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Κοίτα ποιος 
μιλάει για 

φοροαπαλλαγές...

Ταξίδι 
στην κοινωνία 

του τρόμου 

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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Κράτος δικαίου, 
οικονομία 
και ισχυρή Ευρώπη
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Τα 11 τιπ της πολιτικής 
επικοινωνίας
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ΦΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ
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ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚO-
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ΚΑΙ Η ΒIΛΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘEΗ 

ΚΕΝΤΡΙ
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ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ 
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ΤΟ... ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 
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Ο πλανήτης κρατάει
την ανάσα του…

Συναγερμός 
στο Μαξίμου -

Συνεχείς 
συσκέψεις
Μητσοτάκη 

• Δραματικές οι τελευταίες ώρες πριν από τη σύγκρουση ή την αποκλιμάκωση
• Δύο ομογενείς νεκροί από σφαίρες στρατιωτών - Αγωνία για 100.000 Έλληνες
• Μαρτυρίες από το Ντονμπάς: «Ζούμε οκτώ χρόνια με τον φόβο»
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΟIΓΟΥΝ ΤΑ ΓHΠΕΔΑ,
«ΜΑΝΤΡΩΝΟΥΝ» 
ΤΟΥΣ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΙ ΚΕΡΔIΖΟΥΝ
ΔΗΜOΣΙΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟYΧΟΙ

ΔΡΟΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΙ ΣΥΝΔEΕΙ
ΕΡΝΤΟΓAΝ 
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• Οι φόβοι για συνέδριο 
διχασμού επανέρχονται 

Αχτσιόγλου για
αντι-Τσίπρα;
• Νέο «δημοψήφισμα Αλέξη» 

για συγκυβέρνηση... 



Σ
υνεχή κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας
με θύματα γυναίκες-μητέρες και τα παιδιά
τους, αμέτρητες περιπτώσεις σεξουαλικής
κακοποίησης, ανήλικη εγκληματικότητα

με κατάληξη ακόμη και τον θάνατο του θύματος... Η
επικαιρότητα των τελευταίων ημερών στη χώρα μας
κόβει την ανάσα, αφήνει άφωνο το κοινό, προκαλεί
κόμπους στο στομάχι και «τρελαίνει» το μυαλό.

Η φρικιαστική αποκάλυψη στην Κυψέλη ήρθε στην
επιφάνεια προτού συνέλθουμε από τη στυγερή δο-
λοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη και
ενώ το πανελλήνιο βρίσκεται εν αναμονή της δικα-
στικής εξέλιξης πολύκροτων υποθέσεων για βια-
σμούς, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και κακο-
ποιητικές συμπεριφορές «γνωστών» και λιγότερο
γνωστών στο ευρύ κοινό.

Η ελληνική κοινωνία συναντά πλέον στο καθημερι-
νό αστυνομικό και δικαστικό δελτίο υποθέσεις που

μέχρι πρότινος έβλεπε σε χολιγουντιανές ταινίες ή
διάβαζε σε ακραίας φαντασίας μυθιστορηματικά
θρίλερ. Τι συνέβη ξαφνικά και τα «θολωμένα» μυαλά
αποκάλυψαν το σκοτεινό περιεχόμενό τους, τη δια-
στροφή και το διαβολικό «μέσα» τους; Πώς «μαζεύ-
τηκαν» όλοι αυτοί οι… περίεργοι, θύτες, δράστες και
κακούργοι γενικώς, σε μια τόσο δύσκολη χρονική
περίοδο για τη χώρα και την κοινωνία;

Όπως και να προσπαθήσει κανείς να το εξηγήσει,
πάντα κάτι θα μένει που δεν θα έχει ειπωθεί, πάντα
θα υπάρχει κάτι νέο, στυγερό και αποτρόπαιο που θα
προκαλέσει νέα ερωτήματα, νέα «γιατί», νέα κενά
στη νομοθεσία και «τρύπες» στο δίχτυ ασφαλείας
που συνεχώς ενισχύουμε.

Δυστυχώς κάθε μέρα έρχεται και ένα νέο «κακό» -
οικείο και ξένο μαζί- να μας αναστατώσει και να μας
κάνει να αναρωτηθούμε για την κοινωνία που ζούμε.
Τα πρωτοφανή εγκλήματα όχι μόνο δεν φαίνεται να

έχουν τέλος, αλλά αντίθετα με την πάροδο των ημε-
ρών η τάση τους είναι αυξητική. Και ξανά ερωτήματα:
Είναι η «παγκοσμιοποίηση» του εγκλήματος και η δι-
εύρυνση των οριζόντων για τα εγκληματικά μυαλά οι
πηγές του κακού; Έπαιξαν ρόλο ο εγκλεισμός και οι
περιορισμοί των τελευταίων ετών; Ήρθε η άνθηση
του Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύω-
σης να ανοίξει στόματα και να δώσει δύναμη στα θύ-
ματα και μαθεύτηκαν επτασφράγιστα μυστικά; Ή μή-
πως, αντίστροφα, το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέ-
σα δικτύωσης «γιγάντωσαν» τα τέρατα μέσω του μι-
μητισμού και «πάρτε ιδέες για να το κάνετε μόνοι
σας»;

Και κάπου εδώ όλοι συνειδητοποιούν ότι χρειάζε-
ται πολύς κόπος, μεγάλη προσπάθεια, να μη θεωρή-
σουμε κανονικότητα αυτήν τη ζοφερή επικαιρότητα
που ζούμε.
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«Εγκαταλείψατε την Ουκρανία»
Σ

ύσταση για την άμεση αναχώρηση
των Ελλήνων πολιτών που βρίσκον-
ται ακόμη στην Ουκρανία εξέδωσε
το υπουργείο Εξωτερικών μετά τη

σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της
Δευτέρας παρουσία του Νίκου Δένδια, με τη
συμμετοχή του υπουργού Εθνικής Άμυνας
Νίκου Παναγιωτόπουλου, της υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως,
του υφυπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Κατσα-
νιώτη καθώς και υπηρεσιακών στελεχών των
παραπάνω υπουργείων. 

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε εκτάκτως
λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην Ουκρα-
νία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδω-
σε η ελληνική διπλωματία, «αποθαρρύνονται
όλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της
Ουκρανίας και παράλληλα συστήνεται στους
Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να
αναχωρήσουν άμεσα». Το υπουργείο Εξωτε-
ρικών έχει ήδη προχωρήσει στη μείωση του
προσωπικού της ελληνικής Πρεσβείας στο
Κίεβο και έλαβε την απόφαση να ενισχύσει τη
στελέχωση του Γενικού Προξενείου της Μα-
ριούπολης. Η ανακοίνωση του υπουργείου
Εξωτερικών έρχεται την ώρα που η κατάστα-
ση στα ρωσοουκρανικά σύνορα βρίσκεται
στην κόψη του ξυραφιού και η διεθνής κοινό-

τητα προεξοφλεί κλιμάκωση, ακόμη και ει-
σβολή της Ρωσίας. 

Η Αθήνα βρίσκεται διαρκώς σε επαφή
με την ελληνική Πρεσβεία στην Ουκρανία
και σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της
στην περίπτωση που απαιτηθεί εκκένωση
προσωπικού και Ελλήνων πολιτών. Στην
Ελλάδα επέστρεψαν ασφαλείς και οι εκ-
παιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της
Ουκρανίας μετά τις συντονισμένες ενέρ-
γειες του υπουργείου Εξωτερικών και του

υπουργείου Παιδείας. «Στεκόμαστε δίπλα
στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας,
μεριμνούμε για την ασφάλειά τους», έγρα-
ψε η Νίκη Κεραμέως στο Twitter. 

Σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα
βρίσκεται και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας, ώστε, αν απαιτηθεί, να διαθέσει
μέσα και προσωπικό για να μεταφερθούν
πολίτες από την Ουκρανία στην Ελλάδα.
Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η συνδρομή
της Πολεμικής Αεροπορίας με μεταγωγι-

κά αεροπλάνα ή άλλα μέσα θα ζητηθεί μό-
νο στην περίπτωση που δεν μπορούν να
προσεγγίσουν πολιτικά αεροσκάφη ή
εφόσον κριθεί ότι είναι σκόπιμο. 

Σύσταση του υπουργείου 
Εξωτερικών για 
άμεση αναχώρηση 
των συμπατριωτών μας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μαζί
με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεδιάσκεψη υπό τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με θέμα
τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Στη διάρκεια της τηλεδιάσκε-
ψης υπογραμμίστηκε η ανάγκη συντονισμού των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύτερης προετοιμα-
σίας σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης. Τονίστηκε ακό-
μη η ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και
εξάντλησης όλων των διπλωματικών μέσων και των διαύλων
επικοινωνίας προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση.

Σύσκεψη Μητσοτάκη με Ευρωπαίους ηγέτες 

Τ
ην ώρα που ο πλανήτης παρακολουθεί με ανησυχία τις
εξελίξεις στην Ουκρανία, η είδηση για τον φόνο δυο Ελ-
λήνων ομογενών από Ουκρανούς στρατιώτες στο χωριό

Γράνιτνα, λίγα χιλιόμετρα από τη γραμμή επαφής στην Ανατολι-
κή Ουκρανία, έπεσε σαν βόμβα. 

Στο περιστατικό τραυματίστηκαν βαριά και δύο ακόμη
ομογενείς.  Υπεύθυνοι της ανθρωποκτονίας είναι τρεις
στρατιώτες του ουκρανικού στρατού, οι οποίοι συνε-
πλάκησαν για ασήμαντη αιτία με τους ομογενείς. «Εκ-
φράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους
των θυμάτων καθώς και ευχές για ταχεία ανάρρωση των
τραυματισμένων», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου
Εξωτερικών

Περίπου 100.000 Έλληνες ζουν και εργάζονται σήμερα στην
Ουκρανία και εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις αλ-
λά και για τη δική τους τύχη, καθώς αυτοί διατηρούν τη μακραί-
ωνη παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή. 

Η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια
στη χώρα έδωσε κουράγιο στον ελληνικό πληθυσμό και υπενθύμι-

σε ότι η Ελλάδα είναι κοντά τους σε κάθε περίπτωση. Η «Political»
επικοινώνησε με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλό-
γων Ουκρανίας κυρία Αλεξάνδρα Προτσένκο-Πιτσατζή. «Συμπαγής
ελληνικός πληθυσμός διαμένει στα νοτιοανατολικά του νομού Ντό-

νετσκ, στην Αζοφική. Οι Έλληνες εργάζονται σε διάφορους το-
μείς: στην επιστήμη, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις επι-

χειρήσεις», περιγράφει τον ελληνισμό της Ουκρανίας η
κυρία Προτσένκο.

«Θα είμαστε δίπλα σας»
Η πρόεδρος της ομοσπονδίας εκφράζει την ευ-

γνωμοσύνη των Ελλήνων της Ουκρανίας για τη στή-
ριξη που τους παρέχει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτές τις
ώρες αγωνίας, με την επίσκεψη που πραγματοποίησε πρό-
σφατα στη χώρα ο Νίκος Δένδιας. «Είμαστε ευγνώμονες
στην ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά στον υπουργό
Εξωτερικών για το ότι στην τόσο δύσκολη περίοδο για την
Ουκρανία η Ελλάδα εξέφρασε ξεκάθαρα τη θέση της περί
υποστήριξης της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Ου-
κρανίας. Επίσης τεράστια σημασία για εμάς έχει το ότι ο

υπουργός μάς διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο
πρωθυπουργός, θα είναι δίπλα μας και θα μας στηρίξει», το-
νίζει η κυρία Προτσένκο. Εξίσου σημαντικό το ότι επιτέλους
διορίστηκε νέος γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μαριού-
πολη, με προσωπικές ενέργειες του Νίκου Δένδια. «Περιμέ-
νουμε με ανυπομονησία πότε θα αναλάβει τα καθήκοντά
του», υποστηρίζει η κυρία Προτσένκο.

Τρόμος από πυροβολισμούς
«Οι Έλληνες της Ουκρανίας είναι πολίτες της Ουκρανίας,

και για αυτό σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους μας
είναι η απειλή της στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία»,
λέει η κυρία Προτσένκο. Το 2014, στη ζώνη στρατιωτικής σύγ-
κρουσης έμειναν πολλά ελληνικά χωριά με συμπαγή ελληνικό
πληθυσμό. «Για παράδειγμα, στα χωριά Τσερμαλίκ και Γράνιτ-
να, οι οικίες των ανθρώπων μέχρι και σήμερα περιοδικά κλο-
νίζονται από πυροβολισμούς. Εκεί μεγάλωσε ολόκληρη γενιά
παιδιών, που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν κατά τους πυροβολι-
σμούς. Κι αυτό είναι φρικτό». 

Κώστας Παππάς

Νεκροί από σφαίρες δύο ομογενείς - Καθημερινή αγωνία για τους 100.000 Έλληνες

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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H
αντίστροφη μέτρηση μοιάζει
να έχει αρχίσει για την Ου-
κρανία, με τη Δύση να προει-
δοποιεί ότι η ρωσική εισβολή

μπορεί να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή
και με τη Ρωσία να κάνει εντυπωσιακή
επίδειξη στρατιωτικής ισχύος με μεγά-
λα γυμνάσια γύρω από την Ουκρανία.

Το πολεμικό κλίμα επιτείνεται από το δι-
πλωματικό αδιέξοδο και τα φραστικά πυρά
που ανταλλάσσουν ΗΠΑ και Ρωσία, την
ώρα που αδειάζουν οι δυτικές πρεσβείες
στο Κίεβο και πάνω από δώδεκα χώρες
έχουν ζητήσει από τους υπηκόους τους να
φύγουν αμέσως από την Ουκρανία.

Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες ότι οι φιλοδοξίες
της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την
ΕΕ περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα της χώρας
και παραμένουν «απόλυτη προτεραιότητα»,
ενώ ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση
με τη Μόσχα εντός των προσεχών ωρών προ-
κειμένου να ξεκαθαριστούν οι προθέσεις του
Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. 

«Στο πάτωμα» οι σχέσεις ΗΠΑ - Μόσχας
Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι σχέσεις μετα-

ξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον «βρίσκονται στο
πάτωμα», κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «πο-
λεμική υστερία», ενώ στην Ουάσιγκτον επι-
μένουν ότι η Ρωσία ενδέχεται να εισβάλει
στην Ουκρανία οποιαδήποτε στιγμή και
ίσως εφεύρει αιφνιδιαστικά μια αφορμή για
επίθεση.

Μετά την έκθεση των αμερικανικών μυ-
στικών υπηρεσιών, που αναφερόταν στην
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου ως την πιθανότε-
ρη ημερομηνία της ρωσικής επίθεσης, ο
Λευκός Οίκος έχει σκιαγραφήσει σενάρια
πολέμου αναφερόμενος σε ενδεχόμενους
«αεροπορικούς βομβαρδισμούς και ρίψεις
πυραύλων» και μια πιθανή επίθεση κατά
του Κιέβου.

Η Ρωσία, η οποία έχει συγκεντρώσει πε-
ρισσότερους από 120.000 στρατιώτες κοντά
στα σύνορα με τη γείτονά της, έχει αρχίσει
στρατιωτικά γυμνάσια στη Μαύρη Θάλασσα
και τη Λευκορωσία περικυκλώνοντας ντε
φάκτο την Ουκρανία. 

Περισσότερα από 30 πολεμικά πλοία του
ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας
απέπλευσαν από τα λιμάνια της Σεβαστού-
πολης και του Νοβοροσίσκ και βρίσκονται
πλέον κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας
που η Μόσχα προσάρτησε το 2014 από την
Ουκρανία.

Ένα από τα δυτικά σενάρια προβλέπει αε-
ροπορικούς βομβαρδισμούς και τους Ρώ-
σους να φτάνουν στις πύλες του Κιέβου μέ-
σα σε 48 ώρες από τη Λευκορωσία, καθώς
η ουκρανική πρωτεύουσα απέχει σε ευθεία
γραμμή 100 χλμ. από τα σύνορα.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών
πιστεύουν ότι η εισβολή πιθανότατα θα γίνει μέ-
σα στον Φεβρουάριο, όταν λόγω του ψύχους θα
έχουν παγώσει τα βαλτώδη εδάφη πάνω στα
οποία θα μπορούν να κινηθούν τα ρωσικά
τανκς. Την ίδια ώρα το Κίεβο ενισχύει τις ένο-
πλες δυνάμεις του με τη βοήθεια συμμάχων
του στη Δύση κυρίως με αντιαρματικά συστή-
ματα αμερικανικής και βρετανικής κατασκευής
και τουρκικά UAVs. Η Ουκρανία παρέλαβε την
Κυριακή ένα φορτίο με αντιαεροπορικά πυραυ-
λικά συστήματα Stinger και πυρομαχικά από τη
Λιθουανία, ενώ χθες έφτασαν άλλα δύο αερο-
σκάφη με περίπου 180 τόνους πυρομαχικά από
τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία έχει λάβει μέχρι τώρα κά-
που 1.500 τόνους πυρομαχικών.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο υπουργός Εξω-
τερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ είπε χθες
ότι οι διαπραγματεύσεις «απέχουν πολύ» από
το να εξαντληθούν, διευκρινίζοντας πάντως ότι
δεν γίνεται να συνεχιστούν επ’ αόριστον. «Σε
αυτό το στάδιο θα πρότεινα να συνεχίσουμε»,
δήλωσε ο Λαβρόφ στον Ρώσο πρόεδρο, με τον
διάλογο να γίνεται μπροστά στις κάμερες. Από
την πλευρά του ο Πούτιν παρουσιάζεται να
απάντησε με ένα ξερό «εντάξει». 

Οι επαφές συνεχίζονται
Προς το παρόν πάντως η εντατική διπλωμα-

τία των τελευταίων ημερών δεν έχει αποδώ-
σει, παρά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που
είχαν το Σαββατοκύριακο οι πρόεδροι των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Γαλλίας Εμανουέλ
Μακρόν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι επαφές
συνεχίζονται σήμερα με τις συνομιλίες που θα
έχει ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς με
τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα.

Μια ανάσα πριν
από τον πόλεμο -  
Ύστατες ώρες
στη διπλωματία

Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Κ Η  Κ Ρ Ι Σ Η

Η ρωσοουκρανική «καταιγίδα» που χτυπά την Ευρώπη απειλεί,
εκτός από τις διεθνείς χρηματαγορές, να βουλιάξει και την παγκόσμια
ναυτιλιακή βιομηχανία. Η παρουσία πολεμικών πλοίων στη Μαύρη
Θάλασσα και οι ασκήσεις που διεξάγουν δημιουργούν σοβαρά προ-
βλήματα στο θαλάσσιο εμπόριο. Ωστόσο, η κατάσταση θα λάβει δραμα-
τικές διαστάσεις στην περίπτωση που η Ρωσία πραγματοποιήσει τις
απειλές και εισβάλει στην Ουκρανία.

Η Μαύρη Θάλασσα είναι από τις κομβικές εμπορικές αρτηρίες,
αφού μέσω αυτής εξάγονται σημαντικής σημασίας εμπορεύματα

όπως αργό πετρέλαιο, υγραέριο (LPG), χάλυβας, προϊόντα διύλισης,
σιτηρά και άλλα γεωργικά προϊόντα. Υπολογίζεται ότι το 2021 από λιμά-
νια της Μαύρης Θάλασσας εξήχθησαν 231 εκατομμύρια τόνοι ξηρού
χύδην φορτίου όπως σιτηρά, άνθρακας, σιδηρομετάλλευμα, με το 85%
να προέρχεται από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Οι εξαγωγές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα αποτελούν σημαντικά
φορτία για φορτηγά πλοία τύπου panamax, supramax και handy size.
Ο άνθρακας ανήλθε το 2021 σε 53,9 εκατομμύρια τόνους και μεταφέ-
ρεται κυρίως με τα μεγάλου μεγέθους φορτηγά πλοία, τα capesize.

Απειλή και για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο

Η Δύση προειδοποιεί ότι 
η ρωσική εισβολή μπορεί να 
εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή -
Ο Πούτιν κάνει επίδειξη 
στρατιωτικής ισχύος - Αδειάζουν
οι δυτικές πρεσβείες στο Κίεβο
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Έτοιμοι για τα καταφύγια 
και με τους σάκους επιβίωσης
στο χέρι οι πολίτες

Μ
ε την πατρίδα τους στο επί-
κεντρο της αντιπαράθεσης
ανάμεσα στη Δύση και τη
Ρωσία, οι Ουκρανοί ζουν

στη σκιά της απειλής ενός επικείμενου πο-
λέμου. «Αλλά ποιος νοιάζεται πραγματικά
για την Ουκρανία;», αναρωτιούνται σε μια
χώρα φτωχή που συνθλίβεται τώρα στη γε-
ωστρατηγική διαμάχη. Και ποιος σκέφτε-
ται τους Ουκρανούς, έναν λαό 44 εκατομ-
μυρίων ανθρώπων που δεν ξέρουν τι θα
τους φέρει το αύριο; Οι Ουκρανοί ζουν με
τον φόβο του πολέμου από τον Νοέμβριο,
όταν η Ρωσία συγκέντρωσε 120.000 στρα-
τιώτες κοντά στη μεθόριο με την Ανατολική
Ουκρανία.

Δεν υπάρχει πανικός
«Η εισβολή μοιάζει πολύ πιθανή, ίσως

είναι 50-50, αλλά και αυτό το 50 είναι πολύ.
Όλοι είναι ανήσυχοι, αλλά όχι σε πανικό.
Τουλάχιστον μέχρι στιγμής», είπε στον
«Guardian» ο 27χρονος Ντμίτρο από το
Κίεβο. Αντιθέτως, αν κάποιος άκουγε κά-
ποια διεθνή μέσα ενημέρωσης και τους
ηγέτες ορισμένων κρατών, θα πίστευε ότι

γίνεται ήδη πόλεμος, ακόμη και στην πρω-
τεύουσα της Ουκρανίας.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει
πανικοβληθεί. Οι άνθρωποι συνεχίζουν τη
ζωή τους. Ψωνίζουν, εργάζονται, πηγαί-
νουν στο σχολείο, η κίνηση στις τράπεζες
είναι φυσιολογική και τα ράφια των σου-
περμάρκετ είναι γεμάτα τρόφιμα. Ο φόβος
είναι μεγαλύτερος στην Ανατολική Ουκρα-
νία, που συνορεύει με τη Ρωσία. «Διαβάζω
τις ειδήσεις κάθε μέρα και φοβάμαι. Είμαι
μεγάλος πια, δεν έχω όπλο, δεν ξέρω πώς
να αντισταθώ, αν εισβάλουν οι Ρώσοι», εί-

πε ο 72χρονος Βίκτορ. Στο Ντονμπάς, στα
ανατολικά, οι εχθροπραξίες μεταξύ των
ουκρανικών δυνάμεων και των φιλορώ-
σων αυτονομιστών, που υποστηρίζονται
από τη Μόσχα, άρχισαν μετά την προσάρ-
τηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014
και δεν έχουν σταματήσει, σε μια σύγ-
κρουση με 14.000 νεκρούς. «Εδώ και οκτώ
χρόνια ζούμε με τον ίδιο φόβο. Ξέρω πού
είναι το καταφύγιο και έχω έτοιμο έναν
σάκο με τα πολύ αναγκαία πράγματα μή-
πως χρειαστεί να φύγω», είπε η 52χρονη
Όλγα.

Εκπαιδεύονται τα γυναικόπαιδα
Άνδρες, γυναίκες και παιδιά κάνουν ήδη

ασκήσεις και εκπαιδεύονται για το ενδε-
χόμενο πολέμου, ενώ στα σχολεία γίνονται
ειδικά μαθήματα επιβίωσης για το ενδεχό-
μενο εισβολής ή βομβαρδισμού.

Παρόλο που η οικονομία της Ουκρα-
νίας, του πάλαι ποτέ σιτοβολώνα της Ευ-
ρώπης, υπήρξε η δεύτερη μεγαλύτερη της
Σοβιετικής Ένωσης, μετά την ανεξαρτησία
το 1991 έχει συρρικνωθεί τόσο πολύ που ο
λαός της, ένας από τους πιο φτωχούς στην
Ευρώπη, παλεύει σε μεγάλο βαθμό για την
επιβίωση.

Το εθνικό νόμισμα, η γρίβνα, καταγρά-
φει μεγάλη πτώση τους τελευταίους δύο
μήνες, ενώ εκτιμάται ότι η χώρα χρειάζε-
ται 4-5 δισ. δολάρια για να σταθεροποιήσει
την οικονομία της.

Απαρνιούνται τη ρωσική γλώσσα
Αν και η Ουκρανία ήταν πάντα χωρισμένη στα δύο, με το δυτικό κομμάτι να κοιτάζει

προς τη Δύση και να επιθυμεί άμεσα την ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και με το ανατολι-
κό να ανήκει στη ρωσική σφαίρα επιρροής, τα τελευταία 20 χρόνια έχει αναπτυχθεί μια
ισχυρή εθνική ταυτότητα. Οι Ουκρανοί έχουν πλέον αποκηρύξει τη ρωσική γλώσσα σε
όλες τις μορφές, παρόλο που για αρκετούς είναι η μητρική τους. Πριν από λίγες μέρες
χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Χάρκιβ (Χάρκοβο), μιας μεγάλης βιο-
μηχανικής πόλης που απέχει μόλις 42 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, κρατώντας
πανό με συνθήματα όπως «το Χάρκιβ είναι Ουκρανία». Οι διαδηλωτές τραγουδούσαν
τον εθνικό ύμνο και ανέμιζαν ουκρανικές σημαίες.

Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Κ Η  Κ Ρ Ι Σ Η

«Ζούμε οκτώ χρόνια με τον ίδιο φόβο»



Του Σωτήρη Σταθόπουλου

Μ
ε προσεκτικά βήματα η κυ-
βέρνηση και σε συνεργασία
με τους λοιμωξιολόγους
προχωρά στη σταδιακή άρση

των περιοριστικών μέτρων για τους εμβο-
λιασμένους. Αύριο, Τετάρτη, η αρμόδια επι-
τροπή αναμένεται να ανάψει το πράσινο
φως για τις σχολικές εκδρομές, για τους
ορθίους στα μπαρ και τα κέντρα διασκέδα-
σης, ενώ θα αυξηθεί και ο αριθμός των φι-
λάθλων στα γήπεδα.

Στην καθιερωμένη σύσκεψη που είχε το
πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός με
τους ειδικούς, επιβεβαιώθηκαν η αποκλι-
μάκωση των επιδημιολογικών δεδομένων
και η αποσυμπίεση του συστήματος υγείας.
«Εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι
τέτοια που θα επιτρέψουν και στη χώρα μας
αυτή τη χαλάρωση», δήλωσε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Έως 50% η πληρότητα
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός

των φιλάθλων στα γήπεδα θα αυξηθεί ση-
μαντικά, με την πληρότητα να φτάνει έως το
50%. Το πρώτο βήμα έγινε στο φάιναλ φορ
του Κυπέλλου στο μπάσκετ που θα διεξαχ-
θεί στις 18-20/2 στην Κρήτη, καθώς αποφα-
σίστηκε η αύξηση του αριθμού των φιλά-
θλων από τους 1.000 που ισχύει στους
2.000, δηλαδή η πληρότητα του κλειστού
γηπέδου θα φτάσει το 40%.

Ωστόσο οι λοιμωξιολόγοι εμφανίζονται
έντονα προβληματισμένοι για τις αποκριά-
τικες εκδηλώσεις, αναζητώντας τη χρυσή
τομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικοί
προσανατολίζονται να απαγορεύσουν τις
παρελάσεις των καρναβαλιστών, στις οποί-
ες δεν μπορεί να τηρηθεί κανένα μέτρο
προστασίας, και να επιτρέψουν ορισμένα
αποκριάτικα δρώμενα όπου η συμμετοχή
θα είναι σαφώς μικρότερη. Εκείνο για το
οποίο ανησυχούν τα μέλη της αρμόδιας
επιτροπής είναι μια ενδεχόμενη διασπορά
της νόσου που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
το Πάσχα και να τινάξει στον αέρα τον σχε-
διασμό για την πλήρη άρση των περιοριστι-
κών μέτρων στα τέλη Μαρτίου.

Προσωπικό στοίχημα
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με πιθα-

νότερη ημέρα την Πέμπτη, οι υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και ο
υφυπουργός Αθλητισμού αναμένεται να
ανακοινώσουν την αυστηροποίηση των μέ-
τρων για την οπαδική βία. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο πρωθυπουργός έχει δώσει σα-
φή εντολή σε όλους τους συναρμόδιους
υπουργούς να μην υπάρξει κανένα νομικό
παράθυρο που θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί από όσους κατηγορηθούν από εδώ
και στο εξής για συμμετοχή σε επεισόδια
τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώ-
ρων. Πρόκειται για ένα προσωπικό στοίχη-
μα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυ-
βέρνησης, με στόχο ο Άλκης να είναι το τε-
λευταίο θύμα των χούλιγκαν.

Όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο πρωθυ-
πουργός με τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, οι
ποινές για οπαδική βία δεν θα έχουν ανα-
σταλτικό χαρακτήρα. Επίσης, στο κάδρο
των ευθυνών μπαίνουν και οι ΠΑΕ, οι οποί-
ες πλέον θα είναι υποχρεωμένες να γνωρί-
ζουν ακριβώς τι συμβαίνει στις Λέσχες Φι-
λάθλων, όπως ποιος είναι ο υπεύθυνος και
ποια είναι τα μέλη, για τα οποία θα υπάρχει
πλήρης καταγραφή. Όσα άτομα έχουν κα-
ταδικαστεί στο παρελθόν για επεισόδια δεν

θα επιτρέπεται να είναι μέλη των συνδέ-
σμων, ενώ οι οργανωμένοι φίλαθλοι θα
μπαίνουν στο γήπεδο με εισιτήριο διαρ-
κείας. Με αυτό τον τρόπο η ΕΛΑΣ θα μπορεί
να κάνει έλεγχο και ταυτοποίηση για όλους
όσοι βρίσκονται στις κερκίδες.

Παράλληλα, σε όλα τα γήπεδα της Super
League θα ελεγχθεί εκ νέου η λειτουργία
του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολού-
θησης, το οποίο είναι υποχρεωτικό, όπως
και στην κάρτα φιλάθλου να αναγράφονται
τα πραγματικά στοιχεία του ατόμου που
βρίσκεται στο γήπεδο, καθώς έχει παρατη-
ρηθεί πως δεν γίνεται κανένας έλεγχος για
τη διασταύρωση των στοιχείων.
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Χαλαρώνουν σταδιακά 
για τους εμβολιασμένους τα
περιοριστικά μέτρα - Εντολή
πρωθυπουργού: Κλείστε 
τα νομικά παράθυρα 
για την οπαδική βία

Με Μητσοτάκη 
οι συμβάσεις 
για την άμυνα 

Στην Ολομέλεια συζητείται και σή-
μερα το νομοσχέδιο που περιλαμβά-
νει τις συμβάσεις για την προμήθεια
των έξι επιπλέον Rafale της Πολεμι-
κής Αεροπορίας, των τριών νέων φρε-
γατών Belharra του Πολεμικού Ναυτι-
κού και των τορπιλών για τα Υποβρύ-
χια 214. Τελευταίας στιγμής πληροφο-
ρίες θέλουν και τον πρωθυπουργό να
παίρνει τον λόγο και να αναφέρεται
στην ανάγκη σύμπνοιας από όλα τα
κόμματα σε θέματα που αφορούν την
εθνική άμυνα αλλά και για τις εξελί-
ξεις στο ουκρανικό ζήτημα. 

Άκρως απαραίτητα χαρακτήρισε τα
νέα εξοπλιστικά προγράμματα για τις
Ένοπλες Δυνάμεις ο Ν. Παναγιωτό-
πουλος, ενώ αναφερόμενος ειδικά
στην προμήθεια των Rafale, τα οποία ο
ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει, τόνισε ότι μπο-
ρούν να διαφοροποιήσουν τις ισορρο-
πίες στον αέρα και ότι προβληματί-
ζουν τους γείτονες Τούρκους. Χαρα-
κτήρισε επωφελείς και τις τρεις συμ-
βάσεις, τονίζοντας ότι η προσπάθεια
έχει δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος
αλλά ανυπολόγιστο εθνικό όφελος.

Επέμεινε στο «παρών» επί της αρ-
χής ο ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινίζοντας ότι θα
υπερψηφίσει τις προμήθειες για τις
φρεγάτες και τις τορπίλες αλλά θα
καταψηφίσει τα Rafale. «Γιατί έπρεπε
ξαφνικά να πάμε σε άλλα έξι Rafale;
Κανείς από τους βουλευτές της ΝΔ
δεν μπορεί να μας εξηγήσει γιατί την
απόφαση την πήρε μόνος του ο πρω-
θυπουργός και το ανακοίνωσε στη
ΔΕΘ», είπε χαρακτηριστικά ο ανα-
πληρωτής τομεάρχης Εθνικής Άμυ-
νας της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Γ. Τσίπρας.

Υπενθυμίζεται ότι και για την πρώ-
τη σύμβαση προμήθειας 18 Rafale,
που ψηφίστηκε τον περασμένο Ια-
νουάριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε αρχικά
την ακύρωσή της στην αρμόδια επι-
τροπή, χαρακτηρίζοντας απαράδε-
κτους τους όρους πληρωμής και πα-
ραλαβής, ωστόσο στην Ολομέλεια την
υπερψήφισε.

Να σημειωθεί ότι υπέρ και των
τριών συμβάσεων έχουν ταχθεί ήδη η
ΝΔ, το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική
Λύση. Αρνητική ψήφο θα δώσει το
ΚΚΕ, ενώ το ΜέΡΑ 25 έχει επιφυλαχ-
θεί για την Ολομέλεια.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Ανοίγουν (κι άλλο) τα γήπεδα,
«μαντρώνουν» τους χούλιγκαν



ΤΤο επιχειρηματικό-
εκδοτικό deal 
και η βίλα στη Φιλοθέη 
Σας ενημέρωσα το προηγούμενο Σάββατο για ένα
ενδιαφέρον επιχειρηματικό-εκδοτικό deal που
έκλεισε προ ημερών ανάμεσα σε μεγάλο όμιλο που
ασχολείται με τα δημόσια έργα και την ενέργεια και
διατηρεί προνομιακές σχέσεις με το σύστημα εξου-
σίας και σε εκδότη εβδομαδιαίας εφημερίδας που
στηρίζει δυναμικά την κυβέρνηση, με τον πρώτο να
αποκτά μερίδιο στην επιχείρηση του δεύτερου. Σή-
μερα θα σας αποκαλύψω μία μικρή, γαργαλιστική
λεπτομέρεια, που όμως λέει πολλά. Η συμφωνία
περιλάμβανε και ένα «δωράκι» για τον εκδότη. Όχι
τίποτα συγκλονιστικό, μη φανταστείτε. Μία «ταπει-
νή» βιλάρα στην πιο ακριβή περιοχή της Αθήνας, τη
Φιλοθέη. Ο εκδότης, μαθαίνω, ξετρελάθηκε τόσο
πολύ που ήδη μετακόμισε στο νέο του απόκτημα.
Τώρα, θα πείτε, και πώς θα πληρώνει ο χριστιανός
τον ΕΝΦΙΑ σε τόσο κλασάτη περιοχή; Θα του έρχε-
ται επιταγή με ταχυδρομικό περιστέρι!

Αναζητώντας 
μια λύση που θα βολεύει
και τις δύο πλευρές 
Μια δύσκολη περίοδο περνούν, σύμφωνα με
πληροφορίες, οι σχέσεις του περιφερειάρχη
Γιώργου Πατούλη με το Μέγαρο Μαξίμου. Παλιός
στο κουρμπέτι ο κ. Πατούλης, έχει διαγνώσει
εδώ και καιρό το πρόβλημα και αναζητεί μια λύση
που θα βολεύει και τις δύο πλευρές, μιας και ο
ίδιος θα ήθελε να ξεφύγει από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ας μην
αποκλείσουμε στο μέλλον
να τον ακούσουμε να λέει
ότι τον ενδιαφέρει η κεν-
τρική πολιτική σκηνή και
μάλιστα να το προσδιορίσει
περισσότερο λέγοντας ότι τον
ενδιαφέρει να είναι υποψήφιος ευρωβουλευ-
τής. Το βέβαιο είναι ότι, όπου κι αν είναι υποψή-
φιος, ξέρει πάντα να βγαίνει νικητής!
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Πού κόλλησε κορονοϊό ο Πλεύρης
Στη Γαλλία φαίνεται ότι «τσίμπησε» τον κορο-
νοϊό ο υπουργός Υγείας. Ο κ. Πλεύρης είχε με-
ταβεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει
στη Σύνοδο των Υπουργών Υγείας της ΕΕ και,
όπως έμαθα από τους συνεργάτες του, το πρό-
γραμμά του ήταν γεμάτο συναντήσεις, δείπνα

κ.ά., καθώς αυτή την περίοδο η Ευρώ-
πη βρίσκεται σε ένα κομβικό ση-
μείο σε σχέση με τις αποφάσεις
της για την πανδημία. 

Ο Καμπουράκης υποψήφιος της ΝΔ; 
Σας έλεγα προ ημερών ότι ακούγεται έντονα η εκλογική κά-

θοδος στην Κρήτη επώνυμου τηλεοπτικού δημοσιογράφου, ο
οποίος επί σειρά ετών ανδρώθηκε πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά
τελευταίως εμπνέεται από την πολιτική της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη. Η κουτσομπόλα της Πειραιώς επιμένει
ότι το μόνο που εκκρεμεί είναι μια τελική
συνάντηση του πρωθυπουργού με τον
εν λόγω για να κλείσει η συμφωνία. Αν
όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχε-
διασμό, ο Δημήτρης Καμπουράκης θα
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα το ζέσταμα
στη δύσκολη πίστα των Χανίων. 

Άλλος για τα Χανιά; 
Πόλος έλξης έχουν γίνει τα Χανιά από τις εκλογές του ΚΙ-

ΝΑΛ και μετά, διότι οι Κρητικοί συμπατριώτες του Νίκου Αν-
δρουλάκη τού έδωσαν μεγάλη ώθηση στην εσωκομματική
μάχη. Τώρα μαθαίνω ότι ετοιμάζει περιοδεία στον νομό ο Αν-
δρέας Λοβέρδος, ο οποίος προφανώς θέλει να διατηρήσει

τους πυρήνες και τα ερείσματά του στα Χα-
νιά. Βεβαίως, το στοίχημα είναι δύσκο-

λο, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής
του νέου αρχηγού και όσο θα διατη-
ρείται η δυναμική ανόδου του ΚΙΝΑΛ,

τόσο πιο μαζικά θα συρρέουν οι πασό-
κοι στο γραφείο του Ανδρουλάκη. 

Μ
ε το βλέμμα καρφωμέ-
νο στις εξελίξεις στην
ουκρανική κρίση είναι
η Αθήνα και το Μέγαρο

Μαξίμου, αν και, από ό,τι πληροφο-
ρούμαι, στη χθεσινή έκτακτη σύ-
σκεψη που συγκάλεσε ο πρωθυ-
πουργός με όλους τους θεσμικούς
εκπροσώπους της αγοράς ενέργει-
ας το συμπέρασμα ήταν ότι, ακόμα
και στο χειρότερο σενάριο, η Ελλά-
δα μπορεί να θωρακιστεί, ώστε να
μην αντιμετωπίσει σημαντικά προ-
βλήματα στην τροφοδοσία με φυσι-
κό αέριο.

Τα σενάρια που, όπως μαθαίνω,
έπεσαν χθες στο τραπέζι από τον
πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ενέργειας Αθανάσιο Δα-
γούμα (ένθετη φωτό) ήταν δύο: 

Το πρώτο και χειρότερο ήταν
η πλήρης διακοπή της τροφοδο-
σίας της χώρας με ρωσικό αέριο. Σε
μια τέτοια περίπτωση, θα προκλη-
θούν σημαντικά ελλείμματα στην
τροφοδοσία της αγοράς, ενώ το κε-
νό θα πρέπει να καλυφθεί από φορ-
τία LNG, μέσω τροφοδοσίας από τις

εγκαταστάσεις της
Ρεβυθούσας και από το

αζέρικο αέριο που φτάνει στην
Ελλάδα μέσω του αγωγού TAP.

Το δεύτερο και σαφώς πιο ανα-
κουφιστικό ήταν η διακοπή μόνο
του διαδρόμου του φυσικού αερίου
από Ουκρανία και Λευκορωσία. Σε

αυτή την περίπτωση, οι επιπτώσεις
για την Ελλάδα θα είναι περίπου μη-
δενικές, αφού η χώρα μας θα συνε-
χίσει να τροφοδοτείται από το ρωσι-
κό αέριο μέσω Τουρκίας, αλλά και
από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ
στη Ρεβυθούσα συν το αέριο από το
Αζερμπαϊτζάν.

Τα δύο σενάρια για τις επιπτώσεις τυχόν
πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία 

Γνωστός και μη εξαιρετέος… δημοσιογράφος, με πολύχρο-
νη παρουσία δίπλα σε τραπεζίτες, απέκτησε μερίδιο σε οικονο-
μικό σάιτ, που ανήκει σε όμιλο με εβδομαδιαία εφημερίδα και
ραδιοφωνικό σταθμό. Επειδή, όμως, όπως γνωρίζει καλύτερα
από τον καθέναν, αυτό απαγορεύεται από τον νόμο, γιατί εμπί-
πτει στο ασυμβίβαστο, έβαλε «μπροστινό» τον κανακάρη του.
Αυτό που περνάει κάτω από το «ραντάρ» ακόμα και της στοιχει-
ώδους έννοιας δημοσιογραφικής δεοντολογίας είναι ο τρόπος

τής μετέπειτα συνεργασίας. Ο δημοσιογράφος, για τον οποίο
σημειωτέον πολλοί έχουν πολλά ράμματα για τη γούνα του,
αξιοποιεί την πρόσβαση που διαθέτει εκ της θέσεώς του στην
τράπεζα για να ενημερώνεται σε βάθος σχετικά με προβλημα-
τικά δάνεια, πελάτες με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον κ.λπ.
Μαζεύει, λοιπόν, τα στοιχεία, τα στέλνει στον εκδότη του οικο-
νομικού σάιτ, του οποίου είναι πλέον μέτοχος, κι εκείνος κάνει
τις «αποκαλύψεις». Το λες και αλητεία όλο αυτό!

Ο δημοσιογράφος-τραπεζικό στέλεχος, 
το οικονομικό σάιτ και η «αποκαλυπτική δημοσιογραφία»



ΠΠρόβλημα με την HSBC
Δεν βλέπω να προχωράει το deal της απορρό-

φησης της HSBC με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι

υπάρχει επιφυλακτικότητα από την πλευρά

της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, η προσφορά που έχει καταθέσει η

HSBC για την απορρόφηση των δραστηριοτή-

των της στην Ελλάδα από την Παγκρήτια Τρά-

πεζα φτάνει τα 85 εκατ. ευρώ, ωστόσο η προ-

σφορά κρίνεται ως μη ικανοποιητική. Θυμίζω

ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο είχαν ναυαγήσει

οι συμφωνίες με την Πειραιώς και τη Eu-

robank.

O Mανιάτης και 
το φυσικό αέριο…  

Με απόφαση της Ακαδημίας Αθηνών ο καθηγη-
τής και πρώην υπουργός Γιάννης Μανιάτης ορί-
στηκε εκπρόσωπός της στην πανευρωπαϊκή
ομάδα Επιστημονικών Ακαδημιών που θα μελε-
τήσει «Το μέλλον του φυσικού αερίου». Στη με-
λέτη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι
το τέλος του 2022, θα αναλυθούν όλα τα μεγάλα
θέματα που απασχολούν την ΕΕ και ασφαλώς και
την Ελλάδα, όπως η χρησιμότητα του φυσικού
αερίου στην πράσινη μετάβαση, οι ανάγκες για
ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια, οι γεωπολι-
τικές εξαρτήσεις της ΕΕ από χώρες-προμηθευ-
τές, η σημασία των ευρωπαϊκών κοιτασμάτων, ο
ρόλος των αγωγών Nord Stream 2 και EastMed,
η συμμετοχή στην καταπολέμηση της ενεργει-
ακής φτώχειας, η συμβολή στην παραγωγή και
μεταφορά υδρογόνου κ.ά.

Το μεγάλο deal του Μασούτη
Για τον Γιάννη Μασούτη που ανέλαβε πρό-
εδρος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
τα μάθαμε τα νέα την περασμένη εβδομάδα.
Αυτή την εβδομάδα γύρω από το όνομα του κ.
Μασούτη κυριαρ-
χεί ένα πολύ δυ-
νατό επιχειρημα-
τικό deal. Πρό-
κειται για μια νέα
στρατηγική συ-
νεργασία που αλ-
λάζει τα δεδομένα
στον κλάδο των
σουπερμάρκετ.
Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, τα
ΣΥΝΚΑ, με ση-
μαντική παρουσία σε Κρήτη, Αιγαίο και Κέρ-
κυρα, θα ανακοινώσουν στρατηγική συνεργα-
σία με τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, δημιουρ-
γώντας ένα πανελλαδικό δίκτυο περισσότε-
ρων από 400 καταστημάτων. Δύο μεγάλες ελ-
ληνικές εταιρείες στηρίζουν την ελληνική οι-
κονομία, διασφαλίζουν θέσεις εργασίας και
δημιουργούν νέα δεδομένα στον χώρο των
σουπερμάρκετ. Τα ΣΥΝΚΑ με πάνω από 40
χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική αγορά
συνεχίζουν να αναπτύσσονται προσηλωμένα
στις ίδιες αρχές. Με σεβασμό στους συνεργά-
τες και τους πελάτες τους.

Και μάλιστα προχωρημένες. Ο Σπύρος Θεο-
δωρόπουλος είναι σε διαδικασία διερευνη-
τικών με την Τίνα Κωτσιοπούλου (ανιψιά του
«μπαμπά της ΙΟΝ», του αείμνηστου Γιάννη
Κωτσιόπουλου). Αν προχωρήσουν οι συζη-
τήσεις, θα μιλάμε για μια κίνηση ματ στην
ελληνική αγορά, αφού, ως γνωστόν, η ΙΟΝ
έχει μπει πολλές φορές στο στόχαστρο αγο-
ράς ξένων πολυεθνικών. Παρ’ όλα αυτά, η
κυρία Τίνα Κωτσιοπούλου, όπως λένε οι
πληροφορίες, δεν πουλάει σε ξένους επεν-
δυτές. Ακολουθεί τη στρατηγική του θείου
της, ο οποίος όσες φορές ρωτήθηκε από ξέ-
νους κολοσσούς απάντησε: «Η ΙΟΝ δεν πω-
λείται σε ξένους». Όμως, ο Θεοδωρόπουλος
είναι άλλη περίπτωση και οραματίζεται και
αυτός έναν ισχυρό ελληνικό όμιλο τροφί-
μων. Οψόμεθα... 

Η είδηση από 
τη συνέντευξη
Aλέξη Τσίπρα

T
α υπόλοιπα που είπε στον ΣΚΑΪ ο πρό-
εδρος Αλέξης τα έχει πει περίπου εκατό
φορές... Έβγαλε όμως και μία είδηση

στον ΣΚΑΪ. Τι θα κάνει σε περίπτωση που τα
εκλογικά αποτελέσματα επιβάλλουν συγκυ-
βέρνηση; «Εδώ σε θέλω, κάβουρα, να περπα-
τάς στα κάρβουνα», που λέει και ο σοφός λα-
ός… Ο πρόεδρος είπε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν τα μέ-
λη του κόμματος! «Δεσμευόμαστε ότι στο κρί-
σιμο ερώτημα για το αν θα μπούμε σε κάποια
κυβέρνηση δεν θα αποφασίσουν ο πρόεδρος
και η Κεντρική Επιτροπή αλλά η βάση, τα μέλη
του κόμματος», είπε. Δηλαδή, αν κατάλαβα κα-
λά, θα καθυστερήσει να σχηματιστεί κυβέρνη-
ση και οι 10 εκατομμύρια Έλληνες θα περιμέ-
νουν να βγάλουν απόφαση τα 60.000 μέλη του
i-syriza… Μπα σε καλό σου, πρόεδρε, ευθυμή-
σαμε πάλι…

Η διπλωματία Μητσοτάκη στα
εξωτερικά ζητήματα φέρνει
αποτελέσματα. Μετά το State
Department και η Ευρωπαϊκή

Ένωση πήρε θέση κατά των
αθλιοτήτων του Μεβλούτ Τσαβού-

σογλου, ο οποίος αμφισβητεί ανοιχτά την εθνική
μας κυριαρχία. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρ-
μόδιος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων Πίτερ
Στάνο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κυριαρχία της
Ελλάδας σε αυτά τα νησιά είναι αδιαμφισβήτητη».
Είναι πρώτη φορά που οι ΗΠΑ και η ΕΕ παίρνουν
ξεκάθαρη θέση υπέρ μας… 
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Συζητήσεις για την ΙΟΝ

Ο Πιερρακάκης 
σαρώνει παντού

Είναι ίσως ο πιο πετυχημένος υπουργός του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Σε σχεδόν όλες τις δημοσκοπή-
σεις που έχουν διενεργηθεί κατά το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα προκύπτει ότι ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης έχει κατα-
φέρει να κερδίσει την εκτίμηση αλλά και την ψήφο
των «γαλάζιων» ψηφοφόρων της Α’ Αθήνας. 
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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...
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Στόχος η επιστροφή 
στην κανονικότητα το Πάσχα

Η
επιδημιολογική εικόνα της χώρας δεν επιτρέπει για την ώρα να δοθεί το «πράσινο
φως» ώστε να επιτραπεί η διασκέδαση για τους όρθιους ούτε να αυξηθεί το ποσο-
στό για τους φιλάθλους που θα μπορούν να εισέρχονται στα γήπεδα. Υπάρχει ο

φόβος να δοθεί το λάθος μήνυμα και να υπάρξει μεγάλη κινητικότητα στις εκδηλώσεις
των Αποκριών, γεγονός που μπορεί να ανατρέψει όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Ωστόσο, φαίνεται ότι στην κυβέρνηση έχουν αρχίσει ήδη να καταστρώνουν τον οδικό
χάρτη για τη σταδιακή άρση όλων των περιορισμών με χρονικό ορίζοντα τον Μάρτιο και
συγκεκριμένα την περίοδο του Πάσχα. Άρα το συμπέρασμα φαίνεται να είναι «χάνουμε
τις Απόκριες για να κερδίσουμε το Πάσχα στο χωριό», αν και το πιο σωστό είναι «χάνουμε
τις Απόκριες για να κερδίσουμε το καλοκαίρι». Ο μεγάλος στόχος της κυβέρνησης είναι
να μπορέσει να ξεκινήσει φέτος η τουριστική σεζόν πριν από την 1η Μαΐου. Ο λόγος είναι
πρωτίστως οικονομικός, αφού η χώρα έχει ανάγκη από ζεστό χρήμα. Αυτός άλλωστε εί-
ναι και ο μόνος τρόπος για να πάρουν τα δημόσια έσοδα μια ικανοποιητική ανάσα αλλά
και για να μπορέσουν τα δορυφόρα επαγγέλματα του τουρισμού (εστίαση, ψυχαγωγία
κ.λπ.) να μαζέψουν τη χασούρα της πανδημίας και να κινηθεί η πραγματική οικονομία.

Η περίπτωση του Γιάννη Πανούση
Εκτός από τον Σταύρο Κοντονή, ο οποίος έχει δηλώσει διαθέσιμος για μια
επιστροφή στο ΚΙΝΑΛ, υπάρχει άλλο ένα πρόσωπο που το τελευταίο διάστημα
επανήλθε στην επικαιρότητα. Ο λόγος για τον εγκληματολόγο και πρώην
υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη Πανούση. Αν και η περίπτωση Κοντονή προς
το παρόν απορρίπτεται, για τον Πανούση τα πράγματα είναι μάλλον καλύτερα.
Δεν θέλω να προλάβω καταστάσεις, αλλά έχει αρκετές συμπάθειες στον χώρο
του ΚΙΝΑΛ ο Πανούσης. Μην ξεχνάτε ότι από το 1978 ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ,
από το οποίο άρχισε σταδιακά να διαφοροποιείται το 1983 και αποχώρησε
επισήμως εξαιτίας του σκανδάλου Κοσκωτά. Από το 2015 έχει απομακρυνθεί
και από τον ΣΥΡΙΖΑ...
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Πάει «κουβά» το
αφήγημα του Αλέξη
για το Κέντρο
Γιατί ο πρόεδρος Αλέξης τελεί το τελευταίο
διάστημα σε τρικυμία εν κρανίω και εμφανί-
ζεται συνεχώς εκνευρισμένος; Την απάντη-
ση τη δίνουν τα ευρήματα της τελευταίας δη-
μοσκόπησης της Opinion Poll: Ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πρώ-
τος στη δημοφιλία με 48,7%, ενώ δεύτερος
πολύ κοντά βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης
με 47,1%. Ακολουθούν οι Αλέξης Τσίπρας με
30%, Δημήτρης Κουτσούμπας 29,5%, Γιάνης
Βαρουφάκης με 19,6% και Κυριάκος Βελό-
πουλος με 18,8%. Θέλετε κι άλλο; Στο ερώτη-
μα ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς εκ-
προσωπεί τον χώρο του Κέντρου καλύτερα,
πρώτος βρίσκεται ο κανένας με 24,2% και επί
των συγκεκριμένων προσώπων προηγείται ο
Κυρ. Μητσοτάκης με 21,5%, ακολουθεί ο Ν.
Ανδρουλάκης με 20,5% και τρίτος είναι ο Αλ.
Τσίπρας με 13%. Όταν εστιάζουμε σε όσους
δηλώνουν κεντρώοι, περνάει μπροστά ο Ν.
Ανδρουλάκης με 29%, ακολουθεί ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης με 26,9% και τρίτος είναι ο Αλ. Τσί-
πρας με 10,9%. Δηλαδή, το αφήγημα ότι ο
Αλέξης είναι ο ηγέτης της Κεντροαριστεράς
πάει... κουβά.

Υπουργός και υφυπουργός
έχουν κάκιστες σχέσεις. Ο
υπουργός παίζει μπάλα μόνος
του σε μια προσπάθεια να δια-
σωθεί. Μόνο που η έλλειψη επι-
κοινωνίας και η ασυνεννοησία
στο υπουργείο έχουν πάει εις τα
υψηλά κλιμάκια. Άσε που στα
υψηλά κλιμάκια έτσι κι αλλιώς
δεν ασχολούνται με τον συγκε-
κριμένο υπουργό… Τον έχουν
ξεχάσει από καιρό. Δεν θα πω
ονόματα, θα αφήσω να τα γρά-
ψουν άλλοι...

Μιχάλης
Παπαδόπουλος:
Ψηφιοποιούνται 
οι Υπηρεσίες
Μεταφορών

Πλήθος δυνατοτήτων για την ψηφιο-
ποίηση των διαδικασιών στις Υπηρε-
σίες Μεταφορών και τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πολιτών εξασφαλί-
ζει το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του
υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών. Το νέο σύστημα, το οποίο παρου-
σίασε ο υφυπουργός Μεταφορών Μι-
χάλης Παπαδόπουλος, τέθηκε σε λει-
τουργία και χρησιμοποιείται ήδη από
τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών των Περιφερειών σε όλη τη
χώρα.

Η Ζαχαράκη στην Ανατολική Αττική; 
Φουντώνουν οι φήμες ότι η υφυπουργός Τουρισμού Σο-

φία Ζαχαράκη πήρε το «πράσινο φως» για να είναι υποψή-
φια στην Ανατολική Αττική. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει
εκεί; Στην εκλογική περιφέρεια του Βορίδη, της Μαρτίνου,
του Βλάχου και του Οικονόμου. Εκεί που έχει αποφασίσει να
είναι υποψήφιος και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας. Συνωστισμός. Βέβαια, πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι η κυρία Ζαχαράκη χαίρει της εκτιμήσεως του
Μεγάρου Μαξίμου, διότι παίζει μπάλα fair παρά το γεγονός
ότι κάποια παλικάρια τής βάζουν τρικλοποδιές.
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Η αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές και αυτοδιοικητι-
κές εκλογές έχει ήδη ξεκινήσει. Όλοι οι υποψήφιοι ευ-
ρωβουλευτές, βουλευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι,
σύμβουλοι θα πρέπει να δουλέψουν για το προσωπικό
τους προφίλ και να διαμορφώσουν γρήγορα τη νέα στρα-
τηγική επικοινωνίας που θα ακολουθήσουν για να επιτύ-
χουν τους στόχους τους. Ο πολιτικός χρόνος προχωράει
γρήγορα, οι απαιτήσεις των πολιτών έχουν αυξηθεί και
τα κριτήρια εκλογής στις κάλπες έχουν αλλάξει. Να μην
ξεχνάμε ότι το λατρεμένο φρούτο των πολιτών είναι ο
λωτός!
Πόσες φορές δεν έχετε αναρωτηθεί αν θα μείνει κάτι
αξιοσημείωτο από αυτά που είπατε σε μια ομιλία ή ακό-
μα και από μια απλή δήλωση;
Κάθε Τρίτη, σας δίνεται η ευκαιρία να έχετε τα tips της
πολιτικής επικοινωνίας για να ξεχωρίσετε με τον λόγο
σας, να πρωτοτυπήσετε και να γράψετε τη δική σας ιστο-
ρία. Έξυπνες και δομημένες πολιτικές φράσεις, με στό-
χο να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ΜΜΕ και να γί-
νονται viral στα social media. Αφήστε το δικό σας πολιτι-
κό «αποτύπωμα», τη δική σας σφραγίδα. Για περισσότε-
ρα tips εμπιστευτείτε τον οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι» και
επωφεληθείτε από την προσφορά που ακολουθεί.
1. Πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρξει για την άσκηση του

εκλογικού δικαιώματος όσων πολιτών την ημέρα της

κάλπης θα βρίσκονται σε καραντίνα λόγω του κορο-
νοϊού. Για τους ανεμβολίαστους προτείνονται ξεχωρι-
στά εκλογικά κέντρα.

2. Οι γνωστοί σε όλους μας αρμοί της εξουσίας είναι πο-
λύφερνος νύφη και αγαπημένοι των κομμάτων, που
θέλουν να κυβερνούν αιώνια. Μήπως, όμως, υποτι-
μούν τη νοημοσύνη των δημοκρατών πολιτών;

3. Η νέα τάση των πολιτικών αφηγημάτων δεν είναι οι
υποσχέσεις σε υλικές παροχές, αυξήσεις μισθών και
μειώσεις φόρων, αλλά η στροφή σε έναν ήρεμο, υγιει-
νό και ποιοτικό τρόπο ζωής. Είμαστε στη μετα-Covid
εποχή.

4. Σύμφωνα με έρευνα, οι 8 στους 10 που κάνουν like το
μετανιώνουν πολύ γρήγορα και θέλουν να το διαγρά-
ψουν. Αποτέλεσμα, όσοι υποψήφιοι περιμένουν τα
likes να γίνουν ψήφοι στην κάλπη, πλανώνται πλάνην
οικτράν.

5. Σε εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής χρει-
άζεται αρκετές φορές να στηθούν οι κάλπες για να
έχουν την αναμνηστική δόση της ψήφου τα πολιτικά
κόμματα.

6. Η πολιτική είναι αδιάφορη από τη θέση του θεατή. Γίνε
πρωταγωνιστής, μπες στο παιχνίδι και νιώσε την
αδρεναλίνη να σε κατακλύζει.

7. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τον καθημερινό έν-

τυπο Τύπο, γιατί, αντί να απευθύνεται στον αναγνώστη,
συνδιαλέγεται με το πολιτικό σύστημα. Φυσικά, ο ανα-
γνώστης έπαψε να πληρώνει και να τον αγοράζει.

8. Τα ονόματα των πολιτικών κομμάτων δεν είναι μόνο
λογότυποι. Είναι «φίλτρα εμπιστοσύνης» στο μυαλό
των πολιτών-ψηφοφόρων. Αν χαθεί η εμπιστοσύνη,
τότε η κάλπη είναι περιττή!

9. Σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, οι πολίτες ψηφί-
ζουν για να δώσουν ένα μάθημα σε γνωστό πολιτικό
σύστημα χωρίς να σκέφτονται την επόμενη μέρα. Κα-
τά τα άλλα, ο λαός είναι σοφός.

10. Το ψέμα δεν έχει μόνο κοντά ποδάρια, έχει και βλα-
βερές συνέπειες που κοστίζουν.

11. Στην πολιτική, τον ρόλο των influencers ανέλαβαν να
παίξουν τα podcasts, παραγωγές ήχου, με γνωστά ονό-
ματα από τον χώρο της δημοσιογραφίας να πρωταγω-
νιστούν. Πολλά τα λεφτά στον χώρο των digital media.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής Επι-
κοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips», και μόνο για
τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political»
διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15.
Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοι-
νωνήστε στο email: grammateia@nkmediagroup.gr 
ή στα τηλέφωνα: 210 9568066, 693226621.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι πολίτες έχουν τον λόγο για την Ευρώπη που οραματί-
ζονται και η «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης»
είναι η μεγάλη ευκαιρία για να αποτυπωθούν όλες οι

απόψεις. Το Ευρωβαρόμετρο καταγράφει στάσεις και διαθέ-
σεις και καλό είναι να εισακούονται σε όλα τα θεσμικά όργανα
όλα όσα προκύπτουν. Οι πολίτες της ΕΕ επιθυμούν το Κοινο-
βούλιο να υπερασπιστεί τη δημοκρατία: το ένα τρίτο των ερω-
τηθέντων (32%) κατατάσσει τη δημοκρατία ως πιο σημαντική
αξία που πρέπει να υπερασπιστεί το ΕΚ. Το κράτος δικαίου
προτάσσουν επίσης οι Έλληνες πολίτες κατά 39%.
� Η δημόσια υγεία (42%), η φτώχεια και ο κοινωνικός απο-
κλεισμός (40%), καθώς και η κλιματική αλλαγή (39%), αποτε-
λούν κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες για τους Ευρωπαί-
ους. Αντίστοιχα για τους Έλληνες: υποστήριξη της οικονομίας
και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (65%), καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (58%), δημό-
σια υγεία (56%).
� Το 70% των Ελλήνων πολιτών επιθυμεί το Κοινοβούλιο να
διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον, ποσοστό ση-
μαντικά μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (58%).

Σύμφωνα με την έρευνα, το ένα τρίτο των Ευρωπαίων (32%)
επιλέγει τη δημοκρατία ως κορυφαία ευρωπαϊκή αξία προς
υπεράσπιση, ακολουθούμενη από την ελευθερία του λόγου
και της σκέψης (27%) και την προστασία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στην ΕΕ και παγκόσμια (25%). Με μικρή διαφορά
ακολουθούν η ελευθερία του λόγου και της σκέψης (35%) και
η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ (34%). Στην
Ελλάδα, κράτος δικαίου και δημοκρατία ισοβαθμούν ως αξίες
που πρέπει να υπερασπιστεί το Κοινοβούλιο, με 39% και 38%
αντίστοιχα.

Η άνοδος του εξτρεμισμού, η εξάπλωση της παραπληρο-
φόρησης και η αποδυνάμωση του κράτους δικαίου προκα-
λούν επίσης ανησυχία στους Ευρωπαίους πολίτες.

Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται και στην πρόσφατη έρευ-

να για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία δημοσιεύθηκε από το
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του
2022, όπου εννέα στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι
απομένουν ακόμα αρκετά που πρέπει να γίνουν για την ενί-
σχυση της δημοκρατίας στην ΕΕ.

Συνολικά, οι ερωτηθέντες σε έντεκα κράτη-μέλη θέτουν
ως πρώτη προτεραιότητα την υπεράσπιση της δημοκρατίας:
Σουηδία, Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Δανία, Αυστρία, Λου-
ξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχία και Ουγγαρία.

Η πρόεδρος του ΕΚ κυρία Μετσόλα, χαιρετίζοντας τα απο-
τελέσματα της έρευνας, τόνισε: «Όπως σωστά επισημαίνουν
οι πολίτες, η υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι η πιο σημαν-
τική ευρωπαϊκή αξία. Δεν μπορούμε να θεωρούμε τη δημο-
κρατία δεδομένη. Ο εξτρεμισμός, ο αυταρχισμός και ο εθνικι-
σμός αποτελούν σήμερα αυξανόμενες απειλές για το κοινό
μας ευρωπαϊκό εγχείρημα».

Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ (62%) αξιολογεί θετικά
τη συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ, αποτελώντας για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά το υψηλότερο αποτέλεσμα από το 2007,
ενώ μόνο το 9% δηλώνει το αντίθετο. Σχεδόν τα τρία τέταρτα
των ερωτηθέντων (72%) δηλώνουν ότι η χώρα τους έχει ωφε-
ληθεί από τη συμμετοχή στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η πλειονό-
τητα των ερωτηθέντων (63%) δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον
της ΕΕ.  Στην Ελλάδα, οι θετικές και οι ουδέτερες γνώμες ισο-
ψηφούν στο 42% σχετικά με τη συμμετοχή μας στην ΕΕ, ενώ οι
αρνητικές περιορίζονται στο 15%. Ωστόσο, η πλειονότητα των
Ελλήνων πολιτών (63%) πιστεύει ότι η χώρα έχει ωφεληθεί
από τη συμμετοχή της στην ΕΕ.

Το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών να μάθουν περισ-
σότερα για το έργο της ΕΕ παραμένει ενεργό. Σύμφωνα με την
παρούσα έρευνα, το 43% των ερωτηθέντων ενδιαφέρεται πε-
ρισσότερο για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
δαπανώνται συγκεκριμένα τα κονδύλια της ΕΕ. Οι πολίτες επι-
θυμούν επίσης να μάθουν περισσότερα για το πώς επηρεάζει

συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή νομοθεσία τη χώρα τους (30%),
για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες των εθνικών ευρω-
βουλευτών τους (29%), καθώς και για το τι κάνει η ΕΕ για να ξε-
περαστεί η πανδημία (29%).

Στην Ελλάδα, ένας στους δύο επιθυμεί να μάθει περισσότε-
ρα για την επίδραση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (53%), τη
συγκεκριμένη συμβολή της ΕΕ στη χώρα ή/και την περιοχή
τους (52%), καθώς και πώς δαπανώνται τα κονδύλια της ΕΕ
(52%). Ακόμη, το 48% ενδιαφέρεται να μάθει για τα δικαιώματά
του ως πολίτη της ΕΕ, ενώ το ίδιο ποσοστό αναρωτιέται τι κά-
νει η Ένωση για να ξεπεραστεί η πανδημία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφές ότι η
εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ θα
πρέπει να βασίζεται σε σαφή και εγκεκριμένα σχέδια, να υπό-
κειται σε έλεγχο με συνέπεια και διαφάνεια και να εξαρτάται
από τον σεβασμό των βασικών δημοκρατικών αξιών μας.

Η στήριξη των πολιτών προς την ΕΕ και το ΕΚ ειδικότερα
αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η πλει-
ονότητα των πολιτών της ΕΕ (58%) επιθυμεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο μέλ-
λον, ενώ το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχουν θετική άπο-
ψη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (36%) αυξήθηκε κατά 12
ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2015. 

Το 70% των Ελλήνων, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ζητά πιο ισχυρό ρόλο για το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Περίπου ένας στους δύο πολίτες (48%)
στη χώρα μας έχει ουδέτερη εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, ενώ οι υπόλοιποι μοιράζονται σχεδόν εξίσου μεταξύ
της αρνητικής (24%) και της θετικής άποψης (26%). Η Ευρώπη
καλείται να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις απαιτή-
σεις των πολιτών και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της
ΕΕ να προχωρήσουν σε πιο αποφασιστικά μέτρα στήριξης των
οικονομιών. Η καθημερινότητα του λαού θα κρίνει σε μεγάλο
βαθμό την πορεία για το μέλλον της Ευρώπης.

Κράτος δικαίου, οικονομία και ισχυρή Ευρώπη

του 
Κων/νου
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος 
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Δραματική αναφορά Σταϊκούρα για ΛΑΡΚΟ: Πρόστιμα, ζημίες και αναζήτηση επενδυτή
Συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση

στην οποία έχει περιέλθει η ΛΑΡΚΟ έδωσε στη Βουλή ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ανακοινώνον-
τας ότι η Κομισιόν έχει στείλει τελεσίγραφο στην ελληνική
κυβέρνηση με βάση την οποία η Ελλάδα μέσα σε διάστημα 45
ημερών πρέπει να πληρώσει το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ από
το πρόστιμο που της επιβλήθηκε λόγω των παράνομων κρα-
τικών ενισχύσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών αναρωτήθηκε πώς μπορεί να

στοιχειοθετηθεί η φράση περί ξεπουλήματος της εταιρείας,
όταν αυτή είναι βουτηγμένη στα χρέη, με αρνητική λογιστική
αξία ύψους 600 εκατ. ευρώ. «Η κατάσταση στη ΛΑΡΚΟ είναι μη
βιώσιμη. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας το 2019 ήταν μη-
δενικά. Λόγω συσσωρευμένων ζημιών η αρνητική καθαρή θέ-
ση ήταν -160 εκατ. ευρώ το 2015 και -407 εκατ. ευρώ στο τέλος
του 2019. Η λογιστική αρνητική της αξία είναι στα -600 εκατ.
ευρώ. Για ποιο ξεπούλημα μιλάτε;», είπε ο κ. Σταϊκούρας, κά-
νοντας αναφορά και στα εξώδικα της ΔΕΗ τα οποία απειλούσαν

με ουσιαστικό κλείσιμο της εταιρείας. Ο υπουργός πάντως
προανήγγειλε εξελίξεις, καθώς σήμερα συνεδριάζει το ΔΣ του
ΤΑΙΠΕΔ με στόχο να περάσουμε στην επόμενη φάση των 30
ημερών για προσέλκυση αξιόπιστων επενδύσεων στη ΛΑΡΚΟ,
ενώ θα υποβληθούν στους ενδιαφερόμενους τα σχέδια για
τους διαγωνισμούς. «Το πρώτο πράγμα είναι να βρεθεί επεν-
δυτής», επισήμανε ο κ.Σταϊκούρας, σημειώνοντας πάντως ότι η
Πολιτεία αναζητά τις βέλτιστες λύσεις για όλους τους εργαζό-
μενους στην επιχείρηση.

Η
αναχαίτιση των οδυνηρών για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις επι-
πτώσεων της ακρίβειας μέσω της
συνέχισης των… ενέσεων στήρι-

ξης αποτελεί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
ύψιστη πολιτική προτεραιότητα για το αμέ-
σως προσεχές διάστημα. Η εξίσωση αυτή
μοιάζει εξόχως απαιτητική: τυχόν πολεμική
σύρραξη στα ρωσοουκρανικά σύνορα είναι
σαφές πως θα εκτόξευε τις ήδη δυσθεώρη-
τες τιμές σε ενέργεια και βασικά αγαθά, δη-
μιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες σε πο-
λίτες και πραγματική οικονομία, την ώρα
που το τέλος της περιόδου του φθηνού δα-
νεισμού συμπίπτει με την επαναφορά της
αναγκαιότητας για τήρηση της δημοσιονο-
μικής ισορροπίας υπό το άγρυπνο βλέμμα
των διεθνών αγορών ελέω της προηγούμε-
νης μνημονιακής περιόδου.

Το Μέγαρο Μαξίμου φέρεται αποφασι-
σμένο να συνεχίσει στο μέτρο του… δημο-
σιονομικού δυνατού τις παρεμβάσεις στήρι-
ξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το προ-
ανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την
πρόσφατη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, όταν
ανακοίνωσε σε πρώτη φάση επέκταση της
επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα και για
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Ο ίδιος πάν-
τως έσπευσε να προλάβει τοποθετήσεις,
όπως η χθεσινή του Αλέξη Τσίπρα στον ίδιο
τηλεοπτικό σταθμό, όπως λένε χαρακτηρι-
στικά στο Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύοντας
πως δεν υπάρχουν… λεφτόδεντρα για να
υπογραμμίσει την αποφυγή οιασδήποτε
πρόθεσης εκτροχιασμού κατά την εκτέλεση
του προϋπολογισμού. Στο ίδιο μήκος κύμα-

τος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου επέκρινε ευθέως τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ παρομοιάζοντάς τον με πολιτι-
κό… Χουντίνι ακριβώς για να υπερτονίσει
την ανέξοδη δημαγωγία που τον διακρίνει
διαχρονικά και η οποία, όπως σημείωσε,
υπήρξε ολέθρια κατά την ύστερη μνημονια-
κή περίοδο. Και αυτός πάντως ξεκαθάρισε
ότι «το κράτος θα συνεχίσει να βρίσκει λύ-
σεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα εί-
ναι δίπλα τους σε κάθε δυσκολία». 

Αντίβαρο στις ανατιμήσεις
Στην κυβέρνηση πάντως είναι κοινός τό-

πος πως η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος από μόνη της δεν αρκεί, καθώς η με-
τακύλιση του υπέρογκου ενεργειακού κό-
στους στο καλάθι των βασικών αγαθών μει-
ώνει εκ των πραγμάτων το διαθέσιμο οικογε-
νειακό εισόδημα. Ως εκ τούτου, Μέγαρο Μα-
ξίμου και οικονομικό επιτελείο αναζητούν
επαρκές αντίβαρο προκειμένου να απορρο-
φήσει μέρος των ανατιμήσεων αλλά και να
κατασιγάσει, όσο αυτό είναι εφικτό, τις εύλο-
γες κοινωνικές αντιδράσεις που απειλούν να
μεταφέρουν σημαντική πολιτική πίεση στις
πλάτες της κυβέρνησης. Αξιωματούχοι που
έχουν άμεση εμπλοκή με τις εν εξελίξει πα-
ρασκηνιακές διεργασίες μιλούν για ένα στο-
χευμένο οικονομικό βοήθημα, που θα κατευ-

θυνθεί στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες, ήτοι μονογονεϊκές οικογένειες, ανέρ-
γους, χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλόμι-
σθους. Τα ίδια στελέχη επιμένουν ότι το ακρι-
βές ύψος του θα διαμορφωθεί μετά τις αρχές
του επόμενου μήνα, όταν η Eurostat θα ανα-
κοινώσει τα τελικά στοιχεία για την ανάπτυξη
και το έλλειμμα του 2021 αλλά και την προ-
οπτική για τις επιδόσεις της ελληνικής οικο-
νομίας για το τρέχον έτος. Σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες της «Political», από την
αναμενόμενη αναθεώρηση προς τα πάνω της
ανάπτυξης του 2021 θα προκύψει έξτρα δη-
μοσιονομικός χώρος περί τα 2 δισ. ευρώ,
προσφέροντας συγκεκριμένη βεντάλια επι-
λογών στο κυβερνητικό επιτελείο ώστε η νέα
ενίσχυση να δοθεί ενόψει του Πάσχα.  

Αμερικανική
ώθηση στον
τουρισμό 
Νωρίτερα και με περισσότερες
πτήσεις σε σχέση με το παρελθόν
θα είναι η αεροπορική σύνδεση
με τις ΗΠΑ ενόψει του καλοκαιρι-
ού. Αυτό προέκυψε από τη συνάν-
τηση του Βασίλη Κικίλια με τον
Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα
Τζέφρι Πάιατ. «Η έναρξη των πτή-
σεων από τις ΗΠΑ προς την Ελλά-
δα στις 7 Μαρτίου, νωρίτερα από
κάθε άλλη χρονιά, αποτελεί ψήφο
εμπιστοσύνης στη χώρα μας από
μια πολύ σημαντική αγορά που
δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη
αξία για τον τουρισμό», είπε ο
υπουργός Τουρισμού. Οι αμερικα-
νικές αεροπορικές εταιρείες θα
πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια
της υψηλής περιόδου περισσότε-
ρες από 14 απευθείας πτήσεις
προς την Ελλάδα, συνδέοντας την
Αθήνα με οκτώ μεγάλα αμερικα-
νικά αεροδρόμια. 

Καθώς τα προβλήματα 
οξύνονται, η κυβέρνηση 
αναζητά μέτρα ενίσχυσης 
της αγοραστικής δύναμης 
των πολιτών 

Μαξίμου: Στήριξη
πάση θυσία από 
το κύμα ακρίβειας

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Ντέρμπι μεταξύ Ομπρέλας 
και Προεδρικών στον δρόμο
προς το 3ο Συνέδριο 

«Πόρτα» και πάλι από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ με σκληρή ανακοίνωση
«Κλειστή» είδε και πάλι την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη

ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επιμένει να πολιορκεί το ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προκειμένου να ενδώσει σε μια μετεκλογική
συνεργασία για μια «τύπου» προοδευτική διακυβέρνηση. Η
νέα πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που έπεσε και πάλι
στο κενό, έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης
που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα ο κ. Τσίπρας κλη-
θείς να σχολιάσει το ενδεχόμε-
νο πολιτικών συνεργασιών δεν
έκρυψε τις προθέσεις του υπο-
στηρίζοντας ότι «πολλές χώρες
κυβερνώνται με την απλή ανα-
λογική και με κυβερνήσεις συ-
νεργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει
και στην Ελλάδα. Η διαχωριστι-
κή γραμμή είναι αυτή που λέει
ότι η οικονομία αυτορρυθμίζε-
ται και αυτή που θέλει ένα δί-

καιο κράτος». Και πρόσθεσε με νόημα πως «η κάθε ηγεσία
των κομμάτων θα πρέπει να τοποθετηθεί. Η πολιτική των
ίσων αποστάσεων είναι καλή, αλλά όταν έρθει η ώρα της
κάλπης θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη στάση. Δεν με προ-
βληματίζει η άνοδος του ΚΙΝΑΛ. Για εμάς αντίπαλος είναι ο
κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του».

«Όταν ο κ. Τσίπρας είχε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της
προόδου και της αντιδραστικής συντήρησης, επέλεξε το δεύ-
τερο. Τον κ. Καμμένο και τον κ. Παπαγγελόπουλο. Εκ του πο-
νηρού και ανειλικρινή όσα λέει τώρα περί προοδευτικής δια-
κυβέρνησης, επειδή είναι σε αποδρομή». Καταλήγοντας
στην κριτική τους, σχολίασαν στο ίδιο ύφος πως «ο κ. Τσί-

πρας συνέχισε και σήμερα να
κρατά ίσες αποστάσεις από τον
κ. Καραμανλή, όπως και ο κ. Μη-
τσοτάκης. Όσο για την αξιοπι-
στία, τη διαφάνεια και την αξιο-
κρατία που επικαλείται ο κ. Τσί-
πρας, είναι όσα πολέμησε όταν
κυβέρνησε. Η δική μας σοσιαλ-
δημοκρατική πρόταση δίνει λύ-
σεις αξιοπρέπειας και προοπτι-
κής για τον ελληνικό λαό απέ-
ναντι στον αδιέξοδο λαϊκισμό».

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Δημοσκόπηση για τη μάχη του Κέντρου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το σάιτ tomanife-

sto.gr, όπου μεταξύ άλλων στο ερώτημα ποια κυβέρνηση θα προτιμούσαν να προκύψει μετά τις εκλογές επιλέ-
γονται κατά σειρά: Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ 24,2%, κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ - ΚΙΝΑΛ 17,9%, κυβέρνηση
συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ 17,3%, αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 8,4%, ενώ το 20,7% δεν απαντά.

Στο ερώτημα για το ποιος εκπροσωπεί καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς, πρώτος εμφανίζεται ο Κανένας με
28,2%. Ωστόσο, προηγείται ο Αλ. Τσίπρας με 23,9% και ακολουθεί ο Ν. Ανδρουλάκης με 21,3%. Όταν το δείγμα γίνεται πιο
συγκεκριμένο, δηλαδή απευθύνεται σε όσους δηλώνουν κεντροαριστεροί, ο Αλέξης Τσίπρας μεγαλώνει τη διαφορά
φτάνοντας το 43,5%, ενώ ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 23,3%. Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα από 7 με 12 Φε-
βρουαρίου, με τη ΝΔ να έχει προβάδισμα 11,6% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ να βρίσκεται με 14,2% στην τρίτη θέση. 

Σ
τους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία δεν έχει ανά-
ψει μόνο ο προσυνεδριακός διά-
λογος αλλά και τα προσυνεδρια-

κά... τσίπουρα.
Οι ουσιαστικές συζητήσεις γίνονται με-

ταξύ τυρού και αχλαδίου, ενώ οι πληροφο-
ρίες που μεταφέρονται από τάση σε τάση
προμηνύουν ότι το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ
θα εξελιχθεί σε ντέρμπι μεταξύ Ομπρέλας
και Προεδρικών.

Ήδη τα επιθετικά -προς τον πρόεδρο Τσί-
πρα- κείμενα δίνουν και παίρνουν στις κυ-
ριακάτικες εφημερίδες, ενώ οι διαρροές
από την τάση της Ομπρέλας δίνουν το στίγ-
μα της αναζήτησης νέου προέδρου. Το
όνομα που φιγουράρει μάλιστα είναι εκεί-
νο της Έφης Αχτσιόγλου.

«Ναι, ακούστηκε και αυτό. Για να φτά-
σουμε σε αυτό το σημείο δεν θα μιλάμε πια
για ένα κόμμα. 

Ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της Αριστεράς
στην Ελλάδα. Μια τέτοια πρόταση -όχι μόνο
για την Αχτσιόγλου αλλά για οποιονδήπο-
τε- θα επιφέρει τη διάσπαση στο κόμμα»,
υποστηρίζουν πηγές της Κουμουνδούρου.
Η ουσία είναι πως μέχρι το Συνέδριο θα ει-
πωθούν πολλά, αλλά κυρίως θα δρομολο-
γηθούν κινήσεις που μόνο προς όφελος
της ενότητας δεν θα είναι.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν να κρατούν
«ψηλά» την υπόθεση Novartis με αιχμή
τις αρχειοθετήσεις των υποθέσεων
Αβραμόπουλου και Γεωργιάδη. Και αν
για τον υπουργό Ανάπτυξης προκύπτει
ως... μονόδρομος από την Κουμουνδού-
ρου, στο στόχαστρό της βρέθηκε και ο
πρώην υπουργός και επίτροπος προκει-
μένου να επιτεθεί εκ νέου στον πρωθυ-
πουργό. 

Αναπάντητα ερωτήματα
«Στα πορίσματα που είδαν το φως της δη-

μοσιότητας, πέραν της αρχειοθέτησης προ-
κύπτουν ερωτήματα που δεν μπορεί να μέ-
νουν αναπάντητα. Ο κ. Μητσοτάκης ως πρω-
θυπουργός και αρχηγός της ΝΔ οφείλει να
δώσει μια απάντηση: Ο ίδιος θεωρεί πως εί-
ναι όλα καλώς καμωμένα; Θεωρεί δηλαδή
ότι είναι φυσιολογικό και νόμιμο να βρί-
σκονται στους λογαριασμούς τού ενός νυν
υπουργού του και αντιπρόεδρου του κόμ-
ματος 350.000 ευρώ και στου άλλου, πρώην
υπουργού και κεντρικού στελέχους του,
1.000.000 ευρώ “αδιευκρίνιστα ποσά”;»,
ήταν η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου. 

Πηγές της Κουμουνδούρου σχολίαζαν
στην «Political» πως «η υπόθεση αυτή φαί-
νεται πως θα απασχολήσει για καιρό το πο-
λιτικό στερέωμα της χώρας μας, μιας και οι

ελληνικές Αρχές έχουν αποστείλει στις ελ-
βετικές αίτημα δικαστικής συνδρομής για
εμβάσματα ύψους 5 εκατ. ευρώ με άγνω-
στο -κατά τους εισαγγελείς- τον πραγματι-
κό δικαιούχο. Παλεύουν για να καλύψουν
τις σκιές τους». 

Ποιοι ποντάρουν
στην Αχτσιόγλου;
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Μετά το τριπλό «ράπισμα» στην Άγκυρα από το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ, το βρετανικό Φόρεϊν Όφις και τις Βρυξέλλες, που
έδωσαν αποστομωτική απάντηση στις προκλητικές αιτιά-
σεις της Τουρκίας και τις δηλώσεις περί αμφισβήτησης της
ελληνικής κυριαρχίας στο Ανατολικό Αιγαίο, απάντηση στην
τουρκική προπαγάνδα έδωσε και ο Αμερικανός πρέσβης
στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Κατά τη συνάντηση που είχε με
τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ο κ. Πάιατ ξεκαθά-
ρισε πως «η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά είναι αδιαμ-
φισβήτητη». Εκτός από τις εμπρηστικές δηλώσεις του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, Νίκος Δένδιας και Τζέφρι Πάιατ συ-
ζήτησαν για όλες τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

αλλά και για την κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη. 
Σήμερα, ο κ. Δένδιας μεταβαίνει στη Φινλανδία όπου θα

συναντηθεί με τον ομόλογό του Πέκα Χάβιστο, ο οποίος είχε
σηκώσει το «γάντι» απέναντι στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
όταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε κατηγορήσει
την Αθήνα και τις Βρυξέλλες για θανάτους μεταναστών. Το
απόγευμα, ο Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει σε συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης στο φινλανδικό υπουργείο Εξωτερι-
κών, η οποία θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στην Ανατολική
Ευρώπη. Την Τετάρτη, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα
ταξιδέψει στη Νορβηγία, όπου θα έχει τετ α τετ με τον ομό-
λογό του.

Πάιατ: «Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά είναι αδιαμφισβήτητη»

Σ
ε στρατηγική κλιμάκωσης της
έντασης με την Ελλάδα επιδίδε-
ται τα τελευταία 24ωρα η Τουρ-
κία με μπαράζ προκλητικών δη-

λώσεων και επιθετικών ενεργειών στο πε-
δίο. Η παρενόχληση διά ασυρμάτου του
ελικοπτέρου που μετέφερε τον υφυπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Χαρδαλιά, δεν
ήταν καθόλου τυχαία, αφού αποτελεί πά-
για τακτική της Άγκυρας μέσω της οποίας
επιχειρεί να «αποκρυσταλλώσει» τις πα-
ράνομες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. 

Το περιστατικό συνέβη πάνω από την
Καλόλιμνο και όπως γίνεται πάντα σε αυ-
τές τις περιπτώσεις, το πλήρωμα του ελ-
ληνικού ελικοπτέρου αγνόησε το ηχογρα-
φημένο τουρκικό μήνυμα που του ζητού-
σε να αλλάξει πορεία και συνέχισε κανο-
νικά την πτήση του. Απάντηση στην τουρ-
κική πρόκληση έδωσε ο επίγειος σταθμός
του αεροδρομίου της Σάμου, που ανέφερε
ότι το ΝΗ-90 της Αεροπορίας Στρατού πε-
τάει στο FIR Αθηνών και κάλεσε τον τουρ-
κικό σταθμό να σταματήσει άμεσα την εκ-
πομπή του παράνομου μηνύματος. 

Στο ελληνικό Επιτελείο είναι συνηθι-
σμένοι σε τέτοια περιστατικά προκλήσε-
ων, αφού πρόκειται για μία ενέργεια που
επαναλαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστή-

ματα η Άγκυρα, κυρίως κάθε φορά που
θέλει να ανεβάσει το «θερμόμετρο» της
έντασης στα Ελληνοτουρκικά. Όπως φά-
νηκε και από τα δημοσιεύματα στον τουρ-
κικό Τύπο, η παρουσία του κ. Χαρδαλιά
στα ακριτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαί-
ου προκάλεσε «βέρτιγκο» στην Άγκυρα, η
οποία έσπευσε να επαναλάβει τη γνωστή
προπαγάνδα για τις επισκέψεις Ελλήνων
αξιωματούχων. Ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας, σε έναν από τους σταθμούς της

περιοδείας του, στην Κάλυμνο, κατέθεσε
στεφάνι στη μνήμη των ηρώων που έχα-
σαν τη ζωή τους στα Ίμια και τόνισε ότι «η
εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαπραγμά-
τευτη και αυτό είναι μήνυμα προς όλους». 

Εξίσου ηχηρό είναι και το μήνυμα που
εκπέμπουν οι φρουροί του Αιγαίου στα
νησιά και τις βραχονησίδες που αποτε-
λούν πλέον αστακούς. Το ηθικό στις μονά-
δες της παραμεθορίου είναι ακμαιότατο,
ενώ σε όλο το μήκος του Ανατολικού Αι-
γαίου, από τη Σαμοθράκη έως το σύμ-
πλεγμα της Μεγίστης, πραγματοποιούνται
το τελευταίο διάστημα ασκήσεις και γυ-
μνάσια από τμήματα Ανορθόδοξου Πολέ-
μου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν
καταδρομικές ενέργειες και σενάρια ανα-
κατάληψης νησιών. 

Γιατί οι Τούρκοι
έβαλαν στο μάτι
τον Ν. Χαρδαλιά

Εκνευρισμός της Άγκυρας 
από την επίσκεψη 
του υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας στο Ανατολικό Αιγαίο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Την έκρηξη της μητέρας της Ελένης Τοπαλούδη
προκάλεσε η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού
Εφετείου της Αθήνας να κάνει δεκτό το αίτημα
διακοπής της δίκης, που υποβλήθηκε από την
πλευρά της υπεράσπισης. 

«Αφήσαμε το 15χρονο παιδί μας και μας λέτε να
έρθουμε πάλι από το Διδυμότειχο, κτήνη! Να ψο-
φήσεις, ρε! Καρκίνε! Γουρούνια απάνθρωπα εί-
στε! Από τον Θεό να το βρείτε. Θα σας κάψω
όλους», φώναξε ζητώντας να της πληρώσουν τα
έξοδα για να κατέβει και πάλι στην Αθήνα στις 10

Μαρτίου, οπότε και θα ξεκινήσει η εκδίκαση της
υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου εμ-
φανίστηκε μόνο ο 24χρονος Ροδίτης κατηγορού-
μενος, ενώ ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του,
αλβανικής καταγωγής, επέλεξε να μην προσέλθει
στο δικαστήριο και να εκπροσωπηθεί από τον δι-
κηγόρο του. Μάλιστα, ήταν ο δικός του συνήγορος
που ζήτησε τη διακοπή της δίκης προκειμένου να
μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, καθώς
ανέλαβε πρόσφατα την υπόθεση.

Μέσα στη δικαστική αίθουσα, για να συμπαρα-
σταθούν στην οικογένεια, βρέθηκαν η Άννα Ψα-
ράκου, μητέρα της Γαρυφαλλιάς που δολοφονή-
θηκε το καλοκαίρι στη Φολέγανδρο, και η Ελένη
Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατούς που δολοφο-
νήθηκε το 2019 στη Μυτιλήνη από τον εν διαστά-
σει σύζυγό της.

Κατά την έξοδό της από το Εφετείο, η Κούλα
Τοπαλούδη δήλωσε: «Δεν θα δεχθώ μείωση της
ποινής. Θα τα φέρω όλα τούμπα εγώ, η μάνα της
Ελένης».

Το ξέσπασμα και οι κατάρες της μητέρας της Τοπαλούδη για τον εμπαιγμό

Των Δημήτρη Δραγώγια και Κώστα Καντούρη

Ο
πρώτος κύκλος των ερευνών
της Δίωξης Ανθρωποκτονιών
της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
κλείνει για την υπόθεση της δο-

λοφονίας του 19χρονου Άλκη, με την πα-
ράδοση του 22χρονου οδηγού του τρίτου
αυτοκινήτου που εμπλέκεται στη δολοφο-
νική επίθεση. 

Ο νεαρός εμφανίστηκε νωρίς το πρωί στην
Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και ενημέρωσε
τους αστυνομικούς ότι είναι αυτός που ανα-
ζητούν για την επίθεση, δηλαδή το 12ο πρό-
σωπο που περιγράφεται από όλους τους κα-
τηγορουμένους χωρίς να κατονομάζεται πα-
ρά μόνο ως «Ντίνος» από τους υπόλοιπους
συλληφθέντες.

Ο 22χρονος υποστηρίζει δεν έχει ενερ-
γό εμπλοκή και η μόνη συμμετοχή του εί-
ναι ότι οδηγούσε το αυτοκίνητο που έφτα-
σε πρώτο στο σημείο της δολοφονικής
επίθεσης. Ωστόσο, είναι κρίσιμα αυτά που
θα κληθεί να εξηγήσει για τους επιβαίνον-
τες του αυτοκινήτου. Στο συγκεκριμένο
όχημα επέβαινε τόσο ο 21χρονος που
κρατούσε το δρεπάνι όσο και ο 25χρονος
που παραδέχτηκε ότι κρατούσε το μαχαίρι
τύπου «κάραμπιτ». 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της οι-
κογένειάς του, ο 22χρονος «αναλαμβάνει το
μερίδιο της ευθύνης του και θέτει τον εαυτό
του στην κρίση της Δικαιοσύνης».

Όπως υποστηρίζει, δεν είναι οργανωμέ-
νος οπαδός καμίας ομάδας, δεν είναι μέλος
κανενός συνδέσμου, δεν είχε συμμετάσχει
ποτέ στο παρελθόν σε επεισόδια αθλητικής
ή άλλης μορφής βίας. Υποστηρίζει, επίσης,
ότι γνώριζε μόνο έναν εκ των εμπλεκομένων
και βρέθηκε συγκυριακά στο σημείο εκκί-
νησης του επεισοδίου, στην Παλαιών Πα-
τρών Γερμανού.

«Του ζητήθηκε και άκριτα δέχτηκε να
μεταφέρει, ελλείψει αυτοκινήτων, τρία
άτομα, τα δύο άγνωστά του, στη Χαριλά-
ου. Δεν γνώριζε ότι οι συγκατηγορούμενοί
του μεταφέρουν οπλισμό και ότι επίκειται
επίθεση σε άλλα άτομα. Όπως αποδει-

κνύεται από το σύστημα εντοπισμού (GPS)
του αυτοκινήτου του, κατά τη διάρκεια του
επεισοδίου, βρισκόταν συνεχώς εντός αυ-
τού, εν κινήσει, σε απόσταση 30 μέτρων
από το σημείο της επίθεσης, μη έχοντας
καν οπτική επαφή», συμπληρώνει η ανα-
κοίνωση της οικογένειας.

Παράλληλα δηλώνει ότι «είναι συγκλονι-
σμένος από την τροπή που πήραν τα πράγ-
ματα», ενώ εκφράζει τα συλλυπητήρια και
την οδύνη του στην οικογένεια του Άλκη.

Ο νεαρός αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί
ενώπιον της πέμπτης τακτικής ανακρίτριας,
προκειμένου να πάρει προθεσμία για να
απολογηθεί.

Στο μεταξύ, μέχρι αργά το απόγευμα της
Δευτέρας απολογούνταν ο 20χρονος που
παραδόθηκε την περασμένη Πέμπτη
στις αλβανικές Αρχές και εμπλέκεται
στην επίθεση ως επιβάτης του πρώ-
του αυτοκινήτου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και
αυτός ισχυρίστηκε ότι δεν έχει σχέση με
τη δολοφονική επίθεση, «πετώντας το
μπαλάκι» στους υπόλοιπους, ωστόσο πα-
ραδέχτηκε ότι ήταν στο σημείο. Κατά την
απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανα-
κρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσω-
ρινά κρατούμενος.

H παράδοση του Ντίνου και
το «μπαλάκι» του 20χρονου

Και ο οδηγός του αυτοκινήτου
που μετέφερε τον 21χρονο με 
το δρεπάνι και τον 25χρονο με 
το μαχαίρι αρνείται την ανάμειξή
του στη δολοφονία του Άλκη

Θεοδωρικάκος: «Υπόθεση όλων να
τελειώσουμε με τον χουλιγκανισμό»

Την ολοκλήρωση της έρευνας από την ΕΛΑΣ μετά τη σύλληψη του 12ου ατό-
μου της επίθεσης ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεο-
δωρικάκος. «Με τη σύλληψη και του δωδέκατου υπόπτου για το τραγικό γεγο-
νός της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, η Ελληνική Αστυνο-
μία έχει ολοκληρώσει την έρευνά της», ανέφερε ο υπουργός.

«Όλοι γνωρίζουν με αφορμή και αυτό το τραγικό πραγματικά περιστατικό ότι
η Ελληνική Αστυνομία και ξέρει και θέλει και μπορεί να κάνει τη δουλειά της»,
πρόσθεσε. Ο υπουργός ολοκλήρωσε τη δήλωσή του σημειώνοντας ότι «τώρα
πλέον είναι υπόθεση όλων μαζί, του κράτους, της Πολιτείας, των αθλητικών
παραγόντων, των ίδιων των φιλάθλων, να βάλουμε οριστικό τέλος στη βία και
τον χουλιγκανισμό μέσα και έξω από τα γήπεδα».
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Τον δρόμο για τη φυ-
λακή πήραν έπειτα από
μια μαραθώνια ανακρι-
τική διαδικασία, που
διήρκεσε περίπου 22
ώρες, οι δύο ιδιοκτή-
τριες, ο γιατρός και ο
ψυχίατρος της φροντί-
δας ηλικιωμένων στα
Χανιά. Η 67χρονη μητέρα και η 43χρονη κόρη,
στις οποίες ανήκει το γηροκομείο-κολαστή-
ριο, αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων τις κατηγο-
ρίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκλη-
ματική οργάνωση, ανθρωποκτονίας από πρό-
θεση με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονίας
και απόπειρας ανθρωποκτονίας διά παραλεί-
ψεως, και της έκθεσης από την οποία προήλθε
θάνατος και παράβασης καθήκοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βασικές κατη-
γορούμενες ισχυρίστηκαν ότι όσα τους προσά-

πτουν «είναι ένα προϊόν
σκευωρίας», ενώ φέ-
ρονται να κατέθεσαν
οπτικοακουστικό υλικό
και έγγραφα προς υπο-
στήριξη της θέσης τους,
χωρίς να πείσουν όμως
ανακριτή και εισαγγελέα
που αποφάσισαν την

προσωρινή τους κράτηση. Στον αντίποδα,
ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν
οι δύο νοσηλεύτριες και ο γραμματέας της δο-
μής. Η έρευνα συνεχίζεται, αφού εμφανίζονται
συνεχώς νέες καταγγελίες συγγενών. Σημει-
ώνεται ότι, εκτός από τα επτά πρόσωπα σε βά-
ρος των οποίων ασκήθηκαν κακουργηματικές
διώξεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία για 29
ακόμα άτομα, τα οποία διώκονται για πράξεις
πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Σοφία Σπίγγου

Πάτρα: Καταθέτουν οι γιατροί για 
τα νεκρά παιδιά, ακολουθούν οι γονείς
Αντιμέτωποι με μία από τις
πιο δύσκολες υποθέσεις που
έχουν κληθεί ποτέ να διαχει-
ριστούν είναι οι αξιωματικοί
του Τμήματος Δίωξης Εγκλη-
μάτων κατά Ζωής που έχουν
αναλάβει τον φάκελο με τους
θανάτους-μυστήριο των
τριών κοριτσιών της ίδιας οι-
κογένειας από την Πάτρα. Οι
Αρχές αναζητούν το στοιχείο
που πιθανόν συνδέει τους θα-
νάτους των τριών παιδιών, «ξεσκονίζοντας» το ιατρικό ιστορικό της 3,5 ετών
Μαλένας, της 6 μηνών Ίριδας και της 9 ετών Τζωρτζίνας. Σε πρώτη φάση, οι
αστυνομικοί θα λάβουν προανακριτικές καταθέσεις από τους 15 γιατρούς και
νοσηλευτές που είχαν υπό την εποπτεία τους τα τρία παιδιά, ενώ στη συνέχεια
σειρά θα πάρουν οι 7 ιατροδικαστές που εξέτασαν τις σορούς. Αμέσως μετά,
και ενώ έχουν στα χέρια τους και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές-
ιστολογικές εξετάσεις, θα καλέσουν για κατάθεση τους δύο γονείς των παι-
διών που εμφανίζονται σοκαρισμένοι από την υπόθεση.

Παπ. 

Χανιά: Στη φυλακή ιδιοκτήτριες και 
γιατροί του γηροκομείου-κολαστηρίου

Η
ώρα της Δικαιοσύνης έφτα-
σε για το «σατανικό ζευγάρι»
της Κυψέλης, καθώς ενώ-
πιον του ανακριτή θα κληθεί

να δώσει τις όποιες εξηγήσεις μπορεί για
τη δολοφονία του μόλις 7 ετών Ανδρέα. Ο
λόγος για την 29χρονη βιολογική μητέρα του παιδιού και
τον 33χρονο σύντροφό της, που παραμένουν κρατούμενοι
και σχεδόν αμίλητοι στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της
ΓΑΔΑ.

Κατά το διάστημα της κράτησής του στη ΓΑΔΑ, ο 33χρο-
νος Πολωνός δίνει την εικόνα ενός ανθρώπου ψυχρού και
κυνικού απέναντι στα γεγονότα. «Γνωρίζει τι έχει κάνει, αλ-
λά δεν δείχνει να έχει μετανιώσει», σχολίαζαν χαρακτηρι-
στικά στην «Political» πηγές της ΕΛΑΣ με γνώση της υπό-
θεσης. Την ίδια ώρα, η 29χρονη προανακριτικά υποστηρί-
ζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη δολοφονία και ότι την
ώρα που ο σύντροφός της έφραζε με μονωτική ταινία τις
αναπνευστικές διόδους του παιδιού, αυτή έπαιζε ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια σε άλλο δωμάτιο. 

Ένας ισχυρισμός που δεν πείθει τους αστυνομικούς που
την εξέτασαν, καθώς εμφανίζονται πεπεισμένοι πως όχι

μόνο γνώριζε τι γινόταν στο διπλανό δω-
μάτιο, αλλά ήταν παρούσα και η ίδια.

Η παρέμβαση της αδελφής
Άλλωστε, ο Ανδρέας -στα λίγα χρόνια

της ζωής του- είχε βιώσει ουκ ολίγες φο-
ρές την κακοποίηση, καθώς η μητέρα του και ο σύντροφός
της δεν έχαναν ευκαιρία να τον χτυπούν με το πρόσχημα ότι
ήταν… άτακτος. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι από την ιατροδικαστική εξέ-
ταση στα οστά του 7χρονου αγοριού φαίνεται ότι εντοπί-
στηκαν σημάδια εξάρθρωσης στα δάχτυλα των χεριών του
-δείγμα του ότι το παιδί ήταν χτυπημένο άσχημα. 

Τέλος, η παρέμβαση της δασκάλας που είχε στη Δ’ Δημο-
τικού η αδελφή του Ανδρέα (σ.σ. 15 ετών σήμερα) αποδεί-
χτηκε καθοριστική -ενδεχομένως και σωτήρια-, καθώς
αφού καταγγέλθηκε η κακοποιητική συμπεριφορά της
βιολογικής μητέρας της και του 33χρονου Πολωνού συν-
τρόφου της, η Πρόνοια έδωσε το ανήλικο κορίτσι σε ανάδο-
χη οικογένεια. Μάλιστα, η αδελφή του άτυχου αγοριού μί-
λησε στους ανάδοχους γονείς της για την εξαφάνιση του
Ανδρέα και εκείνοι είχαν απευθυνθεί στην ΕΛΑΣ.

Φ Ρ I Κ Η  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Ψ E Λ Η

Η ψυχρή «Μήδεια»
και ο αδίστακτος
σύντροφός της… 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ενδεικτικό της κακοποίησης 
του 7χρονου τα σημάδια εξάρθρωσης
στα δάχτυλα των χεριών του

Το σημείο όπου είχαν θάψει τον μικρό Ανδρέα
και η εργαλειοθήκη που περιείχε τα οστά του
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Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ Νίκος Θω-
μαΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε πως η μετάλλαξη
Δέλτα στην Αττική είναι σε αποδρομή, ενώ η
επικράτηση της Όμικρον είναι καθολική και
εκτίμησε πως θα έχουμε ένα καλό Πάσχα
και ένα καλύτερο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον κ. Θωμαΐδη, η επιδημιο-
λογική εικόνα βελτιώνεται συνεχώς όσον
αφορά τα λύματα της Αττικής. Στην πορεία της
πανδημίας αναφέρθηκε και ο καθηγητής Πνευ-
μονολογίας Νίκος Τζανάκης στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι
«βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Έχουμε καθημερινά κατά μέ-

σο όρο 15-18 θανάτους λιγότερους σε σχέση με πριν από
δύο εβδομάδες». Σε ό,τι αφορά την Όμικρον, είπε πως

«είναι πολύ ήπια, ιδίως σε εμβολιασμένους που
προσβάλλονται από αυτήν». Η πρόεδρος της ΕΙ-
ΝΑΠ Ματίνα Παγώνη εκτίμησε πως θα φοράμε
τη μάσκα μέχρι το Πάσχα και δήλωσε αρνητική
σε καρναβάλια και ορθίους στην εστίαση. Μάλι-

στα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ προειδοποίησε ότι είναι
νωρίς να μιλάμε για πλήρη άρση των μέτρων.

Ο γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ Γιώργος Παυ-
λάκης τοποθετήθηκε στο Mega για τα μέτρα στην εστίαση
και τη διασκέδαση, λέγοντας πως «αυτά είναι αστεία μέ-

τρα, αν υπάρχει ένας μεταδότης στον χώρο, τότε θα κολλή-
σει πολλούς». Παράλληλα πρόσθεσε ότι «οι τριπλά εμβο-
λιασμένοι θα γλιτώσουν τη βαριά νόσηση και η Όμικρον εί-
ναι αερομεταδιδόμενη, ενώ τα εμβόλια που έχουμε κάνει
δεν προστατεύουν από ενδεχόμενη νέα μετάλλαξη. Κά-
νουμε συνεχώς προόδους, αλλά ας δούμε την πραγματι-
κότητα. Έχουμε περισσότερα κρούσματα και περισσότε-
ρους νεκρούς. Αν δεν εμβολιαστούν όλοι, θα είναι ένας
φαύλος κύκλος. Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός
νέου κύματος πανδημίας, μπορεί να έρθει ένα νέο στέλε-
χος που θα παρακάμπτει τα εμβόλια και να είμαστε αντιμέ-
τωποι με κάτι καινούργιο». 

Μ
ια μέρα πριν από τη συνεδρίαση
της επιτροπής των ειδικών, κατά
την οποία θα συζητηθούν εκ νέου
οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, οι

όρθιοι στη διασκέδαση, οι σχολικές εκδρομές
και η πληρότητα στα γήπεδα, οι επιστήμονες
παρακολουθούν την πορεία της πανδημίας
που, όπως όλα δείχνουν, μέχρι το τέλος Μαρτί-
ου θα οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση.

Στην ενημέρωση της Δευτέρας η ομότιμη
καθηγήτρια και πρόεδρος της Εθνικής Επιτρο-
πής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου ανα-
φέρθηκε στα θέματα που αφορούν την ιατρική
αρθρογραφία τον τελευταίο καιρό και είναι η
παραλλαγή Όμικρον και το ενδεχόμενο να κά-
νουμε 4η δόση. Τονίζεται ότι η παραλλαγή Όμι-
κρον δίνει επαναμολύνσεις. Επαναμόλυνση
θεωρείται η νόσηση από κορονοϊό τρεις μήνες
μετά την αρχική νόσηση. 

Η φυσική νόσηση δίνει προστασία κυρίως
από βαριά νόσηση, όμως εξαρτάται από την
ηλικία, τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας και τα
υποκείμενα νοσήματα του πάσχοντος. Έρευνα
από το Κατάρ αναφέρει ότι η φυσική νόσηση
από τα στελέχη Α, Β, Δ έδωσε ισχυρή προστα-
σία 90% έναντι της Όμικρον και 60% προστασία
από φυσική νόσηση με Όμικρον.

Η έρευνα του Ισραήλ
Σε ό,τι αφορά την 4η δόση, σύμφωνα με

στοιχεία από το Ισραήλ, άτομα άνω των 60 ετών
που έλαβαν την 4η δόση τέσσερις μήνες μετά

την τρίτη έδειξαν πως η τέταρτη δόση διπλα-
σιάζει την αντίσταση σε λοίμωξη Όμικρον και
τριπλασιάζει την προστασία από την εισαγωγή
στο νοσοκομείο. Η τρίτη δόση, σύμφωνα με τα
υπάρχοντα στοιχεία, αποκαθιστά τα αντισώμα-
τα και διευρύνει την προστασία μας από άλλες
παραλλαγές, ενώ το γενικό συμπέρασμα είναι
πως ο εμβολιασμός με την τρίτη δόση προστα-
τεύει από σοβαρή νόσο.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε η κυρία Θεοδω-
ρίδου λέγοντας ότι η τέταρτη δόση του εμβολί-
ου διπλασιάζει την αντίσταση στη λοίμωξη με
Όμικρον και τριπλασιάζει την προστασία για ει-
σαγωγή. Πάντως, η κυρία Θεοδωρίδου ανέφε-
ρε πως η στρατηγική χορήγησης αναμνηστι-
κών δόσεων δεν ενδείκνυται. Απαιτείται η πα-
ραγωγή εμβολίων κατά άλλων μεταλλάξεων.
Επιφυλασσόμαστε για την τέταρτη δόση και εί-
ναι για ειδικές περιπτώσεις όπως οι ανοσοκα-
τασταλμένοι. 

Όσον αφορά τον εμβολιασμό των εγκύων,
νέες έρευνες δείχνουν πως μέσω του θηλα-
σμού προστατεύει και το βρέφος. Η Ελλάδα
προχωρά με το 70,8% του γενικού πληθυσμού
να έχει ολοκληρώσει εμβολιασμό, ενώ σε ό,τι
αφορά τους πολίτες που έχει παρέλθει το επτά-

μηνό τους και δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση,
αυτοί είναι περίπου στο 6,8%.

Χθες Δευτέρα ωστόσο είχαμε πάλι μικρή αύ-
ξηση κρουσμάτων, που έφτασαν τις 20.361 και
78 θανάτους, οι περισσότεροι στις ηλικίες 70
και άνω. 494 είναι οι διασωληνωμένοι, οι 374
από αυτούς ανεμβολίαστοι. Στην Αττική κατα-
γράφηκαν 5.455 κρούσματα και 2.202 στη
Θεσσαλονίκη.

Έρχεται το Novavax
Και ενώ η χώρα μας περιμένει τις πρώτες

δόσεις του εμβολίου της Novavax, ακόμη η
εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει τη μέρα παρά-
δοσης, οπότε το υπουργείο δεν μπορεί ακόμη
να ανοίξει τα ραντεβού. Σήμερα Τρίτη στη συνε-
δρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
θα συζητηθεί το θέμα των πιστοποιητικών νό-
σησης ασθενών που έχουν νοσήσει δύο φορές
και θα υπάρξουν απαντήσεις στους πολίτες μέ-
χρι την Τετάρτη. Αναμονή υπάρχει ακόμη για
την έγκριση για εμβολιασμό παιδιών 2-5 ετών

από τον FDA.Επίσης, τη δυνατότητα να κατα-
χωρίσουν ψηφιακά το πιστοποιητικό ή τις δό-
σεις εμβολιασμού που πραγματοποιήθηκαν
στο εξωτερικό έχουν οι άνω των 60 ετών Έλλη-
νες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτε-
ρικό και διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολια-
σμού που δεν μπορεί να επαληθευτεί ψηφια-
κά. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και μπο-
ρεί να ολοκληρωθεί είτε μέσα από την υπηρε-
σία «Καταχώριση δόσεων εμβολιασμού εκτός
Ελλάδας» είτε μέσω του myKEPlive.

Νίκος Θωμαΐδης: «Θα έχουμε ένα καλό Πάσχα και ένα καλύτερο καλοκαίρι»

Ο Μ Ι Κ Ρ Ο Ν

Η πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών
Μαρία Θεοδωρίδου μίλησε
για τις επαναμολύνσεις 
της μετάλλαξης και 
τα οφέλη των εμβολίων

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Η τέταρτη δόση
διπλασιάζει 
την προστασία
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Τα πρώτα αποτελέσματα του νέου στρατηγικού σχεδια-
σμού που έχει χαράξει από το 2019 απολαμβάνει η ΔΕΠΑ
Εμπορίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία
έκλεισε το 2021 με ρεκόρ κερδοφορίας, η οποία διαμορ-
φώθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από την ίδρυσή της.

Οι κινήσεις της ΔΕΠΑ Εμπορίας την τελευταία διετία, μέ-
σω των οποίων διασφάλισε ένα ανταγωνιστικό και διαφο-
ροποιήμενο «καλάθι» προμήθειας, είχαν ως συνέπεια να
ανακτήσει ένα σημαντικό ποσοστό του μεριδίου αγοράς
που είχε απολέσει τα προηγούμενα χρόνια. Πηγές αποδί-

δουν την επίδοση των κερδών στο ράλι των τιμών φυσικού
αερίου στις αγορές. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αξιοποίησε τη συγ-
κυρία της ενεργειακής κρίσης και με δεδομένο και το μέ-
γεθος που διαθέτει ανέβασε την κερδοφορία της.

Ωστόσο, «ωφελημένος» της σημαντικά αυξημένης κερ-
δοφορίας που καταγράφει η εταιρεία έχει βγει και ο Έλλη-
νας καταναλωτής, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοι-
χεία, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει διαθέσει 80 εκατ. ευρώ για
εκπτώσεις στο φυσικό αέριο. Να θυμίσουμε ότι αυτές με-
τακυλίονται στην κατανάλωση με βάση τα όσα έχει ανακοι-

νώσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.

Πρόθεση της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι να συνεχίσει την εκ-
πτωτική της πολιτική για όσο διάστημα θα διαρκέσει η
ενεργειακή κρίση. Επιπρόσθετα, οι τελευταίες διεθνείς
συμφωνίες που έκλεισε με προμηθευτές επιτρέπουν στην
εταιρεία να διαμορφώνει ένα «καλάθι» αερίου με ανταγω-
νιστικές τιμές προς εξυπηρέτηση των αναγκών που έχουν
οι πελάτες της. 

Μιχάλης Μαστοράκης

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας το 2021 - Όφελος για τους καταναλωτές

«Τα ανακλαστικά της εταιρείας
δεν λειτούργησαν» - 
«Η κυκλοφορία έπρεπε να είχε
διακοπεί έως τις 11 το πρωί»

Tης Ρεγγίνας Σαβούρδου

Η
ειδική πλατφόρμα καταχώρισης
των αιτημάτων για όσους οδη-
γούς εγκλωβίστηκαν στην Αττι-
κή οδό έκλεισε την περασμένη

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου.
Επισήμως αναμένεται και το πόρισμα

από την ειδική επιτροπή που όρισε το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
αναφορικά με τη διερεύνηση των αιτιών
που οδήγησαν στην «παράλυση» του μεγα-
λύτερου και πλέον σύγχρονου αυτοκινητο-
δρόμου του λεκανοπεδίου και στον εγκλω-
βισμό και την ταλαιπωρία δεκάδων χιλιά-
δων συνανθρώπων μας.

Το σίγουρο είναι ότι τα περίπου 3.000
οχήματα που είχαν αρχικά ανακοινωθεί
πως εγκλωβίστηκαν δεν είναι ο ακριβής
αριθμός όσων εντέλει αιτούνται αποζημίω-
σης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις
ξεπέρασαν τις 9.000, καθώς, εκτός από τα
εγκλωβισμένα οχήματα, υπήρχαν και πολ-
λοί άνθρωποι που αντιμετώπισαν σοβαρό-
τατα προβλήματα.

Τα ανακλαστικά της εταιρείας δεν λει-
τούργησαν όπως έπρεπε και, σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα»,
που επικαλείται το αποτέλεσμα του πορί-
σματος, δεν εφαρμόστηκε ποτέ σχέδιο
αποχιονισμού. Η κυκλοφορία των οχημά-
των έπρεπε να έχει διακοπεί το αργότερο
έως τις 11 το πρωί της 24ης Ιανουαρίου. Τα
εκχιονιστικά μηχανήματα, που ξεκίνησαν
από την Παιανία, χρειάστηκαν πέντε ώρες
να διασχίσουν μια απόσταση 3 χλμ. Η Αττι-
κή Οδός ανέφερε πως διέθετε εκχιονιστι-
κά στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο,
θεωρώντας πως σε εκείνα τα σημεία των
εξόδων θα δημιουργούνταν το πρόβλημα.

Στην Περιφερειακή Υμηττού παρέμεναν
εγκλωβισμένα δέκα εκχιονιστικά μηχανή-
ματα και δεν ήρθε κανένα άλλο όχημα από
αλλού ούτε και στις 12 το μεσημέρι, όταν η

κατάσταση με τη χιονόπτωση ήταν ήδη
εκτός ελέγχου.

Δεν έριξαν αλάτι
Σύμφωνα με το πόρισμα και ενώ είχε ξε-

κινήσει από τις 9 το πρωί η χιονόπτωση,
δεν έγινε σωστή ρίψη αλατιού κατά μήκος
της υποδομής. Χαρακτηριστικά, στο ρεύμα
προς το αεροδρόμιο ο διοικητής της Τρο-
χαίας Αττικής οδού έδωσε εντολή να ει-
σέλθουν τα εκχιονιστικά στο αντίθετο ρεύ-
μα, ωστόσο αυτό έγινε με πολύ μεγάλη κα-

θυστέρηση και μάλιστα τρία εκχιονιστικά
«ξέμειναν» από καύσιμα και αναγκάστηκε
να τα εφοδιάσει η Πολιτική Προστασία.

Έως τις 8 το βράδυ διαβεβαίωναν με βάση
το πόρισμα πως είχαν τον έλεγχο της κατά-
στασης και δεν είχαν φροντίσει ούτε τις Λω-
ρίδες Έκτακτης Ανάγκης να καθαρίσουν.

«Δεν υπήρξε σωστή εκτίμηση της κατά-
στασης. Και όταν 10 λεπτά μετά τη 1 το με-
σημέρι άνοιξαν τις μπάρες, ήταν ήδη πολύ
αργά γιατί είχαν κολλήσει στα χιόνια πολλά
οχήματα», σημειώνουν χαρακτηριστικά

στο πόρισμα οι εμπειρογνώμονες. Το διοι-
κητικό πρόστιμο ξεκινά από τις 5.000 και
φθάνει το 1 εκατ. ευρώ.

Πόρισμα-χιονοστιβάδα για Αττική οδό



Κτηματολόγιο

Παράταση αναρτήσεων σε τρεις
καλλικρατικούς δήμους ΠΕ Έβρου

Στις περιοχές
των Καλλικρατι-
κών Δήμων Αλε-
ξανδρούπολης,
Σαμοθράκης και
Σουφλίου της Πε-
ριφερειακής Ενό-
τητας Έβρου της
Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης,
παρατείνεται η
ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων μέχρι τις 11 Απριλίου 2022,
σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Οι ιδιο-
κτήτες ακινήτων στις αναφερόμενες περιοχές μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την 11η Απριλίου 2022). Μπο-
ρούν ακόμη να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν
την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστι-
κές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία. Ει-
δικά, για αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία
υποβολής είναι μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2022. Μέχρι την ίδια ημε-
ρομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις
ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογρά-
φησης κατόπιν ραντεβού.

Σπάρτη

Το ΔΣ καταδικάζει τις δηλώσεις Δούκα 
Σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίασή του, το Δημοτικό

Συμβούλιο Σπάρτης καταδίκασε τις πρόσφατες δηλώσεις του δη-
μάρχου Πέτρου Δούκα ότι τον Αύγουστο του 2007 ως υφυπουρ-
γός Οικονομικών κατέβηκε στον Νομό Ηλείας και, με τσάντες ευ-
ρώ για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, κατόρθωσε να «γυρί-
σει» το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών υπέρ της Νέας Δημο-
κρατίας. Το ψήφισμα καταδίκης υπερψήφισαν οι δύο παρατάξεις
της αντιπολίτευσης (Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης - Αργειτά-
κος και Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης - Βαλιώτης). 

Διοργάνωση υποβρύχιων γάμων και όρκων ανανέωσης δεσμών στον

εξωτικό παράδεισο των Σποράδων ανήγγειλε με ειδικό μήνυμά του,

την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βα-

φίνης. Προς τούτο, γυρίστηκε βίντεο-κάλεσμα με ομάδα αυτοδυτών,

συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου. Στο βίντεο η ομάδα κάνει

βουτιά στον βυθό της Αλοννήσου και προβάλλει τη νέα πρωτοπορια-

κή υπηρεσία με ειδικό σλόγκαν «Alonissos, I Love You Deeply!» που

αποτυπώνεται πρωτότυπα κάτω από το νερό. «Ο υποβρύχιος γάμος

στο νησί μας είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για ανταλλαγή όρκων όλο

τον χρόνο και δεν απαιτεί από το ζευγάρι ούτε ιδιαίτερες ικανότητες

και γνώσεις ούτε παράλογα έξοδα. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

προσκαλούμε όλους τους ερωτευμένους να ζήσουν την υποβρύχια

γαμήλια εμπειρία στην Αλόννησο και να ξεκινήσουν από εδώ τη νέα

τους ζωή!», δήλωσε ο δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης.

Αλεξανδρούπολη

Σφοδρή κόντρα για
πρόστιμο 520.000
ευρώ από το
Λιμεναρχείο

Ένα πρόστιμο 520.000 ευρώ που επέβα-
λε στον δήμο το οικείο Λιμεναρχείο για τη
ναυαγοσωστική κάλυψη άναψε το φιτίλι
της σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ της
διοίκησης του δήμου και της αντιπολίτευ-
σης. Η παράταξης «Πόλη και Πολίτες», του
πρώην δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη,
επιρρίπτει πολιτικές ευθύνες στον νυν δή-
μαρχο για τη μη κάλυψη των παραλιών με
ναυαγοσώστες και υποστηρίζει ότι «η
προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
χωρίς απόφαση από την Οικονομική Επι-
τροπή έγινε… για να μη γίνει γνωστό προς
τα έξω». Η Δημοτική Αρχή απαντά πως «ο
δήμος υπέβαλε έφεση στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση για την απαλλαγή από το εν
λόγω πρόστιμο, καθώς στο σύνολο της χώ-
ρας δήμοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα,
βρέθηκαν αντιμέτωποι με υπέρογκα πρό-
στιμα». Ταυτόχρονα επισημαίνει, «ο κ.
Λαμπάκης και η παρέα του ας επιδείξουν
υπομονή, ας μην προτρέχουν κι ας αφή-
σουν τα συναισθήματα χαιρεκακίας που
τους διακατέχουν, στο παρελθόν».

!

Κάλεσμα δημάρχου για υποβρύχιους γάμους

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πάτρα 

Ματαιώνεται για τρίτη χροιά 
το καρναβάλι λόγω πανδημίας

Ματαιώνεται τε-
λικά η μεγάλη πα-
ραδοσιακή καρνα-
βαλική παρέλαση
της Πάτρας, σύμ-
φωνα με ανακοί-
νωση της οικείας
Δημοτικής Αρχής.
Σε συνέντευξη Τύ-
που το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, έγιναν
οι επίσημες ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής, οι
οποίες λαμβάνουν υπόψη τους τη σχετική εισήγηση της
επιτροπής των εμπειρογνώμων του υπουργείου Υγείας,
έστω και αν η τελική απόφαση της επιτροπής ληφθεί την
τρέχουσα εβδομάδα. Πριν από λίγες μέρες ο δήμαρχος
Κώστας Πελετίδης είχε στείλει επιστολή στον υπουργό
Υγείας Θάνο Πλεύρη, επισημαίνοντας ότι ο δήμος θα τη-
ρήσει τις αποφάσεις του υπουργείου Υγείας. 

Θεσσαλία

Αντιπλημμυρικά 1,5 εκατ. 
Αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυ-

ρίου ευρώ, και χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας στην ΠΕ Λάρισας. Πρόκειται για το έργο «Καθα-
ρισμός ρεμάτων αρμοδιότητας ΠΕ Λάρισας» που περι-
λαμβάνει σημειακές παρεμβάσεις σε τουλάχιστον εννέα
λεκάνες απορροής για την προστασία από πλημμυρικά
φαινόμενα. «Συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε και να
κατασκευάζουμε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και
πρόληψης, παρεμβαίνοντας παντού όπου υπάρχει ανάγ-
κη. Ευχαριστώ τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Τσακί-
ρη και τον γγ Δημοσίων Επενδύσεων Δημήτρη Σκάλκο
για τη στενή συνεργασία που οδηγεί σε χρήσιμα έργα για
την προστασία των ανθρώπινων ζωών και των ανθρώπι-
νων αγαθών», δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.
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Αλόννησος



Π
ολλές πιθανότητες συγκεντρώνει το
ενδεχόμενο μιας νέας ρύθμισης με
υψηλότερα πρόστιμα για αδήλωτα τε-

τραγωνικά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα.

Ο κ. Πέτσας, σε τηλεοπτική συνέντευξη,
επεσήμανε σχετικά με το θέμα των αδήλω-
των τετραγωνικών ότι «οι υπηρεσίες του
υπουργείου Εσωτερικών εκτιμούν ότι αυτό
έφερε μια απαλλαγή για πάντα από πρόστιμα
και προσαυξήσεις στους δημότες και ταυτό-
χρονα μια μόνιμη αύξηση των εισπράξεων
από δημοτικά τέλη για τους δήμους της τάξε-
ως των 100 με 120 εκατ. ευρώ τον χρόνο».
Αναγνώρισε μάλιστα ότι θα ήταν ωφέλιμο να
υπάρχει μια πλατφόρμα για τα αδήλωτα τε-
τραγωνικά, ώστε να μπορεί κάποιος να δη-

λώσει τα τετραγωνικά του οικήματός του εάν
δεν τα έχει δηλώσει. Ωστόσο επεσήμανε ότι
αυτό δημιουργεί έναν ηθικό κίνδυνο: το να
πιστεύει κάποιος ότι πάντα θα είναι ανοιχτό
κάτι τέτοιο και άρα δεν χρειάζεται να τρέχει
για να το κάνει.  Ως απάντηση και στο αίτημα
που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕ-
ΔΕ στην πρόσφατη συνεδρίασή του ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών υποστήρι-
ξε ότι είναι μέσα στον θεσμικό διάλογο: «Το
κάνουμε οργανωμένα και με σχέδιο και αυτή
είναι η κατεύθυνση η δική μας, για αυτό εμ-
πλέκεται και το υπουργείο Οικονομικών. Για
να ξέρει το οικονομικό επιτελείο τι μπορεί να
αντιμετωπίσει και τι όχι. Και όχι να έχουμε
μια διεκδίκηση είτε υπουργείων από κάτω
είτε κάποιων ενώσεων όπως είναι η ΚΕΔΕ» .

Ράμπα για την πρόσβαση ΑμεΑ   
Μια νέα, σύγχρονη ράμπα για άτο-

μα με αναπηρία κατασκευάστηκε από
τον Δήμο Πειραιά στην είσοδο του
χώρου περιπάτου στο παραλιακό μέ-
τωπο του Μικρολίμανου, στο πλαίσιο
της μεγάλης ανάπλασης στην περιο-
χή. Στόχος είναι η διευκόλυνση των
ατόμων με κινητικά προβλήματα προ-
κειμένου να έχουν απρόσκοπτη πρό-
σβαση και την ίδια δυνατότητα με
όλους τους επισκέπτες για βόλτα στον
χώρο περιπάτου του Μικρολίμανου. Για τον λόγο αυτό, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώρα-
λης μαζί με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών Θανάση Βίγλα επισκέ-
φθηκαν το σημείο που έχει δημιουργηθεί η ράμπα και συζήτησαν μια σειρά θεμάτων που
αφορούν την πρόσβαση και τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή.

Νέο πακέτο
εξοπλισμού 

Από τον Δήμο Νέας Ιωνίας ξεκίνη-
σε ο δεύτερος κύκλος παράδοσης
ειδικού εξοπλισμού συλλογής βι-
οαποβλήτων και κάδων ειδικής
ανακύκλωσης, δράση που πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος ανακύκλωσης της Πε-
ριφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα,
ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης επισκέφθηκε τη Νέα
Ιωνία για την επίσημη παράδοση
τεσσάρων απορριμματοφόρων
συλλογής στερεών αποβλήτων και
1.050 καφέ κάδων διαφόρων μεγε-
θών που θα συμβάλουν στην ανά-
πτυξη του δικτύου συλλογής βιοα-
ποβλήτων, μέσω του οποίου επι-
τυγχάνεται τόσο η μείωση του όγ-
κου των απορριμμάτων που κατα-
λήγουν στον ΧΥΤΑ όσο και στην αύ-
ξηση των ποσοστών παραγωγής
κομπόστ, το οποίο θα αξιοποιείται
από τους πολίτες.
Η δήμαρχος Νέας Ιωνίας Δέσποινα
Θωμαΐδου υποδέχθηκε τον κ. Πα-
τούλη και ευχαρίστησε για την
αγαστή συνεργασία στον τομέα της
ανακύκλωσης.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα νοτιοδυτικά της Αθήνας, ο δή-
μαρχος πήγε να βρει τον μπελά
του στην προσπάθεια να εξα-
σφαλίσει δωρεάν τεστ για
Covid-19 σε περισσότερους πο-
λίτες; Το θέμα «ανέβασε» ιδιαί-
τερα η αντιπολίτευση, αλλά σύν-
τομα έγινε αντιληπτό ότι είχε
δημιουργηθεί από δυσαρεστη-
μένο εργαστήριο που δεν πήρε
τη δουλειά γιατί ήταν πιο «αλμυ-
ρό», και ξαναμαζεύτηκε. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Έργα στο οδικό
δίκτυο της Δυτικής
Αττικής   
Στην άμεση αποκατάσταση του
οδικού δικτύου περιοχών της Δυ-
τικής Αττικής από τις ζημιές που
υπέστη από τις κακοκαιρίες προ-
χωρά η Περιφέρεια Αττικής μετά
την υπογραφή της σχετικής σύμ-
βασης από τον περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γιώργου Πατούλη, συνολι-
κού προϋπολογισμού 2.949.600
ευρώ. Οι εργασίες θα αφορούν,
μεταξύ άλλων, εκσκαφές, άρση
καταπτώσεων, καθαρισμό και
μόρφωση τάφρων, διάνοιξη τά-
φρων, αποκατάσταση καθιζήσεων
(εκσκαφές, κατασκευή επιχωμά-
των, οδοστρωσία και ασφαλτικά),
κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης
καθώς και αποκατάσταση της σή-
μανσης και του ηλεκτροφωτισμού.
Όπως επισημαίνει ο κ. Πατούλης:
«Η προάσπιση της οδικής ασφά-
λειας είναι για την περιφέρειά μας
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
Προς αυτή την κατεύθυνση εργα-
ζόμαστε καθημερινά, καθώς η
αποκατάσταση και η βελτίωση του
οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας
αποτελούν έναν από τους πυλώ-
νες του στρατηγικού σχεδιασμού
της περιφέρειας για την αναβάθ-
μιση της οδικής ασφάλειας».

Δωρεάν WiFi 
στου Ζωγράφου
Τη δυνατότητα δωρεάν και αναβαθ-
μισμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο
έχουν πλέον οι κάτοικοι και επισκέ-
πτες του Δήμου Ζωγράφου, μετά την
εγκατάσταση δέκα σημείων WiFi σε
έξι κοινόχρηστους χώρους της πό-
λης. Τα δίκτυα ελεύθερου WiFi έχουν
εγκατασταθεί σε πάρκα και πλατείες
της πόλης και συγκεκριμένα στις
πλατείες Βάσκα, Αλεξανδρή, Άνοι-
ξης, Τερζάκη, Αγίου Γερασίμου και
στο Πάρκο Γουδή. Ο δήμαρχος Ζω-
γράφου Βασίλης Θώδας εξέφρασε
την ικανοποίησή του για το έργο αυτό
που χρηματοδοτήθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Δράσης WiFi4EU, τονίζον-
τας ότι «οι κάτοικοι και οι επισκέπτες
της πόλης μας θα έχουν τη δυνατότη-
τα δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο
σε δέκα πολυσύχναστα σημεία του
δήμου, ώστε να απολαμβάνουν ελεύ-
θερα το διαδίκτυο όσο το δυνατόν
περισσότεροι πολίτες, εξοικονομών-
τας χρήματα».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ19

Προς νέα ρύθμιση για
αδήλωτα τετραγωνικά



Σ
την ταυτοποίηση οκτώ ανηλίκων που επιτέθη-
καν στον 14χρονο το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου
στην περιοχή της Νέας Παραλίας προχώρησε η
Αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της

ΕΛΑΣ, «η συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήμα-
τος Ασφαλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας -
Τριανδρίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για επί-
θεση με πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βά-
ρος ανηλίκου που έλαβε χώρα στις 29/1/2022 στην παρα-
λιακή λεωφόρο, οδήγησε στην ταυτοποίηση των στοιχεί-
ων οκτώ εμπλεκόμενων ατόμων.

Πρόκειται για νεαρούς, επτά ημεδαπούς και έναν αλλοδα-
πό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία με την κα-
τά περίπτωση συμμετοχή τους στην υπόθεση. Αναφορικά με το
συμβάν, βραδινές ώρες της 29ης/1/2022 ομάδα ατόμων, μετα-
ξύ των οποίων και οι προαναφερόμενοι οκτώ, έχοντας οπαδι-

κά κίνητρα, αφού καταδίωξαν πεζή δύο ανήλικα αδέρφια εξυ-
βρίζοντας και απειλώντας τα λεκτικά, ακινητοποίησαν τον έναν
εξ αυτών και με χρήση σωματικής βίας τον τραυμάτισαν. 

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγε-
λέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση δύο
ακόμη συμμετεχόντων στις προαναφερόμενες έκνομες ενέρ-
γειες».

Στο μεταξύ, ο εισαγγελέας παρήγγειλε προκαταρκτική εξέ-
ταση με αφορμή απειλές που φέρεται να εκτόξευσαν οπαδοί
του ΠΑΟΚ προς μέλη της αποστολής του Ολυμπιακού σε αγώ-
να μεταξύ του ΠΑΟΚ Β’ και Ολυμπιακού Β’ για το πρωτάθλημα
της Super League 2 στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Στο πλαίσιο
της έρευνας, θα εξεταστεί αν σημειώθηκε το αδίκημα της
απειλής κατά προσώπων που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα, ακούστηκε η έκφραση «θα πάτε να
βρείτε τον Άλκη».

Παρέα με τους κοντινούς του φίλους και συνεργά-
τες έκοψε τη φετινή βασιλόπιτα ο Φάνης Παπάς, ο
οποίος ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη του σταυρού με
τη ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, στις εθνικές
εκλογές του 2019 ως πρώτος επιλαχών συγκέντρωσε

21.685 σταυρούς. Αν μάλιστα δούμε και την αύξηση
του πληθυσμού που καταγράφηκε στην πρόσφατη
απογραφή, τότε ίσως μιλάμε για μια επιπλέον έδρα
που θα μπορούσε να πάρει η ΝΔ, δηλαδή τέσσερις
στο σύνολο.

Έκοψε τη βασιλόπιτα στο πολιτικό του γραφείο ο Φάνης Παπάς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο δήμαρχος Κορδελιού
- Ευόσμου βρέθηκε
θετικός στην Covid

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώ-
στηκε ο δήμαρχος Κορδελιού -
Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός.
Γιατρός ο ίδιος στο επάγγελμα και
τριπλά εμβολιασμένος, δεν απέ-
φυγε τη μάχη με τον κορονοϊό,
ωστόσο νοσεί με ήπια συμπτώμα-
τα. Ο κ. Μανδαλιανός θα παραμεί-
νει σε κατ’ οίκον περιορισμό,
όπως ορίζει το πρωτόκολλο του
ΕΟΔΥ, απέχοντας για λίγο από τα
δημαρχιακά του καθήκοντα.

Ο Νίκος Ταχιάος 
έγινε 60 και κάνει
πρόβα για τα 80 κεράκια

Τα... 60 πάτησε ο πρόεδρος της
Αττικό Μετρό Νίκος Ταχιάος και τα
γιόρτασε χαμογελαστός με τους
διαδικτυακούς του φίλους. Ο κ. Τα-
χιάος έσβησε τα κεράκια της τούρ-
τας χωρίς να κρύβει τα χρόνια του
και δηλώνοντας πως αποτελούν
πρόβα για τα γενέθλιά του έπειτα
από 20 χρόνια! Και κάτω από τη
φωτογραφία που ανέβασε στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης οι ευχές
έπεφταν βροχή.

Ο ερωτευμένος
Θόδωρος Καράογλου
τραγουδά Ρέμο
Μια φωτογραφία με τη σύζυγό του
ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης ο Θόδωρος Καράογλου.
Μάλιστα, ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’
Θεσσαλονίκης συνόδευσε την ανάρ-
τησή του με στίχους του Αντώνη Ρέ-
μου: «Αν είχα μια αναπνοή, σε εσένα
θα τη χάριζα! Σήμερα, αύριο, για
πάντα! #happyValentinesday».

Ταυτοποιήθηκαν 8 ανήλικοι για οπαδική
επίθεση σε 14χρονο στη Νέα Παραλία

Οι χαρούμενες οικογενειακές
στιγμές του Δημήτρη Κούβελα 

Αν και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Δημή-
τρη Κούβελα είναι αυξημένες, πάντα επιδιώκει να
κάνει πράγματα μαζί με τα τρία του παιδιά. Έτσι
πρόσφατα η ευτυχισμένη οικογένεια βρέθηκε στον
Τρίλοφο λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη και απόλαυ-
σε στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς. Μάλιστα, ο βου-
λευτής της ΝΔ στη Α’ Θεσσαλονίκης κατάφερε να
φτιάξει μια αυτοσχέδια κούνια και όλοι μαζί να παί-
ξουν κάτω από τον λαμπερό ήλιο. Το πόσο το δια-
σκέδασαν φαίνεται άλλωστε στη φωτογραφία που
ανέβασε ο βουλευτής, με τα χαμογέλα να είναι ζω-
γραφισμένα στα πρόσωπά τους.

Πινακίδα στη μνήμη 
του Γιώργου Προκοπίδη 

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τότε που ο
Γιώργος Προκοπίδης, ένα από τα εκλεκτότε-
ρα στελέχη της διοίκησης του Δήμου Λαγκα-
δά, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον
κορονοϊό. Ως ελάχιστος φόρος τιμής προς τον
εκλιπόντα τοποθετήθηκε στο Ειδικό Σχολείο
Λοφίσκου πινακίδα που φέρει το όνομά του,
το οποίο λειτουργεί σήμερα χάρη στις άοκνες
προσπάθειές του.

Η Πρόεδρος για τα εγκαίνια
Μια μεγάλη έκθεση που διατρέχει τη ζωή του ση-

μαντικού Έλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά εγκαινιά-
ζεται την ερχόμενη Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου στο
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ από την ΠτΔ Κατερίνα
Σακελλαροπούλου σε συμπαραγωγή με το Onassis
Culture. Η μυθιστορηματική ζωή του αποκαλύπτεται
μέσα από 150 έργα, τα οποία εκτίθενται για πρώτη φο-
ρά και αναδεικνύουν το μεγαλείο της τέχνης του, τις
τρικυμίες και τις φωτισμένες στιγμές του.

Μήνυμα Τζιτζικώστα για Άλκη
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 19χρονου Άλκη

Καμπανού τήρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο
Κεντρικής Μακεδονίας, με τον περιφερειάρχη Από-
στολο Τζιτζικώστα να χαρακτηρίζει τραγικό γεγονός
τη δολοφονία του και να υπογραμμίζει πως «πρέπει
να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στα-
ματήσει επιτέλους αυτός ο κύκλος αίματος, να στα-
ματήσει η κοινωνία μας να αναπαράγει την αδικία, το
μίσος, τον φόβο».
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Ο αυταρχικός πρωθυπουργός της Ουγγα-
ρίας Βίκτορ Όρμπαν αναφέρθηκε για πρώτη
φορά στο ενδεχόμενο εξόδου της χώρας του
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κατηγό-
ρησε για μισαλλοδοξία, υποστηρίζοντας ότι
διεξάγει «έναν ιερό πόλεμο, έναν τζιχάντ».

Μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός
του στη Βουδαπέστη, ο 58χρονος Όρμπαν
άφησε να εννοηθεί ότι η Ουγγαρία μπορεί να
αποχωρήσει από την ΕΕ. «Υπό το σύνθημα του
κράτους δικαίου η ΕΕ διεξάγει έναν ιερό πόλε-

μο, έναν τζιχάντ», δήλωσε και ζήτησε «ανοχή»
για τη χώρα του από την ΕΕ. «Διαφορετικά, δεν
θα είναι δυνατό να συνεχίσουμε σε κοινό δρό-
μο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στην ΕΕ λίγες μέρες
πριν από την έκδοση της απόφασης του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο σχετι-
κά με τον νέο μηχανισμό κράτους δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός προβλέ-
πει ότι χώρες που παραβιάζουν τις αρχές του
κράτους δικαίου, όπως η Ουγγαρία και η Πο-

λωνία, μπορούν να δουν τους πόρους τους από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ να περικόπτονται. 

Εδώ και καιρό τα αρμόδια όργανα της ΕΕ και
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατη-
γορούν τον Όρμπαν ότι καταλύει τη δημοκρα-
τία και το κράτος δικαίου. Ο Όρμπαν σκληραί-
νει τη θέση του ενόψει των εκλογών της 3ης
Απριλίου, στις οποίες θα αντιμετωπίσει για
πρώτη φορά υπολογίσιμο ανταγωνισμό, καθώς
απέναντί του θα έχει ενωμένη την αντιπολίτευ-
ση από όλο το πολιτικό φάσμα.

Ε
πιδιώκοντας οικονομικές συμ-
φωνίες δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων, ο πρόεδρος της Τουρ-
κίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

επισκέφθηκε χθες τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, στην πρώτη του επίσημη επί-
σκεψη στη χώρα αυτή του Κόλπου από
το 2013. 

Αλλαγή σελίδας
Ο «σουλτάνος» μίλησε για «μεγάλη αλ-

λαγή σελίδας» στις σχέσεις με το Άμπου
Ντάμπι, το οποίο αντιμετώπιζε μέχρι πρότι-
νος με μεγάλη εχθρότητα τον Ερντογάν,
προσάπτοντάς του ότι υποστηρίζει το πολι-
τικό Ισλάμ. 

Οι δύο χώρες ήταν αντίπαλες σε διάφο-
ρα ζητήματα στη Μέση Ανατολή -ειδικά
στη Λιβύη- αλλά τα οικονομικά συμφέ-
ροντα τις φέρνουν τώρα πιο κοντά, με τον
Ερντογάν να στοχεύει σε πλήρη εξομά-
λυνση, την ώρα που η Τουρκία παραμένει
βυθισμένη στην οικονομική κρίση με
πληθωρισμό-ρεκόρ εξαιτίας της πτώσης
της τουρκικής λίρας.

Τα ΗΑΕ έχουν ήδη ιδρύσει ταμείο με δια-
θέσιμα σχεδόν 9 δισ. δολαρίων για την υπο-
στήριξη των επενδύσεων στην Τουρκία. Ο
όγκος των εμπορικών ανταλλαγών των δύο
χωρών ανήλθε το α’ εξάμηνο του 2021 σε
πάνω από 6,3 δισ. δολάρια, σημειώνοντας
αύξηση κατά 100% σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2020.

Οι τουρκικές επενδύσεις στα ΗΑΕ -στις
κατασκευές, στα ακίνητα, στα χρηματοοι-
κονομικά, στον τομέα των ασφαλίσεων
και στη βιομηχανία- ανέρχονται στα 312
εκατ. ευρώ.

Στο Κατάρ
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, αντιπροσω-

πεία των ισλαμιστών Ταλιμπάν έφτασε στο
Κατάρ για να ζητήσει ανθρωπιστική βοή-
θεια από τη διεθνή κοινότητα, η οποία δεν
αναγνωρίζει το καθεστώς τους. Η αντιπρο-
σωπεία είχε χθες συναντήσεις στην Ντόχα
με διπλωμάτες ευρωπαϊκών κρατών και
χωρών του Κόλπου, οι οποίοι αναμένεται να
εκθέσουν στους Ταλιμπάν τι περιμένουν
στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για οικο-
νομική βοήθεια.

Το Αφγανιστάν είναι αντιμέτωπο με βα-
θιά ανθρωπιστική κρίση αφότου πήραν την
εξουσία οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο έπειτα

από είκοσι χρόνια καταστροφικού πολέ-
μου. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 55% του πλη-
θυσμού (23 εκατομμύρια Αφγανοί) απει-
λείται από λιμό. Την Παρασκευή οι ΗΠΑ κα-
τέσχεσαν 7 δισ. δολάρια από το αποθεματι-
κό της αφγανικής κεντρικής τράπεζας, κί-
νηση που κατήγγειλαν οι Ταλιμπάν.

ΠΠέθανε ο Άιβαν 
Ράιτμαν, ο σκηνοθέτης
των «Ghostbusters»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών
ο Άιβαν Ράιτμαν, σκηνοθέτης και πα-
ραγωγός μεγάλων επιτυχιών, όπως οι
«Ghostbusters». Ο Ράιτμαν γεννήθη-
κε από εβραϊκή οικογένεια στην Τσε-
χοσλοβακία. Η μητέρα του επέζησε
από το Άουσβιτς και ο πατέρας του
πολέμησε στην τσεχική αντίσταση. Η
οικογένεια μετανάστευσε στον Κανα-
δά το 1950 για να ξεφύγει από το κομ-
μουνιστικό καθεστώς. 

Ο Ράιτμαν έκανε εντύπωση ως πα-
ραγωγός της επιτυχημένης κωμω-
δίας «National Lampoon’s Animal
House» (« Ένα τρελό... τρελό θηριο-
τροφείο») του 1978, όταν σύστησε τον
πρωταγωνιστή του «Saturday Night
Live» Τζον Μπελούσι στο κοινό της
μεγάλης οθόνης.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν η
παραγωγή και σκηνοθεσία της ται-
νίας «Ghostbusters» (1984) με πρω-
ταγωνιστές τους Μπιλ Μάρεϊ και Σιγ-
κούρνι Γουίβερ. Η ταινία ήταν ο τέλει-
ος συνδυασμός έξυπνου χιούμορ και
δημιουργικών ειδικών εφέ μεγάλου
προϋπολογισμού. Με εισπράξεις 229
εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ, ήταν από τις
πιο επιτυχημένες κωμωδίες της επο-
χής της. 

Ο «σουλτάνος» επισκέπτεται 
τα Εμιράτα επιδιώκοντας 
οικονομικές συμφωνίες 
δισ. δολαρίων - Στην Ντόχα 
για οικονομική στήριξη 
η νέα κυβέρνηση του Αφγανιστάν

Απειλή Όρμπαν για έξοδο της Ουγγαρίας από την Ευρωπαϊκή  Ένωση

Στη γύρα Ερντογάν,Ταλιμπάν 
για αναζήτηση χρημάτων
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Την καταβολή της ενίσχυσης στους εργαζομένους που
ήταν ενταγμένοι στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον
μήνα Ιανουάριο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμ-
ματισμός των καταβολών από υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδο-
μάδα έως 18 Φεβρουαρίου. 

Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο

πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

� 18,5 εκατ. ευρώ σε 680 δικαιούχους σε συνέχεια έκδο-
σης αποφάσεων για εφάπαξ
� 250.123 ευρώ θα καταβληθούν σε 251 δικαιούχους ως
παροχές σε χρήμα.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
� 32 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους για καταβολή επι-
δομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
� 21 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδο-
τούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

� 2,2 εκατ. ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας
� εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα.

3. Τέλος, από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι
πληρωμές για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Ιανουαρίου.

Για τον αριθμό των δικαιούχων και το ποσό που θα κατα-
βληθεί θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Οι πληρωμές από υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ στην εβδομάδα

Ε
κατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι
υπάλληλοι και συνταξιούχοι με
εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ
θα δουν το 2023 τις μηνιαίες απο-

δοχές τους να αυξάνονται, λόγω της κατάρ-
γησης των μηνιαίων κρατήσεων της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογί-
ζεται με προοδευτική κλίμακα συντελε-
στών κυμαινόμενων από 2,2% έως και 10%,
σε όσους φορολογούμενους αποκτούν συ-
νολικό ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των
12.000 ευρώ. Ήτοι, όσον αφορά τους συν-
ταξιούχους και τους εργαζόμενους στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα
απαλλαγούν όσοι έχουν μηνιαίες αποδο-
χές άνω των 1.000 ευρώ. Επίσης, επιβάλλε-
ται στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων
του υπόχρεου ή στο τεκμαρτό, εάν αυτό εί-
ναι μεγαλύτερο.

Η υλοποίηση της μείωσης της εισφοράς
αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα και τους
συνταξιούχους από 1/1/2023 θα οδηγήσει
στο να δουν αυξήσεις στις καθαρές αποδο-
χές τους δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξι-
ούχοι το ατομικό εισόδημα των οποίων
υπερβαίνει, είτε μόνο από τον μισθό και τη
σύνταξη είτε αθροιστικώς και με άλλα ει-
σοδήματα, τα 12.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό
θα έχει μόνιμη δημοσιονομική επίπτωση
400 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές αποδοχές των
δημόσιων υπαλλήλων και των συνταξιού-
χων με ετήσια φορολογητέα εισοδήματα
από 12.000 ευρώ και άνω θα είναι από 8 ευ-
ρώ έως και πάνω από 235 ευρώ, ανάλογα
με το ύψος του μισθού. Όσο υψηλότερες
είναι οι αποδοχές τόσο μεγαλύτερη θα εί-
ναι η ελάφρυνση.

Παραδείγματα
Για παράδειγμα, για εισόδημα 13.000,

δηλαδή για καθαρές μηνιαίες αποδοχές

1.083 ευρώ, το όφελος θα είναι 22 ευρώ τον
χρόνο, για εισόδημα 15.000 ευρώ ή 1.250
ευρώ τον μήνα το όφελος θα είναι 66 ευρώ
τον χρόνο, για εισόδημα 18.000 ευρώ ή
1.500 ευρώ τον μήνα το ετήσιο κέρδος θα
είναι 132 ευρώ, για εισόδημα 20.000 ευρώ
ή αποδοχές 1.666 ευρώ το ετήσιο όφελος
θα ανέλθει σε 176 ευρώ αντίστοιχα, για ει-
σόδημα 25.000 ευρώ τον χρόνο ή 2.083 ευ-
ρώ τον μήνα το ετήσιο όφελος θα είναι 426
ευρώ, για ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ ή
2.250 ευρώ τον μήνα η καθαρή αύξηση θα
διαμορφωθεί σε 526 ευρώ τον χρόνο και
για εισόδημα 30.000 ευρώ ή καθαρές μηνι-
αίες αποδοχές 2.500 ευρώ το κέρδος θα εί-
ναι 676 ευρώ τον χρόνο.

Ποιοι τη γλιτώνουν φέτος
Σημειώνεται πως φέτος απαλλάσσονται

από την εισφορά αλληλεγγύης οι μισθοί,
τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι πα-
ροχές σε είδος, καθώς και κάθε άλλου εί-
δους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά
σε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο
οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας.

Επίσης οι αμοιβές που λαμβάνουν μηνι-
αίως οι απασχολούμενοι με συμβάσεις πα-
ροχής υπηρεσιών και αμείβονται με μπλο-
κάκι. Υπάγονται επίσης και οι περιστασια-
κά απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
Εκτός της εισφοράς είναι και τα καθαρά
κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής

επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπη-
ρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος που
αποκτήθηκαν το 2021 και θα δηλωθούν με
τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, αλλά
και τα καθαρά κέρδη του 2021 από την ατο-
μική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας τα
οποία θα δηλωθούν φέτος.

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Ι  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Ι  -  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ο Ι

Τι κερδίζουν από την κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης

Όσοι έχουν εισοδήματα άνω
των 12.000 ευρώ, από το 2023
θα δουν σημαντική αύξηση 
στις μηνιαίες αποδοχές τους

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Ε
κρηκτικό μείγμα υψηλών τιμών
στα εισαγόμενα είδη της βιομη-
χανίας και στις τιμές των αγρο-
τικών προϊόντων απειλεί εκ νέ-

ου τα ήδη πιεσμένα οικονομικά των κατα-
ναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Δεκέμβριο
καταγράφηκε αύξηση 23,6% στις τιμές ει-
σαγωγών στη βιομηχανία, κάτι που σημαί-
νει ότι τα επεξεργασμένα είδη που βγήκαν
στην αγορά ή βρίσκονται στο στάδιο της
παραγωγής αναμένεται να προκαλέσουν
ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις στις τελικές
τιμές του καταναλωτή.

Οι βασικές κατηγορίες
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιμέρους

βασικές κατηγορίες των εισαγόμενων
προϊόντων παρουσιάζουν διψήφιες αυ-
ξήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτε-
ρες ανατιμήσεις σε ποσοστό 60,4% σημει-
ώθηκαν στα προϊόντα διύλισης πετρελαί-
ου και κατά 59,5% στο αργό πετρέλαιο και
στο φυσικό αέριο, ενώ ακολούθησαν τα
βασικά μέταλλα με 27,1%, οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές με 14,2% και τα χημικά προ-
ϊόντα με 10%.

Πιο συγκρατημένες ήταν οι αυξήσεις
στα φαρμακευτικά προϊόντα κατά 6,8% και
ακολούθησαν τα χαρτικά με 6,6%, οι κλω-
στοϋφαντουργικές ύλες με 4,4%, τα εισα-
γόμενα τρόφιμα με 3,6%, τα πλαστικά με
3%, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με 2,9%

και τα οχήματα με 2,6%.
Εξίσου... εφιαλτική είναι και η κατάστα-

ση στις τιμές πώλησης και αγοράς των
αγροτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που
δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο Δεκέμβριος
πυροδότησε εκρηκτική αύξηση των τιμών
των προϊόντων κατά 16,5%, ως αποτέλεσμα
της αύξησης των τιμών εισροών στη γεωρ-
γία και την κτηνοτροφία κατά 14,5%. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το κόστος παραγωγής
ενισχύθηκε κατά 16,5% μόνο από τις τιμές
της ενέργειας και των λιπασμάτων. 

Το πετρέλαιο
Ένα μεγάλο μέρος των επιπτώσεων της

εκρηκτικής ανόδου των τιμών πέρασε τον
Ιανουάριο, αλλά τα πράγματα για το δίμηνο
Φεβρουαρίου - Μαρτίου αναμένεται να
εξελιχθούν ακόμη δυσμενέστερα, καθώς
η νέα αύξηση της τιμής του πετρελαίου στα
97 δολάρια το βαρέλι, ως αποτέλεσμα της
ρωσοουκρανικής κρίσης, θα ενεργοποι-
ήσει ένα νέο «σπιράλ» αυξήσεων στην
αλυσίδα παραγωγής. 

Χαρακτηριστική των γεωπολιτικών ανη-
συχιών και των πληθωριστικών προσδο-

κιών ήταν η χθεσινή αντίδραση των χρη-
ματιστηρίων, καθώς ο φόβος για πολεμική
σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και την
Ουκρανία οδήγησε σε μεγάλη πτώση τους
δείκτες. Επιπλέον, το φυσικό αέριο μετά
την... προσγείωση των προηγούμενων
ημερών σημείωσε χθες νέα ημερήσια
άνοδο από τα 76 στα 84 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα. Το αρνητικό περιβάλλον στις αγορές
επηρεάζει και τα ομόλογα όλων των χω-
ρών και κυρίως αυτών που έχουν υψηλό
χρέος, όπως η Ελλάδα. Χαρακτηριστική εί-
ναι η νέα... πτήση του ελληνικού δεκαε-
τούς ομολόγου στο 2,60%, όταν 7 μήνες
πριν βρισκόταν στο 0,70%! Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον η
JP Morgan ανακοίνωσε ότι είναι μεν θετι-
κή ως προς την πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας και των ομολόγων, ωστόσο απο-
σύρει τις long θέσεις της στους ελληνι-
κούς τίτλους. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Χρήστος Σταϊκούρας:
«Ξοφλάμε το ΔΝΤ 
στο τέλος Μαρτίου»

Η Ελλάδα θα αποπλη-
ρώσει τις τελευταίες δό-
σεις των δανείων που
οφείλει στο Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο μέχρι
το τέλος Μαρτίου, δηλα-
δή δύο χρόνια νωρίτερα
από το χρονοδιάγραμμα.
Αυτό δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει υποβάλει
επίσημο αίτημα για την πλήρη αποπληρωμή
του ανεξόφλητου υπολοίπου των δανείων του
διεθνούς οργανισμού, έτσι ώστε η διαδικασία
να ολοκληρωθεί στο τέλος του επόμενου μή-
να. Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι παρά την αύ-
ξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, η
Ελλάδα θα επιστρέψει σε πρωτογενές πλεό-
νασμα από το 2023 και μετά, όπως έχει υπο-
σχεθεί στους δανειστές της. Ωστόσο, πρέπει
να σημειωθεί ότι η τελευταία άνοδος του κό-
στους χρήματος για το ελληνικό Δημόσιο οδη-
γεί σε επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτή-
των σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων προς
νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται
από την πανδημία και την έκρηξη των τιμών
της ενέργειας, έτσι ώστε να μην τροφοδοτηθεί
ένας ανοδικός κύκλος λόγω των αρνητικών
προσδοκιών των αγορών για παροχές. 

Απόφαση-βόμβα του ΣτΕ
για τις τριετίες

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε απόφα-
ση-βόμβα. Απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, που
ζητούσε να ακυρωθεί η εγκύκλιος του υπουργεί-
ου Εργασίας της 18ης Φεβρουαρίου 2019, με την
οποία δίνονταν οδηγίες για την εφαρμογή του νέ-
ου κατώτατου μισθού των 586 ευρώ και την κατα-
βολή τριετιών στους υπαλλήλους και τους εργατο-
τεχνίτες όλης της χώρας. Την απόφαση αυτή ανέ-
μεναν χιλιάδες εργαζόμενοι, αφού το επίδομα
υπηρεσίας είχε «παγώσει» από το 2012 και πλέον
αναμένεται να κρίνει και τις κατώτατες αποδοχές.
Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε ως απαράδεκτη την
αίτηση του ΣΕΒ, εξηγώντας ότι η εν λόγω εγκύ-
κλιος «δεν είναι εκτελεστή διότι έχει χαρακτήρα
ερμηνευτικής εγκυκλίου» και προσθέτοντας ότι
με την επίμαχη εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας
παρέχει υποδείξεις για την ορθή εφαρμογή και
συμμόρφωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου,
που όμως οι υποδείξεις αυτές «δεν είναι καθαυ-
τές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν απο-
τελούν νομική δέσμευση για αυτούς».
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Εκρηκτικό κοκτέιλ για βιομηχανία
και αγροτοκτηνοτροφικά 
προϊόντα - Οι μεγαλύτερες 
ανατιμήσεις σε ποσοστό 60,4% 
σημειώθηκαν στα προϊόντα 
διύλισης πετρελαίου και κατά 59,5%
στο αργό και στο φυσικό αέριο

Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας
στις τιμές των εισαγόμενων



Δ
εν μπορούν να αποκλειστούν
κάποιες κινήσεις κατοχύρωσης
κερδών, όπως επισημαίνουν

εγχώριοι αναλυτές, σημειώνοντας ταυ-
τόχρονα ότι το πρόσημο και των επόμε-
νων συνεδριάσεων θα το καθορίσουν οι
εντολές στις τραπεζικές μετοχές. Την
προηγούμενη Παρασκευή ο Γενικός
Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε
νέα υψηλά 86 μηνών (το αμέσως υψη-
λότερο κλείσιμο στις 8/12/2014 και στις
1.035,08 μονάδες) και ο δείκτης των
τραπεζών έκλεισε σε νέα υψηλά διετίας
(το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις
21/2/2020 και στις 766,01 μονάδες).
Από την αρχή του χρόνου ο Γενικός Δεί-
κτης καταγράφει κέρδη 8,7% και ο τρα-
πεζικός άνοδο 29,7%. Τεχνικά αν ο Γενι-
κός Δείκτης συνεχίσει να δίνει επιβε-
βαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα των
950 - 961 μονάδων, θα αυξήσει τις ελπί-
δες του για κίνηση προς τις 1.013 και
1.060 μονάδες. Αν χαθεί η στήριξη στις

936, οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται
στις 931, 917 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημε-
ρών) και στη ζώνη 900 - 885 την οποία
υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημε-
ρών. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης η μέχρι πρότινος αντίσταση
στις 2.200 - 2.240 μονάδες έχει μετα-
τραπεί σε βραχυπρόθεσμη στήριξη με

ενδιάμεση στήριξη στις 2.300 και 2.280
μονάδες και όσο ανθίστανται οι «buy-
ers» έχουν ελπίδες για αναρρίχηση
προς τις 2.390 μονάδες. Αντίθετα, κλεί-
σιμο χαμηλότερα των 2.200 μπορεί να
βάλει σε δοκιμασία την επόμενη στήρι-
ξη στις και 2.175 - 2.135 (σπεύδουν οι
δύο ΚΜΟ 200 ημερών).

Mytilineos: Στα 21 ευρώ 
η τιμή-στόχος από Wood

Περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας του
Ομίλου Mytilineos για το 2022 αναμένει η
Wood, πιο συγκεκριμένα κατά 44% σε σύγ-
κριση με το 2021, στα 517 εκατ. ευρώ. Μάλι-
στα, όπως επισημαίνει ο επενδυτικός οίκος,
υπάρχει μεγάλη ορατότητα για αυτήν τη βελ-
τίωση των κερδών ενόψει του νέου εργο-
στασίου CCGT (νέα μονάδα ηλεκτροπαρα-
γωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο), των
υψηλότερων τιμών αλουμινίου LME και των
νέων έργων στο τμήμα RSD (Ανάπτυξης
Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης
Ενέργειας). Η Wood διατηρεί τον στόχο για
τη μετοχή της Mytilineos στα 21 ευρώ, ήτοι
περιθώρια ανόδου 35%, καθώς η μετοχή
διαπραγματεύεται με πολύ χαμηλούς δεί-
κτες αποτίμησης (P/E 7,9x και EV/EBITDA
6,9x για το 2022).

Διεύρυνση χαρτοφυλακίου 
για την Coca-Cola Τρία  Έψιλον

Την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με το
premium φυσικό μεταλλικό νερό Lurisia ανα-
κοίνωσε η Coca-Cola Τρία Έψιλον, στο πλαίσιο
της έκθεσης HoReCa 2022. Το premium ιταλικό
νερό, ειδικά διαθέσιμο για τον κλάδο HoReCa,
συμπληρώνει το 24/7 χαρτοφυλάκιο της εται-
ρείας, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επι-
λογές για τους πελάτες της στον χώρο της εστία-
σης. Το Lurisia είναι φυσικό μεταλλικό νερό με
ελαφριά γεύση. Ένα νερό ιταλικής προέλευσης
που πηγάζει απευθείας από τη FonteSantaBar-
baraDiLurisia στις Δυτικές Άλπεις. 

Envolve Award: Διαγωνισμός
για startups

Την ευκαιρία να διεκδικήσουν χρηματοδότη-
ση έως 50.000 ευρώ, καθοδήγηση και υπηρε-
σίες επιχειρηματικής υποστήριξης θα έχουν
όσες καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις δηλώ-
σουν συμμετοχή στον διαγωνισμό επιχειρηματι-
κότητας Envolve Award Greece 2022 του En-
volve Entrepreneurship (greece.envolveglob-
al.org/el). Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση, καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις
στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής
στον φετινό επετειακό διαγωνισμό, ανεξάρτητα
από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.
Υποβάλλοντας αίτηση έως τις 8 Μαρτίου 2022 οι
συμμετέχοντες διεκδικούν χρηματοδότηση έως
50.000 ευρώ, υπηρεσίες επιχειρηματικής υπο-
στήριξης, καθώς και καθοδήγηση για την υλο-
ποίηση των επιχειρηματικών τους εγχειρημά-
των. H συμμετοχή πραγματοποιείται ηλεκτρονι-
κά μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας αιτήσεων
του Envolve bit.ly/EAG2022.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ ανακοινώνει ότι σύναψε δε-
σμευτική συμφωνία με την Cerberus για την πώληση ενός χαρτοφυλα-
κίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στην Κύπρο, συνολι-
κής λογιστικής αξίας 2,4 δισ. (Project Sky): Η Alpha Υπηρεσιών και Συμ-
μετοχών ΑΕ (μαζί με τις θυγατρικές αυτής, εφεξής ο Όμιλος Alpha Bank
ή ο όμιλος) κατέληξε σε συμφωνία με συνδεδεμένη εταιρεία της Cer-
berus Capital Management LP (Cerberus) για την πώληση χαρτοφυλα-
κίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στην Κύπρο, συνολι-
κής λογιστικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ (το Χαρτοφυλάκιο). Το χαρτοφυλάκιο
θα πωληθεί μέσω της Αlpha Διεθνών Συμμετοχών ΜΑΕ, 100% (έμμεσης)
θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου. Το Project Sky εντάσσεται στη στρατη-

γική του Ομίλου Alpha Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αποτελεί το επιστέγασμα μιας σει-
ράς παρόμοιων επιτυχημένων συναλλαγών του ομίλου κατά τα τελευταία έτη. Μέσω της συγκεκριμένης συναλλα-
γής, ο όμιλος εξυγιαίνει περαιτέρω τον ισολογισμό του, μειώνοντας τον δείκτη ΜΕΑ (NPE) κατά περίπου 5 ποσοστι-
αίες μονάδες, στο 13% (με στοιχεία 30ής Σεπτεμβρίου 2021 pro forma).

Ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πί-
στη ότι κατά τη συνεδρίαση αυτού που έλαβε χώρα την 11.2.2022 και ώρα
18.30 η εταιρεία Allianz υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την
απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας αντί προσφερόμενου αν-
ταλλάγματος που ανέρχεται σε 7,8 ευρώ ανά μετοχή. Η απόκτηση των μετο-
χών από την Allianz θα γίνει υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων
αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, την Τράπεζα της Ελλάδος, την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Allianz υπέγραψε με διάφορους μετόχους συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών
για την απόκτηση πριν από το τέλος της Δημόσιας Πρότασης 19.181.256 μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν συνο-
λικά το 72,2% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών
από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, την ΤτΕ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Allianz: Προαιρετική δημόσια πρόταση για την Ευρωπαϊκή Πίστη

Alpha Bank: Στην Cerberus κυπριακά NPEs 2,4 δισ.

ΧΑ: Οι τράπεζες θα κρίνουν την τάση
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Η
Παγκρήτια Τράπεζα, συμμετέχοντας στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας «Ελλάδα 2.0», ξεκινά τη διάθεση δανείων

για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με ιδιαίτε-
ρα ευνοϊκούς όρους. Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους εν-
διαφερόμενους πελάτες της να αιτηθούν τη συμμετο-
χή τους στο Πρόγραμμα προκειμένου να ενεργοποι-
ηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών τους
σχεδίων. Όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος
της Παγκρήτιας Τράπεζας Αντώνης Βαρθολομαίος, η
Τράπεζα έχει ήδη προετοιμαστεί για να υποδεχτεί τα
αιτήματα των ενδιαφερόμενων πελατών της, αξιοποι-
ώντας τους ανθρώπινους πόρους και τις τεχνικές
υποδομές της. «Είναι σημαντικό η διαδικασία να κι-
νηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε οι επιλέξι-
μες επιχειρήσεις να καταφέρουν να υλοποιήσουν τον
επενδυτικό τους σχεδιασμό. Πρόκειται για μια μονα-
δική ευκαιρία που έχει η χώρα να υιοθετήσει ένα και-
νούργιο οικονομικό μοντέλο ώστε να διορθωθούν οι
παθογένειες του παρελθόντος και να επιτευχθούν
σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης», κατέληξε.

Στην Άκτωρ η λειτουργία 
της υποθαλάσσιας ζεύξης 
Ακτίου - Πρέβεζας

Στην κατασκευαστική εταιρεία Άκτωρ, θυγατρική του
ομίλου Ελλάκτωρ, φαίνεται να καταλήγει διαγωνισμός αρ-
χικού προϋπολογισμού 8.019.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Ο λό-
γος για το έργο «Λειτουργία και Συντήρηση της Υποθαλάσ-
σιας Ζεύξης Ακτίου - Πρέβεζας (2021 - 2026)» με αναθέ-
τουσα αρχή την Εγνατία Οδό ΑΕ. Αρχικά το ΔΣ του φορέα
όρισε προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «Μουσταφέρης
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων Ελέγχου». Ωστό-
σο, κατόπιν σχετικής προσφυγής στην Αρχή Προδικαστι-
κών Προσφυγών προέκυψαν ανατροπή και αποκλεισμός
της εταιρείας, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσε κρι-
τήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, διότι υπο-
λείπεται των ελάχιστων απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, το ΔΣ της
Εγνατία Οδός ΑΕ αποφάσισε τη συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας με τον δεύτερο και μοναδικό διαγωνιζόμενο,
δηλαδή την Άκτωρ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, και την ανά-
δειξή του ως προσωρινού αναδόχου, ο οποίος προσέφερε
πλέον τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι ποσό 6.655.770 ευρώ (προ
ΦΠΑ), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 17%.

Τράπεζα Πειραιώς: Αξιολογούνται 
όλα τα ενδεχόμενα για την ΑΝΕΚ

Κάθε πιθανή εναλλακτική πρόταση διαχείρισης και
αναδιάρθρωσης του επενδυτικού και δανειακού χαρτο-
φυλακίου της εξετάζει και αξιολογεί σε διαρκή βάση η
Τράπεζα Πειραιώς, όπως αναφέρεται σε απάντησή της
σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Πειραιώς
Financial Holdings, όπως επισημαίνει, θα ενημερώνει
εγκαίρως το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση τυχόν ορι-
στικοποίησης συναλλαγής, η οποία θα έχει λάβει τις
αναγκαίες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανά της, σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις του εφαρμοστέου νομοθετι-
κού και κανονιστικού πλαισίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Eurobank: Αναμορφώθηκε 
η Διοικητική Επιτροπή

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετο-
χών Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank Holdings) ενη-
μερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Διοικητική Επι-
τροπή (Executive Board) της θυγατρικής της εται-
ρείας Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (Τρά-
πεζα), η οποία έχει την ευθύνη της υλοποίησης της
στρατηγικής του ομίλου, όπως αυτή σχεδιάζεται
από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strate-
gic Planning Committee) της τράπεζας και εγκρίνε-
ται από τα ΔΣ της Eurobank Holdings και της Τρά-
πεζας, αναμορφώνεται ως εξής: Πρόεδρος Φωκίων
Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος, μέλη: Ανδρέας
Αθανασόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος, Group Chief Transformation Officer, Digital
& Retail, Κώστας Βασιλείου, αναπληρωτής διευθύ-
νων σύμβουλος, επικεφαλής Corporate & Invest-
ment Banking, Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής δι-
ευθύνων σύμβουλος, Group Chief Οperating Οffi-
cer (Group COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες, Χρή-
στος Αδάμ, γενικός διευθυντής Risk Management
Ομίλου, Group Chief Risk Officer (Group CRO), Θα-
νάσης Αθανασόπουλος, γενικός διευθυντής Κανο-
νιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, Ιάκωβος Γιαννα-
κλής, γενικός διευθυντής Retail Banking, Τάσος
Ιωαννίδης, γενικός διευθυντής Global Markets.

Diageo Ελλάς: Εκτίναξη
κερδοφορίας το β’ εξάμηνο

Άνοδο του τζίρου της κατά 40% εμφάνισε η Dia-
geo Ελλάς στο β’ εξάμηνο του 2021 συγκριτικά με
το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Ειδικότερα, στην
οικονομική χρήση 2020/2021 (1/7/2020 -
30/6/2021) οι πωλήσεις παρέμειναν στα επίπεδα
της χρήσης 2019/2020, ωστόσο η κερδοφορία της
εταιρείας εμφάνισε εντυπωσιακούς ρυθμούς αύ-
ξησης. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 50
εκατ. ευρώ (+0,45% από τη χρήση 2019/2020), ενώ
το μεικτό αποτέλεσμα ήταν βελτιωμένο σε ποσο-
στό 7,12% (στα 21,2 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα κέρδη
προ φόρων αυξήθηκαν κατά 151,5% (στα 3,17 εκατ.
ευρώ), ενώ η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας
ανήλθε σε 2,44 εκατ. ευρώ από 235.000 στην οικο-
νομική χρήση 2019/2020.

Coca-Cola 3Ε: Μέση αύξηση 5,2%
σε όλα τα προϊόντα της

Οι αυξήσεις των ενεργειακών τιμών αλλά και των
πρώτων υλών έχουν επηρεάσει όλες τις επιχειρή-
σεις. Παράλληλα, οι αναταραχές στην εφοδιαστική
αλυσίδα οδήγησαν σε καθυστερήσεις στις παραδό-
σεις αλλά και σε ελλείψεις προϊόντων. Η γενική δι-
ευθύντρια της Coca-Cola Τρία Έψιλον Μαρία Αναρ-
γύρου - Νίκολιτς παραδέχτηκε ότι και η Coca-Cola
3Ε δέχτηκε πιέσεις στα κόστη λειτουργίας της. Ση-
μείωσε δε ότι από τις 17 Ιανουαρίου έχουν περάσει
μέσες αυξήσεις της τάξης του 5,2% σε όλη την γκάμα
των προϊόντων της, σε ποσοστά από 4,5% μέχρι 6,5%.
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Παγκρήτια Τράπεζα:
Προσκλητήριο για δάνεια 
από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το νέο site της Εθνικής Τράπεζας
Σε τροχιά γενικότερου lifting έχει μπει η εταιρική εικόνα

της Εθνικής Τράπεζας, με τη Διοίκηση Μυλωνά να επιδιώκει
να φέρει έναν αέρα «φρεσκάδας» στην εικόνα της τράπεζας.
Στο πλαίσιο αυτό, εντός των επομένων ημερών αναμένεται
να βγει στον αέρα το νέο, ανανεωμένο εταιρικό site, το οποίο
υπόσχεται να είναι και πιο μοντέρνο αλλά και πιο λειτουργι-
κό τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους επαγγελματίες πε-
λάτες. Και έπεται και συνέχεια, καθώς σειρά παίρνουν τα
sites των θυγατρικών, κάποια από τα οποία χρειάζονται
πραγματικά total makeover.
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Ο
Ολυμπιακός νίκησε 1-0 την ΑΕΚ στο Φά-
ληρο με γκολ του Εμβιλά, διατήρησε τη
διαφορά ασφαλείας των εννέα βαθμών
από τον ΠΑΟΚ, νικητή 1-0 του Ατρομήτου

στην Τούμπα με γκολ του Κρέσπο, και πλέον, ως
προς την καταληκτική βαθμολογία της κανονικής
σεζόν του πρωταθλήματος, τον ρόλο έχουν η… ΑΕΚ,
ο Άρης και η κούραση. Οι δυο μονομάχοι για τον τίτ-
λο θα πρέπει να παίξουν από έξι παιχνίδια σε δεκαε-
πτά ημέρες, τέσσερα από τα οποία για τα ευρωπαϊκά
Κύπελλα. Κι όποιος αντέξει. 
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι σαφώς πιο δύσκολο,
αφού θα πρέπει να παίξει με τον Άρη στο «Κλεάνθης
Βικελίδης» και με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Ολυμ-
πιακός, που δεν πείθει φέτος, θα υποδεχτεί τον
Αστέρα Τρίπολης και τον ΟΦΗ, που θα «καίγονται»
για να μπουν στην εξάδα των play offs, όπως φυσικά
και ο Άρης.
Στα play offs που θα αρχίσουν αμέσως μετά, με δι-

πλούς αγώνες των έξι πρώτων στη βαθμολογία, η κά-
θε ομάδα θα κουβαλήσει τους βαθμούς της κανονι-
κής περιόδου. Αντίστοιχα και στα play out, όπου θα
πάρουν μέρος οι ομάδες για την παραμονή τους στη
Super League 1. Πέρα από τους Ολυμπιακό και ΠΑ-
ΟΚ, έξι ομάδες θα παλέψουν για την εξάδα που οδη-
γεί στα play offs. Είναι ο Παναθηναϊκός, νικητής 2-0
της Λαμίας στη Λεωφόρο, ο ΟΦΗ που νίκησε 2-1 τον
Βόλο στο Ηράκλειο, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Αστέρας Τρί-
πολης παρότι έχασε 2-3 στην έδρα του από τον Ιωνι-
κό, ο Βόλος και η ΑΕΚ, η οποία έχει μια διαφορά
ασφαλείας έξι βαθμών. Τέσσερις ομάδες μας θα παί-
ξουν στην Ευρώπη την προσεχή σεζόν. Ο πρωταθλη-
τής στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions Lea-

gue και τρεις στον 2ο προκριματικό του Conference
League, καμία στο Europa League. Καμία εκ των
τριών του Conference League δεν αποκτά προνόμιο
σχετικά με τη θέση που θα τερματίσει στην τελική
βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο δε Παναθηναϊ-
κός έχει και άλλη δίοδο για να βγει στην Ευρώπη, το
Κύπελλο Ελλάδας, αν το κατακτήσει φυσικά. Θα παί-
ξει στον ημιτελικό με τη Λαμία, στο άλλο ματς, ΠΑΟΚ
- Ολυμπιακός. Αν, όμως, γίνει η έκπληξη και το κατα-
κτήσει η Λαμία, τότε δημιουργούνται νέα δεδομένα,
καθότι θα απομείνουν δύο θέσεις για επτά ομάδες. 

Πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ
17/2: Αταλάντα - Ολυμπιακός, Μίντιλαντ - ΠΑΟΚ
19/2: Βόλος - Ολυμπιακός, Άρης - ΠΑΟΚ
24/2: Ολυμπιακός - Αταλάντα, ΠΑΟΚ - Μίντιλαντ
26/2: Ολυμπιακός - ΟΦΗ, ΠΑΟΚ - Ιωνικός
2/3: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρ., ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
6/3: Άρης - Ολυμπιακός, Λαμία - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ κι όποιος αντέξει…
Έμειναν οι δυο τους για τον τίτλο, 

θα παίξουν από 6 αγώνες 
μέσα σε 17 ημέρες



Η
ΑΕΚ με τις διαδοχικές ήττες 1-2 από
τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και από τον
Ολυμπιακό 1-0 στο Φάληρο δημιούρ-

γησε σερί αρνητικών αποτελεσμάτων εναντίον
τους. Κόντρα στον ΠΑΟΚ η «Ένωση» συμπλή-
ρωσε 6 διαδοχικές αποτυχίες στο Κύπελλο,
ενώ δεν κατάφερε να νικήσει για 11 ματς. Κόν-
τρα στον Ολυμπιακό, η «Ένωση» δημιούργησε
κι άλλο αρνητικό ρεκόρ. Σε 12 παιχνίδια έχασε
τα 9 σε όλες τις διοργανώσεις και άλλα 3 έλη-
ξαν ισόπαλα Τελευταία νίκη της ΑΕΚ επί του
Ολυμπιακού σημειώθηκε το 2018, όταν είχε
κερδίσει 2-1 στο «Καραϊσκάκης» στον ημιτελι-
κό του Κυπέλλου Ελλάδας, με γκολ του Για-
κουμάκη, παίκτη της Σέλτικ πια. Αυτή η ανημ-
ποριά της ΑΕΚ να κερδίσει τους βασικούς της
αντιπάλους ενδεχομένως να προκαλέσει και
«σεισμικές» αλλαγές στην « Ένωση», πέραν
της εσωστρέφειας που είναι μέρος της κουλ-
τούρας της τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι αλλα-
γές μπορεί να φτάσουν μέχρι και στην αντικα-
τάσταση του προπονητή Αργύρη Γιαννίκη. 

ΑΕΚ: Τα αρνητικά ρεκόρ φέρνουν εξελίξεις Ήττα 60.000 ευρώ 
για τη Μαρία

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε ένα δικό της παιχνίδι
στον τελικό του τουρνουά της Αγίας Πετρούπο-
λης. Είχε την ευκαιρία, αλλά υπέκυψε τελικά
στην ανωτερότητα της Εσθονής Ανέτ Κόνταβεϊτ
με 2-1 σετ, 5-7, 7-6(4), 7-5. Η Μαρία υποχώρησε
στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και η
αντίπαλός της ανέβηκε στην 6η. Με τη συμμετο-
χή της στον τελικό η Σάκκαρη έβαλε στο ταμείο
της 60.000 ευρώ και η Κόνταβεϊτ 99.000 ευρώ.

Η «κατάρα» 
του Στέφανου Τσιτσιπά

Η «κατάρα» των ΑΤΡ 500 για τον Στέφανο Τσι-
τσιπά συνεχίστηκε και στον τελικό του Ρότερν-
ταμ. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε εύκολα στον
τελικό από τον Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ με 6-4, 6-2 και
παραμένει χωρίς τίτλο στα τουρνουά αυτής της
κατηγορίας, φτάνοντας τους οκτώ χαμένους τελι-
κούς. Όπως μαρτυρούν και τα games, ο Έλληνας
πρωταθλητής βρέθηκε σε πολύ κακή ημέρα και
δίκαια δεν κατάφερε να νικήσει.

Το CAS για την υπόθεση
του Άρη
Η υπόθεση του Άρη στο CAS αναμενόταν να

εκδικαστεί χθες βράδυ. Η ομάδα της Θεσσαλο-
νίκης προσέφυγε στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικα-

στήριο της Λωζάνης για την τιμωρία αφαίρεσης έξι
βαθμών που της επιβλήθηκε, επειδή κρίθηκε ένο-
χη πλαστογραφίας του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή
Λέτσκοφ. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί πριν
από την έναρξη των play offs στις 15 Μαρτίου.

Η Τσέλσι πρωταθλήτρια
κόσμου

Η Τσέλσι νίκησε 2-1 στην παράταση την Παλμέι-
ρας του άλλοτε προπονητή του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέι-
ρα, στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλό-
γων που έγινε στο Αμπού Ντάμπι και κατέκτησε το
τρόπαιο. Προηγήθηκε με γκολ του Λουκάκου στο
54’, ισοφάρισαν οι Βραζιλιάνοι με πέναλτι του Βέιγ-
κα στο 64’ και στο 117’ ο Χάρβετς, επίσης με πέναλτι,
έκανε το 2-1. Η Τσέλσι έγινε η τρίτη αγγλική ομάδα
που κατακτάει το τρόπαιο αυτό, μετά τη Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ το 2008 και τη Λίβερπουλ το 2019.

Μία ακόμα τιμητική διάκριση για τον Βασίλη Σπανούλη.
Βράβευσε τον MVP του τελικού του Διηπειρωτικού Κυ-
πέλλου Λούκας Μαρτίνες της Φλαμέγκο, που οδήγησε
την ομάδα του σε νίκη 75-72 κόντρα στην ισπανική
Μπούργος. Ο τελικός έγινε στο Κάιρο και ο θρύλος του
ευρωπαϊκού μπάσκετ συνοδευόταν από τη σύζυγό του
Ολυμπία Χοψονίδου.

Πληρότητα 50% για αρχή

Μερική άρση των περιοριστικών μέτρων στα γήπεδα αναμένεται να εισηγηθούν στην κυβέρνηση οι
λοιμωξιολόγοι στην αυριανή τους συνεδρίαση. Κατά πληροφορίες η εισήγηση θα περιλαμβάνει αύξηση της
πληρότητας από το 10% και μάξιμουμ 1.000 θεατών στο 50%. Στα play off της Super League 1 μπορεί η
πληρότητα να έχει ανέβει στο 100% μόνο για τους εμβολιασμένους φυσικά. Και ανάλογα με την πορεία των
κρουσμάτων.
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Μεγάλη τιμή για τον Σπανούλη
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Συνέντευξη στη: 
Δήμητρα Δάρδα
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Η
Σοφία Βόσσου συναντά τη
Λένα Αλκαίου στη μουσική
παράσταση «Ή εμένα ή την
άλλη» στο θέατρο «Χυτή-

ριο». Οι δύο σημαντικές κυρίες του
τραγουδιού, αν και χρόνια φίλες, εμ-
φανίζονται πρώτη φορά μαζί στο σανί-
δι, για να ντύσουν με τις φωνές τους
ένα έργο ύμνο στο έρωτα. Η Σοφία
Βόσσου, η μεγάλη φωνή του πεντα-
γράμμου, η ερμηνεύτρια της θρυλικής
«Άνοιξης» στη Eurovision, ο ραδιοφω-
νικός «Πίπης» που έγραψε ιστορία στα
FM, μίλησε στην «Political» για όλα.

Ποια είχε την ιδέα για τη μουσική
σας συνύπαρξη;
Η Αθήνα Τσαμαδού, που επιμελήθη-

κε το σενάριο και τα κείμενα της παρά-
στασης, και χωρίς δεύτερη σκέψη είπα
το ναι.

Ο τίτλος «Ή εμένα ή την άλλη» είναι
λίγο… ανταγωνιστικός;
Καθόλου! Γεννήθηκε μέσα από το

σενάριο, όπως και το ρεπερτόριο, με
τραγούδια για τον έρωτα, τον καθολικό
έρωτα με το βέλος που χτυπάει όλο τον
κόσμο.

Πρόσφατα, υπήρξαν καταγγελίες
ηθοποιών για τους τραγουδιστές
πως άφησαν τις κλειστές πίστες και
έπιασαν τα θέατρα.
Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει

διαμάχη, το θεωρώ άδικο. Αφενός στα
περισσότερα θέατρα που εμφανίζονται
τραγουδιστές έχουν γίνει και ξαναγίνει
μουσικές παραστάσεις, αφετέρου
πολλοί ηθοποιοί έχουν πιάσει το μι-
κρόφωνο και κάνουν live σε μουσικές
σκηνές.

Με την κόρη σας, την πολυτάλαντη
Ερασμία Μάνου, θα σας δούμε μαζί
επί σκηνής;
Θα συμβεί όταν θα το θελήσει και η

ίδια. Ήμασταν πάντα της άποψης να
μην μπλεχτεί η μία στα πόδια της άλ-
λης, κυρίως εγώ στα δικά της. Ό,τι
έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, το
έκανε μόνη της χωρίς καμία βοήθεια
και παρέμβασή μου και για να σου
πω την αλήθεια, αυτό μου αρέσει πά-
ρα πολύ.

Τα θέματα της υγείας σας συγκλόνι-
σαν το πανελλήνιο. Ποια είναι τα νε-
ότερα;
Δεν έχω πια κανένα θέμα. Είμαι πά-

ρα πολύ καλά, δεν παίρνω καμία φαρ-
μακευτική αγωγή και οι εξετάσεις μου
είναι μωρού παιδιού.

Ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε;
Πολύ, αλλά με τη βοήθεια του Θεού

και της δύναμης που μου έδωσε, με τη
φροντίδα του γιατρού μου Σπύρου
Βάλτεα, με την αγάπη δικών μου αν-
θρώπων και συναδέλφων αλλά και του
κόσμου, ανθρώπων που δεν τους ήξε-
ρα, μπόρεσα και ξεπέρασα το πρόβλη-
μά μου.

Τι κρατήσατε από εκείνη την περίο-
δο;
Κέρδισα ή μάλλον συνειδητοποίησα

πως ο άνθρωπος έχει απίστευτη δύνα-
μη, την οποία δεν γνωρίζει πως κατέ-
χει.

Up στα επαγγελματικά σας, αλλά
στα προσωπικά;
Καλλιτεχνικά πράγματι είμαι σε με-

γάλα φόρτε, αλλά προσωπικά είμαι μό-
νη μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα
ήθελα να είχα μια σχέση, πιστεύω πως
ο έρωτας είναι φως στη ζωή μας.

Πώς κρίνετε την επιστροφή τού Αν-
τρέα Μικρούτσικου on camera;
Έχω χαρεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι

έλειπε από την τηλεόραση. Ταλαιπω-
ρήθηκε επαγγελματικά πολλά χρόνια,
όπως και με την υγεία του.

Εσείς θα επιστρέφατε;
Και βέβαια, αν γινόταν μια ωραία

πρόταση που θα με ικανοποιούσε. Την
αγαπώ την τηλεόραση και ό,τι έχω κά-
νει μέχρι σήμερα, πήγε πάρα πολύ κα-
λά.

Στην κριτική επιτροπή ενός μουσι-
κού talent show;
Ε ναι, σαφώς! Τόσα χρόνια διδάσκω,

είμαι από τους πιο κατάλληλους, άλ-
λωστε υπήρξα και παλιότερα σε τέτοια
θέση. Προς το παρόν, δεν μου έχει γί-
νει πρόταση και δεν μπορώ να το εξη-
γήσω. Ίσως δεν είναι ακόμα η ώρα του.

«Έχω εξετάσεις 
μωρού παιδιού!»
Η ερμηνεύτρια της θρυλικής «Άνοιξης» στη Eurovision,
ο… ραδιοφωνικός «Πίπης» που έγραψε ιστορία 
στα FM, μίλησε στην «Political» για όλα



Αδημοσίευτη φωτογραφία

Ένα τρυφερό ενσταντανέ από τη μυστική βάφτι-
ση των κοριτσιών τους, Ίριδας και Νεφέλης, δη-
μοσίευσαν οι «Happy Travellers» Ευτύχης Μπλέ-
τσας και Ηλέκτρα Αστέρη. Το ζευγάρι πόζαρε αγ-
καλιά με τις νεοφώτιστες, ενώ η ευτυχισμένη μα-
μά αποκάλυψε για τη σημαντική ημέρα: «Η βά-
φτιση των κοριτσιών μας έγινε όπως ακριβώς την
είχαμε φανταστεί. Ήμασταν λίγοι και καλοί. Το
μυστήριο έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 και ήταν
μία από τις ομορφότερες ημέρες της ζωής μας».

Η πολυαναμενόμενη 
συνεργασία Βίσση - Βανδή

Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή για πρώτη
φορά μαζί on stage! Οι δύο λαμπερές κυρίες
του πενταγράμμου, έπειτα από χρόνια κόν-
τρας, τελικά θα συνεργαστούν σε ένα επικό
σχήμα, γεμάτο εκπλήξεις και ντουέτα, που
αναμένεται να γράψουν ιστορία. Οι πρώτες
πληροφορίες θέλουν την απόλυτη ποπ σταρ
μαζί με τη φρεσκοχωρισμένη τραγουδίστρια
να δίνουν ραντεβού στην πίστα γνωστού κέν-
τρου διασκέδασης, αμέσως μόλις ολοκληρω-
θούν εκεί οι εμφανίσεις των Γιώργου Τσαλίκη
και Μανώλη Κονταρού, πιθανώς τον επόμενο
μήνα.

Sold out συναυλίες για τον Χρή-
στο Δάντη στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού! Ο δημοφιλής τρα-
γουδιστής βρίσκεται σε περιο-
δεία στην Αμερική και μετά την
αποθέωση από την ομογένεια της
Νέας Υόρκης, κατέκτησε και το
Σικάγο, ποζάροντας χαμογελα-
στός στο χιονισμένο κέντρο της
πόλης, ντυμένος σαν κρεμμύδι.
«Σας χαιρετώ από το Σικάγο που
βρίσκομαι εδώ και λίγες μέρες»,
έγραψε περιχαρής στον λογα-
ριασμό του στο Instagram.

Δάντης USA!

H
διάσημη Ελλη-
νίδα πρωταγω-
νίστρια Δέ-

σποινα Μοίρου και ο
θρυλικός μουσικός
των Pink Floyd Σκοτ
Πέιτζ αρραβωνιάστη-
καν σε μια λαμπερή τε-
λετή στο Λος Άντζελες,
με την είδηση να κάνει
τον γύρο του κόσμου.
Ύστερα από τέσσερα
χρόνια σχέσης, το ζευ-
γάρι αποφάσισε να
επισημοποιήσει το ει-
δύλλιο, με ένα χλιδάτο
πάρτι στη βίλα του
68χρονου κιθαρίστα
στο Χόλιγουντ, με
κουμπάρο τον κιθαρίστα των Doors Ρόμπι Κρίγκερ. Ανάμεσα
στους διεθνούς φήμης καλεσμένους ήταν ο οσκαρικός Αλ Πα-
τσίνο, οι Λέινι Καζάν και Ρενέ Τέιλορ, καθώς και μέλη των δύο
διάσημων ροκ συγκροτημάτων. Η Δέσποινα Μοίρου, που απα-
σχολεί συχνά τα πρωτοσέλιδα των ταμπλόιντ στη Μέκκα του κι-
νηματογράφου, κρατούσε επτασφράγιστο μυστικό τον έρωτά της
με τον Σκοτ Πέιτζ και στις συνεντεύξεις της στα ελληνικά media
απέφευγε να μιλήσει για τα προσωπικά της.

ΘΘύελλα κατά Ρουβά
Ο καλλιτεχνικός κόσμος έδειξε τα δόντια του στον Σάκη Ρουβά. Ο
ποπ σταρ, μετά τις τηλεοπτικές δηλώσεις για τον Δημήτρη Λιγνάδη,
δέχτηκε σωρεία σκληρών αντιδράσεων από γνωστούς
παρουσιαστές, ηθοποιούς και συνεργάτες που πήραν θέση εναντίον
του. Με συνοπτικές διαδικασίες και μέσω δικηγόρου, ο
μουσικοσυνθέτης Νίκος Τερζής ανακοίνωσε στο Instagram πως
προτίθεται να του απαγορεύσει να ερμηνεύει τραγούδια του.

Ατελείωτο γέλιο πρόσφεραν η Μαρία Καβο-
γιάννη και η Βίκυ Σταυροπούλου στην προ-
σπάθειά τους να βγάλουν μια κοινή selfie από
την εξόρμησή τους στο Πήλιο. Ο Χρήστος Χα-
τζηπαναγιώτης που τις συνοδεύει στην εκδρο-
μή, δημοσίευσε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο από
τις απελπισμένες προσπάθειές τους να ποζά-
ρουν με φόντο τον καταρράκτη στο χωριό Μη-
λιές, με την εξουθενωμένη Βίκυ Σταυροπού-
λου να σχολιάζει με χιούμορ: «Οι influ-
encers»…
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Χολιγουντιανοί αρραβώνες

Oι influencers



Μ
πορεί το αγελαδινό γάλα να κυριαρχεί
στην αγορά, έρευνες δείχνουν ωστόσο
ότι οι πωλήσεις φυτικής προέλευσης γά-
λακτος αυξάνονται διαρκώς. Αρκεί να ρί-

ξει κάποιος μια μάτια στα ράφια των σουπερμάρκετ
και θα παρατηρήσει πληθώρα από τέτοιου είδους ρο-
φήματα. Οι καταναλωτές όμως δείχνουν να μη γνωρί-
ζουν πολλά για αυτά. 

Ενώ μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι το αγελαδινό γάλα
είναι μια υγιεινή επιλογή απαραίτητη για τον οργανι-
σμό, τα τελευταία χρόνια υπάρχει σκεπτικισμός ως
προς την κατανάλωσή του. Έτσι, ο κόσμος έχει στρα-
φεί σε γάλατα φυτικής προέλευσης. 

Ανεξάρτητα από τον τύπο που επιλέγει κανείς (πλή-
ρες, ελαφρύ, χωρίς λακτόζη κ.λπ.), το γάλα είναι ένα
ρόφημα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, όπως ασβέ-
στιο, βιταμίνη D, κάλιο, φώσφορο, πρωτεΐνη, ριβο-
φλαβίνη, νιασίνη, βιταμίνη Β12, βιταμίνη Α.

«Το γάλα έχει συνδεθεί εδώ και πολύ καιρό με γερά
οστά και υπάρχει καλός λόγος για αυτόν τον συσχετι-
σμό. Το ασβέστιο στο γάλα, μαζί με τη βιταμίνη D, τη
βιταμίνη Κ, τον φώσφορο, τις πρωτεΐνες και το μαγνή-
σιο βοηθούν στη δημιουργία και διατήρηση γερών
οστών και στην πρόληψη της οστεοπόρωσης αργότε-
ρα στη ζωή.

Έτσι, το να καταναλώνει κάποιος ένα ποτήρι γάλα το
πρωί είναι ένας εύκολος τρόπος για να προσθέσει
ασβέστιο και πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας στη

διατροφή του, σημαντικά θρεπτικά συστατικά για τη
δημιουργία γερών οστών και μυών», εξηγεί ο Κάρο-
λος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος - διατροφο-
λόγος. Αν και το γάλα φαίνεται να έχει πολλά οφέλη,
πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να μην το καταναλώνουν
για διάφορους λόγους όπως είναι οι αλλεργίες, η δυ-
σανεξία στη λακτόζη, για αυτό και τα τελευταία χρόνια
βλέπουμε στροφή προς τα φυτικής προέλευσης. 

Ο κ. Παπαλαζάρου τονίζει ότι τα φυτικά γάλατα προ-
σφέρουν τόσο περιβαλλοντικά όσο και διατροφικά
οφέλη. Τα φυτικά γάλατα είναι συνήθως χαμηλότερα
σε κορεσμένα λιπαρά και θερμίδες από το αγελαδινό
γάλα και παρέχουν ορισμένα από τα θρεπτικά οφέλη
των ίδιων των φυτών. Επίσης είναι μια καλή επιλογή για
όσους έχουν αλλεργίες στο γάλα ή δυσανεξία στη λα-
κτόζη. Φυσικά και για αυτά υπάρχουν κάποιες ανησυ-
χίες, όπως το θρεπτικό περιεχόμενο, που ποικίλλει με-
ταξύ όλων των φυτικών γαλάτων, η τιμή τους, η πιθανή
προσθήκη ζάχαρης για αύξηση της γλυκύτητάς τους. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η κατανάλωση ενός ποτηριού
το πρωί, εύκολος τρόπος για 
να προσθέσουμε ασβέστιο 
και πρωτεΐνη στη διατροφή μας

Οι κυριότεροι τύποι
Οι κυριότεροι τύποι φυτικού γάλακτος είναι
το γάλα αμυγδάλου, με ελαφρώς ξηρή γεύ-
ση, ιδανικό για κατανάλωση με δημητριακά.
Το γάλα καρύδας είναι ιδανικό για μαγείρε-
μα, γιατί δίνει στο φαγητό άρωμα και νόστι-
μη γεύση, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί-
ται σε μια μεγάλη γκάμα συνταγών. Το γάλα
κάνναβης παρασκευάζεται από τους σπό-
ρους του φυτού της κάνναβης. Έχει χαμηλή
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και υψη-
λή περιεκτικότητα σε λιπαρά - αλλά τα πε-
ρισσότερα από αυτά είναι ακόρεστα λίπη. Το
γάλα βρόμης είναι ελαφρώς γλυκό, με αραιή
σύσταση παρόμοια με αυτήν του ελαφρού
αγελαδινού γάλακτος. Από διατροφικής
άποψης, το γάλα ρυζιού δεν προσφέρει κα-
νένα πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα φυτικά
γάλατα, εκτός από το γεγονός ότι είναι το πιο
υποαλλεργικό γάλα που υπάρχει. Το γάλα
σόγιας είναι διαχρονικά το πιο δημοφιλές
φυτικό γάλα. Είναι η μόνη εναλλακτική λύση
γάλακτος που περιέχει εκ φύσεως την ίδια
ποσότητα πρωτεΐνης με το αγελαδινό γάλα:
περίπου 3 g ανά 100 ml.

Κάρολος Παπαλαζάρου, κλινικός
διαιτολόγος - διατροφολόγος

Στροφή στα φυτικής προέλευσης
ΓΑΛΑΤΑ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα νιώθετε ότι τα γεγονότα των τελευταίων
ημερών σάς έχουν σπρώξει να κάνετε τις απαι-
τούμενες συναισθηματικές αλλαγές. Ίσως μάλι-
στα να βρεθείτε πολύ κοντά στη λύση μιας υπό-
θεσης που αφορά το παρελθόν σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα η ενασχόλησή σας με την οικογένεια, αλ-
λά και με θέματα που σχετίζονται με κάποιο πολύ
δικό σας πρόσωπο, θα είναι μέσα στις εξελίξεις
που περιμένατε. Ίσως για εσάς του δεύτερου δε-
καημέρου να υπάρξει μια ξαφνική ιδέα, που θα
κάνει πιο ξεκάθαρο το τοπίο των συναισθημάτων
σας και των σχέσεών σας γενικότερα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάποια κακή διαχείριση του λόγου σας θα σας φέ-
ρει αντιμέτωπους με ένα αγαπημένο σας πρόσω-
πο. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές μιλάτε πολύ
και δεν φιλτράρετε εκείνα που θέλετε να πείτε, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα αλαλούμ παρε-
ξηγήσεων.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η στιγμή που χαρακτηρίζει περισσότερο τη μέρα
σας είναι όταν θα πρέπει να κατανοήσετε τις σχέ-
σεις σας με τους άλλους και κυρίως με τα πρό-
σωπα που είναι περισσότερο κοντά σας. Όσον
αφορά τα οικονομικά σας, μην κάνετε παρακιν-
δυνευμένες κινήσεις, όταν δεν έχετε ξεκάθαρη
άποψη. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο μάλλον
σας δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας, με
αποτέλεσμα να κάνετε κακούς χειρισμούς
στα επαγγελματικά σας. Οι συνθήκες αυτών
των ημερών δεν είναι οι καλύτερες. Απλώς
απομακρυνθείτε από τα μέρη που μυρίζουν…
μπαρούτι.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς που τα πράγματα γενικότερα στη ζωή σας
κυλούν αρκετά θετικά, σήμερα και αύριο, θα κάνε-
τε ένα μικρό διάλειμμα στις δραστηριότητές σας,
αλλά και σε θέματα που σας προκαλούν ανασφά-
λεια και πίεση. Δεν χρειάζεται άμεσα να βρεθούν
λύσεις σε οτιδήποτε έχει συμβεί, αλλά αφήστε τον
χρόνο να φροντίσει για αυτό.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Κάποια πράγματα δεν σας ευχαριστούν και μά-
λιστα έχετε κουραστεί με τις συμπεριφορές
των άλλων. Βέβαια όλα ξεκινούν όταν και
εσείς δεν δίνετε ξεκάθαρη εικόνα στις πολύ
προσωπικές σας σχέσεις. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια αρκετά απαιτητική μέρα για εσάς του δεύτερου
και τρίτου δεκαημέρου, όταν μάλιστα έχετε να αντι-
μετωπίσετε και την αυριανή Πανσέληνο, που θα
σας δημιουργήσει αστάθεια και εκνευρισμό. Υπο-
μονή, λοιπόν, αυτές τις μέρες για κάθε κατάσταση
που θα προκύψει.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν και η Σελήνη σάς φροντίζει με τη θέση όπου
βρίσκεται, γενικότερα υπάρχει μια περίεργη
ενέργεια γύρω, που ρίχνει τα θετικά που θα
μπορούσαν να σας συμβούν σε μέτρια και εντε-
λώς αδιάφορα κάποιες στιγμές.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Έντονα συναισθήματα και καταστάσεις υπάρχουν
αυτό το διάστημα, όπου κάποιες στιγμές ξεφεύ-
γουν από τη δική σας επιρροή. Αύριο, η Πανσέλη-
νος στο ζώδιο του Λέοντα ίσως και να σας δημι-
ουργήσει ανασφάλεια στα συναισθήματα που
τρέφετε για ένα πρόσωπο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Απέναντι από το δικό σας ζώδιο, η Σελήνη
δημιουργεί ένα επιπρόσθετο θέμα, που
αφορά την προσωπική σας ζωή. Είστε σε έν-
τονη διαμάχη με τα συναισθήματά σας αλλά
και με τη δημιουργία οικογένειας, για εσάς
που βρίσκεστε σε αυτή τη χρονική στιγμή. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σε μια περίοδο που όλα φαίνονται να φτιά-
χνουν και να σας στηρίζουν, η παραφωνία θα
βρίσκεται σε κάποια θέματα υγείας, επικοινω-
νίας, αλλά και εργασίας. Ένα επικοινωνιακό
θέμα θα αρχίσει να σας κουράζει, για αυτό τον
λόγο μην παίζετε τον ρόλο του συντονιστή κά-
ποιας κατάστασης, θα βγείτε χαμένοι.
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Σήμερα η Σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα,
βρίσκεται εκτεθειμένη στις δύσκολες όψεις
με τον πλανήτη του απρόοπτου Ουρανό,

αλλά και τον ακριβοδίκαιο Κρόνο. Ο Ερμής αλλάζει
ζώδιο και προχωρά στο ζώδιο του Υδροχόου, όπου η
επικοινωνία ξεκινά ένα πιο απελευθερωμένο ταξίδι.
Είναι μια μέρα που θα πρέπει να προσέχουμε και
να αντιλαμβανόμαστε γρήγορα τον κίνδυνο. Τα
γεγονότα που αφορούν παιδιά, ή κάποια
τραυματικά γεγονότα για εκείνα, θα μας σοκάρουν.
Η αυριανή Πανσέληνος έχει προκαλέσει ήδη ένα
ντόμινο σκληρών γεγονότων που αφορούν μικρά
παιδιά και νεαρά πρόσωπα, αλλά θα υπάρξει
επίσης ένας σοβαρός κίνδυνος, που αφορά την
παγκόσμια αίσθηση. 



O
ταν ακούμε τον Αλέξη Τσίπρα να
μιλά για την ανάγκη μείωσης φό-
ρων, το μυαλό μας, μοιραία, πη-
γαίνει στον τίτλο της δημοφιλούς

κινηματογραφικής ταινίας «Κοίτα ποιος μι-
λάει».

Δείχνοντας ότι τίποτα δεν έχει διδαχθεί από
όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και, κυ-
ρίως, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ίδιος και
απαράλλακτος στη νοοτροπία του επηρεασμού
των λαϊκών μαζών μέσω υποσχέσεων, ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του συνεχίζουν
να υπόσχονται τα πάντα στους πάντες. Κοινώς,
να λένε στους ψηφοφόρους αυτό που θέλουν
να ακούσουν και όχι αυτά που πρέπει, ώστε να
ενισχυθεί η προσπάθεια της χώρας για οικονο-
μική ανάκαμψη.

Κατηγορεί την κυβέρνηση της ΝΔ ότι δεν
μειώνει τους φόρους, ιδιαίτερα τον Ειδικό Φό-
ρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, οι τιμές των
οποίων όντως έχουν εκτιναχθεί στα ύψη επη-
ρεάζοντας τα νοικοκυριά, αλλά νομίζει ότι οι
πολίτες έχουν ξεχάσει ότι στα τεσσεράμισι
χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα επέβαλε 29
φόρους. Να θυμίσουμε:
� Αύξηση των συντελεστών φόρων εισοδήμα-

τος για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
� Μείωση αφορολόγητου ορίου από τα 9.545

ευρώ στα 5.681 ευρώ.
� Αύξηση του ΦΠΑ από το 23% στο 24% και με-

τάταξη προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας
κατανάλωσης από τον μειωμένο συντελεστή
του 13% στον συντελεστή 24%.

� Κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά
του Αιγαίου.

� Κατάργηση των φοροαπαλλαγών για ιατρι-

κές δαπάνες και της έκπτωσης φόρου 1,5%
για μισθωτή εργασία.

� Αύξηση προκαταβολής φόρου για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις από το 55% στο 100%.

� Αύξηση του ΕΝΦΙΑ στα οικόπεδα καθώς και
του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.

� Επιβολή φόρου 10% στη συνδρομητική τηλε-
όραση και 5% στη σταθερή τηλεφωνία.

� Επιβολή φόρου στο κρασί.
� Επιβολή φόρου διαμονής σε ξενοδοχεία και

ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Θα ήταν άδικο για την παρούσα κυβέρνηση

να μην παραδεχθούμε ότι από την πρώτη
στιγμή που ανέλαβε την εξουσία άρχισε να
υλοποιεί την προεκλογική της δέσμευση για
μείωση φόρων. Και συνέχισε να το πράττει
και στη διάρκεια της πανδημίας αλλά και τώ-
ρα που κυριαρχεί η ενεργειακή κρίση. Τα μέ-
τρα που ελήφθησαν στα δύο χρόνια της παν-
δημίας για τη στήριξη των νοικοκυριών αγγί-
ζουν τα 43 δισ. ευρώ, ενώ για την απάλυνση
των συνεπειών από τις ενεργειακές ανατιμή-
σεις έχουν ήδη ληφθεί μέτρα που ξεπερνούν
τα 2 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε μεταξύ άλλων:
� Μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%

από το καλοκαίρι του 2019 και επιπλέον μεί-
ωση κατά 13% από φέτος.

� Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συν-
τελεστή στα φυσικά πρόσωπα από το 22% στο
9%.

� Μείωση του φόρου εισοδήματος των επιχει-
ρήσεων από το 29% στο 22%.

� Μείωση του συντελεστή παρακράτησης φό-
ρου για τα μερίσματα από το 10% στο 5%.

� Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυ-

σικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα από το 100% στο 55%, και για
τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80%.

� Κατάργηση του φόρου γονικών παροχών -
δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για
ακίνητες και κινητές αξίες, έως 800.000 ευ-
ρώ.

� Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1+3
ποσοστιαίες μονάδες.

� Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό το-
μέα για το 2021 και το 2022.

� Μείωση του τέλους συνδρομητών κινητής
τηλεφωνίας και κατάργησή του για τους νέ-
ους έως 29 ετών.

� Επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
στις μεταφορές, στον καφέ και στα μη αλ-
κοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους,
στο τουριστικό πακέτο, στα γυμναστήρια και
στις σχολές χορού, έως τον Ιούνιο του 2022.

� Μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λι-
πάσματα στο 6%.
Μέσα σε αυτό το τοπίο, η κυβέρνηση συνεχί-

ζει να ασκεί μια ρεαλιστική και αξιόπιστη πολι-
τική που κερδίζει την εμπιστοσύνη των διε-
θνών αγορών.

Το ζήτημα, όμως, είναι η πολιτική αυτή να
φτάσει άμεσα, το συντομότερο δυνατόν, και
στις τσέπες των πολιτών, που βλέπουν τον οι-
κογενειακό τους προϋπολογισμό να ανατρέπε-
ται και τα έξοδα να εκτοξεύονται σε μη διαχει-
ρίσιμα, πλέον, ύψη. Γιατί όσο συμβαίνει αυτό
τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι πάσης φύσεως επιρ-
ρεπείς στον λαϊκισμό πολιτικοί θα βρίσκουν
εύφορο έδαφος να αναπτύξουν πολιτικές πα-
ραπλάνησης της κοινωνίας.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Κοίτα ποιος μιλάει για φοροαπαλλαγές…

Ο Αλέξης Τσίπρας
δεν έχει διδαχθεί

από όσα έχουν
συμβεί τα

τελευταία χρόνια
και, κυρίως,

παραμένει ίδιος
και απαράλλακτος
στη νοοτροπία του

επηρεασμού των
λαϊκών μαζών

μέσω υποσχέσεων
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