τον 
Σάκη Αρναούτογλου
17.00 Ο3
18.00 Βότανα, καρποί της γης (Ε) 
18.30 Περιπλάνηση 
στη Μεσόγειο (Ε)
19.00 Ειδήσεις
19.05 Στο τραπέζι του γείτονα (Ε)
19.30 Τα πολλά πρόσωπα 
της Ευρώπης (Ε)
20.00 Στο νησί (Ε)

09.00 Ειδήσεις - αθλητικά - καιρός
09.15 Συνδέσεις 
12.00 Ειδήσεις - αθλητικά - καιρός
13.00 Δες & βρες (Ε)
14.00 Χαιρέτα μου τον Πλάτανο Ε)
14.59 Το '21 μέσα από 
κείμενα του '21 (Ε)
15.00 Ειδήσεις - αθλητικά - καιρός
16.00 Στούντιο 4
17.59 Το '21 μέσα από 
κείμενα του '21 (Ε)
18.00 Ειδήσεις στη νοηματική
19.00 Σε ξένα χέρια (Ε)
20.00 Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 
21.00 Ειδήσεις
22.00 Καρτ ποστάλ (Ε)
23.00 Τα καλύτερά μας χρόνια
24.00 Ειδήσεις - αθλητικά - καιρός
00.15 Αυτός και ο άλλος (Ε)
01.15 Στούντιο 4 (Ε)
02.50 Χαιρέτα μου 
τον Πλάτανο (Ε)
03.40 Σε ξένα χέρια (Ε)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
08.00 Δεληγιάννειο
Παρθεναγωγείο (E) 
09.00 Τηλεαγορές 
12.00 Las estrellas (E) 
14.00 40 κύματα (Ε) 
15.00 Φίλα το βάτραχό σου (Ε) 
16.00 Δεληγιάννειο 
Παρθεναγωγείο (E) 
17.00 Γυναίκα χωρίς όνομα 
18.00 Falsa identidad (E) 
20.00 The nanny (E) 
21.00 Chicago PD (E) 
23.00 Mr. Robot 
01.00 Breaking bad (E) 

06.00 House
07.30 Shopping star (E)
09.00 MasterChef (E)
08.00 Breakfast@Star
12.00 Αλήθειες με τη Ζήνα
14.00 Ντετέκτιβ Μονκ
15.00 Ειδήσεις
15.45 Ειδήσεις στη νοηματική
16.00 Shopping star
17.40 Elif
18.40 Τροχός της τύχης
19.50 Ειδήσεις
21.00 MasterChef 
23.15 Ξένη ταινία 
«Upgrade» 
Περιπέτεια 
01.30 Ξένη ταινία
«Σιωπηλά πνεύματα» 
Μυστηρίου 
03.45 Arrow

06.00 Σήμερα
10.00 Αταίριαστοι
11.30 Love it
14.00 Ειδήσεις
15.00 Καλό μεσημεράκι
16.55 Ειδήσεις στη νοηματική
17.05 Κάτι ξαναψήνεται
18.45 Mόλις χθες
19.50 Ειδήσεις
21.00 Survivor
00.30 Καταστροφές 
και θρίαμβοι (Ε)
01.30 Deadly women 
02.30 Μόλις χθες (Ε) 
03.10 Κάτι ξαναψήνεται (E)
04.30 Καλό μεσημεράκι (Ε)
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Από τον 
Ελευθέριο Σκιαδά

eskiadas@estianews.gr

Η  πρωτοφανής ματαίωση 
των παραστάσεων των 
«Ορνίθων», το 1959, με 

απόφαση του υπουργού Προεδρίας 
Κ. Τσάτσου, όπως περιγράφηκε στο 
χθεσινό μας σημείωμα, δεν ήταν δυ-
νατόν να μείνει αναπάντητη από τον 
δημιουργό του Θεάτρου Τέχνης και 
σκηνοθέτη του έργου Κάρολο Κουν, 
ο οποίος δήλωσε: «Είμαι κατάπλη-
κτος διά την προσβολήν η οποία εγέ-
νετο εις το θέατρόν μου με την απα-
γόρευσιν της παραστάσεως των 
“Oρνίθων”. Θα προτιμούσα να μα-
ταιωθή η πρεμιέρα. Με εκπλήσσει το 
γεγονός εφ’ όσον ήξεραν οι άνθρω-
ποι αυτοί το κείμενον. Αλλωστε είναι 
γνωστή η εργασία μου και δεν είναι η 
πρώτη φορά που ανεβάζω τέτοιο έρ-
γο. Κατά τη γνώμη μου, το κείμενον 
δεν “εσόκαρε”, διότι, αν συνέβαινε 
κάτι τέτοιο, απλούστατα δεν θα ανέ-
βαζα τους “Ορνιθες”. Τέλος, και πά-
λιν, με εκπλήσσει το γεγονός ότι εφ’ 
όσον η επιτροπή του Φεστιβάλ πα-
ρακολουθούσε τις δοκιμές και έκα-
με ωρισμένες υποδείξεις, τις οποίες 
ακολούθησα, εν τούτοις διαμαρτυ-
ρίαι θεατών τινων υπήρξαν αφορμή 
διά να λάβη η επιτροπή το πρωτοφα-
νές μέτρον της απαγορεύσεως των 
περαιτέρω παραστάσεων».

Με το επιχείρημα του Κουν ότι η 
ματαίωση των παραστάσεων είναι 
αψυχολόγητη, καθόσον η διεύθυν-
ση του φεστιβάλ γνώριζε τη σκηνο-
θετική γραμμή που θα ακολουθείτο, 
είχε εγκρίνει από καιρό τη διασκευή 
του Βασίλη Ρώτα και είχε παρακο-
λουθήσει τη γενική δοκιμή της παρά-
στασης, συντάχθηκε σχεδόν το σύ-
νολο των εφημερίδων, ρίχνοντας τα 
βέλη τους στον Κ. Τσάτσο. Δεν έλει-
ψαν, βέβαια, και οι βιτριολικές κριτι-
κές για την παράσταση. 

Εγραφε λοιπόν καθημερινή 
εφημερίδα: «Η υπό του κ. Β. 
Ρώτα διασκευή των “Oρνί-

θων” του Αριστοφάνους, των οποί-
ων εδόθη προχθές η πρώτη και τε-
λευταία παράστασις, εις τα πλαίσια 
του Φεστιβάλ Αθηνών, εκακοποίη-
σε τόσον το αρχαίον κείμενο, και το 
ανέβασμά των από τον θίασον Κουν, 
με κουστούμια του κ. Τσαρούχη και 
μουσικήν του κ. Χατζιδάκι, υπήρξεν 
τόσον τραγελαφικόν». 

Και συνέχιζε: «Το γεγονός, δε, ότι 
η Επιτροπή του Φεστιβάλ είχε παρα-
κολουθήσει τας δοκιμάς και ενέκρι-
νε το ανέβασμα δεικνύει ότι αι ευθύ-
ναι ανήκουν εις τους οργανωτάς -με 
πρώτον, βεβαίως, τον κ. Υπουργόν 
της Προεδρίας- και εις ουδένα άλ-

λον». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθη-
κε και η κριτική του Μάριου Πλωρί-
τη, που χαρακτήρισε το θέαμα άτυχο 
από πολλές απόψεις. Πρώτα απ’ όλα 

εξαιτίας της διασκευής του Β. Ρώτα, 
ο οποίος, θέλοντας να κάνει προσιτό 
τον Αριστοφάνη στον σύγχρονο κό-
σμο, παραγέμισε το κείμενο με αδιά-
κοπες αναφορές στην επικαιρότητα, 
με αποτέλεσμα μια αναχρονιστική σα-
λαμοποίηση. Ο Μ. Πλωρίτης διείσδυ-
σε ακόμη περισσότερο στα χαρακτη-
ριστικά της παράστασης, σημειώνο-
ντας ότι η ορχήστρα και οι εκτελεστές 
επέδειξαν αβεβαιότητα και δισταγμό.

Επίσης, υπήρξε φωνητική ανε-
πάρκεια και αδεξιότητα, κα-
θώς και κινητική αμηχανία 

και μπαλετίστικη χορογραφία, στοι-
χεία τα οποία κατά τη γνώμη του Μ. 
Πλωρίτη κυριάρχησαν σε όλες τις 
σκηνές του έργου. Ωστόσο, κατέλη-
γε πως «το ατύχημα, όμως, αυτό του 
Θεάτρου Τέχνης δεν μπορεί ν’ αμαυ-
ρώση τη μακρόχρονη πολύτιμη προ-
σφορά του Οργανισμού αυτού και 
του Ιδρυτή του στο θέατρό μας. Γι’ 
αυτό και ο θόρυβος που προκάλεσε 
και το “σκάνδαλο” που δημιουργή-
θηκε εκ των υστέρων είναι ολότελα 
δυσανάλογο με την ποιότητα της πα-
ράστασης».

ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ...
Πολιτισμός

Σε τροχιά ανάπλασης 
ο χώρος του Ιερού της
Αυλιδείας Αρτέμιδος

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ χώρος του Ιερού της 
Αυλιδείας Αρτέμιδος πρόκειται να αναδειχθεί, 
να αναπλασθεί και να συντηρηθεί, καθώς υπε-
γράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστι-
κής Ανάπτυξης από την υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και τον περιφε-
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδος Φάνη Σπανό. Αντι-
κείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία του 
ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας για την εκπόνη-
ση των απαραίτητων μελετών ώστε στη συνέ-
χεια το αντίστοιχο έργο να ενταχθεί σε χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα. Η προγραμματική σύμβα-
ση έχει διάρκεια 12 μηνών, ο συνολικός προϋπο-
λογισμός του έργου (76.840 ευρώ) καλύπτεται 
από πιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δος, ενώ τις διαδικασίες εκπόνησης και έγκρι-
σής τους αναλαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής 
σύμβασης η υπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Με την προ-
γραμματική σύμβαση που υπογράψαμε εξα-
σφαλίζεται η συνέχεια του έργου ανάδειξης, 
ανάπλασης και συντήρησης του Ιερού της Αυ-
λιδείας Αρτέμιδος, ενός χώρου άμεσα συνδε-
δεμένου με τα ομηρικά έπη, ο οποίος παρέμει-
νε τόπος λατρείας σε όλη τη διάρκεια της αρ-
χαιότητας». 

«Ο αρχαίος Ναός της Αυλιδείας Αρτέμιδος 
στην Αυλίδα, στον τόπο όπου συγκεντρώθηκαν 
τα πλοία των Ελλήνων για την Τρωική Εκστρα-
τεία, είναι ένα τοπόσημο που μπορεί -και αξί-
ζει- να αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια. Το πρώ-
το μας βήμα είναι η επικείμενη διάνοιξη παρα-
καμπτήριας οδού, με σκοπό την ενοποίηση και 
προστασία του αρχαιολογικού χώρου» είπε, με-
ταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης.

Η θυσία της Ιφιγένειας
Η Αυλίδα, γνωστή από τον Τρωικό Πόλεμο και 
τη θυσία της Ιφιγένειας, ευρίσκεται στη βοιωτι-
κή ακτή, στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, απέναντι 
από την πηγή της Αρέθουσας στον Αγιο Στέφα-
νο Χαλκίδας. Ο χώρος που έχει αποκαλυφθεί 
στην Αυλίδα είναι ο τόπος λατρείας της θεάς 
Αρτέμιδος, στην οργή της οποίας οφείλεται και 
ένα από τα πρώτα περιστατικά που συνέβησαν 
προτού ακόμη ξεκινήσει ο Τρωικός Πόλεμος. 

Η φάση ακμής του ιερού διήρκεσε από την 
Κλασσική μέχρι και τη Ρωμαϊκή Περίοδο. Τη 
συνεχή χρήση του χώρου πιστοποιεί η εύρεση 
τμήματος αψιδωτού κτίσματος των Γεωμετρι-
κών Χρόνων (10ος-8ος αι. π.Χ.) κάτω από τον 
Ναό της Αρτέμιδος του 5ου αι. π.Χ. Την ίδια 
εποχή κατασκευάζεται η ιερή κρήνη. Στα Ελλη-
νιστικά Χρόνια (330-30 π.Χ.) προστίθεται ο πρό-
ναος στον ναό, και κτίζεται συγκρότημα εργα-
στηρίων και ένας ξενώνας νοτιότερα. 

Στα Αυτοκρατορικά Χρόνια (30 π.Χ.-330 
μ.Χ.) ο ναός επισκευάζεται, ενώ το πλήθος των 
αναθημάτων δείχνει την άνθηση της λατρείας. 
Το ιερό καταστράφηκε κατά τις επιδρομές των 
Βησιγότθων του Αλάριχου το 396 μ.Χ. και αρ-
γότερα στη θέση του ναού ιδρύθηκαν λουτρικές 
εγκαταστάσεις (θέρμες).

«Ορνιθες»: Οι αντιδράσεις για 
τη λογοκρισία και η «Κοκώ»

ΜΕΤΑ τον σάλο που δηµι-
ουργήθηκε από την απα-

γόρευση της αριστοφανικής κω-
µωδίας, ο ευφυέστατος Φωκίων 
∆ηµητριάδης στις γελοιογραφί-
ες του ζωγράφιζε διαρκώς δί-
πλα στον Τσάτσο και µια κότα, 
την οποία αποκαλούσε «Κοκώ». 
Εν τέλει, η λογοκρισία και ο θό-
ρυβος που προκλήθηκε λειτούρ-
γησαν ως η καλύτερη διαφήµιση 
για το µέλλον της παράστασης, 
η οποία µε κάποιες διορθωτικές 
κινήσεις και χορογραφία της 
Ζουζούς Νικολούδη βραβεύτη-
κε το 1962 στο παρισινό Φεστι-
βάλ των Εθνών, αποσπώντας δι-
θυραµβικές κριτικές.

Οι γελοιογραφίες 
του Φ. Δημητριάδη

 ■ Η παράσταση του Κουν, που δίχασε, 
βραβεύτηκε τρία χρόνια μετά στο

Παρίσι, το 1962, στο Φεστιβάλ των Εθνών

Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος με την «Κοκώ» του. Σκίτσο Φωκ. Δημητριάδη
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
• 08:00-20:00: ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 300, 210-2283459 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 50, 210-8318677, ΤΙΘΟΡΕΑΣ 12 ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ 6, 
210-8319291 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, 210-7487067, ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 16, 
210-6410290 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 57- 59, 210-7666324 ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ 34, 210-6929298 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 11, 210-7757661 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 66, 210-3625924 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 97, 
210-7225832, ΡΑΒΙΝΕ 25, 210-7230006 ΚΟΛΩΝΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 85 ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 
16, 210-5129112 ΚΥΨΕΛΗ ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 27 ΚΑΙ ΑΓ. ΖΩΝΗΣ, 210-8662603 ΚΥΨΕΛΗ 
ΝΕΑ ΛΑΧΑΝΑ 63-65 ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ, 210-8220816 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΟΥΣ 192, 210-6433422 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΦΙΛΟΛΑΟΥ 16, 210-7012223 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
ΧΑΝΙΩΝ 2Α, 210-8233106 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 145, 210-3476332
• 08:00-14:00 & 17:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΜΩΛΟΥ 
26, 210-7651576 ΙΛΙΣΙΑ ΙΛΙΣΙΩΝ 19 Α, 210-7704836 ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 
17, 210-5225887 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 22, 210-7519694

ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
• 17:00-23:00: ΑΝΘΟΥΣΑ Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 19, 210-6034496
• 21:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 167, 210-8072191
• 08:00-20:00: ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΡΑΛΛΕΩΝ 129, 210-2915433 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΛΑΠΟΥ-
ΤΑ 79, 210-2814257 Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛ/ΝΕΙΟΥ, 210-
6135302 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, 210-6138870 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 
40, 210-6815190
• 08:00-21:00: Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 123, 210-8001241
• 08:00-23:00: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 36, 210-6000904 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΔΡ. 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35, 210-6105222, ΘΗΣΕΩΣ 4, 210-8060395, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 76-78, 
211-4114140
• 08:00-14:00 & 17:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, 210-6080148 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λ. ΠΗΓΗΣ 44, 210-8043544 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ 6, 210-2822118 ΠΕΥΚΗ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 57, 210-6120718 ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙ ΤΟΥΦΑ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ 52, 210-6894250
• 08:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 12, 210-8141478 ΧΟ-
ΛΑΡΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 234, 210-6511649

ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
• 08:00-20:00: ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1, ΒΟΥΛΑ, 210-8995234 ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗ Λ. ΑΘΗΝΑΣ 94-96 ΚΑΙ ΡΕΑΣ 2, 210-8964403 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩ-
ΤΑΚΗ 34, 210-9531310, ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 18, 210-9522079, ΔΑΒΑΚΗ 22, 210-9513048 
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ 79, 210-9601213
• 08:00-23:00: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 33, 210-9751458 ΑΛΙΜΟΣ Λ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5, 210-9887531 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Λ. ΚΥΠΡΟΥ 55, 210-9911206 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 64, 210-9926518 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ 
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 89, 210-9829875 
• 08:00-14:00 & 17:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 124, 210-9017000 ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 
41, 210-9601356 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 78, 210-9952356 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 90, 210-9588351
• 08:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: ΒΟΥΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 24, 210-8993043 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 17, 210-9310670

ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
• 08:00-20:00: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9, 210-5697744 ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΗΒΩΝ 
422, 210-5984244 ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 28 - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 210-
2526056
• 08:00-22:00: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 42Β ΚΑΙ ΠΗΝΕΙΟΥ, 210-2474311
• 08:00-23:00: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 74 ΚΑΙ ΤΡΟΙΑΣ 31, 210-8316667 
ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 48, 210-2313044 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΥΚΩΝ 10 ΚΑΙ 
ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ, 210-2855123 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 119, 210-5710505, ΚΗ-
ΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 35, 210-5055558, ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ 10, 210-5719889 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 94, 210-5013180
• 08:00-14:00 & 17:00-23:00: ΧΑΪΔΑΡΙ ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΛΕΩΣ 2, 210-
5983427
• 08:00-14:00 & 17:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: ΑΙΓΑΛΕΩ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14, 210-
5985000 ΑΧΑΡΝΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 237-239, 210-2316737 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΑΝ. 
ΤΣΑΛΔΑΡΗ 85, 210-5748880 
• 08:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: ΙΛΙΟΝ ΑΙΑΝΤΟΣ 99, 210-2630354 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• 08:00-20:00: ΠΕΡΑΜΑ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37, 210-4417095 ΝΙΚΑΙΑ Π. ΡΑΛΛΗ 
150, 210-4952422 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 127, 210-4612228 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 110, 210-5616954 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ 51 & Β. ΜΕΛΕΤΗ, 
210-4000262
• 08:00-14:00 & 17:00-23:00: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 92-94, 210-
4519803 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΥΡΝΟΒΑ 3, 210-4913012 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΠΕ-
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 64 & ΘΗΣΕΙΟΥ 28, 210-5614411, ΥΓΕΙΑΣ 15 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 11, 
211-4000145 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 118 & ΤΣΑΜΑΔΟΥ, 
210-4179516 ΝΙΚΑΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 29, 210-4920228 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 40, 210-
4511525 ΠΕΡΑΜΑ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37, 210-4417095 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΜΙΝΙΑ ΧΙΟΥ 
30, 210-4823744
• 08:00-14:00 & 17:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: ΝΙΚΑΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 69 & ΤΑΡΣΟΥ, 
210-4932414 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 139, 210-4296719 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 107 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ 37, 210-4636366

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
• 08:00-20:00: ΒΑΡΚΙΖΑ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 90-92, 210-8049977 ΚΑΝΤΖΑ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 99-ΘΗΒΑΙΩΝ 2, 210-6042352 ΚΟΡΩΠΙ 
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 138, 210-6623570 ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 75, ΛΑΓΟΝΗΣΙ, 
2291079870 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ 2, 2294063383 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΝΔΡΟΥΤ-
ΣΟΥ 13, 210-6030666
• 08:00-22:00: ΚΕΡΑΤΕΑ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 24 ΚΑΙ ΝΟΤΑΡΑ, 2299068480 ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΓ. 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 8, 210-6038060
• 08:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΛΙΑΚΟΥ 11, 210-5582462 
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣ. ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ 2, 210-6657090 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΣ 54, 210-5549968 ΚΕΡΑΤΕΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4Α, 
2299042850 ΜΑΝΔΡΑ Β. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 15, 210-5551954 ΜΕΓΑΡΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙ-
ΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, 2296029695 Ν. ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6Α, 2295036897 Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 323, 2296035200 
ΠΑΛΛΗΝΗ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 54, 210-6666313 ΡΑΦΗΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
10, 2294025558
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΤΑΪΣΜΕΝΗ - ΟΖΑΛ. 2. ΗΣΤ - ΑΜΕΛΕΤΗΤΑ. 3. ΝΤΙΑΜΕΛ - ΝΑΤΑΛ. 4. ΟΙΑΚΑΣ - ΑΔΡΗ. 5. 
ΣΚ - ΕΚΑΣΤΟ - ΤΛ. 6. ΕΙΡΑ - ΠΗΓΑΙΕΣ. 7. ΑΣΜΑ - ΔΑ - ΟΡΚΟΙ. 8. ΟΙΚΟΘΕΝ - ΑΝΑ. 9. ΕΛΛΗΝ - ΙΡΙΑ - ΤΜ. 
10. ΤΕΑ - ΟΑ - ΜΑΥΡΗ. 11. ΑΪ - ΣΥΡΤΟ - ΛΟ. 12. ΚΕΣΑΤΙΑ - ΡΟΜΠΑ. 13. ΗΣΥΧΑ - ΚΟΤΣΑΝΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 
1. ΤΗΝΟΣ - ΑΡΕΤΑΚΗ. 2. ΑΣΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΕΣ. 3. ΙΤΙΑ - ΙΜΟΛΑ - ΣΥ. 4. ΑΚΕΡΑΙΗ - ΣΑΧ. 5. ΜΑΜΑΚΑ - 
ΚΝΟΥΤΑ. 6. ΕΜΕΣΑ - ΔΟ - ΑΡΙ. 7. ΝΕΛ - ΣΠΑΘΙ - ΤΑΚ. 8. ΗΛ - ΑΤΗ - ΕΡΜΟ. 9. ΕΝΔΟΓΟΝΙΑ - ΡΤ. 10. ΟΤΑΡ 
- ΑΡ - ΑΥΛΟΣ. 11. ΖΗΤΗΤΙΚΑ - ΡΟΜΑ. 12. ΑΤΑ - ΛΕΟΝΤΗ - ΠΝ. 13. ΛΑΛΩ - ΣΙΑΜ - ΑΑΑ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
 1. Σίγουρα δεν πεινάει αυτή - Παλιός 

Τούρκος πολιτικός.
 2. Νήαρ...: αθλητικό σωματείο της Καισα-

ριανής - Αδιάβαστα.
 3. Γάλλος μυθιστοριογράφος - Πόλη της 

Βραζιλίας.
 4. Το τιμόνι του πλοίου - Χαρακτηρισμός 

γραμμής.
 5. Λίγη... σκέψη - Καθένα χωριστά - Γράμ-

ματα απ' τα… ΕΛΤΑ.
 6. Αρχαίο ύψωμα της Μεσσηνίας - Αυθόρ-

μητες (μτφ.).
 7. Μελωδία που εκτελείται από ανθρώπι-

νη φωνή - Δίνει έμφαση στο όχι - Γρά-
φονται από μελλόνυμφους.

 8. Από την πατρίδα - Πρόθεση… αναπρο-
σαρμογής.

 9. Μυθικός γιος του Δευκαλίωνα (καθ.) - 
Χωριό του Ναυπλίου - Τα 'χει το… τάμα.

10. Παλιά αρχικά της υπαίθρου - Ασύμφω-
νη... ρότα - Γάτα για… προληπτικούς.

11. Άγιος... χωριού - Σέρνεται στο έδαφος 
αυτό - Δυο... λόγια.

12. Αναδουλειές - Γίνεται… όποιος ρεζιλεύ-
εται.

13. Ήρεμα - Πολλές πετάει ο ανόητος… μία 
εδώ.

ΚΑΘΕΤΑ
 1. Το νησί της Παναγιάς - Επιστήμη...: έπαι-

ξε και στην τηλεοπτική σειρά «Καλημέ-
ρα Ζωή».

 2. Συγκοινωνίες… πόλεως - Επίπεδες, 
ομαλές.

 3. Τραγουδισμένο... δέντρο - Πόλη της 
Ιταλίας - Φαγωμένο... σύκο.

 4. Ολόκληρη - Σκακιστική απειλή.
 5. Χαϊδεμένη... μαμά - Είδος μαστιγίων.
 6. Αρχαία πόλη της Συρίας - Μισή... δόση 

- ... Βατάνεν: θρυλικός πρωταθλητής 
αγώνων ράλι.

 7. Ταινία του Άγγλου σκηνοθέτη Μάικλ 
Άπτεντ - Ευθύς, ειλικρινής (μτφ.) - Χτύ-
πος ρολογιού.

 8. Θεός των Φοινίκων - Μυθική θεότητα 
της πλάνης - Δυστυχισμένο (μτφ.).

 9. Ενδογένεση - Γράμματα απ' την... Άρτα.
10. ... Ιοσελιάνι: σκηνοθέτης - Αρχή… αρ-

χής - Πνευστό μουσικό όργανο.
11. Ερευνητικά - Ιταλική ομάδα ποδοσφαί-

ρου.
12. Παιδική… βόλτα - Πανοπλία… του 

Ηρακλή  - Συμπροφερόμενα… τιμω-
ρούν.

13. Μιλώ - Φημισμένες οι γάτες του - 
Όμοια… ποιοτικά.

H ΛΥΣΗ

• 21:00-24:00: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 69, 2310770803 
ΕΥΟΣΜΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
181, 2310661218, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
60, 2310762977 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25ης 
ΜΑΡΤΙΟΥ 100, 2310325830, ΑΝΑΞΙ-
ΜΑΝΔΡΟΥ 84-86, 2310309755, ΓΡΗ-
ΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 77, 2310910555, 
ΠΑΠΑΦΗ 142, 2310910684, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
108, 2310228574, ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ 23, 
2310276120, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 23, 2310221600, 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 40, 2310537169, ΑΓΙΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ 45, 2310263696, ΚΑΣΣΑΝ-
ΔΡΟΥ 76, 2310222071, ΔΕΛΦΩΝ 75Α, 
2310814655, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ-
ΩΣ 80, 2310831614, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 104, 
2310815619, Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76 & ΓΑΜ-
ΒΕΤΤΑ, 2310886084, ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΥ 10, 2310847515 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36, 2310433774, 
Ν. ΣΤΡΑΤΟΥ 36, 2310472149 ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 67, 2310634283 ΠΟΛΙΧΝΗ 
ΑΤΤΑΛΟΥ 13 - ΑΛΑΜΑΝΑΣ 5, 2310638360 
ΠΥΛΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, 2310307808 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
34, 2310606404, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 82, 
2310662362, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 59 - ΦΕΙΔΙΟΥ 
18, 2310658220 ΣΥΚΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝ-
ΔΡΕΟΥ 178, 2310672602
• 21:00-08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ: ΕΥΟΣ-
ΜΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 181, 
2310661218 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
108, 2310228574, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
45, 2310263696, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ-
ΩΣ 80, 2310831614, Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76 
& ΓΑΜΒΕΤΤΑ, 2310886084 ΠΥΛΑΙΑ ΠΟ-
ΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, 2310307808 ΣΥΚΙΕΣ 
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 178, 2310672602

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

   

 Κριός

Λέων

Τοξότης

Ταύρος

Παρθένος

Αιγόκερως

Δίδυμοι

Ζυγός

Υδροχόος

Καρκίνος

Σκορπιός

Ιχθύες

21/03-20/04

21/04-20/05

22/06-22/07

21/05-21/06

23/07-22/08

23/08-22/09

23/09-23/10

23/11-21/12

22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

24/10-22/11

Ερευνήστε τις εξαρτήσεις που γίνονται ανασταλτικές και κάντε κάτι 
που θα σας απελευθερώσει. Το να αισθανθείτε ελεύθεροι και δυ-
νατοί είναι δική σας υποχρέωση και όχι κάποιου άλλου.

Πάψτε να είστε µοιρολάτρες και φροντίστε να ετοιµαστείτε ψυχο-
λογικά για να οδηγηθείτε σε κατευθύνσεις που θα βοηθήσουν την 
πρόοδο και την εξέλιξή σας.

Πρέπει να διερωτηθείτε τι σηµαίνουν για εσάς κάποιοι άνθρωποι 
και να διεκδικήσετε πράγµατα για να δηµιουργήσετε τις σωστές 
υποδοµές χωρίς να φοβάστε πως έτσι θα σας αγαπούν λιγότερο.

Χρησιµοποιήστε τις κατάλληλες µεθόδους για να έχετε νέες και 
αναπάντεχες ευκαιρίες. Ολα χρειάζονται ένα πρόγραµµα, σωστές 
στρατηγικές και σωστές διασυνδέσεις.

Είναι αναγκαίες η εδραίωση της εµπιστοσύνης και η συµφωνία 
στους στόχους. Μπορείτε να περιµένετε σηµαντικές εξελίξεις στα 
θέµατα των σχέσεων, αρκεί να γίνουν σοβαρές συνενώσεις.

Θα υπάρξουν µερικές ασυνεννοησίες, αλλά θα βοηθήσουν να δη-
µιουργηθούν γερές βάσεις. Οι προετοιµασίες και οι επεξεργασίες 
που κάνατε τελειώνουν και ευνοείται η υλοποίηση των σχεδίων σας.

Ελαττώστε τις επαγγελµατικές σας δραστηριότητες, προκειµένου 
να ανανεώσετε την προσωπική σας ζωή. Εχουν συσσωρευτεί πολ-
λά, γι’ αυτό πρέπει να κάνετε νέες επιλογές.

Οι λεπτοµέρειες σε κάποιες καταστάσεις θα παίξουν καταλυτικό 
ρόλο, αλλά ο έξυπνος χειρισµός των πραγµάτων θα σας διευκο-
λύνει σε πολλά.

Ασχοληθείτε µε µια καινούργια δραστηριότητα ή καλυτερέψτε τις 
σχέσεις σας µε το άλλο φύλο. Από τη στιγµή που θα βάλετε µια 
τάξη στις υποχρεώσεις σας, θα έχετε όρεξη για δράση.

∆είξτε τη µεγαλοψυχία σας για τους πάντες και τα πάντα. Εχετε τη 
δυνατότητα να οδηγήσετε την τύχη σας εκεί που θέλετε, καθώς 
αρχίζουν να καλυτερεύουν οι υπάρχουσες συνθήκες.

Αγαπήστε τον εαυτό σας περισσότερο, όση σκληρή δουλειά και 
αν απαιτεί, και αδράξτε τις ευκαιρίες που θα εµφανιστούν. Σαν 
αντάλλαγµα, οι σχέσεις σας θα γίνουν καλύτερες.

Η ηµέρα σάς ενεργοποιεί για να βγείτε έξω από το καβούκι σας 
και να τολµήσετε πρωτοτυπίες. Το µόνο που πρέπει να προσέξετε, 
είναι τον ενθουσιασµό σας, για να µη ζήσετε απογοητεύσεις.

Tι λένε τ' άστρα Αριθµολόγος - Μελλοντολόγος - Αστρολόγος
Σωτήρος ∆ιός 47- Πασαλιµάνι, Πειραιάς. Τηλέφωνα για προσωπικό 
ή τηλεφωνικό ραντεβού: 210-4131584 / 210-4222828( και fax) / 

6971709239 (what’s up) / 6932232132 (vodafone)
Email: aleousi@gmail.com, FB: @leousianta, Site: www.virginialeousi.comΑπό την ΑΝΤΑ ΛΕΟΥΣΗ
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Αλλαγή ώρας
στη ρεβάνς
της Λαμίας
με τον Αρη  
Αλλαγή ώρας έναρ-
ξης του αυριανού εκτός 
έδρας αγώνα Κυπέλ-
λου του Αρη με τη Λαμία 
θα γίνει, καθώς θα αρχί-
σει στις 20.00 και όχι στις 
21.30, αφού η ΕΠΟ έκανε 
δεκτό το σχετικό αίτημα 
του συνδρομητικού κανα-
λιού που έχει τα τηλεοπτι-
κά δικαιώματα της διορ-
γάνωσης.

Στον Αρη δίνουν με-
γάλη σημασία στο αυρια-
νό παιχνίδι, το οποίο είναι 
ουσιαστικά «μια χρονιά», 
γιατί σε περίπτωση απο-
κλεισμού αναμένονται 
εξελίξεις και αποφάσεις 
για ρόστερ, προπονητή 
και μετέπειτα πορεία.

Εάν προκριθεί ο 
Αρης, τότε θα υπάρ-
ξει μια ψυχολογική ώθη-
ση όλης της ομάδας, η 
οποία αντιμετωπίζει προ-
βλήματα στην επίθεση 
και δεν μπορεί να σκορά-
ρει, κάτι που οδηγεί στην 
αναγκαιότητα απόκτησης 
επιθετικών παικτών, τό-
σο σέντερ φορ όσο και 
πλαγίων.

Για το αυριανό παιχνί-
δι μπορεί να μην έχει στη 
διάθεσή του τον Τζέγκο, 
αλλά θα έχει τον Μαντσί-
νι, τον οποίο πιστεύει ο 
Ακης Μάντζιος και, όπως 
όλα δείχνουν, θα του δώ-
σει και μια θέση στην 
εντεκάδα.

Στα μεταγραφικά το 
πρώτο όνομα που ακού-
στηκε και πάλι από χθες 
είναι του Σαντέ Σίλβα, 
που ανήκει στη Νότιγχαμ, 
αλλά η αγγλική ομάδα θέ-
λει να τον διώξει, ενώ ο 
Αρης θέλει παίκτη στα 
«φτερά» της επίθεσης και 
αυτός ο παίκτης γνωρί-
ζει πολύ καλά την ομάδα, 
δεδομένου ότι αγωνίστη-
κε στον Αρη πριν από δύο 
χρόνια.

Σημειώστε ακόμη και 
το όνομα του Πίρσμαν 
του ΠΑΣ Γιάννινα, που μέ-
σα στην εβδομάδα θα 
έχει καταλήξει στον Αρη, 
μετά τη συζήτηση που 
έκαναν οι δύο μεγαλομέ-
τοχοι Καρυπίδης και Χρι-
στοβασίλης.

«Βόμβα» Κριστιάν Παβόν ετοιμάζεται 
να ρίξει ο Παναθηναϊκός! Ο διεθνής 
Αργεντινός εξτρέμ είναι φευγάτος από 
την Μπόκα Τζούνιορς και το όνομά του 
βρίσκεται στη λίστα των «πρασίνων» ως 
μία υπερβατική αλλά σούπερ αξιόλογη 
περίπτωση. Ο 26χρονος άσος, που έχει 
11 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτι-
κό συγκρότημα της χώρας του, δια-
θέτει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο 
για ακραίο επιθετικό, με ταχύτητα, δύ-
ναμη, γκολ και ασίστ στο ρεπερτόριό 
του. Είναι ο ορισμός του παίκτη από το 
πάνω ράφι. Το συμβόλαιό του λήγει το 
καλοκαίρι και ο σύλλογος που δεν τον 
υπολογίζει τον πιέζει για να φέρει άμε-
σα πρόταση και να αποχωρήσει με ένα 

οικονομικό αντάλλαγμα που σε καμία 
περίπτωση δεν αντανακλά την αξία του 
αλλά και τις προσδοκίες που υπήρχαν 
στους «Χεϊνέζες» τα προηγούμενα χρό-
νια για τα χρήματα που θα έφερνε στα 
ταμεία του κλαμπ. 

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες 
ο Παβόν υποβιβάστηκε στη δεύτε-
ρη ομάδα, με την Μπόκα να τον πιέ-
ζει ασφυκτικά και με αυτόν τον τρόπο. 
Οι ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιρι-
στή είναι περίπου στο 1.200.000 δολά-
ρια ετησίως. Με τη φανέλα της Μπό-
κα έχει 156 συμμετοχές, 33 γκολ και 40 
ασίστ, ενώ στον έναν χρόνο που έπαιξε 
στο MLS με τους Λος Αντζελες είχε 35 
παιχνίδια, 14 γκολ και 9 ασίστ.

Από την άλλη, ο χιονιάς που πλήτ-
τει τη χώρα δεν επέτρεψε να διεξα-
χθεί το προγραμματισμένο για σήμε-
ρα ματς ανάμεσα στην Αναγέννηση 
και στον Παναθηναϊκό, στην Καρδί-
τσα. Η ρεβάνς Κυπέλλου λοιπόν ανα-
βλήθηκε κι έτσι οι «πράσινοι» θα μετα-
βούν στη Θεσσαλία σε νεότερη ημερο-
μηνία, ώστε και τυπικά να τσεκάρουν 
το εισιτήριό τους για την επόμενη φάση 
του θεσμού. Σε ό,τι αφορά το γηπεδικό 
ζήτημα, φαίνεται πως η ΠΑΕ είναι πρό-
θυμη να δεχτεί τους όρους για το πρό-
τζεκτ του Βοτανικού και μένει να φανεί 
ποια θα είναι η στάση του Ερασιτέχνη 
σε αυτό το μείζον ζήτημα για την «πρά-
σινη» οικογένεια.

«Βόμβα» με
Κριστιάν Παβόν
ετοιμάζει
ο Παναθηναϊκός

❱❱ Ο Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή (3-2) τον Φριτζ και έδωσε 
ραντεβού με τον Σίνερ στους «8» του Australian Open 

ΑΠΌ ΤΌΝ 
ΓΙΏΡΓΟ ΣΗΦΆΚΗ 

gsifakis@espressonews.gr

Αλύγιστος! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δείχνο-
ντας φοβερά ψυχικά αποθέματα,  επέστρε-
ψε μετά το 1-2 του Τέιλορ Φριτζ και πέρασε 
στα προημιτελικά του Australian Open για 
τρίτη φορά στην καριέρα του! Επειτα από 
μια συναρπαστική μάχη διάρκειας 3 ωρών 
και 23 λεπτών, ο κορυφαίος Ελληνας τενί-
στας λύγισε τον 24χρονο Αμερικανό (Νο 22) 
με 3-2 σετ (4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4) και έκλεισε 
πολύ μεγάλο ραντεβού με τον Γιάνικ Σίνερ 
στην οκτάδα!
Παρότι έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, ο 
Στεφ, έχοντας και τη Rod Laver Arena στο 
πλευρό του, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες 
του και «εκτέλεσε» τον εμπνευσμένο αντί-

παλό του, που έδειχνε πραγματικά έτοιμος 
να κάνει την υπέρβαση. Δεν είχε, όμως, την 
αποτελεσματικότητα του Τσιτσιπά και είναι 
χαρακτηριστικό ότι είχε 2/15 μπρέικ πόιντ.

Το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες και 
ο Στεφ φάνηκε πιο αποφασισμένος να νι-
κήσει! Δεν ήταν η καλύτερή του εμφάνιση, 
όμως είχε ψυχή, ήταν συγκεντρωμένος, έμει-
νε στο ματς και «χτύπησε» την πιο κατάλλη-
λη στιγμή για να καθαρίσει τη μεγάλη πρό-
κριση. Ηταν περισσότερο θέμα μυαλού!

Ο Φριτζ πίεσε τον Τσιτσιπά στο 
backhand από το ξεκίνημα του αγώνα και 
πήρε το πρώτο σετ με 6-4. Ο Ελληνας τενί-
στας αντέδρασε και ισοφάρισε με το ίδιο 
σκορ. Το τρίτο σετ κατέληξε στον Αμερι-
κανό (6-4), αλλά η ψυχή του Τσιιτσιπά μί-
λησε ξανά και ήρθε εκ νέου το ματς στα 
ίσια (6-3). Στο πέμπτο και οι δύο σέρβιραν 

φανταστικά, μέχρι να φτάσουμε στο 4-4. Ο 
Στεφ ήταν αποφασισμένος να τελειώσει το 
ματς, την ώρα που ο Φριτζ γέμισε με άγχος 
και δεν μπόρεσε να σερβίρει όπως ήθελε. Ο 
Τσιτσιπάς πίεσε, εκμεταλλεύτηκε το δεύτε-
ρο μπρέικ πόιντ του (5-4) κι έκλεισε πανη-
γυρικά τον αγώνα. Είναι ο δεύτερος δια-
δοχικός προημιτελικός του στη Μελβούρ-
νη και έχει πολύ δύσκολη αποστολή τώρα 
κόντρα στον απίθανο Ιταλό, κόντρα στον 
οποίο έχει δύο νίκες σε τρεις αναμετρήσεις 
στο χώμα.

Μετά το ματς ο Ελληνας τενίστας τόνι-
σε: «Ηταν ένα επικό ματς. Είμαι πολύ περή-
φανος για το πώς πάλεψα και για τη συνέ-
πειά μου. Ημουν αυτός που έπρεπε στα κρί-
σιμα. Το στάδιο ήταν... καυτό, είμαι πραγ-
ματικά ευγνώμων» ανέφερε μετά το τέλος 
του αγώνα ο χαρούμενος Τσιτσιπάς.

Μεγάλος μάγκας

O Στέφανος Τσιτσιπάς
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Κινδυνεύει να πάει στο 
ντέρμπι χωρίς προπόνηση! 
Εξαιρετικά δύσκολες εί-
ναι οι συνθήκες τις τελευ-
ταίες ώρες στην Αττική, 
και στις εγκαταστάσεις της 
ΑΕΚ επικρατούσαν επίσης 
δύσκολες καταστάσεις λό-
γω της χιονόπτωσης. Μά-
λιστα, χθες αποκλείστηκαν 
για αρκετή ώρα περίπου 10 
άτομα, μεταξύ των οποίων ο 
τεχνικός της ΑΕΚ Αργύρης 
Γιαννίκης, ο Βασίλης Δημη-
τριάδης και μέλη του stuff. 

Επίσης, κοντά στις 
2-2.30 ώρες έκαναν οι παί-
κτες που έφυγαν νωρίτερα 
για να φτάσουν σπίτι τους, 
ενώ οι Τσιντώτας και Μιχα-
ηλίδης, που δεν μένουν νό-
τια, αλλά και ο Κορομηλάς 
έκαναν πάνω από δύο ώρες 
φεύγοντας από το προπονη-
τικό για να φτάσουν στο ξε-
νοδοχείο «Holiday Inn». Να 
επισημανθεί πως υπήρξε η 
σκέψη σε κάποιους να μεί-
νουν στο ξενοδοχείο του 
αεροδρομίου για να γλιτώ-
σουν την ταλαιπωρία, αλ-
λά χθες δεν υπήρχαν δωμά-
τια λόγω αναβολής πτήσε-
ων από το «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος». 

Ταυτόχρονα είναι εξαι-
ρετικά δύσκολη η κατάστα-
ση με την προετοιμασία της 
ομάδας εν όψει ΠΑΟΚ, με 
τους «κιτρινόμαυρους» να 
κινδυνεύουν να πάνε στη 
ρεβάνς με τον «Δικέφαλο 
του Βορρά» χωρίς προπό-
νηση, αφού και η κατάστα-
ση στο ΟΑΚΑ δεν επιτρέ-
πει να γίνει και εκεί κάτι. Τέ-
λος να αναφέρουμε ότι και 
χθες οι άνθρωποι της ΑΕΚ 
συζητούσαν για την κακή 
διαιτησία που είχε η ομά-
δα στο Περιστέρι. Εξάλ-
λου, όπως είναι γνωστό, με-
τά το ματς με τον Ατρόμη-
το, η ΠΑΕ έβγαλε σκληρή - 
ειρωνική ανακοίνωση προς 
τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, 
λέγοντας: «Η ΑΕΚ εξακο-
λουθεί να στηρίζει τον κύ-
ριο Κλάτενμπεργκ για να 
δούμε πόσο ακόμα θα συνε-
χίσει να προκαλεί, να εκτί-
θεται και στο τέλος να γε-
λοιοποιείται. Συνεχίστε τον 
έρωτά σας, κύριε Κλάτεν-
μπεργκ!»

Γ. ΣΗΦΑΚΗΣ

Η «Ελπίς»
ταλαιπώρησε
την ΑΕΚ

  TV
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
19.45 NOVASPORTS 1
Αντβέρπ - Σεντ Τρούιντεν
21.45 NOVASPORTS 2
ΚΠΡ - Σουόνσι

ΜΠΑΣΚΕΤ
19.00 COSMOTE SPORT 4
Τόφας - Νταρουσάφακα
19.00 NOVASPORTS 
PRIME
Ανκαρα - Παρτίζαν
20.00 NOVASPORTS 5
Ουλµ - Βίρτους Μπολόνια
21.00 NOVASPORTS Start
Σλασκ Βρότσλαβ - Μετρο-
πολιτάν

21.05 NOVASPORTS START
Μακάµπι Τελ Αβίβ - Αλµπα 
Βερολίνου
21.30 NOVASPORTS 6
Βαλένθια - Μπουντού-
τσνοστ
21.45 NOVASPORTS 
PRIME
Ρεάλ Μαδρίτης - Ούνικς 
Καζάν
22.00 NOVASPORTS 4
Βιλερµπάν - Μπάγερν Μο-
νάχου

ΤΕΝΙΣ
09.45, 12.00 EUROSPORT 1
Αυστραλιανό Οπεν

Ο Φιλίπε Σοάρες 
µε τη φανέλα της Μορεϊρένσε

Τη δεύτερη μεταγραφή, στην περίοδο 
του Ιανουαρίου, ολοκληρώνει σήμερα 
ο ΠΑΟΚ, με την υπογραφή συμβολαί-
ων στην Τούμπα, αφού κάνει δικό του 
για 3,5 χρόνια τον 22χρονο μέσο της 
Μορεϊρένσε, Φιλίπε Σοάρες (φωτό).
Ο παίκτης αποτελεί προ-
σωπική επιλογή του 
αθλητικού διευθυντή 
Ζοσέ Μπότο, που είναι 
Πορτογάλος και γνω-
ρίζει άριστα τους πο-
δοσφαιριστές που αγω-
νίζονται εκεί, ενώ έχει 
προσωπική γνώμη για 
τον Σοάρες, τον οποίο 
παρακολουθεί εδώ και 
τρία χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ θα πλη-
ρώσει 2.500.000 ευρώ 
στη Μορεϊρένσε για την 
αγορά του παίκτη και η 
πορτογαλική ομάδα δια-
τηρεί το 15% των δικαιωμά-
των σε περίπτωση μεταπώλησης.

Ο Σοάρες αναμενόταν χθες το βρά-
δυ στη Θεσσαλονίκη και σήμερα, από 
το πρωί, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις 
και αμέσως μετά θα υπογράψει το συμ-
βόλαιο, που θα του αποφέρει 600.000 
ευρώ ετησίως.

Βέβαια, η πτήση του Φιλίπε Σοά-
ρες ήταν προγραμματισμένη για χθες 
(24/1) και συγκεκριμένα επρόκειτο να 
αναχωρήσει από τη Λισαβόνα με προ-

ορισμό την Αθήνα και κατόπιν τη Θεσ-
σαλονίκη. Δεδομένης όμως της κατά-
στασης στην Αττική και της σφοδρής 
κακοκαιρίας, δεν ήταν εφικτό να προ-
σγειωθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» και ως 
εκ τούτου εξεταζόταν η εναλλακτική 

η εν λόγω πτήση να προ-
σγειωθεί στη Θεσσαλο-
νίκη, καθώς οι καιρικές 
συνθήκες δεν είχαν ου-
δεμία σχέση με την υπό-
λοιπη Ελλάδα...

Στο μεταξύ, μετά τη 
σπουδαία νίκη μέσα στον 
Βόλο ο Τσούμπα Ακ-
πομ, που είναι βελτιωμέ-
νος μέσα στο 2022, δήλω-
σε: «Για μένα είναι πάντα 
το ίδιο. Θέλω να ξεκινάω 
τη χρονιά όπως τελειώνω 
την προηγούμενη. Είχα 
αρκετές ευκαιρίες, δεν 

σταμάτησα, συνέχιζα να 
πιέζω και ήξερα πως θα έρ-

θει το γκολ… Είναι πάντα καλό να σκο-
ράρεις και να βοηθάς την ομάδα σου».

Πρόσωπο της ημέρας πάντως ήταν 
ο Ισπανός Σάστρε, ο οποίος έπαιξε για 
πρώτη φορά και πέτυχε γκολ, πέρα 
από την πολύ καλή απόδοση που είχε, 
ενώ ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος και, 
όπως όλα δείχνουν, ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου τον ετοιμάζει και για το παι-
χνίδι της Τετάρτης με την ΑΕΚ για το 
Κύπελλο.

''

Στην Τούμπα
σήμερα
ο 22χρονος
Πορτογάλος
χαφ Φιλίπε
Σοάρες

Ερχεται για

υπογραφές

Ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη επιστροφή 
ο Κώστας Φορτούνης. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, 
ύστερα από 6,5 μήνες και τη ρήξη χιαστού που υπέ-
στη, επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού 
ακολουθώντας μέρος του προγράμματος! Ασφα-
λώς και έχει μπροστά του ακόμη πολύ δρόμο να δι-
ανύσει για να πατήσει το χορτάρι, όμως τα δύσκο-
λα πέρασαν για τον Τρικαλινό άσο.

Για την ώρα αυτό που προέχει είναι η αυρια-
νή ρεβάνς με τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκά-
κης» για το Κύπελλο, η οποία μετατέθηκε από τις 
17.00, στις 18.30. Θυμίζουμε ότι οι Αγρινιώτες είχαν 
κερδίσει 2-1 στο πρώτο ματς. Οι Μανωλάς και Πα-
πασταθόπουλος θα είναι διαθέσιμοι, ενώ ο Μπου-
χαλάκης «τρέχει» να προλάβει τον αγώνα με τον 
ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στου Ρέντη αναμένεται να 
επιστρέψει και ο Ονιεκούρου, που ολοκλήρωσε τις 
υποχρεώσεις του με την Εθνική Νιγηρίας στο Κύ-
πελλο Εθνών Αφρικής.

Κατά τα άλλα, θέμα ωρών, όπως φαίνεται, εί-
ναι η αποχώρηση του Ρούμπεν Σεμέδο από το με-
γάλο Λιμάνι. Οπως αναφέρει η «A Bola», η ομάδα 
του Πειραιά βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγ-
ματεύσεις με την Πόρτο για δανεισμό του Πορτο-
γάλου στόπερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. «Η 
αξία της ρήτρας αγοράς του κεντρικού αμυντικού 
εξακολουθεί να καθυστερεί τη συμφωνία, γιατί 
οι Ελληνες θέλουν να είναι υποχρεωτική και πά-
νω από 5.000.000 ευρώ. Οι “δράκοι” όμως αύξη-
σαν το ποσό δανεισμού του Πορτογάλου διεθνούς 
σε 1.000.000 ευρώ ως αντάλλαγμα» αναφέρουν οι 
Πορτογάλοι.

Στο μεταξύ, τουρκικά δημοσιεύματα επιμένουν 
για ενδιαφέρον της Φενερμπαχτσέ για τον Τικίνιο. 
Οι Πειραιώτες δεν είναι αρνητικοί στην παραχώ-
ρησή του και γι' αυτό ψάχνονται στην αγορά για 
φορ, προκειμένου να είναι έτοιμοι σε περίπτωση 
που τα «καναρίνια» κινηθούν επίσημα για την από-
κτηση του Βραζιλιάνου στράικερ.

Χ. ∆ΑΝΤΣΗΣ

Επέστρεψε στις 
προπονήσεις 
του Ολυμπιακού
ο Φορτούνης!
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■Το σημερινό κουπόνι περιλαμβάνει αναμετρήσεις κυρίως 
από τις «μικρές» κατηγορίες Αγγλίας και Γερμανίας, ενώ 

δράση έχουμε και στο πρωτάθλημα Βελγίου, αυξάνοντας αι-
σθητά τις επιλογές. 

■ Αναστάτωση προκλήθηκε στο Πράσινο Ακρωτήρι εν 
όψει του σημερινού νοκ άουτ αγώνα με τη Σενεγάλη για 

τη φάση των «16» του Κόπα Αφρικα. Συγκεκριμένα, συμπτώ-
ματα γαστρεντερίτιδας από τροφική δηλητηρίαση εμφάνισαν 
8 μέλη της αποστολής μόλις 48 ώρες πριν από τη σέντρα του 
παιχνιδιού.

■ Στο πρωτάθλημα Βελγίου χωρίς τρεις βασικούς η Σιντ 
Τρούιντεν απέναντι στην Αντβέρπ. Δεν υπολογίζονται ο 

βασικός γκολκίπερ Σμιντ και οι μέσοι Ντε Ρίντερ, Κονατέ. 

■ Νοκ άουτ ματς για τα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Πορτογαλί-
ας το Μπενφίκα - Μποαβίστα, το οποίο διεξάγεται σε ου-

δέτερο γήπεδο, στη Λεϊρία. Φέτος η Μπενφίκα κέρδισε 3-1 
την Μποαβίστα για το πρωτάθλημα. 

■ Με σημαντικές ελλείψεις η Οστάνδη κόντρα στη Γάνδη. 
Θα απουσιάσουν οι πολύτιμοι μέσοι Σάντσες, Ντ' Αρπινό 

και οι αμυντικοί Φόρτες, Καπό. 

ΤΟ ΧΤΑΠΟΔΙ ΑΠΌ ΤΌΝ  
ΔΑΥΊΔ ΑΜΑΝΑΤΊΔΗ

618 21.45 ΚΟΒΕΝΤΡΙ - ΣΤΟΟΥΚ OVER 2,02
619 21.45 ΚΠΡ - ΣΟΥΟΝΣΙ OVER 1,92
620 21.45 ΛΟΥΤΟΝ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ OVER 1,88

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ

Για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοινώθηκε, η προ-
γραμματισμένη για χθες αναμέτρηση της Basket 
League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ηρακλή, στο 
κλειστό του ΟΑΚΑ, αναβλήθηκε. Ως εκ τούτου, 
αναβλήθηκε και το ντεμπούτο του Στέφαν Γιόβιτς 
(φωτό) με τα πράσινα, καθώς ο Σέρβος ετοιμαζό-
ταν να παίξει για πρώτη 
φορά με τη νέα του ομά-
δα. Το πιθανότερο είναι 
ο 31χρονος άσος να αγω-
νιστεί την Παρασκευή 
στο ΟΑΚΑ εναντίον της 
Μπασκόνια κι αυτό διό-
τι στο (προγραμματισμέ-
νο για αύριο) εξ αναβο-
λής παιχνίδι με τη Ζαλ-
γκίρις δεν έχει δικαίωμα 
συμμετοχής. Επειτα ακο-
λουθεί η κυριακάτικη συ-
νάντηση με τον Αρη στο 
ΟΑΚΑ. Θυμίζουμε ότι η 
μοναδική ήττα στο φετινό 
πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό είναι από τους 
Θεσσαλονικείς στο Αλεξάνδρειο. Την ίδια στιγμή 
πάντως αρκετοί παίκτες που είναι... στα πιτς έχουν 
την ευκαιρία να γεμίσουν μπαταρίες και να δηλώ-
σουν ετοιμοπόλεμοι για τις προσεχείς μάχες. Οπως 
ο Παπαγιάννης, ο Μέικον και ο Ρος. Συν τοις άλλοις, 
αναμένεται -σύντομα ενδεχομένως- και η άφιξη νέ-
ου μέλους για τη θέση «5». Ο Πέρι, εξάλλου, απο-
χαιρέτησε και τυπικά την πρώην ομάδα του, μετα-
κομίζοντας στο Μαυροβούνιο και στην Μπούντου-
τσνοστ.

Αναβολή στο ντεμπούτο 
του Στέφαν Γιόβιτς 
με τον Παναθηναϊκό

 Πτώση στη λίστα των κορυφαίων 
πρωταθλημάτων στον κόσμο κατέ-
γραψε η Super League, καθώς από 
τη 12η θέση υποχώρησε στην 20ή, 
σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδο-
σφαίρου (IFFHS). H ελληνική Σού-
περ Λιγκ συγκεντρώνει 610,5 βαθ-
μούς.
 Ό νεαρός Κεραμίτσης έμεινε στον 
πάγκο στη νίκη της Ρόμα επί της πρώ-
ην ομάδας του Εμπολι, ωστόσο έσπευ-
σε να συγχαρεί διαδικτυακά τους συ-
μπαίκτες του. Και κατόπιν ο Ζοσέ 
Μουρίνιο ανταπέδωσε, με χαρούμε-
να εικονίδια, στην ανάρτηση του Ελλη-
να μπακ.

 Τρέλα για τον Τάσο Μπακασέτα 
επικρατεί στην Τουρκία και ήδη ο 
Ελληνας ηγέτης της Τραμπζονσπόρ 
έχει γίνει σύνθημα για τους οπα-
δούς της ομάδας του!
 Πεπεισμένος για ακόμη καλύτερες 
μέρες με τη Σέλτικ εμφανίστηκε ο Ελ-
ληνας φορ Γιώργος Γιακουμάκης.
 Εκλεισαν οι μεταγραφές των Ντά-
ντρεϊ Ντάγκο και Ούνε Λάρσον στον 
Παναιτωλικό.
 Ό Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι δι-
καίωμα εισόδου στο αυριανό ματς της 
ομάδας βόλεϊ γυναικών με την Τενερί-
φη στο Μαρούσι θα έχουν μόνο οι κά-
τοχοι εισιτηρίων διαρκείας.
 Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής 

Ομοσπονδίας Κυριάκος Γιαννό-
πουλος θα είναι υποψήφιος αντι-
πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία.
 Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλί-
ου από τον Μιλτιάδη Χαρόβα ήταν από 
τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνι-
κής παρουσίας στο μίτινγκ ποδηλασί-
ας πίστας στην Πορτογαλία.
 Αναβλήθηκε η προγραμματισμέ-
νη για αύριο αναμέτρηση του Ολυ-
μπιακού με την Μπουρζ για το Γιού-
ροκαπ Μπάσκετ Γυναικών.
 Εφόσον δεν υπάρξει αναβολή, η 
Εθνική πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει 
απόψε (20.00) την Όυγγαρία στην Πά-
τρα για το World League.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΑΠΌ ΤΌΝ
ΧΆΡΗ ΔΆΝΤΣΗ

espresso@espressonews.gr 

Στη... φάκα που του έστησαν οι συ-
μπαίκτες του στα αποδυτήρια πιάστη-
κε σαν ποντικός γνωστός μπασκετμπο-
λίστας να... βάζει χέρι στα προσωπικά 
τους αντικείμενα! Το θέμα έχει πάρει 
μεγάλες διαστάσεις, καθώς στο φως 
της δημοσιότητας ήρθε βίντεο-ντοκου-
μέντο που αποδεικνύει την... εξωαγωνι-
στική του δράση και είναι σοκαριστικό.
Πρόκειται για πολύπειρο παίκτη, ο οποί-
ος στην καριέρα του έχει αγωνιστεί στις 
μεγαλύτερες ομάδες της χώρας και στο 
υψηλότερο επίπεδο, αλλά και στο εξωτε-

ρικό. Αν και πολλές φορές στο παρελθόν 
έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις με 
τις τοποθετήσεις του και έχει βρεθεί στο 
στόχαστρο, κανείς στον ιστορικό σύλλογο 
που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος δεν μπο-
ρούσε να φανταστεί ότι ο δράστης που 
αναζητούσαν -λόγω των κλοπών που εί-
χαν γίνει το προηγούμενο διάστημα- θα 
ήταν αυτός. 
Αλλωστε, εκτός από ένθερμος οπαδός 
μεγάλης αθηναϊκής ομάδας εμφανιζό-
ταν ως υποστηρικτής των αξιών και της 
ηθικής. Όταν όμως διαπίστωσαν τις πρά-
ξεις του, εκείνος φέρεται ότι αρνήθηκε 
τις κατηγορίες. Γι' αυτόν τον λόγο θέλη-
σαν να τον «δέσουν». Τοποθέτησαν, λοι-
πόν, κρυφή κάμερα στα αποδυτήρια και 

τον έπιασαν στα... πράσα να κλέβει πράγ-
ματα από τα μπουφάν τους! Το βίντεο-
ντοκουμέντο έφερε στο φως της δημοσι-
ότητας το «Πρωινό» του ANT1, δίχως να 
φαίνεται το πρόσωπο του μπασκετμπολί-
στα. Όπως σημειώθηκε και στο ρεπορ-
τάζ της εκπομπής, οι πρώην πια συμπαί-
κτες του δεν έχουν αποφασίσει αν θα κι-
νηθούν νομικά εναντίον του, για να μην 
εκθέσουν την οικογένειά του και κυρίως 
το παιδί του.

Ό εν λόγω παίκτης φέρεται ότι αντιμε-
τωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα, 
ενώ κάποιες άλλες πηγές αναφέρουν ότι 
πάσχει από κλεπτομανία. Υστερα από όλα 
αυτά έμεινε χωρίς ομάδα, ενώ δύσκολα 
θα βρει νέα μπασκετική στέγη.

❱❱ Βίντεο-σοκ από το «Πρωινό» με γνωστό 
μπασκετμπολίστα να «βουτάει» αντικείμενα
από τα μπουφάν συμπαικτών του

Ελαφροχέρης

άσος των παρκέ
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Η εφηµερίδα µας δεν θα δηµοσιοποιεί πλέον τις κυκλοφορίες της, θεωρώντας ότι τα στοιχεία που ανακοινώνει το µοναδικό 
Πρακτορείο ∆ιανοµής Τύπου δεν απεικονίζουν την πραγµατικότητα. 

     Hρεμολόγιο

➤ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ σχόλιο για τα χθεσινά χάλια 
το είχε κάνει ο Γεώργιος Σουρής (1853-1919) το 
1893 με το ποίημα «Δυστυχία σου Ελλάς». Απο-
λαύστε το.

➤ Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ' όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;

➤ Να τρέφει όλους τους αργούς,
να 'χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;

➤ Να 'χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

➤ Ολα σ' αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

➤ Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.

➤ Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυο φορώντας τα πόδια που 'χει
στο 'να λουστρίνι, στ' άλλο τσαρούχι.

➤ Σουλούπι, μπόι, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

➤ Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.

➤ Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ω Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

π   

Σ την Ελλάδα ζεις, δεν υπάρ-
χει... ελπίς. Αυτό το κράτος, 
με τους συγκεκριμένους δι-

οικούντες και τις υπάρχουσες χρυ-
σοπληρωμένες δομές, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί ούτε καν στις προνομι-
ακές προδιαγραφές της πατρίδος, αυ-
τές που λένε ότι η Ελλάς είναι χώρα 
μεσογειακή και έχει κλίμα εύκρατον. 
Το εύκρατο δεν το μπορούν, ανέμους 
πάνω από 5 μποφόρ δεν τους αντέ-
χουν, λίγο να βρέξει φρακάρουν οι 
δρόμοι από μποτιλιάρισμα, αν χιονί-
σει θα παγιδευτούν οι μισοί πολίτες 
σε όλα τα πιθανά και απίθανα σημεία 
της επικράτειας, ενώ η Αττική Οδός 
(την οποίαν έχει χρυσώσει το πανελ-
λήνιον και την πληρώνει ακόμα κι 

όποτε κλείνει) δεν βαστάει τα χιόνια, 
δεν τα σηκώνει ο οργανισμός της.

Το χάρτινο κοκοράκι, όπως απο-
καλούσε ο Περικλής Γιαννόπουλος 
το ούτε ζωντανό ούτε πεθαμένο αλ-

λά μάλλον βρικολακιασμένο ελλαδέ-
ζικο κράτος, είναι ατσίδα στο να ει-
σπράττει φόρους και να ταΐζει μέχρι 
σκασμού ακριβώς εκείνους που θα 
έπρεπε να μένουν νηστικοί. 

Το επιτελικό κράτος είναι μια έξυ-
πνη παπάτζα, η οποία αποδεικνύ-
ει την ανυπαρξία της οντότητας που 
περιγράφει κάθε φορά που υπάρχει 
ανάγκη να τεθεί σε εφαρμογή. Στις 
φωτογραφίες που συνοδεύουν το 
άρθρο μπορείτε να πάρετε μια γεύ-
ση από το επιτελικό κράτος, το οποίο 
έχει καταβροχθίσει δεκάδες προϋ-
πολογισμούς, ευρωπακέτα και σχέ-
δια Μάρσαλ και δεν συμμαζεύεται, 
και χρωστάει και καμιά τετρακοσα-
ριά δισ. ευρώ…

ΚΡΑΤΟΣ ΛΙΑΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΑ
■ Το καλοκαίρι 

αποτεφρώθηκε η χώρα 
με μηδέν μποφόρ και 

οι υπεραισιόδοξοι 
φορολογούμενοι 

περιμένουν ανοιχτούς
δρόμους με χιονοθύελλα

ΠΩΛΗΤΙΚΗΣ
Από τον

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΚΟ
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