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Γ. Μπαμπινιώτης: Δεν είχα καμία 
καταγγελία για Λιγνάδη στο Αρσάκειο

λώνω δε κατηγορηματικά και σε όλους 
τους τόνους ότι καθ΄ ον χρόνο συνεργά-
στηκε με το Αρσάκειο, ουδεμία καταγγελία 
περιήλθε σε γνώση μου έστω και προφο-
ρική», ανέφερε ο κ. Μπαμπινιώτης, προ-
σθέτοντας:
«Περαιτέρω, σε κάποιους φαίνεται ότι δεν 
αρκούσε η ευθεία επίθεση εναντίον μου, 
αλλά θέλησαν να με πλήξουν και εμμέ-
σως, διαμέσου τής κόρης μου. Η δικαστι-
κή περιπέτεια τής κόρης μου, την οποία 
ανέσυραν ως υποτιθέμενη είδηση ορισμέ-
νοι επώνυμοι ή ανώνυμοι δημοσιογρα-
φούντες, έχει ήδη περατωθεί από το έτος 
2015 με την αμετάκλητη και επί τής ουσί-
ας (και όχι για τυπικούς λόγους) αθώωσή 
της, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, το 

Γ
ια νομικές ενέργειες κατά όσων 
των συκοφαντούν με αφορμή την 
υπόθεση Λιγνάδη επιφυλάσσε-
ται ο καθηγητής Γλωσσολογίας 

και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Γεώργιος Μπαμπινιώτης.
O κ. Μπαμπινιώτης απάντησε στην κριτική 
που δέχεται για πρότερα θετικά του σχόλια 
για την πρόσληψη του Δημήτρη Λιγνάδη 
στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του 
Εθνικού Θεάτρου: «Έχω ήδη αποδεχθεί 
μέσα μου ότι είναι μάταιη κάθε προσπά-
θειά μου να μεταπείσω όσους δεν αντι-
λαμβάνονται ότι, αν είχα την παραμικρή 
υποψία τέλεσης αξιόποινων πράξεων εκ 
μέρους τού συγκεκριμένου προσώπου, ου-
δέποτε θα προέβαινα στην δήλωση αυτή».
Συγχρόνως, αναφέρθηκε στη συζήτηση 
γύρω από το Αρσάκειο: «Ο Δ. Λιγνάδης 
εργάστηκε στο Αρσάκειο, ως εξωτερικός 
συνεργάτης, στους προαιρετικούς απογευ-
ματινούς ομίλους των Αρσακείων (και όχι 
στο διδακτικό προσωπικό του σχολικού 
προγράμματος) πριν από 19 ολόκληρα 
χρόνια. Τα όσα μεμονωμένα διακινούνται 
περί παύσης-απόλυσής του από το Αρσά-
κειο το έτος 2002 είναι απολύτως ψευδή. 
Αποχώρησε, προτιμώντας να μετακινηθεί 
στον θεατρικό όμιλο τού Κολλεγίου. Δη-

«Ο Δ. Λιγνά-
δης εργάστηκε 
στο Αρσάκειο, 
ως εξωτερικός 
συνεργάτης, 
στους προαι-
ρετικούς απο-
γευματινούς 
ομίλους των 
Αρσακείων 
(και όχι στο 
διδακτικό 
προσωπικό 
του σχολικού 
προγράμμα-
τος) πριν από 
19 ολόκληρα 
χρόνια.

«Θέλουν να με πλήξουν, και 
διαμέσου της κόρης μου – 
την υποβάλλουν σε δεύτερη δίκη» 

Το πιστοποιητικό είναι εργαλείο διευκόλυνσης, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης 

οποίο έκρινε ότι ουδεμία αξιόποινη πρά-
ξη τελέστηκε».
Σε ηλεκτρονική του ανάρτηση κάνει συ-
γκεκριμένα λόγο για στοχευμένη επίθε-
ση σε βάρος του από συγκεκριμένο πο-
λιτικό χώρο, κατονομάζοντας ιδιαιτέρως 
τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
Παύλο Πολάκη και δηλώνει ότι προτίθε-
ται να κινηθεί δικαστικά για προστασία 
δική του και της οικογενείας του.
Συνεπώς, λέει ο καθηγητής, «λυπάμαι, 
αλλά απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές, 
που είναι προδήλως παράνομες στο πλαί-
σιο οποιασδήποτε ευνομούμενης πολιτεί-
ας, είμαστε αναγκασμένοι, αλλά και απο-
φασισμένοι να αμυνθούμε με κάθε νόμιμο 
μέσο».

Ένα εκατομμύριο έφθασαν ήδη τα ραντεβού για εμβολιασμούς

πιστοποιητικά και πρόσθεσε πως από τη 
Δευτέρα υπάρχει η δυνατότητα οι πολίτες 
να τα λαμβάνουν και από τα ΚΕΠ.
Όσον αφορά τα ραντεβού εμβολιασμού 
που κλείνονται, επεσήμανε ότι το πο-
σοστά αγγίζει το 98%. «Το πιο ενδιαφέ-
ρον είναι ότι πάνω από ένα εκατομμύ-
ριο πολίτες αθροιστικά (συγκεκριμένα 
1.045.000) έχουν κλείσει ραντεβού για 
εμβόλιο. Οι 468.000 έχουν κάνει την 
πρώτη δόση, ενώ οι 230.000 έχουν κάνει 
και τη δεύτερη», υπογράμμισε. Σύμφωνα 
με τον ίδιος, στο θέμα του συστήματος εμ-
βολιασμού η Ελλάδα έχει πρωτοπορήσει, 
σε σύγκριση με χώρες όπως οι ΗΠΑ και 
η Γερμανία όπου σημειώθηκαν αρρυθμί-
ες και προβλήματα. «Έχει δημιουργήσει 
εντύπωση όλος ο σχεδιασμός, υπάρχουν 
χώρες που μας έχουν ζητήσει τεχνογνω-
σία», συμπλήρωσε.
Όσον αφορά στο ζήτημα εάν θα μπει «κό-
φτης» στα μηνύματα για μετακίνηση πο-
λιτών, ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι 

Ε
ργαλείο διευκόλυνσης και όχι δι-
ακρίσεων χαρακτήρισε τη βεβαίω-
ση εμβολιασμού ο υπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος 

Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον τη-
λεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
«Για αρχή, αυτή είναι βεβαίωση που μπο-
ρεί να έχει υγειονομικό χαρακτήρα. Έχει 
ανοίξει μία συζήτηση στην Ευρώπη, η 
οποία είναι πώς θα μπορούσε μία εκδο-
χή αυτής της βεβαίωσης να τη χρησιμο-
ποιούμε ως εργαλείο διευκόλυνσης, να 
μπορεί κάποιος να διαβαίνει τα σύνορα 
ευκολότερα εφόσον έχει τη βεβαίωση», 
ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, ενώ σημείωσε 
ότι η πρόταση της κυβέρνησης θα μπο-
ρούσε να λειτουργήσει ως εργαλείο «εφό-
σον έχεις βεβαίωση κι έχεις εμβολιαστεί 
και δεν χρειάζεται να κάνεις κάποιο τεστ 
στα σύνορα. Να είναι ευκολότερη η δια-
δικασία».
Ο υπουργός τόνισε ότι μέχρι τη Δευτέρα 
το πρωί είχαν εκδοθεί 55.000 ψηφιακά 
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δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο, ενώ επα-
νέλαβε πως «είναι επιχειρησιακό το θέμα 
όχι τεχνολογικό. Εμείς εξετάζουμε τεχνο-
λογικές λύσεις για να διευκολύνουμε το 
άνοιγμα του λιανεμπορίου με έναν τρόπο 
όσο το δυνατόν πιο εύρυθμο και γρήγορο. 
Ακούμε τους ειδικούς Η τεχνολογία έρχε-
ται να επικουρήσει».
Για τη διαλειτουργικότητα τόνισε ότι «μέσα 
σε δύο χρόνια έχει δωδεκαπλασιαστεί το 
ψηφιακό κράτος, καθώς, ας αναλογιστού-
με, 95 εκατομμύρια πολίτες εξυπηρετήθη-
καν χωρίς να γίνουν οι αντίστοιχες επι-
σκέψεις σε γκισέ δημόσιων υπηρεσιών».


