
Εγκλωβισμένοι στην «Ελπίδα»Αδυναμία 
υπολογισμού 
και παράταση 
από ΕΦΚΑ

Τουρκικές υπερπτήσεις 
στο Καστελλόριζο

Οι ΗΠΑ εξοπλίζουν την Ουκρανία

Σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης έθε-
σε σημαντικό τμήμα της χώρας, κυ-
ρίως στα ανατολικά, από τη Θεσσα-
λία και κάτω, το δεύτερο κύμα της 
κακοκαιρίας «Ελπίς». Η χιονόπτωση 
που έπληξε με μεγάλη σφοδρότητα 
την Αττική χθες προκάλεσε σοβαρά 
προβλήματα. Η ένταση και η διάρκεια 
του φαινομένου, παρά τις σχετικές 
προειδοποιήσεις όλων των προηγού-
μενων ημερών, είχαν ως αποτέλεσμα 
να προκληθούν δυσλειτουργίες στο 
οδικό δίκτυο, στις συγκοινωνίες, στη 
λειτουργία υπηρεσιών. Τα μεγαλύτε-
ρα προβλήματα εκδηλώθηκαν στην 
Αττική Οδό, όπου χιλιάδες οδηγοί 
βρέθηκαν εγκλωβισμένοι για ώρες, 
ενώ αργά χθες το βράδυ χρειάστηκε 
η επέμβαση του στρατού. Οι ακραί-
ες συνθήκες προβλέπεται να συνεχι-
σθούν και σήμερα, ενώ η υποχώρη-
ση του χιονιά αναμένεται να δώσει 
τη θέση της σε παγετό. Το κύμα κα-
κοκαιρίας είναι εντοπισμένο κυρίως 
από τη Θεσσαλία και κάτω.

Γενική αργία σε δημόσιο  
και ιδιωτικό τομέα
Για το θέμα της Αττικής Οδού 
διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα, 
ενώ την αναζήτηση ευθυνών 
από την εταιρεία προανήγγειλε 
και η κυβέρνηση
Λειτούργησαν 46.000  
ψηφιακές τάξεις
Προβλήματα στο δίκτυο  
ηλεκτροδότησης σε αρκετές 
περιοχές της Αττικής

Σελ. 3, 4

Σε παράταση για ένα μήνα 
στους οφειλέτες προκειμένου 
να ενταχθούν στη ρύθμιση 
έως 72 δόσεων των υποχρε-
ώσεων που ανεστάλησαν κα-
τά την περίοδο της πανδημί-
ας θα προχωρήσει ο e-ΕΦΚΑ. 
Ωστόσο, δεν το κάνει για να 
ευθυγραμμισθεί με την αντί-
στοιχη παράταση που δόθηκε 
από το ΥΠΟΙΚ για τις οφειλές 
προς την εφορία, αλλά γιατί ο 

ασφαλιστικός φορέας δεν έχει 
κατορθώσει ακόμη να βεβαι-
ώσει τις οφειλές των επιχει-
ρήσεων. Αρμόδιες πηγές το-
νίζουν πως η βεβαίωση των 
χρεών από το Κέντρο Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ) θα ολοκληρωθεί σύ-
ντομα, προκειμένου στη συ-
νέχεια να ανοίξει η πλατφόρ-
μα για την υποβολή αιτήσεων 
από τις επιχειρήσεις. Σελ. 23

Με υπερπτήσεις ακόμη και στο 
Καστελλόριζο, η Αγκυρα ακύ-
ρωσε το όποιο θετικό μήνυ-
μα θα μπορούσε να εκπέμψει 
η χθεσινή συνεδρίαση της 
Μεικτής Επιτροπής Ελλάδας 

- Τουρκίας, που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα μετά 
σχεδόν 12 χρόνια. Παρά τις 
επαφές, η Αγκυρα συνεχίζει 
να προωθεί την αναθεωρητι-
κή ατζέντα της. Σελ. 5

Ολοκληρωμένα συστήματα 
ασφαλείας, ικανά να αποτρέ-
ψουν έκνομες ενέργειες και 
επιθέσεις και να βοηθήσουν 
στον εντοπισμό και στη σύλ-
ληψη των εμπλεκομένων, έχουν 
εγκαταστήσει τρία ΑΕΙ σε συ-
γκεκριμένα κτίρια, κομβικά για 
τη λειτουργία τους λόγω των 
υποδομών και του εξοπλισμού 
που φιλοξενούν. Μέχρι το τέλος 
Ιουλίου αναμένεται να τοποθε-
τηθούν συστήματα ελέγχου ει-
σόδου σε όλα τα ΑΕΙ, ώστε να 
γίνεται έλεγχος από την επόμε-
νη ακαδημαϊκή χρονιά. Σελ. 6

Πολλαπλά προβλήματα από την πρωτοφανή κακοκαιρία στην Αττική

Για τα χρέη της πανδημίας

Ενώ συνεδρίαζε η Μεικτή Επιτροπή

Σε τρία μεγάλα ΑΕΙ
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Σ Η Μ Ε ΡΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Στο αρχείο 
οι φάκελοι  
Γεωργιάδη,  
Αβραμόπουλου
Στο αρχείο τέθηκαν από την 
Οικονομική Εισαγγελία, έπειτα  
από πέντε χρόνια ερευνών  
για τη διαπίστωση παράνομων 
πρακτικών από τη Novartis, οι 
φάκελοι που αφορούσαν τον 
υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι 
Γεωργιάδη και τον πρώην επίτροπο 
Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σελ. 6
 

 ● Τζαμί: Ανησυχία για αναβάθμιση 
της δράσης νεοναζιστικών ομάδων 
προκαλεί στις Αρχές η βομβιστική 
επίθεση που σημειώθηκε τα 
ξημερώματα της Κυριακής  
με στόχο αυτοσχέδιο τζαμί  
στα Πατήσια. Σελ. 8

Θ Ε Ω Ρ Ε Ι Ο

Επιστροφή 
της ευρωλίστας

Σελ. 2

 
 ● Δράμα: Σε μπελάδες μπαίνει  

η χολιγουντιανή παραγωγή  
που πρόκειται να γυριστεί 
στην ευρύτερη περιοχή της 
Δράμας, έπειτα από τις διαρροές 
πληροφοριών που υπήρξαν  
μέσα στο περασμένο 
Σαββατοκύριακο. Σελ. 15

 ● Αντώνης Κλάψης: Ενα  
πυκνό πορτρέτο του κομβικού 
έτους 1974 μας προσφέρει το νέο 
βιβλίο του Αντώνη Κλάψη, καθηγητή 
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σχέσεων. Σελ. 14

Πεπεισμένος ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί πλέον ισχυρό ενδεχόμενο, ο Αμερικανός 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σκληραίνει τη στάση του, ενισχύοντας στρατιωτικά το Κίεβο. Στη φωτογραφία, 
το πρώτο φορτίο αμερικανικού πολεμικού υλικού, που προορίζεται για την πρώτη γραμμή του μετώπου, 
φτάνει στην Ουκρανία. Σελ. 9, 10

Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν οι οδηγοί όχι μόνο στην Αττική Οδό, αλλά σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο του λεκα-
νοπεδίου χθες από την έντονη και παρατεταμένη χιονόπτωση. Οι κυκλοφοριακές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος του 
οδικού δικτύου ήταν άσχημες και σε πολλές περιπτώσεις επιδεινώθηκαν από ακινητοποιημένα οχήματα. 
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Ετοιμα 
τα συστήματα 
ασφαλείας 

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Σόου
Οι πολίτες ψήφισαν περιφε-
ρειάρχες για τις δύσκολες κα-
ταστάσεις. Ο νόμος τούς δίνει 
αρμοδιότητες τοπικών «πρωθυ-
πουργών». Οι πολίτες εξοργίζο-
νται, όμως, όταν τους βλέπουν 
σε αλλεπάλληλες τηλεοπτικές 
εμφανίσεις, να πετούν –την 
ώρα της κρίσης– το μπαλάκι 
των ευθυνών. Εξίσου εξοργι-
στική είναι και η ανεπάρκεια 
των ιδιωτών που έχουν αναλά-
βει τη λειτουργία έργων κοι-
νής ωφελείας. Αυτό που ζει η 
Αττική είναι πρωτόγνωρο. Δεν 
αντιμετωπίζεται με σόου, ούτε 
με απόσειση ευθυνών. 

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ VIVA WALLET - JP MORGAN
ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ DEAL

ΣΕΛΙΔΑ 5 ΣΕΛΙΔΑ 25

74 χρόνια μετά

Μία επιστολή που έστειλαν τον Ιούλιο του 1948 οι 
ηγετικές μορφές του τότε Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδος, Μάρκος Βαφειάδης και Νίκος Ζαχαριάδης, 
στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος 
της Σοβιετικής Ενωσης αποτελεί ένα από τα έγγραφα 
που δημοσίευσε τις τελευταίες ημέρες ένας Ρώσος κα-
θηγητής στο Twitter. «Επικαλούμαστε την αρωγή σας 
στα παρακάτω σημεία», έγραφαν, ζητώντας από τους 
Σοβιετικούς να παρέμβουν, για να μην τους κλείσουν οι 
Αλβανοί τα σύνορα. Σελ. 7

Σ Χ Ο Λ Ι Ο | Τ ο υ  Π α ν Τ ε λ η  Μ Π ο υ κ α λ α

Τα μικρά, τα ψιλά και τα επιτελικά
Στον τρίτο χρόνο της πανδημίας πια, 
βρισκόμαστε στον αστερισμό μιας με-
τάλλαξης που το όνομά της, «Ομικρον», 
ενδέχεται να λειτουργεί παραμυθητικά, 
δηλαδή παραπλανητικά. Στην ακοή των 
Ελλήνων και όσων ξένων διακρίνουν το 
νόημα μέσα στον ήχο, το «μικρό» ακού-
γεται καθησυχαστικό, ήπιο: «Περάσαμε 
τη μεγάλη μπόρα και τώρα αντιμετωπί-
ζουμε το ασθενές υπόλοιπο». 
Αυτό το μήνυμα άρχισε ν’ ακούγεται με 
τα πρώτα κρούσματα της «Ομικρον», σαν 
να το υπαγόρευε το ψευτοπαρηγορητι-
κό όνομα της μετάλλαξης. Και παρά τις 
ημερήσιες εκατόμβες, αλλά και τις προ-
ειδοποιήσεις του ΠΟΥ, η εκπομπή του 
σφαλερού χαλαρωτικού μηνύματος από 
τα επίσημα χείλη (τα κυβερνητικά και όσα 
επιστημονικά συντονίζονται με πολιτι-
κές επιθυμίες) συνεχίστηκε, αφού και 
εδώ οι «ανάγκες της ελεύθερης αγοράς» 
επιβάλλονται ως ύψιστη προτεραιότητα. 

Δυστυχώς, η εποχή της πανδημίας κα-
τέδειξε ότι ο ΠΟΥ επιδρά στα κοινά όσο 
και ο ΟΗΕ. Η φωνή του για εμβολιαστική 
ενίσχυση των φτωχών χωρών ακούγε-
ται όσο ακούγεται η υπέρ ειρήνης φωνή 
του ΟΗΕ. 
Από την πανδημία στην Πανδώρα. Και 
στο πιθάρι της, όπου απόμεινε μονάχη η 
Ελπίδα, όταν η μοιραία Πανδώρα πρόλα-
βε να βάλει το πώμα. Μετά το δέλτα του 
«Διομήδη», της αμέσως προηγούμενης 
κακοκαιρίας, οι μετεωρολόγοι είχαν να 
επιλέξουν όνομα από το γράμμα έψιλον. 
Και διάλεξαν την Ελπίδα, ίσως με κριτή-
ρια αποτροπαϊκά ή εξευμενιστικά, απευ-
θυνόμενοι βέβαια στην πολιτεία, όχι στις 
μικρές και μεγάλες θεότητες. Λάθεψαν 
όμως, γιατί δεν προέβλεψαν ότι η ονο-
ματοδοτική τους επιλογή θα ακύρωνε την 
ίδια τη σημασία των προειδοποιήσεών 
τους: Κυβέρνηση, περιφέρειες και δήμοι 
άκουσαν «Ελπίδα», επηρεάστηκαν από το 

ευχάριστο νόημά της και από το μετρια-
στικό έψιλον στην αρχή της, και προτίμη-
σαν να πιστέψουν ότι τα προβλήματα δεν 
θα είναι σοβαρά αλλά ψιλά και ευχερώς 
αντιμετωπίσιμα.
Τώρα, με πολλά και σοβαρά προβλήματα 
να εκθέτουν ξανά τον κρατικό μηχανισμό, 
όσοι τον συναπαρτίζουν μιλούν για «πρω-
τοφανείς συνθήκες». Τίποτε το πρωτο-
φανές, όμως, στην επιτελικώς αυτοα-
θωωτική ρητορική τους, στην πλημμελή 
προετοιμασία, στη μετακύλιση ευθυνών. 
Με τους υπουργούς Επιμηθείς, τους πε-
ριφερειάρχες Αννες και τους δημάρχους 
Καϊάφες, το πιθάρι της Πανδώρας και 
της Ελπίδας μοιάζει με το τρύπιο πιθάρι 
των Δαναΐδων. Οσο για τους επιχειρημα-
τίες, οι πολύωροι εγκλωβισμοί οδηγών 
στην πανάκριβη Αττική Οδό δείχνουν ότι 
οι (σχεδόν) ιδιοκτήτες των δρόμων απει-
λούν τα πρωτεία απρονοησίας της κρατι-
κής μηχανής.
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90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ...
25-1-1932

ΞΕΝΩΝΕΣ: Ο «Ελληνικός Οργανισμός Του-
ρισμού» –ασχέτως πάσης άλλης επιφυλάξε-
ως ως προς τον τρόπον των κατευθύνσεων 
αυτού– έβαλε κάτω τον χάρτη της Ελλάδος 
και εσημείωσεν επί του παρόντος τέσσα-
ρας τοποθεσίας συγκεντρώσεως κόσμου 
εγχωρίων και ξένων επισκεπτών και στε-
ρουμένας ξενοδοχείων. Τέσσαρες τοποθε-
σίαι. Τέσσαρες ξενώνες. Σούνιον [φωτ.], 
Δήλος, Κόρινθος, Φαιστός. Πρόκειται περί 
έργου αξίου κάθε επαίνου. 
 
ΒΕΣΣΑΡΑΒΙΑ: Τηλεγραφούν εκ Βουκου-
ρεστίου ότι αι ρουμανοσοβιετικαί δια-
πραγματεύσεις διεκόπησαν. Αφορμή εις 
την διακοπήν [...] υπήρξεν το ζήτημα της 
Βεσσαραβίας. Η ρουμανική αντιπροσω-
πεία είχε ζητήση να συμπεριληφθή εις το 
σύμφωνον διάταξις διά της οποίας η Ρωσ-
σία θα ανεγνώριζε την νομιμότητα της κα-
τοχής της Βεσσαραβίας υπό της Ρουμανί-
ας. Η ρωσσική αντιπροσωπεία αντέταξε 
απόλυτον άρνησιν, λόγω δε της εκατέρω-
θεν αδιαλλάκτου στάσεως, επήλθε διακο-
πή των διαπραγματεύσεων. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Την επομένην ακριβώς 
ημέραν καθ’ ην εγένετο εις την Γαλλίαν 
γνωστή η είδησις ότι η Γερμανία είχε την 
απόφασιν να μη πληρώση πλέον ουδέ λε-
πτόν δι’ επανορθώσεις, συνέβη εν Παρισί-
οις εν γεγονός χαρακτηριστικώτατον: Εις 
το χρηματιστήριον, το οποίον αποτελεί τον 
σφυγμόν της οικονομικής και χρηματιστη-
ριακής ζωής της χώρας, αι αξίαι αντί να πέ-
σουν παταγωδώς, όπως όλοι σχεδόν προέ-
βλεπον, απέδειξαν μεγίστην σταθερότητα.

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

Το χιόνι που έπεσε βαρύ πάνω 
στις Κυκλάδες, στη Δήλο, ήταν 
περισσότερο σαν μικρό παγω-
μένο χάδι στα πράσινα χειμω-
νιάτικα χορταράκια και στους 
κίονες. Ετσι, οι εικόνες που 
έστειλε αποκλειστικά στη στή-
λη η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυ-
κλάδων το δείχνουν να καλύ-
πτει απαλά το χώμα, την πέτρα 
και τα μνημεία. Στον ορίζοντα 
τα γειτονικά μέρη έχουν πραγ-
ματικά σκεπαστεί από λευκό 
πέπλο, αλλά φαίνεται ότι στο 
ιερό νησί ο προστάτης Απόλλω-
νας έκανε το θαύμα του: «Στην 
πραγματικότητα αυτό αφορά 
τη γεωμορφολογία της Δήλου. 
Το πιο ψηλό σημείο είναι μόλις 
115 μέτρα, σε αντίθεση με τη 
Μύκονο, την Τήνο και τη Νά-
ξο, με μεγαλύτερα υψώματα 
με στέρεους όγκους που συ-
γκρατούν το κρύο, τη βροχή, 
το χιόνι. Εμείς εδώ έχουμε ένα 
φαινόμενο που λέγεται αλατο-
νέφωση, με την υγρασία της 
θάλασσας να μοιάζει με σπρέι 
που συνήθως καταστρέφει κου-
φώματα, ξύλινες επιφάνειες και 
ταλαιπωρεί και τα αρχαία», μας 
εξηγεί ο Θέμης Βάκουλης, επι-
κεφαλής των αρχαιολόγων, που 
μαζί με τους φύλακες υπηρε-
τούν στο νησί με αφοσίωση, 
πολύ συχνά κάτω από δύσκο-
λες συνθήκες. Και τώρα; Με 
το ψύχος; «Εχουμε μείνει πε-
ρίπου 15 άνθρωποι στη Δήλο, 
δηλαδή οι μόνιμοι μαζί με τους 
εργαζομένους σε συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα και 
σε ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή γί-
νονται έργα για τον εκσυγχρο-
νισμό των ξενώνων όπου ζει 
το μόνιμο προσωπικό, κατα-
σκευή εργοταξιακών ξενώνων 
όπου θα διαβιούν οι εποχικοί 
εργαζόμενοι αλλά και αποκα-

ταστάσεις σε μνημεία». Οπως 
μας εξηγεί, η ζωή στη Δήλο τον 
χειμώνα είναι, έτσι κι αλλιώς, 
απομονωμένη: «Υπήρχαν μέρες 
που ήμουν εντελώς μόνος, ενώ 
πέρυσι τα  Χριστούγεννα ο αρ-
χιφύλακας Χρήστος Ξυπτεράς 
έκανε ολομόναχος γιορτές για 
να μπορέσουμε εμείς οι υπό-
λοιποι να φύγουμε. Υπάρχουν 
περιπτώσεις με πολλά μποφόρ 
που μένουμε αποκλεισμένοι 
στο νησί, και δεν γίνεται να 

περάσουμε ούτε απέναντι στη 
Μύκονο για ψώνια ή για ψυχα-
γωγία», λέει ο Θέμης Βάκουλης, 
που κοντεύει να κλείσει επτά 
χρόνια στη θέση αυτή, ένα πό-
στο που πολλοί αποφεύγουν, 
όχι όμως και εκείνος.

Πάντως, όπως μας εξηγεί, 
ήδη από το 2016, και με την 
εποπτεία του αφοσιωμένου 
εφόρου Δημήτρη Αθανασού-
λη, έχουν γίνει πολλά έργα βελ-
τίωσης της ζωής των εργαζο-

μένων στη Δήλο: «Δεν έχουμε 
πια διακοπές ρεύματος γιατί το 
νησί συνδέθηκε με το εθνικό 
δίκτυο ηλεκτροδότησης, οπό-
τε δεν κινδυνεύουμε να χα-
λάσουν οι ηλεκτρικές μας συ-
σκευές από τις αυξομειώσεις 
στην τάση. Φανταστείτε, λ.χ., 
ότι τέτοιες παγωμένες ημέρες 
θα μπορούσαμε να μην έχουμε 
καλοριφέρ, το μόνο θερμαντικό 
μέσο, καθώς είναι δύσκολο να 
φέρουμε εδώ πετρέλαιο ή καυ-

σόξυλα. Εχουμε Wi-Fi ύστερα 
από μια πολιτιστική χορηγία 
της Cosmote. Και τα σπίτια 
των 20 τ.μ. στα οποία κατοι-
κούμε έχουν αρχίσει να ανα-
καινίζονται. Οσο και να υπο-
λείπονται σε ανέσεις, ξυπνάμε 
το πρωί και ανοίγουμε τα μά-
τια για να δούμε μια μοναδική 
ομορφιά», λέει στη στήλη λί-
γο πριν κλείσει το τηλέφωνο. 
 

athinaika@kathimerini.gr
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Πολύ λιγότερο χιόνι έπεσε στη Δήλο. Ο εμβληματικός ναός της Ισιδος.

Το θέατρο με τα χειμωνιάτικα χορτάρια. Η Μύκονος στα λευκά απέναντι.
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Καρτ ποστάλ στα «Αθηναϊκά» από τους αρχαιολόγους στην (ελαφρώς) χιονισμένη Δήλο

Το μπαλάκι και 
η στάση Μαξίμου

Ποιος φταίει για το κυκλοφορια-
κό χάος και τους εγκλωβισμούς 
πολιτών στην καρδιά της Αθή-
νας για ένα φαινόμενο που το 
ξέραμε εδώ και τουλάχιστον 
μία εβδομάδα; Ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης πέταξε 
πρώτος το γνωστό μπαλάκι, που 
εμφανίζεται πάντα σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις, προς τη «Νέα Οδό» 
λέγοντας πως έπρεπε να είχε 
υπολογίσει περισσότερα εκχιο-
νιστικά. Η «Νέα Οδός» απάντη-
σε πως έλαβε όλα τα μέτρα, ενώ 
στην Κατεχάκη υπήρχαν καταγ-
γελίες οδηγών για απουσία της 
Τροχαίας. Το Μαξίμου παρακο-
λουθούσε στενά όλη την εξέλι-
ξη του φαινομένου και τα πολλά 
προβλήματα που δημιουργήθη-
καν, αποφεύγοντας ωστόσο να 
πάρει θέση για τις ευθύνες του 
χάους. Μόλις περάσει το φαινό-
μενο με τα λιγότερα δυνατά προ-
βλήματα, θα γίνει και αυτό, όπως 
μου μεταφέρθηκε αρμοδίως.

 

Συνεχείς 
συσκέψεις

Από την πλευρά του, ο υπoυργός 
Πολιτικής Προστασίας Χρ. Στυ-
λιανίδης βρισκόταν όλη την Κυ-
ριακή στο γραφείο του κάνο-
ντας συνεχείς συσκέψεις για την 
εξέλιξη του φαινομένου. Μία 
λεπτομέρεια που μου μεταφέρ-
θηκε είναι πως οι προβλέψεις 
έλεγαν για έντονα καιρικά φαι-
νόμενα από τις 12 το μεσημέρι 
και μετά. Τα φαινόμενα ήρθαν 
αρκετές ώρες νωρίτερα, κάτι που 

ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο τελικά. 
Το κρισιμότερο, ωστόσο, ήταν η 
διαχείριση της «Αττικής Οδού», 
που διαβεβαίωνε πως θα κρα-
τήσει τον δρόμο ανοικτό, όπως 
αποκάλυψε ο κ. Στυλιανίδης.   

 

Fake 
μεταγραφή

Επειδή η λύση της συνεργασί-
ας μεταξύ Ν.Δ. και Κύρτσου εί-

ναι θέμα χρόνου –το Μαξίμου 
απλώς θα το κάνει όποτε κρί-
νει ότι είναι η καλύτερη στιγ-
μή–, πολλοί έχουν αρχίσει να 
συζητούν το ενδεχόμενο μετα-
γραφής του Γιώργου Κύρτσου 
στο... ΚΙΝΑΛ, λόγω της γνω-
ριμίας του με τον Ανδρουλά-
κη από τις Βρυξέλλες. Τέτοιο 
σενάριο όμως δεν υπάρχει. Η 
σχέση των δύο είναι όντως 
καλή και υπάρχει αλληλοεκτί-
μηση, αλλά αυτό απέχει πολύ 

από το να φτάσει σε ένταξη 
Κύρτσου στο κόμμα.

 

Επιστρέφει 
η ευρωλίστα

Ετοιμο είναι το σχέδιο της κυ-
βέρνησης για επιστροφή στη 
λίστα και απλώς θα βγει την 
κατάλληλη χρονική περίοδο. 
Θεωρώ πως αυτή θα είναι με-
τά τις εκλογές, καθώς έως τότε 

δεν έχει κανένα απολύτως νόη-
μα να ανακινήσει η κυβέρνηση 
ζήτημα ευρωεκλογών. Η φιλο-
σοφία γύρω από την επιστρο-
φή της ευρωλίστας είναι πως 
η εκπροσώπηση στα ευρωπα-
ϊκά φόρα είναι πολύ σημαντική 
υπόθεση για να την αναλαμ-
βάνουν αυτοί που ψηφίζονται 
με κριτήρια όπως η αναγνωρι-
σιμότητα και η διασημότητα, 
που είναι απαραίτητες για να 
εκλεγείς πανελλαδικά.

Στους πόσους γίνεσαι συνιστώ-
σα; Η τετραμελής ομάδα των 
πρώην εκσυγχρονιστών, πάντως, 
αισθάνεται συνιστώσα. Απόδει-
ξη ότι εξέδωσε και ανακοίνωση 
- παρέμβαση στα εσωκομματι-
κά, υπερασπιζόμενη τις θέσεις 
Τσίπρα για το καταστατικό και 
ζητώντας εσωκομματική καταλ-
λαγή – «αποδοκιμάζουμε κάθε 
προσπάθεια δαιμονοποίησης και 
ζητάμε να πέσουν οι τόνοι». Ως 
οιονεί επικεφαλής της οιονεί 
συνιστώσας των αναχρονιστών, 
ο βετεράνος Νίκος Μπίστης εκτί-
μησε μάλιστα (στον ΣΚΑΪ) ότι η 
άνοδος του ΚΙΝΑΛ είναι θετική 
εξέλιξη γιατί παράγει κεντροα-
ριστερή πλειοψηφία. Με βάση 
ποια εκλογική αριθμητική, της 
πρώτης ή της δεύτερης κάλπης, 
θα μπορούσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙ-
ΝΑΛ να σχηματίσουν κυβερνη-
τική πλειοψηφία; Αυτό δεν το 
εξήγησε ο πολυταξιδεμένος 
παράγοντας. Αλλά μπορεί να 
εμπιστευθεί κανείς το παλιό 
αξίωμα που λέει ότι δεν χρει-
άζεσαι τα γκάλοπ, όταν ξέρεις 
ποιον υποστηρίζει ο Μπίστης.

M E M O

Παράσταση  
ήττας
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Στέντωρ
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διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό,
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Nόμος 2121/1993
και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Eλλάδα.
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• Ο Ανδρέας Πετρουλάκης απουσιάζει σε άδεια.

Η ευχάριστη πλευρά μιας πολύ δύσκολης ημέρας.
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Ετοιμότητα επέδειξαν εκπαιδευτικοί 
και μαθητές σε δημόσια και ιδι-
ωτικά σχολεία να περάσουν από 
χθες το πρωί στην τηλεκπαίδευση, 
ύστερα από την οδηγία που έλα-
βαν από το υπουργείο Παιδείας 
την Κυριακή το απόγευμα, λόγω 
της επερχόμενης κακοκαιρίας. Η 
τηλεκπαίδευση θα συνεχιστεί και 
σήμερα, ενώ δεν αποκλείεται να 
παραταθεί εάν αυτό κριθεί απα-
ραίτητο κατά τόπους από τους 
αρμόδιους της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. Βεβαίως, χθες αρκετοί μα-
θητές επέλεξαν να απουσιάσουν, 
ενώ δεν έλειψαν οι διαμαρτυρίες 
από εκπαιδευτικούς που ζήτησαν 
εξοπλισμό και πιο έγκαιρη προε-
τοιμασία των σχολείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
υπ. Παιδείας, πάνω από 46.000 
ψηφιακές τάξεις σε δημόσια 
σχολεία λειτούργησαν από χθες 
το πρωί στις περιοχές όπου τα 
σχολεία ήταν κλειστά. Ηδη, από 
το απόγευμα της Κυριακής, το 
γραφείο του αρμόδιου γενικού 
γραμματέα Αλέξανδρου Κόπτση 
ενημέρωσε τις Διευθύνσεις Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τα τηλεμαθήμα-
τα στην περίπτωση που η τοπική 
αυτοδιοίκηση της περιοχής απο-
φάσιζε την αναστολή λειτουργίας 
σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προ-
στασία, για τη λειτουργία της τη-
λεκπαίδευσης, αντί της διά ζώσης, 
συνυπολογίστηκε, εκτός από τις 
δυσκολίες μετακίνησης μαθητών 
και εκπαιδευτικών, το γεγονός ότι 
οι μαθητές θα έπρεπε να κάνουν 
μάθημα με ανοιχτά παράθυρα λό-
γω των πρωτοκόλλων COVID υπό 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, και 
με κίνδυνο να χρειαστεί να επι-
στρέψουν στα σπίτια τους χθες 
το μεσημέρι ενώ θα είχαν ήδη 
ξεκινήσει έντονες χιονοπτώσεις. 
Πάντως, πολλοί μαθητές παρα-
κολούθησαν σε χαλαρό ρυθμό τα 
μαθήματα, φαινόμενο που παρα-
τηρήθηκε κυρίως σε μαθητές του 
Δημοτικού, που προτίμησαν το 
παιχνίδι με το χιόνι, όπως ανέφε-
ραν στελέχη της ΔΟΕ στην «Κ».

Η αντιπολίτευση επέκρινε την 
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας 

για την τηλεκπαίδευση. Ο Τομέ-
ας Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ανέφε-
ρε ότι «παρότι εκκρεμεί η πλή-
ρης συμμόρφωση του υπουργείου 
στις καταδικαστικές αποφάσεις 
της Αρχής Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα, η 
υπουργός δίνει εντολή στους εκ-
παιδευτικούς να κάνουν χρήση 
του Webex και να παράσχουν 
τηλεκπαίδευση στους μαθητές. 
Δηλαδή, να παρανομήσουν! Το 
ίδιο επιχείρησε να κάνει και στα 
υπό κατάληψη σχολεία και εισέ-
πραξε την ομόθυμη αντίδραση 
των εκπαιδευτικών», ενώ πρόσθε-
σε ότι «η ηγεσία του υπουργείου 
δεν ενημέρωσε εγκαίρως τους εκ-
παιδευτικούς, αδυνατώντας να 
καταλάβει πόση προετοιμασία 
χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να 
οργανώσει το μάθημα και το “υλι-
κό” του για να σταθεί, όπως πρέ-
πει, μπροστά στους μαθητές του 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Είναι τέτοια η πολιτική πίεση και 
τόσο το επικοινωνιακό άγχος της 
κυβέρνησης και του συγκεκριμέ-
νου υπουργείου, που είναι ικανοί 

να εναλλάσσουν καθημερινά το 
τραγικό με το γελοίο». Η Διδα-
σκαλική Ομοσπονδία κάλεσε την 
ηγεσία του υπουργείου «να αποσύ-
ρει τις νομοθετικές διατάξεις που 
γενικεύουν την τηλεκπαίδευση 
εκτός πανδημίας και τις εντολές 
για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση 
στα σχολεία που κλείνουν λόγω 
κακοκαιρίας» και «να εξοπλίσει 
όλες τις σχολικές μονάδες ώστε η 
τηλεκπαίδευση να πραγματοποι-
είται εντός των σχολείων».

Τέλος, φροντιστήρια και κέ-
ντρα ξένων γλωσσών λειτούργη-
σαν με τηλεκπαίδευση, με τους 
εκπροσώπους των εκπαιδευτικών 
να δηλώνουν όπως «σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του ν. 4808/2021, κά-
θε επιχείρηση του ιδιωτικού το-
μέα που δεν παρέχει εξοπλισμό 
στον χώρο της για τηλεργασία, 
υποχρεούται να καλύψει το ανά-
λογο κόστος για την επικοινωνία, 
τη  συντήρηση του εξοπλισμού 
και της οικιακού χώρου εργασί-
ας, που καταβάλλεται επιπλέον 
του μισθού».

ΑΠ. Λ.

Λειτούργησαν 46.000 ψηφιακές τάξεις

Τ Ο  Θ Ε Μ Α

Η χιονόπτωση στην Αττική ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ και αναμενόταν να κρατήσει απτόητη για τουλάχι-
στον 16 ώρες ανά περιοχή, σύμφωνα με την εκτίμηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σχεδόν αδύνατες ήταν χθες οι με-
τακινήσεις σε όλο το λεκανοπέ-
διο εξαιτίας των έντονων για τα 
δεδομένα της Αττικής καιρικών 
φαινομένων. Η έντονη χιονό-
πτωση και ο ισχυρός παγετός 
προκάλεσαν σοβαρά προβλήμα-
τα στην κίνηση στους δρόμους. 
Οι μετακινήσεις με Ι.Χ., με τα 
μικροατυχήματα να σημειώνο-
νται συστηματικά, προκάλεσαν 
ακόμα μεγαλύτερα προβλήμα-
τα. Σημαντικές δυσκολίες υπήρ-
ξαν και στη λειτουργία των μέ-
σων μαζικής μεταφοράς, καθώς 
τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν 
μπορούσαν να κινηθούν σε τμή-
μα του δικτύου τους λόγω παγε-

τού και χιονιού στους δρόμους, 
ενώ προβλήματα σημειώθηκαν 
και στο δίκτυο των μέσων στα-
θερής τροχιάς. Τα σοβαρότερα 
προβλήματα καταγράφηκαν στον 
ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και στο 
τραμ, καθώς και τα δύο μέσα κι-
νούνται σε ανοιχτό δίκτυο, ενώ 
από το μεσημέρι και μετά η πρω-
τεύουσα έμεινε χωρίς λεωφορεία 
και τρόλεϊ.

Από χθες το πρωί διεκόπη η 
κυκλοφορία των συρμών του με-
τρό από και προς το αεροδρό-
μιο. Οι επιβάτες του μετρό με 
κατεύθυνση το αεροδρόμιο με-
τεπιβιβάζονταν στον σταθμό 
«Δουκίσσης Πλακεντίας» στον 

προαστιακό σιδηρόδρομο για να 
φθάσουν στον τελικό προορι-
σμό τους. Ταυτόχρονα, έως τη 
μία το μεσημέρι τα δρομολόγια 
του τραμ τερμάτιζαν στη στάση 
«Λ. Βουλιαγμένης» λόγω έντονης 
ολισθηρότητας. Από το μεσημέρι 
και μετά αποκαταστάθηκε η πλή-

ρης κυκλοφορία του τραμ. Σοβα-
ρά προβλήματα καταγράφηκαν 
στα δρομολόγια της γραμμής 1 
του μετρό (πρώην ΗΣΑΠ), καθώς 
το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύ-
ου είναι υπέργειο. Ειδικότερα, η 
κίνηση διεξαγόταν μεταξύ Πει-
ραιά και σταθμού «Ειρήνη», ενώ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 
εκτελούνταν εργασίες εκχιονι-
σμού στο τμήμα Ειρήνη - Κηφι-
σιά με στόχο την εξυπηρέτηση 
των μετακινήσεων.

Εως το μεσημέρι οι λεωφο-
ρειακές γραμμές που εξυπη-
ρετούνταν από τα αμαξοστά-
σια Λιοσίων και Ανθούσας δεν 
πραγματοποιούνταν. Περίπου 

στις 3 το μεσημέρι οι ΟΣΥ (Οδι-
κές Συγκοινωνίες) προχώρησαν 
σε απόσυρση του συνόλου του 
στόλου λεωφορείων και τρόλεϊ 
προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι όσα κινούνταν στην πόλη 
θα μπορούσαν να φθάσουν στα 
αμαξοστάσια. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προ-
έβη σε αναστολή όλων των απο-
γευματινών δρομολογίων του 
Προαστιακού στο τμήμα Κορω-
πί - Κάντζα. Παράλληλα ακυρώ-
θηκαν τα χθεσινά δρομολόγια 
των αμαξοστοιχιών 1546, 1551, 
1554, 1559 στο τμήμα Aθήνα - 
Xαλκίδα και τα δρομολόγια των 
αμαξοστοιχιών 2230, 2231, 2238, 
2239, 2246, 2247 στο τμήμα Αε-

ροδρόμιο - A. Λιόσια. Λόγω υψη-
λής συγκέντρωσης χιονιού στις 
γραμμές του ΟΣΕ η αμαξοστοιχία 
54 αντιμετώπισε πρόβλημα κο-
ντά στη Λειβαδιά. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
προχώρησε σε δρομολόγηση νέ-
ας μηχανής προκειμένου να ολο-
κληρωθεί το δρομολόγιο. Ανοιχτό 
παρέμεινε χθες το αεροδρόμιο 
«Ελ. Βενιζέλος», καθώς καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ημέρας εκτελού-
νταν εργασίες εκχιονισμού στις 
πίστες και αποπαγοποιήσεις στα 
αεροσκάφη. Ωστόσο, ακυρώθη-
κε σημαντικός αριθμός πτήσεων 
κυρίως λόγω προβλημάτων στα 
αεροδρόμια προορισμού.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ

Από χθες το πρωί 
διεκόπη η κυκλοφορία 
των συρμών 
του μετρό από και προς 
το αεροδρόμιο.

Χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ η Αθήνα εξαιτίας της κακοκαιρίας

Να αναζητηθούν ευθύνες από την 
εταιρεία «Αττική Οδό» για το 
κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου 
χθες το πρωί, ζήτησε ο υπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας Χρή-
στος Στυλιανίδης. Για το χάος 
που επικράτησε στην κομβική 
οδική αρτηρία και την πολύω-
ρη ταλαιπωρία των οδηγών, η 
προϊσταμένη της Εισαγγελίας 
της Αθήνας Σωτηρία Παπαγε-
ωργακοπούλου διέταξε προκα-
ταρκτική έρευνα για αναζήτη-
ση ευθυνών για το αδίκημα της 
παρακώλυσης συγκοινωνιών 
Από την πλευρά της, η «Αττική 
Οδός» απαντά ότι δεν εισακού-
σθηκε αίτημά της να μην επι-
τραπεί η κυκλοφορία βαρέων 
οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας, κάτι που αποφα-
σίστηκε το μεσημέρι και αφού 
ο δρόμος παρουσίαζε σοβαρά 
προβλήματα.

Χθες η κίνηση στην Αττι-
κή Οδό διεξαγόταν για ώρες 
με πολλά προβλήματα και με-
γάλες αναμονές, ενώ ανά δια-
στήματα μεγάλα τμήματα του 
δρόμου «έκλειναν», καθώς το 
παραμικρό ατύχημα αρκούσε 
για να προκληθούν μποτιλια-
ρίσματα χιλιομέτρων. Το κύριο 
πρόβλημα φαίνεται να ήταν ότι 
η ξαφνική χιονόπτωση «βρή-
κε» χιλιάδες οδηγούς και βαριά 
φορτηγά μέσα στον αυτοκινη-
τόδρομο, χωρίς την κατάλληλη 
προετοιμασία. Σύμφωνα πάντα 
με την «Αττική Οδό», από τις 
8 έως τις 10 το πρωί εισήλθαν 
στον αυτοκινητόδρομο 30.000 
οχήματα, μόλις 20-30% λιγότε-
ρα από ό,τι άλλες ημέρες.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, 
πολλά από τα προβλήματα προ-
κλήθηκαν «εξαιτίας οχημάτων 
που ακινητοποιήθηκαν είτε  
λόγω μηχανικής βλάβης είτε 
φόβου και έλλειψης εμπειρίας 
των οδηγών τους, με αποτέλε-
σμα να διακοπεί η κυκλοφορία 
και να δημιουργηθούν μεγάλες 
ουρές. (...) 

Στο ύψος του Γέρακα μάλιστα 
“δίπλωσαν” νταλίκες, οι οποίες 
είχαν κλείσει κάθετα τον δρόμο 
και στα δύο ρεύματα κυκλοφο-
ρίας. Συνεπεία αυτής της κα-
τάστασης τα εκχιονιστικά δεν 
μπορούν να περάσουν, επιχει-
ρούν με ανάποδη κίνηση με 
αποτέλεσμα να καθυστερεί η 
διέλευσή τους, ενώ το χιόνι που 
εξακολουθεί να πέφτει επιτείνει 
τα προβλήματα».

Οι εξηγήσεις της «Αττικής 
Οδού», όμως, ήταν ανεπαρ-
κείς, σύμφωνα με τον υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Χρήστο 
Στυλιανίδη. 

Σε ενημέρωση προχθές το 
απόγευμα, υπογράμμισε ότι οι 
υπεύθυνοι της «Αττικής Οδού» 
απέτυχαν να κρατήσουν τον 
δρόμο ανοιχτό, παρότι σε δύο 
συσκέψεις προχθές τον είχαν δι-
αβεβαιώσει ότι η ετοιμότητα της 
εταιρείας ήταν τέτοια που δεν 
θα προκαλούνταν προβλήματα. 
Ζήτησε δε να υπάρξει αναζήτη-
ση ευθυνών από την πολιτεία. 
Πηγές της εταιρείας υποστήρι-
ζαν χθες ότι είχε ζητηθεί να μην 
επιτραπεί η είσοδος φορτηγών 
μέσα στην Αττική Οδό καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ημέρας, αλλά το 
αίτημα δεν έγινε δεκτό. Η απα-
γόρευση εκδόθηκε μετά τις 2 
μ.μ., όταν τα προβλήματα ήταν 
πλέον μεγάλα.

Προβλήματα μικρότερης 
έκτασης παρουσιάστηκαν και 
στους υπόλοιπους αυτοκινητο-
δρόμους. 

Στην εθνική οδό Αθηνών - 
Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου, 
τέσσερις νταλίκες «δίπλωσαν», 
καθώς οι οδηγοί τους αψήφησαν 
το απαγορευτικό της Τροχαίας 
και εισήλθαν από μη ελεγχόμε-
νο κόμβο στον δρόμο. 

Χθες βράδυ ανακοινώθηκε 
διακοπή κυκλοφορίας για όλα 
τα οχήματα στο ρεύμα προς Λα-
μία, από το ύψος της λεωφόρου 
Αθηνών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

Αναζήτηση ευθυνών
για κλείσιμο 
της Αττικής Οδού

Πυκνότατες χιονοπτώσεις, σπά-
νιες χιονοκαταιγίδες, και ακόμα 
πιο σπάνιους χιονοστρόβιλους 
έφερε η δεύτερη και πιο δυνατή 
φάση της κακοκαιρίας «Ελπίς», 
ρίχνοντας πολύ χιόνι στην Εύ-
βοια, στη Βοιωτία, συνολικά στην 
ανατολική Στερεά, στην Αττική, 
σε τμήματα της Πελοποννήσου, 
στην Κρήτη και σε πολλά νησιά 
του Αιγαίου, όπου το χιόνι έφτα-
σε και στις παραλίες. 

Η χιονόπτωση στην Αττική 
ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της 
Δευτέρας, συνεχίστηκε μέχρι το 
βράδυ και αναμενόταν να κρατή-
σει απτόητη για τουλάχιστον 16 
ώρες ανά περιοχή, σύμφωνα με 
την εκτίμηση της Εθνικής Με-
τεωρολογικής Υπηρεσίας, σε μία 

από τις μεγαλύτερες χιονοπτώ-
σεις στην πρωτεύουσα, η οποία 
βεβαίως είχε προβλεφθεί από την 
ΕΜΥ και το Αστεροσκοπείο. 

«Στις περιοχές τις οποίες 
έπληξε η κακοκαιρία αναπτύ-
χθηκαν νεφώσεις κατακόρυφης 
ανάπτυξης από τις πρωινές ώρες 
της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου, οι 
οποίες σε συνδυασμό με τις πο-
λύ χαμηλές θερμοκρασίες είχαν 
ως αποτέλεσμα την εκδήλωση 
πυκνών χιονοπτώσεων και χιο-
νοκαταιγίδων», λέει στην «Κ» ο 
κ. Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυ-
ντής ερευνών του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου και επιστημονικά 
υπεύθυνος του meteo.gr. «Δια-
μορφώθηκαν νέφη με μεγάλο 
ύψος, με αποτέλεσμα να πέσει 
πολύ χιόνι σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Ταυτόχρονα, το γεγο-

νός πως είχαν προηγηθεί πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες συνέβαλε 
έτσι ώστε το χιόνι να μη λιώνει 
όταν έπεφτε στο έδαφος, οπότε 
να αναπτύσσεται ταχύτατη χιο-
νοκάλυψη», εξηγεί ο κ. Λαγου-
βάρδος. «Λόγω αυτής της κατα-
κόρυφης ανάπτυξης των νεφών 
παρουσιάστηκαν και οι χιονοκα-
ταιγίδες, η έντονη χιονόπτωση, 
ακόμα και χιονοστρόβιλοι, όπως 

στην Ανδρο και στη Σκόπελο», 
συμπληρώνει ο ερευνητής του 
Αστεροσκοπείου. 

Οι χιονοπτώσεις αναμένεται 
να συνεχιστούν κατά τόπους πυ-
κνές στις Σποράδες, στην Εύβοια, 
την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως 
Μαγνησία), την ανατολική Στε-
ρεά, την ανατολική Πελοπόννη-
σο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη 
και στα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου που από το μεσημέρι 
και από τα βόρεια θα εξασθενή-
σουν. Για την περιοχή της Αττι-
κής, οι χιονοπτώσεις θα συνε-
χιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες 
σήμερα και κατά διαστήματα θα 
είναι πυκνές.

Η ελπίδα σχετικά με την «Ελ-
πίδα» είναι πως σύμφωνα με 
την πρόγνωση της ΕΜΥ, που 
παρουσίασε στην ενημέρωση 

χθες το απόγευμα ο διευθυντής 
του Εθνικού Μετεωρολογικού 
Κέντρου της υπηρεσίας Θοδω-
ρής Κολυδάς, αναμένεται ύφε-
ση των φαινομένων από σήμερα 
το μεσημέρι, και στην Αττική. 
Εξαιρούνται οι περιοχές των νη-
σιών και της Κρήτης, όπου χιο-
νοπτώσεις και έντονες βροχο-
πτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι 
και το βράδυ της Τρίτης. 

Παρ’ όλα αυτά οι θερμοκρα-
σίες θα είναι χαμηλές, το κρύο 
τσουχτερό σήμερα Τρίτη αλλά 
και αύριο Τετάρτη, και θα ανα-
πτυχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα 
φαινόμενα παγετού, καθώς το 
χιόνι θα αργήσει να λιώσει, άρα 
χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή 
για την αποφυγή ατυχημάτων. 
Στην Αττική η ΕΜΥ προβλέπει 
για σήμερα θερμοκρασίες από 

0-3 βαθμούς Κελσίου και στην 
Εύβοια από -2 έως 3 βαθμούς 
Κελσίου. Το κύμα κακοκαιρίας 
είναι εντοπισμένο κυρίως από 
τη Θεσσαλία και κάτω και στις 
κεντρικές, ανατολικές και νό-
τιες περιοχές, με την υπόλοιπη 
χώρα να έχει κανονικές χειμω-
νιάτικες συνθήκες. 

Αιτία του έντονου παγωμένου 
ξεσπάσματος της κακοκαιρίας 
στο δεύτερο κύμα της «Ελπίδας», 
όπως είχε αναδείξει το meteo.gr, 
ήταν ο συνδυασμός της δημιουρ-
γίας ενός βαρομετρικού χαμηλού 
στο βόρειο Αιγαίο και της παράλ-
ληλης ανάπτυξης έντονης ατμο-
σφαιρικής αστάθειας, λόγω της 
μεταφοράς πολύ κρύων αερίων 
μαζών από τη δυτική Ρωσία, οι 
οποίες εισήλθαν στον ελλαδικό 
χώρο από τα βορειοανατολικά. 

Σφοδρότατο το δεύτερο κύμα της «Ελπίδας»
Επλήγησαν κυρίως Εύβοια, Βοιωτία, ανατολική Στερεά, Αττική, τμήματα της Πελοποννήσου, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

Οι θερμοκρασίες θα είναι 
χαμηλές, το κρύο τσου-
χτερό σήμερα αλλά και 
αύριο, και θα αναπτυ-
χθούν ιδιαίτερα επικίν-
δυνα φαινόμενα παγετού.

 Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ
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Η πιο δύσκολη ημέρα για την κα-
κοκαιρία αναμένεται να είναι η 
σημερινή, καθώς οι χιονοπτώσεις 
θα συνεχιστούν με συνέπεια στα 
ήδη υπάρχοντα προβλήματα να 
προστεθούν και νέα. Οπως τόνι-
σε χθες ο υπουργός Κλιματικής 
Αλλαγής και Πολιτικής Προστα-
σίας Χρήστος Στυλιανίδης, «θα 
είναι μια πιο δύσκολη ημέρα και 
αύριο η Αττική θα δεχθεί μεγάλο 
πλήγμα». Ο ίδιος μάλιστα ζήτησε 
συγγνώμη από τους πολίτες που 
ταλαιπωρούνται και τόνισε ότι γί-
νεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνα-
τό. Προκειμένου να περιοριστούν 
οι μετακινήσεις και τα προβλή-
ματα, για σήμερα ανακοινώθηκε 
από την κυβέρνηση γενική αρ-
γία σε δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα. Βεβαίως, από την απόφαση 
εξαιρούνται οι ευαίσθητες υπη-
ρεσίες που αφορούν την πολιτική 
προστασία και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων από τις ακραί-
ες συνθήκες.  

Την ίδια στιγμή, ζητείται από 
τους πολίτες να μη βγουν από τα 

σπίτια τους και να μην επιχει-
ρήσουν να μετακινηθούν παρά 
μόνο στην περίπτωση που δεν 
μπορούν να το αποφύγουν. Η Ελ-
ληνική Αστυνομία ζητάει σε κάθε 
περίπτωση από τους πολίτες που 
κινούνται στο δίκτυο της Αττικής, 
εφόσον δεν έχουν χιονολάστιχα, 
να φορούν αλυσίδες τουλάχιστον 
στους δύο μπροστινούς τροχούς 
των οχημάτων τους. Χθες, η Πο-

λιτική Προστασία ανακοίνωσε 
ότι όσοι πολίτες δεν μπόρεσαν 
να επιστρέψουν στο σπίτι τους 
λόγω της κακοκαιρίας θα μπορού-
σαν να διαμείνουν σε ξενοδοχεία. 

Εως αργά το απόγευμα ήδη έξι 
άτομα είχαν εκδηλώσει σχετικό 
ενδιαφέρον. Πολλοί δρόμοι στην 
Αττική γενικότερα αλλά και στην 
Αθήνα, όπως η Κατεχάκη, η λε-

ωφόρος Μεσογείων και στα δύο 
ρεύματα από Πεντάγωνο έως Μι-
χαλακοπούλου, η Βασ. Σοφίας στο 
ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγ-
μα, έκλεισαν κυρίως από το γεγο-

νός ότι πολλά αυτοκίνητα χωρίς 
αλυσίδες εγκλωβίστηκαν και δεν 
μπορούσαν να μετακινηθούν, με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να 
χρησιμοποιηθούν και τα εκχιονι-
στικά μηχανήματα για να καθα-
ριστεί το χιόνι. Καθώς η πρόγνω-
ση του καιρού αρχικά ήταν ότι τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα θα ξε-
κινούσαν χθες από το μεσημέρι, 
πολλοί χθες το πρωί πήγαν στις 
δουλειές τους ή προσπάθησαν να 
μετακινηθούν με αποτέλεσμα να 
μείνουν στον δρόμο. 

«Πολύ δύσκολα προσπαθούμε 
να κρατήσουμε ανοιχτούς τους 
κεντρικούς δρόμους του δήμου, 
αλλά μόλις περάσουν τα μηχα-
νήματα σε λίγη ώρα ξαναγεμίζει 
το οδόστρωμα», εξηγεί ο δήμαρ-
χος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος. 
«Είχαμε αποκλείσει δύο δρόμους 
που οδηγούν στη Ρεματιά, αλλά 
κάποιοι έβγαλαν τις κορδέλες και 
μπήκαν με τα αυτοκίνητά τους 
και φυσικά εγκλωβίστηκαν. Στη 
συνέχεια τα παράτησαν και έφυ-
γαν», προσθέτει. 

H Πυροσβεστική μετέφερε 
χθες για αιμοκάθαρση 25 νεφρο-

παθείς στην Αττική και 14 στη 
Στερεά Ελλάδα. Από την πλευ-
ρά της Περιφέρειας Αττικής έχει 
ανακοινωθεί ότι υπάρχουν αυτο-
κίνητα 4x4, τα οποία είναι εξο-
πλισμένα με ειδικά εκχιονιστι-
κά μηχανήματα στον μπροστινό 
προφυλακτήρα, τα οποία μπορούν 
να μεταφέρουν ανθρώπους για 
έκτακτα προβλήματα υγείας. Η 
Περιφέρεια μάλιστα συνεργάζε-
ται με το ΕΚΑΒ προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες και οι άν-
θρωποι να βρεθούν σε σημεία που 
να είναι προσβάσιμα από ασθενο-
φόρα. Χθες το απόγευμα η Αμεση 
Δράση είχε δεχθεί 400 κλήσεις για 
παροχή βοήθειας. 

Και ο ΔΕΔΗΕ παρενέβη για να 
επιδιορθώσει περίπου 1.000 μι-
κροβλάβες που προέκυψαν σε διά-
φορα σημεία. Πολλές περιοχές, 
ωστόσο, από χθες αντιμετώπι-
ζαν σοβαρές διακοπές ρεύματος.  

Στην Αθήνα αλλά και στους 
περισσότερους δήμους της Ατ-
τικής τα φώτα θα παραμείνουν 
ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ώρου προκειμένου να βοηθη-
θούν οι πολίτες. 

«Σήμερα θα είναι  
μια πιο δύσκολη ημέρα 
και η Αττική θα δεχθεί 
μεγάλο πλήγμα»,  
ανέφερε ο υπουργός  
Κλιματικής Αλλαγής 
και Πολιτικής Προστα-
σίας κ. Στυλιανίδης.

Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Γενική αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση, πέραν των απολύτως αναγκαίων, τη σημερινή ημέρα

Στο δίκτυο μέσης και χαμηλής τά-
σης περιορίστηκαν χθες οι βλά-
βες στο ηλεκτρικό σύστημα, οι 
οποίες άφησαν τους κατοίκους 
πολλών περιοχών της χώρας για 
πάνω από τέσσερις ώρες χωρίς 
ρεύμα εν μέσω πολικού ψύχους. 
Οι περισσότερες βλάβες στην Ατ-
τική προκλήθηκαν από μετασχη-
ματιστές που άρχισαν να σκάνε 
από την υπερφόρτωση, καθώς 
αυξήθηκε σημαντικά η κατανά-
λωση για θέρμανση, με αποτέ-
λεσμα γραμμές μέσης τάσης να 
βγαίνουν εκτός λειτουργίας και 
η ηλεκτροδότηση να κόβεται σε 

ολόκληρες περιοχές. Ετσι, από 
νωρίς το απόγευμα χθες βρέθη-
καν χωρίς ρεύμα αρκετές περιο-
χές των βορείων προαστίων και 
στην Ανατολική Αττική και πα-
ρέμειναν για πάνω από τέσσερις 
ώρες, καθώς λόγω της ισχυρής 
χιονόπτωσης δεν ήταν εύκολη η 
πρόσβαση των συνεργείων του 
ΔΕΔΔΗΕ. Διακοπές ρεύματος μι-
κρότερης διάρκειας σημειώθηκαν 
χθες και στα νότια προάστια, σε 
Ηλιούπολη και Γλυφάδα, και αργά 
το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας.

Προβλήματα στην Εύβοια
Σύμφωνα με την ενημέρω-

ση του ΔΕΔΔΗΕ, στην Εύβοια, 

όπου το κύμα κακοκαιρίας εί-
ναι σφοδρό και τα συνεργεία 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα πρόσβασης, οι βλάβες 
στο δίκτυο δεν είχαν αποκατα-
σταθεί μέχρι και αργά το από-
γευμα, όπως και στην περιοχή 
της Θήβας περί τη λίμνη Υλίκη 
και στη νότια πλευρά του Πηλί-
ου. Διακοπές ρεύματος σημειώ-

θηκαν και στα Χανιά, ενώ στο 
Αρκαλοχώρι, στον οικισμό των 
σεισμοπλήκτων, ο ΔΕΔΔΗΕ με-
τέφερε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
ισχύος 300 kVA. 

Σε επιφυλακή ο ΔΕΔΔΗΕ
Σε κατάσταση επιφυλακής 

βρίσκεται από χθες το σύνολο 
του τακτικού και εργολαβικού 
προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ. Για 
την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 
προβλημάτων στα νησιά, προ-
ληπτικά έχουν μεταφερθεί προ-
σωπικό, μηχανικός εξοπλισμός 
και υλικά στις Σποράδες και στη 
Σκύρο, καθώς και στο νησιω-
τικό συγκρότημα της Ανδρου, 

της Τήνου και της Κέας, σε πε-
ρίπτωση που επιβληθεί απαγο-
ρευτικό απόπλου. Η κατάσταση 
του δικτύου αξιολογήθηκε χθες 
σε έκτακτη σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε υπό τον υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κώστα Σκρέκα στο Κέντρο 
Ελέγχου Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ.

Στα 8.700 MW η ζήτηση
Καθησυχαστικές είναι οι αρ-

μόδιες αρχές σε σχέση με την 
επάρκεια ρεύματος. Σύμφωνα με 
αρμόδια στελέχη της ΡΑΕ, δια-
θέσιμες ήταν χθες και παραμέ-
νουν όλες οι μονάδες φυσικού 
αερίου και οι λιγνιτικές πλην 

της μονάδας 5 του Αγ. Δημη-
τρίου, η οποία αναμένεται να 
ενταχθεί περί το τέλος της εβδο-
μάδας. Σε υψηλά επίπεδα είναι 
και τα υδάτινα αποθέματα στους 
ταμιευτήρες των υδροηλεκτρι-
κών, όπως και τα αποθέματα φυ-
σικού αερίου στον σταθμό της 
Ρεβυθούσας. Η ζήτηση έφτασε 
χθες τα 8.700 MW και αναμένε-
ται να αυξηθεί περαιτέρω σήμε-
ρα, παράγοντας που έχει εξωθή-
σει προς τα πάνω και τις τιμές 
στη χονδρεμπορική αγορά. Για 
σήμερα η τιμή διαμορφώνεται 
στα 280,81 ευρώ/MWh, σημει-
ώνοντας αύξηση 16% σε σχέ-
ση με χθες.

Διακοπές ρεύματος στην Αττική λόγω υπερφόρτωσης μετασχηματιστών

Καθησυχαστικές 
είναι οι αρμόδιες  
αρχές σε σχέση με  
την επάρκεια ρεύματος.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η απουσία  των εργαζομένων  στον 
ιδιωτικό τομέα, που δεν κατάφε-
ραν ή δεν θα καταφέρουν να προ-
σέλθουν στην εργασία τους εξαι-
τίας της αδυναμίας μετακίνησής 
τους λόγω της χιονόπτωσης και 
των συνεπειών της, θεωρείται δι-
καιολογημένη. Ετσι, βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιού-
νται κανονικά τις αποδοχές για 
τις ημέρες αυτές. Προσοχή όμως, 
εάν μια επιχείρηση  είναι αδύνατο 
να λειτουργήσει δεν οφείλει μι-
σθό στους εργαζομένους της και 
βέβαια οι εργαζόμενοι δεν υπο-

χρεούνται να προσέλθουν στην 
εργασία τους. Το υπουργείο Εργα-
σίας, με αφορμή την κακοκαιρία 
που συνεχίζει να «σφυροκοπά» 
ολόκληρη τη χώρα και τα σοβαρά 
προβλήματα που δημιουργεί, επι-
σημαίνει την υποχρέωση των ερ-
γοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων τους και να μερι-
μνούν ώστε –με βάση την κείμενη 
νομοθεσία– να μη θέτουν σε κίν-
δυνο τους εργαζομένους τους κα-
τά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Ξεκαθαρίζει, δε, ότι όποιες 
καταγγελίες γίνουν στο Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
για την παραβίαση των μέτρων 
ασφάλειας και υγείας των εργα-
ζομένων θα εξετάζονται αμέσως.

Υπενθυμίζει επίσης ότι σε πε-
ριπτώσεις κακοκαιρίας εφαρμό-
ζονται τα ακόλουθα:
1. Οταν η επιχείρηση λειτουργεί 
κανονικά και κάποιος εργαζό-
μενος δεν κατορθώσει να μετα-
βεί στην εργασία του, παρά την 
καταβληθείσα από μέρους του 
προσπάθεια, λόγω ανωτέρας βί-
ας, του οφείλεται ο μισθός της 
ημέρας εκείνης.
2. Εφόσον επιχειρήσεις απασχο-
λούν εργαζομένους σε εξωτερικές 
θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να 
διευθετούνται κατά τέτοιον τρό-
πο ώστε οι εργαζόμενοι να προ-
στατεύονται από τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες και να λαμ-
βάνονται τα απαραίτητα μέτρα 
πρόληψης και προστασίας στην 
περίπτωση εργαζομένων που ανή-
κουν στις ομάδες υψηλού κινδύ-
νου (π.χ. καρδιοπαθείς).
3. Στην περίπτωση τεχνικών και 
οικοδομικών έργων καθώς και των 
εργασιών στα λιμάνια, οι εργασίες 
διακόπτονται όταν παρεμποδίζο-
νται άμεσα από τις καιρικές συν-
θήκες και επαναλαμβάνονται με-
τά την αποκατάσταση ασφαλών 
συνθηκών εργασίας. Απαγορεύε-
ται η εγκατάσταση ή χρήση ανυ-
ψωτικών μηχανημάτων σε καιρι-
κές συνθήκες που είναι δυνατό να 
θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά 
τους, ενώ πρέπει να επανελέγχο-
νται από τον επιβλέποντα μηχανι-
κό αντιστηρίξεις, εκσκαφές κ.λπ. 
πριν από την επανάληψη εργασι-
ών που διακόπηκαν λόγω παγετού.
4. Τέλος, όσον αφορά τις επιχειρή-
σεις-εργοδότες που απασχολούν 
εργαζόμενους διανομείς, πέραν 
της αναγκαιότητας παροχής του 
αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας οφείλουν να προβούν 
και στην άμεση παύση εργασιών 
σε περίπτωση επικράτησης ακραί-
ων καιρικών συνθηκών (χιονό-
πτωση, παγετός).

Οι εργαζόμενοι
στις επιχειρήσεις

Τι ισχύει στην περίπτω-
ση που κάποιος δεν  
κατάφερε να προσέλθει 
στην εργασία του 
εξαιτίας της αδυναμίας 
μετακίνησης λόγω  
της χιονόπτωσης.

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε, με βάση την κείμενη νομοθεσία, να μην τους θέτουν σε 
κίνδυνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
Ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός ανέλαβε 
εκτάκτως από χθες και 
έως το τέλος της κακο-
καιρίας, μέσω της υπη-
ρεσίας του «Βοήθεια 
στο Σπίτι», τις παντός 
είδους αναγκαίες μετα-
κινήσεις ηλικιωμένων, 
ατόμων με κινητικά προ-
βλήματα αλλά και μο-
ναχικών πολιτών εντός 
της ευρύτερης περιοχής 
της Αθήνας, καθώς και 
τη μεταφορά τους από 
και προς τα εμβολιαστι-
κά κέντρα του νομού 
Αττικής. Οι πολίτες που 
βρίσκονται στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αθή-
νας και αδυνατούν να 
μετακινηθούν, μπορούν 
να εξυπηρετηθούν άμε-
σα μέσω της Τηλεφωνι-
κής Γραμμής Υποδοχής 
Κοινωνικών Αιτημάτων 
του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού: 210-36.42.319 
και 210-36.09.825. Σε 
πλήρη ετοιμότητα για να 
παρέμβουν όπου κριθεί 
αναγκαίο είναι και πέντε 
ειδικές Μονάδες Αμε-
σης Επέμβασης και απε-
γκλωβισμού ασθενών 
και πολιτών του ΙΣΑ και 
της Περιφέρειας Αττι-
κής. Πρόκειται για ειδικά 
διαμορφωμένα ερπυ-
στριοφόρα οχήματα με 
ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό και με ειδικό 
εξοπλισμό (απινίδωση, 
οξυγόνο κ.ά.). Οι πολίτες 
που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα και βρίσκονται 
αποκλεισμένοι θα μπο-
ρούν να διατυπώνουν το 
αίτημά τους στο τηλεφω-
νικό κέντρο 1110.

Βοήθεια
στο σπίτι

Πολλοί δρόμοι στην Αττική γενικότερα αλλά και στην Αθήνα έκλεισαν κυρί-
ως από το γεγονός ότι πολλά αυτοκίνητα χωρίς αλυσίδες εγκλωβίστηκαν και 
δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να χρη-
σιμοποιηθούν και τα εκχιονιστικά μηχανήματα για να καθαριστεί το χιόνι.
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«Η κυβέρνηση θα πάει σε εκλο-
γές στο τέλος της τετραετίας 
με τον ισχύοντα εκλογικό νό-
μο», είπε χθες ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου, βάζοντας τέλος στα σενά-
ρια που ήθελαν την κυβέρνηση 
να επεξεργάζεται νέα αλλαγή 
του εκλογικού νόμου. Ο λόγος 
που υπήρξε η σχετική φημολο-
γία είναι πως, πράγματι, όταν 
είχε κατατεθεί ο νόμος Θεο-
δωρικάκου, το πολιτικό σκηνι-
κό ήταν διαφορετικό, καθώς ο 
δικομματισμός ήταν ιδιαίτερα 
ισχυρός. Σήμερα με το ΚΙΝΑΛ 

να αποτελεί ένα νέο αστάθμητο 
παράγοντα, το πολιτικό σκηνι-
κό είναι πιο ρευστό και ο ισχύ-
ων νόμος που προβλέπει πως η 
αυτοδυναμία θα επιτευχθεί κο-
ντά στο 37%-38% –ανάλογα με 
το πόσα κόμματα θα μπουν στη 
Βουλή και τι ποσοστό θα έχουν 
τα εκτός Βουλής– ανεβάζει τον 
πήχυ ψηλά. Στο πλαίσιο αυτό 
υπήρξαν διάφορες πληροφο-
ρίες που ήθελαν την κυβέρνη-
ση να επεξεργάζεται σενάριο 
αλλαγής του εκλογικού νόμου, 
που θα ενισχύει το πρώτο κόμ-
μα και κατ’ επέκταση τον δι-
κομματισμό και την πολιτική 
σταθερότητα. Τα εν λόγω σενά-
ρια τροφοδότησε περαιτέρω μια 
αποστροφή του ΥΠΕΣ, Μάκη 
Βορίδη, σε τηλεοπτική του συ-
νέντευξη, στην οποία ανέφερε 

πως «αυτή τη στιγμή δεν υπάρ-
χει σκέψη για αλλαγή του εκλο-
γικού νόμου». Η φράση «αυτή 
τη στιγμή» θεωρήθηκε πως αφή-
νει ανοικτό το ενδεχόμενο αλ-
λαγής σε κάποια επόμενη φά-
ση. Αυτό το ενδεχόμενο λοιπόν 
διέψευσε μετ’ επιτάσεως χθες 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Γιάννης Οικονόμου, λέγοντας 
δεν υπάρχει καμία τέτοια πε-
ρίπτωση. Κυβερνητικά στελέ-
χη συνομιλώντας με την «Κ» 
ανέφεραν πως ουδέποτε εξε-
τάστηκε αυτό το ενδεχόμενο 
αλλαγής του εκλογικού νόμου 
και δεν υπάρχει περίπτωση να 
γίνει «ούτε τώρα ούτε μετά τις 
εκλογές». Οι ίδιες πηγές προσέ-
θεταν πως «η Ν.Δ. θα πάει στο 
τέλος της τετραετίας σε εκλο-
γές με τον ισχύοντα νόμο και 
θα κερδίσει την αυτοδυναμία».  

Οι λόγοι
Στην κυβέρνηση θεωρούν 

πως οποιαδήποτε συζήτηση για 
αλλαγή του εκλογικού νόμου αυ-
τή τη στιγμή αφενός δεν αφορά 
τους πολίτες, οι οποίοι αναζη-
τούν λύσεις σε μια σειρά βασι-
κών προβλημάτων, αφετέρου 
θα θεωρείτο –και ορθώς– από 
την αντιπολίτευση ως πολιτικός 
ελιγμός ώστε να καταστήσει πιο 
εφικτή την αυτοδυναμία, κάνο-
ντας τελικά μεγαλύτερη ζημιά, 
αφού θα φανέρωνε έλλειψη αυ-
τοπεποίθησης για την επίτευξη 
ποσοστού 37%-38%. Στο Μαξί-
μου άλλωστε θεωρούν πως αυτό 
το ποσοστό που δίνει αυτοδυ-
ναμία με το υπάρχον εκλογικό 
σύστημα της ενισχυμένης ανα-
λογικής είναι εφικτό, καθώς σε 
αυτή τη συγκυρία, που είναι 
μία από τις χειρότερες για την 
κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις 
δείχνουν πως κινείται κοντά 
στο 32%, κάνοντας πιθανή την 
άνοδο των ποσοστών σε μια 
επόμενη φάση.  

Τέλος στα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου

Στο Μαξίμου θεωρούν 
πως το ποσοστό 37%-38% 
που δίνει αυτοδυναμία με 
το υπάρχον εκλογικό σύ-
στημα της ενισχυμένης 
αναλογικής είναι εφικτό 
για τη Ν.Δ.

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

Στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν πως οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή 
του εκλογικού νόμου αυτή τη στιγμή δεν αφορά τους πολίτες, οι οποίοι ανα-
ζητούν λύσεις σε μια σειρά βασικών προβλημάτων.

Με μπαράζ υπερπτήσεων ελληνι-
κών νησιών, ανάμεσα στα οποία 
και το Καστελλόριζο, η Αγκυρα 
ουσιαστικά υποβάθμισε με τρό-
πο πρακτικό την 5η Σύνοδο της 
Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής 
Ελλάδας - Τουρκίας που πραγ-
ματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα 
υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών 
για την Οικονομική Διπλωματία 
και Εξωστρέφεια Κώστα Φραγκο-
γιάννη και τον υφυπουργό Εμπο-
ρίου της γειτονικής χώρας Μου-
σταφά Τουζτσού. Συγκεκριμένα, 
ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συ-
νεδρίαση της επιτροπής, τουρ-
κικά F-16 πέταξαν αρχικά πάνω 
από την Παναγιά (12.41) και εν 
συνεχεία (13.34 και 13.38) πάνω 
από τα νησιά του συμπλέγματος 
της Μεγίστης στην Ανατολική 
Μεσόγειο, τη Ρω, τη Στρογγύλη 
και το Καστελλόριζο. Η επιλογή 
της Αγκυρας να προχωρήσει σε 
αυτές τις κινήσεις, μάλιστα σε 
μια ημέρα με δύσκολες καιρικές 
συνθήκες (αν και στα ανατολικά 
η κακοκαιρία δεν ήταν τόσο έντο-
νη), είναι ενδεικτική των προθέ-
σεων να κρατήσει την ατζέντα 
των διεκδικήσεων στο τραπέζι.

Από την ελληνική πλευρά η 
σημερινή συνάντηση σε επίπεδο 
υφυπουργών στην Αθήνα ήταν 
μεν θεμιτή, είχε δε αποφασιστεί 
να μην τονιστεί ιδιαίτερα η ση-
μασία της. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλ-
λωστε, δεν πραγματοποιήθηκαν 
κοινές δηλώσεις, ενώ πριν από 

λίγες ημέρες η τουρκική πλευρά 
το είχε θέσει ανοιχτά. Αντί δηλώ-
σεων, εκδόθηκε ένα κοινό ανα-
κοινωθέν το οποίο περιέγραφε 
τη θεματολογία της συζήτησης. 
Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν, με-
ταξύ άλλων, το διμερές εμπόριο 
και προοπτικές διαφοροποίησης 
των εμπορικών συναλλαγών και 
ενίσχυσής τους με ισορροπημένο 
τρόπο, πρωτοβουλίες για επενδύ-
σεις και ενθάρρυνση επιχειρήσε-
ων να αναπτύξουν κοινά εγχειρή-
ματα σε Ελλάδα και Τουρκία, η 
ενίσχυση της συνεργασίας στον 
τομέα της ενέργειας με στόχο τη 
διασφάλιση ενεργειακής επάρκει-
ας, η περαιτέρω συνεργασία στον 
τομέα της προστασίας του περι-
βάλλοντος, η συνεργασία στον το-
μέα των μεταφορών, η ενίσχυση 
και διαφοροποίηση των εμπορι-
κών συναλλαγών σε αγροδιατρο-
φικά προϊόντα και η επανέναρξη 
της διμερούς συνεργασίας στην 
έρευνα και τεχνολογία. Οι δύο 
πλευρές, σύμφωνα με το ανακοι-
νωθέν, εξέφρασαν την ικανοποίη-
ση για τη συνεργασία στον τομέα 
του τουρισμού και επανέλαβαν 
τη δέσμευσή τους να διερευνή-
σουν τρόπους ενίσχυσης της συ-
νεργασίας, με στόχο την αύξηση 
των τουριστικών ροών μεταξύ 
των δύο χωρών. Στη συνάντηση 
επρόκειτο να παρευρεθεί και ο 
υπουργός Τουρισμού της Τουρ-
κίας Μεμέτ Ερσόι, ωστόσο λόγω 
καιρικών συνθηκών στην Αθήνα 
το αεροπλάνο που τον μετέφερε 
επέστρεψε στην Αγκυρα.

Οπως αναφέρθηκε ήδη στην 
«Κ» του περασμένου Σαββάτου 
(22 Ιανουαρίου), στην Αθήνα επι-
θυμούν οι δίαυλοι να κρατηθούν 
ανοιχτοί, ωστόσο με επιφυλάξεις 
καθώς η Αγκυρα δεν εμφανίζε-
ται έτοιμη να συζητήσει ουσια-
στικά. Η Αθήνα δεν επιθυμεί να 
εμπλακεί σε συζητήσεις που θα 
αφορούν κυριαρχικά δικαιώμα-
τά της, ούτε όμως και να φανεί 
ως η απρόθυμη πλευρά. Σε αυτό 
το πλαίσιο, εκ των πραγμάτων 
περιορισμένο, Αθήνα και Αγκυ-
ρα αναζητούν ημερομηνία για 

τον επόμενο, 64ο γύρο των Δι-
ερευνητικών Επαφών, πιθανό-
τατα στα τέλη Φεβρουαρίου ή 
αρχές Μαρτίου. Ακόμα πιο μετά 
(Μάρτιο ή και Απρίλιο) φαίνεται 
ότι προγραμματίζεται η επόμενη 
φάση του Πολιτικού Διαλόγου σε 
υπηρεσιακό επίπεδο υπουργείων 
Εξωτερικών (γ.γ. από την Ελλά-
δα, μόνιμος υφυπουργός από την 
Τουρκία). Σε κάθε περίπτωση, σε 
όλες αυτές τις επαφές από την 
τουρκική πλευρά –πέρα από την 
αυτονόητη συμμετοχή της πρε-
σβείας της Τουρκίας στην Αθή-
να– το βασικό πρόσωπο είναι ο 
μόνιμος υφυπουργός Εξωτερικών 
Σεντάτ Ονάλ. Δεν είναι καθόλου 
σαφές αν θα ενεργοποιηθεί και 
ο δίαυλος των Μέτρων Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) σε 
επίπεδο υπουργείων Εθνικής Αμυ-
νας. Πάντως ο προηγούμενος γύ-
ρος (Μάιος 2021) είχε πραγματο-
ποιηθεί διά τηλεδιασκέψεως, με 
μάλλον πενιχρά αποτελέσματα. 

Ο υπουργός Αμυνας της Τουρκίας 
Χουλουσί Ακάρ προσπάθησε να 
απαξιώσει το εξοπλιστικό πρό-
γραμμα της Ελλάδας, όπως και 
την άφιξη των γαλλικών μαχητι-
κών στην αεροπορική βάση της 
Τανάγρας, κάνοντας αναφορά 
στην απειλή του casus belli σε 
περίπτωση που η Ελλάδα επε-
κτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 
12 μίλια στο Αιγαίο.

Σε συνέντευξή του στην εφη-
μερίδα Milliyet ο κ. Ακάρ δήλωσε 
ότι «νομίζουν ότι έχουν κερδίσει 
κάτι αγοράζοντας έξι μεταχειρι-
σμένα αεροπλάνα. Τα όπλα που 
αγόρασαν είναι πάρα πολλά για 
κανονική άμυνα, πολύ λίγα για 
την Τουρκία. Συνεχίζουν να προ-
χωρούν σε αξιώσεις που ξεπερ-
νούν το μπόι τους». Ο κ. Ακάρ 
ισχυρίστηκε πως η Ελλάδα κά-
νει αυτή την προσπάθεια με την 
προτροπή άλλων χωρών, υπο-
στήριξε πως η οικονομική κατά-
σταση της χώρας είναι γνωστή 
και τόνισε ότι «οι εξοπλιστικές 
προσπάθειες της Ελλάδας είναι 
μια εξαιρετικά καταστροφική, 
προκλητική αντίληψη και προ-
σέγγιση όσον αφορά τις σχέσεις 
των δύο συμμάχων. Αυτό που 
συμβαίνει είναι εις βάρος της 
ευημερίας του ελληνικού λαού».

Ο υπουργός Αμυνας της Τουρ-
κίας υποστήριξε πως η χώρα του 
δεν έχει καμία δράση αλλά ούτε 
και επεκτατικές βλέψεις εναντίον 
της Ελλάδας και θεωρεί πως εί-
ναι παράλογες οι κατηγορίες που 
αναφέρουν ότι η Τουρκία είναι 
επιθετική. «Αυτή η στάση είναι 
κάτι σαν να φωνάζει ο κλέφτης 
για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Η 
Ελλάδα έχει τριπλασιαστεί από 
το 1832. Αυτή τη στιγμή τα νη-

σιά είναι σε απόσταση αναπνοής 
από την Τουρκία, ας ρωτήσουμε 
ποιος είναι επεκτατικός».

Ο κ. Ακάρ φρόντισε να υπεν-
θυμίσει το casus belli εναντίον 
της Ελλάδας υποστηρίζοντας ότι 
«ενήργησαν ενάντια σε όλες τις 
συμφωνίες, ιδιαίτερα στη Λωζάν-
νη, και στρατιωτικοποίησαν τα 
νησιά κατά παράβαση της συμ-
φωνίας. Τώρα λένε 12 μίλια; Εί-
ναι αποδεκτό αυτό; Το 1995, η 
τουρκική εθνοσυνέλευση εξου-
σιοδότησε την κυβέρνηση να 
λάβει κάθε είδους μέτρα, συμπε-

ριλαμβανομένων των στρατι-
ωτικών. Δεν θέλουμε ένταση». 
Δήλωσε επίσης πως η Τουρκία 
δεν απειλεί την Ελλάδα, αλλά 
τόνισε πως υπερασπίζεται τα 
δικαιώματά της και κάλεσε την 
Αθήνα για τέταρτη συνάντηση 
για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης στην Αγκυρα.

Eν τω μεταξύ, ο εκπρόσω-
πος του ΑΚP Ομέρ Τσελίκ δή-
λωσε πως η Ε.Ε.  στις σχέσεις με 
την Ελλάδα και την Κύπρο δεν 
πρέπει να περιμένει καμία υπο-
χώρηση από την Τουρκία, ούτε 
από την «ΤΔΒΚ», και τόνισε ότι 
«η Τουρκία στο Αιγαίο και στην 
Ανατ. Μεσόγειο, δηλαδή στη “Γα-
λάζια Πατρίδα” μας, έδειξε την 
αποφασιστικότητά της, ενώ είναι 
ξεκάθαρη η θέση μας. Δεν θα αλ-
λάξουμε στάση στο θέμα αυτό».

Σε υψηλούς τόνους τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης κατηγόρη-
σαν την κυβέρνηση πως παρά 
την περυσινή εμπειρία αιφνι-
διάστηκε και δεν ήταν έτοιμη 
να αντιμετωπίσει τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα. «Είναι 
εντυπωσιακό, αλλά μετά πέντε 
ημέρες προειδοποιήσεων και 
υποτιθέμενης προετοιμασί-
ας του κρατικού μηχανισμού, 
στις πρώτες ώρες χιονόπτω-
σης έχουν ήδη κλείσει ακόμη 
και κεντρικές οδικές αρτηρίες 
εντός της πρωτεύουσας. Προ-
φανώς το δόγμα Μητσοτάκη 
για την πολιτική προστασία 
είναι να στέλνει sms στο κινη-
τό των πολιτών. Πέραν τούτου 
ουδέν και η ευθύνη και πάλι 
ατομική», τόνιζαν από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Κριτική για τον τρόπο 
που λειτουργούν τα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς άσκησε και 
ο τομεάρχης Μεταφορών του 
κόμματος, Νίκος Παππάς: «Λε-
ωφορεία, υπό το κράτος του 
επιτελικού πανικού, επέστρε-
ψαν στα αμαξοστάσια Λιοσίων 
και Ανθούσας χωρίς κανείς να 
εξετάσει ποιες γραμμές μπορεί 
να αντιμετωπίσουν πρόβλημα 
και ποιες όχι».

Ο Γιάννης Οικονόμου κατά 
την ενημέρωση των πολιτικών 
συντακτών ανέφερε πως με 
προτεραιότητα την ανθρώπι-
νη ζωή και τη διασφάλιση της 
δημόσιας και κρατικής περιου-
σίας «ο κρατικός μηχανισμός 
παραμένει σε πλήρη ανάπτυξη 
προκειμένου να παρεμβαίνει 
σε συνεργασία και με την αυ-
τοδιοίκηση, όπου χρειάζεται, 
για την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων που προκαλεί η κακο-
καιρία». Ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος συμπλήρωσε πως 
«καταβάλλεται προσπάθεια 
ώστε το εθνικό δίκτυο και βα-

σικές οδικές αρτηρίες να πα-
ραμείνουν ανοιχτά. Βρίσκεται 
σε ισχύ απαγόρευση κυκλο-
φορίας για τα βαρέα οχήμα-
τα. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ 
έχουν μετακινηθεί σε νησιω-
τικές και σε άλλες περιοχές με 
δύσκολη πρόσβαση προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουν άμεσα 
ενδεχόμενα προβλήματα στην 
ηλεκτροδότηση».

Από το ΚΙΝΑΛ κατηγόρη-
σαν την κυβέρνηση πως «αφή-
νει την αυτοδιοίκηση μόνη 
της, με όσα μέσα διαθέτει, να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 
Χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρού-
νται εγκλωβισμένοι σε κεντρι-
κούς οδικούς άξονες. Δεν είναι 
η ώρα της απόδοσης ευθυνών, 
αλλά της ευθύνης. Καλούμε 
την κυβέρνηση να πράξει τα 
αυτονόητα και να μην παρα-
κολουθεί άπραγη». «Oσο πε-
ρισσότερο αποκαλύπτονται οι 
τεράστιες ελλείψεις του κρα-
τικού σχεδιασμού, της πολιτι-
κής προστασίας και των υπο-
δομών για τις λαϊκές ανάγκες, 
τόσο περισσότερο τα καιρικά 
φαινόμενα, όπως οι φυσιολο-
γικές χιονοπτώσεις τον χειμώ-
να, θα βαφτίζονται “ακραία” 
και “πρωτόγνωρα”, αλλά και 
τόσο περισσότερο θα ακούγο-
νται ανέξοδες συστάσεις και 
επικλήσεις στην “ατομική ευ-
θύνη”», σημείωσε σε ανακοί-
νωσή του το ΚΚΕ.

Από την Ελληνική Λύση 
ανέφεραν πως «με τη Ν.Δ. 
στην πρώτη ζέστη “καιγό-
μαστε”, στην πρώτη βροχή 
“πνιγόμαστε”, στο πρώτο χιό-
νι “εγκλωβιζόμαστε”». Το Μέ-
ΡΑ25 έκανε λόγο για «επιτελι-
κό μπάχαλο ακόμα μία φορά 
στους δρόμους, με τον κρα-
τικό μηχανισμό σε πλήρη 
αποσύνθεση και τους υπευ-
θύνους να επιρρίπτουν ευθύ-
νες ο ένας στον άλλον». 

Yπερπτήσεις
«ακυρώνουν»
τον διάλογο

O Ακάρ επαναφέρει
το casus belli
για τα 12 μίλια

Κριτική αντιπολίτευσης
για τα προβλήματα

Τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω
από Καστελλόριζο, Παναγιά και Ρω

Η προκλητικότητα της 
Αγκυρας εκδηλώθηκε, 
ενώ στην Αθήνα 
συνεδρίαζε η Μεικτή 
Οικονομική Επιτροπή 
Ελλάδας - Τουρκίας.

«Τα όπλα που αγό-
ρασαν είναι πάρα 
πολλά για κανονική 
άμυνα, πολύ λίγα για 
την Τουρκία», ανέφερε 
με αφορμή και την 
άφιξη των Rafale.

Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να κρατηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας 
με την Αγκυρα, αλλά αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική 
πρόοδος λόγω της τουρκικής στάσης.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Του ανταποκριτή μας 
στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Πολιτική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ έφεραν τα όσα 
ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter o υπόδικος τηλεπαρουσι-
αστής Μένιος Φουρθιώτης, που δείχνουν πως είχε τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον 
διευθυντή του γραφείου Τύπου της Ν.Δ. Νίκο Ρωμανό. Αμέσως μετά 
τη δημοσιοποίηση των επαφών, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με 
την οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως παρακολουθεί με ενδιαφέ-
ρον «την απόφαση του υπόδικου και προστατευόμενου του Μαξίμου 
κ. Φουρθιώτη να δώσει στη δημοσιότητα τις στενές επαφές του με τον 
υπουργό Επικρατείας και τον υπεύθυνο του γραφείου Τύπου της Ν.Δ.», 
ενώ ρωτάει την κυβέρνηση: «Ποιος ο λόγος των αλλεπάλληλων κλή-
σεων του υπουργού Επικρατείας με τον υπόδικο Φουρθιώτη;» Από την 
πλευρά του ο κ. Γεραπετρίτης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως «επιδίδεται 
για μία ακόμη φορά σε ασκήσεις ανθρωποφαγίας», τονίζοντας πως 
«ουδέποτε έχω δει ούτε γνωρίζω εξ όψεως τον κύριο Φουρθιώτη»  
και οι κλήσεις έγιναν επειδή «απάντησα σε οχλήσεις του όταν ο ίδιος 
επεκαλείτο απειλές κατά της ζωής του».

Σύγκρουση για τα tweets Φουρθιώτη
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Κοινωνικά

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

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, γεννηθείς 
εις Πύργο Ηλείας, κάτοικος Αθηνών, γιος 
του ∆ιονυσίου και της Αναστασίας, το γέ-
νος Φωτοπούλου και η ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΕΦΕΡΛΗ,  
γεννηθείσα εις Χολαργόν Αττικής, κάτοικος 
Αθηνών, κόρη του Ιωάννη και της Βασιλικής, 
το γένος Γκολφινοπούλου, πρόκειται να πα-
ντρευτούν. Ο γάµος θα γίνει στην Αθήνα.
 
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡ∆ΑΡΗΣ, γεννηθείς εις 
Αµαρούσιον Αττικής, κάτοικος Ανθούσας Αττι-
κής, γιος του Παναγιώτη και της Γεωργίας, το 
γένος ∆ιαγούπη και η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ,  
γεννηθείσα εις Αµαρούσιον Αττικής, κάτοι-
κος Παλλήνης Αττικής, κόρη του Παναγιώτη 

και της Γεωργίας, το γένος Μπαφίτη, πρόκει-
ται να παντρευτούν. Ο γάµος θα γίνει στην 
Παλλήνη Αττικής.
 
Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙ∆ΗΣ, γεννηθείς 
εις Κιλκίς, κάτοικος Μπόχουµ Γερµανίας, γιος 
του Ρόλαντ και της Λουίζας, το γένος Μουρατί-
δου και η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑ, γεννηθείσα εις 
Λεµεσό Κύπρου, κάτοικος Μπόχουµ Γερµανί-
ας, κόρη του Ανδρέα και της Λουκίας, το γένος 
Χρίστου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάµος 
θα γίνει στο Μπόχουµ Γερµανίας.
 
Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ, 
γεννηθείς εις Αθήνας, κάτοικος Αθηνών, γιος 
του Παναγιώτη και της Αθανασίας, το γένος 
Φωτοπούλου και η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟΥ, 
γεννηθείσα εις Αθήνας, κάτοικος Αθηνών, κόρη 
του Μιχαήλ και της Μαρίας, το γένος Αγγέλου, 
πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάµος θα γίνει 
στην Καλλιθέα Αττικής.

Ο ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ, γεννηθείς εις Αµα-
ρούσιον Αττικής, κάτοικος Αθηνών, γιος του Ευ-
σταθίου και της Βασιλικής, το γένος Παπαθανα-
σοπούλου και η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΝΙΑΡΗ,  
γεννηθείσα εις Αθήνας, κάτοικος Αθηνών, κόρη 
του Θεοδώρου και της Ανδρονίκης, το γένος Κο-
ροδήµου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάµος 
θα γίνει στην Παιανία Αττικής.
 
Ο ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΤΤΑΣ, γεννηθείς εις Χολαρ-
γόν Αττικής, κάτοικος Αθηνών, γιος του Χρήστου 
και της Αικατερίνης, το γένος ∆εδεγκίκα και η 
ΜΕΛΙΝΑ ΚΩΤΣΙΑ, γεννηθείσα εις Αγίους Σαρά-
ντα Αλβανίας, κάτοικος Αθηνών, κόρη του Πέ-
τρου και της Μαρίας, το γένος Λόλη, πρόκειται 
να παντρευτούν. Ο γάµος θα γίνει στην Αθήνα.
 
Ο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΝΙΤΑ, γεννηθείς εις Κολονιε Ερ-
σεκε Αλβανίας, κάτοικος Ιλίου Αττικής, γιος του 
Γιώργη και της Ολιω, το γένος Σκούπρα και η  
ΜΕΛΙΣΑ ΤΖΟΚΟΛΑ, γεννηθείσα εις Τίρανα Αλβα-

νίας, κάτοικος Τιράνων Αλβανίας, κόρη του Νταούτ 
και της Βαλµπόνα, το γένος Σέφαϊ, πρόκειται να 
παντρευτούν. Ο γάµος θα γίνει στο Ιλιον Αττικής.
 
Ο ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΠΛΑΝΗΣ, γεννηθείς εις Βρι-
σερά Αργυροκάστρου Αλβανίας, κάτοικος Αθη-
νών, γιος του Σπύρου και της Βασιλικής, το γένος 
Τσίπη και η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΜΠΗ, γεννη-
θείσα εις Αγίους Σαράντα Αλβανίας, κάτοικος 
Αθηνών, κόρη του Γιώργου και της Σταµάτως, 
το γένος Ρουµπάτη, πρόκειται να παντρευτούν.  
Ο γάµος θα γίνει στην Αθήνα.
 
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ, γεννηθείς εις Αµα-
ρούσιον Αττικής, κάτοικος Νέας Λαµψάκου 
Ευβοίας, γιος του ∆ηµητρίου και της Αθανα-
σίας, το γένος Θεοφάνους και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, γεννηθείσα εις Χολαργόν Ατ-
τικής, κάτοικος Αθηνών, κόρη του Ξενοφώντος 
και της Γιαννούλας, το γένος Φωτιά, πρόκειται 
να παντρευτούν. Ο γάµος θα γίνει στην Αττική.

Ο ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΙΟΣ, γεννηθείς εις Αθήνας, 
κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, γιος του ∆ηµητρί-
ου και της Αικατερίνης, το γένος Κοξαράκη και 
η ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΟΥ, γεννηθείσα εις Αµαρούσιον 
Αττικής, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, κόρη 
του Αθανασίου και της Σάρρας, το γένος Για-
γιάνου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάµος θα 
γίνει στο Καλέτζι Μαραθώνα.
 
Ο ΡΑ∆ΟΥ-ΦΛΟΡΙΝ ΜΠΕΝΕΑ (RADU-FLORIN 
BENEA), γεννηθείς εις Κραϊόβα Ρουµανίας, 
κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, γιος του 
Φλορεα (Florea) και της Μαριανα (Mariana), 
το γένος Κουρουτς (Curut) και η Α∆ΡΙΑΝΑ-
ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΕΤΡΕΣΚΟΥ (ADRIANA-MIHAELA 
PETRESCU), γεννηθείσα εις Κραϊόβα Ρουµανί-
ας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, κόρη 
του Μιχαηλ-Φλοριαν (Mihail-Florian) και της 
Ανα-Καρµεν (Ana-Carmen), το γένος Μουσε-
τεσκου (Musetescu), πρόκειται να παντρευτούν. 
Ο γάµος θα γίνει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπηµένο µου πατέρα

ΑΡΗ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ
κηδεύουµε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 
και ώρα 12.30 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Λα-
ζάρου του Α΄ Κοιµητηρίου Αθηνών.
Ο γιος του: Μίλτος. Οι λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.
 

ΠΕΝΘΟΣ
Την αγαπηµένη µας αδελφή και θεία

ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
∆ασκάλα
ετών 89

αποχαιρετήσαµε, στο Κοιµητήριο Ζωγράφου, 
την Πέµπτη 20 Ιανουαρίου 2022.
Τα αδέλφια: Νίκος και Μερόπη Σπυροπού-
λου. Τα ανίψια: ∆ηµήτρης, Ελένη, Γιάννης 
και Νικόλας.

Τα σχέδια ασφαλείας των ελληνικών 
πανεπιστημίων προχωρούν. Ηδη, 
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», 
τρία εμβληματικά πανεπιστήμια 
της χώρας μας έχουν εγκαταστή-
σει συστήματα ασφαλείας σε συ-
γκεκριμένα κτίριά τους, ώστε να 
θεωρείται ότι μπορούν να απο-
τρέψουν έκνομες ενέργειες και 
επιθέσεις και να συλλάβουν τους 
εμπλεκομένους. Επίσης, τα ίδια 
ΑΕΙ για τα συγκεκριμένα κτίρια 
που θεωρούνται κομβικά για τη 
λειτουργία του ιδρύματος (π.χ. λό-
γω εγκαταστάσεων, όπως υπολο-
γιστές, γεννήτριες κ.λπ.), έχουν 
σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων 
καταστάσεων όπως μια φωτιά. Τα 
μηχανήματα ελέγχου της εισόδου 
σε όλα τα ΑΕΙ αναμένεται να τοπο-
θετηθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου, 
ώστε να «φιλτράρουν» ακαδημα-
ϊκό προσωπικό και φιλοξενουμέ-
νους με την έναρξη της επόμενης 
ακαδημαϊκής χρονιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που κατέθεσε ο υφυ-
πουργός Παιδείας Αγγελος Συρί-
γος στη Βουλή στο πλαίσιο του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, όλα τα 
ΑΕΙ έχουν κάνει τα δύο πρώτα βή-
ματα που ορίζει ο νόμος 4777/2021, 
δηλαδή τη συγκρότηση Επιτροπής 
Ασφάλειας και Προστασίας και 
την ίδρυση Μονάδας Ασφάλειας 
και Προστασίας. Πρόκειται για τα 
δύο όργανα που είναι αρμόδια για 
να συγκροτήσουν το σχέδιο ασφα-
λείας του ιδρύματος και να οργα-
νώσουν το σύστημα ελεγχόμενης 
πρόσβασης.

Συγκεκριμένα, οι πανεπιστη-
μιουπόλεις (campus) των ΑΕΙ θα 
πρέπει να περιβάλλονται από πε-
ριμετρική περίφραξη ασφαλείας. 
Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμο-
γή του συστήματος ελεγχόμενης 
πρόσβασης στους εξωτερικούς 

χώρους του ΑΕΙ, το σύστημα ελεγ-
χόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται 
υποχρεωτικά στους εσωτερικούς 
χώρους του, όπως κτίρια και υπο-
δομές. Με απόφαση του πρύτανη 
του ΑΕΙ, η οποία εκδίδεται κα-
τόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
Ασφάλειας και Προστασίας, εγκρί-
νεται ο κανονισμός ελεγχόμενης 
πρόσβασης του ΑΕΙ και τίθεται σε 
λειτουργία το σύστημα ελεγχόμε-
νης πρόσβασης. Στον κανονισμό 
καθορίζονται: α) Οι εσωτερικοί 
και εξωτερικοί χώροι, οι οποίοι 
εξαιρούνται από την εφαρμογή 
συστήματος ελεγχόμενης πρό-
σβασης λόγω της ιδιαιτερότητάς 
τους, του σκοπού χρήσης τους ή 
των δραστηριοτήτων που διεξά-

γονται σε αυτούς, όπως οι αθλη-
τικές εγκαταστάσεις, β) τα φυσι-
κά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης σε χώρους ελεγχόμε-
νης πρόσβασης του ΑΕΙ, γ) η κατα-
γραφή χώρων που έχουν πρόσβα-
ση εξωπανεπιστημιακά άτομα, δ) 
θέματα σχετικά με την εγκατά-
σταση και λειτουργία εξοπλισμού 
ελέγχου πρόσβασης προσώπων, 
οχημάτων και αντικειμένων κα-
τά την είσοδο σε κτίρια και λοι-
πές κρίσιμες υποδομές, ε) οι μέ-
θοδοι ελέγχου ταυτοπροσωπίας 
φυσικών προσώπων για την είσο-
δό τους σε χώρους ελεγχόμενης 
πρόσβασης και καταγραφής των 
προσωπικών στοιχείων τρίτων 
φυσικών προσώπων, ο χρόνος τή-
ρησης των προσωπικών δεδομέ-
νων και οι αποδέκτες αυτών, στ) η 
διαβάθμιση του επιπέδου ελέγχου 
ασφάλειας, η) τα τεχνικά και ορ-
γανωτικά μέτρα για την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτικά, στα σχέδια ασφα-
λείας πρέπει να προβλέπεται τι 

γίνεται σε περίπτωση κλοπών, 
απειλών, τρομοκρατικής ενέργει-
ας. Επίσης, πρέπει να διακρίνο-
νται οι χώροι και τα κτίρια ανά-
λογα με το καθεστώς ασφαλείας 
που έχουν (υψηλό, μέσο, βασι-
κό), να ορίζονται οι εγκαταστά-
σεις που πρέπει να προστατεύ-
ονται κ.λπ. Ηδη, σύμφωνα με 
πανεπιστημιακά στελέχη, στα 
ελληνικά ΑΕΙ υπάρχουν τρία κτί-
ρια που έχουν «θωρακιστεί» με 
όσα μέσα προβλέπονται για ένα 
χώρο που θεωρείται ότι χρήζει 
υψηλής προστασίας.

«Η οργάνωση των σχεδίων και 
συστημάτων ασφαλείας των ελ-
ληνικών πανεπιστημίων θέλει 
δουλειά και υπομονή», ανέφε-
ρε, μιλώντας χθες στην «Κ» ο κ. 
Συρίγος, τονίζοντας ότι «όλα τα 
πανεπιστήμια εφαρμόζουν τον 
νόμο, προφανώς υπάρχουν δια-
φορετικές ταχύτητες λόγω αντι-
κειμενικών λόγων. Ολοι προχω-
ρούν, δεν αλλάζει η κατάσταση 
από τη μια στιγμή στην άλλη».

Συστήματα ασφαλείας σε τρία μεγάλα ΑΕΙ

Ολα τα ιδρύματα έχουν 
κάνει τα δύο πρώτα βή-
ματα για την προστασία 
των εγκαταστάσεων.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Μετά πέντε και πλέον χρόνια από 
την έναρξη των ερευνών για τη 
διαπίστωση παράνομων πρακτι-
κών από τη Novartis και στη χώρα 
μας, η Οικονομική Εισαγγελία έθε-
σε στο αρχείο τους φακέλους που 
αφορούσαν τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης Αδ. Γεωργιάδη και τον πρώην 
επίτροπο της Ελλάδας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση Δημήτρη Αβρα-
μόπουλο. Ο επικεφαλής της Οικο-
νομικής Εισαγγελίας, εισαγγελέας 
εφετών Χρήστος Μπαρδάκης ανα-
κοίνωσε χθες την αρχειοθέτηση 
της υπόθεσης και για τα δύο αυτά 
πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία η 
έρευνα ήταν σε εκκρεμότητα για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
προκαλώντας εύλογα την έντο-
νη αντίδρασή τους.

Ειδικότερα, για τον Δημήτρη 
Αβραμόπουλο, ομόφωνα και οι 
τρεις επίκουροι που χειρίστηκαν 
το υλικό της έρευνας τάχθηκαν 
υπέρ της αρχειοθέτησης του σχετι-
κού φακέλου, άποψη που υποστή-
ριξαν στη συνέχεια τόσο ο επικε-
φαλής της εισαγγελίας, Χρήστος 
Μπαρδάκης, όσο και ο Παναγιώ-
της Καψιμάλης, εισαγγελέας που 
ανέλαβε την τελική μελέτη του 

φακέλου. Αντιθέτως, για τον Αδ. 
Γεωργιάδη, μία εκ των επίκου-
ρων εισαγγελέων είχε τη γνώμη 
ότι έπρεπε να ζητηθεί η άδεια της 
Βουλής και να κληθεί ο υπουργός 
σε κάποιες εξηγήσεις, άποψη που 
όμως δεν υποστηρίχθηκε από τους 
άλλους δύο επίκουρους, ούτε από 
τον επικεφαλής της Οικονομικής 
Εισαγγελίας, ούτε από τον επο-

πτεύοντα την έρευνα, κ. Μπαρ-
δάκη και Καψιμάλη, αντιστοίχως.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις 
Γεωργιάδης, μετά την ανακοίνω-
ση της αρχειοθέτησης, μίλησε για 
«δυσώδη σκευωρία που κάποια 
στελέχη της προηγούμενης κυ-
βέρνησης έστησαν με αποκλει-
στικό σκοπό την παραπλάνηση 
της κοινής γνώμης». 

Ο κ. Αβραμόπουλος δήλωσε ότι 
«οι τίτλοι τέλους θα πέσουν όταν 
αποκαλυφθούν οι φυσικοί και ηθι-

κοί αυτουργοί της σκευωρίας», 
ενώ σε σκληρή δήλωση προέβη 
και ο συνήγορος του υπουργού 
Ανάπτυξης, Μιχάλης Δημητρακό-
πουλος, ο οποίος τόνισε ότι «νομι-
μοποιούμαι να υποστηρίξω ότι οι 
μάρτυρες χωρίς πρόσωπο, ταυτό-
τητα και αποδείξεις είναι απόλυτα 
αναξιόπιστοι».

Μετά και την εν λόγω αρχειο-
θέτηση, συνολικά για εννέα από 
τους δέκα πολιτικούς που ενοχο-
ποιήθηκαν για δωροληψίες στην 
υπόθεση ο φάκελος έχει κλείσει, 
καθώς στο παρελθόν, πριν από 
τις τελευταίες βουλευτικές εκλο-
γές, είχε υπάρξει αρχειοθέτηση 
για τους πρώην πρωθυπουργούς 
Αντώνη Σαμαρά, Παναγιώτη Πι-
κραμμένο, τον διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρ-
νάρα, τον πρώην αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο 
και άλλους πολιτικούς.

Η μόνη υπόθεση που βρίσκε-
ται ακόμα στη Δικαιοσύνη είναι 
εκείνη για τον Ανδρέα Λοβέρδο, 
βουλευτή του ΚΙΝΑΛ και πρώην 
υπουργό, ο οποίος έχει ζητήσει 
και ο ίδιος να εκκαθαριστεί από 
τη Δικαιοσύνη η υπόθεσή του, ενώ 
η αρμόδια ανακρίτρια έλαβε θέση 
υπέρ της παραγραφής τής όλης 

υπόθεσης, κάτι που εκκρεμεί προς 
κρίση στο δικαστικό συμβούλιο, 
μετά τη διατύπωση αντίθετης άπο-
ψης από την εισαγγελία.

Και ενώ για εννέα από τους δέ-
κα πολιτικούς για τους οποίους 
υπήρξαν καταθέσεις των προστα-
τευόμενων μαρτύρων η υπόθεση 
έκλεισε διότι δεν επιβεβαιώθηκαν 
από κανένα άλλο στοιχείο τα όσα 
επιβαρυντικά κατέθεσαν κατά των 
πολιτικών, η Δικαιοσύνη διερευ-
νά, έπειτα από απόφαση της Βου-
λής, ευθύνες του πρώην υπουργού 
(αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύ-
νης) Δημήτρη Παπαγγελόπουλου 
και των αρμόδιων τότε εισαγγελέ-
ων Διαφθοράς για την ενοχοποίη-
ση των πολιτικών, χωρίς στοιχεία, 
όπως ήδη απεδείχθη.

Οι έρευνες με τη διαδικασία 
του Ειδικού Δικαστηρίου για τον 
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και 
τους συμμετόχους τους, μη πο-
λιτικά πρόσωπα, βρίσκονται στο 
στάδιο της ανάκρισης και αναμέ-
νεται σύντομα να κληθεί ο πρώ-
ην υπουργός σε απολογία, ενώ 
παράλληλα για την ίδια υπόθεση 
έχουν κληθεί και άλλα πρόσωπα 
από την ανακρίτρια Κωνσταντί-
να Αλεβιζοπούλου, μεταξύ των 
οποίων και δημοσιογράφοι.

Στο αρχείο δύο φάκελοι για Novartis
H υπόθεση για Αδ. Γεωργιάδη και Δημ. Αβραμόπουλο έκλεισε οριστικά 

Δεν επιβεβαιώθηκαν  
οι καταθέσεις  
εις βάρος τους  
από τους προστατευό- 
μενους μάρτυρες.

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Κυβερνοεπίθεση
για λύτρα σε δύο
νοσοκομεία

«Θύμα» κυβερνοεκβιαστών 
έπεσαν τα ηλεκτρονικά συ-
στήματα στα νοσοκομεία 
«Σωτηρία» και «Ασκληπιείο 
Βούλας». Στις 17 Ιανουαρίου 
έγινε αντιληπτό ότι δέχτηκαν 
επίθεση τύπου ransomware, 
κατά την οποία οι δράστες 
κλειδώνουν τα αρχεία του 
στόχου τους ζητώντας λύτρα 
σε κάποιο κρυπτονόμισμα για 
την απελευθέρωσή τους. Οι 
θύτες έπληξαν σέρβερ ο οποί-
ος εξυπηρετεί το λογιστικό 
και διοικητικό σύστημα και 
των δύο νοσοκομείων. Πρό-
κειται για ένα ακόμη χτύπη-
μα αυτού του είδους σε δο-
μή του ευρύτερου Δημοσίου, 
μετά τις κυβερνοεπιθέσεις 
μεταξύ άλλων στα Ελληνι-
κά Αμυντικά Συστήματα και 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης την 
προηγούμενη χρονιά. 

Ο σέρβερ που μολύνθη-
κε στεγάζεται από το 2003 
στις εγκαταστάσεις της 
1ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Αττικής. Ο διοικητής 
της 1ης ΥΠΕ, Παναγιώτης 
Στάθης, επιβεβαίωσε στην 
«Κ» ότι η επίθεση έγινε με 
ransomware. Ανέφερε ακό-
μη ότι ενημερώθηκαν άμε-
σα η Εθνική Αρχή Κυβερνοα-
σφάλειας και όλες οι αρμόδιες 
υπηρεσίες και ότι δεν υπήρξε 
καμία λογική διαπραγμάτευ-
σης με τους επιτιθέμενους. 
Δεν διευκρινίστηκαν στην 
«Κ» η ονομασία του κακόβου-
λου λογισμικού, η προέλευ-
ση της επίθεσης, ο τρόπος 
με τον οποίο κατάφεραν να 
αποκτήσουν πρόσβαση, ού-
τε το ύψος των λύτρων που 
απαιτούσαν οι δράστες. Κα-
τά μία εκδοχή βασικός στό-
χος των εκβιαστών ήταν το 
«Σωτηρία», ένα από τα μεγα-
λύτερα νοσοκομεία της χώ-
ρας, που έχει βρεθεί από το 
πρώτο κύμα της πανδημίας 
στο επίκεντρο της αντιμετώ-
πισης της COVID-19. Βάσει 
αυτής της εκτίμησης των αρ-
μοδίων, το «Ασκληπιείο» χτυ-
πήθηκε λόγω της ηλεκτρονι-
κής συστέγασης.

Προσωπικά δεδομένα
Τόσο ο κ. Στάθης όσο και 

οι διοικητές των δύο νοσοκο-
μείων τόνισαν στην «Κ» ότι 
από την κυβερνοεπίθεση δεν 
επλήγησαν προσωπικά δεδο-
μένα ασθενών, αναφέροντας 
ότι αυτά βρίσκονται σε άλλο 
σύστημα. Κατά τη διάρκεια 
της περασμένης εβδομάδας 
γίνονταν ενέργειες για να 
αποκατασταθεί το πρόβλη-
μα και να λειτουργήσει ξα-
νά το δίκτυο των δύο νοσο-
κομείων που είχε μολυνθεί. 
Χθες συνεχίζονταν οι έλεγ-
χοι, ώστε να διαπιστωθεί ότι 
δεν είχε μείνει κάποιο ίχνος 
κακόβουλου λογισμικού στα 
ηλεκτρονικά συστήματα. 

Ακόμη οι αρμόδιοι αναφέ-
ρουν ότι υπήρχε διαθέσιμο, 
πρόσφατο back up για την 
ανάκτηση δεδομένων και ότι 
δεν διαπιστώθηκε απώλεια 

αρχείων. Αρκετές υπηρεσίες 
διοικητικού χαρακτήρα, πά-
ντως, χρειάστηκε να λειτουρ-
γήσουν χειρόγραφα αυτές τις 
ημέρες και στα δύο νοσοκο-
μεία. Ο Ανδρέας Πλεμμένος, 
διοικητής στο «Ασκληπιείο», 
ανέφερε ότι οι παραλαβές 
φαρμάκων και εξοπλισμού 
προχώρησαν κανονικά, σε 
συνεργασία με τους προμη-
θευτές, παρά την αδυναμία 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Αλλες επιθέσεις
Παρόμοιου τύπου επιθέ-

σεις έχουν δεχθεί τους τελευ-
ταίους μήνες και νοσοκομεία 
στο εξωτερικό. Τον Μάιο του 
2021 κυβερνοεκβιαστές πα-
ρέλυσαν το εθνικό σύστη-
μα υγείας της Ιρλανδίας. Ζη-
τούσαν λύτρα ύψους είκοσι 
εκατομμυρίων δολαρίων για 
να μη δημοσιεύσουν τα δε-
δομένα που είχαν καταφέ-
ρει να αλιεύσουν από βάσεις 
δεδομένων. Εκείνη η επίθε-
ση είχε αποκλείσει την πρό-
σβαση στα αρχεία ασθενών 
και είχε προκαλέσει καθυ-
στερήσεις στα εργαστηρια-
κά τεστ για την ανίχνευση 
της COVID-19, αλλά και σε 
ιατρικά ραντεβού. 

«Επιστρέψαμε στη δεκα-
ετία του ’70», είχε δηλώσει 
τότε στους New York Times 
η Κάρολιν Κον, εκπρόσωπος 
νοσοκομείων της χώρας, λέ-
γοντας ότι οι εργασίες στα νο-
σηλευτικά ιδρύματα γίνονταν 
πλέον χειρόγραφα. Αντίστοι-
χα περιστατικά έχουν απα-
σχολήσει και τον καιρό της 
πανδημίας νοσοκομεία στη 
Νέα Ζηλανδία και στις ΗΠΑ. 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Οι δράστες έπληξαν 
σέρβερ ο οποίος  
εξυπηρετεί το λογι- 
στικό και διοικητικό 
σύστημα σε «Σωτηρία» 
και «Ασκληπιείο  
Βούλας» – Δεν υπήρξε 
διαπραγμάτευση.

Οι αρμόδιοι αναφέρουν ότι 
υπήρχε διαθέσιμο πρόσφατο 
back up για την ανάκτηση δεδο-
μένων και ότι δεν διαπιστώθηκε 
απώλεια αρχείων.
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Τις τελευταίες μέρες, κάποια tweets 
του Ρώσου καθηγητή Σεργκέι Ρα-
τζένκο επανέφεραν τον ελληνικό 
εμφύλιο στο διαδικτυακό προσκή-
νιο. Ο ιστορικός κ. Ρατζένκο, ο 
οποίος το 2021 έγινε ο Wilson E. 
Schmidt Distinguished Professor 
του Johns Hopkins School of 
Advanced International Studies 
και γράφει ένα βιβλίο για τον Ψυ-
χρό Πόλεμο, δημοσίευσε στον 
προσωπικό του λογαριασμό στο 
Twitter τέσσερα έγγραφα που, 
όπως έγραψε, αποχαρακτηρίστη-
καν πρόσφατα στη Ρωσία, και τα 
οποία φαίνεται να επιβεβαιώνουν 
τη στενή σχέση που υπήρχε κατά 
τη διάρκεια του ελληνικού εμφυ-
λίου –και από τις αρχές του Ψυ-
χρού Πολέμου– μεταξύ του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος Ελλάδος 
και της Σοβιετικής Eνωσης, μιας 
σχέσης που το ΚΚΕ έχει διαχρο-
νικά επιχειρήσει να υποβαθμίσει. 
Τρία από τα τέσσερα έγγραφα, 
τα οποία η «Κ» μετέφρασε, είναι 
μια αναφορά από έναν Σοβιετικό 
αντισυνταγματάρχη στην Ελλά-
δα, μία λίστα του οπλισμού που οι 
Σοβιετικοί έστειλαν στους Eλλη-
νες αντάρτες, και μια αναφορά 
από τον Βιάτσεσλαβ Μολότοφ, 
ο οποίος τότε ήταν ο υπουργός 
Εξωτερικών της Σοβιετικής Ενω-
σης, στον γενικό γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος Σοβιετι-
κής Ενωσης, Ιωσήφ Στάλιν. 

«Ο κόσμος λαχταρούσε να μας 
δει, έτρεχε γρήγορα προς το μέ-
ρος μας», γράφει ο Σοβιετικός 
αντισυνταγματάρχης, ο οποίος 
σύμφωνα με τον κ. Ρατζένκο ονο-
μαζόταν Νετσάεβ. «Αγκάλιαζαν 
τα αυτοκίνητά μας, χειροκροτού-

σαν και φώναζαν: “Ζήτω η Σοβι-
ετική Ρωσία! Ζήτω ο Κόκκινος 
Στρατός! Ζήτω οι Σύμμαχοι!”», 
λέει, περιγράφοντας την υποδο-
χή στο Σιδηρόκαστρο και στο Δι-
δυμότειχο, συμπληρώνοντας πως 
αντίστοιχη υποδοχή είχαν και σε 
πόλεις όπως η Καβάλα, η Δρά-
μα, η Κομοτηνή, και άλλες. Οσον 
αφορά τη λίστα του οπλισμού, 
η οποία χρονολογείται το 1947, 
την πρώτη χρονιά του ελληνικού 
εμφυλίου, ο κ. Ρατζένκο τονίζει 
πως πρώτον, ο εξοπλισμός που 
στάλθηκε στους Ελληνες κομ-
μουνιστές είχε εγκριθεί από τον 

Στάλιν, και δεύτερον, ήταν γερ-
μανικός. «Σε όλη τη μέχρι τώρα 
αρχειακή δουλειά, δεν έχουμε δει 
σοβιετικά όπλα», αναφέρει στην 
«Κ» ο Νίκος Μαραντζίδης, καθη-
γητής της Πολιτικής Επιστήμης 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
ο οποίος έχει γράψει εκτενώς για 
την εμπλοκή των ανατολικών 
χωρών στον ελληνικό εμφύλιο. 
«Στην αρχή, αυτά που τους στέλ-
νουν οι Σοβιετικοί είναι γερμα-
νικά», τονίζει, συμπληρώνοντας 
πως αργότερα, μεγάλο μέρος του 
οπλισμού είναι από χώρες της Κε-
ντρικής Ευρώπης –Τσεχοσλοβα-
κία, Ουγγαρία και Πολωνία– για 
να μην εντοπίζονται σοβιετικά 

όπλα. Στη λίστα, η οποία περιέ-
χει εξοπλισμό «διαθέσιμο προς 
παράδοση», αναγράφονται του-
φέκια, καραμπίνες, οπλοπολυβό-
λα, φυσίγγια, πυροβόλα των 37 
χιλιοστών και βλήματα για αυτά, 
αντιαεροπορικά πυροβόλα και 

περίστροφα, μεταξύ άλλων. Στην 
αναφορά του προς τον Στάλιν, ο 
Μολότοφ, ο οποίος αυτοαναφέ-
ρεται ως «Νότος», γράφει: «Τα 
αιτήματα του Ζαχαριάδη, πλην 
των δύο παρακάτω σημείων, ικα-
νοποιήθηκαν πλήρως». Τα σημεία 

αυτά αφορούν 60 ορεινά πυροβό-
λα που είχε ζητήσει ο τότε ηγέ-
της του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, 
«τα οποία», λέει ο Μολότοφ, «δεν 
έχουμε, αποστέλλονται ισάριθμα 
γερμανικά αντιαρματικά πυροβό-
λα των 37 χιλιοστών και οβίδες 
για αυτά», συμπληρώνοντας πως 
«παρόμοια πυροβόλα είχαν ήδη 
σταλεί στους Ελληνες και έμει-
ναν ικανοποιημένοι». Στη συ-
νέχεια, ενημερώνει τον Στάλιν 
πως «δεν υπάρχει δυνατότητα να 
ικανοποιηθεί το αίτημα για βοή-
θεια σε υποδήματα και ρουχισμό, 
λόγω έλλειψης στολών και υπο-
δημάτων ξένων προδιαγραφών» 
και ότι 100 χιλιάδες δολάρια θα 
σταλούν στον Ζαχαριάδη, «μέσω 
του συντρόφου Σούσλοφ». 

Το τέταρτο έγγραφο είναι στα 
ελληνικά – μια επιστολή των 
Μάρκου Βαφειάδη και Νίκου Ζα-
χαριάδη, η οποία στάλθηκε στις 7 
Ιουλίου του 1948 στην Κεντρική 
Επιτροπή της Σοβιετικής Ενωσης, 
και αφορούσε την απόφαση των 
Αλβανών να κλείσουν τα σύνο-
ρα στον δημοκρατικό στρατό για 
δύο μήνες. «Το ταξίδι του σ. Ζα-
χαριάδη σε σας με την κατανό-
ηση και τη βοήθεια που δείξατε 
προς την υπόθεσή μας, στερέ-
ωσε ακόμα πιο πολύ την πίστη 
μας και την απόφασή μας να χτυ-
πήσουμε εξοντωτικά το μοναρ-
χοφασισμό και να δυσκολέψου-
με πιο πολύ τις επιδιώξεις του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στη 
χώρα μας», γράφουν οι δύο κομ-
μουνιστές ηγέτες, ζητώντας από 
τους Σοβιετικούς να τους δώσουν 
15 μέρες προθεσμία «οι Αλβανοί 
σύντροφοι», να παραλάβουν σε 
αυτές τις δύο εβδομάδες όλα τα 
υλικά από τη Σοβιετική Ενωση, 
«τις άλλες λαϊκές δημοκρατίες 

και όσα έχουμε αποθηκευμένα 
στην Αλβανία και Γιουγκοσλα-
βία», να μην κλείσουν τα σύνορα 
«για τραυματίες που μπορούν να 
καταφεύγουν στην Αλβανία και 
σαν πολιτικοί φυγάδες» και «να 
εξεταστεί η δυνατότητα της δι-
ατήρησης ενός καναλιού για τη 
βόρεια Πίνδο». «Επειδή η κατά-
σταση είναι σοβαρή», γράφουν 
κλείνοντας, «θα θέλαμε σύντομα 
απάντηση προφορικά». 

«Προσεκτική εποπτεία»
«Η επιστολή Βαφειάδη - Ζαχα-

ριάδη δείχνει τον συντονιστικό 
ρόλο της Σοβιετικής Eνωσης, δεί-
χνει πόσο πατερναλιστικός είναι 
ο ρόλος της», αναφέρει ο κ. Μα-
ραντζίδης. Ο ίδιος τονίζει πως αυ-
τά τα έγγραφα δεν είναι καινούρ-
για –σε ερευνητές του θέματος, 
λέει, είναι ήδη γνωστά εδώ και 
λίγα χρόνια– αλλά παραμένουν 
άγνωστα στο ευρύ κοινό και ίσως 
γι’ αυτό έκαναν τόση εντύπωση 
τώρα. «Επιβεβαιώνουν την πεποί-
θηση της ισχυρής εμπλοκής της 
Σοβιετικής Eνωσης, υπό την έν-
νοια του καθοδηγητικού και συ-
ντονιστικού της ρόλου», προσθέ-
τει. «Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον», 
εκτιμά, έχει η αναφορά του Μο-
λότοφ στον Στάλιν. «Είναι σχεδόν 
συγκλονιστικό το ότι ο υπουργός 
Εξωτερικών στέλνει στον ηγέτη 
της ΕΣΣΔ “στείλαμε τα χρήματα, 
δεν μπορούμε να στείλουμε ρού-
χα” – σημαίνει ότι η Σοβιετική 
ηγεσία δεν είχε απλώς εμπλοκή, 
αλλά πολύ προσεκτική εποπτεία 
του τι συνέβαινε στον ελληνικό 
εμφύλιο», λέει ο κ. Μαραντζίδης, 
«κάτι που προσπάθησε συστη-
ματικά να υποβαθμίσει το ΚΚΕ». 
«Αυτό», καταλήγει, «είναι το εν-
διαφέρον των εγγράφων».

Ο ελληνικός εμφύλιος έγινε viral στο Twitter

Ανάμεσά τους μια ανα-
φορά από έναν Σοβιε-
τικό αντισυνταγματάρ-
χη στην Ελλάδα και μία 
λίστα του οπλισμού που 
οι Σοβιετικοί έστειλαν 
στους Eλληνες αντάρτες.

Ενα από τα τέσσερα έγγραφα που δημοσίευσε ο καθηγητής στον λογαριασμό 
του στο Twitter είναι στα ελληνικά και πρόκειται για επιστολή των Μάρκου Βα-
φειάδη και Νίκου Ζαχαριάδη (φωτ.), η οποία εστάλη στις 7 Ιουλίου του 1948 
στην Κεντρική Επιτροπή της Σοβιετικής Ενωσης και αφορούσε την απόφαση 
των Αλβανών να κλείσουν τα σύνορα στον Δημοκρατικό Στρατό για δύο μήνες.

Η «Κ» εξηγεί τι λένε τα έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα στη Ρωσία και δημοσίευσε Ρώσος καθηγητής

Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ
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Στην αναβολή των εμβολιασμών 
σε Αττική και Εύβοια έως και σή-
μερα προχώρησε το υπουργείο 
Υγείας λόγω των έντονων καιρι-
κών φαινομένων. Από νωρίς χθες 
το απόγευμα έως και σήμερα τα 
εμβολιαστικά κέντρα αυτών των 
περιοχών μένουν κλειστά. Οπως 
δήλωσε χθες ο γενικός γραμμα-
τέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, συντονιστής της Επι-
χείρησης «Ελευθερία», Μάριος 
Θεμιστοκλέους, οι πολίτες που 
είχαν κλείσει ραντεβού για τις 
ημέρες και ώρες κατά τις οποί-
ες τα εμβολιαστικά κέντρα είναι 
κλειστά, θα λάβουν sms στο κι-
νητό τους τηλέφωνο με το οποίο 
θα ενημερωθούν ότι λόγω των 
έκτακτων καιρικών συνθηκών 
τα εμβολιαστικά κέντρα παρα-
μένουν κλειστά και μπορούν να 
επαναπρογραμματίσουν το ρα-
ντεβού τους, καθώς υπάρχουν 
διαθέσιμα ραντεβού. «Για τον 
νομό Αττικής, αυτό αφορά πε-
ρίπου 40.000 πολίτες και τα δια-
θέσιμα ραντεβού από την Τετάρ-
τη έως την Κυριακή ξεπερνούν 
τις 85.000. Στην Εύβοια, τα ρα-
ντεβού για αυτές τις δύο ημέ-
ρες αφορούν 2.500 πολίτες και 
τα διαθέσιμα ραντεβού από την 
Τετάρτη έως την Κυριακή ξεπερ-
νούν τις 2.500», τόνισε. Δυνατό-
τητα να επαναπρογραμματίσουν 
τα ραντεβού τους τις επόμενες 
ημέρες, την ώρα που τους εξυ-
πηρετεί, θα έχουν και όσοι δεν 
μπόρεσαν χθες το πρωί –πριν 
από την αναβολή των εμβολια-
σμών– να φθάσουν στα εμβολι-

αστικά κέντρα λόγω του χιονιά. 
Οι περισσότερες ακυρώσεις εμ-
βολιασμών παρατηρήθηκαν στα 
εμβολιαστικά κέντρα των βορεί-
ων προαστίων της Αττικής. Και 
όπως ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέ-
ους, «σε διάφορες άλλες περιο-
χές της χώρας που ενδεχομένως 
παρατηρηθούν προβλήματα εξαι-
τίας της κακοκαιρίας, οι πολίτες 
μπορούν να ακυρώσουν το ρα-
ντεβού τους στο σύστημα και να 
επαναπρογραμματίσουν ένα νέο 
ραντεβού τις επόμενες ημέρες».  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδι-
κά για τους εμβολιασμούς των 
παιδιών 5 έως 11 ετών στο Νο-
σοκομείο Παίδων Πεντέλης που 

είχαν προγραμματιστεί για χθες 
και σήμερα, αυτοί θα πραγματο-
ποιηθούν την Πέμπτη 27/1 (με-
θαύριο) και την Παρασκευή 28/1 
στο Μega Εμβολιαστικό Κέντρο 
«Προμηθέας». Οι γονείς ενημε-
ρώνονται με sms στα κινητά 
τους για τη νέα ημέρα και ώρα 
του εμβολιασμού των παιδιών.

19.075 κρούσματα
Nέα ψυχρολουσία όσον αφο-

ρά τους σκληρούς δείκτες της 
πανδημίας επιφύλασσε η χθεσι-
νή ημέρα. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 
111 νέους θανάτους ασθενών με 

COVID-19. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 22.748 θάνατοι, ενώ 1.958 
άτομα που είχαν προσβληθεί από 
τον κορωνοϊό έχασαν τη ζωή τους 
μέσα στον Ιανουάριο του 2022. 
Χθες καταγράφηκαν 19.075 νέα 
κρούσματα της COVID-19. Δια-
σωληνωμένοι νοσηλεύονταν 655 
ασθενείς και οι νέες εισαγωγές 
ασθενών με κορωνοϊό σε νοσο-
κομεία της επικράτειας ήταν 465. 

Σε αναμονή για περισσότερα 
δεδομένα αναφορικά με τα χαρα-
κτηριστικά της νέας υποομάδας 
της «Ομικρον», που έχει εντοπι-

στεί σε ταξιδιώτες και στη χώρα 
μας, τελούν οι ειδικοί επιστήμο-
νες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, προς 
το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη ότι 
η νέα υποομάδα έχει διαφορετι-
κές ιδιότητες. «Κατά συνέπεια 
δεν συντρέχει λόγος διαφορετι-
κής συμπεριφοράς από μέρους 
των πολιτών», τονίζει ο ΕΟΔΥ, 
που καλεί τους πολίτες να τη-
ρούν πιστά τα μέτρα προστασίας, 
να ενημερώνονται για τις οδηγίες 
σχετικά με τον εμβολιασμό και 
να παραμείνουν σε εγρήγορση 
διενεργώντας τεστ στο πλαίσιο 
που ήδη έχει ανακοινωθεί.

Δύο στα δέκα εμβολιασμένα άτο-
μα παρουσιάζουν χαμηλότερη 
προστασία από τα εμβόλια ένα-
ντι της παραλλαγής «Ομικρον», 
λόγω λιγότερο αποτελεσματικής 
απόκρισης των Τ λεμφοκυττά-
ρων. Εξακολουθούν όμως να βρί-
σκονται σε καλύτερη θέση από 
τα ανεμβολίαστα άτομα, ειδικά 
εάν έχουν λάβει και την ενισχυ-
τική δόση του εμβολίου. Σε αυ-
τό το συμπέρασμα καταλήγουν 
ειδικοί ερευνητές των Πανεπι-
στημίων του Χάρβαρντ και του 
MIT των ΗΠΑ, που επιχείρησαν 
να απαντήσουν την απόκριση 
του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος σε διαφορετικές παραλλα-
γές του SARS-CoV-2. Ειδικότε-
ρα, όπως αναφέρουν οι γιατροί 
της Θεραπευτικής Κλινικής της 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Λίνα 
Πάσχου, Θεοδώρα Ψαλτοπού-
λου και Θάνος Δημόπουλος, που 
συνοψίζουν τα αποτελέσματα 
της μελέτης, «η παραλλαγή Ομι-
κρον εξαπλώνεται τόσο γρήγο-
ρα που σίγουρα συχνά κάποιοι 
αναρωτιούνται για την αποτελε-
σματικότητα των προληπτικών 
μέτρων. Είναι πράγματι ως και 
απογοητευτικό να ακούμε ότι 
η Ομικρον μολύνει ανθρώπους 
που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν 
λάβει και ενισχυτική δόση. Φαί-
νεται ότι σε μερικούς από εμάς 
τα εμβόλια έναντι της COVID-19 
λειτουργούν σθεναρά ακόμη και 
κατά της Ομικρον, ενώ σε άλλους 
η επίδραση είναι ασθενέστερη».

Οι ερευνητές έλαβαν δείγμα-
τα αίματος από 76 εθελοντές για 
να εξετάσουν μια υποκατηγορία 
κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος που είναι γνωστά 
ως Τ λεμφοκύτταρα. Οι επιστή-
μονες απομόνωσαν Τ λεμφοκύτ-
ταρα των συμμετεχόντων και τα 
έθεσαν αντιμέτωπα με διάφο-
ρες παραλλαγές SARS-CoV-2 σε 
πειραματικούς δοκιμαστικούς 
σωλήνες. Διαπίστωσαν ότι σε 4 
από τα 5 άτομα (80%) ο εμβολια-
σμός είχε ως αποτέλεσμα Τ λεμ-
φοκύτταρα που λειτούργησαν 
εξίσου καλά έναντι της μετάλ-
λαξης «Ομικρον» σε σύγκριση 
με άλλες παραλλαγές. Αλλά στο 
20% των δειγμάτων, τα Τ λεμ-
φοκύτταρα ήταν πολύ λιγότε-
ρο αποτελεσματικά έναντι της 
μετάλλαξης «Ομικρον», παρόλο 
που λειτούργησαν καλά έναντι 

των αρχικών παραλλαγών. Πα-
ρατηρήθηκε όμως ότι η ενισχυ-
τική δόση αύξησε ικανοποιητικά 
τις αποκρίσεις των Τ λεμφοκυτ-
τάρων στην ακίδα «Ομικρον».

Οταν το σώμα μας συναντά 
την πρωτεΐνη ακίδα SARS-CoV-2, 
είτε έπειτα από μόλυνση είτε με-
τά το εμβόλιο, κάποια κύτταρα, 
που είναι γνωστά ως αντιγονο-
παρουσιαστικά, εμφανίζουν τμή-
ματα της ιικής πρωτεΐνης εξωτε-
ρικά στα Τ λεμφοκύτταρα. Αυτή 
η διαδικασία βασίζεται σε πρωτε-
ΐνες που ονομάζονται HLA. Κα-
θένας από εμάς έχει διαφορετι-
κά γονίδια που κωδικοποιούν το 
σύμπλεγμα HLA. Πιθανώς, λοι-
πόν, γενετικές διαφορές να συμ-
βάλλουν στις διαφορές και στην 
ανοσολογική απάντηση. Επίσης, 
ενώ τα αντισώματα μειώνονται 

με την πάροδο του χρόνου, τα 
Τ λεμφοκύτταρα παρέχουν μια 
δεύτερη γραμμή άμυνας, κυτ-
ταρικής άμυνας συγκεκριμένα, 
που διαρκεί περισσότερο. Είναι 
δε τα κυρίως υπεύθυνα κύτταρα 
για τη λεγόμενη ανοσολογική 
μνήμη. Πολλοί ειδικοί τα θεω-
ρούν την πιο κρίσιμη παράμετρο 
άμυνάς μας έναντι της παραλλα-
γής «Ομικρον».

«Συμπερασματικά, 20% των 
ανθρώπων παρουσιάζουν χαμη-
λότερη προστασία από τα εμβό-
λια έναντι της Ομικρον, λόγω 
λιγότερο αποτελεσματικής από-
κρισης των Τ λεμφοκυττάρων», 
αναφέρουν οι γιατροί του ΕΚΠΑ 
και προσθέτουν: «Η αισιόδοξη 
ανάγνωση της νέας μελέτης εί-
ναι ότι 80% των εμβολιασμέ-
νων ανθρώπων εξακολουθούν 
να έχουν πολύ καλή ανοσολο-
γική απάντηση έναντι της πα-
ραλλαγής Ομικρον».

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Βίδες και μεταλλικά παξιμάδια 
περιείχε ο αυτοσχέδιος εκρηκτι-
κός μηχανισμός που εξερράγη 
τα ξημερώματα της Κυριακής 
στην είσοδο αυτοσχέδιου τζα-
μιού στα Πατήσια. Αυτό επιβε-
βαιώνουν αστυνομικές πηγές 
που πραγματοποίησαν αυτοψία 
στο σημείο της έκρηξης. Η βομ-
βιστική επίθεση έγινε στις 3.40 
τα ξημερώματα στην είσοδο πο-
λυκατοικίας που βρίσκεται στην 
οδό Στεφάνου Βυζαντίου 22 και 
ενώ ο άτυπος ιμάμης βρισκό-
ταν στο εσωτερικό του τζαμιού. 
Από την έκρηξη σημειώθηκαν 
φθορές σε τρία αυτοκίνητα που 
ήταν παρκαρισμένα στο σημείο 
καθώς και στην είσοδο της πο-
λυκατοικίας, όπου στεγάζεται 
το άτυπο τζαμί. Από την έκρηξη 
δεν σημειώθηκε τραυματισμός. 
«Ο ιμάμης βρισκόταν μέσα στον 
χώρο όταν εξερράγη η βόμβα. 
Τον ήθελαν νεκρό. Διασώθηκε 
διότι, όπως δήλωσε ο ίδιος, είχε 
βάλει αρκετά ρούχα γύρω στον 
χώρο όπου κοιμόταν λόγω του 
ψύχους των ημερών», αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση που εξέδω-
σε η Κίνηση Ενωμένη Ενάντια 
στον Ρατσισμό και τη Φασιστι-
κή Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ).

Οι πυροτεχνουργοί που έκα-
ναν αυτοψία βρήκαν στο ση-
μείο βίδες και μεταλλικά πα-
ξιμάδια, τα οποία οι δράστες 
είχαν βάλει στη βόμβα προ-

κειμένου να προκαλέσουν με-
γαλύτερες φθορές. «Ο στόχος 
εμφανώς ήταν ο χώρος προ-
σευχής των μουσουλμάνων, 
γεγονός που άμεσα καθιστά 
την έκρηξη αυτή τρομοκρα-
τική ενέργεια. Και ως τέτοια 
θα πρέπει να ερευνηθεί από 
τις Αρχές», αναφέρεται μετα-
ξύ άλλων σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε χθες η Μουσουλμανι-
κή Ενωση Ελλάδας. Την προ-
ανάκριση για το περιστατικό 

ανέλαβε η υποδιεύθυνση Κρα-
τικής Ασφάλειας. Τα στελέχη 
της υπηρεσίας θεωρούν πιθα-
νό οι δράστες της επίθεσης να 
προέρχονται από τον ακροδε-
ξιό χώρο και αναγνωρίζουν ότι 
η ενέργεια συνιστά ανησυχη-
τική αναβάθμιση της δράσης 
νεοναζιστικών ομάδων. Αναζη-
τούν μαρτυρίες περιοίκων που 
ενδεχομένως να είδαν τις κινή-
σεις των δραστών ή ακόμη και 
υλικό από κάμερες ασφαλείας 
που λειτουργούν στην περιοχή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Αναβολή
εμβολιασμών
λόγω χιονιά

Η παραλλαγή Ομικρον
και ο ρόλος
των Τ λεμφοκυττάρων 

«Ο ιμάμης βρισκόταν
μέσα, τον ήθελαν νεκρό»

Επαναπρογραμματισμός ραντεβού
στην Αττική και στην Εύβοια

Χθες καταγράφηκαν  
111 θάνατοι, ενώ διασω-
ληνωμένοι νοσηλεύο-
νταν 655 ασθενείς  
με κορωνοϊό.

Πιθανώς, γενετικές  
διαφορές να συμβάλ-
λουν στην ανοσολο- 
γική απάντηση, σύμ-
φωνα με ερευνητές  
των Πανεπιστημίων  
του Χάρβαρντ  
και του MIT των ΗΠΑ.

Εκρηξη βόμβας  
σε αυτοσχέδιο τζαμί 
στα Πατήσια  
τα ξημερώματα  
της Κυριακής.

Ειδικά για τους εμβολιασμούς των παιδιών 5 έως 11 ετών στο Νοσοκομείο 
Παίδων Πεντέλης που είχαν προγραμματιστεί για χθες και σήμερα, αυτοί θα 
πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27/1 και την Παρασκευή 28/1 στο Μega Εμβο-
λιαστικό Κέντρο «Προμηθέας». Οι γονείς ενημερώνονται με sms στα κινητά 
τους για τη νέα ημέρα και ώρα του εμβολιασμού των παιδιών.
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Tης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σοβαρές ελλείψεις σε γνωστά και 
ευρέως κυκλοφορούνται φάρμα-
κα, ορισμένα εκ των οποίων δύ-
σκολα μπορούν να αντικαταστα-
θούν από άλλα, συνεχίζουν να 
παρατηρούνται στην ελληνική 
αγορά. Αντιβιοτικά, εισπνεόμενα 
για χρόνιες αναπνευστικές πα-
θήσεις, κορτιζόνες, αντιπηκτικά, 
ακόμα και γνωστά αντιπυρετικά 
παραμένουν σε έλλειψη, τη στιγ-
μή μάλιστα που οι φαρμακοποι-
οί προειδοποιούν ότι το πρόβλη-
μα ενδεχομένως να ενταθεί το 
επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με 
τους φαρμακοποιούς, οι ελλεί-
ψεις σχετίζονται σε ένα μικρό 
βαθμό με την αύξηση της ζήτη-
σης λόγω της πανδημίας. Η βασι-
κή αιτία τους συνεχίζει να είναι 
οι παράλληλες εξαγωγές φαρμά-
κων και οι οποίες συνεχώς αυ-
ξάνονται και λόγω της χαμηλής 
τιμής των φαρμάκων στη χώρα 
μας. Οπως αναφέρει στην «Κ» ο 
πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου Απόστο-
λος Βαλτάς, «γνωστό φάρμακο 
για το άσθμα στην Ελλάδα έχει 
λιανική τιμή 2,6 ευρώ και στη 
Γερμανία 15,55 ευρώ. Αντίστοι-
χα, άλλο βρογχοδιασταλτικό στη 
χώρα μας έχει τιμή 4,7 ευρώ και 
στη Γερμανία 30,82 ευρώ. Είμα-
στε η φθηνότερη χώρα στην Ευ-
ρώπη και δεν γίνεται κανένας 
έλεγχος στις φαρμακαποθήκες 
για το εάν τηρούν το θεσμικό 
πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο 
για να προχωρήσουν σε παράλ-
ληλες εξαγωγές κάποιου σκευά-
σματος θα πρέπει να εξασφαλί-
σουν ότι υπάρχει επάρκεια τριών 
μηνών για τη χώρα μας». Σύμφω-
να με τον κ. Βαλτά, σε αυτή τη 
φάση εκτιμάται ότι υπάρχουν 
ελλείψεις σε περισσότερα από 
120 φάρμακα, εκ των οποίων τα 
50-60 διατίθενται, αλλά σε εξαι-
ρετικά μικρές ποσότητες. «Εχω 
πέντε συνταγές από το φάρμα-

κο και μπορώ να καλύψω μόνο 
τις δύο», εξηγεί.

Ο πρόεδρος του Φαρμακευ-
τικού Συλλόγου Αττικής, Κων-
σταντίνος Λουράντος, όπως επι-
σημαίνει στην «Κ», «λείπουν 
αντιβιοτικά, εισπνεόμενα για 
χρόνιες παθήσεις, ακόμα και το 
Depon των 1.000 mg έχει έλλειψη. 
Το Depon μπορείς να το αντικα-
ταστήσεις με άλλη παρακεταμό-
λη, όμως σε άλλα φάρμακα υπάρ-
χει πρόβλημα. Σε αυτή τη φάση 
περίπου το 20% των ελλείψεων 
σχετίζεται με την αύξηση της ζή-

τησης λόγω της COVID-19 και το 
80% με τις παράλληλες εξαγωγές. 
Είχαμε επισημάνει το πρόβλημα 
από τις αρχές του μήνα και είχα-
με ζητήσει την παρέμβαση του 
ΕΟΦ και του υπουργείου Υγεί-
ας. Αντίθετα, πριν από 4-5 ημέ-
ρες ο ΕΟΦ ανακοίνωσε ότι αίρει 
την απαγόρευση των εξαγωγών 
φαρμάκων!». Σε ανακοίνωσή του 
ο ΦΣΑ ζητεί την άμεση παρέμβα-
ση του υπουργού για την εξομά-
λυνση της αγοράς των φαρμά-
κων, «διότι η κατάσταση αγγίζει 
τα όρια του τραγικού». Ο Πανελ-
λήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 
κατηγορεί τον ΕΟΦ ότι υποχωρεί 
στις πιέσεις των φαρμακαποθη-
κών, που έχουν προσφύγει στο 
ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση των 
αποφάσεων του οργανισμού πε-
ρί απαγόρευσης εξαγωγών φαρ-
μάκων (η προσφυγή αναμενό-
ταν να συζητηθεί σήμερα, αλλά 

αναβλήθηκε). «Ζητούμε από τον 
ΕΟΦ επιτέλους να τολμήσει να 
απαγορεύσει τις εξαγωγές όλων 
των αποδεδειγμένα ελλειπτικών 
φαρμάκων, που γίνονται με στό-
χο αποκλειστικά το οικονομικό 
όφελος ορισμένων», αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά 
την απόφαση για άρση της απαγό-
ρευσης των παράλληλων εξαγω-
γών, ο ΕΟΦ σε νέα του ανακοίνω-
ση τονίζει τον κίνδυνο σοβαρών 
ελλείψεων της αγοράς λόγω υψη-
λής εξαγωγικής δραστηριότητας 
για τουλάχιστον δύο φάρμακα: 
το αντικαρκινικό Zoladex και το 
σκεύασμα για την πρόληψη απόρ-
ριψης μοσχεύματος Sandimun 
Neoral, προειδοποιώντας με κυ-
ρώσεις όσους δεν τηρούν τις υπο-
χρεώσεις τους περί επάρκειας της 
αγοράς με φάρμακα. 

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Βασική αιτία  
οι παράλληλες εξαγωγές, 
ενώ πρόσθετη πίεση δη-
μιουργεί η αύξηση ζήτη-
σης λόγω πανδημίας.

Προβλήματα από τις ελλείψεις σε φάρμακα

Αντιβιοτικά, εισπνεόμενα για χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, κορτιζόνες, αντιπηκτικά, ακόμη και γνωστά αντιπυ-
ρετικά, παραμένουν σε έλλειψη, ενώ οι φαρμακοποιοί προειδοποιούν ότι το πρόβλημα ενδεχομένως να ενταθεί.
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Δ Ι Ε Θ Ν Η  Θ Ε Μ Α ΤΑ

Καθημερινή.
Κάθε μέρα συλλεκτική.

Κάθε Τρίτη 

Σημαντικά γεγονότα και άγνωστες πτυχές  

της Μικρασιατικής Εκστρατείας 

Κάθε Τετάρτη
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Ειδικές εκδόσεις του Harvard Health  

Publishing με τις τελευταίες  

εξελίξεις στην ιατρική

Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 

Η Μικρασιατική Εκστρατεία βήμα-βήμα 

μέσα από ανατυπώσεις φύλλων  

της Καθημερινής

1919-1922
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ «Κ»

1919-1922
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α

Φ Υ Λ Λ Α

Ενδεχόμενη ρωσική επέμβαση 
στην Ουκρανία θα έχει ως απο-
τέλεσμα το ακριβώς αντίθετο από 
εκείνο που επιδιώκει ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν – την πιο γρήγορη και μα-
ζική επέκταση του ΝΑΤΟ προς 
Ανατολάς. Αυτό ήταν το μήνυμα 
που έστειλε ο γενικός γραμματέ-
ας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτεν-
μπεργκ, ανακοινώνοντας ένα πα-
κέτο μέτρων για τη στήριξη της 
ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ 
με φόντο την ουκρανική κρίση: 
η Δανία στέλνει φρεγάτα και F-16 
στη Λιθουανία, η Ισπανία ενισχύ-
ει τη Βουλγαρία με τέσσερα αε-
ροπλάνα και τρία πλοία, η Γαλλία 
ετοιμάζεται να στείλει στρατεύ-
ματα στη Ρουμανία και η Συμμα-
χία ενισχύει τη ναυτική παρουσία 
της στη Βαλτική.

Από την πλευρά της, η πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
ανακοίνωσε νέο πακέτο οικονομι-
κής βοήθειας προς την Ουκρανία, 
ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ενώ οι υπουρ-
γοί Εξωτερικών της Ενωσης προ-
χώρησαν σε επίδειξη ενότητας 
έναντι της Ρωσίας. Πάντως, στη 
χθεσινή συνεδρίασή τους, όπου 
συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης 
και ο Αμερικανός υπουργός Εξω-
τερικών Αντονι Μπλίνκεν, ο ύπα-
τος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την 
Εξωτερική Πολιτική, Ζοσέπ Μπο-
ρέλ, δήλωσε ότι, σε αντίθεση με 
τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, 
οι Ευρωπαίοι δεν θα αποσύρουν 
το διπλωματικό προσωπικό τους 
από την Ουκρανία, τονίζοντας ότι 
«δεν υπάρχει λόγος να δραματο-
ποιούμε την κατάσταση».

Τους πιο σκληρούς τόνους ένα-
ντι της Ρωσίας υιοθετεί για την 

ώρα η Βρετανία, η οποία έστει-
λε πρόσφατα πολεμικό υλικό και 
στρατιωτικούς συμβούλους στο 
Κίεβο. Ο πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον προειδοποίησε χθες 
τη Μόσχα ότι, αν εισβάλει στην 
Ουκρανία, θα αντιμετωπίσει μια 
«νέα Τσετσενία». Το Σαββατο-
κύριακο, το Φόρεϊν Οφις είχε 
ανακοινώσει ότι το Κρεμλίνο 
σχεδιάζει να εγκαταστήσει πρα-
ξικοπηματικά κυβέρνηση ανδρει-
κέλων στο Κίεβο με επικεφαλής 
τον πρώην βουλευτή και ιδιοκτή-

τη τηλεοπτικού σταθμού Γεβγέν 
Μουράγεφ, σενάριο που διαψεύ-
στηκε από τον ίδιο τον Ουκρανό 
πολιτικό, χαρακτηρίστηκε «ηλι-
θιότητα» από τον εκπρόσωπο 
Τύπου του Ρώσου προέδρου και 
αμφισβητήθηκε από βρετανικά 
μέσα ενημέρωσης.

Παρά την τεταμένη ατμόσφαι-
ρα, η διπλωματία δεν έχει παρα-
δώσει τα όπλα. Αύριο θα συνα-
ντηθούν στο Παρίσι εκπρόσωποι 
των τεσσάρων χωρών που συμμε-
τέχουν στο «πλαίσιο της Νορμαν-
δίας» (Ρωσία, Ουκρανία, Γαλλία, 
Γερμανία) προς αναζήτηση προ-
όδου στην προσπάθεια ειρηνικής 
επίλυσης του Ουκρανικού. 

REUTERS, A.P.

Πολλές χιλιάδες Αμερικανούς 
στρατιώτες, καθώς και πολεμι-
κά πλοία και αεροσκάφη, σχε-
διάζει να αναπτύξει ο πρόεδρος 
Μπάιντεν στη Βαλτική και στην 
Ανατολική Ευρώπη, διευρύνο-
ντας σημαντικά τη στρατιωτική 
εμπλοκή των ΗΠΑ, σύμφωνα με 
κυβερνητικούς αξιωματούχους 
στην Ουάσιγκτον.

 Η κίνηση αυτή θα σηματο-
δοτήσει κρίσιμη μετατόπιση 
της εξωτερικής πολιτικής του 
Λευκού Οίκου, που μέχρι στιγ-
μής είχε επιλέξει συγκρατημένη 
στάση στο Ουκρανικό. Καθώς 
όμως ο Ρώσος πρόεδρος οξύνει 
την επιθετική ρητορική και τις 
προκλήσεις εις βάρος της Ου-
κρανίας και οι αμερικανορωσι-
κές συνομιλίες απέτυχαν να τον 
αποθαρρύνουν, η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ εγκαταλείπει την πο-
λιτική αποκλιμάκωσης. Σε σύ-
σκεψη το Σάββατο, η ηγεσία του 
Πενταγώνου παρουσίασε στον 
πρόεδρο σειρά εναλλακτικών λύ-
σεων, με στόχο τη μετακίνηση 
αμερικανικών δυνάμεων στην 
περιοχή. Από 1.000 έως 5.000 
άνδρες και γυναίκες θα μεταφερ-
θούν σε χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, με τον αριθμό τους να 
μπορεί να δεκαπλασιασθεί εφό-
σον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε τη-
λεφωνική επικοινωνία του στις 
αρχές του μηνός με τον Ρώσο 
ομόλογό του, Σεργκέι Σοϊγκού, 
ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας, 
Λόιντ Οστιν, είχε προειδοποιή-
σει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική 
επιθετικότητα στην ανατολική 
Ουκρανία θα προκαλούσε ενί-
σχυση των νατοϊκών δυνάμεων, 
όπως αυτή που μόλις διέταξε ο 

πρόεδρος Μπάιντεν. Κατά τη σύ-
σκεψη του Σαββάτου στην Ουά-
σιγκτον, οι επιτελείς εξασφάλι-
σαν την έγκριση του προέδρου 
για ενίσχυση της συμμαχικής 
αεράμυνας, των δυνάμεων μη-
χανικού, επιχειρησιακής υπο-
στήριξης και πυροβολικού, ενώ 

ο αριθμός μαχητικών αεροσκα-
φών που μπορεί να αποσταλεί 
στην περιοχή της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Βαλτικής μπο-
ρεί να αυξηθεί.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή, 
ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής και 
μέλος της επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Βουλής Μάικλ 
Μακόλ κάλεσε την κυβέρνηση 
Μπάιντεν να πραγματοποιήσει 
περισσότερες κοινές ασκήσεις 
με νατοϊκούς συμμάχους στην 
περιοχή. «Χρειαζόμαστε κοινά 
στρατιωτικά γυμνάσια στην Πο-
λωνία, στις χώρες της Βαλτικής, 
στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Να 
δείξουμε στον Πούτιν ότι είμαστε 
σοβαροί. Μέχρι στιγμής δεν του 

έχουμε δώσει την εντύπωση ότι 
σοβαρολογούμε», είπε.

Σύμφωνα με το υπουργείο 
Αμυνας της Πολωνίας, στη χώρα 
βρίσκονται σήμερα σχεδόν 4.000 
Αμερικανοί στρατιώτες και 1.000 
άλλοι στρατιωτικοί από κράτη-
μέλη της Συμμαχίας, ενώ ακό-
μη 4.000 Αμερικανοί στρατιώτες 
έχουν ήδη αναπτυχθεί σε χώρες 
της Βαλτικής. Οι ΗΠΑ από τα τέ-
λη Δεκεμβρίου πραγματοποιούν 
τακτικές υπερπτήσεις με κατα-
σκοπευτικά αεροσκάφη RC-135 
από βάσεις στη Γερμανία και E-8C 
με έδρα τη Σούδα, επιτρέποντας 
την υποκλοπή τηλεπικοινωνιών 
των ρωσικών δυνάμεων κοντά 
στα σύνορα με την Ουκρανία.

Στροφή Μπάιντεν στο Ουκρανικό Επίδειξη ενότητας
από ΝΑΤΟ και Ε.Ε.
έναντι της Ρωσίας

Εξετάζει ανάπτυξη χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών σε Αν. Ευρώπη και Βαλκάνια

Η αποστολή ενισχύσεων 
από τις ΗΠΑ σηματο- 
δοτεί μετακίνηση  
από την έμμεση  
ανάσχεση της ρωσικής 
επιθετικότητας.

Στέλνουν στρατιωτικές 
ενισχύσεις σε χώρες  
της Ανατολικής 
Ευρώπης και πρόσθετη 
οικονομική βοήθεια  
στο Κίεβο.

Της HELENE COOPER
THE NEW YORK TIMES
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KIEBO. To προσωπικό των πρε-
σβειών των ευρωπαϊκών χωρών 
παραμένει στο Κίεβο, την ώρα 
που Αμερικανοί και Βρετανοί 
εκκενώνουν τις πρεσβείες τους, 
σε μια ένδειξη της διαφοροποί-
ησης της στάσης της Ευρώπης 
σε σχέση με τις ΗΠΑ στο Ου-
κρανικό. Η Γερμανίδα υπουργός 
Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ 
εστίασε κυρίως στην οικονο-
μία, σημειώνοντας ότι μια εκκέ-
νωση της γερμανικής πρεσβεί-
ας θα καθιστούσε πιο δυσχερή 
την πραγματοποίηση των ξένων 
επενδύσεων που τόσο έχει ανά-
γκη η Ουκρανία. 

Η απόφαση των ΗΠΑ και της 
Βρετανίας να ζητήσουν την υπο-
χρεωτική αποχώρηση των συγ-
γενών των διπλωματών καθώς 
και την αποχώρηση όλου του μη 
απαραίτητου προσωπικού πρε-
σβειών τους επικρίθηκε από το 
Κίεβο ως «υπερβολική προσοχή». 
Το Κίεβο επέκρινε παράλληλα 
και τη Γερμανία ότι «ενθαρρύ-
νει» τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν 
επιμένοντας στην πάγια θέση 
της να μην προμηθεύει όπλα 
στην Ουκρανία. Η Γερμανίδα 
υπουργός Αμυνας Κριστίνε Λά-
μπρεχτ δήλωσε ότι το Βερολίνο 
θα στήσει νοσοκομείο εκστρα-
τείας στην Ουκρανία, αλλά ότι 
μια ενδεχόμενη αποστολή γερ-

μανικών όπλων «δεν θα βοηθού-
σε στην εκτόνωση της κρίσης». 

Κυρώσεις για την Κριμαία
Η αναζήτηση ισορροπιών από 

την πλευρά του Βερολίνου κα-
τέστη σαφής και στη συζήτη-
ση περί νέου γύρου κυρώσεων 
κατά της Ρωσίας, στις Βρυξέλ-
λες, λόγω της προσάρτησης της 

Κριμαίας από τη Ρωσία. Αρχικά 
το Βερολίνο διατηρούσε ενδοια-
σμούς, αλλά σύμφωνα με πηγές 
του περιοδικού Spiegel αυτοί ξε-
περάστηκαν. Η Κριμαία, χερσό-
νησος εξαιρετικής στρατηγικής 
σημασίας για τη Ρωσία, που προ-
σαρτήθηκε το 2014, παραμένει 
τυπικά κομμάτι της Ουκρανίας. 
Η δήλωση, το Σάββατο, του επι-
κεφαλής του γερμανικού ναυ-
τικού, αντιναυάρχου Κάι-Αχιμ 
Σένμπαχ, σύμφωνα με την οποία 

η Κριμαία έχει οριστικά χαθεί, 
επικρίθηκε σφόδρα και οδήγησε 
στην παραίτησή του. Ο Σένμπαχ 
βρισκόταν στο Νέο Δελχί, όπου 
συνομιλούσε με την ηγεσία των 
ινδικών ενόπλων δυνάμεων για 
την ανάγκη στρατηγικής συνερ-
γασίας με τη Ρωσία ως αντίβα-
ρο στην Κίνα. Το αντίστροφο, η 
ώθηση της Ρωσίας σε πλήρη ευ-
θυγράμμιση με το Πεκίνο, είναι 
απευκταίο σενάριο για την Ινδία, 
μεταξύ άλλων. «Αυτό που θέλει 

ο Πούτιν στην πραγματικότητα 
είναι σεβασμός», είπε ο αντιναύ-
αρχος. «Και, Θεέ μου, το να δώ-
σεις σεβασμό κοστίζει ελάχιστα, 
ίσως και καθόλου. Είναι εύκολο 
να του δώσουμε τον σεβασμό 
που ζητάει και τον οποίο ίσως 
αξίζει», ανέφερε ο Γερμανός αντι-
ναύαρχος μιλώντας στα αγγλικά. 
«Επίσης πρέπει να δεχθούμε ότι 
η Κριμαία έχει χαθεί για πάντα, 
είναι δεδομένο», πρόσθεσε. 

DW, REUTERS, DER SPIEGEL 

Αναζωπυρώνονται οι εντάσεις με-
ταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και 
Κίνας σε διαφιλονικούμενα νερά 
της Νότιας Σινικής Θάλασσας, μια 
μέρα μετά τη νέα επίδειξη ισχύος 
του Πεκίνου έναντι της Ταϊβάν, 
την οποία θεωρεί αναπόσπαστο 
τμήμα της κινεζικής επικράτειας.

Δύο αμερικανικά αεροπλα-
νοφόρα, τα «Καρλ Βίνσον» και 
«Αβραάμ Λίνκολν», συνοδευόμε-
να από τις αρμάδες τους εισήλθαν 
χθες στη Νότια Σινική Θάλασσα 
για ναυτικά γυμνάσια, όπως ανα-
κοίνωσε το Πεντάγωνο, υπογραμ-
μίζοντας ότι στόχος των γυμνα-
σίων είναι «να διαβεβαιώσουμε 
τους συμμάχους και εταίρους μας 
και να επιδείξουμε την αποφασι-
στικότητά μας για τη διασφάλιση 
της περιφερειακής σταθερότητας 
έναντι κακόβουλων επιρροών».

Οι Αμερικανοί αμφισβητούν 
τις εδαφικές διεκδικήσεις της Κί-
νας στην περιοχή, όπως και στα 
Στενά της Ταϊβάν, ερεθίζοντας 

το Πεκίνο. Από την πλευρά της, 
η Ταϊβάν ανακοίνωσε χθες νέες 
παραβιάσεις της Ζώνης Εναέριας 
Αναγνώρισης της νήσου (ADIZ), 
αυτή τη φορά από 13 μαχητικά 
αεροσκάφη της Κίνας. Μια μέρα 
νωρίτερα, το υπουργείο Αμυνας 
της νήσου είχε καταγγείλει τη 
μεγαλύτερη, από τον περασμέ-
νο Οκτώβριο, παραβίαση της εν 
λόγω ζώνης, από 39 κινεζικά αε-
ροσκάφη. Η Ταϊβάν έστειλε δικά 
της αεροσκάφη να αναχαιτίσουν 
τα κινεζικά, ενώ παράλληλα ενερ-
γοποίησε συστήματα αεράμυνας. 

Η νέα επίδειξη αποφασιστικό-
τητας του Πεκίνου μεταφράζεται 
ως απάντηση στα μεγάλα ναυτικά 
γυμνάσια Ηνωμένων Πολιτειών - 
Ιαπωνίας, που είχαν προηγηθεί. 
Οι δύο μεγάλες ναυτικές δυνάμεις 
του Ειρηνικού προχώρησαν σε 
μεγάλης κλίμακας ασκήσεις στη 
Θάλασσα των Φιλιππίνων, ανα-
τολικά της Ταϊβάν, όπου συμμε-
τείχαν και οι δύο αρμάδες των 
αμερικανικών αεροπλανοφόρων.

Η ένταση μεταξύ Κίνας και 
Ταϊβάν παραμένει σε υψηλά επί-
πεδα εδώ και ένα χρόνο. Στρατι-
ωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το 
Πεκίνο δοκιμάζει και προσπαθεί 
να εξαντλήσει την αεροπορία της 
Ταϊβάν, ίσως όχι χωρίς αποτελέ-
σματα, όπως έδειξε η συντριβή 
ενός F-16V, από τα καλύτερα μα-
χητικά αεροπλάνα που διαθέτει η 
νήσος, ενώ ο πιλότος του συμμε-
τείχε σε προσπάθεια αναχαίτισης 
κινεζικών αεροσκαφών.

REUTERS 

Αισιοδοξία χωρίς εφησυχασμό 
απαιτεί η προσέγγιση της παν-
δημίας, σύμφωνα με τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι 
αξιωματούχοι του εξέφρασαν 
την ελπίδα ότι η αποκλιμάκωση 
του παρόντος πανδημικού κύμα-
τος που προκάλεσε η «Ομικρον» 
πιθανώς να εισαγάγει το τέλος 

της πανδημίας στην Ευρώπη. 
Ωστόσο, χθες ο επικεφαλής του 
οργανισμού, δρ Τέντρος Αντά-
νομ Γκεμπρεγέσους, τόνισε ότι 
περισσότερα από 80 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι έχουν προσβλη-
θεί από την «Ομικρον» και ότι 

είναι επικίνδυνο να θεωρήσου-
με πως αυτή είναι η τελευταία 
μετάλλαξη που θα δούμε. Πιο 
επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο 
ειδικός απεσταλμένος του ΠΟΥ 
για την πανδημία, δρ Νέιβιντ 
Ναμπάρο, επισημαίνοντας ότι 

η παρούσα φάση στην εξέλιξη 
της υγειονομικής κρίσης είναι 
σαν το μέσο του μαραθωνίου. 
«Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς 
θα φτάσουμε στο τέρμα, επειδή 
ο κορωνοϊός είναι γεμάτος προ-
κλήσεις και εκπλήξεις», τόνισε. 

Την ίδια στιγμή, τα περιορι-
στικά μέτρα πυροδότησαν το 
Σαββατοκύριακο βίαια επεισό-
δια. Στις Βρυξέλλες, 50.000  δια-
δηλωτές εξέφρασαν την αντίθε-
σή τους, πετώντας αντικείμενα 
κατά του κτιρίου της διπλωματι-
κής υπηρεσίας της Ε.Ε., ξηλώνο-
ντας κιγκλιδώματα και βάζοντας  
φωτιές στις εισόδους σταθμών 
μετρό. Η αστυνομία απάντησε 
με ρίψεις νερού και δακρυγόνα. 
Eπεισόδια σημειώθηκαν την Κυ-
ριακή και στο υπερπόντιο γαλλι-
κό διαμέρισμα της Γουαδελούπης 
στην Καραϊβική. Τέλος, αυξάνο-
νται τα κρούσματα COVID-19 στο 
Πεκίνο. Από τις 15 Ιανουαρίου 
έως σήμερα έχουν εντοπιστεί 36 
λοιμώξεις που οφείλονται σε δια-
σπορά του κορωνοϊού στην κοι-
νότητα. Ταυτόχρονα, τέσσερις 
επαρχίες ανακοίνωσαν νέα κρού-
σματα που  συνδέονται με την 
κινεζική πρωτεύουσα, ενισχύο-
ντας τους φόβους των αρχών, 
λίγες ημέρες πριν από την έναρ-
ξη της Χειμερινής Ολυμπιάδας. 

Οι Ευρωπαίοι
διπλωμάτες
μένουν στο Κίεβο

Πόλεμος νεύρων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Αισιοδοξία, χωρίς εφησυχασμό, για την COVID-19

Στην οικονομία εστίασε η Γερμανίδα
ΥΠΕΞ, κρατώντας ισορροπίες

Η Ουκρανία άσκησε 
κριτική σε Ουάσιγκτον 
και Λονδίνο για 
την αποχώρηση 
από τις πρεσβείες 
και στο Βερολίνο για 
τη μη παροχή όπλων.

Δύο αμερικανικά 
αεροπλανοφόρα στη 
Νότια Σινική Θάλασσα, 
κινεζικά μαχητικά 
αεροπλάνα πάνω 
από την Ταϊβάν.

Αυξάνονται τα κρού- 
σματα σε κινεζικές  
επαρχίες, λίγες ημέρες 
πριν από την έναρξη 
των Χειμερινών  
Ολυμπιακών Αγώνων.

Διαφοροποίηση της Ε.Ε. από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, που ζήτησαν την 
υποχρεωτική αποχώρηση των συγγενών των διπλωματών από τις πρεσβεί-
ες τους στο Κίεβο. Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, 
που συμμετείχε στη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, εστί-
ασε κυρίως στην οικονομία, σημειώνοντας ότι μια εκκένωση της γερμανι-
κής πρεσβείας θα καθιστούσε πιο δυσχερή την πραγματοποίηση των ξένων 
επενδύσεων που τόσο έχει ανάγκη η Ουκρανία. 
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H Ταϊβάν ανακοίνωσε χθες νέες πα-
ραβιάσεις από μαχητικά αεροσκάφη 
της Κίνας και έστειλε δικά της για να 
τα αναχαιτίσουν. Η νέα επίδειξη απο-
φασιστικότητας του Πεκίνου μετα-
φράζεται ως απάντηση στα μεγάλα 
ναυτικά γυμνάσια ΗΠΑ - Ιαπωνίας.

Διαδηλώσεις στην Ευρώπη κατά των περιοριστικών μέτρων. Στις Βρυξέλ-
λες, διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα κατά του κτιρίου της διπλωματικής υπη-
ρεσίας της Ε.Ε., ξηλώνοντας κιγκλιδώματα και βάζοντας φωτιές, ενώ η αστυ-
νομία απάντησε με ρίψεις νερού και δακρυγόνα. 
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ΝΕΚΡΟΣ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ

Τραυματίες 
στη Χαϊδελβέργη
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Πολλούς τραυματίες 
άφησε πίσω του ένοπλος, ο οποί-
ος άνοιξε πυρ εναντίον φοιτητών 
σε αμφιθέταρο στο Πανεπιστήμιο 
της Χαϊδελβέρ-
γης στη Γερμα-
νία. Η αστυνο-
μία ανακοίνωσε 
λίγο αργότερα 
ότι ο δράστης 
είναι νεκρός 
και σύμφωνα 
με αναφορές ΜΜΕ αυτοκτόνησε. 
Οι Αρχές δεν είχαν διευκρίνισει 
έως αργά χθες το βράδυ τον ακρι-
βή αριθμό των τραυματιών και το 
είδος των τραυμάτων τους, ούτε 
την ταυτότητα των θυμάτων ή του 
δράστη. Το γραφείο Τύπου του πα-
νεπιστημίου παρέπεμπε τους δη-
μοσιογράφους στην αστυνομία για 
περαιτέρω πληροφορίες. 
 
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Εκκληση διάσωσης 
700 αγοριών
ΔΑΜΑΣΚΟΣ. Εκκληση για τη σω-
τηρία περισσότερων από 700 αγο-
ριών, που βρίσκονται αποκλεισμένα 
εν μέσω μαχών σε φυλακή της πό-
λης Χασακέ της βορειοανατολικής 
Συρίας, απηύθυνε χθες η ανθρωπι-
στική οργάνωση Save the Children. 
Η απόπειρα απόδρασης αιχμαλώτων 
μελών του Ι.Κ. από τις φυλακές που 
ελέγχονται από την κουρδική πολι-
τοφυλακή SDF οδήγησε σε μάχες 
μεταξύ Κούρδων και συνεργών των 
δραπετών. Στις φυλακές κρατού-
νται περισσότερα από 3.500 ύποπτα 
μέλη του Ι.Κ. Πολλά από τα παιδιά 
βρίσκονται στη φυλακή μαζί με τους 
γονείς τους, που πολέμησαν για το 
Ι.Κ., ενώ άλλα στρατολογήθηκαν 
από την εξτρεμιστική οργάνωση 
από πολλές μουσουλμανικές χώρες. 
 
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

Χάος από απόπειρα 
πραξικοπήματος
ΟΥΑΓΚΑΝΤΟΥΓΚΟΥ. Συγκεχυμένη 
παρέμενε χθες η κατάσταση στην 
Μπουρκίνα Φάσο ύστερα από την 
απόπειρα στρατιωτικού πραξικο-
πήματος που 
εκδηλώθηκε 
την Κυριακή. Το 
Γαλλικό Πρακτο-
ρείο ανέφερε 
ότι ο πρόεδρος 
της χώρας, Ρος 
Μαρκ Κριστιάν 
Καμπορέ, συνελήφθη και κρατού-
νταν σε στρατόπεδο, ενώ βρίσκο-
νταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις 
μεταξύ των στασιαστών και του 
υπουργείου Αμυνας. Την Κυριακή, 
η κυβέρνηση αρνούνταν ότι επιχει-
ρήθηκε πραξικόπημα, αν και σφο-
δρή ανταλλαγή πυρών εξελίχθηκε 
γύρω από το προεδρικό μέγαρο.
 
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Αναχαίτιση 
δύο πυραύλων
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ. Δύο βαλλιστι-
κούς πυραύλους αναχαίτισε η αε-
ράμυνα του Αμπου Ντάμπι, μία 
εβδομάδα μετά τον βομβαρδισμό 
δεξαμενών πετρελαίου στο κρατί-
διο των Εμιράτων την περασμένη 
εβδομάδα, με τρεις νεκρούς. Την 
ευθύνη των επιθέσεων ανέλαβε το 
κίνημα των, υποστηριζόμενων από 
το Ιράν, Χούτι της Υεμένης, οι οποί-
οι μάχονται εναντίον της υποστηρι-
ζόμενης από τη Σαουδική Αραβία 
και τα Εμιράτα κυβέρνησης του 
Αντεν. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος 
των ανταρτών ανακοίνωσε ότι οι 
βαλλιστικοί πύραυλοι τύπου Ζουλ-
φικάρ είχαν στόχο την αεροπορι-
κή βάση Αλ Ντάφρα. Σπάνια οδηγία 
ασφαλείας εξέδωσε η αμερικανική 
πρεσβεία στα Εμιράτα, καλώντας 
τους Αμερικανούς πολίτες να «βρί-
σκονται σε αυξημένη ετοιμότητα».
 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Νέα ένταση 
στη Λιβύη
ΒΕΓΓΑΖΗ. Οξυνση της διαπάλης 
ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρα-
τόπεδα της Λιβύης προοιωνίζεται 

η πρόταση της επιτροπής που είχε 
συγκροτήσει το Κοινοβούλιο για το 
μέλλον της πολιτικής διαδικασίας. 
Η επιτροπή έκρινε ότι η διεξαγωγή 
των εκλογών θα απαιτήσει τουλά-
χιστον εννέα μήνες και πρότεινε 
στο Κοινοβούλιο να ορίσει νέο με-
ταβατικό πρωθυπουργό στη θέση 
του Ντιμπέιμπα. Αναλυτές θεω-
ρούν απίθανο να γίνουν αποδε-
κτές αυτές οι προτάσεις από την 
κυβέρνηση της Τρίπολης.
 
ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗΣ ΚΛΙΟ ΣΜΙΘ

Ο Τέρενς Ντ. Κέλι 
ομολόγησε απαγωγή
ΠΕΡΘ. Ο Aυστραλός Τέρενς Ντά-
ρελ Κέλι ομολόγησε την ενοχή  
του για την απαγωγή της τετρά-
χρονης Κλίο Σμιθ και την κράτησή 
της στο σπίτι 
του για 18 ημέ-
ρες. Η Κλίο εξα-
φανίστηκε από 
τη σκηνή της 
οικογένειάς της 
τον περασμένο 
Οκτώβριο, ενώ 
βρισκόταν σε κατασκήνωση στη 
Δυτική Αυστραλία. Η αστυνομία τη 
βρήκε αργότερα σώα και αβλαβή 
στο σπίτι του 36χρονου Κέλι στη 
γενέτειρά της, το Καρναρβον, σε 
μικρή απόσταση από το κάμπινγκ. 
 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Επιβιώνουν 
με δικό τους οξυγόνο
ΟΝΤΕΝΣΕ. Επιστήμονες ανακάλυ-
ψαν ότι ο θαλάσσιος μικροοργα-
νισμός Nitrosopumilus maritimus 
και πολλά από τα ξαδέλφια του 
μπορούν να επιβιώσουν στα βαθιά 
νερά χωρίς οξυγόνο, παράγοντας 
μόνα τους το οξυγόνο που χρειά-
ζονται. Σύμφωνα με τη δημοσίευ-
ση στο περιοδικό Science, οι μι-
κροοργανισμοί χρησιμοποιούν μια 
βιολογική διαδικασία όπου παρά-
γουν δικό τους οξυγόνο για να δη-
μιουργήσουν νιτρώδες άλας, με το 
αέριο άζωτο ως παραπροϊόν. Αυτή 
η διαδικασία αφαιρεί το βιοδιαθέ-
σιμο άζωτο από το περιβάλλον και 
αποτελεί ένα νέο τμήμα του κύ-
κλου του αζώτου, ο οποίος επηρε-
άζει όλα τα οικοσυστήματα. 
 
ΓΙΑ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Σύλληψη Ολλανδής 
στο Αουσβιτς
ΒΑΡΣΟΒΙΑ. Μια 29χρονη Ολλαν-
δή συνελήφθη και κρατείται στην 
Πολωνία επειδή, κατά την είσο- 
δό της στο ναζιστικό στρατόπε- 
δο συγκέντρωσης Αουσβιτς, και 
ενώ στεκόταν μπροστά στην πι-
νακίδα-σύμβολο της ναζιστικής 
θηριωδίας «Arbeit Macht Frei» 
(Η εργασία απελευθερώνει), χαι-
ρέτησε ναζιστικά. Η γυναίκα συ-
νελήφθη με την κατηγορία της 
ναζιστικής προπαγάνδας, ενώ της 
επιβλήθηκε και βαρύ χρηματικό 
πρόστιμο, το οποίο, όπως δήλω-
σε, θα καταβάλει. Η ίδια απέδωσε 
την ειδεχθή κίνησή της σε «αστεϊ-
σμό κακής ποιότητας».
 
ΛΟΥΡΔΗ ΜΑΛΝΤΟΝΑΝΤΟ ΛΟΠΕΖ

Δολοφονήθηκε 
δημοσιογράφος
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ. Ακόμα  
μία δημοσιογράφος, η Λούρδη 
Μαλντονάντο Λόπεζ, δολοφονή-
θηκε το βράδυ της Κυριακής στην 
Τιχουάνα του 
Μεξικού. Λίγες 
ημέρες νωρίτε-
ρα εκτελέστη-
κε εν ψυχρώ 
στην ίδια πόλη, 
με μία σφαίρα 
στο κεφάλι, ο 
φωτορεπόρτερ Μαργκαρίτο Μαρ-
τίνεζ. Σύμφωνα με δημοσιογρα-
φικές οργανώσεις της περιοχής,  
ο Μαρτίνεζ είχε, πριν από τον  
θάνατό του, δεχθεί απειλές. Η  
Λόπεζ, επίσης, φοβόταν για τη 
ζωή της και πριν από δύο χρόνια 
είχε ζητήσει από τον Μεξικανό 
πρόεδρο «υποστήριξη, βοήθεια 
και δικαιοσύνη». Μάλιστα, σύμ-
φωνα με πληροφορίες είχε  
ενταχθεί σε κυβερνητικό πρό-
γραμμα προστασίας δημοσιογρά-
φων και είχε αστυνομική προ- 
στασία στην οικία της.

l Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η10 Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022



Δ Ι Ε Θ Ν Η  Θ Ε Μ Α ΤΑ

ΡΩΜΗ. Μια εκλογική αναμέτρη-
ση τυλιγμένη σε πυκνή ομίχλη 
άρχισε χθες στην Ιταλία, με στό-
χο την ανάδειξη προέδρου της 
Δημοκρατίας για την επόμενη 
επταετία. Σπανίως στην ιστο-
ρία της Ιταλίας ο πρόεδρος έχει 
αναδειχθεί από τον πρώτο γύρο 
(έτσι είχαν εκλεγεί οι Φραντσέ-
σκο Κοσίγκα και Κάρλο Αντζέ-
λιο Τσιάμπι), αλλά αυτό που συ-
νέβη χθες ήταν το άλλο άκρο. 
Ο πρώτος γύρος έγινε... χωρίς 
υποψηφίους.  Τα κόμματα που 
ελέγχουν το 90% των εδρών της 
Βουλής και της Γερουσίας, των 
δύο σωμάτων που ψηφίζουν για 
την ανάδειξη προέδρου της Δη-
μοκρατίας, έριξαν «λευκό». Το 
ίδιο αναμένεται να κάνουν και 
στη σημερινή και στην αυριανή 
ψηφοφορία, ενώ το τοπίο ανα-
μένεται να ξεκαθαρίσει την Πέ-
μπτη, κατά την τέταρτη ψηφο-
φορία, στην οποία απαιτείται 
απλή πλειοψηφία. 

Μέχρι τότε υπάρχει ελπίδα ότι 
θα έχει διευκρινισθεί και ποιοι εί-
ναι οι υποψήφιοι. Το όνομα που 
κυριαρχεί είναι αυτό του πρωθυ-
πουργού Μάριο Ντράγκι, ο οποίος 
εμφανίζεται διαθέσιμος να μετα-
πηδήσει στην προεδρία. Η από-
συρση του επικεφαλής της Κε-
ντροδεξιάς, του 85χρονου Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι, το Σάββατο, άφη-
σε στο ρινγκ ως βαρύ όνομα μόνο 
το όνομα του Ντράγκι. Ωστόσο, 

ο επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο 
Σαλβίνι, εξακολουθεί να ζητάει 
από τον Ντράγκι να παραμείνει 
στην πρωθυπουργία και οι σχο-
λιαστές περιμένουν να δουν αν 
το βέτο του Σαλβίνι στη μετάβα-
ση Ντράγκι στην προεδρία είναι 
πραγματικό ή εντάσσεται στα 
φρενήρη παζάρια των ημερών. 

Η θητεία ως πρωθυπουργού
Ο Ντράγκι διορίστηκε τον Φε-

βρουάριο του 2021 από τον πρό-
εδρο Ματαρέλα ως επικεφαλής 
κυβέρνησης ευρείας συνεργασί-
ας, της οποίας η θητεία διαρκεί 
το αργότερο έως το 2023. Θεω-
ρείται απίθανο ο τεχνοκράτης 
Ντράγκι να κατέβει υποψήφιος 
σε βουλευτικές εκλογές. Αντιθέ-
τως, αν μεταπηδήσει στην προε-
δρία, θα διαδραματίζει ρόλο-κλει-
δί στην πολιτική ζωή της Ιταλίας 
για επτά χρόνια ακόμη. 

Από την άλλη πλευρά, ενδε-
χόμενη μετάβαση του Ντράγκι 
στην προεδρία θα σημάνει το 
τέλος της παρούσας κυβέρνη-
σης, η οποία οικοδομήθηκε με 
συγκολλητική ουσία αποκλειστι-
κά και μόνο τον ίδιο. Είναι πολ-
λοί οι βουλευτές που απεύχονται 
πρόωρες εκλογές και θεωρείται 
πιθανό στη «ζυγαριά» των έντο-
νων πολιτικών διεργασιών αυτής 
της εβδομάδας να περιλαμβάνε-
ται κάποιου είδους συμφωνία για 
παράταση ζωής της κυβέρνησης. 

Η προσωπικότητα και οι διε-
θνείς διασυνδέσεις του Ντράγκι, 
που έχει υπάρξει διοικητής της 
ΕΚΤ, λειτουργούν καθησυχαστι-
κά ως προς τις διεθνείς αγορές. Η 
Ιταλία αναμένεται να λάβει περί 
τα 200 δισ. ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, διαδικασία που καθί-

σταται πιο ομαλή με τον Ντράγκι 
στην πρωθυπουργία. 

Προσήλθαν με COVID-19
Μεταξύ των βουλευτών και γε-

ρουσιαστών που προσήλθαν χθες 
στην πρώτη ψηφοφορία περιλαμ-
βάνονται και 14 που είτε νοσούν 
από COVID-19 είτε βρίσκονται σε 
καραντίνα. Γι’ αυτούς στήθηκε ει-
δική κάλπη «drive through» στο 
πάρκινγκ της Βουλής, επιτρέπο-
ντάς τους να ψηφίσουν χωρίς να 
εξέλθουν από τα οχήματά τους. Η 
δυνατότητα αυτή δεν δόθηκε σε 
βουλευτή που είναι αντίθετη στους 
εμβολιασμούς, δεδομένου ότι ούτε 
νοσεί ούτε βρίσκεται σε καραντίνα. 

CORRIERE, ΝΥΤ, REUTERS

Εκλογές χωρίς
υποψηφίους,
«κλειδί» ο Ντράγκι

Το τοπίο αναμένεται  
να ξεκαθαρίσει  
την Πέμπτη, κατά  
την τέταρτη ψηφοφορία, 
στην οποία απαιτείται 
απλή πλειοψηφία. 

Eνδεχόμενη μετάβαση του Μάριο Ντράγκι από την πρωθυπουργία στην 
προεδρία θα σημάνει το τέλος της παρούσας κυβέρνησης, η οποία οικοδο-
μήθηκε με συγκολλητική ουσία αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

Λευκό από τα κόμματα που ελέγχουν
το 90% των εδρών Βουλής και Γερουσίας

Ερευνα για αποπομπή υφυπουργού
Τη διερεύνηση των καταγγελιών 
της βουλευτού του Συντηρητι-
κού Κόμματος, Νουσράτ Γκανί, 
από τους επίσημους φορείς ζή-
τησε ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός, Μπόρις Τζόνσον. Η Βρετα-
νίδα βουλευτής είχε καταγγείλει 
ότι αποπέμφθηκε από τα καθή-
κοντά της ως υφυπουργός Με-
ταφορών, κατά τον ανασχημα-
τισμό του 2020, διότι, όπως της 
δήλωσε ο πρόεδρος της κοινο-
βουλευτικής ομάδας των Συντη-
ρητικών, «μια γυναίκα μουσουλ-
μάνα, στα υπουργικά έδρανα, 
φέρνει σε δύσκολη θέση τους 
συναδέλφους της».

Η θέση του Τζόνσον
Ο εκπρόσωπος Τύπου του 

πρωθυπουργικού γραφείου δή-
λωσε χθες ότι ο Μπόρις Τζόνσον, 
όταν η Γκανί ήγειρε για πρώτη 
φορά το θέμα, της συνέστησε να 
υποβάλει επισήμως την καταγγε-
λία της στον αρμόδιο κομματικό 
μηχανισμό, κάτι που η ίδια δεν 
θέλησε να πράξει. «Τώρα ο πρω-
θυπουργός κάλεσε τον επίσημο 
φορέα να διαλευκάνει τα πραγμα-
τικά γεγονότα. Οπως είχε επιση-
μάνει και τότε, λαμβάνει αυτές τις 
καταγγελίες ιδιαίτερα σοβαρά». 

Η Γκανί, σε ανάρτησή της στο 
Twitter, ανέφερε ότι κατά τη δι-
ερεύνηση της υπόθεσης πρέπει 
να αξιολογηθούν και οι συνομι-
λίες της στην πρωθυπουργική 
κατοικία, αλλά και αυτές με τον 
πρόεδρο της κοινοβουλευτικής 
ομάδας των Τόρηδων. «Οπως δή-
λωσα στον πρωθυπουργό χθες το 
βράδυ, το μόνο που ζητώ είναι να 
ληφθεί στα σοβαρά η υπόθεση 
και να διερευνηθεί σε βάθος. Η 
απόφασή του είναι καλοδεχού-
μενη», έγραψε. 

Η Γκανί εξελέγη με τους Συ-
ντηρητικούς για πρώτη φορά 
το 2015, αλλά απώλεσε τη θέ-
ση της υφυπουργού Μεταφο-
ρών στον ανασχηματισμό των 
αρχών του 2020. Η ίδια δήλω-
σε στους Times της Κυριακής: 
«Οταν άκουσα τα λόγια του 
προέδρου της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας αισθάνθηκα σαν 
να είχα δεχθεί μια γροθιά στο 

στομάχι. Ενιωσα ανίσχυρη και 
ταπεινωμένη». Επίσης εξέφρα-
σε την ευγνωμοσύνη της για τη 
στήριξη που έλαβε από κάποια 
μέλη του υπουργικού συμβου-
λίου, όπως τον υπουργό Υγείας 
Σαζίντ Τζαβίντ και τον υπουργό 
Παιδείας Ναντίμ Σαχάουι.

Το πρωθυπουργικό γραφείο 
αποδέχθηκε το βράδυ της Κυρια-
κής ότι ο Μπόρις Τζόνσον είχε 
ενημερωθεί για το συμβάν ήδη 
από το 2020 και ότι ενθάρρυνε 
την Γκανί να καταθέσει αρμοδί-
ως την καταγγελία της. 

Χθες, επίσης, η Γκανί εξήγη-
σε ότι πίστευε πως η κομματική 
διαδικασία για τη διαχείριση των 
παραπόνων της δεν συνιστού-
σε τον σωστό δρόμο στην πε-
ρίπτωσή της. «Ο Τζόνσον μου 
έγραψε ότι ο ίδιος δεν μπορεί 
να εμπλακεί στην υπόθεση και 

πως θα έπρεπε να χρησιμοποιή-
σω τους αρμόδιους κομματικούς 
μηχανισμούς. Αυτό, όπως του 
εξήγησα, δεν ήταν ο προσήκων 
τρόπος, εφόσον η διαμαρτυρία 
μου αφορούσε την κυβέρνηση. 
Το μόνο που επιδίωκα ήταν το 
υπουργικό συμβούλιο να λάβει 
στα σοβαρά την καταγγελία μου 
και να την ερευνήσει διεξοδικά, 
ώστε κανείς άλλος συνάδελφος 
να μην υποστεί τα ίδια». 

Διάψευση από τον Σπένσερ
Τα σχόλια στη βουλευτή εί-

χε κάνει ο πρόεδρος της κοινο-
βουλευτικής ομάδας των Τόρη-
δων, Μαρκ Σπένσερ, ο οποίος 
σε ανάρτησή του στο Twitter 
ισχυρίστηκε ότι «η καταγγελία 
είναι εντελώς ψευδής και συ-
κοφαντική και πως ο ίδιος δεν 
χρησιμοποίησε ποτέ τις λέξεις 
που του αποδίδονται».

Τέλος, έκθεση που ολοκλη-
ρώθηκε το 2019 για τις δια-
κρίσεις στους κόλπους του 
Συντηρητικού Κόμματος είχε 
διαπιστώσει ότι αν και δεν μπο-
ρεί να θεωρηθούν συστημικές, 
υπάρχουν στοιχεία που επιβε-
βαιώνουν την ύπαρξή τους.

Η Βρετανίδα βουλευτής Νουσράτ Γκανί κατήγγειλε ότι αποπέμφθηκε από 
τα καθήκοντά της ως υφυπουργός Μεταφορών, κατά τον ανασχηματισμό 
του 2020, διότι, όπως της δήλωσε ο πρόεδρος της Κ.Ο. των Συντηρητικών, 
«μια γυναίκα μουσουλμάνα, στα υπουργικά έδρανα, φέρνει σε δύσκολη 
θέση τους συναδέλφους της».
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Αφορά υπόθεση  
του 2020 της βουλευτού  
των Τόρις, Νουσράτ 
Γκανί, που απομακρύν-
θηκε λόγω θρησκείας.

ΠΑΡΙΣΙ. Υποχωρεί η πρόθεση 
ψήφου υπέρ του Γάλλου προ-
έδρου Εμανουέλ Μακρόν, με 
τα ποσοστά αποδοχής του να 
βρίσκονται στο 37%, τέσσε-
ρις ποσοστιαίες μονάδες χα-
μηλότερα από αυτά του Δε-
κεμβρίου, με τις προεδρικές 
εκλογές στη χώρα να απέχουν 
μόλις τρεις μήνες. Παρότι ο 
Μακρόν συνεχίζει να καλλιερ-
γεί το μυστήριο της καθόδου 
του –ή μη– στις εκλογές, αρ-
νούμενος χθες να απαντήσει 
σε σχετική ερώτηση δημοσιο-
γράφων, η δημοσκόπηση αυτή 
που δημοσιεύθηκε την Κυρια-
κή στην οικονομική εφημερίδα 
Journal du Dimanche καταγρά-
φει τη σημαντικότερη πτώση 
της πρόθεσης ψήφου υπέρ του. 
Τα ποσοστά του Μακρόν βρί-
σκονται ωστόσο σε υψηλότερο 
επίπεδο από εκείνα των προ-
κατόχων του, Νικολά Σαρκο-
ζί και Φρανσουά Ολάντ, στην 
αντίστοιχη χρονική περίοδο 
των θητειών τους. Ο σημερινός 
πρόεδρος συνεχίζει να εμφανί-
ζεται ως νικητής –εφόσον κα-
τέβει– του πρώτου γύρου των 
προεδρικών εκλογών της 10ης 
Απριλίου, με 25%. Ο Μακρόν, 
όπως επισημαίνει σε χθεσινό 
της άρθρο η Le Monde, είναι 
«παιδί της ψηφιακής εποχής». 
Οταν οι προκάτοχοί του ζού-
σαν στον ρυθμό της τηλεόρα-
σης, ο αρχηγός του κράτους 
ακολουθεί τον φρενήρη ρυθ-
μό των κοινωνικών δικτύων.

Ολοι περίμεναν ότι ο Μα-
κρόν θα ανακοίνωνε την υπο-
ψηφιότητά του αμέσως μετά 
την ομιλία του ενώπιον του 

Ευρωκοινοβουλίου, στις 19 
Ιανουαρίου, με αφορμή την 
ανάληψη της προεδρίας της 
Ε.Ε. Το Μέγαρο των Ηλυσίων 
θεώρησε, όμως, ότι θα ήταν 
άκαιρο εν μέσω του πανδημι-
κού κύματος της «Ομικρον». 
Επόμενος πιθανός σταθμός 
είναι η άρση των περιοριστι-
κών μέτρων, που αναμένεται 
να ανακοινωθεί μεταξύ 2 και 
16 Φεβρουαρίου. Το χρονοδιά-
γραμμα για την υποψηφιότητα 
Μακρόν αρχίζει όμως να στε-

νεύει, καθώς η όποια ανακοί-
νωση θα πρέπει να γίνει μέχρι 
τις 20 Φεβρουαρίου, προκει-
μένου οι συνεργάτες του να 
συγκεντρώσουν τις 500 υπο-
γραφές εκλεγμένων πολιτικών 
παραγόντων που απαιτούνται 
για κατάθεση υποψηφιότητας. 
Μπροστά στη δημοσκοπική 
πτώση ο Μακρόν εγκατέλει-
ψε την ενωτική ρητορική του, 
επιδεικνύοντας διχαστικό πρό-
σωπο απέναντι στους ανεμβο-
λίαστους. Η όξυνση αποτελεί 
προσπάθεια συσπείρωσης της 
εκλογικής βάσης του, υποστη-
ρίζει στη Le Monde συνεργά-
της του προέδρου.

REUTERS

«Ελεγχόμενη»
η δημοσκοπική
πτώση του Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος 
–εφόσον καταθέσει 
υποψηφιότητα–  
θα αναδειχθεί νικητής 
του πρώτου γύρου  
των εκλογών με 25%.
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H πολυκατοικία
Κεντροαριστεράς

Χαμένοι στη μετάβαση
Λαλίστατοι

εκ των υστέρων...

Ολος ο κυριακάτικος Τύπος σχολιάζει 
την απειλή που αποτελεί για τον δι-
κομματισμό η παρουσία στην κεντρι-

κή πολιτική σκηνή του Ν. Ανδρουλάκη, που 
τείνει να διαμορφώσει ένα άλλο πολιτικό 
τοπίο. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, 
τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ 
λαμβάνουν τα μέτρα τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις 
διαδικαστικές προτάσεις του αρχηγού του 
προσπαθεί να ανοιχτεί στην κοινωνία, ενώ 
σταθερά υποστηρίζει την πολιτική γραμμή 
της «προοδευτικής» κυβέρνησης μετά τις 
εκλογές με την απλή αναλογική. 

Η Νέα Δημοκρατία προσφάτως, προσπα-
θώντας να περιχαρακώσει τον χώρο της από 
τη διείσδυση του ΚΙΝΑΛ, ανακάλυψε την 
ύπαρξη της κεντροαριστερής πολυκατοικίας, 
στην οποία συστεγάζονται ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Θεωρώ πως αυτή η αντιμετώπιση είναι 
λανθασμένη για τους εξής λόγους:
1. Τσουβαλιάζει το ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ, 
νομιμοποιώντας έτσι στην κοινή γνώμη την 
πρόταση Τσίπρα για «προοδευτική» κυβέρνη-
ση. Αφού αυτά τα δύο κόμματα συγκατοικούν 
–σύμφωνα με την ανάλυση της Νέας Δημο-
κρατίας– γιατί και να μη συγκυβερνήσουν;
2. Χαρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντροαριστε-
ρά, κάτι που αποτελεί στρατηγική επιδίωξη 
της ηγετικής ομάδας που βρίσκεται γύρω 
από τον Αλ. Τσίπρα. Επιθυμούν να ρίξουν 
γέφυρες στο ΚΙΝΑΛ και στην ευρωπαϊκή 
σοσιαλδημοκρατία, και σε αυτήν την προ-
σπάθεια έρχεται τώρα αρωγός η Νέα Δημο-
κρατία με τη θεωρία της πολυκατοικίας της 
Κεντροαριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα λαϊ-
κίστικο κόμμα της μαρξιστικής Αριστεράς, 
που ουδεμία σχέση έχει με τις αρχές και τα 
προτάγματα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημο-
κρατίας. Είναι κεφαλαιώδες λάθος να παρα-
γνωρίζεται η φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ για 
λόγους τακτικισμού. 
3. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές 
γιατί συγκροτήθηκε το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτω-
πο στη βάση του «Μένουμε Ευρώπη». Σε 
αυτόν τον χώρο σημαντική παρουσία είχε 
η Κεντροαριστερά. Σήμερα επιβάλλεται το 
αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να μη διαλυθεί, ώστε 
να απομονωθεί πολιτικά ο χώρος της ριζο-
σπαστικής Αριστεράς. Η θεωρία της κεντρο-
αριστερής πολυκατοικίας προσφέρεται για 
τη δημιουργία ενός αντιδεξιού μπλοκ. Και 
αυτό δεν είναι απλώς λάθος τακτικής, είναι 
στρατηγικό λάθος, γιατί αφορά συμμαχίες 
κυρίως στη βάση της κοινωνίας. 

Στην πολιτική δεν υπάρχουν πολυκατοι-
κίες, αλλά κόμματα με διακριτή και αυτό-
νομη παρουσία. Οπως δεν υπάρχει γαλάζια 
πολυκατοικία, δεν υπάρχει και πολυκατοι-
κία της Κεντροαριστεράς. 

«Στόματα ανοίγουν στα Κάτω Πατήσια», 
«Κοινό μυστικό η δράση του», «Ολοι 
γνώριζαν και συγκάλυπταν». Από τους 

γείτονες και το ποίμνιο του ιερέα που συνε-
λήφθη για τον βιασμό μιας 17χρονης στα Κά-
τω Πατήσια, ελάχιστοι φαίνεται πως έπεσαν 
από τα σύννεφα. Τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ το 
αποδεικνύουν περίτρανα. Κάποιος τον είχε 
δει να βγαίνει αργά τη νύχτα από την εκκλη-
σία με ανήλικο κορίτσι. Σε μια εξομολογού-
μενη είχε αφήσει σεξουαλικά υπονοούμενα. 
Μια άλλη ανέφερε ότι ήθελε να κάνει προ-
σωπικές ερωτήσεις στη λεχώνα κόρη της. 
Μία ακόμη γειτόνισσα δήλωσε ότι ποτέ δεν 
της άρεσε το ύφος του, ότι είχε προσωπείο... 

Λαλίστατοι όλοι. Εκ των υστέρων. Γιατί 
όχι και πριν; Πριν να είναι αργά για το φερό-
μενο ως θύμα του – και, Κύριος οίδε, πόσα 
άλλα; Επειδή από νήπια εκπαιδευόμαστε να 
στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού. Αυτό μας 
μαθαίνουν. Μη φυτρώνεις εκεί που δεν σε 
σπέρνουν. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Για-
τί να μπλέξεις; Εσύ θα βγάλεις το φίδι από 
την τρύπα; Στην αδιαφορία μάς εκπαιδεύει 
και το κράτος, με τους ανύπαρκτους ή ελ-
λιπέστατους μηχανισμούς του, με τα σκου-
ριασμένα γρανάζια του. Μια 19χρονη απο-
κάλυψε ότι ο ίδιος ιερέας τής είχε προτείνει 
να την πληρώσει προκειμένου να περάσει 
λίγο χρόνο μαζί του και ότι είχε απευθυνθεί 
σε τρία αστυνομικά τμήματα για να τον κα-
ταγγείλει, αλλά οι αστυνομικοί τής απάντη-
σαν πως «δεν μπορούσαν να κάνουν τίπο-
τα, από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποια 
ενοχοποιητική πράξη από την πλευρά του».

Θυμήθηκα τον μαινόμενο άνδρα στη γει-
τονιά μου, που επί μέρες, μεταμεσονύχτιες 
ώρες, απειλούσε ουρλιάζοντας (τη μητέρα, 
τον πατέρα, τη γυναίκα, το παιδί του; Ποιος 
ξέρει...), πριν από λίγους μήνες. «Θα τους πά-
ρει ο διάολος. Θα τους σκοτώσω όλους, θα 
σας σκοτώσω όλους!». 

Είχα τηλεφωνήσει τότε στο αστυνομικό 
τμήμα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από 
την πολυκατοικία του.

– Λυπάμαι, κυρία μου, έχουμε άλλο περι-
στατικό, δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε. 

– Μα, είστε δίπλα! Δεν μπορείτε να ρίξε-
τε μια ματιά; 

– Δυστυχώς, δεν είναι εφικτό. 
– Και τι να κάνω; 
– Αν τον ακούσετε ξανά, καλέστε το 100!
Αφιερωμένο στους Πουαρό των Κάτω 

Πατησίων (που όλα τα ήξεραν και τα κα-
ταλάβαιναν αλλά δεν έβγαζαν άχνα), στους 
ταγούς της Εκκλησίας (που εθελοτυφλούν) 
και σε όσους αστυνομικούς έχουν κάνει ευ-
αγγέλιό τους την κωλυσιεργία και τη διαρ-
κή αποποίηση ευθυνών...

Η εργασία από απόσταση δεν 
θα λήξει με το πέρας της παν-
δημίας. Απλώνει ρίζες σε ένα 

μέλλον υπερ-προηγμένο, σχεδόν 
φαντασιακό, αλλά και ασταθές, 
ευάλωτο σε πανδημίες. Και απο-
τιμάται. Διεθνείς μελέτες έδειξαν 
ότι η, συχνά, πρωτόλεια μορφή 
της τηλεργασίας, η καταιγιστική 
φύση της ογκώδους ηλεκτρονι-
κής επικοινωνίας και τα προβλή-
ματα που μεταφέρονται από το 
φυσικό στο ψηφιακό εργασιακό 
περιβάλλον συρρίκνωσαν τα δυ-
νητικά οφέλη. Οι εργαζόμενοι 
κέρδισαν τον χρόνο μετακίνη-
σης, όμως κατέληξαν να εργάζο-
νται περισσότερες ώρες με μικρό-
τερες αποδόσεις. Διαταράχθηκε 
η ισορροπία μεταξύ επαγγελμα-
τικής και προσωπικής ζωής, το 
άγχος και η κατάθλιψη περίσσε-
ψαν, η έμπνευση και το ταλέντο 
λιγόστεψαν (Nature).

Καθημερινά αποστέλλονται πε-
ρί τα 330 δισ. emails από 4,1 δισ. 
χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου. Ενας διασυνδεδεμένος 
εργαζόμενος στον ανεπτυγμένο 
κόσμο στέλνει και λαμβάνει πε-
ρίπου 120 επαγγελματικά emails 
την ημέρα, 200 άμεσα μηνύματα 

μέσω πλατφορμών την εβδομάδα, 
σπαταλά το 23% και το 35% του 
εργάσιμου χρόνου του αντίστοιχα 
σε μη χρήσιμα emails και τηλεδι-
ασκέψεις. Ελέγχει το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του κάθε 6 λεπτά και 
μένει διασυνδεδεμένος πρακτικά 
όλον τον εργάσιμο και ελεύθερο 
χρόνο του. Μια αντιπαραγωγική 
δίνη που ροκανίζει δυνάμεις και 
φαεινές ιδέες. Αντιπαλεύεται με 
φραγή των επαγγελματικών emails 
κατά τις μη εργάσιμες ώρες, προ-
βολή μόνο επισημασμένων μηνυ-
μάτων, ασύγχρονη επικοινωνία 
αντί της υπερ-απόκρισης σε πραγ-
ματικό χρόνο, χρονοθυρίδες, κοι-
νόχρηστα έγγραφα (ασύγχρονη ερ-
γασία πάνω στο ίδιο έγγραφο) κ.ά. 

Οι μηχανές βελτίωσαν τις συν-
θήκες εργασίας, μείωσαν τον ερ-
γάσιμο χρόνο, που σήμερα με 
το πάντρεμα των ηλεκτρονικών 
δικτύων, των ψηφιακών τεχνο-
λογιών, της ρομποτικής και της 
τεχνητής νοημοσύνης έχει απορ-
ρυθμιστεί. Ο ελεύθερος χρόνος έγι-

νε ένα ζυμάρι που πλάθεται από 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα 
κοινωνικο-οικονομικά γυρίσματα.

Η τεχνολογία λύνει τα προβλή-
ματα που δημιουργεί και εκτοξεύει 
την εργασία σε νέες σφαίρες, λέ-
νε οι ειδήμονες. Στον αυριανό κό-
σμο, υπόσχονται, ο εργαζόμενος 
θα εστιάζει στο ουσιώδες ενεργο-
ποιώντας εκείνον τον εσωτερικό 
πλούτο από όπου γεννιόντουσαν 
πάντα θαύματα. Φορώντας την 
κάσκα εικονικής πραγματικότη-
τας θα μπορεί να μεταφερθεί, π.χ., 
σε ένα ήσυχο δωμάτιο διαστημι-
κού σταθμού με περιστρεφόμενη 
θέα του γαλαξία, σε μια μαγευτι-
κή παραλία, σε ένα καταφύγιο με 
θέα δασωμένες πλαγιές, να έχει 
απρόσκοπτη ροή εργαλείων και 
των χρήσιμων –μόνο– δεδομένων, 
σετ οθονών και τρισδιάστατα μο-
ντέλα συνεργατών. 

Ομως σε πόσους θα είναι διαθέ-
σιμη αυτή η πλούσια εμπειρία εργα-
σίας; Οι επινοήσεις δεν εξαλείφουν 
τις ανισότητες. Μόνο οι πολιτικές 
αποφάσεις. Και η προετοιμασία 
τόσο για την αντιμετώπιση των 
πανδημιών όσο και την επερχό-
μενη σαρωτική ψηφιακή εποχή 
καρκινοβατεί κατακερματισμένη.

Γ Ν Ω Μ Η
Τ η σ  Τ α σ ο υλ α σ  κ α ρα ϊ σ κ α κ η

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  A Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν

Θρησκεία, επιστήμη 
και περί αξιοπιστίας

Κύριε διευθυντά

Ποια είναι πιο αξιόπιστη, η θρη-
σκεία ή η επιστήμη;

Αυτό το ψευτοδίλημμα προκάλε-
σε σε διαστρεβλωμένες συζητήσεις 
η ανάρτηση του συμπαθούς κ. Μό-
σιαλου, περί της άμωμης σύλληψης 
διά κρίνου και «αφελούς» χριστια-
νού που την πιστεύει, ενώ αρνείται 
τον κορωνοϊό και την προστασία 
που του παρέχει η επιστήμη. 

Στο μυαλό μου αυτό μεταφράζε-
ται στην ερώτηση, ποιος επικρατεί; 
Ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο 
και τον άνθρωπο, ή ο άνθρωπος 
που δημιούργησε την επιστήμη;

Αντί για άλλη απάντηση σε αυτό 
παραθέτω την ιστορία που διηγή-
θηκε ο μεγάλος φυσικός επιστήμο-
νας Ισαάκ Νεύτων (αντιλαμβανόμε-
νος ότι αυτός μεν ανακάλυψε τον 
νόμο της βαρύτητας, αλλά τον νό-
μο δημιούργησε ο Θεός):

 Ο Νεύτων λοιπόν είχε κατα-
σκευάσει ένα περίπλοκο ομοίωμα 
του ηλιακού συστήματος, με γρα-
νάζια, πλανήτες σε μινιατούρα, 
που να περιστρέφονται γύρω από 
έναν ήλιο, επίσης, σε μικρογραφία, 
παριστάνοντας έτσι τις πραγματι-
κές τροχιές τους. Μια μέρα ένας 
άθεος φίλος του πήγε στο εργα-
στήριό του και έμεινε κατάπλη-
κτος από τον μεγαλοφυή εκείνο 
μηχανισμό. «Ποιος έκανε αυτό το 
απίθανο μοντέλο;» ρώτησε. «Κανέ-
νας», απάντησε ο Νεύτων, «έγινε 
κατά τύχη!». «Ελα μην κοροϊδεύεις 
τώρα», είπε ο άλλος. «Ποιος κατα-
σκεύασε αυτόν τον μηχανισμό;». 
«Αν είσαι βέβαιος ότι κάποιος κα-
τασκεύασε αυτό το μοντέλο», είπε 

τότε ο Νεύτων, «γιατί όταν παρα-
τηρείς το σύμπαν, το οποίο είναι 
δημιουργημένο με πολύ ανώτερη 
ακρίβεια και σε απείρως μεγαλύ-
τερη κλίμακα, από αυτή που εί-
ναι κατασκευασμένο τούτο εδώ το 
ομοίωμα, λες ότι έγινε απλώς κα-
τά τύχη; Το κάνεις μόνο και μόνο 
επειδή δεν θέλεις να παραδεχθείς 
ότι υπάρχει ένα τόσο μεγάλο πρό-
σωπο που να μπορεί να κάνει ένα 
τέτοιο πράγμα. Αλλά το πρόσωπο 
αυτό υπάρχει, και είναι ο Θεός…».

Ο άνθρωπος με το χάρισμα του 
μυαλού και πνεύματος που του δό-
θηκε από τον Θεό, αν και ευάλωτος 
σωματικά, αμύνθηκε και επιβλή-
θηκε των άγριων θηρίων. Προστα-
τεύτηκε από, και δάμασε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, εκρήξεις ηφαι-
στείων και σεισμούς. Νίκησε τις 
περισσότερες ασθένειες, κατέλαβε 
και κατοίκησε την υδρόγειο. Εφτα-
σε μέχρι τ’ άστρα.

Οσο προόδευε και κατακτούσε, 
τόσο η αλαζονεία του αυξανόταν.

Τόσο έκανε πολλούς, ίσως και 
τους περισσότερους από τους αν-
θρώπους σήμερα να μην πιστεύουν 
σε Θεό. Και όταν δεν πιστεύεις στην 
ύπαρξη Θεού, τότε θεωρείς τον άν-
θρωπο το ανώτερο ον στο σύμπαν. 
Τότε γίνεσαι ακόμα πιο αλαζονικός, 
εγωιστής, κυνικός, υλιστής, εγκατα-
λείπεις ακόμα και τις ίδιες σου τις 
πνευματικές κατακτήσεις.

Οσο όμως ο άνθρωπος θα προ-
σπαθεί να υπερβεί τις ικανότητές 
του, τόσο θα αντιλαμβάνεται πόσο 
περιορισμένες είναι αυτές.

Οση πρόοδο και αν κάνει, όσα 
νέα στοιχεία, όσες γνώσεις, όση 
νέα τεχνολογία και αν ανακαλύ-
πτει, όσα επιστημονικά επιτεύγ-
ματα και εάν επιτυγχάνει, τόσο θα 
διαπιστώνει πόσο λίγα γνωρίζει και 

πόσο τεράστιο δρόμο έχει ακόμα να 
διανύσει, μέχρι την παντογνωσία.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΟΪΛΟΣ
Συντ. δικηγόρος  

παρ’ Αρείω Πάγω,  
συγγραφέας, ερευνητής

Ο «λογαριασμός» 
για βανδαλισμούς

Κύριε διευθυντά

Αποθαυμάζοντας και εγώ τις «ει-
καστικές παρεμβάσεις» στην 

πρόσοψη της ταλαίπωρης πρώ-
ην ΑΣΟΕΕ και έχων απαυδήσει 

από την «αποτελεσματικότητα» 
των θεσμών της «καλύτερης δη-
μοκρατίας που είχε ποτέ ο τόπος» 
θέλω να επαναφέρω μία κοινό-
τοπη σκέψη αντιμετώπισης και 
λύσης του σχετικού «γόρδιου δε-
σμού». Με σχολαστικό σεβασμό 
και της «πολιτικής ορθότητος», 
γνωρίζων εκ πείρας ότι σχετικές 
απροσεξίες καταστέλλονται διά 
της λογοκρισίας.

 Εχω την ευήθη πεποίθηση ότι 
ο λυσιτελέστερος τρόπος περιστο-
λής αυτών των πρακτικών είναι 
ο καταλογισμός των εξόδων απο-
κατάστασης των κτιρίων στους 
δράστες, αφού ταυτοποιηθούν και 

συλληφθούν, πράγμα που θεωρώ 
αντικειμενικά ευκολότατο. Στο 
υποκειμενικό κολλάμε.

 Με μεγάλο «δημοκρατικό» δι-
σταγμό τολμώ να προτείνω και 
την αφαίρεση των πολιτικών δι-
καιωμάτων όλων των σχετικών 
«ακτιβιστών», ασχέτως αυτοπροσ-
διορισμού. 

Ετσι κάποια πασίγνωστα κόμ-
ματα της ελλαδικής δημοκρατίας 
δεν θα μπορούν να διεκδικούν 
την αρνητική τους ψήφο και δεν 
θα έχουν κίνητρο να τους προστα-
τεύουν ποικιλοτρόπως.

 Τα υπόλοιπα ας αφεθούν στον 
πατριωτισμό των Ελλήνων και στη 
λειτουργία των θεσμών, όταν δεή-
σει να ολοκληρωθεί θριαμβευτικά 
η «παλιγγενεσία».

ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Ζάκυνθος

Η «αντιμετώπιση» 
της γείτονος 

Κύριε διευθυντά

Επιτρέψτε μου να ασχοληθώ, με 
σύντομο τρόπο, με την ανά-

λυση - αξιολόγηση του κ. Γιάννη 
Βαληνάκη στο φ. της 31/12/2021, 
που με τίτλο «Γιατί με τη σημερι-
νή στρατηγική δεν κερδίζουμε 
την Τουρκία», κλείνοντας γράφει:

 «...Στην αναμέτρηση με την 
Τουρκία δεν μπορούμε να χάνουμε 
συνεχώς έδαφος ή να αναβάλλου-
με με την ψευδαίσθηση ότι κάποτε 
θα παραιτηθεί από τις παράλογες 
αξιώσεις της. Πρέπει, αντίθετα, να 
την κερδίσουμε. (...) «ενώ λίγο πα-
ραπάνω μας λέει:

 «...Οταν η Αγκυρα χτίζει μεθο-
δικά αφήγημα “νομιμοποίησης” 

ένοπλου εκβιασμού για διεκδίκη-
ση ακόμη και ελληνικού εδάφους, 
πότε σκοπεύει να ασχοληθεί συ-
νολικά και σε βάθος με την εθνι-
κή στρατηγική; Το έργο –ομολο-
γουμένως– δεν είναι εύκολο, ιδέες 
όμως υπάρχουν...»

 Δυστυχώς δεν βλέπω πουθενά 
τις προτάσεις ή ιδέες του κ. Βαλη-
νάκη (ελπίζω να μην έχω παρα-
βλέψει κάτι...) για μια άλλη, επι-
τυχέστερη στρατηγική. Μιλάει 
για «στρουθοκαμηλική προσέγγι-
ση των τουρκικών απειλών» αλλά 
δεν μας φανερώνει, στρουθοκαμη-
λικώς ο ίδιος, πώς θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν αυτές...

 «...Χωρίς σοβαρή στρατηγική 
και κυρίως “έξυπνα” αποφασιστι-
κές κινήσεις απειλείται πλέον και 
η εδαφική μας ακεραιότητα...» το-
νίζει στο τέλος.

 Απευθείας προς τον κ. Γιάννη 
Βαληνάκη: 

– Ποια είναι η δική σας «έξυ-
πνη» στρατηγική; Κάτι σαν το «Βυ-
θίσατε το Χόρα»; Ή ανόητες, ερα-
σιτεχνικές ενέργειες όπως αυτές 
τύπου Ιμια;

 Τελειώνοντας: Οσο και να μη 
μας αρέσει: Η γεωπολιτική σημα-
σία της Τουρκίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και 
νότια της Ρωσίας είναι –ακόμη– 
το μεγαλύτερό της πλεονέκτημα. 

Η ελληνική κυβέρνηση το γνω-
ρίζει αυτό πολύ καλά και η εξω-
τερική της πολιτική είναι ανάλο-
γη αυτής της πραγματικότητας. 
Παράλληλα, προχωρεί η στήριξη 
της αμυντικότητάς μας χωρίς να 
ενδώσουμε στον πειρασμό νέων 
εθνικών περιπετειών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ
PhD, Διδάκτωρ  

Χημικός Μηχανικός

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

Η κατά τη γνώμη μου ορθή 
μέθοδος φύλαξης των ελ-

ληνικών ΑΕΙ με κοντά μισόν 
αιώνα εικόνα «προεκλογικών 
κέντρων», με αεροπανό ανά-
μεσα στα κτίρια και αφισορύ-
πανση παντού, καταλήψεις χώ-
ρων, κτισίματα θυρών γραφείων 
«ανεπιθύμητων» καθηγητών, 
προπηλακισμούς πρυτάνεων 
κ.λπ., είναι μόνον μία. Συνεν-
νόηση με τις πολιτικές νεολαί-
ες και τα κόμματα για ομάδες 
περιφρούρησης από όλες τις 

φοιτητικές παρατάξεις, με άτο-
μα που θα εναλλάσσονται και 
θα ορίζονται από τα όργανα δι-
οίκησης των φοιτητικών συλ-
λόγων σε συνεργασία με τους 
ειδικούς φρουρούς. Το σκέτο 
«ειδικοί φρουροί» θα τους εκθέ-
σει σε αχρείαστο κίνδυνο. Στα 
δε «βαριά» περιστατικά βίας ή 
απόπειρας βανδαλισμών, θα 
επεμβαίνει και η ΕΛ.ΑΣ. Χωρίς 
συναίνεση δεν πρόκειται να πε-
τύχει ποτέ ο στόχος για να γίνει 
η «ζούγκλα» ξανά πανεπιστήμιο.

 ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Περιφρούρηση ΑΕΙ και από φοιτητές

IN
TI

M
E 

N
EW

S

Ο καλός τους ο καιρός.
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Γέροι, φτωχοί και άσχημοι

Τηλεόραση: καταστροφές και θρίαμβοι

Ο χιονιάς σαν ηχώ
της πανδημίας

Η Ευρώπη και 
το φάντασμα του πολέμου

Στις παγωμένες, γκρίζες ανα-
τολικές εσχατιές της Ου-
κρανίας σβήνει αυτές τις 

ημέρες ο μύθος της «στρατη-
γικής αυτονομίας», της «ευ-
ρωπαϊκής κυριαρχίας», της 
«στρατηγικής πυξίδας». Ολων 
αυτών των εννοιοκρατικών 
νεφών που –τελικά– έχουν 
ως μοναδικό σκοπό να κρύ-
ψουν την αδυναμία της Ευρώ-
πης να κινηθεί σε έναν κόσμο 
τον οποίο ξέχασε ότι πλέον 
όχι απλώς δεν μπορεί να ελέγ-
ξει, αλλά πλέον αγωνίζεται να 
τον προφτάσει. Η Ε.Ε. παρα-
κολουθεί ένα ιδιότυπο «μπρα 
ντε φερ» ανάμεσα στη Ρωσία 
και στις ΗΠΑ για το μέλλον 
της Ουκρανίας. Η κατάσταση 
θυμίζει ιστορικές περιόδους 
εντατικής πόλωσης μεταξύ 
μεγάλων δυνάμεων, οι οποί-
ες πρακτικά αποφασίζουν για 
το μέλλον τρίτων (Ουκρανία, 
Γεωργία, Μολδαβία και λοιπές 
χώρες στην περιφέρεια της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας) χωρίς 
να ρωτούν την άποψή τους.

Και σε αυτή τη περίπτωση, 
βέβαια, οι κυβερνήσεις της Δύ-
σης –σε αντίθεση με το Κρεμλί-
νο– έχουν το μειονέκτημα ότι 
πρέπει να λογοδοτούν σε εκλο-
γικά σώματα, τα οποία μεταπο-
λεμικά, ειδικά στον ένθεν του 
σιδηρού παραπετάσματος κό-
σμο, ήταν δημοκρατικά και ευ-
ημερούντα. Αυτή η επιστροφή 
στον γεωπολιτικό κυνισμό και 
η υπενθύμιση ότι οι συγκρού-
σεις, η απειλή του πολέμου 
είναι δυστυχώς συνυφασμέ-
νες με την ανθρώπινη κατά-
σταση, βρίσκουν την Ευρώ-
πη πλήρως αποδιοργανωμένη.

Η στάση της Γερμανίας ένα-
ντι της Ουκρανίας, όπως αυτή 
εκδηλώθηκε είτε με τις δηλώ-

σεις του απολυμένου πλέον 
αρχηγού του Ναυτικού είτε 
με την έμμεση απαγόρευση 
εξαγωγής γερμανικών όπλων 
προς το Κίεβο, είναι μια κίνη-
ση που υποδηλώνει ουδετε-
ρότητα και μια φιλική χειρο-
νομία προς τη Μόσχα. Οι πιο 
θεωρητικές προσεγγίσεις που 
ακούγονται χαμηλοφώνως στο 
Παρίσι εντάσσονται, επίσης, 
σε αυτό το πλαίσιο. Οι μεγάλοι 
της Ε.Ε. επιθυμούν μια συνε-
κτική στάση έναντι της Ρωσί-
ας· εμμέσως πλην σαφώς, πα-
ραδέχονται το δικαίωμα της 
Μόσχας σε ζώνη επιρροής 
στην Ανατολική Ευρώπη, πα-
ράλληλα όμως, δίχως το προ-
στατευτικό δίχτυ των αμερι-
κανικών όπλων δυνάμεων, η 
Ευρώπη είναι στην πραγματι-
κότητα θήραμα.

Εκτός Ε.Ε. πλέον, το Ηνω-
μένο Βασίλειο έχει πολύ μεγα-
λύτερη ελευθερία κινήσεων 
και αυτό φαίνεται. Η εσωτερι-
κή πολιτική τήξη του Μπόρις 
Τζόνσον αίφνης μοιάζει ένα 
πρόβλημα που θα λυθεί (με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο), αλλά η 
βρετανική εξωτερική πολιτική 
είναι κρυστάλλινη.

Ενας πόλεμος μεταξύ Ου-
κρανίας και Ρωσίας θα προ-
καλέσει αναταράξεις και στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, σε μια 
παγκόσμια οικονομία η οποία 
ήδη μαστίζεται από την τιμή 
της ενέργειας. Η Ουκρανία πα-
ραμένει ο σιτοβολώνας της Ευ-
ρώπης με ρεκόρ εξαγωγών σι-
τηρών κάθε χρόνο. Η Ελλάδα 
δεν μπορεί να τα παρακολου-
θεί όλα αυτά δίχως ανησυχία. Ο 
αναθεωρητισμός ανορθώνεται 
και –τουλάχιστον έως τώρα– 
λίγα πράγματα φαίνεται ότι εί-
ναι ικανά να τον σταματήσουν. 

Η απόλυτη σιωπή του χιονιά 
αντηχεί την απότομη δια-
κοπή του πρώτου αποκλει-

σμού που επέβαλε η πανδημία. 
Τίποτα πιο φυσιολογικό από 
χιόνι τον χειμώνα, αλλά αυτή 
τη φορά η ξαφνική ανατροπή 
της καθημερινότητας προστί-
θεται στη χρόνια πια ανωμα-
λία των τελευταίων χρόνων. 
Η σημερινή σιωπή δεν θα δι-
αρκέσει πολύ. Σε μία-δύο ημέ-
ρες θα είναι πάλι εργοτάξιο η 
γειτονιά, με πολυκατοικίες να 
ξεφυτρώνουν παντού. Τα προ-
βλήματα του καθενός, της χώ-
ρας και του πλανήτη παραμέ-
νουν άλυτα, με μόνη διαφορά 
ότι η ανακωχή που επιβάλλει 
η βαριά χιονόπτωση μας δίνει 
την ευκαιρία να τα σκεφτούμε 
λίγο περισσότερο.

Είτε η σημερινή κακοκαιρία 
σχετίζεται με την κλιματική 
κρίση είτε όχι, δεν μπορού-
με παρά να γνωρίζουμε ότι τα 
τελευταία χρόνια οι συνθήκες 
είναι πιο έντονες, ο καιρός πιο 
ακραίος, και χειμώνα και καλο-
καίρι. Αυτό που είναι σίγουρο 
είναι ότι οι συνέπειες του ψύ-
χους έχουν σχέση με τη γεω-
πολιτική σκηνή σήμερα και με 
την ταραχή που η πανδημία 
προκάλεσε στις βιομηχανίες, 
μεταφορές και αγορές σε όλο 
τον πλανήτη. 

Με το ενδεχόμενο η Ρωσία 
να εισβάλει στην Ουκρανία (ή 
με κάποια άλλη παρέμβαση 
να προκαλέσει την αντίδραση 
των Ηνωμένων Πολιτειών και 
τουλάχιστον κάποιων χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης), οι 
ήδη υψηλές τιμές φυσικού αε-
ρίου πιθανότατα να εκτοξευ-
θούν. Η περαιτέρω αναστάτω-
ση στην αγορά ενέργειας θα 
έχει άμεσες επιπτώσεις στα 
οικονομικά κάθε νοικοκυριού 

και κάθε χώρας. Ενώ χιονίζει 
και οι θερμοκρασίες πέφτουν, 
πολλοί δυσκολευόμαστε να 
πληρώσουμε για θέρμανση. 
Και δεν είναι μόνο ότι το ρεύ-
μα, το αέριο, το πετρέλαιο εί-
ναι πολύ ακριβά – ξαφνικά τί-
θεται και θέμα επάρκειας. 

Εάν συνεχιστεί το γεωπολι-
τικό παιχνίδι ίσως υπάρξουν 
διακοπή στην παροχή ρω-
σικού αερίου και προβλήμα-
τα στους αγωγούς. Και αυτό 
συμβαίνει ενώ ο πληθωρισμός 
επανέρχεται ύστερα από χρό-
νια απουσίας. Με τις σημερι-
νές εξελίξεις, επιδεινώνεται η 
ανασφάλεια που προκαλούν η 
πανδημία και τα ολοένα μεγα-
λύτερα ελλείμματα και χρέη.

Το χιόνι σκεπάζει τα πάντα, 
κρύβει ασχήμιες, επιβάλλει 
αναβολή στις δραστηριότη-
τές μας. Ενα νέο lockdown μάς 
παρέχει μια ευκαιρία να στα-
ματήσουμε λίγο και να σκε-
φτούμε πού πάμε. Ομως, όπως 
είδαμε με την πανδημία, μπο-
ρεί να μάθαμε πολλά για εαυ-
τούς, για την κοινωνία, για το 
πώς ο καθένας μας συνδέεται 
με ανθρώπους στην άλλη άκρη 
της Γης, για το πόσο ανάγκη 
έχουμε ο ένας τον άλλον. Μι-
λήσαμε με γείτονες που δεν 
γνωρίζαμε, καταλάβαμε τη 
δουλειά που κάνουν γιατροί 
και νοσηλευτικό προσωπικό, 
κατανοήσαμε την αξία των αν-
θρώπων της παραγωγής, της 
διανομής, της καθαριότητας. 
Και αφού γίναμε λίγο σοφότε-
ροι, συνηθίσαμε στις έκτακτες 
συνθήκες, επιστρέψαμε στις 
κακές συνήθειές μας. Απηχώ-
ντας για λίγο τη σιωπή και το 
δέος της πρώτης, μεγάλης απο-
μόνωσης, το χιόνι μάς θυμίζει 
και πόσο μόνοι είμαστε και πό-
σο συνδεδεμένοι. Επιμένουμε 
να αγνοούμε αυτό το μάθημα, 
ενώ γύρω μας όλα αλλάζουν.

Στην Αμερική λένε ότι «αν είσαι 
σφυρί, βλέπεις όλο τον κόσμο 
σαν καρφιά». Στην Ελλάδα πά-

λι, έχουμε το ανέκδοτο με το μυρ-
μηγκάκι. Ενας μαθητής κατάφερε 
να αποστηθίσει μόνο μία έκθεση, 
την οποία επαναλάμβανε για κάθε 
θέμα. Τους ζητούσε η δασκάλα να 
γράψουν, π.χ., για τον ουρανό κι 
εκείνος ξεκινούσε «κάτω από τον 
απέραντο ουρανό ζούνε τα μυρ-
μήγκια. Το μυρμηγκάκι, λοιπόν, 
είναι...». Κάποια στιγμή τούς ζη-
τήθηκε να γράψουν για τη θάλασ-
σα. Ο «μυρμηγκολόγος» μαθητής 
ξεκίνησε ως εξής: «Η θάλασσα δεν 
έχει σχέση με τα μυρμήγκια, γιατί 
το μυρμηγκάκι είναι...».

Η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ απο-
στήθισε συνθήματα της «ταξικής 
ανάλυσης» και αποφάσισε να την 
εφαρμόσει παντού. Ακόμη και 
στους βιασμούς. Γέμισαν λοιπόν 
τη Θεσσαλονίκη με φέιγ βολάν 

του στυλ «πλούσιοι, νέοι, ωραί-
οι, σεξιστές, δεν μας κάνει εντύ-
πωση που είστε βιαστές», λες και 
δεν υπάρχουν βιαστές που είναι 
«φτωχοί, γέροι, άσχημοι». 

Ορθώς η ΟΝΝΕΔ επισήμανε 
την ταξική υποκρισία, για ένα τό-
σο ευαίσθητο θέμα, ζητώντας να 
«σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να χύνει 
κροκοδείλια δάκρυα και να προ-
σπαθεί γι’ άλλη μία φορά να κα-
πηλευθεί τον ανθρώπινο πόνο».

Αυτή είναι η μία όψη του νο-
μίσματος. Η άλλη αφορά τον εκ-
βαρβαρισμό αυτής καθαυτήν της 
ταξικής ανάλυσης από τη νέα 
Αριστερά. Και αυτό διότι υπήρ-
χε πιο εκλεπτυσμένη ταξική ανά-
λυση της βίας και των βιασμών. 

Ολα ήταν προϊόντα των σχέσεων 
εξουσίας που δημιουργούνται σε 
μια καπιταλιστική κοινωνία. Οι 
«πλούσιοι βίαζαν» διά του εκχρη-
ματισμού της σεξουαλικής πρά-
ξης, με την εμπορικοποίηση των 
ανθρώπινων σχέσεων ή, όπως 
έγραψε ο Μαρξ, «η αστική τάξη 
ξέσχισε τον πέπλο του συναισθη-
ματισμού που σκέπαζε τις οικο-
γενειακές σχέσεις και τις έκανε 
ξεκάθαρες χρηματικές σχέσεις».

Βεβαίως και σ’ αυτή τη θεώ-
ρηση χωράει μεγάλη κουβέντα 
και οι παλιότεροι θα θυμούνται 
τις παθιασμένες συζητήσεις που 
γίνονταν στις συντροφιές της 
Μεταπολίτευσης για κάθε πτυχή 
της ταξικής ανάλυσης· βιασμοί 

υπήρχαν (και περισσότεροι) προ 
του καπιταλισμού, ο εκχρηματι-
σμός των ανθρώπινων σχέσεων 
είναι πολύ παλαιότερος (η καπι-
ταλιστική νεωτερικότητα γκρέ-
μισε την παράδοση της «προί-
κας») και γενικώς οι άνθρωποι 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για 
να ενταχθούν σε απλοϊκά σχή-
ματα «εμείς ή αυτοί», «εκμεταλ-
λευτές και εκμεταλλευόμενοι», 
«πλούσιοι, νέοι, ωραίοι vs φτω-
χοί, γέροι, άσχημοι». 

Το πρόβλημα είναι πως εκείνο 
το κομμάτι της κοινωνίας, που 
κάποτε αποτελούσε την ατμομη-
χανή των νέων ιδεών στη χώρα, 
όχι μόνο δεν προχώρησε τη θε-
ωρία του απ’ όσα έλεγε τη δεκα-
ετία του ’80, αλλά πάει και προς 
τα πίσω. Από την –έστω ελλιπή– 
ανάλυση των αιτιών, φτάσαμε 
στον στιγματισμό των «πλούσι-
ων, νέων, ωραίων»...

Δ ικαίως η σειρά «Καταστροφές  
και Θρίαμβοι» του Στάθη 
Καλύβα στον ΣΚΑΪ έχει συ-

σπειρώσει μια σημαντική μερί-
δα τηλεθεατών. Εκτός από την 
πρωτότυπη αφηγηματική δομή 
πάνω στην οποία ο συγγραφέας 
του ομώνυμου βιβλίου έχει χτίσει 
την τηλεοπτική μεταφορά, το κοι-
νό αναγνωρίζει στην παραγωγή 
αρετές που δεν έχουμε συνηθί-
σει να βλέπουμε στην ελληνική 
τηλεόραση. Δεν χρειάζεται να εί-
σαι έμπειρος περί της τηλεόρασης 
και του κινηματογράφου για να 
αντιληφθείς τις εργατοώρες που 
έχουν αφιερωθεί για να επιτευχθεί 
το μέγιστο του αποτελέσματος, 
τόσο σε επίπεδο περιεχομένου 
όσο και αισθητικής. 

Επίσης, δεν είναι η πρώ-
τη φορά που βλέπουμε ιστορι-
κά ντοκιμαντέρ στην ελληνική 
τηλεόραση. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι προθέσεις ήταν 
καλοπροαίρετες: αξιόλογοι συ-
ντελεστές, στιβαρή έρευνα, συν-
θετική δεινότητα, αλλά σε πολ-
λές περιπτώσεις αυτό που έφτανε 
στον τηλεθεατή υπολειπόταν του 
αρχικού οράματος. Η επέτειος 
του 1821 ήταν μια καλή αφορ-
μή για να δούμε μερικές εξαιρε-
τικές δουλειές στις οθόνες μας, 
αλλά και πάλι το «Καταστροφές 
και θρίαμβοι» βάζει τόσο πολύ 
ψηλά τον πήχυ, που νομίζω πως 
δημιουργεί ένα προηγούμενο με 
το οποίο αναπόφευκτα θα συγκρί-
νονται παραγωγές με ανάλογες 
φιλοδοξίες στο μέλλον. Και αυτό 
είναι μόνο καλό. Ο Καλύβας άθε-
λά του δείχνει ένα δρόμο για την 

ελληνική τηλεόραση στα χνάρια 
του «τρικ» που εφηύρε και αξιο-
ποίησε σε βιβλίο και σειρά: στα 
χρόνια της κρίσης η απαξίωση 
της τηλεοπτικής μας «βιομηχανί-
ας» είχε πιάσει κυριολεκτικά πά-
το από κάθε άποψη. Η ΕΡΤ ήταν 
από μόνη της μια «καταστροφή» 
(ενημερωτικά πλήρως αναξιόπι-
στη, ολοκληρωτικά ανέμπνευστη, 
χωρίς ίχνος φιλοδοξίας) και τα ιδι-
ωτικά κανάλια βραχυκυκλωμένα 
στην ίδια κουρασμένη συνταγή. 
Τα τελευταία χρόνια, όμως, κάτι 
έχει αλλάξει. Στην πρωτοπορία 
βρίσκεται χωρίς καμία αμφιβο-
λία η δημόσια ραδιοτηλεόραση, 
με το πιο δυναμικό rebranding 
δημόσιου οργανισμού που θυ-

μάμαι. Δεν είναι υπερβολή να 
πούμε ότι από τα πρώτα δυόμισι 
χρόνια της τωρινής κυβέρνησης 
οι ιστορίες επιτυχίας που εμένα 
μου έρχονται πρώτες στο μυαλό 
είναι η επανάσταση του gov.gr 
και το «θαύμα» της ΕΡΤ, που γί-
νεται πιο άμεσα αντιληπτό μέσα 
από την πλατφόρμα του Ertflix. Κι 
έχω την αίσθηση πως είναι ακρι-
βώς η πολυμέτωπη «αντεπίθεση» 
της ΕΡΤ που υποχρεώνει σταδι-
ακά και τα ιδιωτικά κανάλια σε 
περισσότερες παραγωγές που θα 
παραπέμπουν στη φιλοδοξία και 
στις προδιαγραφές του «Κατα-
στροφές και θρίαμβοι». Για να μην 
υπογραμμίσουμε τη σημασία της 
επιτυχίας της σειράς για το ίδιο το 
(ιδιωτικό) κανάλι, που στοιχημά-
τισε πάνω της. Συμπερασματικά: 
Οσοι προέβλεψαν τον αργό θάνα-
το της ελληνικής τηλεόρασης έπε-
σαν έξω. Το παιχνίδι μόλις άρχισε. 
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Μικροί μαθητές, στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, μπροστά από 
το αριστούργημα του Τόμας Γκένσμπορο «The Blue Boy». Ο πίνακας επέ-
στρεψε στην πατρίδα του καλλιτέχνη ύστερα από έναν αιώνα παραμονής 
στις ΗΠΑ, στην κατοχή συλλέκτη. 

Τρομοκρατία Ευρωπαϊκή ευθύνη
Οι βίαιες επιθέσεις εποίκων εναντί-
ον Παλαιστινίων και φιλειρηνιστών 
μπορούν να χαρακτηριστούν μό-
νο «εβραϊκή τρομοκρατία». Οι Ισ-
ραηλινοί πολιτικοί, καθώς και ο 
πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, 
ωστόσο, παραμένουν σιωπηλοί 
επειδή τρέμουν τις πολιτικές συ-
νέπειες που θα έχει η δημόσια εκ 
μέρους τους καταδίκη της βίας, 
επιλέγοντας έτσι το βραχυπρόθε-
σμο πολιτικό κέρδος. Εχουν, όμως, 
εθνικό καθήκον και ηθικό χρέος να 
αναγνωρίσουν και να επιλύσουν 
το πρόβλημα, πριν να είναι αργά. 

Για μία ακόμη φορά, η Ρωσία θέτει 
την Ευρώπη ενώπιον των ευθυ-
νών της. Η Ε.Ε. δεν διαθέτει, όμως, 
ενιαία φωνή. Είναι αναγκαίο να 
αποδείξει την ενότητά της, επι-
βάλλοντας τα μέτρα που απαιτού-
νται. Αν επιθυμεί να διαδραμα-
τίσει ρόλο ισότιμου εταίρου στο 
ΝΑΤΟ, πρέπει να απευθύνει συ-
νεκτικό μήνυμα προς τη Ρωσία. 
Οι Βρυξέλλες καλούνται να επιλέ-
ξουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες, 
συνειδητοποιώντας ότι ορισμένες 
οικονομικές κυρώσεις με στόχο τη 
Ρωσία ενδέχεται να έχουν κόστος.

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

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
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ΑNΤΩΝΗΣ ΚΛΑΨΗΣ
1974. Μεταπολίτευση
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 289

 
Με ύφος ψύχραιμο, συγκροτημέ-
νο και σαφές, ο επίκουρος καθη-
γητής στο Τμήμα Πολιτικής Επι-
στήμης και Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
Αντώνης Κλάψης (γεννημένος 
το 1978), μας δίνει ένα πυκνό 
πορτρέτο του κομβικού έτους 
1974. Η μελέτη του, ένα ανάγνω-
σμα για όλους, που θα έπρεπε 
να προσεχθεί, εντάσσεται στην 
εξαιρετική σειρά των εκδόσεων 
Μεταίχμιο «Χρονιές που σημάδε-
ψαν τη νεοελληνική ιστορία» και 
αποτελεί έναυσμα για κατανόη-
ση και αναστοχασμό αυτής της 
κοντινής - μακρινής περιόδου.

Το «1974» του Αντώνη Κλάψη 
είναι ένα βιβλίο που εξ ορισμού 
και λόγω αντικειμένου χωρίζε-
ται σε δύο μέρη, όπως διττή ήταν 
και η φύση εκείνης της χρονιάς. 
Το πρώτο μέρος προσεγγίζει και 
αναλύει τη σκοτεινή περίοδο του 
δικτατορικού καθεστώτος του Ιω-
αννίδη που κατέρρευσε μετά την 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 
Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην 
αναγεννητική συμβολή του Κων-
σταντίνου Καραμανλή και στην 
ανόρθωση της χώρας. Ως σύνο-
λο, το έτος 1974 ήταν μια βαθιά 
και πολλαπλώς σημαντική τομή, 
καθώς στη διάρκειά του η Ελλά-
δα γνώρισε εν συντομία τα εξής: 
την πιο σκληρή δικτατορία από 
τον Ιωαννίδη και το περιβάλλον 

του, την εμμονή του κατά του Μα-
καρίου έως τη μεθοδευμένη ανα-
τροπή του, την τουρκική εισβολή 
ως αποτέλεσμα της πολιτικής Ιω-
αννίδη, τη γενική επιστράτευση 
που κατέληξε σε παρωδία και ξε-
γύμνωσε το καθεστώς, την απώ-
λεια της μισής Κύπρου, την έντα-
ση των τουρκικών διεκδικήσεων, 
τη σωτήρια λύση της μετάβασης 
σε πολιτική κυβέρνηση, την αρ-

χική επιλογή Κανελλόπουλου, την 
πρόσκληση στον Καραμανλή, την 
ιστορικής σημασίας άφιξή του στο 
Ελληνικό με αεροσκάφος που πα-
ραχώρησε ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν, με 
παλλαϊκό ξέσπασμα, τις πρώτες κι-
νήσεις συγκρότησης κυβέρνησης 
εθνικής ενότητας, τη συμβολή 
των συνεργατών του Καραμανλή, 
ανάμεσά τους ο Ευάγγελος Αβέ-
ρωφ, ο Σόλων Γκίκας, ο Γεώργι-
ος Ράλλης, ο Τάκης Λαμπρίας και 
πολλοί ακόμη... Σημαντική ήταν 
επίσης, χάρη στον Καραμανλή, 
η αποσόβηση του κινδύνου ανα-
τροπής της κυβέρνησης και της 
εγκαθίδρυσης νέας δικτατορίας, 
όπως και η εξαιρετική μετάβαση 
σε μια ομαλή καθημερινότητα, 
γεγονός που είχε επαινεθεί διε-
θνώς. Η Ελλάδα στο δεύτερο μισό 
του 1974, με ανοικτή πληγή την 
απώλεια της μισής Κύπρου, επι-
τυγχάνει να οργανώσει άψογες 

βουλευτικές εκλογές τον Νοέμ-
βριο εκείνου του έτους και λίγο 
μετά, στις αρχές Δεκεμβρίου, να 
επιλύσει το πολιτειακό ζήτημα με 
δημοψήφισμα. 

Οι εκλογές
Στις εκλογές, η Νέα Δημοκρα-

τία του Κωνσταντίνου Καραμαν-
λή είχε επιτύχει σαρωτική νίκη 
με 54,37%. Ακολουθούσε η Ενω-
ση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις με 
20,42% υπό τον Γεώργιο Μαύρο 
(που ήταν αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης και υπουργός Εξωτε-
ρικών στην κυβέρνηση Εθνικής 
Ενότητος), το νεοσύστατο ΠΑ-
ΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με 
13,58% και η Ενωμένη Αριστε-
ρά με 9,47%. Αν σκεφτεί κανείς 
ότι τον Ιούλιο του 1974 η χώρα 
ήταν στο χείλος του γκρεμού και 
ενώπιον μιας εθνικής καταστρο-
φής, το αναγεννητικό κλίμα αμέ-

σως μετά και η ομαλή μετάβαση 
στη δημοκρατία ήταν ένας άθλος 
που κατέστη δυνατός χάρη στον 
Κωνσταντίνο Καραμανλή και στο 
επιτελείο του. Στο δεύτερο ήμι-
συ του 1974 η Ελλάδα επιστρέ-
φει στην ευρωπαϊκή οικογένεια 
και μπαίνει εκ νέου σε τροχιά ο 
στόχος ένταξης στην τότε ΕΟΚ. 
Το 1975 η χώρα αποκτά νέο Σύ-
νταγμα. Ο Αντώνης Κλάψης επέ-
τυχε να μας δώσει μια εξαιρετικά 
πυκνή αφήγηση με άρτιο ρυθμό 
και ψύχραιμο βλέμμα, ένα ανά-
γνωσμα κεφαλαιώδους σημασίας 
για το πρόσφατο χθες αλλά και 
για το σήμερα, καθώς εμπεριέχει 
πλήθος ιδιαίτερα κρίσιμων κατα-
στάσεων που σηματοδότησαν 
την αρχή της Μεταπολίτευσης. 
Ας γίνουν διδάγματα όσα δεινά 
έπαθε η χώρα και η Κύπρος και 
όσα θαυμαστά και αναίμακτα 
συνέβησαν μετά.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ (επιμ.)
Δικαιώματα των παιδιών: Προστασία 
παιδιών και εφήβων με έμφαση στα 
παιδιά σε κίνδυνο
Εμφυλες ανισότητες και δικαιώματα 
των γυναικών στη σημερινή Ελλάδα
εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

Κυκλοφόρησαν μέσα στο 2021 από 
τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 
οι δύο τόμοι με τα πρακτικά των 
εργασιών του πρώτου και του 
δεύτερου φόρουμ της Θεσσαλο-
νίκης για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, που έγιναν, αντίστοιχα, το 
2019 και το 2020. Ο πρώτος τόμος 
είναι αφιερωμένος στα δικαιώμα-
τα των παιδιών, ενώ ο δεύτερος 
στα δικαιώματα των γυναικών και 
ειδικότερα στις έμφυλες ανισότη-
τες. Το φόρουμ οργανώνεται σε 
ετήσια βάση από το Κέντρο του 
ΑΠΘ για τον Ευρωπαϊκό Νομικό 
Πολιτισμό. Η πανεπιστημιακή αυ-
τή μονάδα ιδρύθηκε το 2018 από 
τη Σύγκλητο του ΑΠΘ με σκοπό 
να αναδείξει την κοινότητα των 
αξιών πάνω στην οποία θεμελι-
ώνεται η ευρωπαϊκή οικοδόμη-
ση και να εξοικειώσει τους πο-
λίτες με την εφαρμογή και τον 

σεβασμό των αξιών αυτών στην 
πράξη. Το Κέντρο συσπειρώνει 
καθηγητές και καθηγήτριες από 
τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, τη 
Σχολή Πολιτικών Επιστημών και 
τη Φιλοσοφική Σχολή, προεδρεύ-
εται δε από τον ομότιμο καθηγη-
τή Π. Στάγκο, νομικό με πολυε-
τή θητεία σε ευρωπαϊκά όργανα 
προστασίας των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, στο Στρασβούργο. 

Οι δύο πρώτοι τόμοι των ερ-
γασιών του φόρουμ της Θεσσα-
λονίκης, που τους επιμελήθηκε 
ο καθηγητής Στάγκος με τους 
συνεργάτες του (τον φιλόλογο 
Δ. Μανιό και τη δικηγόρο Ε. Χα-
ραμαρά), αφορούν δύο θεματικές  
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ως μήτρας, προφανώς, ρυθμίσε-
ων της δημόσιας ζωής, οι οποί-
ες έχουν αποκτήσει αναπάντεχη 
επικαιρότητα το τελευταίο διά-
στημα τόσο στη χώρα μας όσο 
και διεθνώς. 

Πράγματι, τα δικαιώματα των 
γυναικών και οι έμφυλες ανισό-
τητες είναι ένα ζήτημα διαρκούς 
επικαιρότητας, διότι, παρά το ότι 
η θεσμική  τουλάχιστον απόστα-
ση μεταξύ των δύο φύλων έχει 
μειωθεί σημαντικά, στα πεδία 
της πολιτικής (συμμετοχή των 

γυναικών) και κοινωνικής ισό-
τητας (αμοιβές, βία, στερεότυπα 
ανισότητας)  και της εφαρμογής 
των δικαιωμάτων στην πράξη 
έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο να 
διανύσουμε. Το πόρισμα αυτό 
τεκμηριώνεται μέσα από μια πο-
λυθεματική και διεπιστημονική 
προσέγγιση, η οποία δεν περιο-
ρίζεται στην περιγραφή και ανά-
λυση του θεσμικού πλαισίου, που 
θα μας οδηγούσε σε ενδεχομένως 
εσφαλμένα συμπεράσματα, αλλά 
πλαισιώνεται με ιστορικές μελέ-
τες για την έμφυλη βία εις βάρος 
των γυναικών, τις συνεχώς πολ-
λαπλασιαζόμενες γυναικοκτονίες 
και γενικότερα την παραβατικό-
τητα εις βάρος ειδικών κατηγο-
ριών γυναικών (μετανάστριες, 
Ρομά). Ο τόμος ολοκληρώνεται 
με σημαντικές μελέτες που αφο-
ρούν την τόσο καθημερινή και 
οικεία αναπαραγωγή σεξιστικών 
στερεοτύπων στη γλώσσα, όπως 
και με συμβουλές για ζητήματα 
εργασιακών ανισοτήτων και των 
επιπτώσεων των lockdows για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας 
– ειδικά για τις γυναίκες.

Ο άλλος τόμος είναι αφιερωμέ-
νος στα δικαιώματα των παιδιών 
και ακολουθεί την ίδια μεθοδολο-

γική επιλογή της διαρκούς σύν-
δεσης της θεωρίας με την πράξη 
και του ανοιχτού διαλόγου μετα-
ξύ των επιστημονικών κλάδων. 
Στη θεματική αυτή, η έμφαση 
των περισσότερων μελετών –πέ-
ραν των εισαγωγικών που ανα-
λύουν την εθνική και ευρωπαϊ-
κή διάσταση των δικαιωμάτων 
τους– δίνεται στην ανάλυση των 
περιπτώσεων των  πλέον ευά-
λωτων παιδιών, εκείνων που οι 
συνθήκες τα έχουν οδηγήσει να 
αντιμετωπίζουν ενδοοικογενεια-
κή βία, αναπηρία και διαδικτυα-
κές προσβολές ποικίλης μορφής 
και έντασης. Ακόμα πιο ευάλωτα 
ωστόσο είναι εκείνα τα παιδιά –
και δικαίως αφιερώνονται σε αυ-
τά ξεχωριστές μελέτες– που είναι 
πρόσφυγες και μετανάστες συχνά 
ασυνόδευτα και εκτεθειμένα σε 
κινδύνους ζωής και κακοποίησης.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια 
στο Κέντρο του ΑΠΘ που κατόρ-
θωσε να συγκεντρώσει τις μελέ-
τες τόσων ειδικοτήτων και να 
μας παρουσιάσει την πραγματική 
κατάσταση σε δύο κρίσιμα πεδία 
των δικαιωμάτων, με τρόπο ακρι-
βή και διανοητικά ερεθιστικό.

 
* Καθηγητής της Νομικής Σχολής στο ΑΠΘ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΣΑΣ
32 μέρες την ίδια νύχτα
εκδ. Απόπειρα

 

«Εχω την ομπρέλα σου, μου λες, 
θα στη γυρίσω. 

Δεν την θέλω την ομπρέλα, 
απαντάω, να μου γυρίσεις το σύν-
νεφο». «Δεν θα ήθελα να ήμουν 
κανείς από αυτούς που ήρθαν. 
Μετά από εσένα». Στίχοι από την 
πρώτη ποιητική συλλογή του Δη-
μήτρη Πέτσα «32 μέρες την ίδια 
νύχτα» από τις εκδόσεις Απόπει-
ρα. «Ο Δημήτρης Πέτσας γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και έγινε 
ο εαυτός του στη Νέα Υόρκη». 

Ετσι γράφει το ελάχιστο, μόλις 
έξι γραμμές, βιογραφικό του στην 
τελευταία σελίδα του πρώτου του 

βιβλίου. Παρά το λακωνικό της 
σχήμα, η πρόταση περικλείει όλη 
την αλήθεια. Ο Δημήτρης ήθελε 
να φύγει για τη Νέα Υόρκη και 
τα κατάφερε γρήγορα. Μόλις εί-
χε κλείσει τα 20 χρόνια, κέρδι-
σε με πείσμα και προσπάθεια το 
πρώτο του ταξίδι... για δουλειά 
στην πόλη των ονείρων του, τη 
Νέα Υόρκη. Ο Δημήτρης είναι ο 
μόνος άνθρωπος που γνωρίζω 
που κατάφερε να πραγματοποι-
ήσει πολλά από τα όνειρά του 
και δεν επρόκειτο για καθόλου 
ταπεινά όνειρα. Βέβαια, η ψυχή 
του το ξέρει... 

Εχει ζήσει στο Λος Αντζελες, 
στο Χιούστον, στη Χαβάη, στο 
Λονδίνο, στη Σιγκαπούρη και 

τα τελευταία πέντε χρόνια ζει 
και εργάζεται στο Τόκιο. Δεν το 
γράφει στο βιογραφικό του, αλλά 
έχει βρεθεί σε εξαιρετικά υψη-
λές θέσεις στον τομέα της δια-
φήμισης σε όλα αυτά τα μέρη. 
«Εστησα σιγά σιγά τον δικό μου 
πύργο», γράφει σε ένα του ποίη-
μα. Αν είναι κάτι στο οποίο έχει 
πραγματικά ταλέντο, είναι να 
ταξιδεύει, είτε νοητά είτε πραγ-
ματικά. «Μια ύπαρξη ολόκληρη 
μου πήρε, περιστροφές πολλές 
γύρω από τη γη. Ακόμα περισσό-
τερες γύρω από τον εαυτό μου», 
συνεχίζει. 

Το ταξίδι του απόλυτου έρω-
τα, αυτού του μείγματος να έχεις 
και να μην έχεις την ίδια στιγμή, 

είναι οι 32 μέρες, –που είναι και 
τα 32 ποιήματα που αποτελούν 
το βιβλίο– του Δημήτρη Πέτσα. 
«Ακάλεστη ήρθε, ακροπατώντας 
– είχε τα μαύρα σου μαλλιά, φο-
ρούσε τα άσπρα σου παπούτσια. 
Αλλιώς τη φανταζόμουνα. Πού 
να ήξερα ότι η απόλυτη ευτυχία 
είναι ένα γερμένο κεφάλι που 
ανεβοκατεβαίνει στον ρυθμό της 
αναπνοής του άλλου;» 

Εκείνου, που πάντα τελειώ-
νει ακριβώς τη στιγμή που δεν 
το αντέχεις, «δυσκολεύτηκα να 
φτάσω ως εδώ. Ρημάχτηκα. Γρή-
γορα με χόρτασες, μωρέ». Του 
έρωτα που χρειάζεται να επα-
νεφεύρεις τον εαυτό σου για να 
ζήσεις χωρίς.

Προστασία παιδιών και έμφυλες ανισότητες στην Ελλάδα

Πρώτη συλλογή για το ταξίδι του απόλυτου έρωτα

Του ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ*

Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Το κομβικό και διττό έτος 1974
Από το καταστροφικό καθεστώς Ιωαννίδη στην ανάληψη της εξουσίας από τον Καραμανλή
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Ο Μαζάουερ 
στην Αθήνα
Δέκα χρόνια διήρκεσε η έρευ-
να του Μαρκ Μαζάουερ για το 
1821, και το αποτέλεσμά της, με 
τον ευσύνοπτο τίτλο «Η Ελληνική 
Επανάσταση» (εκδ. Αλεξάνδρεια), 
καταγράφεται ήδη σαν ένα συ-
ναρπαστικό πανόραμα της ιστο-
ρίας του αγώνα των Ελλήνων για 
ανεξαρτησία. Το βιβλίο του καθη-
γητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
Columbia θα παρουσιαστεί την 
Παρασκευή στις 7 μ.μ. στο αμφι-
θέατρο του Πολεμικού Μουσείου 
(Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2), με το 
πάνελ των ομιλητών να περιλαμ-
βάνει την πρύτανη του Παντείου 
Χριστίνα Κουλούρη, τον καθηγη-
τή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Κώστα Κωστή, την καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Κρήτης Τζε-
λίνα Χαρλαύτη και τον συγγρα-
φέα. Συντονίζει ο δημοσιογράφος 
Παύλος Τσίμας. Κρατήσεις στο 
210-38.06.305 και στο alexpubl@
alexandria-publ.gr.
 

Το μουστάκι 
του Ντίκενς
Οι σύγχρονοι αναγνώστες ίσως 
γνωρίζουν τις προσωπογραφίες 
του Τσαρλς Ντίκενς που τον απει-
κονίζουν με μακρύ υπογένειο, 
σύμφωνα όμως με ένα πρόσφατα 
εντοπισμένο πορτρέτο του, ο Αγ-
γλος συγγραφέας προτιμούσε για 
μια περίοδο της ζωής του το μου-
στάκι. Αυτό τουλάχιστον αποδει-
κνύει μια μέχρι πρότινος άγνωστη 
δαγκεροτυπία, χρονολογημένη 
μεταξύ 1852-55, που δωρίστηκε 
στο Μουσείο Ντίκενς από ιδιώτη 
συλλέκτη και εκτίθεται έως τις 
31 Μαρτίου. Ο ίδιος ο συγγραφέ-
ας θα ήταν μάλλον ευτυχής: «Το 
μουστάκι είναι θεσπέσιο, θεσπέ-
σιο», έγραφε στον φίλο του, Ντά-
νιελ Μακλίς. «Το κόντυνα και το 
περιποιήθηκα στις άκρες για να 
το βελτιώσω. Είναι αξιολάτρευτο, 
αξιολάτρευτο. Χωρίς αυτό, η ζωή 
θα ήταν ένα κενό».
 

Νέο μυθιστόρημα 
του Μακγιούαν
Ενα καινούργιο μυθιστόρημα με 
τίτλο «Lessons» και με μια ιστο-
ρία που εκτείνεται από το τέλος 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέ-
χρι την τρέχουσα πανδημία θα 
κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο 
ο Ιαν Μακγιούαν. Στο νέο του 
βιβλίο, ο συγγραφέας του βρα-
βευμένου με Μπούκερ «Αμστερ-
νταμ» παρακολουθεί τη ζωή του 
Ρόλαντ Μπέινς, από τα χρόνια 
του σε ένα οικοτροφείο μέχρι 
την εξαφάνιση της γυναίκας του, 
γεγονός που τον αφήνει μόνο με 
τον νεαρό γιο τους. Σύμφωνα με 
τις εκδόσεις Jonathan Cape, το 
μυθιστόρημα εξερευνά τις δυνα-
τότητες αυτογνωσίας που προ-
σφέρουν τα παιδικά τραύματα 
και η γονεϊκότητα, αλλά και την 
επίδραση που ασκεί ένα παγκό-
σμιο συμβάν στις ζωές και στις 
μνήμες των ανθρώπων. Στα ελ-
ληνικά θα κυκλοφορήσει από τις 
εκδόσεις Πατάκη.

Ο Αντώνης Κλάψης,  
με μια εξαιρετικά  
πυκνή αφήγηση, 
με άρτιο ρυθμό και 
ψύχραιμο βλέμμα,  
μας δίνει ένα ανάγνωσμα 
κεφαλαιώδους 
σημασίας.

Το «1974» του Αντώνη Κλάψη χωρίζεται σε δύο μέρη, όπως διττή ήταν και η φύση εκείνης της χρονιάς, με το δεύ-
τερο μέρος να εστιάζει στην αναγεννητική συμβολή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην ανόρθωση της χώρας.
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Ηταν γνωστός για την αιχμηρή του ραπτική, που 
βασιζόταν στη μόδα του ’40 και του ’50. Από 
τη δεκαετία του ’80, οι δημιουργίες του έντυ-
σαν προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι, 
ο Τζορτζ Μάικλ, η Lady 
Gaga και η Μπιγιονσέ, 
ενώ το 2019 σχεδίασε 
το περίφημο wet dress 
της Κιμ Καρντάσιαν για 
το Met Gala. Ο Γάλλος 
σχεδιαστής μόδας Τιερί 
Μιγκλέρ (φωτ.) πέθανε 
σε ηλικία 73 ετών, όπως 
ανακοίνωσε ο μάνατζέρ 
του. Γεννήθηκε στο Στρασβούργο και στην αρχή 
έκανε καριέρα ως μοντέλο και χορευτής μπαλέ-
του. Aνοιξε την πρώτη του μπουτίκ στο Παρίσι 
το 1970.
(...) Σε αυτοκινητικό ατύχημα ενεπλάκη ο  
Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ (φωτ.) σε λεωφόρο 
του Λος Αντζελες. Ο γνωστός ηθοποιός οδηγού-
σε ένα θηριώδες SUV 
αυτοκίνητο, το οποίο κυ-
ριολεκτικά «σκαρφάλω-
σε» πάνω σε ένα συμβα-
τικό όχημα. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες ξένων 
μέσων ενημέρωσης, ο 
βετεράνος Terminator 
είναι μάλλον ο υπαίτιος 
του ατυχήματος. Η γυναί-
κα οδηγός του συμβατικού οχήματος μεταφέρ-
θηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. 
Ο 75χρονος πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνι-
ας δήλωσε ότι θέλει να την επισκεφθεί και να 
βεβαιωθεί ότι είναι καλά 
στην υγεία της.
(...) Πρεμιέρα έκανε στο 
φεστιβάλ Sundance το 
πολυαναμενόμενο ντοκι-
μαντέρ «Jeen-Yuhs», μια 
ματιά στον πολυτάραχο 
βίο του Κάνιε Γουέστ 
(φωτ.) με αδημοσίευτες 
εικόνες και εξομολογή-
σεις του ράπερ των τελευταίων 20 χρόνων της 
ζωής του. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί τον Φε-
βρουάριο σε τρία μέρη στο Netflix.

 ● Ο «Ντον Ζουάν» του Μολιέρου, σε μετά-
φραση Παντελή Πρεβελάκη, ανεβαίνει από 
Πέμπτη έως Κυριακή στο θέατρο Σημείο, σε 
σκηνοθεσία Αλέξανδρου Διαμαντή. Ερμη-
νεύουν οι Ομηρος Πουλάκης, Μάνια Παπα-
δημητρίου και Δανάη Παπουτσή. Στις 8.30 
μ.μ. (Κυριακή 7.30 μ.μ.), Τρικούπη 4.

 ● Η ατομική έκθεση φωτογραφίας του Πα-
ναγιώτη Μπαξεβάνη «Objects may be closer 
than they appear», φιλοξενείται στην γκαλε-
ρί Εκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου. Από τις 
12 μ., Βαλαωρίτου 9Α.

 ● Μετά την επιτυχημένη παρουσίασή της στο 
Φεστιβάλ Αθηνών, η «Δημοκρατία του Μπα-
κλαβά» ανεβαίνει από τις 27 Ιανουαρίου στο 
Αμφι-Θέατρο, σε σκηνοθεσία του Ανέστη 
Αζά και σε κείμενο του ίδιου και των Γερά-
σιμου Μπέκα και Μιχάλη Πητίδη. Στις 9 μ.μ., 
Χατζημιχάλη 15 και Ανδριανού.

 ● Εργα 33 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, που συνομιλούν με την ιστορία, 
τη μνήμη και το παρόν 
της Αθήνας, περιλαμ-
βάνει η ομαδική έκθε-
ση σύγχρονης τέχνης 
«Ειδύλλια Οδός», που 
παρουσιάζεται στην 
Τεχνόπολη. Από τις 11 
π.μ., Πειραιώς 100.

 ● Οπτικοακουστικό 
υλικό από συνεντεύ-
ξεις ανθρώπων που 
βιώνουν καταστάσεις ανέχειας και απο-
κλεισμού, πλαισιωμένο με έργα Ελλήνων 
εικαστικών που αφηγούνται παράλληλες 
ιστορίες, περιλαμβάνει η έκθεση «Κραυγές 
βοήθειας», στην Ελληνοαμερικανική Ενωση. 
Από τη 1 μ.μ., Μασσαλίας 22.

 ● Η έκθεση της Βίβιαν Ζώταλη «GODs - Greek 
Olympian Deities», με έργα που οπτικοποι-
ούν το σημασιακό υπόβαθρο των δώδε-
κα θεών του Ολύμπου, παρουσιάζεται στην 
γκαλερί Art Appel. Από τις 3 μ.μ., Νεοφύτου 
Βάμβα 5.

Ενας από τους άτυπους, αλλά 
βασικούς, χολιγουντιανούς κα-
νόνες έχει να κάνει με τη μυ-
στικότητα. Αυτό σημαίνει πως 
όταν είναι να γυριστεί μια ται-
νία οπουδήποτε στον κόσμο, 
ιδίως αν πρόκειται για γυρί-
σματα εκτός στούντιο, οι πλη-
ροφορίες που κυκλοφορούν 
προκαταβολικά είναι με το... 
σταγονόμετρο ή, κατά προτί-
μηση, καθόλου. Το οπουδήπο-
τε, βέβαια, δεν ισχύει για την 
Ελλάδα, όπου οι ειδήσεις και 
οι φήμες ρέουν σαν γάργαρο 
νερό, ακόμη και από τα στό-
ματα εκείνων που θα έπρεπε 
να προστατεύουν το πολιτιστι-
κό προϊόν, ιδιαίτερα όταν αυ-
τό είναι και «φιλοξενούμενο».

Μέσα στο περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο είδαμε δεκάδες 
διαδικτυακά δημοσιεύματα γύ-
ρω από μια χολιγουντιανή πα-
ραγωγή, η οποία ετοιμάζεται 
να προσγειωθεί στην περιοχή 
της Δράμας, φέρνοντας μάλι-

στα μαζί της μεγάλους αστέρες 
όπως ο Ρόμπερτ ντε Νίρο. Τις 
λεπτομέρειες που έχουν να κά-
νουν με τόπους γυρισμάτων, 
τόσο στην πόλη της Δράμας 
όσο και στην τεχνητή λίμνη 
του Παρανεστίου, αποκάλυψε 
ο πρόεδρος του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Χρή-

στος Παπαθεοδώρου, προφα-
νώς πάνω στον... ενθουσιασμό 
του για το γεγονός. Το κακό 
είναι πως η συγκεκριμένη δι-
αρροή μάλλον δεν άρεσε κα-
θόλου στους παραγωγούς του 
φιλμ, οι οποίοι πλέον σκέφτο-
νται το ενδεχόμενο να μετα-
κομίσουν το πρότζεκτ σε άλλη 

τοποθεσία. Και είναι πραγματι-
κά κρίμα. Πόλη παραδοσιακά 
συνδεδεμένη με το σινεμά, λό-
γω του Φεστιβάλ Ταινιών Μι-
κρού Μήκους, η Δράμα διαθέ-
τει επιπλέον φυσικές ομορφιές 
και ενδιαφέροντα τοπόσημα 
που προσφέρονται για κινη-
ματογραφικά κάδρα. 

Σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες της «Κ», περίπου 
πριν από ένα μήνα ο σκηνοθέ-
της της ταινίας μαζί με συνερ-
γάτες του επισκέφθηκαν τόσο 
την περιοχή του φράγματος 
στο Παρανέστι, όπου «έκλει-
σαν» και συγκεκριμένους χώ-
ρους, όσο και το σπήλαιο του 

Αγγίτη και το Καπνολογικό Ιν-
στιτούτο της Δράμας. Το τε-
λευταίο προορίζεται να μετα-
τραπεί σε στρατόπεδο για τις 
ανάγκες του φιλμ, στο οποίο, 
όπως μαθαίνουμε, εκτός από 
τον Ρόμπερτ ντε Νίρο, πρό-
κειται να πρωταγωνιστήσει 
και ο Τζέιμι Φοξ. Επιπλέον 
έχουν εξασφαλιστεί οι σχετι-
κές άδειες των συναρμόδιων 
υπουργείων, καθώς και της 
ΔΕΗ για το Παρανέστι, με τα 
γυρίσματα διάρκειας περίπου 
ενός μήνα να ξεκινούν μέσα 
στον Απρίλιο. 

Πλέον ωστόσο τίποτα δεν 
είναι βέβαιο, με τους εδώ 
συνεργάτες της παραγωγής 
να προσπαθούν να διαχειρι-
στούν τον «θόρυβο», ώστε 
όλα να κυλήσουν ομαλά. Αν 
και εφόσον δηλαδή ο πατρο-
παράδοτος επαρχιωτισμός –
που είναι πάντως γενικότερο 
φαινόμενο και δεν έχει να κά-
νει μόνο με την περιφέρεια– 
αφήσει τους επαγγελματίες 
να δουλέψουν.

Στους τόπους γυρισμάτων περιλαμβάνονται η πόλη της Δράμας και  
η τεχνητή λίμνη του Παρανεστίου.

Το Χόλιγουντ έχει κανόνες και θέλει... εχεμύθεια «Ντον Ζουάν» του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία 
Αλέξανδρου Διαμαντή, στο θέατρο Σημείο.

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Στον μαγικό
κόσμο
του Ντίσνεϊ
Οι ευρωπαϊκές διακοσμητικές
τέχνες που τον επηρέασαν

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Εχουν μείνει αξέχαστα σε μι-
κρούς και μεγάλους. Τα πα-
ραμυθένια κάστρα που πρω-
ταγωνίστησαν σε πολλές από 
τις πρώτες, χειροποίητες, 
ταινίες κινουμένων σχεδίων 
των Walt Disney Animation 
Studios και τώρα δεσπόζουν 
σε όλα τα θεματικά πάρκα της 
Ντίσνεϊ, κλείνουν εντυπωσι-
ακά την έκθεση «Inspiring 
Walt Disney: The Animation 
of French Decorative Arts». 
Είναι ο επίλογος μιας εντυ-
πωσιακής καλλιτεχνικής πα-
ρουσίασης και, ταυτόχρονα, 
μια μαγική μεταφορά στον 
χώρο και στον χρόνο: από 
το Μητροπολιτικό Μουσείο 
(The Μet) της Νέας Υόρκης 
και την καρδιά της 5ης Λε-
ωφόρου, όπου παρουσιάζε-
ται η έκθεση, στα κάστρα 
της κοιλάδας του Λίγηρα του 
16ου αιώνα και στο κάστρο 
Neuschwanstein του 19ου αι-
ώνα στη Βαυαρία.

Ολα τα μαγικά αντικείμε-
να –κηροπήγια που μιλούν, 
τσαγιέρες που τραγουδούν, 
πολυθρόνες που περπατούν, 
ρολόγια που γίνονται αυλικοί–, 
αλλά και οι χώροι στους οποί-
ους διαδραματίζονται οι ιστο-

ρίες αυτών των καταπληκτι-
κών ταινιών που διαμόρφωσαν 
την εικόνα του παραμυθιού 
στην αμερικανική κουλτούρα, 
έχουν την αισθητική σφραγί-
δα της Ευρώπης. Και αντανα-
κλούν τη γοητεία που άσκησε 
στον δημιουργό τους η ευρω-
παϊκή, και δη η γαλλική τέχνη. 
Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ (1901-1966) 
είχε μια σχέση πάθους με τη 
Γαλλία. Οι επανειλημμένες επι-
σκέψεις του εκεί αποτέλεσαν 
μοναδική πηγή έμπνευσης, 
από την οποία άντλησαν ο 
ίδιος και τα στούντιό του σε 
όλη του τη ζωή. Τα ταξίδια πυ-
ροδότησαν επίσης το πάθος 
του για τη συλλογή και την 
κατασκευή μικροσκοπικών 
επίπλων και κουκλόσπιτων, 
αντικατοπτρίζοντας την επι-
θυμία του να δημιουργεί νέ-
ους «κόσμους» πρώτα στο χαρ-
τί, μετά στις ταινίες του και, 
τέλος, ζωντανά, μέσα από τα 
θεματικά πάρκα. Μια επιλογή 
από αυτά τα μικροαντικείμενα 
παρουσιάζονται μαζί με πλά-
να-στιγμιότυπα του Ντίσνεϊ 
και της οικογένειάς του όταν 
επισκέφθηκαν το Παρίσι και 
τις Βερσαλλίες.

Η έκθεση «Inspiring Walt 
Disney» είναι η πρώτη που 
διοργανώνεται στο μουσείο 

The Met για τη διερεύνηση 
του έργου του Γουόλτ Ντίσνεϊ 
και των δημιουργιών που πα-
ρήχθησαν από τα περίφημα 
στούντιο που διηύθυνε. Εξή-

ντα έργα που ανήκουν στις 
διακοσμητικές τέχνες του 
18ου αιώνα και προέρχονται 
από την Ευρώπη –από ταπε-
τσαρίες και έπιπλα μέχρι επι-
τραπέζια ρολόγια Boulle και 
πορσελάνες Σεβρών– παρου-
σιάζονται μαζί με 150 έργα τέ-
χνης –σχέδια, μακέτες και έρ-
γα σε χαρτί– από το τεράστιο 
αρχείο, τη βιβλιοθήκη και τις 
συλλογές της Walt Disney. 
Προβάλλονται επίσης επιλεγ-
μένα πλάνα από κινηματογρα-
φικές ταινίες, που επισημαί-
νουν την ταχύτατη τεχνική 
και καλλιτεχνική εξέλιξη των 
στούντιο κατά τη διάρκεια 
της ζωής του Ντίσνεϊ και αρ-

γότερα. Η έκθεση φωτίζει τις 
σχέσεις μεταξύ των αισθητι-
κών ρευμάτων της ευρωπαϊ-
κής κουλτούρας με κάποιες 
εμβληματικές ταινίες κινου-
μένων σχεδίων της Disney, 
και δίνει έμφαση ειδικά στην 
αναβίωση της γοτθικής αρχι-
τεκτονικής στη «Σταχτοπού-
τα» (1950), στις μεσαιωνικές 
επιρροές στην «Ωραία Κοιμω-
μένη» (1959) και σε αντικεί-
μενα που ζωντανεύουν στην 
«Πεντάμορφη και το Τέρας» 
(1991), όλα εμπνευσμένα από 
το ροκοκό.

Εως τις 6/3. Μητροπολιτικό 
Μουσείο της Νέας Υόρκης.

«Ο πύργος της Ωραίας Κοιμωμένης», Disneyland Paris, 1988. Σχέδιο με ακουαρέλα. 
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Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Η έκθεση «Inspiring 
Walt Disney:  
The Animation  
of French Decorative 
Arts» του The Μet 
είναι μια μαγική 
μεταφορά στον χώρο 
και στον χρόνο.

ΑΤΖΕΝΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

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

Χιόνι στην Ακρόπολη
Βλέποντας το χιόνι να πέφτει 
πυκνό στο κέντρο της Αθήνας, 
αναρωτιόμουν πόσο συχνές 
θα είναι αυτές οι εικόνες στο 
κοντινό μας μέλλον. Το κλίμα 
αλλάζει, οι εποχές δεν είναι πια 
οι ίδιες, κάθε χρόνο μετράμε 
θερμότερους μήνες και περιό-
δους ακραίων θερμοκρασιών.

Με μια πρόχειρη έρευνα, 
βρήκα ότι το χιόνι άρχισε να 
απεικονίζεται από τους καλ-
λιτέχνες τον 15ο αιώνα στα 
εικονογραφημένα βιβλία της 
εποχής. Ενα από τα πιο γνω-
στά έργα στη δυτική ζωγρα-
φική είναι το «The Hunters in 
the Snow» (1565) του Πίτερ 

Μπρέγκελ, που απεικονίζει μια 
ομάδα κυνηγών να επιστρέ-
φει σε ένα χιονισμένο χωριό 
της Αυστρίας. Τρεις αιώνες με-
τά, ο Μονέ θα ζωγράφιζε του-
λάχιστον 100 έργα με χιονι-
σμένα τοπία. Ενα από αυτά, 
το «Magpie» (1868-69) με τη 
μαύρη κίσσα που τραβάει το 
βλέμμα, θα απορριφθεί από 
την έκθεση του Παρισιού, ενώ 
σήμερα θεωρείται αριστούρ-
γημα. Πριν αφιερωθεί στην 
αφηρημένη τέχνη, ο Βασίλι 
Καντίνσκι δημιούργησε το 
«Winter Landscape» (1909), 
αποδίδοντας ένα χιονισμένο 
τοπίο χωρίς να χρησιμοποιή-

σει καθόλου το λευκό χρώμα, 
αλλά το κίτρινο, το πράσινο, 
το ροζ ενός ήλιου που βασιλεύ-
ει πάνω στο χιόνι. Οι Ελληνες 
τοπιογράφοι έχουν υμνήσει το 
φως του ήλιου και το μπλε της 
θάλασσας – και πώς θα μπο-
ρούσαν να κάνουν αλλιώς. Ενα 
ενδιαφέρον χειμωνιάτικο έργο 
έχει στην κατοχή της η Εθνική 
Πινακοθήκη. Πρόκειται για τον 
πίνακα «Ο λόφος της Ακρόπο-
λης με χιόνια» (1924-28) του 
Κωνσταντίνου Μαλέα. Ο Κων-
σταντίνος Μαλέας (1879-1928) 
έχει και αυτός την ιστορία του 
και συνδέεται με τη Θεσσαλο-
νίκη. Πρόκειται για έναν από 

τους «πατέρες» της μοντέρνας 
τέχνης στην Ελλάδα. Γεννη-
μένος στην Κωνσταντινούπο-
λη, με σπουδές στο Παρίσι, ο 
ζωγράφος ήταν ο αρχιμηχανι-
κός του Δήμου Θεσσαλονίκης 
το 1913. Ωστόσο, στη μεγάλη 
πυρκαγιά του 1917 καταστρά-
φηκε μεγάλο μέρος των έργων 
του και έφυγε για πάντα στην 
Αθήνα. Τα έργα του στην Πι-
νακοθήκη είναι λουσμένα στο 
φως. Τι να τον έκανε να αποτυ-
πώσει το χιόνι στην Ακρόπολη 
και μια άδεια από ανθρώπους 
γωνιά της Πλάκας; Ισως μέσα 
του να ήξερε πως δεν θα το 
ξαναδεί.

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-
1928). Ο λόφος της Ακρόπολης 
με χιόνια (1924-1928), λάδι σε 
χαρτόνι, 60x45 εκ. Εθνική Πινα-
κοθήκη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΣ ΖΩΗΣ
nzois@kathimerini.gr

Πλήθος διαρροών για 
μια διεθνή παραγωγή 
που ετοιμαζόταν να 
κάνει γυρίσματα στην 
περιοχή της Δράμας.
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Αθήνας Α’ Προβολής
ΑΒΑΝΑ 2106756546 Κηφισίας 234 και  
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι

Αίθουσα 1 - Ο οίκος Gucci 18:15, 21:00
ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 2108259975 - 
2108215327 Πατησίων 140

Αίθουσα 1 - Scream 20:00, 22:30
Αίθουσα 2 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
19:00 Πίτσα γλυκόριζα 22:00

Αίθουσα 3 - Spider-Man: No Way Home 
18:00, 21:00

Αίθουσα 4 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 18:30, 21:30

ΑΘΗΝΑΙΟΝ 2107782122 Βασιλισσης Σο-
φίας 124, Αμπελόκηποι

Αίθουσα 1 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 19:45 Spider-Man: No Way 
Home 22:20

Αίθουσα 2 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
17:00, 19:30 Πίτσα γλυκόριζα 22:00

ΑΙΓΛΗ 2106841010-2106859965 Λεωφό-
ρος Πεντέλης 98, Χαλάνδρι

Αίθουσα 1 - Spider-Man: No Way Home 
18:30 Το μονοπάτι των χαμένων ψυ-
χών 21:30

Αίθουσα 2 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 19:00 Πίτσα γλυκόριζα 21:45

Αίθουσα 4 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:10, 21:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ DIGITAL CINEMA 
2102696960 Κρέμου 141,  Καλλιθέα

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:30 Το μονοπάτι των χαμένων ψυ-
χών 21:00

Αίθουσα 2 - Spider-Man: No Way Home 
19:00 Scream 21:45

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS 
2108219298 Λεωφόρος Αλεξάνδρας 
και Πατησίων 77-79, σταθμός ΗΣΑΠ «Βι-
κτώρια»

Αίθουσα 1 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 18:30, 21:20

ΑΝΔΟΡΑ 2106980796 Σεβαστουπόλεως 
117, Αθήνα, ΜΕΤΡΟ σταθμός Πανόρμου

Αίθουσα 1 - The Matrix Resurrections 
17:45 Σκηνές από ένα γάμο 21:00

ΑΣΤΟΡ 2103211950 Σταδίου 28, Αθή-
να,είσοδος από στοά Κοραή, ΜΕΤΡΟ Πα-
νεπιστήμιο

Αίθουσα 1 - Σκηνές από ένα γάμο 17:30 
Μικρή μαμά 20:15  Πίτσα γλυκόριζα 
21:30

ΑΣΤΥ 2103221925 Κοραή 4, Αθήνα
Αίθουσα 1 - Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε 
τον ουρανό; 18:00, 20:30

ΑΤΛΑΝΤΙΣ 2109711511 Λεωφόρος Βου-
λιαγμένης 245, Πλατεία Καλογήρων, 
Δάφνη

Αίθουσα 1 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 18:00, 21:00

Αίθουσα 2 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
17:45 Σκηνές από ένα γάμο 20:30

CINERAMA DIGITAL CINEMA 
2109403593-2109403595 Αγίας Κυρια-
κής 30, Παλαιό Φάληρο

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:30 Το μονοπάτι των χαμένων ψυ-
χών 21:00

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital 2107773319-
2107700491 Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι

Αίθουσα 1 - Γάζα, αγάπη μου 18:00 Η 
Γαλλική αποστολή 19:45  Ερημη χώρα 
21:45

Αίθουσα 2 - West Side Story 18:30 Ο οί-
κος Gucci 21:15

WEST CITY 2105756239 Λεωφ. Κωνστα-
ντινουπόλεως 82Β, Περιστέρι

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
19:00 Scream 21:45

Αίθουσα 2 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 18:30, 21:15

Αίθουσα 3 - Πίτσα γλυκόριζα 18:15 
Spider-Man: No Way Home 20:30

ΔΑΝΑΟΣ 2106922655 Λεωφόρος Κηφισί-
ας 109 & Πανόρμου, Αμπελόκηποι

Αίθουσα 1 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 18:00, 20:45

Αίθουσα 2 - Latin Noir 18:45 Για πάντα 
κοντά σου 20:00  Το μονοπάτι των χα-
μένων ψυχών 22:00

ΔΙΑΝΑ 2108028587 Περικλέους 14,Μα-
ρούσι

Αίθουσα 1 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 17:30 Γάζα, αγάπη μου 20:10  

Πίτσα γλυκόριζα 21:40
ΕΛΙΖΕ 2107488144 Νυμφαίου 12, Ιλίσια
Αίθουσα 1 - West Side Story 18:00 Πί-
τσα γλυκόριζα 20:40  Digger 23:00

ΕΛΛΗ 2103632789 Ακαδημίας 64, Αθήνα
Αίθουσα 1 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 19:00, 21:45

ΙΝΤΕΑΛ 2103826720 Πανεπιστημίου 46, 
Αθήνα

Αίθουσα 1 - Για πάντα κοντά σου 17:00 
Σμύρνη μου αγαπημένη 18:45  Spider-
Man: No Way Home 21:15

ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax 2106233567-
2106232808 Λεωφόρος Κηφισίας 245, 
(Ζηρίνειο), Κηφισιά

Αίθουσα 1 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 18:30, 21:30

Αίθουσα 2 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
17:30, 20:30

ΚΙΝΗΜ/ΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
2105911390-370, 6932982051 Κουντου-
ριώτη 40 & Μυριοφύτου 55, Αιγάλεω

Αίθουσα 1 - Το μονοπάτι των χαμένων 

ψυχών 18:30, 21:30
Αίθουσα 2 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:30 Scream 21:30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter 
2109230081 Λεωφόρος Συγγρού 106

Αίθουσα 1 - Η Πολυκατοικία 17:30 Γάζα, 
αγάπη μου 18:30  Πίτσα γλυκόριζα 
20:00  Digger 22:15

ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax 2106469398-
2106445221 Λεωφόρος Αλεξάνδρας 
192, Αμπελόκηποι

Αίθουσα 1 - Που κρύβεται η Αννα 
Φρανκ 18:15 Σμύρνη μου αγαπημέ-
νη 20:15

Αίθουσα 2 - Η εξουσία του σκύλου 
19:00 Scream 21:30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) 
2106525122 Μεσογείων 232 & Βεντού-
ρη, Χολαργός

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:15 Πίτσα γλυκόριζα 21:00

ΣΟΦΙΑ 2109927447-2109917094 Ευστα-
θιάδου 2, Πλατεία Αγίας Τριάδος, Αργυ-
ρούπολη

Αίθουσα 1 - Πίτσα γλυκόριζα 19:00 
Scream 21:30

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΣ 2109313360 Κωνσταντίνου Πα-
λαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:30 Το μονοπάτι των χαμένων ψυ-
χών 21:15

Αίθουσα 2 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 18:00 Σμύρνη μου αγαπημέ-
νη 20:30

STUDIO NEW STAR ART CINEMA 
2108640054-2108220008 Σταυροπού-
λου 33 , Πλατεία Αμερικής

Αίθουσα 1 - Ρασομόν 15:00 Ερμιτάζ: Η 
Δύναμη της Τέχνης 16:30  Γάζα, αγάπη 
μου 18:00  Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ 
19:30  Spider-Man: No Way Home 21:45

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ 
2103609695-2103612046 Ιερά Οδός 48 

& Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136
Αίθουσα 1 - Πίτσα γλυκόριζα 18:45, 
21:15

Αίθουσα 2 - Σκηνές από ένα γάμο 20:00
TOWN CINEMAS 2108944407-
2112164706 Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάννου 
Μεταξά, Γλυφάδα

Αίθουσα 1 - Spider-Man: No Way Home 
17:45 Σμύρνη μου αγαπημένη 20:45

Αίθουσα 2 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:45 Scream 21:40

Αίθουσα 3 - Τραγούδα 2 (μεταγλωττι-
σμένη) 18:10 Το μονοπάτι των χαμέ-
νων ψυχών 20:30

Αίθουσα 4 - Πράκτορες 355 19:00 
Spider-Man: No Way Home 21:30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital 2102826873-
2102825607 Λεωφόρος Ηρακλείου 386, 
Νέο Ηράκλειο

Αίθουσα 1 - Σχέδιο διάσωσης (μετα-
γλωττισμένη) 17:30 Το μονοπάτι των 
χαμένων ψυχών 19:45, 22:15

Αίθουσα 2 - Spider-Man: No Way Home 
17:15 Σμύρνη μου αγαπημένη 20:00  
Scream 22:30

ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter 2108222702-
2108215469 Κοδριγκτώνος 21 & Πατη-
σίων 101

Αίθουσα 1 - Ερημη χώρα 18:10, 20:00 
Πίτσα γλυκόριζα 21:50

Προαστίων
ΑΘΗΝΑ 2106855860 - 6976584717 Σο-
λωμού 18, Χαλάνδρι

Αίθουσα 1 - West Side Story 21:00
ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2294069871 Λεω-
φόρος Μαραθώνος 196

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
21:00

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ 22990-23924 Γιαννάκη 2, Μαρκό-
πουλο

Αίθουσα 1 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 19:20 Scream 22:00

Πειραιώς
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙ-
ΡΟ 2104826952 Χρυσοστόμου Σμύρνης 
84 και Μπαγλατζή 1, Αγιος Ιωάννης Ρέ-
ντης (χειμερινός)

Αίθουσα 1 - Το μονοπάτι των χαμένων 
ψυχών 21:00

ΖΕΑ DIGITAL CINEMA 2104521388 Χαρι-
λάου Τρικούπη 39, Πασαλιμάνι, Πειραιάς

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:30 Το μονοπάτι των χαμένων ψυ-
χών 21:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 2104960955 Αγίου 
Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυδαλλός

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:30 Το μονοπάτι των χαμένων ψυ-
χών 21:00

Αίθουσα 2 - Ερημη χώρα 19:00, 21:00
ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ 2104225653 Πλατεία Δημαρχείου

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:30 Spider-Man: No Way Home 21:00

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL 
2102704800 Ανδρέα Παπανδρέου 35 
(παράπλευρος Αττική οδού) θέση ψα-
λίδι, Μαρούσι

Αίθουσα 1 - The Matrix Resurrections 
17:00 Ο άνθρωπος του βασιλιά: Το 
ξεκίνημα 20:10  Scream 23:10

Αίθουσα 2 - Spider-Man: No Way 
Home 18:40, 21:50

Αίθουσα 3 - The Black Bachelor 
17:20, 19:50, 22:10

Αίθουσα 4 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:10, 21:10

Αίθουσα 5 - Cinema Europa - Τρα-
γούδα 2 (μεταγλωττισμένη) 17:30 
Scream 20:00, 22:40

Αίθουσα 6 - Cinema Europa - Σμύρνη 
μου αγαπημένη 19:00, 22:00

Αίθουσα 7 - max screen - Το μονοπάτι 
των χαμένων ψυχών 18:00, 21:30

Αίθουσα 8 - Scream 17:00 Spider-
Man: No Way Home 19:40, 22:50

Αίθουσα 9 - Spider-Man: No Way 
Home 17:40, 20:50

Αίθουσα 10 - Το μονοπάτι των χαμέ-
νων ψυχών 19:20, 22:30

Αίθουσα 11 - Scream 19:10, 21:40
Αίθουσα 12 - Το μονοπάτι των χαμέ-
νων ψυχών 17:10, 20:20, 23:30

Αίθουσα 13 - gold class - Το μονοπάτι 
των χαμένων ψυχών 20:00, 23:15

Αίθουσα 14 - gold class - Σμύρνη μου 
αγαπημένη 19:00 Spider-Man: No 
Way Home 22:10

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI 
2107566240 Υμηττού 110 & Χρεμω-
νίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, 
Παγκράτι

Αίθουσα 1 - Τραγούδα 2 (μεταγλωτ-

τισμένη) 18:30 Σμύρνη μου αγαπη-
μένη 21:10

Αίθουσα 2 - Spider-Man: No Way 
Home 19:10, 22:15

Αίθουσα 3 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:50 Το μονοπάτι των χαμένων ψυ-
χών 21:45

Αίθουσα 4 - Σχέδιο διάσωσης (μετα-
γλωττισμένη) 18:15 Scream 20:10, 
22:45

Αίθουσα 5 - Το μονοπάτι των χαμέ-
νων ψυχών 19:20, 22:30

VILLAGE CINEMAS ATHENS 
METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2106104100 Λεωφόρος Βουλιαγμέ-
νης 276, Άγιος Δημήτριος

Αίθουσα 1 - Τραγούδα 2 (μεταγλωττι-
σμένη) 17:00 Το μονοπάτι των χαμέ-
νων ψυχών 19:30, 22:40

Αίθουσα 2 - Τραγούδα 2 (μεταγλωττι-
σμένη) 17:45 Scream 20:15, 22:50

Αίθουσα 3 - Spider-Man: No Way 
Home 18:10 Σμύρνη μου αγαπημέ-
νη 21:20

Αίθουσα 4 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:40 Το μονοπάτι των χαμένων ψυ-
χών 21:40

Αίθουσα 5 - Spider-Man: No Way 
Home 19:10, 22:20

VILLAGE SHOPPING AND MORE 
2104215100 Θηβών 228 & Παρνασ-
σού, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Αίθουσα 1 - Comfort - Σχέδιο διάσω-
σης (μεταγλωττισμένη) 18:00 Τρα-
γούδα 2 (μεταγλωττισμένη) 20:20  
Spider-Man: No Way Home 23:00

Αίθουσα 2 - Comfort - Τραγούδα 2 
(μεταγλωττισμένη) 17:20, 20:00 
Spider-Man: No Way Home 22:40

Αίθουσα 3 - Τραγούδα 2 (μεταγλωττι-

σμένη) 18:00 Ο άνθρωπος του βασι-
λιά: Το ξεκίνημα 20:30, 23:20

Αίθουσα 4 - Το μονοπάτι των χαμέ-
νων ψυχών 19:20, 22:30

Αίθουσα 5 - Το μονοπάτι των χαμέ-
νων ψυχών 17:50, 21:00

Αίθουσα 6 - Spider-Man: No Way 
Home 17:40, 20:50

Αίθουσα 7 - Scream 19:30, 22:10
Αίθουσα 8 - Spider-Man: No Way 
Home 19:10, 22:20

Αίθουσα 9 - Scream 18:10, 20:50, 
23:30

Αίθουσα 10 - Το μονοπάτι των χαμέ-
νων ψυχών 18:30, 21:40

Αίθουσα 11 - Spider-Man: No Way 
Home 20:00, 23:10

Αίθουσα 12 - Τραγούδα 2 (μεταγλωτ-
τισμένη) 17:10 The Black Bachelor 
19:40, 22:00

Αίθουσα 13 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
18:10, 21:10

Αίθουσα 14 - Σμύρνη μου αγαπημένη 
19:00, 22:00

Αίθουσα 15 - Scream 17:30, 20:10, 
22:50

Αίθουσα 16 - Spider-Man: No Way 
Home 18:30, 21:40

Αίθουσα 17 - Τραγούδα 2 (μεταγλωτ-
τισμένη) 18:30 The Black Bachelor 
21:00

Αίθουσα 18 - Σχέδιο διάσωσης (με-
ταγλωττισμένη) 17:00 The Matrix 
Resurrections 19:00  Πράκτορες 
355 22:10

Αίθουσα 19 - Το μονοπάτι των χαμέ-
νων ψυχών 17:00, 20:10, 23:20

Αίθουσα 20 - Scream 18:50, 21:30

Α Ι Θ Ο Υ Σ Ε Σ  V I L L A G E

ODEON ESCAPE 801 801 7837 -210 
8092690 Λεωφ.Δημοκρατίας 67α, 
εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ιλιον

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημέ-
νη 21:00

Αίθουσα 2 - Scream 20:00, 22:30
Αίθουσα 3 - Το μονοπάτι των χα-
μένων ψυχών 19:20, 22:20

Αίθουσα 4 - Spider-Man: No Way 
Home 19:00, 22:00

Αίθουσα 5 - Σμύρνη μου αγαπημέ-
νη 18:30 Scream 21:20

Αίθουσα 6 - Η εξουσία του σκύλου 
19:10 The Matrix Resurrections 
21:50

Αίθουσα 7 - Μην κοιτάτε πάνω 
20:40

ODEON ΟΠΕΡΑ 2103622683 Ακα-
δημίας 57, Αθήνα

Αίθουσα 1 - Μην κοιτάτε πάνω 
18:20 Scream 21:20

Αίθουσα 2 - Παράλληλες μητέρες 
18:30 The hand of God 21:00

A ι θ ου σ ε σ  
O d e O n

ΝΑΝΑ Cinemax 2109703158-
2109706865 Λεωφόρος Βουλιαγ-
μένης 179 Δάφνη,(στάση ΜΕΤΡΟ 
Αγ.Ιωάννης)

Αίθουσα 1 - Σμύρνη μου αγαπημέ-
νη 20:00

Αίθουσα 2 - Το μονοπάτι των χαμέ-
νων ψυχών 19:30 Scream 22:30

Αίθουσα 3 - Σμύρνη μου αγαπημέ-
νη 18:20 Πίτσα γλυκόριζα 21:20

Αίθουσα 4 - Scream 19:00, 21:30
Αίθουσα 5 - Spider-Man: No Way 
Home 17:45, 20:45

Αίθουσα 6 - Το μονοπάτι των χα-
μένων ψυχών 18:30, 21:30

A ι θ ου σ ε σ  n A n A

Χ Ρ Η Σ Τ Ι Κ Α

Φαρμακεία Νοσοκομεία

ATTIKH
17.00 - 23.00
ΑΝΘΟΥΣΑ: Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 19 -  2106034496

8 ΒΡΑΔΥ-08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 24 -  2108993043 • ΓΛΥΚΑ 
ΝΕΡΑ: ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣ. ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ 
2 -  2106657090 • ΚΕΡΑΤΕΑ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
4Α -  2299042850 • ΠΑΛΛΗΝΗ: Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
54 -  2106666313 • ΡΑΦΗΝΑ: ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
10 -  2294025558

08.00 - 22.00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 42Β ΚΑΙ 
ΠΗΝΕΙΟΥ -  2102474311 • ΚΕΡΑΤΕΑ: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 
24 ΚΑΙ ΝΟΤΑΡΑ -  2299068480 • ΠΙΚΕΡΜΙ: 
ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 8 -  2106038060

08.00 - 23.00
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 74 ΚΑΙ ΤΡΟΙΑΣ 
31 -  2108316667 • ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΣΤΡ.
ΠΑΠΑΓΟΥ 33 -  2109751458 • ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 36 -  2106000904 • 
ΑΛΙΜΟΣ: Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5 -  2109887531 • 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Λ. ΚΥΠΡΟΥ 55 -  2109911206 
• ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 64 -  2109926518 
• ΚΑΜΑΤΕΡΟ: ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 48 -  2102313044 • 
ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 -  2106105222 
• ΜΑΡΟΥΣΙ: ΘΗΣΕΩΣ 4 -  2108060395 • 
ΜΑΡΟΥΣΙ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 76 - 78 -  2114114140 
• ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΠΕΥΚΩΝ 10 ΚΑΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 
-  2102855123 • Π.ΦΑΛΗΡΟ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ 
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 89 -  2109829875 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 
ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 119 -  2105710505 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 
ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 35 -  2105055558 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 
ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ 10 -  2105719889 • ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: 
Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 94 -  2105013180

08.00 - 14.00 & 17.00 - 23.00
ΧΑΙΔΑΡΙ: ΣΤΡ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΛΕΩΣ 2 
-  2105983427

08.00 - 14.00 & 17.00 - 08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 124 -  2109017000 • 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ -  2106080148 • ΑΙΓΑΛΕΩ: 
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14 -  2105985000 • ΑΧΑΡΝΑΙ: 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 237-239 -  2102316737 • 
ΒΥΡΩΝΑΣ: ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΜΩΛΟΥ 26 -  
2107651576 • ΓΛΥΦΑΔΑ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 
41 -  2109601356 • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ΚΥΠΡΙΩΝ 
ΗΡΩΩΝ 78 -  2109952356 • ΙΛΙΣΙΑ: ΙΛΙΣΙΩΝ 19 

Α -  2107704836 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 
90 -  2109588351 • ΜΕΛΙΣΣΙΑ: Λ.ΠΗΓΗΣ 44 -  
2108043544 • Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ 
6 -  2102822118 • ΟΜΟΝΟΙΑ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 
17 -  2105225887 • ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 
22 -  2107519694 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΠΑΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 
85 -  2105748880 • ΠΕΥΚΗ: ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 57 
-  2106120718 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΟΥΦΑ: ΤΑΥΓΕΤΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ 52 -  2106894250

08.00 - 8 ΒΡΑΔΥ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 -  2105697744 
• ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 300 -  2102283459 • 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
50 -  2108318677 • ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
ΤΙΘΟΡΕΑΣ 12 ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ 6 
-  2108319291 • ΑΙΓΑΛΕΩ: ΘΗΒΩΝ 422 -  
2105984244 • ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
44 -  2107487067 • ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 16 -  2106410290 • ΒΑΡΚΙΖΑ: 
ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 90 - 92 -  2108049977 
• ΒΟΥΛΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1 ΒΟΥΛΑ 
-  2108995234 • ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Λ.ΑΘΗΝΑΣ 
94-96 ΚΑΙ ΡΕΑΣ 2 -  2108964403 • ΒΥΡΩΝΑΣ: 
ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 57- 59 -  2107666324 • ΓΑΛΑΤΣΙ: 
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 129 -  2102915433 • ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ: ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ 34 -  2106929298 • 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ: ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 11 -  2107757661 • 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 34 -  2109531310 
• ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 18 -  2109522079 
• ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΔΑΒΑΚΗ 22 -  2109513048 • 
ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: ΠΑΛΛΗΝΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 
99-ΘΗΒΑΙΩΝ 2 -  2106042352 • ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 66 -  2103625924 • 
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 97 -  2107225832 
• ΚΟΛΩΝΑΚΙ: ΡΑΒΙΝΕ 25 -  2107230006 • 
ΚΟΛΩΝΟΣ: ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 85 ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 16 
-  2105129112 • ΚΟΡΩΠΙ: ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 138 
-  2106623570 • ΚΥΨΕΛΗ: ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 27 ΚΑΙ 
ΑΓ. ΖΩΝΗΣ -  2108662603 • ΚΥΨΕΛΗ ΝΕΑ: 
ΛΑΧΑΝΑ 63-65 ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ -  2108220816 
• ΛΑΓΟΝΗΣΙ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 75 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 
-  2291079870 • ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ 
2 -  2294063383 • Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΛΑΠΟΥΤΑ 
79 -  2102814257 • Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ: 28ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΗΡΩΩΝ ΠΟΛ/ΝΕΙΟΥ -  2106135302 
• ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 192 -  
2106433422 • Π.ΠΕΝΤΕΛΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
16 -  2106138870 • ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 
16 -  2107012223 • ΠΑΛΛΗΝΗ: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
13 -  2106030666 • ΠΑΤΗΣΙΩΝ: ΧΑΝΙΩΝ 2Α 
-  2108233106 • ΠΕΡΙΣΣΟΣ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
28-ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ -  2102526056 • 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΤΩ: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 145 -  
2103476332 • ΤΕΡΨΙΘΕΑ: ΕΛΕΥΘ.ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
79 -  2109601213 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 
40 -  2106815190 

08.00 - 08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 12 -  2108141478 
• ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΔΗΜ.ΛΙΑΚΟΥ 11 -  2105582462 
• ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΟΣ 54 -  2105549968 • 
ΙΛΙΟΝ: ΑΙΑΝΤΟΣ 99 -  2102630354 • ΜΑΝΔΡΑ: 
Β.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 15 -  2105551954 • ΜΕΓΑΡΑ: 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛΕΠΟ -  
2296029695 • Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠ.: ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6Α -  2295036897 • Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ: 
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 323 -  2296035200 • 
Ν.ΣΜΥΡΝΗ: ΑΙΓΑΙΟΥ 17 -  2109310670 • 
ΧΟΛΑΡΓΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 234 -  2106511649 

08.00 – 21.00 
Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 123 -  2108001241 

9 ΒΡΑΔΥ-08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 167 -  2108072191 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 20.00 
ΠΕΡΑΜΑ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37 210-4417095 
• ΝΙΚΑΙΑ: Π. ΡΑΛΛΗ 150 210-4952422 • 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 127 210-4612228 • 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 110 210-5616954 
• ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ 51 & Β. 
ΜΕΛΕΤΗ 210-4000262

ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 14.00 & ΑΠΟ 17.00 ΕΩΣ 
23.00   
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ: ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 92-94 210-4519803 
• ΝΙΚΑΙΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ: ΒΟΥΡΝΟΒΑ 3 210-
4913012 • ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
64 & ΘΗΣΕΙΟΥ 28 210-5614411 • ΚΕΝΤΡΟ: ΓΡ. 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 118 & ΤΣΑΜΑΔΟΥ 210-4179516 
• ΝΙΚΑΙΑ: ΑΝΩΓΕΙΩΝ 29 210-4920228 • 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 40 210-4511525 • 
ΠΕΡΑΜΑ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37 210-4417095 
• ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ 15 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 
11 211-4000145 • ΚΑΜΙΝΙΑ: ΧΙΟΥ 30 210-
4823744 

ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 14.00 & ΑΠΟ 17.00 ΕΩΣ 
08.00 
ΝΙΚΑΙΑ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 69 & ΤΑΡΣΟΥ 210-
4932414 • ΚΕΝΤΡΟ: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 118 210-
4296719 • ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 107 
& ΠΛΑΤΩΝΟΣ 37 210-4636366

KΛINIKEΣ
ΠAΘOΛOΓIKH: 08.00-14.30: ΓNN Iωνί-
ας «Κων/πούλειο», «417 ΝΙΜΤΣ», ΓΟΝΚ 
«Αγ. Ανάργυροι». 14.30-08.00 επομέ-
νης: ΓNA «Aλεξάνδρα», ΓNA «Λαϊκό», ΓNA 
«KAT» έως 22.00, ΓNA «Eλπίς». 08.00-
08.00 επομένης: Πειραιάς: ΓNN «Aγ. 
Παντελεήμων».

KAPΔIOΛOΓIKH: 08.00-14.30: ΓNN Iωνί-
ας «Κων/πούλειο», ΓΟΝΚ «Αγ. Ανάργυροι». 
14.30-08.00 επομένης: ΓNA «Aλεξάν-
δρα», ΓNA «Λαϊκό», ΓNA «KAT» έως 22.00, 
ΓNA «Eλπίς». 08.00-08.00 επομένης: 
Πειραιάς: ΓNN «Aγ. Παντελεήμων».

XEIPOYPΓIKH: 08.00-14.30: Γ.N. N. Iωνί-
ας «Κων/πούλειο», ΓΟΝΚ «Αγ. Ανάργυροι», 
«417 ΝΙΜΤΣ». 14.30-08.00 επομένης: 
ΓNA «KAT», ΓΝΑ «Λαϊκό» 08.00-08.00 
επομένης: ΓΝΝ «Αγ. Παντελεήμων».

AΓΓEIOXEIPOYPΓIKH: 08.00-14.30: 
ΓΝΝ Ιωνίας «Κων/πούλειο», «417 ΝΙΜΤΣ». 
14.30-08.00 επομένης: ΓΝΑ «KAT», ΓNA 
«Eλπίς». 

AIMATOΛOΓIKH: 08.00-16.00: AONA 
«Aγ. Σάββας» έως 15.00. 14.30-08.00 
επομένης: ΓNA «Λαϊκό».

ΓAΣTPENTEPOΛOΓIKH: 14.30-08.00 
επομένης: ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», ΓΝΑ «Λα-
ϊκό». 08.00-08.00 επομένης: Πειραιάς: 
ΓNN «Aγ. Παντελεήμων».

ΓNAΘOXEIPOYPΓIKH: 08.00-14.30: ΓΝΑ 
«Γ. Γεννηματάς», ΓNA «Ευαγγελισμός». 
08.00-08.00 επομένης: ΓNA «KAT».

ΔEPMATOΛOΓIKH: 08.00-08.00 επο-
μένης: NΔNA «A. Συγγρός». Πειραιάς: 
ΓNN «Aγ. Παντελεήμων».

ENΔOKPINOΛOΓIKH: 08.00-14.30: «417 
ΝΙΜΤΣ». 14.30-08.00 επομένης: ΓNA 
«Αλεξάνδρα». 08.00-08.00 επομένης: 
Πειραιάς: ΓNN «Aγ. Παντελεήμων».

ΘΩPAKOXEIPOYPΓIKH: 08.00-14.30: 
«417 ΝΙΜΤΣ». 08.00-08.00 επομένης: 
ΓNA «KAT». Πειραιάς: ΓNN «Aγ. Παντε-
λεήμων».

KAPΔIOXEIPOYPΓIKH: 08.00-08.00 
επομένης: ΓNA «Ευαγγελισμός».

NEYPOΛOΓIKH: 08.00-14.30: «417 
ΝΙΜΤΣ». 14.30-08.00 επομένης: ΓNA 
«KAT» έως 22.00. 08.00-08.00 επο-
μένης: N.Π. «Aιγινήτειο». Πειραιάς: ΓNN 
«Aγ. Παντελεήμων». 

NEYPOXEIPOYPΓIKH: 08.00-14.30: 
«417 ΝΙΜΤΣ», ΓΝΑ «Ευαγγελισμός». 
14.30-08.00 επομένης: ΓNA «KAT». 
08.00-08.00 επομένης: Πειραιάς: ΓNN 
«Aγ. Παντελεήμων».

NEΦPOΛOΓIKH: 08.00-14.30: «417 
ΝΙΜΤΣ». 14.30-08.00 επομένης: ΓNA 
«Λαϊκό». 08.00-08.00 επομένης: Πει-
ραιάς: ΓNN «Aγ. Παντελεήμων».

OΓKOΛOΓIKH: 08.00-16.00: ΓONK «Aγιοι 
Aνάργυροι» έως 15.00, AONA «Aγ. Σάβ-
βας» έως 15.00.

OΔONTIATPIKH: 08.00-14.30: ΓNN Iω-
νίας «Κων/πούλειο». 14.30-08.00 επο-
μένης: ΓΝΑ «Αλεξάνδρα». 08.00-08.00 
επομένης: Πειραιάς: ΓNN «Aγ. Παντε-
λεήμων».

OPΘOΠEΔIKH: 08.00-14.30: ΓΟΝΚ «Αγ. 
Ανάργυροι», ΓΝΝ Ιωνίας «Κων/πούλειο», 
«417 ΝΙΜΤΣ». 14.30-08.00 επομένης: 
ΓNA «Λαϊκό». 08.00-08.00 επομένης: 
ΓNA «KAT». Πειραιάς: Γ.N. «Aσκληπιείο 
Bούλας», ΓNN «Aγ. Παντελεήμων».

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ: 08.00-08.00 επομένης: 
ΓNA «ΚΑΤ».

OYPOΛOΓIKH: 08.00-14.30: ΓNΝ Iωνίας 
«Κων/πούλειο», «417 ΝΙΜΤΣ», ΓΟΝΚ «Αγ. 
Ανάργυροι». 14.30-08.00 επομένης: ΓNA 
«Λαϊκό». 08.00-08.00 επομένης: Πει-
ραιάς: ΓNN «Aγ. Παντελεήμων».

OΦΘAΛMOΛOΓIKH: 08.00-14.30: Ν.Α. 
«Οφθαλμιατρείο», «417 ΝΙΜΤΣ». 08.00-
23.00: ΓNA «Γ. Γεννηματάς». 14.30-
08.00 επομένης: ΓNA «Λαϊκό». 08.00-
08.00 επομένης: Πειραιάς: ΓΝΝ «Aγ. 
Παντελεήμων».

ΠNEYMONOΛOΓIKH: 08.00-14.30: ΓΟΝΚ 
«Αγ. Ανάργυροι». 08.00-08.00 επομέ-
νης: Πειραιάς: ΓNN «Aγ. Παντελεήμων» 
έως 16.00. 

ΠΛAΣTIKH XEIPOYPΓIKH: 08.00-08.00 
επομένης: ΓNA «KAT».

PEYMATOΛOΓIKH: 14.30-08.00 επομέ-
νης: ΓNA «Λαϊκό», ΓNA «KAT».

ΨYXIATPIKH: 08.00-08.00 επομένης: 
ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» (για εισαγγελικά και 
ακούσια περιστατικά).

ΩPΛ: 08.00-14.30: «417 ΝΙΜΤΣ». 14.30-
08.00 επομένης: ΓΝΑ «Eλπίς». 08.00-
08.00 επομένης: Πειραιάς: ΓΝΝ «Aγ. 
Παντελεήμων».

ΓYNAIKOΛOΓIKH: 08.00-14.30: Γ.N. N. 
Iωνίας «Kων/πούλειο». 14.30-08.00 επο-
μένης: ΓNA «Λαϊκό», ΓNA «Aρεταίειο». 
08.00-08.00 επομένης: ΓNA «Aλεξάν-
δρα». Πειραιάς: ΓNN «Aγ. Παντελεήμων». 

MAIEYTIKH: 14.30-08.00 επομένης: 
ΓNA «Aρεταίειο». 08.00-08.00 επομέ-
νης: ΓNA «Eλ. Bενιζέλου», ΓNA «Aλεξάν-
δρα». Πειραιάς: ΓNN «Aγ. Παντελεήμων».

ΠAIΔIATPIKO: 08.00-14.30: Γ.Ν. Παί-
δων «Πεντέλης». 08.00-08.00 επομέ-
νης: Γ.N. Παίδων «Αγία Σοφία». Πειραιάς: 
ΓNN «Aγ. Παντελεήμων».

ΠAIΔOΨYXIATPIKH: 08.00-14.30: Γ.Ν. 
Παίδων «Πεντέλης». 08.00-08.00 επο-
μένης: Γ.N. Παίδων «Αγία Σοφία». Πειραι-
άς: ΓNN «Aγ. Παντελεήμων».

ΠAIΔOΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: 08.00-14.30: 
Γ.N. Παίδων «Πεντέλης».

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

Χρήσιμα τηλέφωνα 
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Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η

Ξεκινούν από ένα «αθώο» ερω-
τικό παιχνίδι και καταλήγουν 
σε ιστορίες τρόμου, πόνου 
και εξευτελισμού. Η εκπομπή 
«Mega Stories» (23.50) παρου-
σιάζει απόψε τις ιστορίες τεσ-
σάρων γυναικών που έπεσαν 
θύματα της εκδικητικής πορνο-
γραφίας. Στη Δώρα Αναγνωστο-
πούλου μιλούν, επίσης, ο Ηλίας  
Γκιώνης, ο ακτιβιστής που πρω-
ταγωνίστησε στην υπόθεση του 
Στ. Παναγιωτόπουλου, ο Γιώρ-
γος Νάκος από τη Δίωξη Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος, οι δικη-
γόροι Μαρία Αποστολάκη και 
Σοφία Κατσούλα κ.ά.

Στις «γυναικοκτονίες» είναι αφιερωμένο το επόμενο επει-
σόδιο της εκπομπής «Special Report», που μεταδίδεται 
την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου (00.00, ANT1). Ο Γιάννης 
Παπαδόπουλος ταξιδεύει στη Ρόδο και συναντά την οι-
κογένεια και τις κοντινές φίλες της Ντόρας Ζαχαριά, η 
οποία έπεσε νεκρή, δολοφονημένη από τον πρώην σύ-

ντροφό της. Μιλούν 
η εγκληματολόγος 
Ελενα Συρμαλή και 
η συνεργάτις του Κέ-
ντρου για τα Εμφυλα 
Δικαιώματα και την 
Ισότητα «Διοτίμα», 
Μαρίνα Φαρμακίδη.

 «Κάνναβη, το κοινό μας  
μυστικό» είναι ο τίτ-
λος του νέου επει-
σοδίου των «Πρω-
ταγωνιστών», που 
μεταδίδεται την Πέ-
μπτη 27 Ιανουαρίου 
(00.30, Alpha). Στον 
Σταύρο Θεοδωράκη 
καταθέτουν τις από-
ψεις τους η Κατερί-

να, μητέρα παιδιού με νοητική υστέρηση και αυτισμό, το 
οποίο λαμβάνει έλαιο κάνναβης, η Δήμητρα Παπαδημη-
τρίου, διευθύντρια νευρολογικής κλινικής, ο Στυλιανός 
Γκατζώνης, καθηγητής Νευρολογίας και Χειρουργικής 
Θεραπείας Νευρολογικών Νοσημάτων, κ.ά.

Τηλεθέαση εβδομάδας 17-23 Ιανουαρίου: ΣΚΑΪ 14,3%, 
ΑΝΤ1 13,1%, Alpha 13%, Mega 12,9%, Star 10,2%, ΕΡΤ1 
5,8%, Open 4,6%, ΕΡΤ3 1,8%, ΕΡΤ2 1,7%, Μακεδονία 
TV 1,1%. Δημοφιλέστερο πρόγραμμα, ο «Σασμός» με 
1.570.616 τηλεθεατές την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου. 

Ο 19ος κύκλος του αμερικανικού προγράμματος «Project 
Runway» έρχεται την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου στο 
Fox Life (Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, WIND Vi-
sion). Δεκαέξι σχεδιαστές από όλη την Αμερική προ-
σπαθούν να αποδείξουν ότι αξίζουν να εμφανιστούν 
στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και να κερ-
δίσουν, ένας εξ αυτών, 250.000 δολάρια. 

O Θ Ο Ν Ε Σ

Π Ρ ΟΤΑ Σ Ε Ι Σ

Πρεμιέρα απόψε για τη δραματική ταινία «Η σι-
δηρά κοιλάδα» (21.00, Open), η οποία παρου-
σιάζει την επική ιστορία του Τζιμ Μακ Νίλι, 
ενός τυχοδιώκτη, ο οποίος το 1939 κατάφερε 
να εξελιχθεί στην άγρια ερημιά του Τέξας από 
απλός εργάτης σε μεγάλο και τρανό πετρελαι-
οπαραγωγό. Η σκηνοθεσία είναι του Τάι Ρό-
μπερτς, ο οποίος έχει γράψει το σενάριο μα-
ζί με τον Τζέρι ντε Λεόν, και είναι βασισμένη 
στο μυθιστόρημα που έγραψε το 1966 ο Τομ 
Πέντλετον. Πρωταγωνιστούν οι Οστιν Νίκολς, 
Λέιν Γκάρισον, Aλι Κόμπριν. 

Σε α΄ τηλεοπτική μετάδοση η ιταλική κωμωδία 
«Και ο Θεός να βάλει το χέρι του» (22.00, ΕΡΤ2, 
ERTFLIX), σε σκηνοθεσία Τζενάρο Νουνζιάντε. 
O Κέκο παραιτείται από γκρουμ ξενοδοχείου 
για να ασχοληθεί με την πώληση μιας συγκε-
κριμένης μάρκας ηλεκτρικής σκούπας. Η οι-
κονομική κρίση ξεσπάει, και η γυναίκα του 
απολύεται από τη δουλειά της, όμως ο Κέκο 
έχει υποσχεθεί στον γιο του πως αν πάρει σε 
όλα τα μαθήματα «άριστα», θα πάνε διακο-
πές. Πρωταγωνιστούν οι Κέκο Ζαλόνε, Ορόρ 
Εργκουί, Μίριαμ Ντουλμάζι.

Η «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου απόψε 
στους τηλεοπτικούς δέκτες (22.30, Alpha) σε α΄ 
προβολή στην ελεύθερη τηλεόραση. Στις αρχές 
του 18ου αιώνα, η φιλάσθενη βασίλισσα Αννα 
βρίσκεται στον θρόνο και η στενή της φίλη λαί-
δη Σάρα κυβερνά τη χώρα στη θέση της. Οταν 
η νέα υπηρέτρια Αμπιγκεϊλ καταφτάνει, η γοη-
τεία της την κάνει αμέσως αγαπητή στη Σάρα. 
Το σενάριο υπογράφουν οι Ντέμπορα Ντέιβις 
και Τόνι Μακ Ναμάρα, και πρωταγωνιστούν οι 
Ολίβια Κόλμαν, Εμα Στόουν, Ρέιτσελ Βάις, Νί-
κολας Χουλτ, Τζον Ολγουιν.

Διαθέσιμο από σήμερα το νέο αστυνομικό δρά-
μα «The Responder» στην Cosmote TV Plus, με 
όλα τα επεισόδια. Εμπνευσμένη από τις πραγ-
ματικές εμπειρίες του πρώην αστυνομικού και 
συγγραφέα Τόνι Σουμάχερ, η σειρά παρουσιάζει 
τη σκοτεινή πλευρά του Λίβερπουλ μέσα από 
τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει κα-
τά τη βάρδιά του ο αστυνομικός Κρις Κάρσον. 
Πρωταγωνιστεί ο Μάρτιν Φρίμαν, ο οποίος υπο-
δυόταν τον Τζον Γουάτσον στη σειρά του BBC 
«Sherlock». Παίζουν επίσης οι Μιάνα Μπέρινγκ, 
Ντέιβιντ Μπράντλεϊ, Γουόρεν Μπράουν κ.ά.

Στην ερημιά του Τέξας Διακοπές στην... κρίση Βασιλικές ίντριγκες Δύσκολη βάρδια

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 ενη-
μερωτική εκπομπή με τους 
Γιάννη Πιτταρά και Δημήτρη 
Κοτταρίδη

09.00 ΕΡΤ Ειδήσεις/Αθλητικά/ 
Καιρός

09.15 Συνδέσεις. Με τον Κώστα 
Παπαχλιμίντζο και τη Χριστίνα 
Βίδου

12.00 ΕΡΤ Ειδήσεις/Αθλητικά/ 
Καιρός

13.00 Δες και βρες
14.00 Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 

(Ε)
15.00 ΕΡΤ Ειδήσεις/Αθλητικά/ 

Καιρός
16.00 Στούντιο 4. Με τη Νάνσυ  

Ζαμπέτογλου και τον Θανάση 
Αναγνωστόπουλο

18.00 ΕΡΤ Ειδήσεις/Αθλητικά/ 
Καιρός

19.00 Σε ξένα χέρια
20.00 Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. 

Με τους Τάσο Κωστή, Φώτη 
Σεργουλόπουλο, Τάσο Χαλκιά

21.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων/
Αθλητικά/Καιρός

22.00 Καρτ ποστάλ (Ε).  
Δραματική σειρά

23.00 Τα καλύτερά μας χρόνια
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 
Φώσκολου, Γιώργο Γρηγοριά-
δη και Δημήτρη Χριστούλια

09.50 Το πρωινό. Με τη Φαίη  
Σκορδά. Μαζί της οι Γιώργος 
Λιάγκας, Τάσος Τεργιάκης,  
Φωτεινή Πετρογιάννη,  
Βαγγέλης Περρής

13.00 AΝΤ1 News
13.50 Δελτίο στη Νοηματική
14.00 Κωνσταντίνου και Ελένης 

(Ε)
15.00 Rouk Zouk. Τηλεπαιχνίδι  

με τη Ζέτα Μακρυπούλια

16.00 Brooklyn Nine-Nine
16.30 5 χ 5. Τηλεπαιχνίδι με  

τον Μάρκο Σεφερλή

17.30 Ηλιος. Δραματική σειρά με 
τους Γιώργο Καραμίχο, Ευγε-
νία Δημητροπούλου, Ντόρα 
Μακρυγιάννη

18.45 ΑΝΤ1 News
20.00 Ράδιο Αρβύλα
21.00 Η φάρμα. Ριάλιτι δοκιμασιών 

όπου 18 παίκτες καλούνται να 
ζήσουν ως αγρότες. Παρουσι-
άζει ο Σάκης Τανιμανίδης

22.15 Αγριες μέλισσες.  
Δραματική σειρά με τους Ελλη 
Τρίγγου, Μαρία Κίτσου, Δανάη 
Μιχαλάκη, Λεωνίδα Κακούρη

23.45 The 2night show. Talk show 
με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

02.00 Masters of sex

ΠAPNHΘA 
Ψηφιακό σήμα 4 22 UHF

Αlpha THΛ.: 212.212.4000

06.45 Οικογενειακές ιστορίες (Ε)
07.45 Happy day στον Alpha.  

Με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή  
και τους Δημήτρη Παπανώτα,  
Κώστα Φραγκολιά,Τίνα  
Μεσσαροπούλου

10.00 Super Κατερίνα.  
Τηλεοπτικό μαγκαζίνο με  
την Κατερίνα Καινούργιου

13.00 Style me up. Τηλεπαιχνί δι 
μόδας με την Ηλιάνα  
Παπαγεωργίου

14.00 Ειδήσεις
14.50 T-live. Πολυθεματική  

εκπομπή με την Τατιάνα  
Στεφανίδου

16.35 Ειδήσεις στη Νοηματική
16.45 Οικογενειακές ιστορίες. 

Κοινωνική εκπομπή

17.45 Deal. Καθημερινό τηλεπαι-
χνίδι με τον Χρήστο Φερεντίνο

18.50 Eιδήσεις
20.00 Ασε μας ρε μαμά. Κωμική 

σειρά με τους Παναγιώτα Βλα-
ντή, Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Μάριο 
Αθανασίου, Δήμητρα Σιγάλα

21.00 Σασμός. Ερωτική δραματική 
σειρά

22.30 ΤΑΙΝΙΑ 
 Η Ευνοούμενη. Δραματική 

κομεντί (2018) του Γιώργου 
Λάνθιμου με τους Ολίβια  
Κόλμαν, Εμα Στόουν,  
Νίκολας Χουλτ

01.15 Σασμός (Ε)

ΣΚΑΪ THΛ.: 210.48.00.000

ΥΜΗΤΤΟΣ
Ψηφιακό σήμα  47 UHF

06.00 Σήμερα. Αναλυτικά ρεπορ-
τάζ απ’ όλα τα σημεία των γε-
γονότων με τον Δημήτρη Οι-
κονόμου και τη Μαρία Ανα-
στασοπούλου

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

11.30 Love it. Ψυχαγωγική εκπο-
μπή με την Ιωάννα Μαλέσκου. 
Μαζί της οι Μάρτζυ Λαζάρου  
Σίσσυ Καλλίνη, Ποσειδώνας 
Γιαννόπουλος και Κωνσταντί-
νος Αρτίτσας

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

16.55 Δελτίο στη Νοηματική
17.05 Κάτι ξαναψήνεται.  

Τηλεπαιχνίδι μαγειρικής  
με την Κωνσταντίνα  
Σπυροπούλου

18.45 Μόλις χθες
19.50 Tα Nέα του ΣKAΪ
21.00 Survivor. Ριάλιτι επιβίωσης 

στον Αγιο Δομίνικο με παρου-
σιαστή τον Γιώργο Λιανό

00.30 Καταστροφές και  
Θρίαμβοι (Ε). Ιστορική  
σειρά βασισμένη στο ομώνυμο 
βιβλίο του Στάθη Καλύβα

01.30 Deadly Women. Ξένο  
ντοκιμαντέρ

Star THΛ.: 211.18.91.000

ΠAPNHΘA 
Ψηφιακό σήμα 4 27 UHF, 30 UHF

07.45 MasterChef (Ε)
09.00 Breakfast@Star.  

Ψυχαγωγική εκπομπή  
με τον Γιώργο Καρτελιά  
και την Ελίνα Παπίλα

12.00  Αλήθειες με τη Ζήνα
14.00 Ντετέκτιβ Μονκ (7ος)
15.00 Δελτίο ειδήσεων
15.45 Δελτίο στη Νοηματική
16.00 Shopping Star. Τηλεπαιχνί δι 

μόδας

17.40 Elif. Δραματική σειρά

18.40 Ο τροχός της τύχης
19.50 Star News
21.00 MasterChef. Διαγωνισμός 

μαγειρικής με τους Λεωνίδα 
Κουτσόπουλο, Σωτήρη  
Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη

23.50 ΤΑΙΝΙΑ 
 Mile 22. Περιπέτεια (2018) 

με τους Μαρκ Γουόλμπεργκ, 
Τζον Μάλκοβιτς, Λόρεν  
Κόχαν, Πίτερ Μπεργκ

01.45 ΤΑΙΝΙΑ 
 Ο άνθρωπος που 

ταπείνωσε τον Χίτλερ. 
Βιογραφικό δράμα (2016)

Open THΛ.: 211.212.2000

ΥΜΗΤΤΟΣ
Ψηφιακό σήμα 4 47 UHF

06.00 Ωρα Ελλάδος. Με τον Ακη 
Παυλόπουλο και την Ευλαμπία 
Ρέβη

09.50 Ποιος είναι πρωινιάτικα; 
Ψυχαγωγική εκπομπή με  
την Μπέττυ Μαγγίρα

13.00 Open news 
14.00 Κάθε μέρα Chef 
15.00 Εικόνες (Ε)
16.15 Θυρίδα τηλεπώλησης
16.30 ΤΑΙΝΙΑ 
 Τι 30, τι 40, τι 50. Κωμωδία 

(1972) του Κώστα Καραγιάννη

17.30 Δελτίο στη Νοηματική
17.45 Τι 30, τι 40, τι 50. (Συνέχεια)

18.50 Δελτίο ειδήσεων
20.00 The Mallorca files
21.00 ΤΑΙΝΙΑ 
 Η σιδηρά κοιλάδα. 

Βιογραφικό δράμα (2018)  
με τους Λέιν Γκάρισον,  
Αλι Κόμπριν, Οστιν Νίκολς

23.45 ΤΑΙΝΙΑ 
 Ψίθυροι στο σκοτάδι. 

Ψυχολογικό θρίλερ (2006)

01.45 Station 19

Mega THΛ.: 210 7547 000

05.00 Κοινωνία ώρα MEGA 07.50 
Mega καλημέρα 10.50 Πάμε Δανάη! 
12.45 Δελτίο ειδήσεων 13.30 Ελένη

16.10 Δελτίο στη Νοηματική 
16.20 Live news. Ενημερωτική εκ-

πομπή με τον Νίκο Ευαγγελάτο

18.30 The Chase. Τηλεπαιχνίδι  
με τη Μαρία Μπεκατώρου

19.45 Δελτίο ειδήσεων
21.00 Η γη της ελιάς
22.30 Σκοτεινή θάλασσα.  

Δραματική σειρά μυστηρίου

23.50 Mega Stories
00.50 ΤΑΙΝΙΑ 
 Απαγωγές στο Κλίβελαντ.  

Δράμα (2015)

ΥΜΗΤΤΟΣ
Ψηφιακό σήμα 4 27 UHF

09.00 Μεγάλα μάτια. 
(Cosmote Cinema 2 HD)

11.25 To τρένο των μαχητών. 
(Cosmote Cinema 1 HD)

12.25 Ο νάνος και οι 7 Χιονάτες. 
(Cosmote Cinema 3)

14.50 The holiday fix up. 
(Cosmote Cinema 2 HD)

17.10 Η Αλίκη στο ναυτικό. 
(Cosmote Cinema 3)

18.35 Τζακ ποτ στον έρωτα.  
(Cosmote Cinema 1 HD)

22.00 All three of us. 
(Cosmote Cinema 2 HD)

00.40 Μόνη. 
(Cosmote Cinema 1 HD)

02.05 Paradise cove. 
(Cosmote Cinema 2 HD)

ΤHΛ.: 13888

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

09.30 Σχολεία που δεν μοιάζουν με 
κανένα (E) 10.30 Τελετές του Κόσμου 
(E) 11.00 Ταξίδια γαστρονομίας στη 
Γαλλία (E) 12.00 ΠΟΠ μαγειρική (E) 
13.00 Κυψέλη 15.00 1.000 χρώματα 
του Χρήστου (E) 15.30 Η αλεπού και ο 
λαγός (E) 15.42 Οι περιπέτειες σαφάρι 
του Αντι (E) 16.00 Ο Στίβεν Φράι στην 
Κεντρική Αμερική (E) 17.00 Βικτώρια 
(E) 19.00 Ιστορίες όμορφης ζωής (E) 
20.00 Μια εικόνα, χίλιες σκέψεις (E) 
20.30 Μονόγραμμα 21.00 Big little 
lies (E)

22.00 ΤΑΙΝΙΑ 
 Και ο Θεός να βάλει το χέρι 

του! Κωμωδία (2013)

23.30 Η προβλήτα. Δραματική  
σειρά

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

08.50 The lost husband. 
(Nova cinema 2 HD)

09.00 The Keeper.  
(Nova cinema 1 HD)

11.45 Ο διάσημος κλέφτης. 
(Nova cinema 2 HD)

13.20 Η θεωρία του χάους.  
(Nova cinema 1 HD)

16.45 Ο σωματοφύλακας. 
(Nova cinema 2 HD)

17.30 Oι διαρρήκτες. 
(Nova cinema 1 HD)

18.40 Extended play. 
(Nova cinema 2 HD)

20.15 Sinister sister. 
(Nova cinema 1 HD)

22.00 Wander. 
(Nova cinema 1 HD)

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Nοva ΤHΛ.: 210.66.02.000COSMΟΤΕ TV 
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Ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώ-
τη του νίκη στο 2022, ο ΠΑΟΚ 
πέρασε εμφατικά από τον Βό-
λο, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση 
στο Περιστέρι, ο Παναθηνα-
ϊκός επέστρεψε στις νίκες, ο 
Παναιτωλικός διανύει την κα-
λύτερη εβδομάδα της ιστορίας 
του, ενώ ο Αρης δεν κατάφερε 
να πάρει το τρίποντο για μία 
ακόμη φορά μένοντας στο 0-0 
με τη Λαμία, όπως συνέβη και 
στο Κύπελλο. 

Αυτά είναι τα γεγονότα που 
ξεχώρισαν κατά τη 19η αγω-
νιστική της Σούπερ Λιγκ 1, 
η οποία πάντως δεν έκρυβε 

εκπλήξεις και τα φαβορί είτε 
εύκολα είτε δύσκολα επικρά-
τησαν, παρά τις επικίνδυνες 
αναμετρήσεις που είχαν στο 
πρόγραμμά τους.

Το βλέμμα στο ντέρμπι
Τη νίκη που χρειαζόταν 

ώστε να διατηρήσει την από-
σταση από τους διώκτες του 
και να πάει με καλή ψυχολογία 
την ερχόμενη Κυριακή στην 
Τούμπα πέτυχε ο Ολυμπιακός. 

Οι «ερυθρόλευκοι» επικρά-
τησαν με 2-0 του ΠΑΣ Γιάννι-
να στο «Καραϊσκάκη» πετυ-
χαίνοντας ένα γκολ στην αρχή 
του αγώνα με τον Μασούρα 
και ένα στο τέλος με τον Τι-
κίνιο, χωρίς πάντως σε ακόμα 
ένα ματς να εντυπωσιάσουν 
με την απόδοσή τους, απένα-
ντι μάλιστα σε έναν αντίπαλο 
που «κατέβηκε» στο Φάληρο 
με ενδεκάδα ανάγκης. 

Ακόμα και έτσι, ο Ολυμπια-
κός παρέμεινε στο +9 από τον 
ΠΑΟΚ, ο οποίος την ίδια ώρα 
πήρε την άτυπη ρεβάνς από 
τον Βόλο για την ισοπαλία (4-
4) του πρώτου γύρου. Ο Δικέ-
φαλος έφυγε με το εμφατικό 
4-0 από το «Πανθεσσαλικό», 

σημειώνοντας την έκτη σερί 
νίκη του στο πρωτάθλημα και 
πλέον την Κυριακή στο «σπίτι» 
του περιμένει τους πρωταθλη-
τές με στόχο το τρίποντο που 
θα τον βάλει ξανά σε απόσταση 
αναπνοής στη μάχη του τίτλου. 

Ο Κούρτιτς από το σημείο 
του πέναλτι άνοιξε το σκορ στο 
21΄ φτάνοντας τα 13 γκολ στο 
πρωτάθλημα, ο Ινγκασον έκα-
νε το 2-0 στο 29΄, ενώ ο Σάστρε 

στο 64ο λεπτό πέτυχε το πρώτο 
του τέρμα με τη φανέλα του Δι-
κεφάλου. Το τελικό 4-0 διαμόρ-
φωσε ο Ακπομ στο 73ο λεπτό.

Διπλή αντίδραση
Στο Περιστέρι η ΑΕΚ έβγα-

λε αντίδραση, έπειτα από την 
εντός έδρας ήττα της προηγού-
μενης αγωνιστικής από τον Πα-
ναιτωλικό, επικρατώντας με 2-0 
του Ατρόμητου. Νίκη που της 

δίνει και την ηρεμία και την 
απαραίτητη ψυχολογία ενόψει 
της αυριανής ρεβάνς με τον ΠΑ-
ΟΚ για το Κύπελλο, με τις δύο 
ομάδες να έχουν έρθει ισόπα-
λες 0-0 στην Τούμπα. 

Ο Τζαβέλας στο 23ο λεπτό 
άνοιξε το σκορ με το πρώτο του 
γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ ο 
Τσούμπερ στο 51΄ έκανε το 2-0 
για την Ενωση.

Αντίδραση έβγαλε και ο Πα-
ναθηναϊκός στη Νεάπολη. Οι 
«πράσινοι» προερχόμενοι από 
την ήττα στον Βόλο και την 
ισοπαλία στο ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό, πέρασαν το Σάβ-
βατο από τη Νεάπολη επικρα-
τώντας με 1-0 του Ιωνικού, χά-
ρη στο πολύ όμορφο γκολ του 
Αϊτόρ στο 38ο λεπτό, που αρ-
κούσε ώστε να χαρίσει τη νί-
κη στον Παναθηναϊκό με 1-0 
μέσα στη Νεάπολη επί του Ιω-
νικού για τη 19η αγωνιστική 
της Super League.

Χωρίς φρένα
Ασταμάτητος ο Παναιτωλι-

κός πέρασε το Σάββατο και από 
το Ηράκλειο επικρατώντας με 
4-2 του ΟΦΗ. Αυτή ήταν η 3η 
σερί νίκη για την ομάδα του 
Αγρινίου σε πρωτάθλημα (2-1 
την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ) και Κύπελ-
λο (2-1 τον Ολυμπιακό εντός) 
και δεύτερη εκτός έδρας μέσα 
σε μια εβδομάδα. 

Τα τέρματα των νικητών, 
που μπορούν να κάνουν και 
όνειρα εξάδας, σημείωσαν 
οι Μεντόσα (8΄), Κορνέλιους 
(+45΄), Καρέλης (53΄) και Βέρ-
γος (+90΄), ενώ για τους γηπε-
δούχους σκόραρε ο Νέιρα στο 
43ο και στο 66ο λεπτό.

Τέλος, συνήθεια έγινε για 
τον Αρη και τη Λαμία το 0-0. Λί-
γες μέρες μετά τον αγώνα του 
Κυπέλλου, οι δύο ομάδες ανα-
δείχθηκαν ξανά ισόπαλες χω-
ρίς τέρματα στο «Βικελίδης», 
ενώ αύριο ακολουθεί το τρίτο 
τους συνεχόμενο ματς μέσα 
σε μια εβδομάδα.
• Ο χθεσινός αγώνας του Αστέ-
ρα Τρίπολης με τον Απόλλωνα 
Σμύρνης ολοκληρώθηκε μετά 
το πέρας της έκδοσης της «Κ».

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Νικηφόρα συνέχισαν 
στη Σούπερ Λιγκ 1 
οι Ολυμπιακός, 
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ 
και Παναθηναϊκός.

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α

Στην παγίδα ξανά ο Αρης
Εχασε έδαφος κόντρα στη Λαμία – Σε τρομακτική φόρμα ο Παναιτωλικός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΝΕΑ ΑΜΚ

Αναβολή 
με Αναγέννηση
Σε νέα ημερομηνία θα διεξαχθεί ο 
αγώνας ρεβάνς Αν. Καρδίτσας - Πα-
ναθηναϊκός που ήταν προγραμμα-
τισμένος για σήμερα (17.00) στο 
πλαίσιο της προημιτελικής φάσης 
του Κυπέλλου. Η ΑΜΚ ύψους 5 εκατ. 
ευρώ που είχε προκηρυχθεί τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο έκλεισε, με το 
ΓΕΜΗ να πιστοποιεί ότι καλύφθηκε 
στο μεγαλύτερο μέρος της. Το πο-
σό που εισέρρευσε στα ταμεία της 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέρχεται σε 
4.715.331,90 ευρώ.
 
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

Η τροπολογία 
για την ανάπλαση
Σύμφωνη με τις κυβερνητικές 
εξαγγελίες ήταν η τροπολογία για 
τη Διπλή Ανάπλαση που κατατέθηκε 
προς συζήτηση και ψήφιση από την 
Ολομέλεια της Βουλής, ενταγμένη 
στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Προ-
βλέπει την επέκταση σε 49 (από 15) 
χρόνια της καταβολής στον Ερασι-
τέχνη Παναθηναϊκό ποσοστού 15% 
επί των εσόδων από τα εισιτήρια 
και την εκμετάλλευση των διαφη-
μιστικών χώρων του νέου γηπέδου 
στον Βοτανικό, ενώ μετά τα 49 χρό-
νια το παραπάνω ποσοστό θα απο-
δίδεται στον Δήμο Αθηναίων, που 
θα αναλάβει τη συντήρηση του γη-
πέδου. Υπάρχει πρόβλεψη, όμως, 
να παρατείνεται το χρονικό διάστη-
μα των 49 ετών με κοινή απόφαση 
του υπουργού Οικονομικών και του 
υπουργού Αθλητισμού.
 
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2

Αγωνιστική 
μεγάλων νικών
Η νίκη της Βέροιας στην Ξάνθη και 
της ΑΕΛ στον Βόλο επί του τοπικού 
Ολυμπιακού για τον 1ο όμιλο, αλλά 
και του Λεβαδειακού στη «Λεωφό-
ρο» επί του Παναθηναϊκού Β΄ για 
τον 2ο, ξεχώρισαν στη 15η αγωνιστι-
κή της Σούπερ Λιγκ 2. Τα αποτελέ-
σματα: (1ος όμιλος): Ξάνθη - Βέροια 
0-3, Αλμωπός - Ολυμπιακός Β΄ 3-0, 
Νίκη Β. - Απόλλων Λάρ. 0-2, Πιερι-
κός - Απόλλων Π. 1-0, Θεσπρωτός 
- Ηρακλής 1-5, Καβάλα - Πανσερρα-
ϊκός 2-1, Ολυμπιακός Β. - ΑΕΛ 1-2. Η 
βαθμολογία: Βέροια 27, ΑΕΛ 26, Ξάν-
θη 22. (2ος όμιλος): ΑΕΚ Β΄ - Επισκο-
πή 1-0, ΠΑΟ Β΄ - Λεβαδειακός 1-3, 
Καραϊσκάκης - Ηρόδοτος 1-1, Εργο-
τέλης - Αιγάλεω 1-0, Αστέρας Βλαχ. 
- Καλλιθέα 0-2, Διαγόρας - Ο.Φ. Ιε-
ράπετρας 0-0, Χανιά - Ζάκυνθος 5-1. 
Οι αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Β΄ - Τρίκαλα 
και Καλαμάτα - Ρόδος αναβλήθηκαν. 
Η βαθμολογία: Λεβαδειακός 28, ΑΕΚ 
Β΄ 28, Καλλιθέα 24.
 
ΒΟΛΕΪ

«Πυρά» ΠΑΟΚ 
για το πρόγραμμα
Την έντονη δυσφορία του εξέφρα-
σε ο ΠΑΟΚ για την κατά τρεις ημέρες 
αλλαγή του αγώνα της ομάδας βόλεϊ 
με τον Ολυμπιακό. «Δεν υπάρχει ισο-
νομία μεταξύ των ορισμών των αγώ-
νων», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, 
στην ανακοίνωση της ομάδας.  

ΜΠΑΣΚΕΤ

Τέλος ο Πέρι 
από τον ΠΑΟ

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού 
με τον Ηρακλή που ήταν προγραμ-
ματισμένη για χθες στο ΟΑΚΑ ανα-
βλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας, ενώ 
παρελθόν για τους «πρασίνους» απο-
τελεί και τυπικά ο Κέντρικ Πέρι. Ο 
Ολυμπιακός πέρασε από τη Ρόδο επι-
κρατώντας του Κολοσσού με 87-69. 
Τα άλλα αποτελέσματα της 13ης αγω-
νιστικής: Λαύριο - Περιστέρι 52-75, 
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 72-67, Αρης - Απόλλων 
Π. 70-56, Ιωνικός - Λάρισα 84-89. 
 
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

Εξ αναβολής 
αναμετρήσεις
Με τρεις εξ αναβολής αναμετρή-
σεις συνεχίζεται σήμερα η Ευρω-
λίγκα. Η Μακάμπι υποδέχεται την 
Αλμπα (21.15) για την 20ή αγωνι-
στική, ενώ για τη 19η αγωνιστική η 
Ρεάλ αντιμετωπίζει στην έδρα της 
την Ούνικς Καζάν (21.45). Για τη 18η 
αγωνιστική θα διεξαχθεί το παιχνίδι 
Βιλερμπάν - Μπάγερν (22.00).
 
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 

«Χάλκινος» 
ο Χαρόβας
Ο Μιλτιάδης Χαρόβας κατέκτησε 
χάλκινο μετάλλιο στο σκρατς εφή-
βων, σε μίτινγκ στην Πορτογαλία. 
Στον αγώνα πόντων ήρθε 15ος.

Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας είχε αυτή την 
εικόνα χθες το μεσημέρι κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική.
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Δεν πέρασαν παρά μερικές ημέ-
ρες από το σίριαλ με τη μη 
συμμετοχή του ανεμβολία-
στου Νόβακ Τζόκοβιτς στο 
Αυστραλιανό Οπεν, και νέα 
πολιτική παρέμβαση αναστα-
τώνει το τουρνουά του Γκραν 
Σλαμ στη Μελβούρνη, με τους 
διοργανωτές να απαγορεύουν 
την είσοδο σε κάποιους θεα-
τές με μήνυμα κατά της Κίνας. 
Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, 
όπως αυτή της θρυλικής τε-
νίστριας Μαρτίνα Ναβρατί-
λοβα. Ηταν την περασμένη 
Παρασκευή όταν οι υπεύθυ-

νοι ασφαλείας στις εισόδους 
των γηπέδων απαγόρευσαν 
σε φιλάθλους να περάσουν 
μέσα φορώντας φανελάκια 
που ανέγραφαν στα αγγλι-
κά: «Αναζητείται: Πού είναι 
η Πενγκ Σουάι;».

Πρόκειται για την Κινέζα 
τενίστρια η οποία κατήγγει-
λε μέσω ανάρτησής της (που 
κατέβηκε εντός ημιώρου), τον 
Νοέμβριο, ότι είχε υποστεί 
παλαιότερα σεξουαλική επί-
θεση από ανώτατο στέλεχος 
του κινεζικού καθεστώτος, ο 
οποίος ακολούθως την υπο-

χρέωσε και σε σχέση. Λίγο 
πριν από τα Χριστούγεννα η 
Κινέζα, πρώην Νο 1 στο δι-
πλό των γυναικών, επανεμφα-
νίστηκε, προκαλώντας όμως 
έντονη ανησυχία με την εμ-
φανώς αλλαγμένη στάση της.

Η αυστραλιανή ομοσπον-
δία αντισφαίρισης, που διορ-
γανώνει το τουρνουά, δήλω-
σε ότι ανησυχεί έντονα για 
την ασφάλεια της Πενγκ, αλλά 
υπερασπίστηκε την απόφαση 
να κατασχέσει τα μπλουζά-
κια, καθώς και σχετικό πανό. 
«Σύμφωνα με τους όρους για 
είσοδο, δεν επιτρέπουμε ρού-
χα, πανό ή επιγραφές με εμπο-
ρικό ή πολιτικό περιεχόμενο», 
αναφέρει η ανακοίνωσή της.

Η Ναβρατίλοβα, ίσως η κο-
ρυφαία τενίστρια στην Ιστο-
ρία, η οποία αυτομόλησε από 
την κομμουνιστική Τσεχοσλο-
βακία για να γίνει Αμερικα-
νίδα πολίτις, αποκάλεσε την 
απόφαση των διοργανωτών 
απαράδεκτη, επικρίνοντας 
την έλλειψη υποστήριξης 
στην προσπάθεια του Παγκό-
σμιου Συνδέσμου Τενιστριών 
(WTA) να σώσει την Κινέζα 
πρωταθλήτρια. Αντίστοιχες 
καταγγελίες έκαναν και άν-
δρες νυν και πρώην τενίστες.

Η είδηση αυτή προκάλε-
σε την έναρξη ηλεκτρονικού 
εράνου μέσω της πλατφόρμας 
Gofundme με σκοπό τη δημι-
ουργία περισσότερων Τ-shirt 
με το μήνυμα «Πού είναι η 
Πενγκ Σουάι;», συγκεντρώνο-
ντας αμέσως χιλιάδες δολάρια.

Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για τρίτη φορά θα βρεθεί σε 
προημιτελικούς του Οπεν της 
Αυστραλίας ο Στέφανος Τσι-
τσιπάς. Ο πρωταθλητής μας, 
ύστερα από έναν αγώνα διάρ-
κειας τριών ωρών και 23 λε-
πτών, νίκησε τον Τέιλορ Φριτζ 
με 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4 και θα 
αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ. 

Η, μετά τον αγώνα, δήλωση 
του Στέφανου Τσιτσιπά «πο-
λύ καλό για να είναι αληθινό» 
δείχνει τη δυσκολία του αγώ-
να. Ο πρωταθλητής μας έμεινε 
δύο φορές πίσω στο σκορ και 
η νίκη κρίθηκε στις λεπτομέ-
ρειες. Καθοριστική ήταν και η 
συμβολή των φιλάθλων, κάτι 
που τόνισε και ο τενίστας στις 
δηλώσεις του.  

Το... εμπόδιο του Τσιτσι-
πά για τους «τέσσερις» ακούει 

στο όνομα Γιάνικ Σίνερ. Ο Ιτα-
λός επικράτησε του Αλεξ ντε 
Μινόρ με 3-0. «Ο Σίνερ παίζει 
εξαιρετικά τελευταία. Πέρυσι 
είχε τρομερή σεζόν», τόνισε ο 
τενίστας μας. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι 
ο μόνος από ελληνικής πλευ-
ράς που συνεχίζει στο κυρί-
ως τα ταμπλό καθώς η Μαρία 
Σάκκαρη αποκλείστηκε στον 
4ο γύρο (0-2 από την Πεγκού-
λα). Στα Τζούνιορς, η Μιχαέλα 
Λάκη προκρίθηκε στις «16».      

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, 
έστω και δύσκολα, υπερίσχυσε 
του Αμερικανού Μαξίμ Κρέισι 
με 6-2, 7-6, 6-7,7-5. Στους προ-
ημιτελικούς προκρίθηκε και η 
Αλιζέ Κορνέ (6-4, 3-6, 6-4 της 
Σιμόνα Χάλεπ).

ΣΠΥΡ. ΣΠΑΝ.

Νέο θέμα στη Μελβούρνη
με την Κινέζα Πενγκ Σουάι

Πρόκριση - θρίλερ Τσιτσιπά,
αποκλείστηκε η ΣάκκαρηΟι διοργανωτές 

του Οπεν απαγόρευσαν 
την είσοδο σε θεατές 
που φορούσαν  
μπλούζες υπέρ  
της τενίστριας.

O Tσιτσιπάς ανέτρεψε το 1-2 του Τέιλορ Φριτζ και προκρίθηκε πανηγυ-
ρικά στους «8» του Αυστραλιανού Οπεν.
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       Κλασικό σταυρόλεξο            Sudoku

       Σκανδιναβικό
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

 
1.  Ο δημιουργός των αριστουργημάτων 

«Φαντασία» και «Η Μικρή Γοργόνα» - Το 
εθνικό ποτό των Γιαπωνέζων(ξ.λ).

2.  Εκδικητικός τα... ανταποδίδει - Oποιος 
παίρνει... θυμώνει πολύ.

3.  Αρχαίος λαός της Βοιωτίας - Στολίδια στα 
χαλινάρια των αλόγων.

4.  Μισό... μύδι - Εικονοληπτική συσκευή - 
Περιέχονται στο... μάτι.

5.  ... Φλιν: δόξα του Χόλιγουντ (1909-59) - 
Γεώργιος...: το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γ. 
Αθανασιάδη-Νόβα.

6.  Καθολικός ο αβάς - Χαρακτηριστικό και του 
τσαλαπετεινού.

7.  Του σκηνοθέτη είναι ξύλινη και με 
καραβόπανο στην πλάτη και το κάθισμά της - 
Ομηρική... σύζυγος.

8.  ... Κάρσον: Αμερικάνος λαϊκός ήρωας - Λάτρης 
της ρέιβ μουσικής (ξ.λ.).

9.  Ιστορική... άρνηση - Η διαφύλαξη με 
σεβασμό.

10.  Γιόχαν...: Αυστριακός συνθέτης (1804-49) - 
Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων.

11. Ο πρώτος δολοφόνος - Μικρό πυροβόλο όπλο.
12.  Παραδοσιακό γεωργικό εργαλείο - Ορθά 

μετρημένα.

ΚΑΘΕΤΩΣ

 
1.  Η πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νίγηρα - 

Καπέλο για θερμά κλίματα.
2. Με αβγό... το πασχαλινό - Eρημος της Ινδίας.
3.  Το όνομα του κιθαρίστα Γκίλαν - 

Εκκλησιαστική μουσική σύνθεση.
4.  Γλύκισμα από ειδική ζύμη για σου, γέμιση και 

γλάσο σοκολάτας (ξ.λ.) - Eλεν...: βραβευμένη 
με Oσκαρ ηθοποιός.

5.  Η αμερικάνικη αεροδιαστημική υπηρεσία - 
Υπάρχει... και φυσικό.

6.  Αρχή... έντασης - Μπαλ ...: χορός 
μεταμφιεσμένων - Πρόθεση... υποβολέα.

7.  Γιος του Νώε - Τροπικό φρούτο (ξ.λ.).
8.  Λήψη από παραλήπτη πράγματος που του 

έχει αποσταλεί - Ομοια... σιγής.
9.  Γένος δικότυλων, συνήθως δηλητηριωδών 

φυτών - Μια από τις μυθικές Μούσες.
10.  Αρχαία βασίλισσα της Καρίας - Αβάσταχτος... 

πόνος.
11.  Οπου ακούς πολλά... κράτα και μικρό καλάθι - 

... Λέικ Σίτι: πόλη των ΗΠΑ.
12.  Αλβανός πασάς των Βαλκανικών πολέμων - 

Συμβουλή, καθοδήγηση

ΑΡ. 437

ΑΡ. 437

Ο ΚΑΡΠΟΣ
ΤΟΥ ΚΟΚΟ-

ΦΟΙΝΙΚΑ
ΠΑΜΦΑΓΟ ΜΙ-
ΚΡΟ ΤΡΩΚΤΙ-

ΚΟ (ξ.λ.)

ΑΝΑΠΟΛΩ

ΓΚΛΑΜΟΥΡΙΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣΕ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΤΑΙΝΙΑ

"ΠΕΡΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ"

ΑΝΝΑ…: Η
ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕ-

ΝΗ

ΑΝ ΤΟ ΞΑΝΑ-
ΠΕΙΤΕ… ΧΟ-

ΡΕΥΕΤΑΙ
(ξ.λ.)

Η∆Η, ΑΠΟ
ΤΩΡΑ

… ΜΠΗΛΙΟΥ:
ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ΑΖΥΜΟΣ
ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΓΙΟΣ ΤΟΥ Α-
ΒΡΑΑΜ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΓΑΡ

ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΟΥ "ΟΛΥ-

ΜΠΙΑ"

ΑΣΥΜΦΩΝΕΣ…
ΦΗΜΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ
∆ΥΝΑΜΗ

∆ΙΑΙΤΑ… Υ-
ΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ

ΦΥΤΙΚΗ ΧΡΩ-
ΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕ-
ΝΟ… ΕΛΛΕΙΜ-

ΜΑ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΤΗΣ Π. ∆ΙΑ-

ΘΗΚΗΣ

ΑΡΧΗ… ΚΝΗ-
ΣΜΟΥ

ΓΝΗΣΙΟΣ

ΘΗΛΥΚΟ… ∆Ε-
ΣΙΜΟ

Η ΠΡΩΤΕΥΟΥ-
ΣΑ ΤΗΣ Ι-
ΣΛΑΝ∆ΙΑΣ

ΜΥΘΙΚΗ ΚΟΡΗ
ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ

(µυθ.)

ΦΑΓΩΣΙΜΟ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ

ΣΟΥΒΛΙΑ

ΑΙΘΙΟΠΑΣ
ΤΙΤΛΟΥΧΟΣ

(ξ.λ.)

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΙΝ∆ΙΑΣ

ΕΙΧΕ ΑΡΧΗ-
ΓΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΑΛΑΝ ΚΑΙ

ΖΟΥΟ

ΑΒΙΝΙΟΝ
ΑΙΦΕΛ
ΑΝΤΙΜΠ
ΑΡΑΓΚΟΝ
ΑΡΛ
ΒΑΣΤΙΛΗ
ΒΙΣΙ
ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΗ
ΓΑΡΟΥΝΑΣ
ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ
ΕΥΡΩ
ΖΟΛΑ
ΚΑΜΠΑΝΙΑ
ΚΛΕΜΑΝΣΟ
ΚΡΑΣΙΑ
ΛΙΓΗΡΑΣ
ΛΙΛ
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ
ΜΑΡΑ
ΜΙΤΕΡΑΝ
ΜΟΔΑ
ΜΟΝΕ
ΜΟΝΠΕΛΙΕ
ΝΑΝΣΙ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΜ
ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
ΝΤΕΓΚΟΛ
ΝΤΙΖΟΝ
ΝΤΙΝΤΕΡΟ
ΟΝΤ
ΟΡΛΕΑΝΗ
ΟΣΕΡ
ΟΥΓΚΟ
ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΟΣ
ΡΟΥΕΝ
ΡΟΥΣΟ
ΣΑΒΟΙΑ
ΣΑΓΚΑΝ
ΣΑΜΠΑΝΙΑ
ΣΑΡΤΡ
ΣΕΖΑΝ
ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ
ΣΟΜ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΤΟΥΛΟΝ
ΤΟΥΡ
ΦΛΑΝΔΡΑ
ΦΟΝΤΕΝΕΜΠΛΟ
ΧΑΒΡΗ

Τα σταυρόλεξα προέρχονται απο την 

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

Κ Α Σ Ε Α Φ Α Σ Ι Α
Ν Α Μ Α Τ Ε Ρ Ο Τ Α Μ
Ι Ι Γ Α Τ Ι Σ Ι Α Β
Ο Ρ Β Η Λ Ο Σ Β Ι Λ Α
Σ Η Ρ Α Λ Α Ζ Ο Ν Α Σ

T&O

Ν ∆ Β
Λ Α Ζ Α Ρ Ο Υ

Τ Ν Α Ι Φ
Α Ρ Π Α Χ Τ Α

Ι Ο Ι Ν
Μ Ο Τ Σ Α Ρ Τ Π Σ

Ρ Ι Β Η Ρ Ι Κ Η
Κ Ι Ο Τ Ο Σ Ε Λ Ι Μ

Γ Κ Ρ Ι Μ Τ Α Μ Α
Κ Α Ι Α Φ Α Τ Ο Ι

Φ Ο Ν Σ Τ Α Λ Ο Ν Ε
Ρ Α Ν Α Ν Ι Σ Ο Σ

ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  
ΚΛΑΣΙΚΟΥ  
436

ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟΥ  
436

       Κρυπτόλεξο
Βρείτε λέξεις σχετικές με
ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 

Οι αναζητούμενες λέξεις μέσα στο κρυπτόλεξο 
είναι γραμμένες σε 4 κατευθύνσεις. 

       Σκάκι
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Α Π Ο  Α Λ Λ Η  Σ Κ Ο Π Ι Α

ΣTAYPOΛEΞO AP. 3.766

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Οι κάτοικοι κράτους 
της Β. Αφρικής (γεν.).
2. Σύμπτωμα 
φλεγμονής (καθ.) - 
Σε κάθε συζήτηση 
υπάρχει ένα.
3. Απόλυτα 
αδιαπέραστες.
4. Από τα τρία τα... 
τρία - Παλιός χορός, 
αν... ξαναδιαβαστεί.
5. Μουσική νότα - 
Ανθεκτικός φορέας 
υγρών (αντιστρ.).
6. Προάστιο του 
Πειραιά (αντιστρ.).
7. Ομοια γράμματα 
- Υπερβαίνει το 
χιλιόμετρο (με άρθρο).
8. Διάκριση αριθμού 
(αιτ.) - Ενα άθλημα που 
έχει χαρίσει πολλές 
διεθνείς διακρίσεις στη 
χώρα μας.
9. Προειδοποιητική 
ενέργεια (γεν.).

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Ο συνθέτης 
της Φανταστικής 
Συμφωνίας.
2. Σημαίνουν, 
μεταφορικά, τους 
μελλοντικούς (αιτ.).
3. Προπονητής της ο 
Ζοζέ Μουρίνιο - Αρχή... 
γυμνασίων.
4. Δέρμα ενός ζώου, 
στην καθαρεύουσα 
- Αναφέρεται και ο 
«αφηγηματικός».
5. Καθορισμένο από τα 
πριν.
6. Του «ίτε» ο ενικός 
- Λατινοαμερικανικός 
χορός.
7. Αγιος του 20ού αιώνα.
8. Προκλήσεων 
χαρακτηρισμός - Κόρη 
του Αθάμαντα και της 
Νεφέλης.
9. Διαστημικά αρχικά - 
Την απελευθέρωσε από 
τους Πέρσες ο Κίμωνας 
το 459 π.Χ.

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 3.765
ΟΡΙΖ.: 1. ΜΠΡΑΒΟΣ 2. ΠΟΑ - ΠΕΤΡΑ 3. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ 4. ΚΑΝΟΝΙΚΟ 5. ΦΑ 
- ΙΡ - ΠΟΥ 6. ΑΜΠΡΙ - ΜΝΑ 7. ΙΣΤ - ΟΤΑΝ 8. ΕΣ - ΙΣΕΣ 9. ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΚΑΘ.: 1. ΜΠΛΟΦΑ - ΕΚ 2. ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 3. ΡΑΚΙ - ΠΣ 4. ΚΙΤΡΙΝΟ 5. ΒΑΠΟ-
ΡΙ - ΣΙ 6. ΟΡΟΝ - ΝΕΟ 7. ΣΤΡΑΠΑΤΣΟ 8. ΕΙΚΟΝΑ 9. ΗΠΑ - ΥΜΝΟ

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

Η αποτυχημένη
εκτέλεση των Δέκα

Χθες βρήκαν τη θέση τους στο αρχείο οι δύο τελευταί-
ες υποθέσεις της περιβόητης «υπόθεσης Novartis». 
Εντός εισαγωγικών, διότι η υπόθεση αυτή μόνον τη 

Novartis δεν αφορούσε. Απόδειξη ότι ενώ η εταιρεία έχει 
αναγκασθεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε πολλές χώρες 
όπου ανέπτυξε τη φιλάνθρωπο δραστηριότητά της, η Ελ-
λάδα ακόμη περιμένει. Η δίωξη των δέκα πολιτικών της 
αντιπολίτευσης για την υπόθεση και ο δημόσιος διασυρ-
μός τους ήταν μια μηχανή κακοποίησης του δημοκρατικού 
καθεστώτος. Ενα είδος πραξικοπήματος στη χώρα όπου 
οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα πραξικοπήματα γίνονται 
μόνον με τεθωρακισμένα και τα κάνει μόνον η Δεξιά. Επί 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είδαμε δύο φορές τη μεταμοντέρνα εκδοχή 
τους. Η πρώτη ήταν η προσπάθεια χειραγώγησης του τηλε-
οπτικού τοπίου. Η δεύτερη η προσπάθεια να σπιλωθούν ως 
κοινοί απατεώνες τα δέκα πολιτικά στελέχη. Με τον τρόπο 
της «νύχτας». Ηταν η εκτέλεση του δόγματος Πολάκη: «Να 
κλείσουμε μερικούς μέσα για να κερδίσουμε τις εκλογές». 
Εισαγγελικές αγορεύσεις στη Βουλή, κουκουλοφόροι, βα-
λίτσες με ροδάκια γεμάτες μετρητά. Ευτυχώς, ο σεναριο-
γράφος ήταν ατάλαντος και τα σεναριακά κενά προφανή. 
Η σκευωρία που έστησαν ήταν αντάξια της περίφημης δια-
πραγμάτευσης που παρ’ ολίγον να πετάξει την Ελλάδα έξω 
από την Ιστορία της. Ντου και στις δύο περιπτώσεις και με-
τά βλέπουμε. Η δημοκρατία σώθηκε χάρη στην ανικανότη-
τα των βιαστών της. Σωτήρια ανικανότης. 
 
Σήμερα η Αριστερά βρίσκεται σε αποδρομή. Και, ως συνή-
θως, όταν αντιλαμβάνεται ότι χάνει, απαιτεί τα δικαιώματα 
που η ίδια δεν αναγνωρίζει στους πολιτικούς της αντιπάλους. 
Σαν τον κουκουλοφόρο με τη μολότοφ που μόλις συλληφθεί 
κατηγορεί την αστυνομική βία. Με αφορμή τη δίωξη Βαξε-
βάνη, ανησυχούν για την ελευθερία του Τύπου. Κινδυνεύει η 
ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα, λένε. Θα ’λεγα κάτι, 
αλλά δεν μου το επιτρέπει η αγωγή μου. «Οι Δημοσιογράφοι 
χωρίς σύνορα» ανησυχούν μαζί με τον Πολάκη. Γενικά δυσπι-
στώ όταν ακούω ότι κάποιοι δεν έχουν σύνορα. Πέστε πως εί-
ναι προσωπικό μου το πρόβλημα. Εκείνο, όμως, που δεν είναι 
προσωπικό μου πρόβλημα είναι ο κυνισμός της υποκρισίας. 
Γιατί δεν ανησύχησαν για τη δημοκρατία όταν διασύρθηκαν 
με τον χειρότερο τρόπο ο Σαμαράς, ο Πικραμμένος και ο Βε-
νιζέλος μεταξύ άλλων; Τους είχαν στήσει ένα συμβολικό ικρί-
ωμα για να τους καταδικάσουν σε πολιτικό θάνατο. 
 
Ας προσκομίσουν όσα στοιχεία διαθέτουν για να αποδεί-
ξουν την αθωότητα του κατηγορουμένου Βαξεβάνη. Ομως 
να μη μας λένε ότι διώκεται η ελευθερία του Τύπου. Ας 
βρουν έναν καλό σεναριογράφο τουλάχιστον. Ομως μυαλό 
δεν βάζουν.

Ε ίναι και η συγκατάβαση μια κάποια 
λύση. Αντί να εκδηλώσει τη διαφωνία 
του, όπως οι σύντροφοί του της εσω-

κομματικής μειοψηφίας, σε τόνο που προ-
δίδει πανικό εγκλωβισμού, ο Πάνος Σκουρ-
λέτης προσποιήθηκε περιφρόνηση. Οι 
καταστατικές αλλαγές, είπε, είναι «πράγ-
ματα δευτερεύοντα». «Μη νομίζετε ότι 
στις εκλογές ο κόσμος θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ 
ή Ν.Δ., ανάλογα με το πώς το κάθε κόμμα 
διαμορφώνει την οργανωτική του ζωή». 
 
Χωρίς να μπει κανείς στη βάσανο να εξι-
χνιάσει τα κίνητρα του Σκουρλέτη, αξίζει 
να αναρωτηθεί: Μπορεί να επηρεαστεί η 
εκλογική απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ από τις αλ-
λαγές στην «οργανωτική του ζωή»; Μπο-
ρεί, ας πούμε, να περιμένουμε μια ώθηση 
ανάλογη με εκείνη που οδηγεί το ΚΙΝΑΛ σε 
διπλασιασμό των ποσοστών του μετά την 
εκλογή της δικής του ηγεσίας από τη βάση; 
 
Δύσκολο. Οι διαφορές είναι μεγάλες. Στη 
συριζαϊκή εκλογή δεν θα υπάρχει γνήσιος 
πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφί-
ων αρχηγών. Ο υποψήφιος θα είναι ένας 
και σίγουρος. Το μόνο –τρόπος του λέγειν– 
«διακύβευμα» θα αφορά τον ενδοσυριζα-
ϊκό συσχετισμό ισχύος. Θα κινητοποιήσει 

δηλαδή μόνο το κοινό που ενδιαφέρεται 
για το αν θα είναι πιο ισχυρός ο Πολάκης ή 
ο Σκουρλέτης. 
 
Η δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι ότι ο 
νικητής δεν θα είναι μόνο ο σίγουρος. Θα 
είναι και ο ίδιος. Ο πρώην. Δεν θα υπάρχει 
ούτε καν η –συχνά φευγαλέα– δυναμική 
ενός νέου προσώπου. Αν στόχος είναι η 
συσπείρωση της βάσης, τότε το εγχείρη-
μα απευθύνεται σε όσους είναι διατεθει-
μένοι να φτάσουν μέχρι την κάλπη για να 
επιβεβαιώσουν τη θέση ενός ηττημένου 
πρωθυπουργού που παραμένει 14 χρόνια 
στην ηγεσία του κόμματός του, χωρίς καν 
να αμφισβητείται. 
 
Η συζήτηση για τις πιθανότητες ανάκαμ-
ψης του ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει έτσι, ακόμη 
και μετά τις διαφαινόμενες αλλαγές στο 

καταστατικό, στην παλιά διαπίστωση: Το 
πολυτιμότερο κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
ταυτόχρονα κι αυτό που τον καθηλώνει. 
Ο αρχηγός του εξακολουθεί να έχει πολύ 
μεγαλύτερη επιρροή από το κόμμα, αλ-
λά αρκετή μόνο για να συσπειρώνει τους 
ήδη πεπεισμένους. Ικανός για να κρατάει 
το κόμμα δεύτερο, αλλά όχι πια ικανός να 
απειλήσει τον πρώτο.  
 
Μέχρι εδώ, ο Σκουρλέτης έχει δίκιο. Το 
πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το όχημα 
– τα «οργανωτικά». Το πρόβλημα είναι το 
προγραμματικό φορτίο – δηλαδή η έλλει-
ψή του. Ως αξιωματική αντιπολίτευση, ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει επενδύσει σχεδόν αποκλει-
στικά στην καταγγελία. Τώρα βρίσκεται 
αντιμέτωπος με έναν κεντροαριστερό 
ανταγωνιστή που είναι πιο φρέσκος, αση-
μάδευτος από προηγούμενες πολώσεις, 
και άρα πιο ελκυστικός ως φορέας της δυ-
σαρέσκειας. 
 
Το άνοιγμα στη βάση θα μπορούσε να 
λειτουργήσει αναζωογονητικά, μόνο αν 
στην κάλπη δοκιμάζονταν νέα πρόσωπα 
ή νέα πρόταση διακυβέρνησης. Τώρα το 
κόμμα θα είναι οργανωτικά ανακαινισμέ-
νο. Αλλά πολιτικά εξίσου ανόργανο.

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

Οργανα

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Θα βοηθήσουν  
οι καταστατικές 
αλλαγές  
την ανάκαμψη  
του ΣΥΡΙΖΑ;

ΠΑΝΟΣ 
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ttheodoropoulos@kathimerini.gr
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Των GUIDOGIORGIO BODRATO και SALOMON FIEDLER*

«Πάγωσε» η ανάκαμψη της Ευρωζώνης
Η μετάλλαξη «Ομικρον» επέφε-
ρε επιβράδυνση της οικονομι-
κής δραστηριότητας στην Ευ-
ρωζώνη. Σε συνδυασμό με τη 
συνεχιζόμενη συμφόρηση του 
συστήματος της παγκόσμι-
ας προμηθευτικής αλυσίδας, η 
οποία παρέτεινε τους χρόνους 
παραλαβής πρώτων υλών και 
εξαρτημάτων, και την αύξηση 
του κόστους της ενέργειας, η 
έξαρση κρουσμάτων κορωνοϊ-
ού έπληξε και τη ζήτηση και την 
προσφορά. Οι περιορισμοί για 
την ανάσχεση της μετάλλαξης 
και οι πιο διστακτικοί κατανα-
λωτές συνέβαλαν στο να αυξη-
θεί λιγότερο από το αναμενόμε-
νο η ζήτηση. 

Οι συνθήκες για τον κλάδο 
παραγωγής αγαθών σε όλη την 

Ευρώπη έχουν βελτιωθεί, παρά 
το ότι οι τιμές πρώτων υλών διο-
γκώνονται. Οι πρώιμες ενδείξεις 
της άμβλυνσης των προβλημά-
των στο σύστημα τροφοδοσίας 
σε συνδυασμό με τη συσσώρευ-
ση παραγγελιών στη μεταποίηση 
και στον κλάδο παροχής υπηρε-
σιών δεικνύουν έναν ζωηρό βη-
ματισμό τούς επόμενους μήνες 
και μια συνεχιζόμενη τάση των 
επιχειρήσεων να προσλάβουν 
επιπλέον εργαζομένους. Επί του 
παρόντος η άνοδος των μολύν-
σεων εξαιτίας της εξάπλωσης της 
μετάλλαξης «Ομικρον» επιδεινώ-
νει τις ελλείψεις προσωπικού. Η 
Κίνα εξακολουθεί να συνιστά 
σοβαρό κίνδυνο για το παγκό-
σμιο σύστημα τροφοδοσίας δι-
ότι επιβάλλει αυστηρά περιορι-

στικά μέτρα σε μεγάλες πόλεις 
και λιμάνια λόγω της «Ομικρον».

Ο δείκτης διευθυντών προμη-
θειών στην Ευρωζώνη υποχώ-
ρησε λόγω της αποδυνάμωσης 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, τον μήνα Ιανουάριο 
διαμορφώθηκε στις 52,4 μονά-
δες από τις 53,3 μονάδες τον 
Δεκέμβριο, δηλαδή εξασθένησε 

περισσότερο από τις προβλέψεις 
για 52,6 μονάδες των αναλυτών 
του ειδησεογραφικού πρακτο-
ρείου Reuters. Κι αυτή η εξέλιξη 
οφείλεται στις υπηρεσίες, των 
οποίων ο επιμέρους δείκτης είχε 
μια κάμψη από τις 53,1 μονάδες 
τον Δεκέμβριο στις 51,2 μονά-
δες τον Ιανουάριο. Το Reuters 
έκανε λόγο για 52,2 μονάδες. 
Αντιθέτως, ο επιμέρους δείκτης 
της μεταποίησης ενισχύθηκε 
από τις 58,0 μονάδες του Δεκεμ-
βρίου στις 59,0 μονάδες τον Ια-
νουάριο, ενώ οι αναλυτές είχαν 
εκτιμήσει πως θα αποδυναμωθεί 
στις 57,5 μονάδες. Τα προβλή-
ματα στο παγκόσμιο σύστημα 
εφοδιαστικής αλυσίδας φαίνε-
ται πως βαθμιαία επιλύονται, αν 
και ταυτοχρόνως τον Ιανουάριο 

οι πληθωριστικές πιέσεις παρέ-
μειναν έντονες. Χάρη στα εύ-
ρωστα οικονομικά μεγέθη, από 
μέρους μας αναμένουμε πως η 
Ευρωζώνη θα εξακολουθήσει να 
απολαμβάνει δυναμική αύξηση 
του ΑΕΠ της τάξεως του 4,5% 
το τρέχον έτος, μετά τον ρυθ-
μό 5,1% του 2021. Τέλος, στη 
Γερμανία, όπου η ανάκαμψη εί-
ναι δυναμική, αν και κάπως πιο 
βραδεία από άλλες χώρες, η επα-
ναφορά του ΑΕΠ αναμένεται το 
δεύτερο τρίμηνο του 2022, όταν 
συνολικά η Ευρωζώνη το απο-
κατέστησε την τελευταία τρι-
μηνία του 2021.

* Οι κ. Guidogiorgio Bodrato και 
Salomon Fiedler είναι οικονομολόγοι 
της Berenberg Bank.

Οι περιορισμοί και 
οι πιο διστακτικοί 
καταναλωτές συνέ- 
βαλαν στο να αυξηθεί 
λιγότερο από το ανα-
μενόμενο η ζήτηση. 

«Οχι» Βερολίνου στην πυρηνική ενέργεια Φρένο από ΡΑΕ
στα αιτήματα
διαχειριστών
των δικτύων 

Στην J.P. Morgan περνάει
το 47% της Viva Wallet 

Παράταση ρύθμισης χρεών προς ΕΦΚΑ

«Οχι» σε επενδύσεις των ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ
με επιβάρυνση των καταναλωτών

Καρώνης, Αντύπας διατηρούν το 53% και το μάνατζμεντ

Εως τις 28 Φεβρουαρίου λόγω αδυναμίας βεβαίωσης οφειλών επιχειρήσεων

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Εως 31 Μαρτίου 
μεταβιβάσεις 
με παλιές 
αντικειμενικές
Περιθώριο δύο ακόμα μηνών δίνει 
το οικονομικό επιτελείο στους φο-
ρολογουμένους που είχαν υποβάλει 
μέχρι το τέλος του προηγούμενου 
έτους δηλώσεις φόρου μεταβίβα-
σης ακινήτων προκειμένου να ορι-
στικοποιήσουν τα συμβόλαια με τις 
παλιές αντικειμενικές αξίες. Αφορά 
όσους έχουν υποβάλει δηλώσεις γο-
νικής παροχής, δωρεάς και μεταβί-
βασης ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2021. Σελ. 23
 

Εξαγορά του 50% 
της iRepair από Public

Στην απόκτηση του 50% της εται-
ρείας iRepair, η οποία ειδικεύεται 
στις επισκευές κινητών τηλεφώνων, 
τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, μεταξύ αυτών και των συ-
σκευών της Apple, προχώρησε  
η Public. Οι τεχνικοί της iRepair  
διαθέτουν πιστοποίηση από την 
Apple για την επισκευή iPhone, 
iPad, iMac και MacBook με αυθε-
ντικά ανταλλακτικά. Σελ. 26
 

 ● Αξιολόγηση. Πράσινο φως στα 
σχέδιά της για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ 
και την απόσυρση του Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις 
τράπεζες θα επιδιώξει να εξασφαλί-
σει, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση κατά 
τη σημερινή 13η μεταμνημονιακή αξι-
ολόγηση των θεσμών. Σελ. 22
 

 ● ΚΕΠΕ. Για το πρώτο εξάμηνο του 
2022, ότι ο προβλεπόμενος ρυθμός 
μεταβολής του ΑΕΠ διαμορφώνεται 
στο 5,2% –στη βάση των εκτιμώμε-
νων ποσοστιαίων μεταβολών 7% και 
3,5% για το πρώτο και το δεύτερο 
τρίμηνο του 2022, αντιστοίχως– εκτι-
μά το ΚΕΠΕ, παρά τα προβλήματα 
που δημιουργεί η πανδημία. Σελ. 22
 

 ● «Νίκας». Ο κ. Σπύρος Θεοδωρό-
πουλος, ο οποίος κατέχει πλέον το 
95,05% της «Νίκας», προχώρησε την 
Παρασκευή σε υποβολή δημόσιας 
πρότασης για την απόκτηση και των 
λοιπών μετοχών, ανακοινώνοντας 
ταυτόχρονα ότι στη συνέχεια η μετο-
χή της εταιρείας θα διαγραφεί από το 
ταμπλό του Χ.Α. Σελ. 25
 

 ● Fed. Επισπεύδει τις διαδικασίες 
για την άνοδο των επιτοκίων η αμε-
ρικανική κεντρική τράπεζα Fed,  
καθώς ανακοίνωσε ότι θα γίνουν 
τέσσερις αυξήσεις στη διάρκεια  
του 2022, ξεκινώντας ήδη από  
τον Μάρτιο. Σελ. 32
 

 ● Πληρωμές. Συντάξεις, κύριες 
και επικουρικές, αλλά και ποσά που 
αντιστοιχούν στη συμμετοχή του Δη-
μοσίου στο πρόγραμμα «Συν-Εργα-
σία» συγκαταλέγονται μεταξύ των 
πληρωμών που έχει προγραμματίσει 
το υπουργείο Εργασίας για αυτή την 
εβδομάδα, συνολικού ύψους άνω 
των 2,1 δισ. Σελ. 22

Εντείνονται οι αντιδράσεις κατά του σχεδίου απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επέκταση της 
πράσινης ταξινομίας στην πυρηνική ενέργεια και στο φυσικό αέριο. Η γερμανική κυβέρνηση το Σάββα-
το έστειλε επίσημη επιστολή στην Κομισιόν, με την οποία τάσσεται κατά του χαρακτηρισμού της πυρηνικής 
ενέργειας ως βιώσιμης, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο –όπως έχουν ήδη κάνει η Αυστρία και το 
Λουξεμβούργο– να προσφύγει κατά της απόφασης στο Δικαστήριο της Ε.Ε. Σελ. 28

Πληρωμές 2,1 δισ. ευρώ από υπ. Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ Σελ. 22   Τον τζίρο του 2019 άγγιξαν τα 5άστερα το 2021 Σελ. 24

«Φρένο» σε επενδύσεις των δια-
χειριστών δικτύων ρεύματος και 
αερίου –ΑΔΜΗΕ και ΔΕΣΦΑ αντί-
στοιχα– με χρήματα των κατανα-
λωτών χωρίς ανταποδοτικότητα 
βάζει η ΡΑΕ. Πέραν του προστί-
μου των 5 εκατ. στον ΑΔΜΗΕ για 
καθυστερήσεις στο έργο του Δυ-
τικού Διαδρόμου, έβαλε «φρένο» 
και στα σχέδια του ΔΕΣΦΑ για 
χρηματοδότηση δύο επενδύσε-
ων, και συγκεκριμένα της συμ-

μετοχής του στο project FSRU 
Αλεξανδρούπολης και της υπό-
γειας αποθήκης φυσικού αερίου 
στο εξαντλημένο κοίτασμα της 
νότιας Καβάλας, από τους κατα-
ναλωτές. «Δουλειά μας είναι να 
προστατεύουμε τα συμφέροντα 
των καταναλωτών, όχι των δια-
χειριστών. Οι διαχειριστές θα 
πρέπει να σέβονται τους κατα-
ναλωτές», τονίζει ο πρόεδρος της 
ΡΑΕ. Σελ. 27

Ανω του 1,5 δισ. ευρώ αποτιμά η J.P. 
Morgan το 100% της Viva Wallet, 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσε-
ων για την αγορά του 47% της ευ-
ρωπαϊκής neobank, που με έδρα 
την Ελλάδα δραστηριοποιείται 
σε 23 χώρες. Η συμφωνία ανα-
μένεται να ανακοινωθεί σήμερα 
και θα προβλέπει τη μεταβίβα-

ση των ποσοστών που κατέχουν 
στη Viva Wallet τρία επενδυτικά 
κεφάλαια. Πρόκειται για το fund 
Hedosophia που ελέγχει το 27%, 
το family office Λάτση που κατέ-
χει το 13% και την Deca που δι-
αθέτει το 7%. Οι X. Καρώνης και 
Μ. Αντύπας διατηρούν το 53% και 
το μάνατζμεντ. Σελ. 25 

Παράταση ενός μηνός, έως τις 
28 Φεβρουαρίου, παρέχει ο e-
ΕΦΚΑ για την ένταξη οφειλε-
τών στη ρύθμιση χρεών που 
δημιουργήθηκαν στη διάρκεια 
της πανδημίας σε 36 έως 72 
δόσεις. Η παράταση δεν δίνε-
ται προκειμένου ο ασφαλιστι-
κός φορέας να ευθυγραμμιστεί 
με το περιθώριο επιπλέον δύο 
μηνών που παρέχει το ΥΠΟΙΚ 

για οφειλές προς την εφορία 
και την ολοκλήρωση μεταβι-
βάσεων με τις παλαιές αντι-
κειμενικές, αλλά γιατί το ΚΕΑΟ 
δεν έχει κατορθώσει ακόμη να 
βεβαιώσει τις οφειλές των επι-
χειρήσεων, ώστε οι τελευταίες 
να μπορέσουν να υπαχθούν 
στη ρύθμιση. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαι-
ώνει για ακόμα μία φορά τις 

δυσλειτουργίες που συνεχίζει 
να εμφανίζει ο e-ΕΦΚΑ. Στε-
λέχη του οργανισμού πάντως 
τονίζουν ότι η βεβαίωση των 
χρεών από το Κέντρο Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ) θα ολοκληρωθεί σύ-
ντομα, προκειμένου στη συ-
νέχεια να ανοίξει η πλατφόρ-
μα για την υποβολή αιτήσεων 
από τις επιχειρήσεις. Σελ. 23

Η ρύθμιση του ΕΦΚΑ δίνει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα πληρω-
μής οφειλών σε 36 έως 72 δόσεις.
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Από σήμερα ξεκινούν από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και επι-
κουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου.

Πράσινο φως στα σχέδιά της για 
τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και την 
απόσυρση του Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας 
από τις τράπεζες θα επιδιώξει, 
μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση να 
εξασφαλίσει κατά τη σημερινή 
13η μεταμνημονιακή αξιολόγηση 
των θεσμών, που πραγματοποι-
είται στο φόντο της προετοιμα-
σίας για την έξοδο της Ελλάδας 
από την ενισχυμένη εποπτεία.

Η κυβέρνηση φέρεται αποφα-
σισμένη να μη ρισκάρει την ομα-
λή έξοδο, που τοποθετείται τον 
Αύγουστο, αλλά και την εμπι-
στοσύνη των αγορών, που παίρ-
νουν σταδιακά τη σκυτάλη από 
τους θεσμούς στην αξιολόγηση 
της ελληνικής οικονομίας. Ετσι, 
επιδιώκει να κρατήσει το πρω-
τογενές έλλειμμα, στο πλαίσιο 
των προβλέψεων του προϋπο-
λογισμού, στο 1,2% του ΑΕΠ. 
Στην τήρηση της δέσμευσής της 
αυτής, ωστόσο, δύο πρόσφατες 
εξελίξεις λειτουργούν προς αντί-
θετες κατευθύνσεις η μία από 
την άλλη:
• Το δημοσιονομικό αποτέ-
λεσμα του 2021, σύμφωνα με 
πληροφορίες, βελτιώθηκε πε-
ραιτέρω κατά 650 εκατ. ευρώ, 
με βάση τα επικαιροποιημένα 
στοιχεία, επιπλέον των 2 δισ. 
ευρώ που είχε ανακοινωθεί προ 
εβδομάδος, με βάση τα προσω-
ρινά στοιχεία. Ετσι, το πρωτο-
γενές έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού του 2021 είναι 
χαμηλότερο κατά 2,650 δισ. ευ-
ρώ σε σύγκριση με την πρόβλε-
ψη που διατύπωνε η εισηγητι-
κή έκθεση του προϋπολογισμού 
του 2022. Στο υπουργείο Οικο-
νομικών εκτιμούν πλέον ότι το 
πρωτογενές έλλειμμα του 2021 
θα κλείσει κοντά στο 6% του 
ΑΕΠ, έναντι του 7,3% που προ-
βλεπόταν. Αυτό το γεγονός απο-
τελεί βάση για καλύτερο αποτέ-

λεσμα και το 2022, στον βαθμό 
που στηρίζεται στα έσοδα.
• Από την άλλη πλευρά, η συνέ-
χιση της πανδημίας και η λήψη 
μέτρων, όπως οι αναστολές τον 
Ιανουάριο, πρόσθεσαν κόστος 
400 εκατ. ευρώ στον προϋπο-
λογισμό, όπως επισημαίνει πη-
γή του οικονομικού επιτελείου. 
Ετσι, υποστηρίζει ότι τα 3,3 δισ. 
ευρώ, που είχαν προβλεφθεί ως 
παρεμβάσεις για φέτος (περιλαμ-
βάνουν τις μειώσεις ασφαλιστι-
κών εισφορών και αναστολή της 
εισφοράς αλληλεγγύης για τον 
ιδιωτικό τομέα) ανέβηκαν στα 

3,7 δισ. ευρώ. Υπό αυτήν την 
έννοια, σχολιάζει η πηγή, η τή-
ρηση του ορίου θα εξαρτηθεί και 
από την πορεία της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι βέ-
βαιο ότι θα περάσουν από μι-
κροσκόπιο οι όποιες προθέσεις 
της κυβέρνησης για μέτρα με πι-
θανή δημοσιονομική επίπτωση, 
όπως ο ΕΝΦΙΑ, για τον οποίο η 
κυβέρνηση σχεδιάζει έκπτωση 
3%-4%, αν και όχι για τα ακίνητα 
περιοχών που εντάχθηκαν τώ-
ρα στο σύστημα ή αυξήθηκαν 
οι αντικειμενικές σημαντικά. Το 
σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται 
να κατατεθεί τον Φεβρουάριο.

Σκληρή προβλέπεται και η δι-
απραγμάτευση για το νέο πλαί-
σιο του ΤΧΣ, ενόψει της στρα-
τηγικής αποεπένδυσής του από 
τις τράπεζες. Η κυβέρνηση φέ-
ρεται να επιδιώκει τον διορισμό 
της πλειοψηφίας των μελών του 
από το υπουργείο Οικονομικών.

Από τα άλλα μεγάλα θέμα-
τα της διαπραγμάτευσης, στις 

πρώτες θέσεις βρίσκεται πάντα 
η  μείωση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου, όπου η 
κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ση-
μειώνεται βελτίωση και έχει δε-
σμευθεί να επιτύχει τον στόχο 
έως τα μέσα του χρόνου. Ο στό-
χος είναι ο περιορισμός τους σε 
περίπου 500 εκατ. ευρώ και η 
επίτευξή του θα εξαρτηθεί κυ-
ρίως από την ταχύτητα έκδοσης 
των συντάξεων.

Στον χρηματοπιστωτικό το-
μέα, η μείωση του στοκ των εκ-
κρεμών υποθέσεων του νόμου 
Κατσέλη, το μεταβατικό καθε-
στώς προστασίας  πρώτης κατοι-
κίας των ευάλωτων νοικοκυριών 
και ο «Ηρακλής» είναι επίσης 
στην πρώτη γραμμή του ενδια-
φέροντος. Σημαντικά είναι επί-
σης τα θέματα της υγείας, της 
δικαιοσύνης και οι ιδιωτικοποι-
ήσεις. Η διαπραγμάτευση, που 
πραγματοποιείται σε επίπεδο 
επικεφαλής των θεσμών, ολο-
κληρώνεται αύριο.

Με ακόμη 100 νέες θέσεις εργασί-
ας, μέσα στο επόμενο εξάμηνο, 
ενισχύει τον τεχνολογικό κόμβο 
της στην Αθήνα η αμερικανική 
εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ 
και διαχείρισης ψηφιακού περι-
εχομένου Sitecore. Η εταιρεία, 
που διαθέτει επενδυτικό πρό-
γραμμα της τάξεως του 1,2 δισ. 
ευρώ τα επόμενα χρόνια, μετά 
την εξαγορά της Moosend τον 
περασμένο Μάιο, ενισχύει πε-
ραιτέρω το αποτύπωμά της στην 
Ελλάδα, αυξάνοντας συνολικά 
τον αριθμό των εργαζομένων 
της σε 150.

Μέσω του τεχνολογικού κόμ-
βου της, που βρίσκεται στο Μα-
ρούσι, η εταιρεία επιδιώκει να 
στηρίξει το πλάνο επέκτασης 
και ανάπτυξης των προϊόντων 
της δημιουργώντας νέες τεχνο-
λογικές λύσεις. Η Sitecore επεν-
δύει σε τομείς όπως το product 
development και το ψηφιακό 
νέφος (Azure και AWS), ενώ τα 
προϊόντα που θα αναπτυχθούν 
από την ομάδα της Αθήνας θα 
αξιοποιηθούν από το υπάρχον 
και το μελλοντικό πελατολόγιο 
της εταιρείας σε όλο τον κόσμο.

Οπως αναφέρεται σε ανακοί-

νωση, η Sitecore έχει τριπλασι-
άσει το δυναμικό της στην Αθή-
να, καλύπτοντας κυρίως θέσεις 
προγραμματιστών και μηχανι-
κών λογισμικού, ώστε το τεχνο-
λογικό κέντρο να είναι σε θέση 
να υποστηρίξει το στρατηγικό 
πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας 
και τις  δραστηριότητές της τόσο 
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 
Για να κάνει ακόμη πιο εύκολη 
και αποτελεσματική τη διαδικα-
σία για τους υποψηφίους στην 
Ελλάδα, η Sitecore λανσάρει πα-
ράλληλα και ένα εξειδικευμένο 
career site, μέσα από το οποίο 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν το βιογραφικό τους 
και να επιταχύνουν τη διαδικα-
σία συνέντευξης με την ομάδα 
της εταιρείας στην Αθήνα.

«Η επιλογή της Αθήνας για 
το τεχνολογικό hub της Sitecore 
έγινε ώστε να αξιοποιηθεί απο-
τελεσματικά το Greek talent και 
το αδιαμφισβήτητα υψηλό επί-
πεδο των Ελλήνων μηχανικών 
και προγραμματιστών», ανέφερε 
ο Γιάννης Ψαρράς, αντιπρόεδρος 
του τμήματος Μηχανικών Πλη-
ροφορικής (VP of Engineering) 
στη Sitecore.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Από μικροσκόπιο 
θα περάσουν οι όποιες 
προθέσεις της κυβέρ-
νησης για μέτρα με πι-
θανή δημοσιονομική 
επίπτωση.

Συντάξεις, κύριες και επικουρι-
κές, αλλά και ποσά που αντι-
στοιχούν στη συμμετοχή του 
Δημοσίου στο πρόγραμμα «Συν-
Εργασία», συγκαταλέγονται με-
ταξύ των πληρωμών που έχει 
προγραμματίσει το υπουργείο 
Εργασίας γι’ αυτήν την εβδο-
μάδα, συνολικού ύψους άνω 
των 2,1 δισ. ευρώ σε πάνω από 
4 εκατ. δικαιούχους. Ειδικότερα, 
την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, το 
υπουργείο Εργασίας έχει προ-
γραμματίσει πληρωμές που αφο-
ρούν όσους έχουν ενταχθεί στον 
μηχανισμό «Συν-Εργασία» και 
συγκεκριμένα το ποσό που αντι-
στοιχεί στη συμμετοχή του Δη-
μοσίου για την παροχή βραχυ-
χρόνιας εργασίας κατά τον μήνα 
Δεκέμβριο 2021, ήτοι 6,76 εκατ. 
ευρώ για 28.744 δικαιούχους, κα-
θώς και 3,1 εκατ. ευρώ για την 
αναλογία του επιδόματος αδείας 
σε 64.060 δικαιούχους. Παράλ-
ληλα, θα καταβληθούν 59.880 
ευρώ για 119 δικαιούχους απο-
ζημίωσης ειδικού σκοπού για 
αναστολές συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε πυρόπληκτες 
περιοχές (βόρεια Εύβοια) αλλά 
και αποζημιώσεις ειδικού σκο-
πού σε καλλιτέχνες (26.214 ευ-
ρώ σε 50 δικαιούχους από υπό-
λοιπα του έτους 2021).

Από τον e-ΕΦΚΑ  θα γίνουν 
οι ακόλουθες καταβολές, στο 
πλαίσιο των τακτικών πληρω-
μών του φορέα:

Οσον αφορά την πληρωμή 
των κύριων και επικουρικών συ-
ντάξεων Φεβρουαρίου:
– Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου θα 
καταβληθούν 514,9 εκατ. ευρώ 
σε 1.093.289 συνταξιούχους 
που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, 
των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 
3, 5, 7 και 9.
– Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 
θα καταβληθούν περίπου 515,5 
εκατ. ευρώ σε 1.094.576 συντα-
ξιούχους που προέρχονται από 
το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και 

τον ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ 
λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
– Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 
θα καταβληθούν 456 εκατ. ευ-
ρώ, περίπου, σε 824.301 συντα-
ξιούχους που προέρχονται από 
τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ 
και ΕΤΑΑ.
– Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 
θα καταβληθούν 538 εκατ. ευ-
ρώ, περίπου, σε 907.303 συντα-
ξιούχους του Δημοσίου και των 
τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
και ΔΕΗ. Την ίδια ημέρα (Παρα-
σκευή 28/11) θα καταβληθούν 
επίσης 11 εκατ. ευρώ σε 27.000 
δικαιούχους για προκαταβολές 
συντάξεων Φεβρουαρίου στη 
βάση του ν. 4778/2021.

Οσον αφορά τις λοιπές τακτι-
κές πληρωμές, βάσει του προ-

γραμματισμού, 20,6 εκατ. ευρώ 
θα καταβληθούν σε 630 δικαιού-
χους σε συνέχεια έκδοσης απο-
φάσεων για εφάπαξ, ενώ στο 
πλαίσιο των έκτακτων πληρω-
μών του e-ΕΦΚΑ θα καταβλη-
θούν 170.000 ευρώ σε 450 ασφα-
λισμένους για ληξιπρόθεσμες 
παροχές υγείας.

Τέλος, από τον ΟΑΕΔ θα γί-
νουν οι εξής καταβολές:
– 22 εκατ. ευρώ σε 59.000 δικαι-
ούχους για καταβολή επιδομά-
των ανεργίας και λοιπών επι-
δομάτων.
– 18 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαι-
ούχους στο πλαίσιο επιδοτού-
μενων προγραμμάτων απασχό-
λησης.
– 6 εκατ. ευρώ σε 10.500 μητέ-
ρες για επιδοτούμενη άδεια μη-
τρότητας.
– 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιού-
χους στο πλαίσιο προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Πληρωμές 2,1 δισ. ευρώ
από υπ. Εργασίας,
e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Διαπραγματεύσεις για τον νέο
ΕΝΦΙΑ και τις αλλαγές στο ΤΧΣ

Σε 100 νέες προσλήψεις προχωράει η Sitecore

Ξεκινάει σήμερα η διήμερη 13η μεταμνημονιακή αξιολόγηση των θεσμών

Ποιες καταβολές 
έχουν προγραμματιστεί 
έως τις 28 Ιανουαρίου.

Η παράταση της πανδημίας εξακο-
λουθεί να δυσχεραίνει τις προ-
βλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη 
πορεία του ΑΕΠ, αλλά με βάση 
τα στοιχεία μέχρι σήμερα το 
Κέντρο Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
εκτιμά, για το πρώτο εξάμηνο 
του 2022, ότι ο προβλεπόμενος 
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ δια-
μορφώνεται στο 5,2%, στη βάση 
των εκτιμώμενων ποσοστιαίων 
μεταβολών 7% και 3,5% για το 
πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο 
του 2022, αντίστοιχα. Σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του υποδείγ-
ματος παραγόντων του ΚΕΠΕ για 
τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές 
του πραγματικού Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) εκτι-
μάται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής του για το σύνολο 
του 2021 και ο μέσος ρυθμός με-
ταβολής για το δεύτερο εξάμηνο 
του 2021 θα διαμορφωθούν στο 
8,6% και το 9,9%, αντίστοιχα. 

Οι προβλέψεις αυτές ενσωμα-
τώνουν τα επίσημα δημοσιευ-
μένα (προσωρινά) στοιχεία για 
το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου του 2021, καθώς και 
την εκτίμηση ρυθμού μεταβο-
λής 6,4% για το τέταρτο τρίμη-
νο του έτους. Οι συγκεκριμένες 
προβλέψεις σηματοδοτούν την 
ανάκαμψη της οικονομίας και 
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 
2021, ως απόρροια της άρσης 
σημαντικού αριθμού έκτακτων 
μέτρων περιορισμού και αναστο-
λής της οικονομικής και κοινω-
νικής δραστηριότητας στη χώ-

ρα. Οι παρεχόμενες εκτιμήσεις 
για το πρώτο εξάμηνο του 2022 
αντανακλούν τη συνολική ανά-
καμψη της οικονομίας από την 
κρίση της πανδημίας και μια πο-
ρεία ανάπτυξης, αν και με μια 
υποχώρηση του ρυθμού της στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2022. Τονί-
ζεται ότι η παράταση της πανδη-
μίας εξακολουθεί να δυσχεραίνει 
τη διεξαγωγή προβλέψεων για τη 
βραχυπρόθεσμη πορεία του ΑΕΠ 
εξαιτίας τόσο της απορρέουσας 
αβεβαιότητας, όσο και των συνε-
χών εναλλαγών μεταξύ περιόδων 
λήψης έκτακτων περιοριστικών 
μέτρων και περιόδων τμηματι-
κής και μερικής άρσης αυτών. 
Παράλληλα παραμένει δύσκολη 
η ακριβής ποσοτικοποίηση τό-
σο των δυσμενών επιπτώσεων 
της προκαλούμενης διαταραχής, 
όσο και των αντισταθμιστικών 
επιδράσεων των μέτρων αντιμε-
τώπισης της πανδημίας και θω-
ράκισης της οικονομίας.

Οι προβλέψεις αντα-
νακλούν τη συνολική 
ανάκαμψη της οικο-
νομίας από την κρίση 
της πανδημίας.

Ισχυρή ανάπτυξη 5,2% το πρώτο
εξάμηνο «βλέπει» το ΚΕΠΕ 

Ship Agents and Shipbrokers, present in all Argentine ports for more than 55 years 
(1960-2017). Reliable and expedient service of the highest standards, always favour-
ing our Owner friends, approving promptly vessel’s holds and tanks, also attending 

the ports of Uruguay and Paraguay.
HELLAS-MAR S.A. (present in all Argentine ports). 

1127 San Martin Street, suite “J”, Post Code C1004AAW-Buenos Aires-Argentina
Switchboard phones: +(54-11) 43111384, 43121616, 43136696

Direct phones to operations room: +(54-11) 43116163 or 43121843
Fax: +(54-11) 43134155 or 43136683 / Telex: 26621 hellas ar 

Ε-mail: operations@hellasmar.com.ar, chartering@hellasmar.com.ar

HELLAS - MAR S.A. 
BUENOS AIRES - ARGENTINA

SHIP AGENTS & SHIPBROKERS

Η κυβέρνηση επιδιώκει να κρατήσει το πρωτογενές έλλειμμα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του προϋπολο-
γισμού, στο 1,2% του ΑΕΠ.
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Παράταση έως τις 28 Φεβρουαρί-
ου αναμένεται να δοθεί στη δι-
αδικασία ένταξης στη ρύθμιση 
των έως 72 δόσεων για τα κορω-
νο-χρέη που δημιουργήθηκαν 
στον ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, καθώς ενώ η 
προθεσμία υποβολής αιτήσε-
ων λήγει στο τέλος Ιανουαρίου, 
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί 
η βεβαίωση των οφειλών για 
τους εργοδότες, ενώ η συμμε-
τοχή των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών παραμένει εξαιρετικά 
περιορισμένη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες της «Κ», η βεβαίωση 
των χρεών που δημιούργησαν 
οι επιχειρήσεις-εργοδότες από 
τον Φεβρουάριο του 2020 έως 
και τον Ιούνιο του 2021, από 
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι-
στικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ανα-
μένεται να έχει ολοκληρωθεί 
εντός των επόμενων ημερών, 
προκειμένου στη συνέχεια να 
ανοίξει η πλατφόρμα για την 
υποβολή αιτήσεων και για τις 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
ενταχθούν. 

Η καθυστέρηση οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην αδυναμία 
του ΕΦΚΑ να κάνει σε σύντομο 
χρονικό διάστημα τον έλεγχο 
δηλωθέντων-καταβληθέντων, 
να ελέγξει δηλαδή εάν τα πο-
σά που έχουν εγγραφεί στις 
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώ-
σεις (ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι 
επιχειρήσεις και αφορούν τις 
ασφαλιστικές εισφορές έχουν 
πραγματικά καταβληθεί στον 
φορέα. Η διαδικασία καθυστέ-
ρησε πάρα πολύ, κυρίως εξαι-
τίας των συνεπειών της παν-
δημίας στη λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης, με απο-
τέλεσμα οι εργοδότες-επιχειρή-
σεις που έχουν δημιουργήσει 
κορωνο-χρέη να μην μπορούν 
ακόμη να ενταχθούν στη ρύθ-
μιση των έως 72 δόσεων.

Εκτιμάται ότι οι απαιτούμε-

νες ενέργειες θα ολοκληρωθούν 
εντός των επόμενων ημερών, 
με την ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας, σε συνεργασία με τη 
διοίκηση του ΕΦΚΑ, να προ-
σανατολίζεται στην παράταση 
της διαδικασίας υποβολής αιτή-
σεων έως τις 28 Φεβρουαρίου. 
Αντίστοιχη παράταση δόθηκε 
από την ΑΑΔΕ για τα χρέη προς 
την εφορία.

Να σημειωθεί πάντως ότι –
τουλάχιστον για τους περίπου 
770.000 ελεύθερους επαγγελμα-

τίες και αυτοαπασχολούμενους 
για τους οποίους η ρύθμιση 
«τρέχει» από τις αρχές Δεκεμ-
βρίου– η συμμετοχή είναι περι-
ορισμένη. Συνολικά εκτιμάται 
ότι κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας έχουν δημιουργηθεί χρέη 
προς τον ασφαλιστικό φορέα 
που ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευ-
ρώ από τους μη μισθωτούς, ενώ 
όταν ολοκληρωθεί η βεβαίωση 
και των οφειλών που αφορούν 
τις επιχειρήσεις θα οδηγηθού-
με σε εκτίναξη των συνολικών 
οφειλών της πανδημίας προς 
τον ΕΦΚΑ σε δυσθεώρητα ύψη.

Η ρύθμιση θεωρείται ευ-
νοϊκή καθώς προβλέπει έως 
72 δόσεις και αφορά κορω-
νο-χρέη που δημιουργήθη-
καν λόγω των μέτρων για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της πανδημίας της 
COVID-19 εντός της χρονικής 
περιόδου Φεβρουαρίου 2020 - 
Ιουνίου 2021, απαιτητών από 
1ης.3.2020 έως 31η.7.2021, με 
την προϋπόθεση να έχουν κα-
ταστεί ληξιπρόθεσμα και να 
έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

Στην πράξη αυτό σημαίνει 
ότι στις βεβαιωμένες οφειλές 
που εμφανίζονται τώρα στο 
ΚΕΑΟ δεν περιλαμβάνονται 
τα χρέη του 4μήνου Φεβρου-
αρίου - Μαΐου 2020, καθώς η 
είσπραξή τους είχε «παγώσει» 
και δεν έχουν καταστεί ληξι-
πρόθεσμες. Μένει λοιπόν και 
για αυτές τις οφειλές το ΚΕΑΟ 
να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
βεβαίωσης, ώστε να μπορούν 
να ρυθμιστούν και αυτές σε έως 
και 72 δόσεις. 

Στη ρύθμιση μπορούν να 
ενταχθούν αυτοαπασχολούμε-
νοι, ελεύθεροι επαγγελματίες 
και αναμένεται και εργοδότες 
που επλήγησαν λόγω των μέ-
τρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, είχαν δηλαδή 
συμπεριληφθεί οποτεδήποτε 
στις λίστες ΚΑΔ του υπουρ-
γείου Οικονομικών. Οι οφει-
λές ρυθμίζονται σε 36 άτοκες 
δόσεις ή σε 72 έντοκες δόσεις, 
με επιτόκιο 2,5% ετησίως υπο-
λογιζόμενο. Το ελάχιστο πο-
σό μηνιαίας δόσης της ρύθμι-
σης είναι 50 ευρώ. Ο οφειλέτης 
μπορεί να επιλέξει, σε οποιο-
δήποτε στάδιο της ρύθμισης, 
την εφάπαξ εξόφληση του υπο-
λοίπου των ρυθμισμένων οφει-
λών, χωρίς την επιβάρυνση 
επιτοκίου. Η ρύθμιση χάνεται 
εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 
ποσό δύο δόσεων.

Βάσει του σχετικού νόμου, 
δίνεται και η δυνατότητα με-
τάπτωσης από τις 12 στις 72 
δόσεις των οφειλών που δημι-
ουργήθηκαν κατά την περίοδο 
της πανδημίας και αφορούν τις 
περιόδους απασχόλησης από 
Φεβρουάριο του 2020 έως και 
Ιούνιο του 2021.

Περιθώριο δύο ακόμα μηνών 
δίνει το οικονομικό επιτελείο 
στους φορολογουμένους που 
είχαν υποβάλει μέχρι το τέλος 
του προηγούμενου έτους δηλώ-
σεις φόρου μεταβίβασης ακινή-
των προκειμένου να οριστικο-
ποιήσουν τα συμβόλαια με τις 
παλιές αντικειμενικές αξίες. Η 
προθεσμία εκπνέει στις 31 Ια-
νουαρίου 2022 αλλά, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση που εξέδω-
σε το υπουργείο Οικονομικών, η 
διαδικασία παρατείνεται μέχρι 
τα τέλη Μαρτίου. 

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυ-
νατότητα στους πολίτες που 
έχουν υποβάλει δηλώσεις γονι-
κής παροχής, δωρεάς και μετα-
βίβασης ακινήτων μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2021 να συντάξουν 
τα σχετικά συμβολαιογραφικά 
συμβόλαια μέχρι τις 31 Μαρτίου 
2022, με βάση τις αντικειμενι-
κές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2021.

Η νέα προθεσμία αφορά απο-
κλειστικά τις υποθέσεις για τις 
οποίες οι φορολογούμενοι υπέ-
βαλαν στις ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά 
στην πλατφόρμα myProperty 
της ΑΑΔΕ τις δηλώσεις φόρου 
μεταβίβασης, γονικών παροχών 
και δωρεών. 

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 
δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρί-
ου που ενεργοποιήθηκε η πλατ-
φόρμα για τις δηλώσεις γονικών 
παροχών και δωρεών υποβλή-
θηκαν ηλεκτρονικά περίπου 
15.000 δηλώσεις γονικών παρο-
χών και 4.700 δηλώσεις δωρεών 
ακινήτων, ενώ εάν προστεθούν 
και οι χειρόγραφες δηλώσεις 
που υποβλήθηκαν στις εφορί-

ες τότε ο αριθμός ξεπερνά τις 
30.000. Ο λόγος που εκτοξεύθη-
καν οι μεταβιβάσεις οφείλεται 
στην αύξηση των αντικειμενι-
κών αξιών και στην αύξηση του 
αφορολόγητου ορίου για γονι-
κές παροχές και δωρεές στις 
800.000 ευρώ.

Επίσης, παρέχεται η δυνα-
τότητα υπαγωγής στη ρύθμιση 

των 36 και των 72 δόσεων για 
τα χρέη που δημιουργήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
μέχρι και τη 28η Φεβρουαρίου 
2022, αντί της 31ης Ιανουαρί-
ου που ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η παράταση για τις οφειλές 
της πανδημίας θα αφορά τόσο 
το Δημόσιο όσο και τα Ταμεία. 
Σημειώνεται ότι οι οφειλέτες 
μπορούν να επιλέξουν αποπλη-
ρωμή των «κορωνοχρεών» σε 
έως 36 μηνιαίες δόσεις χωρίς τό-
κο, ή 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. 

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας 
δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των 30 ευρώ για 
ρυθμίσεις οφειλών συνολικού 
ύψους, συμπεριλαμβανομένων 
τόκων και προσαυξήσεων, έως 
1.000 ευρώ ή κατώτερο των 50 

ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συ-
νολικού ύψους, συμπεριλαμβα-
νομένων τόκων και προσαυ-
ξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης 
καταβολής δόσης επιβάλλεται 
μηνιαία προσαύξηση 5%.

Στη ρύθμιση μπορούν να 
ενταχθούν:
α) Ολες οι αρρύθμιστες βεβαι-
ωμένες οφειλές τους προς τη 
φορολογική διοίκηση για τις 
οποίες έχει χορηγηθεί παρά-
ταση προθεσμιών καταβολής 
ή και αναστολή είσπραξης στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού.
β) Λοιπές αρρύθμιστες οφει-
λές τους προς τη φορολογική 
διοίκηση οι οποίες βεβαιώθη-
καν κατά τη χρονική περίοδο 
από τον Μάρτιο του 2020 έως 
και τον Ιούλιο του 2021 αλλά 
δεν κατέστη δυνατό να εξο-
φληθούν εμπρόθεσμα. Με τη 
διάταξη αυτή εντάσσονται κά-
θε είδους φόροι, πρόστιμα και 
τέλη, από ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ έως 
φόρο εισοδήματος, ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης και πρό-
στιμα της τροχαίας που έχουν 
βεβαιωθεί από την εφορία την 
περίοδο Μαρτίου 2020 - Ιουνί-
ου 2021. Εξαιρούνται ο φόρος 
εισοδήματος του 2021 και ήδη 
ρυθμισμένες οφειλές.

Τέλος, το οικονομικό επιτε-
λείο παρατείνει και τις προθε-
σμίες υποβολής αίτησης για το 
επίδομα θέρμανσης. Συγκεκρι-
μένα, με απόφαση του υπουρ-
γείου Οικονομικών παρατείνε-
ται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 
2022 η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων για τη χορήγηση 
του επιδόματος θέρμανσης για 
την περίοδο 2021-2022.

 Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Η νέα προθεσμία 
υποβολής 
των αιτήσεων λήγει 
στις 28 Φεβρουαρίου. 

Η προθεσμία ολοκλή-
ρωσης των συμβο- 
λαίων με τις παλιές 
αντικειμενικές 
αξίες εκπνέει  
στα τέλη Μαρτίου.

Αναγκαστική παράταση για τα χρέη
της πανδημίας προς τον ΕΦΚΑ

Δίμηνη διευκόλυνση για μεταβιβάσεις ακινήτων

Το ΚΕΑΟ δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις βεβαιώσεις των οφειλών για τις επιχειρήσεις

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η διαδικασία ελέγχου των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που 
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις και αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές καθυ-
στέρησε πάρα πολύ από τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα οι εργοδότες-επιχειρή-
σεις να μην μπορούν ακόμη να ενταχθούν στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων.

H παράταση αφορά μόνο όσους έχουν υποβάλει δηλώσεις φόρου μετα-
βίβασης ακινήτων έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
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CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

H CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ-
ΣΕΙΣ», (Λεωφόρος Συγγρού 209-211, Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 171 21, τηλ. 213 010 
6850, ΕΠΑΘ 207/1/29.11.2016: ΦΕΚ Β, 970/22.3.2017), υπό την ιδιότητα της δι-
αχειρίστριας εταιρείας, σας ενημερώνει για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού 
σκοπού «Galaxy II Funding Designated Activity Company» (η «Galaxy II»), ότι, 
κατ’ εφαρμογή του ν.4354/2015, η Galaxy II προέβη στη μεταβίβαση απαιτή-
σεών της από δάνεια ή/και από πιστώσεις (α) καταναλωτικής και στεγαστικής 
πίστης και (β) προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για ορισμένες εκ των οποίων 
έχουν παρασχεθεί σχετικές εξασφαλίσεις (όπως π.χ. εγγύηση, ενέχυρο, υποθή-
κη κ.λπ.), που είχαν αρχικά μεταβιβαστεί στην Galaxy II λόγω τιτλοποίησης από 
την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (οι «Απαιτήσεις»), προς την εταιρεία με την επωνυμία 
«GLX ONE HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει επί 
της οδού Βαλαωρίτου 1, 10671, Αθήνα, Αττική, με αριθμό ΓΕΜΗ 162123301000 
και ΑΦΜ 801719354 (η «Αποκτώσα Εταιρεία»).
Η μεταβίβαση των Απαιτήσεων ολοκληρώθηκε την 17.01.2022 κατά τα προ-
βλεπόμενα στον N. 4354/2015.
Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των 
οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής 
των σχετικών οφειλών 
H Cepal Hellas θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται τις Απαιτήσεις μετά τη με-
ταβίβασή τους στην Αποκτώσα Εταιρεία, για λογαριασμό αυτής, στο πλαίσιο 
σχετικής σύμβασης διαχείρισης μεταξύ της Αποκτώσας Εταιρείας και της Cepal 
Hellas.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω μεταβίβασης και προς συμμόρφωση με τον νόμο, τα 
προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και εγγυητών καθώς και άλλων φυσικών 
προσώπων, που συνδέονται με τις Απαιτήσεις υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (π.χ. 
τρίτων προσώπων που παρείχαν εξασφαλίσεις, ειδικών ή καθολικών διαδόχων, 
πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυ-
νατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί 
δικαίωμα συμψηφισμού, μελών διοίκησης νομικών προσώπων κλπ.) διαβιβά-
στηκαν από την Galaxy II στην Αποκτώσα Εταιρεία και θα τύχουν επεξεργασίας 
από τη Cepal Hellas για τους σκοπούς της διαχείρισης κατ’ εντολή και για λογα-
ριασμό της Αποκτώσας 
Ως εκ τούτου, μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επε-
ξεργασίας των προσωπικών Δεδομένων    είναι η Αποκτώσα Εταιρεία και η 
Cepal Hellas ως Ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, η καθεμία ενεργώντας 
αυτοτελώς, ως προς τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών 
Δεδομένων αναφορικά με τις Απαιτήσεις. 
Περαιτέρω, η Cepal Hellas ενδέχεται να διαβιβάσει τα ως άνω δεδομένα προ-
σωπικού χαρακτήρα σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων του Ν. 4354/2015, σε 
εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ν. 3758/2009, 
σε δικηγόρους και σε δικηγορικές εταιρείες, καθώς και σε δικαστικούς επιμελη-
τές και σε συμβολαιογράφους.
Για την αναλυτικότερη ενημέρωσή σας ως προς την επεξεργασία των προσω-
πικών σας δεδομένων από την Αποκτώσα Εταιρεία και την Cepal Hellas, τα δι-
καιώματα των υποκειμένων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Δεδομένων ((EE) 679/2016) και τον τρόπο άσκησης αυτών, καθώς 
και τους τρόπους πληρωμής παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
Cepal Hellas στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cepal.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Καλούνται τα Μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών σε πρώτη Γενική Συνέλευ-
ση η οποία θα γίνει την 9η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
στο Μέγαρο Μουσικής (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Έκθεση επί των πεπραγμένων του ΔΣ/ΕΕΕ των ετών 2020 & 2021
2. Λογοδοσία επί της διαχείρισης των περιόδων που έληξαν 
3. Έγκριση έκθεσης ελεγκτών των ετών 2020 & 2021 
4. Έγκριση Ισολογισμών των περιόδων που έληξαν 
5. Απαλλαγή της ευθύνης από την διαχείριση των περιόδων που έληξαν 
6. Εκλογή ελεγκτών για τα έτη 2021/ 2022
7.  Τροποποίηση Καταστατικού – Απόκτηση ιδιότητας μέλους ΕΕΕ των ναυλω-

τών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) και των μισθωτών πλοίων υπό χρη-
ματοδοτική μίσθωση (Shiplessees) 

8. Μείωση δικαιώματος εγγραφής μέλους ΕΕΕ
9.  Αποδοχή δωρεών για την αγορά κτηρίου που θα στεγάσει τα νέα γραφεία 

ΕΕΕ και παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας στο νέο ΔΣ/ΕΕΕ
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή τριετία 2022 – 2025. 

Δεδομένου ότι τα μέλη της ΕΕΕ είναι πλοιοκτήτριες εταιρείες, αυτές θα πρέπει να 
παραστούν δια εκπροσώπου τους νόμιμα εξουσιοδοτημένου με πληρεξούσιο 
(επιστολή, γραπτή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα σχετικά πληρεξού-
σια (σε πρωτότυπη μορφή) πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της ΕΕΕ το αργό-
τερο μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 8 Φεβρουαρίου 2022.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Γενική Συνέλευ-
ση στον ίδιο τόπο την 15η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 με τα 
ίδια θέματα που προαναφέρθηκαν.
Εφόσον και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία που απαιτείται, συγκαλείται τρίτη Γενι-
κή Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 22η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
16.00.

Πειραιάς, 24 Ιανουαρίου 2022 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
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Την αναβάθμιση του ελληνικού του-
ρισμού προς υψηλότερα επίπεδα 
τιμών και ποιότητας παρεχομένων 
υπηρεσιών και υποδομών εν μέσω 
της πανδημίας καταδεικνύει με 
τον πιο σαφή τρόπο η έρευνα του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου  Ελ-
λάδος (ΞΕΕ) για τις επιδόσεις των 
ελληνικών ξενοδοχείων πέρυσι.

Παράλληλα αποκαλύπτει το εύ-
ρος της κρατικής στήριξης που 
έλαβε ο κλάδος, αφού κατά μέσο 
όρο οι ξενοδόχοι απαντούν πως 
το 40% των χρηματοδοτικών τους 
αναγκών καλύφθηκε από τα μέτρα 
που παρείχε, λόγω της πανδημίας, 
η κυβέρνηση. Αξιοσημείωτο είναι 
και το εύρημα για τον τζίρο των 
ξενοδοχείων ο οποίος εμφανίζεται 
στο σύνολό του μειωμένος κατά 
35% το 2021 σε σχέση με τα επί-
πεδα του 2019 και συγκεκριμένα 
στα 5,48 δισεκατομμύρια από 8,41 
δισεκατομμύρια το 2019.

Ωστόσο, η ανά κατηγορία ξε-
νοδοχείου εικόνα είναι ριζικά δι-
αφορετική: τα πεντάστερα ξενο-
δοχεία το 2021 ενέγραψαν τζίρο 
2,81 δισεκατομμυρίων έναντι 3,07 
δισεκατομμυρίων το 2019, δηλαδή 
μόλις κατά 8,4% μειωμένων από 
τα επίπεδα ρεκόρ της τελευταίας 
προ πανδημίας σεζόν. Σημειώνεται 
πως τα ευρήματα αυτά προέρχο-
νται από έρευνα που διενήργησε 
το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευ-
νών και Προβλέψεων για λογαρια-
σμό του ΞΕΕ σε δείγμα 1.122 ξε-
νοδοχείων (από σύνολο περί των 
10.000 ξενοδοχείων στην Ελλάδα). 
Πηγές της αγοράς σχολιάζουν πως, 
καθώς η σεζόν έληξε λίγο νωρίτε-
ρα εξαιτίας της μετάλλαξης «Δ» 
και ξεκίνησε λίγο αργότερα από 
ό,τι κανονικά λόγω του προηγού-

μενου κύματος της πανδημίας, η 
πραγματική εικόνα για τα πεντά-
στερα είναι ακόμα καλύτερη: κατά 
την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου 
- Σεπτεμβρίου τα ξενοδοχεία της 
ανώτατης κατηγορίας είχαν κατά 
μέσο όρο υψηλότερες επιδόσεις 
και από αυτές του 2019. Τη μεγα-
λύτερη πίεση δέχθηκαν τα ξενο-

δοχεία 2 αστέρων (- 63,1%) ενώ οι 
υπόλοιπες κατηγορίες 4*, 3*, και 
1* αστεριών εμφανίζουν μείωση 
τζίρου από 45,8% έως 49,2% σε 
σχέση πάντοτε με το 2019.

Οι εκτιμήσεις για φέτος
Κοιτώντας τη φετινή σεζόν, 

το 36% των ξενοδόχων δηλώνει 
πως έχει υπογράψει συμβόλαια 
για το 2022. Εξ αυτών, το 70% με 
τιμές ίδιες με αυτές του 2021, το 
25% με τιμές αυξημένες κατά μέ-
σο όρο 7,1% και το 6% με τιμές 
μειωμένες κατά μέσο όρο 17,8%. 
Μόλις το 9,2% (924 επιχειρήσεις) 
των ξενοδοχείων έχει υπογράψει 

συμβόλαια τύπου commitment 
για το 2022. Από τους ερωτηθέ-
ντες επιχειρηματίες του κλάδου 
μόλις το 14,8% εκτιμά πως ο τζίρος 
θα επιστρέψει στα επίπεδα του 
2019 φέτος, ενώ το 32,6% περι-
μένει αυτό να συμβεί το 2023 και 
το 27,2% το 2024 και μετά. Ενα 
ποσοστό 2,4% δηλώνει πως ήδη 
από το 2021 ο τζίρος επέστρεψε 
στα επίπεδα του 2019. Το 4% εκτι-
μά πως δεν θα επιστρέψει ποτέ. 
Οσον αφορά τον αριθμό των ερ-
γαζομένων στα ξενοδοχεία, αυ-
τός εμφανίζεται πέρυσι μειωμέ-
νος μόλις κατά 5,8% σε σχέση με 
το 2019. Ποσοστό που προσεγγί-

ζει εκείνο των ξενοδοχείων που 
επέλεξαν - αναγκάστηκαν να μην 
ανοίξουν καθόλου (4%). Ωστόσο 
αποτελεί κοινό τόπο στην αγορά, 
στην Ελλάδα και διεθνώς, πως η 
μειωμένη απασχόληση οφείλεται 
κυρίως στην έλλειψη διαθέσιμου 
εργατικού δυναμικού με πρόθεση 
και δυνατότητα να εργαστεί στα 
ξενοδοχεία και όχι στην απροθυ-
μία της εργοδοσίας να προσλάβει 
περισσότερο κόσμο. Επιπλέον οι 
επενδύσεις σε ανακαινίσεις υφι-
σταμένων μονάδων ανήλθαν στα 
830 εκατ. ευρώ, μειωμένες μόνον 
κατά 16% έναντι του 2019, μαρ-
τυρώντας την ισχυρή επενδυτι-

κή δραστηριότητα του κλάδου 
προς την ποιοτική αναβάθμιση 
των υποδομών του. Πάντως, το 
2021 τα ξενοδοχεία εισέπραξαν 
κατά μέσο όρο 79% λιγότερες προ-
καταβολές σε σχέση με το 2019, 
γεγονός που αντιστοιχεί σε τα-
μειακό έλλειμμα 590 εκατ. ευρώ. 
Λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα πως 
υπολείπονται προς επιστροφή από 
τα voucher 50 εκατ. ευρώ, το έλ-
λειμμα στα ταμειακά διαθέσιμα 
των ξενοδοχείων διαμορφώνεται 
στα 640 εκατ. ευρώ, τονίζει το ΞΕΕ 
επικαλούμενο στοιχεία της έρευ-
νας. Σε μια γενικότερη θεώρηση 
αξίζει να αναφερθεί πως το 2021 
λειτούργησε το 96% των ελληνι-
κών ξενοδοχείων, με μέση πλη-
ρότητα 68% και μέση τιμή του δί-
κλινου δωματίου τα 68 ευρώ. Τρία 
στα τέσσερα ξενοδοχεία άνοιξαν 
μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, ενώ ο 
συνολικός τζίρος τους ανήλθε σε 
5,48 δισ. ευρώ, δηλαδή 35% χαμη-
λότερος από τον αντίστοιχο τζίρο 
του 2019. Τα ξενοδοχεία συνεχούς 
λειτουργίας παρουσιάζουν μεσο-
σταθμική μείωση του τζίρου κατά 
57% σε σχέση με το ίδιο έτος ανα-
φοράς, σκιαγραφώντας το έντονο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. 
Στην έρευνα καταγράφεται πως 
τα ορεινά ξενοδοχεία άνοιξαν σε 
ποσοστό 97% την περίοδο των 
εορτών, ενώ κατά την ίδια περί-
οδο τα αστικά ξενοδοχεία ήταν 
ανοιχτά σε ποσοστό 77% (1 στα 4 
ήταν κλειστό). Επιπλέον, τις εβδο-
μάδες των εορτών, τα ορεινά ξε-
νοδοχεία εμφάνισαν πληρότητες 
που άγγιξαν το 60%. Αντίστοιχα τα 
ξενοδοχεία πόλης λειτούργησαν 
με εξαιρετικά χαμηλές πληρότη-
τες, μόλις στο 33% τον Νοέμβριο 
και συνεχή πτώση, φτάνοντας 
το 20% τον Ιανουάριο του 2022.   

Του ΗΛΊΑ Γ. ΜΠΈΛΛΟΥ

Τον τζίρο του 2019 άγγιξαν τα 5άστερα το 2021
Μειωμένα κατά 35% τα έσοδα συνολικά σε σχέση με τρία χρόνια πριν – Τη μεγαλύτερη πίεση δέχθηκαν οι μονάδες 2 αστέρων 

Το 40% των χρηματο-
δοτικών αναγκών  
του κλάδου καλύφθηκε 
από κρατική στήριξη.
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Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ αποτι-
μήθηκε το 100% της Viva Wallet 
από την JP Morgan στο πλαί-
σιο της συμφωνίας για την εξα-
γορά του 47% της ευρωπαϊκής 
neobank, που με έδρα την Ελ-
λάδα δραστηριοποιείται σε 23 
χώρες. Η συμφωνία αναμένε-
ται, σύμφωνα με πληροφορίες, 
να ανακοινωθεί σήμερα και θα 
προβλέπει τη μεταβίβαση των 
ποσοστών που κατέχουν στη 
Viva Wallet τρία επενδυτικά κε-
φάλαια. Πρόκειται για το funds 
Hedosophia που ελέγχει το 27%, 
το family office Λάτση που κατέ-
χει το 13% και η Deca που δια-
θέτει το 7%. Οι πλειοψηφούντες 
μέτοχοι και ιδρυτές της Viva Xά-
ρης Καρώνης και Μάκης Αντύ-
πας, που ελέγχουν το υπόλοιπο 
53% περίπου της Viva, θα δια-
τηρήσουν το ποσοστό τους και 
το μάνατζμεντ. 

Οι διαπραγματεύσεις με την 
JP Morgan διεξάγονται εδώ και 
αρκετούς μήνες και μετά μια 
παύση που είχε σημειωθεί τον 
περασμένο Νοέμβριο, επανήλθαν 
στο προσκήνιο οδηγώντας στην 
τελική συμφωνία που, σύμφωνα 
με πληροφορίες, προβλέπει και 
τη συμμετοχή του αμερικανικού 
κολοσσού και αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου. Ο  σχεδιασμός προ-
βλέπει να έρθει στην Αθήνα ο 
ισχυρός άνδρας της JP Morgan 
Τζέιμι Ντίμον, ο οποίος θα συνα-
ντηθεί και με τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη. Ισχυρό δέ-
λεαρ για την επένδυση της JP 
Morgan αποτέλεσε η παρουσία 
του ομίλου Viva σε 23 ευρωπα-
ϊκές χώρες ως ίδρυμα ηλεκτρο-
νικού χρήματος, αλλά και η τρα-
πεζική άδεια που διαθέτει μέσω 
της εξαγοράς στα τέλη του 2019 
της Praxia, που μετονομάστηκε 
σε Vivabank. Η Viva Wallet ξε-
κίνησε το 2000 ως ένα software 

house για πιστωτικά ιδρύματα 
για να επεκταθεί σε συμπληρω-
ματικές υπηρεσίες, όπως ταξιδιω-
τικές πληρωμές, πληρωμές για 
θεάματα. Σήμερα, ο όμιλος της 
Viva Wallet έχει υπό την ομπρέ-
λα του τις εταιρείες:
• Το ίδρυμα πληρωμών Viva Pay-
ments Υπηρεσίες Πληρωμών.
• Τη Viva Ηλεκτρονικές Υπη-
ρεσίες (έκδοση εισιτηρίων θεα-
μάτων, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες τηλεφωνίας, διάθεση 
τερματικών συσκευών αποδοχής 
καρτών POS κ.ά.).
• Τη Viva Bank.
• Τη Viva Wallet με έδρα τη Βρε-
τανία. 
• Θυγατρικές όπως η Elorus, νε-
οφυής εταιρεία τεχνολογίας που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο 

του fintech, η εταιρεία ανάπτυ-
ξης λογισμικού INDEV, ενώ πρό-
σφατα εξαγόρασε το 33,5% της 
«N7 mobile», μιας εξειδικευμένης 
εταιρείας software development. 

Η Viva είναι η πρώτη ευρω-
παϊκή neobank που βασίζεται 
αποκλειστικά στο cloud. Διαθέ-
τει υποδομή εξ ολοκλήρου στο 
Microsoft Azure cloud, παρέχει 
υπηρεσίες σε 19 διαφορετικές 
γλώσσες και πληρωμές σε 10 νο-
μίσματα και είναι επίσημο μέλος 
της Visa και της MasterCard για 
υπηρεσίες acquiring και issuing. 
Παρέχει σε επιχειρήσεις όλων 
των μεγεθών υπηρεσίες αποδο-

χής πληρωμών μέσω της καινο-
τόμου εφαρμογής Viva Wallet 
POS, των add-on Google Play συ-
σκευών και μέσω του εξελιγμέ-
νου payment gateway σε online 
καταστήματα. 

Επίσης, προσφέρει επαγγελ-
ματικούς λογαριασμούς με το-
πικό IBAN και επαγγελματική 
χρεωστική κάρτα Mastercard. 
Ναυαρχίδα των προϊόντων της 
είναι το tap on phone, υπηρεσία 
μέσω της οποίας το κινητό λει-
τουργεί ως τερματικό αποδοχής 
καρτών για τον έμπορο, επιτρέ-
ποντας στις επιχειρήσεις να δέ-
χονται ανέπαφες πληρωμές ή με 

PIN, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης 
ενός τερματικού. Σε συνδυασμό 
με την εξ ολοκλήρου digital κάρ-
τα και τα IBAN σε κάθε χώρα, ο 
όμιλος της Viva διαθέτει, σύμφω-
να με τον επικεφαλής της, «το τε-
χνολογικό προβάδισμα» που της 
επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες 
σε όλη την Ευρώπη και να είναι 
ανταγωνιστικός, στοχεύοντας 
στην κερδοφορία.

Ετος-σταθμός υπήρξε το 2018, 
καθώς η Viva Υπηρεσίες Πλη-
ρωμών μετατράπηκε από μετα-
πωλητής υπηρεσιών εκκαθάρι-
σης καρτών τρίτων (payment 
facilitator) σε επισήμως αδει-

οδοτημένη εταιρεία για την 
αποδοχή και εκκαθάριση καρ-
τών από τα σχήματα πληρωμών 
Mastercard και VISA. 

Αυτό σηματοδότησε μια νέα 
οργανωτική δομή με χρήση 
outsourcing για υπηρεσίες εξυ-
πηρέτησης πελατών και πωλή-
σεων. Η νέα δομή προσέφερε 
«υψηλή επεκτασιμότητα, απο-
δοτικότητα κόστους, πολυγλωσ-
σική ικανότητα και γρήγορη 
ανάπτυξη σε πολλές χώρες». Η 
αλλαγή αυτή συνοδεύθηκε από 
τη συνολική ανάπτυξη των υπο-
δομών πληρωμών και την άμεση 
διασύνδεση με τα σχήματα καρ-

τών. Το γεγονός ότι η εταιρεία 
έγινε εξουσιοδοτημένος εκδό-
της καρτών MasterCard και Visa  
σηματοδότησε την είσοδό της 
στον τομέα των εταιρικών καρ-
τών. Τη χρονιά αυτή έγινε και 
η είσοδος του fund Diorama με 
15 εκατ. ευρώ. 

Η δραστηριοποίηση στον 
τομέα των πληρωμών και των 
καρτών (acquiring και issuing) 
επέτρεψε στην εταιρεία να σχε-
διάσει, να αναπτύξει και να προ-
σφέρει νέα καινοτόμα χρημα-
τοοικονομικά προϊόντα, ενώ η 
ενεργοποίηση της άδειας εκκα-
θάρισης συναλλαγών (acquiring) 
επέφερε χαμηλότερες χρεώσεις 
για τους πελάτες της. 

Η Vivabank
Στο σκέλος της χρηματοδό-

τησης επιχειρήσεων, το μοντέ-
λο που αναπτύσσει μέσω της 
Vivabank, προβλέπει την αξιο-
ποίηση κεφαλαίων μέσω SPV. 
Τα κεφάλαια που θα επενδυθούν 
για χρηματοδοτήσεις αποκλει-
στικά εμπορικών επιχειρήσε-
ων, όπως είχε ανακοινωθεί από 
τον επικεφαλής του ομίλου την 
περασμένη χρονιά, ανέρχονται 
σε 500 εκατ. ευρώ. Με βάση το 
συγκεκριμένο μοντέλο, η τρά-
πεζα αναλαμβάνει την αξιολό-
γηση του πελάτη (scoring) και 
λειτουργεί ως ενδιάμεσος για τη 
χρηματοδότηση, παρέχοντας κε-
φάλαια κίνησης, χωρίς όμως να 
αναλαμβάνει πιστωτικό ρίσκο. 
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγει 
να επιβαρύνει τον ισολογισμό 
της και έτσι δεν «απειλείται» από 
τον κίνδυνο να συσσωρεύσει 
κόκκινα δάνεια στο χαρτοφυ-
λάκιό της. Το μοντέλο της Viva 
προβλέπει ότι θα λειτουργεί ως 
utility bank, που θα βασίζεται 
στις τεχνολογικές λύσεις που 
προσφέρει στους πελάτες, ενώ 
τα έσοδά της θα προέρχονται 
αποκλειστικά από προμήθειες. 

Σε διαδικασία ανάδειξης αναδό-
χων έχουν αρχίσει να εισέρχο-
νται τα νέα μεγάλα οδικά έργα 
που προγραμματίζονται στη 
χώρα. Αρχής γενομένης από 
χθες και για τις επόμενες 30 
ημέρες αναμένεται να υποβλη-
θούν προσφορές για έργα συ-
νολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ, 
φουντώνοντας τη μάχη μεταξύ 
των μεγάλων κατασκευαστικών 
ομίλων για την ανάληψη νέων 
συμβάσεων. Με τον τρόπο αυ-
τό, από τα τέλη του 2021 και 
μέχρι το τέλος του πρώτου δι-
μήνου του 2022 οι κατασκευα-
στικές εταιρείες θα έχουν υπο-
βάλει δεσμευτικές προσφορές 
για νέα οδικά έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ. 
Μάλιστα, ορισμένα εξ αυτών θα 
υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ, εγκαι-
νιάζοντας έτσι έναν νέο τρόπο 
υλοποίησης των οδικών αξόνων 
της νέας γενιάς.

Χθες ήταν προγραμματι-
σμένη η κατάθεση δεσμευτι-
κών προσφορών για το τμήμα 
Χερσόνησος - Νεάπολη του Βό-
ρειου Οδικού Αξονα Κρήτης, 
το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω 
ΣΔΙΤ. Πρόκειται για το πρώτο 
από τα τρία τμήματα του εν λό-
γω άξονα για το οποίο θα υπάρ-
ξει ανάδοχος και αναμφίβολα 
ο νικητής θα αποκτήσει προ-
βάδισμα και για τα υπόλοιπα, 
έχοντας καλύτερη γνώση των 
απαιτήσεων του έργου. 

Το εν λόγω τμήμα καλύ-
πτει μια απόσταση 22,5 χλμ., 
με τη διάρκεια της σύμβασης 
να ανέρχεται σε 30 χρόνια, εκ 
των οποίων τα πρώτα τέσσερα 
αφορούν την κατασκευαστι-
κή περίοδο. Το κόστος υπολο-
γίζεται σε 360 εκατ. ευρώ. Το 
συγκεκριμένο έργο διεκδικούν 
οι εταιρείες «Αβαξ» (σε συνερ-
γασία με το επενδυτικό fund 
Marguerite), ο όμιλος Μυτιλη-

ναίου με την Interoll, η ΤΕΡΝΑ 
και η «Ακτωρ Παραχωρήσεις».

Για τις 15 Φεβρουαρίου έχει 
προγραμματιστεί η υποβολή 
προσφορών για το οδικό έρ-
γο Μπράλος - Αμφισσα, προ-
ϋπολογισμού 285 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται για ένα από τα πρώ-
τα έργα που θα χρηματοδοτη-
θούν από το νέο ΕΣΠΑ της πε-
ριόδου 2021-2027. Αντίστοιχα, 
για τις 22 Φεβρουαρίου είναι 

προγραμματισμένη η υποβο-
λή προσφορών για την επέ-
κταση της Λ. Κύμης μέχρι την 
εθνική οδό, ένα έργο της τά-
ξεως των 434 εκατ. ευρώ. Την 
ίδια ημέρα (22 Φεβρουαρίου) 
θα πρέπει να υποβληθούν οι 
προσφορές και για το έργο της 
παράκαμψης Χαλκίδας και Ψα-
χνών, προϋπολογισμού της τά-
ξεως των 210 εκατ. ευρώ. Οπως 
επίσης και για το τμήμα του 
ΒΟΑΚ από τη Νεάπολη μέχρι 
τον Αγιο Νικόλαο, που επίσης 
θα γίνει με τη μορφή δημό-
σιου έργου. Το συγκεκριμένο 
τμήμα είναι ύψους 186 εκατ. 
ευρώ και αφορά τμήμα συνο-
λικού μήκους 15 χιλιομέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι προσφο-
ρές έχουν ήδη υποβληθεί στο 
τέλος του 2021 και για δύο από 
τα μεγαλύτερα ΣΔΙΤ οδικών έρ-

γων. Ο λόγος για τον οδικό άξο-
να Καλαμάτα - Πύλος - Μεθώ-
νη, εκτιμώμενου κόστους 350 
εκατ. ευρώ, και τη νέα Ανατο-
λική Περιφερειακή Οδό Θεσ-
σαλονίκης (Flyover), έργο της 
τάξεως των 370 εκατ. ευρώ. 
Αμφότερα τα έργα διεκδικού-
νται από τις «Αβαξ», «Ακτωρ 
Παραχωρήσεις», ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 
Intrakat και την κοινοπραξία 
της «Μυτιληναίος» με την In-
tertoll Europe. Μάλιστα, υπήρ-
ξαν και συμμαχίες της τελευ-
ταίας στιγμής, καθώς «Αβαξ» 
και «Μυτιληναίος» κατέθεσαν 
από κοινού προσφορά, κάτι το 
οποίο έπραξε και η «Ακτωρ» με 
την Intrakat για την περίπτω-
ση του έργου στην Πελοπόν-
νησο. Η ανάδειξη των προσω-
ρινών αναδόχων αναμένεται 
τις επόμενες ημέρες.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Από τα τέλη 2021  
έως τέλη Φεβρουα- 
ρίου 2022 θα έχουν 
υποβληθεί δεσμευ-
τικές προσφορές 
ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Αλλη μια βιομηχανία τροφίμων, 
η αλλαντοβιομηχανία «Νίκας», 
οδεύει εκτός Χρηματιστηρίου, 
καθώς ο Σπύρος Θεοδωρόπου-
λος, ο οποίος κατέχει πλέον το 
95,05% της εταιρείας, προχώρη-
σε την Παρασκευή σε υποβολή 
δημόσιας πρότασης για την από-
κτηση και των λοιπών μετοχών, 
ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι 
στη συνέχεια θα αποφασιστεί η 
διαγραφή της μετοχής της εται-
ρείας από το ταμπλό του Χ.Α. 
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα σε 
υποβολή δημόσιας πρότασης για 
την απόκτηση του συνόλου των 
μετοχών της εταιρείας και την 
έξοδό της στη συνέχεια από το 
Χ.Α.  προχώρησε και ο Εμ. Κα-
ραμολέγκος για την «Αρτοβιομη-
χανία Καραμολέγκος». 

Η είσοδος της γνωστής αλλα-
ντοβιομηχανίας στο Χ.Α. είχε γί-
νει στις 22 Απριλίου 1991, με την 
ονομαστική αξία της μετοχής να 
ανέρχεται σε 200 δραχμές.

Η δημόσια πρόταση για την 
απόκτηση του 4,95% της «Νί-
κας» από την εταιρεία «Cryred 
Investments Limited» (συμφερό-
ντων Σπ. Θεοδωρόπουλου) προ-
βλέπει προσφερόμενο τίμημα 
για την απόκτηση των μετοχών 
1,24 ευρώ ανά μετοχή, υψηλό-
τερο κατά 42,5% από το τίμημα 
που προσδιορίζεται στην έκθε-
ση αποτίμησης την οποία έκανε 
η Grant Thornton και ανέρχεται 
σε 0,87 ευρώ ανά μετοχή. Η «Νί-
κας» διαθέτει και θυγατρικές στα 
Σκόπια, στη Βουλγαρία και την 
Κύπρο, οι οποίες ωστόσο ακόμη 
δεν έχουν δραστηριότητα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1970 
από τον Παναγιώτη Νίκα και από 
την πρώτη στιγμή καινοτόμησε. 
Ηταν η πρώτη εταιρεία που το 
1972 παρασκεύασε παριζάκι και 

η πρώτη που δημιούργησε αλλα-
ντικά σε τετράγωνο σχήμα για 
την παρασκευή τοστ. Το 1991 
έγινε η εισαγωγή της στο Χ.Α. 
και η κατασκευή του εργοστασί-
ου στον Αγιο Στέφανο, εκεί που 
βρίσκεται και σήμερα. 

Το 2003 ο Παναγιώτης Νίκας 
αποφασίζει να πουλήσει την αλ-
λαντοβιομηχανία στην Global 
Finance του Αγγελου Πλακόπη-
τα. Η πρώτη εμπλοκή του Σπύ-
ρου Θεοδωρόπουλου με τη «Νί-
κας» ήταν τον Αύγουστο του 

2011, όταν αποφάσισε να ανα-
λάβει ομολογίες 5,4 εκατ. ευρώ 
της εταιρείας, πάνω από το 50% 
δηλαδή του μετατρέψιμου ομολο-
γιακού δανείου συνολικού ύψους 
10 εκατ. ευρώ που εξέδωσε τότε 
η αλλαντοβιομηχανία. Τον Οκτώ-
βριο του 2012, η «Νίκας» προχώ-
ρησε στην έκδοση νέου μετα-
τρέψιμου ομολογιακού δανείου 
ύψους 3 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων το 1,5 εκατ. ευρώ καλύφθηκε 
από την Chipita και το άλλο 1,5 
εκατ. ευρώ από τη Eurobank.Δύο 
χρόνια μετά, τον Νοέμβριο του 
2014, η Chipita κατέθεσε στις 
πιστώτριες τράπεζες πρόταση 
εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου 
μετοχών της «Νίκας». Η οριστική 
συμφωνία ανάμεσα στην Chipita 
και τις τράπεζες υπεγράφη τελι-
κά στα τέλη του 2016. 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Εκτός Χρηματιστηρίου
Αθηνών οδεύει
η μετοχή της «Νίκας»

Πέφτουν οι υπογραφές για τη Viva Wallet

Διαγωνισμοί για οδικά έργα 1,4 δισ. ευρώ

Σήμερα ανακοινώνεται το ντιλ για την εξαγορά της από την JP Morgan – Το 53% διατηρούν οι ιδρυτές X. Καρώνης και Μ. Αντύπας

 Δημόσια πρόταση 
για την απόκτηση και 
των λοιπών μετοχών 
από τον Σπύρο 
Θεοδωρόπουλο.

Για χθες ήταν προγραμματισμένη η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για το τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη 
του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ
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Ισχυρό δέλεαρ  
για την επένδυση  
αποτέλεσε η παρουσία 
του ομίλου Viva σε 23 
ευρωπαϊκές χώρες ως 
ίδρυμα ηλεκτρονικού 
χρήματος.

Η Viva είναι η πρώτη ευρωπαϊκή neobank που βασίζεται αποκλειστικά στο cloud. Διαθέτει υποδομή εξ ολοκλήρου 
στο Microsoft Azure cloud και παρέχει υπηρεσίες σε 19 διαφορετικές γλώσσες και πληρωμές σε 10 νομίσματα.
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Ενα ακόμη βήμα προς τη δημιουρ-
γία ενός ομίλου ο οποίος πέρα από 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων στις 
κατηγορίες των τεχνολογικών 
καταναλωτικών ειδών –μικρών 
και μεγάλων ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών συσκευών– θα παρέ-
χει και ευρεία ποικιλία υπηρεσι-
ών έκανε η Public. Χθες ο όμιλος 
Public ανακοίνωσε την απόκτηση 
του 50% της εταιρείας iRepair, η 
οποία ειδικεύεται στις επισκευ-
ές κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ 
και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
μεταξύ αυτών και των συσκευών 
της Apple. Η υλοποίηση της συ-
νεργασίας του Public Group και 
της iRepair ξεκινά με 4 σημεία 
σέρβις iRepair να έχουν δημιουρ-
γηθεί εντός των καταστημάτων 
Public στο εμπορικό κέντρο The 
Mall Athens, στη Γλυφάδα, στο 
Σύνταγμα και στον Πειραιά. Επι-
πλέον σημεία σέρβις iRepair σε 
Ελλάδα και Κύπρο θα δημιουργη-
θούν το 2022 και το 2023 με την 
υποστήριξη μιας εκτενούς ομάδας 
που θα δραστηριοποιείται σε 100 
και πλέον φυσικά σημεία και θα 
απασχολεί 350 εξειδικευμένους 
τεχνικούς έως το τέλος του 2024. 
Ο Κρις Χάμπερτ, ιδρυτής και βα-
σικός μέτοχος της iRepair, θα εί-
ναι ο διευθύνων σύμβουλός της 
και θα ηγηθεί του νέου σχήματος 
συνεργασίας. Σταδιακά, καθώς 
οι τεχνικοί της iRepair είναι από 
τους λίγους στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο που διαθέτουν πιστοποίη-
ση από την Apple ώστε να ανα-
λαμβάνουν την επισκευή iPhone, 
iPad, iMac και MacBook με αυθε-
ντικά ανταλλακτικά, η συνεργα-
σία επεκτείνει και την πρόσβα-
ση των πελατών στην εγγύηση 
που προσφέρει ο κατασκευαστής. 
Προσεχώς θα ενταχθούν στα ση-
μεία σέρβις iRepair στα καταστή-
ματα Public και άλλες για την αγο-
ρά υπηρεσίες.

Η iRepair ιδρύθηκε το 2007 
από τον Κρις Χάμπερτ, με την αρ-

χή να γίνεται από ένα μικρό κα-
τάστημα στη Γλυφάδα, το οποίο 
απασχολούσε τρεις τεχνικούς. Σή-
μερα η εταιρεία διαθέτει 56 ση-
μεία και πάνω από 200 τεχνικούς 
σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εντός του α΄ τριμήνου η 
Public, όπως είχε αποκαλύψει 
ο επικεφαλής της εταιρείας, Ρό-
μπυ Μπουρλάς, σε πρόσφατη συ-
νέντευξή του στην «Καθημερι-

νή» της Κυριακής, αναμένεται 
να ξεκινήσει πιλοτικά στην Κύ-
προ και την παροχή υπηρεσι-
ών εγκατάστασης κι επισκευής 
για τις μεγάλες οικιακές συσκευ-
ές μέσω της Douleutaras, στην 
οποία πέρυσι ο μητρικός όμιλος 
Olympia απέκτησε πλειοψηφικό 
ποσοστό. Στόχος είναι η εν λό-
γω υπηρεσία να παρέχεται μέσα 
στο 2022 και στην Ελλάδα. Επί-
σης, ο όμιλος Public σχεδιάζει τη 
δημιουργία ή εξαγορά εταιρείας 
διανομών προκειμένου να βελτι-
ώσει σημαντικά το κομμάτι τού 
last mile, της παράδοσης δηλα-
δή των παραγγελιών στον τελικό 
καταναλωτή, καθώς και τη δρα-
στηριοποίηση στην κατηγορία 
των ηλεκτρονικών πληρωμών 
(fintech), μέσω επίσης της δημι-
ουργίας νέας εταιρείας ή εξαγο-
ράς υφιστάμενης. Επίσης, δημι-
ουργεί μια εταιρεία ανάπτυξης 

τεχνολογιών πληροφορικής (IT 
Development), η οποία θα ανα-
πτύξει τεχνολογικές λύσεις για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο του ομίλου.

Η στρατηγική της Public για 
τη δημιουργία ενός υπερομίλου 
στον κλάδο των τεχνολογικών 
καταναλωτικών προϊόντων ου-
σιαστικά «ενεργοποιήθηκε» μετά 
την πρόσφατη αλλαγή στη μετοχι-
κή σύνθεση του κοινοπρακτικού 
σχήματος Public - MediaMarkt. 
Στο εν λόγω σχήμα πλέον η Pub-
lic κατέχει το 98% και η γερμα-
νική MediaSaturn Holding μόλις 
2%, έναντι 75% και 25% μέχρι 
πρόσφατα. Στο πλαίσιο των αλ-
λαγών αυτών δημιουργήθηκε και 
το νέο εταιρικό σχήμα, ο όμιλος 
Public, όπου θα ενταχθούν βεβαί-
ως η λιανεμπορική δραστηριότη-
τα των καταστημάτων Public και 
MediaMarkt, καθώς και όλες οι 
άλλες εταιρείες (Douleutaras κ.ά.).

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου ανα-
μένεται να κατατεθούν προσφο-
ρές για την τριακονταετή παρα-
χώρηση της έκτασης εμβαδού 
1.450 στρεμμάτων στον Ασπρό-
πυργο, όπου έχουν αναπτυχθεί 
εμπορευματικός σιδηροδρομικός 
σταθμός και σταθμός διαλογής 
(ΕΣΣΣΔΙ), έργο που είναι γνωστό 
ως Θριάσιο ΙΙ. Η παράταση δό-
θηκε από τη Γενική Γραμματεία 
Υποδομών του υπουργείου Υπο-
δομών, ύστερα από αιτήματα εν-
διαφερόμενων εταιρειών, με την 
αρχική καταληκτική ημερομηνία 
να είναι η 26η Ιανουαρίου.  Στον 
εμπορευματικό σιδηροδρομικό 
σταθμό και σταθμό διαλογής Θρι-
ασίου Πεδίου, κυριότητας του 
ΟΣΕ, έχουν ήδη κατασκευαστεί 
και υφίστανται σιδηροδρομικές 
υποδομές, δρόμοι, σιδηροδρο-
μικός σταθμός διαλογής, χώροι 
εναπόθεσης φορτίων, χώροι τε-
λωνείου, γραφεία και άλλα κτί-
ρια υποστηρικτικών υπηρεσιών. 
Επίσης, στον ΕΣΣΣΔΙ βρίσκονται 
τρία κτίρια (Κ1, Κ2, Κ3), που μαζί 
με τον περιβάλλοντα χώρο τους 
(συνολικά περίπου 138 στρέμμα-
τα) δεν περιλαμβάνονται στον 
χώρο παραχώρησης, ενώ οι μέ-
χρι σήμερα εκτελεσθείσες εργα-
σίες έλαβαν χώρα κατά τις περι-
όδους 1994-1999, 2000-2006 (α΄ 
φάση ανάπτυξης) και 2007-2013 
(β΄ φάση ανάπτυξης).

Ωστόσο, οι εργασίες που 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σή-
μερα επιτρέπουν τη βασική 
λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ. Εχουν 
δηλαδή υλοποιηθεί σιδηροδρο-
μική και οδική υποδομή, δίκτυα 
και ηλεκτρομηχανολογικός εξο-
πλισμός, όπως και κτιριακά έρ-
γα σιδηροδρομικής υποδομής, 

εργασίες σηματοδότησης και 
ηλεκτροκίνησης. Ως εκ τούτου, 
προκειμένου να είναι λειτουρ-
γική η εγκατάσταση, θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί σειρά εργασιών 
κατασκευής κτιρίων, ενώ απαι-
τείται η προμήθεια και εγκα-
τάσταση ειδικού εξοπλισμού. 

Αυτό είναι και το αντικείμενο 
που θα αναλάβει να υλοποιή-
σει ο παραχωρησιούχος που θα 
επιλεγεί μέσω του διεθνούς δια-
γωνισμού. Ουσιαστικά, το σκέ-
λος της κατασκευής του έργου, 
του οποίου ο εκτιμώμενος προ-
ϋπολογισμός (όπως προκύπτει 
από το τεύχος διαβούλευσης) 
ανέρχεται σε 561,7 εκατ. ευρώ, 
περιλαμβάνει σιδηροδρομικό 
σύστημα, χώρο μεταφόρτωσης 
συνδυασμένων μεταφορών και 
αριθμό απαραίτητων εγκατα-

στάσεων, όπως κέντρο διοίκη-
σης και ελέγχου.

Στον χώρο παραχώρησης ανα-
μένεται να προσφέρονται υπη-
ρεσίες σε συρμούς, σε βαγόνια 
και σε φορτία. Οι σχετικές υπη-
ρεσίες σε συρμούς και βαγόνια 
αφορούν γενικά τη διευθέτη-
ση και στάθμευση αυτών στον 
σταθμό και λοιπές υπηρεσίες συ-
ντήρησης, επισκευής και πλύ-
σης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων 
και λοιπού φορτίου) περιλαμβά-
νουν κυρίως τη μεταφόρτωση και 
αποθήκευση αυτών, καθώς και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 
εμπορευματοκιβώτια (πλήρωσης 
- κένωσης, επισκευής, πλύσης 
κ.λπ.). Στον χώρο παραχώρησης 
θα λειτουργεί τελωνείο για τα 
εισαγόμενα εμπορεύματα που 
δεν έχουν υποστεί εκτελωνισμό. 

Η κατασκευαστική περίοδος 
του Θριασίου ΙΙ διαρκεί 18 μήνες, 
με τα τεύχη του διαγωνισμού 
να προβλέπουν εφάπαξ οικονο-
μικό αντάλλαγμα, ύψους κατ’ 
ελάχιστον 20 εκατ. ευρώ, που 
θα εισπράξει ο ΟΣΕ ως κύριος 
του έργου. Ο οργανισμός θα ει-
σπράττει και ετήσιο εγγυημένο 
αντάλλαγμα (ΕΕΑ) για όλη την 
περίοδο της παραχώρησης, του 
οποίου η αξία θα υπολογίζεται 
ως ποσοστό 60% επί του εκά-
στοτε ετήσιου μεταβλητού οι-
κονομικού ανταλλάγματος που 
θα προσδιορίσει κάθε διαγωνι-
ζόμενος στην οικονομική προ-
σφορά του.  Σημειώνεται ότι το 
Θριάσιο ΙΙ βρίσκεται δίπλα στην 
έκταση 588 στρεμμάτων όπου η 
κοινοπραξία Goldair - ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ 
έχει επιλεγεί, ύστερα από διεθνή 
διαγωνισμό, για να κατασκευά-
σει εμπορευματικό κέντρο μέσω 
επένδυσης 150 εκατ. ευρώ. 

Η υλοποίηση της συνεργασίας του Public Group και της iRepair ξεκινά με 4 σημεία σέρβις iRepair να έχουν δημιουργη-
θεί εντός των καταστημάτων Public στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, στη Γλυφάδα, στο Σύνταγμα και στον Πειραιά.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Οι τεχνικοί της iRepair 
διαθέτουν πιστο- 
ποίηση από την Apple 
για την επισκευή 
iPhone, iPad, iMac  
και MacBook με αυθε-
ντικά ανταλλακτικά.

Το έργο  
έχει συνολική αξία 
561,7 εκατ. ευρώ.

Εξαγορά του 50% της iRepair
από τον όμιλο της Public

Τέλη Φεβρουαρίου οι προσφορές για Θριάσιο ΙΙ

H εταιρεία ειδικεύεται στις επισκευές κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ και υπολογιστών

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Πρόγραμμα ενισχύσεων
της διανοητικής ιδιοκτησίας ΜμΕ

Πρώτος απολογισμός
βιωσιμότητας από την ΕΥΑΘ

Διαγωνισμός για οικολογικά
- καινοτόμα προϊόντα διατροφής

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο Δια-
νοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO), με τη συνεργασία των 
Εθνικών Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εφαρμόζει από 
τις 10 Ιανουαρίου, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ένα πρόγραμμα 
ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κρατών - με-
λών της Ε.Ε. Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα καλύπτεται η χρη-
ματοδότηση του 75% των τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή 
σχεδίου και σήματος της Ε.Ε. ή κοινοτικού σχεδίου, καθώς και 
το 50% των τελών αίτησης διεθνούς σήματος για χώρες εκτός 
της Ε.Ε., μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση. Επι-
πλέον, χρηματοδοτείται το 50% των τελών εθνικού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, μέχρι του ποσού των 750 ευρώ ανά επιχείρηση. 
Η πρωτοβουλία είναι η πρώτη από μια σειρά δράσεων που θα 
ακολουθήσουν τα επόμενα δύο χρόνια και σκοπό έχει να θέσει 
τη διανοητική ιδιοκτησία στην υπηρεσία κυρίως των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), ώστε αυτές να εφοδιασθούν 
και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα άυλα περιουσιακά τους δι-
καιώματα επί σημάτων, σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Τον πρώτο της απολογισμό βιωσιμότητας για τα έτη 2019-2020 δη-
μοσίευσε η ΕΥΑΘ, με στόχο την ενημέρωση μετόχων και κατα-
ναλωτών για τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της 
επιδόσεις κατά το διάστημα αυτό. Ο απολογισμός βιωσιμότητας 
της εισηγμένης καταγράφει και αναλύει δράσεις και μετρήσεις 
που διενεργήθηκαν σε όλους τους κρίσιμους δείκτες ESG (Envi-
ronmental - Social - Governance / περιβάλλον, κοινωνία, εταιρική 
διακυβέρνηση), θέτοντας ταυτόχρονα στόχους και δεσμεύσεις 
της εταιρείας για το μέλλον με βάση ακριβώς τον περιβαλλοντικό 
πυλώνα, τον κοινωνικό και τον πυλώνα της εταιρικής διακυβέρ-
νησης. Ο απολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα τoυ 
οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards), το διε-
θνές πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000 και τις 
10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ Global Compact.

Την προκήρυξη του 12ου εθνικού 
διαγωνισμού για τη δημιουργία 
οικολογικών - καινοτόμων προ-
ϊόντων διατροφής, Ecotrophelia 
2022 ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφί-
μων και Ποτών (ΣΕΒΤ). Ο ΣΕΒΤ 
καλεί τους φοιτητές να συμμετά-
σχουν και φέτος στον εθνικό δι-
αγωνισμό, να παρουσιάσουν τις 
καινοτόμες ιδέες τους και να ξε-
χωρίσουν, δημιουργώντας πρωτο-
ποριακά προϊόντα διατροφής. Σκο-
πός του διαγωνισμού είναι αφενός 
να υποστηρίξει τους νέους Ελλη-
νες φοιτητές, που ασχολούνται με 
την επιστήμη των τροφίμων και αφετέρου να προβάλει τις δυ-
νατότητές τους και το δημιουργικό τους πνεύμα, αποτελώντας 
ένα φυτώριο καινοτόμων ιδεών για τη βιομηχανία. O διαγωνι-
σμός είναι ανοικτός σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας, οι οποίοι καλούνται 
να δημιουργήσουν ένα προϊόν διατροφής, που θα παρουσιάζει 
οπωσδήποτε στοιχεία οικολογικής καινοτομίας και το οποίο θα 
τεθεί σε γευστική δοκιμή από την Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης. 
Η νικήτρια ομάδα του εθνικού διαγωνισμού θα συμμετέχει σε 
δεύτερη φάση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Ecotrophelia 2022, 
που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο. Στον ευρω-
παϊκό διαγωνισμό θα λάβουν μέρος όλες οι νικήτριες ομάδες ευ-
ρωπαϊκών χωρών που θα έχουν αναδειχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Για τη συμμετοχή στον εθνικό διαγωνισμό οι καταληκτικές 
ημερομηνίες είναι:
– Παρασκευή 1 Απριλίου 2022: Υποβολή φόρμας συμμετοχής.
– Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022: Υποβολή αναλυτικού τεχνικού 
φακέλου.

Ελληνικό
περίπτερο
στο Σάο Πάολο

Υπεγράφη 
από τον περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργο Πατούλη η σύμβαση αντι-
πλημμυρικού έργου, μετά και την 
ανάδειξη του αναδόχου,  παρου-
σία της αντιπεριφερειάρχη Πειραιά  
Σταυρούλας  Αντωνάκου και του 
δημάρχου Πειραιά  Γιάννη Μώρα-
λη. Πρόκειται για την  κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων στην περιοχή των οδών 
Χαλκίδος και Βαλαωρίτου, στη Δ΄ 
Δημοτική Κοινότητα, με χρηματοδό-
τηση  9.300.000 ευρώ από ιδίους  
πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 
Στόχος της σημαντικής αυτής πα-
ρέμβασης ευρείας έκτασης είναι 
η αντιμετώπιση των πλημμυρικών 
φαινομένων που πλήττουν τη συ-
γκεκριμένη περιοχή και τον ευρύ-
τερο Πειραιά. «Είμαστε ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι για το διαδημοτι-
κό αυτό αντιπλημμυρικό έργο, κα-
θώς επιλύεται ένα πολύ σημαντικό 
πρόβλημα για τους Παλαιοκοκκι-
νιώτες και την ευρύτερη περιοχή» 
δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά.

Ελληνικό ομαδικό περίπτερο 
διοργανώνει το Ελληνογερμα-
νικό Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο στη Διεθνή 
Εκθεση Τροφίμων και Ποτών, 
Anufood Brazil 2022 του Εκ-
θεσιακού Οργανισμού της Κο-
λωνίας, η οποία θα λάβει χώρα 
από τις 12 έως τις 14 Απριλίου 
στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. 
Οσοι συμμετάσχουν στο ελ-
ληνικό ομαδικό περίπτερο  θα 
έχουν τη δυνατότητα να προ-
βάλουν τα προϊόντα τους σε 
μία αγορά 212 εκατ. κατανα-
λωτών, καθώς και στις αγορές 
άλλων χωρών της Λατινικής 
Αμερικής. Οι ενδιαφερόμενες 
εταιρείες έχουν προθεσμία να 
δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 
10 Φεβρουαρίου στο e-mail: 
~y.patsiavos@ahk.com.gr.

Στον χώρο παραχώρησης αναμένεται να προσφέρονται υπηρεσίες σε 
συρμούς, βαγόνια και φορτία και θα λειτουργεί τελωνείο για τα εισαγόμε-
να εμπορεύματα που δεν έχουν υποστεί εκτελωνισμό. 

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ
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Φρένο σε επενδύσεις διαχει-
ριστών ρεύματος και φυσικού 
αερίου με χρηματοδότηση από 
τους καταναλωτές χωρίς αντα-
ποδοτικότητα βάζει η ΡΑΕ. 

«Είμαστε εδώ για να προστα-
τεύουμε τον πολίτη και όχι τα 
κέρδη των διαχειριστών», δήλω-
σε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο 
πρόεδρος της ΡΑΕ, κ. Αθανάσιος 
Δαγούμας, αποκαλύπτοντας ότι 
μέχρι στιγμής εκτός από το πρό-
στιμο ύψους 5 εκατ. ευρώ στον 
ΑΔΜΗΕ για καθυστερήσεις στο 
έργο του Δυτικού Διαδρόμου, 
έβαλε «φρένο» και στα σχέδια 
του ΔΕΣΦΑ για χρηματοδότηση 
δύο επενδύσεων, και συγκεκρι-
μένα της συμμετοχής του στο 
project FSRU Αλεξανδρούπολης 
και της υπόγειας αποθήκης φυ-
σικού αερίου στο εξαντλημένο 
κοίτασμα της Νότιας Καβάλας, 
από τους καταναλωτές. 

«Ο ΔΕΣΦΑ ήθελε να επενδύ-
σει με χρήματα των καταναλω-
τών σε μη ρυθμιζόμενες δραστη-
ριότητες, βάλαμε τα όρια που 
πρέπει, προσαρμόστηκε και δε-
σμεύθηκε ότι το επόμενο 18μη-
νο θα προχωρήσει σε μια νέα 
δομή διαχωρισμού των ρυθμιζό-
μενων και μη ρυθμιζόμενων χρε-
ώσεων», είπε χαρακτηριστικά ο 
πρόεδρος της ΡΑΕ αναφερόμε-
νος στη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ 
στον FSRU Αλεξανδρούπολης 
που οριστικοποιήθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα. 

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν σε 
σχέση με την επένδυση της υπό-
γειας αποθήκης Καβάλας, όπου 
απαντώντας σε ερώτηση σχετι-
κά με το πότε θα προχωρήσει η 
έγκριση του Κανονισμού Τιμο-
λόγησης, που αποτελεί προαπαι-
τούμενο για την έναρξη της δεύ-
τερης φάσης του διαγωνισμού 
παραχώρησης από το ΤΑΙΠΕΔ, 
αποκάλυψε ότι ο ΔΕΣΦΑ απαι-

τούσε να ενταχθεί στο έργο και 
ένας δεύτερος αγωγός, αντίστοι-
χος του υφιστάμενου κεντρικού 
αγωγού της χώρας, και να χρη-
ματοδοτηθεί από τους κατανα-
λωτές. «Είναι δυνατόν να ζητάνε 
έναν διπλό αγωγό, να πληρώ-
σουν οι Ελληνες καταναλωτές 1 

δισ. ευρώ για να βγάζουν κέρδη 
οι διαχειριστές; Είναι ντροπή, 
αλλά αυτή είναι η πραγματικό-
τητα», τόνισε και με σαφήνεια 
υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις 
θα λαμβάνονται στη βάση με-
λετών κόστους - οφέλους.

«Οι διαχειριστές θα πρέπει 
να σέβονται τους καταναλωτές. 
Θα ελέγχουμε την ανταποδοτι-
κότητα των έργων αλλά και το 
κατά πόσον τηρούνται τα χρο-
νοδιαγράμματα και θα παρεμ-
βαίνουμε», είπε και προανήγ-
γειλε περιορισμούς στο WACC 
(μεσοσταθμικό κόστος κεφα-
λαίου) και premium στη βάση 
ανάλυσης κόστους - οφέλους. 
«Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα 

και θα πρέπει οι δαπάνες των 
διαχειριστών να το αντιπροσω-
πεύουν αυτό. Δεν είμαστε αποι-
κία», συμπλήρωσε στον ίδιο τόνο 
ο πρόεδρος της ΡΑΕ και σε ό,τι 
αφορά το premium σημείωσε ότι 
«δεν χαρίζονται, δίνονται όταν 
υπάρχει ανάλυση κόστους - οφέ-
λους». Αν το όφελος είναι παρά 
πολύ μεγάλο και το έργο χρειά-
ζεται να γίνει το συντομότερο 
δυνατόν, τότε δίνεται και μεγάλο 
premium, αν δεν είναι τόσο με-
γάλο το όφελος και το έργο δεν 
επείγει, τότε δεν υπάρχει και λό-
γος να δοθεί μεγάλο premium, 
σημείωσε, στέλνοντας ουσιαστι-
κά μήνυμα στον ΑΔΜΗΕ και στις 
διεκδικήσεις του για αυξημένο 

Wacc, 2,5% επί του εγκεκριμέ-
νου 6,5%, αντίστοιχο δηλαδή 
με το Wacc που ενέκρινε η ΡΑΕ 
για την ηλεκτρική διασύνδεση 
Κρήτης - Αττικής και για τη δια-
σύνδεση των Δωδεκανήσων και 
του Βορειοανατολικού Αιγαίου, 
συνολικού κόστους 2,4 δισ. ευ-
ρώ (1,5 δισ. ευρώ και 900 εκατ. 
ευρώ αντίστοιχα). 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, η υλοποί-
ηση αυτών των έργων με αυξη-
μένο Wacc θα αυξήσει το κόστος 
κατά 600 εκατ. ευρώ (σχεδόν 50 
εκατ. ευρώ κατ’ έτος) και κατ’ 
επέκταση θα επιβαρύνει τα νοι-
κοκυριά και τις επιχειρήσεις της 
χώρας μέσω των χρεώσεων χρή-
σης συστήματος.

Της XΡΎΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΎ 

«Είμαστε εδώ για 
να προστατεύουμε 
τον πολίτη και όχι  
τα κέρδη των διαχει- 
ριστών», δήλωσε χθες 
ο πρόεδρος της ΡΑΕ.

«Οχι» ΡΑΕ
σε πρόσθετες
επιβαρύνσεις
των καταναλωτών
Μπλόκο στα σχέδια των διαχειριστών
ρεύματος και φυσικού αερίου

Η ΡΑΕ εκτός από το πρόστιμο ύψους 5 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ για καθυστερήσεις στο έργο του Δυτικού Διαδρόμου, έβαλε «φρένο» και στα σχέδια του 
ΔΕΣΦΑ για χρηματοδότηση του project FSRU Αλεξανδρούπολης και της υπόγειας αποθήκης αερίου στη Νότια Καβάλα από τους καταναλωτές.

Μια αγορά ηλεκτρισμού με πολλές 
«μαύρες τρύπες», την οποία η ΡΑΕ 
επιχειρεί να συνετίσει κυρίως με 
πρόστιμα και δευτερευόντως με 
διαρθρωτικές παρεμβάσεις, απο-
καλύπτει η χθεσινή παρουσίαση 
του προέδρου της αρμόδιας Αρ-
χής, Αθανασίου Δαγούμα, για τις 
ενέργειες που έχει αναλάβει, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
για την ενίσχυση της διαφάνειας 
και του ανταγωνισμού. 

Οπως είπε ο κ. Δαγούμας, έχει 
επιβάλει ήδη πρόστιμα σε πέντε 
προμηθευτές ρεύματος για λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές προς τους 
διαχειριστές, προηγούμενων 
ετών ύψους 340 εκατ. ευρώ. Το 
μέτρο, ωστόσο, δεν φαίνεται να 
έχει αποδώσει, αφού, σύμφωνα 
με τον ίδιο, έχει καλέσει σε ακρό-
αση 12 προμηθευτές για οφειλές 

των τελευταίων δύο ετών (2020 
και 2021) μετά την ολοκλήρωση 
σχετικού ελέγχου και εάν απαιτη-
θεί θα επιβάλει εκ νέου πρόστιμα. 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά το 
κατά πόσον ανταποκρίνονται οι 
προμηθευτές στους διακανονι-
σμούς που έχουν κάνει με τους 
διαχειριστές για την αποπληρω-
μή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
αναγνωρίζοντας ότι «αυτό είναι 
ένα από τα πολλά μέτωπα που 

έχει να αντιμετωπίσει» προκει-
μένου η κατάσταση να μην εξελι-
χθεί σε συστημικό κίνδυνο. 

Σε περίπτωση που οι διακανο-
νισμοί δεν τηρούνται, η ΡΑΕ θα 
περιοριστεί απλώς να δημοσιο-
ποιεί τους συνεπείς προμηθευτές, 
όπως και αυτούς που ακολουθούν 
διαφανή τρόπο τιμολόγησης, μο-
ντέλο που όπως είπε ο κ. Δαγού-
μας εφαρμόζεται στην Ιρλανδία 
και την Ολλανδία. 

Στην αγορά ηλεκτρισμού, σύμ-
φωνα με τη χθεσινή παρουσίαση 
του προέδρου της ΡΑΕ, λειτουρ-
γούν επίσης 2 εκατομμύρια με-
τρητές με μη υπαρκτούς ή καθό-
λου ΑΦΜ, κάτι λιγότερο δηλαδή 
από το 1/3 του συνόλου των 7,5 
εκατομμυρίων μετρητών των οι-
κιακών καταναλωτών. Για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος 

η ΡΑΕ έχει εισηγηθεί τη σύνδεση 
των μετρητών ρεύματος με την 
ΑΑΔΕ, με την οποία και βρίσκε-
ται σε συζητήσεις.

Οι τιμές ρεύματος
Σε ό,τι αφορά ωστόσο τις τι-

μές ρεύματος, ο πρόεδρος της 
ΡΑΕ επιχείρησε να εμφανίσει 
μια εικόνα αντίστοιχη του μέ-
σου ευρωπαϊκού όρου τόσο για 
τη χονδρική αγορά όσο και για 
τη λιανική, και να αντιπαρέλθει 
τον χαρακτηρισμό της ελληνι-
κής αγοράς ως της ακριβότερης 
της Ευρώπης, παρουσιάζοντας 
σε πολλές περιπτώσεις παραπλα-
νητικά στοιχεία. Για παράδειγμα 
παρουσίασε πίνακα που εμφανί-
ζει να περνάει το 65%-70% της 
χονδρεμπορικής αγοράς στην τε-
λική τιμή για να υποστηρίξει ότι 

κινείται στον αντίστοιχο μέσο 
όρο της Ευρώπης, παρουσιάζο-
ντας στοιχεία της περιόδου 2015 
με πρώτο εξάμηνο του 2021. Πε-
ρίοδος δηλαδή που το 65% της 
κατανάλωσης που ελέγχεται από 
τη ΔΕΗ δεν ήταν συνδεδεμένο με 
τη χονδρεμπορική τιμή, αφού η 
ΔΕΗ εφάρμοσε για πρώτη φορά 
Ρήτρα Αναπροσαρμογής τον Αύ-
γουστο του 2021. 

Ο κ. Δαγούμας ανασκεύασε 
πάντως έπειτα από ερώτηση και 
σχετική επισήμανση της «Κ», πα-
ραδεχόμενος ότι στο β΄ εξάμηνο 
του 2021 το 100% του κόστους 
της χονδρικής περνάει αυτομά-
τως στους καταναλωτές έναντι 
του 35% που ισχύει για παράδειγ-
μα στη Γερμανία. Ο κ. Δαγούμας 
απέδωσε τη διαφοροποίηση αυ-
τή στο γεγονός ότι στην Ελλά-

δα είναι περιορισμένα τα διμερή 
συμβόλαια και τόνισε ότι η ΡΑΕ 
δρομολογεί ήδη μέτρα για την 
ενίσχυση των διμερών συμβολαί-
ων. Ο ίδιος απέδωσε τις υψηλές 
τιμές χονδρικής στην ελληνική 
αγορά και στο μείγμα καυσίμου, 
όπου το φυσικό αέριο καλύπτει το 
45% των αναγκών. Σε ό,τι αφορά 
την εξέλιξη των τιμών εκτίμησε 
ότι θα παραμείνουν ευμετάβλη-
τες λόγω της αβεβαιότητας γύρω 
από το ουκρανικό ζήτημα. Εκτί-
μησε μάλιστα, ανατρέχοντας στα 
στοιχεία που παρουσίασε ο ΑCER 
στο άτυπο συμβούλιο υπουργών 
Ενέργειας, ότι η δυναμικότητα 
των αγωγών που διέρχονται από 
την Ουκρανία δεν μπορεί να υπο-
κατασταθεί με LNG από τις ΗΠΑ 
και το Κατάρ.

XΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Σε «μαύρη λίστα» θα μπαίνουν οι 
αποκλεισμένοι διευθυντές, δηλα-
δή πρόσωπα που δεν επιτρέπεται 
να ασκούν διοίκηση και διαχείρι-
ση σε νομικά πρόσωπα υπόχρεα 
εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (ΓΕΜΗ) ή να διορίζονται 
ως πληρεξούσιοι σε υποκαταστή-
ματα εταιρειών που εγγράφονται 
στο ΓΕΜΗ. 

Οπου η έννοια της διοίκησης 
και της διαχείρισης των εταιρικών 
υποθέσεων ταυτίζεται με την ιδι-
ότητα του εταίρου, ο αποκλεισμός 
επεκτείνεται και στην εταιρική 
ιδιότητα. Τούτο προβλέπει νομο-
σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης 
για τον εκσυγχρονισμό του ΓΕΜΗ, 
νομοσχέδιο στο οποίο ενσωμα-
τώνεται στην εθνική νομοθεσία 
η κοινοτική οδηγία 2019/1151.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εν 
λόγω νομοσχέδιο το οποίο θα βρί-
σκεται σε δημόσια διαβούλευση 
μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, δημι-
ουργείται στο ΓΕΜΗ ειδικό μη-
τρώο αποκλεισμένων διευθυντών. 

Στο μητρώο ακατάλληλων δι-
ευθυντών θα τίθενται τα πρό-
σωπα που: στερούνται ή έχουν 
περιορισμένη δικαιοπρακτική 
ικανότητα, έχουν τιμωρηθεί στο 
παρελθόν με τις ποινικές διατά-
ξεις των άρθρων 176 έως και 179 
του ν. 4548/2018, έχουν καταδι-
καστεί τελεσίδικα για συμμετο-
χή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, πλαστογραφία, ψευ-
δή βεβαίωση, νόθευση, διακεκρι-
μένη κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη 
ή απάτη με υπολογιστή ή απάτη 
σχετική με τις επιχορηγήσεις, λα-
θρεμπορία, διασυνοριακή απάτη 
σχετικά με τον ΦΠΑ, και σύμφω-
να με τις σχετικές διατάξεις για 
την ποινική προστασία των οικο-
νομικών συμφερόντων της Ευρω-
παϊκής Ενωσης, του ν. 4689/2020  
(Α΄ 103), έχουν συμμετοχή σε 
τρομοκρατικές οργανώσεις, τρο-
μοκρατικά εγκλήματα, νομιμο-
ποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και παιδική ερ-
γασία, και έχουν καταχωρισθεί ως 
ακατάλληλα σε άλλα κράτη-μέλη. 
Το ΓΕΜΗ επικοινωνεί ηλεκτρο-
νικά μέσω του BRIS (Business 
Registers Interconnection 
System) και λαμβάνει πληροφο-
ρίες γι’ αυτόν τον σκοπό.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί 
ότι το εν λόγω άρθρο, το άρθρο 

45, προτείνεται να μην ισχύσει 
άμεσα, με την ψήφιση του νομο-
σχεδίου, αλλά από την 1η Αυγού-
στου 2023.

Αλλα βασικά σημεία του νομο-
σχεδίου είναι τα ακόλουθα:
• Σε αυτούς που εξαιρούνται από 
την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕ-
ΜΗ προστίθενται τα γραφεία αλ-
λοδαπών εταιρειών που εγκαθί-
στανται στην Ελλάδα βάσει του 
αναγκαστικού νόμου 89/1967. Βά-
σει της τελευταίας τροποποίησης 
που έγινε στον α.ν. 89/1967 το 

2021, πρόκειται για εταιρείες λει-
τουργίας τηλεφωνικών κέντρων 
και άλλες. Συγκεκριμένα πρόκει-
ται για αλλοδαπές εταιρείες που 
εγκαθίστανται στην Ελλάδα με 
σκοπό να παρέχουν σε συνδε-
δεμένες με αυτές επιχειρήσεις 
υπηρεσίες: συμβουλευτικού χα-
ρακτήρα, κεντρικής λογιστικής 
υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας 
παραγωγής, προϊόντων διαδικα-
σιών και υπηρεσιών, κατάρτισης 
μελετών, σχεδίων και συμβάσε-
ων,  διαφήμισης και μάρκετινγκ, 

επεξεργασίας στοιχείων, λήψης 
και παροχής πληροφοριών, έρευ-
νας και ανάπτυξης, ανάπτυξης 
λογισμικού, προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
υποστήριξης συστημάτων πλη-
ροφορικής, αποθήκευσης και δι-
αχείρισης αρχείων και πληροφο-
ριών, διαχείρισης προμηθευτών, 
πελατών και εφοδιαστικής αλυ-
σίδας μη συμπεριλαμβανομένης 
της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια 
μέσα, διαχείρισης και εκπαίδευ-
σης ανθρώπινου δυναμικού, και 
δραστηριοτήτων τηλεφωνικού 
κέντρου και τηλεφωνικής πλη-
ροφόρησης που βασίζεται σε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή.
• Από την άλλη καθίστανται πλέ-
ον υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ, 
ενώ μέχρι τώρα δεν ήταν, τα φυ-
σικά πρόσωπα που δραστηριοποι-
ούνται στην πρωτογενή παραγω-
γή (αγρότες κ.λπ.).
• Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
απευθύνονται για τη σύστασή 
τους στην Υπηρεσία Μίας Στάσης 
(ΥΜΣ) οποιουδήποτε επιμελητη-
ρίου, ανεξαρτήτως της έδρας της 
επιχείρησης.
• Δεν επιτρέπεται η σύσταση μέ-
σω ΥΜΣ των εξής εταιρειών: α) 
της νέας εταιρείας που έχει προ-
κύψει από διάσπαση ή συγχώνευ-
ση υφιστάμενων εταιρειών και 
β) των εταιρειών για τις οποίες ο 
νόμος απαιτεί την έγκριση της 
σύστασης από αρμόδια διοικη-
τική αρχή.

• Για τη σύσταση μιας εταιρεί-
ας οι ιδρυτές ή το νόμιμα εξου-
σιοδοτημένο πρόσωπο υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά ή με έγχαρτο 
τρόπο τα εξής: α) αίτηση εξου-
σιοδότησης προς την ΥΜΣ για 
τη διενέργεια των απαραίτητων 
ενεργειών για τη σύσταση της 
εταιρείας και τα απαραίτητα για 
τον σκοπό αυτό στοιχεία και έγ-
γραφα, β) την εταιρική σύμβαση 
ή το καταστατικό της εταιρείας, 
γ) καταβάλλουν το τέλος ενιαί-
ου κόστους σύστασης και, όπου 
προβλέπεται, το τέλος υπέρ της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
• Η ΥΜΣ αυθημερόν ή την επό-
μενη εργάσιμη ημέρα ελέγχει τα 
έγγραφα και κάνει και προέλεγχο 
της επωνυμίας. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν ελλείψεις ή πρέπει να 
γίνουν διορθώσεις, οι ενδιαφερό-
μενοι καλούνται να προσκομίσουν 
τα σχετικά στοιχεία εντός πέντε 
ημερών. Εάν δεν το πράξουν αυτό 
στην προβλεπόμενη προθεσμία, 
τότε η αίτηση για σύσταση της 
εταιρείας απορρίπτεται.
• Με την έγκριση της αίτησης 
χορηγείται μεταξύ άλλων στην 
εταιρεία αριθμός ΓΕΜΗ, της απο-
δίδονται ΑΦΜ και προσωρινός 
κλειδάριθμος για το Taxis, ενώ 
η εταιρεία εγγράφεται και στο 
μητρώο εργοδοτών που τηρείται 
στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης και της 
αποδίδεται Αριθμός Μητρώου Ερ-
γοδότη (ΑΜΕ).

Δύο εκατομμύρια μετρητές ρεύματος με μη υπαρκτούς ή καθόλου ΑΦΜ

«Μαύρη λίστα» αποκλεισμένων διευθυντών δημιουργεί το ΓΕΜΗ

Στο μητρώο ακατάλ-
ληλων διευθυντών θα 
μπαίνουν πρόσωπα που 
μεταξύ άλλων έχουν 
καταδικαστεί για συμ-
μετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία 
και πλαστογραφία.

Στη λίστα θα συμπεριλαμβάνονται όσοι δεν επιτρέπεται να ασκούν διοίκη-
ση και διαχείριση σε νομικά πρόσωπα υπόχρεα εγγραφής στο Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ή να διορίζονται ως πληρεξούσιοι σε υποκαταστήματα 
εταιρειών που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Α.
P.

Αποτελούν περίπου 
το 1/3 του συνόλου 
των 7,5 εκατ. μετρητών 
των οικιακών 
καταναλωτών.
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Εντείνονται οι αντιδράσεις κα-
τά του σχεδίου απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
επέκταση της Πράσινης Ταξι-
νομίας στην πυρηνική ενέρ-
γεια και στο φυσικό αέριο. Η 
γερμανική κυβέρνηση το Σάβ-
βατο έστειλε επίσημη επιστο-
λή στην Κομισιόν με την οποία 
τάσσεται κατά του χαρακτηρι-
σμού της πυρηνικής ενέργειας 
ως βιώσιμης, αφήνοντας μά-
λιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο 
–όπως έχουν ήδη κάνει η Αυ-
στρία και το Λουξεμβούργο– 
να προσφύγει κατά της από-
φασης στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Στην ίδια επιστολή, πάντως, 
η Γερμανία επανέλαβε τη στή-
ριξή της για τον ρόλο του φυ-
σικού αερίου στην πράσινη 
μετάβαση. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Κ», μάλιστα, το 
Βερολίνο και η Αθήνα συντάσ-
σονται σε μια προσπάθεια να 
αυξηθεί το όριο εκπομπών για 
τις μονάδες φυσικού αερίου 
στα 350 γραμμάρια ισοδύνα-
μου CO2 ανά KWh, αντί των 
270 γραμμαρίων που περιλαμ-
βάνονται στο σχέδιο απόφα-
σης της Κομισιόν. Ωστόσο, την 
περασμένη εβδομάδα διέρρευ-

σε η κριτική της Πλατφόρμας 
για τη Βιώσιμη Χρηματοδότη-
ση, ενός σώματος που συστά-
θηκε για να συμβουλεύσει την 
Ε.Ε. για το πώς θα επιτύχει την 
κλιματική ουδετερότητα έως 
το 2050, ειδικά για την επιλο-
γή υπαγωγής του φυσικού αε-
ρίου υπό την πράσινη ετικέτα 
(ακόμα και με το όριο των 270).

Σχετικά με το φυσικό αέριο, 
στη γερμανική επιστολή ανα-

φέρεται ότι οι μονάδες παρα-
γωγής ηλεκτρισμού με τη χρή-
ση του καυσίμου «μπορούν να 
διευκολύνουν την ταχεία με-
τάβαση στις ανανεώσιμες μορ-
φές ενέργειας και στη μείωση 
των εκπομπών στον ενεργει-
ακό τομέα συνολικά». Το ζή-
τημα αποτέλεσε αγκάθι στις 
διαπραγματεύσεις για τον σχη-
ματισμό της νέας κυβέρνησης 
στη Γερμανία, καθώς οι Πρά-
σινοι, σε αντίθεση με το SPD 

και το FDP, αντιτίθενται και 
στο φυσικό αέριο ως καύσιμο 
που πρέπει να έχει ρόλο στην 
πράσινη μετάβαση.

Για την πυρηνική ενέργεια, 
σε κοινή δήλωσή τους το Σάβ-
βατο, ο αντικαγκελάριος της 
Γερμανίας και υπουργός Οικο-
νομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ και η 
υπουργός Περιβάλλοντος Στέ-
φι Λέκμε (αμφότεροι στελέχη 
των Πρασίνων) επανέλαβαν 
την πάγια γερμανική θέση. «Ως 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκ-
φράσαμε για μία ακόμα φορά 
την απόρριψη της συμπερίλη-
ψης της πυρηνικής ενέργειας 
[στην Πράσινη Ταξινομία]. Εί-
ναι ριψοκίνδυνη και ακριβή», 
αναφέρει η δήλωση.

Οπως σημειώνεται στην 
επιστολή, οι χαμηλές εκπο-
μπές CO2 δεν επαρκούν για 
την ταξινόμηση της πυρηνι-
κής ενέργειας ως πράσινης. 
Γίνεται αναφορά στην πιθανό-
τητα ατυχημάτων με «διασυνο-
ριακές και μακροπρόθεσμες» 
συνέπειες για το περιβάλλον 
και την ανθρώπινη υγεία, ενώ 
επισημαίνεται επίσης ότι το 
ζήτημα της απόθεσης των 
αποβλήτων δεν έχει επιλυθεί. 
Επιπλέον, η γερμανική κυβέρ-
νηση κάνει λόγο για «νομικές 
ανησυχίες» σχετικά με το αν 
η συμπερίληψη της πυρηνικής 

ενέργειας είναι συμβατή με τον 
Κανονισμό περί Ταξινομίας.

Μιλώντας στους Financial 
Times το Σαββατοκύριακο, οι 
υπουργοί Ενέργειας της Αυστρί-
ας και του Λουξεμβούργου επι-
βεβαίωσαν ότι θα προσφύγουν 
κατά της Κομισιόν στο Δικαστή-
ριο της Ε.Ε. για το θέμα της πυ-
ρηνικής ενέργειας. Παράλληλα, 
η αναπληρώτρια πρωθυπουργός 
της Ισπανίας, αρμόδια για το 
περιβάλλον, Τερέσα Ριμπέρα, 
χαρακτήρισε «σφάλμα» τη συ-
μπερίληψη του φυσικού αερίου 
και της πυρηνικής ενέργειας 
στην Πράσινη Ταξινομία. Εντο-
να αντίθετη ειδικά στην πυρη-
νική ενέργεια είναι και η Δανία.

Το Συμβούλιο και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, αφού λη-
φθεί η τελική απόφαση από 
την Κομισιόν για την Ταξινο-
μία (πιθανώς έως τα μέσα Φε-
βρουαρίου), θα έχουν τέσσερις 
συν δύο μήνες για να εξετά-
σουν την απόφαση, η οποία 
μπορεί να ανατραπεί μόνο με 
την ψήφο της (απλής) πλειο-
ψηφίας των ευρωβουλευτών ή 
της ειδικής πλειοψηφίας των 
κρατών-μελών (τουλάχιστον 
20 κράτη-μέλη που να απο-
τελούν τουλάχιστον το 65% 
του πληθυσμού της Ενωσης). 
Το δεύτερο ενδεχόμενο ειδικά 
δείχνει ανέφικτο.

Του ανταποκριτή μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Νέες προδιαγραφές καθορίζει η Ευ-
ρώπη, οι οποίες θα ισχύσουν όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα 
χρηματοπιστωτικά της ιδρύμα-
τα θα καταχωρίζουν τους περι-
βαλλοντικούς κινδύνους και τους 
στόχους τους σχετικά με τη μείω-
ση των ρύπων από τις δραστηρι-
ότητές τους. Με τον τρόπο αυτό 
θα δίνουν καλύτερη εικόνα στους 
επενδυτές ως προς τις απειλές της 
κλιματικής αλλαγής για τον κλά-
δο παροχής χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, ενώ θα πρέπει να δη-
λώνουν τη συμμόρφωσή τους δύο 
φορές τον χρόνο. Η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) έδωσε στη 
δημοσιότητα μια νέα δέσμη υπο-
χρεωτικών οδηγιών, πλαισίων και 
πινάκων, τους οποίους οι τράπε-
ζες θα πρέπει να ακολουθήσουν. 
Και αυτό κατέστη αναγκαίο διό-
τι μία εξέταση των εκθέσεων για 
το περιβάλλον, την κοινωνία και 
την εταιρική διακυβέρνηση, που 
υπέβαλαν τα ευρωπαϊκά πιστωτι-
κά ιδρύματα, έδειξε ότι υπήρχαν 
ελλείψεις. Οι νέοι κανόνες, όπως 
τόνισε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική 
Αρχή, θα δώσουν στις τράπεζες 
της Γηραιάς Ηπείρου περιορισμέ-
να περιθώρια να επιλέγουν τι θα 
αποκαλύπτουν ή να χρησιμοποι-
ούν καθ’ υπερβολήν όρους για να 
περιγράψουν τα πεπραγμένα τους 
στις εν λόγω εκθέσεις.

«Εχει μεγάλη σημασία όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη συντόμως 
να έχουν πρόσβαση σε ακόμη 

περισσότερη πληροφόρηση, τέ-
τοια, η οποία να μπορεί να είναι 
πλήρως συγκρίσιμη ως προς τους 
στόχους περιβάλλοντος, κοινωνί-
ας και εταιρικής διακυβέρνησης 
και να υπάρχει περισσότερη δια-
φάνεια», τόνισε η Μέρι Ρίμανεν, 
διευθύντρια ανάλυσης δεδομέ-
νων, εκθέσεων και διαφάνειας 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπε-
ζών, στο πλαίσιο συνέντευξής 
της. Οι προδιαγραφές της ΕΑΤ 

εντάσσονται στην ευρύτερη κλι-
ματική ατζέντα της Ε.Ε. Αξίζει 
να επισημανθεί, τέλος, ότι για 
να καταστεί λιγότερη αόριστη η 
γλώσσα των σχετικών εκθέσεων 
των τραπεζών, θα πρέπει να πε-
ριέχουν ποσοτικές πληροφορίες 
για την έκθεση σε περιουσιακά 
στοιχεία σχετικά με την εκπομπή 
ρύπων και στοιχείων ευάλωτων 
στην κλιματική αλλαγή, πληροφο-
ρίες για τη στήριξη τρίτων.

BLOOMBERG

Αυστηρά κριτήρια
ESG από την EBA
για τις τράπεζες

Γερμανικό «όχι» στα σχέδια Ε.Ε. 
για την πυρηνική ενέργεια
Στηρίζει τον ρόλο του φυσικού αερίου στην πράσινη μετάβαση 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών ανακοί- 
νωσε νέα δέσμη υπο- 
χρεωτικών οδηγιών  
και πλαισίων που  
οι τράπεζες θα πρέπει 
να ακολουθήσουν.

Η κυβέρνηση  
του Βερολίνου αφήνει 
ανοιχτό το ενδεχό- 
μενο να προσφύγει  
κατά της απόφασης  
στο Ευρωδικαστήριο. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 1294

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤHΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχε-
δίου (ΓΠΣ) της Κ. Παπάγου του Δήμου  

Παπάγου-Χολαργού
Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα το 

Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Αναστάσεως 90, 156 69 
Παπάγου, Πληροφορίες κα Ξανθή Αντωνοπούλου, τηλ. 
2132027112, Ηλ/κη Δ/νση xantonopoulou@dpaxol.gov.gr 
) ως Αρχή Σχεδιασμού του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδί-
ου (ΓΠΣ) της Κ. Παπάγου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ΚYA ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (ΦΕΚ 1225Β) 
και όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΕΚΑ/οικ. 
40238/2017, (ΦΕΚ 3759Β):

Α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, διαθέτουν 
τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 
της Κ. Παπάγου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. 

Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει 
εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα 
τις απόψεις του, προς την Αρμόδια Αρχή τη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 
Αθήνα, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνω-
σης αυτής (από 24/01/2022 έως 23/02/2022), σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 4.2 εδ. β.3 της ΚYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/
ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 .

Η ΣΜΠΕ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της 
Κ. Παπάγου βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβά-
σιμη στο διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
μας στη διεύθυνση www.dpapxol.gov.gr.

Επίσης η ανακοίνωση της δημοσιοποίησης της ΣΜΠΕ 
θα γίνει και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 4.2 εδ. α της ΚYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥ-
ΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (ΦΕΚ 1225Β), όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 4 &5 της ΚYA με α.π. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΕΚΑ/οικ. 
40238/2017, (ΦΕΚ 3759Β).

Παπάγου 21-1-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση 
μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Τηλ. 2810-393807 

E-mail: secr@math.uoc.gr
Αριθμός προκήρυξης: 23855/01-11-2021
 Φ.Ε.Κ. 3244/31-12-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: 9ΡΝΑ469Β7Γ-Ω28
 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 25465 

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Μαθηματική Θεωρία Υλικών».

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέ-
σω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://
apella.minedu.gov.gr/). 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 
24-03-2022.

Ηράκλειο, 24-01-2022
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 24689 - 03-03-2020, 
που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του 
ν.3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. 
Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκα-
τάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία 
με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως 
αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης 
Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 10111430000092 
και Μοναδικό Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20110817033, 
συνολικής ισχύος 6,89724 MW. Ο άνω σταθμός θα 
εγκατασταθεί στη θέση «Παληογαλάρα» της Δημοτι-
κής Ενότητας Τενέας, του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. 
Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 16710 – 12-02-2020, που εκ-
δόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 
(Α’ 129) όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/
οικ.13310/18.06.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης 
και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ 
Β΄1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία 
«SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή εκπροσω-
πείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού 
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Κωδι-
κό Αριθμό (K.A.) 08111430000088 και Μοναδικό Αριθ-
μό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20120228006, συνολικής ισχύος 
2,576 MW. Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση 
«Νταούλια Πολυδενδρίου» της Δημοτικής Ενότητας 
Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με αρ. πρωτ. 42861 - 30-04-2020, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) 
όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εται-
ρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή 
εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτοβολτα-
ϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Κω-
δικό Αριθμό (K.A.) 08411430000157 και Μοναδικό Αριθμό 
Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20110817035, συνολικής ισχύος 2,4633 
MW. Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Μπαλή» 
της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, του Δήμου Τανά-
γρας της Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με αρ. πρωτ. 6696 - 20-01-2021, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) 
όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εται-
ρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυ-
τή εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτο-
βολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 08111430000257 και Μοναδικό 
Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20120709002, συνολικής ισχύ-
ος 6,831 MW. Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέ-
ση «Ενενήντα» της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας, του 
Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 122840 - 12-11-2021, 
που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του 
ν.3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/
Φ1/οικ.13310/18.06.2007 απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατά-
στασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» 
(ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυ-
μία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή εκπροσωπείται 
νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Κωδικό Αριθμό 
(K.A.) 07311430000326 και Μοναδικό Αριθμό Σταθμού 
(Μ.Α.Σ.) 20110817027, συνολικής ισχύος 1,97064 MW. 
Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Δροσελή» 
του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 122854 - 12-11-2021, 
που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του 
ν.3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/
Φ1/οικ.13310/18.06.2007 απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατά-
στασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» 
(ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυ-
μία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή εκπροσωπείται 
νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Κωδικό Αριθμό 
(K.A.) 07311430000315 και Μοναδικό Αριθμό Σταθμού 
(Μ.Α.Σ.) 20110722004, συνολικής ισχύος 1,41933 MW. 
Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Αμούτσα» 
του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 86089 - 29-07-2021, που εκ-
δόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 
(Α’ 129) όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/
οικ.13310/18.06.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης 
και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ 
Β΄1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία 
«SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή εκπροσωπείται 
νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Κωδικό Αριθμό 
(K.A.) 08411430000273 και Μοναδικό Αριθμό Σταθμού 
(Μ.Α.Σ.) 20110722003, συνολικής ισχύος 5,37625 MW. 
Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Τέντερης» 
του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 100924 - 16-09-2021, που εκ-
δόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 
(Α’ 129) όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/
οικ.13310/18.06.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης 
και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ 
Β΄1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία 
«SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή εκπροσω-
πείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού 
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Κωδι-
κό Αριθμό (K.A.) 08411430000295 και Μοναδικό Αριθ-
μό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20111011004, συνολικής ισχύος 
1,9136 MW. Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση 
«Τέντερης» του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με αρ. πρωτ. 49099/18-05-2020, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) 
όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εται-
ρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυ-
τή εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτο-
βολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 08411430000249 και Μοναδικό 
Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20120821003, συνολικής ισχύος 
9,702 MW (ΑΔ-03274). Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί 
στη θέση «Κουκουβάγια» της Δημοτικής Ενότητας Θη-
βαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με αρ. πρωτ. 49102/18-05-2020, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) 
όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εται-
ρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυ-
τή εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτο-
βολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 08411430000238 και Μοναδικό 
Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20120821004, συνολικής ισχύος 
9,702 MW (ΑΔ-03273). Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί 
στη θέση «Κουκουβάγια» της Δημοτικής Ενότητας Θη-
βαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με αρ. πρωτ. 49094/18-05-2020, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) 
όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εται-
ρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυ-
τή εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτο-
βολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 08411430000216 και Μοναδικό 
Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20120821002, συνολικής ισχύος 
9,702 MW (ΑΔ-03271). Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί 
στη θέση «Κουκουβαγια» της Δημοτικής Ενότητας Θη-
βαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 100923 - 16-09-2021, 
που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του 
ν.3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. 
Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκα-
τάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία 
με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως 
αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης 
Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 08411430000284 
και Μοναδικό Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20111021034, 
συνολικής ισχύος 1,08698 MW. Ο άνω σταθμός θα 
εγκατασταθεί στη θέση «Άνω Δένδρα» του Δήμου 
Αλιάρτου - Θεσπιέων, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με αρ. πρωτ. 94126 - 10-09-2020, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) 
όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εται-
ρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυ-
τή εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτο-
βολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 07311430000269 και Μοναδικό 
Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20111021042, συνολικής ισχύ-
ος 4,347 MW. Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση 
«Δ.Δ. Αρετής» του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της 
Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με αρ. πρωτ. 94126 - 10-09-2020, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) 
όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εται-
ρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως 
αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φω-
τοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 07311430000269 και Μοναδικό 
Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20111021042, συνολικής ισχύος 
8,9424 MW. Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση 
«Δ.Δ. Αρετής» του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της 
Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με αρ. πρωτ. 24690 - 03-03-2020, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) 
όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εται-
ρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυ-
τή εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτο-
βολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 07311430000102 και Μοναδικό 
Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20110817031, συνολικής ισχύος 
1,8768 MW. Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση 
«Άγιοι Θεόδωροι» της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών, 
του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας, Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με αρ. πρωτ. 49086 - 18-05-2020, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) 
όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εται-
ρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως 
αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φω-
τοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 08411430000194 και Μοναδικό 
Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20120709000, συνολικής ισχύ-
ος 28,19 MW. Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση 
«Κουκουβάγια» της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του 
Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτί-
ας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με αρ. πρωτ. 49091/18-05-2020, που εκδόθηκε κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύ-
ει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία έκδοσης 
αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επω-
νυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή εκπροσωπείται 
νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Πα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Κωδικό Αριθμό (K.A.) 
08411430000205 και Μοναδικό Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 
20120709003), συνολικής ισχύος 12,688 MW. Ο άνω σταθμός 
θα εγκατασταθεί στη θέση «Κουκουβάγια» της Δημοτικής 
Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων με αρ. πρωτ. 49100/18-05-2020, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129) 
όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εται-
ρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή 
εκπροσωπείται νόμιμα, Άδεια Εγκατάστασης Φωτοβολτα-
ϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας με Κω-
δικό Αριθμό (K.A.) 08411430000227 και Μοναδικό Αριθμό 
Σταθμού (Μ.Α.Σ.) 20120821005, συνολικής ισχύος 9,702 
MW (ΑΔ-03272). Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέ-
ση «Κουκουβάγια» της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του 
Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοση της και 
μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΟΧΗΜΑΤΑ

AYTOKINHTA ΠΩΛOYNTAI

ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (2005-2021) άμεσα και απο-
λύτως μετρητοίς. Μεταβίβαση αυθημερόν. AUTO ΑΣ-
ΚΙΑΝΑΚΗΣ, Περιστέρι τηλ. 210 5780849 & Χαλάνδρι 
τηλ. 211 418 0 418 (N736171)

OPEL CORSA, μοντέλο 2010, σε άριστη κατάσταση, 
1.400 κυβικά, 3θυρο. Τιμή πώλησης 6.000€. Πληρο-
φορίες στο τηλ. 6945616682.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΗΣ, ΑΓΟΡΑΖΕΙ πίνακες ζωγραφικής, φω-
τιστικά, ασημικά, βιβλία, κεραμικά και άλλα αντικεί-
μενα του σπιτιού σας. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς 
παλαιών εγκαταλελειμμένων σπιτιών. Αγορά στο 
χώρο σας, πληρωμή μετρητοίς. Εχεμύθεια. 1) Σόλω-
νος 46 Κολωνάκι. 2) Ερμού 114 Μοναστηράκι. Κα-
μπούρης Κυριάκος, kampouris.kyriakos@gmail.com,  
Τηλ. 2103392356 & 6945703302 (58139)

ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΗΣ-ΑΝΤΙΚΕΡ, ΑΓΟΡAΖΕΙ-ΕΚΤΙΜΑ, 
παλαιάς εποχής πράγματα όπως έπιπλα,πίνακες 
ζωγραφικής, υαλικά, βιβλία, δίσκους μουσικής, 
ασημικά, κοσμήματα, ρολόγια χειρός, συλλογές 
όπως νομίσματα, γραμματόσημα, παράσημα, με-
τάλλια, σπαθιά, κόμικς, παλαιά κομπολόγια, κε-
χριμπάρια.Επίσης κεντήματα, χαλιά, φωτιστικά. 
Αδειάζουμε υπόγεια, αποθήκες. Ταχεία εξυπηρέ-
τηση σε όλη την Αττική και προπαντός μετρητοίς. 
Σόλωνος 38 και Λυκαβηττού Κολωνάκι. Αγγελό-
πουλος Αργύρης angelopoulosantikes@gmail.com  
Τηλ. 2103617727, Τηλ. 2106204912 & 6976321177, 
7:00 με 21:00 (42643)

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, «Το Σωματείο PR.A.K.S.I.S. 
αναζητά νοσηλευτή για την ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟ-
ΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΑΚΗΑ)» στο πλαίσιο 
λειτουργίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Αττική 2014-2020». Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στο: www.praksis.gr/category/job-openings», 
Τηλ. 2105205200 (58228)

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Α Γ Ο Ρ Ε Σ

Στη δίνη των ισχυρών κλυδωνι-
σμών που χτύπησαν τις διεθνείς 
αγορές βρέθηκε το Χρηματιστή-
ριο Αθηνών, με τον Γενικό Δεί-
κτη να υποχωρεί κατά σχεδόν 
3% και να επιστρέφει απότομα 
στις 914 μονάδες, χάνοντας τα 
μισά κέρδη του από τις αρχές 
του έτους και γυρνώντας έτσι 
ουσιαστικά 10 ολόκληρες συνε-
δριάσεις πίσω. Οι γεωπολιτικές 
εντάσεις με τις εξελίξεις στην 
Ουκρανία, σε συνδυασμό με τη 
διήμερη συνεδρίαση της Fed, 
η οποία ξεκινά σήμερα και θα 
αποκαλύψει τα επόμενα βήμα-
τα της ομοσπονδιακής τράπεζας 
για τα επιτόκια, ενδεχομένως δί-
νοντας το σήμα για την πρώτη 
αύξησή τους από τον Μάρτιο, 
ώθησαν τους επενδυτές μαζικά 
μακριά από το ρίσκο και άσκη-
σαν έντονες πιέσεις σε όλα τα 
ταμπλό διεθνώς

Αυτό που φοβόταν ουσιαστι-
κά η αγορά φαίνεται πως υλοποι-
είται, σχολιάζουν εγχώριοι ανα-
λυτές. Μόνο ένα ευρύ και ισχυρό 
διεθνές sell-off θα μπορούσε να 
βάλει φρένο στην πολύ ισχυρή 
επίδοση που σημειώνει το X.A. 
από τις αρχές του έτους και στην 
αυτονομία που έχει καταφέρει 
εντυπωσιακά να δείξει κόντρα 
στις διεθνείς τάσεις. Και αυτό 
είναι που συμβαίνει εδώ και δύο 
συνεδριάσεις. Ετσι, στα στατι-
στικά της συνεδρίασης, ο Γενι-
κός Δείκτης κατέγραψε πτώση 
της τάξης του 2,93% και έκλει-
σε στις 914,84 μονάδες, ενώ ο 
τζίρος διαμορφώθηκε στα 92,08 
εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Depolas 
Investment Services, το καλύ-
τερο σενάριο για τον Γενικό Δεί-

κτη είναι να αποδώσει σε αυτήν 
τη διόρθωση, αναλογικά με τους 
υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δεί-
κτες. Κατά τη χρηματιστηρια-
κή, τα πρώτα επίπεδα στήριξης 
εντοπίζονται στην περιοχή των 
920-900 μονάδων.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιο-
ποίησης υποχώρησε κατά 3,14% 
στις 2.205,94 μονάδες, ενώ με 
απώλειες 2,49% έκλεισε ο δεί-
κτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

στις 1.516,77 μονάδες
Ολα τα μη τραπεζικά blue 

chips έκλεισαν στο «κόκκι-
νο», με τις μεγαλύτερες απώ-
λειες να σημειώνει η Jumbo 
στο -5,33% και να ακολου-
θούν με πτώση άνω του 3% οι 
Coca-Cola, Mytilineos, ΕΛΒΑΛ-
Χαλκόρ, Motor Oil και Lamda 
Development.

Ο τραπεζικός δείκτης υποα-
πέδωσε κλείνοντας 4,01% χα-
μηλότερα στις 627,442 μονά-
δες, με την Εθνική Τράπεζα να 
καταγράφει απώλειες 5,66%, 
την Alpha Bank να κλείνει στο 
-4,65%, την Πειραιώς στο -2,69% 
και τη Eurobank στο -2,66%.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχου-
με συνηθίσει την ελληνική αγο-
ρά να υπεραποδίδει έναντι των 
ξένων, ωστόσο δύσκολα δεν θα 

μπορούσε να επηρεαστεί από τη 
διόρθωση των διεθνών αγορών 
κατά τις τελευταίες δύο συνεδρι-
άσεις, όπως σημειώνει ο Ηλίας 
Ζαχαράκης της Fast Finance. 
Η γεωπολιτική ένταση στην 
Ουκρανία σε συνδυασμό με τα 
πρώτα αποτελέσματα τριμήνου 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντι-
κού επηρέασε έντονα τις αγο-
ρές. Από την άλλη, και ειδικά 
στην Αμερική, ο φόβος για το 
ύψος του πληθωρισμού είναι 
έντονος, μιας και από αυτό θα 
εξαρτηθεί το μέγεθος της αύξη-
σης των επιτοκίων, επισημαίνει 
ο αναλυτής. Η Ευρώπη, αν και 
έχει σαφώς πιο αμυντικές δια-
θέσεις, είναι αδύνατον ωστόσο 
να μείνει ανεπηρέαστη σε παρα-
τεταμένη διόρθωση στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού.

Ο όγκος συναλλαγών 
στη συνεδρίαση 
της Δευτέρας 
διαμορφώθηκε 
στα 92,08 εκατ. ευρώ.

Εντονες πιέσεις στην Ευρώπη,
μεγάλη πτώση στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,93% και έκλεισε στις 914,84 μονάδες

Στο βαθύ «κόκκινο» έκλεισαν οι 
ευρωπαϊκές αγορές, με τον πα-
νευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 
να υποχωρεί σε χαμηλό ενός μη-
νός, καθώς οι επενδυτές έχουν 
βλέμμα στραμμένο στην επικεί-
μενη συνεδρίαση της Fed και 
στο χρονοδιάγραμμα της αύξη-
σης των επιτοκίων, αλλά και στις 
εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς 
κλιμακώνεται η ένταση με τη 
Ρωσία, σταθμίζοντας έτσι τους 
φόβους για ενδεχόμενη ρωσική 
στρατιωτική επίθεση κατά της 
γείτονος χώρας.

Το επενδυτικό κλίμα επιδεί-
νωσαν και τα οικονομικά στοι-
χεία, τα οποία έδειξαν πως η 
οικονομική ανάκαμψη της Ευ-
ρωζώνης αποδυναμώθηκε περαι-
τέρω αυτόν τον μήνα, καθώς οι 
νέοι περιορισμοί που επιβλήθη-
καν για τον περιορισμό τη εξά-
πλωσης της «Ομικρον» έπληξαν 
τις δραστηριότητες στον τομέα 
των υπηρεσιών, τη στιγμή που 
και οι τιμές συνεχίζουν να αυξά-
νονται. Ειδικότερα, ο σύνθετος 
ΡΜΙ της IHS Markit υποχώρησε 
στις 52,4 μονάδες τον Ιανουάριο 
και στο χαμηλότερο επίπεδο από 
τον Φεβρουάριο του 2021.

Πιο αναλυτικά, o πανευρω-
παϊκός δείκτης Stoxx 600 υπο-
χώρησε κατά 3,8% στις 456,36 
μονάδες, με τον κλάδο ταξιδιών 
και αναψυχής και αυτόν της τε-
χνολογίας να καταγράφουν τις 
μεγαλύτερες απώλειες οι οποίες 
ξεπέρασαν το 5%.

Ο γερμανικός DAX υποχώ-
ρησε 3,8% στις 15.011,13 μο-
νάδες, ο γαλλικός CAC 40 ση-
μείωσε πτώση της τάξης του 
3,97% στις 6.787,79 μονάδες και 
ο βρετανικός FTSE 100 κατέγρα-
ψε απώλειες 2,63% στις 7.297,15 
μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιτα-
λικός FTSE MIB υποχώρησε κα-
τά 4,02% και ο ισπανικός IBEX 
35 κατά 3,18%.

Εντονα αρνητικό ήταν και 
το κλίμα στη Wall Street με τον 

Dow Jones να υποχωρεί κατά 3%, 
ενώ ο S&P –ο οποίος και βρέθηκε 
σε χαμηλό έξι μηνών– σημείωνε 
πτώση της τάξης του 3,8% και 
στο 4,7% κινούνταν οι απώλειες 
για τον Nasdaq, κατά το κλείσιμο 
των ευρωπαϊκών δεικτών. Η δι-
όρθωση της Δευτέρας ώθησε τις 
συνολικές απώλειες του S&P από 
τις αρχές του μήνα άνω του 10%, 
που ήταν και η χειρότερη επί-
δοση από τον Μάρτιο του 2020.

Εν τω μεταξύ, ολοένα και πλη-
θαίνουν οι προειδοποιήσεις των 
αναλυτών για την πορεία των 
αγορών. Πριν από μερικές ημέ-
ρες η Bank of America δήλωσε 
ότι παραμένει αρνητική για τις 

ευρωπαϊκές μετοχές και βλέπει 
πτώση 12% για τον δείκτη Stoxx 
600 μέχρι το τέλος του έτους, ενώ 
σε νέο σημείωμά της η Morgan 
Stanley επανέλαβε την εκτίμησή 
της για περαιτέρω ισχυρή διόρ-
θωση στις αγορές λόγω της πιο 
σφιχτής νομισματικής πολιτι-
κής και της επιβράδυνσης της 
ανάπτυξης. 

Οι  οικονομολόγοι  της 
Goldman Sachs σημείωσαν από 
την πλευρά τους ότι δεν αποκλεί-
ουν την πιθανότητα σύσφιγξης 
της νομισματικής πολιτικής της 
Fed σε κάθε συνεδρίαση από τον 
Μάρτιο και έπειτα, έναντι τεσ-
σάρων αυξήσεων επιτοκίων που 
είναι το βασικό της σενάριο για 
το 2022, λόγω της επιτάχυνσης 
του πληθωρισμού.

Στη σκιά της Fed
και της Ουκρανίας

Μεγάλες απώλειες 
στα ευρωπαϊκά 
χρηματιστήρια – 
Ο γερμανικός DAX 
υποχώρησε 3,8% 
και ο γαλλικός  
CAC 40 3,97%.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ο μεγάλος φόβος των αγορών είναι το ύψος του πληθωρισμού, μιας και από αυτό θα εξαρτηθεί το μέγεθος της 
αύξησης των επιτοκίων, τονίζουν χρηματιστηριακοί αναλυτές.

ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 168.95 -2.1431

ALCOA CORP 55.11 -1.9569

ALLEGHANY CRP 635.02 -2.664

ALTRIA GROUP 49.19 -2.2456

AMAZON COM 2719.97 -4.6581

AMER EXPRESS C 153.38 -3.3766

AMER INTL GROU 54.71 -4.5534

AMGEN 222.74 -2.1869

APPLE INC 155.62 -4.1808

BANK OF AMERIC 42.725 -4.8865

BAXTER INTL IN 84.51 -2.0515

BOEING CO 193.185 -5.9652

BRISTOL MYERS  61.525 -3.1712

CAMPBELL SOUP  45.3722 0.1594

CATERPILLAR IN 207.2045 -3.2162

CIGNA CORP 230.08 -2.6116

CHEVRON 123.27 -2.8682

CISCO SYSTEMS 54.95 -3.0522

CITIGROUP 60.3 -4.6942

CERVECERIAS 16.77 -4.932

COCA-COLA CO 58.8 -2.7295

COLGATE PALMOL 83.18 -0.5856

DANAOS CORP 71.07 -9.0246

DIANA SHIPPING 3.32 -7.0028

DOW INC 54.68 -3.5966

DUPONT DE NMOU 74.28 -4.1177

ENTERGY CP 107.84 -1.444

EXXON MOBIL 70.395 -2.4595

FEDEX CORP 237.5953 -2.9867

FORD MOTOR CO 18.9 -8.4746

INTL BUS MACHI 124.44 -3.7959

GENERAL DYNAMI 201.2676 -2.5527

GENERAL ELEC C 92.5 -3.946

GOLDM SACHS GR 328.18 -4.5739

HALLIBURTON CO 26.79 -2.7233

HARTFORD FINL 67.65 -2.4091

HP INC 34.23 -1.8072

HOME DEPOT INC 346.9439 -0.6176

INTEL CORP 49.96 -3.9969

JOHNSON JOHNSO 160.14 -2.8689

JPMORGAN CHASE 140.05 -3.4671

LAZARD 39.71 -5.0908

MCDONALD’S COR 248 -2.5885

MERCK & CO 77.23 -3.4384

MICROSOFT CP 281.0025 -5.0763

3M COMPANY 168.94 -2.1489

MORGAN STANLEY 94.17 -4.7441

NIKE INC CL B 140.58 -1.6579

NORFOLK SOUTHE 267.92 -3.075

PFIZER INC 50.1499 -5.0011

PROCTER & GAMB 160.31 -1.4205

ROCKWELL AUTOM 299.47 -4.7033

SCHLUMBERGER L 35.185 -3.2316

SOUTHERN 66.495 -1.9392

STEALTHGAS 1.96 -6.2201

TSAKOS ENERGY 7.115 -1.5906

UNISYS CORP 17.39 -4.6078

UNITEDHEALTH G 448.93 -2.6541

US BANCORP 54.52 -1.0526

VERIZON COMMS 52.645 -0.9688

WALT DISNEY CO 130.025 -5.3538

WELLS FARGO &  51.33 -4.36

WALMART INC 138.11 -1.4837

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3391.04827 -6.08

A.B.FOOD 1986.5 -2.718

ADMIRAL GRP 3125 -1.451

ASHTEAD GRP. 4950 -3.546

ANTOFAGASTA 1427.525 -6.448

AVIVA 431.16 -1.829

ASTRAZENECA 8315 -4.982

BABCOCK INTL 315.7 -3.691

BAE SYS. 596.08 0.168

BARCLAYS 197.35217 -4.457

BR.AMER.TOB. 3124 1.482

BARRATT DEVEL. 614.4 -8.897

BERKELEY GP.HL 4307.5 -6.407

BR.LAND 528.6 -2.4

BUNZL 2698.7459 -0.809

BP 363.55 -4.748

BURBERRY GRP 1889.5 -2.051

BT GROUP 191.55474 -1.404

COCACOLA HBC A 2490 -4.268

CARNIVAL 1278.2 -7.658

CENTRICA 69.04 -2.788

COMPASS GROUP 1618 -3.719

CAPITA GROUP 31.97 -8.995

CRH 3628 -3.894

DCC 6140 -3.009

DIAGEO 3716.87104 -2.275

DIRECT LINE 300 -1.063

EXPERIAN 3046 -3.627

EASYJET 594.8 -5.317

FRESNILLO 799.4 -3.733

GLENCORE 401.15 -5.316

GLAXOSMITHKLIN 1627.73896 -1.979

HIKMA 1982.5 -1.759

HAMMERSON 34.68 -1.533

HARGREAVES LS 1330.225 -0.384

HSBC HLDGS.UK 492.15 -2.622

INTL CONSOL AI 154.442 -6.54

INTERCON. HOTE 4666 -4.561

3I GRP. 1359.5 -5.219

IMP.BRANDS 1738.875 0.289

INTERTEK GROUP 5284 -1.711

ITV 107.35 -5.419

JOHNSON MATTHE 1871.5 -5.48

KINGFISHER 319.588 -2.914

LAND SECS. 774.4 -1.826

LEGAL&GEN. 289.79184 -3.597

LLOYDS GRP. 51.07 -4.792

MARKS & SP. 1767497 -2.964

MONDI 1770 -5.337

NATIONAL GRID 1079.60538 -0.443

NEXT 7296 -2.992

PROVIDENT FIN. 321 -6.74

PRUDENTIAL 1293.36063 -5.517

PERSIMMON 2390 -6.238

PEARSON 598.8 -9.105

RDS ‘A 1747.2 -3.331

RDS ‘B 1748.6 -3.351

RELX 2242 -1.59

RIO TINTO 5264 -3.537

ROYAL MAIL 458.83093 -5.436

ROLLS-ROYCE HL 118.55565 -5.613

SAINSBURY(J) 284 0.106

SCHRODERS 3275 -3.755

SAGE GRP. 769.6 -2.664

ST JAMESS PLAC 1508 -5.276

SMITHS GROUP 1517.5 -2.16

SMITH&NEPHEW 1213 -3.615

 SSE 1554.5 -1.537

STAND.CHART. 487 -4.558

SEVERN TRENT 2885 -0.38

TRAVIS PERKINS 1516.5 -5.13

TESCO 287.65 -0.19

TUI AG 236.3 -5.819

TAYLOR WIMPEY 148.81066 -6.128

UNILEVER 3943.5 7.306

UTD. UTILITIES 1059 -0.657

VODAFONE GROUP 119.2 4.526

WPP 1144 -3.906

WHITBREAD 2942 -4.604

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 32.01 -4.68

RICHEMONT N 127.85 -4.84

GEBERIT N1 618.8 -3.58

NOVARTIS N 76.75 -3.91

ROCHE HOLDING  344.75 -4.41

SGS N 2574 -4.24

SWATCH GROUP I 289.7 -0.69

ADECCO N 45.36 -5.52

JULIUS BAER N 58.94 -5.97

CS GROUP AG 8.276 -6.8

GIVAUDAN N 4015 -3.23

NESTLE SA 118 -2.51

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 515.6 -0.54

SWISS RE N 96.62 -0.33

UBS GROUP N 16.67 -4.69

ZURICH INSURAN 423.1 -2.33

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 240.75 -9.85

ALLIANZ SE 216.6 -5.1

BASF SE 64.26 -1.92

BAY MOT WERKE 91.48 -4.08

BEIERSDORF 89.8 -0.58

BAYER N AG 50 -1.62

COMMERZBANK 7.119 -0.271

CONTINENTAL AG 84.84 -4.27

DAIMLER AG N 68.3 -3.63

DEUTSCHE BANK  10.76 -0.718

DEUTSCHE POST  50.49 -1.98

DT BOERSE N 160.15 -2.6

DT LUFTHANSA A 6.56 -0.349

DT TELEKOM N 15.72 -0.366

E.ON  SE NA 11.92 -0.144

FRESENIUS MEDI 56 -2.06

FRESENIUS SE 35.47 -0.875

HEIDELBERGCEME 60.08 -2.92

HENKEL AG&CO V 76.24 -0.72

INFINEON TECH  34.285 -2.245

K+S AG NA 16.21 -0.785

MERCK KGAA 190 -3.55

MUENCH. RUECK  260.65 -5.65

RWE AG 35.12 -0.89

THYSSENKRUPP A 8.786 -0.73

VOLKSWAGEN VZ 176.52 -11.1

VONOVIA SE 47.15 -0.57

SIEMENS N 137.44 -7.08

SAP SE 116 -5.2

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 52.3 -6.57

AEGON 4.821 -2.33

ABN AMRO BANK 13.824 -2.51

AKZO NOBEL 90.08 -3.35

ARCELORMITTAL 26.985 -6.43

ASML HOLDING 585 -7.04

BOSKALIS WESTM 25.42 -4.51

GALAPAGOS 47.53 -5.97

HEINEKEN 97.66 -2.05

ING GROEP 12.456 -4.02

KONINKLIJKE DS 167.95 -4.11

KPN KON 2.804 -0.57

NN GROUP 47.91 -2.88

KONINKLIJKE DS 167.95 -4.11

IMCD 149.95 -3.82

RANDSTAD 56.94 -4.08

RELX 26.51 -2.18

ROYAL DUTCH SH 20.755 -3.98

UNIBAIL RODAM  61.59 -4.53

VOPAK 29.11 -1.72

WOLTERS KLUWER 86.94 -3.95

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.61 1.64

ATLANTIA 16.25 16.71

AZIMUT HLDG 23.77 24.88

ENEL 6.67 6.82

EXOR 71.74 76.00

ENI 12.69 13.11

GENERALI ASS 17.80 18.08

GEOX 1.00 1.02

INTESA SANPAOL 2.4665 -3.35

MEDIOBANCA 10.11 10.11

RCS MEDIAGROUP 0.84 0.86

PRYSMIAN 29.52 30.70

SNAM 4.95 5.08

STMICROELEC.N. 38.70 40.65

TELECOM ITALIA 0.41 0.42

TENARIS 9.85 10.36

TERNA 6.83 6.94

UNICREDIT 12.848 -2.52

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3233 -0.46

ASAHI GROUP HL 4821 -0.62

ASTELLAS PHARM 1925.5 -0.41

BRIDGESTONE CO 5111 -0.02

CANON INC 2804 2.02

CASIO COMPUTER 1456 -1.49

CITIZEN WATCH 488 0.83

CREDIT SAISON 1286 2.06

DAIWA SEC GROU 699.5 -3.1

SUBARU 2106 0.14

FUJIFILM HOLDI 7773 -0.35

FUJITSU LTD 18295 -2.17

HINO MOTORS 952 0.85

HITACHI 6290 -0.13

HONDA MOTOR 3385 -1.51

IHI 2281 -1.34

ISUZU MOTORS 1398 0.5

KAWASAKI HVY I 2278 0.49

KAJIMA CORP 1375 0.66

KEIO 5200 -1.52

KOBE STEEL 558 -0.53

KONICA MINOLTA 521 0.58

JTEKT 973 1.25

MITSUB UFJ FG 685.8 1.65

MITSUBISHI COR 3868 1.18

MITSUBISHI ELE 1484.5 0.47

MITSUBISHI MOT 311 0.32

NEC CORPORATIO 5120 -1.54

NIKKON HLDG 2146 0.99

NIKON CORP 1247 2.8

NIPPON SUISAN 4821 1.88

NISSAN MOTOR C 599.9 -2.01

NOMURA HOLDING 512.4 -0.99

NISSAN CHEMICA 6160 0.49

NIPPON PAPER I 1159 

OBAYASHI CORP 932 0.43

ODAKYU ELEC RA 2063 -1.53

OJI HOLDINGS 601 1.52

OSAKA GAS 1948 0.26

RICOH CO LTD 1060 -0.38

SECOM 8010 2.09

SEVEN & I HLDG 5261 0.4

SHARP CORP 1273 -1.62

SHIMIZU CORP 778 0.52

SHISEIDO 5906 -0.51

SONY GROUP COR 12835 -0.93

SMFG 4169 1.29

SUMITOMO CHEM 585 0.86

SUZUKI 853 -0.23

TAISEI CORP 3755 0.13

TDK CORPORATIO 4135 -0.36

TOBU RAILWAY 2686 -1.14

TOKIO MARINE H 6789 0.88

TORAY INDUSTRI 745 1.69

TREND MICRO 5950 0.51

TOPY INDS LTD 1106 0.73

TORAY INDUSTRI 745 1.69

TOSHIBA CORP 4787 -1.58

TOYOBO 1287 1.26

TOYOTA MOTOR C 2278.5 -0.26

YAMAHA CORP 5200 -0.76

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 30.84 -4.76

AIR LIQUIDE 150.72 -2.89

ALSTOM 30.79 -2.25

AXA 26.77 -2.73

BNP PARIBAS 60.10 -3.75

BOUYGUES 31.05 -2.05

CAPGEMINI 190.70 -6.15

CARREFOUR 17.40 -0.94

CASINO GUICHAR 22.41 -2.69

CREDIT AGRICOL 12.86 -3.18

DANONE 56.06 -3.08

DASSAULT SYSTE 42.68 -5.31

EDF 8.14 -1.6

L’OREAL 366.35 -2.44

L.V.M.H. 662.80 -4.93

LAGARDERE 24.04 -0.5

MICHELIN 145.15 -3.17

PERNOD RICARD 193.00 -2.15

KERING 648.90 -2.98

PUBLICIS GROUP 57.04 -5.72

RENAULT 32.38 -2.81

SAINT-GOBAIN 57.96 -8.46

SANOFI 88.52 -2.66

SCHNEIDER ELEC 149.94 -5.09

SOCIETE GENERA 31.12 -5.6

SODEXO 81.72 -2.97

TF1 8.07 -4.95

THALES 80.42 -2.05

VEOLIA ENVIRON 30.76 -3.57

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 22.48 -2.7261

AENA SME 142.85 -3.3818

ACERINOX 11.13 -7.4043

ACCIONA 148.3 -2.7541

AMADEUS 59.8 -4.0128

BBVA 5.431 -3.4661

BANKINTER 5.042 -2.6265

CAIXABANK 2.688 -3.0303

DSTR INT ALIME 0.0156 -7.6923

ENDESA 19.435 -1.6447

ENAGAS 19.595 -1.0603

FERROVIAL 24.71 -3.7398

FOMENTO DE CON 9.91 -3.7864

GRIFOLS 15.365 -7.5233

IBERDROLA 9.97 -1.725

INT AIRLINES G 1.752 -7.0804

INDRA SISTEMAS 8.815 -6.3728

INDITEX 27.15 -3.3808

MAPFRE 1.842 -1.3655

MERLIN PROP 9.594 -3.5973

ARCELORMITTAL 26.95 -6.6505

RED ELECTR COR 17.79 -0.364

REPSOL 10.424 -2.2506

BCO DE SABADEL 0.613 -4.4576

BANCO SANTANDE 2.943 -4.5255

SACYR 2.17 -3.125

TELEFONICA 4.022 0.4621

MEDIASET ES CO 4.07 -4.8176

TECNICAS REUN 7.225 -2.628
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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

 1,002 -0,044 -4,21% 1,002 280   ΑΒΑΞ (ΚΟ) ** 1,000 1,040 129.136 144,61 144.321.516 0,560 1,272 0,00  22,25

 0,465 -0,018 -3,73% 0,465 2.507   ΑΒΕ Α.Ε. (ΚΟ) ** 0,463 0,474 34.260 69,12 148.651.087 0,260 0,508 0,00  14,88

 2,540 -0,040 -1,55%   2,540 18.641 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ** 2,480 2,580 210.843 589,28 232.000.000 2,320 2,845 4,07  6,94

 5,300 -0,170 -3,11%   5,300 4.408 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ** 5,300 5,420 140.310 477,89 90.167.100 3,632 5,800 0,00  -

 2,020 -0,120 -5,61% 2,020 172   ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ** 2,000 2,150 47.366 65,48 32.413.681 1,040 2,450 0,00  9,04

 0,432 0,000 0,00%     ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ** 0,432 0,432 1.400 6,61 15.300.000 0,360 0,478 0,00  -

 7,650 -0,200 -2,55%   7,650 250 ΑLPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ** 7,650 8,000 1.406 12,27 1.604.544 5,550 8,050 9,15  13,98

 0,650 0,005 0,78%   0,650 16.272 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ** 0,645 0,650 515 12,23 18.810.000 0,301 0,710 0,00  -

 1,520 0,000 0,00%   1,520 1.937 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) **   0 36,46 23.986.500 0,730 1,800 0,00  -

 1,940 0,000 0,00% 1,940 270   ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ** 1,950 1,950 30 12,27 6.325.000 1,540 2,360 4,90  45,96

 9,560 -0,140 -1,44%   9,560 15.636 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ** 9,370 9,700 109.505 988,73 103.423.291 7,010 10,480 0,00  -

 1,245 0,000 0,00%   1,245 6.505 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) **   0 29,95 24.060.000 0,800 1,415 2,81  28,42

 3,260 0,000 0,00%     ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ** 3,040 3,260 1.100 48,90 15.000.000 2,960 3,620 0,00  -

 8,550 -0,250 -2,84%   8,550 5.166 ΔΕΗ (ΚΟ) ** 8,540 8,815 562.077 3.266,10 382.000.000 6,740 10,900 0,00  -

 0,740 -0,034 -4,39%   0,740 4 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ** 0,738 0,772 8.076 11,75 15.878.748 0,390 0,896 0,00  11,81

 0,400 -0,006 -1,48%   0,400 2.075 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ** 0,390 0,409 26.890 13,89 34.720.000 0,352 0,560 0,00  18,49

 0,948 0,000 0,00%   0,948 2.250 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) **   0 12,96 13.673.200 0,786 1,240 0,00  12,00

 3,049 -0,183 -5,66%   3,049 73.206 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ** 3,049 3,214 2.328.647 2.788,97 914.715.153 1,811 3,292 0,00  -

 1,210 -0,050 -3,97%     ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ** 1,205 1,245 14.161 13,61 11.250.000 0,766 1,360 0,00  -

 2,430 -0,110 -4,33%   2,430 69 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) ** 2,400 2,480 17.930 44,74 18.410.839 1,170 2,710 1,11  25,66

 1,890 -0,070 -3,57%   1,890 3.370 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΟ) ** 1,890 1,970 263.785 709,21 375.241.586 1,600 2,585 0,53  24,93

 5,850 -0,100 -1,68%   5,850 115 ΕΛΒΕ (ΚΟ) ** 5,800 5,950 1.755 19,35 3.307.500 5,850 7,657 0,00  9,58

 0,470 -0,034 -6,75% 0,470 2.350   ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ** 0,470 0,499 12.604 28,34 60.295.607 0,250 0,518 0,00  -

 1,850 -0,020 -1,07%   1,850 264 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ** 1,810 1,920 4.620 44,08 23.828.130 1,610 2,140 0,00  27,47

 18,760 -0,020 -0,11%   18,760 603 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ** 18,500 19,000 10.684 372,67 19.864.886 14,740 18,980 1,29  -

 1,297 -0,022 -1,67%   1,297 2.562 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ** 1,283 1,320 225.846 451,61 348.192.005 1,218 1,640 0,00  -

 6,550 -0,150 -2,24%   6,550 4.797 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ** 6,450 6,720 105.761 2.001,91 305.635.185 5,280 6,900 1,53  -

 3,820 -0,160 -4,02% 3,820 199   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ** 3,820 4,050 102.758 230,53 60.348.000 3,419 4,245 1,83  -

 1,745 -0,050 -2,79%   1,745 417 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ** 1,730 1,820 13.212 46,64 26.730.187 1,255 1,970 4,58  13,29

 5,240 -0,180 -3,32% 5,240 3.255   ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ** 5,240 5,840 12.586 157,20 30.000.000 2,480 5,960 1,15  44,94

 4,640 -0,040 -0,85%   4,640 220 ΕΥΑΘ  (ΚΟ) ** 4,560 4,670 2.059 168,43 36.300.000 4,100 5,240 4,81  14,19

 7,640 -0,180 -2,30%   7,640 68 ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) ** 7,600 7,820 34.939 813,66 106.500.000 6,257 8,919 3,14  -

 5,680 -0,120 -2,07%   5,680 190 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ** 5,620 5,800 6.715 150,75 26.539.907 4,560 5,940 5,29  8,14

 0,600 -0,030 -4,76% 0,600 206   ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ** 0,600 0,625 82.255 6,68 11.125.110 0,328 0,665 0,00  8,40

 1,730 -0,070 -3,89%   1,730 298 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ** 1,730 1,795 9.040 150,05 86.735.980 1,320 1,925 0,00  35,86

 0,744 -0,030 -3,88% 0,744 10.947   ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ** 0,740 0,773 232.377 85,05 114.320.400 0,620 0,967 1,34  -

 1,440 -0,100 -6,49%   1,440 2.568 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ** 1,440 1,535 8.130 11,85 8.226.132 0,630 1,720 0,00  17,51

 0,230 -0,016 -6,50%   0,230 2.993 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) ** 0,214 0,248 348.635 8,05 34.986.430 0,176 0,348 0,00  -

 0,250 0,000 0,00%     ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) **   0 0,64 2.566.836 0,224 0,368 0,00  -

 4,300 -0,160 -3,59% 4,300 50   ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ) ** 4,260 4,360 2.682 79,84 18.567.912 3,140 4,660 2,79  5,18

 0,896 0,008 0,90%   0,896 1.300 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ** 0,860 0,900 4.630 7,55 8.424.900 0,590 0,984 0,00  -

 3,220 0,000 0,00% 3,220 463.281   ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ** 3,220 3,220 4.756 30,66 9.520.980 2,120 4,200 0,33  -

 282,000 -4,000 -1,40%     ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΟ) ** 280,000 282,000 23 778,32 2.760.000 270,000 330,000 3,33  14,24

 1,806 -0,062 -3,32% 1,806 1.050   ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ** 1,782 1,892 17.725 35,77 19.804.134 1,722 3,260 0,00  -

 3,000 0,000 0,00%     ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) **   0 20,10 6.700.000 1,890 3,640 20,30  15,54

 0,676 -0,014 -2,03%   0,676 566 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ** 0,666 0,690 1.756 27,19 40.219.218 0,568 0,780 2,96  -

 1,070 0,000 0,00%     ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΟ) **   0 12,32 11.510.102 0,630 1,390 0,00  -

 0,474 -0,005 -1,04%   0,474 2.868 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ** 0,460 0,489 30.726 10,06 21.224.340 0,227 0,568 0,74  13,16

 8,240 0,020 0,24%   8,240 4 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ** 8,180 8,240 4.496 272,46 33.065.136 6,580 8,960 2,43  17,14

 1,770 -0,060 -3,28%     ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ** 1,760 1,770 138 31,89 18.017.472 1,105 2,280 0,00  22,16

 1,460 -0,010 -0,68%   1,460 182 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ** 1,400 1,470 15.380 11,09 7.595.160 0,990 1,530 0,00  -

 21,200 0,000 0,00%     ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) **   0 452,92 21.364.000 18,400 21,200 0,00  -

 1,030 0,000 0,00%   1,030 900 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ** 1,030 1,030 100 6,12 5.939.268 0,640 1,800 0,00  -

 0,380 0,000 0,00%   0,380 1.240 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚΟ) **   0 3,16 8.321.682 0,173 0,490 0,00  -

 0,300 0,000 0,00%     ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΟ) **   0 0,65 2.160.524 0,200 0,450 0,00  -

 2,460 -0,020 -0,81%     ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ** 2,400 2,520 2.421 42,12 17.120.280 2,300 2,960 2,44  -

 0,590 0,040 7,27%   0,590 7.588 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ** 0,590 0,590 5 5,79 9.819.370 0,318 0,680 0,00  -

 2,130 0,020 0,95%   2,130 4.398 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ** 2,060 2,130 42.985 62,30 29.250.000 1,055 2,330 0,94  -

 14,500 -0,500 -3,33%   14,500 4.323 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ** 14,390 14,980 138.938 1.606,35 110.782.980 11,280 15,320 1,38  -

 0,672 0,002 0,30%   0,672 6.240 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΟ) ** 0,672 0,672 430 21,63 32.188.050 0,350 0,750 0,00  41,95

 14,810 -0,560 -3,64%   14,810 155 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ** 14,810 15,520 478.249 2.116,22 142.891.161 11,600 16,190 2,55  16,40

 2,340 0,140 6,36%   2,340 996 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ** 2,200 2,340 675 14,84 6.340.000 1,715 2,553 5,77  27,99

 1,240 0,010 0,81% 1,240 643.027   ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ** 1,240 1,240 1.989.892 65,91 53.154.140 0,925 2,100 0,00  -

 25,300 -0,300 -1,17%   25,300 28 ΟΛΘ (ΚΟ) ** 24,900 25,500 2.486 255,02 10.080.000 24,000 29,000 5,61  12,70

 17,300 -0,060 -0,35%   17,300 231 ΟΛΠ (ΚΟ) ** 17,140 17,400 11.102 432,50 25.000.000 16,980 22,100 2,31  16,37

 12,520 -0,330 -2,57% 12,520 9.927   ΟΠΑΠ (ΚΟ) ** 12,390 12,900 321.876 4.417,76 352.856.287 9,970 13,850 5,05  21,52

 16,650 -0,250 -1,48%   16,650 8.569 ΟΤΕ (ΚΟ) ** 16,570 16,900 473.437 7.604,71 456.739.120 11,970 17,290 5,68  21,13

 2,610 -0,080 -2,97% 2,610 10   ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ** 2,600 2,740 5.830 70,48 27.004.844 2,080 2,820 2,67  18,43

 1,170 -0,010 -0,85%   1,170 628 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ** 1,110 1,170 9.591 5,82 4.971.466 0,800 1,210 0,00  15,42

 1,410 -0,039 -2,69%   1,410 12.746 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS (ΚΟ) ** 1,402 1,448 6.992.767 1.763,02 1.250.367.223 1,270 15,507 0,00  -

 7,280 -0,200 -2,67%   7,280 805 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) ** 7,140 7,540 9.240 51,47 7.070.400 5,450 8,400 1,48  15,52

 3,940 -0,100 -2,48%   3,940 49 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ** 3,860 4,040 5.906 86,98 22.075.665 3,378 4,491 1,27  27,98

 6,200 -0,370 -5,63%   6,200 105 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ** 6,200 6,620 89.342 271,20 43.741.452 3,580 8,690 4,35  7,15

 18,100 -0,400 -2,16% 18,100 55   ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ** 18,100 18,100 100 495,56 27.379.200 14,499 18,900 2,02  10,71

 1,210 -0,075 -5,84%   1,210 832 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ** 1,210 1,300 7.667 26,51 21.912.599 0,892 1,570 0,00  8,04

 8,650 -0,050 -0,57%   8,650 58 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ** 8,620 8,730 10.715 604,44 69.877.484 8,400 9,310 2,59  15,61

 1,530 0,000 0,00%   1,530 498 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ** 1,530 1,530 560 6,40 4.181.450 0,980 1,690 0,00  -

 2,480 -0,100 -3,88%   2,480 275 ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) ** 2,420 2,580 18.214 33,68 13.582.223 0,600 3,160 0,00  -

 12,740 -0,160 -1,24%   12,740 140 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ** 12,700 12,960 69.168 1.475,99 115.855.090 11,020 14,500 2,67  20,56

 1,746 -0,010 -0,57%   1,746 3.060 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ** 1,730 1,784 28.164 71,05 40.693.350 1,352 2,000 0,00  -

 2,780 -0,090 -3,14%   2,780 3.127 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΟ) ** 2,740 2,860 25.317 8,47 3.048.000 2,054 3,320 0,00  34,32

 0,532 -0,018 -3,27%   0,532 1.650 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ** 0,530 0,550 2.451 5,43 10.203.575 0,374 0,620 0,00  -

 0,680 0,005 0,74% 0,680 30   ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ** 0,630 0,700 752 5,67 8.340.750 0,545 0,825 0,00  -

 2,180 -0,100 -4,39%   2,180 1.249 A.S. COMPANY (ΚΟ) ** 2,170 2,250 28.185 28,61 13.126.020 2,040 2,480 0,00  15,28

 8,750 -0,100 -1,13% 8,750 53   ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ** 8,750 8,750 47 122,50 14.000.000 5,950 10,500 0,00  36,53

 1,221 -0,060 -4,65%   1,221 96.468 ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ** 1,221 1,280 16.292.325 2.863,27 2.345.981.097 0,723 1,348 0,00  27,60

 1,120 -0,005 -0,44%   1,120 209 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ** 1,100 1,155 77.452 241,70 215.805.843 0,778 1,250 4,46  -

 0,167 -0,007 -3,79%   0,167 86.990 ATTICA BANK (ΚΟ) ** 0,166 0,171 273.365 204,94 1.224.229.445 0,160 7,733 0,00  -

 9,350 -0,250 -2,60% 9,350 17   AUTOHELLAS (ΚΟ) ** 9,200 9,600 9.475 454,64 48.624.764 5,500 9,670 2,47  28,68

 2,150 -0,030 -1,38%     BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ** 2,140 2,170 94.269 76,89 35.764.593 1,910 2,300 1,81  40,01

 3,400 -0,190 -5,29%   3,400 1.840 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ** 3,400 3,590 22.465 53,77 15.816.009 1,385 3,620 0,94  32,36

 3,625 0,025 0,69%   3,625 12.379 CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) ** 3,540 3,665 255.094 689,34 190.162.681 1,550 3,660 0,00  27,83

 0,286 -0,017 -5,61% 0,286 4.638   CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ** 0,285 0,300 118.193 28,92 101.123.806 0,208 0,348 0,00  -

 8,800 0,000 0,00%   8,800 43 CNL CAPITAL (ΚΟ) **   0 6,90 784.500 8,200 9,050 1,70  -

 29,810 -1,150 -3,71%   29,810 358 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ** 29,670 31,040 18.721 11.083,22 371.795.418 24,180 32,800 2,14  26,71

 0,730 -0,020 -2,67%   0,730 1.973 CPI (ΚΟ) ** 0,715 0,750 7.675 7,23 9.907.500 0,500 0,920 0,00  -

 4,310 -0,090 -2,05%   4,310 30 EPSILON NET (ΚΟ) ** 4,230 4,450 53.455 231,02 53.600.000 0,997 5,600 0,27  -

 0,968 -0,026 -2,66%   0,968 20.005 EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) ** 0,949 0,994 5.046.276 3.588,99 3.709.161.852 0,543 1,016 0,00  -

 6,600 -0,250 -3,65% 6,600 40   FLEXOPACK (ΚΟ) ** 6,600 6,600 300 77,35 11.720.024 6,100 9,200 1,32  7,46

 4,270 -0,035 -0,81%   4,270 5.992 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ** 4,220 4,360 158.665 222,60 52.131.944 3,700 4,690 0,00  -

 3,300 -0,160 -4,62% 3,300 724   IDEAL HOLDINGS (ΚΟ) ** 3,300 3,450 14.371 103,87 31.475.259 2,100 3,900 0,00  -

 1,425 -0,085 -5,63% 1,425 89   INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ** 1,385 1,530 1.660 29,32 20.578.374 1,210 1,690 5,99  -

 7,050 -0,100 -1,40%   7,050 210 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL (ΚΟ) ** 7,000 7,050 745 74,03 10.500.000 6,100 7,450 5,25  13,77

 1,694 -0,090 -5,04%   1,694 305 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ** 1,688 1,780 353.867 128,74 76.000.000 0,760 2,500 0,00  -

 2,070 -0,060 -2,82%   2,070 9 INTRAKAT (KO) ** 2,050 2,120 103.566 99,42 48.026.871 1,195 2,610 0,00  -

 13,670 -0,770 -5,33% 13,670 461   JUMBO (ΚΟ) ** 13,670 14,230 197.067 1.859,94 136.059.759 12,170 16,800 8,45  13,41

 6,970 -0,225 -3,13%   6,970 5.335 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ** 6,915 7,240 241.583 1.231,85 176.736.715 6,200 8,430 0,00  -

 1,080 -0,010 -0,92%   1,080 612 LOGISMOS (ΚΟ) ** 1,040 1,080 1.090 5,12 4.740.000 0,610 1,270 0,00  -

 0,032 -0,002 -6,96% 0,032 30.534   MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ** 0,032 0,035 4.467.925 30,16 939.510.748 0,023 0,037 0,00  -

 4,600 -0,060 -1,29%   4,600 51 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ** 4,500 4,650 1.156 20,33 4.419.616 1,790 5,280 0,00  26,87

 46,800 -1,000 -2,09%     MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) ** 46,800 49,400 72 21,94 468.700 44,800 65,000 4,79  2,65

 2,000 -0,050 -2,44%     MEVACO (ΚΟ) ** 2,000 2,020 7.000 21,00 10.500.000 1,610 2,320 0,00  -

 0,655 0,000 0,00%   0,655 5.310 MINERVA (ΚΟ) **   0 4,06 6.200.000 0,320 0,695 0,00  -

 1,600 -0,030 -1,84% 1,600 2.494   PREMIA PROPERTIES (ΚΟ) ** 1,580 1,650 36.094 139,40 87.127.162 1,440 2,080 0,00  -

 9,000 0,000 0,00%     PRODEA INVESTMENTS (ΚΟ) **   0 2.299,45 255.494.534 7,121 9,000 3,58  39,94

 6,440 -0,180 -2,72%   6,440 1.233 PROFILE (ΚΟ) ** 6,220 6,700 29.536 77,37 12.013.916 4,540 6,740 0,77  -

 0,418 -0,023 -5,22%   0,418 3.600 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ** 0,418 0,437 72.380 11,43 27.345.120 0,234 0,508 0,00  -
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 18,980 -0,240 -1,25%   18,980 2.649 QUEST HOLDINGS (ΚΟ) ** 18,960 19,400 10.136 678,36 35.740.896 10,300 19,900 1,58  42,52

 2,200 -0,030 -1,35% 2,200 1.030   REDS (ΚΟ) ** 2,200 2,370 671 126,36 57.434.884 1,135 2,690 0,00  -

 9,360 -0,240 -2,50%   9,360 342 SPACE HELLAS (ΚΟ) ** 9,220 9,640 4.110 60,43 6.456.530 5,220 10,200 0,86  34,34

 14,400 -0,220 -1,50%   14,400 1.560 TITAN CEMENT INTERNATIONAL (ΚΑ) ** 14,340 14,640 104.610 1.127,89 78.325.475 13,240 17,860 0,00  -

 1,200 0,070 6,19% 1,200 36.620   TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ** 1,200 1,220 164.050 180,87 150.727.570 0,830 1,200 0,83  -

 0,650 -0,036 -5,25%   0,650 20.760 UNIBIOS (ΚΟ) ** 0,642 0,674 78.621 10,16 15.627.315 0,260 0,738 0,00  -

 4,760 -0,100 -2,06%   4,760 1.938 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ** 4,700 4,890 219.539 1.233,74 259.189.761 3,320 5,190 0,63  -

 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

 22,150 -0,880 -3,82%     ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP *** 22,150 22,500 215 19,54 882.175 17,235 23,230 0,00  -

 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Σ Η Σ

 0,620 0,000 0,00%   0,620 2.979 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) **   0 8,06 13.000.000 0,324 0,690 0,00  -

 0,089 -0,005 -5,32% 0,089 15.500   ΑΝΕΚ  (ΚΟ) ** 0,087 0,096 23.700 19,72 221.519.681 0,039 0,098 0,00  -

 0,072 0,000 0,00%     ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) **   0 0,02 312.163 0,072 0,072 0,00  -

 0,108 0,000 0,00%     ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) **   0 0,32 2.969.713 0,081 0,108 0,00  -

 0,110 0,000 0,00%     ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) **   0 0,52 4.737.503 0,110 0,120 0,00  -

 0,372 0,000 0,00%     ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΟ) **   0 2,35 6.330.002 0,256 0,715 0,00  -

 0,550 -0,010 -1,79%   0,550 11.655 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ** 0,550 0,550 1.005 9,67 17.579.754 0,300 0,570 0,00  1,62

 1,000 0,000 0,00%     ΒΙΣ (ΚΟ) **   0 4,97 4.968.600 0,805 1,170 0,00  -

 0,290 0,000 0,00%     ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) **   0 1,15 3.961.300 0,240 0,500 0,00  -

 0,230 -0,006 -2,54%   0,230 760 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ** 0,230 0,236 5.840 11,90 51.754.364 0,158 0,380 0,00  -

 9,700 0,000 0,00%   9,700 756 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) **   0 7,43 766.000 5,400 9,700 0,00  -

 3,560 0,000 0,00%     ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) **   0 0,87 245.000 1,670 3,640 0,00  -

 0,600 -0,050 -7,69% 0,600 42.054   ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ** 0,600 0,640 515.620 91,36 152.261.721 0,142 0,865 0,00  -

 0,170 0,000 0,00%     ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) **   0 1,21 7.125.216 0,122 0,252 0,00  -

 0,190 0,000 0,00%     ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) **   0 1,47 7.734.375 0,105 0,250 0,00  -

 0,720 -0,020 -2,70%   0,720 1.400 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ** 0,720 0,720 1.000 11,41 15.842.391 0,240 0,770 0,00  -

 0,350 0,000 0,00% 0,350 2.650   ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ** 0,350 0,350 200 8,51 24.319.250 0,182 0,410 0,00  -

 0,204 0,000 0,00%     ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) **   0 5,80 28.438.268 0,160 0,288 0,00  -

 0,160 -0,014 -8,05%   0,160 73.935 FRIGOGLASS (KO) ** 0,160 0,168 679.970 56,87 355.437.751 0,072 0,250 0,00  -

 0,660 -0,050 -7,04% 0,660 500   LAVIPHARM (ΚΟ) ** 0,660 0,700 13.800 33,71 51.081.030 0,322 0,720 0,00  15,57

 0,060 0,000 0,00%   0,060 14.500 SATO AE (ΚΟ) ** 0,060 0,063 27.500 3,92 65.326.268 0,023 0,079 0,00  -

 0,137 0,014 11,38% 0,137 1.119   YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΟ) ** 0,125 0,147 2.965 1,81 13.191.620 0,060 0,230 0,00  -

 Υ Π Ο  Α Ν Α Σ Τ Ο Λ Η

 0,035 0,000 0,00%     ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ****   0 1,17 33.301.715 0,035 0,035 0,00  -

 0,013 0,000 0,00%     Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ***   0 0,96 77.126.446 0,013 0,013 0,00  -

 2,600 0,000 0,00%     ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ****   0 18,42 7.085.888 2,600 2,600 0,00  35,50

 0,026 0,000 0,00%     ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΚΟ) *****   0 0,65 25.179.640 0,026 0,026 0,00  -

 0,057 0,000 0,00%     ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΠΟ) *****   0 0,09 1.540.000 0,057 0,057 0,00  -

 0,110 0,000 0,00%     DIONIC (ΚΟ) **   0 0,65 5.867.311 0,110 0,110 0,00  -

 4,800 0,000 0,00%     FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) ****   0 321,35 66.948.210 4,800 4,800 0,00  -

 0,570 0,000 0,00%     MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ***   0 7,08 12.417.000 0,570 0,570 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

 0,580 0,000 0,00%     ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) **   0 6,15 10.600.010 0,480 0,700 0,00  -

 0,690 0,000 0,00%   0,690 1.250 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ (ΚΟ) **   0 16,11 23.346.786 0,506 0,850 0,00  -

 5,700 -0,150 -2,56%     ALPHA TRUST (ΚΟ) ** 5,700 5,850 1.115 17,68 3.101.592 4,500 5,850 5,64  17,50

 0,150 -0,012 -7,19%   0,150 720 CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ) ** 0,148 0,158 602.014 46,30 309.096.827 0,104 0,197 0,00  -

 0,665 0,000 0,00%     EUROXX  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ (ΚΟ) **   0 9,84 14.791.000 0,630 1,140 0,00  -

 1,660 0,000 0,00%   1,660 454 MEDITERRA (ΚΟ) **   0 12,12 7.300.000 1,500 1,870 0,00  -

 2,440 0,100 4,27%   2,440 428 OPTRONICS TECHNOLOGIES (ΚΟ) ** 2,440 2,440 3 8,13 3.333.500 2,080 2,640 2,42  -

 5,300 -0,220 -3,99%   5,300 865 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ** 5,280 5,500 44.169 70,58 13.317.683 2,772 6,000 0,52  26,41

 0,064 -0,003 -4,90%   0,064 115.983 PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ) 0,064 0,067 2.537.546 80,15 1.250.367.229 0,036 0,074 0,00  -

 2,590 -0,110 -4,07%   2,590 2.182 REAL CONSULTING (ΚΟ) ** 2,560 2,720 23.138 55,69 21.500.000 1,966 2,920 0,00  47,55

 4,760 0,000 0,00%     VIDAVO (ΚΟ) **   0 4,08 857.210 3,400 6,950 0,00  44,35

Σημ.: Για τον υπολογισμό του P/E, έχουν χρησιμοποιηθεί τα Ενοποιημένα Κέρδη μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας ανά μετοχή, βά-
σει του σταθμισμένου αριθμού μετοχών.

* Αφορά τη χρήση 2020, ** Αφορά τη χρήση 2019, *** Αφορά τη χρήση 2018, **** Αφορά τη χρήση 2017



Ο ΔΗΚΤΗΣ

Α Γ Ο Ρ Ε Σ  &  Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ

Επισπεύδει τις διαδικασίες για 
την άνοδο των επιτοκίων η αμε-
ρικανική κεντρική τράπεζα Fed. 
Ενώ τον Δεκέμβριο προγραμμά-
τιζε τρεις αυξήσεις επιτοκίων 
για το 2022, προ ημερών ανα-
κοίνωσε ότι θα γίνουν τέσσε-
ρις αυξήσεις σε διαφορετικές 
ημερομηνίες, ξεκινώντας ήδη 
από τον Μάρτιο. Από την πλευ-
ρά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) φαίνεται πιο δι-
στακτική. Μέχρι στιγμής δεν 
έχει εξαγγείλει παρά μόνον την 
«αρχή του τέλους» για το πρό-
γραμμα αγοράς ομολόγων στη 
δευτερογενή αγορά. Ναι μεν 
θέλει να ανεβάσει και εκείνη 
τα επιτόκια, αλλά όχι πριν ολο-
κληρώσει το τρέχον πρόγραμ-
μα ομολόγων (APP), ύψους 20 
δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στο μεταξύ, φαίνεται ότι 
εντός της ΕΚΤ ακούγονται πε-
ρισσότερες και διαφορετικές 
απόψεις επί του θέματος. Μέχρι 
σήμερα η κοινή επωδός ήταν 
ότι ο πληθωρισμός αποτελεί 
«προσωρινό φαινόμενο», που 
μπορεί να οφείλεται κατά κύ-
ριο λόγο σε συγκυριακούς πα-
ράγοντες, όπως η επαναφορά 
υψηλότερων συντελεστών ΦΠΑ 
στη Γερμανία στις αρχές του 
2021. Σήμερα όμως τον πλη-
θωρισμό πυροδοτούν κυρίως 
οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές 
της ενέργειας, μετά τη σημαντι-
κή υποχώρηση που είχαν κα-
ταγράψει το 2021, πρώτο έτος 
της πανδημίας.

Πρόσφατα η Ιζαμπέλ Σνά-
μπελ, μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΕΚΤ, επισήμανε 
τον κίνδυνο να αυξηθεί περαι-
τέρω ο δομικός πληθωρισμός 
(στον οποίο δεν συνυπολογίζο-
νται οι τιμές των τροφίμων και 
της ενέργειας) λόγω των ενερ-
γειών που απαιτούνται για την 
καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Διαφορετική άποψη 
φαίνεται να εκφράζει ο επικε-
φαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ 
Φίλιπ Λέιν, ενώ στην ίδια γραμ-
μή κινείται και ο Φινλανδός κε-
ντρικός τραπεζίτης Ολι Ρεν. «Οι 
κινητήριες δυνάμεις που καθο-
δηγούν τον πληθωρισμό στην 
Ευρωζώνη θα αποδυναμωθούν 
κατά τη διάρκεια του έτους και 
ο πληθωρισμός θα επιστρέψει 
στον στόχο του 2% της ΕΚΤ τα 
επόμενα δύο χρόνια», είπε ο κ. 
Ρεν και συμπλήρωσε πως θεω-
ρεί τις αυξήσεις των επιτοκίων 
το 2023 ως λογικό βήμα, τουλά-
χιστον όσο δεν υπάρχουν νέοι 
οικονομικοί κραδασμοί.

Οπως κι αν έχουν τα πράγ-

ματα, το ζήτημα είναι ότι έχει 
αρχίσει μια συζήτηση για τους 
δομικούς παράγοντες που οδη-
γούν σε άνοδο του πληθωρι-
σμού, και σε αυτούς πολλοί 
συμπεριλαμβάνουν πλέον την 
απομείωση της παγκοσμιοποί-
ησης, την απολιγνιτοποίηση 
στη βιομηχανία, καθώς και 
δημογραφικούς παράγοντες. 
«Μόνο και μόνο η μετάβαση 
από τα ορυκτά καύσιμα στην 
πράσινη ενέργεια είναι μια ιδι-
αίτερα ακριβή υπόθεση», το-
νίζει ο Κάρστεν Μπζέσκι, επι-
κεφαλής οικονομολόγος της 
ING Deutschland.

Ενα από τα διδάγματα που 
αντλούν μεγάλες επιχειρήσεις 
από την κρίση της πανδημί-
ας είναι ότι επαναφέρουν με-

γάλο μέρος της παραγωγής σε 
κοντινή απόσταση, προκειμέ-
νου να αποφύγουν μεγαλύτερες 
διαταραχές στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Την άνοδο των τιμών 
ευνοεί σε αυτή την περίπτωση 
και η έλλειψη επαρκούς και κα-
ταρτισμένου εργατικού δυνα-
μικού. «Πρόκειται μάλλον για 
μια μακροχρόνια τάση», εκτι-
μά ο οικονομολόγος Κάρστεν 
Μπζέσκι, επισημαίνοντας ότι ο 
διεθνής καταμερισμός εργασί-
ας στο πλαίσιο της παγκοσμι-
οποίησης, αλλά και η ψηφιο-
ποίηση της οικονομίας είχαν 
συμβάλει αποφασιστικά στη 
μείωση των τιμών τα προηγού-
μενα χρόνια. Ο ίδιος θεωρεί ότι 
η ΕΚΤ δεν συνυπολογίζει τις 
αλλαγές αυτές στα οικονομε-
τρικά μοντέλα της.

Για τον επικεφαλής οικο-
νομολόγο της Commerzbank, 
Γιεργκ Κρέμερ, είναι θεμιτό να 
αρχίσει αυτή η συζήτηση, κα-
θώς «οτιδήποτε άλλο θα ήταν 
τρομακτικό». Προς το παρόν 
πάντως, τονίζει ο Κρέμερ, η 
ΕΚΤ «έχει πατήσει γκάζι» στις 
αγορές ομολόγων, παρά τις δι-
ακηρύξεις ότι σε εύθετο χρό-

νο θα τερματιστεί το αποκα-
λούμενο «πρόγραμμα αγοράς 
στοιχείων ενεργητικού λόγω 
πανδημίας» (PEPP), και αυτό 
σημαίνει ότι υποβαθμίζει τον 
κίνδυνο πληθωρισμού, στον 
οποίο συμβάλλουν και οι υψη-
λές μισθολογικές αυξήσεις των 
τελευταίων μηνών.

Ο Γιεργκ Κρέμερ δεν βλέπει 
αύξηση επιτοκίων στην Ευρω-
ζώνη μέσα στο 2022. «Η έξοδος 
από τη χαλαρή νομισματική 
πολιτική θα δρομολογηθεί με 
βασανιστικά αργούς ρυθμούς», 
προβλέπει ο Κρέμερ και θεωρεί 
απίθανη μια αύξηση επιτοκίων 
από την ΕΚΤ εντός του έτους. 
Αλλά και ο Κάρστεν Μπζέσκι 
της ING θεωρεί πρόωρη μια 
«στροφή» στην πολιτική επι-
τοκίων πριν από τις αρχές του 
2023. Τι θα γίνει όταν αυξηθούν 
τα επιτόκια; «Τα υψηλά επιτό-
κια θα επιβραδύνουν τις προ-
σπάθειες για ανόρθωση της οι-
κονομίας μετά την πανδημία», 
υποστηρίζει πρόσφατη μελέτη 
του Ινστιτούτου Μακροοικο-
νομίας (ΙΜΚ) στο Ιδρυμα Χανς 
Μπέκλερ, που πρόσκειται στα 
συνδικάτα.

Η ΕΚΤ «έχει πατήσει γκάζι» στις αγορές ομολόγων, παρά τις διακηρύξεις ότι σε εύθετο χρόνο θα τερματιστεί το απο-
καλούμενο «πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας» (PEPP), και αυτό σημαίνει ότι υποβαθμίζει 
τον κίνδυνο πληθωρισμού, στον οποίο συμβάλλουν και οι υψηλές μισθολογικές αυξήσεις των τελευταίων μηνών.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, 
μέλος της Ε.Ε. 
της ΕΚΤ, επισήμανε 
τον κίνδυνο να αυ- 
ξηθεί περαιτέρω ο δο-
μικός πληθωρισμός.

Από τον Μάρτιο ξεκινάει η Fed
τις αυξήσεις των επιτοκίων 
Επισπεύδονται οι διαδικασίες – Φουντώνει στην ΕΚΤ ο διάλογος για τον πληθωρισμό 

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

H εκτίναξη των τιμών της ενέρ-
γειας και του δείκτη του πλη-
θωρισμού προκαλεί σοβαρό 
πονοκέφαλο σε όλο τον κόσμο. 
Παρά ταύτα, ειδικά στο Ηνω-
μένο Βασίλειο η κυβέρνηση 
σχεδιάζει να αυξήσει τους φό-
ρους την ίδια στιγμή, προχω-
ρώντας σε ένα οικονομικό πεί-
ραμα σε μία από τις χειρότερα 
χτυπημένες από την πανδημία 
χώρες. Το καίριο πλήγμα στο 
κόστος ζωής θα γίνει ορατό 
τον Απρίλιο, επιβαρύνοντας 
αυτομάτως τους προϋπολογι-
σμούς νοικοκυριών και  επι-
χειρήσεων και τιμωρώντας τα 
φτωχότερα από τα πρώτα, ενώ 
ήδη έχουν πληγεί το πλείστον 
από την πανδημία του κορω-
νοϊού. Οι πιέσεις ασκούνται 
πανταχόθεν. 

Τον Δεκέμβριο ο δείκτης 
τιμών καταναλωτή του Ηνω-
μένου Βασιλείου εκτινάχθηκε 

στα υψηλά 30ετίας, της τάξε-
ως του 5,4%, εξαλείφοντας τις 
αυξήσεις των μισθών. 

Η Τράπεζα της Αγγλίας αυ-
ξάνει τα επιτόκια πιο γρήγορα 
από την Ομοσπονδιακή Τρά-
πεζα των ΗΠΑ. Το πλαφόν που 
έχει οριστεί για το εγχώριο κό-
στος ενέργειας θα ανέλθει 50% 
τον Απρίλιο, ακριβώς τη στιγ-
μή που ο φόρος μισθοδοσίας 
θα αυξάνεται, ως απόπειρα να 
αποκατασταθούν τα απολε-
σθέντα φορολογικά έσοδα. Ού-
τε και η έξοδος της χώρας από 
την Ε.Ε. αποδείχθηκε φθηνή. 
Η δεξαμενή σκέψης Resolution 
Foundation αποφαίνεται πως 
το αποτέλεσμα των ανωτέρω 
θα είναι μια πραγματική κα-
τάρρευση του βιοτικού επι-
πέδου των ανθρώπων, εφό-
σον ένα τυπικό νοικοκυριό με 
27.000 εισόδημα τον χρόνο, 
αφού έχει καταβάλει φόρους 
και λειτουργικά έξοδα, θα πρέ-
πει να πληρώσει και 600 λίρες 
επιπλέον σε φόρους και λογα-
ριασμό ηλεκτρικού. 

Το Κέντρο Οικονομικών 
και Eπιχειρηματικών Ερευνών 
προβλέπει μια αύξηση της τά-

ξεως των 1.980 στερλινών στο 
συνολικό ετήσιο κόστος διαβί-
ωσης και αυτός ο υπολογισμός 
έγινε προ της αύξησης φόρων.

Οι εκκλήσεις για να μετρι-
ασθούν οι δεινές επιπτώσεις 
ακούγονται από ολοένα και 
περισσότερα στόματα. Εν τω 
μεταξύ, η επερχόμενη κρίση 
λειτουργεί και ως δοκιμασία 
για άλλα κράτη, τα οποία προ-
σπαθούν να  χαρτογραφήσουν 
την πορεία της οικονομίας με-
τά την πανδημία. «Παρακο-
λουθούμε εκ του σύνεγγυς το 
Ηνωμένο Βασίλειο για πολ-
λούς λόγους», παρατηρεί ο 
πρώτος τη τάξει οικονομο-
λόγος της Berenberg Bank», 
Χόλγκερ Σμίεντινγκ. «Η χώ-
ρα έχει μεγαλύτερη ανάγκη 
να θέσει υπό έλεγχο τα δη-
μοσιονομικά της, διότι η αρ-
χική της αντίδραση στην παν-
δημία ήταν μεγαλύτερη». Για 
πολλούς η νέα πρόκληση αυ-
τή έχει την ίδια σοβαρότητα 
με τα προγράμματα επιδότη-
σης της απασχόλησης, την τη-
λεκπαίδευση και τα προβλή-
ματα της δημόσιας υγείας, τα 
οποία η χώρα έζησε στη χειρό-
τερη περίοδο της πανδημίας. 
Η 51χρονη Λόρι Γουίλιαμς με 
ένα παιδί ζει στα βορειοδυτι-
κά της Αγγλίας και είχε μαζί 
με τον πρώην σύντροφό της 
μία εταιρεία. Επειτα από έναν 
επώδυνο χωρισμό την κράτη-
σε, αλλά τελεί σε δυσχερή οι-
κονομική θέση, διότι ως αυτο-
απασχολούμενη διευθύντρια 
της εταιρείας δεν δικαιούτο 
οικονομική ενίσχυση από την 
κυβέρνηση. Προσπαθεί να επι-
βιώσει σήμερα, ενώ ακόμη ο 
Απρίλιος δεν έχει έρθει.

Αν και σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης και στις ΗΠΑ ο πλη-
θωρισμός έχει αυξηθεί ήδη σε 
ρεκόρ 30ετίας ή τείνει προς 
τα εκεί, εξαιτίας του κόστους 
φυσικού αερίου, η Βρετανία 
σπεύδει πολύ πιο γρήγορα από 
άλλες να αποκαταστήσει τα 
δημοσιονομικά της και να αυ-
ξήσει τα επιτόκια ως ανάσχε-
ση του πρώτου. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, πά-
ντως, χρειάζεται κάποια ισορ-
ροπία ανάμεσα στο να διατη-
ρηθούν για μακρό διάστημα 
τα μέτρα στήριξης και στο να 
αποσυρθούν βεβιασμένα. Η 
Βρετανία προχωρεί στο δεύτε-
ρο και ορισμένοι εκτιμούν πως 
η κίνηση αυτή θα επαναφέρει 
μνήμες της λιτότητας μετά την 
κρίση του 2008.

Αυξάνεται η φημο-
λογία για πιθανή εί-
σοδο νέων επενδυ-
τών μειοψηφίας στο 
μετοχικό κεφάλαιο 
της Intrakat, που θα 
«αγοράσουν το στό-
ρι» της εισηγμένης, η 
οποία διεκδικεί έργα 
ΣΔΙΤ ύψους άνω των 
2,5 δισ. και σχεδιά-

ζει επενδύσεις 1 δισ. στον τομέα των ΑΠΕ. 
Με βάση τις δηλώσεις των μεγαλομετόχων 
αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμά-
των που τους αναλογούν, προκύπτει ότι το 
25,5% των νέων μετοχών θα μείνει αδιά-
θετο. Μεταξύ άλλων, το ποσοστό του κ. Δ. 
Κούτρα (12,69%) θα υποχωρήσει εκ νέου, 
καθώς θα ασκήσει δικαιώματα για μόλις 
720.000 μετοχές από τις 6.095.432 μετοχές 
που διαθέτει σήμερα, ενώ δεν θα καλύψει 
και τυχόν αδιάθετες. Στον αντίποδα, την 
ενίσχυση της συμμετοχής τους στην εται-
ρεία θα καταγράψουν οι κ. Λ. Λαζαράκης 
και Δ. Στασινόπουλος της Danesh Estate, 
μιας και θα καλύψουν πλήρως τα δικά τους 
δικαιώματα, αλλά και μέχρι και 10% τυχόν 
αδιάθετων μετοχών.

Μπορεί το πρώτο δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων να 
μην επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες, όμως η 
αγορά παρέμεινε «παγωμένη», με τους καταναλωτές 
να μην επισκέπτονται συχνά και μαζικά τα καταστή-
ματα, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά και 
λόγω της ευρείας διασποράς του κορωνοϊού. Σε γενι-
κές γραμμές, η μέχρι στιγμής πορεία των εκπτώσεων 
κινείται κάτω από τα επίπεδα των 5,3 δισ. ευρώ συ-
νολικού τζίρου του 2020 και, βεβαίως, κάτω από τις 
προσδοκίες των εμπόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πιθανό 
να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα μέχρι 
το 2025 και η Ευρώπη δεν αποκλείεται να 
αντιμετωπίσει μπλακ άουτ τους επόμενους 
μήνες εάν ο καιρός είναι ασυνήθιστα κρύ-
ος, προειδοποιούν οι αναλυτές της Goldman 
Sachs, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ενεργει-
ακή κρίση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Βρα-
χυπρόθεσμα, μια κλιμάκωση των εντάσεων 
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε 
να οδηγήσει τις τιμές του φυσικού αερίου να 
ξεπεράσουν τα ιστορικά υψηλά του Δεκεμ-
βρίου, ενώ ο πιο ψυχρός καιρός τον Φεβρου-
άριο - Μάρτιο σε σχέση με το συνηθισμένο, 
θα μπορούσε να οδηγήσει τα αποθέματα στο 
τέλος του χειμώνα κάτω από τα ιστορικά χα-
μηλά του 2018, σύμφωνα με την τράπεζα.

Στο 65% των επιπέδων του 2019 σταθεροποιήθηκε ο 
αριθμός των πτήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τις 
τρεις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Eurocontrol. Κατά μέσο όρο κα-
ταγράφονται περίπου 16.516 πτήσεις, ενώ την εβδο-
μάδα 17 έως 23 Ιανουαρίου, συγκριτικά με το αμέσως 
προηγούμενο χρονικό διάστημα, η πτητική δραστη-
ριότητα υποχώρησε κατά 2,7%. Τη μεγαλύτερη υπο-
χώρηση πτήσεων σε ποσοστό της τάξεως του 16% 
εμφανίζει η Wizzair και ακολουθεί η British Airways 
με πτώση 10%.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος 
είναι ο νέος διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΧΑΕ, 
έπειτα από έκτακτη συ-
νεδρίαση του διοικη-
τικού συμβουλίου, τον 
οποίο  εξέλεξε ομόφωνα 
για τη θέση με σχετική 
πρόταση του nomination 
committee της εισηγμέ-
νης. Ο Γ. Κοντόπουλος 
είναι Partner, Chief Macro Strategist στο 
CQS Fund στο Λονδίνο και κάτοχος τίτλων 
Ph.D., M.Phil. και M.A. στα οικονομικά από το 
Columbia University και A.B., επίσης στα οικο-
νομικά από το Harvard University. Ξεκίνησε 
την καριέρα του στη Wall Street στη Salomon 
Brothers. Εχει διατελέσει Managing Director 
σε δύο από τις μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες 
επενδύσεων, όπως η UBS και η Merrill Lynch, 
όπου δημιούργησε και διηύθυνε ομάδες ανα-
λυτών, χτίζοντας ένα εκτεταμένο διεθνές δί-
κτυο επαφών με επενδυτικούς οίκους ανά τον 
κόσμο. Στην Ελλάδα έχει εργαστεί ως Chief 
Investment Officer της Eurobank, καθώς και 
ως διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Asset 
Management, εταιρείας διαχείρισης αμοιβαί-
ων κεφαλαίων.

«Καμπανάκι» 
για μια πραγματική 
κατάρρευση 
του βιοτικού 
επιπέδου  
των ανθρώπων.

Σενάριο επενδυτών
στην Intrakat

«Παγωμένη» η αγορά
πριν από τον χιονιά

Μέχρι το 2025 υψηλές
τιμές στο φυσικό αέριο

Στο 65% του 2019
οι πτήσεις στην Ευρώπη

Ο νέος διευθύνων
σύμβουλος της ΕΧΑΕ

Κοκτέιλ ακρίβειας και φόρων
απειλεί τη Βρετανία

Tων PHILIP ALDRICK και DAVID GOODMAN / BLOOMBERG

l Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η32 Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022
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