
Οι ΗΠΑ 
επιστρέφουν 
στην περιοχή

Μπλόκο Ισραήλ 
στην Τουρκία

Ρεκόρ εμβολιασμών στα υπερκέντρα παρά την κακοκαιρία

Ο πιο βαρύς χιονιάς 
των τελευταίων 
12 ετών

Τις πρώτες τηλεφωνικές επικοινωνίες 
του, και μάλιστα με διαφορά λίγης 
ώρας, είχε χθες ο Αμερικανός υπουρ-
γός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν με 
τον Νίκο Δένδια και τον Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, σηματοδοτώντας την 
«επιστροφή» των ΗΠΑ στην περιοχή. 
Στις συνομιλίες υπήρξε ανταλλαγή 
απόψεων για τις διμερείς σχέσεις, 
αλλά, όπως προκύπτει από Αθήνα 
και Αγκυρα, και για τις εξελίξεις στην 

Ανατολική Μεσόγειο, με τον κ. Δέν-
δια να ενημερώνει τον κ. Μπλίνκεν 
για τις τουρκικές ενέργειες. Χθες το 
βράδυ η Αγκυρα εξέδωσε NAVTEX 
για υδρογραφικές έρευνες του ωκεα-
νογραφικού πλοίου «Τσεσμέ» σε μια 
περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σκύρου, 
για την περίοδο 18 Φεβρουαρίου - 2 
Μαρτίου, παρότι Ελλάδα και Τουρκία 
βρίσκονται προ του επόμενου γύρου 
των διερευνητικών επαφών. Σελ. 5

Ηχηρό μήνυμα των ισραηλινών 
υπηρεσιών προς την Αγκυρα απο-
τελεί η απαγόρευση της μεταφο-
ράς προϊόντων και κεφαλαίων που 
κατευθύνονταν από την Τουρκία 
προς τη Χαμάς, στη Δυτική Οχθη. 

Οι ισραηλινές υπηρεσίες εντόπι-
σαν στοιχεία που αποδεικνύουν 
την ύπαρξη διαύλων συνεργασίας 
της Χαμάς με σταθμό την Τουρκία 
και προορισμό τα παλαιστινιακά 
εδάφη. Σελ. 5

Η πανδημία και οι περιορισμοί 
στην οικονομική δραστηριότη-
τα εξακολουθούν να πλήττουν 
το δημόσιο ταμείο. Το έλλειμμα 
του προϋπολογισμού τον Ιανουά-
ριο ανήλθε σε 1,5 δισ., 500 εκατ. 
ευρώ υψηλότερα από τον στόχο. 
Τα καθαρά έσοδα ήταν 3,848 δισ. 
ευρώ, μειωμένα κατά 812 εκατ. 
ευρώ, ή 17,4%, έναντι της εκτίμη-
σης του προϋπολογισμού. Λόγω 
του lockdown, η δημοσιονομική 
«τρύπα» αναμένεται να διευρυν-
θεί τον Φεβρουάριο. Σελ. 23

Επικοινωνίες Μπλίνκεν με Δένδια 
και Τσαβούσογλου – Νέα τουρκική NAVTEX

Σταμάτησε χρηματοδότηση στη Χαμάς

Λόγω του lockdown
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Σ Η Μ Ε ΡΑ

ΣTH CVC CAPITAL PARTNERS

Στο ΤΧΣ η πώληση 
της Εθνικής 
Ασφαλιστικής
Την αξιολόγηση από το ΤΧΣ της προ-
σφοράς της CVC Capital Partners για 
την Εθνική Ασφαλιστική ζήτησε η δι-
οίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Σελ. 25
 
●● ΑΠΕ: Φρένο στη «φούσκα» των 

αιτήσεων αδειοδότησης ΑΠΕ επιχει-
ρεί να βάλει το υπουργείο Ενέρ-
γειας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι 
πολλές από τις αιτήσεις αφορούν 
τις ίδιες εκτάσεις για τις οποίες δεν 
υπάρχει συμφωνία με τους ιδιοκτή-
τες τους. Σελ. 32

●● Χάκερ: Το δίκτυο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών της «Ελληνικά Αμυντι-
κά Συστήματα» κατάφεραν να παρα-
βιάσουν άγνωστοι, οι οποίοι έχουν 
κλειδώσει αρχεία της εταιρείας και 
ζητούν καταβολή λύτρων σε κρυπτο-
νομίσματα. Σελ. 7

●● Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Με ιδιαιτέ-
ρως περιορισμένες αποστρατείες 
στα ανώτερα κλιμάκια και κριτήριο τη 
διατήρηση ισορροπιών, ολοκληρώθη-
καν οι κρίσεις στην αστυνομία. Σελ. 7

Θ Ε Ω Ρ Ε Ι Ο

Προσοχή  
στον Εβρο

Σελ. 2
 
●● Ειδικά σχολεία: Σε απεργιακές 

κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζό-
μενοι στα ειδικά σχολεία, οι οποίοι ζη-
τούν να υπαχθούν στις ίδιες ρυθμίσεις 
με τα υπόλοιπα σχολεία. Σελ. 8

Ενα λευκό σεντόνι κάλυψε τη χώρα 
από Βορρά προς Νότο. Το σφοδρότε-
ρο σε ένταση και όγκο χιονιού κύμα 
κακοκαιρίας της τελευταίας δωδε-
καετίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς 
οι έντονες χιονοπτώσεις αναμένεται 
να συνεχισθούν και σήμερα σε πολ-
λές περιοχές. Το χιόνι και ο παγετός 
προκάλεσαν προβλήματα σε διάφο-
ρα σημεία της χώρας. Η κυκλοφορία 
στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας 
διεκόπη, ενώ σημειώθηκαν προβλή-
ματα στην ηλεκτροδότηση. Στη φω-
τογραφία, υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ 
αποκαθιστά βλάβη στο δίκτυο του 
Πηλίου. Σελ. 3, 4

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν εμπόδισαν το νέο ρεκόρ εμβολιασμών που σημειώθηκε χθες, με τη χορήγηση περισσότερων των 25.000 δόσεων 
εμβολίου. Η «Κ» βρέθηκε στο μέγα εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι, όπου ιατρικό προσωπικό του Στρατού εξυπηρετεί τους προσερχομένους, σε μια 
διαδικασία καθ’ όλα άψογη, σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι εμβολιαζόμενοι είπαν. Σελ. 6
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Ελλειμμα 
1,5 δισ. 
τον Ιανουάριο

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Η άμυνά μας
Το εγχείρημα του εμβολια-
σμού είναι τέτοιων διαστά-
σεων, που δεν θα μπορούσε 
να επιτύχει εάν δεν επιστρα-
τεύονταν όλες οι δυνατότητες 
του κρατικού μηχανισμού. Η 
συμβολή των Ενόπλων Δυ-
νάμεων στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, αλλά και στη δημι-
ουργία των νέων μεγάλων εμ-
βολιαστικών κέντρων, είναι 
μια απόδειξη ότι ο Στρατός 
έχει την οργάνωση και τον 
επαγγελματισμό για να στηρί-
ξει και το κοινωνικό κράτος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 
Η ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΡΙΣΗ
ΣΤΟΝ KΑΙΡΟ ΤΟΥ #MeToo
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Γούντι Αλεν, ο απολογισμός

Διαβάζουμε την ελληνική μετάφραση της πολυσυζη-
τημένης αυτοβιογραφίας του Γούντι Αλεν, στην οποία 
ο σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης μιλάει για τη ζωή 
και το έργο του. Ξεκινώντας από τα παιδικά του χρόνια 
στο Μπρούκλιν μέχρι σήμερα, ο Αλεν κάνει μια χειμαρ-
ρώδη αφήγηση γεμάτη ταινίες, έρωτες, επιτυχίες και 
απογοητεύσεις, ενώ υπερασπίζεται και τον εαυτό του, 
πάντα μέσα από το χαρακτηριστικό χιούμορ του. Σελ. 14
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Οταν η σιωπή είναι χαλκός
Οσο συνεχίζονται οι υπεύθυνες, επώ-
νυμες καταγγελίες για κάθε λογής σε-
ξουαλική παρενόχληση και πρόστυχη 
κατάχρηση εξουσίας στον καλλιτεχνι-
κό, στον αθλητικό και στον ακαδημαϊκό 
χώρο, πιστοποιείται αδιάσειστα ότι δεν 
είναι παρά προϊόντα κακοήθειας οι δι-
ακινούμενοι ισχυρισμοί πως όλα αυτά 
είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων από 
φθονερούς ή φιλέκδικους αποτυχημέ-
νους, άνδρες και γυναίκες. Και όσο συ-
νεχίζονται οι μικρόψυχες και ανόητες 
δηλώσεις ποικίλων «αρσενικών παλαιάς 
κοπής», για τα θύματα που «έπρεπε να 
προσέχουν, να μην πηγαίνουν στο γρα-
φείο του τάδε ή στη σχολή του δείνα, να 
μην ντύνονται προκλητικά, να ρίχνουν 
δυο κατραπακιές στον ενοχλητικό και 
να φεύγουν» κ.λπ., κατανοούν και οι τε-
λευταίοι δύσπιστοι πόσο δύσκολο παρα-
μένει για τα θύματα να πείσουν ότι δεν 
«πήγαιναν γυρεύοντας».

Νοοτροπία αιώνων, ένα παγιωμένο κα-
θεστώς αντιλήψεων και συναισθημάτων, 
δεν ανατρέπεται εύκολα. Για πολλούς, και 
φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα, το έγκλη-
μα που συνιστά η προσβολή γενετήσιας 
αξιοπρέπειας παραγράφεται άμα τη γε-
νέσει του, αν δεν θεωρείται αξιοζήλευτος 
άθλος. Ο νομοθέτης πρέπει οπωσδήποτε 
να διευρύνει σημαντικά το χρονικό διά-
στημα που ισχύει ως προαπαιτούμενο της 
παραγραφής, έστω κι αν δεν αρκεί αυ-
τό για να καμφθούν οι πατροπαράδοτες 
εκτιμήσεις για τα εγκλήματα του εξουσια-
στικού σεξισμού. Γιατί συνειδητοποιήσα-
με και από τις νέες δηλώσεις της Σοφίας 
Μπεκατώρου, πρωταθλήτριας της γενναι-
ότητας, ότι και είκοσι χρόνια αν περάσουν, 
η δημοσιοποίηση του βιασμού προκαλεί 
εφιάλτες. Και τους προκαλεί στον ίδιο τον 
καταγγέλλοντα ή την καταγγέλλουσα, όχι 
στον καταγγελλόμενο. Αυτός κινητοποι-
εί τις πολιτικές ή μιντιακές γνωριμίες του 

για να πετύχει την ποθούμενη συγκάλυ-
ψη ή αποσιώπηση. Και πανηγυρίζει την 
παραγραφή σαν αθώωση, θαρρείς και τα 
γραφειοκρατικά κενά διαγράφουν την 
απαξία της βάναυσης δράσης του.
Είναι αρκετοί τούτες τις μέρες οι εξουσι-
ούχοι κάθε βαθμίδας που μιμούνται τον 
Απόστολο Πέτρο. Μ’ ένα κυνικό «ουκ οί-
δα τον άνθρωπον», αποκηρύσσουν τους 
εκλεκτούς τους. Αρνούνται ακόμα και ότι 
τους γνώριζαν, και ας υπάρχει πλήθος 
ντοκουμέντα της «συνάφειάς» τους. Αρ-
κετοί επίσης δηλώνουν τώρα, επωνύμως, 
ότι «τα ήξεραν όλ’ αυτά, ήταν κοινό μυστι-
κό». Και το δηλώνουν ανέμελα ή και με 
έπαρση. Χωρίς συναίσθηση της ευθύνης 
που αντιστοιχεί στη βολική πολύχρονη 
σιωπή τους. Γιατί η σιωπή αυτή, και χρυ-
σός να μην ήταν για τους δράστες, ήταν 
χαλκός: τους πρόσφερε μια γερή χάλκινη 
ασπίδα, να καλύπτουν την ανηθικότητα 
και την ανομία τους.

Στήριξη Ε.Ε. στις επιχειρήσεις

Η διαχείριση των χρεών που συσσώ-
ρευσαν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
απασχολεί ήδη τους υπουργούς 
Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κα-
τά τη χθεσινή συνεδρίασή του, το 
Eurogroup συμφώνησε ότι η στήρι-

ξη στις επιχειρήσεις θα συνεχιστεί 
μετά την πανδημία. Ωστόσο, δεν 
θα είναι οριζόντια, όπως σήμερα, 
αλλά θα κατευθύνεται στις βιώσι-
μες και όχι στις εταιρείες-ζόμπι, οι 
οποίες θα αφεθούν να πτωχεύσουν 
αν δεν βρεθούν ιδιωτικά κεφάλαια 

για να τις ενισχύσουν. Ενδεικτικό 
ίσως των προθέσεων είναι πως ο 
διευθύνων σύμβουλος του ESM 
Κλάους Ρέγκλινγκ ανέδειξε τη ση-
μασία που έχει η δυνατότητα πλέ-
ον του μηχανισμού σταθερότητας 
να χρηματοδοτήσει τον τραπεζι-

κό τομέα σε περίπτωση γενικευ-
μένου κύματος πτωχεύσεων. Επί-
σης, στη χθεσινή συνεδρίαση του 
Eurogroup άρχισε  η συζήτηση για 
την παράταση ή όχι της χαλάρω-
σης των δημοσιονομικών κανόνων 
και το 2022. Σελ. 22

Εφιάλτης τα χρέη που συσσώρευσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας –  
Ενίσχυση μόνο στις βιώσιμες, όχι στις εταιρείες-ζόμπι 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ  
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ TA ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ «Κ»
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80 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ...
16-2-1941

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΔΟ: Κατά τηλεγραφικάς 
εκ Βελιγραδίου πληροφορίας ο Πρωθυ-
πουργός κ. Τσφέτκοβιτς και ο υπουργός 
των Εξωτερικών κ. Μάρκοβιτς επέστρε-
ψαν εκεί σήμερον την μεσημβρίαν, συ-
νοδευόμενοι υπό του πρεσβευτού της 
Γερμανίας φον Χέρεν. Οι Γιουγκοσλαύ-
οι πολιτικοί αμέσως μετά την άφιξίν των 
επεσκέφθησαν τον αντιβασιλέα πρίγκη-
πα Παύλον, προς τον οποίον ανεκοίνω-
σαν τας συνομιλίας των μετά του Χίτλερ 
και Ρίμπεντροπ. [...] Ο διπλωματικός συ-
νεργάτης του Ρώυτερ πληροφορείται ότι 
εάν κρίνη τις εκ του πενιχρού γερμανι-
κού ανακοινωθέντος, του εκδοθέντος με-
τά την συνάντησιν, φαίνεται ότι ο Χίτλερ 
δεν εσημείωσε και μεγάλας προόδους εις 
τας συνομιλίας του μετά των Γιουγκο-
σλαύων πολιτικών ανδρών εις Μπερ-
χτεσγκάντεν. Ουδείς υπάρχει λόγος να 
υποτεθή ότι η Γιουγκοσλαυία εσυνθηκο-
λόγησε. [Φωτ. Παύλος και Χίτλερ]
 
ΑΠΟΚΡΙΕΣ: Τα επιχειρήματα επί τη βά-
σει των οποίων εξεδόθη η διαταγή του 
υφυπουργείου της Ασφαλείας, η απα-
γορεύουσα τους δημοσίους χορούς κα-
τά τας Απόκρεω, είναι, όλα, λογικά. Δεν 
πρόκειται, καθώς λέγει η σχετική ανακοί-
νωσις, να περάσωμεν εν θλίψει τας Από-
κρεω. Πρόκειται, όμως, διά της αυτοσυ-
γκεντρώσεως και της αξιοπρεπούς και 
ηρέμου στάσεως ενός εκάστου και όλων 
όσοι εμείναμεν εις την γραμμήν του εσω-
τερικού μετώπου [...].

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  P L U S

Επιμέλεια: Μ α ρ γα ρ ι τα  Π ο υ ρ ν α ρα

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ

ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Οσες φορές αναζητώ ιστορικές 
πληροφορίες για το παρελθόν 
της πρωτεύουσας, γνωρίζω με 
σιγουριά σε ποιον πρέπει να μι-
λήσω. Ο συγγραφέας, δημοσιο-
γράφος, ερευνητής και για σειρά 
ετών αντιδήμαρχος Αθηναίων 
Ελευθέριος Σκιαδάς είναι σαν 
τον «σκληρό δίσκο μνήμης» της 
πόλης, που θυμάται ασύλληπτες 
λεπτομέρειες για όλα τα μικρά 
και μεγάλα συμβάντα. Αλλωστε 
είναι και η κινητήριος δύναμη 
για τη δημιουργία και λειτουργία 
του Μορφωτικού Ιδρύματος του 
Δήμου της Αθήνας –που ετοιμά-
ζεται να μπει σε τροχιά αυτό τον 
καιρό– έτσι ώστε να συγκεντρώ-
σει κάτω από μία στέγη όλα τα 
αρχεία που αφορούν το αθηναϊ-
κό παρελθόν, από την πολεοδο-
μία μέχρι τον πολιτισμό.

Την ώρα που έπεφταν καλο-
σχηματισμένες οι νιφάδες έξω 
από τον παράθυρό μου, τον ρώ-
τησα ποιες άλλες χρονιές έχουμε 
δει το χιόνι να πέφτει εντός του 
άστεως: «Τον Ιανουάριο 1850 το 
έδαφος των Αθηνών διατηρήθη-
κε χιονοσκεπές επί πολλές ημέ-
ρες και τον ίδιο μήνα το 1864 η 
πόλη παρέμεινε λευκή επί δε-
κατέσσερις ημέρες. Ακόμη πε-
ρισσότερο θα εντυπωσιασθούν 
όσοι πληροφορηθούν ότι τον 
Μάρτιο 1880 σημειώθηκαν επτά 
βαθμοί υπό το μηδέν! Το 1911 
έπεσε στους -3. Η διαφορά είναι 
ότι το 2021 είναι η πρώτη φορά 
που ο κόσμος, ένεκα της παν-
δημίας, δεν μπορεί να βγει έξω 
και να απολαύσει το φαινόμενο. 
Παλαιότερα κάθε χιονόπτωση 
στην πρωτεύουσα έφερνε επι-
κές μάχες στους δρόμους», λέει 
ο κ. Σκιαδάς.

Οι Αθηναίοι υποδέχονταν το 
χιόνι με φρενίτιδα χαράς παρα-
τηρώντας –όπως έγραφε ο Τύ-

πος της εποχής– «την μανίαν 
των δουλικών να εκσφενδονί-
ζουν χιονοσφαίρας από μπαλ-
κονίων, παραθύρων, ταράτσας 
και προαυλίου κατά των ατυ-
χών διαβατών». Τα πρώτα θύ-
ματα του πολέμου ήταν συνή-
θως οι μοδίστρες που έπιαναν 
από νωρίς δουλειά, όπως λέει 
ο αντιδήμαρχος, συμπληρώνο-
ντας: «Στις εισόδους των στρα-
τώνων, κυρίως της οδού Κηφι-

σίας (εκεί όπου είναι σήμερα το 
ΝΙΜΤΣ), αρειμάνιες χείρες δεκα-
νέων και λοχιών πετούσαν χιο-
νόμπαλες στους περαστικούς. 
Αλλά οι σημαντικότερες μάχες 
ξεδιπλώνονταν με όλη την επι-
βλητικότητα των ομοβροντιών 
στα προπύλαια του Πανεπιστη-
μίου. Εκεί “πάνοπλοι” φοιτητές 
στόχευαν στους περαστικούς. 
Τον ρόλο ασπίδων διαδραμάτι-
ζαν οι ομπρέλες, ως κράνη χρη-

σιμοποιούντο τα σκληρά καπέλα 
και ως λόγχες τα μπαστούνια». 

Γκάγκαρος Αθηναίος, με οι-
κογένεια που έχει ρίζες στην 
πρωτεύουσα από τον 17ο αιώνα, 
ο Ελευθέριος Σκιαδάς θυμάται τι 
συνέβαινε στη γειτονιά του, το 
Θησείο, μόλις έπεφτε το χιόνι: 
«Αγόρια και κορίτσια σε συμ-
μορίες ανά γειτονιά έβγαιναν 
έξω και συναντιόμασταν όλοι 
στα Ατταλιώτικα, αυτό που σή-

μερα ονομάζουμε περιφερεια-
κό Φιλοπάππου. Εκεί γίνονταν 
κανονικοί χιονοπόλεμοι! Στη δε 
πλατεία του Θησείου, ένας τα-
βερνιάρης, ο Μπαρμπαγιάννης, 
είχε τη συνήθεια να φτιάχνει 
αυτός χιονάνθρωπο». Ο αντι-
δήμαρχος έκανε δώρο στη στή-
λη μια σειρά από αδημοσίευτες 
φωτογραφίες. Ιδού!

 
athinaika@kathimerini.gr

Από τον χιονιά του 1981 στην Αθήνα. Την ίδια χρονιά, χιονάνθρωπος στα Προπύλαια.

Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης το 1962. Στύλοι Ολυμπίου Διός, 1981.

Χιόνι στην Αθήνα: όταν «τα δουλικά εκσφενδόνιζαν χιονόσφαιρες στους διαβάτες»

Προσοχή στον Εβρο
Κάτι πήγε στραβά στον Εβρο. 
Και θα σας πω τι είναι. Ενώ η 
κυβέρνηση θέλει να επεκτείνει 
το υφιστάμενο κέντρο πιστο-
ποίησης και όχι να δημιουργή-
σει κάποιο νέο για φιλοξενία, 
αυτή η πρόθεση δεν ανακοι-
νώθηκε σωστά, με αποτέλεσμα 
την έντονη αντίδραση της τοπι-
κής κοινωνίας. Το δεύτερο λά-
θος είναι η αντιμετώπιση όσων 
διαμαρτυρήθηκαν. Οχι, δεν εί-
ναι όλοι «ακροδεξιά στοιχεία». 
Προφανώς και υπάρχουν και 
τέτοιοι, αλλά ο –συλλήβδην– 
χαρακτηρισμός της τοπικής κοι-
νωνίας ως ακραίων εγκυμονεί 
πολλούς κινδύνους. Ειδικά μετά 
τα όσα συνέβησαν πέρυσι τέ-
τοια εποχή στον Εβρο, ο «προ-
μαχώνας του ελληνισμού» θέλει 
μια διαφορετική προσέγγιση.
 

Το μπαλάκι στη Ν.Δ. 
Πριν από περίπου ένα μήνα, σας 
είχα γράψει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θεω-
ρεί πως η Ν.Δ. «ξεπλένει» μέσω 
επικοινωνιακών κινήσεων τις –
κατά βάση– «αρνητικές προθέ-
σεις της» έναντι κοινωνικών δι-
καιωμάτων. Η τότε πληροφορία 
επιβεβαιώνεται καθώς η αξιωμ. 
αντιπολίτευση ετοιμάζεται να 
φέρει στη Βουλή το θέμα του 
πολιτικού γάμου μεταξύ ομοφυ-
λοφίλων και μαζί την κυβέρνη-
ση προ σκληρών διλημμάτων. Η 
Κουμουνδούρου μάλιστα θέλει 
να σηκώσει το θέμα ώστε να το-
ποθετηθούν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότεροι νεοδημοκράτες. Αν 
το καταφέρει, προβλέπω τραγε-
λαφικές καταστάσεις.   

Μαζί πιο δυνατοί  
Κοινή εκδήλωση ετοιμάζει η 
Βουλή των Ελλήνων και το 
ΥΠΕΞ για τα 40 χρόνια από 
την είσοδο της Ελλάδας στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια. Ομι-
λητές θα είναι ο πρόεδρος της 
Βουλής Κώστας Τασούλας, ο 
αναπλ. ΥΠΕΞ Μιλτ. Βαρβιτσιώ-
της και ο αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν Μαρ. Σχοινάς. Στην 
εκδήλωση θα παρουσιαστεί 
για πρώτη φορά ο κοινός λογό-

τυπος της επετείου που, όπως 
μαθαίνω, θα λέει πως «μαζί», 
δηλαδή με την Ευρώπη, είμα-
στε δυνατότεροι.  
 

Ο γενναίος  
Μια διαφορετική συνάντηση εί-
χε χθες ο πρωθυπουργός στο 
Μαξίμου, με τη Νεφέλη και τον 
Φίλιππο, παιδιά που νίκησαν 
τον καρκίνο. Ο πρωθυπουρ-
γός off camera συζήτησε με 
τα παιδιά και τους ρώτησε για 

τα χόμπι τους. Ο Φίλιππος του 
είπε πως αγαπά την ιππασία 
και έχει στον ιππικό όμιλο που 
πηγαίνει τρία άλογα, εκ των 
οποίων το ένα το λένε Βrave. 
Αυτό να διαλέξεις, του είπε ο 
Μητσοτάκης, γιατί είσαι και 
εσύ γενναίος.
 

Εκ του πονηρού
Γιατί δεν λειτούργησε το 112 για 
το κλείσιμο της εθνικής οδού 
Αθηνών - Λαμίας; Το ερώτημα 

ετέθη από την αντιπολίτευση 
και παρουσιάστηκε ως μέγα θέ-
μα, ενώ η απάντηση είναι πολύ 
απλή: Ποιους παραλήπτες θα εί-
χε το μήνυμα του 112; Ολη την 
Αττικοβοιωτία; Και κάτι ακόμα 
πιο σημαντικό. Η απόφαση για 
κλείσιμο της εθνικής οδού, κα-
λώς ή κακώς, ελήφθη στις 5.35 
το ξημέρωμα. Δηλαδή τι ήθελε 
ο ΣΥΡΙΖΑ; Μήνυμα αξημέρωτα 
για να μιλάει μετά για πρόκλη-
ση άσκοπου πανικού, λόγω ελ-
λιπούς προετοιμασίας; 

Θα μπορούσε να τους είχε πει 
παλιοδεξιούς. Ή, έστω, γλου-
τοδεξιούς. Αλλά δεν θα το είχε 
ευχαριστηθεί. Ενώ ο χαρακτη-
ρισμός που τελικώς εκσφενδό-
νισε ο Νίκος Ξυδάκης για τους 
«δεξιούς της ΕΡΕ» είχε όλους 
τους αγοραίους χυμούς του. 
Κάποιοι έσπευσαν να δώσουν 
στον χουλιγκανισμό πoλιτικό 
βάθος: Τάχα ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει 
να απαντήσει στη θεωρία πε-
ρί αριστερού συντηρητισμού, 
που του προσάπτουν με αφορ-
μή τα πανεπιστήμια. Τάχα έχει 
πέσει γραμμή να υπονομευθεί 
το κεντρώο προφίλ Μητσοτά-
κη διά της ταύτισης της Ν.Δ. με 
την ΕΡΕ. Υπερβολές. Πρόκειται 
μάλλον για μπαλοθιά ξεκού-
δουνης πόλωσης. Ξεκούδουνης 
σε σχέση με το κοινωνικό κλί-
μα. Και γι’ αυτό μάταιης. Το να 
θέλεις να προκαλέσεις πόλωση 
απλώς βρίζοντας τους αντιπά-
λους σου, είναι σαν να κυνηγάς 
τον πόλο σου ελπίζοντας ότι θα 
τον πιάσεις.

M E M O

Κυνηγώντας 
την πόλωση

Θ Ε Ω Ρ Ε Ι Ο
T ο υ  Σ ταυ ρ ο υ  γ .  Π α Π α ν τ ω ν ι ο υ
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Η μειωμένη κυκλοφορία οχημάτων 
στις εθνικές οδούς λόγω καραντί-
νας δεν είναι απαραίτητο ότι βο-
ηθάει στο να παραμείνουν αυτές 
«ανοιχτές» σε έναν χιονιά. Οπως 
επισημαίνουν οι εταιρείες που δι-
αχειρίζονται τους αυτοκινητοδρό-
μους της χώρας, αν το αλάτι που 
ρίχνεται στους δρόμους δεν «πα-
τηθεί», τότε είναι πολύ πιθανό να 
μην ανακόψει το στρώσιμο του 
χιονιού ή το πάγωμα του δρόμου. 
Οι εταιρείες πάντως υποστηρίζουν 
ότι στις περιπτώσεις που κόβεται 
η κυκλοφορία, συνεκτιμάται όχι 
μόνο η κατάσταση του αυτοκινη-
τοδρόμου αλλά και των δρόμων 
στους οποίους καταλήγει, ενώ επα-
ναλαμβάνουν ότι η τελική απόφα-
ση ανήκει στην Τροχαία. 

«Το πώς μπορεί ένας δρόμος να 
κλείσει σε μια τέτοια κατηγορία 
είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτη-
μα», αναφέρει ο Δημήτρης Μαν-
δαλόζης, διευθυντής λειτουργίας 
της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου (διαχειρίζεται την εθνι-
κή οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, 
από Ράχες Φθιώτιδας έως Κλειδί 
Ημαθίας). «Σε επίπεδο προετοι-
μασίας, κάθε φθινόπωρο οι πα-

ραχωρησιούχοι καταθέτουν στις 
Αρχές ένα πλάνο αποχιονισμού, 
στο οποίο απαριθμούν τον εξο-
πλισμό τους και περιγράφουν τη 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε 
κάθε περίπτωση. Το σχέδιο αυτό 
κατατίθεται σε όλες τις συναρμό-
διες υπηρεσίες, ώστε να γνωρίζει 
ο καθένας τον ρόλο του, αλλά και 
τι δυνάμεις υπάρχουν διαθέσιμες 
σε κάθε σημείο. Επιπλέον, όλοι οι 

παραχωρησιούχοι βρίσκονται σε 
“ανοιχτή” γραμμή με την εθνική 
μετεωρολογική υπηρεσία, συχνά 
κάνοντας ειδικότερες μετρήσεις. 
Από εκεί και έπειτα, το πώς και 
το γιατί θα αποφασιστεί ο απο-
κλεισμός ενός δρόμου μπορεί να 
εξαρτάται από τις συνθήκες μέ-
χρι τη συμπεριφορά των οδηγών. 
Οταν δημιουργηθεί πρόβλημα, συ-
γκαλείται το συντονιστικό όργανο 

στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι συ-
ναρμόδιοι και την τελική απόφαση 
την παίρνει η Τροχαία». 

Σε κάθε οδικό άξονα υπάρχουν 
ορισμένα σημεία που θεωρούνται 
«οι συνήθεις ύποπτοι», λόγω του 
μικροκλίματος που ευνοεί... τις κα-
κές καιρικές συνθήκες. Τέτοιες πε-
ριοχές είναι στη Νέα και στην Κε-
ντρική Οδό (εθνική οδός Αθηνών 
- Λαμίας, από Μεταμόρφωση έως 

Μαλιακό και Ε65) η Μαλακάσα και 
το Μαρτίνο, λόγω υψομέτρου, το 
Κάστρο Βοιωτίας και το Πέταλο του 
Μαλιακού λόγω των παρακείμενων 
ορεινών όγκων. Στην Ολυμπία Οδό 
(Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα) είναι 
η περιοχή της Κινέττας. Στον Αυτο-
κινητόδρομο Αιγαίου είναι οι Αγιοι 
Θεόδωροι Φθιώτιδας και το Αερινό 
Μαγνησίας, που επίσης επηρεά-
ζονται από γειτονικούς ορεινούς 

όγκους. Επιπλέον, επισημαίνουν 
από τη Νέα Οδό, συνεκτιμάται και 
η κατάσταση του παράπλευρου 
δικτύου καθώς δεν έχει νόημα να 
οδηγείται η κυκλοφορία μέσα σε 
αποκλεισμένες τοπικές οδούς. 

Οι λόγοι που μπορούν να δημι-
ουργηθούν προβλήματα είναι πολ-
λοί. Εκτός από την ένταση ενός 
φαινομένου, σημαντικό ρόλο παί-
ζει η συμπεριφορά των οδηγών. 
«Στις περιαστικές περιοχές, πολλοί 
σταματούν στο πλάι του δρόμου 
για να βάλουν αλυσίδες. Το εκχι-
ονιστικό δεν μπορεί να περάσει 
καθώς “πετάει” το χιόνι στη δεξιά 
πλευρά του δρόμου και σύντομα η 
κυκλοφορία μπλοκάρει», εξηγεί ο 
κ. Μανδαλόζης. «Στο υπεραστικό 
δίκτυο, ένα ατύχημα –λ.χ. να δι-
πλώσει μια νταλίκα– είναι η συ-
νηθέστερη αιτία».

Το παράδοξο
Το παράδοξο αυτή την περίοδο 

είναι ότι η απουσία κυκλοφορίας 
δεν διευκολύνει την κατάσταση. 
«Τα φορτηγά, για παράδειγμα, τα 
θέλουμε στον δρόμο για να πατούν 
το αλάτι και να το ανακατεύουν με 
το χιόνι. Ταυτόχρονα... δεν τα θες 
από τον φόβο των ατυχημάτων», 
λέει ο κ. Μανδαλόζης. «Στις μεγά-
λες ευθείες θέλεις κυκλοφορία για 
να λιώνει το χιόνι. Στις ανηφορι-
κές περιοχές όμως παίζουν ρόλο τα 
λάστιχα του φορτηγού, η συντή-
ρησή του και η εμπειρία του οδη-
γού. Μας έχουν τύχει περιπτώσεις 
που ο οδηγός φοβάται και απλώς 
σταματάει στο πλάι του δρόμου, 
μπλοκάροντας την κυκλοφορία 
χωρίς λόγο».

Πότε αποφασίζεται η δι-
ακοπή της κυκλοφορίας  
σε μεγάλους οδικούς 
άξονες και οι λόγοι πίσω 
από τα προβλήματα.

Από αριστερά: Χειμωνιάτικο σκηνικό στο Μαρούσι, που «ντύθηκε» στα λευκά μετά την έντονη χιονόπτωση, στολισμένα με «κρυστάλλους» δέντρα στα παγωμένα Ιωάννινα, πυκνό χιόνι στο κέντρο της Καρδίτσας.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Τ Ο  Θ Ε Μ Α

Οι ιδιαίτερες συνθήκες των εθνικών οδών
Αν το αλάτι που ρίχνεται δεν «πατηθεί», τότε είναι πολύ πιθανό να μην ανακόψει το στρώσιμο του χιονιού ή το πάγωμα του δρόμου

Εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στον κόμβο Καλυφτάκη, χθες, λόγω διακοπής της στην εθνική οδό προς Λαμία.

Προβλήματα σε όλη τη χώρα
Η απόφαση να παραμείνει κλειστή 
για ένα 24ωρο η εθνική οδός Αθη-
νών - Λαμίας, από τις πέντε χθες 
το απόγευμα, δείχνει την αγωνία 
των αρμοδίων για την ένταση των 
καιρικών φαινομένων, που αναμέ-
νεται να είναι μεγάλη στην περιο-
χή της Αττικής και συνολικότερα 
της Ανατολικής Στερεάς σήμερα. 
Και χθες η εθνική οδός Αθηνών - 
Λαμίας, από το ύψος της γέφυρας 
Καλυφτάκη, παρέμεινε κλειστή 
από το πρωί έως τη μία το μεσημέ-
ρι λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης, 
με αποτέλεσμα να σχηματισθούν 
ουρές από ακινητοποιημένα Ι.Χ. 
και φορτηγά, έως ότου η κυκλο-
φορία να διοχετευθεί προς άλλες 
κατευθύνσεις και να ενημερωθούν 
οι οδηγοί. Το κλείσιμο της εθνικής 
οδού αποφασίστηκε σε ειδική σύ-
σκεψη της Πολιτικής Προστασίας 
χθες, προκειμένου να μην υπάρ-
ξουν εγκλωβισμένοι λόγω της σφο-
δρής χιονόπτωσης, καθώς τα φαι-
νόμενα αναμενόταν να ενταθούν. 
Ωστόσο πολλοί οδηγοί τόνιζαν ότι 
υπέστησαν άνευ λόγου ταλαιπωρία 
εφόσον έπρεπε να προβλεφθεί να 
παραμείνει ανοιχτή η εθνική οδός. 
Επειτα από επικοινωνία του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών 
με τις εταιρείες «Νέα Οδός» και 
«Κεντρική Οδός» (που διαχειρίζο-
νται αντιστοίχως τα τμήματα της 
εθνικής οδού Αθήνα - Σκάρφεια και 
Σκάρφεια - Ράχες) συμφωνήθηκε 
σήμερα και μέχρι τις 19.00 να μην 
καταβάλλουν διόδια οι χρήστες του 
αυτοκινητοδρόμου.

Η κακοκαιρία προκάλεσε ανα-
τροπές και στα προγραμματισμέ-
να ραντεβού για εμβολιασμό σε 
αρκετές περιοχές της χώρας, κα-
θώς η δυσκολία πρόσβασης ιδιαί-
τερα ηλικιωμένων ατόμων έφερε 
ακυρώσεις. Στην Ικαρία, λόγω της 
κακοκαιρίας, δεν στάθηκε δυνατό 
να φτάσουν όπως είχε προγραμ-

ματιστεί τα εμβόλια, οπότε ανα-
βλήθηκαν οι εμβολιασμοί και θα 
πραγματοποιηθούν τις επόμενες 
ημέρες με επαναπρογραμματισμό. 

Σήμερα αλλά και αύριο θα πα-
ραμείνουν κλειστά τα ειδικά σχο-
λεία σε όλη την Αττική, σύμφω-
να με απόφαση της Περιφέρειας. 
Υπενθυμίζεται ότι έτσι κι αλλιώς 
τα υπόλοιπα σχολεία στην Αττική 
λειτουργούν μέσω τηλεκπαίδευσης 
λόγω κορωνοϊού. 

Κλειστά παρέμειναν χθες και 
τα σχολεία σε όλη την Κεντρική 
Μακεδονία καθώς και στην Ανα-
τολική Μακεδονία και Θράκη. Το 
πιθανότερο είναι ότι και σήμερα 
θα παραμείνουν κλειστά, ενώ από 
αύριο οι σχετικές αποφάσεις θα 

λαμβάνονται από τους δήμους. Επί-
σης, χθες αλλά και σήμερα κλει-
στά θα παραμείνουν τα σχολεία 
στη Μαγνησία, στις Σποράδες και 
στη Ζάκυνθο, ενώ στα Χανιά προ-
βλέπεται να μη λειτουργήσουν διά 
ζώσης και αύριο.  

Χθες εξάλλου, λόγω της έντονης 
χιονόπτωσης αλλά και των θυελλω-
δών ανέμων, προβλήματα δημιουρ-
γήθηκαν σε πολλές περιοχές της 
χώρας. Στην Καστοριά χρειάστηκε 
να απεγκλωβιστεί ένας άνθρωπος 
ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του 
και είχε προβλήματα υγείας. 

Στη Σαμοθράκη το χιόνι έκλει-
σε πολλούς δρόμους αλλά και τις 
πόρτες των σπιτιών. Τα συνερ-
γεία του δήμου έκαναν μεγάλες 
προσπάθειες αποχιονισμού, ενώ ο 
δήμαρχος της πόλης ζητούσε από 
τους κατοίκους να αποφύγουν τις 
μετακινήσεις. 

Στα Τρίκαλα τα εκχιονιστικά 
μηχανήματα έφτασαν μέχρι το κέ-
ντρο της πόλης σε μια προσπά-
θεια να κρατήσουν τις βασικές οδι-
κές αρτηρίες ανοιχτές. Στη Λαμία, 
όπου το θερμόμετρο έπεσε πολ-
λούς βαθμούς κάτω από το μηδέν, 
το αλάτι και τα μηχανήματα δεν 
μπόρεσαν να αποτρέψουν τη με-
τατροπή των δρόμων σε «γυαλί». 

Στην Αττική διακόπηκε η κυ-
κλοφορία για όλα τα οχήματα στην 
περιφερειακή οδό Πεντέλης - Νέας 
Μάκρης, από το νοσοκομείο 414 
έως τον Αγιο Πέτρο, και στην εθνι-
κή οδό Ελευσίνας - Θήβας, από τον 
κόμβο Μάνδρας προς Βίλια.

Ταλαιπωρία για οδη-
γούς, εγκλωβισμοί πο-
λιτών, αναβολές σε ρα-
ντεβού εμβολιασμών, 
κλειστά σχολεία  
σε αρκετές περιοχές.

Παγωμένο είναι το άγγιγμα της 
«Μήδειας» στο πέρασμά της πά-
νω από τη χώρα. Με τα φαινό-
μενα να αναμένεται σήμερα να 
ενταθούν, ειδικά στις νότιες και 
ανατολικές περιοχές, το δεύτερο 
επώνυμο κύμα κακοκαιρίας του 
2021 έφερε πολύ κρύο και έντονες 
χιονοπτώσεις. Μάλιστα, ο διευθυ-
ντής της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας (ΕΜΥ) Θεόδωρος Κολυ-
δάς, σύμφωνα με ενημέρωση από 
την έκτακτη σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε για την εξέλιξη της 
κακοκαιρίας χθες το μεσημέρι, 
σημείωσε πως το συγκεκριμένο 
φαινόμενο αποτελεί το σφοδρό-
τερο σε ένταση και όγκο χιονιού 
την τελευταία δωδεκαετία.

Πολύ έντονη ήταν χθες η χιονό-
πτωση στη Στερεά Ελλάδα και ει-
δικά στην Περιφερειακή Ενότητα 
της Φθιώτιδας, όπου σε περιοχές 
έπεσε μέχρι και 1,5 μέτρο χιόνι, 
ενώ ακόμα και σε παραθαλάσσια 
μέρη σημειώθηκε χιονόπτωση μι-
σού μέτρου. Μεγάλες ποσότητες 
χιονιού έπεσαν στην Εύβοια και 
στις Σποράδες, προκαλώντας έντο-
να προβλήματα, όπως διακοπές 
ρεύματος.

Στην Αττική υπήρξε έντονη 
χιονόπτωση στα βόρεια του νο-
μού, ενώ πυκνό χιόνι έπεσε και 
στα βόρεια προάστια της Αθήνας 
(Μεταμόρφωση, Χαλάνδρι κ.α.), 
όπου σε αρκετές περιπτώσεις το 
έστρωσε, προκαλώντας προβλή-
ματα στις συγκοινωνίες. Στα Βίλια 
δεν επιτρεπόταν η είσοδος προς 

το κέντρο της πόλης. Χιόνι έπεσε 
και σε νότιες περιοχές του λεκανο-
πεδίου, ενώ εντύπωση προκάλεσε 
η χιονόπτωση σε περιοχές όπως 
το Κερατσίνι. Το κρύο ήταν τσου-
χτερό και στο κέντρο, με το θερ-
μόμετρο να ανεβαίνει λίγο πάνω 
από το μηδέν.

Στη Δυτική Μακεδονία επικρα-

τούν «πολικές» θερμοκρασίες και 
συνθήκες ολικού παγετού, δηλα-
δή το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει 
καμιά ώρα της ημέρας τους 0 βαθ-
μούς Κελσίου. Το πρωί της Δευ-
τέρας τα θερμόμετρα έδειξαν -14 
βαθμούς Κελσίου στη Φλώρινα και 
-9 βαθμούς στην Κοζάνη.

Με θερμοκρασίες υπό το μη-
δέν ξεκίνησε η χθεσινή μέρα στη 
Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο της πό-
λης σημειώθηκαν -3 βαθμοί Κελσί-
ου. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινή-
θηκαν οι θερμοκρασίες και στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θρά-
κη, όπου σημειώθηκαν -11 βαθ-
μοί Κελσίου στο Νευροκόπι και 
-7 στην Ορεστιάδα.

Παγωνιά επικρατούσε στα Ιω-

άννινα, με τα δέντρα γύρω από 
τη λίμνη να «στολίζονται» με κρυ-
στάλλους.

Στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να 
μην υπήρχαν πολύ έντονα φαι-
νόμενα χθες, αλλά ήταν σαν να 
είχε μπει στην «κατάψυξη» και 
όλα να είχαν παγώσει. Ενδεικτικά, 
το δίκτυο μετεωρολογικών σταθ-
μών του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών κατέγραψε χθες το πρωί 
τις εξής ελάχιστες θερμοκρασίες 
(σε βαθμούς Κελσίου): Μεσόβου-
νο Κοζάνης -19,9, Νέος Καύκασος 
-17,1, Κοιλάδα Κοζάνης -15,9, Βου-
νάσα Γρεβενών -14,4, Τέρπυλλος 
Κιλκίς -14,2, Φλώρινα -13,7, Ευ-
καρπία -13,1 και Κίτρινη Λίμνη 
Κοζάνης -12,8.

Η «Μήδεια», εκτός από τις ιδι-
αίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και 
το χιόνι, έφερε και θυελλώδεις ανέ-
μους, που επέτειναν τα προβλήμα-
τα, μεγέθυναν την αίσθηση του 
κρύου και δημιούργησαν προβλή-
ματα στις συγκοινωνίες, με πολ-
λές ακτοπλοϊκές γραμμές να δια-
κόπτουν τη λειτουργία τους. Δεν 
είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο 
καιρός πάτησε «γκάζι». Οπως κα-
τέγραψε το δίκτυο του Αστερο-
σκοπείου, χθες οι μέγιστες ριπές 
του ανέμου έφτασαν τα 118 χιλιό-
μετρα/ώρα στην Παξιμάδα Καρύ-
στου, τα 109 χλμ./ώρα στο Πόρτο 
της Τήνου, τα 93 χλμ./ώρα στην 
Πάτρα (Ρωμανός), τα 92 χλμ./ώρα 
στα Αντίκυρα, τα 82 χλμ./ώρα στη 
Σαμοθράκη, τα 82 χλμ./ώρα στην 
Κέα και τα 79 χλμ./ώρα στη Σίφνο.

Ενταση των φαινομένων

Τσουχτερό κρύο, 
έντονες χιονοπτώσεις, 
ακόμη και σε παραθα-
λάσσια μέρη, 
και θυελλώδεις ανέμους 
έφερε η «Μήδεια».
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Επί ποδός βρίσκονται από την Κυ-
ριακή το βράδυ, που άρχισαν να 
εκδηλώνονται και τα πρώτα προ-
βλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο της 
χώρας, τα επιτελεία του ΑΔΜΗΕ και 
του ΔΕΔΔΗΕ. Τα τεχνικά συνεργεία 
των δύο Διαχειριστών, με τη συν-
δρομή και των συνεργαζόμενων ερ-
γολάβων, δίνουν από χθες μάχη για 
να αποκαταστήσουν την ηλεκτρο-
δότηση στις διάφορες περιοχές της 
χώρας μέσα σε αντίξοες συνθήκες 
και θα παραμείνουν σε κατάσταση 
επιφυλακής για τις επόμενες ημέ-
ρες. Το βάρος δίνεται πρωτίστως 
στο σύστημα υψηλής τάσης, που 
βγήκε «πληγωμένο» μετά τη βλά-
βη στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου και 
στις μονάδες παραγωγής, με τον 
ΑΔΜΗΕ να έχει επανασχεδιάσει 
την ένταξή τους στη βάση της δι-
ασφάλισης επάρκειας της ισχύος. 
Εξ αυτού του λόγου, υποχρεωτικά 
έχει θέσει από χθες σε λειτουργία 
8 λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, ώστε 
να μπορεί να ανεβοκατεβάζει την 
ισχύ των μονάδων φυσικού αερί-
ου λόγω ευελιξίας, όταν υπάρχει 
ανάγκη. Σε υποχρεωτική λειτουρ-
γία έχουν τεθεί επίσης η μονάδα 
φυσικού αερίου της ΔΕΗ στη Με-
γαλόπολη και η Korinthos Power 
της Protergia. 

Οι αντοχές του συστήματος θα 
δοκιμαστούν και σήμερα, σε χειρό-
τερες συνθήκες τόσο από άποψη 
ψύχους όσο και ζήτησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας, η οποία προβλέπε-
ται αυξημένη σε σχέση με χθες 
κατά 1.000 MW. H πρόβλεψη του 
ΑΔΜΗΕ για χθες ήταν αιχμή στις 
8.800 MW στις 7 το απόγευμα και 
για σήμερα στις 9.800 MW μισή 
ώρα νωρίτερα. Η κατάσταση θα 
δυσκολέψει περαιτέρω την Τετάρ-
τη και την Πέμπτη, και αυτό γιατί 
αναμένεται πτώση της παραγωγής 
των αιολικών επειδή δεν θα φυσά-
ει και των φωτοβολταϊκών λόγω 
έλλειψης ηλιοφάνειας. Αυτό, σε 
συνδυασμό με πιθανή βλάβη κά-
ποιας θερμικής μονάδας, μπορεί να 
προκαλέσει πρόβλημα επάρκειας 
ρεύματος. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο, 
όπως εκτιμήθηκε σε τηλεδιάσκε-
ψη που πραγματοποιήθηκε χθες 
το μεσημέρι υπό την προεδρία της 
ΡΑΕ και τη συμμετοχή των Διαχει-
ριστών (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ), 
μπορεί να προκαλέσει γενικευμέ-
νο μπλακ άουτ, γι’ αυτό και ελή-
φθησαν πρόσθετα έκτακτα μέτρα. 
Η πρώτη γραμμή άμυνας του συ-
στήματος σε μια τέτοια περίπτωση 

είναι η ενεργοποίηση του μηχανι-
σμού διακοψιμότητας. Ο ΑΔΜΗΕ, 
δηλαδή, θα καλέσει τους μεγάλους 
βιομηχανικούς καταναλωτές να 
μειώσουν την παραγωγή τους για 
να απελευθερωθούν φορτία, ένα-
ντι προκαθορισμένης αμοιβής που 
προβλέπει ο σχετικός μηχανισμός. 
Το αμέσως επόμενο μέτρο είναι 
περιορισμένες διακοπές ρεύματος 
διάρκειας μισής ώρας.

Η χθεσινή ημέρα κύλησε με πολ-
λές βλάβες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, 
που στο σύνολό τους προκλήθηκαν 
από την κακοκαιρία και την πτώση 
δένδρων πάνω στα καλώδια. Χω-
ρίς ρεύμα ήταν από την Κυριακή 
στις 9 το βράδυ και έως χθες το 
απόγευμα τα νησιά Σκιάθος, Αλόν-
νησος και Σκόπελος, λόγω πτώσης 
δένδρων στις δύο γραμμές μέσης 
τάσης που τροφοδοτούν τις Σπο-
ράδες, στο χερσαίο κομμάτι του 
δικτύου, στο Πήλιο. Χωρίς ρεύμα 
έμειναν πολλές περιοχές και στην 
Αττική, η ηλεκτροδότηση των οποί-
ων αποκαταστάθηκε σταδιακά έως 

το απόγευμα, με εξαίρεση κάποιες 
μεμονωμένες περιπτώσεις στα βό-
ρεια προάστια που τροφοδοτούνται 
από γραμμές που είναι δύσκολο να 
προσεγγίσουν τα συνεργεία του 
ΔΕΔΔΗΕ. Εως αργά χθες το βρά-
δυ τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ συ-
νέχιζαν τις προσπάθειες για την 
επανηλεκτροδότηση αρκετών χω-
ριών της Εύβοιας, από τη Χαλκίδα 
προς τον Αγιο Ιωάννη Ρώσο και 
τα ορεινά χωριά της Ιστιαίας, κα-
θώς υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές 
στο δίκτυο και πλήθος σπασμένων 
στύλων. Νωρίς αποκαταστάθηκε, 
τέλος, η βλάβη που εκδηλώθηκε 
στο σύστημα υψηλής τάσης στη Β. 
Εύβοια και συγκεκριμένα στη γραμ-
μή μεταφοράς Μαντούδι - Ψαχνά. 
Τις εξελίξεις παρακολουθεί στε-
νά ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο οποί-
ος θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί 
το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του 
ΑΔΜΗΕ συνοδευόμενος από τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της εται-
ρείας, Μάνο Μανουσάκη.

Το χθεσινό πρωινό κλείσιμο της 
εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας 
προκάλεσε νέα πολιτική αντιπα-
ράθεση μεταξύ της κυβέρνησης 
και των κομμάτων της αντιπολί-
τευσης, αφού σύσσωμες οι πέντε 
κοινοβουλευτικές δυνάμεις δεν 
συμφώνησαν με την προσωρινή 
απαγόρευση κυκλοφορίας στην 
κεντρική συγκοινωνιακή αρτη-
ρία της χώρας. «Εδώ και δέκα μέ-
ρες το επιτελικό κράτος του κ. 
Μητσοτάκη διαφήμιζε πόσο κα-
λά προετοιμασμένο ήταν για το 
επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας», 
τόνισαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, συμπλη-
ρώνοντας πως «μετά δέκα μέρες 
“συσκέψεων”, αυτό που κατάφερε 
με τα πρώτα χιόνια ήταν να αφή-
σει ολόκληρα νησιά χωρίς ρεύμα 
μέσα στον παγετό και εντέλει να 
κόψει την Ελλάδα στα δύο με τη 
μόνη λύση που γνωρίζει διά πάσα 
νόσο: απαγόρευση κυκλοφορίας. 
Η επιτελική ανικανότητα στα κα-
λύτερά της». Ο Νάσος Ηλιόπου-
λος, μιλώντας στο Open, δήλωσε 
πως «η απόφαση για το κλείσιμο 
της εθνικής οδού δεν δείχνει την 
καλύτερη προετοιμασία από την 
πλευρά της κυβέρνησης».

Η απάντηση στην αξιωματι-
κή αντιπολίτευση ήρθε από τον 
Χρήστο Ταραντίλη, ο οποίος επι-
σήμανε πως με αυτή την κίνηση 
η κυβέρνηση έδρασε προληπτικά. 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δή-
λωσε, κατά την ενημέρωση των 
πολιτικών συντακτών, πως «η 
ασφάλεια των πολιτών είναι η 
απόλυτη προτεραιότητά μας και 
για αυτό πάρθηκε η συγκεκριμέ-
νη απόφαση. Θέλω να πω ότι ο 
κρατικός μηχανισμός είναι πανέ-
τοιμος, λειτουργεί, δουλεύει και 
εργάζεται συνεχώς έτσι ώστε να 
αντιμετωπιστούν όλα τα δυνατά 
προβλήματα στην επικράτεια της 
χώρας μας».

Σε υψηλούς τόνους και το ΚΙ-
ΝΑΛ κάλεσε το Μέγαρο Μαξίμου 
να ζητήσει συγγνώμη από τους 
πολίτες που δεν μπορούν να πάνε 
στις δουλειές τους εξαιτίας μιας 
απόφασης που λήφθηκε «έτσι, χω-
ρίς πρόγραμμα», όπως ανέφεραν 
χαρακτηριστικά. «Ακόμη μια φορά 
η κυβέρνηση είναι απαράσκευη 
μπροστά στα καιρικά φαινόμενα. 

Ακόμη μια φορά αποκαλύπτεται η 
αδυναμία της να έχει μια σταθε-
ρή πολιτική για την αντιμετώπιση 
των καταστροφών. Σε ποια άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα η κυβέρνηση 
κλείνει αιφνιδιαστικά τις εθνικές 
οδούς για να αντιμετωπίσει ένα 
εκ των προτέρων γνωστό καιρι-
κό φαινόμενο;» κατέληξαν από 
τη Χαριλάου Τρικούπη.

Από το ΚΚΕ τόνισαν πως «έχει 
γίνει πλέον καθεστώς φυσικά φαι-
νόμενα, όπως η χιονόπτωση τον 
χειμώνα, να βαφτίζονται “ακραία” 
μόνο και μόνο για να κρυφτούν 
οι τεράστιες ελλείψεις στον τομέα 
της πολιτικής προστασίας, του 
σχεδιασμού και των υποδομών για 
τις λαϊκές ανάγκες». «Υποτίθεται 
ότι οι αυτοκινητόδρομοι δόθηκαν 
σε ιδιώτες για να μην κλείνουν. 
Τώρα βλέπουμε να κλείνουν με 
κρατική εντολή και η Ελλάδα να 
κόβεται στη μέση επί ώρες. Αλή-
θεια, πού ήταν το Σαββατοκύρια-
κο ο Ελληνας πρωθυπουργός; Δεν 
θα έπρεπε να συντονίσει το χάος 
που δημιουργήθηκε;» διερωτή-
θηκαν από την Ελληνική Λύση. 
Τα φαινόμενα ήταν γνωστά και 
έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα, 
υποστηρίζουν και από το ΜέΡΑ25 
προσθέτοντας: «Αυτά συμβαίνουν 
όταν η “άριστη” διαχείριση συνα-
ντά τη μνημονιακή διάλυση της 
πολιτικής προστασίας, με μια κυ-
βέρνηση “Μήδεια” που τρώει τα 
παιδιά της».

Την πεποίθηση πως από τα τέλη 
Μαρτίου έως τον Απρίλιο θα έχει 
χτιστεί στην Ελλάδα ένα τείχος 
ανοσίας εξέφρασε σε συνέντευξή 
του στο Bloomberg o πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνο-
ντας παράλληλα την επακόλουθη 
εκτίμηση πως από τον Απρίλιο η 
κατάσταση με την πανδημία στη 
χώρα θα είναι πολύ καλύτερη. 
Η εκτίμηση του πρωθυπουργού 
στηρίζεται αφενός στον εμβολι-
ασμό των πιο ευπαθών ομάδων, 
που βάσει σχεδιασμού έως τα τέ-
λη Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί 
σε σημαντικό βαθμό, και αφετέ-
ρου στην αλλαγή εποχής, αφού η 
άνοιξη θα επιτρέπει πολλές δρα-
στηριότητες σε εξωτερικούς χώ-
ρους και θα φέρει υποχώρηση της 
πανδημίας. Η άποψη του πρωθυ-
πουργού συνδέεται με όσα είχε 
πει και στο πρόσφατο παρελθόν 
περί επιστροφής σε κάποια του-
λάχιστον κανονικότητα μέχρι το 

Πάσχα. Κατά τα λοιπά ο πρωθυ-
πουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα 
τα έχει καταφέρει καλύτερα από 
άλλες χώρες στον χειρισμό της 
πανδημίας και εξέφρασε την αι-
σιοδοξία του για ένα καλύτερο κα-
λοκαίρι από πλευράς τουρισμού, 
καθώς πλέον γνωρίζουμε καλύ-
τερα την πανδημία, ενώ έχουμε 
και περισσότερα «εργαλεία» στα 

χέρια μας. Στο πλαίσιο αυτό επα-
νέλαβε την πρότασή του για τα 
πιστοποιητικά εμβολιασμού, τα 
οποία θα απλοποιήσουν αρκε-

τά το ταξίδι όσων είναι εμβολια-
σμένοι και εξέφρασε την ελπίδα 
κάποια στιγμή και στην Ε.Ε. να 
υπάρξει συμφωνία. «Πολλά κρά-

τη-μέλη έχουν εκφράσει ενδια-
φέρον να εξετάσουν αυτή την 
ιδέα, ιδίως για τις καλοκαιρινές 
διακοπές», σημείωσε ο πρωθυ-

πουργός. Υπενθυμίζεται πως πριν 
από τρεις ημέρες και η πρόεδρος 
της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν εκφράστηκε θετικά για την 
πρόταση Μητσοτάκη. 

Οσον αφορά το μείζον θέμα 
των εμβολιασμών στην Ε.Ε., ο 
κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι 
θερμός υποστηρικτής της θέσης 
ότι η Ενωση έπρεπε να πάρει 
τα εμβόλια και να τα διανείμει, 
ωστόσο «υπήρξαν θέματα στην 
εκτέλεση αυτού του πρότζεκτ». 
«Μάθαμε το μάθημά μας και πρέ-
πει να προχωρήσουμε μπροστά», 
συμπλήρωσε. 

Η πανδημία έχει βεβαίως και 
πολύ ισχυρό οικονομικό τίμημα, 
με τον πρωθυπουργό να παραδέ-
χεται πως, σε συνέχεια και του 
2020, το πρώτο τρίμηνο του έτους 
θα είναι χειρότερο από ό,τι ανα-
μενόταν, εξαιτίας του lockdown. 
Η εκτίμηση είναι πως και ο Φε-
βρουάριος θα είναι δύσκολος, με 
την ανάκαμψη να αρχίζει από τον 
Μάρτιο. Η αίσθηση πάντως που 

υπάρχει είναι πως ο πλήρης πε-
ριορισμός δεν πρόκειται να λή-
ξει στο τέλος Φεβρουαρίου αλλά 
θα υπάρχει κάποια επέκταση και 
στον Μάρτιο. Σε σχετική ερώτη-
ση της «Κ» χθες ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος δεν πήρε θέση, πα-
ραπέμποντας στις αποφάσεις της 
Επιτροπής.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ανέ-
φερε πως η Αθήνα σκοπεύει να 
προχωρήσει στην πρόωρη απο-
πληρωμή δανείων του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, ύψους 3,3 
δισ. ευρώ, καθώς είναι σημαντι-
κό για τις αγορές να υπάρχει μια 
σταθερότητα.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις εξέφρασε την ελπίδα ότι το 
2021 θα είναι καλύτερο, τονίζο-
ντας πως η Αθήνα έχει καταστή-
σει σαφές πως ό,τι συμβαίνει με-
ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αφορά 
και την Ε.Ε., σημειώνοντας ότι η 
Ελλάδα θα ενισχύσει τις συμμαχί-
ες της με τις χώρες που σέβονται 
τη διεθνή νομοθεσία. 

Σύγκρουση για την εθνική οδό

Τείχος ανοσίας έναντι του κορωνοϊού από τον Απρίλιο   

Ο κ. Μητσοτάκης, 
μιλώντας 
στο Bloomberg, εκτίμησε 
ότι η ανάκαμψη 
στην οικονομία 
θα αρχίσει από 
τον επόμενο μήνα.

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Εκτακτα μέτρα
για αποφυγή
γενικευμένου
μπλακ άουτ

Οι αντοχές 
του συστήματος 
θα δοκιμαστούν 
και σήμερα, 
υπό χειρότερες 
συνθήκες.

«Η ασφάλεια 
των πολιτών είναι 
η απόλυτη 
προτεραιότητά μας», 
ανέφερε 
ο κ. Ταραντίλης 
– Για «επιτελική 
ανικανότητα» έκανε 
λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο της ΔΕΗ στο Πήλιο.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

O πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες με παιδιά που νίκησαν τον καρκίνο.

Χωρίς ρεύμα χθες πολλές περιοχές

Προβλήματα
στις μετακινήσεις

Σοβαρά προβλήματα στις 
μετακινήσεις των πολιτών 
προκάλεσε η χθεσινή κα-
κοκαιρία. Εκτός από τις 
επιπτώσεις στο οδικό δί-
κτυο της χώρας, αρκετά 
προβλήματα σημειώθηκαν 
και στο δίκτυο αστικών συ-
γκοινωνιών της πρωτεύ-
ουσας, τα οποία αναμέ-
νεται να διατηρηθούν και 
σήμερα. 
 
Xθες το πρωί γύρω στις 6 
π.μ. διεκόπη η κυκλοφο-
ρία του ηλεκτρικού σιδη-
ροδρόμου στο τμήμα Ειρή-
νη - Κηφισιά. Ετσι, από τις 
6 το πρωί έως και περίπου 
τις 9 η κυκλοφορία διεξα-
γόταν στο τμήμα μεταξύ 
Πειραιά και σταθμού «Ει-
ρήνη». 
 
Μέχρι αργά χθες το από-
γευμα, εκτός λειτουργί-
ας ήταν οι λεωφορειακές 
γραμμές 503 (Ζηρίνειο - 
Βαρυμπόμπη), 504 (Θρα-
κομακεδόνες - Κηφισιά), 
507 (Ζηρίνειο - Σταμάτα), 
509 (Ζηρίνειο - Κρυονέρι), 
522 (Στ. Κηφισιά - Αδά-
μες Α), 524 (Στ. Κηφισιά 
- Πολιτεία), 526 (Στ. Κη-
φισιά - Κεφαλάρι), 530 
(Στ. Κηφισιά - Μελίσσια - 
Ν. Πεντέλη), 535 (Ζηρί-
νειο - Εύξ. Πόντος), 536 
(Ζηρίνειο - Διόνυσος), 537 
(Αχαρναί - Βαρυμπόμπη), 
543 (Στ. Κηφισιάς - Νοσ. 
Αγ. Ανάργυροι), 560 (Στ. 
Κηφισιάς - Μορτερό - Ν. 
Ερυθραία), 721 (Αχαρναί 
- Κηφισιά), 726 (Αχαρναί 
- Θρακομακεδόνες), 817 
(Ελευσίνα - Μάνδρα), 855 
(Ψάρι - Ασπρόπυργος - Λό-
φος Κυρίλλου), 861 (Ελευ-
σίνα - Οικ. Τιτάν), 862 
(Παραλία - Ανω Ελευσί-
να), 863 (Ελευσίνα - Βιομ. 
Ζώνη Μαγούλας), 535Α 
(Ζηρίνειο - Φράγμα), 543Α 
(Στ. Κηφισιάς - Νοσ. Αγ. 
Ανάργυροι), 301 (Στ. Δουκ. 
Πλακεντίας - Ανθούσα - 
Πεντέλη). 
 
Σημειώνεται ότι τα δεδο-
μένα αλλάζουν συνεχώς 
σήμερα, όπως συνέβη και 
χθες. Ανάλογα με τις επι-
κρατούσες συνθήκες, σε 
μερική λειτουργία δρο-
μολογήθηκαν χθες, όπως 
αναμένεται και σήμερα, οι 
γραμμές 446, 523, 845, 
536, 509, 507, 749, 752, 
727, 725. 
 
Το επιβατικό κοινό για 
περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορεί να καλεί στο 
πληροφοριακό κέντρο 
του ΟΑΣΑ 11185 ή να επι-
σκέπτεται την ιστοσελίδα 
www.oasa.gr.
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Την πρώτη τηλεφωνική επικοινω-
νία του με τον νέο υπουργό Εξω-
τερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίν-
κεν είχε χθες ο Νίκος Δένδιας, σε 
ένα χρονικό σημείο γενικότερα 
κομβικό για τις εξελίξεις στην πε-
ριοχή. Σύμφωνα με το υπουργείο 
Εξωτερικών, κατά τη συνομιλία 
εξετάσθηκαν οι προοπτικές ενί-
σχυσης της στρατηγικής συνερ-
γασίας, ιδιαιτέρως στους τομείς 
της ενέργειας και της άμυνας. 
Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον κ. 
Μπλίνκεν για την εμβάθυνση των 
σχέσεων της Ελλάδας με τις χώ-
ρες της Μέσης Ανατολής και του 
Κόλπου, ενώ αναφέρθηκε και στις 
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή 
(Λιβύη, Συρία, Ανατολική Μεσό-
γειος), αλλά και στις τουρκικές 
ενέργειες. Παρότι δεν συνδέεται 
ευθέως, είναι ενδιαφέρον το γε-
γονός ότι ο κ. Μπλίνκεν συνομί-
λησε χθες τηλεφωνικώς με τον κ. 
Δένδια με διαφορά λίγης ώρας από 
το πρώτο τηλεφώνημά του και με 
τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Χθες ο 
κ. Δένδιας συνομίλησε τηλεφω-
νικά και με τον Γερμανό ομόλογό 
του Χάικο Μάας για τις περιφε-
ρειακές εξελίξεις ενόψει και του 
επικείμενου Συμβουλίου Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων (ΣΕΥ). Επίσης, 
χθες, διπλωματικές πηγές ανέφε-
ραν ότι η Αίγυπτος ευχαρίστησε 
μέσω του πρέσβη της στην Αθή-
να για τη μέχρι πρότινος εκπρο-
σώπηση της Αιγύπτου στο Κατάρ 
από την Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, στην Αγκυρα κοι-
νοποιήθηκε αρμοδίως και μια ηχη-
ρή υπενθύμιση από το Ισραήλ για 
τις σχέσεις της τουρκικής κυβέρ-
νησης με τη Χαμάς. Επειτα από 
κοινή επιχείρηση του εθνικού γρα-

φείου αντιτρομοκρατικών επιχει-
ρήσεων του υπουργείου Αμυνας, 
της υπηρεσίας εσωτερικής ασφα-
λείας «Σιν Μπετ» και της υπηρε-
σίας τελωνείων του Ισραήλ, απα-
γορεύθηκε η μεταφορά τουρκικών 

εμπορικών προϊόντων και κεφα-
λαίων, συνολικής αξίας 121.000 δο-
λαρίων, που προορίζονταν για την 
παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. 
Τα κεφάλαια και τα εμπορεύματα 
είχαν διοχετευθεί μέσω εμπορικών 
εταιρειών που ανήκαν σε μέλη της 
Χαμάς στην Τουρκία, με αποδέ-
κτες στελέχη της ίδιας οργάνωσης 
στη Δυτική Οχθη. Τη σχετική δια-
ταγή υπέγραψε ο υπουργός Αμυ-
νας του Ισραήλ Μπένι Γκαντς, ο 
οποίος και δήλωσε στη συνέχεια 
ότι «θα συνεχίσουμε την πολιτι-
κή μηδενικής ανοχής προς την 
τρομοκρατία, καταδιώκοντας τα 
δίκτυα και τις υποδομές της όπου 

αυτά βρίσκονται, στο Ισραήλ και 
πέρα από αυτό». Σύμφωνα με την 
ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem 
Post, τους προηγούμενους μήνες 
είχαν δεσμευθεί σημαντικότερα 
ποσά που κατευθύνονταν προς 
τη Χαμάς, μέσα από τράπεζες με 
έδρα στο Ιράν.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες 
εβδομάδες μετά τις στοχευμένες 
τουρκικές διαρροές, μεταξύ άλ-
λων και προς ισραηλινά ΜΜΕ, 
περί προσπάθειας επαναπροσέγ-
γισης ανάμεσα στις δύο κυβερ-
νήσεις Αγκυρας και Ιερουσαλήμ. 
Κάποιες από αυτές ήταν εντελώς 
χοντροκομμένες, όπως η πρότα-
ση του απόστρατου εμπνευστή 
της «Γαλάζιας Πατρίδας» Τσιχάτ 
Γιαϊτσί για οριοθέτηση ΑΟΖ ανά-
μεσα σε Ισραήλ και Τουρκία και 
άλλες, πιο ουσιαστικές, κυρίως μέ-
σω του διαύλου επικοινωνίας ανά-
μεσα στα δύο υπουργεία Εξωτερι-
κών. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι 
εντός του 2020 ο κ. Ερντογάν δε-
ξιώθηκε δύο φορές την ηγεσία της 
Χαμάς, ενώ αναφέρθηκε ανοικτά 
και στην ανάγκη… απελευθέρω-
σης του τεμένους Αλ Ακσά στην 
Ιερουσαλήμ.

      Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο 
υδρογραφικός σταθμός Σμύρνης 
εξέδωσε μια NAVTEX για υδρογρα-
φικές έρευνες του ωκεανογραφι-
κού πλοίου «Τσεσμέ» σε μια περι-
οχή μεταξύ Λήμνου και Σκύρου, 
για την περίοδο 18 Φεβρουαρίου 
- 2 Μαρτίου. Παρότι οι έρευνες 
καθαυτές δεν αποτελούν απειλή 
(πέρα από την παραβίαση του χώ-
ρου ευθύνης NAVTEX), το μήνυμα 
αποστολής του «Τσεσμέ», σε μια 
περίοδο όπου θεωρητικά Αθήνα 
και Αγκυρα βρίσκονται προ του 
επόμενου γύρου των διερευνητι-
κών επαφών, είναι ενδεικτική των 
τουρκικών προθέσεων. 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 
Μεβλούτ Τσαβoύσογλου είχε τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον Aμερι-
κανό ομόλογό του Αντονι Μπλίν-
κεν, κι αυτή είναι η δεύτερη επαφή 
της Αγκυρας με την κυβέρνηση του 
Τζο Μπάιντεν, αφού είχε προηγη-
θεί η επικοινωνία του συμβούλου  
ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ 
Τζέικ Σάλιβαν με τον εκπρόσωπο 
της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ 
Καλίν. Σύμφωνα με την Αγκυρα, 
στην τηλεφωνική επικοινωνία συ-
ζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι 
εξελίξεις στη Συρία, στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, όπως και η αντιμε-
τώπιση της τρομοκρατίας. Ο Τσα-
βούσογλου φέρεται να εξέφρασε 
την έντονη ενόχληση της Αγκυρας 
από τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ σχε-
τικά με την επιχείρηση της Τουρκί-
ας στο βόρειο Ιράκ και τον θάνατο 
13 Τούρκων. Πολιτικοί αναλυτές 
εκτιμούν πως η έντονη αντίδραση 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς 
τις ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει και 
την απειλή της μη παρουσίας της 
Αγκυρας στο ΝΑΤΟ, είναι αποτέλε-
σμα και της ανησυχίας για το μέλλον 
των σχέσεων που έχει η τουρκική 
κυβέρνηση με τη νέα κυβέρνηση 
του Τζο Μπάιντεν. Στην Τουρκία 
εκτιμούν πως μέχρι στιγμής η Ου-
άσιγκτον δεν έχει δείξει θετικά ση-
μάδια προσέγγισης με την Αγκυρα 
και η απόρριψη της «φόρμουλας 
Κρήτης» που είχε προτείνει ο Χου-
λουσί Ακάρ για τους S-400 θεωρεί-
ται προάγγελος μεγάλων δυσκολιών 
το επόμενο διάστημα. Η τουρκική 
εφημερίδα Karar παρατηρεί πως 

ο Ερντογάν ήδη διόρισε 25 νέους 
πρεσβευτές σε όλο τον κόσμο, όμως 
στη λίστα δεν περιλαμβάνεται ο 
νέος πρέσβης στην Ουάσιγκτον 
Μουράτ Μερτζάν. Η εφημερίδα το-
νίζει πως μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ δεν 
ενέκριναν το συγκεκριμένο όνομα, 
ως μια απόδειξη ψυχρότητας των 
σχέσεων, και η Αγκυρα περιμένει 
τις επόμενες ημέρες να έχει επιλυ-
θεί το ζήτημα αυτό. Επίσης, παρά 
τη φημολογία των προηγούμενων 
εβδομάδων, η Τουρκία δεν έστειλε 
νέο πρέσβη στο Ισραήλ και η θέση 
αυτή παραμένει κενή, γεγονός που, 
σύμφωνα με τους πολιτικούς ανα-
λυτές, δείχνει τις δυσκολίες επανα-
προσέγγισης της Αγκυρας με το Τελ 
Αβίβ. Η Τουρκία δεν έχει πρέσβη 
και στην Αίγυπτο.

Ο Τσαβούσογλου φέρεται να εξέ-
φρασε την ενόχληση της Αγκυρας 
από τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ σχε-
τικά με την επιχείρηση της Τουρκί-
ας στο Βόρειο Ιράκ.

Επικοινωνία Δένδια με Μπλίνκεν Χαμηλό βαρομετρικό
στις σχέσεις Aγκυρας
με διοίκηση Μπάιντεν

Μπλόκο από Ισραήλ σε τουρκικά προϊόντα και κεφάλαια προς τη Χαμάς

Τηλεφωνική συνομιλία 
με τον Αντονι Μπλίνκεν 
είχε χθες και ο Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, κατά τη συνομιλία Δένδια - Μπλίν-
κεν εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι προοπτικές ενίσχυσης της στρατηγικής 
συνεργασίας, ιδιαιτέρως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Του ανταποκριτή μας 
στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

NAVTEX για υδρογρα-
φικές έρευνες του «Τσε-
σμέ» εξέδωσε η Αγκυρα, 
ενώ αναμένεται ο νέος 
γύρος των διερευνητι-
κών επαφών.
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Τουλάχιστον οκτώ στους δέκα Eλλη-
νες υγειονομικούς που έχουν εμβο-
λιαστεί έναντι της COVID-19 ανέ-
πτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα 
μετά την πρώτη δόση, ενώ μετά τη 
δεύτερη δόση το σχετικό ποσοστό 
φθάνει στο 100%. Ενας στους δέκα 
ανέφερε πολύ ήπιες παρενέργειες 
μετά τη δεύτερη δόση, όπως κόπω-
ση και δέκατα, τα οποία υποχώρη-
σαν μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.

Την υψηλή αποτελεσματικότη-
τα και ασφάλεια του εμβολίου κα-
τά της COVID-19 (Pfizer/BioNTech) 
επιβεβαιώνουν τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα μελέτης του ΕΚΠΑ, 
η οποία είναι εν εξελίξει και έχει ως 
στόχο να εξετάσει την κινητική των 
αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊ-
ού σε εθελοντές που λαμβάνουν το 
εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κα-
θώς και όποιο άλλο εμβόλιο (π.χ. 
Moderna, AstraZeneca/Πανεπιστή-
μιο της Οξφόρδης) έχει ήδη λάβει ή 
πρόκειται να λάβει έγκριση και να 
χορηγηθεί στη χώρα μας. Η μελέ-
τη θα εξελιχθεί σε βάθος 18 μηνών 
προκειμένου να καθοριστεί ο βαθ-
μός και η διάρκεια της παρεχόμενης 
ανοσίας, ενώ τα δεδομένα θα χρη-
σιμοποιηθούν και για την εκτίμη-
ση της αναγκαιότητας μελλοντικών 

αναμνηστικών δόσεων του εμβολί-
ου. Οι μετρήσεις πραγματοποιού-
νται την ημέρα της πρώτης δόσης, 
μία εβδομάδα μετά, την ημέρα της 
δεύτερης δόσεις του εμβολίου και 
στη συνέχεια δύο εβδομάδες μετά 
και 3, 6, 9, 12 και 18 μήνες μετά τη 
δεύτερη δόση.

Η μελέτη ξεκίνησε με τους υγει-
ονομικούς που εμβολιάζονται στο 
νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Oπως 
αναφέρουν σε άρθρο τους οι κύ-
ριοι ερευνητές της μελέτης Θάνος 
Δημόπουλος και Ευάγγελος Τέρπος, 
μετά την πρώτη δόση του εμβολί-
ου (και πριν από τη δεύτερη δόση) 
ένα ποσοστό άνω του 80% των εμ-
βολιασθέντων ήδη ανέπτυξε εξου-

δετερωτικά αντισώματα έναντι του 
κορωνοϊού. Ενας στους δύο συμμε-
τέχοντες είχε ήδη τίτλους εξουδε-
τερωτικών αντισωμάτων άνω του 
50%, δηλαδή υψηλή προστασία από 
τον κορωνοϊό. Τα αποτελέσματα σε 
150 από τους υγειονομικούς που 
συμπλήρωσαν δύο εβδομάδες μετά 
τη δεύτερη δόση του εμβολίου κα-
τέδειξαν ότι η δεύτερη δόση οδη-
γεί σε παραγωγή πολύ υψηλών τίτ-
λων εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
(άνω του 90%) σχεδόν στο σύνολο 
των εμβολιασθέντων (147/150), ενώ 
οι υπόλοιποι είχαν αναπτύξει εξου-
δετερωτικά αντισώματα σε τίτλους 
άνω του 60%, που επίσης σημαίνει 
υψηλή προστασία έναντι του ιού.

Ηπιες παρενέργειες
«Το εμβόλιο φαίνεται επίσης να 

είναι ιδιαίτερα ασφαλές», αναφέρουν 
οι ερευνητές και προσθέτουν: «Μό-
λις ένας στους δέκα συμμετέχοντες 
ανέφερε πολύ ήπιες παρενέργειες –
κατ’ ουσίαν ενεργοποίηση του ανο-
σοποιητικού συστήματος– μετά τη 
δεύτερη δόση, όπως κόπωση, δεκα-
τική πυρετική κίνηση και μυαλγίες 
που κράτησαν για διάστημα λιγότερο 
των 24 ωρών. Καμία σοβαρή αλλερ-
γική αντίδραση δεν παρατηρήθηκε».

Στη μελέτη μετριούνται συνδυ-
αστικά η παραγωγή των εξουδε-
τερωτικών αντισωμάτων –μόνο η 
ανίχνευση αυτών είναι ενδεικτική 
της αδρανοποίησης του ιού–, των 
αντισωμάτων έναντι της περιοχής 
RBD της πρωτεΐνης ακίδας του κο-
ρωνοϊού, οι κυτταρικοί υποπλη-
θυσμοί λεμφοκυττάρων ώστε να 
μελετηθεί και η διατήρηση των 
κυττάρων μνήμης εναντίον του ιού 
και κυτταροκίνες φλεγμονής. Οι 
μετρήσεις των αντισωμάτων γίνο-
νται στα εργαστήρια του Τμήματος 
Βιολογίας του ΕΚΠΑ (υπεύθυνος 
καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος) 
και του Τμήματος Βιοχημείας του 
Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σο-
φία» (υπεύθυνος διευθυντής Ιωάν-
νης Παπασωτηρίου). Οι μετρήσεις 
των υποπληθυσμών των Τ- και Β- 
λεμφοκυττάρων γίνονται στο ερ-
γαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής 
της Θεραπευτικής Κλινικής του 
ΕΚΠΑ (υπεύθυνοι καθηγητές Ευ-
άγγελος Τέρπος και Ουρανία Τσι-
τσιλώνη) και των κυτταροκινών 
στο Εθνικό Ιδρυμα Μελέτης Καρκί-
νου, Τμήμα Ανθρωπίνων Ρετροϊών 
των ΗΠΑ (υπεύθυνος καθηγητής 
Γιώργος Παυλάκης).

 ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Υψηλή η αποτελεσματικότητα του εμβολίου

Σύμφωνα με μελέτη  
του ΕΚΠΑ, το 80%  
των υγειονομικών που 
εμβολιάστηκαν ανέπτυξε 
εξουδετερωτικά αντι- 
σώματα με την α΄ δόση –  
Το ποσοστό φθάνει  
το 100% μετά τη β΄ δόση.

Μικρές άσπρες νιφάδες γίνονται νε-
ρό μόλις ακουμπούν τη λεωφόρο Κη-
φισίας, την πρώτη ημέρα της χρο-
νιάς που η Αθήνα βλέπει χιόνι, την 
ημέρα που άνοιξε τις πόρτες του 
στο Μαρούσι το εμβολιαστικό κέ-
ντρο «Προμηθέας», το δεύτερο με-
γαλύτερο στη χώρα. Από τις 8 το 
πρωί της Δευτέρας, άτομα ηλικίας 
75-79 ετών έρχονται στο κέντρο – 
πηγές της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας λένε στην «Κ» 
πως χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες 
για να αναδιαμορφωθεί το κτίριο της 
Helexpo σε «Προμηθέα», η δυναμι-
κότητα του οποίου τον Φεβρουάριο 
θα είναι 2.400 εμβολιασμοί ημερη-
σίως, ενώ αργότερα προβλέπεται να 
φτάσει τις 150.000 εμβολιασμούς τον 
μήνα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 
48 από τους 96 εμβολιαστικούς θα-
λάμους, ενώ η διαδικασία είναι απλή. 

Οσοι έχουν ραντεβού θερμομε-
τρούνται μόλις φθάνουν από ανθρώ-
πους της ασφάλειας, οι οποίοι στη 
συνέχεια βλέπουν το μήνυμα του 
ραντεβού, στο οποίο αναγράφεται 
ένας κωδικός και ο θάλαμος όπου 
θα γίνει ο εμβολιασμός. Κάποιοι το 
έχουν στο κινητό, άλλοι το έχουν 
εκτυπώσει. Συνθήματα κοσμούν κά-
ποιους τοίχους – «Ελευθερία», το 

όνομα του εθνικού σχεδίου εμβο-
λιασμού, «Προστατευόμαστε, εμ-
βολιαζόμαστε, βγαίνουμε νικητές», 
γράφει στην αίθουσα αναμονής. Τα 
χρώματα της Πολιτικής Προστασίας 
–μπλε, λευκό, πορτοκαλί– υπάρχουν 
παντού, όπως και το προσωπικό της 
και της εταιρείας ασφαλείας ESA. Το 
ιατρικό προσωπικό είναι του Στρα-
τού. Η αναμονή, λένε στην «Κ» άν-
θρωποι που έχουν μόλις εμβολιαστεί, 
είναι ελάχιστη.

Η 76χρονη Χαρά Γεωργαντά εί-
χε ραντεβού στις 15.12, κάτι που 
το 13034 τη βοήθησε να μην ξεχά-
σει. Την Παρασκευή έλαβε το μή-
νυμα επιβεβαίωσης. Ακολούθησαν 
υπενθυμίσεις το Σάββατο, την Κυ-

ριακή, τη Δευτέρα. Μπήκε στο ρα-
ντεβού της λίγο νωρίτερα – μέχρι τις 
15.30 είχε βγει. «Ευχαριστήθηκα την 
εμπειρία μου», λέει στην «Κ», περι-
γράφοντας τη διαδικασία. Αφού την 
κάλεσαν στον κάτω χώρο όπου λει-
τουργούν οι 48 θάλαμοι –οι περισσό-
τεροι κατεβαίνουν με τις κυλιόμενες, 
ενώ υπάρχει ασανσέρ για άτομα με 
ειδικές ανάγκες–, ένας γιατρός τής 
έκανε ερωτήσεις πίσω από το γυαλί 
ενός γκισέ. Εχει κάποιο χρόνιο νόση-
μα; Εχει κάνει άλλο εμβόλιο πρόσφα-
τα; Εχει πάρει φάρμακα σήμερα; Ο 
θάλαμός της, Μ46, δεν ήταν ακόμα 
διαθέσιμος – για να μην περιμένει 
καθόλου την παρέπεμψαν στον Μ47. 
Περίμενε περίπου ένα τέταρτο μετά 

τον εμβολιασμό και έφυγε – «είμαι 
χαρούμενη γιατί έχω κλειστεί μέσα 
από τον περασμένο Μάρτιο».

«Εντυπωσιάστηκα», λέει η 77χρο-
νη Τατιάνα Σύλβα, τονίζοντας πως 
ήταν εύκολο να βρει τον θάλαμό της 
χάρη σε διευκολυντικά βελάκια, δεν 
υπήρχε συνωστισμός και το προσω-
πικό ήταν πολύ ευγενικό. «Σε ρω-
τάνε συνέχεια πώς είσαι», δηλώνει 
στην «Κ». «Εχει κόσμο που σε κα-
θοδηγεί», λέει ο 78χρονος Χρήστος 
Κόμης, ενώ η σύζυγός του Καλλιόπη 
αναφέρει πως το κέντρο είναι πολύ 
οργανωμένο – «περιέργως για το ελ-
ληνικό Δημόσιο». 

Το μόνο πρόβλημα, λένε οι ίδιοι 
και πηγές της Πολιτικής Προστα-
σίας, είναι το πάρκινγκ έξω από το 
κτίριο, ειδικά για άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας που δεν μπορούν να περπα-
τούν πολύ. Ο Τάσος Τ. ήρθε με ταξί, 
αλλά έφθασε πολλές ώρες μετά το 
προγραμματισμένο ραντεβού του 
στις 08.00 – λόγω κακοκαιρίας απο-
κλείστηκε στο σπίτι του στην Εκά-
λη. Οταν κατάφερε να φθάσει στο 
Μαρούσι νωρίς το απόγευμα, ευτυ-
χώς βρήκε ραντεβού. «Υπάρχει πολύ 
διαθέσιμο προσωπικό», αναφέρει. 
«Τρομερή εμπειρία, δεν είμαστε εν 
Ελλάδι συνηθισμένοι σε αυτή την 
τάξη και σε αυτό τον πολιτισμό», λέ-
ει στην «Κ» η επιχειρηματίας Ρούλα 
Λεβέντη. «Δεν είμαι του χώρου του 
κυβερνώντος κόμματος», αναφέρει 
η 77χρονη Ελευθερία Γιαννοπούλου, 
«αλλά είμαι υποχρεωμένη να το πω: 
ήταν όλα θαυμάσια».

Χαμόγελα έξω από το mega κέντρο
Ανοιξε χθες τις πύλες του το εμβολιαστικό κέντρο «Προμηθέας» στο Μαρούσι

Το ιατρικό προσωπικό στο εμβολιαστικό κέντρο είναι του Στρατού.
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Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ Ρεκόρ εμβολιασμών έναντι της 
COVID-19 παρά τις δύσκολες και-
ρικές συνθήκες σημειώθηκε χθες 
στη χώρα μας, όπου χορηγήθη-
καν περισσότερες από 25.000 
δόσεις εμβολίου. Σύμφωνα με 
τον γενικό γραμματέα Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας Μά-
ριο Θεμιστοκλέους, χθες πάνω 
από το 90% των ραντεβού που 
είχαν προγραμματιστεί πραγ-
ματοποιήθηκε κανονικά. Οσοι 
είχαν ραντεβού για την πρώτη 
δόση του εμβολίου και δεν κα-
τάφεραν να φθάσουν στο εμβο-
λιαστικό κέντρο μπορούν μέσω 
της πλατφόρμας emvolio.gov.gr, 
φαρμακείου ή ΚΕΠ να προγραμ-
ματίσουν εκ νέου το ραντεβού 
τους χωρίς να έχουν τη χρονική 
«ποινή» του ενός μηνός για να 
το κάνουν. Ο κ. Θεμιστοκλέους 
σημείωσε ότι σε ελάχιστα από τα 
750 εμβολιαστικά κέντρα προ-
έκυψαν προβλήματα λόγω του 
χιονιά. Συγκεκριμένα, στο Κα-
πανδρίτι και στην Πολυκλινική 
του Ολυμπιακού Χωριού τα εμ-
βολιαστικά κέντρα δεν άνοιξαν 
στην ώρα τους λόγω δυσκολί-
ας πρόσβασης του προσωπικού, 
ενώ στην Ικαρία και στην Κεφαλ-
λονιά δεν έγινε διανομή των εμ-
βολίων λόγω της ακύρωσης των 
σχετικών πτήσεων.

Εν τω μεταξύ, χθες ξεκίνησε 
ο εμβολιασμός των ατόμων 60 
έως 64 ετών (239.000 πολίτες 
αυτής της ομάδας έχουν κλείσει 
ραντεβού) και εντός της εβδομά-
δας θα αρχίσουν να εμβολιάζο-
νται και τα άτομα 75 έως 79 ετών 
(150.000 ραντεβού είχαν προ-
γραμματιστεί έως χθες). Οπως 
ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία 
Θεοδωρίδου, θα ακολουθήσουν 
τα άτομα με υποκείμενα νοσή-
ματα πολύ υψηλού κινδύνου για 
σοβαρή νόσηση από τον κορω-
νοϊό, όπως οι μεταμοσχευμένοι 
και όσοι είναι σε λίστα αναμο-
νής για μεταμόσχευση, άτομα 
με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
σταδίου 5, ασθενείς με κυστι-
κή ίνωση, καρκινοπαθείς υπό 
αγωγή, άτομα με σοβαρά χρόνια 
αναπνευστικά προβλήματα, με 
σοβαρή ηπατική νόσο κ.ά. Υπο-
λογίζεται ότι σε αυτές τις κατη-
γορίες περιλαμβάνονται 370.000 
πολίτες, ο εμβολιασμός των οποί-
ων θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. Θα 
ακολουθήσουν τα άτομα ηλικί-
ας 70 έως 74 ετών και εν συνε-
χεία τα άτομα ηλικίας 65 ετών 
και άνω. Εν τω μεταξύ, παράλ-
ληλα με αυτές τις ομάδες θα ξε-
κινήσει ο εμβολιασμός ατόμων 
18 έως 59 ετών με υποκείμενα 
νοσήματα, όπως χρόνια καρδι-
ολογικά προβλήματα, διαβήτης, 

νοσογόνος παχυσαρκία, χρόνια 
αναπνευστικά προβλήματα κ.ά.

Χθες ξεκίνησε και η λειτουρ-
γία των δύο μεγάλων εμβολια-
στικών σταθμών σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, που στην πλήρη 
ανάπτυξή τους θα μπορούν να 
εξυπηρετούν 12.000 πολίτες την 
ημέρα. Στον σταθμό «Προμηθέ-
ας» στο Μαρούσι ενεργοποιή-
θηκαν 48 εμβολιαστικά κέντρα, 
όπου εμβολιάστηκαν έως τις 5 το 
απόγευμα 1.400 πολίτες. Ο εμβο-
λιαστικός σταθμός στη Θεσσα-
λονίκη (ΔΕΘ) ξεκίνησε χθες με 
24 εμβολιαστικά κέντρα, όπου 
είχαν εμβολιαστεί έως χθες το 
απόγευμα 600 πολίτες.

Τέλος, χθες ανακοινώθηκαν 
698 νέα περιστατικά COVID-19 
στη χώρα μας και 26 θάνατοι ασθε-
νών λόγω της νόσου. Διασωληνω-
μένοι νοσηλεύονταν 299 ασθενείς. 
Στην Αττική εντοπίστηκαν 328 
νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 
56 και στην Αχαΐα 62. Την Κυρια-
κή έγιναν 201 εισαγωγές ασθενών 
σε νοσοκομεία της χώρας, εκ των 
οποίων η πλειονότητα σε μονά-
δες υγείας της Αττικής, όπου οι 
κλίνες COVID σταδιακά γεμίζουν. 
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εργαζομένων Δημοσίων 
Νοσοκομείων, χθες το μεσημέρι 
το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΘ 
COVID στην Αττική ήταν στο 88% 
και οι κενές κλίνες 27.

Αριθμός ρεκόρ
εμβολιασμών
παρά τον χιονιά

Χορηγήθηκαν πάνω 
από 25.000 δόσεις – 
«Πρεμιέρα» για τα άτο-
μα ηλικίας 60-64 ετών 
– 698 νέα περιστατικά 
COVID-19 καταγράφη-
καν χθες, 26 θάνατοι και 
299 διασωληνωμένοι.

Ο εμβολιαστικός σταθμός στη ΔΕΘ 
ξεκίνησε χθες με 24 εμβολιαστικά 
κέντρα και έως το απόγευμα είχαν 
εμβολιαστεί 600 πολίτες.
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Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Κοινωνικά

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού 
Κώδικα γνωστοποιείται ότι:

Ο METI ISUFAJ, γεννηθείς εις Fieri Αλβανίας, 
κάτοικος Αθηνών, γιος του Bashkim και της 
Liliana, το γένος Isufaj και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΛΗ, 
γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος 
Περιστερίου Αττικής, κόρη του Ιωάννη και της 
Αλεξάνδρας, το γένος Κατσαρού, πρόκειται να 
παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην Αλβανία.
 
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΣΟΣ, γεννηθείς εις Αθήνας, 
κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, γιος του 
Βασιλείου και της Χριστίνας, το γένος Πασβάνο-
γλου και η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΙΧΑΪΛΟΒΑ (VIKTORIJA 
MICHAILOVA), γεννηθείσα εις Βίλνιους Λιθου-
ανίας (Vilnius Lithuania), κάτοικος Παλαιού Φα-
λήρου Αττικής, κόρη του Ανδρέγιους (Andrejus) 
και της Μαρίνα (Marina), το γένος Βασιλκόβα 
(Vasilkova), πρόκειται να παντρευτούν. Ο γά-
μος θα γίνει στη Βούλα Αττικής.
 
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΓΙΩΡΓΑΣ, γεννηθείς εις 
Αθήνας, κάτοικος Καλάμου Αττικής, γιος του 
Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, το γένος Τσώ-
νη και η ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, γεννηθείσα εις 
Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Καλάμου Αττι-
κής, κόρη του Αθανασίου και της Ευθαλίας, το 
γένος Καραντάνη, πρόκειται να παντρευτούν. Ο 
γάμος θα γίνει στον Κάλαμο Αττικής.
 
Ο ΙΑΣΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, γεννη-
θείς εις Μαδρίτη Ισπανίας, κάτοικος Νέας Υόρ-
κης ΗΠΑ, γιος του Περικλή και της Κλεοπά-
τρας, το γένος Κακαβουλάκου και η ΝΑΤΑΛΙΑ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, γεννηθείσα εις Αθήνας, κάτοι-

κος Αθηνών, κόρη του Δημητρίου και της Λουκί-
ας, το γένος Νομικού, πρόκειται να παντρευτούν. 
Ο γάμος θα γίνει στην Πάτμο Δωδεκανήσου.
 
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, γεννηθείς εις Χολαρ-
γόν Αττικής, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, γιος 
του Θεόδωρου και της Κωνσταντίνας, το γένος 
Λιάγκου και η ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗ, γεννηθείσα εις 
Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Βριλησσίων Ατ-
τικής, κόρη του Παναγιώτη και της Γεωργίας, 
το γένος Σχοινοχωρίτου, πρόκειται να παντρευ-
τούν. Ο γάμος θα γίνει στη Νέα Πεντέλη Αττικής.
 
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, γεννη-
θείς εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Νέ-
ας Μάκρης Αττικής, γιος του Δημητρίου και 
της Μαριάνθης, το γένος Χαλκιοπούλου και η  
ΕΥΤΥΧΙΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΣΙΜΣΙΡΙΔΟΥ, γεννηθείσα 
εις Αθήνας, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, κό-
ρη του Ιακώβου και της Χρυσούλας, το γένος 
Μάζη, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα 
γίνει στη Νέα Μάκρη Αττικής.
 
Ο ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ, γεννηθείς εις Χο-
λαργόν Αττικής, κάτοικος Ρόδου Δωδεκανήσων, 
γιος του Γεωργίου και της Δέσποινας-Φωτεινής, 
το γένος Αβάνη και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΑΠΗΤΙΔΟΥ, 
γεννηθείσα εις Αθήνας, κάτοικος Νέας Ερυθραί-
ας Αττικής, κόρη του Νικήτα και της Ειρήνης, 
το γένος Δασκαλάκη, πρόκειται να παντρευ-
τούν. Ο γάμος θα γίνει στην Κηφισιά Αττικής.
 
Ο  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ - Α Χ Ι Λ Λ Ε Υ Σ - Μ Α Ρ Ι Ο Σ  
ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ, γεννηθείς εις Λονδίνο Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, γιος του Εμ-
μανουήλ και της Ελένης, το γένος Φραγκίστα 
και η ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΑ ΜΗΝΑΚΙΔΗ, γεννηθεί-
σα εις Αθήνας, κάτοικος Αθηνών, κόρη του Αν-

δρέα και της Μόσχας-Λαμπρινής, το γένος Τσο-
λάκη, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα 
γίνει στην Αθήνα.
 
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ, γεννηθείς εις 
Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Ιλίου Αττικής, 
γιος του Γεωργίου και της Αθηνάς, το γένος 
Βοζίκη και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ, γεννη-
θείσα εις Αθήνας, κάτοικος Γέρακα Αττικής, κό-
ρη του Ιωάννη και της Γλυκερίας, το γένος Πα-
ναγιωτοπούλου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο 
γάμος θα γίνει στον Γέρακα Αττικής. 
 
Ο ΣΟΛΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ, γεννηθείς εις Αθή-
νας, κάτοικος Ντύσσελντορφ Γερμανίας, γιος του 
Ιωάννη και της Αγγελικής, το γένος Μαρέλου και 
η ΤΕΡΕΖΑ ΣΕΦΕΡ (THERESA SCHEFFER), γεν-
νηθείσα εις Δρέσδη Γερμανίας, κάτοικος Ντύσ-
σελντορφ Γερμανίας, κόρη του Τόμας (Thomas) 
και της Μπρίττα (Britta), το γένος Τσερνόστερ 
(Tschernoster), πρόκειται να παντρευτούν. Ο 
γάμος θα γίνει στο Ντύσσελντορφ Γερμανίας.
 
Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, γεννηθείς εις 
Αθήνας, κάτοικος Πειραϊκής, γιος του Αλεξάν-
δρου και της Σταματίνας, το γένος Καβαλλάρη 
και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ, γεννηθείσα εις 
Σπάρτη, κάτοικος Πειραϊκής, κόρη του Νικο-
λάου και της Φιλιώς, το γένος Λαμπράκη, πρό-
κειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στο 
Καβούρι Αττικής.
 

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, κό-
ρη, θεία και εξαδέλφη

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΒΑ
κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 17/2/2021 και ώρα 

11  π.μ. από τον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Αρ-
γυρουπόλεως.
Ο σύζυγος: Χαράλαμπος Μονόπωλης. Η κό-
ρη: Γεωργία Μονόπωλη. Ο πατέρας: Λάμπρος 
Τσεβάς. Τα ανίψια. Τα εξαδέλφια. Οι λοιποί 
συγγενείς.
 

ΠΕΝΘΟΣ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα και γιαγιά

ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ
εκηδεύσαμε το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Ισιδώρου του Β΄ Κοι-
μητηρίου Αθηνών.
Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος. Τα παιδιά: Καλλιό-
πη και Νίκος. Οι εγγονές: Φοίβη, Δανάη. Οι 
λοιποί συγγενείς.
 

ΔΩΡΕΕΣ
Εις μνήμην ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΓΚΙΚΑ πραγματοποι-
ήθηκε χρηματική δωρεά 100 ευρώ απευθείας 
στο MDA Ελλάς (Σωματείο για τη φροντίδα ατό-
μων με Νευρομυϊκές Παθήσεις) από τον Ομιλο 
Lavipharm, για την ενίσχυση των σκοπών του 
Σωματείου.
 
Εις μνήμην ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΜΙΟΥ η κυρία Αικατερίνη 
Κυριακίδη διέθεσε απευθείας το ποσόν των 150 
ευρώ υπέρ των σκοπών του μη κερδοσκοπικού 
σωματείου «ΔΕΣΜΟΣ» σε ενίσχυση κοινωφελών 
προγραμμάτων του.
 
Εις μνήμην ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΜΙΟΥ κατατέθηκε από 
τον κύριο και κυρία Αθανασίου Λαβίδα απευθεί-
ας το ποσό των 300 ευρώ για τους σκοπούς του 
Σωματείου ΜDA Eλλάς (Σωματείο για τη φροντίδα 
των ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ» συνεδρίασε εκτάκτως, μετά 
τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Προέδρου του και Ιδρυτή της 
Εταιρείας

ALDO DAPELO
και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
1.  Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικεί-

ους του εκλιπόντος.
2. Να διατεθεί εις μνήμην του ποσό υπέρ κοινωφελών σκοπών.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν διά του Τύπου.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ελληνικής Επι-
τροπής του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ (ICC Ελλάς) σε σημερινή έκτακτη τηλεδιά-
σκεψη, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ
Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
επιχειρηματία που συνέβαλε σημαντικά στην προ-
ώθηση και προβολή του επιμελητηριακού θεσμού 
και της επιχειρηματικότητας της χώρας, και στήρι-
ξε με την παρουσία του το έργο του ICC Ελλάς για 
εξωστρέφεια, αποφάσισε ομοφώνως:
1. Να διαβιβαστούν θερμά συλλυπητήρια στους 
οικείους του μεταστάντος.

2. Να αναρτηθεί μεσίστιος η σημαία την ημέρα 
της κηδείας στα γραφεία του ICC Ελλάς.
3. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, 
στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ.
4. Να διατεθεί χρηματικό ποσό υπέρ φιλανθρω-
πικού σκοπού.
5. Να δημοσιευτεί το παρόν στον ημερήσιο Τύπο.

Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πέτρος Δούκας

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χάρης Λαμπρόπουλος
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

l Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η6 Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021



Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Ενα θρίλερ με επίκεντρο τα Ελλη-
νικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) 
βρίσκεται εδώ και μερικά εικοσι-
τετράωρα σε εξέλιξη. Σύμφωνα 
με διασταυρωμένες πληροφορίες 
της «Κ», άγνωστοι κατάφεραν να 
παραβιάσουν το δίκτυο ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών της εταιρείας 
και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικά αρχεία. Η ψηφιακή 
επίθεση έγινε αντιληπτή προ ημε-
ρών και στην έρευνα για το συμ-
βάν έχουν εμπλακεί το υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας και η Αστυνομία, 
ενώ τις εξελίξεις παρακολουθεί η 
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 
Υπήρξε άλλωστε ανησυχία –αρχικά 
τουλάχιστον– για το ενδεχόμενο η 
εταιρεία να έπεσε θύμα ηλεκτρονι-
κής κατασκοπείας από ξένη χώρα.   

Η ψηφιακή επίθεση έγινε στα 
μέσα της περασμένης εβδομάδας. 
Τη διαπίστωσαν τα ίδια τα στε-
λέχη των Ελληνικών Αμυντικών 
Συστημάτων. Αμέσως ενημέρω-
σαν το Πεντάγωνο, ζητώντας τη 
συνδρομή της Διεύθυνσης Κυβερ-
νοάμυνας του ΓΕΕΘΑ. Αρμοδιότη-
τα της εν λόγω διεύθυνσης εξάλ-
λου είναι ακριβώς η προστασία 
από κυβερνοεπιθέσεις των κρίσι-
μων υποδομών της χώρας και των 
φορέων που συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με το υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας. Ετσι, στελέχη της ΔΙΚΥΒ 
μετέβησαν για αυτοψία στις εγκα-

ταστάσεις της εταιρείας, ενώ το 
ίδιο έκαναν και αστυνομικοί της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της Αστυνομίας. Η 
ΕΛ.ΑΣ. άλλωστε είναι η μόνη που, 
εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί με-
τά την ολοκλήρωση της έρευνας 
να προχωρήσει στον σχηματισμό 
δικογραφίας. 

Πηγές με γνώση του θέματος 
περιγράφουν στην «Κ» ότι οι δρά-
στες κατάφεραν να παραβιάσουν 
υπολογιστές που λειτουργούν στα 
γραφεία της εταιρείας και όχι το 
δίκτυο που είναι συνδεδεμένο με 
το κομμάτι της παραγωγής. Αυ-
τό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν 
έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε 
ευαίσθητες πληροφορίες. Ακόμα, 
κυβερνητικός αξιωματούχος που 
ερωτήθηκε σχετικά εκτίμησε ότι 
το συμβάν δεν συνδέεται με δρά-
ση κατασκόπων αλλά με ψηφιακό 
εκβιασμό (ransomware). Τη σχετι-
κή πληροφορία επιβεβαίωσε αξι-
ωματούχος ασφαλείας, ο οποίος 
μιλώντας στην «Κ» υπό τον όρο 
της ανωνυμίας αποκάλυψε ότι οι 
δράστες έχουν κλειδώσει αρχεία 
της εταιρείας και ζητούν την κα-
ταβολή λύτρων σε κρυπτονομί-
σματα (bitcoins) προκειμένου να 
επιτρέψουν στο προσωπικό την 
πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία 
της εταιρείας. Οι λεπτομέρειες της 
επίθεσης θα γίνουν γνωστές με-
τά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Σύμφωνα με εκθέσεις διε-

θνών οργανισμών και εταιρειών 
κυβερνοασφάλειας, οι επιθέσεις 
ransomware γνωρίζουν τα τελευ-
ταία χρόνια μεγάλη έξαρση, ενώ 
το φαινόμενο έχει γιγαντωθεί εν 
μέσω πανδημίας. H ευρωπαϊκή 
αστυνομική υπηρεσία Europol έχει 
μάλιστα επισημάνει σε ανακοινώ-

σεις της την απειλή επιθέσεων 
ψηφιακού εκβιασμού, δίνοντας 
συμβουλές για την αντιμετώπισή 
τους. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι 
τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 
θα αναλάβουν την παραγωγή του 
λεγόμενου «εθνικού τυφεκίου», το 
οποίο υπολογίζεται πως θα αντι-
καταστήσει το σημερινό όπλο G3 
που χρησιμοποιείται από τις ελ-
ληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. Επι-
πλέον, η εταιρεία έχει συμβληθεί 
με χώρες του εξωτερικού για την 
παραγωγή φυσιγγίων διαφόρων 
τύπων. Για την ανάγκη ενίσχυ-
σης της εξωστρέφειας των ΕΑΣ 
είχε μιλήσει στη Βουλή και ο αρ-
μόδιος υπουργός Αμυνας Νίκος 
Παναγιωτόπουλος. 

«Ομηρος» χάκερ
τα Αμυντικά
Συστήματα

Σύμφωνα με κυβερνητι-
κό αξιωματούχο, 
το συμβάν δεν συνδέεται 
με δράση κατασκόπων 
αλλά με ψηφιακό  
εκβιασμό (ransomware).

Η ψηφιακή επίθεση στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) πραγματοποι-
ήθηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Αγνωστοι παραβίασαν το δίκτυο Η/Υ
και απέκτησαν πρόσβαση σε αρχεία

Εν αναμονή της απόφασης
για «Επαναστατική Αυτοάμυνα»
Στο τέλος της εβδομάδας αναμένε-
ται να συνεδριάσει το Συμβούλιο 
Εφετών προκειμένου να αποφασί-
σει επί της πρότασης του εισαγ-
γελέα για την παραπομπή σε δίκη 
των τριών κατηγορουμένων για 
την υπόθεση της «Επαναστατι-
κής Αυτοάμυνας». Την πρότασή 
του κατέθεσε ο εισαγγελέας την 
26η Ιανουαρίου. Στο πολυσέλιδο 
έγγραφό του, που δημοσιοποίησε 
η «Κ» στο φύλλο του περασμένου 
Σαββάτου, ο εισαγγελέας ειση-
γείται την παραπομπή σε δίκη 
των προφυλακισμένων Βαγγέλη 
Σταθόπουλου και Διονύση Μπά-
κα και του καταζητούμενου Δη-
μήτρη Χατζηβασιλειάδη με τις 
κατηγορίες της συμμετοχής σε 
τρομοκρατική οργάνωση, της 
απόπειρας ανθρωποκτονίας και 
της ληστείας. 

Η υπόθεση αφορά την ένοπλη 
ληστεία που διαπράχθηκε στο 
ΟΠΑΠ Play στον Χολαργό την 
21η Οκτωβρίου 2019 και τη μετέ-
πειτα έρευνα που οδήγησε στον 
εντοπισμό του καλάσνικοφ-σφρα-
γίδα της «Επαναστατικής Αυτοά-
μυνας» στο διαμέρισμα του Μπά-
κα, που βρίσκεται σε απόσταση 
λίγων μέτρων από το υποκατά-
στημα του ΟΠΑΠ. Στην πρότασή 
του ο εισαγγελέας αναφέρει ότι 
τη ληστεία διέπραξαν οι Χατζηβα-
σιλειάδης και Σταθόπουλος. Λέει 
ακόμα ότι, μετά τον αυτοτραυμα-
τισμό του Χατζηβασιλειάδη από 
λάθος χειρισμό του όπλου, οι δύο 
φερόμενοι ως δράστες βρήκαν 
καταφύγιο στο σπίτι του Μπά-
κα. Εκεί, γράφει ο εισαγγελέας, 
εκτός από το όπλο της ληστείας 
έκρυψαν και το καλάσνικοφ-ταυ-
τότητα με το οποίο η «Επαναστα-
τική Αυτοάμυνα» είχε επιτεθεί 
δύο φορές σε διμοιρία των ΜΑΤ 
στη Χαρ. Τρικούπη, στα γραφεία 
του ΠΑΣΟΚ και στην πρεσβεία 
του Μεξικού.

Ο Βαγγέλης Σταθόπουλος αρ-
νείται τις κατηγορίες. Αμφισβητεί 
ότι στο μείγμα DNA που βρέθηκε 
στο τιμόνι κλεμμένης μοτοσικλέ-
τας που χρησιμοποίησαν οι δρά-

στες της ληστείας στο ΟΠΑΠ Play 
εμπεριέχεται ο δικός του γενετι-
κός τύπος. Προκειμένου μάλιστα 
να ενισχύσει τον ισχυρισμό του 
απέστειλε –μέσω του συνηγό-
ρου του Γιώργου Κακαρνιά– τα 
αποτελέσματα της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών σε 
δύο τεχνικούς συμβούλους. Σε 
έκθεσή τους, που έχει συμπερι-
ληφθεί στη δικογραφία, επιση-
μαίνουν ότι από την εξέταση στο 
μείγμα DNA δεν μπορούν να εξα-
χθούν ασφαλή συμπεράσματα 
και να προκύψει ταυτοποίηση 
του κατηγορουμένου. O Σταθό-
πουλος αρνείται ακόμα ότι με-
τέβη σε σπίτι-κρησφύγετο στην 
Κυψέλη για να παραλάβει οπλι-
σμό. Λέει ότι ειδοποιήθηκε να 
πάει στο σπίτι του Μπάκα στον 

Χολαργό από τρίτο άτομο που 
δεν κατονομάζει, μόνο και μόνο 
για να βοηθήσει τον τραυματία 
Χατζηβασιλειάδη. 

Η φιλοξενία
Ο Διονύσης Μπάκας αντίστοι-

χα, που εκπροσωπείται από τον 
δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη, αρ-
νείται και αυτός τις κατηγορί-
ες. Ισχυρίζεται ότι ουσιαστικά 
βρέθηκε προ τετελεσμένου γε-
γονότος, καθώς λόγω παλαιότε-
ρης γνωριμίας τους δέχθηκε να 
βοηθήσει τον τραυματία Χατζη-
βασιλειάδη. Με ποιο τρόπο; Με-
τά τη ληστεία, τη νύχτα της 21ης 
Οκτωβρίου 2019, τον φιλοξένησε 
για μερικές ώρες στο σπίτι του, 
ενώ δέχθηκε να πάρει τα όπλα 
από το σπίτι-κρησφύγετο της Κυ-
ψέλης και να τα μεταφέρει στο 
διαμέρισμά του στον Χολαργό. 

«Μετέτρεψε την οικία του σε 
θάλαμο νοσηλείας και αποθήκη 
επικίνδυνων όπλων και εκρη-
κτικών», γράφει στην πρότασή 
του ο εισαγγελέας. Ο Χατζηβα-
σιλειάδης, παρότι τραυματίας 
από σφαίρα στο πόδι, καταφέρ-
νει μέχρι σήμερα να διαφεύγει 
τη σύλληψη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η «Επαναστατική Αυτοάμυνα» είχε επιτεθεί δύο φορές σε διμοιρία 
των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην 
πρεσβεία του Μεξικού.

Συνεδριάζει το Συμβού-
λιο Εφετών στο τέλος 
της τρέχουσας εβδο- 
μάδας – Εισήγηση 
του εισαγγελέα, 
η παραπομπή σε δίκη 
των κατηγορουμένων.

Να διατηρηθούν οι ισορροπίες 
εντός και εκτός του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη ήταν το 
ζητούμενο των τακτικών κρίσεων 
στην αστυνομία, που ολοκληρώ-
θηκαν τα προηγούμενα εικοσιτε-
τράωρα. Στα ανώτατα κλιμάκια 
του Σώματος, οι αποστρατείες 
ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες, 
φαινόμενο που είχε παρατηρη-
θεί και την περίοδο διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε μόνο ο 
μέχρι πρότινος επικεφαλής του 
Επιτελείου Παναγιώτης Ντζιοβά-
ρας και αντ’ αυτού προήχθη στον 
βαθμό του αντιστρατήγου ο προ-
ϊστάμενος της Γενικής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Αττικής Γιώργος 
Γιάννενας. Στη ΓΑΔΑ αντί του κ. 
Γιάννενα προήχθη ο Παρασκευάς 
Σανιδάς, που την περίοδο 2017-
2019 είχε διατελέσει διοικητής 
της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής, ενώ πα-
λαιότερα υπηρέτησε στις Εσωτε-
ρικές Υποθέσεις. Αμετακίνητος 
στο τιμόνι της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής παρέμεινε ο Πέτρος 
Τζεφέρης, ενώ ο μέχρι πρότινος 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Αστυνομίας Μανώλης 
Δουρβετάκης προήχθη από ταξί-
αρχος σε υποστράτηγο και μετα-
κινήθηκε στη Περιφέρεια Νοτ. 
Αιγαίου. Ο Νίκος Σπανουδάκης 
από αναπληρωτής ΓΑΔΑ μετακι-
νήθηκε στη Διεύθυνση Προστα-
σίας Επισήμων και τη θέση του 
πήρε ο Λάμπρος Παπαδόπουλος 
προερχόμενος από τη Διεύθυνση 
Μεταγωγών. Στον βαθμό του υπο-
στρατήγου προήχθησαν ακόμα 
ο Νίκος Σκαρτσής που υπηρετεί 
στην υπηρεσία Διαχείρισης Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο 

Πασχάλης Συριτούδης από την 
Αστυνομική Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας - Θράκης. Αντί-
θετα, τον δρόμο της αποστρα-
τείας πήρε ο Λουκάς Κρίκος, επί 
σειρά ετών επικεφαλής του γρα-
φείου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Η απομά-
κρυνσή του θεωρείται κατά γενι-
κή ομολογία πρόωρη. Αποδίδεται 
δε στην προσπάθεια η διαχείριση 
της επικοινωνιακής στρατηγικής 
της αστυνομίας να περάσει εξ 
ολοκλήρου στα χέρια στελεχών 
του υπ. Προστασίας του Πολίτη 
αντί των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., 
όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. 

Αντιδράσεις προκάλεσε, τέλος, 

η αποστρατεία ενός ακόμα ταξι-
άρχου, του Γιάννη Κατσιαμάκα, 
επί σειράν ετών προέδρου της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξι-
ωματικών της Αστυνομίας. Ο κ. 
Κατσιαμάκας διατηρούσε ισχυ-
ρά ερείσματα στο Σώμα και όχι 
μόνο. Πηγές από το περιβάλλον 
του αποδίδουν την αποστρατεία 
του στην κακή σχέση που φέρε-
ται να είχε με κορυφαίο στέλεχος 
της λεωφ. Κατεχάκη. Τέλος, συνο-
λικά 17 αστυνομικοί διευθυντές 
προήχθησαν στον βαθμό του τα-
ξιάρχου. Ανάμεσα σε αυτούς, ο 
νυν «φρούραρχος» της Βουλής 
και επί σειράν ετών αξιωματικός 
της Ασφάλειας Φώτης Ντουίτσης. 

Γ. Σ.

Ολοκληρώθηκαν
οι τακτικές κρίσεις
στην ΕΛ.ΑΣ.

Αποστρατεύθηκε 
ο Π. Ντζιοβάρας – 
Στη θέση του  
ο Γ. Γιάννενας.
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Με... διάτρητες ασπίδες προστασί-
ας κατά του κορωνοϊό λειτουργούν 
τα ειδικά σχολεία. Για τον λόγο αυ-
τό τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βο-
ηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στα 
ειδικά σχολεία ξεκινούν απεργία δι-
αρκείας καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρ-
μογής των έκτακτων μέτρων για 
τον περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού. Η απεργία, που προ-
κηρύχθηκε από την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού Ειδικής 
Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), θα αφορά τα 
ειδικά σχολεία στις «κόκκινες» πε-
ριοχές, εκεί δηλαδή όπου επιβάλ-
λεται η αναστολή της διά ζώσης 
λειτουργίας όλων των σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αίτη-
μα της ομοσπονδίας είναι τα ειδι-
κά σχολεία να υπαχθούν στις ίδιες 
ρυθμίσεις με τα υπόλοιπα σχολεία.

Τα αιτήματα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ 
στηρίζει η Διδασκαλική Ομοσπον-

δία Ελλάδος, η οποία έχει προκη-
ρύξει για σήμερα τρίωρη στάση 
εργασίας (για τις 3 τελευταίες ώρες 
του πρωινού – 3 πρώτες του απο-
γευματινού κύκλου), ώστε οι εκ-
παιδευτικοί να συμμετάσχουν σε 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης Αττικής στις 2 μ.μ.

Ειδικότερα, όπως λέει η ΠΟΣΕ-
ΕΠΕΑ, τα ειδικά σχολεία δεν προ-
στατεύονται σε καμία περίπτωση 
σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. 
Πρόσφατο παράδειγμα το ΕΕΕΕΚ 
Χαλκίδας, το οποίο έχει φθάσει σε 
μία μόλις εβδομάδα στα 16 κρού-
σματα. Ενδεικτικά, η ομοσπονδία 
περιγράφει πως «οι μαθητές δεν 
φορούν στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία μάσκα και δεν είναι εύκολο 
να τηρήσουν αποστάσεις και μέτρα 
προστασίας υγιεινής. Πολλοί μα-
θητές μας παρουσιάζουν αυξημένη 

ευαλωτότητα λόγω και άλλων υπο-
κείμενων νοσημάτων, επομένως 
χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. 
Στα διαλείμματα οι μαθητές αδυνα-

τούν να τηρήσουν τις αποστάσεις. 
Αναλογιστείτε τι συμβαίνει όταν 
τα καιρικά φαινόμενα δεν επιτρέ-
πουν την παραμονή τους σε εξω-

τερικούς χώρους και δεν επαρκούν 
εσωτερικοί χώροι προαυλισμού». 

«Ακατάλληλοι χώροι»
«Οφείλουμε να σας ενημερώσου-

με ότι πολλά ειδικά σχολεία στεγά-
ζονται σε ακατάλληλους χώρους 
και λόγω έλλειψης γραφείων πολ-
λοί συνάδελφοι συνωστίζονται σε 
ένα χώρο, στον οποίο υποστηρί-
ζουν πολλούς μαθητές παράλληλα 
ή αναγκάζονται να κάνουν συνεδρί-
ες στους διαδρόμους. Να σημειωθεί 
ότι πολλά γραφεία δεν διαθέτουν 
παράθυρα, ακόμα και οι νοσηλευ-
τές μπορεί να μην έχουν δικό τους 
εξεταστήριο», παρατηρεί σε άλλο 
σημείο η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία κα-
λεί την κυβέρνηση «να συμπεριλη-
φθούν στο μέτρο αναστολής της διά 
ζώσης λειτουργίας σχολικών μονά-
δων και οι σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής όλων των βαθμίδων για τις 
περιοχές όπως ορίζονται κάθε φορά 
από τους αρμοδίους».

Τέλος, αργά χθες το απόγευμα 
ανακοινώθηκε ότι το προσωπικό 
των ειδικών σχολείων εντάσσεται 
κατά προτεραιότητα στο εμβολια-
στικό πρόγραμμα.

 ΑΠ. Λ. 

Η Νίκη Κεραμέως και ο Κώστας Γαβρόγλου... συμφωνούν για τα κρι-
τήρια και τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. 
Αυτό αναφέρει η κυβερνητική παράταξη ΔΑΚΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης επικρίνοντας την τωρινή ηγεσία του υπουργείου Παιδείας «πώς 
δύο προτάσεις για την αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, τόσο όμοιες 
μεταξύ τους, δεν ενοποιήθηκαν σε μία και δεν παρουσιάστηκαν ως κοι-
νή πρόταση Κεραμέως - Γαβρόγλου, ώστε να αποτελέσει βήμα συναί-
νεσης και σύνθεσης πάνω σε ένα σημαντικό ζήτημα της εκπαιδευτικής 
κοινότητας». Σύμφωνα με την παράταξη, «οι δύο νόμοι (Κεραμέως και 
Γαβρόγλου) έχουν εμφανέστατες ομοιότητες, παρουσιάζουν σημαντι-
κές αδυναμίες και περιλαμβάνουν: 1) τεράστια γραφειοκρατική δουλειά 
από μέρους των εκπαιδευτικών, 2) δείκτες και άξονες που απαιτούν 
χρονοβόρες διαδικασίες, 3) συγκρότηση ομάδων εργασιών των εκπαι-
δευτικών κάθε σχολείου, 4) συνεχείς εκθέσεις και συνεδριάσεις των 
συλλόγων διδασκόντων εκτός ωραρίου, 5) ως εξωτερικούς αξιολογητές 
τους συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι συνεργάζονται με τις σχολικές 
μονάδες και συντάσσουν δικές τους εκθέσεις, 6) εκθέσεις αριθμητικές 
με κλίμακες παρουσίασης των αξόνων και των δράσεων από τα περιφε-
ρειακά συμβούλια, 7) αντίστοιχες εκθέσεις από το ΙΕΠ. Είναι προφανές 
ότι η ΔΑΚΕ καθηγητών, η οποία από θέση αρχής είναι υπέρ της αυτοα-
ξιολόγησης, θα επιθυμούσε ένα νομοθέτημα λιγότερο γραφειοκρατικό, 
περισσότερο λειτουργικό και χωρίς εξωτερικούς αξιολογητές».

Αντίδραση ΔΑΚΕ στην αξιολόγηση

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Με μια διαδικασία-εξπρές, αναντί-
στοιχη των όσων προηγήθηκαν 
τους τελευταίους μήνες, εγκρί-
θηκε χθες από το διοικητικό 
συμβούλιο του Ελληνικού Ορ-
γανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 
το εξαετές επιχειρησιακό σχέδιο 
της ανταποδοτικής ανακύκλω-
σης. Με θετική εισήγηση του 
προέδρου του ΕΟΑΝ και χωρίς 
να συζητηθεί επί της ουσίας η 
90σέλιδη αρνητική εισήγηση 
της υπηρεσίας, το διοικητικό 
συμβούλιο ενέκρινε κατά πλει-
οψηφία την ανανέωση της λει-
τουργίας του προγράμματος. 
Με ενδιαφέρον αναμένεται η 
αντίδραση των περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων, που απείλη-
σαν ότι θα αποχωρήσουν από 
το διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΟΑΝ αν το εν λόγω επιχειρη-
σιακό σχέδιο εγκριθεί.

Το εξαετές επιχειρησιακό σχέ-
διο της ανταποδοτικής ανακύ-
κλωσης (λειτουργεί τα γνωστά 
«σπιτάκια ανακύκλωσης») εξε-
τάστηκε χθες από το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΟΑΝ. Είχε προη-
γηθεί μια εξαιρετικά αρνητική ει-
σήγηση της υπηρεσίας, που πρό-
τεινε την αναστολή λειτουργίας 
του συστήματος καθώς δεν κατά-
φερε να υλοποιήσει τις εργασίες 
που προβλέπονταν στο προηγού-
μενο σχέδιό του, είχε χαμηλές 
επιδόσεις κατά τα προηγούμενα 
χρόνια, ενώ η οικονομική του κα-
τάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυ-
μένη, με αποτέλεσμα να τίθεται 
εν αμφιβόλω η βιωσιμότητά του 
(βλ. «Κ» 6.1.21). Στη συνέχεια, 
την προηγούμενη εβδομάδα, οι 
επικεφαλής τριών φορέων (των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων 
WWF και Greenpeace και της 
Οικολογικής Εταιρείας Ανακύ-
κλωσης) έστειλαν επιστολή στον 
υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα 
Σκρέκα απειλώντας με αποχώρη-
ση από το διοικητικό συμβού-
λιο του ΕΟΑΝ και ανάδειξη του 
ζητήματος σε επίπεδο Ε.Ε. αν η 
εισήγηση αγνοηθεί.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της 
Ανταποδοτικής εξετάστηκε τελι-
κά χθες από το διοικητικό συμ-
βούλιο του ΕΟΑΝ. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Κ», η εξέταση 
ήταν ασυνήθιστα –ιδίως σε σχέ-
ση με όσα έχουν προηγηθεί– συ-
νοπτική. Μετά την παρουσίαση 
της Ανταποδοτικής (την οποία 
εκπροσώπησαν ο πρόεδρός της 
Παύλος Ραβάνης και ο γενικός δι-
ευθυντής Ηλίας Μουσταΐρας) και 
παρά τη νέα αρνητική τοποθέτη-
ση της υπηρεσίας, ο πρόεδρος του 
οργανισμού Νίκος Χιωτάκης ειση-
γήθηκε την έγκριση του επιχειρη-
σιακού σχεδίου. Οπως ανέφερε, 
σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, 
ο ΕΟΑΝ δεν έχει μέχρι σήμερα 
επιβάλει πρόστιμο στην Ανταπο-
δοτική για παραβίαση των όρων 
έγκρισης της λειτουργίας του, ού-
τε της επέβαλε άλλους όρους συμ-
μόρφωσης, επομένως θα πρέπει 

το σχέδιό της να εγκριθεί. Ζή-
τησε δε και τα δύο συστήματα 
ανακύκλωσης συσκευασιών να 
έχουν τις ίδιες εισφορές (προς τις 
εταιρείες που βάσει νόμου έτσι 
συμβάλλουν στην ανακύκλωση) 
και σε ένα έτος από σήμερα να 
ανατεθεί σε ελεγκτική εταιρεία ο 
οικονομικός έλεγχος και των δύο 
συστημάτων (Ανταποδοτική Ανα-
κύκλωση και Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). Υπέρ 
της πρότασης του προέδρου ψή-
φισαν (χωρίς ερωτήσεις) τα 9 από 
τα 11 στελέχη του Δ.Σ.: αρνητικά 
ψήφισε ένα μέλος (ο εκπρόσωπος 
των περιβαλλοντικών οργανώσε-
ων), ενώ ο διευθύνων σύμβουλος 
του ΕΟΑΝ Νίκος Σιδέρης απείχε.

Απεργία σε ειδικά σχολεία Ταχύτατη έγκριση
για ανταποδοτική
ανακύκλωση

Αίτημα της αρμόδιας 
ομοσπονδίας είναι  
τα ειδικά σχολεία  
να υπαχθούν  
στις ίδιες ρυθμίσεις  
με τα υπόλοιπα σχολεία.

Το επιχειρησιακό  
σχέδιο «πέρασε» με 
πλειοψηφία και χωρίς 
να συζητηθεί επί  
της ουσίας η 90σέλιδη  
αρνητική εισήγηση 
της υπηρεσίας.

Τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής στηρίζει 
η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η οποία έχει προκηρύξει για σήμερα τρίωρη στάση εργασίας.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Αφορά μονάδες «κόκκινων» περιοχών, καθώς το προσωπικό δηλώνει απροστάτευτο

Τώρα τι θα συμβεί σ’ εμάς 
δίχως βάρβαρους;
Φαίνεται πως αυτοί οι άνθρωποι 
ήταν ένα είδος λύσης.

 
Tο ιστορικό ποίημα του Καβάφη 
«Περιμένοντας τους βαρβάρους» 
είναι ένα αριστούργημα που φαί-
νεται να μη χάνει ποτέ τη σημα-
σία του. Αναφέρεται σε πολιτικούς, 
ηγέτες γενικά, που αδυνατούν να 
βοηθήσουν την κάποτε κυρίαρχη 
πόλη, το κράτος ή την αυτοκρα-
τορία τους να διαβούν μέσα από 
δύσκολες συνθήκες. Εφτασαν στο 
σημείο όπου η κατάρρευση αυτής 
της αυτοκρατορίας φαίνεται να εί-
ναι αναπόφευκτη. Οι ξένοι κατα-
κτητές δεν αποτελούν τώρα μόνο 
μια απειλή, αλλά και τα μέσα, με 
τα οποία η προηγούμενη εξουσία 
ορίζεται. Αυτή η «λύση» που πα-
ρέχουν οι βάρβαροι βοηθάει στην 
απάντηση της ερώτησης: «Τι είμα-
στε;». Δίχως την απειλή τους –που 
υποθετικά αποτελούν– δεν υπάρχει 
διαφυγή από την απώλεια ταυτότη-
τας. Είναι αλήθεια ότι οι βάρβαροι 
αντιπροσωπεύουν μια πρωτόγονη 
κατάσταση. Αλλά αντιπροσωπεύ-
ουν, επίσης, ένα σθένος και μια 
δύναμη που δυναμώνουν αντί να 
εξασθενούν. Οι βάρβαροι είναι λύ-
ση και καταστροφή συνάμα. Αν η 
κοινωνία σας τελειώσει, το «Περι-
μένοντας τους βαρβάρους» σημαί-
νει «Περιμένοντας το τέλος σας».

Με τον ίδιο τρόπο που μια αυτο-
κρατορία αντιμετωπίζει την απει-
λή από εισβολείς, αντιμετωπίζουμε 

μια κατάσταση ζωής και θανάτου 
στην οποία η ποιότητα των ηγε-
τών μιας χώρας γίνεται εμφανής. 
Εκείνοι που καθοδηγούνται από 
την πολιτική εξουσία, τον εγωι-
σμό, την αλαζονεία και την απλη-
στία οδηγούν τους ανθρώπους τους 
στην πολιτική και κοινωνική πα-
ρακμή. Η πανδημία της COVID-19 
είναι –κατά μία έννοια– η δική μας 
εκδοχή των βαρβάρων του Καβά-

φη, την οποία αντιμετωπίζουμε 
με την ανησυχητική αίσθηση ότι, 
όταν θα έχει φύγει, οι ηγέτες μας 
ενδέχεται να έχουν απολέσει την 
καθοριστική τους αιτία.

Οχι μόνο πολλοί ηγέτες έχουν 
αποτύχει στην προσπάθειά τους 
να αντιμετωπίσουν την πανδη-
μία, αλλά πολλοί έχουν επίσης 
προσπαθήσει να χρησιμοποιή-
σουν την πανδημία για τους δι-
κούς τους σκοπούς. Να αιτιολο-
γήσουν τις ενέργειές τους μέσω 
της πανδημίας, όπως οι Ρωμαίοι 
αυτοκράτορες θα μπορούσαν να 

αιτιολογήσουν ενέργειες επειδή οι 
«βάρβαροι» ήταν εκεί έξω. Δεν εί-
ναι ότι οι ηγέτες είναι απαραίτητα 
κακοί. Κατά μία έννοια, αντιμετω-
πίζουν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα 
από τις δυνάμεις τους, όπως και οι 
Ρωμαίοι αυτοκράτορες που βρέ-
θηκαν αντιμέτωποι με τους βαρ-
βάρους. Κάποιος θα μπορούσε να 
υποστηρίξει ότι ορισμένοι ηγέτες 
ήταν απογοητευτικοί στο διάβα της 
Ιστορίας. Η αδυναμία, η απάθεια 
και η ηθική παρακμή τους οδήγη-
σαν τους δικούς τους ανθρώπους 
στην απόγνωση και στον θάνατο. 
Δίπλα τους βρίσκεται μια κοινωνία 
γεμάτη φόβους και αβεβαιότητα. 
Μια κοινωνία αδύναμη, με τους αν-
θρώπους της να έχουν μετατραπεί 
σε κενό περιεχόμενο χωρίς πεποι-
θήσεις και αρχές.

Το μήνυμα του Καβάφη είναι 
ότι όταν αντιμετωπίζουμε κρίσεις 
με αξιοπρέπεια και χωρίς συμβιβα-
σμούς δεν είμαστε δειλοί και μπο-
ρούμε να αντιμετωπίσουμε την 
ταπείνωση. Αυτό μας βοηθά να 
κερδίσουμε τους αγώνες της ζωής 
και να μην παραιτηθούμε. Κοιτώ-
ντας προς αυτή την κατεύθυνση 
και δημιουργώντας πραγματικούς 
ηγέτες αρκεί για να μας αναδείξει 
νικητές στη ζωή.

Σε τέτοιες εποχές αναδύεται ο 
ηρωισμός, όπως αυτός απεικονίζε-
ται στον Καβάφη. Και έχουμε δει 
πολλούς ήρωες στην εποχή του κο-
ρωνοϊού. Οι ήρωές μας είναι αυτοί 
που φρουρούν τις σημερινές Θερ-
μοπύλες. Είναι εκείνοι που κυριολε-
κτικά βρίσκονται ανάμεσα σ’ εμάς 
από τη μια μεριά και από την άλλη 

στον ιό και τον θάνατο. Οι γιατροί, 
οι νοσοκόμες και το νοσοκομει-
ακό προσωπικό, που εργάζονται 
ατέλειωτες ώρες, θέτοντας σε κίν-
δυνο κάθε λεπτό τη ζωή τη δικιά 
τους και των οικογενειών τους για 
να μας σώσουν, μας παρακινούν 
να σκεφτούμε το καβαφικό ποίη-
μα. Ο Λεωνίδας και οι τριακόσιοι 
γενναίοι Σπαρτιάτες του βγήκαν 
για να φρουρήσουν την Ελλάδα 
με τη ζωή τους. Οι «Θερμοπύλες» 
μας προσκαλούν να υποθέσουμε 
ότι όσοι έδωσαν τη ζωή τους, γνω-
ρίζοντας ότι θα πεθάνουν εξαιτίας 
προδοσίας, είχαν ήδη επιδείξει τις 
αξιοθαύμαστες ιδιότητες του ποιή-
ματος. Πολεμώντας με τη δύναμη 
των ημίθεων αν και γνώριζαν ότι 
είναι θνητοί. Εχουν γράψει ιστο-
ρία και πρέπει να τιμηθούν όπως οι 
ήρωες. Την ίδια ώρα, απευθύνουμε 
κατηγορία στον Εφιάλτη, του οποί-
ου οι κακές αποφάσεις κόστισαν 
τη ζωή τόσο πολλών ανθρώπων.

Ο Καβάφης μας παρέχει αθά-
νατα παραδείγματα αντιμετώπι-
σης και υπέρβασης κρίσεων. Ας 
λάβουμε υπόψη μας τα μαθήματα 
του Καβάφη, παραμερίζοντας τον 
φόβο σ’ αυτό το ταξίδι, έτσι ώστε 
να κατορθώσουμε να φτάσουμε 
στο «σπίτι μας» με ασφάλεια, στις 
«Ιθάκες» μας, όπου μαθαίνουμε να 
εκτιμούμε τα πάντα.
 
* Η κ. Κέλλυ Πολυχρονίου είναι 
διευθύντρια του Προγράμματος Νέων 
Ελληνικών, Τμήμα Κλασικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Βοστώνης. 
Associate in Hellenic Studies,  
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών  

Η φωνή του Καβάφη στην εποχή του κορωνοϊού
Της ΚΕΛΛΥΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ* 
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Με τον ίδιο τρόπο  
που μια αυτοκρατορία 
αντιμετωπίζει την απειλή 
από εισβολείς, αντιμετω-
πίζουμε μια κατάσταση 
ζωής και θανάτου,  
στην οποία η ποιότητα 
των ηγετών μιας χώρας 
γίνεται εμφανής.

Η σημασία που δίνουν στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ στον τομέα της επικοινωνί-
ας φαίνεται από το γεγονός πως 
στον χθεσινό πρωινό καφέ κε-
ντρικό θέμα της ατζέντας ήταν 
η ΕΡΤ με αφορμή και το σημερι-
νό νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ. Από 
βασικό συνεργάτη του Αλέξη Τσί-
πρα προκύπτει πως το ενδεχόμε-
νο να σταματήσουν να εμφανί-
ζονται τα στελέχη του κόμματος 
στη δημόσια τηλεόραση παραμέ-
νει μόνο ως «όπλο» στο τραπέζι. 
Καμία εισήγηση για να προχωρή-
σει η αξιωματική αντιπολίτευση 
σε μια τέτοια κίνηση δεν έγινε 
χθες, ενώ όσοι τοποθετήθηκαν σε 
σχέση με διαρροές που υπήρξαν 
για «εμπάργκο», σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Κ», τάχθηκαν κατά 
μιας τέτοιας πιθανότητας. Στην 
Κουμουνδούρου έχουν αξιολογή-
σει ότι οι προηγούμενες ανάλο-
γες πρωτοβουλίες δεν απέδωσαν 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
και συνεπώς έχουν αποφασίσει 
να αναδείξουν το θέμα διά της 
κοινοβουλευτικής οδού. 

Εξακολουθούν να θεωρούν 
πως το «ραβασάκι» που τοιχο-
κολλήθηκε σε εσωτερικό χώρο 
της ΕΡΤ, για το πώς θα καλυφθεί 
η επίσκεψη του πρωθυπουργού 
στην Ικαρία, είναι θέμα μείζονος 
πολιτικής σημασίας. Σε αυτή τη 
γραμμή ήδη είναι έτοιμη η τρο-
πολογία η οποία βασίζεται στην 
πρόταση του Αλέξη Τσίπρα που 
προβλέπει διακομματική συναί-
νεση στην Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να 
ορίζεται ο πρόεδρος της δημόσιας 
τηλεόρασης. Σύμφωνα με πληρο-

φορίες, θα αναφέρεται πως η πλει-
οψηφία πρέπει να ορίζεται στα 
4/5, ώστε να απαιτείται η συμμε-
τοχή και μικρότερων κομμάτων.

Οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ 
σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ανα-
μένεται να συνεχιστούν, αφού 
σκοπεύουν να ασκήσουν πίεση 
και στον Κώστα Τασούλα σε σχέ-
ση με τη λειτουργία της Βουλής. 
Η πρόταση για προ ημερησίας 
συζήτηση, που είχε καταθέσει 
η αξιωματική αντιπολίτευση για 
ζητήματα δημοκρατίας, δεν έγινε 

αποδεκτή και στην Κ.Ο. προσα-
νατολίζονται ήδη στην επανακα-
τάθεσή της. Στη χθεσινή πρωινή 
σύσκεψη εκτίμησαν πως το Μα-
ξίμου προσπαθεί να αποφύγει το 
«σκληρό ροκ» μέσα στην Ολο-
μέλεια, καθώς, όπως υποστήρι-
ξαν, αναδεικνύονται οι αδυναμίες 
της διακυβέρνησης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Ο προγραμμα-
τισμός περιλαμβάνει επίσης την 
παρουσίαση του προγράμματος 
του κόμματος για το ΕΣΥ το επό-
μενο δεκαήμερο, ενώ μέσα στον 
μήνα θα είναι έτοιμη και η πρότα-
ση για το ιδιωτικό χρέος.

Τροπολογία για την ΕΡΤ
καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ

Θα προβλέπει  
ο πρόεδρος της δημό-
σιας τηλεόρασης να 
ορίζεται με διακομμα-
τική συναίνεση από 
την Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας  
της Βουλής.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ
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ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. «Ανησυχία» προξε-
νεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
προώθηση των διαβατηρίων εμ-
βολιασμού από τον Ελληνα πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, 
σύμφωνα με δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Φρανκφούρτερ Αλγκεμά-
ινε». «Εκπρόσωπος της Κομισιόν 
επεσήμανε στην εφημερίδα ότι 
τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνή-
σει σε κοινή γραμμή όσον αφορά 
τα ταξίδια από τρίτες χώρες και 
αυτή δεν προβλέπει διευκολύν-
σεις για άτομα που έχουν εμβο-
λιαστεί», ανέφερε. 

Παράλληλα ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας διεμήνυσε αρ-
γά χθες το βράδυ ότι ένα τέτοιο 
πιστοποιητικό δεν θα μπορούσε 
να αποτελεί προαπαιτούμενο για 
ταξίδια καθώς δεν υπάρχουν αρ-
κετά εμβόλια. 

Τον Ιανουάριο η Κομισιόν και 
η πλειονότητα των κρατών-μελών 
είχαν χαρακτηρίσει τις συζητήσεις 
περί διαβατηρίου εμβολιασμών 
«πρώιμες». Αυτή τη στιγμή και 
για το ορατό μέλλον, το κριτήριο 
εισόδου στην Ε.Ε. για τουρίστες 
προερχόμενους από τρίτες χώρες 
είναι η υγειονομική κατάσταση 
των κρατών και όχι οι εμβολια-
σμοί. Ετσι, επιτρέπεται η είσο-
δος στη ζώνη Σένγκεν σε τουρί-
στες προερχόμενους μόνο από έξι 
χώρες, στις οποίες τις τελευταίες 
14 ημέρες ο δείκτης μολύνσεων 
δεν ξεπερνά το 25 ανά 100.000 
κατοίκους. 

Στο Ισραήλ, παρά τη μεγάλη 
πρόοδο στους εμβολιασμούς, ο 
δείκτης βρίσκεται λίγο κάτω από 
το 100. Επειδή οι μετακινήσεις 
στο εσωτερικό της ζώνης Σέν-
γκεν είναι ελεύθερες, η Ελλάδα 

θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
πύλη εισόδου τουριστών σε όλη 
την Ευρώπη. 

Το ίδιο θα μπορούσε να συμ-
βεί και με την Κύπρο, ο πρόεδρος 
της οποίας, Νίκος Αναστασιάδης, 
υπέγραψε την Κυριακή αντίστοι-
χη συμφωνία με το Ισραήλ. 

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός 
Νετανιάχου επισημαίνει ότι το 
σύστημα των διαβατηρίων εμβολι-
ασμού δεν θα τεθεί σε λειτουργία 
σύντομα, ενώ και μόνο η ύπαρ-
ξή του λειτουργεί ως κίνητρο για 
τον πληθυσμό ώστε να προσέλ-
θει το ταχύτερο στα εμβολιαστι-
κά κέντρα. 
«Τουριστικούς διαδρόμους» ζη-
τούν και άλλα κράτη του ευρωπα-
ϊκού Νότου, όπως η Ισπανία και 
η Πορτογαλία, ενώ εφαρμογή που 
μοιάζει με το διαβατήριο εμβολια-
σμών αναπτύσσουν η Δανία και η 
Σουηδία. Σε επίπεδο Ε.Ε. σχεδιά-
ζεται ένα ηλεκτρονικό διαβατήριο 
εμβολιασμών που θα αφορά όλους 
τους πολίτες. Η εφαρμογή αυτή, 
ωστόσο, θα χρησιμοποιηθεί για 
υγειονομικούς σκοπούς και όχι 
για το άνοιγμα του τουρισμού. 

«Κάποιου είδους» διαβατήρια 
εμβολιασμού βλέπει και ο εντεταλ-
μένος της Παγκόσμιας Οργάνω-
σης Υγείας για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, Νταβίντ Ναμπάρο. 
«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι 
τους προσεχείς μήνες θα δούμε 
εξελίξεις ως προς τις προϋποθέ-
σεις για την ελεύθερη μετακίνη-
ση. Αναμφίβολα, κάποιου είδους 
πιστοποιητικό εμβολιασμού θα 
παίξει σημαντικό ρόλο», σημείωσε 
ο Ναμπάρο μιλώντας στο βρετα-
νικό τηλεοπτικό δίκτυο SkyNews. 

FAZ, THE GUARDIAN

«Eπίσημη πρώτη» έκαναν χθες τα 
ξενοδοχεία καραντίνας στη Βρε-
τανία. Οσοι, πλέον, εισέρχονται 
σε Αγγλία και Σκωτία από 33 κρά-
τη υψηλού κινδύνου, ασχέτως αν 
είναι Βρετανοί υπήκοοι ή μόνιμοι 
κάτοικοι, οφείλουν να παραμεί-
νουν επί δέκα ημέρες σε κάποιο 
από τα ξενοδοχεία καραντίνας που 
καθόρισε η βρετανική κυβέρνηση, 
καλύπτοντας, μάλιστα, το κόστος 
διαμονής. Το αυστηρό μέτρο στο-
χεύει στην ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου διασποράς των επικίνδυ-
νων μεταλλάξεων του κορωνοϊού. 

Η βρετανική μετάλλαξη ανι-
χνεύθηκε σε κρούσματα ακόμη και 
στη Νέα Ζηλανδία. Οι κάτοικοι του 
Οκλαντ τέθηκαν εκ νέου σε καθο-
λικό lockdown μέχρι τα μεσάνυ-
χτα της Τετάρτης, ενώ η υπόλοιπη 

χώρα σε καθεστώς επαγρύπνησης. 
Η Καμπέρα ανέστειλε αμέσως την 
ισχύ της ασφαλούς ταξιδιωτικής 
φυσαλίδας με τη Νέα Ζηλανδία, 
που επέτρεπε την ελεύθερη  μετα-
κίνηση μεταξύ των δύο κρατών. Τις 
επόμενες 72 ώρες, όλες οι πτήσεις 
από Νέα Ζηλανδία θα θεωρούνται 
προερχόμενες από «κόκκινη ζώνη» 
και οι επιβάτες τους θα πρέπει να 
παραμένουν σε καραντίνα επί 14 
ημέρες. Πιο αισιόδοξη εξέλιξη είναι 
η μείωση των ημερήσιων κρουσμά-
των τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ 

κάτω από τις 100.000, για πρώτη 
φορά έπειτα από μήνες. 

Οργή, κυρίως στον τομέα της 
φιλοξενίας, προκάλεσε η αιφνίδια 
απόφαση της νέας ιταλικής κυβέρ-
νησης να αναστείλει τη λειτουργία 
των χιονοδρομικών κέντρων μέχρι 
τις 5 Μαρτίου, ενώ χάος επικρά-
τησε στα σύνορα της Γερμανίας 
μετά την απαγόρευση διέλευσης 
από την Τσεχία και το αυστρια-
κό Τιρόλο. Στους συνοριακούς 
σταθμούς συγκεντρώθηκαν –και 
αναγκάστηκαν από τη γερμανική 

αστυνομία να επιστρέψουν– τουλά-
χιστον 5.000 άνθρωποι. Ανησυχία 
για το μονομερές μέτρο εξέφρασε 
την Κυριακή ο επίτροπος Δικαιο-
σύνης της Ε.Ε. Ντιντιέ Ρέιντερς. 
Επίσης, την αντίρρησή της δημο-
σιοποίησε σε συνέντευξή της στην 
«Augsburger Allgemeine» και η επί-
τροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, 
τονίζοντας ότι τα κλειστά σύνορα 
δεν θα αποτρέψουν τη «διέλευση» 
του κορωνοϊού. Οχι στις ψευδείς ελ-
πίδες για προσεχή χαλάρωση των 
μέτρων ζήτησε χθες ο επικεφαλής 

της κοινοβουλευτικής ομάδας των 
Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών, 
Ραλφ Μπρίνκχαους. Στη Γερμα-
νία, άλλωστε, επιβεβαιώθηκε, εκ-
πλήσσοντας τους επιστήμονες, η 
επανεμφάνιση της δανικής μετάλ-
λαξης των μινκ (cluster 5) σε του-
λάχιστον 10 κρούσματα, μετά τον 
θάνατο ενός ηλικιωμένου σε οίκο 
ευγηρίας της Βαυαρίας. Τέλος, την 
παράδοση των πρώτων δόσεων του 
εμβολίου CureVac προς τα τέλη της 
χρονιάς ανακοίνωσε η φαρμακοβι-
ομηχανία Bayer. 

Μέτρα κατά των νέων μεταλλάξεων Διαφωνεί η Ε.Ε.
για τα διαβατήρια
εμβολιασμού 

Ξενοδοχεία καραντίνας στη Βρετανία, το στέλεχος των μινκ επέστρεψε στη Γερμανία

Η βρετανική μετάλλαξη 
ανιχνεύθηκε σε κρού-
σματα ακόμη 
και στη Νέα Ζηλανδία, 
με τη χώρα να τίθεται 
σε καθεστώς  
επαγρύπνησης.
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Σημαντική νίκη στις τοπικές εκλο-
γές της Καταλωνίας, με αντίκτυ-
πο στο ευρύτερο πολιτικό σκη-
νικό της Ισπανίας, κατήγαγαν 
οι υποστηρικτές της απόσχισης. 
Τριάμισι χρόνια ύστερα από την 
οξεία συνταγματική κρίση που 
προκάλεσε το παράτυπο δημο-
ψήφισμα του 2017 υπέρ της ανε-
ξαρτησίας, τα κόμματα που την 
υποστηρίζουν κέρδισαν για πρώ-
τη φορά την πλειοψηφία, τόσο σε 
ψήφους (51%) όσο και σε έδρες 

στο τοπικό Κοινοβούλιο (74 σε 
σύνολο 135, τέσσερις παραπάνω 
από τις προηγούμενες εκλογές).

Πρώτο κόμμα σε ψήφους, με 
μικρή διαφορά, αναδείχθηκαν οι 
Σοσιαλιστές του Ισπανού πρω-
θυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, οι 
οποίοι αντιτίθενται στην απόσχι-
ση. Συγκέντρωσαν το 23% των 
ψήφων και 33 έδρες, όσες και η 

Ρεπουμπλικανική Αριστερά της 
Καταλωνίας (ERC), η ισχυρότερη 
δύναμη του αποσχιστικού μπλοκ. 
Πιθανότατα, όμως, ο απερχόμε-
νος κυβερνήτης της Καταλωνίας 
και στέλεχος της ERC, Πέρε Αρα-
γκονές, θα διατηρήσει το αξίωμά 
του σχηματίζοντας κυβέρνηση 
με τη στήριξη των δύο άλλων 
αποσχιστικών κομμάτων, του 
κεντροδεξιού Μαζί για την Κα-
ταλωνία και της αριστερής Λα-
ϊκής Ενότητας. 

Καθοριστικό ρόλο στον σχη-
ματισμό της νέας τοπικής κυβέρ-
νησης θα παίξει ένας άνθρωπος 
που βρίσκεται στη φυλακή. Πρό-
κειται για τον ηγέτη της ERC, 
Οριόλ Τζουνκέρας, ο οποίος εκτί-
ει ποινή κάθειρξης 13 ετών για 
τον ρόλο του στην προσπάθεια 
απόσχισης το 2017.

Την Κυριακή, ο Τζουνκέρας 
είχε τη δυνατότητα να πανηγυ-
ρίσει τη νίκη του αποσχιστικού 
μπλοκ μαζί με τους ομοϊδεάτες 
του, καθώς είχε πάρει άδεια από 
τις σωφρονιστικές αρχές.

Την επιτυχία των αυτονομι-
στών μετριάζει το αρνητικό ρε-
κόρ προσέλευσης στις κάλπες, η 
οποία περιορίστηκε στο 53,55%, 
έναντι 79% το 2017, κυρίως λό-
γω κορωνοϊού. Το αποτέλεσμα 

των εκλογών στην Καταλωνία 
υπήρξε ολέθριο για τα κόμματα 
της Κεντροδεξιάς.

Το μέχρι πρότινος κυβερνών 
στην Ισπανία Λαϊκό Κόμμα εξέ-
λεξε μόλις τρεις βουλευτές και ο 
αρχηγός του, Πάμπλο Κασάδο, 
βρίσκεται υπ’ ατμόν. Οι εταίροι 
του Ciudadanos (Πολίτες) συρρι-

κνώθηκαν απελπιστικά, από τις 
36 στις έξι έδρες, και η επιβίωσή 
τους τίθεται υπό αμφισβήτηση. 
Ο μεγάλος κερδισμένος στον συ-
ντηρητικό χώρο ήταν το ακρο-
δεξιό κόμμα Vox, που μπήκε για 
πρώτη φορά στο τοπικό Kοινο-
βούλιο, με 11 έδρες.

REUTERS, EL PAIS

Ανυπομονώντας για άρση των κυ-
ρώσεων που της είχε επιβάλει η 
κυβέρνηση Τραμπ, η Τεχεράνη 
εντείνει την πίεση προς τον Τζο 
Μπάιντεν για άμεση επιστροφή 
των ΗΠΑ στη διεθνή συμφωνία 
γύρω από το πυρηνικό της πρό-
γραμμα, απειλώντας ότι σε διαφο-
ρετική περίπτωση θα περιορίσει 
τους ελέγχους των διεθνών επιθε-
ωρητών στις εγκαταστάσεις της. 

«Αν η άλλη πλευρά (δηλαδή οι 
ΗΠΑ) δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις 
τους μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου, τό-
τε η κυβέρνησή μας θα υποχρεω-
θεί να εφαρμόσει τον νόμο και να 
αναστείλει την εθελοντική εφαρ-
μογή του συμπληρωματικού πρω-
τοκόλλου», προειδοποίησε χθες 
ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανι-
κού υπουργείου Εξωτερικών Σα-
ΐντ Χατιμπζαντέχ. Ο σχετικός νό-
μος προωθήθηκε την περασμένη 
χρονιά από τους σκληροπυρηνι-
κούς, που πλειοψηφούν στο ιρα-
νικό Κοινοβούλιο. Προβλέπει ότι 
από την 21η Φεβρουαρίου 2021 οι 
επιθεωρητές της Διεθνούς Επιτρο-

πής Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δεν 
θα μπορούν να διενεργούν αιφνι-
διαστικούς ελέγχους σε διάφορες 
εγκαταστάσεις ανά την ιρανική 
επικράτεια, όπως συμβαίνει μέχρι 
σήμερα, αλλά μόνο στις επίσημα 
δηλωμένες εγκαταστάσεις του πυ-
ρηνικού της προγράμματος.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει εκφράσει 
τη βούλησή του να επιστρέψουν οι 
ΗΠΑ στην ιστορική συμφωνία του 
2015, από την οποία αποδεσμεύθη-
κε η κυβέρνηση Τραμπ. Μάλιστα, 
όρισε ως ειδικό απεσταλμένο του 

για το Ιράν τον Ρομπ Μάλεϊ, έναν 
από τους αρχιτέκτονες της εν λόγω 
συμφωνίας. Ωστόσο, η κυβέρνηση 
Μπάιντεν θέτει ως προϋπόθεση να 
τηρήσει το Ιράν τις δεσμεύσεις που 
είχε αναλάβει με τη συμφωνία του 
2015, δηλαδή να περιορίσει σημα-
ντικά τον εμπλουτισμό ουρανίου. 
Αντίθετα, η Τεχεράνη ζητεί να προ-
ηγηθεί η άρση των ολέθριων για 
την ιρανική οικονομία κυρώσεων 
που της επιβλήθηκαν.

Μεσολαβητική προσπάθεια 
μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχερά-
νης έχει αναλάβει το Κατάρ. Ο 
υπουργός Εξωτερικών του εμιρά-
του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχ-
μάν αλ Θάνι επρόκειτο να συνα-
ντηθεί χθες με τον πρόεδρο και 
τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, 
στην Τεχεράνη. Επικαλούμενο Ιρα-
νούς αξιωματούχους, το πρακτο-
ρείο Reuters εκτιμά ότι, παρά τη 
σκληρή ρητορική της, η Τεχεράνη 
είναι διατεθειμένη να δείξει ευελι-
ξία έναντι του Μπάιντεν, ώστε να 
διασωθεί η συμφωνία του 2015.

REUTERS, DEUTSCHE WELLE

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το γεγονός ότι 43 Ρε-
πουμπλικανοί γερουσιαστές ψήφι-
σαν για την αθώωση του Ντόναλντ 
Τραμπ και μόνο επτά συμφώνησαν 
με τους Δημοκρατικούς ότι ο τέως 
πρόεδρος είναι ένοχος για υποκί-
νηση ανταρσίας εις βάρος του Κα-
πιτωλίου περιγράφει και τα όρια 
των δυνατοτήτων διακομματικής 
συναίνεσης κατά την προεδρία 
Μπάιντεν. Το μεγαλύτερο κομμάτι 

του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος 
εξακολουθεί να κινείται στην τρο-
χιά του Τραμπ, ο οποίος δηλώνει 
ότι θα παραμείνει στην πολιτική 
και ετοιμάζει συνέντευξη Τύπου. 

Η δίκη του Τραμπ από τη Γε-
ρουσία διήρκεσε μόλις πέντε ημέ-
ρες, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί 

απείλησαν ότι θα εμποδίσουν τους 
διορισμούς των υπουργών του νέ-
ου προέδρου Μπάιντεν και θα δυ-
ναμιτίσουν όλες του τις πολιτικές 
πρωτοβουλίες, εφόσον η δίκη συ-
νεχιστεί με κλήτευση μαρτύρων. 
Η επίσπευση της ψηφοφορίας εί-
χε ως όφελος για τον Λευκό Οίκο 

ότι τελείωσαν οι εκκρεμότητες της 
εποχής Τραμπ και το πεδίο είναι 
πλέον ανοικτό για την υλοποίηση 
των νομοθετικών πρωτοβουλιών 
του Τζο Μπάιντεν. Η πιο επείγου-
σα από αυτές είναι η ψήφιση του 
πακέτου βοήθειας ύψους 1,9 τρισ. 
δολαρίων για την αντιμετώπιση 

των οικονομικών συνεπειών της 
επιδημίας, το οποίο μπορεί να πε-
ράσει με απλή πλειοψηφία.

Αντιθέτως, πολλές άλλες νομο-
θετικές πρωτοβουλίες στην ατζέ-
ντα του νέου προέδρου θα προ-
σκρούσουν στον απαρχαιωμένο 
κανόνα της αυξημένης πλειοψη-
φίας, με βάση τον οποίο τα μέ-
τρα χρειάζονται τουλάχιστον 60 
ψήφους, δηλαδή εν προκειμένω 
τουλάχιστον 10 Ρεπουμπλικανούς 
γερουσιαστές στο πλευρό των Δη-
μοκρατικών. Στα υπέρ του Μπάι-
ντεν είναι ότι η ατζέντα του σε 
θέματα αύξησης του κατώτατου 
μισθού, υγειονομικής περίθαλψης 
κ.λπ. είναι ευρέως αποδεκτή από 
το αμερικανικό εκλογικό σώμα. 
Υπάρχει, φυσικά, και ο παράγων 
Τραμπ, στα σχέδια του οποίου πε-
ριλαμβάνεται η αντικατάσταση 
Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών 
που ψήφισαν για την καταδίκη 
του με υποψηφίους της εμπιστο-
σύνης του, όπως είναι η νύφη του, 
πρώην γυμνάστρια Λάρα Τραμπ. 

NYT, WASHINGTON POST

Ενισχύονται 
οι αυτονομιστές 
στην Καταλωνία

Aπειλεί τον Αμερικανό πρόεδρο η Τεχεράνη

Η δίκη τελείωσε, η προεδρία Μπάιντεν ξεκινάει

Πλειοψηφία των υποστηρικτών 
της απόσχισης στις τοπικές εκλογές

Για πρώτη φορά 
η Ακροδεξιά μπήκε 
στο τοπικό Κοινοβούλιο, 
κατατροπώνοντας 
τα κόμματα 
της Κεντροδεξιάς.

Θα περιορίσει 
τους διεθνείς 
επιθεωρητές, εάν 
οι ΗΠΑ δεν 
επιστρέψουν 
στη συμφωνία 
για το πυρηνικό 
πρόγραμμα.

Το μεγαλύτερο κομμάτι 
των Ρεπουμπλικανών 
εξακολουθεί να κινείται 
στην τροχιά του Τραμπ.

Δ Ι Ε Θ Ν Η  Θ Ε Μ Α ΤΑ

Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί 
διαβάζει ένα σημείωμα του υπουρ-
γού Εξωτερικών του Κατάρ, Αλ Θάνι.

Tο πεδίο είναι πλέον ανοικτό για την υλοποίηση των νομοθετικών πρωτο-
βουλιών του Τζο Μπάιντεν, με πιο επείγουσα την ψήφιση του πακέτου βοή-
θειας λόγω πανδημίας, ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων.

EP
A

RE
U

TE
RS

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α

ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

Αξονική κατά 
καρκίνου πνεύμονα
ΛΟΝΔΙΝΟ. Η αξονική τομογραφία 
μπορεί να ανιχνεύσει το 70% των 
περιπτώσεων καρκίνου του πνεύ-
μονα σε πρώιμα, θεραπεύσιμα στά-
δια, σύμφωνα με νέα βρετανική με-
λέτη. Με την αξονική τομογραφία 
οι όγκοι ανιχνεύθηκαν στα στάδια 1 
ή 2, πριν ο καρκίνος εξαπλωθεί σε 
άλλους ιστούς. «Είναι πραγματικά 
μια σημαντική ανακάλυψη για τον 
καρκίνο του πνεύμονα», δήλωσε 
στην εφημερίδα Guardian ο επικε-
φαλής της μελέτης, δρ Σαμ Τζέιμς, 
από το νοσοκομείο του Πανεπι-
στημιακού Κολεγίου του Λονδίνου. 
Στην έρευνα εξετάστηκαν 12.100 
νυν και πρώην καπνιστές μεταξύ 55 
και 78 ετών. Υποβλήθηκαν σε αξο-
νική τομογραφία, η οποία παρέχει 
τρισδιάστατη και πιο λεπτομερή ει-
κόνα των εσωτερικών δομών του 
σώματος από την τυπική απεικόνι-
ση ακτίνων Χ. Διαπιστώθηκαν 180 
περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμο-
να, εκ των οποίων το 70% ήταν στα 
στάδια 1 ή 2. 
Οι ερευνητές ζητούν η αξονική το-
μογραφία να γίνει τυπική εξέταση 
για άτομα με υψηλό κίνδυνο καρκί-
νου του πνεύμονα. 
 
ΓΙΑ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Εξοντωτική ποινή 
σε ιστότοπο
ΡΩΣΙΑ. Ρωσικό δικαστήριο δημι-
ουργεί ένα «επικίνδυνο προη-
γούμενο» για την ελευθερία του 
Τύπου, επιβάλλοντας πρόστιμο 
205.000 δολα-
ρίων στον ει-
δησεογραφικό 
ιστότοπο Ura.ru 
επειδή δυσφή-
μησε Τσετσένο 
αξιωματούχο, 
όπως δήλωσε 
ο ιστότοπος τη Δευτέρα. Το ανώ-
τατο δικαστήριο της Τσετσενίας 
έχει προγραμματίσει να ακούσει 
την έφεση του Ura.ru την Παρα-
σκευή, κατά της απόφασης που 
έκρινε ότι κατηγορεί ψευδώς τον 
αξιωματούχο για θανατηφόρο τρο-
χαίο. Ο ιστότοπος δήλωσε πως το 
περιστατικό του 2017 δημοσιο-
ποιήθηκε από κρατικά μέσα ενη-
μέρωσης και ότι δεν κατηγόρη-
σε άμεσα τον πρώην εισαγγελέα 
της Τσετσενίας Μουράτ Ζαλζάι-
εφ για πρόκληση δυστυχήμα-
τος. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ύστερα από έρευνα αποδείχθηκε 
ότι ο οδηγός του άλλου οχήματος 
προκάλεσε το θανατηφόρο τρο-
χαίο. Νομικοί εμπειρογνώμονες 
θεωρούν ότι το πρόστιμο ξεπερ-
νάει κάθε προηγούμενο. Μέχρι 
σήμερα, τα ρωσικά δικαστήρια 
δεν έχουν επιβάλει ποτέ πρόστι-
μα ανώτερα των 400 δολαρίων 
ως ηθική αποζημίωση, δήλωσε η 
ανώτερη δικηγόρος του κέντρου 
άμυνας μέσων μαζικής ενημέρω-
σης, Σβετλάνα Κουζεβάνοβα.
 
ΑΠΟ ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ ΠΡΟΣ ΠΟΥΤΙΝ 

Πρόταση 
για συζήτηση
ΚΡΕΜΛΙΝΟ. Ενδιαφέρουσα βρί-
σκει το Κρεμλίνο την πρόταση του 
Αμερικανού επιχειρηματία Ελον 
Μασκ προς τον Βλαντιμίρ Πού-
τιν για μια συ-
ζήτηση μέσω 
της εφαρμο-
γής κοινωνι-
κής δικτύω-
σης Clubhouse. 
Ο εκπρόσω-
πος του Ρώσου 
προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλω-
σε πως θα πρέπει προηγουμένως 
να καταλάβουν σε τι συνίσταται η 
πρόταση. Ο Ελον Μασκ, διευθύνων 
σύμβουλος των εταιρειών Tesla και 
SpaceX, έστειλε μήνυμα μέσω του 
Twitter στον προσωπικό λογαρια-
σμό του Κρεμλίνου την Κυριακή, 
προσκαλώντας τον Πούτιν σε μια 
συζήτηση μαζί του στο Clubhouse.  
«Αρχικά, θέλουμε να το διευκρι-
νίσουμε. Ο πρόεδρος Πούτιν δεν 
χρησιμοποιεί απευθείας τα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, δεν τα 
χειρίζεται ο ίδιος», δήλωσε ο Πε-
σκόφ. Η πρόταση «είναι αναμφί-
βολα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά 
πρέπει κατά κάποιον τρόπο να κα-

ταλάβουμε τι έχει υπόψη του, τι 
προτείνεται. Γι’ αυτό αρχικά θα τα 
διευκρινίσουμε όλα αυτά και μετά 
θα απαντήσουμε».
 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ

Θριαμβευτική νίκη 
του Αλμπίν Κούρτι
ΠΡΙΣΤΙΝΑ. Τις πρόωρες εκλογές 
στο Κόσοβο, την Κυριακή, κέρδι-
σε το αριστερό μεταρρυθμιστικό 
κόμμα Αυτοδιάθεση, του πρώην 
πρωθυπουργού 
Αλμπίν Κούρ-
τι. Ο Κούρτι, 
που είχε εκλε-
γεί στην πρω-
θυπουργία το 
2019 για να πα-
ραμείνει μόλις 
51 ημέρες στην εξουσία, κατήγα-
γε αποφασιστική νίκη εξασφαλί-
ζοντας ποσοστό 48% των ψήφων. 
Την ισχύ τής εν αναμονή κυβέρ-
νησης αναμένεται να ενισχύσει η 
συμμετοχή του υπηρεσιακού πρω-
θυπουργού Βιόζα Οσμάνι, ο οποί-
ος αποχώρησε από το εθνικιστικό 
LDK, που εξασφάλισε μόλις 13% 
των ψήφων. Ανώτατα στελέχη του 
κυβερνώντος κόμματος PDK, όπως 
ο Χασίμ Θάτσι και ο Κάντρι Βέσε-
λι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 
εγκλήματα πολέμου στο Δικαστή-
ριο της Χάγης. Το PDK επέλεξαν 
μόλις 17% των Κοσοβάρων. Οι οπα-
δοί του Κούρτι θεωρούν ότι ο εν 
αναμονή πρωθυπουργός θα δώσει 
τέλος στην κυριαρχία των «βαρώ-
νων» του ανταρτικού αλβανικού 
κινήματος UCK, τους οποίους κα-
τηγορούν για ενδημική διαφθορά 
και στείρο αντισερβικό εθνικισμό. 
Στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό 
τον Κούρτι αναμένεται να συμμε-
τάσχει και το κόμμα της σερβικής 
μειονότητας.
 
ΜΟΥΡΙΝΤ ΜΠΑΡΓΟΥΤΙ

Πέθανε ο ποιητής 
της Παλαιστίνης
ΑΜΜΑΝ. Απεβίωσε την Κυρια-
κή, σε ηλικία 76 ετών, ο φημισμέ-
νος Παλαιστίνιος ποιητής Μουρίντ 
Μπαργούτι, στην πρωτεύουσα της 
Ιορδανίας, Αμμάν, όπου έζησε επί 
χρόνια εξόριστος. Στην είδηση του 
θανάτου του, ο Παλαιστίνιος υπουρ-
γός Πολιτισμού Ατέφ Αμπού Σαΐφ 
επισήμανε ότι ο θάνατός του σημα-
τοδοτεί για τον παλαιστινιακό λαό 
και τον αραβικό κόσμο την απώλεια 
ενός συμβόλου του «εθνικού αγώ-
να και της δημιουργικότητας». Ο 
διάσημος ποιητής, που από το 1967 
ζούσε εξόριστος σε κράτη της Μέ-
σης Ανατολής, έγραφε για την πα-
τρίδα του και την κατοχή της από το 
Ισραήλ. Συνολικά έχει εκδώσει 12 
ποιητικές ανθολογίες και μυθιστο-
ρήματα, ενώ επί χρόνια υπηρέτη-
σε ως ακόλουθος Πολιτισμού της 
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση 
της Παλαιστίνης στη Βουδαπέστη, 
παρότι ο ίδιος δεν στρατεύθηκε πο-
τέ σε κομματικούς σχηματισμούς.
 
ΙΝΔΗ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ

Σύλληψη «συνεργού» 
της Γκρέτα
ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ. Συνελήφθη ως συ-
νεργός της ακτιβίστριας κατά της 
κλιματικής αλλαγής Γκρέτα Τούν-
μπεργκ η 22χρονη Ινδή Ντίσα Ραβί. 
Η νεαρή γυναί-
κα κατηγορείται 
για τη σύνταξη 
και διακίνηση 
εγγράφου που 
αναφέρεται 
στις αγροτικές 
κινητοποιήσεις 
στην Ινδία, το οποίο είχε αναπαρα-
γάγει στο Twitter η Γκρέτα Τούν-
μπεργκ, εκφράζοντας τη στήριξή 
της στους Ινδούς αγρότες. Επίσης, 
το είχε χαρακτηρίσει «εργαλειο-
θήκη» για την ενημέρωση της πα-
γκόσμιας κοινότητας σχετικά με τα 
αιτήματα του αγροτικού κινήματος. 
Η αστυνομία, όμως, το θεώρησε 
απόδειξη συνωμοσίας που στο-
χεύει στον «οικονομικό, κοινωνι-
κό, πολιτισμικό και περιφερειακό 
πόλεμο κατά της Ινδίας». Το Σάβ-
βατο, αστυνομικοί ερεύνησαν την 
κατοικία της Ραβί στην Μπανγκα-
λόρ και στη συνέχεια τη συνέλα-
βαν με τις κατηγορίες της εξέγερ-
σης και συνωμοσίας για διάπραξη 
εγκλημάτων. 
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Επτά λεπτά τρόμου 
αναμένεται να ζήσουν την Πέμπτη 
τα μέλη της ομάδας της NASA, 
υπεύθυνα για την αποστολή του 
εξερευνητικού οχήματος «Επιμο-
νή», καθώς αυτό θα προσεδαφίζε-
ται στον Αρη. Το ρομποτικό όχημα 
αποτελεί σημαντική καινοτομία 
σε σχέση με προηγούμενες αμερι-
κανικές αποστολές στον Κόκκινο 
Πλανήτη, καθώς έχει την ικανότη-
τα να συλλέξει δείγματα εδάφους 
και να τα εγκιβωτίσει σε στεγα-
νούς κυλίνδρους τιτανίου, ανα-
μένοντας τη συλλογή τους από 
μελλοντική αποστολή.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της παρακινδυνευμένης διαδικασίας 
προσεδάφισης, το όχημα θα αρχίσει 

να στέλνει δεδομένα πίσω στη Γη, 
χάρη στα προηγμένα επιστημονικά 
του όργανα. Κάμερες υψηλής ευκρί-
νειας, λέιζερ, μικρόφωνα και άλλα 
επιστημονικά εργαλεία θα βρίσκο-
νται σε διαρκή επικοινωνία με την 
ομάδα εδάφους στη Γη, μεταδίδο-
ντας πληροφορίες. Σαφή στοιχεία 
για ύπαρξη νερού και μορίων ορ-
γανικής ύλης στο μακρινό γεωλο-
γικό παρελθόν του Αρη μπορεί να 
βρίσκονται στα χέρια της επιστη-
μονικής ομάδας της NASA εντός 
μερικών εβδομάδων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκα-
λεί και η χρήση του δοκιμαστικού 

ελικοπτέρου «Ingenuity» («Ευρη-
ματικότητα»), το οποίο αναμένε-
ται να αποδείξει ότι η πτήση αυτό-
νομων αεροσκαφών είναι εφικτή 
στην αραιή ατμόσφαιρα του Αρη. 
Το «Ingenuity» μπορεί επίσης να 

λειτουργήσει ως προπομπός για 
τη χρήση ντρόουνς, τα οποία θα 
μπορούν να λειτουργούν ως μη-
χανικοί ιχνηλάτες για την εξε-
ρεύνηση δυσπρόσιτων τοποθε-
σιών του αφιλόξενου πλανήτη.

Η προσεδάφιση του «Επιμονή» 
ακολουθεί την επιτυχημένη απο-
στολή του οχήματος «Curiosity» 
(«Περιέργεια») το 2012. Το όχη-
μα αυτό παραμένει σε λειτουργία 
εντοπίζοντας νέα στοιχεία για την 
ύπαρξη οργανικής ύλης στο Ορος 
Σαρπ. Τον Μάρτιο του 2004, τα δύο 
ιστορικά εξερευνητικά οχήματα 
«Opportunity» και «Spirit» παρέ-
μειναν ενεργά επί χρόνια, παρό-
τι είχαν σχεδιασθεί για αποστολή 
τριών μηνών.

Στο μεταξύ, την πρώτη φωτο-
γραφία του Αρη έστειλε το διαστη-
μόπλοιο «Αμάλ» («Ελπίδα») των 
Αραβικών Εμιράτων, που βρίσκε-
ται σε τροχιά γύρω από τον πλα-
νήτη. Η φωτογραφία έφθασε χθες 
στο κέντρο ελέγχου πτήσης και 
απεικονίζει τον Ολυμπο, το μεγα-
λύτερο ηφαίστειο του ηλιακού συ-
στήματος. «Πρόκειται για την πρώ-
τη εικόνα του Αρη που προέρχεται 
από αραβικό διαστημόπλοιο», είπε 
την Κυριακή ο εμίρης του Ντου-
μπάι, Μοχάμεντ αλ Μακτούμ. Το 
διαστημόπλοιο, που κατασκευάστη-
κε σε συνεργασία με αμερικανικές 
εταιρείες και έφθασε στον Αρη χά-
ρη σε ιαπωνικό πύραυλο, φιλοδο-
ξεί να προσφέρει συνολική εικόνα 
της μετεωρολογικής δυναμικής του 
Κόκκινου Πλανήτη.

Σε τροχιά γύρω από τον Αρη βρί-
σκεται και το κινεζικό όχημα προσε-
δάφισης «Τιανουέν-1». Σε βίντεο που 
εξασφάλισε το κινεζικό διαστημό-
πλοιο, εμφανίζεται να χρησιμοποι-
εί τους κινητήρες του για να σταθε-
ροποιηθεί σε τροχιά γύρω από τον 
πλανήτη, με κρατήρες της επιφάνει-
ας να είναι εμφανείς κάτω από το 
όχημα. Το «Τιανουέν-1» μεταφέρει 
επίσης ρομποτικό όχημα που θα 
συλλέξει δείγματα εδάφους.

A.P.

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία ανα-
κοίνωσαν τον επικείμενο ερχομό 
του δεύτερου παιδιού τους, ανή-
μερα τη γιορτή του Αγίου Βαλεντί-
νου, οι δούκες του Σάσεξ, πρίγκιπας 
Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ. Πριν από 
λίγους μήνες, σε άρθρο της στους 
New York Times, η Μαρκλ εξιστο-
ρούσε την απώλεια του μωρού που 
κυοφορούσε τον Ιούλιο και τη θλί-
ψη που είχε νιώσει. 

Το νέο μωρό, το φύλο του οποί-
ου, όπως και η πιθανή ημερομηνία 
γέννησης, δεν έχουν γίνει γνωστά, 
θα είναι όγδοο στη σειρά διαδοχής 
του βρετανικού θρόνου. Ταυτόχρο-
να, θα είναι και το υψηλότερο στη 
σειρά διαδοχής μέλος της βασιλικής 
οικογένειας που θα γεννηθεί εκτός 
Βρετανίας. Αν έρθει στο κόσμο στις 
ΗΠΑ, αυτομάτως μπορεί να αποκτή-
σει την αμερικανική υπηκοότητα.

Οπως και ο πρωτότοκος γιος του 
ζευγαριού, Αρτσι, το δεύτερο μωρό 
δεν θα έχει τον τίτλο της βασιλικής 
υψηλότητας ούτε θα είναι πρίγκι-
πας ή  πριγκίπισσα, καθώς αυτό 
ορίζουν οι κανόνες που θέσπισε 
ο Γεώργιος Ε΄. Μπορεί, όμως, να 

λάβει άλλους, ήσσονος σημασίας 
τίτλους ευγενείας, για παράδειγμα 
του λόρδου ή της λαίδης. 

Τη φωτογραφία του Χάρι και της 
εγκύου Μέγκαν τράβηξε εξ απο-
στάσεως, με μια ταμπλέτα iΡad, ο 
φωτογράφος και στενός φίλος του 
ζευγαριού Μίσαν Χάριμαν, ο πρώ-
τος Βρετανός μαύρος φωτογράφος 
στα 105 χρόνια ιστορίας της βρετα-
νικής Vogue που είδε φωτογραφία 
του στο εξώφυλλό της. Μάλιστα, ο 
Χάριμαν δεν μπόρεσε να κρύψει τη 
χαρά του όταν ο Χάρι και η Μέγκαν 
του ζήτησαν να τους βοηθήσει στην 
ανακοίνωση του ευτυχούς γεγονό-
τος. Η επιλογή της ανακοίνωσης της 
εγκυμοσύνης της Μέγκαν ανήμερα 
τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν 
έγινε τυχαία. Η πριγκίπισσα Νταϊά-

να είχε επίσης ανακοινώσει ότι ήταν 
έγκυος στον δευτερότοκο γιο της, 
πρίγκιπα Χάρι, στις 13 Φεβρουαρί-
ου του 1984 και οι εφημερίδες είχαν 
δημοσιεύσει την είδηση ανήμερα τη 
γιορτή των ερωτευμένων.

Λίγες ώρες πριν από τη δημο-
σιοποίηση της επικείμενης γέννη-
σης, το αυστραλιανό περιοδικό τα-
μπλόιντ «New Idea» κυκλοφόρησε 
με εξώφυλλο όπου ανήγγελλε το 
επικείμενο διαζύγιο του Χάρι και 
της Μέγκαν. Παρά τον εντυπωσι-
ακό τίτλο, το σχετικό δημοσίευμα 
αναφέρει απλώς ότι οι κινήσεις και 
οι ενέργειες των δουκών του Σάσεξ 
έχουν φέρει τη βασίλισσα Ελισάβετ 
σε απόγνωση, τη στιγμή που πολύς 
κόσμος απαιτεί να αποστερηθούν 
τους τίτλους ευγενείας τούς οποί-
ους κατέχουν. Αντί, όμως, αυτής της 
εξέλιξης, εκπρόσωπος των Ανακτό-
ρων του Μπάκιγχαμ, σχολιάζοντας 
την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης 
της Μέγκαν, ανέφερε ότι η βασί-
λισσα, ο δούκας του Εδιμβούργου 
και ο πρίγκιπας της Ουαλλίας είναι 
«ενθουσιασμένοι με την είδηση και 
εύχονται στο ζευγάρι τα καλύτερα».

Η αναπάντεχη ανακάλυψη θα-
λάσσιας ζωής σε έναν ογκόλιθο 
κάτω από το ωκεάνιο στρώμα 
πάγου της Ανταρκτικής αλλά-
ζει την αντίληψή μας σχετικά 
με το πώς μπορούν οι οργανι-
σμοί να ζουν σε περιβάλλοντα 
μακριά από το φως του ήλιου. 

Οι ερευνητές μιας ομάδας 
βιολόγων τρύπησαν το πάχους 
900 μ. στρώμα πάγου Φίλχνερ-
Ρόνε για να πάρουν έναν πυ-
ρήνα ιζημάτων από τον βυθό. 
Προς έκπληξή τους ανακάλυ-
ψαν έναν ογκόλιθο που έσφυ-
ζε από ζωή, τον οποίο κατέγρα-
ψε κάμερα που έστειλαν μέσα 
στην τρύπα. Τα πλάνα της κά-
μερας φαίνεται να δείχνουν 16 
σφουγγάρια, μαζί με ακόμη 22 
απροσδιόριστα ζώα, που μπορεί 
να περιλαμβάνουν καρκινοειδή, 
όπως καραβίδες. Είναι η πρώ-
τη φορά που μια τέτοιου είδους 
ακίνητη ζωή βρέθηκε κάτω από 
τους πάγους της  Ανταρκτικής. 

Κατά τον Χάου Γκρίφιθς, μέ-
λος της Βρετανικής Ανταρκτι-
κής Αποστολής (BAS), «υπάρ-
χουν πολλοί λόγοι για τους 
οποίους δεν πρέπει να είναι 
εκεί» η θαλάσσια ζωή που απο-
καλύφθηκε πάνω στον βράχο. 
Πιστεύει ότι τα ζώα επιβιώνουν 
χάρη στα θρεπτικά συστατικά 
που μεταφέρονται στο νερό, 
θερμοκρασίας -2 βαθμών Κελσί-
ου. Το αίνιγμα είναι ότι απέχουν 
πολύ από προφανείς πηγές θρε-
πτικών ουσιών, δεδομένου ότι 
ο ογκόλιθος βρίσκεται 260 χλμ. 
μακριά από τα ανοικτά νερά 
του μπροστινού τμήματος του 
Φίλχνερ-Ρόνε, όπου οι φωτο-
συνθετικοί οργανισμοί μπορούν 
να επιβιώσουν. Παράλληλα, το 
φαγητό των σπόγγων ταξιδεύει, 
πιθανώς, από ακόμη πιο μακριά. 
Δεδομένων όσων γνωρίζουμε 
για τα ρεύματα των ωκεανών 
στην περιοχή, η πλησιέστερη 
τρέχουσα πηγή ηλιακού φωτός 
φαίνεται να απέχει 600 χλμ., 
σύμφωνα με τον Γκρίφιθς. 

Τα ευρήματα είναι σημαντι-
κά, αφού υποδηλώνουν πως η 
ζωή στα πιο σκληρά περιβάλλο-

ντα της Ανταρκτικής είναι πιο 
προσαρμόσιμη και διαφορετική 
από ό,τι πιστεύαμε μέχρι πρότι-
νος. Ακόμη δεν έχει γίνει σαφές 
εάν τα ζώα που βρέθηκαν πά-
νω στον ογκόλιθο είναι γνωστά 
στους επιστήμονες, πόσο καιρό 
ζουν –ορισμένα σφουγγάρια της 
Ανταρκτικής είναι δεκάδων χι-
λιάδων ετών– ή πόσο συχνά τρέ-
φονται: από μία φορά τον χρόνο, 
τη δεκαετία ή τον αιώνα. Υπάρ-
χουν όμως ενδείξεις ότι η ζωή 
σε αυτόν τον ογκόλιθο δεν εί-
ναι μοναδική, καθώς η μαγνητο-
σκόπηση κατέγραψε ένα σφουγ-

γάρι σε άλλον, κοντινό βράχο. 
«Ανακαλύψαμε πως ο βράχος δεν 
είναι κάποιο νεκροταφείο όπου 
προσκολλώνται μερικά όντα, εί-
ναι πιο περίπλοκο από ό,τι νομί-
ζαμε», λέει ο Γκρίφιθς. Καθώς οι 
πάγοι καταρρέουν εξαιτίας της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, 
είδη όπως αυτά που βρίσκονται 
προσκολλημένα στον ογκόλιθο 
μπορεί να αποδειχθούν ανίκανα 
να ανταποκριθούν στις γρήγορες 
αλλαγές στο περιβάλλον. 

Επόμενος στόχος του Γκρί-
φιθς είναι να μελετήσει τα όντα 
πιο προσεκτικά, κάτι που δεν εί-
ναι εύκολο σε ένα τόσο μακρινό 
και αφιλόξενο μέρος. Τα μικρο-
σκοπικά  τηλεκατευθυνόμενα 
οχήματα (ROVs) που χρησιμο-
ποιούνται κατά τη γεώτρηση του 
πάγου, πολύ πιθανό να δώσουν 
απαντήσεις ακόμα και για το πώς 
εξελίχθηκε η ζωή την περίοδο 
κατά την οποία ο πλανήτης ήταν 
σχεδόν εξ ολοκλήρου παγωμέ-
νος, δηλαδή πριν από εκατοντά-
δες εκατομμύρια χρόνια.

Εν αναμονή προσεδάφισης στον Αρη Προσαρμόσιμη  
η θαλάσσια ζωή  
της Ανταρκτικής

Δεύτερο παιδί ενόψει για Χάρι και Μέγκαν

Το ρομποτικό όχημα της NASA «Επιμονή» φθάνει στον πλανήτη την Πέμπτη

Θα συλλέξει δείγματα 
εδάφους και θα τα εγκι-
βωτίσει σε στεγανούς  
κυλίνδρους τιτανίου, 
που θα συλλεχθούν από 
μελλοντική αποστολή.

Ανακαλύφθηκαν,  
για πρώτη φορά,  
ζωντανοί οργανισμοί 
σε ογκόλιθο πάχους 
900 μ., κάτω από  
το ωκεάνιο στρώμα 
πάγου.

Σε πείσμα αυστραλιανού 
περιοδικού, που ανα-
κοίνωσε το επικείμενο  
διαζύγιο του πριγκι- 
πικού ζεύγους.

Δ Ι Ε Θ Ν Η  Θ Ε Μ Α ΤΑ

Η φωτογραφία του Χάρι και της 
εγκύου Μέγκαν που τράβηξε ο στε-
νός φίλος τους Μίσαν Χάριμαν.

RE
U

TE
RS

Καθώς οι πάγοι καταρρέουν, διάφορα ζωικά είδη μπορεί να μην κατα-
φέρουν να ανταποκριθούν στις γρήγορες αλλαγές του περιβάλλοντος.
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Σ Χ Ο Λ Ι Ο
Τ η σ  Τ α σ ο υ λ α σ  Ε π Τ α κ ο ι λ η

«Φιλελεύθερος»
μαδουρισμός

Αλλη Ευρώπη βρίσκει ο Μπάιντεν
Λεμονιά 

στον χιονιά

Χθες στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που διαθέτει 
το τεκμήριο της σοβαρότητας, δήλωσε 
πως τον φιλελευθερισμό στην Ελλάδα 

τον εκφράζει η Αριστερά, καθώς η Δεξιά τον 
έχει εγκαταλείψει εδώ και δεκαετίες. Προφα-
νώς ο πρώην αναπληρωτής υπουργός αγνοεί 
και την Αριστερά και τον φιλελευθερισμό. Δι-
αφορετικά δεν θα έκανε παρόμοια δήλωση. 

Ο φιλελευθερισμός ήταν ανέκαθεν ο 
εχθρός της Αριστεράς, γιατί έχει ως υποκεί-
μενο της Ιστορίας τον άνθρωπο, με τη μο-
ναδικότητα της ύπαρξής του. Δεν τον μπου-
ντρουμιάζει μέσα στη συλλογικότητα της 
κοινωνικής τάξης. Και γι’ αυτό υπερασπίζε-
ται όλα τα δικαιώματά του. Ο φιλελευθερι-
σμός ταυτίζεται με τις ελευθερίες του πολί-
τη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου, το οποίο είναι ένα πλέγμα εγγυήσε-
ων που προστατεύει τους πολίτες από την 
κρατική αυθαιρεσία. 

Ο φιλελευθερισμός ποτέ δεν στηρίχθηκε 
πάνω στη δημιουργία εχθρών που έπρεπε 
να τους εξοντώσει ηθικά, οικονομικά, κοι-
νωνικά και πολλές φορές και βιολογικά. Γι’ 
αυτό στους κόλπους του δεν λειτούργησαν 
ποτέ τρομοκρατικές ομάδες και η βία ποτέ 
δεν ήταν μέρος του πολιτικού οπλοστασίου 
των κομμάτων που τον ασπάζονται. Μέσα 
στο πλαίσιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας 
υπάρχουν ιδεολογικοί και πολιτικοί αντίπα-
λοι και όχι εχθροί. Δεν υπάρχουν διλήμματα 
της μορφής «ή εμείς ή αυτοί», «ή θα τους τε-
λειώσουμε ή θα μας τελειώσουν». Η φιλελεύ-
θερη δημοκρατία δεν «τελειώνει» κανένα. Το 
κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ευρυχωρία 
της, ώστε να χωράνε σε αυτήν και όλοι όσοι 
απεργάζονται την ανατροπή της. 

Στην Ελλάδα, από τη Μεταπολίτευση και 
μετά, τη φιλελεύθερη δημοκρατία την εγκα-
θίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που 
συγχρόνως ήταν και παραμένει ο πατριάρ-
χης της Νέας Δημοκρατίας, του μεγαλύτερου 
κόμματος της νεότερης Ελλάδας. 

Από την άλλη πλευρά, η Αριστερά μπορεί 
να κυβέρνησε, ευτυχώς, μόνον 54 μήνες, αλλά 
σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης, στους 
κοινωνικούς χώρους που κυριαρχούσε πολι-
τικά, αυτό το πετύχαινε με τη βία, τους απο-
κλεισμούς, τις μεθοδεύσεις, τη νόθευση των 
διαδικασιών. Και όταν κυβέρνησε, προσπά-
θησε να ελέγξει ή και να φιμώσει ακόμα τα 
ΜΜΕ και να βάλει στη φυλακή ηγετικά στε-
λέχη της αντιπολίτευσης. Για να μη μιλήσω 
για την απόπειρα εκτροπής το καλοκαίρι του 
2015. Τέλος, η Αριστερά στις διεθνείς σχέσεις 
της αγκάλιασε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα 
των λαϊκών δημοκρατιών, του Κάστρο και 
του Μαδούρο. Ομως φιλελευθερισμός και 
Μαδούρο δεν συμβιβάζονται. 

Το Σάββατο θα κάνει τη δεύτερη δόση 
του εμβολίου. Μετράει τις μέρες ανυ-
πόμονα, σαν παιδί που περιμένει με 

λαχτάρα σχολική εκδρομή· περίμενε, για 
την ακρίβεια, μια και χρόνος παρελθοντι-
κός πρέπει πια να χρησιμοποιείται για ό,τι 
αναφέρεται στη ζωή μας προ κορωνοϊού. 

Στα τηλεφωνήματά μας άλλο θέμα συζή-
τησης δεν υπάρχει από τον ιό που μας κρα-
τάει μακριά. «Να έρθει κι η δική σας σειρά, 
να εμβολιαστείτε, να ελευθερωθούμε, επι-
τέλους, παιδί μου! Λες να καταφέρετε να 
έρθετε για λίγο το Πάσχα; Μακάρι, αλλά κι 
αν δεν μπορέσετε, μην ανησυχείτε για μέ-
να, είμαι καλά. Θα περάσει κι αυτό και θα 
βρεθούμε ξανά το καλοκαίρι...».

Ο μπαμπάς μας, στο μικρό χωριό μας, σ’ 
ένα νησί του Ανατολικού Αιγαίου, φοβίζει... 
τον φόβο μας. Εχω να τον δω από τον Αύ-
γουστο. Δεν έχουμε αγκαλιαστεί από τον 
περασμένο Μάρτιο, όταν ξέσπασε η παν-
δημία. «Θα περάσει κι αυτό», επαναλαμβά-
νει συχνά. Το πιστεύει. Ισως γιατί, στα 82 
του χρόνια, έχει σηκώσει πιο μεγάλα βάρη 
από αυτό της πανδημίας: την ορφάνια, τη 
φτώχια, την απώλεια της γυναίκας του και 
του αδελφού του. «Τι να μου κάνει εμένα ο 
κορωνοϊός; Αυτός πρέπει να με τρέμει, όχι 
εγώ εκείνον», λέει και γελάει.

Στο ρετιρέ της απέναντι πολυκατοικίας 
μένει μια ηλικιωμένη κυρία. Την παρατηρώ 
όλους αυτούς τους μήνες. Μια βεράντα εί-
ναι πια όλος ο κόσμος της. Λιάζεται όποτε 
ο καιρός το επιτρέπει, βαδίζει πέρα-δώθε, 
ακουμπάει στα κάγκελα και παρατηρεί τους 
περαστικούς, αλλά, κυρίως, περιποιείται τα 
φυτά στις γλάστρες της: αγγελικές, λεβά-
ντες, βιβούρνα, γεράνια. Τη βλέπω συχνά 
να σκύβει πάνω τους στοργικά, μπορεί και 
να τους μιλάει, ποιος ξέρει...

Εχει και μια λεμονιά, φορτωμένη με καρ-
πούς. Τόσο πολλά λεμόνια σε τόσο μικρό 
δέντρο δεν έχω ξαναδεί. Πρέπει να είναι 
το καμάρι της. Αυτές τις μέρες την έχει τυ-
λίξει με νάιλον, για να την προφυλάξει απ’ 
τον χιονιά. 

Κάθε τόσο βγαίνει στο μπαλκόνι, να βε-
βαιωθεί ότι η λεμονιά της παραμένει προ-
στατευμένη. Εχουμε πολύ χειμώνα ακόμα 
μπροστά μας – κι όχι ημερολογιακά. 

Η πανδημία συνεχίζει να δοκιμάζει τις 
αντοχές μας. Ας προσπαθήσουμε να κάνου-
με αυτό για τους ανθρώπους γύρω μας, τους 
αγαπημένους μας, αλλά όχι μόνο: να τους 
σκεπάσουμε μ’ ένα κάλυμμα προστατευτι-
κό, μ’ ένα πέπλο κατανόησης, τρυφερότη-
τας και ενσυναίσθησης. Να είμαστε εκεί ο 
ένας για τον άλλο, για να μη μας κάψει ο 
χιονιάς της απελπισίας.

Η κατάληξη της δίκης Τραμπ στη 
Γερουσία ήταν αναμενόμενη 
και έδειξε ότι το Ρεπουμπλικα-

νικό Κόμμα έχει αιχμαλωτιστεί από 
τον Τραμπ και τον τραμπισμό. Είναι 
δηλαδή όμηρος του δημιουργήματός 
του, καθώς ο Τραμπ προέκυψε από 
την πολυετή  λαϊκίστικη ακροδεξιά 
πορεία του συγκεκριμένου κόμμα-
τος, αναδεικνύοντας παράλληλα την 
πραγματικότητα του πολυδιχασμού 
στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Γεγονός που 
δείχνει πόσο δύσκολη υπόθεση είναι 
η επίτευξη στοιχειώδους σύμπνοι-
ας, όπως ευαγγελίζεται ο Μπάιντεν. 
Αγνωστο τι κρύβει το μέλλον για τον 
ίδιο τον Τραμπ και την επιρροή του 
στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, είναι 
όμως σίγουρο ότι τα χαρακτηριστι-
κά του τραμπισμού πολύ δύσκολα 
θα ξεριζωθούν.

Από την άλλη πλευρά, είναι σα-
φές ότι ο Μπάιντεν κάνει γρήγορα 
βήματα για να επαναφέρει τη γραμ-
μή Ομπάμα στην εξωτερική πολιτική 
της χώρας του. Εκ των ουκ άνευ –και 
σωστά– θεωρήθηκε από τη νέα αμε-
ρικανική κυβέρνηση η αποκατάστα-
ση των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές 
χώρες, προκειμένου να εμφανίζεται 
με ενιαίο πρόσωπο, κατά το δυνατόν, 

η λεγόμενη Δύση στην παγκόσμια 
σκακιέρα. Η Ουάσιγκτον δεν κρύ-
βει την επιθυμία της, αναζητώντας 
ταυτόχρονα τρόπους για να ανακτή-
σει την ηγετική της θέση, αλλά είναι 
επίσης ζήτημα η κατάσταση της Ευ-
ρώπης σήμερα και οι προοπτικές της 
στο άμεσο μέλλον. Τα προβλήματα 
στο εσωτερικό και οι προτεραιότη-
τες που θέτει στο εξωτερικό θα κα-
θορίσουν τις αποφάσεις και κινήσεις 
του νέου Αμερικανού προέδρου, όμως 
κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στην ευ-
ρωπαϊκή πλευρά, όπου τα πράγματα 
είναι πιο πολύπλοκα.

Κατ’ αρχάς η Ευρώπη που άφησε 
το 2016 η κυβέρνηση Ομπάμα και αυ-
τή που βρήκε η κυβέρνηση Μπάιντεν 
–η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό απο-
τελεί συνέχειά της– δεν είναι η ίδια. 
Τότε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος 
της Ε.Ε., σήμερα όχι, τότε η Μέρκελ 
μεσουρανούσε, τώρα βρίσκεται στη 
δύση της πολιτικής της καριέρας και 
δεν είναι βέβαιο ποιος θα τη διαδε-
χθεί στη Γερμανία μετά τις εκλογές 

του Σεπτεμβρίου. Τότε δεν υπήρχε 
η πανδημία με τις οικονομικές επι-
πτώσεις της, επιβάλλοντας αλλαγές 
στα ευρωπαϊκά δόγματα οικονομικής 
πολιτικής, μαζί με αποφάσεις εμβά-
θυνσης, όπως η δημιουργία Ταμείου 
Ανάκαμψης και η συλλογική αγορά 
εμβολίων για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Και δεν είναι μόνον αυτά. Στο ίδιο 
διάστημα έγινε πιο σαφές το όραμα 
του Μακρόν για μια Ευρώπη περισ-
σότερο αυτόνομη από τις ΗΠΑ στην 
άμυνα και στην εξωτερική πολιτική, 
ενώ από τη δική του πλευρά το Βε-
ρολίνο αντιτάχθηκε και σε κάποιες 
τελευταίες περιπτώσεις φάνηκε έτοι-
μο να προωθήσει αποφάσεις και πο-
λιτικές ξεκάθαρα «γερμανικές». Το 
είδαμε στα εμβόλια, με τη στάση 
απέναντι στην Τουρκία, που αποτε-
λεί πλέον πρόβλημα, στις επικρίσεις 
αξιωματούχων απέναντι στην Κομι-
σιόν. Δεν ξέρουμε ακόμη μέχρι ποιου 
σημείου θα ακολουθήσει η Ευρώπη 
τις ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία, στο 
Ιράν ή στην Κίνα, με την οποία ήλθε 
σε εμπορική συμφωνία. Ούτε βέβαια 
ξέρουμε ποια θα είναι η επίδραση 
του Ντράγκι ως πρωθυπουργού της 
Ιταλίας ή το αποτέλεσμα των γαλλι-
κών εκλογών του χρόνου…

Γ Ν Ω Μ Η
Τ ο υ  α γ γ Ε λ ο υ  σ Τ α γ κ ο υ
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Συχνά διαφωνώ, 
σαφώς τον εκτιμώ

Kύριε διευθυντά 

Στην «Καθημερινή» της Κυριακής 
7 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκαν 

τρία εξαιρετικά άρθρα σχετικά με 
τα πανεπιστήμιά μας και την κατά-
σταση (ανομίας;) που επικρατεί εκεί. 

Αποφοίτησα από τη Νομική Σχο-
λή του ΑΠΘ το 1967 (προ χούντας) 
και σύμφωνα με τον κ. Νίκο Μαρα-
ντζίδη δεν δικαιούμαι να έχω άποψη 
για το θέμα. Διαφωνώ. Μορφωμέ-
νος ή αμόρφωτος, έχεις το δικαίωμα 
να εκφράσεις τη γνώμη σου (εντός 
των ορίων που ο νόμος ορίζει) και 
οι υπόλοιποι έχουν το δικαίωμα να 
την αξιολογήσουν. 

Και αν ακόμα δεν είχα φίλους κα-
θηγητές και μέλη της Ακαδημίας, και 
αν ακόμη δεν είχα διαβάσει τα εξαι-
ρετικά άρθρα των κ. Ν. Αλιβιζάτου 
και Χ. Τσούκα, πάλι θα τολμούσα 
να εκφράσω γνώμη. Ο καθένας μας 
μπορεί να ξεχωρίσει το μαύρο από 
το άσπρο, το φως από το σκοτάδι. 

Η κατάσταση στα πανεπιστή-
μιά μας είναι φαεινότερη του ηλίου. 
Βεβαίως υπάρχουν εξαιρετικοί και 
φιλότιμοι καθηγητές και φοιτητές. 
Αυτό όμως δεν ακυρώνει το γεγο-
νός ότι τα πανεπιστήμια ελέγχονται 
από τη «συντροφιά» των διαφόρων 
βαθμίδων καθηγητικού προσωπικού 
και τρομοκρατούνται από σπείρες 
θολών κομματικών, και μη, ταγμά-
των εφόδου. Αυτά, κ. Μαραντζίδη, 
δεν λύνονται με περισσότερα χρή-
ματα. Τα συμβούλια των πανεπι-
στημίων δεν κόστιζαν τίποτα. Διώ-
ξαμε όμως μοναδικούς σε ήθος και 
γνώσεις καθηγητές, όπως οι κ. Δ. 
Μπερτσιμάς στο ΕΚΠΑ και Α. Οντό-
νι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. 

Αυτοί που τα σπάνε στα πανεπι-
στήμια δεν το κάνουν γιατί ζητούν 
και άλλα χρήματα. Μη φοβάστε, κ. 
Μαραντζίδη, τα χρήματα πηγαίνουν 
εκεί όπου παράγεται έργο. 

ΥΓ.: Εκτιμώ ιδιαίτερα τις απόψεις 
που εκφράζει ο κ. Μαραντζίδης 
στην «Καθημερινή», άσχετα αν 
συχνά διαφωνώ. 

Δ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

O tempora o mores 
και έπεται συνέχεια

Κύριε διευθυντά

Εδώ και μέρες ζούμε περίοδο απο-
καλύψεων φαινομένων σεξουαλι-

κών παρενοχλήσεων και βιασμών 
σε όλους σχεδόν τους εργασιακούς 
χώρους, ιδιαίτερα όμως στον καλλι-
τεχνικό. Σε μια έρευνα απάντησαν 
οι Ελληνίδες πως οι επτά στις δέκα 
υπέστησαν σεξουαλική παρενόχλη-
ση ή κακοποίηση στον τόπο εργασί-
ας. Στον καλλιτεχνικό χώρο έχουμε 
πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα, επει-
δή εδώ υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι, 
άρα είναι εύκολο οι ισχυροί, δηλαδή 
οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί και οι 
προϊστάμενοι, να εκμεταλλευτούν 
τα θύματά τους για έναν μικρό ρό-
λο ή μια «προώθηση». Αλήθεια, όλοι 
αυτοί, ακόμη και οι ηθοποιοί μας, τι 
γραμματικές γνώσεις έχουν; Και τι 
σχολές τελείωσαν; Παλιότερα υπήρ-
χε και επιτροπή ταλέντων, με ένα πι-
στοποιητικό της επιτροπής γινόσουν 
σερ Λόρενς Ολίβιε. Σήμερα βλέπουμε 
πως οι ίδιοι ηθοποιοί σκηνοθετούν 
όχι μόνο τα έργα που παίζουν, αλλά 
και τολμούν να διορθώνουν έναν 
Ιψεν ή έναν Σαίξπηρ ή και έναν Σο-
φοκλή για να τον προσαρμόσουν στις 

ανύπαρκτες σκηνοθετικές τους ικα-
νότητες. Αυτό λέγεται «Υβρις». Κά-
ποιος ηθοποιός μού έλεγε πως εάν 
θελήσουμε να πάμε στην Αμερική 
για δουλειά ως κομπάρσοι, θα πρέ-
πει να περάσουμε από οντισιόν στο 
«Ακτορς Στούντιο». Για να είμαστε 
δίκαιοι, για κάθε καταγγελία θα πρέ-
πει να καλείται και η άλλη πλευρά 
να απαντήσει. «Μηδενί δίκην δικά-
σεις, πριν αμφοίν μύθον ακούσης».

Να υπενθυμίσω στους νεότερους 
ποια θύματα 10, 15 ετών υπέστησαν 
τέτοιες βαρβαρότητες και δεν ήξε-
ραν τι συνέβαινε στα αθώα σωμα-

τάκια τους και δεν το ξέχασαν ποτέ. 
Είναι τα κοριτσάκια εκείνα που στα 
πέτρινα χρόνια 1946-1955 τα έστελ-
ναν απ’ τα χωριά οι γονείς τους σε 
πλούσιες οικογένειες ως υπηρέτριες, 
τζάμπα με την υπόσχεση πως θα τα 
αποκαταστήσουν με έναν καλό γά-
μο; Τα περισσότερα από αυτά υπέ-
κυπταν στα πολυποίκιλα βίτσια των 
αφεντικών τους.

Τώρα με τη φόρα που πήραν όλοι 
να βλέπουν όλους ως βιαστές πριν 
από 25 ή 30 χρόνια, φοβάμαι μήπως 
μεταβάλουμε τη χώρα μας σε μιαν 
απέραντη «Λυσιστρατιάδα». Οσον 

αφορά τους κανιβαλισμούς των κα-
τά φαντασίαν νέων σκηνοθετών μας 
στην πρόβα ή στη σκηνή ή όταν πέ-
φτει η αυλαία μας, που λένε ότι γίνε-
ται αυτό για να βγει ένα καλό αποτέ-
λεσμα, αυτά πού τα έμαθαν; Μήπως 
από τον Αϊζενστάιν ή τον Ταρκόφσκι; 
Αν τους γνωρίζουν βέβαια. 

Τέλος γι’ αυτόν που έχει το θρά-
σος να ανεβάσει τον Αίαντα, ας φρο-
ντίσει τουλάχιστον το ξίφος που θα 
πέσει πάνω του να είναι ατσάλινο 
για το καλό της τέχνης. Να αναφω-
νήσω «o tempora o mores» ή από 
τη Θεία Κωμωδία του Δάντη: «Ρίξε 
μια ματιά και φύγε». 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, 

συγγραφέας 
Στόμιο Λάρισας 

Τι είχε πει ο Φλωράκης 
για τη «17 Νοέμβρη»

Kύριε διευθυντά 

Πολύς θόρυβος γίνεται τελευταία 
με αφορμή τον Κουφοντίνα: άρ-

θρα, τηλεοράσεις, social media κ.λπ. 
μας πλημμυρίζουν καθημερινά. Σκέ-
φτηκα λοιπόν ότι είναι επίκαιρο να 
κάνω γνωστή τη γνώμη που είχε ο 
Χαρίλαος Φλωράκης για τη «17 Νο-
έμβρη». Στα τέλη του 20ού αιώνα 
(1999), σε ένα οικογενειακό δείπνο, 
τον είχα ρωτήσει: 

«Καλά, Χαρίλαε, αυτοί της “17 Νο-
έμβρη” λένε ότι είναι αριστεροί, αγω-
νιστές και επαναστάτες. Εσύ τι λες;» 

«Ακουσε εδώ! Ενα πράγμα εί-
ναι να μακελεύεσαι με Γερμανούς 
και λοκατζήδες στα βουνά και άλλο 
να πυροβολείς πισώπλατα άοπλους 
ανθρώπους!» 

Νομίζω ότι με το γνωστό δωρικό 

του ύφος, και σε λίγες λέξεις, αυτός ο 
αγωνιστής και ηγέτης της Αριστεράς 
κατέδειξε το ποιος είναι πραγματικός 
επαναστάτης και ποιος «γιαλαντζί». 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΑΣ

Εχουμε γίνει 
(και) επιφυλακτικοί

Κύριε διευθυντά

Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά 
με τις ανακοινώσεις των αρμο-

δίων, τις σχετικές με τα κρούσματα 
της πανδημίας. Αναφέρουν καθη-
μερινά τον αριθμό των νέων κρου-
σμάτων και τον αριθμό των τεστ 
και εκτιμούν ότι η κατάσταση γί-
νεται καλύτερη ή χειρότερη ανά-
λογα με τον απόλυτο αριθμό των 
νέων κρουσμάτων. Αυτό όμως δεν 
αποτελεί επιστημονική, ούτε καν 
λογική άποψη, διότι είναι άλλο ο Χ 
αριθμός σε 10.000 τεστ και άλλο σε 
40.000 τεστ. Γιατί δεν μας λένε αν ο 
συντελεστής αυξάνεται ή μειώνεται, 
αντί να μας λένε ότι τα κρούσματα 
αυξομειώνονται, ώστε να καταλα-
βαίνουμε όλοι προς τα πού πάμε; 
Κάτι ακόμα: Οι νοσοκομειακοί για-
τροί και το νοσηλευτικό προσωπι-
κό, δηλαδή οι άνθρωποι που κατά 
τεκμήριο γνωρίζουν καλύτερα την 
κατάσταση, αρνούνται κατά 50% 
να εμβολιαστούν, γιατί; Αυτά κά-
νουν τον κόσμο να δυσπιστεί, να μη 
συμμορφώνεται και να κλονίζεται η 
εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση.

Εγώ και αρκετοί που γνωρίζω και 
που δεν είμαστε αντιδραστικοί, γί-
ναμε επιφυλακτικοί για ό,τι ακούμε 
και για ό,τι μας λένε ότι οφείλουμε 
να κάνουμε. Γιατί;

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Παλαιό Φάληρο

Θερμή παράκληση προς τους επιστολογράφους
 της «Καθημερινής». Οι επιστολές σας να είναι μικρής έκτασης 

(μέχρι 250 λέξεις), διότι αναγκαστικώς θα περικόπτονται. 
Αποστολή στο e-mail: epistοles@kathimerini.gr

Κύριε διευθυντά 

Με αφορμή επιστολή που δη-
μοσιεύθηκε στο φύλλο της 

10ης Φεβρουαρίου, έχω να προ-
τείνω μια λύση για τα κατά γενι-
κή ομολογία «άθλια» πεζοδρόμια 
της Αθήνας. Η λύση αυτή έγκει-
ται στην καθιέρωση μιας σχε-
τικής τεχνικής προδιαγραφής. 
Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι τέτοια 
προδιαγραφή ήδη εφαρμόζεται 
από δήμους προηγμένων χωρών. 

Είναι φανερό ότι πρέπει να 
αφορά σημαντικές σχετικές πα-
ραμέτρους, όπως αντοχή στην 
κρούση και στην τριβή, ολισθη-
ρότητα στεγνής και βρεγμένης 

επιφάνειας, μέγιστη επιτρε-
πόμενη υψομετρική διαφορά 
ανάμεσα στις πλάκες, ποιότη-
τα υποστρώματος, συνδετικό 
υλικό για τους αρμούς, απόχρω-
ση της επιφάνειας κ.ά. 

Η αρμόδια αρχή (ο δήμος;) 
δεν έχει παρά να απευθυνθεί σε 
φορείς όπως το ΤΕΕ, το ΕΜΠ, ο 
ΕΛΟΤ και φυσικά ο Διεθνής Ορ-
γανισμός Τυποποίησης (Interna-
tional Standards Organization 
- ISO) που εδρεύει στη Γενεύη.  
Με την ελπίδα ότι θα αναληφθεί 
επιτέλους σχετική πρωτοβουλία. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Αθήνα

Στρωμένη λύση για τα πεζοδρόμια
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Ρηχά είναι, μπείτε.
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Μεταρρυθμίζεται το Δημόσιο;

Φωνές χωρίς φωνή

Οι Ρεπουμπλικανοί
τρέφουν τον τραμπισμό

Ευημερία
ή άμυνα;

Σπάνια όσοι ζουν στο σήμερα 
μπορούν να αντιληφθούν τη 
ζωή τους σε ιστορικό χρό-

νο. Η συνήθεια, οι επιθυμίες, οι 
στόχοι, οι φιλοδοξίες ενός αν-
θρώπου διαμορφώνονται μέσα 
σε ένα κοινωνικό περιβάλλον με 
νόρμες, αντιλήψεις και θεωρή-
σεις δεκαετιών. Τα χρόνια της 
λιτότητας έφεραν στην επιφά-
νεια ένα σχεδόν αρχαϊκό δίπολο 
(«μνημόνιο - αντιμνημόνιο»), το 
οποίο ορισμένοι επιχείρησαν να 
εξελίξουν στη συνέχεια σε «Αρι-
στερά - Δεξιά», με όρους εξίσου 
διχαστικούς, σαν η χώρα να δια-
νύει ακόμα τη δεκαετία του ’50. 
Στην πραγματικότητα η συζήτη-
ση αυτή είναι αποπροσανατολι-
στική, αναπαράγει απόψεις που 
«παίζουν» εύκολα στα κοινωνικά 
δίκτυα και στα τηλεοπτικά πα-
ράθυρα και, εντέλει, κρύβει την 
αλήθεια. Η μεγάλη εικόνα είναι 
ότι οι δυτικές κοινωνίες έχουν 
φθάσει σε ένα σημείο να μπο-
ρούν να συζητούν πια όχι μόνο 
για την ευημερία της πλειονότη-
τας, αλλά και για την καλύτερη 
ζωή, την υπερκέραση ταμπού 
και το δικαίωμα στην ατομική 
έκφραση του ατόμου ανεξάρτη-
τα από οποιαδήποτε επιλογή. Αν 
έχει αποτελέσματα αυτή η δια-
δικασία, και σε τι βαθμό, είναι 
μια άλλη συζήτηση.

Η Ευρώπη συμπεριφέρεται 
ωστόσο σαν νησί. Αυτές οι ίδιες 
συζητήσεις διεξάγονται και στην 
περιφέρεια της Ευρώπης, με ένα 
σημαντικό πρόσθετο στοιχείο. 
Οτι οι κοινωνίες της περιφέρειας 

δεν έχουν επιλύσει τα βασικά, η 
ελευθερία δεν είναι δεδομένη. 
Εν ολίγοις απουσιάζει το ψωμί, 
ως εκ τούτου η κουβέντα για 
το αποκαλούμενο «wellness», 
δηλαδή την ευεξία, πάει περί-
πατο. Οι ίδιες κοινωνίες είναι 
ποικιλοτρόπως δυναμικές, όχι 
μόνο λόγω της δημογραφίας, 
αλλά και των ριζοσπαστικών κι-
νημάτων που προκύπτουν στο 
εσωτερικό τους. 

Στη σκέψη πολλών, η προ-
σπάθεια της Ευρώπης να κρα-
τήσει σταθερά το τιμόνι με σκο-
πό την ευημερία των πολιτών 
της βρίσκεται σε αντίθεση με 
τις απειλές που την περικυκλώ-
νουν, ολοένα και πιο απειλητικά. 
Μια τέτοια συζήτηση είναι αντι-
παραγωγική. Δεν μπορεί εβδο-
μήντα πέντε χρόνια ιστορικής 
εξέλιξης να μπουν στον «πάγο» 
(μαζί με τη δημοκρατία βέβαια) 
λόγω κάποιας απειλής. Οφείλει, 
όμως, η Ευρώπη και κυρίως οι 
μεγαλύτερες χώρες (Γερμανία, 
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολω-
νία) να αντιληφθούν την Ε.Ε. ως 
ένα εργαλείο που τις φέρνει πιο 
κοντά για να αντιμετωπίσουν 
αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. 

Για να γίνει αυτή η συζήτηση 
ουσιαστικά, απαιτούνται ουσι-
αστικές συγκλίσεις. Και για να 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει οι 
ίδιοι οι πληθυσμοί της Ευρώπης 
να ενθαρρυνθούν να λάβουν μέ-
ρος σε αυτή τη συζήτηση. Διότι 
δίχως εξωτερική άμυνα, και η 
ευημερία τους θα πάψει να εί-
ναι δεδομένη. 

Πολλοί θα ήθελαν να ξεχά-
σουν την τετραετία Τραμπ 
και αυτός να μνημονεύε-

ται μόνο ως παράδειγμα για το 
πώς η δημοκρατία εμπεριέχει το 
σπέρμα της υπονόμευσής της 
αλλά και μηχανισμούς επανόρ-
θωσης και επιβίωσης – τις εκλο-
γές και τους θεσμούς που στο-
χεύουν στην ισορροπία μεταξύ 
των εξουσιών. Η αδυναμία της 
Γερουσίας, όμως, να τον κατα-
δικάσει για κατάχρηση εξουσίας 
καθιστά τον τέως πρόεδρο προ-
άγγελο νέων δεινών. Θέτει σε 
κίνδυνο τη δημοκρατία, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και την Αρ-
χή του νόμου όχι μόνο στις ΗΠΑ, 
αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, 
υπονομεύοντας  τον κεντρικό 
άξονα της εξωτερικής πολιτι-
κής της κυβέρνησης Μπάιντεν. 

Από τους 100 γερουσιαστές, 
οι 57 ψήφισαν υπέρ της κα-
ταδίκης Τραμπ, ήτοι και οι 50 
Δημοκρατικοί και 7 από τους 
Ρεπουμπλικανούς. Επρεπε να 
ψηφίσουν κατά του Τραμπ του-
λάχιστον άλλοι 10 Ρεπουμπλι-
κανοί για την αναγκαία πλει-
οψηφία των δύο τρίτων του 
σώματος. Αυτό δεν συνέβη, 
παρά τις συντριπτικές αποδεί-
ξεις που παρουσιάστηκαν στη 
διάρκεια της διαδικασίας, πα-
ρά την αδυναμία απαντήσεως 
από τους δικηγόρους του τέως 
προέδρου. Ενώ δημοσκοπήσεις 
έδειχναν ότι οι περισσότεροι 
πολίτες ήταν υπέρ της καταδί-
κης Τραμπ, οι Ρεπουμπλικανοί 
απέδειξαν ότι δεν μπορούν να 
απαγκιστρωθούν απ’ αυτόν. Δη-
μοσκόπηση που διεξήχθη 5 με 
8 Φεβρουαρίου (του YouGov, 
για το δίκτυο CBS) δείχνει για-
τί. Σύμφωνα με τη δημοσκόπη-
ση, ενώ το 56% του πληθυσμού 
θέλει καταδίκη του Τραμπ, το 
73% των ψηφοφόρων των Ρε-
πουμπλικανών πιστεύει ότι το 
κόμμα πρέπει να «παραμείνει 
πιστό» στον Τραμπ. Επίσης, το 
70% είπε ότι θα στήριζε (ή ίσως 
να στήριζε) κόμμα που θα ίδρυε 
ο Τραμπ. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι μόνο μία γερουσιαστής απ’ 

όσους ψήφισαν υπέρ της κατα-
δίκης του Τραμπ είναι υποψήφια 
για επανεκλογή το 2022.

Ο αρχηγός των Ρεπουμπλικα-
νών στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, 
επιχείρησε να εξισορροπήσει την 
ανάγκη υποταγής στους ψηφοφό-
ρους του Τραμπ και τη δική του 
ιστορική ευθύνη για την πληγή 
που υπέστη το πολίτευμα από τη 
συμπεριφορά του τέως προέδρου. 
Ενώ κατέστησε τον Τραμπ «πρα-
κτικώς και ηθικώς υπεύθυνο» για 
την επίθεση στο Κογκρέσο στις 6 
Ιανουαρίου και για «επαίσχυντη 
εγκατάλειψη καθήκοντος», ση-
μειώνοντας ότι ο Τραμπ παραμέ-
νει υπόλογος στη Δικαιοσύνη για 
όσα έπραξε. Εδώ, όμως, βρίσκεται 
η ουσία της υπόθεσης και η ζη-
μιά που υπέστησαν η πολιτική 
και η κοινωνία (και που αποτυ-
πώνεται στη δημοσκόπηση του 
CBS). Οι γερουσιαστές είχαν την 
υποχρέωση να κρίνουν την υπό-

θεση Τραμπ με βάση τις διαδικα-
σίες που θέσπισαν οι ιδρυτές των 
ΗΠΑ, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι 
ο τέως πρόεδρος είναι μια θλιβε-
ρή ανωμαλία, ότι το σύνολο του 
πολιτικού συστήματος απορρίπτει 
τις πρακτικές του. Παραπομπή 
της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη (με 
Δημοκρατικό υπουργό Δικαιοσύ-
νης) θα ενισχύσει την πεποίθηση 
των οπαδών του Τραμπ –μεταξύ 
αυτών και ομάδες οπλισμένων 
ακραίων– ότι αυτός και αυτοί δι-
ώκονται αδίκως, ότι δικαίως αντι-
στέκονται. Επιπλέον, η αδυναμία 
της Γερουσίας να καταδικάσει τον 
Τραμπ θα υπονομεύσει την εμπι-
στοσύνη όλων των πολιτών στους 
θεσμούς. Οι πληγές στο πολίτευ-
μα και στην κοινωνία των ΗΠΑ 
μόλις επιδεινώθηκαν.

Θυμάται κανείς ποια μεγάλη 
διοικητική μεταρρύθμιση ξε-
κίνησε επί πρωθυπουργίας 

Αντώνη Σαμαρά, όπως ανέφερε 
στο κυριακάτικο άρθρο ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης; 
(«Μεταρρυθμίζεται το Δημόσιο;», 
«Καθημερινή» 14.2.2021). Θα συμ-
φωνήσουμε ότι η τότε κυβέρνηση 
είχε βαρύ έργο στους ώμους της. 
Υπήρχαν σοβαρές μνημονιακές 
υποχρεώσεις και ο κ. Σαμαράς είχε 
να διαχειριστεί πολιτικώς τη δική 
του kolotoumpa. Αλλά, σε σχέση 
με τη διάρθρωση του κρατικού 
μηχανισμού, το μόνο από εκεί-
νη την περίοδο που αξίζει μνείας 
ήταν οι καβγάδες με την τρόικα 
για την ανεξαρτησία της Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. Ο τότε πρω-
θυπουργός κατάφερε με νύχια και 
με δόντια να την κρατήσει υπό 
κυβερνητικό έλεγχο –απέπεμψε 
μάλιστα και τον επικεφαλής κ. Χά-
ρη Θεοχάρη– για να υπονομεύσει 

τελικώς την αξιοπιστία του απέ-
ναντι στους εταίρους. Κάποιοι μά-
λιστα βασίμως ισχυρίζονται ότι η 
απροθυμία για τη θεμελιώδη αυτή 
μεταρρύθμιση ήταν η αιτία που η 
Μέρκελ τράβηξε το χαλί κάτω από 
τα πόδια της κυβέρνησής του. Δεν 
δέχθηκε το θρυλικό mail Χαρδού-
βελη, κάτι που ήταν καθοριστικό 
για να μπούμε στην περιπέτεια με 
τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Περασμένα ξεχασμένα (και γι’ 
αυτό ο κ. Βορίδης μπορεί να ανα-
κριβολογεί), αλλά το ερώτημα είναι 
τι θα κάνουμε τώρα. Από το άρθρο, 
που έχει τη μορφή «προγραμμα-
τικών δηλώσεων», προκύπτει μια 
μονολεκτική απάντηση: τίποτα. 
Ο υπουργός επαναδιατυπώνει τις 
γνωστές γενικολογίες: «Αποτελε-

σματικό και αξιοκρατικό σύστη-
μα προσλήψεων (...) προσλήψεις 
που θα εγκρίνονται με βάση έναν 
ορθολογικό μηχανισμό αξιολό-
γησης αναγκών, κινητικότητας, 
(...) επιμόρφωση των υπαλλήλων, 
αναβάθμιση της Σχολής Δημόσι-
ας Διοίκησης (...), ψηφιακά οργα-
νογράμματα και περιγράμματα 
των θέσεων εργασίας, περιγραφή 
των καθηκόντων των θέσεων (...), 
στοχοθεσία των οργανικών μονά-
δων, βελτιωτική αξιολόγηση του 
προσωπικού, αντικειμενικό αλ-
λά ταυτόχρονα γρήγορο σύστημα 
επιλογής προϊσταμένων, σύστημα 
επιβράβευσης όσων εργάζονται 
αποδοτικότερα, σύγχρονες μορ-
φές εργασίας όπως η τηλεργασία, 
σοβαρό πειθαρχικό δίκαιο και ακό-

μα πιο σοβαρά και υπεύθυνα και 
επαρκώς λειτουργούντα πειθαρχι-
κά συμβούλια, εσωτερικός έλεγχος 
και ενίσχυση της ακεραιότητας 
των διαδικασιών αποτελούν ένα 
πλέγμα δράσεων, νομοθετικών και 
διοικητικών, που θα μας οδηγή-
σουν σε ένα Δημόσιο σύγχρονο, 
ικανό να διαδραματίσει αποτελε-
σματικά τον ρόλο του στη σύγ-
χρονη απαιτητική εποχή».

Φέξε μου και γλίστρησα, που 
λένε και στα χωριά μας. Πόσες 
φορές θα ακούσουμε για «αξιο-
κρατικό σύστημα προσλήψεων», 
«έγκαιρο προγραμματισμό», «στο-
χοθεσία» και λοιπά φληναφήματα; 
Δυστυχώς πάρα πολλές, κι αυτό, 
διότι ουδείς σκέφτεται ότι η σω-
στή απάντηση στο ερώτημα του 
κ. Βορίδη «μεταρρυθμίζεται το Δη-
μόσιο;» είναι «όχι». Μόνο αποκε-
ντρώνεται, κάτι που δεν μοιάζει 
να είναι στις προτεραιότητες και 
αυτής της κυβέρνησης.

«Η Γκρέις ήταν –αυτό ο Στό-
ουνερ το ήξερε, μάλλον το 
είχε καταλάβει από πολύ 

νωρίς– ένα από εκείνα τα σπάνια 
και πάντα αξιαγάπητα πλάσματα 
που ο ψυχισμός τους είναι τόσο εύ-
θραυστος, ώστε επιβάλλεται να εν-
θαρρύνονται και να περιβάλλονται 
από αμέριστη φροντίδα για να μπο-
ρέσουν να βρουν τον δρόμο τους. 
Ξένη μέσα στον κόσμο, υποχρεω-
νόταν να ζει εκεί όπου δεν ένιωθε 
σαν στο σπίτι της· παρότι επιζη-
τούσε αχόρταγα την τρυφερότητα 
και τη γαλήνη, υποχρεωνόταν να 
ζει μέσα στην αδιαφορία, την αναι-
σθησία και τον θόρυβο».

Η συνταρακτική απόδοση της 
αποστασιοποιημένης μορφής της 
κόρης του λογοτεχνικού «Στόου-
νερ» από τον Τζον Ουίλιαμς (εκ-
δόσεις Gutenberg), γραμμένη το 

μακρινό 1965, θα μπορούσε να εί-
ναι από μόνη της μια διακριτική 
υπόμνηση του αόρατου δράματος 
που παίζεται σε πολλά παιδικά και 
εφηβικά δωμάτια. Υπάρχει η τάση 
να αποδίδουμε τη λιγότερο ή πε-
ρισσότερο διακριτική «απόσυρση» 
νέων και πολύ νέων ανθρώπων 
από την εμπροσθοφυλακή της ζω-
ής στα ψυχολογικά χαρακώματα 
της εφηβείας. Αυτή είναι συνήθως 
μια βολική ερμηνεία για πολλούς 
γονείς που πολύ απλά δεν έχουν 
τον χρόνο ή τα συναισθηματικά 
εργαλεία (ή και τα δύο μαζί) για 
να ασχοληθούν ουσιαστικά και να 
υποστηρίξουν το παιδί τους όταν 

αυτό τους στέλνει διάφορα «σή-
ματα κινδύνου» που πολλές φορές 
περνούν απαρατήρητα. Το κορίτσι 
του Στόουνερ, προϊόν μυθοπλασίας 
φυσικά, δίνει φωνή σε εκατομμύ-
ρια «πραγματικά» παιδιά που ζουν 
το δράμα του κενού που αφήνουν 
πίσω τους υπεραπασχολημένοι γο-
νείς που σπεύδουν να βοηθήσουν 
όταν μόνο σκάσει η «βόμβα». Το 
πορτρέτο της, όπως σκιαγραφεί-
ται σε αυτό το αριστουργηματικό 
βιβλίο, είναι και μια απάντηση σε 
όσους σπεύδουν να αναρωτηθούν 
μεγαλοφώνως γιατί τα θύματα κα-
κοποιητικών συμπεριφορών δεν 
βρήκαν νωρίτερα το θάρρος να 

υποδείξουν τους θύτες τους. Οταν 
ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περι-
βάλλον αδιαφορίας και συναισθη-
ματικής αποσύνδεσης, διαμορφώ-
νει μια εντελώς παραπλανητική 
εικόνα για τον εαυτό του, χάνει τη 
δική του φωνή και το στραπατσα-
ρισμένο του εγώ επιβιώνει μέσα 
από περίπλοκους μηχανισμούς που 
ευνοούν την αποσιώπηση και την 
απώθηση της κακομεταχείρισης.

Είναι καθήκον λοιπόν των γο-
νιών, των δασκάλων, αλλά και της 
ίδιας της πολιτείας (μέσα από ένα 
σοβαρό σύστημα υπηρεσιών πρω-
τοβάθμιας υγείας) να «συλλάβουν» 
εγκαίρως αυτά τα υπόκωφα μηνύ-
ματα και να αποκαλύψουν άγνω-
στα δράματα που παίζονται πίσω 
από την κουρτίνα μιας φαινομενι-
κά αψεγάδιαστης κανονικότητας. 
Ποτέ δεν είναι αργά.  

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Γ Ν Ω Μ Η
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Ανδρας περπατάει στη χιονισμένη Κόκκινη Πλατεία στη διάρκεια της ανα-
τολής στη Μόσχα, όπου το θερμόμετρο έδειξε -18 βαθμούς Κελσίου. 

Νέα πρότυπα Αναζήτηση αλήθειας 
Η βιωσιμότητα οικοδομείται με ερ-
γαλεία συνεργασίας, με συναίσθη-
ση ότι ούτε το κράτος ούτε η αγορά 
αρκούν από μόνα τους για να αντι-
μετωπίσουν προβλήματα πρωτοφα-
νούς έκτασης και πολυπλοκότητας. 
Η εμβολιαστική εκστρατεία για την 
COVID-19 συνιστά μια δύσκολη δο-
κιμασία, που θέτει τις βάσεις νέου 
μοντέλου διακυβέρνησης. Τη χρονιά 
που πέρασε, η Ευρώπη διεκδίκησε 
ηγετικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός 
βιώσιμου πλανήτη. Αν αντιμετώπιζε 
το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού ως 
παγκόσμιο κοινό αγαθό, θα έδινε 
αξιοπιστία στις προσπάθειες αυτές. 

Πολύ σωστά ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας ερευνά για την προέλευ-
ση της πανδημίας στην Κίνα. Το Πε-
κίνο, όμως, θέλει να διαμορφώσει τα 
όποια συμπεράσματα με τους δικούς 
του όρους. Προφανώς, η εργασία του 
επιστημονικού κλιμακίου εξαρτάται 
από τη συνεργασία και των Κινέζων. 
Οφείλει, ωστόσο, ο διεθνής οργανι-
σμός να συνεχίσει τις έρευνες, αντι-
δρώντας αποφασιστικά και καταλυ-
τικά στις παρεμβάσεις όλων εκείνων 
που ενδιαφέρονται περισσότερο για 
την προστασία του κομματικού κρά-
τους παρά για την αποκάλυψη της 
παγκόσμιας αλήθειας. 

Σ Χ Ο Λ Ι Ο
Τ ο υ  β α σ ι λ η  ν ε δ ο υ

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ. imakris@kathimerini.gr

Η αδυναμία της Γερου-
σίας να καταδικάσει  
τον τέως πρόεδρο  
θα υπονομεύσει  
την εμπιστοσύνη  
όλων των πολιτών 
στους θεσμούς.

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
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ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ
Σχετικά με το Τίποτα
μτφρ.: Γιώργος-Ικαρος Μπαμπασάκης
εκδ. Ψυχογιός, σελ. 326

Και μόνο το γεγονός ότι ο 86χρονος 
Γούντι Αλεν θεωρεί απαραίτητο να 
αφιερώσει ένα σεβαστό μέρος της 
αυτοβιογραφίας του υπερασπιζό-
μενος τον εαυτό του απέναντι σε 
κατηγορίες που έχουν καταπέσει 
εδώ και δεκαετίες στα δικαστήρια, 
μοιάζει με ήττα για τον πολιτισμό. 
Από την άλλη, ο ίδιος ο Αμερικα-
νός σκηνοθέτης (και σεναριογρά-
φος, συγγραφέας, ηθοποιός, μου-
σικός...) δηλώνει ευθαρσώς μέσα 
στο ίδιο βιβλίο πως δεν είναι και 
κανένας γίγαντας της διανόησης, 
αντιθέτως ξέρει πώς να μοιάζει 
τέτοιος όταν χρειάζεται. Επίσης 
ομολογεί πως «ποτέ δεν έκανα ένα 
σπουδαίο φιλμ», οπότε η παραπά-
νω διατύπωση μπορεί να είναι και 
υπερβολικά βαρύγδουπη.

Σε κάθε περίπτωση, το «Σχετικά 
με το Τίποτα», που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα και στα ελληνικά από 
τις εκδόσεις Ψυχογιός, είναι διαπο-
τισμένο ακριβώς με το πνεύμα του 
δημιουργού του: ειρωνικό, αστείο, 
αυτοσαρκαστικό, ανασφαλές, απο-
λαυστικό. Και ευτυχώς, εκτός των 
σχετικών κεφαλαίων με την πολύ-
κροτη υπόθεση Φάροου, η οποία 
αναλύεται εξαντλητικά, όλο το 
υπόλοιπο βιβλίο είναι αφιερωμέ-
νο στη ζωή και στο έργο αυτού 
του ζωντανού θρύλου του σινεμά.

Το ωραίο με την αυτοβιογραφία 
του Αλεν, όπως συμβαίνει και με 
τις ταινίες του, είναι ότι δεν είσαι 
πάντα σίγουρος πότε εκείνος μι-
λάει σοβαρά και πότε σου κλεί-
νει περιπαικτικά το μάτι. Τα περί 
καλλιέργειας, για παράδειγμα, που 
αναφέραμε παραπάνω, μοιάζουν 
μάλλον απίθανα για κάποιον που 
έχει υπόψη του το έργο έξι δεκαε-
τιών, αφήστε που αναιρούνται από 
την ίδια του την αφήγηση σε άλλα 
σημεία. Το βέβαιο πάντως είναι ότι 
όλα ξεκινούν και συνεχίζουν να κι-
νούνται γύρω από την αγαπημένη 
του Νέα Υόρκη, από τα παιδικά και 
εφηβικά χρόνια στο Μπρούκλιν, 
που περιγράφονται διεξοδικά, μέ-
χρι τη διαχρονική λατρεία για το 
Μανχάταν, το οποίο ονομάτισε και 
μια από τις καλύτερες ταινίες του.

Σημαντικό μέρος του βιβλίου 
πάντως εκτυλίσσεται πριν ο Γούντι 
Αλεν περάσει πίσω από την κάμερα, 
τότε που ακόμα ήταν ανερχόμενος 
κωμικός της τηλεόρασης και του θε-
ατρικού πάλκου. Επιτυχίες, αποτυ-
χίες, φρενιασμένη δουλειά, πιστοί 
φίλοι και (πολλοί) έρωτες περνούν 
μέσα από τις σελίδες· εμπειρίες που 
θα ήταν αρκετές για μια ολόκληρη 
ζωή, κι όμως συνειδητοποιείς ότι 
ο Γούντι που συμβαδίζεις μαζί του 
δεν είναι ακόμη ούτε 35 χρόνων.

Οταν πια φτάνει στο σημείο της 
πρώτης του κινηματογραφικής σκη-
νοθεσίας, περιγράφει τη μέθοδό του 
με τρόπο απλό και αφοπλιστικό: 
«Εγραψα το σενάριο, ξέρω τι θέλω 
να δείξω. Ξέρω, όταν κοιτάζω μέσα 
από την κάμερα, αν βλέπω αυτό που 
οραματίστηκα. Αν δεν είναι, διορ-
θώνω τα πράγματα. Ισως χρειαστεί 
να στρέψω την κάμερα λίγο στα 
αριστερά ή στα δεξιά, να τη φέρω 

λίγο πιο κοντά ή να την πάω λίγο 
πιο μακριά. Εάν ο χαρακτήρας που 
φιλμάρω βαδίζει κάπου, τον ακο-
λουθούμε καθώς η κάμερα είναι 
σε τροχούς. Ενας αντικαταστάτης 
παίζει τον ρόλο μου κι όταν ο οπε-
ρατέρ έχει ολοκληρώσει τον φωτι-
σμό, είμαστε έτοιμοι για γύρισμα. 
Λέω στον αντικαταστάτη να πάει να 
πιει μια μπίρα και παίρνω τη θέση 
του. Παίζω τη σκηνή που έχω γρά-

ψει και λέω τα λόγια με τον τρόπο 
με τον οποίο θέλω να τα ακούσω».

Φυσικά στην πορεία περιγράφο-
νται πολλές παραλλαγές της συγκε-
κριμένης εκδοχής, αναποδιές σε γυ-
ρίσματα, τσακωμοί, απρόοπτα και 
γέλιο που καμιά φορά βγαίνει «ξι-
νό» – εκτός από το «Match Point», 
εκεί όπου όλα (ιστορία, ερμηνείες, 
καιρός), όπως λέει, πήγαν για μια 
φορά τέλεια. Οι ταινίες, πάντως, και 
η διαδικασία δημιουργίας τους δεν 
μονοπωλούν το βιβλίο. Αντιθέτως 
μένει μπόλικος χώρος για τις ουκ 
ολίγες όμορφες, συναρπαστικές 
γυναίκες, που είναι η άλλη μεγά-
λη αγάπη του Αλεν: Από την πα-
νέμορφη Λουίζ Λάσερ, που ήταν 
και η δεύτερη σύζυγός του, μέχρι 
την Νταϊάν Κίτον, τη Μία Φάροου 
και τη σημερινή σύντροφό του, 
Σουν-Γι, ο τρόπος που μιλάει για 
αυτές είναι τρυφερός και γεμάτος 
θαυμασμό, ενώ δεν είναι τυχαίο 
πως κυρίως οι γυναίκες πρωταγω-
νίστριες ήταν αυτές που επέστρε-
φαν ξανά και ξανά στα έργα του. 
Για τον Γούντι Αλεν άλλωστε ισχύ-
ει η ατάκα της Σκάρλετ Γιοχάνσον 
από το «Match Point»: «Κανείς δεν 
ζήτησε τα λεφτά του πίσω».

Οι Δευτέρες στη Βιβλιοθήκη της Βου-
λής ονομάζονται «Πολύτιμες». Ο 
όρος «Πολύτιμες Δευτέρες» περιγρά-
φει, αφενός, μια σταθερή εβδομαδι-
αία δράση για το κοινό, ένα ραντε-
βού που δινόταν μέχρι πρόσφατα 
ζωντανά στον δεύτερο όροφο της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής, στην Αί-
θουσα των Πολυτίμων. Αφετέρου, 
δηλώνει την αξία και τη σημασία 
τους για την ίδια τη Βιβλιοθήκη και 
τους επιστήμονες που δουλεύουν 
εδώ, οι οποίοι μέσα από τις διαλέ-
ξεις της Δευτέρας συνδέθηκαν με 
το κοινό της πόλης. Οι συναντήσεις 
μέχρι πρότινος ξεκινούσαν στις 6 το 
απόγευμα και διαρκούσαν μία ώρα. 
«Ομως σπανίως οι ακροατές έφευ-
γαν πριν από τις 8.30 το βράδυ», μας 
λέει η προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλή-
νων, Ελλη Δρούλια, «και ήταν πά-
ντοτε γεμάτοι ερωτήσεις, ενθουσι-
ασμό και προσδοκία για το επόμενο 
ραντεβού». Ετσι, πριν η απαγόρευ-
ση των συναθροίσεων επιβάλει μια 

διαφορετική προσέγγιση, το εντυ-
πωσιακό οβάλ τραπέζι συνεδριά-
σεων στο κέντρο της αίθουσας 203 
φιλοξενούσε κάθε Δευτέρα 20 άτο-
μα. Σε αυτό τον ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο, στα «Πολύτιμα», όπως 
λίγο χαϊδευτικά ονομάζουν την υπο-
βλητική αίθουσα όσοι εργάζονται 
εδώ, φυλάσσονται ορισμένα από τα 
πλέον σπάνια τεκμήρια της Βιβλι-
οθήκης: αρχέτυπα και παλαίτυπα, 
χειρόγραφα και κώδικες από τον 
11ο αι., τα Αρχεία της Ελληνικής 
Παλιγγενεσίας, ο ελληνικός προε-
παναστατικός και επαναστατικός 
Τύπος, καθώς και ιστορικά κειμή-

λια, όπως το θησαυροφυλάκιο του 
Οθωνα. Σε αυτό τον χώρο συχνά, 
και έπειτα από συνεννόηση, γίνο-
νταν στο παρελθόν ξεναγήσεις σε 
ομάδες επισκεπτών. 

Σταδιακά, πριν από τρία χρόνια 
περίπου, ωρίμασε η ιδέα της οργά-
νωσης μιας σταθερής εβδομαδιαί-
ας δράσης για το κοινό μέσα στα 
«Πολύτιμα». Η δράση είχε εξαρχής 

συλλογικό χαρακτήρα, με τη συμμε-
τοχή όσων επιστημόνων ενδιαφέ-
ρονταν να μεταδώσουν στο κοινό 
τη γνώση τους στο πεδίο των ενδι-
αφερόντων και των μελετών τους. 
Η θεματολογία ποικίλλει, το ίδιο 
και το κοινό, που κατά περίπτωση 
περιλαμβάνει φοιτητές, εκπαιδευ-
τικούς και φιλομαθείς ανθρώπους 
κάθε ηλικίας. Κατάφεραν οι περι-

ορισμοί να σταματήσουν αυτή την 
επιτυχημένη δράση; «Κάθε άλλο», 
σχολιάζει η κ. Δρούλια. «Χάθηκε 
βεβαίως η ζεστασιά της φυσικής 
επαφής των ανθρώπων, αλλά η επι-
κοινωνία με το κοινό πήρε άλλες 
διαστάσεις, καθώς αποκτήσαμε με-
γαλύτερη εμβέλεια εντός και εκτός 
Ελλάδας». Στη νέα τους ζωή, οι «Πο-
λύτιμες Δευτέρες» είναι ανοικτές 
στον ψηφιακό κόσμο και μπορούν 
να υποδεχθούν σχεδόν απεριόρι-
στο αριθμό συμμετεχόντων. Επίσης 
βιντεοσκοπούνται, και η ανάρτη-
ση σε ένα τύπου αποθετήριο θα τις 
διαφυλάξει στον χρόνο και θα τις 
κάνει διαθέσιμες σε όλους.

Οταν η κανονικότητα αποκατα-
σταθεί, οι διαλέξεις θα επιστρέψουν 
στον φυσικό τους χώρο, στην Αί-
θουσα των Πολυτίμων, και συγχρό-
νως σχεδιάζεται να μεταδίδονται με 
live streaming. Επόμενη συνάντη-
ση, 22/2: «Από τους κλέφτες στους 
ληστές, μια Επανάσταση δρόμος», 
Στάθης Κουτρουβίδης. Για πληρο-
φορίες: «Διαδικτυακές Πολύτιμες 
Δευτέρες», library.parliament.gr.

Το απόλυτο πλάνο από το «Μανχάταν»: ένα ζευγάρι (στην προκειμένη ο ίδιος και η Νταϊάν Κίτον) απολαμβάνει μια εκπληκτική θέα της Νέας Υόρκης.

Ο 86χρονος σκηνοθέτης κάνει τον απολογισμό με το δικό του ξεχωριστό στυλ.

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ο Γούντι των ταινιών και του έρωτα
Κυκλοφορεί και στην Ελλάδα η πολύκροτη αυτοβιογραφία του διάσημου σκηνοθέτη και κωμικού

Β Ι Β Λ Ι Ο  –  Ι Δ Ε Ε Σ

Πλην των κεφαλαίων με 
την πολύκροτη υπόθεση 
Φάροου, όλο το υπόλοι-
πο βιβλίο είναι αφιερω-
μένο στη ζωή και στο 
έργο αυτού του ζωντα-
νού θρύλου του σινεμά.

Στη νέα τους ζωή,  
οι συναντήσεις είναι 
ανοικτές στον ψηφιακό 
κόσμο και μπορούν  
να υποδεχθούν σχεδόν  
απεριόριστο αριθμό 
συμμετεχόντων.

Στην Αίθουσα των Πολυτίμων φυλάσσονται ορισμένα από τα πιο «πολύ-
τιμα και σπάνια» τεκμήρια της Βιβλιοθήκης. 

NEWSLETTER

«Ποτέ» 
από τον Φόλετ
 
Οι εκδόσεις Bell ανακοίνωσαν 
την έκδοση του νέου μυθιστορή-
ματος του συγγραφέα Κεν Φόλετ 
με τίτλο «Never» (Ποτέ), το οποίο 
θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα 
ταυτόχρονα με την έκδοσή του σε 
Αμερική, Βρετανία και σε άλλες 
χώρες, στις 9 Νοεμβρίου. 
Μέχρι σήμερα έχει γίνει γνωστός 
μόνο ο τίτλος του βιβλίου και το 
γεγονός ότι δεν πρόκειται για 
ιστορικό μυθιστόρημα. Περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά 
με την υπόθεση θα δοθούν τον 
Απρίλιο. «Είμαι πολύ χαρούμενος 
και νιώθω κολακευμένος που οι 
εκδότες μου είναι τόσο ενθουσι-
ασμένοι με το “Never”, που βιάζο-
νται να το εκδώσουν άμεσα», δή-
λωσε ο συγγραφέας των δεκάδων 
μπεστ σέλερ. Από τις εκδόσεις 
Bell κυκλοφορούν τα βιβλία του 
«Και εγένετο εσπέρα και εγένετο 
πρωί», «Ο χειμώνας του κόσμου», 
«Ενας στύλος φωτιάς» κ.ά.  

Podcast 
στο Μεταίχμιο
«Ακου τις λέξεις» λέει ο ποιη-
τής και δημοσιογράφος Δημήτρης 
Αθηνάκης, ο οποίος επιμελείται 
τη νέα σειρά podcasts των εκδό-
σεων Μεταίχμιο για την ελλη-
νική και ξένη λογοτεχνία στην 
ιστοσελίδα των εκδόσεων και 
στο Spotify. Από την περασμένη 
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και 
κάθε δύο εβδομάδες ο Δ. Αθη-
νάκης θα παρουσιάζει νέα βιβλία 
από τον κατάλογο των εκδόσε-
ων και θα κάνει αφιερώματα σε 
συγγραφείς.  Το πρώτο επεισόδιο 
ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του 
Βασίλη Αλεξάκη, εστιάζοντας πα-
ράλληλα στο ερωτικό στοιχείο του 
λογοτεχνικού έργου του. Ο σκη-
νοθέτης Γιώργος Τσεμπερόπου-
λος διάβασε αποσπάσματα από 
το «Τάλγκο», το οποίο μετέφε-
ρε στον κινηματογράφο με τίτλο 
«Ξαφνικός έρωτας», ενώ η υπεύ-
θυνη ελληνικής πεζογραφίας στο 
Μεταίχμιο, Ελένη Μπούρα, διάβα-
σε μέρη από το τελευταίο μυθι-
στόρημά του «Το κλαρινέτο» και 
από το «Η μητρική γλώσσα». 
 

Φως στο τούνελ 
στην Αγγλία
Μακρινό είναι το φως στο τούνελ 
της πανδημίας, αλλά αχνοφαίνε-
ται στην περίπτωση της Βρετα-
νίας. Οπως μεταδίδει το «The 
Bookseller», τα βιβλιοπωλεία του 
Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται 
να επιτραπεί να ανοίξουν και πάλι 
στα τέλη Μαρτίου. Ο σχεδιασμός 
του Μπόρις Τζόνσον είναι να ανοί-
ξουν πρώτα τα σχολεία στις αρχές 
του επόμενου μήνα και σταδιακά 
να αίρει τους τρίμηνους περιορι-
σμούς του lockdown.

Οι «Πολύτιμες Δευτέρες» στη Βιβλιοθήκη της Βουλής 
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Η ηθοποιός Ζάουι 
Αστον (φωτ.) θα ερ-
μηνεύσει τον ρόλο του 
«κακού» στη νέα ταινία 
«Captain Marvel» που 
θα σκηνοθετήσει η Νία 
Ντακόστα. Η πρώτη ται-
νία με επίκεντρο μια 
γυναίκα υπερηρωίδα 
βγήκε στις αίθουσες το 
2019 και έκανε έσοδα πάνω από 1,1 δισ. δολά-
ρια. H Αστον θα συμπρωταγωνιστήσει με την 
Μπρι Λάρσον, που υποδύθηκε και στην πρώ-
τη ταινία τη Λάρα Ντάνβερς, την ηρωίδα που 
αποκτά τις δυνάμεις της ύστερα από ένα ατύ-
χημα. Η Disney ετοιμάζει επίσης και την ταινία 
«Ms. Marvel».
(...) Στο σύμπαν των 
υπερηρώων της αντί-
περα όχθης, της DC δη-
λαδή, τα πράγματα φαί-
νεται ότι επιστρέφουν 
πίσω στο 2017, τότε 
που ο σκηνοθέτης Ζακ 
Σνάιντερ (φωτ.) εγκα-
τέλειψε το εγχείρημα 
της «Justice League». 
Η Warner Bros είχε φέρει τότε τον Τζος Γου-
έντον, των «Avengers», να διορθώσει τη ζη-
μιά και να βγει η ταινία στις αίθουσες. Οι φαν 
όμως του διάσημου σκηνοθέτη ζητούσαν από 
τότε το #ReleasetheSnyderCut, και το τρέιλερ 
που βγήκε τις προηγούμενες ημέρες έκα-
νε την ευχή τους πραγματικότητα. Η ταινία θα 
προβληθεί στις 18 Μαρτίου στο HBO Max.
(...) Τηλεοπτική σειρά 
γίνεται η ζωή του γνω-
στού ηθοποιού Ντουέιν 
Τζόνσον (φωτ.) με τίτ-
λο «Young Rock», στο 
αμερικανικό NBC. Η σει-
ρά εξετάζει τρεις περιό-
δους στη ζωή του σταρ, 
από τα παιδικά και εφη-
βικά του χρόνια μέχρι 
την απογείωσή του στην κινηματογραφική  
βιομηχανία. Παίζει και ο ίδιος ποιον άλλον;  
τον εαυτό του. 

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Προέχει η ανακούφιση των τραυ-
μάτων. Η εκδίκαση των υποθέ-
σεων που προέκυψαν ή ίσως 
προκύψουν. Στο μεταξύ όμως, τα 
όσα επώδυνα ακούγονται εσχά-
τως από τον καλλιτεχνικό χώ-
ρο μεταδίδονται από κανάλια, 
εφημερίδες και ραδιόφωνα, που 
ίσως αντιμετωπίζουν μια ευθύνη 
πρωτοφανή. Πώς καλείται λοι-
πόν να αλλάξει και τι πρέπει να 
κρατήσει σταθερό η πολιτιστική 
δημοσιογραφία εν μέσω του ελ-
ληνικού #MeToo; Πόσο απαραί-
τητες είναι πλέον οι ιεραρχίες 
που διαχωρίζουν τους καλλιτέ-
χνες σε δημοφιλείς, ανερχόμε-
νους και άσημους; Οφείλουν οι 
δημοσιογράφοι να ερευνούν 
τι συμβαίνει στα παρασκήνια 
παραστάσεων και οργανισμών 
όταν γράφουν μια καλλιτεχνι-
κή κριτική; Και πώς πρέπει να 
διαχειρίζονται τις φήμες και τις 
ανώνυμες καταγγελίες μακριά 
από λογικές κλειδαρότρυπας και 
στοχοποίησης, αλλά χωρίς να 
αγνοείται ο λόγος των ανώνυ-
μων θυμάτων; 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ, ΑΠΘ
 
Τα είδωλα της καλλιτεχνικής ζω-
ής που αποκαθηλώνονται εξαιτί-
ας αποκαλύψεων για σεξουαλι-
κή παρενόχληση ή κακοποίηση 
πληθαίνουν καθημερινά. Η προ 
ετών αμφισβήτηση του καλλι-
τεχνικού δυτικού κανόνα των 
«μεγάλων λευκών ανδρών» 
αφορούσε δημιουργούς που εί-
χαν από καιρό αποδημήσει εις 
Κύριον. Η αίγλη και η υστερο-
φημία τους δεν επισκιάστηκαν 
ούτε από κάποιους ενοχλητικά 
αποκαλυπτικούς βιογράφους. 
Οι «μεγάλοι λευκοί (και μη λευ-
κοί) άνδρες» που αποκαθηλώνο-
νται στις μέρες μας, όμως, είναι 

ακόμη ζωντανοί και, μη έχοντας 
το ελαφρυντικό της αποδημίας, 
υφίστανται τη δημόσια αποδοκι-
μασία ή, ακόμα, την απειλή ποι-
νικών διώξεων. Η πολιτιστική 
δημοσιογραφία δεν πρέπει να 
επιδοθεί σε σκανδαλοθηρία ή να 
ενδυθεί τον ρόλο του ανακριτή 
ή του δικαστή. Ούτε όμως και 
να χαμηλώσει το βλέμμα σε μια 
στάση αμήχανης ευπρέπειας ή 
«ευγενικής τυφλότητας». Τη δε-
καετία του 1980, η πολιτιστική 
δημοσιογραφία υπερασπίσθηκε 
τον Χατζιδάκι, τον Ιόλα και τον 
Τσαρούχη από τις χυδαίες επιθέ-
σεις της «Αυριανής». Σήμερα το 
ζητούμενο είναι η υπεράσπιση 
των καλλιτεχνών από τη χυδαι-
ότητα ορισμένων επωνύμων, η 
υπεράσπιση εντέλει της τέχνης 
ως ηθοποιίας και όχι ως υποκρι-
σίας. Τα φώτα της ράμπας δεν 
πρέπει να κρύβουν τους λύκους 
της κουίντας. 

ΛΟΥΙΖΑ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ
Κριτικός θεάτρου
 
Είναι σαφώς εξαιρετικά δυσά-
ρεστη η θέση στην οποία πε-
ριέρχεται μία κριτικός θεάτρου, 
όταν καλείται να αποφανθεί για 
μια παράσταση στην οποία 
πρωταγωνιστεί ή/και σκηνο-
θετεί ένα πρόσωπο που έχει εξα-
γριώσει το «κοινό περί δικαίου 
αίσθημα», όπως συμβαίνει την 
τρέχουσα περίοδο αναφορικά 
με ορισμένους καλλιτέχνες του 
θεατρικού χώρου. Η κακοποίη-
ση είναι ασυγχώρητη και κατα-
δικαστέα σε όλες τις εκδοχές 
της. Και η κριτικός είναι μέλος 
της κοινωνίας, οπότε θα ήταν 
άδικο να της ζητούμε να μην 
επηρεάζεται από όσα συμβαί-
νουν γύρω της. Oμως δεν πρέπει 
να μας διαφεύγει η επαγγελμα-
τική υπόστασή της. Η κριτικός 
δεν είναι όργανο της Δικαιοσύ-
νης αλλά της αισθητικής (αν 
πρέπει ντε και καλά να είναι όρ-

γανο κάποιας ανώτερης αρχής). 
Μπορεί να κατακρίνει οποιοδή-
ποτε αισθητικό τερατούργημα, 
αρκεί αυτό να λαμβάνει χώρα 
ενώπιον των θεατών ενός θεά-
τρου. Με άλλα λόγια, δεν δικαι-
ούται να κρίνει την ηθική υπό-
σταση ενός καλλιτέχνη, οφείλει 
να αξιολογεί τη δουλειά ενός 
καλλιτέχνη επί σκηνής και όχι 
το ήθος που (δεν) ποιεί εκτός 
σκηνής. Eχει βέβαια στη διάθε-
σή της ακόμη μία επιλογή, κατά 
τη γνώμη μου την καλύτερη: να 
απόσχει από την παρακολούθη-
ση αυτής της παράστασης. Να 
αρνηθεί να προσδώσει με το 

κείμενό της οποιαδήποτε αξία 
στο καλλιτεχνικό προϊόν του εν 
λόγω προσώπου. Η αποχή είναι 
πολλές φορές η καλύτερη «κρι-
τική»… Και είναι ένα πολύτιμο 
όπλο στη διάθεση όχι μόνον του 
κριτικού αλλά και του κοινού. 

ΖΩΗ ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, 
κριτικός θεάτρου
 
Αν και με διαφορετικό τρόπο, 
πρώτα η πανδημία και τώρα 
το εγχώριο #MeΤoo έφεραν 
τη δημοσιογραφία του πολιτι-
σμού –και πιο πολύ τη θεατρι-
κή δημοσιογραφία και κριτική– 
αντιμέτωπη με πρωτοφανείς 
προκλήσεις και, συνακόλουθα, 
με την ανάγκη ανανοηματοδό-
τησης και αναθεώρησης του 

αντικειμένου, των εργαλείων και 
του ρόλου της. Eγιναν οδυνηρά 
ορατές οι πολιτικές και κοινωνι-
κές διαστάσεις της, δοκιμάστη-
καν η νηφαλιότητα και το ήθος 
της, ενώ ο όρος «καλλιτεχνικό 
γεγονός» έχασε οριστικά την 
(όποια) αθωότητά του. Ζοφερές 
ιστορίες κακοποίησης και πα-
ρενόχλησης από τον χώρο του 
θεάματος έρχονται πλέον μαζι-
κά στο προσκήνιο, ενεργοποιώ-
ντας ένα είδος «πολιτιστικής δη-
μοσιογραφίας του τραύματος», 
αν μπορούμε να το πούμε έτσι, 
που δίνει φωνή στα θύματα και 
αποκαλύπτει άβολες αλήθειες, 
συγχρόνως όμως έχει να σκεφτεί 
σοβαρά την προστασία του μάρ-
τυρα από τις ηδονοβλεπτικές 
τάσεις του κοινού και από την 
επανάληψη του τραύματος μέ-
σω της δημόσιας εξομολόγησης. 
Πιστεύω πως, τώρα περισσότε-
ρο από ποτέ, η δημοσιογραφία 
του πολιτισμού καλείται να ξε-
χωρίσει τα σημαντικά και στο 
σωστό τους μέγεθος, να ανα-
σχεδιάσει τη δεοντολογία της, 
να αποδείξει το εύρος των ορί-
ων και των δυνατοτήτων της. 
Δύο πυλώνες αξίζει να ενισχύσει 
ώστε να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων: το ερευνητικό 
πολιτιστικό ρεπορτάζ και τις 
κριτικές αναλύσεις, που υπερ-
βαίνουν το συγκεκριμένο για να 
εξετάσουν τα βαθύτερα φαινό-
μενα. Μόνο έτσι θα παραμείνει 
πολιτιστική, πολιτισμένη και, 
κυρίως, δημοσιογραφία. 

ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΤΑΚΗ
Δημοσιογράφος, κριτικός θεάτρου
 
Η τρέχουσα ζοφερή επικαιρότη-
τα προτάσσει το ερώτημα αν ο 
δημοσιογράφος και ο κριτικός 
οφείλουν να γράφουν συνυπο-
λογίζοντας τις πληροφορίες που 
έχουν για το τι συμβαίνει στα 
παρασκήνια οργανισμών και 
παραστάσεων. Το ζήτημα εί-

ναι σύνθετο και δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με αφορισμούς. 
Οπωσδήποτε, η δημοσιογρα-
φία πρέπει να «ελέγχει την εξου-
σία», ιδίως όταν αφορά κρατι-
κούς οργανισμούς και πρόσωπα 
που διαχειρίζονται το δημόσιο 
χρήμα. Είναι ένα σοβαρό πολι-
τικό ζήτημα, για παράδειγμα, 
το γεγονός ότι αυτή την περίο-
δο την πολιτιστική παραγωγή 
«ελέγχουν» δέκα άτομα (καλλι-
τέχνες οι περισσότεροι) ως δι-
ευθυντές οργανισμών, μέλη κρι-
τικών επιτροπών, δημιουργοί οι 
ίδιοι καλλιτεχνικών έργων. Δυ-
στυχώς λείπουν άρθρα που να 
τολμούν να ασκούν κριτική σε 
τέτοιου είδους στρεβλώσεις και 
«εξαναγκασμένες» σχέσεις στην 
πολιτιστική αγορά. Ως προς την 
τεχνοκριτική, τα πράγματα δι-
αφέρουν. Το έργο τέχνης μπο-
ρεί να κριθεί βάσει αισθητικών 
κριτηρίων, βάσει των όρων που 
το ίδιο επιβάλλει και μόνο. Μπο-
ρεί να γνωρίζω στοιχεία αρνη-
τικά για τον χαρακτήρα και τη 
συμπεριφορά ενός διευθυντή 
κρατικού θεάτρου και για τον 
τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά 
του, αλλά δεν θα επιτρέψω να 
επηρεάσουν την κριτική μου για 
την παράστασή του. Oσο για τη 
διαχείριση φημών, καταγγελιών 
κ.λπ., σαν αυτές τις ζοφερές που 
βγήκαν στο φως τις τελευταί-
ες μέρες, οι παλιοί καλοί κανό-
νες της δημοσιογραφικής δεο-
ντολογίας παραμένουν έγκυροι 
και μπορούν να προστατεύσουν 
τους δημοσιογράφους από λογι-
κές «κλειδαρότρυπας» και στο-
χοποίησης πρόσωπων. Αρκεί να 
τους σέβονται και οι διευθυντές 
των μέσων, οι οποίοι καθορίζουν 
τη γραμμή που θα ακολουθηθεί 
σε περιπτώσεις έκτακτες, όταν 
παρεισφρέουν παράγοντες κοι-
νωνικοοικονομικοί και νοσηρές 
νοοτροπίες εμπεδωμένες στον 
καλλιτεχνικό χώρο για πολύ με-
γάλο χρονικό διάστημα.

Του ΝΙΚΟΛΑ ΖΩΗ

Δεν πρέπει να επιδο-
θεί σε σκανδαλοθηρία 
ούτε όμως και  
να χαμηλώσει 
το βλέμμα σε  
μια στάση «ευγενικής 
τυφλότητας».

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ | Τ ο υ  Σ α κ η  Ι ω α ν ν Ι δ η

Η ελληνική άνοιξη των podcasts 
Αν μη τι άλλο, μέσα στην πανδη-
μία βλέπουμε. Ταινίες, σειρές, 
μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια, 
memes, μηνύματα. Η οθόνη προ-
σφέρει περισσότερα από ό,τι το 
μάτι μπορεί να δει και το μυαλό 
να συγκρατήσει. Το νέο βάσανο 
στο Netflix είναι η επιλογή. Ο 
χρόνος που ξοδεύω για να επιλέ-
ξω τι θα δω είναι πολλαπλάσιος 
από τον χρόνο θέασης. Υπάρ-
χει μια κούραση στην αίσθηση 
της όρασης και δεν είναι τυχαίο 
που η ακρόαση κερδίζει έδαφος.

Οπως σχεδόν όλα τα πράγ-
ματα, έτσι και τα podcasts ήρ-
θαν στα μέρη μας με τη γνωστή 
χρονοκαθυστέρηση. Μπορεί να 

υπήρχαν μεμονωμένες προσπά-
θειες στο παρελθόν, αλλά ποτέ 
πριν δεν είχε δημιουργηθεί ένα 
παρόμοιο ηχητικό κύμα που να 
περιλαμβάνει από συνεντεύξεις 
μέχρι σχολιασμό, αφηγήσεις και 
παρουσιάσεις βιβλίων.

Τα podcasts δεν απολαμβά-
νουν τη γοητεία και την αμεσό-
τητα του ραδιοφώνου, αλλά δεν 
είναι ραδιόφωνο. Δεν μπορούν 
δηλαδή να βασιστούν στον αυ-
τοσχεδιασμό ενός χαρισματικού 
εκφωνητή ή στη μουσική τους 
επένδυση. Η δομή τους, θα λέ-
γαμε, είναι πιο κοντά στο ραδιο-
φωνικό θέατρο. Για να δημιουρ-
γήσουν ακροατήριο, απαιτούν 

σενάριο και σκηνοθεσία, μου-
σικές ανάσες, (φυσικούς) ήχους 
και βέβαια επεισόδια.

Τα ελληνικά μίντια πειραμα-
τίζονται με το παλιό-νέο είδος 
των podcasts όπως έγινε και στο 
εξωτερικό αρκετά χρόνια πριν. 
Αν ακολουθήσουμε και εδώ πα-
ρόμοια πορεία, τότε θα μπορού-
με σε λίγο καιρό να ακούσουμε 
κάτι πραγματικά καλό.

Σκεφτείτε για λίγο πώς θα 
ήταν για παράδειγμα μια σει-
ρά podcasts που θα συνδύαζαν 
ποπ κουλτούρα και κατασκο-
πεία. Απίστευτο; Οχι και τόσο. 
Ο Αμερικανός δημοσιογράφος 
Πάτρικ Ράντεν Κιφ δημιούργη-

σε το podcast «Wind of Change», 
μια έρευνα οκτώ επεισοδίων που 
εξετάζει τον περίεργο συνδυα-
σμό μουσικής και κατασκοπείας 
την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, 
που ξεκινάει από τη θεωρία συ-
νωμοσίας ότι –κρατηθείτε– η CIA 
έγραψε τους στίχους του «Wind 
of Change» των Scorpions για 
να «περάσει» στις ευρωπαϊκές 
μάζες το μήνυμα ότι οι (πολιτι-
κοί) καιροί αλλάζουν. Αλήθεια ή 
ψέμα, αξίζει να το διαπιστώσετε 
ακούγοντας τα επεισόδια ή τον 
ίδιο τον Κιφ στο τριήμερο Virtual 
Forum για τη Δημοσιογραφία 
που διοργανώνει το iMEdD από 
τις 17 Φεβρουαρίου. Στήστε αυτί. 

Το «Wind of Change» εξετάζει 
τη σχέση ποπ μουσικής και κατα-
σκοπείας.

●●  Εργα για βιολοντσέλο και πιάνο θα παρου-
σιάσουν από το Μέγαρο Μουσικής αύριο στις 
8.30 μ.μ. η πιανίστα Αλεξάνδρα Παπαστε-
φάνου και ο τσελίστας Αλέξης Καραϊσκάκης-
Νάστος. Οι δύο σολίστ θα ερμηνεύσουν τη 
«Σονάτα για φορτεπιάνο και βιολοντσέλο σε 
σολ ελάσσονα» του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, 
τα «Φανταστικά κομμάτια για κλαρινέτο και 
πιάνο» του Ρόμπερτ Σούμαν σε μεταγραφή 
για τσέλο και πιάνο, καθώς και τη «Δεύτερη 
σονάτα για πιάνο και βιολοντσέλο» του Γκα-
μπριέλ Φορέ. Το ρεσιτάλ θα μεταδοθεί από 
τη σελίδα του Μεγάρου στο Facebook και 
από το megaron.gr.
●●  Γνωστός για μυθιστορήματα όπως «Η 

Μαντόνα της Νοτρ Νταμ» (εκδ. Στερέωμα) 
και «Opus 77» (εκδ. Πλέθρον), αλλά κυρίως 
αγαπητός στη Γαλ-
λία και στην Ελβετία 
ως θεατρικός συγ-
γραφέας, ο Αλεξί 
Ραγκουνιό συνομι-
λεί σήμερα στις 7.30 
μ.μ. με τον δημο-
σιογράφο Γρηγόρη 
Μπέκο, στο πλαίσιο της σειράς ψηφιακών 
εκδηλώσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου «Οι 
γαλλικές λέξεις». Το κοινό θα μπορεί να στεί-
λει ερωτήσεις μέσω των social media του ιν-
στιτούτου. Περισσότερα στο ifg.gr. 
●●  Διαθέσιμες μέχρι και αύριο θα είναι οι ται-

νίες του αφιερώματος της Ταινιοθήκης Θεσ-
σαλονίκης με τίτλο «Σινεμά και μόδα», που 
πραγματοποιείται στην online πλατφόρμα 
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης online.filmfestival.gr. Προβάλλονται τα 
ντοκιμαντέρ «Μαρτάν Μαρτζελά – Με τα δι-
κά του λόγια» του Ράινερ Χόλτσεμερ (2019), 
«Γουέστγουντ: πανκ, είδωλο, ακτιβίστρια» 
της Λόρνα Τάκερ (2018) και «Ο Ντιόρ και 
εγώ» του Φρεντερίκ Τσενγκ (2014). Τις ταινί-
ες συνοδεύουν βιντεοσκοπημένες εισαγω-
γικές παρουσιάσεις από επαγγελματίες του 
χώρου της μόδας.

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΣ ΖΩΗΣ
nzois@kathimerini.gr

Ντοκιμαντέρ για τον Μαρτάν Μαρτζελά αλλά 
και για τη Βίβιεν Γουέστγουντ και τον Κριστιάν 
Ντιόρ προβάλλονται στο αφιέρωμα «Σινεμά 
και μόδα» της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης.

Θέατρο τον καιρό του #MeToo
Η πρωτοφανής κρίση, τα θύματα, οι θύτες και ο ρόλος της πολιτιστικής δημοσιογραφίας

Το τελευταίο διάστημα στον χώρο του ελληνικού θεάτρου έχουν έλθει στο φως καταγγελίες για λεκτική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.
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Σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας, οι ύπο-
πτοι και οι κατηγορούμενοι τεκ-
μαίρονται αθώοι μέχρι τη νόμιμη 
απόδειξη της ενοχής τους. Οι νομι-
κοί γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη 
κανονιστική πρόταση («τεκμήριο 
αθωότητας») κατοχυρώνεται σε δι-
εθνή κείμενα και αποτελεί βασι-
κή αρχή των σύγχρονων εννόμων 
τάξεων και αντικείμενο διαρκούς 
ανάλυσης στην επιστήμη. Οι μη 
νομικοί από την άλλη, αντιλαμβά-
νονται τη σημασία του αξιώματος 
διαισθητικώς: Θεωρούν κατά κα-
νόνα άδικο να ενοχοποιούν κά-
ποιον για κάτι, χωρίς στοιχεία. Το 
ερώτημα «έχεις αποδείξεις γι’ αυτό 
που λες;» συνιστά εν πολλοίς τη 
δική τους κατανόηση του τεκμηρί-
ου. Εκείνο που τόσο οι νομικοί όσο 
και οι μη νομικοί κάποιες φορές 
παραβλέπουν είναι η λογική φύ-
ση του τεκμηρίου. Πρόκειται για 
ένα «εκ της αγνοίας» επιχείρημα 
(argumentum ad ignorantiam), 
δηλαδή ένα επιχείρημα, δυνάμει 
του οποίου από την άγνοια της 
αλήθειας μιας προτάσεως κατα-
λήγει κανείς να συνάγει το ψεύ-
δος της. Από την έλλειψη της νό-
μιμης απόδειξης της ενοχής ενός 
προσώπου και για όσο αυτή διαρ-
κεί, εκείνος που επιχειρηματολο-
γεί βάσει του τεκμηρίου, οφείλει 
να συμπεραίνει τη μη ενοχή του.

Στην επιστήμη της λογικής τα 
εκ της αγνοίας επιχειρήματα χα-
ρακτηρίζονται «παραλογισμοί». Σε 
περίπτωση μάλιστα που επιστρα-
τεύονται στον διάλογο σκοπίμως, 
εν γνώσει του ελαττώματός τους, 
ο χαρακτηρισμός τους γίνεται ακό-
μη πιο βαρύς: Είναι «σοφίσματα». 
Από τα παραπάνω συνάγεται ένα 
νέο, κάπως παράδοξο, συμπέρα-
σμα: Διατηρώντας ένα ανορθολο-
γικό επιχείρημα ως βασική αρχή 
του ποινικού δικονομικού δικαίου, 
οι νομοθέτες θα πρέπει να είναι 
είτε παράλογοι είτε σοφιστές. Κα-

τά συνέπεια, οι δημόσιες αρχές, 
που ανενδοίαστα στη χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια παραβιάζουν 
το τεκμήριο της αθωότητας, θα εί-
ναι, μάλλον, το αντίθετο: Πιο ορ-
θολογικές ή, πάντως, πιο ειλικρι-
νείς – σε κάθε περίπτωση δε, πιο 
ευφυείς από τον νομοθέτη. Είναι 
όμως έτσι τα πράγματα;

Οχι. Αφενός το τεκμήριο της 
αθωότητας, παρά τις ομοιότητές 
του με τα ad ignorantiam επιχει-
ρήματα, δεν ταυτίζεται απολύτως 
μαζί τους. Εκείνος που επιχειρη-
ματολογεί βάσει του τεκμηρίου 
δεν υποχρεούται, κατ’ ακριβολο-
γία, να συμπεράνει τη μη ενοχή 
του υπόπτου, αλλά να μη συμπε-
ράνει την ενοχή του. Είναι δηλα-
δή υποχρεωμένος να παραμείνει 
σιωπηλός, σε ένα αποφαντικώς 
μετέωρο στάδιο, μέχρι την τυχόν 
νόμιμη απόδειξη της αλήθειας της 
περί ενοχής προτάσεως. Η διαφο-
ρά είναι κρίσιμη. Ακόμη και αν 
κανείς ισχυρισθεί ότι τέτοια συ-

μπεράσματα με «μετέωρο χαρα-
κτήρα» κατά βάση δεν υπάρχουν 
(διότι όταν κάποιος συμπεραίνει, 
συμπεραίνει!) το τεκμήριο τον δι-
αψεύδει. Στην πραγματικότητα 
δεν είναι προσωρινό συμπέρασμα 
αθωότητας, αλλά καθήκον διατή-
ρησης σιωπηλής και ανέκφραστης 
της –ήδη υπάρχουσας– υπόνοιας 
ενοχής. Επιβάλλει ανοικτή στάση 
απέναντι στο ενδεχόμενο ψεύδος 
της περί ενοχής προτάσεως, δηλα-
δή απέναντι στην αθωότητα του 
υπόπτου, χωρίς αδικαιολόγητη 
βιασύνη εντός της διαδικασίας. 
Αν δεν πρόκειται λοιπόν για ένα 
γνήσιο «από της αγνοίας» επιχεί-
ρημα, δεν πρόκειται εδώ και περί 
νομοθετικού παραλογισμού ή σο-
φίσματος. Πρόκειται απλώς για μια 
εξαιρετικά λεπτή ισορροπία κατά 
την έκφραση ποινικού ψόγου, νο-
μοθετικά θεσπισμένη.

Τις λεπτές ισορροπίες του νο-
μοθέτη καλούνται να τις διαχειρι-
σθούν επιτυχημένα οι δημόσιες 
αρχές. Στις δηλώσεις τους ενδη-
μεί, τελευταία, μια αντιμετώπιση 
του τεκμηρίου αθωότητας ως νο-
μοθετικού παραλογισμού που μπο-
ρεί ενίοτε και να υποχωρεί, μπρο-
στά σε μια δήθεν «βοώσα» κοινή 
ορθολογικότητα και ειλικρίνεια, 
που παίρνει το προβάδισμα στη 
στάθμιση. Στην πραγματικότη-
τα η στάση αυτή, που αντίκειται 
στον νόμο αλλά και σε πρόσφα-
τες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης, δεν έχει καν έρεισμα στην 
κοινή λογική, όπως, ίσως, θέλει 
να βαυκαλίζεται. Συνιστά η ίδια 
παραλογισμό και κακή διαχείρι-
ση μιας λεπτεπίλεπτης ισορροπί-
ας εις βάρος ορισμένων πολιτών. 
Και μακροπρόθεσμα δεν πρόκει-
ται να εξασφαλίσει στους παρα-
λογιζομένους τον έπαινο, αλλά 
τον ψόγο, τόσο του Δήμου όσο 
και των σοφιστών.
 
* Ο κ. Κωνσταντίνος Τσίνας είναι 
λέκτορας Νομικής Πανεπιστημίου 
Κύπρου, δικηγόρος.

Στον Επιτάφιο Λόγο του Περικλή, 
ο Θουκυδίδης γράφει ότι «έχου-
με πολίτευμα το οποίο ονομάζε-
ται δημοκρατία, γιατί η διοίκηση 
είναι στα χέρια των πολλών και 
όχι των λίγων». Η στρεβλή, παντε-
λώς λανθασμένη αντίληψη του ν. 
4555/2018 που επιχείρησε να θε-
σμοθετήσει μια a la carte και ψευ-
δεπίγραφη «απλή αναλογική» ως 
εκλογικό σύστημα στην Αυτοδι-
οίκηση, είχε ως αποτέλεσμα την 
ακυβερνησία και την αναποτελε-
σματικότητα.

Ετσι, σε 230 από τους 332 δή-
μους και σε 6 από τις 13 περιφέρει-
ες, ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρ-
χης δεν έχει την πλειοψηφία των 
μελών του δημοτικού/περιφερεια-
κού συμβουλίου και δεν μπορεί να 
εφαρμόσει την πολιτική για την 
οποία εκλέχθηκε από τους πολίτες. 
Στον Δήμο Θεσσαλονίκης για πα-
ράδειγμα, ο δήμαρχος εκλέχθηκε 
τη δεύτερη Κυριακή με ποσοστό 
66,8%, αλλά έλαβε μόνο τις 7 από 
τις 49 έδρες του δημοτικού συμ-
βουλίου! Μάλιστα, στο δημοτικό 
συμβούλιο συμμετέχουν 16 συν-
δυασμοί εκ των οποίων οι 9 έλα-
βαν ποσοστό μεταξύ 1% και 2%!

Με την ανάληψη της διακυβέρ-
νησης από τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη η κυβέρνηση προχώρησε σε 
μια προσωρινή λύση ενίσχυσης 
της κυβερνησιμότητας των δή-
μων με εξασφάλιση της πλειοψη-
φίας στην οικονομική επιτροπή, 
στην επιτροπή ποιότητας ζωής 
και στα διοικητικά συμβούλια των 
νομικών προσώπων των δήμων. 
Επίσης, εξασφαλίστηκε η βιωσι-
μότητα των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθ-
μού με ειδικές διαδικασίες ψήφι-
σης προϋπολογισμού και τεχνικού 
προγράμματος.

Τώρα, σε ανύποπτο πολιτικά 
χρόνο, μακριά από τις επόμενες 

αυτοδιοικητικές εκλογές, ώστε να 
μην αιφνιδιάζεται κανείς, βάζου-
με τέρμα στην ακυβερνησία και 
στην αναποτελεσματικότητα, υλο-
ποιώντας μια ρητή προεκλογική 
μας δέσμευση. Η ανάγκη να απο-
κατασταθεί οριστικά η εύρυθμη 
διακυβέρνηση των ΟΤΑ υπαγο-
ρεύεται από το σημαντικό εύρος 
των αρμοδιοτήτων που τους έχουν 
ανατεθεί και αφορούν την καθη-
μερινότητα του πολίτη. Αλλωστε, 

η αποτελεσματική αυτοδιοίκηση 
συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση 
για την τοπική ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή.

Οι βασικές αλλαγές που επι-
φέρει το σχέδιο νόμου, το οποίο 
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση 
αφού προηγήθηκε ένας γόνιμος 
διάλογος με τους θεσμικούς εκ-
προσώπους της Αυτοδιοίκησης 
Α΄ και Β΄ βαθμού (ΚΕΔΕ και ΕΝ-
ΠΕ), είναι οι ακόλουθες: Πρώτον, 
η επαναφορά πλήρους πενταε-
τούς θητείας για τους δημάρχους 
και τους περιφερειάρχες που θα 
εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023. 
Δεύτερον, δήμαρχος ή περιφε-
ρειάρχης εκλέγεται από την πρώ-
τη Κυριακή όποιος συγκεντρώ-
σει ποσοστό 43% συν μία ψήφο. 
Τρίτον, επέρχεται μείωση του 
αριθμού των μελών των δημοτι-
κών συμβουλίων, των συμβου-
λίων δημοτικής κοινότητας και 
των περιφερειακών συμβουλίων, 
με γνώμονα την αποδοτικότερη 
λειτουργία τους και την καλλιέρ-
γεια ουσιαστικού διαλόγου. Τέ-
ταρτον, τίθεται όριο 3% για την 
εκλογή δημοτικού ή περιφερεια-
κού συμβούλου, το οποίο είναι ευ-
θυγραμμισμένο με το ισχύον στις 
βουλευτικές εκλογές. Πέμπτον, 
ορίζεται ως καταληκτική ημερο-
μηνία η 31η Αυγούστου για την 
κατάρτιση των συνδυασμών, ώστε 
να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και 
έλεγχος των εκλογικών δαπανών. 
Ολα τα παραπάνω συνθέτουν την 
εγγύηση της κυβερνησιμότητας 
των δήμων και των περιφερειών 
της πατρίδας μας. Με έναν, τελι-
κά, στόχο: κυβέρνηση και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, ως συνεκτικοί κρί-
κοι της ίδιας αλυσίδας, να κάνου-
με τη ζωή των πολιτών καλύτερη.

 
* Ο κ. Στέλιος Πέτσας είναι 
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, 
αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης.

Τεκμήριο της αθωότητας και παραλογισμοί Αποτελεσματική αυτοδιοίκηση 
προς όφελος των πολιτών

Με το σχέδιο νόμου, τίθεται όριο 
3% για την εκλογή δημοτικού ή πε-
ριφερειακού συμβούλου.

Εκείνος που επιχειρηματολογεί 
βάσει του τεκμηρίου δεν υποχρεού-
ται να συμπεράνει τη μη ενοχή του 
υπόπτου, αλλά να μη συμπεράνει 
την ενοχή του.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΝΑ* 

Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΤΣΑ*
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Φαρμακεία Νοσοκομεία Χρήσιμα τηλέφωνα & διευθύνσεις

ΑΤΤΙΚΗ
8 ΒΡΑΔΥ-08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗ: ΠΑΝΟΣ 16 - 2108991481 • ΓΕΡΑΚΑΣ: ΓΕΡΑΚΑ 109 
- 2130222984 • ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 24 
- 2299046434 • ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 712 ( 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΙΜΑΝΙ - ΑΥΛΑΚΙ ) - 2299073631 • ΡΑΦΗΝΑ: 
ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 17 - 2294026526 

08.00 - 22.00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΠΙΝΔΟΥ 42 ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1 - 2102470650 • 
ΚΕΡΑΤΕΑ: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ 18 - 2299067855 • 
ΠΙΚΕΡΜΙ: ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 8 - 2106038060 

08.00 - 23.00
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 144 - 2109735516 • 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 45 ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - 
2106000502 • ΑΛΙΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 44 - 2109965734 
• ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΡΗΤΗΣ 38 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - 
2109967647 • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 42 - 
2109707586 • ΙΛΙΟΝ: ΜΠΙΜΠΙΖΑ 17 - 2102635806 • 
ΚΑΜΑΤΕΡΟ: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 - 4 - 2102382088 • 
ΜΑΡΟΥΣΙ: ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 10 - 2106196572 • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: 
ΠΕΥΚΩΝ 59 - 2102815248 • Π.ΦΑΛΗΡΟ: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 39Α 
- 2109420333 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
63 - 2105741865 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΑΤΡΕΙΔΩΝ 11 - 2105715446 
• ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 24 - 2105738654 • 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 23 - 2105020088 • ΠΕΥΚΗ: 
ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 18 - 2108053872 

08.00 - 14.00 & 17.00 - 23.00
ΧΑΙΔΑΡΙ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2Α ΚΑΙ Α. ΦΛΟΥΝΤΖΗ 2 - 2105816912

08.00 - 14.00 & 17.00 - 08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 Β - 2106532374 • 
ΑΙΓΑΛΕΩ: ΠΑΝΟΡΜΟΥ 22 ΚΑΙ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - 2105316806 • 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 12 - 2107700776 • ΑΧΑΡΝΑΙ: 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 237-239 - 2102316737 • ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: 
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 8 - 2106849550 • ΓΛΥΦΑΔΑ: ΔΟΥΣΜΑΝΗ 
13 ( ΔΙΠΛΑΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ) - 2108940620 • ΖΩΓΡΑΦΟΥ: 
ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 31 - 2107786851 • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 23 - 2109912662 • ΙΛΙΣΙΑ: ΓΡΗΓ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
49 - 2107780943 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΝΗΡΕΩΣ 17 ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 
211 - 2109569140 • ΚΟΥΚΑΚΙ: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 108 
- 2109220300 • ΚΥΨΕΛΗ: ΑΓ.ΖΩΝΗΣ 78 - 2108650386 
• ΜΑΡΟΥΣΙ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50 - 2106106616 • ΜΟΥΣΕΙΟ: 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 53 - 2105245315 • Ν.ΙΩΝΙΑ: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 
2102797500 • Ν.ΚΟΣΜΟΣ: ΧΕΡΣΙΦΡΟΝΟΣ 27 - 2109019628 
• ΟΜΟΝΟΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 11 - 2105227837 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 37 - 2105716881 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 
39 - 2106828178 

08.00 - 8 ΒΡΑΔΥ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 27 - 2155109495 
• ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Μ.ΚΟΡΑΚΑ 23-25 - 
2108316572 • ΑΙΓΑΛΕΩ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 354 - 2105988190 
• ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 80 - 2105130597 
• ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΠΑΝΟΡΜΟΥ 46 - 2106914429 • 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 152 - 2107703323 • 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΠΕΡΡΙΚΟΥ 20-ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ - 2106994607 
• ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ: ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 11 - 2291039066 • ΒΑΡΗ: 
ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ 18 - 2109655342 • ΒΟΥΛΑ: ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
11 - 2109659980 • ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΡΑΣ 2 
- 2109670954 • ΒΥΡΩΝΑΣ: ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 84 - 2107627124 
• ΒΥΡΩΝΑΣ: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 180 - 2107668918 • ΓΑΛΑΤΣΙ: 
ΤΕΩ 80 ΚΑΙ ΠΛΥΤΑ 3 - 2102139128 • ΓΑΛΑΤΣΙ: ΒΕΙΚΟΥ 58 
- 2102915323 • ΓΑΛΑΤΣΙ: ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ 5 - 2102925903 • 
ΓΚΥΖΗ: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 92 - 2106462181 • ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ: 

ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 154 - 2106655474 • ΓΛΥΦΑΔΑ: ΓΟΥΝΑΡΗ 
227 ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΟΥ - 2109635008 • ΔΑΦΝΗ: ΜΩΡΙΑ 22 - 
2109732147 • ΖΩΓΡΑΦΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ 30 - 2107784509 • 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 31 - 33 - 2107231601 • 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 54 - 2109583998 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 
ΔΑΒΑΚΗ 22 - 2109513048 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
154 - 2109560246 • ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ: ΓΚΑΡΟΝ 33 - 
2299046332 • ΚΟΡΩΠΙ: ΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΗΡΑΣ - 
2106026039 • ΚΥΨΕΛΗ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ 72 - 2108812838 • 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 10 - 2294066445 • Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 
Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 425 - 2102854971 • Ν.ΙΩΝΙΑ: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 27 - 
2102799757 • Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΗΡΩΩΝ ΠΟΛ/
ΝΕΙΟΥ - 2106135302 • ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26 
- ΔΙΔΟΤΟΥ - 2103646097 • Π.ΠΕΝΤΕΛΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
3 - 2108030511 • ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΦΡΥΝΗΣ 6 - 2107010100 • 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 113 - 2107017729 • ΠΑΛΛΗΝΗ: ΛΕΩΦ. 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 19 - 2106668154 • ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
366 - 2102233000 • ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΤΩ: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 
38 - 2103470959 • ΠΛ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ( 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ ) 174 - 2108620880 • ΠΛΑΚΑ: ΑΙΟΛΟΥ 18Α ΚΑΙ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - 2103310567 • ΣΕΠΟΛΙΑ: ΓΕΡΑΚΙΟΥ 1 - 3 
- 2105133030 • ΣΕΠΟΛΙΑ: ΓΕΡΑΚΙΟΥ 1 - 3 - 2105133030 • 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΤΩ: ΑΙΤΩΛΙΑΣ 14 - 2106711511

08.00 - 08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: ΕΥΒΟΙΑΣ 7 - 2102319692 • ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 17 - 2105576927 • ΚΡΥΟΝΕΡΙ: ΛΕΩΦ.
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 31 - 2108161296 • ΜΑΝΔΡΑ: ΣΤΡ.ΡΟΚΚΑ 56 
- 2105555550 • ΜΕΓΑΡΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10 - 2296029522 • 
Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ: ΣΜΥΡΝΗΣ 22 ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - 2108001404 
• Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠ.: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6Α - 2295036897 
• Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 291 - 2296033486 • 
Ν.ΣΜΥΡΝΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36 - 2109330107 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ: 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 29 Α - 2106521900 

08.00 – 21.00
ΚΗΦΙΣΙΑ: ΤΑΤΟΙΟΥ 113 - 2108070894 

9 ΒΡΑΔΥ-08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑ: ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 19 - 2108082829

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 20.00
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: ΑΝΘ. ΓΑΖΗ 17 & ΠΑΞΩΝ - 210-4320024 • ΑΝΩ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 24 & ΠΑΡΟΥ - 210-4954695 
• ΒΡΥΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 29-31 - 210-4531128 • ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ: ΑΛΕΞ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 56 - 210-4812130 • 
ΠΕΡΑΜΑ: Μ. ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ 36 210-4415526

ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 14.00 & ΑΠΟ 17.00 ΕΩΣ 23.00
ΚΕΝΤΡΟ: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 81 - 210-4117148 • ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 68 & ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ - 210-5615808 • ΜΟΣΧΑΤΟ: 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 62-64 & ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ - 210-9406169 
• ΠΕΡΑΜΑ: Μ. ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ 36 - 210-4415526 • ΚΕΝΤΡΟ: ΗΡ. 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 69-71 - 210-4286408 • ΝΙΚΑΙΑ: ΠΡΟΥΣΣΗΣ 
15 - 210-4906355 • ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 123 - 210-
4310765 • ΝΙΚΑΙΑ: Κ. ΠΑΛΑΜΑ 107 - 210-4955992 • ΑΓ. 
ΣΟΦΙΑ: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 94 210-4613006

ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 14.00 & ΑΠΟ 17.00 ΕΩΣ 08.00
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: ΣΠΕΤΣΩΝ & ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 39 - 210-4962729 
• ΤΖΑΝΕΙΟ: ΖΑΝΝΗ 9 - 210-4181225 • ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ: 
ΜΑΡ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 116 & ΣΒΟΡΩΝΟΥ - 210-4281008

KΛINIKEΣ
ΠAΘOΛOΓIKH: 08.00-14.30: ΓΝΝ Ιωνίας «Κων/πούλειο». 14.30-08.00 επο-
μένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς», ΓΝΑ «Σισμανόγλειο». 08.00-08.00 επομένης: 
Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο» (και Διαβητολογικό).
KAPΔIOΛOΓIKH: 08.00-23.00: ΓNA «Παμμακάριστος». 14.30-08.00 επο-
μένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς», ΓΝΑ «Σισμανόγλειο». 08.00-08.00 επομένης: 
Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
XEIPOYPΓIKH: 08.00-14.30: ΓΝΝ Ιωνίας «Κων/πούλειο». 14.30-08.00 επο-
μένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς», ΓΝΑ «Σισμανόγλειο». 08.00-08.00 επομένης: 
Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
AΓΓEIOXEIPOYPΓIKH: 14.30-08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς», ΓΝΑ 
«Σισμανόγλειο».
AIMATOΛOΓIKH: 14.30-08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς».
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ: 14.30-08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς». 08.00-
08.00 επομένης: Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο». 
ΓNAΘOXEIPOYPΓIKH: 08.00-08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς».
ΔEPMATOΛOΓIKH: 08.00-08.00 επομένης: NΔNA «A. Συγγρός».
ENΔOKPINOΛOΓIKH: 14.30-08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς».
ΘΩPAKOXEIPOYPΓIKH: 08.00-14.30: ΓNA «Σισμανόγλειο». 08.00-08.00 
επομένης: Πειραιάς: EANΠ «Mεταξά».
KAPΔIOXEIPOYPΓIKH: 08.00-08.00 επομένης: ΓNA «Ιπποκράτειο».
NEYPOΛOΓIKH: 14.30-08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς». 08.00-08.00 
επομένης: Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
NEYPOXEIPOYPΓIKH: 14.30-08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς». 08.00-
08.00 επομένης: Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
NEΦPOΛOΓIKH: 14.30-08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς». 08.00-08.00 
επομένης: Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
OΓKOΛOΓIKH: 08.00-16.00: ΓONK «Aγιοι Aνάργυροι» έως 15.00, AONA «Aγ. 
Σάββας» έως 15.00. 08.00-08.00 επομένης: Πειραιάς: ΕΑNΠ «Mεταξά».
OΔONTIATPIKH: 08.00-08.00 επομένης: Πειραιάς: ΓΝΠ «Τζάνειο».
OPΘOΠEΔIKH: 14.30-08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς». 08.00-08.00 
επομένης: ΓNA «KAT». Πειραιάς: Γ.N. «Ασκληπιείο Βούλας», ΓΝΠ «Τζάνειο».
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ: 08.00-08.00 επο-
μένης: ΓNA «ΚΑΤ».
OYPOΛOΓIKH: 08.00-14.30: ΓΝΝ Ιωνίας «Κων/πούλειο». 14.30-08.00 επο-
μένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς», ΓΝΑ «Σισμανόγλειο». 08.00-08.00 επομένης: 
Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
OΦΘAΛMOΛOΓIKH: 08.00-14.30: N.A. «Oφθαλμιατρείο». 08.00-08.00 
επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς». Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
ΠNEYMONOΛOΓIKH: 08.00-08.00 επομένης: ΓNA «Σισμανόγλειο».
ΠΛAΣTIKH XEIPOYPΓIKH: 08.00-08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς».
PEYMATOΛOΓIKH: 08.00-14.30: ΓNA «Eυαγγελισμός». 14.30-08.00 επο-
μένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς».
ΨYXIATPIKH: 08.00-08.00 επομένης: ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» (για εισαγγε-
λικές και εκούσιες).
ΩPΛ: 08.00-14.30: ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», ΓNA «Κοργ. Μπενάκειο ΕΕΣ». 14.30-
08.00 επομένης: ΓNA «Γ. Γεννηματάς». 08.00-08.00 επομένης: Πειραιάς: 
ΓNΠ «Tζάνειο».
ΓYNAIKOΛΟΓIKH: 08.00-14.30: Γ.N. N. Iωνίας «Κων/πούλειο». 08.00-08.00 
επομένης: ΓNM «Eλ. Bενιζέλου». Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
MAIEYTIKH: 08.00-14.30: Γ.N. N. Iωνίας «Κων/πούλειο». 08.00-08.00 επο-
μένης: ΓNM «Eλ. Bενιζέλου», ΓNA «Aλεξάνδρα». Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
ΠAIΔIATPIKO: 08.00-14.30: Γ.Ν. Παίδων «Πεντέλης». 08.00-08.00 επομέ-
νης: Γ.N. Παίδων «Aγλαΐα Κυριακού». Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
ΠAIΔOΨYXIATPIKH: 08.00-14.30: Γ.Ν. Παίδων «Πεντέλης». 14.30-08.00 
επομένης: ΓΝΑ «Σισμανόγλειο» (για εφήβους). 08.00-08.00 επομένης: Γ.N. 
Παίδων «Aγλαΐα Κυριακού». Πειραιάς: ΓNΠ «Tζάνειο».
ΠAIΔOΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: 08.00-08.00 επομένης: Γ.Ν. Παίδων «Πεντέλης».

1135 - Ε.Ο.Δ.Υ.
100 - Αστυνομία  

www.astynomia.gr
199 - Πυροσβεστική

www.fireservice.gr
166 - ΕΚΑΒ
Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας
112 - Ευρωπαϊκός αριθμός άμεσης  
ανάγκης 
1156 - Παροχή πληροφοριών για 
εξαφανισμένους ανηλίκους 
14554, 14784, 14884, 14900 - 
Ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
14814, 14844 - Ωρα Ελλάδος

ΥΓΕΙΑ
Eθνικός Οργανισμός Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ:  
www.eopyy.gov.gr
Τηλέφωνα κεντρικής υπηρεσίας: 
210-68.71.770-3 
Ραντεβού σε σχηματισμούς  
του ΕΣΥ: 1535 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων – ΚΕΕΛΠΝΟ:  
www.keelpno.gr 
Τηλεφωνικό κέντρο:  
210-52.12.000

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΤΕΟ - www.yme.gr/index.php?get-
what=1&oid=778&id=&tid=787
Τηλέφωνο: 1525 (για δημόσια ΚΤΕΟ)
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθηνών – ΟΑΣΑ: www.oasa.gr
Τηλεφωνικό κέντρο: 11185  
(Δευτ.- Παρ.: 06.30–22.00,  
Σάβ.-Κυρ.: 07.30–22.00)
Σταθερές Συγκοινωνίες (μετρό, 
ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, τραμ) – 
ΣΤΑΣΥ: www.stasy.gr
Τμήμα εξυπηρέτησης κοινού 
σταθμός Σύνταγμα: 214-414.6400
 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 
- 16.00)
Οδικές Συγκοινωνίες (λεωφορεία, 
τρόλεϊ) – ΟΣΥ: www.osy.gr 
Τηλεφωνικό κέντρο:  
210-42.70.796
Υπηρεσία προστίμων:  
210-42.70.705
Απολεσθέντα: 210-42.70.802-
3 (λεωφορεία), 210-88.34.138 
(τρόλεϊ) 
(Ωρες επικοινωνίας 05.30 - 24.00)
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 
– ΟΣΕ: www.trainose.gr
Τηλεφωνικό κέντρο: 14511
Ηχογραφημένα μηνύματα 
δρομολογίων: 1110
Γραμμή παραπόνων: 

210-52.70.762  
(Δευτ.-Παρ.: 07.30-15.00)
ΚΤΕΛ Αττικής:
www.ktelattikis.gr
Τηλεφωνικό κέντρο: 
210-88.08.080
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. 
Βενιζέλος» – ΔΑΑ: www.aia.gr
Τηλεφωνικό κέντρο: 
210-35.30.000
Δρομολόγια ΚΤΕΛ  
σε όλη την Ελλάδα 14505

ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
Υπουργείο Ναυτιλίας -
www.hcg.gr
Τηλέφωνο: 210-41.91.700  
(60 γραμμές)
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιώς (ΚΛΠ)
Τηλέφωνα: 210-45.93.911
Λιμενικό Τμήμα (Τζελέπη) 
Τηλέφωνο: 210-42.26.000-4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας 
και Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος: 11012
Παροχή πληροφοριών για 
τρομοκρατία: 170, 1964, 1014 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας: www.gscp.gr

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΙΚΤΥΑ,
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
ΔΕΗ - www.dei.gr
Τηλέφωνο για την εξυπηρέτηση 
του πολίτη: 11770
Τηλέφωνα βλαβών: 
10503 Αθήνα 
 10504 Πειραιάς 
ΕΥΔΑΠ - www.eydap.gr
Τηλέφωνα: 1022, 210-21.44.765
Κτηματολόγιο -  
www.ktimatologio.gr
Τηλέφωνο: 1015
Αττική Οδός - www.aodos.gr
Τηλέφωνο: 210-66.82.222
Εγνατία Οδός - www.egnatia.eu
Τηλέφωνο: 2310-470.200
Νέα Οδός - www.neaodos.gr
Τηλέφωνο: 22950-26.900
Ολυμπία Oδός -  
www.olympiaodos.gr
Τηλέφωνο: 22960-95.555
Μορέας - www.moreas.com.gr
Τηλέφωνο: 2710-562.090
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου -
 www.gefyra.gr
Τηλέφωνο: 26340-39.010-11

Με τον νέο εκλογικό  
νόμο για τους ΟΤΑ, 
βάζουμε τέρμα 
στην ακυβερνησία 
και στην αναποτελεσμα-
τικότητα, υλοποιώντας 
μια ρητή προεκλογική 
μας δέσμευση.
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Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η

** Η ταξιδιωτική εκπομπή «My Greece» 
ξεκίνησε στο Open αλλά συνεχίζεται 
στο Mega. Από το Σάββατο 27 Φε-
βρουαρίου η Δέσποινα Βανδή (φωτ.) 
αναζητεί ξεχωριστούς προορισμούς 
εντός της χώρας (18.40).

** Το 2074, μετά μια καταστροφή στη 
Γη, τρία αδέλφια αναλαμβάνουν να 
αλλάξουν τη μοίρα της Ευρώπης, η 
οποία έχει κατακερματιστεί σε κρατί-
δια που διεκδικούν κυριαρχία. Η νέα 
σειρά επιστημονικής φαντασίας «Οι 
φυλές της Ευρώπης» θα είναι διαθέ-
σιμη στο Netflix από την Παρασκευή 
19 Φεβρουαρίου.

** H Nτόρα Μπακογιάννη είναι καλεσμένη απόψε σε μια συ-
νέντευξη εφ’ όλης της ύλης, στην εκπομπή «Βαβέλ» με τον 
Νίκο Φιλιππίδη (00.00, Mega).

** Το γράμμα έψιλον πρωταγωνιστεί απόψε στη σειρά ντο-
κιμαντέρ «Αλφάβητος - Κοινός κώδικας» (21.00, Cosmote 
History HD). Ακαδημαϊκοί φωτίζουν τη συναρπαστική δι-
αδρομή του γράμματος ανά τους αιώνες.

** Δώδεκα ζευγάρια θα δοκιμαστούν σε κάθε είδους πρό-
κληση στο νέο, ερωτικού τύπου, reality «Battle of the 

Couples», που ξεκινάει στον 
Alpha την Πέμπτη 25 Φε-
βρουαρίου (21.00). Το έπα-
θλο για το νικητήριο ζευγάρι 
είναι 100.000 ευρώ.

** Ο Λάκης Γαβαλάς (φωτ.) στην 
ΕΡΤ. Ο επιχειρηματίας και 
σχεδιαστής μόδας επιστρέ-
φει στον Κορυδαλλό, στη γει-
τονιά όπου μεγάλωσε, την 
Παρασκευή 19 Φεβρουαρί-
ου, στην εκπομπή «Προσω-
πικά», με την Ελενα Κατρί-
τση (23.00, ΕΡΤ1).

** Πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου για τον δεύτε-
ρο κύκλο της σειράς ντοκιμαντέρ «Σαραβαλάκια και χρή-
μα», στο Viasat Explore (22.00, Cosmote TV)

** Τηλεθέαση εβδομάδας 8-14/2: ΣΚΑΪ 16,8%, ΑΝΤ1 14,5%, 
Alpha 11,5%, Star 11,0%, Open 7,1%, Mega 6,4%, ΕΡΤ1 
6,0%, ΕΡΤ2 1,8%, ΕΡΤ3 1,8%, Μακεδονία TV 1,6%. Δημοφι-
λέστερο πρόγραμμα η σειρά του ΑΝΤ1 «Αγριες μέλισσες» με 
1.998.000 τηλεθεατές (μ.ό.), την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου.

** Η δραματική σειρά «We children from Bahnhof Ζοο», συμπα-
ραγωγή του σκανδιναβικού δικτύου Nent με την Amazon, 
έρχεται με το σύνολο των επεισοδίων στην Cosmote TV, τον 
επόμενο μήνα. Βασισμένη στο αυτοβιογραφικό best-seller 
της Γερμανίδας Christiane F., εξιστορεί την ταραχώδη εφη-
βεία της, από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και την εμπλο-
κή της σε κυκλώματα πορνείας, με φόντο τα underground 
clubs του Βερολίνου. Στην εποχή του το βιβλίο προκάλεσε 
τεράστιες συζητήσεις στη Γερμανία, ενώ μεταφέρθηκε και 
στον κινηματογράφο, με τη συμμετοχή του Ντέιβιντ Μπόουι.

O Θ Ο Ν Ε Σ

Π Ρ ΟΤΑ Σ Ε Ι Σ

Πρεμιέρα απόψε για τη ρομαντική κομεντί «Forever in 
my heart» (21.00, Cosmote Cinema1 HD) σε σκηνο-
θεσία Στίβεν Ρ. Μονρόε. Μια Αμερικανίδα ξενοδοχο-
ϋπάλληλος και ένας Ιρλανδός μουσικός ερωτεύονται 
στην Ιρλανδία, αλλά αναγκάζονται να χωρίσουν για 
να κυνηγήσουν τα όνειρά τους σε διαφορετικά ση-
μεία του πλανήτη. Πέντε χρόνια αργότερα, η μοίρα 
τούς φέρνει και πάλι κοντά. Θα επιλέξουν να ξεκι-
νήσουν τη σχέση τους από την αρχή ή θα συνεχί-
σουν τις μοναχικές τους πορείες; Παίζουν οι Μέριτ 
Πάτερσον, Τζακ Τέρνερ, Εμετ Μπερν.

Υπόκωφη αλλά γεμάτη εσωτερικές εντάσεις η ζωή 
της σπουδαίας Αμερικανίδας ποιήτριας Εμιλι Ντί-
κινσον, που έζησε απομονωμένη στο δωμάτιό της 
και φυλούσε το ογκωδέστατο, συναρπαστικό έργο 
της στα συρτάρια της. Ο Βρετανός σκηνοθέτης Τέ-
ρενς Ντέιβις, τρυπώνει στην ψυχή της και ακολου-
θεί τις στιγμές που η «Λευκή Λαίδη» φανέρωσε το 
ανυπότακτο πνεύμα της, στο βιογραφικό δράμα, με 
επίσημες συμμετοχές σε πολλά φεστιβάλ, «Ηρεμο 
πάθος» (22.00, ΕΡΤ2, ERTFLIX). Παίζουν: Σίνθια Νί-
ξον, Τζένιφερ Ελ, Ντάνκαν Νταφ, Κιθ Καραντάιν.

Πρώτη μετάδοση απόψε για το ερωτικό θρίλερ «Ο 
διπλός εραστής» (22.00, Novacinema1 HD). Μια ευ-
άλωτη νεαρή γυναίκα με καταθλιπτικές τάσεις, η 
Κλοέ, ερωτεύεται τον γοητευτικό ψυχοθεραπευτή 
της. Ωστόσο, όταν αρχίζουν να συζούν, αντιλαμβά-
νεται ότι ο σύντροφός της κρύβει σκοτεινά μυστι-
κά από το παρελθόν, καθώς και την πραγματική του 
ταυτότητα. Η ταινία του Φρανσουά Οζόν βασίζεται 
στο μυθιστόρημα «Lives of twins», που έγραψε η 
Τζόις Κάρολ Οουτς με το ψευδώνυμο Ρόζαμοντ Σμιθ. 
Παίζουν οι Ζακλίν Μπισέ, Μαρίν Βακτ, Ζερεμί Ρενιέ.

«Ο μαφιόζος της διπλανής πόρτας ξαναχτυπά» στον Alpha 
(23.00). Ο νευρικός οδοντίατρος Οζ είναι παντρεμέ-
νος με την πρώην σύζυγο του μαφιόζου Τζίμι, φο-
βάται όμως πολύ για τη ζωή του. Οταν ο Πολωνός 
«νονός» Λάζλο θα επιχειρήσει να τους εκδικηθεί 
για τη δολοφονία του γιου του απάγοντας τη σύζυ-
γο του Οζ, ο απελπισμένος οδοντίατρος και ο Τζίμι, 
παρά την αμοιβαία αντιπάθειά τους, αναγκάζονται 
να συμμαχήσουν. Πρωταγωνιστούν οι Μπρους Γου-
ίλις, Μάθιου Πέρι, Νατάσα Χένστριτζ, Αμάντα Πιτ. 
Σκηνοθεσία: Χάουαρντ Ντόιτς.

Μαζί έπειτα από χρόνια Ανυπότακτο πνεύμα Σκοτεινή ταυτότητα Συμμαχία με τον εχθρό

Για οποιεσδήποτε  
τροποποιήσεις  
ή αλλαγές στην ώρα 
μετάδοσης των  
προγραμμάτων,   
που γίνονται την 
τελευταία στιγμή,  
την ευθύνη  φέρουν  
τα κανάλια.

 
Kατάλληλο 
για όλους

 
για άνω 
των 8 ετών
 

 
για άνω 
των 12 ετών

 
για άνω 
των 16 ετών

 
για άνω 
των 18 ετών

Τ Ο  Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α

ΕΡΤ 1 THΛ.: 210.60.66.000

ΠAPNHΘA 
Ψηφιακό σήμα 21 UHF

05.30 Από τις έξι. Καθημερινή ενημε-
ρωτική εκπομπή με τους Γιάννη 
Πιτταρά και ∆ημήτρη Κοτταρίδη

10.00 ΕΡΤ Ειδήσεις/Αθλητικά/ 
Καιρός

10.15 Συνδέσεις. Με τον  Κώστα  
Παπαχλιμίντζο και την  Αλεξάν-
δρα Καϋμένου

12.00 ΕΡΤ Ειδήσεις/Αθλητικά/ 
Καιρός

13.00 ∆ες και βρες
14.00 Χαιρέτα µου τον Πλάτανο 

(Ε).  Κωμική σειρά

15.00 ΕΡΤ Ειδήσεις/Αθλητικά/ 
Καιρός

16.00 φλΕΡΤ.  Ψυχαγωγικό μαγκαζί-
νο με τη Νάντια Κοντογεώργη

17.59 Το ’21 µέσα από κείµενα 
του ’21

18.00 ΕΡΤ Ειδήσεις/Αθλητικά/ 
Καιρός

19.00 Λούφα και παραλλαγή (Ε)
20.00 Χαιρέτα µου τον Πλάτανο
21.00 Κεντρικό δελτίο 

ειδήσεων/Αθλητικά/ 
Καιρός

22.00 ΤΑΙΝΙΑ
 Επιχείρηση Απόλλων. 

Ρομαντική (1968)

00.00 ΕΡΤ Ειδήσεις/Αθλητικά/ 
Καιρός

00.15 Αυτός και ο άλλος. Με τους 
Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη 
Γιαννούτσο

Αnt1 THΛ.: 210.68.86.100

ΠAPNHΘA 
Ψηφιακό σήμα 4 22 UHF, 30 UHF

06.00 Καληµέρα Ελλάδα. Με τους 
Γιώργο Παπαδάκη, Χρύσα Φώ-
σκολου, Γιώργο Γρηγοριάδη, και 
∆ημήτρη Χριστούλια

11.00 Γειτονιές στο πιάτο (Ε).
13.00 AΝΤ1 News
14.00 Κωνσταντίνου και Ελένης 

(Ε)
15.00 Rouk Zouk. Τηλεπαιχνίδι  

με τη Ζέτα Μακρυπούλια

16.00 Η φαµίλια (Ε)
16.30 ΑΝΤ1 News – ∆ελτίο στη 

Νοηµατική
16.45 Αστυνόµος Ρεξ
17.45 Still Standing
18.50 ΑΝΤ1 News
20.00 Ηλιος. ∆ραματική σειρά με τους 

Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία ∆ημη-
τροπούλου, Αντίνοο Αλμπάνη

21.00 Παρουσιάστε. Κωμική σειρά

22.00 Αγριες µέλισσες. ∆ραματική 
σειρά με τους Ελλη Τρίγγου, Μα-
ρία Κίτσου, ∆ανάη Μιχαλάκη, Λε-
ωνίδα Κακούρη

23.30 Special report. Με τον Τάσο 
Τέλλογλου

00.45 ΤΑΙΝΙΑ
 ∆ίπλα στη θάλασσα. ∆ραμα-

τική (2015) της Αντζελίνα Τζολί

ΠAPNHΘA 
Ψηφιακό σήμα 4 22 UHF

Αlpha THΛ.: 212.212.4000

06.30 Χένρι τερατοαγκαλίτσας
07.00 Οικογενειακές ιστορίες (Ε)
08.00 Happy day στον Alpha. Με 

τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους 
∆ημήτρη Παπανώτα, Κώστα Φρα-
γκολιά,Τίνα Μεσσαροπούλου

11.00 T-live. Πολυθεματική εκπομπή 
με την Τατιάνα Στεφανίδου

13.00 Pop Up. Με την Ηλιάνα Παπαγε-
ωργίου

15.00 Ειδήσεις
15.45 Το σόι σου (Ε)
16.40 Οικογενειακές ιστορίες
17.40 Ειδήσεις στη Νοηµατική
17.50 Deal. Καθημερινό τηλεπαιχνίδι 

με τον Χρήστο Φερεντίνο

18.50 Eιδήσεις
20.00 Ελα στη θέση µου. Με τους 

Γιάννη Τσιμιτσέλη, Παύλο Ευαγ-
γελόπουλο, Μαρίνο Κόνσολο, Ευ-
αγγελία Συριοπούλου, Αναστάση 
Κολοβό

21.00 Μην αρχίζεις τη 
µουρµούρα. Κωμική σειρά

22.00 Αγγελική. Ερωτικό δράμα με 
τους Πάνο Βλάχο, Μιχάλη Λε-
βεντογιάννη, Νάντια Μπουλέ, 
∆ήμητρα Σιγάλα

23.00 ΤΑΙΝΙΑ
 Ο µαφιόζος της διπλανής 

πόρτας ξαναχτυπά.   
Κωμική περιπέτεια  (2004) με  
τον Μπρους Γουίλις

01.00 Τάκης Χατζής Direct

ΣΚΑΪ THΛ.: 210.48.00.000

ΥΜΗΤΤΟΣ
Ψηφιακό σήμα  47 UHF

06.00 Σήµερα. Αναλυτικά ρεπορτάζ 
απ’ όλα τα σημεία των γεγονότων 
με τον ∆ημήτρη Οικονόμου και τη 
Μαρία Αναστασοπούλου

10.00 Αταίριαστοι. Ενημερωτική  
εκπομπή με τους Χρήστο Κούτρα 
και Γιάννη Ντσούνο

11.30 Ωρα για φαγητό µε την Αρ-
γυρώ

12.00 Love it. Ψυχαγωγική εκπομπή 
με την Ιωάννα Μαλέσκου. Μαζί 
της οι Παναγιώτης Χατζηδάκης, 
Μάρτζυ Λαζάρου και Μάνος  
Μαγιάτης

14.00 Οι ειδήσεις του ΣΚΑΪ.  Με την 
Εύα Αντωνοπούλου

15.00 Καλό µεσηµεράκι. Με τον  
Νίκο Μουτσινά, μαζί του η Ματίνα 
Νικολάου και οι Alcatrash

17.00 Super Makeover.  Με τη  
∆ούκισσα Νομικού

18.00 ∆ελτίο στη Νοηµατική
18.15 House of Fame La Academia. 

Ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

19.50 Tα Nέα του ΣKAΪ. Με τη Σία  
Κοσιώνη

21.00 8 λέξεις. ∆ραματική σειρά με 
τους Αντρέα Γεωργίου, Πέμη 
Ζούνη, Απόστολο Γκλέτσο, 
Γιώργο Παρτσαλάκη

22.00 Survivor. Ριάλιτι επιβίωσης 
στον Αγιο ∆ομίνικο με  
παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό

01.15 House of Fame La Academia 
(Ε). Ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Star THΛ.: 211.18.91.000

ΠAPNHΘA 
Ψηφιακό σήμα 4 27 UHF, 30 UHF

07.30 Shopping Star (Ε)
09.00 Στη φωλιά των Κου Κου. 

Ψυχαγωγική εκπομπή με την  
Κατερίνα Καραβάτου και τον  
Κρατερό Κατσούλη.  Μαζί τους  
οι Στέφανος Κωνσταντινίδης,  
Μαριλού  Ρεπαπή, Τζώρτζια  
Γεωργίου και  ο Γιώργος  
Κρικοριάν

12.00  Αλήθειες µε τη Ζήνα
14.00 Ντετέκτιβ Μονκ (6ος)
15.00 ∆ελτίο ειδήσεων
15.50 Shopping Star
17.30 Elif. ∆ραματική σειρά

18.30 ∆ελτίο στη Νοηµατική
18.40 Ο τροχός της τύχης
19.50 Star News
21.00 MasterChef. ∆ιαγωνισμός  

μαγειρικής με τους Λεωνίδα  
Κουτσόπουλο, Σωτήρη Κοντιζά, 
Πάνο Ιωαννίδη

23.50 ΤΑΙΝΙΑ
 Αγαπώντας τον Πάµπλο.  

Βιογραφία (2017) με τους Χαβιέ 
Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ,  
Πίτερ Σκάρσγκαρντ

02.30 MasterChef (Ε).

Open THΛ.: 211.212.2000

ΥΜΗΤΤΟΣ
Ψηφιακό σήμα 4 47 UHF

06.00  Ωρα Ελλάδος. Με τον Ακη 
Παυλόπουλο και την Ντόρα  
Κουτροκόη

09.50  Ευτυχείτε! Ψυχαγωγική  
εκπομπή με την Κατερίνα  
Καινούργιου

13.00 Open news
14.00 Style me up. Τηλεπαιχνίδι 

μόδας  με τη Μαρία Μπακοδήμου

15.15 Κάθε µέρα Chef  
16.30  Θυρίδα τηλεπώλησης
16.45 ΤΑΙΝΙΑ  
 Τι 30, Τι 40, Τι 50. Κωμωδία 

(1972)  

17.45 ∆ελτίο στη Νοηµατική
18.00 Τι 30, Τι 40, Τι 50. (Συνέχεια)

18.50 ∆ελτίο ειδήσεων
20.00 Ράδιο Αρβύλα
21.00 ΤΑΙΝΙΑ
 2.22. Θρίλερ φαντασίας (2017) 

με τους Μάικλ Ουίσμαν, Τερέσα 
Πάλμερ, Σαμ Ριντ

23.00 ΤΑΙΝΙΑ
 Ο  πολεµιστής της φωτιάς.

∆ράσης (2012)

01.00 Criminal Minds

Mega THΛ.: 210 7547 000

05.30 Κοινωνία ώρα MEGA 09.40  
Γυμναστική… από σπίτι 10.00 Πάμε 
∆ανάη! 13.00 ∆ελτίο ειδήσεων 14.00 
∆ύο ξένοι (Ε) 15.00 Κλεμμένα όνειρα 
(Ε) 16.10 ∆ελτίο στη Νοηματική

16.20 Live news. Ενημερωτική  
εκπομπή με τον Νίκο  
Ευαγγελάτο

18.40 Supermarket Sweep
19.45 ∆ελτίο ειδήσεων
21.00 Εξαψη. ∆ραματική σειρά με 

τους Τάσο Νούσια, Ιωάννα 
Παππά, Κίμωνα Κουρή

22.00 ΤΑΙΝΙΑ
 Οι άνδρες µε τα µαύρα 2.  

Περιπέτεια  φαντασίας (2002)

00.00     Βαβέλ. Με τον Νίκο  
Φιλιππίδη

ΥΜΗΤΤΟΣ
Ψηφιακό σήμα 4 27 UHF

09.00 Εµµα. 
(Cosmote Cinema 1 HD)

12.10 Αντίο παιδιά. 
(Cosmote Cinema 2 HD)

13.15 Συνοικία το όνειρο.  
(Cosmote Cinema 3)

14.00 Γκριζ. 
(Cosmote Cinema 2 HD)

18.30 Με φόβον και πάθος. 
(Cosmote Cinema 3)

21.00 Forever in my heart. 
(Cosmote Cinema 1 HD)

22.00 Kickboxer: Η εκδίκηση. 
(Cosmote Cinema 2 HD)

00.20 Οι µητέρες µας. 
(Cosmote Cinema 1 HD)

01.15   Confetti. 
(Cosmote Cinema 2 HD)

ΤHΛ.: 13888

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

09.40  To σχολείο της Ελεν (E) 10.00 
Μαθαίνουμε στο σπίτι 12.00 Μια φο-
ρά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος 
(E) 12.30 Αν ήμουν... 12.35 Κάντο 
στα μέτρα σου 13.00 Φλουπαλού 
13.25Athleticus 13.30 Τα χίλια χρώ-
ματα του Χρήστου 14.00  Το σχολείο 
των ουραγκοτάγκων (E) 15.00 Πλάνα 
με ουρά 16.00 Ο Μπρεντ Οουενς στον 
Μαυρίκιο 16.25 Οι καλύτερες αγορές 
της Γης 17.20 Ο παράδεισος των κυ-
ριών (Ε) 19.00 Γη: Πλανήτης – δολο-
φόνος 19.59 Το ‘21 μέσα από κείμενα 
του ‘21 20.00 Η ζωή είναι στιγμές (E) 
21.00 Ντετέκτιβ Μέρντοχ (Ε)
22.00 ΤΑΙΝΙΑ
 Ηρεµο πάθος. 
 Βιογραφικό δράμα (2016)

00.00 Αϊνστάιν (Ε)

ΕΡΤ 2 THΛ.: 210.60.66.000

ΑΤΤΙΚΗ 4 21 UHF, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4 24, 25 UHF 
ΠΑΤΡΑ 4 34 UHF, XANIA 4 49 UHF

08.00 Επισκευάζοντας 
αυτοκίνητα. (Discovery 
Channel)

10.30 Κρυµµένος θησαυρός 3. 
(Discovery Channel)

14.00 Αποστολή στο άγνωστο 6.  
(Discovery Channel)

16.00 Marry Me.  
(Nova Life)

20.00 L. A.’ Finest II.  
(Novacinema 4 HD)

22.00 Coyote. 
(Novacinema 4 HD)

22.45 The Bachelor 25. (Nova Life)

23.45 Condor II.  
(Novacinema 4 HD)

00.35 Coyote. 
(Novacinema 4 HD)

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Nοva ΤHΛ.: 210.66.02.000COSMΟΤΕ TV 
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Τη νίκη της χρονιάς πέτυχε ο Πα-
ναθηναϊκός κόντρα στον πρω-
τοπόρο, αήττητο και σίγουρο 
πρωταθλητή Ολυμπιακό, αλλά 
τα βαθμολογικά του κέρδη ήταν 
λιγότερα από όσα θα άξιζε μια 
τόσο σημαντική επιτυχία.

Πέμπτος ήταν και πέμπτος 
παρέμεινε στο φινάλε της 22ης 
αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ 1, 
κυρίως επειδή λίγες ώρες αργό-
τερα η ΑΕΚ νίκησε με δραματικό 
τρόπο 4-2 στη Λάρισα στο πιο... 
τρελό παιχνίδι της σεζόν κι ανέ-
βηκε στη 2η θέση της βαθμο-
λογίας, έχοντας συγκάτοικους, 
τον ΠΑΟΚ που νίκησε εύκολα 
2-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Περι-
στέρι και τον Αρη που «κόλλη-
σε» στο 0-0 με αντίπαλο τον Πα-
ναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης». 

Με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται 
μπροστά με 14 ολόκληρους βαθ-
μούς, όλο το ενδιαφέρον πέφτει 
σε αυτή τη συναρπαστική μάχη 
για τις άλλες δύο (πιθανόν τρεις, 
ανάλογα με το ποιος θα πάρει το 
Κύπελλο) θέσεις που οδηγούν 
στην Ευρώπη, χωρίς να μπορεί 
κανείς να αποκλείσει από την 
κούρσα και τον Αστέρα Τρίπο-
λης, παρότι έχασε δύο βαθμούς 
από το ισόπαλο 0-0 με τη Λαμία 
στην έδρα του.

Η ΑΕΚ απέφυγε με χιτσκοκι-
κό τρόπο μια οδυνηρή απώλεια 
βαθμών σε ένα ματς που έδειχνε 
ολότελα δικό της. Μετά την ανα-
βολή του λόγω χιονιού την Κυ-
ριακή, ο αγώνας της με την ΑΕΛ 
στο Αλκαζάρ έγινε χθες τελικά, 
καθώς τα συνεργεία κέρδισαν 
τη μάχη για να καθαρίσουν τον 
αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ προη-
γήθηκε 2-0 στο ημίχρονο με σκό-
ρερ τον Ολιβέιρα (με πέναλτι που 
κέρδισε ο ίδιος και στο 43΄) αλλά 
εκεί που το ματς πήγαινε σβη-
στά, άναψε κι έγινε ροντέο με-

τά το γκολ του Νικολιά στο 70΄.
Ο ρυθμός άνοιξε πολύ και 

οδήγησε σε ένα απίστευτο φι-
νάλε: η Λάρισα ισοφάρισε σε 2-2 
με τον Ακούνια στο 80΄, έχασε 
απίστευτη ευκαιρία (τρεις ενα-
ντίον ενός) για ολική ανατροπή 
στο 86΄, βρέθηκε πίσω με 3-2 
στο 90΄ με γκολ - καραμπόλα 

του Αλμπάνη κι εκεί όπου όλα 
έδειχναν χαμένα, κέρδισε μέσω 
VAR πέναλτι (χέρι του Γκαρσία 
στο 94΄) που το εκτέλεσε ο Μου-
καντζό για να το αποκρούσει ο 
Αθανασιάδης στο 96΄ και στην 
αντεπίθεση να γράψει ο Σιμάν-
σκι το τελικό 4-2.
ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Μπά-

γιτς, Γκράουρ (63΄ Μπέρτος), Ζί-
ζιτς, Μαξιμένκο, Γιακιμόφσκι, 
Κολομπίνο, Μιλοσάβλιεβιτς (63΄ 
Μουκαντζό), Στίφλερ (53΄ Νικο-
λιάς), Μπεν Χατίρα, Ακούνια, 
Νούνιτς (87΄ Χουσίνο).
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανα-
σιάδης, Λόπες, Λάτσι, Νεντελ-
τσιάρου, Μπακάκης (55΄ Ντα-
ντσένκο), Σιμάνσκι, Μάνταλος, 
Τάνκοβιτς (74΄ Αλμπάνης), Γκαρ-
σία, Ολιβέιρα (74΄ Σιμόες), Αν-
σαριφάρντ.

Χαμένο πέναλτι (21΄ Βιειρίνια, 
άουτ) είχε και ο ΠΑΟΚ κόντρα 
στα Γιάννινα στο ουδέτερο Πε-
ριστέρι, αλλά δεν του στοίχισε, 
γιατί όταν άρχισε να τον πνίγει 
το άγχος, ο Ζίβκοβιτς άνοιξε με 
ωραίο σουτ το σκορ στο 56΄ και 
επανέφερε την ηρεμία.

Ακολούθησε γρήγορα και 
το 2-0 με πέναλτι (το κέρδισε ο 
Τζόλης όπως και το πρώτο) του 
Σβαμπ στο 61΄, οπότε όλα τελείω-
σαν εκεί καθώς ο ΠΑΣ ήταν σκιά 
του καλού εαυτού του και δεν 
μπόρεσε να αντιδράσει.
ΠΑΣ Γιάννινα (Αργύρης Γιαννί-
κης): Λοντίγκιν, Οικονομόπου-
λος (63΄ Σάλιακας), Εραμούσποε, 
Παντελάκης, Πέερσμαν, Μπρέ-
νερ (31΄ Μιλιντσεάνου), Λιάσος 
(63΄ Κάστρο), Ντομίνγκεθ, Καρ-
τάλης (63΄ Ελευθεριάδης), Παμ-
λίδης, Κρίζμαν.
ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζίφ-
κοβιτς, Ροντρίγκο, Κρέσπο (67΄ 
Βαρέλα), Ινγκασον, Βιεϊρίνια, 
Τσιγγάρας, Σβαμπ, Ουάρντα, 
Ζίφκοβιτς, Τζόλης, Κρμέντσικ.

Την υπογραφή στη 22η αγω-
νιστική την έβαλε φαρδιά πλα-
τιά ο Παναθηναϊκός με το 2-1 επί 
του Ολυμπιακού στο άντρο της 
Λεωφόρου, με πρωταγωνιστή 
τον Σανκαρέ που είχε μία ασίστ 
(κεφαλιά - γκολ του Μαουρίτσιο 
στο 6΄) και ένα γκολ για το 2-0 
στο 74΄. Η μείωση από τον Ελ 
Αραμπί ύστερα από καραμπό-
λα στο 83΄ έδωσε εικόνα θρίλερ, 
καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν 
ασφυκτικά και είχαν ευκαιρία για 
το 2-2, αλλά οι «πράσινοι» άντε-
ξαν και πανηγύρισαν τη νίκη της 
χρονιάς. Ο Σανκαρέ έχει σφίξιμο 
στον δικέφαλο και θα χάσει τον 
αγώνα της Πέμπτης με τον ΠΑΣ 
για το Κύπελλο.

Τη νίκη της αγωνι- 
στικής πέτυχε ο Πα-
ναθηναϊκός, ο οποίος 
έσπασε το αήττητο 
του Ολυμπιακού με 2-1.

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α

ΠΑΟΚ, ΑΕΚ έπιασαν τον Αρη
Απίστευτο θρίλερ στο Αλκαζάρ (2-4 η Ενωση) – Εύκολα ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Το ματς Μπαρτσελόνα - Παρί κλέβει την παράσταση απόψε, με τις δύο 
ομάδες να «ενώνουν» πολλά σενάρια και προϊστορία...

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α

ΤΕΝΙΣ 

Στα προημιτελικά 
με Ναδάλ ο Τσιτσιπάς
Χωρίς να αγωνιστεί, ο Στέφανος Τσι-
τσιπάς προκρίθηκε στους «οκτώ» του 
Αυστραλιανού Οπεν. Ο αντίπαλός του 
Ματέο Μπερετίνι δεν κατάφερε να 
ξεπεράσει των τραυματισμό του και 
αποσύρθηκε. Αύριο, ο τενίστας μας 
θα αντιμετωπίσει τον Ράφα Ναδάλ.  
 
ΠΟΛΟ 

Με Μαυροβούνιο 
αύριο η Εθνική
Η εθνική ομάδα των ανδρών νίκη-
σε τη Βραζιλία με 15-8 και έκανε 
δύο τις νίκες της στο Προολυμπιακό 
Τουρνουά του Ρότερνταμ. Σήμερα, 
οι διεθνείς μας έχουν ρεπό, καθώς η 
Τουρκία λόγω πολλών κρουσμάτων 
δεν αγωνίστηκε. Αύριο θα αντιμετω-
πίσουν το Μαυροβούνιο.  
 
ΒΟΛΕΪ 

Νέα ήττα 
για τον ΠΑΟ
Για τη 10η αγωνιστική της Λίγκας 
του βόλεϊ ο Μίλωνας πέτυχε την έκ-
πληξη και επικράτησε του Παναθηνα-
ϊκού με 3-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον 
Φοίνικα με 3-0. Α1 γυναικών, 6η ημέ-
ρα: Αμαζόνες - Μαρκόπουλο 3-2, Ηλυ-
σιακός - Λαμία 3-1, Αρης - Θήρα 2-3, 
Πορφύρας - Θέτις 2-3, Αίας - Ολυμπια-
κός 0-3, Πανναξιακός - ΠΑΟΚ 0-3. 
 
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2

Στην κορυφή 
ο Ιωνικός
Στην κορυφή της Σούπερ Λιγκ 2 
ανέβηκε ο Ιωνικός έπειτα από την 
ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής. 
Η ομάδα της Νεάπολης επικράτησε 
εντός έδρας με 2-0 του Καραϊσκά-
κη και έμεινε μόνη στην πρώτη θέ-
ση, καθώς ο Λεβαδειακός την ίδια 
ώρα γνώριζε την πρώτη του ήττα 
στο πρωτάθλημα από την Παναχαϊκή 
στην Πάτρα, επίσης με 2-0. Συνοπτι-
κά τα αποτελέσματα: Ιωνικός - Καρα-
ϊσκάκης 2-0, Παναχαϊκή - Λεβαδεια-
κός 2-0, Εργοτέλης - Διαγόρας 2-0, 
Ξάνθη - Τρίκαλα 1-0 και Χανιά - Ιε-
ράπετρα 1-0. Η βαθμολογία: Ιωνικός 
17, Λεβαδειακός 15, Παναχαϊκή 13, 
Εργοτέλης 13, Ξάνθη 12, Τρίκαλα 12, 
Διαγόρας 11, Χανιά 10, Απόλλων Λά-
ρισας 5, Δόξα Δράμας 4, Ιεράπετρα 
3, Καραϊσκάκης 3.  
 
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλαλούμ με ΕΟΚ, 
ΑΕΚ και Προμηθέα
Η κόντρα ΑΕΚ - ΕΟΚ, όπως αυτή ξέ-
σπασε μετά το παιχνίδι Κυπέλλου 
της Ενωσης με το Λαύριο, είχε πε-
ραιτέρω προεκτάσεις. Αρχικά με την 
άρνηση της Ενωσης να στείλει τους 
τρεις παίκτες της (Κατσίβελη, Χρυ-
σικόπουλο, Μωραΐτη) στην αποστο-
λή της Εθνικής για τη «φούσκα» της 
Ρίγας, μια απόφαση που ανακλήθη-
κε μετά την απειλή της Ομοσπονδί-
ας για βαριά τιμωρία τους. Ωστόσο, 
βασική αιτία για τη στάση της ΑΕΚ, 
φέρεται να είναι η ύπαρξη κρουσμά-
των COVID-19 στην αποστολή του 
Προμηθέα, στο παιχνίδι Κυπέλλου 
με τον ΠΑΟΚ την Παρασκευή. Την 
επόμενη μέρα του αγώνα οι Πατρι-
νοί, ανακοίνωσαν δύο κρούσματα και 
την Κυριακή ακόμη ένα. Για το θέμα 

αναμένεται να υπάρξει εισαγγελι-
κή παρέμβαση, ώστε να διαπιστωθεί 
αν ήταν σε γνώση του Προμηθέα τα 
κρούσματα πριν από το ματς με τον 
«Δικέφαλο του Βορρά» και υπήρξε 
παραβίαση του υγειονομικού πρω-
τοκόλλου. Οι πέντε παίκτες των Πα-
τρινών που είχαν κληθεί στην Εθνική 
εξαιρέθηκαν όχι όμως και οι τρεις 
διεθνείς του ΠΑΟΚ (Κακλαμανάκης, 
Μαργαρίτης, Τσαλμπούρης), που 
αγωνίστηκαν στο Κύπελλο και εκτέ-
θηκαν σε κίνδυνο μόλυνσης. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι Προμηθέας και ΑΕΚ 
τίθενται αντιμέτωποι στην Πάτρα στις 
27/2 για το πρωτάθλημα. 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Αναχώρησε 
για τη Λετονία
Για τη Ρίγα της Λετονίας αναχώρη-
σε η εθνική ομάδα μπάσκετ, όπου 
θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία (20/2, 
16.30) και τη Λετονία (22/2, 19.30) 
στους τελευταίους της αγώνες για 
τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ, 
έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρό-
κριση στα τελικά. 
 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μάχη με κορωνοϊό 
και αναβολές
Τα αποτελέσματα των τεστ 
COVID-19, στα οποία υποβλήθηκαν 
χθες, περιμένουν στον Παναθηναϊκό 
για να διαπιστώσουν το μέγεθος της 
διασποράς του κορωνοϊού. Το Σάβ-
βατο ανακοινώθηκε ακόμη ένα, φτά-
νοντας συνολικά τα 11 (8 παίκτες και 
3 μέλη του σταφ). Ως γνωστόν, ανα-
βλήθηκαν τα παιχνίδια με Ζενίτ και 
ΤΣΣΚΑ για την Ευρωλίγκα αλλά και 
αυτό με το Περιστέρι για το Κύπελλο.
 
ΑΓΓΛΙΑ

Σίτι τίτλου, 
κατήφορος Λίβερπουλ
Ξεκάθαρο προβάδισμα έχει πάρει 
πλέον στην Πρέμιερ Λιγκ η Μάντσε-
στερ Σίτι, σημειώνοντας τη 16η σερί 
νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις. 
«Θύμα» της η φιλόδοξη Τότεναμ, με 
σκορ 3-0, την ώρα κατά την οποία η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμενε στο 
1-1 στην έδρα της Γουέστ Μπρομ και 
η Λίβερπουλ έχανε 3-1 στο σπίτι τής 
Λέστερ. Η Σίτι έχει προβάδισμα επτά 
βαθμών και έναν αγώνα λιγότερο.

Ο Σωκράτης Διούδης κράτησε το 2-1 για την ομάδα του και ο Παναθη-
ναϊκός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη επί του μέχρι την Κυριακή αήττη-
του Ολυμπιακού.

Με βούληση που συμπυκνώνεται-
στο «Καμία ανοχή σε τέτοια φαι-
νόμενα» και με σύνθημα «Σπάσε 
τη Σιωπή – Μίλησε, μην ανέχε-
σαι», ο υφυπουργός Αθλητισμού 
Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε 
13 μέτρα που θα έχουν ως στόχο 
την καταπολέμηση της σεξουαλι-
κής βίας και την πάταξη φαινομέ-
νων διαφθοράς και κατάχρησης 
εξουσίας. Ανάμεσα στα μέτρα, 

τα οποία θα εφαρμοστούν «εντός 
του έτους», περιλαμβάνονται Κέ-
ντρο Υποστήριξης Αθλητισμού, 
αθλητικός συνήγορος, αθλητικοί 
ψυχολόγοι στις ομοσπονδίες, Ιν-
στιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητι-
κών Στελεχών κ.ά. 

Η ηγεσία του υφυπουργείου 
Αθλητισμού, ύστερα από έξι συ-
νεδριάσεις συνολικής διάρκει-
ας 26 ωρών, όπου συμμετείχαν 
περισσότεροι από 5.000 εκπρό-
σωποι αθλητικών σωματείων, 
ολυμπιονίκες και παραολυμπιο-
νίκες, συζήτησε με τη βάση του 
ελληνικού αθλητισμού ώστε να 
βρεθούν κατάλληλα μέτρα. Χθες, 
ανακοινώθηκαν 13 πρωτοβουλί-

ες. «Η ηγεσία και οι φορείς του 
αθλητισμού οφείλουμε να προ-
στατεύουμε τα παιδιά και τους 
νέους εντός του χώρου του αθλη-
τισμού, εντός της αθλητικής οι-
κογένειας», υπογράμμισε ο κ. 
Αυγενάκης. 

Στη Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού θα δημιουργηθεί Κέντρο 
Υποστήριξης, που θα προωθεί 
αιτήματα και ερωτήματα αθλη-
τών, αθλητικών φορέων στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες. Ο θεσμός του 
Αθλητικού Συνηγόρου θα αποτε-
λέσει τον συνδετικό κρίκο ανά-
μεσα στην αθλητική οικογένεια 
και τη ΓΓΑ. Σε συνεργασία με το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης βρίσκεται 
σε επεξεργασία κοινή υπουρ-
γική απόφαση για συμβουλευ-
τική γραμμή υποστήριξης. Θα 
δημιουργηθούν κώδικες ακεραι-
ότητας, που θα αναρτηθούν στις 
ιστοσελίδες των ομοσπονδιών, 
ενώ όλες οι ομοσπονδίες θα υπο-
χρεωθούν να προσλάβουν ψυ-
χολόγους. Μέσα από το Εθνικό 
Κέντρο Αθλητικών Ερευνών θα 
διενεργούνται σχετικές έρευνες 
και η δημιουργία Ινστιτούτου 
Επιμόρφωσης Αθλητικών Στε-
λεχών θα προσφέρει σεμινάρια 
επιμόρφωσης με στόχο τη δημι-
ουργία ενός διαρκούς επιμορφω-
τικού θεσμού για στελέχη του 
αθλητισμού. Τα μητρώα αθλητι-
κών σωματείων και προπονητών, 
η ψηφιακή βίβλος και το κλιμά-
κιο ελέγχου αθλητικών φορέων 
θα αποτελέσουν επιπλέον βέλη 
στη φαρέτρα καταπολέμησης 
κάθε μορφής βίας.   

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ 

Με ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, αυ-
τό ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα 
και την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά 
και την πολύ ενδιαφέρουσα ανα-
μέτρηση της Λειψίας με τη Λί-
βερπουλ, επιστρέφει απόψε στη 
δράση το Τσάμπιονς Λιγκ, με τις 
ιδιαιτερότητες του κορωνοϊού 
πάντα. Οι ιδιαιτερότητες αυτές 
επιβάλλουν τη διεξαγωγή της 
αγγλογερμανικής μονομαχίας 
απόψε στη Βουδαπέστη, λόγω 
των περιορισμών στα ταξίδια 
μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας, 
σε ένα ματς που κρίνεται απο-
λύτως απρόβλεπτο δεδομένων 
των συνθηκών και της ασταθούς 
φόρμας των δύο ομάδων.

To ματς της εβδομάδας όμως 
είναι αυτό μεταξύ της Μπάρτσα 
και της Παρί στη Βαρκελώνη. 
Οι δύο ομάδες έχουν... προη-
γούμενα μετά τη θρυλική «ρε-

μοντάδα», το 6-1 της καταλα-
νικής ομάδας που ανέτρεψε το 
4-0 των Παριζιάνων πριν από 
τέσσερα χρόνια, με τους Γάλ-
λους να φωνάζουν για τη διαι-
τησία τότε. Εκτοτε, η κόντρα 
των δύο συλλόγων ενισχύθηκε 
με τη μεταγραφή ρεκόρ του Νεϊ-
μάρ από το Καμπ Νου στο Παρκ 
ντε Πρενς, όμως ο Βραζιλιάνος 
σταρ είναι τραυματίας και δεν 
θα συμμετάσχει στην αποψινή 
μάχη στη Βαρκελώνη. Πρόσθετο 
αλατοπίπερο στο αποψινό πλου-
σιοπάροχο πιάτο βάζουν και τα 
ρεπορτάζ περί επικείμενης μετα-
κίνησης του Λιονέλ Μέσι στην 
Παρί το ερχόμενο καλοκαίρι με 
ελευθέρας. «Δεν ξέρω ποιο είναι 
το μέλλον του Μέσι, αλλά και 
να ήξερα δεν θα σας το έλεγα», 
είπε ο τεχνικός της Μπάρτσα, 
Ρόναλντ Κούμαν, χθες.

Δεκατρείς πρωτοβουλίες
προστασίας στον αθλητισμό

Επιστροφή Τσάμπιονς Λιγκ
με... μπόλικο αλατοπίπερο

Η καταπολέμηση 
της σεξουαλικής 
βίας και η πάταξη 
φαινομένων  
διαφθοράς  
και κατάχρησης 
εξουσίας στο στόχαστρο 
της πολιτείας.
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Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ

       Κλασικό σταυρόλεξο            Sudoku

       Σκανδιναβικό

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

 
1.  Γίνονται κι από νοσοκόμες - Είδος 

στρογγυλού, μαλακού καθίσματος (ξ.λ.).
2.  Ενεργό ηφαίστειο των Φιλιππίνων - Μετά, 

ύστερα (ιδιωμ.) - Πρώτα στην... πυρά.
3.  Νότα μουσικής - Πρόχειρες... αποφάσεις.
4.  Αρχικά αεροπορικής μας υπηρεσίας - 

Μάρτι...: Φιλανδός πολιτικός.
5.  Εφεύρε το σαρωτικό μικροσκόπιο - ... χαφ: 

θέση παίχτη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο 
(ξ.λ.).

6.  Εχει πρωτεύουσα τη Μασκάτ - Προσθήκη 
λιπάσματος σε καλλιεργημένο έδαφος.

7.  Δημιουργώ, φτιάχνω - Ποδηλατικός όρος 
(ξ.λ.).

8.  Ασφαλίζει εργαζόμενους (αρχικά) - Ηχητικό 
όργανο οχήματος - Γράμματα από τη... 
Βιέννη.

9.  Τυποποιημένη σειρά αυτοκόλλητων 
γραμμάτων αλφαβήτου (ξ.λ.) - Κτίζει... 
σχολεία (αρχικά).

10.  Αρχή υποθέσεων - Λίγη... ώρα - Εμιλιάνο...: 
Μεξικάνος επαναστάτης (περ. 1879-1919).

11.  Δηλητηριώδη - Θα τα βρείτε στο... μήλο.
12.  Γνωστοποίηση μέσω του τύπου.

ΚΑΘΕΤΩΣ

 
1.  Φαγητό με ρύζι και μύδια.
2.  Εντελώς, ολωσδιόλου (ξ.λ.) - Τέχνασμα (μτφ.).
3.  Εν Αποστρατεία - Βιβλικό βουνό - Είναι μέσα 

στην... καρδιά.
4.  Ποτάμι της Γαλλίας - Ζουν στη Γη του Πυρός 

- Σωματική δύναμη.
5.  Ο ποιητής της γαλλικής αντίστασης - ... 

μασάλα: παραδοσιακό ινδικό μπαχαρικό 
(ξ.λ.).

6.  Ποτάμι της χώρας μας, ο Ασπροπόταμος - 
Κόκαλο χωρίς... καλό.

7.  Ινδός πολιτικός, πρωθυπουργός της χώρας 
του από το 1964 ως το 1966 - Στρόφιγγα 
πόρτας ή παραθύρου.

8.  ... φουρ: γεμιστά βουτήματα (ξ.λ.) - Κι αυτό 
κερδίζει στο ΛΟΤΤΟ.

9.  Νάζια, καμώματα - Αρχικά ποδοσφαιρικών 
εταιριών.

10.  Η μουντζούρα από τον καπνό - Ο αριθμός 
71.

11.  Υπέρμαχος, υποστηρικτής.
12.  ... κατάσταση: η σωματική υγεία ενός 

ατόμου - Βόρειο προάστιο της Αθήνας.

ΑΡ. 207

ΑΡ. 207

∆ΙΑΥΓΕΣ,
ΚΑΘΑΡΟ

ΘΑΜΝΩ∆ΕΣ Α-
ΓΚΑΘΩΤΟ

ΦΥΤΟ

ΞΕΝΟ ΑΝΤΡΙ-
ΚΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΙΘΑΝΟΝ

… ΣΩΚΟΥ:
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑ-

ΦΟΣ
ΠΛΟΙΟ ΤΗΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥ-
ΝΤΑΞΗΣ ΝΟ-

ΜΙΚΩΝ

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩ-
ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑ-

ΤΙΚΟ
ΟΜΟΗΧΑ ΦΩ-

ΝΗΕΝΤΑ

ΕΝΑ ΕΧΕΙ Η
ΗΜΙΕΥΘΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΤΑ
ΜΑΛΛΙΑ ΤΩΝ
ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ

∆ΕΝ ΤΗΝ
ΕΧΕΙ… Ο Α-

∆ΕΞΙΟΣ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ

ΤΗΣ ∆ΗΛΗΤΗ-
ΡΙΩ∆ΕΣ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΛΟΙΟ
ΤΟΥ ΠΛΟΗΓΟΥ

ΤΟ ΠΕΥΚΟ
ΤΑ ΕΧΕΙ Η…

ΕΡΣΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕ-
ΛΑΣΤΙΚΕΣ Α-
ΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΠΑΥΣΗ
(ξ.λ.)

ΜΕΣΑ… ΣΤΟΝ
ΑΦΡΟ

ΜΙΑ ΑΣΙΑΤΙ-
ΚΗ ΠΡΩΤΕΥ-

ΟΥΣΑ

ΤΟ ΠΑΠΑΚΙ
ΤΟΥ ΙΝΤΕΡ-
ΝΕΤ (ξ.λ.)

Ο ΚΑΤΩ ΚΟ-
ΣΜΟΣ

ΝΟΜΑ∆ΙΚΟΣ
ΛΑΟΣ ΤΗΣ Α-
ΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΦΡΙΚΗΣ

ΣΤΗΛΗ ΟΜΟΙ-
ΩΝ ΠΡΑΓΜΑ-

ΤΩΝ

ΤΟΠΟΙ ΛΑ-
ΤΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΗΡΑΣ
ΦΥΛΗ ΠΥΓ-
ΜΑΙΩΝ ΤΗΣ
ΑΦΡΙΚΗΣ

ΟΜΟΗΧΑ ΦΩ-
ΝΗΕΝΤΑ

ΑΠΡΕΠΕΙΑ

ΖΙΖΑΝΙΟ ΤΩΝ
ΣΙΤΗΡΩΝ

∆ΙΣΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΚΑΙ ∆ΙΠΛΗ…
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΑ

ΤΑΞΙ

ΤΑ ΥΓΡΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ

ΣΠΑΣΜΕΝΗ…
ΡΙΖΑ

ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙ-
ΠΛΗΞΗ

ΥΠΟ∆ΥΘΗΚΕ
ΤΗΝ ΚΛΕΟΠΑ-

ΤΡΑ

Ο ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕ-
ΝΟΣ ΓΑΛΛΟΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ

ΑΚΛΙΤΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΑΝΤΙΘΕΤΑ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΑΡΣΕΝΙΚΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΓΕΝΟΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΚΘΛΙΨΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΙΚΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ
ΘΗΛΥΚΑ
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
ΚΛΙΣΗ
ΚΟΜΜΑ
ΛΕΞΕΙΣ

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΟΡΙΑ
ΟΞΕΙΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΑ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΤΩΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
ΣΤΙΞΗ
ΣΥΖΥΓΙΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΤΕΛΕΙΑ
ΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΦΩΝΗ
ΦΩΝΗΕΝΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ 

Τα σταυρόλεξα προέρχονται απο την 

Ο Α Σ ∆ Ι Α Β Λ Ε Π Ω
Σ Β Α Ν Α Γ Α Ρ Ε Ρ
Τ Α Ι Λ Μ Ε Ν Σ Ρ Ι
Ε Σ Ο Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Α
Ρ Α Τ Ι Σ Α Κ Ο Σ Ι

Ν Ε Ε Λ Σ Π Ι Ρ Τ Α
Μ Α ∆ Ρ Α Σ Ρ Ε Μ Α
Α Ζ Μ Π Ι Π Ε Ρ Λ Σ
Φ Α Σ Ι Α Ν Ο Σ Ν Τ Ι
Ι Ρ Α Ν Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
Α Ε Ρ Α Κ Α Τ Ο Σ Κ Τ

Τ Η Λ Ε Κ Ο Ν Τ Ρ Ο Λ

Μ Κ Ι
Κ Ε Φ Α Λ Ο Σ

Σ Ι Μ Α Θ
Θ Α Λ Π Ο Σ

Λ Ι Ο Σ Ι Α
Ν Ι Ο Υ Ε Π Π Χ

Κ Λ Η Ρ Ω Τ Ι ∆ Α
Λ Ε Β Χ Α Λ Α Ρ Ο Σ

Β Ε Τ Ο Ε Λ Ι Κ Α
Σ Α Α Ι Σ Ι Α Α Π
Ο Ν Ο Σ Ε Α Ρ Ι Ν Η

Σ Κ Η Τ Η Ι Λ Ο Σ

ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  
ΚΛΑΣΙΚΟΥ  
206

ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟΥ  
206

       Κρυπτόλεξο
Βρείτε λέξεις σχετικές με

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Οι αναζητούμενες λέξεις μέσα στο κρυπτόλεξο 
είναι γραμμένες σε 4 κατευθύνσεις. 
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Α Π Ο  Α Λ Λ Η  Σ Κ Ο Π Ι Α

ΣTAYPOΛEΞO AP. 3.487

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Χρήσιμο για τα 
βρέφη.
2. Εύκολα ξεχνιούνται 
(γεν.).
3. Καταχρηστική 
πρόθεση (αντιστρ.) - 
Προσδιορίζει χρονικά.
4. Ετσι... λατινομαθών 
- Συνεχόμενα στο 
αλφάβητο.
5. Φημισμένος για την 
ομορφιά του.
6. Είναι περισσότερο 
ενοχλητικά το καλοκαίρι 
(αντιστρ.).
7. Αναπτύσσεται σε 
ορισμένο υψόμετρο - 
Βελγική πόλη.
8. Τίτλος ταινίας του 
Αλφρεντ Χίτσκοκ - 
Ναυτικό κέλευσμα.
9. Το ουδέτερο 
αντωνυμίας - «ταυτόν 
δ’ εστί νοείν τε και 
ούνεκεν έστι...», λέει ο 
Παρμενίδης (αντιστρ.).

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Μουσικό σύνολο.
2. Είναι και επίρρημα 
ευρυχωρίας - Ισπανικό 
άρθρο.
3. Είδος γουναρικού 
(ξεν.) - Ερημώνει το... 
κέντρο.
4. Χωριό της 
Σαντορίνης - Επιτατικό, 
ως πρώτο συνθετικό.
5. Από τα τρία τα... 
μισά - Καλλωπιστικό 
φυτό.
6. Διατηρήθηκε 
ανέπαφο - Από το 
μισό... μισό.
7. Υπάρχει και η 
ηλεκτρική.
8. Απαραίτητο σε 
αγώνισμα του κλασικού 
αθλητισμού.
9. Πατέρας του ήταν 
ο Ξούθος - Πρόθεση 
ή αντωνυμία - 
Ακολουθείται από 
ρήμα.

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 3.486
ΟΡΙΖ.: 1. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ 2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 3. ΜΑΝΑΡΙ - ΙΙ 4. ΑΡΤΙ - ΑΜ 5. ΝΝ - 
ΠΑ - ΑΛΣ 6. ΙΑΣ - ΧΕΡΙΑ 7. ΝΙΝΑ - ΝΤΟ 8. Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ 9. ΛΑΜΙΑΚΟΣ
ΚΑΘ.: 1. ΛΙΜΑΝΙ - ΟΛ 2. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 3. ΚΑΝΤ - ΣΙΑΜ 4. ΠΙΑΝΩ - ΝΤΙ 5. 
ΝΟΡ - ΑΧΑΡΑ 6. ΙΤΙΑ - ΙΚ 7. ΚΗ - ΜΑΡΟΚΟ 8. ΟΤΙ - ΛΙΤΟΣ 9. ΣΑΙΝ ΣΑΝΣ

Δ ι α γ ω ν ι ω σ
T ο υ  Τ α κ η  Θ ε ο δ ω ρ ο π ο υλο υ

Τα βαθιά χασμουρητά 
της Κεντροαριστεράς

Εδώ άλλοι σφάζονται για τη χάρη της Κεντροαριστεράς. Κα-
κή δεν είναι, με τους εξαθλιωμένους μετανάστες είναι, με 
την ισότητα των φύλων είναι, κι όλες οι αγαθές συνειδήσεις 

τρέχουν πίσω της σαν μελισσούλες. Τι θα ήταν η Ευρώπη χωρίς τη 
σοσιαλδημοκρατία; Πόσα δικαιώματα φρόντισε να κατοχυρώσει; 
Και τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς τη σοσιαλδημοκρατία; Θα είχε μείνει 
στην εποχή της ΕΡΕ, όπως θύμισε χθες ο έγκριτος διανοούμενος 
Ξυδάκης, ο πρώην υπουργός. Εδώ που τα λέμε πολύ θα ήθελα να 
είχε μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή της ΕΔΑ, όμως δεν τολμώ να το 
πω. Θα με κυνηγούν στον ύπνο μου τα φαντάσματα του Λαμπράκη 
και του Ηλιού. Σοσιαλδημοκρατία είπατε; Κεντροαριστερά με άλλα 
λόγια. Και ποια είναι αυτή; Είναι η κληρονομιά του Αντρέα; Ο ορα-
ματιστής συνομιλούσε με το Μπάαθ και τον Καντάφι, κι αν τολμού-
σε κάποιος επί ηγεμόνος να προφέρει τη λέξη σοσιαλδημοκρατία, 
τον έστελναν σε μοναστήρι. Την Κεντροαριστερά τη νομιμοποίησε 
στην πολιτική σκηνή ο Σημίτης. Σήμερα σύμπασα η Αριστερά διεκ-
δικεί την κληρονομιά του, όμως με τον εγωισμό της μετριότητας 
που την ταλανίζει, κανείς δεν τολμά να το παραδεχθεί.
 
Η μετεξέλιξη του Τσίπρα σε κεντροαριστερό ηγέτη μοιάζει με 
ερωτική φαντασίωση. Αν είσαι απελπισμένος όλα παίζουν. Οπό-
τε τι να κάνεις. Αναγκαστικά στρέφεσαι στο ΚΙΝΑΛ. Η κ. Γεννη-
ματά και η παρέα της είναι ένα ατύχημα της δυναστικής δημο-
κρατίας μας. Το ζήσαμε με τον πρίγκιπα Γεώργιο τον Μικρό, και 
τον Καραμανλή τον υποδεέστερο. Ο Μητσοτάκης δίνει τις εξετά-
σεις του ως πρωθυπουργός και όχι ως Μητσοτάκης. Είτε πετύχει 
είτε όχι γι’ αυτό θα κριθεί. Η Κεντροαριστερά είναι η εναλλακτι-
κή σε περίπτωση αποτυχίας του Μητσοτάκη. Τι έχει να προτείνει 
η Κεντροαριστερά για τη χώρα; Δυστυχώς γι’ αυτήν ακόμη και 
τα ευρωπαϊκά της πρότυπα έχουν αποτύχει. Η σοσιαλδημοκρα-
τία απέτυχε στην εκπαίδευση, απέτυχε στο μεταναστευτικό και 
οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες που οραματίσθηκε, είναι χτισμέ-
νες σε σεισμογενές έδαφος. Το κοινωνικό της κράτος, δυστυχώς 
επίσης, έχει συρρικνωθεί. Τι της μένει για να επιβιώσει; Η αγαθή 
της συνείδηση, άρα η πολιτική ορθότητα.
 
«Τάξη στα πανεπιστήμια, αλλά όχι και αστυνομοκρατία». Αν 
δεν παραποιώ τον κ. Λοβέρδο κάπως έτσι το είπε. Τι εννοεί; Ο 
ευρών αμειφθήσεται. Ο κ. Λοβέρδος διεκδικεί τη διαδοχή ενός 
πολιτικού χώρου που μπορεί να είναι χώρος, όμως δεν είναι 
πολιτικός. Δεν έχει να προτείνει τίποτε στη χώρα. Και όσοι θε-
ωρούν ότι ο Τσίπρας θα εισπράξει τη δυσαρέσκεια στον Μητσο-
τάκη, ας σκεφθούν ότι ο Τσίπρας απέτυχε. Για να εισπράξει οτι-
δήποτε πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να επιτύχει. Oσο για το 
ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ με Γεννηματά ή με Λοβέρδο θα πρέπει να βρει 
τρόπους για να μην προκαλεί βαθιά χασμουρητά. Oπως έλεγε 
ο Σαββόπουλος για τους τριγύρω σκηνοθέτες. Τους χρηματοδο-
τούσε γενναιόδωρα το κράτος, όμως κανείς δεν άντεχε να δει 
το έργο τους στις αίθουσες.
 

ttheodoropoulos@kathimerini.gr 

Δεν είναι σπάνιο. Ο ρόλος ξεβάφει 
πάνω στον ηθοποιό. Οι ρόλοι που ξέ-
βαψαν πάνω στον Σπύρο Μπιμπίλα 

ήταν οι τηλεοπτικοί του, φτιάχνοντας μια 
μονομερή εικόνα παρδαλότητας που διαχε-
όταν από την οθόνη στην πραγματικότητα. 
Ηταν μια εικόνα που ο ίδιος δεν ενδιαφέρ-
θηκε να αναχαιτίσει. 
 
Αυτό το συνθετικό δέρμα του τρίτου ρό-
λου, που επιπλέει στο γλάσο της ρηχής 
διασημότητας, ξεκολλάει όψιμα από τον 
ενσαρκωτή του. Το ξεκολλάει ο ίδιος, κάθε 
φορά που, φορώντας πια την ιδιότητα του 
προέδρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποι-
ών, μιλάει νηφάλια για ένα θέμα που έχει 
ποτιστεί ήδη με εμφυλιακή χολή. 
 
Κόντρα και στον άλλο στερεοτυπικό ρόλο, 
του συνδικαλιστή που νιώθει ότι εκπληρώ-
νει την αποστολή του μόνο όταν αφρίζει 
από αγανάκτηση, ο Μπιμπίλας διαχειρί-
ζεται με καθαρή άρθρωση το κύμα που 
έσκασε στη βάρδιά του. Προωθεί το αίτη-
μα για δικαιοσύνη και αλλαγή, ζητώντας 
«σύνεση» και «υπομονή». Και νιώθει την 
ανάγκη να υπενθυμίζει ότι είμαστε «δυτι-
κή δημοκρατία» με «νομικές και τυπικές 
διαδικασίες».

Διαδικασίες; Μπορούμε να περιμένου-
με τις διαδικασίες; Δεν είναι η ανάγκη για 
κάθαρση πολύ επείγουσα για να την εμπι-
στευθούμε στη βραδύτητα των δικονομι-
κών τύπων; Δεν είναι τα τεκμήρια αθωότη-
τας και οι παραγραφές άλλος ένας βρόχος 
στον λαιμό των θυμάτων – κι ένα διαβατή-
ριο για να συνεχίσουν οι θύτες να κρατούν 
την εξουσία που καταχράστηκαν;
 
Η πείρα δείχνει πως η ζωή δεν περιμένει 
τη δικαιοσύνη. Οι καταγγελίες στα media 
ήταν μέχρι στιγμής αρκετές για να εξο-
στρακιστούν επαγγελματικά περίοπτες 
κεφαλές του θεάματος. Η κοινή γνώμη 
δείχνει και εδώ έτοιμη να διακινδυνεύσει 
παρενέργειες «κοινωνικής υπερδιόρθω-
σης» – να αφήσει την αγιότητα του σκοπού 
να υπαγορεύσει εν θερμώ τα μέσα της 
επίτευξής του.

Oμως, χωρίς την υπομονή που αξιώνει ο 
πρόεδρος του Σωματείου των Ηθοποιών, 
η επαναστατική παραφορά των καταγγε-
λιών κινδυνεύει να εξαντληθεί μαζί με τη 
σκανδαλιστική της εμπορευσιμότητα. Χωρίς 
τη δικαιοσύνη, το κίνημα κινδυνεύει να εκ-
πνεύσει μαζί με τα πρωτοσέλιδα που το κα-
ταχρώνται πορνογραφικά.
 
Αυτή τη δύσκολη άσκηση στην κουλτού-
ρα της θεσμικής υπομονής, υπονομεύουν 
όσοι χρησιμοποιούν το κίνημα σαν κον-
σερβοκούτι πολιτικής μισαλλοδοξίας. Οσο 
σόλοικο είναι να ζητάει κανείς από τον Τσί-
πρα ευθύνες για όσα έκανε στα καμαρίνια 
ο κονφερασιέ του στο συλλαλητήριο του 
«Οχι», ή ο χονδρής κοπής υφυπουργός που 
του είχε φορέσει ο κυβερνητικός του εταί-
ρος, άλλο τόσο ανορθόγραφο είναι να με-
τατρέπεται το #me_too σε #Μενδώνη_πα-
ραιτήσου.
 
Το κίνημα δεν κινδυνεύει από τη δικονο-
μία. Κινδυνεύει από αυτόκλητους τιμωρούς 
που το στενεύουν στα μέτρα της ατζέντας 
τους. Κινδυνεύει απ’ όσους διεκδικούν το 
μονοπώλιο της ευαισθησίας, ενώ χρησι-
μοποιούν τα θύματα ως όργανα πολιτικής 
αντεκδίκησης.

Μ α σ κ ε σ
T ο υ  Μ ι χ α λ η  Τ σ ι ν Τ σ ι ν η

Υπομονή

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο συνδικαλιστής 
και οι αυτόκλητοι 
τιμωροί 
του θεάτρου.

ΣΠΥΡΟΣ 
ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ
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Οι ΗΠΑ οφείλουν να κάνουν την οικονομία τους πιο «πράσινη»
Ο βραβευμένος με Νομπέλ Οικονο-
μίας Τζόζεφ Στίγκλιτζ και ο λόρ-
δος Νίκολας Στερν δημοσίευσαν 
έκθεση, ασκώντας δριμεία κρι-
τική στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, 
καθώς και σε πολλούς συναδέλ-
φους τους, σχετικά με τις μεθό-
δους που αφορούν τον υπολογι-
σμό του κόστους της κλιματικής 
αλλαγής. Αμφότεροι κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου, επισημαί-
νοντας πως οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής υποτιμούν την επικεί-
μενη βλάβη από την υπερθέρ-
μανση. Τις επόμενες ημέρες η 
νέα κυβέρνηση του Αμερικανού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν αναμέ-
νεται να δημοσιεύσει ενδιάμεση 
έκθεση με θέμα το κοινωνικό κό-
στος από τη χρήση του γαιάνθρα-
κα και τους εκπεμπόμενους ρύ-

πους. Υπολογίζοντας το κόστος 
αυτό, δίνεται η δυνατότητα στις 
αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να 
προσαρμόζουν τις πανεθνικές 
αναλύσεις κόστους-οφέλους, έτσι 
ώστε να συνεκτιμούν την περι-
βαλλοντική ζημία από τη χρήση 
ορυκτών καυσίμων, αποτυπώ-
νοντας δυνητικά πολύ σοβαρές 
οικονομικές συνέπειες, οι οποί-
ες δεν φαίνονται στις τιμές για 
τη βενζίνη του αυτοκινήτου ή 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από φυσικό αέριο. Αυτή η 
προσέγγιση έδωσε τη δυνατότη-
τα στον πρόεδρο Μπαράκ Ομπά-
μα να προχωρήσει με πληθώρα 
κανονισμών, που προσφέρουν 
εξηγήσεις στο πώς προκαλείται 
ρύπανση από τη χρήση της συμ-
βατικής ενέργειας. Οι συνεργάτες 

του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 
στην ουσία εξάλειψαν το κοινωνι-
κό κόστος από τη χρήση του γαι-
άνθρακα και τους εκπεμπόμενους 
ρύπους με το να αντιστρέψουν 
τις πολιτικές Ομπάμα.

Η έκθεση των 24.000 λέξεων 
των οικονομολόγων Στίγκλιτζ 
και Στερν, ο οποίος διατελεί πρό-
εδρος του ερευνητικού Ινστιτού-

του Γκράντχαμ για την Κλιματική 
Αλλαγή και το Περιβάλλον στη 
Σχολή Οικονομικών του Λονδί-
νου, καλύπτει μεγάλου εύρους 
θέματα, από τα μαθηματικά μο-
ντέλα μέχρι έννοιες, όπως η δι-
αγενεακή δικαιοσύνη, η οποία 
αναφέρεται πρώτη φορά στην 
Ιστορία επί Ιουστινιανού τον 6 
αιώνα μ.Χ. Χωρίς νέα προσέγ-
γιση του κοινωνικού κόστους 
του γαιάνθρακα, οι συγγραφείς 
προειδοποιούν ότι οι ΗΠΑ θα 
υποβαθμίζουν αισθητά τον οι-
κονομικό αντίκτυπο των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα, 
παρακωλύοντας τις προσπάθειες 
του Τζο Μπάιντεν να προσανατο-
λίσει τη χώρα σε μία οικονομία 
μηδενικών ρύπων έως το 2050. 
Σε όρους δολαρίου, οι Στίγκλιτζ 

και Στερν προτείνουν να υπο-
λογίζεται το κοινωνικό κόστος 
των εκπομπών ρύπων τουλάχι-
στον στα 100 δολάρια ανά με-
τρικό τόνο – κι αυτό είναι πολύ 
υψηλότερο από το κόστος των 
60 δολαρίων ανά μετρικό τόνο 
(σε δολάρια 2018), το οποίο είχε 
οριστεί επί Μπαράκ Ομπάμα. Οι 
οικονομολόγοι επιτίθενται και 
κατά όσων χαράσσουν πολιτι-
κή στις ΗΠΑ, θεωρώντας πως 
υπάρχει μόνον μία αποτυχία της 
αγοράς, που οφείλουν να συνε-
κτιμήσουν, κι αυτή είναι η έλλει-
ψη τιμολόγησης των αερίων ρύ-
πων. Τέλος, επισημαίνοντας ότι 
είναι θεμελιώδες λάθος να εκκι-
νήσει η ανάλυση του κοινωνικού 
κόστους με γνώμονα αυτήν την 
αποτυχία και μόνον.

Εντονη κριτική κορυ-
φαίων οικονομολόγων 
για τον υπολογισμό 
του κόστους εκπομπής 
ρύπων και χρήσης  
γαιάνθρακα.

Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Κίνητρα
για προσέλκυση
family offices
στην Ελλάδα

Στήριξη από Ε.Ε. μόνο
για βιώσιμες επιχειρήσεις

«Φούσκα» στις αιτήσεις για έργα ΑΠΕ

Πρέπει να απασχολούν πέντε άτομα
και να δαπανούν 1 εκατ. ευρώ ετησίως

Μετά την πανδημία και την άρση των μέτρων στήριξης

Προσύμφωνο χρήσης γης και εγγυητική για μείωση πλασματικών προτάσεων

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Με έλλειμμα 
1,5 δισ. ευρώ 
άρχισε το 2021 
ο προϋπολογισμός
Η παράταση των περιοριστικών μέ-
τρων κόστισε τον Ιανουάριο σχεδόν 
500 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο έλλειμ-
μα στον προϋπολογισμό, σε σύγκριση 
με αυτό που είχε προβλεφθεί δύο 
μήνες πριν. Η επιδείνωση αναμένεται 
να συνεχιστεί και τον Φεβρουάριο, 
λόγω της εφαρμογής του πλήρους 
lockdown. Σελ. 23
 

Διαδικτυακό συνέδριο 
από τη Mytilineos 

Tους στόχους και τις δεσμεύσεις 
της για τη μείωση του ανθρακι-
κού της αποτυπώματος τα επόμε-
να χρόνια παρουσιάζει την Πέμπτη 
η Mytilineos, στο πλαίσιο διαδικτυ-
ακού συνεδρίου «Net Zero Action: 
From challenge to opportunity for 
accelerated & sustainable value 
creation» που διοργανώνει η εται-
ρεία. Σελ. 25
 
●● Εθνική Ασφαλιστική. Την 

έγκριση του ΤΧΣ για την πώληση 
της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC 
Capital Partners έχει ζητήσει η διοί-
κηση της Εθνικής Τράπεζας, καθώς 
το Ταμείο ελέγχει το 40,4% της τρά-
πεζας. Σελ. 25
 
●● ΤΧΣ. Δεκτή έγινε από τον υφυ-

πουργό Οικονομικών, Γιώργο Ζαββό, 
η παραίτηση του διευθύνοντος συμ-
βούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας Μάρτιν Τζούρντα, 
ο οποίος αποχωρεί από το ταμείο  
έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια 
θητείας. Σελ. 25
 
●● Δηλώσεις. Στα μέσα Μαΐου ανα-

μένεται να ανοίξει το ηλεκτρονικό 
σύστημα Taxisnet για την υποβολή 
των φορολογικών δηλώσεων των 
εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 
2020. Σε ό,τι αφορά την προκαταβο-
λή φόρου, η μείωσή της θα είναι κλι-
μακωτή ανάλογα με την υποχώρηση 
του τζίρου τής κάθε επιχειρήσεις το 
2020. Σελ. 23
 
●● Εντυπο μετακίνησης. Πε-

ριθώριο μέχρι τις 6 αύριο το πρωί 
έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρή-
σεις ώστε να προμηθεύσουν τους 
εργαζομένους τους με τις νέες βε-
βαιώσεις μετακίνησης. Τα νέα έντυ-
πα αποκλείουν όσους βρίσκονται σε 
καθεστώς αναστολής σύμβασης ερ-
γασίας, τηλεργασίας αλλά και νόμι-
μης άδειας. 
 

●● Κατασκευές. Στο στόχαστρο  
της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρί-
σκεται εκ νέου ο κατασκευαστικός 
κλάδος, λίγα μόλις χρόνια μετά την 
τελευταία έρευνα, η κατάληξη της 
οποίας οδήγησε σε πρόστιμα δεκά-
δων εκατ. ευρώ. Σελ. 26
 
●● e-σούπερ μάρκετ. Σχεδόν 

τετραπλάσιος ήταν ο τζίρος των ηλε-
κτρονικών σούπερ μάρκετ το 2020 
σε σύγκριση με το 2019, με το μερί-
διό τους να φτάνει μία ανάσα από το 
2% από μόλις 0,4% την προ κορωνο-
ϊού εποχή. Σελ. 26

Το πακέτο Μπάιντεν για τη στήριξη της αμερικανικής οικονομίας, που προοιωνίζεται αυξημένη ζήτη-
ση πετρελαίου, η προοπτική ανάκαμψης που δημιουργούν οι εμβολιασμοί, η κακοκαιρία στις ΗΠΑ και η 
ένταση μεταξύ Υεμένης και Σαουδικής Αραβίας οδηγούν σε αύξηση την τιμή του πετρελαίου. Τη Δευτέρα 
το αργό Δυτικού Τέξας πλησίαζε τα 61 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 2%, ενώ το Brent κινεί-
το κοντά στα 64 δολ./βαρέλι με άνοδο πάνω από 1,5%. Την ίδια στιγμή, η κακοκαιρία στις ΗΠΑ προκαλεί 
εκτόξευση των τιμών του ρεύματος. Σελ. 27

Ψηφιακό συνέδριο για την καινοτομία με καταξιωμένους Ελληνες της διασποράς από ΣΕΒ και Endeavor Greece Σελ. 24

Φορολογικά κίνητρα για να εγκατα-
σταθούν στην Ελλάδα εταιρείες δια-
χείρισης οικογενειακής περιουσίας, 
τα λεγόμενα family offices, προβλέ-
πει τροπολογία που κατατέθηκε χθες 
στο βράδυ στη Βουλή. Η σχετική 
διάταξη συμπληρώνει το θεσμικό 
πλαίσιο για τη μεταφορά της φορο-
λογικής κατοικίας φυσικών προσώ-
πων στην Ελλάδα από το εξωτερικό. 
Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση, 
η εταιρεία διαχείρισης οικογενειακής 

περιουσίας θα πρέπει να απασχολεί 
τουλάχιστον πέντε άτομα προσωπι-
κό, δώδεκα μήνες μετά την έναρξη 
λειτουργίας και να πραγματοποιεί 
στην Ελλάδα δαπάνες κατ’ ελάχιστον 
1 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα ακαθάρι-
στα έσοδα της εταιρείας προσδιορί-
ζονται από τα έξοδα προσαυξημένα 
κατά 7%. Το φορολογητέο εισόδημα 
που φορολογείται με 24% προκύπτει 
από την αφαίρεση των εξόδων από 
τα ακαθάριστα έσοδα. Σελ. 22

Με την –ιδιαίτερα δύσκολη– «επόμενη 
μέρα» των ευρωπαϊκών επιχειρήσε-
ων, μετά την πανδημία και την άρση 
των μέτρων στήριξης, ασχολήθηκε 
το χθεσινό Eurogroup. Πρόθεση 
των υπουργών Οικονομικών είναι 
να στηριχθούν μόνο οι βιώσιμες 
επιχειρήσεις, ενώ οι μη βιώσιμες 
θα αφεθούν να πτωχεύσουν αν δεν 

βρεθούν ιδιωτικά κεφάλαια για να 
τις ενισχύσουν. Σύμφωνα πάντως 
με τον πρόεδρο του Eurogroup Π. 
Ντόνοχιου, ο διαχωρισμός των βιώ-
σιμων επιχειρήσεων από τις μη βι-
ώσιμες δεν είναι απλή διαδικασία. 
«Δεν είναι θέμα για αύριο το πρωί, 
αλλά θα μας απασχολήσει μέσα στο 
2021», τονίζει αξιωματούχος. Σελ. 22

Φρένο στη «φούσκα» που δημιουρ-
γεί η πληθώρα αιτήσεων για έργα 
ΑΠΕ προσπαθεί να βάλει το υπ. 
Ενέργειας, καθώς διαπιστώνεται 
ότι η «υπερθέρμανση» που κατα-
γράφεται υπονομεύει την ανάπτυ-
ξη της αγοράς. Το πρόβλημα επι-
κεντρώνεται κυρίως στον κλάδο 
των φωτοβολταϊκών, που συγκε-
ντρώνει και το υψηλότερο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον. Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι μόνο τον Φεβρουάριο 
υποβλήθηκαν επενδυτικά σχέδια 
για έργα ισχύος 8,8 GW, εκ των 
οποίων τα 6 GW αφορούσαν φω-
τοβολταϊκά. Ομως, σημαντικό μέ-
ρος είναι πλασματικές αιτήσεις, 
καθώς πολλές φορές δύο ή περισ-
σότερες εταιρείες εμφανίζονται να 
σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους 
στην ίδια έκταση. Ακόμα χειρό-
τερα, σε αιτήσεις εμφανίζονται 

εκτάσεις χωρίς συμφωνία με τους 
ιδιοκτήτες ή ακόμα και εν αγνοία 
τους. Προκειμένου να περιορίσει 
τον αριθμό των πλασματικών αι-
τήσεων και να μειώσει τον φόρτο 
της ΡΑΕ που καλείται να τις ελέγ-
ξει, το υπ. Ενέργειας σκοπεύει 
να καταστήσει υποχρεωτικά τα 
προσύμφωνα για τη χρήση γης 
και την έκδοση εγγυητικής επι-
στολής. Σελ. 32

Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων υποβάλλεται για έργα στην αγορά των 
φωτοβολταϊκών.
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Μια πρώτη προσέγγιση στο κοι-
νωνικό και οικονομικό ναρκοπέ-
διο της επόμενης μέρας για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς 
θα αποσυρθούν με την ανάκαμψη 
τα οριζόντια μέτρα στήριξής τους, 
έκαναν χθες οι υπουργοί Οικονο-
μικών της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος 
του Eurogroup Πασκάλ Ντόνοχι-
ου στη συνέντευξη Τύπου που 
ακολούθησε την τηλεδιάσκεψη, 
μίλησε για τις «δύσκολες μέρες» 
που έρχονται και για το σύνθετο 
έργο του διαχωρισμού των βιώσι-
μων επιχειρήσεων, οι οποίες εν-
δεχομένως να λάβουν περαιτέρω 
στήριξη, και των μη βιώσιμων που 
θα αφεθούν να πτωχεύσουν αν δεν 
βρεθούν ιδιωτικά κεφάλαια για να 
τις ενισχύσουν. «Δεν είναι ένα θέ-
μα για αύριο το πρωί, αλλά θα μας 
απασχολήσει μέσα στο 2021», λέ-
ει στην «Κ» πηγή με γνώση των 
διαβουλεύσεων.

Εξακολουθεί να υπάρχει απόλυ-
τη συναίνεση ότι τα μέτρα στήρι-
ξης της οικονομίας πρέπει να δια-
τηρηθούν βραχυπρόθεσμα, αλλά 
σταδιακά «θα κινηθούμε προς μία 
πιο στοχευμένη προσέγγιση» αντί 
της υφιστάμενης οριζόντιας, όπως 
ανέφερε ο κ. Ντόνοχιου. 

Στη συζήτηση, πάντως, χθες οι 
υπουργοί δεν μπήκαν σε λεπτο-
μέρειες για το πότε θα ξεκινήσει 
αυτή η διαδικασία και τι κριτήρια 
θα χρησιμοποιηθούν. Ο διευθύ-
νων σύμβουλος του ESM Κλάους 
Ρέγκλινγκ, από την πλευρά του, 
ανέδειξε τη σημασία της συμφω-

νίας για την πρόωρη υιοθέτηση 
του common backstop, μέσω του 
οποίου ο μηχανισμός σταθερότη-
τας θα χρηματοδοτήσει τον τρα-
πεζικό τομέα σε περίπτωση γενι-
κευμένου κύματος πτωχεύσεων.

Μία πιο εστιασμένη συζήτηση 
επί του νομοθετικού πλαισίου που 

ισχύει στην κάθε χώρα σχετικά με 
τις πτωχεύσεις θα λάβει χώρα στη 
συνεδρίαση του Απριλίου. Αρμό-
διος αξιωματούχος της Ε.Ε. τόνι-
ζε την περασμένη εβδομάδα πό-
σο μεγάλες είναι οι διαφορές στο 
πεδίο αυτό σε διαφορετικές χώρες 
της Ευρωζώνης και άρα πόσο δύ-
σκολη θα είναι η έστω και μερική 
εναρμόνιση μεταξύ τους.

Ο κ. Ντόνοχιου ανέφερε επίσης 
ότι το Eurogroup θα δημοσιοποιή-
σει έως τις αρχές του καλοκαιριού 
τις δημοσιονομικές συστάσεις του 
για το 2022. Ο επίτροπος Οικονο-
μίας Πάολο Τζεντιλόνι είπε ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει 
προκαταρκτική καθοδήγηση για 
το πώς θα προσεγγίσει το ζήτημα 
της άρσης ή μη της ρήτρας γενι-
κής εξαίρεσης το επόμενο έτος.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, στην τοποθέτη-
σή του, υποστήριξε ότι η παρά-
ταση των περιοριστικών μέτρων 
καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της 
δημοσιονομικής χαλάρωσης. Τόνι-
σε, επίσης, ότι η ανάγκη αυτή είναι 
ακόμα μεγαλύτερη σε χώρες των 
οποίων η οικονομία εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τον τομέα των 
υπηρεσιών και τους κλάδους του, 
όπως είναι ο τουρισμός.

Στην ατζέντα της τηλεσυνε-
δρίασης των 19 υπουργών Οικο-
νομικών ήταν οι μακροοικονομι-
κές προοπτικές της Ευρωζώνης 
(στον απόηχο των χειμερινών προ-
βλέψεων της Κομισιόν) αλλά και 
ο διεθνής ρόλος του ευρώ και η 
στρατηγική της Κομισιόν για την 
ενίσχυσή του. Ο κ. Τζεντιλόνι τό-
νισε ότι οι προβλέψεις της Επιτρο-
πής για την ανάκαμψη βασίζονται 
στην εκτίμηση ότι τα περιοριστικά 
μέτρα για λόγους δημόσιας υγεί-
ας θα αρχίσουν να χαλαρώνουν 
προς τα τέλη του β΄ τριμήνου και 
θα καταργηθούν σταδιακά στο β΄ 
εξάμηνο του έτους. Για να γίνει αυ-
τό, είπε, είναι «κρίσιμο» να επιτα-
χυνθεί η εκστρατεία εμβολιασμού 
ανά την Ε.Ε.  

Ο πρόεδρος του Eurogroup τό-
νισε τη σημασία του Recovery and 
Resilience Facility για την επίτευξη 
μιας «ανθεκτικής ανάκαμψης δι-
αρκείας». Υπενθυμίζεται ότι στις 
πρόσφατες χειμερινές της προ-
βλέψεις, η Επιτροπή δεν έχει υπο-
λογίσει τις θετικές συνέπειες του 
RRF. Η Ελλάδα, μεταξύ των χωρών 
της Ευρωζώνης, έχει τον υψηλό-
τερο δείκτη επιχορηγήσεων από 
το εργαλείο ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ο επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι τόνισε ότι οι προβλέψεις της 
Επιτροπής για την ανάκαμψη βασίζονται στην εκτίμηση ότι τα περιοριστικά 
μέτρα θα αρχίσουν να χαλαρώνουν προς τα τέλη του β΄ τριμήνου.

Του ανταποκριτή μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Δέσμη μέτρων για τη στήριξη επι-
χειρήσεων και εργαζομένων που 
πλήττονται από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού, όπως η 
παράταση της προθεσμίας καταβο-
λής των ασφαλιστικών εισφορών 
και η ρύθμισή τους σε έως και 48 
δόσεις, αλλά και η παράταση του 
προγράμματος «Συν-Εργασία» τον 
Μάρτιο, περιλαμβάνονται σε τρο-
πολογία του υπουργείου Εργασίας 
που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Οικονομικών για 
θέματα της ΑΑΔΕ. Στο ίδιο νομο-
σχέδιο, άλλωστε, κατατέθηκε και η 
τροπολογία που καθορίζει τις προ-
ϋποθέσεις προκαταβολής σύνταξης 
έως και 384 ευρώ στους δικαιού-
χους, όπως αποκάλυψε η «Κ».

Αναλυτικά, οι δύο τροπολογίες, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν το «πά-
γωμα» έως το τέλος του έτους των 
ασφαλιστικών εισφορών που η πλη-
ρωμή τους ήδη είχε παραταθεί κατά 
το πρώτο κύμα της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Επίσης, επεκτείνεται 
έως και τον Μάρτιο ο μηχανισμός 
«Συν-Εργασία» και παρατείνονται 
οι διατάξεις για την αναστολή ερ-
γασίας, ώστε να καλύπτουν τους 
εργαζομένους που προσελήφθη-
σαν έως την 31η Ιανουαρίου 2021. 

Τουρισμός
Παράλληλα, προβλέπεται πε-

ραιτέρω κάλυψη των εργοδοτικών 
εισφορών στον κλάδο των τουρι-
στικών καταλυμάτων, που έχει πλη-
γεί ιδιαιτέρως από τα περιοριστι-
κά μέτρα για την αντιμετώπιση της 
COVID-19, εμφανίζοντας σημαντική 
μείωση του κύκλου εργασιών. Συγκε-
κριμένα, οι ασφαλιστικές εισφορές 
για τα τουριστικά καταλύματα δωδε-
κάμηνης λειτουργίας που κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 

2020 είχαν μείωση τζίρου τουλάχι-
στον 70% σε σχέση με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2019, καταβάλλονται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό για 
το χρονικό διάστημα από 1ης Σε-
πτεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 
2020. Για τα καταλύματα που είχαν 
αντίστοιχη πτώση τζίρου για την πε-
ρίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020, οι 
εργοδοτικές εισφορές καλύπτονται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό για 
το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 
2021 - 31 Μαρτίου 2021. 

Καλλιτέχνες
Με κοινή απόφαση των υπουρ-

γών Οικονομικών και Εργασίας 
ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις ένταξης των καλλιτεχνών, 
δημιουργών και επαγγελματιών 
της τέχνης και του πολιτισμού, 
καθώς και η διαδικασία καταβολής 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 
ύψους 534 ευρώ, για τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Με στόχο την αναβάθμιση των 
τηλεφωνικών κέντρων και ιστοσε-
λίδων του υπουργείου Εργασίας και 
των εποπτευόμενων οργανισμών, 
άλλη διάταξη προβλέπει τη δυνατό-
τητα του υπουργείου να κάνει χρήση 
της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 
32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

Απαγόρευση μετατάξεων
Τέλος, θεσπίζεται η απαγόρευ-

ση για δύο χρόνια – από τη θέση 
της τροπολογίας σε ισχύ– των με-
τατάξεων, αποσπάσεων ή άλλων 
μορφών μετακίνησης υπαλλήλων 
του e-ΕΦΚΑ. Μάλιστα, τυχόν δια-
δικασίες που ήταν εκκρεμείς κατά 
την έναρξη ισχύος της τροπολογί-
ας δεν ολοκληρώνονται.  

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Νέο πακέτο μέτρων
στήριξης επιχειρήσεων
και εργαζομένων

Μέτρα διάσωσης βιώσιμων
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
Στο τραπέζι του Eurogroup στοχευμένες ενισχύσεις για την επόμενη ημέρα

«Θα κινηθούμε  
προς μια πιο στοχευ-
μένη προσέγγιση» 
αντί της υφιστάμενης  
οριζόντιας, ανέφερε  
ο πρόεδρος  
του Eurogroup.

Κίνητρα για τη δημιουργία
family offices στην Ελλάδα

Κίνητρα για τη δημιουργία εταιρει-
ών ειδικού σκοπού διαχείρισης 
οικογενειακής περιουσίας, των 
γνωστών ως family offices, δίνει 
η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθ-
μιση που κατέθεσε χθες στη Βου-
λή, συμπληρώνοντας το πλαίσιο 
για την προσέλκυση στην Ελλάδα 
φυσικών προσώπων με φορολογι-
κή κατοικία στο εξωτερικό.

Ακολουθώντας το παράδειγμα 
άλλων χωρών, όπως η Ιταλία, το 
Λουξεμβούργο, αλλά και οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, η κυβέρνηση προχώ-
ρησε στη ρύθμιση αυτή, η οποία 
προβλέπει φορολόγηση των εν λό-
γω εταιρειών με βάση τις δαπάνες. 
Ειδικότερα, τα ακαθάριστα έσοδα 
προσδιορίζονται με την προσθήκη 
κέρδους 7% στις δαπάνες, το οποίο 
και φορολογείται με τον κανονι-
κό συντελεστή των κερδών 24%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικο-
νομικών, το νέο αυτό πλαίσιο είναι 
ανταγωνιστικό, αλλά και διαφανές 
και ακολουθεί τους κανόνες της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΟΣΑ.

Τα οικογενειακά γραφεία δια-
χειρίζονται τον πλούτο των οικο-
γενειών στις οποίες ανήκουν και 
συνήθως αυτός είναι ιδιαιτέρως 
μεγάλος. Στη νομοθετική ρύθμι-
ση που κατατέθηκε, προβλέπεται 
ότι πρέπει να απασχολούν τουλά-
χιστον 5 άτομα και να πραγμα-
τοποιούν δαπάνες τουλάχιστον 
1 εκατ. ευρώ ετησίως. Ως μέλη 
της οικογένειας νοούνται οι σύ-
ζυγοι, τα τέκνα και οι ανιόντες 
των συζύγων. 

Οπως δήλωσε ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 
οι διατάξεις για τα οικογενειακά 
γραφεία ακολουθούν μια σειρά από 
νομοθετήματα, από τον Δεκέμβριο 
του 2019 μέχρι σήμερα, που προ-
βλέπουν την παροχή κινήτρων για 
τη μεταφορά της φορολογικής κα-
τοικίας στην Ελλάδα φυσικών προ-
σώπων που επενδύουν στη χώρα, 
αλλοδαπών συνταξιούχων και ερ-
γαζομένων.  Πρόκειται για το κα-
θεστώς των non dom, δηλαδή του 
«διαμένοντος μη κατοίκου», για 

την προσέλκυση φορολογικών κα-
τοίκων εξωτερικού, που πραγμα-
τοποιούν σημαντικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα, τα κίνητρα για τους 
συνταξιούχους εξωτερικού, που 
μεταφέρουν τη φορολογική  κα-
τοικία τους στην Ελλάδα, καθώς 
και τα φορολογικά κίνητρα για την 
προσέλκυση αλλοδαπών εργαζο-
μένων και αυτοαπασχολουμένων, 
αλλά και Ελλήνων που έφυγαν την 
περίοδο της κρίσης (brain drain) 
ώστε να μεταφέρουν τη φορολο-
γική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, 
με τα κίνητρα για τα family offices 
«επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα 
διαφανές και οριοθετημένο πλαί-
σιο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 
φυσικών προσώπων με φορολογι-

κή κατοικία στην Ελλάδα, λαμβά-
νοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές, αναφορικά με τη δια-
χείριση των χρηματικών/επενδυ-
τικών ροών και της οικογενειακής 
περιουσίας τους». Σύμφωνα με τον 
κ Σταϊκούρα οι διατάξεις αναμένε-
ται να λειτουργήσουν συμπληρω-
ματικά στην προσέλκυση περισ-
σότερων φυσικών προσώπων με 
φορολογική κατοικία στο εξωτε-
ρικό και θα εφαρμόζονται σε όλα 
τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Πα-
ράλληλα, αναμένονται και έμμεσα 
οφέλη για τη χώρα μας, όπως τό-
νωση της οικονομίας και ενίσχυση 
της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση του κ. Σταϊκούρα, οι σχετι-
κές πρωτοβουλίες προωθήθηκαν 
υπό τον συντονισμό της γενικής 
γραμματέως Φορολογικής Πο-
λιτικής και Δημόσιας Περιουσί-
ας Αθηνάς  Καλύβα. Η κυβέρνη-
ση εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις αυτές 
βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση, 
η οποία θα ενισχυθεί μετά το τέ-
λος της πανδημίας. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, έχουν ολοκληρωθεί 
30 αιτήσεις για non dom, 10 για 
συνταξιούχους, ενώ ετοιμάζεται 
και η εγκύκλιος για το brain drain.

Τα οικογενειακά γρα-
φεία διαχειρίζονται 
τον πλούτο των οικο-
γενειών στις οποίες 
ανήκει και συνήθως 
αυτός είναι ιδιαιτέρως 
μεγάλος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το νέο αυτό πλαίσιο είναι αντα-
γωνιστικό, αλλά και διαφανές, και ακολουθεί τους κανόνες της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης και του ΟΟΣΑ.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Η παράταση των περιοριστικών μέ-
τρων κόστισε τον Ιανουάριο σχε-
δόν 500 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο 
έλλειμμα στον προϋπολογισμό, σε 
σύγκριση με αυτό που είχε προβλε-
φθεί δύο μήνες πριν, στον προϋ-
πολογισμό του 2021. Η επιδείνωση 
αναμένεται να συνεχιστεί και τον 
Φεβρουάριο, λόγω της εφαρμογής 
του πλήρους lockdown.

Tα προσωρινά στοιχεία εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού, που 
δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, 
δείχνουν ότι το έλλειμμα στον κρα-
τικό προϋπολογισμό ήταν 1,561 
δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, έναντι 
στόχου για έλλειμμα 1,091 δισ. ευ-
ρώ, που έχει περιληφθεί στον προ-
ϋπολογισμό του 2021. Το πρωτογε-
νές έλλειμμα ήταν 1,473 δισ. ευρώ, 
έναντι στόχου για 1,031 δισ. ευρώ.

Η επιδείνωση οφείλεται σε με-
γάλο βαθμό στα έσοδα. Τα καθα-
ρά έσοδα ήταν 3,848 δισ. ευρώ, 
μειωμένα κατά 812 εκατ. ευρώ ή 
17,4%, έναντι της εκτίμησης του 
προϋπολογισμού. 

Τα έσοδα από φόρους, πάντως, 
ήταν μειωμένα κατά 295 εκατ. 
ευρώ ή 7,4%, έναντι του στόχου. 
Ετσι, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλα-
κάκης σχολίασε: «Η μείωση αυ-
τή οφείλεται στις επιπτώσεις του 
lockdown, που κράτησε περισσό-
τερο απ’ ό,τι είχε υπολογιστεί όταν 
καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός, 
αντανακλά εντούτοις τη διατήρη-
ση μιας ικανοποιητικής κουλτού-
ρας πληρωμών από την πλευρά 
των φορολογουμένων, που απο-
τελεί θετική παρακαταθήκη για 
τα δημόσια οικονομικά όταν την 
επόμενη μέρα ξεκινήσει η ανά-
καμψη της οικονομίας».

Τα έσοδα του προϋπολογισμού 
δημοσίων επενδύσεων ήταν μει-
ωμένα κατά 615 εκατ. ευρώ ένα-
ντι του στόχου. Αντίθετα, οι δα-
πάνες του ΠΔΕ ήταν αυξημένες 

κατά 597 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου, καθώς αποφασίστηκε να 
πληρωθεί μερικώς το μέτρο της 
επιστρεπτέας προκαταβολής με 
πόρους του ΠΔΕ. 

Για μέτρα στήριξης έχουν πλη-
ρωθεί τον Ιανουάριο σχεδόν 1,3 
δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του υπουργείου Οικονομικών, το 
μεγαλύτερο μέρος, 907 εκατ. ευρώ, 
αφορά την επιστρεπτέα προκα-
ταβολή, 386 εκατ. ευρώ την απο-

ζημίωση ειδικού σκοπού και 19 
εκατ. ευρώ την αποζημίωση των 
ιδιοκτητών για τα μειωμένα μι-
σθώματα που λαμβάνουν.

Προς το παρόν, πάντως, το 
υπουργείο Οικονομικών βαδίζει 
με την υπόθεση ότι η πανδημία 
θα διαρκέσει όσο είχε υπολογι-
σθεί, έως το τέλος Μαρτίου ή δύο 
εβδομάδες παραπάνω. 

«Θα υπάρχουν περιορισμοί ώς 
τον Απρίλιο και μετά η εικόνα θα 
καθαρίσει», έλεγε χθες πηγή του 
υπουργείου Οικονομικών, χωρίς 
να αποκλείει ενδεχόμενο κάποιων 
μέτρων στήριξης και τον Μάιο. Η 
ένταση των περιορισμών και των 
μέτρων στήριξης είναι, ωστόσο, 
μεγαλύτερη από αυτήν που είχε 
εκτιμηθεί.

Η ίδια πηγή, εξάλλου, δεν απέ-
κλειε θετική έκπληξη στη συνέ-

χεια, λόγω της συσσωρευμένης 
ζήτησης. Οπως τόνισε, το λιανε-
μπόριο έχει τεράστια σημασία, 
αντιπροσωπεύοντας το 40%-50% 
του κόστους των περιορισμών, 
κατά το πρώτο τρίμηνο. Στη συ-
νέχεια, το δεύτερο τρίμηνο, προ-
τεραιότητα έχει ο τουρισμός και 
η εστίαση.

Σχετικά με την υποχρέωση 
πραγματοποίησης του 30% των 
δαπανών με ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές, οι αποφάσεις αναμένεται 
να ληφθούν τον Μάρτιο, ανάλο-
γα με τον διαθέσιμο δημοσιονο-
μικό χώρο.

Ταμείο Ανάκαμψης
Μέσα στο επόμενο δεκαήμε-

ρο υπολογίζεται να ξεκινήσουν 
τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, 
με εθνικούς πόρους, έως ότου ει-
σπραχθούν οι κοινοτικοί, είπε 
χθες η πηγή του υπουργείου Οι-
κονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με-
ταξύ αυτών θα είναι το πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ», τα προγράμματα 
κατάρτισης και η αγορά των ταμει-
ακών μηχανών, που θα συνδέονται 
online με τις φορολογικές αρχές.

Σε επίπεδο εργαλείων στήρι-
ξης, παίρνει σειρά αυτό που προ-
βλέπει επιδότηση παγίων δαπα-
νών. Οπως τόνισε χθες η πηγή του 
υπουργείου Οικονομικών, προκει-
μένου να αποφασιστεί το μέγεθος 
της στήριξης, θα αφαιρούνται οι 
επιχορηγήσεις που έχουν ήδη δο-
θεί, όπως οι αναστολές εργασίας. 
«Στο μέτρο των παγίων δαπανών 
θα αφαιρεθούν όλες οι ενισχύσεις 
που κάποιες επιχειρήσεις έχουν 
λάβει», είπε χθες στη Βουλή ο κ. 
Σκυλακάκης.

Εξάλλου, ο επόμενος, 7ος κύ-
κλος της επιστρεπτέας προκατα-
βολής διευκρινίσθηκε ότι θα έχει 
ως έτος βάσης για τη σύγκριση 
του τζίρου το 2019 και όχι το 2020, 
εφόσον από τον Μάρτιο του 2020 
είχε ξεκινήσει η πανδημία.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Το έλλειμμα στον κρα-
τικό προϋπολογισμό 
ήταν 1,561 δισ. έναντι 
στόχου για έλλειμμα 
1,091 δισ.

Στα μέσα Μαΐου αναμένεται να ανοί-
ξει το ηλεκτρονικό σύστημα Taxisnet 
για την υποβολή των φορολογικών 
δηλώσεων των εισοδημάτων που 
εισπράχθηκαν το 2020. Πηγές του 
υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν 
ότι φέτος, εξαιτίας των πολλών υπο-
χρεώσεων του κράτους που διεκπε-
ραιώνονται μέσω των ηλεκτρονικών 
συστημάτων της ΑΑΔΕ, θα καθυστε-
ρήσει η διαδικασία υποβολής των φο-
ρολογικών δηλώσεων και κατ’ επέ-
κταση της εκκαθάρισής τους. Αυτό 
σημαίνει ότι και ο φόρος θα καταβλη-
θεί αργότερα από την προβλεπόμε-
νη ημερομηνία της 31ης Ιουλίου και 
ενδεχομένως σε 8 μηνιαίες δόσεις 
όπως έγινε και το προηγούμενο έτος. 
Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, οι 
δηλώσεις COVID, οι επιστρεπτέες 
προκαταβολές, το πρόγραμμα παγί-
ων δαπανών και άλλες υποχρεώσεις 
που έχει αναλάβει η φορολογική δι-
οίκηση δεν επιτρέπουν το άνοιγμα 
του Taxis. Παράλληλα, μέχρι να ξεκι-
νήσει η διαδικασία για την υποβολή 
των δηλώσεων θα πρέπει να έχουν 
ληφθεί οι αποφάσεις για τα τεκμή-
ρια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις 
του προηγούμενου έτους, και η μει-
ωμένη προκαταβολή φόρου έως και 
100%. Ενα ακόμα πρόβλημα που πρέ-
πει να αντιμετωπισθεί άμεσα, αφο-
ρά τους νέους ηλικίας 18 ετών που 
υποχρεούνται να υποβάλουν φορο-
λογική δήλωση και δεν έχουν ΑΦΜ 
(εφόσον έχουν εισόδημα ή ακίνητη 
περιουσία). Από τη φορολογική δι-
οίκηση υποστηρίζουν ότι τις επόμε-
νες μέρες το θέμα θα επιλυθεί μέσω 
του aadelive. Δηλαδή, θα μπορεί να 
χορηγηθεί ΑΦΜ και κλειδάριθμος 
σε όσους το χρειάζονται προκειμέ-
νου να υποβάλουν τη δήλωσή τους 
ή να προχωρήσουν τη μεταβίβαση 
ακινήτου στο όνομά τους. Σε ό,τι 
αφορά τις παρεμβάσεις στη φορολο-
γία, που σχετίζονται με τα τεκμήρια 
και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, αν 
και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα 
πρέπει να προσμετρηθεί το δημοσιο-
νομικό αποτέλεσμα, είναι σχεδόν σί-

γουρο ότι το κόστος είναι εξαιρετικά 
μικρό για τον προϋπολογισμό μπρο-
στά στα τεράστια προβλήματα που 
έχουν δημιουργηθεί σε νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις, και δεν ξεπερνάει 
τα 50-100 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, και μπροστά στην πι-
θανή αδυναμία πληρωμής των φό-
ρων, η κυβέρνηση στα τέλη Μαρτί-
ου θα αποφασίσει:  

Προκαταβολή φόρου. Τη μείωση 
της προκαταβολής φόρου έως και 
100%. Οι περισσότερες επιχειρή-
σεις καταγράφουν το 2020 μείωση 
του τζίρου σε σύγκριση με το 2019. 
Συγκεκριμένα:
– Για πτώση τζίρου 5%-15%, το πο-
σοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%.
– Για πτώση τζίρου 15,01%-25%, 

το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει 
στο 50%.
– Για πτώση τζίρου 25,01%-35%, 
το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει 
στο 70%.
– Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 
35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλ-
θει στο 100%, δηλαδή η προκατα-
βολή θα μηδενιστεί.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Δεν θα 
ισχύσει, όπως όλα δείχνουν, η υπο-
χρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονι-
κών αποδείξεων ίσες με το 30% του 
εισοδήματος. 

Τεκμήρια διαβίωσης. Στην κα-
τάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης 
για το 2020 προχωράει το οικονομι-
κό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς 
η υγειονομική κρίση συρρίκνωσε 
τα εισοδήματα του προηγούμενου 
έτους, με αποτέλεσμα χιλιάδες φο-
ρολογούμενοι να κινδυνεύουν να 
φορολογηθούν επί πλασματικών 
εισοδημάτων.

Νέα εβδομάδα πληρωμών ξεκί-
νησε, από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ, 
καθώς θα καταβληθούν επιδό-
ματα ασθενείας, μητρότητας, 
έξοδα κηδείας, συντάξεις ανα-
πηρίας, πρόσθετες παροχές ασθέ-
νειας, επιδόματα ανεργίας αλλά 
και ποσά που αντιστοιχούν σε 
άδειες μητρότητας. Συγκεκρι-
μένα, έχουν προγραμματιστεί 
καταβολές ύψους 112 εκατ. που 
ξεκίνησαν χθες, Δευτέρα 15 Φε-
βρουαρίου και θα ολοκληρωθούν 
στις 21 Φεβρουαρίου. Αναλυτικά, 
ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει:
• Περίπου 10,7 εκατ. σε περίπου 
24.000 δικαιούχους για επιδόμα-
τα ασθενείας, μητρότητας, απο-
ζημίωση εργατικού ατυχήματος 
και έξοδα κηδείας (πρόκειται για 
τις λεγόμενες παροχές σε χρήμα).
• 19 εκατ. σε 950 δικαιούχους 
σε συνέχεια έκδοσης αποφάσε-
ων για εφάπαξ.

Οσον αφορά τις έκτακτες πλη-
ρωμές:
• 1,7 εκατ. θα καταβληθούν σε 
2.600 δικαιούχους λόγω της πα-
ράτασης των συντάξεων ανα-
πηρίας.
• 174.000 ευρώ θα καταβληθούν 
σε άλλους 2.257 δικαιούχους για 
πληρωμή ιατρικών επισκέψεων, 
φαρμακευτικής περίθαλψης, πρό-
σθετης περίθαλψης και λοιπών 
παροχών ασθενείας.
Αντίστοιχα, έως τις 21 Φεβρουα-
ρίου, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει:
• 32 εκατ. σε 84.000 δικαιούχους 
για επιδόματα ανεργίας.
• 32 εκατ. σε 26.000 δικαιούχους 
για προγράμματα απασχόλησης.
• 16 εκατ. σε 31.000 δικαιούχους 
για προγράμματα κοινωφελούς 
χαρακτήρα.
• 540.000 ευρώ σε 590 δικαιού-
χους για επιδοτούμενη άδεια μη-
τρότητας.

Μετά το Πάσχα
αρχίζει η υποβολή
φορολογικών δηλώσεων

Νέες πληρωμές 112 εκατ.
από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Με «τρύπα» 812 εκατ. ευρώ
στα έσοδα ξεκίνησε η χρονιά
Σχεδόν 500 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο το έλλειμμα τον Ιανουάριο συγκριτικά με τον στόχο

Κλιμακωτά, ανάλογα  
με τον περιορισμό 
του τζίρου το 2020,  
η μείωση της προκα-
ταβολής φόρου.

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το λιανεμπόριο έχει τεράστια σημασία για την πορεία του προϋπολογι-
σμού, αναφέρει πηγή του υπουργείου Οικονομικών, καθώς αντιπροσω-
πεύει το 40%-50% του κόστους των περιορισμών, κατά το πρώτο τρίμηνο. 

COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την από 07.10.2016 ανακοίνωση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της 
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ανακοινώθηκε η έναρξη διενέργειας 
προσωρινών διανομών σε ποσοστό επί του δικαιούμενου ποσού των 
δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην 
Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής (εφεξής ΚΔΑ) 
καθώς και των δικαιούχων που εντάσσονται στην ΚΔΑ με τελεσίδικη δι-
καστική απόφαση. Στο πλαίσιο αυτό από τον Δεκέμβριο 2016 ξεκίνησε 
σταδιακά η διενέργεια της πρώτης προσωρινής διανομής. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι η πρώτη διανομή περα-
τώνεται στις 01.03.2021, ότε και θα ξεκινήσει η διενέργεια δεύτερης 
διανομής. Οι καταβολές ποσών προς τους δικαιούχους θα πραγματο-
ποιούνται σταδιακά  στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλώ-
σει με υπεύθυνη δήλωση. Προσκόμιση νέας υπεύθυνης δήλωσης δεν 
απαιτείται, εκτός αν έχει μεταβληθεί ο δικαιούχος (πχ λόγω θανάτου και 
θα πρέπει οι δικαιούχοι/κληρονόμοι να ενημερώσουν την υπό εκκα-
θάριση εταιρεία και να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης) ή 
δεν ισχύει ο δηλωθείς τραπεζικός λογαριασμός (πχ ο λογαριασμός έχει 
κλείσει και θα πρέπει να σταλεί από τον δικαιούχο αίτημα αλλαγής λογα-
ριασμού κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής). Οι υπεύ-
θυνες δηλώσεις για τις οποίες δεν έχουν προκύψει αλλαγές ή ανάγκη 
προσκόμισης νέων στοιχείων ταυτοποίησης, θα εξυπηρετηθούν κατά 
απόλυτη προτεραιότητα. 

Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει 
επιπρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώ-
σεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι 
δικαιούχοι κλπ) και εν γένει σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτός κρίνει. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

α) όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ και δεν έχουν προσκομίσει 
υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης, να την προσκομίσουν το συντομότε-
ρο δυνατόν, προκειμένου να μην απωλέσουν δικαιώματά τους.
β) για όσες απαιτήσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί υπεύθυνες δη-
λώσεις αλλά έχουν μεταβληθεί η ταυτότητα του δικαιούχου ή/και τα 
στοιχεία πληρωμής, οι δικαιούχοι να προβούν σε επικαιροποίηση  με 
νέα υπεύθυνη δήλωση και υποβολή νέων δικαιολογητικών μέχρι τις 
01.03.2021.
γ) όσοι δικαιούχοι δεν είχαν ενταχθεί στην ΚΔΑ, αλλά έχει εκδοθεί τελε-
σίδικη δικαστική απόφαση, να την επιδώσουν το συντομότερο δυνατό 
στην υπό εκκαθάριση εταιρεία.
δ) οι δικαιούχοι κληρονόμοι να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλω-
σης και δικαιολογητικών νομιμοποίησης μέχρι τις 01.03.2021, σε περί-
πτωση που ο αρχικός δικαιούχος έχει αποβιώσει.
ε) οι δικαιούχοι, για τους οποίους η υπεύθυνη δήλωση είχε προσκομι-
στεί από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και πλέον έχουν ενηλικιωθεί 
να προσκομίσουν οι ίδιοι υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης με όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα μέχρι τις 01.03.2021.
Πληροφορίες : www.aspispronia.gr

Τηλ.: 2114111215, 2114111657, 2114111656, 2114110942, 2114111856, 
2107210327, 2107210689, 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό)
email : info@aspisliquidation.gr

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 ν. 4714/2020 και κατόπιν της από 21/1/2021 
απόφασης της Συνέλευσης των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής 
Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ) ορίστηκε άπαξ προκαταβολή από το ΕΚΙΑΖ ποσού εί-
κοσι εκατομμυρίων ευρώ προς ικανοποίηση απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής 
της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, για τις οποίες δεν 
υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτή-
σεων από ασφαλίσεις ζωής ή επιλύθηκε με δικαστική απόφαση που δεν υπό-
κειται σε ένδικο μέσο και έχει γνωστοποιηθεί στην υπό εκκαθάριση εταιρεία 
μέχρι τις 30/11/2020. Η καθ’ έκαστο δικαιούχο προσωρινή διανομή θα γίνει 
αποκλειστικά με ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή μετά από αναλογική 
κατανομή, εκ μέρους του της προκαταβολής των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ 
με βάση το ύψος της απαίτησης του κάθε δικαιούχου, ύψους 6,66% περίπου. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι οι καταβολές ποσών προς τους δι-
καιούχους θα πραγματοποιούνται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
που είχαν δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση για την πρώτη προσωρινή διανομή 
της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. Προσκόμιση νέας υπεύθυνης δή-
λωσης δεν απαιτείται, εκτός αν έχει μεταβληθεί ο δικαιούχος (πχ λόγω θανάτου 
και θα πρέπει οι δικαιούχοι/κληρονόμοι να ενημερώσουν την υπό εκκαθάριση 
εταιρεία και να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης) ή δεν ισχύει ο δη-
λωθείς τραπεζικός λογαριασμός (πχ ο λογαριασμός έχει κλείσει και θα πρέπει να 
σταλεί από τον δικαιούχο αίτημα αλλαγής λογαριασμού κατόπιν υπεύθυνης δή-
λωσης με γνήσιο υπογραφής). Οι υπεύθυνες δηλώσεις για τις οποίες δεν έχουν 
προκύψει αλλαγές ή ανάγκη προσκόμισης νέων στοιχείων ταυτοποίησης, θα 
εξυπηρετηθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα. 
Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει επι-
πρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές 
κατηγορίες δικαιούχων (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι δικαιούχοι κλπ) και εν 
γένει σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτός κρίνει. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:
α) όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ και δεν έχουν προσκομίσει υπεύ-
θυνη δήλωση πιστοποίησης, να την προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν.
β) για όσες απαιτήσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις αλλά 
έχουν μεταβληθεί η ταυτότητα του δικαιούχου ή/και τα στοιχεία πληρωμής, οι 
δικαιούχοι να προβούν σε επικαιροποίηση με νέα υπεύθυνη δήλωση και υπο-
βολή νέων δικαιολογητικών μέχρι τις 01/03/2021. 
γ) οι δικαιούχοι κληρονόμοι να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και 
δικαιολογητικών νομιμοποίησης μέχρι τις 01/03/2021, σε περίπτωση που ο αρ-
χικός δικαιούχος έχει αποβιώσει.
δ) οι δικαιούχοι, για τους οποίους η υπεύθυνη δήλωση είχε προσκομιστεί από 
τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και πλέον έχουν ενηλικιωθεί να προσκομί-
σουν οι ίδιοι υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
μέχρι τις 01/03/2021.

Σε περίπτωση που κάποιος πιστοποιημένος δικαιούχος δεν επιθυμεί να συμ-
μετάσχει στην παραπάνω διαδικασία διανομής, καλείται να υποβάλλει σχετι-
κή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μέχρι τις 
01/03/2021.

Πληροφορίες : www.aspispronia.gr

Τηλ.: 2114111215, 2114111657, 2114111656, 2114110942, 2114111856, 
2107210327, 2107210689, 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό)
email : info@aspisliquidation.gr

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021
Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία METLIFE Ανώνυμη 
Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής με αρ. ΓΕΜΗ 123319501000 και η ανώνυμη ασφα-
λιστική εταιρία με την επωνυμία ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
αρ. ΓΕΜΗ 000232201000, αποφάσισαν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου του 
Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 50927 που αφορά 
στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρίας CEPAL HELLAS 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ με όλα τα συναφή δι-
καιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη εταιρία στην δεύτερη, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, και προς το σκοπό αυτό υπο-
γράφηκε το από 31/12/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης, το οποίο 
κατατέθηκε στις 08/02/2021 στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
(Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβά-
λει γραπτά ενστάσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα. Μετά την παρέλευση της ανωτέ-
ρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή. 

Αθήνα, 15/02/2021
Για την METLIFE AEAZ

Αποστολίδης Κυριάκος
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Η προετοιμασία της στρατηγικής 
της κυβέρνησης για την εκκίνηση 
της φετινής τουριστικής σεζόν βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη παρά τη 
δεινή επιδημιολογική εικόνα της 
τρέχουσας συγκυρίας. Και αυτό 
διότι, όταν τα δεδομένα στην Ελ-
λάδα αλλά και διεθνώς βελτιωθούν 
επαρκώς και οι ειδικοί το επιτρέ-
ψουν, το Μαξίμου θέλει να είναι 
έτοιμο να ανοίξει τον τουρισμό 
στην Ελλάδα με επιθετικό τρόπο.

Το μοντέλο επί του οποίου ερ-
γάζεται επί του παρόντος η κυ-
βέρνηση προβλέπει το άνοιγμα 
των συνόρων με γρήγορες διαδι-
κασίες (fast lane) για όσους έχουν 
αξιόπιστο πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού και με rapid test για όλους 
τους υπολοίπους ανεξαιρέτως. Θα 
τεστάρεται, δηλαδή, το σύνολο 
των εισερχόμενων ταξιδιωτών. 
Κάτι που φέτος είναι εφικτό, δε-
δομένης και της διαθεσιμότητας 
τεστ που δίνουν γρήγορα αποτε-
λέσματα. Αεροπορικές εταιρείες 
και τουριστικός κλάδος ζητούν 
μετ’ επιτάσεως ένα τέτοιο ενιαίο 
πρωτόκολλο.

Παράλληλα η κυβέρνηση αξιο-
λογεί και εισήγηση για αναγνώρι-
ση του ρωσικού εμβολίου Sputnik-
V, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να 
προσελκύσει  ταξιδιώτες και από 
τη Ρωσία, που πέρυσι πρακτικά 
ήταν μηδενικοί.

Οσον αφορά τη στρατηγική 
των διεθνών προωθητικών ενερ-
γειών του ελληνικού τουρισμού, 
προτεραιότητα αναμένεται να δο-
θεί στις τρεις μεγάλες αγορές του 
ελληνικού τουρισμού, δηλαδή την 

Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, 

που αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο των κυβερνητικών σχεδια-
σμών, αν και υποστηρίζονται πλέ-
ον ανοιχτά και από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, προσκρούουν στις 
επιφυλάξεις κυβερνήσεων μεγά-

λων κρατών, όπως η Γερμανία ή 
η Ιταλία, που επιδιώκουν να κρα-
τήσουν εντός των συνόρων τους 
το μεγαλύτερο μέρος της ταξιδιω-
τικής δαπάνης των πολιτών τους.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι 
διαβουλεύσεις για την υιοθέτηση 
και υλοποίηση ενός πανευρωπα-
ϊκού υγειονομικού διαβατήριου, 
η αυθεντικότητα του οποίου θα 
μπορεί να διασταυρώνεται ηλε-
κτρονικά, προχωράει με πολύ αργά 
βήματα. Αυτά εξηγούν στην «Κ» 
πηγές της κυβέρνησης και κύκλοι 
της διεθνούς τουριστικής βιομη-
χανίας που συμμετέχουν στις σχε-
τικές διεργασίες.

Ο δεύτερος βραχίονας της πο-
λιτικής προσέλκυσης τουριστών 
είναι οι διμερείς συμφωνίες, όπως 
αυτή που επιχειρείται να οριστικο-
ποιηθεί με το Ισραήλ. Συμφωνίες, 
δηλαδή, που θα επιτρέψουν την 
ελεύθερη μετακίνηση ταξιδιωτών 

μεταξύ των χωρών που θα τις προ-
συπογράφουν.

Πρόβλημα πάντως θεωρείται 
η προοπτική να μην υπάρξει τε-
λικά πανευρωπαϊκή συμφωνία για 
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού 
και ενιαία πολιτική και πρωτόκολ-
λα. Οπως και το ενδεχόμενο όσες 
χώρες επιδιώκουν να κρατήσουν 
εντός συνόρων τους πολίτες τους, 
όπως επιχείρησαν σε μεγάλο βαθ-
μό και επέτυχαν πέρυσι η Γερμα-
νία και η Ιταλία, να επιβάλλουν 
καραντίνα σε όσους επιστρέφουν 
από την Ελλάδα και άλλες χώρες, 
κάτι που λειτουργεί αυτονόητα 
ως μείζον αντικίνητρο για ταξίδι. 
Είναι ακριβώς αυτές τις μονομε-
ρείς ενέργειες που επιχειρεί να 
αποφύγει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, η οποία έχει αναλάβει το δύ-
σκολο, όπως αποδεικνύεται, έργο 
της διαμόρφωσης μιας έννοιας 
στρατηγικής με κεντρικό άξονα 
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. 
Μάλιστα ορισμένοι εκτιμούν πως 
οι διμερείς συμφωνίες είναι μονό-
δρομος. «Η μέχρι σήμερα επιδει-
κνυόμενη απροθυμία εκ μέρους 
βασικών χωρών αποστολής του-
ριστών για την υιοθέτηση κοινού 
υγειονομικού πρωτοκόλλου και 
την καθιέρωση της υγειονομικής 
visa που είχαμε από πέρυσι προ-
τείνει, οδηγεί στον μονόδρομο της 
σύναψης διμερών συμφωνιών εκ 
μέρους της Ελλάδας με άλλες χώ-
ρες, όπως έγινε με το Ισραήλ και 
φημολογείται κάτι αντίστοιχο με 
το Ηνωμένο Βασίλειο και ενδεχο-
μένως με τη Ρωσία», αναφέρει σε 
έκθεσή του ο όμιλος MTC Group 
που λειτουργεί ως συμβουλευτική 
επιχείρηση του κλάδου.

Για πολλούς οι διμερείς συμφωνίες ελεύθερης μετακίνησης είναι μονό-
δρομος από τη στιγμή που αρκετά κράτη αντιδρούν στην έκδοση πανευ-
ρωπαϊκής υγειονομικής βίζας.

ΙΝ
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Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ Λίγο πιο κοντά στη γραμμή αφετηρί-
ας βρίσκεται το έργο που θα επιτρέ-
ψει την παροχή δωρεάν ασύρματου 
Ιντερνετ σε υπαίθριους ή κλειστούς 
χώρους σε όλη την Ελλάδα. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι να το-
ποθετούν σημεία πρόσβασης σε 
όλη την Ελλάδα και για τον σκοπό 
αυτό το υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης διενεργεί μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια και 
εγκατάσταση 5.600 access points, 
τα οποία θα κατανεμηθούν σε πε-
ρίπου 2.500 περιοχές ασύρματης 
- Wi-Fi πρόσβασης σε όλη την επι-
κράτεια. Εκτιμάται ότι στις περισ-
σότερες περιοχές θα απαιτηθεί να 
εγκατασταθούν δύο σημεία πρόσβα-
σης, με τον μέγιστο επιτρεπόμενο 
αριθμό να είναι τρία ανά περιοχή.  

Χώροι με ιδιαίτερα υψηλή πλη-
θυσμιακή συγκέντρωση, όπου δη-
λαδή συναθροίζεται κοινό, πραγ-
ματοποιούνται εκδηλώσεις ή 
αποτελούν σημεία τουριστικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
θα λειτουργήσουν ως βασικοί πό-
λοι για την τοποθέτηση σημείων 
πρόσβασης στο ασύρματο Ιντερ-
νετ. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία 
εγκατάστασης θα υποδειχθούν από 
τους κατά τόπους δήμους, ενώ η 
διαχείριση, η παρακολούθηση  και 
ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρμα-
της ευρυζωνικής πρόσβασης θα 
γίνεται από κεντρικό σύστημα δι-
αχείρισης, το οποίο θα προμηθεύ-
σει και θα εγκαταστήσει ο ανάδο-
χος. Ο τελευταίος θα αναλάβει και 
την παρακολούθηση και διαχείριση 
όλου του δικτύου για τουλάχιστον 
τρία χρόνια. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται σε 14,7 εκατ. 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%), ενώ υφίσταται δικαίωμα προ-
αίρεσης ύψους 3,6 εκατ. ευρώ (αντι-
στοιχεί στο 25% της αρχικής αξίας 
της σύμβασης).   

Η διεύρυνση της δωρεάν πρό-
σβασης σε ασύρματο Διαδίκτυο 
συμβάλλει στην ενίσχυση του του-
ρισμού, βελτιώνει ευρύτερα τις συν-
θήκες διαβίωσης των πολιτών και 
συνδράμει την αύξηση του ρυθμού 
οικονομικής ανάπτυξης. Οπως επι-
σημαίνεται στη διακήρυξη του δι-
αγωνισμού, τα τελευταία χρόνια η 
αύξηση στην ευρυζωνική διείσδυση 
έχει αναγνωριστεί ως ένας σημα-
ντικός παράγοντας που συμβάλλει 
αφενός στην οικονομική ανάπτυ-
ξη των χωρών και αφετέρου στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 
μέσω της πληθώρας των εφαρμο-
γών που προσφέρονται μέσω Δι-
αδικτύου.   

Στα σημεία εγκατάστασης δεν 
υπάρχουν, γενικά, ανεπτυγμένες 
υποδομές πρόσβασης και αξιοποίη-
σης ευρυζωνικών ασύρματων υπη-
ρεσιών, για αυτό και το έργο έχει 
ως βασικό στόχο τη δημιουργία και 
εγκατάσταση του εξοπλισμού που 
θα αποτελέσει τη βάση για τη μετέ-
πειτα ανάπτυξη και διείσδυση των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του 
πληθυσμού. Ενας από τους βασι-
κούς στόχους του έργου είναι να 
λειτουργήσει ως βάση για την υλο-
ποίηση υποδομών έξυπνων πόλεων 
(π.χ. δίκτυα αισθητήρων περιβαλλο-
ντολογικών συνθηκών, συνθηκών 
διαβίωσης, φανάρια κ.λπ.). 

Ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 
26η Μαρτίου, ενώ τέσσερις ημέρες 
μετά θα λάβει χώρα η αποσφράγιση 
των τεχνικών προσφορών.

Διαγωνισμός
για δωρεάν Wi-Fi
σε 2.500 περιοχές 

Με υγειονομικό διαβατήριο,
καθολικά τεστ, ανοίγει ο τουρισμός
Προς συμφωνίες με Ισραήλ, Ρωσία, Βρετανία – Αξιολόγηση ρωσικού εμβολίου

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Ευρωπαϊκά κράτη 
που επιθυμούν 
να κρατήσουν  
στην εγχώρια αγορά 
τους την ταξιδιωτική 
δαπάνη αντιδρούν 
στο πανευρωπαϊκό 
πιστοποιητικό 
εμβολιασμού.

Ψηφιακό συνέδριο για την καινοτομία
με καταξιωμένους Ελληνες της διασποράς
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για 
την έναρξη του ψηφιακού συ-
νεδρίου «Καινοτόμοι Ελληνες», 
που θα πραγματοποιηθεί στις 
2-3 Μαρτίου με τη συμμετοχή 
Ελλήνων και Ελληνίδων της δι-
ασποράς οι οποίοι δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της τεχνο-
λογίας και της καινοτομίας. Το 
«Innovative Greeks» αποτελεί 
πρωτοβουλία του ΣΕΒ και της 
Endeavor Greece που έχει στό-
χο να δημιουργήσει μια ανοιχτή 
κοινότητα γνώσης και δικτύω-
σης, όπου αναγνωρισμένοι σε 
όλο τον κόσμο Ελληνες επιχει-
ρηματίες, επενδυτές και στελέ-
χη υψηλού επιπέδου έρχονται 
σε επαφή με ταχέως αναπτυσ-
σόμενες νεοφυείς ελληνικές επι-
χειρήσεις. Οι νεοφυείς ελληνικές 
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνα-
τότητα να ανακαλύψουν ευκαι-
ρίες, να συνεργαστούν με μεγά-
λες εταιρείες, να ανταλλάξουν 
τεχνογνωσία, να εξερευνήσουν 
νέες αγορές και να αναπτυχθούν. 
Μεταξύ όσων έχουν επιβεβαιώ-
σει τη συμμετοχή τους είναι ο 
Μάριος Σταυρόπουλος, ιδρυτής 
και διευθύνων σύμβουλος της 
Softomotive, η οποία πρόσφατα 
εξαγοράστηκε από τη Microsoft, 
ο Τζιμ Γιαννόπουλος, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της 
Paramount Pictures, o Τζέιμς Χρι-
στόπουλος, managing director 
στο επενδυτικό κεφάλαιo CVC 
Capital Partners, o δρ Στέλιος Πα-
παδόπουλος, πρόεδρος του διοι-
κητικού συμβουλίου της Biogen, 
και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι της 
επιχειρηματικής και επενδυτικής 
κοινότητας. Την πρώτη ημέρα 
του συνεδρίου ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρό-
εδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπα-
λεξόπουλος θα συζητήσουν για 
τα θέματα καινοτομίας και ανά-
πτυξης στη μετά COVID-19 επο-
χή. Τη συζήτηση θα συντονίσει 
η Κωνστάντζα Σμπώκου-Κωνστα-
ντακοπούλου, co-owner & CEO 
Phaea Resorts/senior architect 
TEMES SA και πρόεδρος της 
Endeavor Greece.

Στην έναρξη και στα πάνελ 
θα κάνουν τοποθετήσεις και θα 
συντονίσουν οι Μάρκος Βερέ-
μης, πρόεδρος της Upstream 
& partner, Big Pi Ventures (συ-
μπρόεδρος Επιτροπής Καινο-
τομίας ΣΕΒ), και Κωνσταντί-
νος Κόκκαλης, πρόεδρος Δ.Σ. 
Intrasoft International (συμπρό-

εδρος Επιτροπής Καινοτομίας 
ΣΕΒ), τα ιδρυτικά μέλη της Επι-
τροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, 
Γιάννης Μαρτίνος (ιδρυτής και 
δ/νων The Signal Group) και 
Σπύρος Μαγιάτης (ιδρυτής και 
CTO Workable), καθώς και ο Πα-
ναγιώτης Καραμπίνης, διευθύ-
νων σύμβουλος της Endeavor 
Greece. Τη δεύτερη ημέρα του 

συνεδρίου, η διαΝΕΟσις θα πα-
ρουσιάσει την έρευνά της για 
την καινοτομία, ενώ στις συζη-
τήσεις με θεσμικούς εκπροσώ-
πους της αγοράς και επενδυτές 
θα συμμετάσχουν ο υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος 
Πιερρακάκης, o οποίος θα συζη-
τήσει με τον Michael Kratsios 
(White House Office of Science & 
Technology Policy), ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουρ-
γός Ερευνας και Τεχνολογίας 
Χρίστος Δήμας και ο οικονομι-
κός σύμβουλος του πρωθυπουρ-
γού Αλέξης Πατέλης. 

«Μία από τις μεγάλες προτε-
ραιότητές μας αυτή την περίοδο 
είναι η ενίσχυση της συλλογικής 
μας ικανότητας να καινοτομού-
με, για να μεταβούμε σε μια οικο-
νομία εξωστρέφειας και υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Σήμερα, με 
ιδιαίτερη χαρά ξεκινάμε την πρω-
τοβουλία “Innovative Greeks”, 
που φιλοδοξούμε να γίνει μια 
ανοιχτή κοινότητα καινοτομί-
ας, ανοίγοντας νέους δρόμους 
για τη χώρα και ιδιαίτερα για τους 
νέους μας», επισημαίνει ο πρό-
εδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπα-
λεξόπουλος.

Οι νεοφυείς ελληνικές 
επιχειρήσεις θα έχουν 
τη δυνατότητα 
να συνεργαστούν 
με μεγάλες εταιρείες, 
να ανταλλάξουν 
τεχνογνωσία 
και να αναπτυχθούν.

Το «Innovative Greeks» θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Μαρτίου. Στόχος 
του συνεδρίου είναι να συνδέσει τις εγχώριες καινοτόμους εταιρείες με 
αναγνωρισμένους σε όλο τον κόσμο Ελληνες επιχειρηματίες, επενδυτές 
και στελέχη υψηλού επιπέδου.
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Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας για την πώληση της Εθνικής 
Ασφαλιστικής στο CVC Capital 
Partners έχει ζητήσει η διοίκηση 
της Εθνικής Τράπεζας. Το ταμείο 
καλείται να αποφανθεί για τη δι-
αδικασία και την προσφορά που 
έχει υποβάλει το CVC, λαμβάνο-
ντας υπόψη την αποτίμηση της 
Εθνικής Ασφαλιστικής που θα 
γίνει από εξωτερικό σύμβουλο, 
τον οποίο θα προσλάβει το ΤΧΣ. 

Σύμφωνα με πηγές από την 
Εθνική Τράπεζα, η προσφυγή 
στο ΤΧΣ αποτελεί συνήθη δια-
δικασία στον βαθμό που το τα-
μείο αποτελεί βασικό μέτοχο της 
ΕΤΕ με ποσοστό 40,4%. Από την 
πλευρά της τράπεζας αφήνεται 
να εννοηθεί ότι οι τελικές απο-
φάσεις δεν θα ληφθούν νωρί-
τερα από τα τέλη του μήνα και, 
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, ο στόχος της ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας και της πώλη-
σης του 80% της Εθνικής Ασφα-
λιστικής στο CVC παραμένει.  Η 
σύμφωνη γνώμη του ΤΧΣ, αν και 
αποτελεί συνήθη διαδικασία που 
ακολουθείται για κάθε παρόμοια 
συναλλαγή, έχει ζητηθεί και υπό 
το βάρος των διαφορετικών από-
ψεων που έχουν υπάρξει στο δι-
οικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ σε 
ό,τι αφορά επιμέρους στοιχεία 
της συμφωνίας που αφορούν το 
τίμημα που προσφέρει το CVC. 
Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση 
της ΕΤΕ έχει θέσει ως κόκκινη 
γραμμή την πώληση της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής στην τιμή με 
βάση την οποία την έχει αποτι-
μήσει στα βιβλία της, δηλαδή 
τα 440 εκατ. ευρώ για το 80% 
(το 100% έχει αποτιμηθεί στα  
550 εκατ. ευρώ). 

Αν και μετά τις πολύμηνες και 
εντατικές διαπραγματεύσεις τα 
δύο μέρη φέρονται να έχουν συ-
γκλίνει στο ύψος του τιμήματος, 
αντικείμενο διαφωνίας υπήρξε 
το τελευταίο διάστημα ο τρό-
πος καταβολής του, καθώς και 
μια σειρά νομικών θεμάτων που 
το CVC έθετε και τα οποία οδη-
γούν στη μείωση της παρούσας 
αξίας του καταβαλλόμενου τιμή-

ματος. Από την πλευρά της ΕΤΕ 
τηρείται σιγή ασυρμάτου και δεν 
επιβεβαιώνεται εάν το τίμημα 
θα είναι υπό την αίρεση όρων, 
όπως η προκαταβολή ενός μέ-
ρους των προμηθειών προς την 
Εθνική Τράπεζα ή μέσω επιστρο-
φής κεφαλαίου εάν δεν επιτευ-

χθούν συγκεκριμένοι στόχοι σε 
ό,τι αφορά τις πωλήσεις ασφα-
λιστικών προϊόντων μέσω του 
τραπεζικού δικτύου κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση η φημο-
λογία για επιμέρους στοιχεία της 
συμφωνίας και η καθυστέρηση 
που έχει σημειωθεί στην ολο-
κλήρωση της συναλλαγής επιβε-
βαιώνουν τη δυσκολία του εγχει-
ρήματος, αλλά και την επιμονή 
των δύο μερών να καταλήξουν 
σε συμφωνία. Από την πλευρά 
της τράπεζας η πώληση σε επεν-
δυτή συνιστά μονόδρομο στον 
βαθμό που η λύση της δημόσιας 
εγγραφής του 51% της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, σενάριο που κατά 
καιρούς επανέρχεται, δεν προ-

κρίνεται, με το σκεπτικό ότι η 
τιμή διάθεσης θα είναι χαμηλό-
τερη, προκαλώντας μεγαλύτερη 
ζημία στην τράπεζα. Από την 
πλευρά του CVC, επίσης είναι 
σαφές ότι η εξαγορά της μεγα-
λύτερης ασφαλιστικής εταιρεί-
ας της χώρας συνιστά στρατη-
γικό στόχο της θέσης του στην 
Ελλάδα, στην οποία έχει επεν-
δύσει σημαντικά κεφάλαια με 
την εξαγορά της Vivartia, τις 
εξαγορές στον χώρο της υγείας 
(Metropolitan, «Υγεία», «Ιασώ 
General», «Μητέρα» και «Λη-
τώ»), στις μαρίνες Ζέας, Γουβιών 
Κέρκυρας και Λευκάδας, καθώς 
και στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
μέσω της skroutz.gr.

Δεκτή έγινε από τον υφυπουργό 
Οικονομικών Γιώργο Ζαββό η πα-
ραίτηση του διευθύνοντος συμ-
βούλου του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας Μάρτιν 
Τζούρντα, ο οποίος αποχωρεί από 
τη διοίκησή του ύστερα από πε-
ρίπου τέσσερα  χρόνια θητείας. 
Η θητεία του κ. Τζούρντα έληγε 
κανονικά τον Ιούνιο του τρέχο-
ντος έτους και η αποχώρηση επι-
σπεύστηκε καθώς το τελευταίο 
διάστημα είχε γίνει σαφές ότι 
δεν επρόκειτο να ανανεωθεί. Η 
αποχώρηση έχει άμεση ισχύ και 
συγκεκριμένα από χθες, ενώ στο 
μεσοδιάστημα, έως την επιλογή 
του νέου επικεφαλής, καθήκο-
ντα διευθύνοντος θα εκτελεί ο 
σημερινός αναπληρωτής διευ-
θύνων σύμβουλος του ταμείου 
Ηλίας Ξηρουχάκης.

Η αλλαγή φρουράς στο ΤΧΣ 
γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή, 
καθώς επίκειται η αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου της Τράπεζας Πει-
ραιώς που, σύμφωνα με τον σχε-
διασμό, τοποθετείται τον Απρίλιο. 
Να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο κ. 
Τζούρντα, σε δηλώσεις του, είχε 
προσδιορίσει ως χρόνο υλοποί-
ησης της αύξησης τον Μάρτιο. 
Ο κ. Τζούρντα είναι αυστριακής 
καταγωγής και ανέλαβε καθή-
κοντα στις 12 Ιουνίου του 2017, 
φέροντας τη στήριξη του SSM. 
Αν και το βιογραφικό του ανα-
φέρει πλούσια εμπειρία σε θέμα-
τα μετασχηματισμού τραπεζών 
στο εξωτερικό, από την πλευρά 

της κυβέρνησης του αποδίδεται 
καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τον 
απογαλακτισμό του τραπεζικού 
τομέα από το κράτος, ενώ δια-
φορετικές απόψεις, που ενίοτε 

είχαν οδηγήσει και σε διαφωνίες, 
υπήρξαν και με τις διοικήσεις των 
συστημικών τραπεζών. 

Σύμφωνα με όσα του κατα-
λογίζουν, τελευταία αφορμή για 
εντάσεις υπήρξε η συγκρουσιακή 
συμπεριφορά που είχε με αφορ-
μή το θέμα της Πειραιώς, προκα-
λώντας εντάσεις με τη διοίκηση. 
Η επιλογή του νέου προσώπου 
που θα ηγηθεί του ΤΧΣ θα γίνει 
έπειτα από διεθνή διαγωνισμό 
και μετά την υποβολή υποψη-
φιοτήτων που θα αξιολογηθούν 
στη συνέχεια από την επιτροπή 
επιλογής. Να σημειωθεί ότι τρία 

από τα έξι μέλη της επιτροπής 
επιλογής υποδεικνύονται από 
την Ε.Ε., την ΕΚΤ και τον ESM, 
δύο από τον υπουργό Οικονομι-
κών και ένα από την ΤτΕ. Τον 
νέο διευθύνοντα σύμβουλο του 
ταμείου θα πρέπει να εγκρίνει το 
Euroworking Group. 

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυ-
πουργό για τον χρηματοπιστωτι-
κό τομέα, τη διαδικασία θα προ-
ετοιμάσει σύμβουλος που θα 
ορίσει και τα κριτήρια τα οποία 
θα πρέπει να συγκεντρώνει ο νέ-
ος επικεφαλής του ταμείου, τα 
οποία εκτός από τη διεθνή εμπει-
ρία θα πρέπει να είναι η εμπει-
ρία σε θέματα μετασχηματισμού 
του τραπεζικού τομέα, με κύριο 
έργο τη μείωση του ποσοστού 
που διαθέτει σήμερα το Δημόσιο  
στις τράπεζες. 

Από την πλευρά του, το υπουρ-
γείο Οικονομικών έχει ολοκλη-
ρώσει την επεξεργασία του νέου 
νόμου, που θα επιτρέπει στο ΤΧΣ 
να συμμετέχει σε αυξήσεις μετο-
χικού κεφαλαίου των τραπεζών 
έως του ποσοστού που διαθέτει. 
Στην περίπτωση της Πειραιώς, 
αυτό μεταφράζεται σε δικαίωμα 
συμμετοχής έως του 61,3% που 
διαθέτει μετά τη μετατροπή του 
Cocos σε μετοχές. Στον νέο νό-
μο θα συμπεριληφθεί και η διά-
ταξη που θα απαλλάσσει τα μέ-
λη του συμβουλίου του ταμείου 
από τυχόν ποινικές ευθύνες που 
απορρέουν στο πλαίσιο άσκησης 
των καθηκόντων τους. Η σχετι-
κή διάταξη έχει αποσταλεί προς 
έγκριση στην ΕΚΤ.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα λάβει υπόψη του την αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, 
που θα γίνει από εξωτερικό σύμβουλο, τον οποίο θα προσλάβει το ταμείο.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η θητεία του διευ- 
θύνοντος συμβούλου 
έληγε κανονικά  
τον Ιούνιο, ωστόσο  
η αποχώρησή του  
επισπεύστηκε.

Με το βλέμμα στραμμένο στη βιώ-
σιμη ανάπτυξη και της οικονομίας 
των μηδενικών ρύπων, και αφού 
έχει ασπαστεί πλήρως τις βασικές 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές αρ-
χές και τις αρχές διακυβέρνησης 
(ΕSG), η Mytilineos παρουσιάζει 
την Πέμπτη τους στόχους και τις 
δεσμεύσεις της για τη μείωση του 
ανθρακικού της αποτυπώματος τα 
επόμενα χρόνια. Η παρουσίαση θα 
γίνει στο πλαίσιο διαδικτυακού συ-
νεδρίου που διοργανώνει η ίδια η 
εταιρεία –αποκλειστικά εστιασμένο 
στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
κριτήρια, που, μαζί με τα κριτήρια 
διακυβέρνησης, απαρτίζουν τους 
δείκτες ESG για τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη– με σκοπό να αναδείξει σημαντι-
κά σύγχρονα ζητήματα και να θέσει 
υψηλούς στόχους για την αειφορία. 

Το συνέδριο με τίτλο «Net Zero 
Action: From challenge to opportu-
nity for accelerated & sustainable 
value creation» θα έχει ως προσκε-
κλημένους διακεκριμένους Ευρω-
παίους ομιλητές, εκπροσώπους της 
διεθνούς επιχειρηματικότητας, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και θε-
σμικών φορέων, που θα ανταλλά-
ξουν απόψεις και θα τοποθετηθούν 
σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων 
για την κλιματική αλλαγή που σή-
μερα είναι πιο επίκαιρη και καθο-
ριστική από ποτέ.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, 
η έναρξη του συνεδρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί με τη συζήτηση του 
προέδρου και διευθύνοντος συμ-
βούλου της Mytilineos Ευάγγελου 
Μυτιληναίου με την Dana Perking, 
επικεφαλής Bloomberg EMEA, με 
θέμα: «Net Zero Carbon Footprint 
by 2050».

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
το πρώτο πάνελ συζήτησης με τίτ-
λο «The Burning Platform: Climate 
Change as the Imperative of our 
Time», στο οποίο συμμετέχουν με-
ταξύ άλλων οι Birol Fatih, Chief 
Economist, International Energy 
Agency, OECD (συμμετοχή με μα-
γνητοσκοπημένο μήνυμα), Handley 

Peter, Head of Unit, Energy Inten-
sive Industries and Raw Materials, 
DG GROW - European Commission, 
Καλτσάς Ιωάννης, επικεφαλής της 
επενδυτικής ομάδας για την  Ελλά-
δα και την Κύπρο. Οι ομιλητές θα 
εστιάσουν σε θέματα όπως η ση-
μασία της παγκόσμιας κλιματικής 
αλλαγής και η ανάγκη για διεθνή 
δράση, αναλύοντας παράλληλα τα 
βασικά σημεία της ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας.

Το δεύτερο πάνελ συζήτησης 
με τίτλο «Turning the Action for 
Climate Change into an Opportunity 
for Accelerated & Sustainable Value 
- The Case of Greece» θα επικεντρω-

θεί στην ανταπόκριση της Ελλάδας 
στις προκλήσεις της κλιματικής αλ-
λαγής. Στη συζήτηση θα συμμετά-
σχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ 
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, η Λα-
ζαράκου Βασιλική, πρόεδρος - Ελλη-
νική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και 
ο Λαζαρίδης Σωκράτης, διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών.

Τέλος, το τρίτο πάνελ συζήτη-
σης, «Turning the Action for Cli-
mate Change into an Opportunity 
for Accelerated & Sustainable Value 
- The Business Perspective», θα φι-
λοξενήσει ανώτερα στελέχη εταιρει-
ών και βιομηχανιών που θα ανταλ-
λάξουν απόψεις αναφορικά με το 
πώς προσεγγίζουν οι επιχειρήσεις 
τις ESG δεσμεύσεις και πώς αυτές 
συνδέονται με το αναπτυξιακό και 
το επενδυτικό όραμα.

«Η αντίδραση των κοινωνιών, των 
οικονομιών και των επιχειρήσε-
ων στην πανδημία δημιούργη-
σε επιταχυντές και έφερε πολύ 
πιο νωρίς φαινόμενα τα οποία 
τα αναμέναμε να συμβούν μέσα 
στη διάρκεια του χρόνου». Με αυ-
τά τα λόγια ο αναπληρωτής δι-
ευθύνων σύμβουλος και Group 
Chief Transformation Officer της 
Eurobank Ανδρέας Αθανασόπου-
λος έδωσε το στίγμα για το τι συ-
νέβη τη χρονιά που πέρασε, ειδι-
κά στον κλάδο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου –που γνώρισε αλματώ-
δη ανάπτυξη–, μιλώντας στη δια-
δικτυακή εκδήλωση που διοργά-
νωσε χθες η Eurobank με θέμα 
«Ηλεκτρονικό εμπόριο: η επόμε-
νη μέρα της λιανικής».

Οπως επεσήμανε ο κ. Αθανασό-
πουλος, οι καταναλωτές μέσα σε 
μικρό χρονικό διάστημα προσαρ-
μόστηκαν σε νέο τρόπο εργασίας 
και ζωής, με κυρίαρχο χαρακτηρι-
στικό αυτού την απομόνωση από 
το εξωτερικό περιβάλλον, αναζή-
τησαν νέους τρόπους αγορών, νέ-
ες μάρκες και νέα προϊόντα, ενώ 
η έννοια της ικανοποίησης των 
πελατών πήρε νέα διάσταση και 
επικεντρώθηκε πολύ στην τήρη-
ση των υποσχέσεων, όποιες και 
αν ήταν αυτές, ειδικά σε ό,τι αφο-
ρά τον χρόνο παράδοσης των πα-
ραγγελιών. «Τα δίκτυα διανομής 
αποτελούν την ουσία της υπόθε-
σης, διότι η ύπαρξη διαθέσιμων 
αγαθών που έχουν ζήτηση καθο-
ρίζει την επιτυχία και όχι απλά 
η καλή τιμή», τόνισε χαρακτη-
ριστικά ο αναπληρωτής διευθύ-
νων σύμβουλος της Eurobank. Ο 
ίδιος, απευθυνόμενους στους μι-
κρομεσαίους επιχειρηματίες, τους 
κάλεσε να προχωρήσουν στη δη-
μιουργία ηλεκτρονικού καταστή-

ματος, τονίζοντας, ωστόσο, ότι 
η συγκεκριμένη δραστηριότητα 
είναι στην πραγματικότητα μια 
νέα επιχείρηση που απαιτεί ξεχω-
ριστή οργάνωση και μάρκετινγκ, 
διακριτή εμπορική πολιτική, ορ-
θή διαχείριση των παραγγελιών 
και φυσικά λειτουργεί πέραν του 
τυπικού οκταώρου. Ο κ. Αθανα-
σόπουλος αναφέρθηκε και στις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης που 
παρέχει το τραπεζικό σύστημα σε 
εταιρείες που έχουν σχέδια ανά-
πτυξης και επέκτασης των δρα-
στηριοτήτων τους.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάν-
νης Τσακίρης παρουσίασε στην 
εκδήλωση τη νέα δράση «e-λιανι-
κό», συνολικού προϋπολογισμού 
80 εκατ., συγχρηματοδοτούμενη 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και εθνικούς 
πόρους, μέσω της οποίας παρέχε-
ται δυνατότητα επιχορήγησης σε 
μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις στον κλάδο του λια-
νεμπορίου με ποσά έως 5.000 ευ-
ρώ, για τη δημιουργία ή αναβάθ-
μιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Στην εκδήλωση απηύθυναν επί-
σης χαιρετισμό η πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου (GRECA) Κατερίνα Φραϊ-
δάκη και ο Group Chief Digital Of-
ficer της Vrisko Βασίλης Πάτρας.

Διαδικτυακό συνέδριο
για τη βιώσιμη ανάπτυξη
από τη Mytilineos 

Η πανδημία επιτάχυνε
τις ψηφιακές αλλαγές
στο λιανεμπόριο

Στο ΤΧΣ η πώληση της Εθνικής 
Ασφαλιστικής στο fund CVC

Παραιτήθηκε από το ΤΧΣ ο Μάρτιν Τζούρντα

Καλείται να αποφανθεί για τη διαδικασία και την προσφορά που έχει υποβληθεί

Η εταιρεία θα παρου- 
σιάσει τους στόχους της 
για τη μείωση  
του ανθρακικού  
αποτυπώματός της  
τα επόμενα χρόνια.

Οι καταναλωτές  
μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα προσαρμό-
στηκαν σε ένα νέο  
τρόπο αγορών. 

Ο κ. Τζούρντα είναι αυστριακής καταγωγής και ανέλαβε καθήκοντα στις 
12 Ιουνίου του 2017, φέροντας τη στήριξη του SSM. Αν και το βιογραφικό 
του αναφέρει πλούσια εμπειρία σε θέματα μετασχηματισμού τραπεζών στο 
εξωτερικό, από την πλευρά της κυβέρνησης του αποδίδεται καθυστέρηση 
σε ό,τι αφορά τον απογαλακτισμό του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

H ETE έχει ζητήσει  
τη γνώμη του ταμείου 
δεδομένου ότι αποτε-
λεί βασικό μέτοχο  
της τράπεζας  
με ποσοστό 40,4%.
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Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Στην αγορά της Κύπρου εισέρχεται 
η «Κωτσόβολος», με δύο μάλιστα 
καταστήματα, τα οποία αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν να λειτουρ-
γούν μέσα στο φετινό καλοκαίρι. 
Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε ανα-
ζήτηση προσωπικού που θα στε-
λεχώσει τα καταστήματα, ένα στη 
Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα δε με ασφαλείς πλη-
ροφορίες, ο αρχικός σχεδιασμός 
της «Κωτσόβολος» προέβλεπε 
την έναρξη λειτουργίας των κα-
ταστημάτων τον προσεχή Μάιο, 
δηλαδή αμέσως μετά τη λήξη της 
τρέχουσας οικονομικής χρήσης, 
η οποία ολοκληρώνεται στις 30 
Απριλίου 2021. Ωστόσο, λόγω της 
πανδημίας και των περιορισμών 
που υπάρχουν, αυτό δεν κατέστη 
εφικτό και τώρα στόχος είναι η 
έναρξη λειτουργίας και των δύο 
καταστημάτων μέσα στο πρώτο 
τρίμηνο της νέας οικονομικής 
χρήσης 2021-2022, δηλαδή το δι-
άστημα Μαΐου - Ιουλίου. Η επέν-
δυση της «Κωτσόβολος» στην Κύ-
προ περιλαμβάνει επίσης κέντρο 
logistics, ενώ θα λειτουργεί και 
ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η είσοδος στην αγορά της Κύ-
πρου αποτελεί την πρώτη εκτός 
συνόρων δραστηριότητα της 
«Κωτσόβολος», η οποία σημει-
ωτέον είναι θυγατρική της βρε-
τανικής Dixons Carphone. Με 
αυτή την κίνηση ο βρετανικός 
όμιλος θα αποκτήσει παρουσία 
σε μία ακόμη χώρα, καθώς έχει 
ήδη παρουσία στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, στην Ιρλανδία, στην Ελλά-
δα, στη Νορβηγία, στη Σουηδία, 
στη Φινλανδία, στη Δανία και μέ-
σω franchising σε Ισλανδία, Γροι-
λανδία και στις Νήσους Φερόες.

Αυτή τη στιγμή στην κυπριακή 
αγορά ηλεκτρικών συσκευών και 
προϊόντων τεχνολογίας ο μόνος 
μη τοπικός «παίκτης» που δρα-
στηριοποιείται είναι η Public (του 
Olympia Group, συμφερόντων Π. 
Γερμανού), η οποία επίσης ανα-
μένεται να αποκτήσει πιο ενεργό 
παρουσία στην Κύπρο στην κατη-
γορία των ηλεκτρικών συσκευών 
με καταστήματα υπό το σήμα της 

MediaMarkt. Ο ανταγωνισμός πά-
ντως στην κυπριακή αγορά είναι 
αρκετά έντονος, όπως είπαν στην 
«Κ» πηγές από την «Κωτσόβολος», 
ειδικά από τους τοπικούς «παί-
κτες», οι οποίοι είναι εδραιωμένοι 
στη συνείδηση των καταναλωτών 
στην Κύπρο. Κυριότερες εταιρείες 
του κλάδου θεωρούνται η Scandia, 
η Megaelectric, η Electroline, ενώ 
δραστηριότητα στην εν λόγω κα-
τηγορία ανέπτυξαν και άλλοι όμι-
λοι από παράπλευρους τομείς του 

εμπορίου, όπως το Super Home 
Center, που είναι κατάστημα DIY 
(Do It Yourself), κ.ά.

Η χρήση 2019-2020 έκλεισε 
για την «Κωτσόβολος» με κύκλο 
εργασιών 546,84 εκατ. ευρώ ένα-
ντι 531,45 εκατ. ευρώ στη χρή-
ση 2018-2019, με τα κέρδη προ 
φόρων να διαμορφώνονται στα 
18,29 εκατ. ευρώ (έναντι 16,67 
εκατ. ευρώ στην προηγούμενη 
χρήση) και τα κέρδη μετά από 
φόρους στα 11,45 εκατ. ευρώ ένα-
ντι 9,88 εκατ. ευρώ στη χρήση 
2018-2019. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ήδη από τη χρήση 2019-2020 
φάνηκε η δυναμική του ηλεκτρο-
νικού καταστήματος της «Κωτσό-
βολος», το οποίο ήταν το μόνο 
μέσο για την εξυπηρέτηση των 
πελατών στην Ελλάδα από τα 
μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Απρι-
λίου 2020, λόγω του lockdown 

της άνοιξης. Ετσι, ενώ ο τζίρος 
από τα φυσικά καταστήματα υπο-
χώρησε στα 394,91 εκατ. ευρώ 
στη χρήση 2019-2020, από 397,63 
εκατ. ευρώ στη χρήση 2018-2019, 
ο τζίρος από τα ηλεκτρονικά κα-
ταστήματα αυξήθηκε σε 40,08 
εκατ. ευρώ, από 26,33 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία δι-
αθέσιμα στοιχεία της Dixons 
Carphone, το διάστημα των δέ-
κα εβδομάδων που ολοκληρώ-
θηκε στις 9 Ιανουαρίου 2021, δι-
άστημα το οποίο περιλαμβάνει 
το δεύτερο lockdown, οι πωλή-
σεις της «Κωτσόβολος» υποχώρη-
σαν κατά 13% σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2019-
2020. Το ίδιο διάστημα, βεβαίως, 
οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξή-
θηκαν στο 48% του συνολικού 
τζίρου της εταιρείας, από 8% το 
αντίστοιχο διάστημα 2019-2020.

Σχεδόν τετραπλάσιος ήταν ο τζί-
ρος των ηλεκτρονικών σούπερ 
μάρκετ το 2020 σε σύγκριση με το 
2019, με το μερίδιό τους να είναι 
μια ανάσα από το 2%, από μόλις 
0,4% στην προ κορωνοϊού επο-
χή, φτάνοντας σε επίπεδα που 
υπό κανονικές συνθήκες αναμέ-
νονταν μετά τουλάχιστον τρία 
χρόνια. Ακόμη και αν ο τζίρος των 
ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ πα-
ραμένει πολύ μικρός σε σύγκριση 
με τον συνολικό του κλάδου, που 
ξεπέρασε τα 11 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2020, υπάρχουν δύο του-
λάχιστον στοιχεία που δείχνουν 
ότι η δυναμική ανάπτυξής τους 
κάθε άλλο παρά έχει σταματήσει: 
πρώτον, οι ρυθμοί ανάπτυξης δι-
ατηρήθηκαν υψηλοί καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περυσινής χρονιάς 
και όχι μόνο στις περιόδους των 
lockdowns και δεύτερον, οι κατα-
ναλωτές γεμίζουν το ηλεκτρονικό 
«καλάθι» τους και με τα λεγόμενα 
φρέσκα προϊόντα, κάτι που δεν 
συνέβαινε παλιότερα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοι-
χεία της Convert Group, η οποία 
καταγράφει σε πραγματικό χρόνο 
τις πωλήσεις μέσω της πλατφόρ-
μας eRetail Audit, ο τζίρος –συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ– 
των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ 
διαμορφώθηκε το 2020 σε 163,3 
εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξη-
ση 262% σε σύγκριση με το 2019. 
Η επίδοση αυτή υπερέβη σημα-
ντικά τις πρώτες εκτιμήσεις της 
Convert Group, η οποία είχε κάνει 
αρχικά λόγο για ετήσιο τζίρο 100 
εκατ. ευρώ. To μερίδιο των ηλε-
κτρονικών σούπερ μάρκετ στον 
συνολικό τζίρο διαμορφώθηκε 

σε 1,8%, από μόλις 0,4% το 2019.
Οι πωλήσεις των φρέσκων τρο-

φίμων από τα ηλεκτρονικά σού-
περ μάρκετ σημείωσαν αύξηση 
486% κατά τους μήνες του πρώ-
του lockdown και λίγο μετά (Απρί-
λιος, Μάιος, Ιούνιος) και 658% 
κατά τους μήνες του δεύτερου 
lockdown (Οκτώβριος, Νοέμβρι-
ος, Δεκέμβριος) συγκριτικά με τα 

αντίστοιχα διαστήματα του 2019. 
Η υποκατηγορία μάλιστα με τη 
μεγαλύτερη ανάπτυξη ήταν το 
τυρί, με αύξηση πωλήσεων 565% 
στο δεύτερο τρίμηνο και 761% 
στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2019.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης 
μείωση της αξίας του ηλεκτρο-
νικού «καλαθιού», κάτι το οποίο 
σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό 
και με τo γεγονός ότι οι κατανα-
λωτές σταμάτησαν να αποθεμα-
τοποιούν προϊόντα –κάτι που έκα-
ναν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο 
lockdown της άνοιξης– και πλέ-
ον αντιμετωπίζουν το ηλεκτρο-
νικό σούπερ μάρκετ σχεδόν ως 
φυσικό κατάστημα. Ετσι, η αξία 
του «καλαθιού», από 100,1 ευρώ 
το πρώτο τρίμηνο του 2020, υπο-
χώρησε στα 79,9 ευρώ στο τέταρ-
το τρίμηνο του 2020, όπως και ο 
αριθμός των προϊόντων μειώθηκε 
στα 37,3 κατά μέσον όρο, από 45,8 
στις αρχές της περυσινής χρονιάς.

Στα στοιχεία συμπεριλήφθη-
καν για πρώτη φορά και οι πλατ-
φόρμες delivery που ξεκίνησαν 
εντός του 2020 να υποδέχονται 
παραγγελίες σούπερ μάρκετ, οι 
οποίες συντέλεσαν εν μέρει και 
στη μεγάλη αύξηση που παρατη-
ρήθηκε στο κλείσιμο της χρονιάς. 
Αυτές είναι οι ΒΟΧ, delivery.gr 
και efood. Στην ανταλλαγή στοι-
χείων μέσω του eRetail Audit συ-
νεργάζονται όλοι οι «παίκτες» 
που δραστηριοποιούνται αυτή 
τη στιγμή στο κανάλι του ηλε-
κτρονικού σούπερ μάρκετ, εκτός 
των e-fresh.gr και Market In.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η είσοδος στην αγορά της Κύπρου αποτελεί την πρώτη εκτός συνόρων δραστηριότητα της «Κωτσόβολος», η οποία 
σημειωτέον είναι θυγατρική της βρετανικής Dixons Carphone.

ΑΠ
Ε

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

H οικονομική χρήση 
2019-2020 έκλεισε 
 με τζίρο 546,84 εκατ. 
και καθαρά κέρδη 
11,45 εκατ. ευρώ.

Το μερίδιό τους  
στη συνολική αγορά 
έχει διαμορφωθεί  
πλέον στο 2%,  
τρία χρόνια νωρίτερα 
από ό,τι αναμενόταν.

Με δύο καταστήματα στην αγορά
της Κύπρου μπαίνει η «Κωτσόβολος»

Εκτόξευση τζίρου ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ

Ανοίγουν το καλοκαίρι σε Λευκωσία και Λεμεσό – Δημιουργία κέντρου logistics

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Πράσινο φως για τον άξονα
Καλαμάτας - Ριζόμυλου
Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του οδικού άξονα Κα-
λαμάτας - Ριζόμυλου προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Το έργο, μήκους 16,4 χλμ., αφορά την αναβάθμιση τμήματος 
της υφιστάμενης εθνικής οδού Καλαμάτας - Πύλου με διαπλά-
τυνση και νέα χάραξη, ώστε να μην διέρχεται μέσα από οικι-
σμούς, με μεγαλύτερη τη Μεσσήνη. 

Το έργο θα συνδέσει τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Καλα-
μάτας με το αεροδρόμιο και το νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ θα 
διευκολύνει την πρόσβαση προς τη νοτιοδυτική Μεσσηνία. Ο 
άξονας Καλαμάτας - Πύλου έχει δημοπρατηθεί μέσω σύμπρα-
ξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και το έργο (ο διαγω-
νισμός του οποίου βρίσκεται στη β΄ φάση) διεκδικείται από 
πέντε εταιρείες/κοινοπραξίες (Αβαξ, Ακτωρ, ΤΕΡΝΑ, Ιντρακάτ, 
Μυτιληναίος - Acciona Consessiones). Στόχος είναι να υπάρχει 
ανάδοχος στο έργο έως το φετινό καλοκαίρι.

Φορολογικές
μεταρρυθμίσεις
και απασχόληση

Η επίδραση 
της πανδημίας COVID-19 στη 
λειτουργία των ελληνικών επι-
χειρήσεων επιλέχθηκε να με-
λετηθεί ως ειδικό θέμα της 
έρευνας RCI (Recruitment 
Confidence Index - Δείκτης  
Τάσεων Αγοράς Εργασίας) για 
το δεύτερο εξάμηνο του 2020, 
η οποία πραγματοποιήθηκε 
από το τμήμα Εφαρμοσμέ-
νης Ερευνας και Καινοτομίας 
του Alba Graduate Business 
School, The American College 
of Greece. Πιο συγκεκριμένα, 
οι ελληνικές επιχειρήσεις εξα-
κολουθούν να επηρεάζονται 
«πολύ» (μάλιστα περισσότερο 
από την προηγούμενη μέτρηση 
του πρώτου εξαμήνου 2020, 
ενώ οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα εκτιμούν ότι θα επα-
νέλθουν σε προ COVID-19 ρυθ-
μούς αρκετά αργότερα (οι πε-
ρισσότεροι υπολογίζουν ότι θα 
χρειαστεί πάνω από ένα έτος 
από σήμερα) σε σχέση με την 
προηγούμενη μέτρηση.

To Συμβούλιο Ανταγωνιστικό-
τητας της Ελλάδας διοργανώ-
νει διαδικτυακή ενημερωτι-
κή συνάντηση - συζήτηση, 
την Πέμπτη 18 Φεβρουαρί-
ου 2021 και ώρα 16.00, με 
θέμα «Νέες φορολογικές με-
ταρρυθμίσεις και απασχό-
ληση». Στο πλαίσιο της συ-
νάντησης συμμετέχουν οι 
Κωστής Χατζηδάκης, υπουρ-
γός Απασχόλησης, Γιώργος 
Πιτσιλής, διοικητής ΑΑΔΕ, 
Σίμος Αναστασόπουλος, πρό-
εδρος Συμβουλίου Ανταγω-
νιστικότητας της Ελλάδας, 
Παναγιώτης Πόθος, partner 
KG Lawfirm - Head of Tax, 
Στέφανος Μήτσιος, partner 
ΕΥ - Head of Tax, και Βενε-
τία Κουσία, εκτελεστική δι-
ευθύντρια του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας.

Στο στόχαστρο της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού βρίσκεται εκ νέου 
ο κατασκευαστικός κλάδος, λίγα 
μόλις χρόνια μετά την τελευταία 
έρευνα, η κατάληξη της οποίας 
οδήγησε σε πρόστιμα δεκάδων 
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στελέ-
χη του κατασκευαστικού κλάδου, 
τις τελευταίες εβδομάδες έχουν 
γίνει αποδέκτες διαδοχικών αι-
τημάτων από την Επιτροπή για 
παροχή στοιχείων και απαντή-
σεων στο πλαίσιο της εν λόγω 
έρευνας, η οποία όπως φαίνεται 
στρέφεται κυρίως προς τις εται-
ρείες των δύο υψηλότερων τά-
ξεων του εργοληπτικού πτυχίου.

Ωστόσο, πληροφορίες της «Κ» 
αναφέρουν ότι η έρευνα δεν αφο-
ρά το σύνολο των εταιρειών της 
ανώτατης τάξης, αλλά κυρίως 
εκείνες οι οποίες είχαν αποτελέ-
σει αντικείμενο διερεύνησης και 
στο πρόσφατο παρελθόν. Αφορ-
μή για τη νέα αυτή έρευνα έχουν 
σταθεί δύο κυρίως λόγοι. Ο πρώ-
τος αφορά την όψιμη συμμετοχή 
του ολλανδικού επενδυτικού fund 
Reggeborgh Invest στο μετοχι-
κό κεφάλαιο της «Ελλάκτωρ» με 
ποσοστό της τάξεως του 14,3% 
και τη συνακόλουθη αλλαγή διοί-
κησης, έπειτα από σχετικό αίτη-
μα που κατέθεσε ο ξένος όμιλος. 
Υπενθυμίζεται ότι η Reggeborgh 
Invest ελέγχει και το 30,2% του 
ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Για το ζήτημα 
αυτό υπήρξε επώνυμη καταγγε-
λία από μέτοχο της «Ελλάκτωρ», 
τον κ. Μιχ. Κούλα, προς την Επι-
τροπή Ανταγωνισμού.

Σημειωτέον ότι στελέχη της 
Επιτροπής έχουν αναφέρει στην 
«Κ» ότι χρήζει διερεύνησης το 
κατά πόσον γεννάται πρόβλημα 
από την οριζόντια κοινή ιδιοκτη-
σία ανταγωνιστικών εταιρειών, 
ακόμα κι αν δεν υπάρχει έλεγ-
χος στη μία εξ αυτών. Από την 
έρευνα αυτή θα εκτιμηθεί και το 
κατά πόσον μπορεί να ασκηθεί 
σημαντική επιρροή στον κλάδο. 
Ωστόσο, ο έλεγχος δεν αφορά 

μόνο την «Ακτωρ» και τη ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ, αλλά και την πλειονό-
τητα των εταιρειών που έχουν 
πτυχίο έκτης και έβδομης τάξης. 
Η διεύρυνση αυτή του αντικει-
μένου της έρευνας φαίνεται πως 
κρίθηκε σκόπιμη έπειτα από μία 
ακόμα υπόθεση νόθευσης του 
ανταγωνισμού, που αποτελεί και 
τον δεύτερο λόγο για τον οποίο 
η Επιτροπή έκρινε ότι πρέπει 
να επαναληφθεί ο έλεγχος στον 
κλάδο. Η υπόθεση για την οποία 
γίνεται λόγος αφορά ορισμένες 
μικρότερες εταιρείες, οι οποίες 

συμμετείχαν στον διαγωνισμό 
για την κατασκευή του 5ου Λυ-
κείου Λαμίας, καθώς διαπιστώ-
θηκε ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις 
προέβησαν σε οριζόντια εναρ-
μονισμένη πρακτική καρτελικού 
τύπου με αντικείμενο τον καθο-
ρισμό τιμών και τη νόθευση δι-
αγωνισμών διά χειραγώγησης 
προσφορών. Μάλιστα επιβλή-
θηκε πρόστιμο 461.819 ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και τα στοιχεία που έχει ζητή-
σει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
Μεταξύ άλλων, μέσω πρόσφατης 
επιστολής της, την περασμένη 
Παρασκευή, ζητούνται απαντή-
σεις για θέματα όπως ο τρόπος 
χρηματοδότησης των έργων, 
εξοδολόγια, ακόμα και περιθώ-
ρια κέρδους ανά έργο. Επίσης, 
ζητούνται σχόλια για τις άλλες 
εταιρείες του κλάδου, για το υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου για 
τις δημόσιες συμβάσεις, ακόμα 
και για ζητήματα στρατηγικής. 

Νέα έρευνα Επιτροπής
Ανταγωνισμού
στον κλάδο κατασκευών

Υπό έρευνα η συμμε-
τοχή του fund Regge-
borgh σε «Ελλάκτωρ» 
και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,  
καθώς και πρακτικές 
καρτέλ από μικρό- 
τερες εταιρείες.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

l Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η26 Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021



Δ Ι Ε Θ Ν Η

Ολική επαναφορά των τιμών του 
«μαύρου χρυσού» στα προ της 
πανδημίας επίπεδα έχει προξε-
νήσει η ακραία κακοκαιρία στο 
Τέξας, καθώς προκαλεί διακοπές 
στην προσφορά από το μεγαλύ-
τερο κοίτασμα σχιστολιθικού πε-
τρελαίου της Αμερικής, ενώ πα-
ράλληλα κλείνουν οδικές αρτηρίες 
και σημειώνονται διακοπές στην 
ηλεκτροδότηση. Οπως επισημαίνει 
σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, 
η κακοκαιρία συμπίπτει με μια πο-
λύπλευρη συγκυρία που ωθεί ανο-
δικά τη ζήτηση για πετρέλαιο και 
τις τιμές του «μαύρου χρυσού» και 
σκιαγραφεί πόσο εύθραυστος μπο-
ρεί να αποδειχθεί ο μηχανισμός 
της προσφοράς.

Καθοριστικός παράγοντας που 
εξωθεί ανοδικά τις τιμές είναι η 
εμβολιαστική διαδικασία αλλά και 
η αναμενόμενη νέα στήριξη στην 
αμερικανική οικονομία από το πα-
κέτο Μπάιντεν. Οι δύο παράγο-
ντες αναθερμαίνουν τις προσδο-
κίες της αγοράς για ανάκαμψη της 
παγκόσμιας οικονομίας με συνε-
πακόλουθη την αυξημένη ζήτηση 
για πετρέλαιο. Η δυναμική αυτή 
αναπτύσσεται, όμως, ενώ έχουν 
μειώσει δραστικά την παραγωγή 
οι χώρες του ΟΠΕΚ υπό την καθο-
δήγηση της Σαουδικής Αραβίας. 

Στη διάρκεια της χθεσινής συ-
νεδρίασης το αργό Δυτικού Τέξας 
πλησίαζε τα 61 δολάρια το βαρέλι, 
σημειώνοντας άνοδο 2%. Σε ό,τι 
αφορά το Brent κυμαινόταν κο-
ντά στα 64 δολάρια το βαρέλι με 
άνοδο πάνω από 1,5%.

Πρόκειται για επίπεδα που δεν 
έχουν σημειωθεί μετά τον Ιανουά-
ριο του περασμένου έτους. Εκτο-
τε, ακολούθησαν η πανδημία, ο 
οικονομικός της αντίκτυπος και 
η ραγδαία πτώση της παγκόσμιας 
ζήτησης μέχρι τη θεαματική υπο-
χώρηση που σημείωσαν τα προ-
θεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου 
την περασμένη άνοιξη όταν βρέ-
θηκαν σε αρνητικό έδαφος. Από 
τις αρχές Φεβρουαρίου οι τιμές 
του αργού Δυτικού Τέξας έχουν 
αναρριχηθεί κατά περίπου 16%, 
ενώ το Brent έχει σημειώσει άνοδο 
για τέσσερις συναπτές εβδομάδες. 
Εχει προηγηθεί η απόφαση στην 
οποία οδήγησε τον ΟΠΕΚ η Σαου-
δική Αραβία, να προχωρήσει σε 
ιστορικά μεγάλη μείωση της πα-
ραγωγής, με το Ριάντ να μειώνει 
την παραγωγή του κατά 1 εκατ. 
βαρέλια την ημέρα. Σημειωτέον 
ότι πριν από περίπου έναν χρόνο 
το Ριάντ κήρυξε πόλεμο τιμών με 
μια ευθέως ανταγωνιστική στάση 
προς τη Μόσχα. Προχώρησε τότε 

σε πυρετώδη αύξηση της παρα-
γωγής του προσφέροντας μεγά-
λες εκπτώσεις σε παραδοσιακούς 
πελάτες του προκειμένου να δια-
σφαλίσει το μερίδιο αγοράς της 
Σαουδικής Αραβίας. Το αποτέλε-
σμα ήταν η συσσώρευση μεγάλου 
πλεονάσματος στην παγκόσμια 
αγορά πετρελαίου που φυσικά συ-
νέδραμε στη σταδιακή υποχώρη-
ση των τιμών του.

Μετά την τελευταία μείωση της 
παραγωγής, όμως, επανήλθαν στα 
θεωρούμενα κανονικά επίπεδα τα 
παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. 
Μιλώντας στο Reuters, ο αντιπρό-
εδρος της ρωσικής κυβέρνησης 

και μέχρι προσφάτως υπουργός 
Ενέργειας της Ρωσίας, Αλεξάντερ 
Νόβακ, τόνισε πως η παγκόσμια 
αγορά πετρελαίου επανέρχεται σε 
ισορροπία με τις τιμές να αντανα-
κλούν την υπάρχουσα κατάσταση. 
Οπως σχολιάζει στο Bloomberg η 
Βαντάνα Χάρι, που έχει ιδρύσει 
την Vanda Insights στη Σιγκαπού-
ρη, «το πολικό ψύχος, η πρόσθετη 
μείωση της παραγωγής από τη Σα-
ουδική Αραβία και η υπόσχεση για 
επιπλέον στήριξη στην αμερικανι-
κή οικονομία σίγουρα βοηθούν». 
Η ίδια, όμως, τονίζει κατηγορη-
ματικά πως «ο μεγαλύτερος παρά-
γοντας, εκείνος που ενδεχομένως 
δεν βλέπουν ή δεν εμπιστεύονται 
οι επιφυλακτικοί, είναι η διαφαινό-
μενη υποχώρηση της πανδημίας 
του κορωνοϊού». 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την 
Αμερική, η ζήτηση αυξάνεται διαρ-
κώς και τα διυλιστήρια της υπερ-
δύναμης επεξεργάζονται τον με-

γαλύτερο όγκο πετρελαίου των 
τελευταίων 11 μηνών. Ο λόγος εί-
ναι βέβαια ότι προεξοφλούν εκτί-
ναξη της ζήτησης μέσα στο κα-
λοκαίρι όταν θα έχει προχωρήσει 
σημαντικά η εμβολιαστική δια-
δικασία. Επιπλέον ο Αμερικανός 
πρόεδρος έχει ασκήσει πιέσεις για 
να προωθήσει το πακέτο των 1,9 
τρισ. δολαρίων για την τόνωση 
της αμερικανικής οικονομίας που 
εκτιμάται πως θα βοηθήσει να δι-
ατηρηθούν εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας μέχρις ότου ολοκληρω-
θούν οι εμβολιασμοί. Δευτερευό-
ντως, εντείνουν την ανησυχία για 
τον κίνδυνο να διακοπεί η  προ-
σφορά από πιθανές απεργίες στη 
Νορβηγία, τη σημαντική πετρελαι-
οπαραγωγό δύναμη της Ευρώπης. 
Η νορβηγική βιομηχανία Equinor 
ASA έχει προειδοποιήσει πως σε 
περίπτωση απεργίας θα κλείσει 
δύο από τις πετρελαιοπηγές της. 
Δεν λείπουν, άλλωστε, και οι εστίες 

ανησυχίας στη Μέση Ανατολή με 
τις εξελίξεις στην Υεμένη. Ο συνα-
σπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία 
που μάχεται στον εμφύλιο της Υε-
μένης ανακοίνωσε αργά χθες ότι 
κατέστρεψε μη επανδρωμένο αε-
ροσκάφος με εκρηκτικά που είχε 
εκτοξευθεί κατά της Σαουδικής 
Αραβίας από φιλοϊρανούς αντάρ-
τες Χούθι. Παρά το εκρηκτικό μείγ-
μα παραγόντων που οδηγούν σε 
άνοδο το πετρέλαιο, είναι αμφί-
βολο κατά πόσον είναι βιώσιμη 
αυτή η ανάκαμψη των τιμών. Και 
μόνον το γεγονός ότι αυξάνονται 
τα κρούσματα κορωνοϊού σε ορι-
σμένες περιοχές της Κίνας, αρκεί 
για να περιορίσει σημαντικά την 
αναμενόμενη αύξηση στη ζήτηση 
και κατανάλωση. Η Διεθνής Υπη-
ρεσία Ενέργειας υποβάθμισε, άλ-
λωστε, την πρόβλεψή της για τη 
ζήτηση στη διάρκεια του 2021 και 
χαρακτήρισε εύθραυστη την κα-
τάσταση στην αγορά.

Tο Brent 
έχει σημειώσει  
άνοδο επί τέσσερις  
συναπτές εβδομάδες.

Τα 4 «κλειδιά»
της αύξησης
στις τιμές
του πετρελαίου
Κακοκαιρία, εμβόλια, πακέτο Μπάιντεν 
και Υεμένη αυξάνουν τη ζήτηση

Η ακραία κακοκαιρία στο Τέξας προκαλεί διακοπές στην προσφορά του «μαύρου χρυσού» από το μεγαλύτερο κοίτασμα σχιστολιθικού πετρελαίου της Αμερικής.

Η κακοκαιρία, που έπληξε κεντρικές 
περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, έχει προκαλέσει συνεχόμενες 
διακοπές ρεύματος σε πολιτείες 
όπως στο Τέξας, ασκώντας πιέ-
σεις στις τιμές ενέργειας, οι οποίες 
ήδη διαπραγματεύονται σε υψηλά 
επίπεδα. Η δημόσια εταιρεία ρεύ-
ματος έδωσε εντολή στους φορείς 
διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας 
να μειώσουν την ένταση, καθώς 
οι καταναλωτές ανάβουν μαζικά 
καλοριφέρ για να ζεσταθούν. Οι 
διακοπές ρεύματος πραγματοποι-
ήθηκαν σε ορισμένες γειτονιές αλ-
λά και σε μικρές επιχειρήσεις για 
περισσότερο από 45 λεπτά. Αρκε-
τές βιομηχανίες είχαν διακοπές 
ρεύματος, καθώς αρκετές πολιτείες 
των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και 
το Τέξας βρίσκονται σε κατάστα-
ση συναγερμού εξαιτίας της κα-
κοκαιρίας. Μία από τις κεντρικές 
μονάδες στο Χιούστον ανέφερε 
ότι οι περισσότεροι πελάτες της 
περιοχής θα επηρεαστούν, με τις 
διακοπές ρεύματος να διαρκούν 
ενδεχομένως περισσότερο από μία 
ώρα. «Η εξοικονόμηση ενέργειας 

είναι ζωτικής σημασίας», επεσή-
μανε το The Electric Reliability 
Council of Texas, ο κρατικός φο-
ρέας διαχείρισης ενέργειας την πε-
ρασμένη Δευτέρα σε μήνυμά του 
στο Twitter. «Προειδοποιήσαμε 
την πολιτεία του Τέξας να βάλει ως 
προτεραιότητα αυτή την περίοδο 
θέματα ασφάλειας. Οι υποδομές 
στους δρόμους, όπως τα φανάρια 
για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, 
ενδεχομένως προσωρινά να μεί-
νουν χωρίς ρεύμα», ανέφερε. 

Περί τα 800 ημερήσια ρεκόρ χα-
μηλών θερμοκρασιών σημειώθη-
καν την περασμένη εβδομάδα, κα-
θώς ψυχρές αέριες μάζες από την 
Αρκτική ωθούνται μέχρι και τον 
Κόλπο του Μεξικού, προκαλώντας 
θύελλα και στις αγορές ενέργειας. 
Οι προειδοποιήσεις των ειδικών 

για τα φαινόμενα κακοκαιρίας ξε-
κινούν από την πολιτεία του Νέου 
Μεξικού και εκτείνονται μέχρι το 
Μέιν, με τις θερμοκρασίες σε περι-

οχές όπως το Φάργκο που βρίσκε-
ται στην πολιτεία Βόρεια Ντακότα 
να σημειώνουν σημαντική πτώση 
και να φθάνουν νωρίς τη Δευτέρα 

στους -28 βαθμούς Κελσίου. «Eίναι 
σημαντικές οι προειδοποιήσεις για 
την εξέλιξη του καιρού», επεσή-
μανε ο Μπομπ Οραβεκ επικεφα-
λής μετεωρολόγος στο Weather 
Prediction Center των ΗΠΑ. Οπως 
επισημαίνει το Bloomberg, νωρί-
τερα οι τιμές ηλεκτρικού ρεύμα-
τος στην περιοχή του Τέξας ξεπέ-
ρασαν το όριο των 9.000 δολ. ανά 
μεγαβάτ την ώρα, αύξηση που δι-
αμορφώνεται από την Παρασκευή 
στο 3,466%. Oι εξαγωγές LNG από 
τις ΗΠΑ σημείωσαν πτώση, καθώς 
έκλεισαν τα λιμάνια λόγω της κα-
κοκαιρίας. Την ίδια στιγμή, οι τιμές 
πετρελαίου σημείωσαν εκθετική 
αύξηση, με τα προθεσμιακά συμ-
βόλαια που αφορούν το αργό πε-
τρελαίου να αυξάνονται σε επίπεδα 
κοντά στο 2,5%. Oι καταιγίδες δεν 
θα επηρεάσουν μεγάλες πόλεις που 
βρίσκονται στις ανατολικές ακτές 
των ΗΠΑ επεσήμανε ο κ. Οραβεκ. 

Ενώ μπορεί να υπάρξει χιόνι αλ-
λά και πάγος στη Νέα Υόρκη και 
στη Βοστώνη, το μεγαλύτερο μέ-
ρος θα πλήξει τη βόρεια περιοχή 
της Νέας Υόρκης καθώς και τη βο-

ρειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ, 
τη Νέα Αγγλία από τη Δευτέρα έως 
και την Τρίτη. Στην περιοχή του 
Ντάλας, το χιόνι κατά τη διάρκεια 
της νύχτας μπορεί να φτάσει τα 10 
με 15 εκατοστά, ενώ την Τετάρτη 
εκτιμάται από τους ειδικούς, ότι το 
χιόνι θα είναι πιο πυκνό. «Αναμέ-
νεται να είναι αρκετά κρύα αυτή η 
εβδομάδα», επεσήμανε ο Ντέιβιντ 
Ροθ, επικεφαλής μετεωρολόγος στο 
US Weather Prediction Center. Στο 
μεταξύ λόγω του χιονιά η ζήτηση 
που υπάρχει από τους καταναλω-
τές σε ενέργεια έχει προκαλέσει 
αναταράξεις στην τοπική αγορά 
ενέργειας των ΗΠΑ, προκαλώντας 
χάος τις προηγούμενες ημέρες. Το 
συμβούλιο διαχείρισης ενέργειας 
του Τέξας, το Ercot, αναμένει πως 
η ζήτηση από τους καταναλωτές 
θα φτάσει σε ιστορικά υψηλά τη 
Δευτέρα και την Τρίτη, καταρρί-
πτοντας το ρεκόρ ζήτησης που είχε 
καταγραφεί το 2019. «Θα είμαστε 
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
αύριο έως και το πρωί της Τρίτης», 
επεσήμανε ο επικεφαλής της Ercot, 
Νταν Γούντφιν.

Το περασμένο έτος κατεγράφη μια 
πρωτοφανής εξέλιξη στη βρετανι-
κή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η παραγωγή πράσινης ενέργει-
ας υπερέβη για πρώτη φορά την 
παραγωγή από υδρογονάνθρακες 
και γενικώς από ορυκτά καύσιμα. 
Οπως επισημαίνει το Bloomberg, 
πρόκειται για βήμα στη σωστή 
κατεύθυνση. 

Σύμφωνα, όμως, με σχετική έκ-
θεση που εκπόνησε το Imperial 
College London για λογαριασμό 
του ομίλου Drax, είναι εξίσου 
αναγκαίες οι τεχνολογίες όπως 
η πυρηνική ενέργεια, η χρήση 
του υδρογόνου και οι τεχνολο-
γίες εγκλωβισμού του άνθρακα 
προκειμένου να λειτουργούν συ-
μπληρωματικά όταν δεν επαρκεί 
η ηλιοφάνεια ή οι άνεμοι.

Ειδικότερα η αιολική ενέρ-
γεια παρήγαγε πέρυσι το ¼ του 

ηλεκτρισμού στη Βρετανία. Αυ-
τή η αύξηση της παραγωγής εί-
χε, όμως, ως αποτέλεσμα να αυ-
ξηθεί το κόστος της παραγωγής 
κατά 346 εκατ. δολάρια εξαιτίας 
ελλείψεων στο δίκτυο. Συνολικά 
η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια 
στη Βρετανία μειώθηκε κατά 6% 
πέρυσι, καταγράφοντας τη με-
γαλύτερη ετήσια πτώση της. Η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ορυκτά καύσιμα μειώθηκε κά-
τω από τις 100 τεραβατώρες για 

πρώτη φορά μετά το 1960. Μι-
λώντας στο Bloomberg ο δόκτωρ 
Ιαν Στάφελ του Imperial College 
London υπογράμμισε ότι «τα επό-
μενα βήματα που πρέπει να κά-
νουμε ώστε να επιτύχουμε το μη-
δενικό αποτύπωμα άνθρακα θα 
είναι πιο δύσκολα, καθώς πρέπει 
να πάμε πολύ πέραν του να αυξά-
νουμε την αιολική και την ηλιακή 
ενέργεια». Κοινή διαπίστωση των 
εμπειρογνωμόνων του κλάδου εί-
ναι πως η στροφή σε οικονομίες 
περισσότερο εξαρτημένες από 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
συνεπάγεται και μεγάλες αυξομει-
ώσεις στην παραγωγή ενέργειας. 
Ο λόγος είναι απλούστατα ότι τις 
κρύες και συννεφιασμένες ημέ-
ρες πέφτει η παραγωγή και αυ-
τομάτως αυξάνονται οι τιμές της 
ενέργειας. Παράλληλα, όμως, τις 
περιόδους κατά τις οποίες η πα-

ραγωγή είναι αυξημένη και η ζή-
τηση μειωμένη, όπως για παρά-
δειγμα, στη διάρκεια της νύχτας 
ή του Σαββατοκύριακου και των 
αργιών, τότε αυξάνεται το κόστος 
για τους καταναλωτές, καθώς οι 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να πληρώνονται 
από τον πάροχο που διαχειρίζε-
ται το δίκτυο.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρι-
σμού της Βρετανίας προειδοποίη-
σε επανειλημμένως για το ενδεχό-
μενο ανεπάρκειας στην παραγωγή 
στη διάρκεια του χειμώνα όταν η 
ζήτηση βρίσκεται σε υψηλά επί-
πεδα, ενώ είναι περιορισμένες οι 
δυνατότητες παραγωγής αιολικής 
ενέργειας. Μια δυνατότητα ανα-
πλήρωσης των ελλείψεων ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές εί-
ναι τα συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας όπως είναι οι μπαταρίες.

Ο χιονιάς που χτυπάει τις ΗΠΑ προκαλεί θύελλα στις αγορές ενέργειας

Βρετανία: η πράσινη ενέργεια νίκησε τα ορυκτά

Σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης 
βρίσκονται πολλές 
πολιτείες.

Το 2020 για πρώτη 
φορά υπερέβη 
την παραγωγή 
ενέργειας από 
υδρογονάνθρακες.

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών για τα φαινόμενα κακοκαιρίας ξεκινούν 
από την πολιτεία του Νέου Μεξικού και εκτείνονται μέχρι το Μέιν.

Η αιολική ενέργεια παρήγαγε πέρυσι το ¼ του ηλεκτρισμού στη Βρετανία.

A.
P.

A.
P.
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Ο Μπιλ Γκέιτς εμφανίζεται αρκε-
τά συχνά τον τελευταίο καιρό 
να προειδοποιεί πως η πιο σοβα-
ρή πανδημία δεν είναι αυτή που 
ζούμε τώρα, όσο παράξενο κι αν 
ακούγεται αυτό, αλλά η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη και οι κατα-
στρεπτικές συνέπειες της κλιμα-
τικής αλλαγής. Και ίσως να έχει 
δίκιο, αν και η δική του απομά-
κρυνση από τις επενδύσεις στα 
ορυκτά καύσιμα, τα οποία ευθύ-
νονται για τους αέριους ρύπους, 
που προκαλούν την υπερθέρμαν-
ση, παραμένει μάλλον αργή. Οπως 
αναφέρει σχετικά σε δημοσίευμά 
του το Bloomberg, ο τρίτος πλου-
σιότερος άνθρωπος στον πλανήτη 
αποφάσισε να κινηθεί πιο ακτιβι-
στικά ως προς τις επενδύσεις του, 
αφότου είδε σχετικό βίντεο, που 
απευθυνόταν στοχευμένα σ’ εκεί-
νον και τις επιλογές του. Ομως, η 
πραγματική διαδικασία αποσύν-
δεσής του από το πετρέλαιο και 
το φυσικό αέριο διαρκεί χρόνια, 
ενώ, παράλληλα, δεν εμπόδισε 
τον Μπιλ Γκέιτς και συνιδρυτή 
της Microsoft να επενδύσει σε άλ-
λες επιχειρήσεις με μεγάλη εξάρ-
τηση από τον γαιάνθρακα. Στο 
νέο βιβλίο του «Πώς να αποφύ-
γετε μια καταστροφή του κλίμα-
τος», αφηγείται τη μεταστροφή 
του από το να αντιμετωπίζει με 
σκεπτικισμό την ιδέα της κλιμα-
τικής αλλαγής στο να δεσμευθεί 
να εξέλθει πλήρως από τις ρυπο-
γόνες επενδύσεις.  «Το 2019 εκχώ-
ρησα όλες τις άμεσες συμμετοχές 
μου σε εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, όπως το ίδιο έκα-
νε και το καταπίστευμα, το οποίο 
διαχειρίζεται το κληροδότημα του 
Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέ-
ιτς», επισημαίνει ο μεγιστάνας. Το 
Ιδρυμα δεν δίδει στη δημοσιότητα 
πλήρη στοιχεία για τις επενδύσεις 
του στα ορυκτά καύσιμα.

Συμμετοχές σε εταιρείες 
Σύμφωνα με δημόσια έγγραφα 

για τις συμμετοχές τού Ιδρύμα-
τος Γκέιτς, από τα τέλη του 2019 
φαίνεται πως πάνω από 100 εκατ. 

δολάρια παρέμεναν τοποθετημέ-
να σε μετοχές και ομόλογα εται-
ρειών πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, συμπεριλαμβανομένων 
των ExxonMobil, Chevron και 
BP. Βέβαια, το ποσόν του Ιδρύ-
ματος, που παραμένει τοποθε-
τημένο σε ορυκτά καύσιμα κα-
τά τρόπον άμεσο, συνιστά μικρό 
κλάσμα του συνολικού κληροδο-
τήματος των 40 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, βάσει στοιχείων του 
2019. Από αυτά περίπου 1,2 δισ. 
δολάρια επενδύθηκαν σε αμοι-
βαία κεφάλαια, τα οποία πιθα-
νώς να έχουν έμμεσα μετοχές 

σε εταιρείες συμβατικών καυσί-
μων. Ο προσωπικός πλούτος του 
Γκέιτς, ο οποίος είναι ξεχωριστός 
από το Ιδρυμα, ανέρχεται σήμερα 
σε περίπου 137 δισεκατομμύρια 
δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη 
δισεκατομμυριούχων, Bloomberg 
Billionaires Index.

Η αποεπένδυση δεν είναι 
απλή διαδικασία. Κι αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο οι ακτιβι-
στές, οι οποίοι προσεγγίζουν με-
γάλα ιδρύματα και ζάπλουτους 
για να τους πείσουν να απομα-
κρυνθούν από τα ορυκτά καύ-
σιμα, δίνουν ένα περιθώριο πε-
νταετίας για την πλήρη έξοδο. 
«Το 2012 ξεκινήσαμε την εκστρα-
τεία αποεπένδυσης και ήταν κάτι 
πολύ περίπλοκο για όσους είχαν 
εκτεταμένα περιουσιακά στοι-
χεία», επισημαίνει ο Τζέιμι Χεν, 
διευθυντής του μη κερδοσκοπι-
κού ιδρύματος Fossil Free Media. 
«Υπήρχε η εκτίμηση πως έπρε-
πε να διατηρήσουν ορισμένες 

επενδύσεις στον κλάδο και να 
τις εκχωρήσουν σταδιακά». Το 
να φτάσουμε στο μηδέν παραμέ-
νει εξαιρετικά δύσκολο, δεδομέ-
νου ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
παγκόσμιας οικονομίας εξακο-
λουθεί να βασίζεται σε ενέργεια 
εντάσεως γαιάνθρακα. Το Ιδρυ-
μα Αδελφών Ροκφέλερ το 2014 
ανακοίνωσε ότι θα εξέλθει από 
τα ορυκτά καύσιμα. Σε μελέτη 
του 2020 φάνηκε ότι  έξι χρόνια 
μετά την έναρξη της διαδικασί-
ας, το 0,05% του κληροδοτήμα-
τος εξακολουθούσε να διοχετεύ-
εται στα ορυκτά καύσιμα έναντι 
του 6,6% αρχικά. Τέλος, ακόμα κι 
όταν ο Μπιλ Γκέιτς απομακρύνε-
ται από εταιρείες ορυκτών καυ-
σίμων, συνεχίζει να υποστηρίζει 
άλλες, των οποίων η ύπαρξη βα-
σίζεται στις πρώτες, όπως η με-
γαλύτερη διεθνώς εταιρεία ιδι-
ωτικών αεροσκαφών Signature 
Aviation – σε αυτήν διατηρεί το 
19% ως συμμετοχή.

Θύμα της πανδημίας είναι και η 
μπίρα, ένα ποτό αρκετά δημο-
φιλές σε χώρες όπως η Γερμα-
νία και η Βρετανία. Οι μειωμένες 
πωλήσεις που έφεραν τα συνε-
χόμενα lockdowns έχουν πλήξει 
σημαντικά τους Γερμανούς ζυθο-
ποιούς, κυρίως μάλιστα, όσους 
προμηθεύουν εστιατόρια και 
μπαρ που έχουν μείνει κλειστά 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορ-
ταζ της Deutsche Welle, αρκετοί 
Γερμανοί ζυθοποιοι αναγκάζο-
νται να πετάξουν εκατομμύρια 
λίτρα μπίρα λόγω της μειωμένης 
κατανάλωσης και της συνεπακό-
λουθης υποχώρησης των πωλή-
σεων. «Πρόκειται για εφιάλτη», 
σχολιάζει στην DW ο επικεφα-
λής της ζυθοποιίας του Ντίσελ-
ντορφ Füchschen, Πέτερ Κένιγκ. 
Ο ίδιος αναγκάζεται να πετάξει 
τώρα 2.000 με 3.000 λίτρα μπί-
ρα Alt (παραδοσιακή μπίρα του 
Ντίσελντορφ) που είχε εμφιαλω-
θεί τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με 
τον διευθυντή του συνδέσμου 
Γερμανών ζυθοποιών Χόλγκερ 
Αϊχελε, τις μεγαλύτερες ζημί-
ες έχουν υποστεί οι ζυθοποιοί 
που τροφοδοτούν μπαρ, γιορτές 
και εκδηλώσεις. Καθότι μπαρ, 
μπιραρίες και εστιατόρια παρα-
μένουν κλειστά και δεν επιτρέ-
πονται μεγάλες εκδηλώσεις, οι 
ζυθοποιίες έχουν κατεβάσει ρο-
λά. Επίσης, οι έμποροι επιστρέ-
φουν τελευταία όλο και μεγα-
λύτερες ποσότητες μπίρας στις 
ζυθοποιίες προκειμένου να κα-
ταστραφεί το εμπόρευμα. «Αυτό 
συμβαίνει τώρα παντού σε όλη 
τη Γερμανία», λέει στην DW ο 
εκδότης του κλαδικού περιοδι-
κού Inside Νίκλας Οτερ. Δρα-
ματική, ωστόσο, είναι η εικόνα 

και στη Μεγάλη Βρετανία. Λό-
γω και των κλειστών παμπ, που 
αποτελεί έναν αγαπημένο χώ-
ρο συνάντησης των Βρετανών, 
έπρεπε να καταστραφούν σχε-

δόν 59 εκατομμύρια λίτρα βαρε-
λίσια μπίρα, όπως υπολόγισε η 
British Beer and Pub Association 
σύμφωνα με το BBC. Και εκεί η 
ημερομηνία λήξης αναγκάζει 
τους εμπόρους να επιστρέψουν 
τα προϊόντα στις ζυθοποιίες. Το 
μεγαλύτερο μέρος της βρετανι-
κής μπίρας αποσύρθηκε ήδη κα-
τά το πρώτο απαγορευτικό της 
περασμένης άνοιξης, ενώ ένα 
μικρότερο μέρος καταστράφη-
κε κατά το χειμερινό lockdown.

Στη Γερμανία, το πρόβλημα 
εντοπίζεται περισσότερο στο 
δεύτερο lockdown. Ολο και πε-

ρισσότερα προϊόντα, κυρίως βα-
ρελίσια μπίρα που πωλείται σε 
εστιατόρια, ξεπέρασαν την ημε-
ρομηνία λήξης και έπρεπε να 
πεταχτούν, εξηγεί ο πρόεδρος 
του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου 
Εμπορίας και Διανομής Ποτών 
Ντιρκ Ράινσμπεργκ. Λόγω λοιπόν 
αυτής της κατάστασης, για τις 
επιχειρήσεις του κλάδου οι ζη-
μίες πολλαπλασιάζονται καθημε-
ρινά. Οπως αναφέρει η DW, ανη-
συχία έχουν προκαλέσει στους 
ζυθοποιούς όσα βαρέλια έχουν 
ημερομηνία λήξης Φεβρουάριο 
και Μάρτιο καθώς σε περίπτω-
ση που το lockdown παραταθεί 
–κάτι που θα πρέπει να θεωρεί-
ται βέβαιο–, τότε όλα αυτά θα 
καταλήξουν στα σκουπίδια. Αντί-
θετα, ζυθοποιοί της γερμανικής 
Veltins δεν αναγκάστηκαν να 
πετάξουν μπίρα κατά το πρώτο 
lockdown, ωστόσο, σύμφωνα με 
τη Veltins, την τρέχουσα περί-
οδο ενδεχομένως να πρέπει να 
καταστραφούν μερικές χιλιάδες 
λίτρα. Αρκετοί Γερμανοί ζυθοποι-
οί αναγκάστηκαν να προσαρμό-
σουν την παραγωγή τους μετά το 
πρώτο lockdown όπως σημειώνει 
ο σύνδεσμος ζυθοποιών Κολω-
νίας. «Το πρόβλημα είναι η αβε-
βαιότητα, πόσο θα διαρκέσει», 
λέει στην DW ο διευθυντής του 
συνδέσμου Κρίστιαν Κέρνερ, ζη-
τώντας παράλληλα να υπάρξει 
ένα σαφές χρονοδιάγραμμα με 
προοπτική ανοίγματος για ζυ-
θοποιούς και εστιάτορες. Ιδιαί-
τερα πικρό, όπως λέει, είναι ότι 
το νυν απαγορευτικό πλήττει 
τους πιο επικερδείς μήνες για 
την κολωνέζικη μπίρα Kölsch. 
«Ακυρώθηκε το καρναβάλι, που 
ως οικονομικός παράγοντας εί-
ναι καθοριστικός». 

Ακόμη και όταν ο Μπιλ Γκέιτς απομακρύνεται από ρυπογόνες εταιρείες, συνεχίζει να υποστηρίζει άλλες, των 
οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα.
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Στη Γερμανία αναγκά-
ζονται να πετάξουν 
χιλιάδες λίτρα μπίρας 
που εμφιαλώθηκαν 
τον Οκτώβριο αλλά 
δεν καταναλώθηκαν.

Η Mercedes-Benz ανακαλεί πά-
νω από 1.000.000 οχήματα στις 
ΗΠΑ εξαιτίας βλάβης στο σύστη-
μα κλήσεων εκτάκτου ανάγκης 
εντός αυτών. Το πρόβλημα έχει 
να κάνει, συγκεκριμένα, με τη 
λειτουργία eCall, η οποία ειδοποι-
εί τις αρμόδιες υπηρεσίες (αστυ-
νομία, τροχαία, ασθενοφόρα) σε 
περίπτωση ατυχήματος, μεταδί-
δοντας ταυτόχρονα την ακριβή 
θέση του οχήματος. Οταν, όμως, 
υπάρχει τεχνικό σφάλμα στο σύ-
στημα ειδοποίησης, ενδεχομέ-
νως να αποσταλεί ειδοποίηση για 
λάθος τοποθεσία, όπως αναφέ-
ρει σχετικά σε δημοσίευμά του 
το ειδησεογραφικό δίκτυο του 
BBC. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε 
1.292.258 αυτοκίνητα στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Η γερμανική αυτο-
κινητοβιομηχανία αναφέρει πως 
ετοιμάζεται να επιλύσει το πρό-
βλημα, το οποίο ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσουν και πελάτες της 
σε άλλες χώρες, προσθέτοντας 
πως η ίδια το εντόπισε, διότι η 
ασφάλεια είναι ύψιστη προτεραι-
ότητά της. Επειδή δε το θέμα έχει 
να κάνει με το λογισμικό, η επι-
σκευή συνήθως διεκπεραιώνε-
ται μέσω ασύρματης λήψης, κά-
νοντας χρήση της υπάρχουσας 
σύνδεσης βάσει δεδομένων του 
εκάστοτε οχήματος. Σε περίπτω-
ση, όμως, που παρατηρηθεί κακή 
σύνδεση ή ανακύψουν άλλα προ-
βλήματα, τότε οι ιδιοκτήτες θα 
μπορούν να οδηγήσουν τα αυτο-
κίνητά τους σε εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο για να γίνει η ενη-
μέρωση του λογισμικού και να 
αποκατασταθεί η βλάβη.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το 
σύστημα eCall είναι υποχρεωτικό 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και αφο-
ρά όλα τα αυτοκίνητα που έχουν 

πουληθεί από το 2018 και μετά. Η 
σχετική έρευνα, που διενεργήθη-
κε εκ μέρους της Mercedes-Benz, 
διεξήχθη με αφορμή ειδοποίη-
ση για ατύχημα, η οποία έδωσε 
λάθος τοποθεσία εντός Ε.Ε. τον 
Οκτώβριο του 2019. Σύμφωνα με 
δήλωση της γερμανικής αυτοκι-
νητοβιομηχανίας στο BBC, η ενη-
μέρωση του λογισμικού, ώστε να 
αντιμετωπισθεί η βλάβη, θα υπάρ-
χει διαθέσιμη και σε άλλες χώρες, 
αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτο-
μέρειες. Η ανάκληση αφορά πά-

νω από 200 διαφορετικά μοντέλα 
και εκδοχές τους, που κατασκευ-
άστηκαν από το 2016 έως και το 
2021, συμπεριλαμβανομένων με-
ταξύ άλλων των CLA-Class, GLA-
Class, GLE-Class, GLS-Class, SLC-
Class, A-Class, GT-Class, C-Class, 
E-Class, S-Class κ.λπ. 

Οπως διευκρινίζει, τέλος, εκ-
πρόσωπος της Mercedes-Benz, 
«σε σπάνιες περιπτώσεις θα μπο-
ρούσε να σημειωθεί πτώση της 
τάσης ενός οχήματος, το οποίο 
έχει εμπλακεί σε ατύχημα, και ως 
εκ τούτου η μονάδα επικοινωνίας 
να μην κοινοποιεί τη σωστή του 
θέση, όταν ενεργοποιείται η κλή-
ση έκτακτης ανάγκης – ωστόσο, 
όλες οι άλλες λειτουργίες της αυ-
τόματης και χειροκίνητης κλήσης 
έκτακτης ανάγκης παραμένουν 
πλήρως εν ισχύι», πρόσθεσε.

Aνακαλείται 1 εκατ. 
Mercedes για βλάβη
στο σύστημα eCall

Μετ’ εμποδίων η απομάκρυνση 
από τις ρυπογόνες επενδύσεις

Εφιάλτης η πανδημία για τους ζυθοποιούς

Το παράδειγμα του Μπιλ Γκέιτς και του Ιδρύματος Αδελφών Ροκφέλερ

Το πρόβλημα  
εντοπίστηκε στις ΗΠΑ, 
όμως μπορεί να αφορά 
και οχήματα που κυκλο- 
φορούν και αλλού.

Tις μεγαλύτερες ζημίες έχουν υποστεί οι ζυθοποιοί που τροφοδοτούν 
μπαρ, γιορτές και εκδηλώσεις.

A.
P.

Το μεγαλύτερο  
μέρος της παγκόσμιας 
οικονομίας εξακολου-
θεί να βασίζεται  
σε ορυκτά καύσιμα.
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ANTIKEIMENA

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ

mikρεσ αγγελιεσ

προσκλησεισ - προκηρυξεισ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝ. ΦΙΛΙΤΟΥ ΔΙ΄ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προκειμένου να τύχουν υποτροφίας τέσσερις φοιτητές
ή σπουδαστές από το κληροδότημα "Αναστασίου Φιλίτου
δι΄υποτροφίας" και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο
Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (Αθήναι
Πινδάρου 15, τηλ. 210-3612370 ΤΚ10673) καλεί τους ενδια-
φερόμενους να υποβάλλουν μέχρι την 26ην Μαρτίου 2021
στα Γραφεία του τα εξής δικαιολογητικά βάση του Β.Δ
αρ.730-ΦΕΚ 179/Α΄/8.11.1960:

1. Αίτηση προς το Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελ-
ληνικών Γραμμάτων.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως όπου
να εμφαίνεται ότι ο/η υποψήφιος/α κατάγεται από την
Koινότητα Ζίτσης Ηπείρου ή την πόλη των Ιωαννίνων. 

3. Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας ή επικυ-
ρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού της Εφορίας
και επικυρωμένο αντίγραφο Ε9 του υποψηφίου, εάν
υπάρχει, και της οικογένειάς του προκειμένου να
ελεγχθεί η οικονομική του κατάσταση. Eπιλέξιμοι για
υποτροφία είναι οι κατά προτεραιότητα οικονομικά
ασθενέστεροι υποψήφιοι. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι δεν λαμβάνει
υποτροφία από άλλη πηγή .

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 εάν υπάρχουν άλλα
μέλη της οικογένειας που σπουδάζουν, των οποίων η
κατοικία δεν συμπίπτει με την οικογενειακή. Επίσης να
αναγράφεται ο αριθμός των μελών, αν λαμβάνουν υπο-
τροφία από άλλη πηγή και ο τόπος κατοικίας. 

6. Βεβαίωση εγγραφής σε κρατικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ανα-
λυτική βαθμολογία της εισαγωγικής (ατομικό δελτίο
επιτυχίας), προαγωγικής του προηγουμένου έτους εξέ-
τασης και απολυτήριο λυκείου.

7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που πρέπει να
είναι λευκό και να έχει εκδοθεί τρεις μήνες το πολύ
προ της υποβολής της προτάσεως προς χορήγηση
υποτροφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραλαμβάνουν τον
τύπο αιτήσεως από τα γραφεία του Συλλόγου προς
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων. Το ποσό της
υποτροφίας ανέρχεται σε 2.000,00 ευρώ ετησίως.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και την επιλογή
των υποτρόφων θα αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας
στα γραφεία του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελλη-
νικών Γραμμάτων και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη
δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσα σε προθεσμία
10 ημερών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΪΜΗΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ

l Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η28 Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021



Α Γ Ο Ρ Ε Σ

Με ισχυρά κέρδη και ξεκάθαρη 
υπεραπόδοση έναντι των βασι-
κών ευρωπαϊκών δεικτών κινή-
θηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών 
στην πρώτη συνεδρίαση της εβδο-
μάδας, ενισχύοντας τις προσδοκίες 
πως ο Φεβρουάριος θα αποτελέσει 
έναν θετικό μήνα για την αγορά. 
Οι αγοραστές κράτησαν από την 
αρχή έως το τέλος τα ηνία του Χ.Α. 
με το βλέμμα και τις τοποθετήσεις 
στραμμένα ιδιαίτερα στις τραπεζι-
κές μετοχές, καθώς και σε επιλεγ-
μένα blue chips και τίτλους της 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ο τζί-
ρος κρίθηκε ικανοποιητικός καθώς 
παρά την αργία της Wall Street 
κινήθηκε κοντά στον μέσο όρο 
των δύο τελευταίων εβδομάδων, 
μένει να δούμε ωστόσο εάν αυτή 
η κινητικότητα διατηρηθεί και τις 
επόμενες ημέρες.

Πάντως, όπως επισημαίνουν 
και εγχώριοι αναλυτές, οι μεσο-
πρόθεσμες προοπτικές της ελ-
ληνικής αγοράς είναι σημαντικά 
καλύτερες, αναμένοντας ισχυρή 
ανάκαμψη στο δεύτερο μισό του 
έτους, με ώθηση από τη βελτίω-
ση της κατάστασης σε οικονομία 
και επιδημιολογικό μέτωπο που 
θα φέρουν οι πόροι του Ταμείου 
Ανάκαμψης και η επιτάχυνση των 
εμβολιασμών αντίστοιχα. Βραχυ-
πρόθεσμα, εκτιμάται πως η παρα-
μονή γύρω από τις 800 μονάδες, 
ίσως και λίγο υψηλότερα και κο-
ντά στα υψηλά έτους (γύρω στις 
820 μονάδες), είναι το πιο πιθανό 
σενάριο για το Χ.Α., με τις επιλε-
κτικές τοποθετήσεις να αποτε-
λούν την κύρια στρατηγική των 
επενδυτών.

Στα στατιστικά της αγοράς, ο 
Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα 
υψηλά ημέρας και στις 796,38 μο-

νάδες, σημειώνοντας κέρδη της 
τάξης του 2,61%, ενώ ο τζίρος δια-
μορφώθηκε στα 52,21 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης κατέγραψε άνοδο 2,66% στις 
1.897,37 μονάδες και ο δείκτης με-
σαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθη-
κε κατά 1,88% στις 1.124,92 μονά-
δες. Από τα blue chips ξεχώρισαν 
οι Βιοχάλκο (+5,44%), Lamda 
Development (+5,04%), ΔΕΗ 
(+4,83%), Motor Oil (+4,33%), 
Μυτιληναίος (+3,55%), ΕΧΑΕ 
(+3,26%) και ΕΛΠΕ (+3,19%). 
Ο τραπεζικός υπεραπέδωσε και 

πάλι, κλείνοντας με κέρδη 3,86% 
στις 471,57 μονάδες, με την Alpha 
Bank στο +5,06%, την Eurobank 
στο +2,59%, την Εθνική στο 
+3,15% και την Πειραιώς να ση-
μειώνει άλμα 9,25%.

Με τις τράπεζες και τις εξελί-
ξεις στο μέτωπο της μείωσης των 
NPEs να αποτελούν έναν από τους 
παράγοντες-κλειδιά της πορείας 
του Χ.Α., η Euroxx εμφανίζεται 
ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις ελλη-
νικές μετοχές. Οπως σημειώνει, 
αν και η επιδείνωση στο μέτωπο 
της πανδημίας και το lockdown 
περιορίζουν την οικονομική ανά-
πτυξη προς το παρόν και προσθέ-
τουν βραχυπρόθεσμη αστάθεια 
στο Χ.Α., ωστόσο η πρόοδος στους 
εμβολιασμούς και η εκταμίευση 
των πρώτων δόσεων των πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενι-
σχύσουν σημαντικά την οικονο-
μία μετά το α΄ εξάμηνο του 2021. 
Ετσι, το σκηνικό για θετικές απο-

δόσεις στις ελληνικές μετοχές στο 
δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι, 
κατά την άποψή της, ευνοϊκό και 
θα υποστηριχθεί επίσης από την 
αύξηση των εταιρικών κερδών 
καθώς και τα «λογικά» ή ακόμα 
και ελκυστικά σε κάποιες περι-
πτώσεις, επίπεδα των αποτιμήσε-
ων. Βραχυπρόθεσμα ωστόσο, και 
ελλείψει σημαντικού καταλύτη, η 
χρηματιστηριακή αναμένει ότι ο 
Γενικός Δείκτης του Χ.Α. θα κι-
νείται γύρω από τις 800 μονάδες.

Πάντως, γενικότερα στο σύνο-
λο του 2021, και εάν δεν υπάρξει 
κάποια σοβαρή διαταραχή από 
ένα νέο κύμα της πανδημίας, οι ελ-
ληνικές μετοχές προσφέρουν μια 
ελκυστική μεσοπρόθεσμη επενδυ-
τική ευκαιρία για τα χαρτοφυλά-
κια που έχουν διαφοροποιημένη 
έκθεση, καθώς δεν αναμένεται 
όλοι οι κλάδοι και οι εταιρείες να 
ανακάμψουν, και σίγουρα όχι με 
τον ίδιο ρυθμό.

Στη συνεδρίαση 
της Δευτέρας 
ο όγκος συναλλαγών 
διαμορφώθηκε 
στα 52,21 εκατ. ευρώ.

Υψηλά κέρδη στο Χρηματιστήριο
με ώθηση από τις τράπεζες
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,61% και ο τραπεζικός κατά 3,86%

Ανοδικά κινήθηκαν και χθες οι αγο-
ρές ανά τον κόσμο καταγράφοντας 
κέρδη για ενδέκατη συναπτή συ-
νεδρίαση, καθώς η εμβολιαστική 
διαδικασία έχει εμπνεύσει αισιο-
δοξία. Το θετικό κλίμα εξακολου-
θεί, άλλωστε, να ενισχύει η προσ-
δοκία για το νέο πακέτο 1,9 τρισ. 
δολαρίων που προωθεί ο Αμερικα-
νός πρόεδρος για τη στήριξη της 
αμερικανικής οικονομίας.

Ετσι, μέχρι λίγο πριν από το 
κλείσιμο, ο δείκτης FTSE 100 του 
Λονδίνου σημείωνε κέρδη 2,52% 
και ο Xetra DAX της Φρανκφούρ-
της άνοδο 0,42%, ενώ ο CAC 40 
άνοδο 0,60%.

Η προσδοκία για ανάκαμψη της 
παγκόσμιας οικονομίας ενθαρρύ-
νει τους επενδυτές να γυρίσουν 
την πλάτη στα ασφαλή καταφύ-
για με τον κυριότερο όλων, τον 
χρυσό, να υποχωρεί κατά 0,25% 
στα 1.819 δολάρια η ουγγιά. Υπο-
χώρησαν επίσης τα δεκαετή ομό-
λογα του γερμανικού δημοσίου με 
τις αποδόσεις τους να σημειώνουν 
τα υψηλότερα επίπεδα των τελευ-
ταίων πεντέμισι ετών. 

Οι επενδυτές έχουν τώρα 
στραμμένο το βλέμμα στα πρα-
κτικά από την τελευταία συνεδρία-
ση της Federal Reserve που θα δο-
θούν στη δημοσιότητα μέσα στην 
εβδομάδα και θα καταδεικνύουν 
τις προθέσεις της ομοσπονδιακής 
τράπεζας των ΗΠΑ για την κατεύ-
θυνση της νομισματικής της πο-
λιτικής.

Ενας άλλος πόλος ενδιαφέρο-
ντος εντός της εβδομάδας αναμέ-
νεται να είναι τα στοιχεία που θα 
δώσουν στη δημοσιότητα Βρετα-
νία, Καναδάς και Ιαπωνία, καθώς 
θα αντανακλούν τον αντίκτυπο 
που έχουν στο πληθωρισμό αφε-
νός τα πακέτα στήριξης και αφε-
τέρου η συνεχιζόμενη άνοδος των 
αγορών. Στο τέλος της εβδομάδας, 
άλλωστε, θα δοθούν στη δημοσι-
ότητα οι δείκτες υπεύθυνων προ-
μηθειών που θα απεικονίζουν τις 
εξελίξεις στο μέτωπο της ζήτησης.

Μιλώντας στο Reuters για το 
κλίμα στην αγορά, ο Μαρκ Χάφε-
λε, διευθυντικό στέλεχος της UBS 
Global Wealth Management, κάλε-
σε τους επενδυτές να προετοιμα-
στούν για ενδεχόμενα επεισόδια 
αστάθειας στις αγορές, αλλά «να τα 
αντιμετωπίσουν ως ευκαιρίες και 
όχι ως απειλές». Τους συνέστησε 
«να παραμείνουν προσηλωμένοι 
στα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους 
και να εξακολουθήσουν να επεν-
δύουν δημιουργικά το πλεόνασμα 
ρευστότητας».

Ανοδος στις αγορές
για ενδέκατη συνεδρίαση

Θετικό κλίμα από 
την εμβολιαστική 
διαδικασία 
και το πακέτο 
1,9 τρισ. δολαρίων 
που προωθεί 
ο Μπάιντεν.

Λίγο πριν από το κλείσιμο, ο 
δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου 
σημείωνε κέρδη 2,52%.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ο τζίρος της χθεσινής συνεδρίασης κρίθηκε ικανοποιητικός καθώς, παρά την αργία της Wall 
Street, κινήθηκε κοντά στον μέσο όρο των δύο τελευταίων εβδομάδων.

ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY/d 178.7 0.8408

ALCOA CORP/d 21.66 1.2623

ALLEGHANY CRP/d 609.08 -0.1508

ALTRIA GROUP/d 43.4 0.2078

AMAZON COM/d 3277.71 0.4776

AMER EXPRESS C/d 129.62 1.021

AMER INTL GROU/d 41.4 -0.4808

AMGEN/d 237.21 0.9232

APPLE INC/d 135.37 0.1776

BANK OF AMERIC/d 33.37 1.4903

BAXTER INTL IN/d 78.73 1.1174

BOEING CO/d 210.98 0.1519

BRISTOL MYERS /d 59.99 0

CAMPBELL SOUP /d 46.75 -0.4684

CATERPILLAR IN/d 197.99 -0.1815

CIGNA CORP/d 206.93 -0.734

CHEVRON/d 92.55 0.576

CISCO SYSTEMS/d 47.29 -0.6095

CITIGROUP/d 63.63 0.6804

CERVECERIAS/d 17.69 0.6257

COCA-COLA CO/d 50.69 0.7753

COLGATE PALMOL/d 78.43 0.0255

DANAOS CORP/d 37.07 8.1073

DIANA SHIPPING/d 3.6 21.2121

DOW INC/d 58.15 0.8323

DUPONT DE NMOU/d 71.47 0.7187

ENTERGY CP/d 94.89 0.2642

EXXON MOBIL/d 50.52 1.3644

FEDEX CORP/d 263 3.3968

FORD MOTOR CO/d 11.45 0

INTL BUS MACHI/d 120.8 -0.091

GENERAL DYNAMI/d 164.83 0.8443

GENERAL ELEC C/d 11.73 2.356

GOLDM SACHS GR/d 306.32 1.3231

HALLIBURTON CO/d 20.17 3.8085

HARTFORD FINL/d 49.61 -1.4893

HP INC/d 27.49 0.4018

HOME DEPOT INC/d 277.51 0.1624

HONEYWELL INTL/d 203.57 0.6875

INTEL CORP/d 61.81 1.8958

JOHNSON JOHNSO/d 166.58 0.3131

JPMORGAN CHASE/d 141.25 1.4217

LAZARD/d 41.92 0.745

MCDONALD’S COR/d 213.9 -0.1727

MERCK & CO/d 75 0.3479

MICROSOFT CP/d 244.99 0.2045

3M COMPANY/d 178.7 0.8408

MORGAN STANLEY/d 74.61 1.2073

NIKE INC CL B/d 142.12 -0.9893

NORFOLK SOUTHE/d 254.84 2.3824

PFIZER INC/d 34.72 0.8423

PROCTER & GAMB/d 127.62 -0.5533

ROCKWELL AUTOM/d 249.18 1.3792

SCHLUMBERGER L/d 26.77 1.5169

SOUTHERN/d 60.1 -0.9068

STEALTHGAS/d 3.23 0

TSAKOS ENERGY/d 9.53 3.6997

UNISYS CORP/d 26.3 1.7015

UNITEDHEALTH G/d 328.24 -1.4501

US BANCORP/d 47.64 0.8254

VERIZON COMMS/d 54.2 -0.7326

WALT DISNEY CO/d 187.67 -1.6971

WELLS FARGO & /d 33.53 2.4756

WALMART INC/d 144.47 0.3125

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN/d 2793 4.882

A.B.FOOD/d 2348 5.433

ADMIRAL GRP/d 3057 2.002

ASHTEAD GRP./d 3966 1.225

ANTOFAGASTA/d 1591.5 3.816

AVIVA/d 360.3 3.356

ASTRAZENECA/d 7422 -0.656

BABCOCK INTL/d 237.8 -0.335

BAE SYS./d 485.5 1.146

BARCLAYS/d 154.42 5.524

BR.AMER.TOB./d 2789.5 2.763

BARRATT DEVEL./d 703.4 3.441

BERKELEY GP.HL/d 4395 2.138

BR.LAND/d 473.7 2.978

BUNZL/d 2346 0.128

BP/d 274.96462 6.532

BURBERRY GRP/d 1858 3.915

BT GROUP/d 129.6 4.474

COCACOLA HBC A/d 2402 1.137

CARNIVAL/d 1363 7.918

CENTRICA/d 54.4 2.102

COMPASS GROUP/d 1496 6.137

CAPITA GROUP/d 40.59748 1.832

CRH/d 3276 1.361

DIXONS CARPHO/d 110.4 1.939

DCC/d 5990 1.836

DIAGEO/d 3063 1.795

DIRECT LINE/d 315.4 2.971

EXPERIAN/d 2636 -0.076

EASYJET/d 815.6 6.559

FRESNILLO/d 1024 0.343

GLENCORE/d 282.05291 5.022

GLAXOSMITHKLIN/d 1287.2 0.72

HIKMA/d 2368 0.339

HAMMERSON/d 22.65 6.789

HARGREAVES LS/d 1669.5 1.428

HSBC HLDGS.UK/d 410.96793 2.153

INTL CONSOL AI/d 159.55 6.758

INTERCON. HOTE/d 5124 4.678

3I GRP./d 1185 3.313

IMP.BRANDS/d 1533 2.645

INTERTEK GROUP/d 5894 0.959

ITV/d 113.5 3.843

JOHNSON MATTHE/d 3080 2.564

KINGFISHER/d 278.82 3.212

LAND SECS./d 633.1 4.547

LEGAL&GEN./d 271.7 4.54

LLOYDS GRP./d 39.09 5.364

MARKS & SP./d 2845 6.559

MONDI/d 1872.5 1.766

NATIONAL GRID/d 865.4 1.051

NEXT/d 7932 3.308

PROVIDENT FIN./d 273 3.96

PRUDENTIAL/d 1374.5 3.502

PERSIMMON/d 2837.12778 4.262

PEARSON/d 777.4 1.834

RECKITT BEN. G/d 6346 0.634

RDS ‘A/d 1436 5.728

RDS ‘B/d 1380 6.105

RELX/d 1873 0.241

RIO TINTO/d 6186 4.247

ROYAL MAIL/d 467.1283 2.454

ROLLS-ROYCE HL/d 96.08 3.468

RSA INSRANCE G/d 676.6 -0.059

SAINSBURY(J)/d 234.4 2.313

SCHRODERS/d 3602 2.069

SAGE GRP./d 603.6 2.27

ST JAMESS PLAC/d 1239 1.143

SMITHS GROUP/d 1505 0.534

SMITH&NEPHEW/d 1600 1.749

SSE/d 1463 2.883

STAND.CHART./d 481.1 3.932

SEVERN TRENT/d 2376 1.193

TRAVIS PERKINS/d 1495.5 3.818

TESCO/d 243.2726 1.707

TUI AG/d 346 9.148

TAYLOR WIMPEY/d 168.5 4.561

UNILEVER/d 3983 0.555

UTD. UTILITIES/d 945.7262 1.102

VODAFONE GROUP/d 135.6 1.254

WPP/d 851.30078 3.563

WHITBREAD/d 3362.55 7.109

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N/d 26.32 0.46

RICHEMONT N/d 88.88 1.25

GEBERIT N1/d 561.6 0.75

LAFARGEHOLCIM/d 50.84 1.78

NOVARTIS N/d 82.4 0.49

ROCHE HOLDING /d 313.2 0

SGS N/d 2761 1.17

SWATCH GROUP I/d 266.3 0.49

ADECCO N/d 58.06 1.79

JULIUS BAER N/d 55.36 1.39

CS GROUP AG/d 12.685 2.92

GIVAUDAN N/d 3626 -0.79

NESTLE SA/d 100.86 0.14

TRANSOCEAN N/d 0 0

SWISSCOM N/d 468.3 0.75

SWISS RE N/d 84.96 1.26

UBS GROUP N/d 13.95 1.82

ZURICH INSURAN/d 377 1.15

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N/d 297.7 5.8

ALLIANZ SE/d 199.02 3.48

BASF SE/d 67.4 0.58

BAY MOT WERKE/d 70.76 0.51

BEIERSDORF/d 91.48 -0.58

BAYER N AG/d 54.81 0.86

COMMERZBANK/d 5.224 0.104

CONTINENTAL AG/d 122.7 0.05

DAIMLER AG N/d 64.84 0.18

DEUTSCHE BANK /d 9.177 0.197

DEUTSCHE POST /d 42.77 -0.26

DT BOERSE N/d 137.05 0.45

DT LUFTHANSA A/d 10.995 0.33

DT TELEKOM N/d 14.915 0.07

E.ON  SE NA/d 8.836 0.088

FRESENIUS MEDI/d 61.4 0.02

FRESENIUS SE/d 36.38 0.23

HEIDELBERGCEME/d 65.02 1

HENKEL AG&CO V/d 87.26 -0.14

INFINEON TECH /d 35.91 0.35

K+S AG NA/d 9.952 0.154

MERCK KGAA/d 143.1 0.1

MUENCH. RUECK /d 235.6 2

RWE AG/d 33.89 -0.08

THYSSENKRUPP A/d 11.41 0.475

VOLKSWAGEN VZ/d 162.22 1.02

VONOVIA SE/d 55.06 -0.14

SIEMENS N/d 131.92 -2.1

SAP SE/d 108.84 0.28

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS/d 41.42 1.27

AEGON/d 3.834 2.6

ABN AMRO BANK/d 9.1 3.76

AKZO NOBEL/d 86.02 0.94

ARCELORMITTAL/d 19.532 4.53

ASML HOLDING/d 498 0.66

BOSKALIS WESTM/d 25.92 -2.11

GALAPAGOS/d 66.52 -5.89

HEINEKEN/d 86.56 0.6

ING GROEP/d 8.892 6.5

KONINKLIJKE DS/d 146.1 0.52

KPN KON/d 2.854 -2.53

NN GROUP/d 36.51 2.44

KONINKLIJKE DS/d 146.1 0.52

IMCD/d 106.65 -0.7

RANDSTAD/d 54.74 1.22

RELX/d 21.44 0.47

ROYAL DUTCH SH/d 16.632 5.95

UNIBAIL RODAM /d 57.32 -1.61

VOPAK/d 44.1 0.89

WOLTERS KLUWER/d 70.14 -0.45

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA/d 1.50 1.53

ATLANTIA/d 15.77 15.91

AZIMUT HLDG/d 20.23 20.11

ENEL/d 8.47 8.53

EXOR/d 67.90 67.72

ENI/d 9.12 8.88

GENERALI ASS/d 15.83 15.78

GEOX/d 0.81 0.82

INTESA SANPAOL/d 2.1175 1.03

MEDIASET/d 2.26 2.23

MEDIOBANCA/d 8.89 8.89

RCS MEDIAGROUP/d 0.61 0.60

PRYSMIAN/d 28.27 28.52

SNAM/d 4.52 4.47

STMICROELEC.N./d 35.56 35.36

TELECOM ITALIA/d 0.39 0.38

TENARIS/d 7.53 7.11

TERNA/d 6.16 6.17

UNICREDIT/d 8.488 1.1

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO/d 2265 -0.35

ASAHI GROUP HL/d 4584 3.52

ASTELLAS PHARM/d 1784.5 0.39

BRIDGESTONE CO/d 4396 -0.32

CANON INC/d 2364.5 -0.92

CASIO COMPUTER/d 1996 -0.25

CITIZEN WATCH/d 380 -1.81

CREDIT SAISON/d 1328 1.22

DAIWA SEC GROU/d 539 0.94

SUBARU/d 2126 -3.36

FUJIFILM HOLDI/d 6373 -0.17

FUJITSU LTD/d 16075 0.31

HINO MOTORS/d 1030 6.19

HITACHI/d 4846 -0.94

HONDA MOTOR/d 3052 1.09

IHI/d 1946 0.83

ISUZU MOTORS/d 1166 3.92

KAWASAKI HVY I/d 2314 -0.04

KAJIMA CORP/d 1498 0.4

KEIO/d 8720 1.16

KOBE STEEL/d 646 -1.37

KONICA MINOLTA/d 572 0.18

JTEKT/d 1198 2.66

MITSUB UFJ FG/d 541.5 2.44

MITSUBISHI COR/d 2888 1.23

MITSUBISHI ELE/d 1710 0.68

MITSUBISHI MOT/d 309 -2.52

NEC CORPORATIO/d 6290 0.48

NIKKON HLDG/d 2254 1.49

NIKON CORP/d 905 -0.88

NIPPON SUISAN/d 4584 0.79

NISSAN MOTOR C/d 609.9 -2.84

NOMURA HOLDING/d 647.9 0.67

NISSAN CHEMICA/d 6070 1.34

NIPPON PAPER I/d 1423 

OBAYASHI CORP/d 943 3.63

ODAKYU ELEC RA/d 3455 2.37

OJI HOLDINGS/d 697 1.6

OSAKA GAS/d 2005 1.57

RICOH CO LTD/d 952 0.21

SECOM/d 10080 2.39

SEVEN & I HLDG/d 4225 2.03

SHARP CORP/d 2346 0.69

SHIMIZU CORP/d 822 3.53

SHISEIDO/d 8180 2.31

SONY CORP/d 11970 1.06

SMFG/d 3688 2.42

SUMITOMO CHEM/d 516 0

SUZUKI/d 1134 -3.74

TAISEI CORP/d 3875 2.38

TDK CORPORATIO/d 16770 3.71

TOBU RAILWAY/d 3210 1.1

TOKIO MARINE H/d 5560 0.47

TORAY INDUSTRI/d 694.7 -1.07

TREND MICRO/d 6090 1.16

TOPY INDS LTD/d 1432 0.28

TORAY INDUSTRI/d 694.7 -1.07

TOSHIBA CORP/d 3655 0.41

TOYOBO/d 1376 -0.58

TOYOTA MOTOR C/d 8456 0.51

YAMAHA CORP/d 6060 0.33

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR/d 31.13 4.08

AIR LIQUIDE/d 134.25 -0.48

ALSTOM/d 40.90 -2.71

AXA/d 19.57 2.38

BNP PARIBAS/d 47.55 2.3

BOUYGUES/d 34.27 2.15

CAPGEMINI/d 137.30 1.48

CARREFOUR/d 14.73 1.94

CASINO GUICHAR/d 27.28 5.45

CREDIT AGRICOL/d 11.10 2.02

DANONE/d 55.24 2.45

DASSAULT SYSTE/d 187.95 -1.21

EDF/d 10.66 0.42

L’OREAL/d 315.00 -1.04

L.V.M.H./d 535.90 1.25

LAGARDERE S.C./d 22.20 2.49

MICHELIN/d 117.70 0.86

PERNOD RICARD/d 161.20 1.19

KERING/d 566.00 3.3

PUBLICIS GROUP/d 47.57 1.21

RENAULT/d 39.45 0.28

SAINT-GOBAIN/d 42.81 1.47

SANOFI/d 78.54 0.49

SCHNEIDER ELEC/d 128.75 -0.19

SOCIETE GENERA/d 18.92 6.46

SODEXO/d 76.10 2.07

TF1/d 7.36 1.52

THALES/d 77.84 -0.08

TOTAL/d 36.54 4.47

VEOLIA ENVIRON/d 22.68 0.84

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER/d 26.15 2.1484

AENA SME/d 132.8 0.9886

ACERINOX/d 9.736 2.6138

ACCIONA/d 123.7 0.6509

AMADEUS/d 55.88 3.1758

BANKIA/d 1.574 2.708

BBVA/d 4.566 3.7727

BANKINTER/d 5.168 3.1537

CAIXABANK/d 2.308 2.4412

DSTR INT ALIME/d 0.1191 1.3617

ENDESA/d 21.83 -0.456

ENAGAS/d 17.915 0.8727

FERROVIAL/d 20.58 0.146

FOMENTO DE CON/d 10 1.0101

GRIFOLS/d 22.71 -0.1319

IBERDROLA/d 10.755 -0.4627

INT AIRLINES G/d 1.825 6.6005

INDRA SISTEMAS/d 7.605 4.5361

INDITEX/d 26.23 2.0226

MAPFRE/d 1.562 0.6443

MERLIN PROP/d 7.97 2.0487

ARCELORMITTAL/d 19.51 4.4433

OBR HUARTE LAI/d 0.591 0

RED ELECTR COR/d 15 0.2339

REPSOL/d 9.36 5.4767

BCO DE SABADEL/d 0.3975 3.3541

BANCO SANTANDE/d 2.91 4.1145

SACYR/d 1.97 1.7037

TELEFONICA/d 3.853 2.3917

MEDIASET ES CO/d 4.73 0.5955

TECNICAS REUN/d 12.59 1.6142
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Γ Ο Ρ Α

Κ Υ Ρ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α

 0,6260 0,024 3,99%   0,6260 4.500 ΑΒΑΞ (ΚΟ) * 0,6050 0,6270 219.485 90,35 144.321.516 0,2360 0,6840 0,00  -

 0,2770 0,003 1,09%   0,2770 2.692 ΑΒΕ Α.Ε. (ΚΟ) * 0,2680 0,2780 7.766 37,68 136.014.137 0,1300 0,3110 0,00  -

 2,4600 0,050 2,07% 2,4600 1.206   ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * 2,4150 2,4900 429.873 570,72 232.000.000 1,6400 2,7300 4,79  5,40

 4,2700 0,055 1,30% 4,2700 900   ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * 4,2700 4,3500 46.019 304,95 71.417.100 2,5500 8,6900 0,00  3,88

 1,2600 0,025 2,02% 1,2600 930   ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * 1,2300 1,2750 28.185 40,84 32.413.681 0,4890 1,4500 0,00  -

 0,3600 0,000 0,00%     ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) *   0 5,51 15.300.000 0,2440 0,4120 0,00  6,52

 22,8000 0,000 0,00%   22,8000 21 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * 22,2000 23,2000 435 9,15 401.136 18,2621 25,1825 0,00  3,84

 0,3360 0,000 0,00% 0,3360 1   ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) *   0 6,32 18.810.000 0,2470 0,5650 0,00  -

 0,8450 0,065 8,33%   0,8450 650 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * 0,8000 0,8500 966 20,27 23.986.500 0,5000 1,3400 0,00  16,35

 1,7000 0,000 0,00%     ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) *   0 10,75 6.325.000 1,4400 2,4200 5,59  10,33

 4,1000 0,000 0,00% 4,1000 50   ΓΕΚΕ (ΚΟ) *   0 34,52 8.418.750 3,1600 6,4500 2,32  10,06

 8,2700 0,080 0,98% 8,2700 1.193   ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * 8,2000 8,3800 209.184 855,31 103.423.291 3,8100 8,3000 0,00  36,46

 0,8450 0,000 0,00%   0,8450 8 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) *   0 20,33 24.060.000 0,5500 0,9250 4,14  17,94

 3,1400 0,180 6,08%   3,1400 399 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * 2,8400 3,1400 200 47,10 15.000.000 2,8800 3,1600 0,00  8,13

 8,3500 0,385 4,83% 8,3500 1.337   ΔΕΗ (ΚΟ) * 7,9550 8,4300 522.537 1.937,20 232.000.000 1,5500 8,3500 0,00  -

 0,4640 0,004 0,87%   0,4640 2.342 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * 0,4520 0,4700 14.124 7,37 15.878.748 0,1280 0,4760 0,00  17,18

 0,4400 0,013 3,04%   0,4400 18.373 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * 0,4240 0,4400 18.256 15,28 34.720.000 0,2740 0,4970 0,00  37,20

 0,8380 -0,016 -1,87%     ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * 0,8020 0,8540 15.111 11,46 13.673.200 0,6700 1,3050 0,00  -

 2,1260 0,065 3,15% 2,1260 28.795   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * 2,0660 2,1340 2.125.356 1.944,68 914.715.153 0,8500 2,9470 0,00  -

 0,5950 0,055 10,19%   0,5950 5.374 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * 0,5950 0,5950 5 16,57 27.848.000 0,1990 0,6450 0,00  -

 0,8480 0,028 3,41%   0,8480 870 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * 0,8360 0,8490 1.235 9,54 11.250.000 0,5760 1,3000 0,00  -

 1,3050 -0,005 -0,38% 1,3050 170   ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * 1,3050 1,3450 16.800 24,03 18.410.839 0,7180 1,4300 0,00  -

 1,8080 0,022 1,23%   1,8080 200 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΟ) * 1,7500 1,8100 61.900 678,44 375.241.586 0,9200 1,8120 1,66  16,43

 6,6000 0,000 0,00%   6,6000 63 ΕΛΒΕ (ΚΟ) * 6,4500 6,6000 132 21,83 3.307.500 3,0142 6,8000 0,00  24,59

 0,2550 -0,015 -5,56% 0,2550 2.050   ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * 0,2550 0,2700 1.000 8,09 31.734.530 0,1910 0,4900 0,00  19,59

 1,8700 0,020 1,08%   1,8700 500 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * 1,8500 1,8900 13.872 44,56 23.828.130 1,3500 1,8900 0,00  13,47

 15,6400 0,160 1,03%   15,6400 631 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * 15,4000 15,8200 8.780 310,69 19.864.886 12,0000 16,5200 4,30  0,37

 1,4720 0,042 2,94% 1,4720 1.639   ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * 1,4300 1,4940 216.871 315,41 214.272.003 0,5270 1,7600 0,00  -

 5,5000 0,170 3,19%   5,5000 19.507 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * 5,3700 5,5900 84.586 1.680,99 305.635.185 4,1400 7,9300 9,09  10,45

 3,6450 0,115 3,26% 3,6450 1.105   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) * 3,5550 3,6500 91.810 219,97 60.348.000 2,4900 4,5491 1,92  36,18

 1,3250 0,000 0,00%   1,3250 857 ΕΛΤΟΝ (KΟ) * 1,3100 1,3400 8.903 35,42 26.730.187 1,1000 1,7800 3,02  10,56

 2,6400 -0,060 -2,22% 2,6400 1.621   ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) * 2,6400 2,7200 11.239 79,20 30.000.000 0,9167 2,9000 1,70  35,54

 4,2900 0,060 1,42%   4,2900 110 ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * 4,2500 4,3500 5.749 155,73 36.300.000 3,1300 4,7100 6,25  10,69

 6,8000 0,090 1,34%   6,8000 197 ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * 6,7500 6,8800 62.200 724,20 106.500.000 5,2800 7,6700 5,59  12,47

 4,9900 -0,010 -0,20%   4,9900 287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * 4,9100 5,0400 17.046 137,24 27.503.677 2,9000 5,1800 4,91  7,84

 1,2900 0,000 0,00%   1,2900 200 ΙΑΣΩ (ΚΟ) * 1,2650 1,2650 163 157,58 122.156.754 1,1850 1,4800 3,88  -

 1,3650 -0,020 -1,44% 1,3650 25   ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * 1,3600 1,4050 1.365 118,39 86.735.980 1,1050 2,2000 0,00  15,60

 0,6980 0,028 4,18%   0,6980 6.847 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * 0,6780 0,6980 122.384 79,80 114.320.400 0,4750 1,0500 2,87  21,01

 0,6500 0,010 1,56%   0,6500 1.165 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * 0,6400 0,6600 2.190 5,35 8.226.132 0,1920 0,7800 0,00  -

 2,5600 0,040 1,59%   2,5600 458 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * 2,5000 2,6200 9.340 21,24 8.298.467 0,8900 2,8400 0,00  -

 0,2600 0,010 4,00%   0,2600 1.500 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * 0,2260 0,2600 3.570 9,10 34.986.430 0,1250 0,3020 0,00  -

 0,3500 0,000 0,00%   0,3500 390 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) *   0 0,90 2.566.836 0,2060 0,3500 0,00  -

 3,4000 0,040 1,19%   3,4000 887 ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ) * 3,4000 3,4000 597 63,13 18.567.912 3,2800 4,2400 0,00  3,35

 0,6800 0,016 2,41%   0,6800 444 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * 0,6620 0,6880 400 5,73 8.424.900 0,4140 0,8700 0,00  -

 2,2400 0,060 2,75%     ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * 2,2400 2,2800 600 21,82 9.742.920 1,3100 2,3800 0,47  -

 304,0000 -8,000 -2,56% 304,0000 45   ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΟ) * 304,0000 304,0000 8 839,04 2.760.000 242,00 330,00 3,09  12,45

 3,1300 -0,030 -0,95% 3,1300 92   ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * 3,0900 3,2400 22.723 61,99 19.804.134 0,9550 3,3150 0,00  -

 2,0800 0,020 0,97%   2,0800 190 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * 2,0600 2,1000 490 13,94 6.700.000 1,5000 2,5000 9,18  10,20

 0,5980 0,008 1,36%   0,5980 18.711 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * 0,5980 0,5980 1.013 24,05 40.219.218 0,3520 0,7700 5,02  -

 0,7100 0,010 1,43%   0,7100 489 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΟ) * 0,6750 0,7100 5.158 8,17 11.510.102 0,5200 0,8300 0,00  36,35

 0,2600 0,009 3,59%   0,2600 5.259 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * 0,2600 0,2600 100 5,52 21.224.340 0,1600 0,4340 0,00  -

 1,0850 0,000 0,00%     ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)   0 34,22 31.543.600 1,0850 1,0850 0,00  -

 7,1800 0,080 1,13% 7,1800 37   ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * 7,1800 7,3200 3.656 237,41 33.065.136 3,5000 7,2000 2,51  15,81

 1,1200 -0,055 -4,68% 1,1200 350   ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * 1,1100 1,1900 3.745 20,18 18.017.472 0,9900 1,4000 0,00  10,37

 1,0650 0,015 1,43%   1,0650 381 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * 1,0300 1,0850 1.501 8,09 7.595.160 0,8140 2,2600 0,00  14,04

 19,7000 0,200 1,03%     ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) * 19,7000 19,7000 100 420,87 21.364.000 17,800 20,000 0,00  -

 0,6400 -0,070 -9,86%     ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * 0,6400 0,6400 506 3,80 5.939.268 0,6400 1,2000 0,00  -

 0,2180 0,000 0,00%   0,2180 2.300 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚΟ) *   0 1,81 8.321.682 0,1400 0,2180 0,00  -

 0,2000 -0,022 -9,91%     ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΟ) * 0,2000 0,2000 1.000 0,43 2.160.524 0,1860 0,2800 0,00  -

 2,5600 0,040 1,59%     ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * 2,5200 2,6000 2.794 43,83 17.120.280 2,4400 3,7200 2,73  14,52

 0,3400 0,010 3,03%     ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * 0,3300 0,3500 1.050 3,34 9.819.370 0,2780 0,6950 0,00  -

 1,1450 0,000 0,00%   1,1450 2.915 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * 1,1450 1,1450 770 33,49 29.250.000 0,7500 1,6500 1,75  26,72

 11,8000 0,490 4,33% 11,8000 1.266   ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * 11,3100 11,8500 163.656 1.307,24 110.782.980 7,850 18,980 6,79  5,83

 0,3930 0,005 1,29%   0,3930 3.570 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΟ) * 0,3800 0,4040 9.450 12,65 32.188.050 0,2640 0,4580 0,00  32,80

 12,8200 0,440 3,55% 12,8200 544   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * 12,4000 12,8300 277.556 1.831,86 142.891.161 5,0100 12,8200 2,82  12,64

 1,9900 0,000 0,00%   1,9900 88 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) *   0 12,62 6.340.000 0,8975 2,2002 6,78  23,81

 26,4000 1,400 5,60%   26,4000 190 ΟΛΘ (ΚΟ) * 25,0000 26,4000 4.063 266,11 10.080.000 18,5000 28,0000 4,43  16,17

 19,2000 0,380 2,02% 19,2000 1.383   ΟΛΠ (ΚΟ) * 18,9200 19,2600 24.520 480,00 25.000.000 14,4800 21,9000 2,81  13,54

 10,7600 0,100 0,94% 10,7600 4.291   ΟΠΑΠ (ΚΟ) * 10,7200 10,9000 265.522 3.673,75 341.426.387 5,8600 12,1100 2,73  18,18

 12,6000 0,350 2,86% 12,6000 6.186   ΟΤΕ (ΚΟ) * 12,3200 12,6600 393.221 5.798,63 460.208.620 9,2550 14,2300 4,50  28,29

 2,2500 0,020 0,90%   2,2500 50 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * 2,2000 2,2600 9.975 60,54 26.906.094 0,8740 2,4300 0,00  44,94

 0,9900 0,030 3,13%   0,9900 6.116 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * 0,9600 1,0000 5.485 4,92 4.971.466 0,2200 0,9900 0,00  -

 0,8150 0,069 9,25%   0,8150 3.520 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS (ΚΟ) * 0,7460 0,8150 2.927.810 677,31 831.059.164 0,6202 3,1800 0,00  2,51

 5,6000 0,100 1,82%   5,6000 388 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * 5,4000 5,6500 6.952 39,59 7.070.400 3,8800 7,9500 1,81  11,33

 3,5700 0,020 0,56% 3,5700 90   ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * 3,4900 3,5700 5.735 78,81 22.075.665 2,0000 3,8000 0,56  40,48

 4,2050 0,005 0,12% 4,2050 322   ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * 4,2000 4,2800 56.255 183,93 43.741.452 1,2500 4,2050 1,09  49,50

 15,7000 0,000 0,00%   15,7000 200 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) *   0 429,85 27.379.200 8,8000 15,9000 2,33  12,18

 1,0600 0,025 2,42%     ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * 1,0400 1,0950 15.389 23,23 21.912.599 0,5560 1,0600 0,00  7,74

 8,9500 -0,070 -0,78% 8,9500 200   ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * 8,9200 9,0700 79.801 625,40 69.877.484 6,3500 9,3500 1,87  16,45

 0,9800 0,000 0,00%     ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) *   0 4,10 4.181.450 0,9800 2,9400 0,00  -

 0,2390 0,014 6,22%   0,2390 2.550 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) * 0,2200 0,2440 3.454 6,80 28.438.268 0,0930 0,2590 0,00  -

 14,5000 0,120 0,83% 14,5000 652   ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * 14,4000 14,7000 43.175 1.679,90 115.855.090 5,7800 14,7800 2,36  32,59

 1,4040 -0,066 -4,49% 1,4040 200   ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * 1,4040 1,4680 53.071 57,13 40.693.350 1,1500 2,5900 0,00  -

 2,4300 -0,090 -3,57%   2,4300 211 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΟ) * 2,3400 2,4800 1.114 3,70 1.524.000 1,5500 3,9000 0,00  -

 0,4300 -0,006 -1,38%   0,4300 1.351 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * 0,4000 0,4550 5.367 4,39 10.203.575 0,2900 0,7500 0,00  -

 0,6200 0,010 1,64%   0,6200 3.420 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * 0,6100 0,6200 3.716 5,17 8.340.750 0,5100 0,9800 0,00  -

 2,1200 -0,010 -0,47% 2,1200 100   A.S. COMPANY (ΚΟ) * 2,0900 2,1300 3.063 27,83 13.126.020 1,6604 2,7802 0,00  8,98

 6,0000 0,000 0,00% 6,0000 100   ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * 6,0000 6,0000 150 84,00 14.000.000 5,4500 7,0000 0,00  28,18

 0,8300 0,040 5,06% 0,8300 228.583   ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * 0,7980 0,8340 10.504.597 1.281,27 1.543.699.381 0,4164 1,8540 0,00  13,21

 0,8000 0,000 0,00%   0,8000 605 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * 0,7900 0,8140 24.886 172,64 215.805.843 0,7440 1,4300 6,25  8,31

 0,2035 0,005 2,36% 0,2035 22.943   ATTICA BANK (ΚΟ) * 0,1976 0,2035 337.986 93,87 461.254.013 0,1302 0,3700 0,00  18,78

 6,0000 0,030 0,50% 6,0000 2.049   AUTOHELLAS (ΚΟ) * 5,9200 6,0500 15.438 293,13 48.855.000 3,2000 8,1800 3,83  6,63

 1,9850 0,025 1,28%     BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) * 1,9200 2,0000 5.843 70,99 35.764.593 1,5500 2,2200 1,96  13,19

 1,4800 0,025 1,72% 1,4800 1.716   BYTE COMPUTER (ΚΟ) * 1,4800 1,4950 16.783 23,41 15.816.009 0,5550 1,6750 0,00  39,05

 1,8200 0,060 3,41%   1,8200 9.563 CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) * 1,7660 1,8200 276.426 346,10 190.162.681 0,6120 1,9380 0,00  17,14

 0,2160 0,000 0,00%   0,2160 1.176 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * 0,2140 0,2200 15.214 21,84 101.123.806 0,1930 0,2630 0,00  4,62

 8,8000 0,000 0,00%     CNL CAPITAL (ΚΟ) * 8,8000 8,8000 58 6,90 784.500 6,5500 10,3000 1,70  10,84

 27,3400 0,310 1,15% 27,3400 1.908   COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) * 26,8000 27,3400 18.559 10.129,81 370.512.597 16,9900 34,2400 2,27  20,78

 0,5250 0,025 5,00%     CPI (ΚΟ) * 0,5000 0,5300 4.936 5,20 9.907.500 0,3140 0,6100 0,00  -

 4,3400 0,140 3,33%   4,3400 570 EPSILON NET (ΚΟ) * 4,1000 4,3800 13.370 58,16 13.400.000 1,5043 4,9800 0,60  -

 0,5776 0,015 2,59%     EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) * 0,5702 0,5834 6.943.378 2.142,41 3.709.161.852 0,2830 0,8090 0,00  8,35

 9,0000 0,000 0,00%   9,0000 300 FLEXOPACK (ΚΟ) *   0 105,48 11.720.024 5,4500 9,5000 0,70  14,66

 3,9000 0,090 2,36% 3,9000 6.187   FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * 3,8150 3,9000 68.319 203,16 52.092.001 2,7700 5,8600 0,00  17,02

 1,3100 0,015 1,16% 1,3100 8   INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * 1,2850 1,3300 4.880 26,96 20.578.374 0,6960 1,5650 6,87  -

 6,3500 0,000 0,00%   6,3500 355 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL (ΚΟ) * 6,3500 6,3500 25 66,68 10.500.000 5,6500 8,0500 5,67  9,66

 0,7800 0,016 2,09% 0,7800 5.095   INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * 0,7600 0,7870 227.400 59,28 76.000.000 0,3135 0,8700 0,00  -

 1,2750 0,020 1,59%   1,2750 110 INTRAKAT (KO) * 1,2550 1,2750 3.302 40,80 32.001.013 0,6260 1,7500 0,00  -

 13,5000 0,300 2,27% 13,5000 1.534   JUMBO (ΚΟ) * 13,2200 13,6000 137.937 1.836,81 136.059.759 9,9400 19,1000 3,83  10,34

 6,6700 0,320 5,04% 6,6700 10.558   LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * 6,3800 6,6700 174.832 1.178,83 176.736.715 4,4550 8,4200 0,00  23,64

 0,6300 0,000 0,00%   0,6300 84 LOGISMOS (ΚΟ) * 0,6300 0,6300 508 2,99 4.740.000 0,4800 0,8750 0,00  -

 0,0330 0,001 3,13%   0,0330 14.771 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * 0,0320 0,0346 3.337.972 31,00 939.510.748 0,0222 0,1250 0,00  -

 1,8700 0,060 3,31%   1,8700 283 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * 1,8000 1,8900 1.016 8,26 4.419.616 1,5700 2,8000 0,00  10,66

 55,4000 -4,200 -7,05%     MERMEREN KOMBINAT (ΕΛΠ) * 55,4000 61,0000 188 25,97 468.700 40,6000 65,0000 3,09  1,29

 1,7300 0,070 4,22%     MEVACO (ΚΟ) * 1,6900 1,7500 850 18,17 10.500.000 1,2100 1,8500 0,00  40,68

 0,3780 0,018 5,00%   0,3780 3.100 MINERVA (ΚΟ) * 0,3780 0,3780 150 2,34 6.200.000 0,2240 0,7000 0,00  -

 0,5700 0,000 0,00%     MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)   0 7,08 12.417.000 0,5080 1,3200 3,68  4,42

 6,5500 0,000 0,00%     PAPERPACK (ΚΟ) * 6,5000 6,5500 693 25,89 3.953.090 4,1800 6,6000 7,63  13,25

 1,5500 0,010 0,65%   1,5500 58 PASAL (ΚΟ) * 1,5300 1,6000 2.000 26,10 16.838.928 0,5959 1,6800 0,00  0,62

 8,0000 0,000 0,00%   8,0000 2.059 PRODEA INVESTMENTS (ΚΟ) *   0 2.043,96 255.494.534 7,5000 8,1500 5,44  6,95

 5,2000 0,235 4,73%   5,2000 755 PROFILE (ΚΟ) * 5,0200 5,2000 16.506 61,90 11.903.561 2,1586 5,4400 0,48  35,01

 0,2470 0,002 0,82%   0,2470 4.698 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * 0,2370 0,2470 16.068 6,75 27.345.120 0,1785 0,2970 0,00  -

 11,1000 0,600 5,71%   11,1000 152 QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * 10,4000 11,2000 44.441 396,72 35.740.896 5,7913 11,1000 2,70  -

 1,1750 0,010 0,86%   1,1750 209 REDS (ΚΟ) * 1,1600 1,1850 4.111 67,49 57.434.884 0,7980 1,3900 0,00  -

 5,2800 0,060 1,15%   5,2800 160 SPACE HELLAS (ΚΟ) * 5,2000 5,3400 2.959 34,09 6.456.530 3,1500 5,9600 1,23  22,49

 14,4000 0,160 1,12%   14,4000 4.245 TITAN CEMENT INTERNATIONAL (ΚΑ) * 14,2800 14,5600 52.669 1.187,25 82.447.868 8,7466 17,8666 0,00  23,28

 0,8400 -0,030 -3,45% 0,8400 2.782   TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * 0,8350 0,8650 1.033 126,55 150.654.279 0,7800 1,1300 0,00  9,19

 0,2690 -0,001 -0,37% 0,2690 50   UNIBIOS (ΚΟ) * 0,2680 0,2740 41.726 4,20 15.627.315 0,1950 0,4380 0,00  41,87

 3,5850 0,185 5,44% 3,5850 633   VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) * 3,4000 3,5850 176.458 929,20 259.189.761 1,5200 3,9850 0,28  -

της 
15/2

της 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Γ Ο Ρ Α

 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ι Μ Ω Ν  Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν

 18,8500 0,180 0,96%     ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP * 18,7500 19,0000 222 16,09 853.597 11,3864 22,7443 0,00  -

 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Σ Η Σ

 0,0350 0,000 0,00%     ΑΕΓΕΚ (ΚΟ)   0 1,17 33.301.715 0,0270 0,0535 0,00  -

 0,3540 0,000 0,00%     ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * 0,3520 0,3540 120 4,60 13.000.000 0,2720 0,4600 0,00  -

 0,0460 -0,001 -2,13%   0,0460 1.959 ΑΝΕΚ  (ΚΟ) * 0,0415 0,0460 23.708 10,19 221.519.681 0,0300 0,0720 0,00  3,95

 0,0720 0,000 0,00%     ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) *   0 0,02 312.163 0,0720 0,0720 0,00  0,01

 0,0810 0,000 0,00%     ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) *   0 0,24 2.969.713 0,0810 0,1000 0,00  0,09

 0,1200 0,000 0,00%   0,1200 4.604 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) *   0 0,57 4.737.503 0,1200 0,1280 0,00  0,19

 0,4080 0,000 0,00%     ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΟ) * 0,3280 0,3280 4 2,58 6.330.002 0,3980 0,4080 0,00  -

 0,3280 -0,012 -3,53% 0,3280 10   ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) * 0,3280 0,3400 6.705 5,77 17.579.754 0,0470 0,4260 0,00  -

 0,9800 0,000 0,00%     ΒΙΣ (ΚΟ) *   0 4,87 4.968.600 0,6800 1,2600 0,00  -

 0,0125 0,000 0,00%     Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) *   0 0,96 77.126.446 0,0125 0,0125 0,00  -

 0,3000 0,000 0,00%     ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) *   0 1,19 3.961.300 0,1400 0,3000 0,00  -

 2,6000 0,000 0,00%     ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ)   0 18,42 7.085.888 2,6000 2,6000 0,00  35,50

 0,1750 0,000 0,00%     ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) * 0,1640 0,1640 171 9,06 51.754.364 0,1270 0,2480 0,00  2,63

 7,0000 0,000 0,00%   7,0000 100 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) *   0 5,36 766.000 1,8000 7,0000 0,00  33,50

 1,6700 0,000 0,00%     ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) *   0 0,41 245.000 0,9500 4,6200 0,00  2,56

 0,4200 0,070 20,00%   0,4200 4.400 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) * 0,3480 0,4200 14.962 4,67 11.125.110 0,1650 0,4200 0,00  19,59

 0,1910 -0,002 -1,04%   0,1910 9.811 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * 0,1910 0,1980 267.722 29,98 156.961.721 0,0815 0,3710 0,00  -

 0,1220 -0,030 -19,74% 0,1220 13.429   ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) * 0,1220 0,1220 2.390 0,87 7.125.216 0,0580 0,2280 0,00  -

 0,1230 0,000 0,00%   0,1230 50 ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) *   0 0,95 7.734.375 0,0505 0,1230 0,00  -

 0,2720 0,000 0,00%   0,2720 3.747 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * 0,2500 0,2500 500 4,31 15.842.391 0,1110 0,3800 0,00  -

 0,0260 0,000 0,00%     ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΚΟ)   0 0,65 25.179.640 0,0260 0,0260 0,00  -

 0,0570 0,000 0,00%     ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΠΟ)   0 0,09 1.540.000 0,0570 0,0570 0,00  -

 0,1070 0,000 0,00%     ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)   0 2,56 23.935.280 0,1070 0,1070 0,00  -

 1,4000 0,000 0,00%   1,4000 800 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) *   0 74,42 53.154.140 1,2882 1,5459 0,00  -

 0,2200 -0,020 -8,33% 0,2200 1.596   ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * 0,2200 0,2400 9.645 5,35 24.319.250 0,1100 0,2920 0,00  -

 0,7050 0,050 7,63%   0,7050 658 ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) * 0,7050 0,7050 2.488 9,58 13.582.223 0,2200 0,7400 0,00  -

 0,1100 0,000 0,00%     DIONIC (ΚΟ) *   0 0,65 5.867.311 0,1000 0,2440 0,00  -

 0,4480 0,000 0,00%     EUROMEDICA (KO)   0 9,78 21.820.410 0,4480 0,4480 0,00  -

 0,2960 0,000 0,00%     FORTHNET (ΚΟ) * 0,2940 0,2960 33.405 101,69 343.547.953 0,1860 0,4480 0,00  -

 0,0980 0,005 4,81% 0,0980 2.823   FRIGOGLASS (KO) * 0,0935 0,0980 47.113 34,83 355.437.751 0,0570 0,2320 0,00  6,26

 0,4500 -0,034 -7,02% 0,4500 2.960   LAVIPHARM (ΚΟ) * 0,4240 0,4700 11.808 22,99 51.081.030 0,2200 0,5000 0,00  4,31

 0,0365 0,000 0,00%   0,0365 8.439 SATO AE (ΚΟ) * 0,0305 0,0355 3.000 2,38 65.326.268 0,0100 0,0425 0,00  -

 0,0765 0,000 0,00%   0,0765 454 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΟ) *   0 1,01 13.191.620 0,0540 0,0765 0,00  - 

 Υ Π Ο  Α Ν Α Σ Τ Ο Λ Η

 0,1250 0,000 0,00%     ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ)   0 2,93 23.463.874 0,1250 0,1250 0,00  -

 4,8000 0,000 0,00%     FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ)   0 321,35 66.948.210 4,8000 4,8000 0,00  -

 Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Η  Α Γ Ο Ρ Α ,  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν

 5,2500 0,050 0,96% 5,2500 100   ALPHA TRUST (ΚΟ) * 5,2000 5,3000 1.400 16,27 3.099.592 4,5000 6,2000 29,97  9,92

 2,3400 0,060 2,63%   2,3400 148 OPTRONICS TECHNOLOGIES (ΚΟ) * 2,3400 2,3400 30 7,80 3.333.500 1,9900 3,3800 2,52  28,87

 1,1400 0,000 0,00%   1,1400 19.760 EUROXX  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ (ΚΟ) *   0 16,86 14.791.000 0,8500 1,1400 0,00  42,40

 1,6900 0,020 1,20%   1,6900 669 MEDITERRA (ΚΟ) * 1,6900 1,6900 30 12,34 7.300.000 1,1500 2,4800 0,00  -

 0,5150 0,035 7,29%   0,5150 986 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) * 0,5150 0,5150 80 5,46 10.600.010 0,4020 0,8700 0,00  41,45

 0,1098 0,002 2,33% 0,1098 20.884   CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ) 0,1090 0,1110 196.197 33,94 309.096.827 0,0601 0,1900 0,00  -

 9,2500 0,000 0,00%   9,2500 53 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) * 9,1000 9,4000 1.137 36,16 3.908.990 2,0000 9,5500 0,65  19,31

 4,3000 0,260 6,44% 4,3000 20   VIDAVO (ΚΟ) * 3,9000 4,4400 811 3,69 857.210 3,4000 4,3000 0,00  36,18

 0,5960 -0,028 -4,49%   0,5960 312 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ (ΚΟ) * 0,5960 0,6100 9.050 13,91 23.346.786 0,3260 0,6460 0,00  -

της 
15/2

* Aφορά τη χρήση 2019. Σημ.: Για τον υπολογισμό του P/E, έχουν χρησιμοποιηθεί τα Ενοποιημένα Κέρδη μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Μει-
οψηφίας ανά μετοχή, βάσει του σταθμισμένου αριθμού μετοχών.

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ : ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΟ), ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΟ), ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ), ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ), ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ), ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ), ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ), ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ),  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣ-
ΜΟΣ (ΠΟ), ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO), ΚΛΩΝΑΤΕΞ  (ΚΟ), ΚΛΩΝΑΤΕΞ  (ΠO), ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO), ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ), ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ), ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚΟ), ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ), ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ), ΣΑΟΣ ΦΕΡΡΥΣ (ΚΟ), 
ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ), ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ), ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ), ΒΕΤΑΝΕΤ (ΚΟ), EUROLINE AEEX (ΚΟ), INTERINVEST AEEX (KΟ), MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ), UNITED TEXTILES (ΚΟ), VIVERE (ΚΟ)

XPHMATIΣTHPIO AΘHNΩN
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Ο ΔΗΚΤΗΣ

Α Γ Ο Ρ Ε Σ  &  Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ

Φρένο στη νέα «φούσκα» των 
ΑΠΕ θα επιδιώξει να βάλει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, καθώς τόσο οι αρμό-
διοι φορείς όσο και η ίδια η αγορά 
διαπιστώνει ότι η «υπερθέρμαν-
ση» που παρατηρείται υπονομεύ-
ει την ανάπτυξή της. Το πρόβλη-
μα επικεντρώνεται κυρίως στον 
κλάδο των φωτοβολταϊκών που 
συγκεντρώνει και το υψηλότερο 
επενδυτικό ενδιαφέρον. Μετά 
την πληθώρα αιτήσεων για ισχύ 
από έργα ΑΠΕ  45,55 GW στον 
κύκλο του Δεκεμβρίου, πρόσθετο 
επενδυτικό ενδιαφέρον για έργα 
ισχύος 8,8 GW κατατέθηκε στη 
ΡΑΕ στον κύκλο του Φεβρουαρί-
ου. Τη μερίδα του λέοντος και σε 
αυτόν τον κύκλο συγκεντρώνουν 
τα φωτοβολταϊκά με ισχύ 6 GW, 
ενώ τα αιολικά συγκεντρώνουν 
ισχύ 2,65 GW.

Η πραγματική εικόνα του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
ωστόσο, υπολείπεται κατά πολύ 
αυτού που αποτυπώνεται στις αι-
τήσεις. Αν και είναι νωρίς ακόμη 
για ασφαλή συμπεράσματα, οι 
εκτιμήσεις που διατυπώνονται 
για τον κύκλο του Δεκεμβρίου 
κάνουν λόγο για ένα μεγάλο αριθ-
μό «πλασματικών αιτήσεων» που 
μπορεί να φτάνει και τα 10 GW. 
Οι εκτιμήσεις στηρίζονται στα 
δεδομένα των αντιρρήσεων που 
έχουν φτάσει στη ΡΑΕ από επεν-
δυτές και φορείς κυρίως για το θέ-
μα των επικαλύψεων γης, αφού 
δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδι-
κασία αξιολόγησης για τις βεβαι-
ώσεις άδειας παραγωγού.

Το φαινόμενο των επικαλύψε-
ων, να καταθέτει δηλαδή αίτη-
ση για εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκού στην ίδια έκταση πάνω 
από ένας επενδυτής, που απα-
σχόλησε τη ΡΑΕ και στους προ-
ηγούμενους κύκλους αιτήσεων, 
φαίνεται να έχει διογκωθεί με 
την ενίσχυση του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος και την ένταση 
του ανταγωνισμού κι αυτό γιατί 
το υφιστάμενο πλαίσιο δεν καθι-
στά σε αυτή τη φάση υποχρεωτι-
κό κάποιο τεκμήριο από πλευράς 
των επενδυτών για τη χρήση γης. 
Ετσι, εμφανίζονται αιτήσεις από 
επενδυτές για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών στις ίδιες εκτά-
σεις. Στην περίπτωση που κάποια 
έχει εξασφαλίσει από πριν κάποιο 
προσύμφωνο με τους ιδιοκτήτες 
γης, τα πράγματα είναι πιο απλά, 
αφού το θέμα επιλύεται μεταξύ 
των εταιρειών με αυτή που δεν 
έχει διασφαλίσει κάποιο τίτλο να 
υποχωρεί. Υπάρχουν όμως και 

περιπτώσεις που κανένας επεν-
δυτής δεν διαθέτει κάποιο τίτλο 
ιδιοκτησίας ή ακόμη χειρότερα 
και περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτή-
τες γης ανακαλύπτουν εκ των 
υστέρων ότι το κτήμα τους το 
έχει δεσμεύσει κάποια εταιρεία 
για να εγκαταστήσει φωτοβολ-
ταϊκά πάρκα χωρίς καν να τους 
έχει απευθυνθεί.

Το δεύτερο πρόβλημα που 
οδηγεί σε επενδυτική «φούσκα» 
είναι επίσης η απουσία υποχρέω-
σης απόδειξης κάποιας οικονομι-
κής επιφάνειας του επενδυτή που 
να πιστοποιεί ότι είναι πράγματι 

σε θέση να υλοποιήσει τα έργα 
για τα οποία καταθέτει αίτηση.

Το υπουργείο προωθεί παρεμ-
βάσεις και στα δύο αυτά σκέλη, 
για τις οποίες μάλιστα εξετάζει τη 
δυνατότητα αναδρομικής ισχύος, 
ώστε να ελαφρύνει και το δύσκο-
λο έργο της ΡΑΕ αλλά κυρίως να 
ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με 
τις «πλασματικές» επενδύσεις σε 
ένα αρχικό στάδιο, διευκολύνο-
ντας τον δρόμο για την ταχύτε-
ρη υλοποίηση των πραγματικών 
επενδύσεων. Αυτό που εξετάζεται 
είναι αφενός η θεσμοθέτηση της 
υποχρέωσης κάποιου προσυμφώ-
νου για τη χρήση γης με την κα-
τάθεση της αίτησης και αφετέρου 
η έκδοση εγγυητικής επιστολής.

Παράλληλα, η ΡΑΕ και σε μια 
προσπάθεια να βάλει μια πρώ-
τη τάξη στο θέμα του χωροτα-
ξικού μέχρι να ολοκληρωθεί το 
θεσμικό πλαίσιο, προχωράει σε 
διαγωνισμό για την πρόσληψη 
εξειδικευμένου συμβούλου που 
θα υποδείξει σε ποιες περιοχές 

μπορούν να εγκατασταθούν οι 
διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ (φωτο-
βολταϊκά, αιολικά κ.λπ.) και βάσει 
αυτών να προχωρήσει στη συνέ-
χεια στην αναμόρφωση του γε-
ωπληροφοριακού της χάρτη, τον 
οποίο συμβουλεύονται οι επεν-
δυτές για να χωροθετήσουν από 
μόνοι τους έργα, στη λογική του 
«όποιος προλάβει και βλέπουμε».

Ως ανάχωμα στην υπερπλη-
θώρα έργων θα λειτουργήσει, 
όπως εκτιμούν αρμόδιοι παρά-
γοντες, και ο επόμενος διαγωνι-
σμός που θα υλοποιήσει η ΡΑΕ 
τον Μάιο για 350 MW. Παρότι 
η Αρχή δεν θα έχει προλάβει να 
αξιολογήσει τις 1.857 νέες αιτή-
σεις, εκτιμάται ότι οι τιμές που 
θα διαμορφωθούν από τους «παί-
κτες» που θα συμμετέχουν, θα 
είναι χαμηλές, καθώς πλέον ο 
ανταγωνισμός είναι μεγάλος, και 
έτσι θα αποθαρρυνθούν πολλοί 
από εκείνους που συμμετείχαν 
στον κύκλο Δεκεμβρίου, προσ-
δοκώντας σε υψηλά κέρδη.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχεδιάζει να προχωρήσει στην αναμόρφωση του γεωπληροφοριακού της χάρτη, 
τον οποίο συμβουλεύονται οι επενδυτές για να χωροθετήσουν από μόνοι τους έργα.

Της ΧΡΎΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΎ

Στόχος, να ελαφρυνθεί 
το έργο της ΡΑΕ 
και να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο σε σχέση 
με τις «πλασματικές» 
επενδύσεις.

Διπλή παρέμβαση βάζει φρένο
στη «φούσκα» των αιτήσεων ΑΠΕ
Υποχρεωτικές οι εγγυητικές και το προσύμφωνο για τη χρήση γης

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το 
Twitter, παρέχουν πολύτιμες 
πληροφορίες για τις καταναλω-
τικές συνήθειες των ανθρώπων, 
αλλά και τις επιλογές τους ως 
προς τις τιμές των προϊόντων 
που αποκτούν. Χθες, η Τράπεζα 
της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι κα-
τάρτισε μία δέσμη πειραματικών 
δεικτών, που δημιούργησε από 
το περιεχόμενο εκατομμυρίων 
μηνυμάτων στο συγκεκριμένο 
κοινωνικό δίκτυο, ώστε να εντο-
πίσει με ακρίβεια τη διάθεση των 
καταναλωτών ως προς τις τιμές 
των αγαθών και των υπηρεσιών. 
Αυτό της δίνει περιθώρια να δι-
αμορφώσει ένα ισχυρό νέο ερ-
γαλείο νομισματικής πολιτικής. 
Και η Τράπεζα της Ιταλίας δεν 
είναι η μόνη. Οικονομολόγοι και 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε 
όλο τον κόσμο, στρέφονται ολο-
ένα και περισσότερο στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και σε άλ-
λες μη συμβατικές πηγές για τη 
μέτρηση και αποτύπωση της συ-
μπεριφοράς των καταναλωτών, 

ενόσω ο πληθωρισμός συνεχίζει 
να αποκλίνει των στόχων που 
έχουν τεθεί από πολλές μεγάλες 
κεντρικές τράπεζες. Οι ερευνη-
τές διαπίστωσαν πως οι δείκτες 
τους, βάσει εκατομμυρίων μη-
νυμάτων/τουίτ (tweet), όχι μόνο 
εναρμονίζονταν με την τελική 
καταγραφή του πληθωρισμού και 
τους υπάρχοντες δείκτες σχετικά 
με την προσδοκία τιμών από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ιταλίας, τις κεφαλαιαγορές και 
άλλους παράγοντες πρόγνωσης, 
αλλά και λειτουργούσαν σε πραγ-
ματικό χρόνο, προσφέροντας και 
πιο αναλυτικές λεπτομέρειες. Οι 
συντάκτες της έρευνας των 107 
σελίδων, που αφορά τους νέους 
δείκτες οικονομικής πολιτικής, 
επεσήμαναν το εξής: «Τα απο-
τελέσματα υποδηλώνουν ότι το 
Twitter μπορεί να θεωρηθεί μια 
νέα έγκαιρη πηγή, ώστε να επι-
νοηθεί μία μέθοδος, η οποία θα 
θέτει υπό αμφισβήτηση παγι-
ωμένες αντιλήψεις». Επιπλέον, 

τόνισαν ότι η έρευνα, η οποία 
επικεντρώθηκε στην Ιταλία, θα 
μπορούσε να εκπονηθεί και σε 
άλλες χώρες. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι το Twitter έχει περίπου 
200 εκατομμύρια μηνιαίους ενερ-
γούς χρήστες παγκοσμίως και 
είχε περίπου 10 εκατομμύρια 
ενεργούς χρήστες στην Ιταλία 
το 2019, όπως ανέφεραν οι συ-
ντάκτες της έκθεσης.

Η ανάλυση ξεκίνησε με τη 
συλλογή 11,1 εκατομμυρίων μη-
νυμάτων, τα οποία δημοσιεύθη-
καν στα ιταλικά το διάστημα με-
ταξύ Ιουνίου 2013 και Δεκεμβρίου 
2019 και τα οποία περιείχαν του-
λάχιστον μία από τις λέξεις που 
είχαν επιλεγεί προηγουμένως και 
αφορούσαν τον πληθωρισμό, τις 
τιμές και τη δυναμική των τιμών. 
Οι ερευνητές εξήγησαν το σκε-
πτικό τους. «Επικεντρωθήκαμε σε 
καθαρά ακατέργαστα μηνύματα, 
διότι είχαμε τη διαίσθηση πως 
όσο πιο πολλοί άνθρωποι μιλούν 
για κάτι τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα αυτό να αποτυπώ-
νει τη γνώμη τους και να μπορεί 
να επηρεάσει και τις προσδοκί-
ες άλλων ανθρώπων», είπαν. Στη 
συνέχεια το σύνολο των δεδομέ-
νων τέθηκε υπό επεξεργασία και 
αφαιρέθηκαν στοιχεία διαφημί-
σεων ή τουίτ, που έκαναν χρήση 
της λέξεως «πληθωρισμός» αλλά 
σε μη συναφές περιβάλλον. Με 
αυτόν τον τρόπο μηνύματα, όπως 
#Draghi: «Σώσαμε την Ευρώπη 
από τον αποπληθωρισμό», «Μην 
μετράτε τα κοτόπουλα σας πριν 
εκκολαφθούν!» διατηρήθηκαν, 
ενώ άλλα όχι, όπως το «Μόνο στο 
Baby Glamour, εάν αγοράσετε 
τρία είδη, το λιγότερο ακριβό εί-
ναι δωρεάν. Προσφορές έως τις 
10 Οκτωβρίου».

Το υπόλοιπο σύνολο δεδο-
μένων χρησιμοποιήθηκε για τη 
δημιουργία δύο δεικτών σχετι-
κά με τις προσδοκίες αύξησης ή 
μείωσης του πληθωρισμού, υπο-
λογίζοντας τον ημερήσιο όγκο 
των μηνυμάτων, που περιείχαν 
προεπιλεγμένους συνδυασμούς 
λέξεων, όπως «τιμή ευκαιρίας» ή 
«πολύ υψηλή τιμή». «Το γεγονός 
ότι οικονομικοί παράγοντες μιλά-
νε για υψηλούς λογαριασμούς θα 
πρέπει να αποτυπώνει τις προσ-
δοκίες τους για υψηλότερο πλη-
θωρισμό», επισημαίνει η έκθε-
ση. «Από την άλλη πλευρά, το 
γεγονός πως ορισμένοι άνθρω-
ποι συζητούν σχετικά με τη μεί-
ωση των τιμών του πετρελαί-
ου, θα πρέπει να σχετίζεται με 
τις προσδοκίες για χαμηλότερο 
πληθωρισμό». 

Ως ένα ακόμη εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της 
απελευθέρωσης της αγο-
ράς ηλεκτρισμού αντι-
λαμβάνεται η πλευρά των 
καθετοποιημένων προ-
μηθευτών το μέτρο στο 
οποίο συμφώνησαν κυ-
βέρνηση και θεσμοί για το 
κλείσιμο της εκκρεμότη-
τας με το μονοπώλιο της 

ΔΕΗ στον λιγνίτη. Την άποψη αυτή διατυπώ-
νουν μέσω των απαντήσεων στο ερωτηματο-
λόγιο που τους απηύθυνε η DGcomp για τη 
συμμετοχή τους στο market test που ολοκλη-
ρώθηκε χθες. Αναμένονται η αξιολόγηση των 
απαντήσεων και στη συνέχεια οι τελικοί όροι 
διαμόρφωσης του μηχανισμού μέσω του οποί-
ου η ΔΕΗ θα διαθέτει στους ιδιώτες προμη-
θευτές ενέργεια ίση με το 50% της λιγνιτικής 
της παραγωγής για φέτος και ίση με το 40% 
το 2022 και το 2023. Η ενέργεια θα διατίθεται 
σε σταθερή τιμή και όχι μέσω δημοπρασιών 
η οποία θα είναι κατά ένα ποσοστό χαμηλό-
τερη από την τιμή που διαμορφώνεται στην 
προημερησία αγορά και εξ αυτού του λόγου οι 
καθετοποιημένοι προμηθευτές θεωρούν ότι το 
μέτρο αντιστρατεύεται την ολοκλήρωσή της. 

Την αγορά των δύο τίτλων Tier II της Τράπεζας Πειραιώς 
συστήνει η BNP Paribas, σε ανάλυσή της για την επικεί-
μενη αύξηση κεφαλαίου, επισημαίνοντας ότι ο δρόμος της 
ανάκαμψης για την τράπεζα έχει ανοίξει, αλλά ωστόσο 
παραμένει άγνωστο το πόσα κεφάλαια και πόσος χρόνος 
θα χρειαστούν. Η άντληση 1,1 δισ. ευρώ δεν θα επιλύσει 
όλα τα ζητήματα της Πειραιώς, αλλά θα τη βοηθήσει να 
επιστρέψει σε πορεία ομαλοποίησης και ενδεχομένως να 
καλύψει το χαμένο έδαφος σε σχέση με κάποιες από τις 
υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες. 

Αντιμέτωπη με νέες αγωγές βρίσκεται η MLS 
Πληροφορική. Κατά των ιδρυτών και της δι-
οίκησης της εταιρείας έχουν, ήδη, καταθέσει 
μήνυση τέσσερις κάτοχοι ομολόγων ΜΛΣ02 
που ζητούν την άσκηση ποινικής δίωξης και 
την παραδειγματική τιμωρία τους. Πλέον, η 
Ενωση Ελλήνων Επενδυτών δρομολογεί την 
άσκηση ομαδικών αγωγών και για τον σκοπό 
αυτό καλεί μετόχους και ομολογιούχους να 
συμμετέχουν μαζικά στη διαδικασία, ώστε 
να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Τέλη Ιανου-
αρίου, η MLS με ανακοίνωσή της στο Χρημα-
τιστήριο ανέφερε ότι έχει ζητήσει να έρθει σε 
διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους και 
τους εκπροσώπους τους με απώτερο σκοπό 
την επίτευξη νέας συμφωνίας.

Σταθερός αρωγός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο όμιλος 
Ελληνικά Πετρέλαια προσφέρει 5.000 επιπλέον αντιδρα-
στήρια για το νέο μηχάνημα ανίχνευσης COVID-19 στο 
Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», ένα από τα κύρια 
νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2.  Τα 
νέα αντιδραστήρια DIRECT SARS-COV-2, με τον συνοδό 
εξοπλισμό τους REAL-TIME PCR, παρέχουν τη δυνατότη-
τα ταχύτερης διαγνωστικής διαδικασίας για την ανίχνευ-
ση του κορωνοϊού. H έμπρακτη συνεισφορά του ομίλου 
στοχεύει στην ακόμη μεγαλύτερη και πιο αποτελεσμα-
τική κάλυψη των εκτάκτων αναγκών του νοσοκομείου.

Συμπληρώνεται σταδιακά 
το παζλ των διοικήσεων 
στις θυγατρικές του ομί-
λου «Ελλάκτωρ», με έμ-
φαση σε ένα «μείγμα» από 
στελέχη που αποχώρησαν 
το 2018, όταν συνέβη η 
προηγούμενη διοικητική 
αλλαγή και από νέα πρό-
σωπα. Στην περίπτωση 
πάντως της «Ακτωρ Πα-
ραχωρήσεις», διατηρήθηκε στη θέση του διευ-
θύνοντος συμβούλου ο κ. Γ. Συριανός, πρόσωπο 
κοινής αποδοχής εντός των «κόλπων» της «Ελ-
λάκτωρ» και με σημαντική εμπειρία, στοιχείο 
πολύτιμο ενόψει σειράς κρίσιμων διαγωνισμών 
για την εταιρεία. Ο κ. Συριανός θα πλαισιωθεί 
από τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, που θα ανα-
λάβει τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. (αντί του 
κ. Αν. Καλλιτσάντση, που είχε τον ρόλο αυτό 
μέχρι πρότινος). Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. 
θα είναι επίσης ο κ. Αγγελος Γιόκαρης, γενικός 
διευθυντής της «Παντεχνικής» μέχρι το 2007 και 
μέλος του Δ.Σ. της «Ελλάκτωρ» και της «Ακτωρ 
Παραχωρήσεις», από τότε μέχρι και το 2018. Τα 
άλλα δύο μέλη του Δ.Σ. της «Ακτωρ Παραχω-
ρήσεις» θα είναι ο κ. Κωνστ. Τούμπουρος και 
η κ. Μαρία-Ελένη Νιτσοπούλου.

Η Τράπεζα 
της Ιταλίας 
κατάρτισε δείκτες, 
που δημιούργησε 
από το περιεχόμενο 
εκατομμυρίων 
μηνυμάτων.

Ο λιγνίτης, η ΔΕΗ
και οι προμηθευτές

Κινήσεις ενίσχυσης
της Τράπεζας Πειραιώς

Νέες αγωγές κατά
των ιδρυτών της MLS

Τα ΕΛΠΕ ενισχύουν 
το «Θριάσιο» νοσοκομείο

Αλλαγές στην «Ακτωρ
Παραχωρήσεις»

Το Τwitter γίνεται εργαλείο
νομισματικής πολιτικής

Του STEFANO BERNABEI / REUTERS
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