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Γ
ια τη μεγαλύτερη γεωστρατηγική κρίση από
το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην
Ευρώπη κάνουν λόγο δυτικά ΜΜΕ, τονίζον-

τας τις ιστορικές διαστάσεις της σύγκρουσης στην
Ουκρανία. Ευρωπαϊκές εφημερίδες και ΜΜΕ εκπέμ-
πουν μια αγωνία που θυμίζει τις παραμονές του πο-
λέμου στη Γιουγκοσλαβία, τη δεκαετία του ’90. Τότε
τα υπό ΝΑΤΟϊκή διοίκηση γερμανικά μαχητικά βομ-
βάρδισαν για πρώτη φορά μετά το 1945 ευρωπαϊκό
έδαφος στη Σερβία. Και τώρα 190.000 Ρώσοι στρα-
τιώτες έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα της Ουκρανίας,
περιμένοντας την εντολή του Πούτιν για να εισβά-
λουν σε εδάφη της πρώην σοβιετικής αυτοκρατο-
ρίας, στην καρδιά της Ευρώπης.

Είναι πράγματι μια ιστορική στιγμή. Για πρώτη
φορά μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η Δύση και η
Ρωσία βρίσκονται αντιμέτωπες σε μια σύγκρουση
που μπορεί να οδηγήσει σε μια «νέα Γιάλτα», σε
έναν νέο διακανονισμό για τις σφαίρες επιρροής
στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ένας νοσταλγός ρεβιζιο-
νιστής που θεωρεί την Ουκρανία ως αναπόσπαστο
μέρος της ιστορικής Ρωσίας και την απώλειά της ως
σύμβολο της ήττας της στον Ψυχρό Πόλεμο. Σκοπός
του είναι να ανοικοδομήσει μια ρωσική σφαίρα επιρ-
ροής στην Ανατολική Ευρώπη, και η Ουκρανία είναι
«το μεγάλο τρόπαιο». Να γιατί ο Πούτιν τη χαρακτή-
ρισε «αρχαίο ρωσικό έδαφος», και να γιατί δεν θα δι-

στάσει να κάνει πόλεμο για να μην την αφήσει ποτέ
να πέσει στην αγκαλιά της ΕΕ και, κυρίως, του ΝΑΤΟ.

Για να τελειώσει η αντιπαράθεση, ο Πούτιν θέλει το
ΝΑΤΟ να υποσχεθεί ότι δεν θα αποδεχτεί ποτέ την
Ουκρανία ως μέλος. Θέλει η Συμμαχία να αποσυρθεί
από χώρες της «πρώτης γραμμής» όπως η Πολωνία,
η Ρουμανία και η Βουλγαρία, πρώην μέλη του Συμ-
φώνου της Βαρσοβίας. 

Και γίνεται ακόμη πιο φιλόδοξος, θέλοντας να
επανασχεδιάσει την «αρχιτεκτονική ασφαλείας» της
Ευρώπης, για να αποκαταστήσει την επιρροή της Ρω-
σίας και να επεκτείνει τη γεωπολιτική της εμβέλεια.
Στα περισσότερα από αυτά οι ΗΠΑ λένε όχι, εξ ου και
η σημερινή κρίση.
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Την απολογία του μέσω υπομνήματος και χωρίς αυτο-
πρόσωπη παρουσία επέλεξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νί-
κος Παππάς. Ο πρώην υπουργός, που αντιμετωπίζει την
πλημμεληματική κατηγορία της παράβασης καθήκοντος
για τον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών του 2016, κατέθε-
σε μέσω του συνηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη απολο-
γητικό υπόμνημα και εμφανίστηκε στο γραφείο της ανα-
κρίτριας του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών
Ευδοξίας Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη.

Σε δήλωσή του έκανε λόγο για απόπειρα εργαλειοποί-

ησης της Δικαιοσύνης, στην οποία δεν επιθυμεί να συμβά-
λει, αλλά και για «κατασκευασμένες κατηγορίες» από πο-
λιτικούς του διώκτες. 

«Από τη διαδικασία της κύριας ανάκρισης δεν προέκυψε
τίποτα καινούργιο. Αναμοχλεύθηκαν απλώς και μόνον οι
γνωστοί ψευδείς ισχυρισμοί και αναδείχτηκαν γεγονότα
που αδιαμφισβήτητα αποδεικνύουν ότι υπερασπίστηκα το
δημόσιο συμφέρον, εκεί που για πολλά χρόνια άλλοι πολι-
τικοί και δημόσιοι λειτουργοί το άφηναν χωρίς προστασία
να κάμπτεται υπό το βάρος και προς όφελος ιδιωτικών

συμφερόντων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παππάς.
Αναμενόμενη χαρακτήρισε τη δίωξη του Νίκου Παπ-

πά ο συνήγορός του Γιάννης Μαντζουράνης, λέγοντας:
«Ο Νίκος Παππάς ως αρμόδιος υπουργός της κυβέρνη-
σης Τσίπρα συγκρούστηκε με το σκληρό σύστημα δια-
πλοκής για να βάλει τάξη στο άναρχο ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο. Το να πιστεύεις ότι στο καθεστώς τού εκ Κρήτης
Μητσοτάκη δεν θα τον στείλουν κατηγορούμενο είναι
σαν να περιμένεις να μη σου επιτεθεί ο Μινώταυρος
επειδή είσαι χορτοφάγος».

Με υπόμνημα η απολογία Παππά για τον διαγωνισμό με τις τηλεάδειες

Της Σοφίας Σπίγγου 

«Φ
ωτιές» άναψε στο πολιτικό
σκηνικό η δημοσιοποίηση
ηχητικού ντοκουμέντου
στο οποίο καταγρά-

φεται συνομιλία του Ανδρέα Βγε-
νόπουλου με γυναίκα επιχειρη-
ματία, στην οποία φέρεται να εί-
χε αναφερθεί και το 2016, όταν
κατήγγειλε για απόπειρα εκβια-
σμού την τότε πρόεδρο του Αρείου
Πάγου Βασιλική Θάνου.

Η συνομιλία, η οποία ήρθε στο φως από
την ιστοσελίδα iefimerida, φέρεται να
ηχογραφήθηκε στο γραφείο του επιχει-
ρηματία κατά τη διάρκεια συνάντησης με
την επιχειρηματία Δ.Μ., η οποία σύμφωνα
με τις καταγγελίες του Ανδρέα Βγενόπου-
λου -που έφυγε από τη ζωή το 2016- ήταν
έμπιστη φίλη της Βασιλικής Θάνου και με-
τέφερε το αίτημά της για χρήματα μέσω
«βιβλίων», τα οποία θα εισέπραττε ο δικη-
γόρος γιος της. Στο ηχητικό απόσπασμα ο
Ανδρέας Βγενόπουλος αναφέρει για τη

Βασιλική Θάνου ότι «ήθελε τα βιβλία από
την πρώτη συνάντηση», με τη φίλη της να
του απαντά «Ναι, φυσικά. Φυσικά. Και νό-
μιζε μάλιστα ότι σας το είπα». 

Σημειώνεται ότι την επίμαχη περίοδο
κρινόταν η έκδοση δύο στενών

συνεργατών του, στελεχών της
MIG, από την Ελλάδα στην
Κύπρο. Μάλιστα, στην ηχο-
γραφημένη συνομιλία, η
Δ.Μ. αναφερόμενη στον γιο

της κυρίας Θάνου λέει: «Και
μάλιστα μου έλεγε ότι ο Τσίπρας

άμα ήθελε έπαιρνε τους ίδιους τους δι-
καστές και τους έλεγε την επιθυμία του».
Τότε, ο επιχειρηματίας αντέδρασε λέγον-
τας πως η κυρία Θάνου φαίνεται να παίρ-
νει εντολές από τούς Δημήτρη Παπαγγε-
λόπουλο και Προκόπη Παυλόπουλο, με τη
Δ.Μ. να απαντά πως η Θάνου τους επέλεξε
για τις θέσεις που βρέθηκαν. «Το ξέρω
εγώ, η ίδια με είχε πάρει, δεν το άκουσα
από ράδιο αρβύλα, και αυτή έβαλε τον
Παυλόπουλο… και αυτή έβαλε τον Πα-
παγγελόπουλο». 

Για «άθλια συκοφαντία» έκανε λόγο σε
ανακοίνωσή της η Βασιλική Θάνου, σημει-
ώνοντας ότι «σε περίοδο που ο κόσμος
αγωνιά για το πώς θα πληρώσει το ρεύμα,
το πετρέλαιο, τη βενζίνη και όλα τα είδη
πρώτης ανάγκης, που οι τιμές
τους ανεβαίνουν καθημερι-
νά, κάποιοι, εξυπηρετών-
τας συγκεκριμένα πολιτι-
κά πρόσωπα, προσπα-
θούν να αποπροσανατο-
λίσουν τους πολίτες από
τα σοβαρά καθημερινά τους
προβλήματα, εμπλέκοντας το
όνομά μου σε υπόθεση διαφθοράς». Μά-
λιστα, η ίδια ξεκαθάρισε ότι θα κινηθεί νο-
μικά εναντίον όσων ανακυκλώνουν την
υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι έχει αρ-
χειοθετηθεί. 

Είχε εμπλέξει και Παπαγγελόπουλο 
Σημειώνεται ότι ο Ανδρέας Βγενόπου-

λος είχε βάλει στο «κάδρο» και τον τότε
αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημή-
τρη Παπαγγελόπουλο, καταγράφοντας

σειρά γεγονότων που αφορούσαν τις δικα-
στικές του περιπέτειες. Ο τελευταίος κα-
λείται πλέον σε απολογία στις 15 Μαρτίου
2022 στην υπόθεση για τις καταγγελλόμε-
νες παρεμβάσεις του στο έργο της Δικαιο-
σύνης την περίοδο δικαστικής διερεύνη-

σης του σκανδάλου της φαρμακοβιο-
μηχανίας Novartis από τους εισαγγε-
λείς διαφθοράς αλλά και σε σειρά
άλλων υποθέσεων μεταξύ των
οποίων και του επιχειρηματία Σάμ-

πυ Μιωνή. Ο κ. Παπαγγελόπουλος
μεταξύ άλλων κατηγορείται για ηθική

αυτουργία σε κακουργηματική κατάχρηση
εξουσίας, ηθική αυτουργία σε παράβαση
καθήκοντος, απόπειρα εκβίασης και δω-
ροληψία πολιτικού αξιωματούχου.

Η συνομιλία είχε αναφερθεί και
το 2016, όταν κατήγγειλε για
απόπειρα εκβιασμού την τότε
πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Ηχητικό ντοκουμέντο
Βγενόπουλου «καίει» 
Θάνου και κύριο Μίμη 
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Ο
ι αποκαλύψεις από το ηχητικό
ντοκουμέντο αποτυπώνουν το έν-
τονο παρασκήνιο της διαπλοκής
λειτουργών της Δικαιοσύνης με

επιχειρηματίες και των εκβιαστικών πιέσεων
που υπήρχαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ
καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει για όσα
ακούγεται να λέει ο Ανδρέας Βγενόπουλος
και στα οποία εμπλέκονται ανώτατοι δικαστι-
κοί λειτουργοί. «Εκβιασμοί, μεσολαβήσεις,
“βιβλιοθήκες”, χρηματισμοί και διώξεις ακέ-
ραιων δικαστών που δεν υπηρετούσαν τα σχέ-
διά τους συνθέτουν ένα θλιβερό παρασκήνιο
σε υποθέσεις μείζονος οικονομικού ενδιαφέ-
ροντος που παραπέμπουν σε άλλα καθεστώτα
και όχι σε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου», τονί-
ζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Στην Πειραιώς υποστηρίζουν πως επί κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μεγαλουργούσαν τα παρα-
δικαστικά κυκλώματα με την ανοχή του Αλέξη
Τσίπρα, τα οποία είχαν μοναδικό σκοπό τη
στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων αλλά και
τον εκβιασμό επιχειρηματιών για εκκρεμείς
υποθέσεις τους στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, τονίζουν πως «ο κ. Τσίπρας δεν
μπορεί να κρύβεται άλλο» και θέτουν μια σει-
ρά από ερωτήματα προς τον πρόεδρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όπως για το αν γνώριζε τη δράση τής τό-
τε προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής
Θάνου, η οποία έγινε υπηρεσιακή πρωθυ-
πουργός και νομική του σύμβουλος και στη
συνέχεια διορίστηκε πρόεδρος στην Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού. «Τον απασχόλησε ποτέ,
όταν την τοποθετούσε σε υψηλές θέσεις, ότι
επί προεδρίας της κυρίας Θάνου η μηνυτήρια
αναφορά που κατέθεσε ο επιχειρηματίας σε
βάρος της για εκβίαση αρχειοθετήθηκε με
συνοπτικές διαδικασίες χωρίς καν να λη-
φθούν οι καταθέσεις μαρτύρων που είχαν
προταθεί;».

Στην Πειραιώς κατηγορούν την αξιωματική
αντιπολίτευση πως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει
καμία αναφορά στην ουσία των καταγγελιών
Βγενόπουλου, αλλά αντιθέτως επιτίθεται στην
κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουρ-
γό. «Με αυτό τον τρόπο δείχνει ότι ο κ. Τσίπρας
εξακολουθεί να καλύπτει πλήρως την κυρία
Θάνου, τον κ. Παπαγγελόπουλο και τις πρακτι-
κές τους κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», το-
νίζει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Τι απαντά η Κουμουνδούρου
«Όσο βλέπει τον κλοιό να σφίγγει, τόσο θα

επιλέγει πυροτεχνήματα και αντιπερισπα-
σμούς», απαντά από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ
με ανακοίνωσή του. «Το δημοσίευμα της ιστο-

σελίδας iefimerida.gr για την υπόθεση Βγε-
νόπουλου, την οποία επανέφερε σήμερα (σ.σ.:
χθες) στο προσκήνιο προφανώς κατ’ εντολή
του Μεγάρου Μαξίμου, όπως φαίνεται και από
την εσπευσμένη ανακοίνωση της ΝΔ, αφορά
μια γνωστή υπόθεση η οποία έχει εξεταστεί
από τη Δικαιοσύνη ήδη από το 2016. Αν υπάρ-
χει οποιοδήποτε νέο στοιχείο, οφείλουν οι κά-
τοχοί του να το δώσουν άμεσα στη Δικαιοσύ-
νη, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να αξιο-
λογήσει την αξιοπιστία και τη σοβαρότητά
του», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Από εκεί και πέρα, όσο το καθεστώς Μη-
τσοτάκη θα βλέπει τον κλοιό να σφίγγει τόσο
θα επιλέγει πυροτεχνήματα και αντιπερισπα-
σμούς, μήπως και ξεφύγει η δημόσια συζήτη-
ση από την ακρίβεια, τη λεηλασία στο Δημόσιο
με τα 7 δισ. απευθείας αναθέσεων, την οργή
των πολιτών και τις καταγγελίες ακόμη και
“γαλάζιων” ευρωβουλευτών για τις διώξεις
δικαστών και δημοσιογράφων, που μας συγ-
κρίνουν με την Ουγγαρία του Όρμπαν», ση-
μειώνει.

Την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει η Πει-
ραιώς: «Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν βρίσκει να πει ΜΙΑ λέξη για την ου-
σία όσων αποκαλύπτονται στην επίμαχη συ-
νομιλία! Ούτε μια λέξη για τους εκβιασμούς,
τις “βιβλιοθήκες”, τους χρηματισμούς που πε-
ριγράφονται!». «Αντί να απαντήσει, επιτίθεται
στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυ-
πουργό. Με αυτό τον τρόπο δείχνει ότι ο κ. Τσί-
πρας εξακολουθεί να καλύπτει πλήρως την
κυρία Θάνου, τον κ. Παπαγγελόπουλο και τις
πρακτικές τους κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ», ήταν η νέα ανακοίνωση της ΝΔ. 

Παρέμβαση της Δικαιοσύνης ζητά το ΚΙΝΑΛ
«Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναδει-

κνύουν -με αποκρουστικές λεπτομέρειες- ότι πρόσωπα που βρίσκον-
ταν πολύ κοντά στον κ. Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμ-
μετείχαν σε ένα ολόκληρο δίκτυο εκβιασμών και υπόγειων συναλλα-
γών με επιχειρηματικά συμφέροντα», υπογραμμίζει το ΚΙΝΑΛ με
αφορμή την αποκάλυψη της συνομιλίας Βγενόπουλου με τη φίλη της
κυρίας Θάνου. «Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει στην ανάγκη να υπάρξει
άμεση και σε βάθος διερεύνηση από την ελληνική Δικαιοσύνη. Να πέ-
σει άπλετο φως σε μια σκοτεινή υπόθεση που εξακολουθεί έως σήμερα
να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της Πολι-
τείας. Είναι ζήτημα διαφάνειας και δημοκρατίας».

ΝΔ: «Ο Τσίπρας
δεν μπορεί να
κρύβεται άλλο»

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η Πειραιώς κάνει λόγο για
«εκβιασμούς, μεσολαβήσεις,
“βιβλιοθήκες”, 
χρηματισμούς και διώξεις
ακέραιων δικαστών»

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Σ
ε ρυθμούς Συνεδρίου κινείται η ΝΔ,
με την οργανωτική επιτροπή να κα-
ταρτίζει εκ νέου το πρόγραμμα των
προσυνεδριακών διασκέψεων που

θα πραγματοποιηθούν, καθώς η έξαρση της
πανδημίας τον Δεκέμβριο δεν επέτρεψε τη
διεξαγωγή του 14ου Συνεδρίου του κόμμα-
τος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τελικά από
τις 6 έως τις 8 Μαΐου στο Metropolitan Expo,
στον εκθεσιακό χώρο του αεροδρομίου.

Παράλληλα, η θεματολογία έχει ανατρα-
πεί, καθώς τη θέση της υγειονομικής κρίσης
-που μέχρι τότε ήταν το νούμερο ένα ζήτημα
που απασχολούσε τους πολίτες- έχουν πάρει
πλέον η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια που
πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες,
θα πραγματοποιηθούν τρία προσυνέδρια
στην περιφέρεια, ενώ περίπου ανάλογος θα
είναι ο αριθμός των συνδιασκέψεων που θα
γίνουν στην Αττική, όπου θα δοθεί έμφαση
σε περιοχές των λαϊκών στρωμάτων. 

Οι συντονιστές
Τον συντονισμό του Συνεδρίου έχουν ανα-

λάβει ο γραμματέας του κόμματος Παύλος
Μαρινάκης μαζί με τον γενικό διευθυντή της
ΝΔ και πρόεδρο του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκο,
οι οποίοι βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με
τον διευθυντή του πρωθυπουργικού Γρηγό-
ρη Δημητριάδη, ο οποίος έχει την ευρύτερη
εποπτεία. Πρόεδρος του 14ου Συνεδρίου εί-

ναι ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος
της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ένα πρόσω-
πο που γνωρίζει όσο κανείς άλλος από τέτοι-
ου είδους κομματικές διαδικασίες. 

Έμφαση στους νέους και την οικονομία 
Στόχος του πρωθυπουργού και προέδρου

του κόμματος είναι να παρουσιάσει τα επι-
τεύγματα της κυβέρνησης που πραγματο-
ποιήθηκαν σε όλους τους τομείς, μέσα σε

πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας των προ-
βλημάτων της πανδημίας και της ενεργει-
ακής κρίσης. Παράλληλα θα περιγράψει τον
οδικό χάρτη για την επόμενη τετραετία, κα-
θώς την περίοδο διεξαγωγής του Συνεδρίου
στην κυβέρνηση θα απομένει περίπου ένας
χρόνος για την ολοκλήρωση της θητείας της
και τη διεξαγωγή εκλογών. 

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί
στους νέους, καθώς είναι μια εκλογική δεξα-

μενή στην οποία η ΝΔ παραδοσιακά δεν είχε
σημαντική επιρροή. Ωστόσο οι πρωτοβου-
λίες που έχει αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης δείχνουν να αλλάζουν το σκηνικό. Δεν
ήταν τυχαίο πως οι περισσότερες εξαγγελίες
του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αφορούσαν
τους νέους, οι οποίοι για πρώτη φορά καθόν-
τουσαν στην πρώτη σειρά των θέσεων στο
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. 

Ένας ακόμη τομέας που θα απασχολήσει
τα προσυνέδρια είναι η πορεία της οικονο-
μίας και τα μέτρα στήριξης που πήρε η κυ-
βέρνηση για τα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και
της μεσαίας τάξης μέσω των φοροελαφρύν-
σεων και της διπλής αύξησης του κατώτατου
μισθού. 

Οι θεματικές ενότητες 
Οι θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνουν

τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολι-
τών, τις νέες επενδύσεις, τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό του κράτους, την κλιματική κρί-
ση, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυ-
βέρνησης, τις αμυντικές συμφωνίες και τη
σημαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας
της. Παράλληλα το Συνέδριο της ΝΔ θα έχει
και οικολογικό αποτύπωμα, καθώς η κατα-
νάλωση χαρτιού θα περιοριστεί σημαντικά,
ενώ οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο υλικό του Συνεδρίου μέσα
από έναν ηλεκτρονικό φάκελο.

Στους ρυθμούς του Συνεδρίου η ΝΔ 

«Δύο πράγματα με στεναχώρησαν. Οι σύντροφοι και τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που δεν σκέφτηκαν πως πρό-
κειται για κακή διατύπωση και πως μάλλον άλλο ήθελα να
πω», δήλωσε σε νέα συνέντευξή του ο πρώην υπουργός Οι-
κονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας στο Mega
αυτή τη φορά και στη Νίκη Λυμπεράκη.

Μετά τον σάλο από τη συνέντευξη στην «Καθημερινή», ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος έκανε λόγο για άστοχες διατυπώ-
σεις, λέγοντας εν συνεχεία πως θέλει να υποστηρίζει τα λε-
γόμενά του. Ο κ. Τσακαλώτος εξήγησε ότι δεν έγινε ξαφνι-
κά ελιτιστής, επειδή επικαλέστηκε στην επίμαχη συνέντευ-
ξη τις σπουδές του σε αγγλικό πανεπιστήμιο, ενώ απαντών-
τας στα περί ανασφάλειας που είχε καταλογίσει στον κ. Τσί-
πρα, σημείωσε πως το νόημα της φράσης ήταν ότι ο πρό-

εδρος του κόμματος δεν αμφισβητείται από κανέναν. Προ-
σπαθώντας εμφανώς να μαζέψει ό,τι μαζεύεται, ο πρώην
υπουργός Οικονομικών, σχολιάζοντας τη δική του δήλωση
ότι ο πρόεδρος Τσίπρας δεν ξέρει να διαλέγει συμβούλους
-ενώ ο κ. Μητσοτάκης ξέρει, ήταν η αρχική του δήλωση-,
ανέφερε πως ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλη
φράση και πως αυτό που εννοεί δεν διαφέρει από εκείνο
που είχε πει ο ίδιος ο Τσίπρας παλαιότερα, «πως δεν διαλέ-
γει πάντα τα σωστά πρόσωπα».

Μέσα στις επεξηγήσεις και τα άλλοθι περί κακών ελληνι-
κών, ο πρώην υπουργός Οικονομικών πέταξε πάλι την μπη-
χτή του για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε, τονίζοντας ότι
είναι καλό για κάθε ηγεσία να έχει ανθρώπους που «να λέ-
νε αυτά που πιστεύουν και να μην προσπαθούν μόνο να γί-

νουν αρεστοί», ενώ για το «τακτικιστής» που απέδωσε στον
Τσίπρα διευκρίνισε πως δεν το είπε κακοπροαίρετα…

Στήριξη από τον Νίκο Φίλη
Χείρα βοηθείας έσπευσε να δώσει στον καλό του φίλο ο

πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης. Ανέφερε μάλιστα
πως «αν υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, θα είχε κάποια
αξία να κουβεντιάζαμε μια τέτοιου είδους διαδικασία. Αλλά
με έναν υποψήφιο να τρέχει τώρα, να γίνεται μια ψηφοφο-
ρία με 70, 100, 200 χιλιάδες ανθρώπους, δεν νομίζω ότι εί-
ναι κάτι το οποίο δημιουργεί συνθήκες μιας ουσιαστικής
συμμετοχής. Αυτό είπε ο Τσακαλώτος και όχι ότι είναι ανα-
σφαλής ο Τσίπρας, όπως λέγεται», υπογράμμισε ο πρώην
υπουργός Παιδείας.

Ευκλείδης Τσακαλώτος: «Με στεναχώρησαν οι σύντροφοι και τα ΜΜΕ»

Θα διεξαχθεί από τις 6 έως 
τις 8 Μαΐου στο Metropolitan
Expo - Έμφαση στους νέους
και την οικονομία 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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SOS Ανδρουλάκη για «παρενέργειες» από τη ρωσοουκρανική κρίση 

Να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τα θέματα αιχμής, για
τα οποία βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής από τους πο-
λιτικούς αντιπάλους, επιχείρησε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης
με συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Real FM. Παράλληλα,
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ άδραξε την ευκαιρία για να
επικοινωνήσει τις απόψεις του για μια σειρά κρίσιμων ζητη-
μάτων για τη χώρα. 

Δεν έκρυψε τη δυσφορία του για τους χειρισμούς της ΕΕ
στην κρίση Ρωσίας - Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι «έπρε-
πε οι κύριοι Σολτς και Μακρόν να πάνε μαζί στον κ. Πούτιν
και στον κ. Μπάιντεν. Να δείξουν ένα κοινό στρατηγικό σχέ-
διο αντιμετώπισης αυτής της κλιμάκωσης. Δυστυχώς ο κ.
Μπορέλ και η κυρία Φον ντερ Λάιεν είναι κατώτεροι των πε-
ριστάσεων».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συλλογισμός του αναφορικά
με την επιβολή κυρώσεων προς την Τουρκία, τονίζοντας με-

ταξύ άλλων πως «όσο υπάρχει ομοφωνία σε θέματα κυρώ-
σεων και κοινής εξωτερικής πολιτικής τόσο η Ευρώπη θα
έχει μια πολυφωνία που δημιουργεί χαραμάδες για διάφο-
ρους παίκτες της ευρύτερης περιοχής να κάνουν κινήσεις
σε βάρος της Ευρώπης. Όταν κοιτάς βραχυπρόθεσμα και όχι
μακροπρόθεσμα, δυστυχώς τα βρίσκεις όλα μπροστά σου». 

Για Ρέγκλινγκ
Στα εσωτερικά μέτωπα, ερωτηθείς για την

τοποθέτηση Ρέγκλινγκ, ο οποίος άνοιξε
εκ νέου ζήτημα υψηλού χρέους, ο κ. Αν-
δρουλάκης χτύπησε καμπανάκι λέγον-
τας ότι «κινδυνεύουμε από όλες τις αλ-
λαγές που συμβαίνουν στην Ευρώπη
και τον κόσμο, αν δεν έχουμε στρατηγι-
κή αντιμετώπισης των νέων προκλήσε-
ων. Η Ελλάδα πρέπει τα επόμενα χρόνια
να έχει μια ισχυρή ανάπτυξη, της τάξεως του
2%-3% σταθερά, για να μη ζήσει νέες περιπέτει-
ες». Για την ακρίβεια που καλπάζει εστίασε την προ-
σοχή του στην ανάγκη αύξησης του κατώτατου μισθού, ενώ
σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και το

υψηλό δημοσιονομικό κόστος που επικαλείται η κυβέρνη-
ση, τόνισε πως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε για τον
Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, υπάρχει υπεραπόδοση φορο-
λογικών εσόδων.

Για εκλογές
Στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και το

ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ισχυρίστηκε
πως «εμείς είμαστε έτοιμοι όποτε και αν γί-

νουν εκλογές. Άλλωστε, είμαστε το μόνο
κόμμα που δημοσκοπικά ανεβαίνει, την
ώρα που πέφτουν και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ».

Ερωτηθείς, τέλος, για τη σχέση επι-
κοινωνίας με τους πρώην προέδρους

του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης επι-
χείρησε να αποφύγει τον «εσωκομματικό

ύφαλο» με ένα μήνυμα ενότητας: «Τιμώ
όλους τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, όλες τις

ηγεσίες και τους αγώνες που έδωσαν κάτω από δύ-
σκολες συνθήκες για την παράταξή μας και πάνω από όλα
για τη χώρα».

Μ
ε ένα ακόμη επεισόδιο τροφο-
δότησε η τουρκική προκλητικό-
τητα στο Αιγαίο το σίριαλ των
ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Τουρκικό αλιευτικό, στο οποίο επέβαιναν
τρία άτομα, εντοπίστηκε από πλωτό σκάφος
του Λιμενικού εντός των ελληνικών χωρι-
κών υδάτων περίπου στις 6 το απόγευμα της
Τρίτης βορειοδυτικά των Οινουσσών.

Αρχικά οι άνδρες του Λιμενικού ενημέ-
ρωσαν τους Τούρκους ψαράδες με τις προ-
βλεπόμενες συστάσεις, τόσο μέσω VHS όσο
και διά ζώσης, ότι πρέπει να αποχωρήσουν,
γυρνώντας πίσω στα τουρκικά χωρικά ύδα-
τα. «Είσαι στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Φύ-
γε», ήταν η εντολή που έδωσαν οι λιμενικοί.
Οι Τούρκοι ψαράδες όχι μόνο δεν... υπάκου-
σαν, αλλά επιχείρησαν να εμβολίσουν το
σκάφος του Λιμενικού. Ειδικότερα, το τουρ-
κικό αλιευτικό έκανε επικίνδυνους ελιγ-
μούς προς το πλωτό σκάφος του Λιμενικού,
με το πλήρωμά του μάλιστα να δείχνει τις
διαθέσεις του προχωρώντας σε ρίψη βαρέ-
ων αντικειμένων (πέτρες κ.λπ.).

Συνεχίζουν τις προκλήσεις
Η θρασύτατη ενέργεια των Τούρκων δεν

ανησύχησε ιδιαίτερα το ελληνικό Λιμενικό,
που είναι άλλωστε συνηθισμένο σε τέτοια...
παιχνίδια, και περιορίστηκε για αρχή στην
ενημέρωση με σήματα. Οι Τούρκοι όμως συ-
νέχισαν τις προκλήσεις με αποτέλεσμα οι
Έλληνες λιμενικοί να ρίξουν προειδοποιητι-
κές βολές και οι Τούρκοι να αποχωρήσουν
με ανατολική πορεία για τα παράλια της Μι-
κράς Ασίας.  Το Λιμενικό Σώμα σε ανακοίνω-

ση που εξέδωσε παραθέτει αναλυτικές πλη-
ροφορίες για το συμβάν, ενώ επιβεβαιώνον-
ται και όσα γράφονταν για «προκλητική συμ-
περιφορά» των Τούρκων ψαράδων. Αναλυτι-
κά, η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:
«Περί ώρα 18.00 χθες (σ.σ.: προχθές) εντοπί-
στηκε από πλωτό περιπολικό του ΛΣ -
ΕΛΑΚΤ τουρκικό αλιευτικό σκάφος να αλι-
εύει εντός ελληνικών χωρικών υδάτων στη
θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου - Οινουσσών.
Άμεσα πραγματοποιήθηκαν επανειλημμέ-
νως οι προβλεπόμενες συστάσεις, μέσω
VHF και διά ζώσης, από το πλήρωμα του πε-
ριπολικού σκάφους ΛΣ - ΕΛΑΚΤ προς το
τουρκικό αλιευτικό να απομακρυνθεί από τα
ελληνικά χωρικά ύδατα χωρίς αποτέλεσμα.

Παρά τις συστάσεις, το τουρκικό αλιευτικό
κινήθηκε με επικίνδυνους ελιγμούς προς το
πλωτό περιπολικό του ΛΣ - ΕΛΑΚΤ με σκοπό
να το εμβολίσει. Επιπροσθέτως το πλήρωμα
του αλιευτικού, πλησιάζοντας το περιπολικό
σκάφος ΛΣ - ΕΛΑΚΤ, προέβη στη ρίψη δια-
φόρων βαρέων αντικειμένων (πέτρες κ.λπ.).
Κατόπιν αυτών, πραγματοποιήθηκε ρίψη
προειδοποιητικών βολών στον αέρα και σε
ασφαλή τομέα από το περιπολικό σκάφος ΛΣ
- ΕΛΑΚΤ, με αποτέλεσμα το τουρκικό αλιευ-
τικό σκάφος να αποχωρήσει με ανατολική
πορεία για τα έναντι τουρκικά παράλια».

Από τουρκικής πλευράς διακινείται ο
ισχυρισμός ότι από τους πυροβολισμούς
τραυματίστηκε ένας Τούρκος ψαράς, με την

τουρκική ακτοφυλακή μάλιστα να μιλά για
«έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»… Ωστό-
σο, αποδεικνύεται πως η Άγκυρα επενδύει
στην ένταση τη δεδομένη στιγμή, εγείροντας
με κάθε τρόπο θέμα αμφισβήτησης των ελ-
ληνικών νησιών και νησίδων. 

Το Λιμενικό «φρέναρε»
τα τουρκικά νταηλίκια

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Η θρασύτατη πρόκληση
βορειοδυτικά των Οινουσσών
από ψαράδες και η
«απάντηση» του ελληνικού
πληρώματος 



ΆΆρωμα γυναίκας στην
επικοινωνία του ΚΙΝΑΛ
Σας είχα ενημερώσει σε ανύποπτο χρόνο
ότι η επικοινωνία του ΚΙΝΑΛ επί αρχηγίας
Νίκου Ανδρουλάκη θα έχει γυναικείο άρω-
μα. Πληροφορούμαι, λοιπόν, ότι ο κ. Αν-
δρουλάκης έχει ήδη δώσει τα χέρια
με την έμπειρη πολιτική συντά-
κτρια του ΑΝΤ1 Στεφανία Μου-
ρελάτου, η οποία, εκτός συγ-
κλονιστικού απροόπτου, ετοι-
μάζεται να αναλάβει το κρίσι-
μο πόστο της διευθύντριας
επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ. Ο νέος
αρχηγός εύλογα δίνει μεγάλη ση-
μασία στην ανάγκη ανανέωσης στην εικόνα
του κόμματος, η οποία, ως γνωστόν, περνά-
ει από την επικοινωνία. 

Έχουν βρει τον μπελά
τους με τον Ανδρουλάκη
Και μιας και ο λόγος για την επικοινωνία του
ΚΙΝΑΛ, πληροφορούμαι από πολύ έμπιστη
πηγή ότι οι βουλευτές και τα στελέχη του
κόμματος έχουν βρει τον μπελά τους με τον
Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι τρελός
φαν των τηλεοπτικών εκπομπών (με ιδιαίτε-
ρη αγάπη στις πρωινές και μεσημεριανές)
και τις παρακολουθεί απ’ όπου
βρίσκεται. Και από το κινητό
του. Και όταν βλέπει τηλεο-
πτικό πολιτικό πάνελ στο
οποίο δεν συμμετέχει εκ-
πρόσωπος από το ΚΙΝΑΛ,
παίρνει τηλέφωνο τους συνερ-
γάτες του και τους ψέλνει τον
εξάψαλμο. Ο ίδιος αναπτύσσει συστη-
ματικά το τελευταίο διάστημα προσωπικές
επαφές με τηλεπερσόνες, διότι ποντάρει
πολλά στις προσωπικές επαφές. Τελευταί-
ως μάλιστα έχει αποκτήσει καθημερινό δί-
αυλο επικοινωνίας με δημοσιογράφο η
οποία παρουσιάζει πρωινή εκπομπή αλλά
και με τον σύντροφό της που εργάζεται στο
ίδιο Μέσο και δηλώνει σταθερός πασόκος
από παλιά. 
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Το μπαλάκι στους δημάρχους 
Μπορεί τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμό-
νων να βάζουν νερό στο κρασί τους, αντιλαμβανό-
μενα πόσο κρίσιμο είναι για την οικονομία -ιδιαίτε-
ρα μετά και τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ου-
κρανία- να λειτουργήσει απρόσκοπτα, αλλά σε ένα
πράγμα δεν κάνουν πίσω: στην τήρηση αυστηρών
μέτρων την περίοδο των Αποκριών. Φρόντισαν μάλι-
στα ήδη να ρίξουν το μπαλάκι στους δημάρχους για
τους ελέγχους. Και το μήνυμα έφτασε ήδη διά της
αρμοδίας οδού, όπως πληροφορούμαι. 

Άρχισαν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ 
Πανικός έχει πέσει, όπως μαθαίνω, στην Κουμουνδούρου

μετά τη χθεσινή «βόμβα» με το ηχητικό ντοκουμέντο που απο-
δεικνύει όσα είχε καταγγείλει ο επιχειρηματίας Ανδρέας Βγε-
νόπουλος για χρηματικό εκβιασμό του από «κύκλωμα» με τη

συμμετοχή τής τότε προέδρου του Αρείου Πά-
γου Βασιλικής Θάνου και πολλών άλλων.

«Αυτό θα είναι το κύκνειο άσμα για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ», μου εξομολογήθηκε μεγαλοστέ-
λεχος της «Ομπρέλας», που δεν αποκλεί-

ει να εκδηλωθεί ευθεία αμφισβήτηση του
Αλέξη Τσίπρα. Άρχισαν τα όργανα. 

Ούτε που πέρασε 
από το μυαλό τους 

Ο φίλος και πληροφοριοδότης μου, ο Πίνατ, είναι κατη-
γορηματικός: «Μην ακούς ό,τι βλακεία γράφεται. Το όνο-

μα της πρωταθλήτριας Σοφίας Μπεκατώ-
ρου δεν έπαιξε ποτέ σοβαρά στο Μέ-

γαρο Μαξίμου για τη θέση της υφυ-
πουργού Αθλητισμού. Ο καθένας
μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει.
Το θέμα είναι να υπάρχει και μια

βάση αλήθειας. Και στην προκειμέ-
νη δεν φαίνεται να υπάρχει».

Τ
ο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία ενημερώθηκε προχθές
ότι ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης θα χρειαστεί ένα τραπέζι με θέα την Ακρό-

πολη στο εξαιρετικό εστιατόριο του ξενοδοχείου. Η παρέα ήταν
εκλεκτή και ο οικοδεσπότης άψογος στους συνδαιτυμόνες του,
που αποτελούν την αφρόκρεμα της ευρωπαϊκής και εγχώριας
επιχειρηματικότητας.  Τα εκλεκτά εδέσματα γεύτηκε ολόκλη-
ρη η ηγεσία της Deutsche Telekom, ο Τιμ Χέτγκες, επικεφαλής
της Deutsche Telekom, η Ντομινίκ Λερουά, επικεφαλής Ευ-
ρώπης της Deutsche Telekom, ο Μιχάλης Τσαμάζ, πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, αλλά και ο Χρή-
στος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.
Τη διάσημη παρέα συμπλήρωνε και ο υφυπουργός Θεόδωρος

Λιβάνιος, ο οποίος μετά την αναβάθμιση του Γ. Γεωργαντά στη
θέση του ΥπΑΑΤ έχει εμπλακεί πολύ με τα ψηφιακά.  Όλοι τους
είχαν μόνο θερμά λόγια για τα ψηφιακά άλματα που έχει κάνει
η Ελλάδα τους τελευταίους 32 μήνες και για τις τεράστιες δυ-
νατότητες που ανοίγονται με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, το οποίο έχει ως βασικούς του πυλώνες τις τεχνολογίες
αλλά και τις υποδομές τεχνολογίας. 

Όπως έμαθα, οι Γερμανοί είναι κυριολεκτικά ενθουσιασμέ-
νοι και αποφασισμένοι να παγιώσουν και να ενισχύσουν πε-
ραιτέρω τη συνεργασία με την κυβέρνηση. Εύλογη η ικανο-
ποίηση του Μεγάρου Μαξίμου, όταν ενημερώθηκε με λεπτο-
μέρειες από τον υπουργό για το ακριβές περιεχόμενο των συ-
ζητήσεων μεταξύ τυρού και αχλαδίου. 

Το ψηφιακό μέλλον 
με θέα την Ακρόπολη

Ενός κακού μύρια έπονται,
λέει ο σοφός λαός. Μετά
τον δήμαρχο Σπάρτης Πέ-
τρο Δούκα, λοιπόν, ο οποίος μετά τα όσα ανεκδιήγητα
είπε προ καιρού, με αποτέλεσμα να διαγραφεί από τη
Νέα Δημοκρατία πάραυτα, χθες συνελήφθη ο αντιδή-
μαρχος Σπάρτης μαζί με δύο ακόμη άτομα για τα κυνο-
κομεία-κολαστήρια του δήμου, όπου τα σκυλιά βρί-
σκουν αργό, βασανιστικό θάνατο από ασιτία και αρρώ-
στια. Την καταγγελία, όπως πληροφορούμαι, έκανε η
φιλοζωική «Save a Greek Stray», η οποία είδε και

απόειδε και αποφάσισε
να φτάσει στο υψηλό-
τερο επίπεδο. Έστειλε

επιστολή στον διευθυντή του Γραφείου του πρωθυ-
πουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος με τη σειρά
του ενημέρωσε άμεσα τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος διέταξε να γίνουν
όλα όσα προβλέπει ο νόμος. Τώρα ο δήμαρχος Σπάρ-
της προσπαθεί να ψελλίσει ότι δεν είναι έτσι, αλλά
έχει χάσει και το τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας μετά τις
παρόλες με τις σακούλες…

«ΣΚYΛΙΑΣΕ» Ο ΔΟYΚΑΣ



ΟΟ Πούτιν, η Ουκρανία 
και ο Κίσινγκερ

Μιας και όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω από

την κρίση της Ουκρανίας, έχει ένα νόημα να

θυμίσω ότι ένας εκ των μυστικοσυμβούλων

του Πούτιν, όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο,

είναι ο Χένρι Κίσινγκερ, ο πρώην υπουργός

Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο γκουρού της αμερι-

κανικής διπλωματίας και πρώην επικεφα-

λής του State Department είναι προσωπικός

φίλος του Βλαδίμηρου και συνομιλητής του

εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που

μύησε τον πρόεδρο της Ρωσίας στον δυτικό

τρόπο σκέψης και το 2014, όταν ξέσπασε η

πρώτη κρίση στην Κριμαία, ο Κίσινγκερ είχε

προβλέψει με άρθρο του στη «Washington

Post» όλα όσα ζούμε σήμερα στο Ντονμπάς.

Τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή, πό-

σω μάλλον στη διπλωματία…

Τα «Suisse Secrets» 
και οι 150 Έλληνες… 
Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις τελικά, θα βρεις

κι έναν (τουλάχιστον) Έλληνα. Για την ακρί-

βεια, το 0,5% των δικαιούχων των τραπεζι-

κών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στα

«Suisse Secrets», δηλαδή στη διαρροή τρα-

πεζικών λογαριασμών της Credit Suisse που

αποκάλυψαν το Δίκτυο Έρευνας Διαφθοράς

και Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP) και

διεθνή ΜΜΕ, αφορά Έλληνες πελάτες της

ελβετικής τράπεζας. Άντε να σας το κάνω

φραγκοδίφραγκα να καταλάβετε: Σε σύνολο

30.000 πελατών της Credit Suisse που συ-

σχετίζονται με τη διαρροή των 18.000 τραπε-

ζικών λογαριασμών, μόλις 150 είναι Έλλη-

νες. Αλίμονο. Πάντα πρωτοπόροι σε τέτοιες

δουλειές οι Έλληνες!

Το εγκώμιο της Ελλάδας έπλεξε στο
LinkedIn ο διευθύνων σύμβουλος της
Deutsche Telekom (βασικός μέτοχος του
Ομίλου ΟΤΕ) Τιμ Χέτγκες μία ημέρα μετά τη
συνάντησή του τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάρ-
τησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Ελ-
λάδα έχει ρέντα! Πού το στηρίζω αυτό; Όχι
στην περυσινή οικονομική ανάπτυξη του
6,5%. Αλλά στη βούληση (της κυβέρνησης)
για αλλαγή και για νέα ξεκινήματα που διαπί-
στωσα κατά την επίσκεψή μου στην Αθήνα. Η
Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για τη Γερμα-
νία. Εμείς στη Γερμανία μπορούμε πραγματι-
κά να παραδειγματιστούμε από αυτό».

Βόμβες Βλάχου
για την ασυδοσία
των εισπρακτικών
εταιρειών! 

Ε
ξερράγη ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος
Βλάχος κατά τη συνεδρίαση της Επι-
τροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου

οι επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων ενημέρωσαν τη
Βουλή για την Έκθεση Πεπραγμένων της Αρ-
χής. Επικαλούμενος προσωπική του εμπειρία,
είπε ότι οι εισπρακτικές δεν μπορούν να λει-
τουργούν ασύδοτα και ανεξέλεγκτα και ότι επι-
τέλους η Αρχή πρέπει να επιτελέσει το έργο της
και να παρέμβει.

«Για αυτούς είμαι ένας κωδικός, αλλά για κα-
κή τους τύχη δεν είμαι απλώς ένας κωδικός,
έχω φωνή», ξέσπασε ο βουλευτής της ΝΔ και
εστίασε στα ψιλά γράμματα των συμβολαίων
που έχουν σκοπό να «δέσουν» τους πολίτες. 

Ο κ. Βλάχος κάλεσε την ανεξάρτητη Αρχή να
παρέμβει «για να καταλάβουν ότι δεν μπορούν
να λειτουργούν ασύδοτα». Απαντώντας, πάν-
τως, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος
Μασσέλος είπε πως καταβάλλεται προσπάθεια
για επιβολή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης δια-
φάνειας στις συμβάσεις. 

«Είναι σε διαβούλευση νέος κανονισμός και
αυτό που θέλουμε είναι να φαίνονται οι κρίσι-
μοι όροι για τον καταναλωτή/συνδρομητή», εί-
πε και πρόσθεσε πως όταν συγκεντρώνονται
πολλές καταγγελίες καλείται ο πάροχος σε
ακρόαση. 

Ποιος δήμαρχος της Ελλάδας
όπου βρεθεί κι όπου σταθεί μι-
λάει με τα χειρότερα λόγια για
συγκεκριμένο υπουργό της

κυβέρνησης; Ο δήμαρχος πι-
στεύει ότι ο κύριος υπουργός τού

χαλάει με τις επιλογές του και τις συμφωνίες που
κάνει την εικόνα του δήμου… Να πω ότι έχει άδι-
κο ο δήμαρχος; Φωτιά θα πέσει να με κάψει…
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Τι έγραψε το αφεντικό
της Deutsche Telekom
για την Ελλάδα; 
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Ο επιχειρηματίας 
με τους δύο ΑΦΜ! 

Βγάζει λαβράκια η ΑΑΔΕ… Η είδηση έκανε
τον γύρο των media πριν από λίγες ημέρες. Η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τσάκωσε
επιχειρηματία με νυχτερινά κέντρα διασκέ-
δασης ο οποίος δεν απέδιδε τον ΦΠΑ ύψους
1,5 εκατομμυρίου ευρώ! Η είδηση, όμως, εί-
ναι αλλού. Από τους ελέγχους φαίνεται ότι ο
συγκεκριμένος επιχειρηματίας διατηρεί όχι
έναν αλλά δύο ΑΦΜ και κάπου εδώ το θέμα
μπερδεύεται για τα καλά. Οι εφοριακοί κά-
νουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία του επιχει-
ρηματία, διότι υπάρχει η υποψία ότι έχει φάει
πολλά από επιστρεπτέες.



Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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Η κρίση «θάβει» 
εκδοτικές προσπάθειες

Δεύτερες σκέψεις επικρατούν για κάποιες εκ-
δοτικές προσπάθειες που ήταν στα σκαριά… Η μία
περίπτωση αφορούσε ιδιοκτήτη περιφερειακού
τηλεοπτικού σταθμού στην Αττική, ο οποίος διε-
ρεύνησε το ενδεχόμενο να εκδώσει εβδομαδιαία
εφημερίδα που θα κινείται στον χώρο της Σοσιαλ-
δημοκρατίας, και η δεύτερη περίπτωση εκδότη
φίλα προσκείμενου στον ΣΥΡΙΖΑ που είχε σχέδια
για παρεμβατικό φύλλο. Και τα δύο projects μπαί-
νουν, όπως μαθαίνω, στον πάγο, διότι η αξία του
χαρτιού έχει διπλασιαστεί λόγω του ενεργειακού
προβλήματος και οι εφημερίδες είναι ασύμφορες.

Μπρατάκος και Μασούτης στον Μητσοτάκη 
Το βράδυ της Τρίτης πέρασαν το κατώφλι του Μαξίμου δυο άνθρωποι της αγοράς. Ζήτησε να
τους δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να έχει μια πλήρη εικόνα τού τι συμβαίνει στην αγορά
με τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια. Άλλωστε ο πρωθυπουργός τούς εμπιστεύεται και τους
δυο. Ομιλώ, βεβαίως, για τον πρόεδρο του ΕΒΕΘ Γιάννη Μασούτη και για τον πρόεδρο του
ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκο. Οι δυο πρόεδροι μετέφεραν στον Μητσοτάκη την πραγματική εικόνα
της αγοράς και κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, επίσης, οι προοπτικές της
οικονομίας και ο αναπτυξιακός ρόλος των Επιμελητηρίων. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών και για τις μικρότερες
δυνατές επιπτώσεις των ανατιμήσεων στους καταναλωτές. Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους
προέδρους των Επιμελητηρίων να μεταφέρουν σε όλους τους επιχειρηματίες την ανάγκη
συγκράτησης των τιμών.
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Περίεργα πράγματα για
τον θάνατο Βαλυράκη 
Περίεργη τροπή παίρνει η υπόθεση του θα-
νάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σή-
φη Βαλυράκη. Ένας εκ των αυτοπτών μαρ-
τύρων καταγγέλλει εκφοβισμό λόγω «κα-
τάθεσης που φέρνει ανατροπή». Μιλώντας
για την πολύκροτη υπόθεση, ο δικηγόρος
του αυτόπτη μάρτυρα που επιμένει στην
άποψη ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού
είναι δολοφονία και όχι ατύχημα, δήλωσε
ότι οι δύο εμπλεκόμενοι «έχουν καταστεί
ήδη κατηγορούμενοι». Και όπως κατήγγει-
λε, ενώ επίκειται η νέα κλήση του μάρτυρα
για κατάθεση, αυτοί που θέλουν να τον βγά-
λουν από τη μέση τού επιτέθηκαν. Επισήμα-
νε, ωστόσο, ότι, παρά τον εκφοβισμό, το
φρόνημα του πελάτη του είναι υψηλό και θα
καταθέσει, εκ νέου, όλα όσα γνωρίζει. Αυτά
κατήγγειλε στην ΕΡΤ ο δικηγόρος Δημή-
τρης Μπαρδής, έναν σχεδόν χρόνο μετά τον
χαμό του Βαλυράκη και τις μαρτυρίες για
δολοφονία. Σύμφωνα με τον κ. Μπαρδή, ο
εντολέας του, Βαγγέλης Ασμάνης, ο οποίος
είναι επαγγελματίας ψαράς, κατέθεσε όλη
την αλήθεια, γεγονός που «ανέτρεπε τους
σχεδιασμούς για να εμφανιστεί ως ατύχημα
ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη».

Στη φυλακή
επιστρέφει ο Πατέλης

Τέσσερις μήνες κράτησε η χαρά του
πυρηνάρχη της Νίκαιας της Χρυσής Αυ-
γής Γιώργου Πατέλη, που με απόφαση
του Αρείου Πάγου επέστρεψε στο κελί
της φυλακής. Το Ποινικό Τμήμα του Αρεί-
ου Πάγου έκανε δεκτό το αίτημα του αν-
τεισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου
Χαράλαμπου Μωυσίδη για αναίρεση της
απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου
που άνοιξε την πόρτα της φυλακής στο
πρωτοπαλίκαρο της Χρυσής Αυγής, που
έχει πρωτόδικα καταδικαστεί σε ποινή
κάθειρξης 10 ετών για εγκληματική οργά-
νωση και συνέργεια στη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Ο εισαγγελικός λειτουρ-
γός που είχε αιτηθεί την αναίρεση, έκανε
λόγο για αοριστία της εφετειακής απόφα-
σης, σημειώνοντας πως «πρόκειται για
άτομο που αν αφεθεί ελεύθερο, είναι πι-
θανό να τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις»
και απορρίπτοντας τον ισχυρισμό Πατέλη
ότι πλήττεται η οικογένειά του.

LOCK
Φίλος μου, ακραιφνής συριζαί-
ος, μου έλεγε με νόημα ότι ο
Τσακαλώτος δεν ενδιαφέρεται
να φάει τον Τσίπρα στη στροφή.
«Άσε που δεν μπορεί να το κά-
νει, δεν έχει το πολιτικό εκτόπι-
σμα… Απλά ο άνθρωπος προ-
σπαθεί να εδραιώσει τη θέση
του για την επόμενη μέρα». Του
έθεσα το ερώτημα ευθέως: «Αν
δεν θέλει να τον φάει, γιατί επι-
λέγει να τον σφάξει από το Mega
και την “Καθημερινή”; Και δεν
γράφει, ας πούμε, ένα άρθρο
στην “ΕΦΣΥΝ”;». Ξεροκατάπιε ο
σύντροφος και μου είπε: «Αυτό
είναι που εξόργισε και τον Τσί-
πρα, η επιλογή των συγκεκριμέ-
νων συστημικών ΜΜΕ».

Αγρίεψε ο Καραμανλής: 
«Καμπάνα» 2 εκατ. για 
το αίσχος της Αττικής Οδού 

Επιτέλους στην Ελλάδα γίνονται
τα αυτονόητα, που μέχρι πρόσφατα
ήταν αδιανόητα. Ο υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής επέβαλε από 1 εκα-
τομμύριο ευρώ πρόστιμο στις εται-
ρείες Αττική Οδός ΑΕ (παραχωρη-
σιούχος εταιρεία) και Αττικές Δια-
δρομές ΑΕ (εταιρεία λειτουργίας
και συντήρησης της Αττικής Οδού).
Ο κ. Καραμανλής δήλωσε σχετικά:
«Ύστερα από όσα ανεπίτρεπτα συ-
νέβησαν στην Αττική Οδό, η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δε-
σμεύθηκε να αποδοθούν ευθύνες.
Για να γίνει αυτό, το υπουργείο είχε
προνοήσει να θεσπίσει από το 2020
το νομικό πλαίσιο για απόδοση ευθυνών στους παραχωρησιούχους όταν κλείνουν
οι αυτοκινητόδρομοι. Με το άρθρο 65 του νόμου 4663, βάλαμε ένα οριστικό τέλος
στο φαινόμενο να δημιουργούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο και μετά να μην
πληρώνει κανένας. Κι έτσι σήμερα, για πρώτη φορά μπορούμε να επιβάλουμε πρό-
στιμα συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ».
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«Μ
όνο ακρίδες δεν είχαμε
μέχρι τώρα…». Με αυτά τα
λόγια μού περιέγραψε

αγρότης τις «πληγές του Φαραώ» που
κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα τελευ-
ταία χρόνια. Μαζί με την πανδημία του
κορονοϊού, ενέσκηψαν η διεθνής
έκρηξη των τιμών της ενέργειας, αλλά
και πρωτόγνωρης έντασης φυσικές
καταστροφές και ζημιές στην πρωτο-
γενή παραγωγή. 

Ειδικά η ενεργειακή κρίση, που έχει
βάλει ολόκληρο τον πλανήτη στην
«πρίζα», επηρέασε καταλυτικά την,
έτσι κι αλλιώς, ευαίσθητη στις κάθε
φύσεως αναταράξεις αγροτική παρα-
γωγή. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα οφείλουμε να αναγνώσουμε
και τα αίτια που πυροδοτούν τις φετινές αγροτικές
κινητοποιήσεις. Βεβαίως, στο παρελθόν οι επανα-
λαμβανόμενες ετησίως κινητοποιήσεις έδιναν
αφορμή να χαρακτηρισθούν… εθιμικές, ωστόσο,
δύσκολα μπορεί κανείς σήμερα να πει ότι οι δια-
μαρτυρίες των αγροτών στερούνται βάσης. 

Κύριο αίτημα των φετινών κινητοποιήσεων
είναι το κόστος παραγωγής, οι τιμές στο ρεύμα,
στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στο πετρέλαιο,
που έχουν «χτυπήσει κόκκινο», και δυστυχώς οι
προβλέψεις για τη χρονιά που διανύουμε δεν εί-
ναι ευοίωνες. Το βάρος από την αλματώδη άνο-
δο των τιμών σε βασικούς συντελεστές παραγω-

γής είναι ασήκωτο. Αναμφίβολα, η κυβέρνηση,
από την πρώτη στιγμή που διαφάνηκαν οι συνέ-
πειες από τη δυσλειτουργία της αγοράς λόγω
της πανδημίας, στήριξε τον πρωτογενή τομέα.
Κατέβαλε «κορονοενισχύσεις» σε όσους είδαν
το εισόδημά τους να μειώνεται εξαιτίας της χα-
μηλής ζήτησης. 

Η ένταση, όμως, στα ρωσοουκρανικά σύνορα
εκτόξευσε τις τιμές του φυσικού αερίου, γεγονός
που είχε αλυσιδωτές αυξήσεις στην ενέργεια και
το κόστος παραγωγής. Η κυβέρνηση έσπευσε να
αμβλύνει τις οικονομικές συνέπειες με την επιδό-
τηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, τη
μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα και τις ζωοτρο-
φές, αλλά και τη μερική επιστροφή του Ειδικού

Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου για
αγροτική χρήση, ύψους 50 εκατ. ευρώ,
στους νέους και συνεταιρισμένους αγρό-
τες.

Κοντά στα παραπάνω, είχαμε το 2021
τεράστιες ζημιές από παγετό στη φυτική
παραγωγή, ενώ στη Θεσσαλία το 2020
βιώσαμε και τον καταστροφικό «Ιανό»,
που συνέβαλαν στη συρρίκνωση του
αγροτικού εισοδήματος. Για τις πρωτό-
γνωρης έκτασης ζημιές ο ΕΛΓΑ μπόρεσε
να δώσει αποζημιώσεις, χάρις στην κατα-
βολή από την κυβέρνηση της οφειλόμε-
νης, εδώ και χρόνια, κρατικής εισφοράς
στον προϋπολογισμό του Οργανισμού.
Αλλά, όπως λένε οι αγρότες, «απ’ τη ζη-
μιά δεν βγαίνει κέρδος!». 

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, το τελευταίο που
χρειαζόμαστε είναι η εύκολη δημαγωγία, στην
οποία για ακόμη μία φορά ενέδωσε ο αρχηγός του
ΣΥΡΙΖΑ κατά την επίσκεψή του στη Λάρισα. Οι
αγρότες, όμως, και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι λωτο-
φάγοι. Όλοι θυμούνται τους «άθλιους άθλους» του
ΣΥΡΙΖΑ στον πρωτογενή τομέα, μεταξύ των οποί-
ων την κατάργηση του «αγροτικού πετρελαίου»
και την επιβολή φόρου στο κρασί! Στην «εποχή
των ισχνών αγελάδων» που διέρχεται η πρωτογε-
νής παραγωγή, χρέος μας είναι να εξαντλήσουμε
κάθε δυνατότητα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπε-
δο, για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων, που
κρατούν ζωντανή την ελληνική περιφέρεια.

Η
κυβέρνηση έχει αποδείξει
στην πράξη ότι βρίσκεται δίπλα
στους πολίτες μας σε κάθε δύ-

σκολη περίσταση. Πάντα κινείται γρή-
γορα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα,
έτσι ώστε να αμβλύνει τις αρνητικές συ-
νέπειες ιδιαίτερα για τους πιο ευάλω-
τους συμπολίτες μας. Αυτό κάνει και
στην περίπτωση της ακρίβειας που προ-
καλεί η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. 

Από τον περασμένο ήδη Σεπτέμβριο,
η κυβέρνηση υλοποιεί μια σειρά από
μέτρα και πολιτικές, προκειμένου οι
όποιες ανατιμήσεις να έχουν το μικρό-
τερο δυνατό αποτύπωμα στον οικογε-
νειακό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα,
εφάρμοσε βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης
της ενεργειακής κρίσης. Μέτρα συνολικού ύψους
1,35 δισ. ευρώ το τελευταίο 4μηνο του 2021, στα
οποία προστέθηκαν άλλα 400 εκατ. ευρώ τον Ια-
νουάριο, καλύπτοντας και τις επιχειρήσεις. Αυτά,
μεταξύ άλλων, αφορούσαν διευρυμένη κρατική
επιδότηση σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργει-
ας και παροχής φυσικού αερίου για νοικοκυριά,
επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα που

λάβαμε το προηγούμενο διάστημα, με την ενίσχυ-
ση του επιδόματος θέρμανσης, με τον διπλασια-
σμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για
τον μήνα Δεκέμβριο, με την έκτακτη ενίσχυση σε
χαμηλοσυνταξιούχους. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση
επεκτείνει τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν για
την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων
της πανδημίας, και τα οποία ξεπερνούν τα 43,8 δισ.
ευρώ για την περίοδο 2020-2022, εκ των οποίων
3,7 δισ. ευρώ αφορούν το 2022.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε
και το μόνιμο όφελος που προκύπτει στο ει-
σόδημα των πολιτών από τις πολιτικές και τις
μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει η κυβέρνηση.
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Τις μειώσεις φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών. Τη διπλή αύξη-
ση του κατώτατου μισθού. Τις δράσεις για την
αύξηση της απασχόλησης του ΟΑΕΔ, συνολι-
κού ύψους 590 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία
86.000 νέων θέσεων εργασίας εντός του
έτους. Το «θαύμα» της ψηφιοποίησης του
κράτους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτή η πολιτική αποδίδει μετρήσιμα απο-
τελέσματα για τους πολίτες. Ανάμεσα σε πολ-
λά θα σταθούμε ιδιαίτερα σε δύο στοιχεία: Το
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξή-

θηκε το πρώτο 9μηνο του 2021 κατά 3,5 δισ. ευρώ
σε σχέση με το 2019. Για πρώτη φορά ύστερα από
10 χρόνια οι εργαζόμενοι ξεπερνούν τα τέσσερα
εκατομμύρια. 

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του
σχεδιασμού της, με στόχο να ξεπεραστούν τα προ-
βλήματα και να επιτευχθεί υψηλή και βιώσιμη
ανάπτυξη, με ταυτόχρονη ενίσχυση της κοινωνι-
κής συνοχής. 

Γιατί αναβίωσαν τα μπλόκα; 

Μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες

του 
Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Βουλευτής 
Λαρίσης της 
Νέας Δημοκρατίας,
πρώην 
αναπληρωτής
υπουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης

του 
Βασίλη 
Φεύγα

Γραμματέας
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 

και Επικοινωνίας
στη Νέα Δημοκρατία
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Π
ρωταγωνιστικό ρόλο στις ευ-
ρωπαϊκές εξελίξεις επιχειρεί
να αναλάβει εκ νέου ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης, ο οποίος μετά τις προωθημένες
προτάσεις του περί κοινής αγοράς εμβο-
λίων και καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού
πιστοποιητικού εμβολιασμού εν καιρώ
πανδημίας παρεμβαίνει δυναμικά και στο
μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. 

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της δια-
βρωτικής επίδρασης που μπορεί να έχει
στην κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών
κοινωνιών το σφοδρό κύμα ακρίβειας
στην ενέργεια και στα είδη πρώτης ανάγ-
κης και έχοντας νωπές τις μνήμες από το
πώς η οικονομική δυσπραγία δηλητηρία-
σε το εγχώριο πολιτικό σκηνικό την προ-
ηγούμενη δεκαετία, ο κ. Μητσοτάκης κά-
λεσε από το Βουκουρέστι, όπου βρέθηκε
χθες, την ηγεσία της ΕΕ να προβάλει μια
συντονισμένη και αποτελεσματική απάν-
τηση στο «καυτό» ζήτημα των ανατιμήσε-
ων, προαναγγέλλοντας πως ο ίδιος θα…
προκαλέσει τη σχετική ενδοευρωπαϊκή
συζήτηση ακόμη και στην αποψινή έκτα-
κτη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων
ηγετών για την ουκρανική κρίση, που θα
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.

Ούτως ή άλλως και σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες της «Political», o Έλλη-
νας πρωθυπουργός βρίσκεται τις τελευ-
ταίες εβδομάδες σε ανοιχτή γραμμή με
τους Ευρωπαίους εταίρους του, καθι-

στώντας τους κοινωνούς του έντονου
προβληματισμού του για τις σημαντικές
αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και βασι-
κών αγαθών.

Σε δεύτερη ανάγνωση, η πρωτοβουλία
Μητσοτάκη έρχεται να υπογραμμίσει με
επείγοντα τρόπο πως εν μέσω οικονομι-
κής θυέλλης, απότοκης της ανάφλεξης
στην Ανατολική Ουκρανία, τυχόν επάνο-
δος σε εποχές ασφυκτικού δημοσιονομι-
κού κορσέ θα ήταν πολιτικά και οικονομι-
κά μια κοντόφθαλμη επιλογή με εξαιρετι-
κά αρνητικές μεσοπρόθεσμες συνέπειες
για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως εκτι-
μούν ανώτεροι κυβερνητικοί παράγοντες.
Το timing δεν είναι καθόλου τυχαίο, κα-
θώς επίκειται οσονούπω η έναρξη της συ-
ζήτησης για τους όρους του νέου Συμφώ-
νου Σταθερότητας, όπου η χώρα μας έχει
ταχθεί απέναντι στην ομάδα των «φειδω-
λών», που νοσταλγούν εποχές σιδηράς
δημοσιονομικής συμμόρφωσης.

Το Ουκρανικό καθορίζει 
τις κινήσεις στο οικονομικό πεδίο

Στην Αθήνα Μέγαρο Μαξίμου και οικο-
νομικό επιτελείο ποντάρουν σε μια ταχεία

αποκλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης
ώστε να υπάρξει… καθαρός ορίζοντας για
τις επόμενες κινήσεις στήριξης νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων. Επισήμως η κυ-
βέρνηση κρατά χαμηλά τον πήχη των
προσδοκιών σχετικά με το εφάπαξ βοή-
θημα προς τους ασθενέστερους ενόψει
Πάσχα. Καλά πληροφορημένες πηγές δι-
ευκρινίζουν πως η τύχη τού εν λόγω επι-
δόματος και κατ’ επέκταση το εύρος και η
εμβέλειά του θα καθοριστούν από τον
χρόνο αποκλιμάκωσης της κρίσης στα
ρωσοουκρανικά σύνορα, καθώς οι δυνα-
τότητες του προϋπολογισμού είναι πεπε-
ρασμένες.

Ταυτόχρονα διαβεβαιώνουν πως η επιδό-
τηση στο ηλεκτρικό ρεύμα θα συνεχιστεί για
όσο αυτό κριθεί αναγκαίο. Πάντως, υψηλό-
βαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεί-
χνουν προς τα στοιχεία της Eurostat για την
ανάπτυξη του 2021 και την προοπτική για το
τρέχον έτος, επιχειρηματολογώντας ότι θα
προκύψει εκ των πραγμάτων έξτρα δημο-
σιονομικός χώρος, ο οποίος πάντως, όπως
λέγεται, θα πρέπει να αξιοποιηθεί λελογι-
σμένα και με σύνεση.

«Μη ανεκτή η βίαιη 
αλλαγή των συνόρων»

Την ίδια ώρα, ξεκάθαρο μήνυμα πως
«καμία αλλαγή συνόρων με τη βία δεν
μπορεί να γίνει ανεκτή» εξέπεμψε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως τέ-
τοιες πρακτικές θέτουν κινδύνους για την

παγκόσμια ασφάλεια. Εν αναμονή της
επόμενης κίνησης του Κρεμλίνου, εφόσον
υπάρξει τέτοια, αλλά και της δρομολόγη-
σης των δυτικών «αντιποίνων», η Αθήνα
καλεί τρόπον τινά ΕΕ και ΗΠΑ να διασφα-
λίσουν πως το διεθνές δίκαιο θα παραμεί-
νει το κύριο -αν όχι το μοναδικό- εργαλείο
επίλυσης των διακρατικών ή διεθνών δια-
φορών. 

Ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με τους
συμμάχους της, η Αθήνα τάσσεται ανα-
φανδόν υπέρ της διατήρησης του μεταπο-
λεμικού status quo και δη της αρχής του
απαραβίαστου των συνόρων, επιχειρών-
τας κατ’ αυτό τον τρόπο να εκθέσει ενώ-
πιον Ευρωπαίων και Αμερικανών τον ανα-
θεωρητισμό του Ερντογάν ως πηγή σοβα-
ρής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο
αλλά και να τον ταυτίσει με την πρακτική
Πούτιν στην Ουκρανία. 

«Η πόρτα μας είναι πάντα κλειστή στις
απειλές και το παράθυρό μας πάντα ανοι-
χτό στον διάλογο», διεμήνυσε προς την
Τουρκία ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Από το Βουκουρέστι κάλεσε
την ηγεσία της ΕΕ για 
μια συντονισμένη 
απάντηση στο «καυτό» 
ζήτημα των ανατιμήσεων

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Πρωτοβουλία
Μητσοτάκη για

ευρωπαϊκή
«ασπίδα» 

στην ακρίβεια
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Στη Βασ. Σοφίας 
ο Ρώσος πρέσβης

Στο υπουργείο Εξωτερικών εκλήθη ο
Ρώσος πρέσβης στην Αθήνα Αντρέι
Μασλόφ μετά την κοινή απόφαση των 27
ΥΠΕΞ της ΕΕ κατά το πρόσφατο Συμβού-
λιο Εξωτερικών Υποθέσεων που συνε-
κλήθη εκτάκτως λόγω των ραγδαίων
εξελίξεων στη ρωσοουκρανική κρίση.

Στον Ρώσο διπλωμάτη μεταφέρθηκε η
θέση της Ελλάδας, η οποία είναι «υπέρ
της εδαφικής ακεραιότητας όλων των
χωρών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνω-
μένων Εθνών», ενώ η χώρα μας, ως κρά-
τος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, τάσσε-
ται κατά της «κατάφωρης παραβίασης
των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δι-
καίου, της εδαφικής ακεραιότητας της
Ουκρανίας και των συμφωνιών του
Μινσκ». Ο εκπρόσωπος Τύπου του
υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος
Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι η Ελλάδα
δεν έχει καμία πρόθεση να αναστείλει τη
λειτουργία της προξενικής της αρχής
στη Μαριούπολη και είναι η μόνη χώρα
που διατηρεί προξενείο σε ολόκληρη την
περιφέρεια του Ντονμπάς. Την ώρα μά-
λιστα που οι περισσότερες χώρες είτε
μεταφέρουν τις πρεσβείες τους είτε
απομακρύνουν το προσωπικό τους, η
Αθήνα ενισχύει τη διπλωματική της πα-
ρουσία στην περιοχή, ενώ διατηρεί σε
ετοιμότητα το προσωπικό της πρεσβείας
και των δύο γενικών προξενείων, σε Μα-
ριούπολη και Οδησσό, ώστε να συνδρά-
μουν τους Έλληνες που θέλουν να απο-
χωρήσουν από την περιοχή. «Είμαστε σε
συνεχή επαφή με τους συναδέλφους
εκεί. Μας έχουν δώσει τα στοιχεία όσων
ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Δεν κα-
θόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Το όποιο
σχέδιο θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις
εξελίξεις», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου. 

Έκτακτη Σύνοδος 
Κορυφής της ΕΕ

Σήμερα στις 9 το βράδυ στις Βρυξέλ-
λες θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Σύνο-
δος Κορυφής, με τους ηγέτες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης να συνεδριάζουν διά
ζώσης για την κρίση στην Ουκρανία. Στην
επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ
προς τους ηγέτες των κρατών-μελών της
ΕΕ αναφέρεται στην επιθετική συμπερι-
φορά της Ρωσίας που, όπως αναφέρει,
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Στη Σύνο-
δο θα συμμετάσχει και ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.

«Όταν πέφτουν οβίδες
αγκαλιαζόμαστε σφιχτά»
Μ

ε κομμένη την ανάσα παρα-
κολουθούν οι Έλληνες
ομογενείς και οι Ουκρανοί
κάτοικοι της Μαριούπολης

τις ραγδαίες εξελίξεις στην κρίση που
βρίσκεται σε εξέλιξη στα ανατολικά της
χώρας. 

Η ατμόσφαιρα στην περιφέρεια του
Ντονμπάς μυρίζει πλέον «μπαρούτι» και
οι κινήσεις που κάνουν τις τελευταίες
ώρες οι δύο πλευρές δείχνουν ότι μια
ένοπλη σύρραξη ευρείας κλίμακας είναι
πιο κοντά απ’ όσο πιστεύαμε.

Τα «πιόνια» παίρνουν τις θέσεις τους
στη σκακιέρα της Ανατολικής Ουκρανίας.
Αναφορές για άρματα μάχης από τις δύο
πλευρές που κινούνται σε επαρχιακούς
δρόμους, κονβόι οχημάτων μεταφοράς
προσωπικού που πηγαινοφέρνουν στρα-
τιώτες στη μεθόριο και πληροφορίες για
εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων
εκατέρωθεν. Η απότομη κλιμάκωση που
καταγράφεται στην περιοχή προκαλεί έν-
τονη ανησυχία στο Κίεβο αλλά κυρίως
στους σχεδόν 500.000 κατοίκους της Μα-
ριούπολης, η οποία θα βρεθεί στη δίνη

του κυκλώνα σε περίπτωση που ο ουκρα-
νικός και ο ρωσικός στρατός εμπλακούν
σε μάχη. «Αν γίνει επίθεση, η πόλη θα
θρηνήσει χιλιάδες αμάχους. Θα έχουμε
πολλά θύματα», αναφέρει στην «Politi-
cal» ο Στεφάν Μακμάν, πρόεδρος του δη-
μοτικού συμβουλίου της Μαριούπολης.

Ήδη τις τελευταίες ώρες και ενώ η χώ-
ρα ετοιμάζεται να κηρυχθεί σε κατάστα-
ση εκτάκτου ανάγκης, η παρουσία του
ουκρανικού στρατού είναι εμφανής
στους δρόμους και τα χωριά που βρί-
σκονται κοντά στη γραμμή επαφής. Στρα-
τιωτικά οχήματα ανεφοδιάζουν με πυρο-
μαχικά και προμήθειες τις δυνάμεις που
βρίσκονται στα χαρακώματα, ενώ οι
έλεγχοι στα σημεία διέλευσης έχουν γί-
νει πλέον πολύ αυστηροί. Οδοφράγματα
έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του οδι-
κού δικτύου, ενώ οχυρωματικά έργα
έχουν ξεκινήσει στην παραλία της πόλης
για να αποτρέψουν πιθανή απόβαση από
τη θάλασσα.

Με τους Έλληνες του Σαρτανά
Και ενώ τα τύμπανα του πολέμου ηχούν

και πάλι στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ,
γύρω από τη Μαριούπολη οι βομβαρδι-
σμοί αποτελούν καθημερινό «εφιάλτη»
για τους ανθρώπους που κατοικούν στην
περιοχή. Το ελληνικό χωριό Σαρτανάς,
που απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από τη
γραμμή επαφής, δέχτηκε τα μεσάνυχτα

ομοβροντία πυρών. «Όταν πέφτουν οι
οβίδες πιανόμαστε σφιχτά με τους γονείς
και τη μικρή αδελφή μου και μένουμε
ακίνητοι μέχρι να σταματήσουν. Μερικές
φορές ανοίγουμε το ραδιόφωνο ή βάζου-
με δυνατά την τηλεόραση για να μην
ακούγονται οι εκρήξεις και τρομάζουμε»,
λέει η 17χρονη Λυδία, η οποία ζει τα τε-
λευταία χρόνια στο χωριό. Οι οβίδες
όμως έπεφταν όλο το βράδυ. «Μέχρι που
ξημέρωσε, το σπίτι έτρεμε από τις εκρή-
ξεις. Είχαν χρόνια να ρίξουν τόσο κοντά
στο χωριό», μας λέει κάτοικος του Σαρτα-
νά που δεν ήθελε να αποκαλύψει το όνο-
μά του γιατί φοβάται μήπως ξαφνικά βρε-
θεί στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Τα περισσότερα σπίτια στον Σαρτανά
είναι γεμάτα τρύπες από τα θραύσματα
που αφήνουν οι οβίδες. Από το 2014 μέ-
χρι σήμερα εκατοντάδες όλμοι έχουν
πλήξει το χωριό τους, το οποίο θρηνεί αρ-
κετά θύματα από «τυφλά» πυρά.

stavros.ion@gmail.com

Αποστολή - Μαριούπολη
Σταύρος Ιωαννίδης

«Αν γίνει επίθεση, η πόλη θα
θρηνήσει χιλιάδες αμάχους.
Θα έχουμε πολλά θύματα»,
αναφέρει στην «Political» 
ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου της πόλης 



Μ
ε τον ρωσικό στρατό να έχει
λάβει θέσεις μάχης στα σύ-
νορα και το Κίεβο να κηρύσ-
σει τη χώρα σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης επιστρατεύοντας δεκά-
δες χιλιάδες εφέδρους, η ειρήνη κρέμεται
από μια κλωστή στην Ουκρανία.

Καθώς η Ρωσία μπορεί να αναπτύξει
ανά πάσα στιγμή στρατεύματα στις απο-
σχισθείσες ανατολικές περιοχές του Ντο-
νέτσκ και του Λουγκάνσκ (Ντονμπάς), τις
οποίες αναγνώρισε ως ανεξάρτητες ο
Βλαντίμιρ Πούτιν, η κυβέρνηση της Ου-
κρανίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης για 30 μέρες και άρχισε
να επιστρατεύει εφέδρους ηλικίας από 18
έως 60 ετών, επιτρέποντας και την οπλο-
φορία για λόγους αυτοάμυνας.

Δορυφορικές εικόνες
Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρω-

παίοι εκτιμούν ότι η αναγνώριση των απο-
σχιστικών φιλορωσικών οντοτήτων του
Ντονμπάς από τον Βλαντίμιρ Πούτιν απο-
τελεί το προοίμιο μιας ευρείας ρωσικής
εισβολής. Ο φόβος ότι επίκειται στρατιω-
τική κλιμάκωση στην Ουκρανία, προ των
πυλών της οποίας είναι ανεπτυγμένοι έως
και 190.000 Ρώσοι στρατιωτικοί, σύμφω-
να με την Ουάσιγκτον, οδήγησε το Κίεβο
να κηρύξει χθες την επιστράτευση
200.000 εφέδρων.

Το «πράσινο φως» του ρωσικού Κοινο-
βουλίου για την αποστολή ρωσικού στρα-
τού στο εξωτερικό σηματοδοτεί «την
έναρξη εισβολής στην Ουκρανία», κατήγ-
γειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν,
ανακοινώνοντας το πρώτο πακέτο οικονο-
μικών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν
νέα ανάπτυξη τουλάχιστον 100 στρατιωτι-
κών οχημάτων και το στήσιμο δεκάδων
σκηνών για στρατιώτες στη Νότια Λευκο-
ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρα-
νία. Διακρίνεται επίσης, σύμφωνα με το
αμερικανικό Πεντάγωνο, νοσοκομείο εκ-
στρατείας, που ανεγέρθηκε πλάι σε στρα-
τόπεδο στη Δυτική Ρωσία, κοντά στα ρω-
σοουκρανικά σύνορα. Φορτηγά που χρη-
σιμοποιούνται για τη μεταφορά βαρέων
οχημάτων, όπως αρμάτων μάχης, αυτοκι-
νούμενων πυροβόλων και άλλου εξοπλι-
σμού, εθεάθησαν επίσης στην περιοχή
των συνόρων, όπως και επιπλέον στρα-
τιωτικές μονάδες.

Το NATO δήλωσε και χθες ότι αναμένει
«μείζονα επίθεση» της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, ενώ το Λονδίνο εκτίμησε ότι είναι

«πολύ πιθανό» ο Πούτιν να θελήσει να ει-
σβάλει στην Ουκρανία και «να καταλάβει
ακόμη και το Κίεβο». 

Το Πεντάγωνο
Το Πεντάγωνο πιστεύει ότι «το 40%-50%

των δυνάμεων της Ρωσίας στα σύνορα
έχει λάβει θέση επίθεσης», με τις ΗΠΑ να
ενισχύουν τις δυνάμεις τους στέλνοντας
μαχητικά F-35 στις χώρες της Βαλτικής
και στην Πολωνία, στην ανατολική πτέρυ-
γα του ΝΑΤΟ.

Πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώ-
πης, όπως η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η
Σλοβακία, κάνουν ήδη προετοιμασίες για
να δεχτούν εκατοντάδες χιλιάδες πρό-
σφυγες που θα φύγουν από την Ουκρανία
σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν

διαβεβαιώνει ότι είναι διατεθειμένος να
βρει «διπλωματικές λύσεις» με τους Δυτι-
κούς, επιμένοντας όμως ότι τα συμφέρον-
τα και η ασφάλεια της χώρας του είναι
«αδιαπραγμάτευτα».

Προς το παρόν, οι διαφορές ΗΠΑ και Ρω-
σίας στα θεμελιώδη γεωπολιτικά ζητήματα
παραμένουν αγεφύρωτες. Βασική απαίτηση
του Πούτιν είναι η γραπτή διαβεβαίωση ότι η
Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ,
κάτι που απορρίπτουν οι ΗΠΑ.

Στενεύουν τα διπλωματικά περιθώρια
Μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό ανάφλεξης

τα περιθώρια για διπλωματία στενεύουν
δραματικά. Ο υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε ότι
ακύρωσε την προγραμματισμένη για σή-
μερα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό

του Σεργκέι Λαβρόφ. «Τώρα που βλέπου-
με ότι η εισβολή άρχισε και η Ρωσία απέρ-
ριψε καθαρά τη διπλωματία, δεν έχει κα-
νένα νόημα», είπε, ενώ ο Λευκός Οίκος
διεμήνυσε ότι μια Σύνοδος Κορυφής
Μπάιντεν - Πούτιν δεν είναι πλέον στο
τραπέζι.
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Σε θέση μάχης ο ρωσικός
στρατός - Μείζονα επίθεση
αναμένει το ΝΑΤΟ - 
Για εισβολή μιλά ο Μπάιντεν -
Ο Πούτιν διαβεβαιώνει ότι 
είναι διατεθειμένος να βρει
«διπλωματικές λύσεις» 

Σε μια κλωστή κρέμεται η ειρήνη 

Ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού και
ηγέτες της «κρατικής προπαγάνδας κοντά στο Κρεμλίνο» βρί-
σκονται στο στόχαστρο των κυρώσεων που θα επιβάλουν οι χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία. Στη Σύνοδο Κορυφής
των ηγετών της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, πρόκειται
να εξειδικευτούν και άλλα μέτρα, όπως η απαγόρευση παροχής
χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών (πχ, έκδοση
ομολόγων και άλλων χρεογράφων) από ευρωπαϊκές εταιρείες
στη ρωσική κυβέρνηση και τη ρωσική κεντρική τράπεζα.

Πλήγμα για τη ρωσική οικονομία ήταν και το μπαράζ των κυρώ-
σεων που ανακοίνωσαν ΗΠΑ και Βρετανία με στόχο ρωσικές τρά-
πεζες, εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα και εξαγωγές προϊόντων

του βιομηχανικού τομέα. Οι πιο σκληρές κυρώσεις των ΗΠΑ είναι
αυτές που αποκόπτουν την πρόσβαση της Ρωσίας στις διεθνείς
αγορές για δανεισμό μέσω ομολόγων. 

«Θα δοθεί ισχυρή απάντηση στις κυρώσεις, όχι απαραίτητα
συμμετρική, αλλά θα γίνει αισθητή στην αμερικανική πλευρά»,
ανακοίνωσε χθες το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Η ρωσική
πλευρά επιχείρησε επίσης να υποβαθμίσει τη σημασία των κυρώ-
σεων, λέγοντας ότι θα πλήξουν περισσότερο τις παγκόσμιες ενερ-
γειακές αγορές και τους απλούς πολίτες. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες
δεν θα μείνουν εκτός… Θα αισθανθούν τις πλήρεις συνέπειες της
αύξησης των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο», είπε ο πρε-
σβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ.

Το πακέτο κυρώσεων ΗΠΑ - ΕΕ - Βρετανίας
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Του Μιχάλη Μαστοράκη

Α
ν και το «φάσμα» των σενα-
ρίων απλώνεται από το πιο αι-
σιόδοξο έως το «worst case
scenario» με ανοιχτά όλα τα

ενδεχόμενα στο φόντο της ουκρανικής
κρίσης, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυ-
χαστικοί ως προς την ενεργειακή επάρ-
κεια της χώρας. 

Κατ’ αρχάς η κρίση μάς βρίσκει σε μια
συγκυρία με χαμηλά φορτία, καθώς φεύ-
γουμε από την εποχή των χαμηλών χειμερι-
νών θερμοκρασιών, όπως και η υπόλοιπη
Ευρώπη, «γεγονός που ίσως και να εξηγεί
τη σκλήρυνση της στάσης των Ευρωπαίων
στο μέτωπο των κυρώσεων», όπως υπο-
γραμμίζουν πηγές με γνώση του θέματος.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τα τελευταία
στοιχεία του ΑΔΜΗΕ δείχνουν την αιχμή
του ηλεκτρικού φορτίου του ελληνικού συ-
στήματος για χθες στα 6.647 MW, όταν το
αντίστοιχο νούμερο ήταν στα 9.000 MW
στην καρδιά του χειμώνα. 

Σε ενδεχόμενο ανεπάρκειας ή ακόμη και
«worst case scenario», η πολιτική ηγεσία
του ΥΠΕΝ και οι αρμόδιοι φορείς βρίσκον-
ται σε πλήρη ετοιμότητα για τη λήψη πρό-
σθετων μέτρων. Τέτοια είναι η μείωση του
μεριδίου του αερίου στην ηλεκτροπαραγω-
γή, με την αλλαγή του καυσίμου σε ντίζελ σε
5 μονάδες που έχουν τη δυνατότητα (δύο
της ΔΕΗ, δύο της Elpedison και μία του
Ήρωνα), καθώς και η ενίσχυση της λειτουρ-
γίας των λιγνιτικών μονάδων. 

Το ζήτημα της επάρκειας είναι φυσικά
πολυπαραγοντικό, εξαρτάται από το φορτίο

του συστήματος και τις υπάρχουσες ΑΠΕ
μέχρι τις διαθέσιμες ποσότητες φυσικού
αερίου μέσω LNG. Τα φορτία που χωράει
με φουλ πληρότητα η Ρεβυθούσα είναι
225.000 κυβικά μέτρα.

Τον Φεβρουάριο, τα πλοία που έδεσαν
συνολικά σε αυτήν είναι 8 και αντιστοι-
χούν σε 2,29 TWh (340.000 κυβικά μέτρα).
Δύο από αυτά τα φορτία, της ΔΕΗ και της

Elpedison, κατέφθασαν χθες. Για τον
Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί 5 φορτία
(1,2 TWh ή 300.000 κυβικά), δύο από τη
Mytilineos, δύο από την Elpedison και ένα
από τη ΔΕΠΑ.

Τέλος, να σημειώσουμε πως διατηρεί-
ται προς ώρας η τάση ως προς την προ-
έλευση των φορτίων ΥΦΑ στη χώρα μας
όπως αποτυπώθηκε στα ετήσια στοιχεία

του ΔΕΣΦΑ για το 2021. Σύμφωνα με αυτά,
οι ΗΠΑ παρέμειναν ο μεγαλύτερος εισα-
γωγέας LNG στη χώρα μας με 12,29 TWh
(50,14%), με σημαντικές εισαγωγές ποσο-
τήτων να καταγράφονται κυρίως κατά το δ’
τρίμηνο του έτους, και την Αλγερία να
ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 5,40 TWh
(22,04%).

Έπονται Κατάρ και Αίγυπτος με 4,74
(19,37%) και 1,12 TWh (4,59%) αντίστοιχα,
ενώ στην τελευταία θέση για το 2021 βρί-
σκεται η Αγκόλα με 0,94 TWh (3,84%).

Σε πλήρη ετοιμότητα το ΥΠΕΝ
για το καλό και το κακό 
σενάριο, για το πόσο μπορεί 
να επηρεάσει τη χώρα 
η ουκρανική κρίση

H πιο θεαματική εξέλιξη στις κυρώσεις της Δύσης ήταν η
απόφαση του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς να αναστεί-
λει την έγκριση λειτουργίας του ρωσικού αγωγού μεταφοράς
φυσικού αερίου Nord Stream 2. 

Ο υποθαλάσσιος ρωσογερμανικός αγωγός, αξίας 11 δισ. δο-
λαρίων, είναι έτοιμος να λειτουργήσει για να μεταφέρει φυσικό
αέριο από τη Σιβηρία στη Γερμανία μέσω Βαλτικής. Ανέμενε το
πράσινο φως από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή ενέργειας,
κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί, εξαιτίας των εξελίξεων στην
Ουκρανία.

Παρά το γεγονός ότι η Γερμανία καλύπτει το 40% των ενεργει-
ακών αναγκών της από εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, ο
Σολτς υπέκυψε στις πιέσεις των ΗΠΑ και έβαλε στον πάγο τον
αγωγό, σε μια εποχή που οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται κα-
τακόρυφα, πλήττοντας εκατομμύρια καταναλωτές.

«Οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν σύντομα 2.000 ευρώ για 1.000
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου», δήλωσε, μετά την ανακοίνωση
των γερμανικών κυρώσεων, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας
Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Σήμερα, η τιμή του φυσικού αερίου είναι
700-800 ευρώ για 1.000 κυβικά.

O καγκελάριος Σολτς υπέκυψε στις πιέσεις 
των ΗΠΑ και «πάγωσε» τον Nord Stream 2

Πάνω οι τιμές στο αέριο, 
μικρή πτώση στο πετρέλαιο

Ξανά προς τα πάνω τραβούν οι τιμές του φυσικού αερίου στον απόηχο των γεγονό-
των στην Ανατολική Ουκρανία. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, το συμβό-
λαιο παράδοσης Μαρτίου κατέγραφε αύξηση περίπου 10% στο ολλανδικό hub (TTF),
φτάνοντας τα 87,6 ευρώ/MWh. Να σημειώσουμε πως μέχρι και προχθές η τιμή βρι-
σκόταν σε τροχιά αποκλιμάκωσης που είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες. 

Στο άλλο «καυτό μέτωπο», αυτό των τιμών του πετρελαίου, μετά το ιστορικό ρεκόρ
επταετίας που κατέγραψε η τιμή του brent κοντεύοντας τα 100 ευρώ το βαρέλι, υπο-
χώρησε στα 96,95 δολάρια, με το αμερικανικό αργό να ακολουθεί στον ίδιο ρυθμό
και να «γράφει» 91,96 δολάρια το βαρέλι το απόγευμα της Τετάρτης. 

Ενεργειακή επάρκεια λόγω
καιρού, LNG αλλά και plan B
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Ιωάννης
Μάζης

Καθηγητής 
Οικονομικής 
Γεωγραφίας
και Γεωπολιτικής 
Θεωρίας 
στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών 

Θανάσης 
Δρούγος

Διεθνολόγος 
- γεωστρατηγικός
αναλυτής 

Ο
καθηγητής Ιωάννης Μάζης
εκτίμησε ότι δεν είναι ιδιαί-
τερα πιθανό να υπάρξει μια

γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στην
Ρωσία και την Ουκρανία. «Αυτή η
ρήση του κυρίου Μπάιντεν περί μη
εισβολής, που δεν ήταν και εισβολή
σε τελευταία ανάλυση, νομίζω ότι
καλύφθηκε από πλευράς της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας και αυτήν τη στιγ-
μή, βλέποντας και τα μέτρα που ελή-
φθησαν ως κυρώσεις, αυτά καλύ-
πτουν από πλευράς ηθικής τάξεως
τη Δύση, όσο μπορούμε να επικα-
λούμαστε την ηθική στις διεθνείς
σχέσεις. Θα έλεγα ότι είναι το φύλλο
συκής της Δύσεως εναντίον της Ου-
κρανίας, η οποία αποτέλεσε τον χρή-
σιμο ηλίθιο της υποθέσεως για την

πώληση του αμερικανικού φυσικού
αερίου στην Ευρώπη. Υπάρχουν λοι-
πόν οικονομικές προεκτάσεις που
έχουν και σαφείς πολιτικές προ-
εκτάσεις. Εξασθένηση της ευρωπαϊ-
κής αγοράς αφενός, μείωση των
επιρροών της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας στις ευρωπαϊκές αγορές αφε-
τέρου».

Ο κ. Μάζης είπε ακόμη ότι «οι
κυρώσεις αυτές βεβαίως ενοχλούν

τη Ρωσία ως κώνωψ επί κέρατος
βοός».

Ο καθηγητής Μάζης συνέκρινε
ακόμη την κρίση στην Ουκρανία με
το Κυπριακό: «Η Δύση οφείλει να
αποδείξει άμεσα την ίδια ευαισθη-
σία που επιδεικνύει για το Ντονμπάς
και την κατεχόμενη Κύπρο, η οποία
είναι ανάλογη περίπτωση, θα έλεγα,
και βαρύτερη περίπτωση ακόμη και
από αυτήν της Ρωσίας στο Ντονμ-

πάς. Είναι η Τουρκία στην Κύπρο. Εί-
ναι βαρύτερη περίπτωση η τουρκι-
κή, διότι έχουμε κανονική εισβολή
πριν και από την οποιαδήποτε τυπι-
κή αναγνώριση οποιουδήποτε πα-
ρανόμου κρατιδίου. Έχουμε τουλά-
χιστον τέσσερις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας αναφορικά με
τη μη ίδρυση και αναγνώριση τουρ-
κοκυπριακού κράτους. Μέχρι σήμε-
ρα το ΝΑΤΟ και η Δύση δεν έχουν
δείξει το ένα εκατοστό της ευαισθη-
σίας που επιδεικνύουν για την περί-
πτωση Ρωσίας - Ντονμπάς. Αν πα-
ραπονιούνται για την καταστρατήγη-
ση του διεθνούς δικαίου από τον
Πούτιν, έχω να τους απαντήσω ότι
έχει θητεύσει δίπλα στους καλύτε-
ρους ο κ. Πούτιν, δηλαδή στο ΝΑΤΟ».

«Η Ουκρανία αποτέλεσε
τον χρήσιμο ηλίθιο 
της υποθέσεως»

Ο
διεθνολόγος και γεωστρατη-
γικός αναλυτής κ. Θανάσης
Δρούγος υποστήριξε ότι το

35% του Ντονμπάς δεν βρίσκεται υπό
τον έλεγχο των Ουκρανών. Τόνισε
επίσης ότι οι μυστικές υπηρεσίες της
Ρωσίας ενισχύουν κατά πολύ την πα-
ρουσία των Ρώσων στο Ντονέτσκ και
στο Λουγκάνσκ. «Οι επόμενες φά-
σεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολες.
Προβλέπω χειροτέρευση της κατά-
στασης, γιατί οι διπλωματικές ενέρ-
γειες που έχουν γίνει δεν πρόκειται
να αποδώσουν. Η Ουκρανία προχώ-
ρησε σε μια επιστράτευση ατόμων
μεταξύ 18-57 ετών». Επισήμανε ακό-
μη το γεγονός ότι πλέον μετατοπί-
στηκε η μεθοριακή ζώνη και οι ρωσι-
κές δυνάμεις εφάπτονται με τις ου-
κρανικές. «Οι συμφωνίες του Μινσκ
το 2014-2015 έχουν πλέον εξαϋλω-
θεί», δήλωσε ο κ. Δρούγος και πιθα-
νολόγησε ότι μπορεί να ξεκινήσει

μια επίθεση με σκοπό σε πρώτη φά-
ση να θέσει η Ρωσία υπό τον έλεγχό
της τις επαρχίες του Ντονέτσκ και
του Λουγκάνσκ, όπως ήταν στον
χάρτη του 2014. «Υπάρχει βέβαια
από διάφορους φορείς η ανησυχία
μήπως ο Πούτιν προχωρήσει μέχρι
τον ποταμό Δνείπερο στις παρυφές
του Κιέβου. Το Κίεβο είναι μια δύ-
σκολη περίπτωση, γιατί προσεγγίζε-
ται πιο εύκολα από τη Λευκορωσία
και παρότι υπάρχουν εκεί ρωσικές
δυνάμεις, υπάρχουν μεγάλα προ-
βλήματα προσέγγισης, όπως είναι τα
πυκνά δάση. Είναι δύσκολο να περά-

σουν από εκεί μεγάλες δυνάμεις». Ο
κ. Δρούγος επισήμανε ότι από το
2014 και την τραγική εικόνα του ου-
κρανικού στρατού άλλαξαν πολλά:
«Συμβατικά ασφαλώς και οι Ρώσοι
είναι ισχυρότεροι, αλλά οι Ουκρανοί
έχουν εκπαιδευτεί πλέον από Δυτι-
κούς τα τελευταία 7 χρόνια στη Δυτι-
κή Ουκρανία. Έχουν εκπαιδευτεί
πολύ ικανοποιητικά ακόμη και
35.000 γυναίκες». 

«Δεν βλέπω βαλβίδα 
αποσυμπίεσης»

Ο στρατιωτικός αναλυτής κ. Δρού-

γος υποστήριξε ότι προχθές το βρά-
δυ δόθηκε η πληροφορία ότι είχε
φτάσει το 25ο μεταγωγικό αεροσκά-
φος των ΗΠΑ και έφερε στο Κίεβο
επιπρόσθετο εξοπλισμό αντιαερο-
πορικών συστημάτων τύπου Javelin.
«Οι Ουκρανοί όμως υστερούν σε με-
γάλης εμβέλειας αεράμυνα. Η Ρωσία
έχει την κυριαρχία στον αέρα. Ωστό-
σο, κάποιες πόλεις που θα πέσουν
στον έλεγχο των Ρώσων με αντάρτι-
κο πόλεων θα δημιουργήσουν προ-
βλήματα στον ρωσικό στρατό». Εκτί-
μησε επίσης ότι δεν βλέπει διπλω-
ματική βαλβίδα αποσυμπίεσης. «Η
Ρωσία στοχεύει σε κάποια κομμάτια
της Ουκρανίας, γιατί αν καταλάβει
όλη τη χώρα, τότε ο ρωσικός στρατός
θα συνορεύει με χώρες της Δύσης
και του ΝΑΤΟ. Εκεί η κατάσταση θα
χειροτερεύσει και από εκεί και πέρα
όλα είναι πιθανά», εκτίμησε ο κ.
Δρούγος.

«Όλα είναι πιθανά, αν 
οι Ρώσοι προχωρήσουν

σε κατάληψη» 

Οι κυρώσεις και 
η διπλωματία 

kpappas817@gmail.com   

Του
Κώστα Παππά

Ο καθηγητής 
και ο διεθνολόγος
καταθέτουν 
στην «Political»
τις εκτιμήσεις τους για 
την ουκρανική κρίση
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«Η χώρα από Βορρά έως Νότο θα μετατραπεί σε
ένα μεγάλο εργοτάξιο με τα κατασκευαστικά έργα
που θα υλοποιηθούν, συνολικού προϋπολογισμού
6 δισ. ευρώ, και έτσι θα ανοίξουν 200.000 νέες θέ-
σεις εργασίας», διεμήνυσε σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Κα-
ραγιάννης, στο ειδησεογραφικό σάιτ Capital.gr.

Σε φάση κατασκευής έχουν μπει 9 οδικά και 6 σι-
δηροδρομικά έργα, καθώς και η νέα γραμμή 4 του
μετρό. Τα έργα αυτά θα ανοίξουν έμμεσα ή άμεσα περίπου
200.000 νέες θέσεις εργασίας. 

«Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, ανεβάζουμε ρυθμούς και
μένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας», υπογράμμισε ο
Γιώργος Καραγιάννης.

Υπενθυμίζεται ότι παραδόθηκαν τα πρώτα χιλιόμετρα στο
νότιο τμήμα του Ε-65 ενώ έχει ξεκινήσει η κατασκευή τού
βόρειου τμήματος (Τρίκαλα - Εγνατία). Ξεμπλόκαρε ο αυτο-

κινητόδρομος Πάτρα - Πύργος και στήνονται ήδη τα
πρώτα εργοτάξια, ενώ άνοιξαν οι προσφορές για
τέσσερα δημόσια οδικά έργα.

Μετά το τμήμα Μπράλος - Άμφισσα, ανακοινώθη-
κε το άνοιγμα των φακέλων για τον αυτοκινητόδρο-
μο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο τμήμα
Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος, για την Παράκαμψη
Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών και για την ολο-
κλήρωση της λεωφόρου Κύμης στο τμήμα από την

Αττική Οδός έως τον ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη.
Για τη μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του ΒΟΑΚ στο τμή-

μα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος, προϋπολογισμού 186 εκα-
τομμυρίων ευρώ, κατέθεσαν προσφορές τέσσερις εταιρείες
και θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η αξιο-
λόγηση των προσφορών και η ανάδειξη του οριστικού ανα-
δόχου του έργου.

Για την Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών,

προϋπολογισμού 210 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο εντάσσε-
ται στα έργα βελτίωσης της σύνδεσης της Αθήνας και της
Χαλκίδας με τη Βόρεια Εύβοια και στην αποσυμφόρηση του
αστικού ιστού της Χαλκίδας, της Ν. Αρτάκης και των Ψαχνών
από τη διερχόμενη κυκλοφορία.

Όσον αφορά την ολοκλήρωση της λεωφόρου Κύμης στο
τμήμα της Αττικής Οδού έως τη γέφυρα Καλυφτάκη, ύψους
352 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο προβλέπει την κατασκευή
ενός οδικού άξονα εξαιρετικής σημασίας, καθώς θα εξυπη-
ρετεί μέση ημερήσια κυκλοφορία 30.000 οχημάτων.

«Μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε εργοτάξια στα τρία πρώτα
οδικά έργα που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, το FlyO-
ver στη Θεσσαλονίκη, το Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Με-
θώνη και το τμήμα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος - Νεάπολη», υπεν-
θύμισε ο υφυπουργός Υποδομών, τονίζοντας πως το υπουρ-
γείο διασφαλίζει την εξέλιξη των δημόσιων έργων. 

Ρ.Σ.

Γ. Καραγιάννης: «Έργα 6 δισ. ανοίγουν 200.000 νέες θέσεις εργασίας»

Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Δ
ικαιωμένοι αισθάνονται εκατοντά-
δες συμπολίτες μας μετά τη βαριά
«καμπάνα» που επιβλήθηκε στις
δύο εταιρείες, στην παραχωρησι-

ούχο εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΕ και στην εται-
ρεία λειτουργίας και συντήρησης ΑΤΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ, με την επιβολή του ανώτα-
του προστίμου των 2 εκατομμυρίων ευρώ,
σύμφωνα με το άρθρο 65 του νόμου 4663 που
θεσπίστηκε το 2020.

Το πρόστιμο αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ
για κάθε εταιρεία, ύστερα από απόφαση του
υπουργού, η οποία βασίστηκε στο πόρισμα
των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Διε-
ρεύνησης. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας ΑΤΤΙ-
ΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ δεν εφάρμοσαν όσα προ-
βλέπονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας και
Αποχιονισμού του αυτοκινητοδρόμου, παρά
τις ακριβείς διαδικασίες που ορίζονται.

Οι υπεύθυνοι των ΑΤΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
δεν αιτήθηκαν, ούτε εισηγήθηκαν προς το
αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, σε καμία χρονι-
κή στιγμή, τον αποκλεισμό των εισόδων στην
Αττική Οδό, παρά το γεγονός πως οι επιχειρη-
σιακοί υπεύθυνοι της εταιρείας είτε γνώρι-
ζαν, είτε όφειλαν να γνωρίζουν τον ενδεδειγ-
μένο τρόπο διαχείρισης ενός συμβάντος τέ-
τοιας κλίμακας.

Λάθος εκτίμηση
Η εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης

οδήγησε τελικά σε μη αναστρέψιμο αποτέλε-
σμα και η απόφαση για μερικό αποκλεισμό
των εισόδων της Αττικής Οδού έπρεπε να είχε
ληφθεί νωρίτερα από τις 11.00 πμ.

Οι εμπειρογνώμονες βασίστηκαν σε οπτικό
υλικό των καμερών ασφαλείας της λεωφό-
ρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου
Σπάτων, στο τμήμα από τον κόμβο Κηφισίας

μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος και στη δυτική
περιφερειακή λεωφόρο Υμηττού, όπου επι-
βεβαιώνονται οι σημαντικές παραλείψεις στη
διαδικασία του αποχιονισμού. 

Στις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες του
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας με το
τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, καταγράφηκε
από πολύ νωρίς, στις 10.33 πμ, ο έντονος προ-
βληματισμός για το κατά πόσον ήταν δυνατόν
να κρατηθεί ανοικτός ο δρόμος.

Υπεύθυνη κρίθηκε και η παραχωρη-
σιούχος ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, η οποία σύμφω-
να με τις διατάξεις της Σύμβασης Παρα-
χώρησης ήταν υποχρεωμένη να πάρει
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή
και εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινη-
τοδρόμου, την ομαλή και ανεμπόδιστη
διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την
άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρι-
ση σε έκτακτες ή επείγουσες καταστά-

σεις με σκοπό την ασφάλεια των χρη-
στών του.

Τι δήλωσε ο Καραμανλής
«Σήμερα, για πρώτη φορά, μπορούμε να

επιβάλουμε πρόστιμα συνολικού ύψους 2
εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε λιγότερο από
έναν μήνα συγκροτήθηκε Επιτροπή Διερεύ-
νησης, μελέτησε τα δεδομένα, κατέληξε σε
συμπεράσματα για τους υπαίτιους και τις ευ-
θύνες τους και τους επιβάλαμε το ανώτατο
πρόστιμο. Το οποίο βέβαια είναι ανεξάρτητο
από τα ποσά που δίνει η εταιρεία στους πολί-
τες έπειτα από προσωπική παρέμβαση του
πρωθυπουργού. Γιατί αυτά είναι τα ελάχιστα
που μπορούμε, και οφείλουμε, να κάνουμε
ύστερα από ένα τόσο σοβαρό περιστατικό,
ώστε να καταλάβουν όλοι ότι είμαστε πλέον
μια σύγχρονη, ευνομούμενη πολιτεία, στην
οποία ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες

του», σημείωσε σε δηλώσεις του ο υπουργός
Υποδομών Κώστας Καραμανλής με αφορμή
την ανακοίνωση του πορίσματος των εμπει-
ρογνωμόνων από την Επιτροπή Διερεύνησης. 

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν λαμβάνοντας
υπόψη τη διάρκεια της διακοπής της κυκλο-
φορίας, την έκταση και τις συνέπειες με τον
μεγάλο αριθμό εγκλωβισμένων οχημάτων,
τον παρατεταμένο χρόνο για τον απεγκλωβι-
σμό τους καθώς και την ταλαιπωρία τόσων
συνανθρώπων μας.

μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος και στη δυτική
περιφερειακή λεωφόρο Υμηττού, όπου επι-
βεβαιώνονται οι σημαντικές παραλείψεις στη
διαδικασία του αποχιονισμού.

σεις με σκοπό την ασφάλεια των χρη-
στών του.

Τι δήλωσε ο Καραμανλνν ής

του», σημείωσε σε δηλώσεις του ο υπουργός
Υποδομών Κώστας Καραμανλής με αφορμή
την ανακοίνωση του πορίσματος των εμπει-
ρογνωμόνων από την Επιτροπή Διερεύνησης.

Πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ στην 
Αττική Οδό για το χιονοχάος

Πόρισμα - καταπέλτης:
Η εταιρεία δεν πήρε 
τα απαιτούμενα μέτρα 
και δεν αιτήθηκε 
στην Τροχαία το κλείσιμο 
του αυτοκινητόδρομου
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Η σορός ενός εκ των αγνοουμένων
ανασύρθηκε αργά το απόγευμα της Τε-
τάρτης από το 2ο κατάστρωμα του Ε/Γ-
Ο/Γ «Euroferry Olympia», το οποίο από
το μεσημέρι της Τετάρτης βρίσκεται
στο λιμάνι του Αστακού. Εκεί θα συνε-
χιστούν οι έρευνες της ΕΜΑΚ για τους
υπόλοιπους αγνοούμενους, με τις πι-
θανότητες να βρεθούν πλέον επιζών-
τες να είναι αντικειμενικά ελάχιστες.

Η ρυμούλκηση διήρκεσε σχεδόν 15
ώρες, ενώ στο πλοίο δεν υπάρχουν
πλέον φλόγες παρά μόνο τοξικοί κα-
πνοί. 

Στο λιμάνι του Αστακού βρίσκονται
64 στελέχη της Πυροσβεστικής και οι
επιχειρήσεις διεξάγονται υπό την επο-
πτεία του υπαρχηγού του Σώματος, αν-

τιστράτηγου Γιάννη Πετρούτσου.
Τέλος, αγωγή και μήνυση κατά της

πλοιοκτήτριας εταιρείας του «Eurofer-
ry Olympia» κατέθεσε η οικογένεια του
Β. Μαλεσιάδα, ο οποίος έχασε τη ζωή
του κατά τη διάρκεια της φωτιάς. «Η
εταιρεία εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί
την ίδια τακτική και με το απαράδεκτο
service της οδηγεί ουσιαστικά, αν μη τι
άλλο, τους οδηγούς φορτηγών να επι-
λέγουν για την ξεκούρασή τους μόνο
τις καμπίνες των φορτηγών τους. Τα δε
οχήματα σε αυτή την παγίδα θανάτου
είναι τόσο ασφυκτικά τοποθετημένα
που είναι αδύνατον ακόμη και οι πόρ-
τες να ανοίξουν», δήλωσε ο δικηγόρος
της οικογένειας Γιάννης Μαρακάκης. 

Παπ.

«Euroferry Olympia»: Ανασύρθηκε
απανθρακωμένη σορός αγνοουμένου

Τουλάχιστον έξι άτομα βρίσκονται στο
«μικροσκόπιο» των Αρχών για τη διαρ-
ροή του «ροζ βίντεο» στην Κάρπαθο, που
οδήγησε στην αυτοκτονία τον 60χρονο
πατέρα του «πρωταγωνιστή», ο οποίος
λοιδορήθηκε από συγχωριανούς του.
Όπως έχει προκύψει από την έρευνα, τα
άτομα αυτά είχαν στην κατοχή τους το
βίντεο με τις προσωπικές στιγμές του
34χρονου άνδρα, ενώ έχουν ήδη δώσει
ανωμοτί (σ.σ. ως ύποπτοι τέλεσης αδική-
ματος) καταθέσεις στην ΕΛΑΣ αρνούμε-
νοι ότι το διακίνησαν αυτοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο
δεν ήταν καινούργιο αλλά φαίνεται να εί-
χε μαγνητοσκοπηθεί πριν από περίπου
6-7 χρόνια, ενώ ένα άτομο που εξετάστη-
κε καθώς φέρεται να συμμετείχε στο

«ροζ βίντεο» έδωσε άλλη διάσταση στην
υπόθεση. Συγκεκριμένα, φέρεται να
έκανε λόγο και για άλλα παρόμοια υλικά
με «πρωταγωνιστές» άνδρες και γυναί-
κες, με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια
της ΕΛΑΣ να ελέγχουν το περιεχόμενο
από αρκετά κινητά τηλέφωνα. Αίσθηση,
επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι συγγενι-
κά πρόσωπα του 60χρονου αυτόχειρα
διαψεύδουν ότι προχώρησε στο απονε-
νοημένο διάβημα λόγω του βίντεο.

Για αυτό και η εισαγγελική παραγγελία
αφορά έρευνα για το σύνολο των περι-
στατικών στην Κάρπαθο, πριν από το τρα-
γικό περιστατικό της αυτοκτονίας το με-
σημέρι της Τρίτης 15 Φεβρουαρίου, σε
στάβλο έξω από το σπίτι του.

Παπ.

Κάρπαθος: Έξι άτομα στο «κάδρο» 
για τη διαρροή του «ροζ βίντεο»

O
σο διακριτικά και αθόρυβα ερ-
γάζονται πάνω στην υπόθεση
θανάτου των τριών κοριτσιών
από την Πάτρα οι αστυνομικοί

του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής,
τόσο «θόρυβο» προκαλούν οι αποκαλύ-
ψεις που βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας.

Τα νέα δεδομένα έρχονται από την ια-
τροδικαστική εξέταση στη Μαλένα (σ.σ.
το κοριτσάκι που πέθανε πρώτο το 2019
σε ηλικία 3,5 ετών), στη μυτούλα του
οποίου εντοπίστηκαν δύο μικρές εκδο-
ρές. Επίσης, στο έγγραφο που συνέταξε
τότε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, αναφέ-
ρεται ότι το στομάχι της μικρής ήταν
άδειο, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθε-
ση με τα λεγόμενα της μητέρας των κορι-
τσιών πως λίγη ώρα πριν από τον θάνατό
του το παιδί είχε σιτιστεί κανονικά. Σε
καμία περίπτωση οι δύο μικρές εκδορές
δεν συνιστούν από μόνες τους «περίερ-
γη» ένδειξη, ωστόσο, είναι κάτι που θα
εξεταστεί από τους αστυνομικούς της
Ασφάλειας. Αυτό, όμως, που εύλογα

προκαλεί νέα ερωτηματικά είναι το γιατί
η μητέρα είπε πως η Μαλένα είχε φάει
(σ.σ. είχε αναρτήσει, μάλιστα, στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με
την ανήλικη να κρατάει ένα σουβλάκι),
ενώ κάτι τέτοιο -όπως αποδείχτηκε- δεν
ίσχυε. 

Ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε για
την τραγωδία με τους τρεις μυστηριώ-
δεις θανάτους έχει να κάνει με την Ίριδα
(σ.σ. το κοριτσάκι πέθανε σε ηλικία 6 μη-
νών) και πιο συγκεκριμένα από την κατα-
γραφή του ΕΚΑΒ Πάτρας. Στην κατάθεσή
της η μητέρα των παιδιών είχε υποστηρί-
ξει ότι εντόπισαν το βρέφος νεκρό στην
κούνια περί τις 11.30 το πρωί, ωστόσο, η
αδερφή της -με δήλωση στα Μέσα- ανέ-
φερε ότι αυτό δεν ισχύει και ότι βρήκαν

το μωράκι να μην αναπνέει αρκετά πριν
από τις 11.00. Από την ηχητική καταγρα-
φή του ΕΚΑΒ και το «άνοιγμα καρτέλας»
στο σύστημα προκύπτει ότι η κλήση έγινε
στις 11.37 το πρωί, με το ασθενοφόρο να
φτάνει σε 7 λεπτά στο σημείο και τον πα-
τέρα να βρίσκεται ήδη στο σπίτι εκείνη
την ώρα. 

Θέση για τη… διαφορά ώρας πήρε η
θεία των παιδιών (σ.σ. και αδερφή της
μητέρας) που είπε: «Έχουν περάσει σχε-
δόν τρία χρόνια που είμαστε και μπαινο-
βγαίνουμε σε νοσοκομεία. Το να μπερ-
δέψουμε λίγο την ώρα είναι λογικό. Τώ-

ρα πέντε λεπτά πάνω, πέντε λεπτά κάτω,
μισή ώρα πάνω, μισή ώρα κάτω, είναι λο-
γικό. Θέμα δεν ήταν ακριβώς τι ώρα ήταν
αλλά πώς το ζήσαμε και πώς κινηθήκαμε
εκείνη τη στιγμή».

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Οι εκδορές στη μύτη, 
το… αόρατο σουβλάκι 
στη Μαλένα και η διαφορά
ώρας στη μικρή Ίριδα 

Νέα ερωτήματα για
τη «σκυταλοδρομία»
του θανάτου…
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Γ
ια τετραψήφιο αριθμό κρουσμά-
των κορονοϊού από τα τέλη του
Μαρτίου και έπειτα έκανε λόγο ο
καθηγητής Περιβαλλοντικής

Μηχανικής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μι-
λώντας στον ΣΚΑΪ. Εξήγησε πως με δεδο-
μένη την αργή, όπως τη χαρακτήρισε, απο-
κλιμάκωση θα χρειαστεί περίπου ένας μή-
νας για να καταγραφούν κάτω από 10.000
ημερήσια κρούσματα: «Έχουμε ένα υψηλό
επίπεδο διασποράς ακόμα και η πτώση γί-
νεται με αργούς ρυθμούς. Έχουμε πέσει
κατά περίπου 1.000 κρούσματα ανά 7-10
ημέρες. Αν κάνετε την αναλογία, για να
φτάσουμε στα 9.000 χρειαζόμαστε 6 εβδο-
μάδες». Σχετικά με το αν πλησιάζει το τέ-
λος της πανδημίας δήλωσε επιφυλακτικός.

Εντωμεταξύ καμία απόφαση δεν ελή-
φθη για την κατάργηση της χρήσης της
μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από την
Επιτροπή των Ειδικών, που συνεδρίασε
χθες. Το θέμα θα συζητηθεί ξανά στη συ-
νεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Οι ει-
δικοί θεωρούν πως η κατάργηση της μά-
σκας στους εξωτερικούς χώρους λίγο
πριν από την κορύφωση των αποκριάτι-
κων εκδηλώσεων θα αποτελούσε κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία, καθώς η παραλλαγή
Όμικρον κυκλοφορεί έντονα στην κοινό-
τητα, επομένως η επιδημιολογική επο-
πτεία παραμένει απαραίτητη.

Πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγμα-
τοποίησαν χθες το πρωί η Ομοσπονδία
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλά-
δας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργα-
ζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, που
διεκδικούν προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων,
άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ
για επαναφορά μισθών, συντάξεων και
εφάπαξ στα επίπεδα πριν από τις περικο-
πές του 2012, επαναφορά 13ου-14ου μι-
σθού, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, άμε-
ση ένταξη στα ΒΑΕ και αύξηση χρηματο-
δότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό
για το δημόσιο σύστημα υγείας. 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 16.962. Οι νέοι
θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι 53, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 25.538 θάνατοι. Το 95,0%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 459
(65,4% άνδρες). Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 333
(72,55%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμ-
βολιασμένοι και 126 (27,45%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Στην Αττική καταγράφηκαν
6.078 νέα κρούσματα, ενώ η Θεσσαλονίκη
μετρά 1.696 νέους φορείς της Covid-19.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για 
τις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου

Χαροκόπειο: Πρώτο στην Ελλάδα 
και στην 76η θέση παγκοσμίως 
Στην 76η θέση παγκοσμίως και στην πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά πανε-
πιστήμια βρίσκεται το Χαροκόπειο στην κατάταξη «Times Higher Educa-
tion Young University Rankings 2022». «Οι κορυφαίες αυτές διακρίσεις
ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης συμμετοχής του πανεπιστημίου μας στη
συγκεκριμένη λίστα κατάταξης των νέων ιδρυμάτων, αυτών δηλαδή που
συμπληρώνουν έως 50 έτη λειτουργίας, με συνολικά 539 συμμετοχές το
έτος 2022 έναντι των 475 το έτος 2021», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το
ΑΕΙ.  Τονίζει, ακόμα, ότι το Χαροκόπειο συνεχίζει στο μονοπάτι της επιτυ-
χίας και των διακρίσεων, αποτυπώνοντας την ποιότητα του έργου του σε
τομείς όπως η διδασκαλία, η έρευνα και η εξωστρέφεια/διεθνοποίηση,
χαράσσοντας μια εξαιρετική πορεία προόδου με την καίρια συμβολή και
αφοσίωση της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Μετά το Χαροκόπειο, στην
κατάταξη ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 88η θέση, το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις θέσεις 201-250, το
Πολυτεχνείο Κρήτης στις θέσεις 251-300, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης στις θέσεις 351-400 και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στις
θέσεις 401 και άνω.

Ε.Π.

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος
για τις φετινές πανελλαδικές εξετά-
σεις, καθώς απομένουν λιγότεροι
από δυο μήνες μαθημάτων ενώ, πα-
ραδοσιακά μετά τις διακοπές του
Πάσχα, οι περισσότεροι υποψήφιοι
θα απέχουν από τα μαθήματα για να
επικεντρωθούν στην προετοιμασία
τους. Υπενθυμίζεται ότι τα σχολεία
φέτος θα παραμείνουν κλειστά για
τις διακοπές του Πάσχα από τις 18 Απριλίου έως τις 2
Μαΐου και, ως είθισται, στις αρχές Ιουνίου θα ξεκινή-
σουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Φέτος, μάλιστα, το
υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στην ανακοί-
νωση των βαθμολογιών αλλά και των βάσεων εισα-
γωγής νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και δεν απο-
κλείεται οι επιτυχόντες να γνωρίζουν το τμήμα εισα-
γωγής τους στα τέλη Ιουλίου. 

Υπενθυμίζεται ότι και φέτος οι
υποψήφιοι θα συμπληρώσουν δύο
μηχανογραφικά, και όχι τρία, ένα
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση χωρίς αλλαγές στον
αριθμό των πανεπιστημιακών τμη-
μάτων και ένα στα δημόσια ΙΕΚ,
ενώ παραμένει η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής που εφαρμόστηκε πέ-
ρυσι για πρώτη φορά. Στα νέα δε-

δομένα που θα αντιμετωπίσουν οι φετινοί υποψήφιοι
πρέπει να συμπεριληφθεί και η επαναφορά των Λατι-
νικών, στη θέση της Κοινωνιολογίας, ως μαθήματος
βαρύτητας. Φέτος, για πρώτη φορά, οι συντελεστές
βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθη-
μάτων, των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών
δοκιμασιών καθορίστηκαν από τα πανεπιστήμια. 

Εύη Πανταζοπούλου

Η αποκλιμάκωση συνεχίζεται και θα
χρειαστεί ένας μήνας για να γίνει

τετραψήφιος ο αριθμός, σύμφωνα με
τον καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη

Τον Απρίλιο κάτω από
10.000 τα κρούσματα



Σ
οβαρές ποινικές ευθύνες στους ιδιοκτήτες μονά-
δας φροντίδας ηλικιωμένων, όπου καταγράφηκαν
26 μαζικοί θάνατοι από τον Αύγουστο μέχρι τον

Δεκέμβριο του 2020 από συρροή κρουσμάτων κορονοϊ-
ού, επιρρίπτει ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Άσκησε ποι-
νική δίωξη για παραβίαση μέτρων για τον περιορισμό μο-
λυσματικών ασθενειών με αποτέλεσμα τον θάνατο σε
βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία που παραπέμφθηκε σε τακτικό ανα-
κριτή περιλαμβάνεται πόρισμα της εθνικής αρχής διαφά-
νειας, στο οποίο έχουν εντοπιστεί σοβαρές παραλείψεις
στη λειτουργία της μονάδας, εξαιτίας των οποίων θα συ-
νέβαλαν στη διασπορά του ιού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με την έκθεση των επιθεωρητών, στη μονάδα φιλοξε-

νούνται σχεδόν διπλάσιοι από τους περιθαλπόμενους
που προέβλεπε η άδεια λειτουργίας, ενώ στο ισόγειο
συγκεντρώνονταν οι περισσότεροι εκ των φιλοξενουμέ-
νων, με τα κρεβάτια να έχουν απόσταση και μικρότερη
του ενός μέτρου. Καταγράφεται ότι δεν λήφθηκαν συγκε-
κριμένα μέτρα με λήψη μοριακών τεστ, προληπτικά και
επαυξημένα, ενώ περιλαμβάνονται και καταθέσεις συγ-
γενών φιλοξενούμενων που έχασαν τη ζωή τους, ορισμέ-
νοι εκ των οποίων αναφέρουν ότι δεν τηρούνταν τα μέτρα
ασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς.

Από την πλευρά της μονάδας φροντίδας πάντως ανα-
φέρεται ότι τα μέτρα είχαν τηρηθεί απαρέγκλιτα και πως
θα αναπτύξουν τις θέσεις τους στις ανακριτικές Αρχές
όταν κληθούν οι υπεύθυνοι.

Τις λαϊκές αγορές έχουν πάρει... παραμάζωμα τις τε-
λευταίες μέρες οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Και να
οι φωτογραφίες με παραγωγούς και να οι τιμές ολοένα να
ανεβαίνουν. Πάντως, οι αυξήσεις στους λογαριασμούς
ρεύματος και φυσικού αερίου ενέργειας προκαλούν προ-

βληματισμό και όλοι καταλαβαίνουν πως η ακρίβεια
οφείλεται στη διεθνή συγκυρία. Αυτό που δεν καταλαβαί-
νουν όμως -και δεν τους εξηγεί κανείς- είναι πώς θα κα-
ταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους υπο-
χρεώσεις.

Οι τιμές των λαϊκών αγορών έβγαλαν βουλευτές στον δρόμο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πότε θα έρθει 
ο πρωθυπουργός
για το γαλάζιο
προσυνέδριο

Για τις 10 Μαρτίου έχει κλείσει
η επόμενη επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος δεν εί-
ναι άλλος από το προσυνέδριο
της ΝΔ, που θα διεξαχθεί στην
πόλη και στο οποίο θα συμμετέ-
χουν όλοι οι βουλευτές της Κεν-
τρικής Μακεδονίας, στελέχη των
τοπικών κομματικών οργανώσε-
ων και κομματικά στελέχη, στε-
λέχη της ΟΝΝΕΔ και υπουργοί.

Βουλευτές 
και παραγωγούς
βλέπει ο κ.
Γεωργαντάς

Παραγωγούς και βουλευτές από
τις περιοχές της Ροδόπης, των Σερ-
ρών, της Πιερίας και του Λαγκαδά
υποδέχτηκε στο γραφείο του ο
Γιώργος Γεωργαντάς. Ο Κιλκισιώ-
της βουλευτής και υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπως μάθαμε, τους διαβεβαίωσε
ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για επιτάχυνση των διαδι-
κασιών καταβολής των ενισχύσεων,
ύψους 11.323.692 ευρώ. Μάλιστα,
προγραμματίζονται στις αρχές του
επόμενου μήνα νέες πρωτοβουλίες
του υπουργείου για την ενίσχυση
των σχέσεών μας με τους Βαλκάνι-
ους γείτονές μας.

Συνάντηση για τον
οδικό τουρισμό
και το #Pieria365

Άκρως ουσιαστική ήταν, όπως
μάθαμε, η συνάντηση που πραγ-
ματοποίησε ο βουλευτής Πιερίας
Φώντας Μπαραλιάκος με τον
υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικί-
λια. Βασικοί άξονες της συζήτη-
σης ήταν ο οδικός τουρισμός, το
σημαντικότερο τμήμα του εισερ-
χόμενου τουρισμού της Πιερίας
και κατ’ επέκταση όλης της Βόρει-
ας Ελλάδας, και η προεργασία που
έχει ξεκινήσει ώστε να γίνει ομα-
λά και απρόσκοπτα η υποδοχή των
τουριστών της καλοκαιρινής πε-
ριόδου.

Δίωξη για κακούργημα σε γηροκομείο για
τους θανάτους 26 ηλικιωμένων από Covid

Ο ποδηλατόδρομος
της Παπάφη στον... πάγο

Πάγωσε τελικά η κατασκευή του νέου ποδηλατό-
δρομου της Παπάφη. Το δημοτικό συμβούλιο Θεσ-
σαλονίκης καταψήφισε τις εργοταξιακές κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις και το έργο, το οποίο ήταν ενταγ-
μένο στο ΕΣΠΑ, παραπέμπεται πλέον στην Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης. Την αντί-
θεσή τους στην κατασκευή του ποδηλατόδρομου εί-
χαν εκφράσει κάτοικοι και επαγγελματίες της Πα-
πάφη.

Συναντήσεις με αθλητικούς
συλλόγους ο κ. Ταχματζίδης
Με εκπρο-

σ ώ π ο υ ς
α θ λ η τ ι κ ώ ν
σ υ λ λ ό γ ω ν
και φιλά-
θλων συναν-
τήθηκε ο δή-
μαρχος Λαγ-
καδά Ιωάν-
νης Ταχμα-
τζίδης μετά το τραγικό περιστατικό της δολοφο-
νίας του 19χρονου Άλκη. Ο δήμαρχος κάλεσε να
απομονωθεί οποιαδήποτε συμπεριφορά που πα-
ραπέμπει σε οπαδικό μίσος, τονίζοντας ότι ο φί-
λαθλος κόσμος στον Δήμο Λαγκαδά οφείλει να
δίνει το καλό παράδειγμα στο ευ αγωνίζεσθαι και
να γίνει πρέσβης του υγιούς φιλάθλου πνεύμα-
τος. 

Ο συγκινητικός επίλογος
του Πέτρου Λεκάκη

«Άλκης ζωντανός». Με τη φράση αυτή έκλεισε την
τοποθέτησή του για τη δολοφονία του 19χρονου φοι-
τητή ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης Πέτρος Λεκάκης στην τελευταία συνεδρία-
ση. Ο πρόεδρος είπε πως συγκλονίστηκε στη διάρ-
κεια του ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ ακούγοντας όλο το
γήπεδο να φωνάζει το συγκεκριμένο σύνθημα και
τόνισε πως «το “Άλκης ζωντανός” θα πρέπει να γίνει
μήνυμα στα στόματα όλων».

Υλοποιείται το πάρκο 
κατά της οπαδικής βίας

Πράξη θα γίνει το επόμενο διάστημα η ιδέα για τη
δημιουργία πάρκου κατά της οπαδικής βίας στη
Θεσσαλονίκη. Και ο τόπος έχει ήδη επιλεχθεί από τη
διοίκηση Ζέρβα. Πρόκειται για τον χώρο πρασίνου
που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κλεάνθους
και Παπαναστασίου απέναντι από το Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο, εκεί όπου ενώνεται η περιοχή Χαριλά-
ου με αυτήν της Τούμπας. Θα τοποθετηθούν μάλιστα
τρία ελαιόδεντρα που θα έχουν την ηλικία των τριών
θυμάτων, του Άλκη, του Τόσκο και του Νάσου.
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Αμφιλοχία

Χτίζεται το Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου - Open Mall

Ξεκινά η υλοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, Open
Mall, Αμφιλοχίας, με στόχο να αναβαθμίσει και επαναχαράξει την
εμπορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, μέσω στοχευμένων
αισθητικών και λειτουργικών παρεμβάσεων, όπως τόνισε ο δή-
μαρχος Γιώργος Κατσούλας,
παρουσιάζοντας τα τεχνικά
σχέδια σε ειδική πανηγυρι-
κή εκδήλωση. Οι σχεδιαζό-
μενες παρεμβάσεις αναμέ-
νεται να προσφέρουν αισθη-
τική και λειτουργική ανα-
βάθμιση του εμπορικού
κέντρου της πόλης, μέσω
της δημιουργίας ενιαίας εμπορικής ταυτότητας, αύξησης της επι-
σκεψιμότητας και της απασχόλησης και ανάδειξης των παραδο-
σιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων της πόλης. Την εκδήλωση προ-
λόγισε ως συνδιοργανωτής ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτω-
λοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής, χαρακτηρίζοντας το Open
Mall έργο «εμβληματικού χαρακτήρα», και εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την πρόοδο του έργου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο βου-
λευτής Αιτωλοακαρνανίας Σπήλιος Λιβανός.

Πύργος

Οργή για την αναβολή συγχωνεύσεων
πανεπιστημιακών τμημάτων

Έντονα αντέδρασε ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακό-
πουλος σε δημοσίευμα που αναφέρει πως από το μεθεπόμενο
ακαδημαϊκό έτος 2023-24 θα γίνουν οι όποιες συγχωνεύσεις και
καταργήσεις πανεπιστημιακών τμημάτων, στο πλαίσιο αναδιάρ-
θρωσης του νέου ακαδημαϊκού χάρτη, τη στιγμή που ήδη βιαστικά
καταργήθηκαν δύο πανεπιστημιακά τμήματα στην Ηλεία! Ο κ. Αν-
τωνακόπουλος καταγγέλλει για άλλη μία φορά σειρά μεθοδεύσε-
ων της κεντρικής πολιτικής σκηνής σε συνεργασία με αυτοδιοικη-
τικούς που στόχο έχουν να πλήξουν τον νομό. Ο δήμαρχος προτί-
θεται να συγκαλέσει το Συμβούλιο Αιρετών της Ηλείας και θα θέσει
προς συζήτηση το επίμαχο θέμα.

Τρεις συλλήψεις έγιναν στη Σπάρτη για ακραία κακομεταχείριση αδέσποτων ζώων και

δη μέσα σε δημοτικά κυνοκομεία. Το θέμα προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του

υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, ενώ μεταξύ των τριών συλλη-

φθέντων είναι και ο αρμόδιος για τα δημοτικά κυνοτροφεία αντιδήμαρχος-αστυνομι-

κός τελών σε ειδική άδεια, λόγω εκλογής του. «Ο σεβασμός των αδέσποτων ζώων είναι

αυτονόητη υποχρέωση κάθε πολιτισμένου ανθρώπου, πόσω μάλλον των αρμόδιων Αρ-

χών και των υπευθύνων. Ο νόμος είναι νόμος και τηρείται από όλους», αναφέρει χαρα-

κτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Προσωπικό ενδιαφέρον για την όλη

υπόθεση επέδειξε και ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Γρηγόρης Δημητριάδης.

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, το θέμα έγινε γνωστό ύστερα από καταγγελίες για

βάναυση συμπεριφορά κατά των ζώων που βρίσκονταν στα δύο κυνοκομεία.

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Το χρη-
ματοδοτικό πλαίσιο της Νέας Προγραμματι-
κής Περιόδου και οι ευκαιρίες για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση» διοργάνωσαν τη Δευτέρα 21
Φεβρουαρίου στη Βυτίνα, από κοινού, η ΠΕΔ
Πελοποννήσου, η ΚΕΔΕ και η ΕΕΤΑΑ. Τις ερ-
γασίες της ημερίδας άνοιξε ο δήμαρχος Γορ-
τυνίας και γραμματέας της ΠΕΔ Στάθης Κου-
λής, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δημή-
τρης Μαραβέλιας, πρόεδρος ΔΣ ΕΕΤΑΑ, και ο
Σπυρίδων Σπυρίδων, διευθύνων σύμβουλος
της ΕΕΤΑΑ, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δη-
μήτρης Παπαστεργίου και ο γενικός γραμμα-
τέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Η
στρατηγική για την ορθολογική αξιοποίηση
των σημαντικών πιστώσεων που διατίθενται
σε συνδυασμό με την ορθή ενημέρωση και
προετοιμασία, η τεχνοκρατική στελέχωση,
καθώς και η ανάγκη θεσμικών αλλαγών θα
συμβάλουν στην ταχύτερη υλοποίηση έργων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνέκλιναν οι
συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πάτρα

Κονδύλι 1,8 εκατ. 
για το Εργοστάσιο Τέχνης
«Θάνος Μικρούτσικος»

Υπεγράφη η σύμβαση επισκευής και ενίσχυσης του
Εργοστασίου Τέχνης «Θάνος Μικρούτσικος», που κατα-
σκευάστηκε στην Πάτρα το 2006, στο πλαίσιο της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας. Το έργο έχει προϋπολογισμό
1.800.000 ευρώ και το 2023, όπως τόνισε ο δήμαρχος
Κώστας Πελετίδης, η Πάτρα θα έχει μια μεγάλη υποδομή
για τον πολιτισμό, μια κεντρική θεατρική σκηνή, για δια-
φόρων τύπων εκδηλώσεις, θέατρο, συναυλίες και άλλου
είδους παραστάσεις, με 800 θέσεις θεατών. «Βρισκόμα-
στε στο Εργοστάσιο Τέχνης “Θάνος Μικρούτσικος” και
υπογράψαμε τη σύμβαση με την εργολάβο που αναλαμ-
βάνει την αποκατάσταση του κτιρίου. Χτίζουμε μια κεν-
τρική θεατρική σκηνή, αντάξια της ιστορίας της Πάτρας
και του λαού της πόλης μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο
δήμαρχος της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Μονάδα αποβλήτων στην Ίο
εξυπηρετεί Σίκινο, Φολέγανδρο

Προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή μονάδας
επεξεργασίας αποβλήτων σφαγείου Δήμου Ιητών συνυ-
πέγραψαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος
Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Ίου Γκίκας Δημήτρη Γκί-
κας. Στόχος της σύμβασης είναι η κατασκευή μονάδας
επεξεργασίας αποβλήτων και διάθεση των λυμάτων κατά
τρόπο που θα προστατεύεται το περιβάλλον, σύμφωνα με
εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και εκτός από
την Ίο, θα εξυπηρετεί και τα νησιά Σίκινο και Φολέγαν-
δρο. Τη χρηματοδότηση αναλαμβάνει η οικεία περιφέ-
ρεια, μέχρι το ποσό των 250.000 ευρώ, από το Πρόγραμ-
μα Δημόσιων Επενδύσεών της, ενώ ο Δήμος Ιητών είναι
φορέας υλοποίησης και αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση
100.000 ευρώ, καθώς και τυχόν συμπληρωματική χρημα-
τοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου. 
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Σπάρτη

Συνελήφθη αντιδήμαρχος 
για κυνοκομεία-κολαστήρια

Νέα προγραμματική
περίοδος και
ευκαιρίες για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση



E
να χρόνιο αίτημα
των κατοίκων της
Αγίας Παρασκευής

έγινε πραγματικότητα με
την παράδοση στους πολί-
τες της νέας σύγχρονης πε-
ζογέφυρας επί της λεωφό-
ρου Μεσογείων, στην πε-
ριοχή της Αγίας Παρα-
σκευής, η οποία κατα-
σκευάστηκε με χρηματο-
δότηση της Περιφέρειας
Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Ατ-
τικής 2014-2020 και δημο-
πρατήθηκε και εκτελέστη-
κε από το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών.

Τα εγκαίνια πραγματοποί-
ησαν ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γιώργος Πατούλης και
ο υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Γιώργος
Καραγιάννης, παρουσία της
υπουργού Παιδείας Νίκης
Κεραμέως και του δημάρ-
χου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά. Η νέα πεζογέφυρα είναι η τρίτη που ολοκλη-
ρώνεται από τις συνολικά έξι που κατασκευάζονται σε βασικούς οδικούς άξονες της
Αττικής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020 και είναι συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 13 εκατ. ευρώ. Ήδη έχουν
παραδοθεί στην κυκλοφορία η πεζογέφυρα Αλίμου, η οποία βρίσκεται στη λεωφόρο
Ποσειδώνος στη συμβολή της με την Καλαμακίου, και η πεζογέφυρα στο ύψος του Πα-
λαιού Φαλήρου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος. Σε εξέλιξη και σε διάφορα στάδια του
έργου βρίσκονται ακόμη οι πεζογέφυρες στη λεωφόρο Κηφισίας και Πανόρμου, στη
λεωφόρο Αθηνών στις Σχολές Προβατά και στη λεωφόρο Αθηνών στο Παλατάκι. Όπως
επισήμανε στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης, «πρόκειται για ένα σημαντικό έργο
που θα διευκολύνει τη μετακίνηση των πεζών και των πολιτών με κινητικά προβλήματα,
σε μια περιοχή κυκλοφοριακά επιβαρυμένη», ενώ συμπλήρωσε πως στόχος είναι το
συντομότερο δυνατόν να παραδοθούν στο κοινό και οι υπόλοιπες τρεις πεζογέφυρες
που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στο «Αντώνης Τρίτσης» 
σημαντικά έργα των Αχαρνών

Την ένταξη προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» εμβληματικών έργων για την περιοχή των Αχαρνών
ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας κατά την επίσκεψή του στον Δήμο Αχαρνών. Ο κ. Πέ-
τσας συναντήθηκε με τον δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και
μετά το έργο της ύδρευσης που έχει ήδη ενταχθεί, θα εγκρι-
θούν η χρηματοδότηση της αστικής αναζωογόνησης που περι-
λαμβάνει την ανάπλαση του Μητροπολιτικού Πάρκου της Λαθέας, έκτασης 32 στρεμμάτων,
καθώς και η κατασκευή πεζοδρόμων και η ανάπλαση δύο εισόδων της πόλης, των λεωφόρων
Δημοκρατίας και Φιλαδελφείας. Επίσης, αναμένεται η έγκριση της πρότασης για τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων και θα ακολουθήσουν οι προτάσεις για την ηλεκτροκίνηση και τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό του δήμου. Συνολικές προτάσεις που υπερβαίνουν τα 25 εκατ. ευρώ.

Τα αιτήματα για
τη διάνοιξη της
λεωφ. Κύμης

Με τον υφυπουργό Υποδομών Γιώργο
Καραγιάννη συναντήθηκε ο δήμαρχος
Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπα-
λος, προκειμένου να του παραδώσει
την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με τις απαιτήσεις του δή-
μου σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της
υλοποίησης της διάνοιξης της λεωφό-
ρου Κύμης και τα αντισταθμιστικά που
διεκδικεί η πόλη. Συγκεκριμένα, ο
δήμαρχος του έθεσε εκ νέου τις απαι-
τήσεις να σκεπαστεί το κομμάτι της
διαδρομής της λεωφόρου Κύμης που
θα ανοίξει στα όρια του Ηρακλείου για
να αποφευχθεί μια ακόμα διχοτόμηση
στην πόλη, να εξεταστεί η δυνατότητα
της παράλληλης κάλυψης της διαδρο-
μής της Αττικής οδού και να δημιουρ-
γηθούν στο σκεπαστό κομμάτι που θα
προκύψει κοινωφελείς χώροι. Ο υφυ-
πουργός επανέλαβε τη θετική διάθε-
ση του υπουργείου να εξεταστούν τα
αιτήματα μόλις ανακηρυχθεί ο ανάδο-
χος του έργου.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
στα βορειοανατολικά της
Αθήνας, έχει ξεκινήσει «γα-
λάζια εκστρατεία» με στόχο
μια «ενωτική κάθοδο» στις
εκλογές του 2023; Φαίνεται
πως όλες οι «τάσεις» που εί-
χαν δημιουργηθεί στις προ-
ηγούμενες εκλογές αλλά και
αυτές που δημιουργήθηκαν
μετά αντιλαμβάνονται πως
δεν μπορούν να αφήσουν για
μία ακόμη θητεία την πόλη
στα χέρια του σημερινού δη-
μάρχου, ενώ γνωρίζουν πως
έχουν τη μεγαλύτερη δύνα-
μη στην πόλη… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ζητά γιατρούς
Ανοιχτή επιστολή στον υπουργό
Υγείας Αθανάσιο Πλεύρη για την
υπολειτουργία της Τοπικής Μονά-
δας Υγείας (ΤΟΜΥ) του Ρέντη του
Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέν-
τη απέστειλε ο δήμαρχος Γιώργος
Ιωακειμίδης. Όπως αναφέρεται, για
έναν πληθυσμό που ξεπερνά τις
120.000 ανθρώπους, η ΤΟΜΥ Ρέντη,
σήμερα, δεν έχει κανέναν γιατρό και
το Κέντρο Υγείας Νίκαιας έχει μόνο
μία γενική γιατρό, έναν καρδιολόγο
και κανέναν παθολόγο ή πνευμονο-
λόγο. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος ζη-
τά να εφαρμοστούν οι διατάξεις λει-
τουργίας των ΤΟΜΥ, προκειμένου η
Τοπική Μονάδα Υγείας Ρέντη να
στελεχωθεί από τέσσερις γενικούς
γιατρούς ή παθολόγους, έναν παι-
δίατρο, δύο νοσηλευτές, έναν κοι-
νωνικό λειτουργό και δύο διοικητι-
κούς υπαλλήλους.

Διαδικτυακές 
συνοικιακές συνελεύσεις 

Ξεκινούν οι Διαδικτυακές Συ-
νοικιακές Συνελεύσεις στον Δήμο
Κηφισιάς, φυσική συνέχεια των
πάνω από 150 συνελεύσεων στις
γειτονιές του δήμου που έχει
πραγματοποιήσει η διοίκηση του
Γιώργου Θωμάκου. Οι πολίτες
μπορούν με εύκολο τρόπο να λά-
βουν μέρος στις συμμετοχικές
διαδικασίες και να μεταφέρουν
στον δήμαρχο και στον εντεταλμέ-
νο δημοτικό σύμβουλο για τις Συ-
νοικιακές Συνελεύσεις Νικήτα
Κόκκαλη καθώς και στον αντιδή-
μαρχο Καθαριότητας και Πολιτι-
κής Προστασίας τα θέματα που
τους απασχολούν.

Οι συνεδριάσεις σε επίπεδο συ-
νοικίας θα γίνονται μέσω της
εφαρμογής https://sinelefseis.ki-
fissia.gr/. Ήδη έχουν προγραμμα-
τιστεί συνελεύσεις για τις συνοι-
κίες Αδαμών και Μορτερό μέσα
στην επόμενη εβδομάδα.
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Παραδόθηκε η νέα
πεζογέφυρα στη Μεσογείων
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Εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 74,3% στις άμεσες
ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) σημείωσε η Ελλάδα το 2021.
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής
Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enter-
prise Greece), σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η
Τράπεζα της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές άμεσων ξέ-
νων επενδύσεων στην Ελλάδα για το σύνολο του 2021 ξε-
πέρασαν τα 5 δισ. ευρώ (5.055,9 εκατ. ευρώ) έναντι 2,9
δισ. ευρώ (2.900,9 εκατ. ευρώ) το ίδιο διάστημα του 2020.

Πρόκειται για επίπεδα-ρεκόρ (οι μεγαλύτερες καθαρές
εισροές ΑΞΕ από το έτος 2002) τα οποία επιβεβαιώνουν
την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την επι-
τυχημένη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια για
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η αύξηση αγγίζει το 13% και σε σχέση
με την προ-Covid χρονιά 2019, η οποία ήταν επίσης έτος-
ρεκόρ, με πάνω από 4 δισ. ευρώ (4.472,9 εκατ. ευρώ). Κα-
θοριστικό ρόλο στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη

χώρα μας είχε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξω-
τερικού Εμπορίου (Enterprise Greece). Παρά τις αντιξοό-
τητες που προκάλεσε η πανδημία, η Enterprise Greece
συνέχισε το σημαντικό έργο που επιτελείται το τελευταίο
διάστημα στον συγκεκριμένο τομέα, με τη διοργάνωση
στοχευμένων εκδηλώσεων προώθησης των επενδυτικών
ευκαιριών της χώρας, διαδικτυακών συναντήσεων εργα-
σίας, επιχειρηματικών αποστολών, παρεμβάσεων και
ομιλιών σε διεθνή φόρουμ κ.ά.

Ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων σημείωσε η Ελλάδα το 2021

Σ
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Μαρτίου προγραμματίζεται η
πρεμιέρα των φορολογικών δη-
λώσεων. Αναφορικά με τις απαλ-

λαγές από τα τεκμήρια διαβίωσης και τις
εξαιρέσεις από το μέτρο των e-αποδείξε-
ων, οι οποίες νομοθετήθηκαν πέρυσι εκτά-
κτως για όσους φορολογούμενους επλή-
γησαν οικονομικά από την πανδημία του
κορονοϊού, οι πληροφορίες αναφέρουν
πως δεν θα ισχύσουν φέτος.

Ως εκ τούτου, από την εκκαθάριση των
φορολογικών δηλώσεων που θα υπο-
βληθούν για τα εισοδήματα του 2021
αναμένεται να προκύψουν περισσότε-
ρες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπό-
χρεοι θα κληθούν να πληρώσουν επι-
πλέον φόρους.

Ποιοι εξαιρούνται
Σε ό,τι αφορά το τέλος επιτηδεύματος,

καταλογίζεται με την εκκαθάριση της φο-
ρολογικής δήλωσης ανεξάρτητα από το αν
οι επιχειρήσεις είχαν το περασμένο έτος
κέρδη ή ζημίες, ενώ ειδικά για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες και αυτοαπασχο-
λούμενους επιβάλλεται ακόμη και στην πε-
ρίπτωση που δεν έχουν κόψει ούτε μία
απόδειξη, αλλά φαίνεται στην εφορία ότι
είναι ενεργοί. 

Πολλοί ωστόσο είναι οι επαγγελματίες
που γλιτώνουν από την πληρωμή του τέ-
λους επιτηδεύματος. Αναλυτικά από το τέ-
λος επιτηδεύματος απαλλάσσονται:

• Τα πρόσωπα που παρουσιάζουν ανα-
πηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

• Όσοι ασκούν τη δραστηριότητά τους σε
χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και
σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός
αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

• Οι φορολογούμενοι για τους οποίους
δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη

έναρξη εργασιών, καθώς και εκείνοι για
τους οποίους υπολείπονται λιγότερα από
τρία έτη μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας.

• Τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε
κατάσταση αδράνειας, εκκαθάρισης ή
πτώχευσης.

• Οι αγρότες που είναι μέλη αγροτικών
συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016.

• Επίσης, για το φορολογικό έτος 2021
αναμένεται να εξαιρεθούν από την υπο-
χρέωση καταβολής του τέλους επιτη-
δεύματος οι αγρότες κανονικού καθε-
στώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει
τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τή-
ρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κα-
νονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλι-

είς παράκτιας αλιείας που εκμεταλ-
λεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέ-
τρων μεταξύ καθέτων.

Για όσους επαγγελματίες, επιτηδευμα-
τίες και επιχειρήσεις παραμένει το τέλος
επιτηδεύματος τα ποσά έχουν ως εξής: 

• 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρί-
σκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χω-
ριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

• 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρί-
σκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από
200.000 κατοίκους.

• 650 ευρώ ετησίως για ατομικές εμπο-
ρικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες.

• 800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα
που ασκούν εμπορική επιχείρηση και

έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τό-
πους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό
έως 200.000 κατοίκους.

• 1.000 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσω-
πα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και
έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυ-
σμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

• 600 ευρώ ετησίως για κάθε υποκατά-
στημα.

Δηλώσεις: Τι ισχύει φέτος
για τεκμήρια διαβίωσης

Προγραμματίζεται για το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου - 
Τι θα γίνει με το τέλος 
επιτηδεύματος και τις e-αποδείξεις 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Ε
πτά αλλαγές και ανατροπές
προς όφελος των περισσότερων
ιδιοκτητών φέρνει ο νέος ΕΝ-
ΦΙΑ, ο οποίος θα... αποκαλυ-

φθεί από το υπουργείο Οικονομικών την
επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ακόμη και μέχρι τα τελευταία
24ωρα οι τεχνοκράτες του υπουργείου
Οικονομικών έγραφαν, έσβηναν και...
διόρθωναν τις διατάξεις του νέου πλαισί-
ου ώστε να βγει η άσκηση δημοσιονομικά
και... εκλογικά. Σημειώνεται ότι περίπου 5
εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κλη-
θούν να πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ σε
σχέση με πέρυσι, 900.000 θα πληρώσουν
το ίδιο ποσό και περίπου 400.000 υψηλό-
τερο φόρο. Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά
και θα εξειδικευτούν με το νομοσχέδιο,
επέρχονται οι εξής ανατροπές:

1. Περίπου 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες
θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 20%
και περίπου 900.000 άνω του 30%. Επι-
πλέον 900.000 θα πληρώσουν τα ίδια με
πέρυσι, ενώ 400.000 θα έχουν επιβάρυν-
ση, καθώς κατέχουν ακίνητα που βρί-
σκονται σε περιοχές όπου σημειώθηκαν
αυξήσεις των τιμών ζώνης. Η μέση επιβά-
ρυνση για όσους πληρώσουν υψηλότερο
φόρο θα ανέλθει στα 50 ευρώ. 

2. Εισάγονται συντελεστές προσαύξη-
σης της περιουσίας ανάλογα με τα χαρα-
κτηριστικά του ακινήτου, αντικαθιστώντας

τον συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος κα-
ταργείται.

3.Μειώνονται οι συντελεστές του κύρι-
ου φόρου και περιορίζονται τα κλιμάκια
για όλα τα ακίνητα, είτε ανήκουν σε φυσι-
κά πρόσωπα είτε σε επιχειρήσεις. Με βά-
ση τους συντελεστές ζώνης υπολογίζεται
ότι για το τμήμα από 1.051 έως 1.500 ευρώ
ανά τμ το ποσό επιβάρυνσης ανά τετραγω-
νικό θα είναι 2,80 από 3,70 ευρώ που
ίσχυε, για τα ακίνητα που βρίσκονται σε τι-
μές ζώνης από 1.501 έως 2.000 ευρώ ανά
τμ θα είναι 4,50 ευρώ ανά τετραγωνικό
μέτρο και θα φτάνει στα 6 ευρώ ανά τμ για
τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με
τιμή ζώνης από 2.001 έως 2.500 ευρώ/τμ.

4.Ο φόρος στα οικόπεδα μειώνεται κα-
τά 90%, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι περιο-

χές όπου αυξάνονται οι αντικειμενικές
αξίες, η μεσοσταθμική μείωση διαμορ-
φώνεται κοντά στο 50%. Έτσι, χιλιάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων εντός σχεδίου θα πά-
ρουν βαθιά ανάσα, καθώς έως πέρυσι
πλήρωναν υψηλούς έως και εξωπραγμα-
τικούς φόρους.

5.Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε δέ-
κα δόσεις. Η πρώτη θα καταβληθεί στις 31
Μαΐου και η τελευταία στις 28 Φεβρουαρί-
ου 2023.

6. Για όσους ιδιοκτήτες δικαιούνται έκ-
πτωση κατά 50% από τον ΕΝΦΙΑ θα λη-
φθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2020
που δηλώθηκαν πέρυσι.

7.Με κοινή απόφαση του υπουργού Οι-
κονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και του
υφυπουργού Απόστολου Βεσυρόπουλου

αλλάζουν οι τιμές ζώνης σε δεκάδες δή-
μους στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλά-
δας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νή-
σων, Πελοποννήσου, καθώς βρέθηκαν
σημαντικά λάθη στους αρχικούς πίνακες,
οπότε θα υπάρχουν και οι ανάλογες προ-
σαρμογές στον ΕΝΦΙΑ. 
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Σε μεγάλες περιπέτειες μπαίνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τα οποία αγοράστηκαν
κατά το χρονικό διάστημα από 1/4/2021 έως 31/12/2021,
καθώς έπειτα από ελέγχους διαπιστώνεται ότι ένα στα
τρία οχήματα οφείλει ΦΠΑ!

Κατόπιν των ελέγχων που πραγματοποίησε η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποδείχτηκε εκτεταμένη
φοροδιαφυγή με τη μη απόδοση του ΦΠΑ για τα μεταχει-
ρισμένα αυτοκίνητα που εισήλθαν στη χώρα, ενώ, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντι-
προσώπων Αυτοκινήτων από τις απαντήσεις των ξένων
Αρχών που έλαβε το τελωνείο το διάστημα από 1/4/2021
έως 31/12/2021, προκύπτει ότι σε ποσοστό 34,2% δεν κα-
ταβλήθηκε ο οφειλόμενος ΦΠΑ! Μάλιστα, η ΑΑΔΕ έχει
προχωρήσει και στην επιβολή προστίμων, τα οποία κατά

μέσο όρο κινούνται στις 6.000 ευρώ, ενώ με βάση την τε-
λωνειακή νομοθεσία οι παραβάσεις θα ακολουθούν στο
εξής το όχημα. Έτσι, αν ένας πελάτης αγοράσει αυτοκίνη-
το, για το οποίο ο εισαγωγέας έμπορος μεταχειρισμένων

έχει διαπράξει φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία στο τελω-
νείο και αυτό ανακαλυφθεί μεταγενέστερα, τότε το όχημα
δεσμεύεται από το κράτος έως ότου εξοφληθούν όλα τα
πρόστιμα και τελεσιδικήσουν τα ένδικα μέσα! Μάλιστα, αν
ο εκτελωνισμός έγινε εικονικά στο όνομα του αγοραστή,
τότε τα πράγματα παίρνουν πιο άσχημη τροπή, καθώς το
τελωνείο στρέφεται μόνον κατά αυτού.

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα εκπνέει η προ-
θεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και όσοι
δεν τα καταβάλουν θα πληρώσουν επιπλέον πρόστιμο
100% της αξίας του τέλους. Επιπλέον, σε περίπτωση που
κάποιο όχημα δηλωθεί σε ακινησία και συλληφθεί να κυ-
κλοφορεί, τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ και
σε περίπτωση υποτροπής 30.000 ευρώ και αφαίρεση της
άδειας οδήγησης για τρία χρόνια.

Ένας στους τρεις που αγόρασαν πέρυσι μεταχειρισμένο ΙΧ οφείλει ΦΠΑ χωρίς να το ξέρει!

Τα επτά SOS του νέου ΕΝΦΙΑ

Την ερχόμενη εβδομάδα τα...
αποκαλυπτήρια - Μειωμένο
φόρο σε σχέση με πέρσι θα
πληρώσουν 5 εκατομμύρια
ιδιοκτήτες ακινήτων

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Δ
εν είναι λίγες οι προ-
κλήσεις με τις οποίες
βρίσκεται αντιμέτωπο

το ελληνικό χρηματιστήριο,
ωστόσο οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι η μακροπρόθεσμη
τάση παραμένει ανοδική.
Σύμφωνα με τους ίδιους, το
γεωπολιτικό ρίσκο έχει αυ-
ξηθεί κατακόρυφα και όλα τα
σενάρια είναι πλέον ανοιχτά
χωρίς ορατότητα για την επό-
μενη μέρα. Υπό αυτές τις
συνθήκες το ΧΑ θα συνεχίσει
να επηρεάζεται από τις διε-
θνείς εξελίξεις και τον αντί-
κτυπο που αυτές θα έχουν
στη χώρα μας. Τεχνικά μετά τη διολίσθηση του Γενικού Δείκτη χαμηλότερα των 950 - 949 μονάδων οι επόμενες στηρίξεις εντοπί-
ζονται στις 931 (ημερήσιο «stop long»), 928 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και η ζώνη 902 - 892 την οποία υπερασπίζονται οι δύο
ΚΜΟ 200 ημερών. Η πρώτη σημαντική αντίσταση είναι στις 1.013 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης οι στηρίξεις
στις 2.291, 2.266 (ημερήσιο «stop long»), 2.255 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 2.231, 2.225 και 2.178 - 2.158 μονάδες (συγκλίνουν οι
δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις βρίσκονται στις 2.371, 2.390 - 2.400 και 2.500 μονάδες.

Στη Σαντορίνη το πρώτο
ξενοδοχείο του Ομίλου Fais

Ο Όμιλος Fais κάνει το πρώτο του άνοιγμα
στον τομέα της φιλοξενίας στη Σαντορίνη. Η
επιλογή ενός από τους πιο γνωστούς premium
ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως συν-
δυάζεται με την εξασφάλιση του επιπέδου ποι-
οτικής φιλοξενίας που χαρακτηρίζει το inter-

national flag της Radisson Blu. Στην καρδιά
ενός διακριτικού και ήρεμου σκηνικού, λίγα
βήματα μακριά από το Καμάρι, την πιο χαρα-
κτηριστική παραλία της Σαντορίνης, το Radis-
son Blu Zaffron Resort αποτελεί μια πολυτελή
όαση που συνδυάζει αρμονικά την εξωτική,
boho-chic ατμόσφαιρα με τη διαχρονικότητα
της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής.

Άκτωρ: Μειοδότρια
για τμήμα του ΒΟΑΚ

Η Άκτωρ μειοδότησε στον διαγωνισμό για
την κατασκευή του τρίτου τμήματος του ΒΟΑΚ
«Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος». Πρόκειται για
έργο μήκους 14 χιλιομέτρων και προϋπολογι-
σμού 186 εκατ. ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η
λειτουργική αναβάθμιση, η βελτίωση και ο εκ-
συγχρονισμός του οδικού τμήματος του ΒΟΑΚ
για την αύξηση της ασφάλειας των σημερινών
και μελλοντικών μετακινήσεων και την περαι-
τέρω ανάπτυξη της Κρήτης. Σημειώνεται ότι η
χρηματοδότησή του θα καλυφθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για νέο
κύκλο Visa Innovation Program

Η Visa Inc. (NYSE: V) ανακοίνωσε την έναρξη
της υποβολής αιτήσεων για την ανάδειξη της
νέας ομάδας των fintech startups, που θα εν-
ταχθούν το 2022 στον 4ο κύκλο του Visa Inno-
vation Program. Το Visa Innovation Program
είναι μια πιλοτική πλατφόρμα που αναπτύσσει
και κλιμακώνει την καινοτομία στον χώρο του
fintech. Εμπλέκει νεοφυείς επιχειρήσεις και το
παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών της Visa, όπως
νεοτράπεζες, παραδοσιακές τράπεζες, εμπό-
ρους, κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς
υψηλού κύρους, με στόχο να εξετάσουν και να
επικυρώσουν νέες επιχειρηματικές προτάσεις
και να φέρουν στην αγορά καινοτόμα προϊόντα
και υπηρεσίες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τη στρατηγική της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρουσίασε η Pfizer Hellas
με αφορμή τη δημοσιοποίηση της 3ης Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας (2019-2020). Στρατηγική προτεραιότητα της Pfizer παγκοσμίως εί-
ναι η συμβολή στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για την κάθε
κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Ακολουθώντας την προσέγγιση
ESG (Environmental, Social & Governance), η Pfizer Hellas δεσμεύεται
στη δημιουργία μακροπρόθεσμης μετρήσιμης αξίας, δημιουργώντας
θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα με επίκεντρο τους
ασθενείς, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και την εθνική οικονομία. Μά-
λιστα, η Pfizer Hellas είναι μια από τις πέντε πρώτες εταιρείες στην Ελ-

λάδα που εκδίδουν Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας με βάση τα κριτήρια ESG1, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο εύ-
ρος θεμάτων λειτουργίας των εταιρειών με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας (sustainability) και την επίδραση των οι-
κονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία.

Με την έναρξη του νέου κύκλου της πλατφόρμας
egg Start-Up, το egg - enter grοw go εισέρχεται
δυναμικά στον δέκατο χρόνο παρουσίας του στην
ελληνική startup σκηνή, διευρύνοντας περαιτέρω
το αποτύπωμά του ως του πλέον αναγνωρισμένου
και ολοκληρωμένου πλαισίου επιχειρηματικής
επιτάχυνσης στην Ελλάδα. Το egg, που σχεδίασε
και υλοποιεί η Eurobank, σε συνεργασία με το Co-
rallia του ΕΚ Αθηνά, από το 2013, για την υποστήρι-
ξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελ-
λάδα, στηρίζει πολυδιάστατα τους συμμετέχοντες
που αναζητούν χρηματοδότηση, εξωστρέφεια και επιχειρηματική δικτύωση, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποτελε-
σματική διασύνδεση της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας στη χώρα. Στον 10ο κύκλο, αξιο-
ποιώντας την εμπειρία και τη σύγχρονη δομή του, το egg αναβαθμίζει και εντατικοποιεί την καθοδήγηση των επιχειρη-
ματικών ομάδων που θα ενταχθούν, επιδιώκοντας την επιτάχυνση υλοποίησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Έναρξη του νέου κύκλου της πλατφόρμας egg Start-Up

Pfizer Hellas: Πρωταρχικός στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη

Οι προκλήσεις παραμένουν στο χρηματιστήριο
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Μ
ειοδότης στον διαγωνισμό για το οδικό έργο της
Παράκαμψης Χαλκίδας και Παράκαμψης Ψα-
χνών, συνολικού προϋπολογισμού 210 εκατ.

ευρώ, αναδείχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Όμι-
λος Mytilineos. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της
σύνδεσης της Αθήνας και της Χαλκίδας με τη Βόρεια Εύ-
βοια, στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της Χαλκί-
δας, της Νέας Αρτάκης και των Ψαχνών, με τη διερχόμε-
νη κυκλοφορία να διοχετεύεται στη νέα οδό και στην
απόδοση στην κυκλοφορία ενός ενιαίου και ασφαλούς
οδικού άξονα. Το έργο περιλαμβάνει δύο οδικά τμήματα:
το πρώτο από τη Νέα Λάμψακο μέχρι τη Σήραγγα Βα-
θροβουνίου μήκους 2 χλμ. και στη συνέχεια στο τμήμα
Σήραγγα Βαθροβουνίου μέχρι τα Ψαχνά μήκους 14,7
χλμ. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 48 μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.

Συνεργασία Βογιατζόγλου
Systems - Benjamin Moore

Ο όμιλος εταιρειών Βογιατζόγλου Systems ανακοίνω-
σε την έναρξη συνεργασίας με την Benjamin Moore για
τη διανομή των χρωμάτων της αμερικανικής εταιρείας
στην Ελλάδα. Η Benjamin Moore, μέλος του Ομίλου
εταιρειών της Berkshire Hathaway, του επενδυτή War-
ren Buffett, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες οι-
κοδομικών χρωμάτων στον κόσμο. Μάλιστα, τα προϊόντα
της, που διατίθενται σε περισσότερες από 55 χώρες,
έχουν αποσπάσει σειρά βραβείων για την ποιότητα, την
υψηλή αισθητική και την ανθεκτικότητά τους. Όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την κάλυψη των
αναγκών της ελληνικής αγοράς αναμένεται να αξιοποι-
ηθεί η έμπειρη ομάδα πωλήσεων του ομίλου, καθώς και
ένα επιλεγμένο δίκτυο σύγχρονων καταστημάτων στην
Αττική και την περιφέρεια, τα οποία θα έχουν ως στόχο
την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη και του κατα-
ναλωτή.

Isomat: Αύξηση τζίρου 
κατά 17,4% το 2021

Η Isomat συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2021,
παρόλο που ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρόνια της Co-
vid-19 και των lockdowns και μια δύσκολη χρονιά για
την παγκόσμια οικονομία. Ο κύκλος εργασιών του Ομί-
λου Isomat ανήλθε στα 87,6 εκατ. ευρώ με ποσοστό αύ-
ξησης 17,4% σε σχέση με το 2020 και της μητρικής εται-
ρείας στην Ελλάδα ανήλθε στα 69 εκατ. ευρώ, παρουσιά-
ζοντας αύξηση 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρο-
νιά. Το 52,3% του κύκλου εργασιών του ομίλου προήλθε
από πωλήσεις στο εξωτερικό. Παρά το σημαντικό ποσο-
στό αύξησης του κύκλου εργασιών του ομίλου, τα κέρδη
προ φόρων σημείωσαν ελαφρά πτώση σε σχέση με το
2020 λόγω των συνεχιζόμενων μεγάλων αυξήσεων σε
πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, κόστη μεταφοράς και
ενέργειας, μέρος των οποίων η Isomat απορρόφησε,
αποφεύγοντας την πλήρη μεταφορά αυτών στην αγορά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Uni Systems και Profile ψηφιοποιούν
το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Η ένωση εταιρειών UniSystems - Profile ανέλα-
βε για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού την υλοποίηση
πληροφοριακού
συστήματος με
σκοπό την ψηφιο-
ποίηση του φυσι-
κού, έγχαρτου αρ-
χείου και την απο-
λύτως ψηφιακή συνολική εξυπηρέτηση όλων των
φορέων που σχετίζονται με τον οργανισμό. Σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση του
έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο, αναμένεται να
διαρκέσει 18 μήνες και η συνολική του αξία ανέρ-
χεται σε 3.021.866 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου θα
υλοποιηθούν Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύ-
στημα και διαδικτυακή πύλη, θα ψηφιοποιηθεί το
έγχαρτο αρχείο, θα αναπτυχθούν ψηφιακές υπη-
ρεσίες και θα υλοποιηθούν ενοποιημένες υπηρε-
σίες διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα.

Barclays: Τετραπλασιάστηκαν 
τα κέρδη το 2021

Τετραπλασιασμό καθαρών κερδών σε ετήσια
βάση και αύξηση στα προ φόρων κέρδη το δ’ τρί-
μηνο, που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών,
εμφάνισε η Barclays, ενώ ανακοίνωσε τον διορι-
σμό της Anna Cross στη θέση της οικονομικής δι-
ευθύντριας. Για ολόκληρο το 2021 τα καθαρά κέρ-
δη ανήλθαν στις 6,38 δισ. βρετανικές λίρες (8,67
δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 5,75
δισ. λίρες, καθώς οι δραστηριότητες σε εταιρική
και επενδυτική τραπεζική εκτοξεύτηκαν. Για το δ’
τρίμηνο του 2021 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο
1,12 δισ. λίρες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο
για 643 εκατ. λίρες. Τα ποσά ξεπέρασαν κατά 4 φο-
ρές και πάνω το 1,53 δισ. και τα 220 εκατ. λίρες το
2020 και το δ’ τρίμηνό του αντίστοιχα.

Η Aluminco κοντά στην εκπαιδευτική
κοινότητα ειδικής αγωγής

Αρωγός και υποστηρίκτρια στο έργο της εκπαι-
δευτικής κοινότητας και της ειδικής αγωγής στέ-
κεται η Βιομηχανία Συστημάτων Αλουμινίου Alu-
minco SA. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική της
ανακοίνωση, αντικατέστησε το σύνολο των υαλο-
πινάκων του διαδρόμου και των παλαιών φθαρμέ-
νων κουφωμάτων του 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
Θεσσαλονίκης και του Ειδικού Δημοτικού Σχολεί-
ου Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης στα
Πεύκα Θεσσαλονίκης, τοποθετώντας σύγχρονα
κουφώματα αλουμινίου που εξασφαλίζουν αύξη-
ση των επιπέδων ασφαλείας, ηχομόνωση, θερμο-
μόνωση και ενεργειακή αναβάθμιση. Οι κατα-
σκευαστικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν με
όλα τα μέτρα ασφάλειας και ολοκληρώθηκαν επι-
τυχώς, δημιουργώντας αίσθημα ικανοποίησης τό-
σο για την εταιρεία όσο και για τους μαθητές και
εκπαιδευτικούς του σχολείου.
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Ο Όμιλος Mytilineos
μειοδότης για το έργο
Παράκαμψη Χαλκίδας

Fourlis: Εξαγόρασε εμπορικό πάρκο 
στη Θεσσαλονίκη

H Fourlis ανακοίνωσε ότι η Trade Estates AEEAΠ,
εταιρεία του ομίλου, προχώρησε στην ολοκλήρωση της
συναλλαγής για την αγορά της εταιρείας Κτηματοδομή
ΑΕ, ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του εμπορικού πάρ-
κου Florida 1 στη Θεσσαλονίκη. Τo συνολικό τίμημα για
την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας Κτη-
ματοδομή ΑΕ ανήλθε σε 35.960.509 ευρώ.
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Δυο ματς, δυο τελικοί
Ο λυμπιακός και ΠΑΟΚ με τον μισό… λαό

τους στην κερκίδα (καθότι η πληρότητα εί-
ναι στο 50%) εφορμούν στην Ευρώπη, για να

ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να
προκριθούν έναντι της Αταλάντα και της Μίντιλαντ
στους «8» του Europa και του Conference League
αντίστοιχα. Στα πρώτα ματς της φάσης των «16», οι
«ερυθρόλευκοι» έχασαν 2-1 στο Μπέργκαμο, αν και
προηγήθηκαν, και ο «δικέφαλος του Βορρά» 1-0
στη Δανία. Να ανεβάσουν και την Ελλάδα στο rank-
ing της UEFA, μιας και μετά τις δύο ήττες ξανάπεσε
στη 18η θέση.

Στον σχεδόν βέβαιο πρωταθλητή Ολυμπιακό,
αποσπασμένο κατά 11 βαθμούς του δεύτερου ΠΑ-
ΟΚ, παρουσιάστηκε πρόβλημα του «κλειδοκράτο-
ρα» της ενδεκάδας Γιαν Εμβιλά, που δεν προπονή-
θηκε χθες λόγω αδιαθεσίας. 

Ο Πέδρο Μαρτίνς θα κοπιάρει στο ματς την προ-
σέγγιση του πρώτου αγώνα του Μπέργκαμο, καθότι
η Αταλάντα είναι περισσότερο επικίνδυνη μακριά
από την έδρα της, έστω και αν παίζει χωρίς τους δυο

καλύτερους παίκτες της, τον επιθετικό Ζαπάτα και
τον μέσο Ίλισιτς.  Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του καλείται
απόψε στην Τούμπα να ξορκίσει τον «μαύρο Φλεβά-
ρη» που τον κατατρέχει. Τέτοιο μήνα έπαιξε τέσσε-
ρις φορές και τις τέσσερις αποκλείστηκε και, μάλι-
στα, δεν σημείωσε ούτε ένα γκολ στην Τούμπα. Τώ-
ρα είναι η ευκαιρία. Το μοναδικό πρόβλημα που αν-
τιμετωπίζει ο Ρουμάνος τεχνικός Ραζβάν Λουτσέ-
σκου είναι ο τραυματισμός του Αυστριακού μέσου
Τόμας Μουργκ. Η πιθανή ενδεκάδα: Πασχαλάκης,
Βιεϊρίνια, Σίντλεϊ, Ίνγκασον, Μιχαηλίδης στην άμυ-
να. Στη μεσαία γραμμή Αουγκούστο, Κούρτιτς, Τσιγ-
γάρας και στην επίθεση Μίτριτσα, Ζίφκοβιτς και
Άκπομ.  Στα άλλα παιχνίδια, ξεχωρίζει προφανώς η
αναμέτρηση της Νάπολι με την Μπαρτσελόνα στη
ρεβάνς του 1-1 του «Καμπ Νου», αλλά και αυτή της
Λάτσιο με την Πόρτο.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου περιμένει με ανυπο-
μονησία να δει τι θα γίνει και στη Γλασκόβη, όπου η
Ντόρτμουντ θα αντιμετωπίσει τη Ρέιντζερς, από την
οποία είχε χάσει 4-2 στη Γερμανία. 

Europa League
19.45: Ντιναμό Ζ. - Σεβίλλη ............................ (1-3)

19.45: Σοσιεδάδ - Λειψία .............................. (2-2)

19.45: Ολυμπιακός - Αταλάντα ........................(1-2)

19.45: Λάτσιο - Πόρτο ....................................(1-2)

22.00: Νάπολι - Μπαρτσελόνα ........................(1-1)

22.00: Μπέτις - Ζενίτ ......................................(3-2)

22.00: Ρέιντζερς - Ντόρτμουντ ......................(4-2)

22.00: Μπράγκα - Σέριφ ................................(0-2)

Conference League
19.45: Καραμπάχ - Μαρσέιγ ..........................(1-3)

19.45: Μπόντο Γκλιμτ - Σέλτικ ........................ (3-1)

19.45: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αϊντχόβεν ............(0-1)

19.45: Παρτιζάν Β. - Σπάρτα Πρ. ......................(1-0)

19.45: Ράντερς - Λέστερ ................................ (1-4)

22.00: ΠΑΟΚ - Μίντιλαντ ................................(0-1)

22.00: Φίτεσε - Ραπίντ Β................................. (1-2)

22.00: Σλάβια Πρ. - Φενέρμπαχτσε ................(3-2) 

Ολυμπιακός -
Αταλάντα 

και ΠΑΟΚ - 
Μίντιλαντ απόψε 



Η Ρωσία είναι προ των πυλών της
Ουκρανίας και μετά τον άλλοτε παί-
κτη και προπονητή του Ολυμπιακού
Ολέγκ Προτάσοφ, που δήλωσε ότι
δεν σκοπεύει να φύγει από το Κίεβο,
ένας εν ενεργεία διεθνής Ουκρανός,
ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο της Μάντσε-
στερ Σίτι, έγραψε στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Instagram:
«Ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος
ανησυχεί για την κατάσταση στη χώ-
ρα μου. Εγώ δεν μπορώ να μείνω πί-
σω και να μην καταθέσω την άποψή
μου. Σε αυτή τη φωτογραφία είναι η
χώρα μου, αυτή που γεννήθηκα και
μεγάλωσα. Η χώρα της οποίας τα
χρώματα υπερασπίζομαι στη διεθνή
αθλητική σκηνή. Η χώρα που προ-
σπαθούμε να δοξάσουμε και να εξε-
λίξουμε. Η χώρα της οποίας τα σύ-
νορα πρέπει να παραμείνουν ανέπα-
φα. Η χώρα μου ανήκει στους Ου-

κρανούς και ουδείς θα μπορέσει
ποτέ να την οικειοποιηθεί. Δεν θα

παραχωρήσουμε τίποτα. Δόξα στην
Ουκρανία». 

Ζιντσένκο: «Κάτω τα χέρια από την Ουκρανία» Τζογαδόροι πόνταραν 
στο 22’22’’ για γκολ!

Τρελό! Εκατοντάδες χιλιάδες τζογαδόροι ανά
τον κόσμο πόνταραν στο στοίχημα να μπει γκολ
στο 22’22’’ των αγώνων Τσέλσι - Λιλ 2-0 και Βι-
γιαρεάλ - Γιουβέντους 1-1 για τη φάση των
«16»του Champions League προχτές Τρίτη,
22/2/2022! Όπως ήταν αναμενόμενο, κανένα
γκολ δεν μπήκε στο συγκεκριμένο χρονικό ση-
μείο. Πολλοί, ωστόσο, πόνταραν να μπουν δυο
γκολ στα δυο παιχνίδια και πήγαν ταμείο.

Μέσι, Εμπαπέ, 
Νεϊμάρ δεν μαρκάρουν

Με το φοβερό «τρίο» Μέσι, Εμπαπέ, Νεϊμάρ η
Παρί Σεν Ζερμέν γνώρισε τρεις ήττες! Με Ρεάλ,
Μάντσεστερ Σίτι και Ναντ. Όταν έλειπε ο Νεϊμάρ
λόγω τραυματισμού, η Παρί ήταν αήττητη. Πού
το αποδίδει η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe»;
Σε κάτι πολύ απλό. Κανένας από τους τρεις σού-
περ σταρ της ομάδας δεν μαρκάρει, με συνέπεια
να μην υπάρχει συνολική αμυντική λειτουργία. 

Τότι: «Μη γράφετε ψέματα,
υπάρχουν και παιδιά»

Από το πουθενά, πολλά σκανδαλοθηρικά
περιοδικά έγραψαν ότι χώρισε ο θρύλος

της Ρόμα και του ιταλικού ποδοσφαίρου
Φραντσέσκο Τότι με τη σύζυγό του Ιλάρι. Κι

αυτός έγραψε στο Instagram: «Απευθύνομαι
σε όλους εσάς που γράφετε αυτά τα πράγματα:
Να προσέχετε, επειδή στη μέση υπάρχουν παι-
διά και θα πρέπει να τα σεβόμαστε. Και ειλικρινά
έχω κουραστεί από το γεγονός να είμαι υποχρε-
ωμένος να διαψεύδω».

Πιλίδης: «Η μάνα μου 
πούλησε όλα τα χρυσαφικά»!

Αποκάλυψη που θα συζητηθεί από τον παλαι-
στή και παγκόσμιο πρωταθλητή Γιώργο Πιλίδη
σε τηλεοπτική εκπομπή: «Οι παλαιστές πάντα εί-
μαστε οι πιο φτωχοί. Θέλουμε κάποιο χαρτζιλίκι
για σωστή διατροφή. Μιλάμε για 300 ευρώ τον
μήνα, δεν μιλάμε για παραπάνω ποσά. Θα πρέ-
πει ο αθλητής να δανειστεί για να πάει στους
αγώνες. Η μάνα μου κι εγώ αναγκαστήκαμε να
πουλήσουμε όλα τα χρυσαφικά που είχαμε, για
να μπορέσω να πάω στους αγώνες». 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έπαιξε καλά, αλλά μολαταύτα
κατάφερε να νικήσει 2-0 σετ (7-6, 7-6) ύστερα από δυο
ώρες και 13 λεπτά τον Σέρβο Λάζλο Ντζέρε και να προ-
κριθεί στους «16» του τουρνουά του Ακαπούλκο στο
Μεξικό. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή
θα είναι ο Αμερικανός Τζέι Τζέι Γουλφ, που έκανε την
έκπληξη και πέταξε έξω τον Ιταλό Λορέντζο Σονέγκο με
2-1 σετ (3-6, 7-6(7), 6-2).

Σάλα: Νεκρός πριν 
από τη συντριβή 
του αεροσκάφους

Αποκάλυψη-σοκ για τον χαμό πριν από τρία χρόνια του 22χρονου Αργεντινού ποδοσφαιριστή Εμιλιάνο Σάλα, 
κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Μάγχη, που τον μετέφερε από τη Ναντ στο Κάρντιφ. 
Σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, ο Σάλα ήταν ήδη νεκρός πριν από την πτώση, καθότι στο αίμα του 
είχε συσσωρεύσει μεγάλες ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα που του προκάλεσαν δηλητηρίαση.
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Δύσκολα ο Τσιτσιπάς 2-0 τον Ντζέρε 
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Η Μπέσσυ Αργυράκη ισχυρίσθηκε
πως ο πατέρας της Κατερίνας Και-
νούργιου ήταν ο πρώτος πλατωνικός
της έρωτας.

• Η δημοσιογράφος Μαρία Αντω-
νά διέψευσε έμμεσα πως ο σύν-
τροφός της Άρης Σοϊλέδης πλη-
ρώνεται 10.000 ευρώ την εβδομά-
δα στο «Survivor».

• Ο παίκτης του ριάλιτι Απόστολος
Ρουβάς, με δάκρυα στα μάτια, ζήτη-
σε μια μεγάλη συγγνώμη από τον πα-
τέρα του.

• Δεκαέξι κιλά έχασε στον Άγιο Δο-
μίνικο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

• Φίλοι ή ζευγάρι ο Ντέμης Νικολαΐ-
δης και η newscaster του Mega Κα-
τερίνα Παναγοπούλου;

• Τέλος και επίσημα η εκπομπή
«Ταξί» στο Open με παρουσιαστή
τον Διονύση Ατζαράκη.

• «Μου έφτιαξαν ένα προφίλ κακού
παιδιού και με έβριζαν όλη μέρα»,
εξομολογήθηκε ο Νίνο Ξυπολιτάς,
στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνι-
ση ύστερα από πέντε χρόνια.

«Δούλοι του Θεού»
Ένα καλοστημένο εκδοτικό θρίλερ

που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από
τους μετρ του είδους. Ο Ανδρέας Πα-
παγεωργίου, με-
ταπτυχιακός φοι-
τητής Προϊστορι-
κής Αρχαιολο-
γίας, αποδει-
κνύει ότι γνωρί-
ζει πολύ καλά τα
συστατικά που
χρειάζεται ένας
αναγνώστης για
να «ρουφήξει» ένα βιβλίο. «Δούλοι του
Θεού» (Εκδόσεις «Λυκόφως»)… Πάρ-
τε μια γεύση… «Ως κεραυνός εν αιθρία
έπεσε η είδηση της κλοπής του Δίσκου
της Φαιστού από το Αρχαιολογικό
Μουσείου Ηρακλείου, που επισκίασε
την υπόθεση της απαγωγής της νεαρής
Ιφιγένειας Λάμπρου. Θορυβημένος, ο
καθηγητής Αρχαιολογίας Δημήτρης
Νεοπτολέμου καλεί σε μυστική συνάν-
τηση έξι φοιτητές, στο γραφείο του στη
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, αλλά
μπροστά στα μάτια τους πέφτει νεκρός.
Εμβρόντητοι οι φοιτητές, ανακαλύ-
πτουν τη φράση “Te-o-jo do-e-ro”, σε
μια αρχαία γραφή, χαραγμένη στο γρα-
φείο του καθηγητή, που αποτελεί το
μόνο στοιχείο στην αναζήτηση απαντή-
σεων». Ένα συνεχές ταξίδι μυστηρίου,
γρίφων, αναζήτησης, συνωμοσίας και
ανατροπών ξεκινά.

Σ
υλλεκτική οικογενειακή παράσταση διά χει-
ρός του σπουδαιότερου σκιτσογράφου και
συγγραφέα της νεότερης γενιάς Αρκά θα πα-
ρουσιαστεί στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού,

με έναν λαμπερό θίασο δημοφιλών πρωταγωνιστών και
έκπληξη, το παιδί-θαύμα Μανώλη Γκίνη!

Παλιοί και νέοι ήρωες του μετρ του χιούμορ και
της καυστικής πένας θα ζωντανέψουν στη σκηνή
του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από
το Σάββατο 12 Μαρτίου, προσφέροντας στο κοινό
άφθονο γέλιο.

Το έργο «Εκτός ελέγχου» θα μεταφερθεί στο θέ-
ατρο σε διασκευή και σκηνοθεσία του Δημήτρη
Αγορά, που θα έχει και ρόλο στην παράσταση, δίπλα
στους Αντώνη Λουδάρο, Σωτήρη Καλυβάτση, Πάνο
Σταθακόπουλο, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, Χρή-
στο Τριπόδη, τη μικρή Αθηνά Τριπόδη και τον χαρι-
σματικό τηλεοπτικό «Άγγελο» (Μανώλη Γκίνη) από
τη σειρά «Τα καλύτερά μας χρόνια».

Στο ομώνυμο βιβλίο του αφανούς δημιουργού
Αρκά, ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» των ιστοριών
είναι η τρομερή γάτα Λουκρητία. Οι καταστροφικές
πυρκαγιές, οι ολέθριες πλημμύρες, οι φοβεροί σει-
σμοί μοιάζουν μπροστά της με παιδικά πάρτι! Από
το κινέζικο βάζο του σπιτιού μέχρι το αγγλικό φλέγ-
μα του Καστράτου, του ευνουχισμένου και ψύχραι-
μου συντρόφου της, που νιώθει συνεχώς σαν κλα-
ράκι στην καταιγίδα.

Το ασυγκράτητο αιλουροειδές μόνο ένα πράγμα
θα μπορούσε να κατευνάσει: ένας δυνατός και αρ-
τιμελής αρσενικός, πρόθυμος για σεξ. Όμως τέτοιο
είδος δεν βρίσκεται ούτε στο σπίτι ούτε στα κεραμί-
δια, όπου η Λουκρητία περνάει ατέλειωτες λευκές
νύχτες, αλλά ούτε καν στις παραλίες της λουτρόπο-
λης που η Κυρία της είχε την ατυχή ιδέα να την πάει
διακοπές. Έτσι, η ένταση μεγαλώνει, όπου τα πάντα
είναι εκτός ελέγχου και ειδικά το χιούμορ.

Σημαντικοί Έλληνες δημιουργοί «υποκλίνονται»
στο τεράστιο έργο του «ανώνυμου» σκιτσογράφου,
με τον κριτικό θεάτρου Κώστα Γεωργουσόπουλο να
αναφέρει: «Το κατόρθωμα του Αρκά είναι, όπως
βέβαια κάθε μεγάλου γελοιογράφου, να αφηγηθεί
σε τρία σκίτσα μια συνθήκη, μια σχέση, μια ανατρο-
πή και ένα άχρηστο δίδαγμα».

Ακόμα κι εκείνοι που τον έχουν γνωρίσει, σέβον-
ται την επιθυμία του για ανωνυμία. «Δεν αγαπάει τη
δημοσιότητα και κατά συνέπεια, μοιραία, και τους
δημοσιογράφους. Στην προσωπική του ζωή πάντως
είναι μια χαρά. Πηγαίνει διακοπές, σινεμά, θέατρο.
Βρίσκεται ανάμεσά μας. Ένας κανονικός άνθρω-
πος. Έτσι κι αλλιώς, όταν διαβάζει κανείς τα βιβλία
του, τα χαίρεται, επομένως τι σημασία μπορεί να
έχει ποιος είναι ο Αρκάς;», είχε αποκαλύψει σε πα-
λαιότερη συνέντευξή του ο καθηγητής και συγγρα-
φέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Πέτρος Μαρ-
τινίδης.

Ο Αρκάς «Εκτός
ελέγχου» στο θέατρο



O γαμπρος έγινε… παπάς!

Με ράσα, γενειάδα και μακριά μαλλιά πόζαρε ο
Μάνος Γαβράς στο Instagram, προβάροντας τον
νέο του ρόλο ως ιερέα σε ξένη κινηματογραφική
παραγωγή! Ο χολιγουντιανός Έλληνας ηθοποιός
ανακοίνωσε τα καλά νέα στο προφίλ του, αποκα-
λύπτοντας: «Ένα νέο ταξίδι, μια νέα περιπέτεια
ξεκινά σήμερα. Ένας ρόλος τόσων στρωμάτων
και εμποδίων για να παίξει ένας ηθοποιός. Αναμ-
φίβολα ένας από τους αγαπημένους μου χαρα-
κτήρες μέχρι τώρα. Τόσα πολλά να ανακαλύψω
και να μάθω τους επόμενους δύο μήνες. Ας πιά-
σουμε δουλειά».

Το πρώτο ποδήλατο

Έτοιμος για ορθοπεταλιές ο γιος της Τζένης
Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη. Ο 3χρονος
πιτσιρίκος αγόρασε το πρώτο του ποδήλατο, με
τη διάσημη μαμά του να σχολιάζει με καμάρι:
«Πολλή συγκίνηση. Τελικά πήγαμε σε ένα old
school ποδηλατάδικο. Με συνεργείο στον πίσω
χώρο. Όχι σ’ ένα cute κατάστημα με παιχνίδια.
Λερώσαμε δηλαδή τα χέρια μας! Διάλεξε μόνος
του το ποδήλατό του και το κράνος και συμμε-
τείχε με φοβερή συγκέντρωση και άποψη στις
εργασίες». 

Δύσκολες μέρες για τον Κρατερό
Κατσούλη. Ο γνωστός ηθοποιός
ξημεροβραδιάζεται στο νοσοκο-
μείο «Σωτηρία» κρατώντας συν-
τροφιά στη μητέρα του, η οποία
νοσηλεύεται, σε σοβαρή κατά-
σταση. Καθημερινά, ο πρωταγω-
νιστής ενημερώνει για την εξέλι-
ξη της υγείας της, ευχαριστών-
τας θερμά το ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό. «Στη νέα
διαμορφωμένη ιδιαίτερη καθη-
μερινότητά μας, εδώ στο νοσοκο-
μείο “Σωτηρία” αναμένοντας και
ελπίζοντας για το καλύτερο»,
ανέφερε στο προφίλ του.

Στο πλευρό 
της μητέρας του

Σ
πάνιο οικογενειακό ενσταντανέ από τα πρόσφατα γενέθλια
της μητέρας της Χριστιάννας Βαρδινογιάννη δημοσίευσε στο
Instagram η Μαριάννα Γουλανδρή. Η γιορτή πραγματοποι-
ήθηκε σε στενό κύκλο, με την εορτάζουσα να ποζάρει δίπλα

στην κόρη της, αγκαλιά με την 4χρονη εγγονή της Χριστιάννα Λαιμού,
καθώς και την αδελφή της Μαριέττα. «Χρόνια πολλά στην όμορφη μαμά
μου», ευχήθηκε με καμάρι η σύζυγος του Φίλιππου Γουλανδρή, ο γά-
μος της οποίας άφησε εποχή. Η εγγονή της Μαριάννας και του Βαρδή
Βαρδινογιάννη παντρεύτηκε το 2017 σε μια μεγαλοπρεπή τελετή στην
Αγία Σοφία του Λονδίνου, με την καλλονή νύφη να εμφανίζεται στην εκ-
κλησία με νυφικό Valentino και γόβες Louboutin. Το όμορφο ζευγάρι
είχε τελέσει και πολιτικό γάμο στο δημαρχείο της βρετανικής πρω-
τεύουσας, ενώ ο χλιδάτος αρραβώνας τους είχε γίνει στο Πόρτο Χέλι με
VIP καλεσμένους από όλο τον κόσμο.

ΗΗ κόρη του μπαμπά
Η Μαρία Ολυμπία είναι η μεγάλη αδυναμία του πρίγκιπα Παύλου.
Ο γιος του τέως βασιλιά με τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ και τα
παιδιά τους απολαμβάνουν χειμερινές διακοπές στο
κοσμοπολίτικο Γκστάαντ της Ελβετίας. O ευτυχισμένος μπαμπάς
φωτογράφισε την κόρη του και παγκόσμιο fashion icon, με φόντο
τις χιονισμένες Άλπεις, σχολιάζοντας τρυφερά: «Αυτή είναι στην
κορυφή του κόσμου».

Τον άγνωστο αδελφό του σύστησε στα social
media ο Άγγελος Πυριόχος. Ο συγγραφέας και
σεναριογράφος που διαμένει μόνιμα στη Ζά-
κυνθο, φωτογραφήθηκε με τον Γιώργο Πυριό-
χο, με τον οποίο μοιάζουν πάρα πολύ. Τα δύο
αδέλφια ασχολούνται (και) με την αγροτική
ζωή, τα ελαιόδεντρά τους, έχουν μελίσσια,
μποστάνια και πάντα ένα μεγάλο χαμόγελο.
«Brothers», σχολίασε στο Instagram o δημο-
σιογράφος με καμάρι.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Χαρούμενα γενέθλια

O «bro» του Πυριόχου



Ο
καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία
θανάτου παγκοσμίως, αντιπροσω-
πεύοντας περίπου 9,6 εκατομμύρια
θανάτους, ή έναν στους έξι θανάτους,

το 2018. Ο καρκίνος του πνεύμονα, του προστάτη,
του παχέος εντέρου, του στομάχου και του ήπατος
είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι καρκίνου στους
άνδρες, ενώ ο καρκίνος του μαστού, του παχέος
εντέρου, του πνεύμονα, του τραχήλου της μήτρας
και του θυρεοειδούς είναι οι πιο συνηθισμένοι με-
ταξύ των γυναικών.

Στην Ελλάδα, οι κύριες μορφές που διαγιγνώ-
σκονται κάθε χρόνο είναι καρκίνος του πνεύμονα,
του προστάτη, της χοληδόχου κύστεως και του
παγκρέατος για τους άνδρες ενώ εξίσου υψηλά
ποσοστά παρουσιάζει και ο καρκίνος του ήπατος.
Για τις γυναίκες, οι κυριότερες μορφές είναι ο
καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου, του
πνεύμονα, της ουροδόχου κύστεως και του παγ-
κρέατος, ενώ εξίσου υψηλά ποσοστά παρουσιάζει
και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. 

Στην Ελλάδα, για τα 10 εκατομμύρια 500 χιλιά-
δες που είμαστε, έχουμε 64.500 περίπου νέες δια-
γνώσεις τον χρόνο από τις οποίες οι μισές καταλή-
γουν. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, περίπου
240.000 άτομα κάθε χρόνο επηρεάζονται άμεσα ή
έμμεσα από τις νέες αυτές διαγνώσεις σε κάθε
επίπεδο της ζωής τους, οικονομικό, προσωπικό,
οικογενειακό, επαγγελματικό. «Η πανδημία Covid-
19 για τρίτη δυστυχώς συνεχή χρονιά έχει επηρεά-
σει σημαντικά τους καρκινοπαθείς λόγω αναβολής

του προσυμπτωματικού τους ελέγχου καθώς και
των καθυστερήσεων και των τροποποιήσεων στις
θεραπείες τους. 

Ας εστιάσουμε στους πυλώνες αντιμετώπισης
αυτής της μεγάλης ομάδας ασθενειών που τις ονο-
μάζουμε όλες μαζί καρκίνο και ας είμαστε ενεργοί
σε κάθε βήμα. Οι πυλώνες είναι: πρόληψη, πρό-
ωρη ανίχνευση, θεραπεία, αποκατάσταση. Η πρό-
ληψη αφορά τόσο το άτομο όσο και το κοινωνικό
σύνολο. Η διακοπή του καπνίσματος σε προσωπι-
κό επίπεδο αλλά και η απαγόρευσή του σε δημόσι-

ους χώρους είναι μέτρο πρόληψης, καθώς το κά-
πνισμα συνδέεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύ-
μονα, του προστάτη και της ουροδόχου κύστεως
τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες. Η κατανάλω-
ση μιας ισορροπημένης δίαιτας, πλούσιας σε φυτι-
κές ίνες, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες και φτωχής σε
κορεσμένα λιπαρά και νιτρικά άλατα προστατεύει
από τον καρκίνο του παχέος εντέρου. 

Η ήπια σωματική άσκηση σε καθημερινό
επίπεδο βοηθάει στον έλεγχο του στρες, ση-
μαντικού πυροδοτικού παράγοντα στην εμφά-
νιση, την εξάπλωση και την πρόγνωση του
καρκίνου», αναφέρει η κυρία Ιωάννα Φωστη-
ροπούλου, επισκέπτρια Υγείας στη Θεσσαλο-
νίκη, και συμπληρώνει:  «Ο έγκαιρος και έγ-
κυρος εμβολιασμός με αντικαρκινικά εμβόλια
(HPV, HBV) προστατεύει από τον ιό των αν-
θρώπινων θηλωμάτων που ενοχοποιείται
άμεσα για καρκίνους των γυναικείων γεννητι-
κών οργάνων και του μαστού, ενώ στον ιό της
ηπατίτιδας Β και τη χρόνια φλεγμονή που
προκαλεί στο ήπαρ οφείλονται πάνω από το
50% των καρκίνων του ήπατος».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Πυλώνες αντιμετώπισης 
είναι η πρόληψη, η πρόωρη 
ανίχνευση, η θεραπεία 
και η αποκατάσταση

Ετήσιο τεστ Παπ
και μαστογραφία

Για καθεμιά από τις συχνότερα εμφανιζό-
μενες μορφές καρκίνου στην Ελλάδα υπάρ-
χουν απλές και δωρεάν εξετάσεις που μπο-
ρούμε να κάνουμε. Για τον καρκίνο του μα-
στού, μαστογραφία και υπερηχογραφική
εκτίμηση. Για τον καρκίνο του τραχήλου της
μήτρας, για τις γυναίκες 21 ετών και άνω
ετήσιος έλεγχος τεστ Παπ. Για τον καρκίνο
του παχέος εντέρου, εξέταση ανίχνευσης
αιμοσφαιρίνης κάθε έτος για άνδρες και γυ-
ναίκες 50-75 ετών ή κολονοσκόπηση κάθε 5
έτη. Για τον καρκίνο του προστάτη σε άνδρες
55-75 ετών ετήσια ουρολογική εξέταση και
εξέταση PSA.

Προλαμβάνοντας τον καρκίνο



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)
Μια μέρα που χρειάζεστε ένα διάλειμμα, να
σκεφτείτε και να απαλλαγείτε από κάποιες βα-
ριές καταστάσεις του παρελθόντος. Η Σελήνη
από τη θέση της, σε ζώδιο της Φωτιάς, όπως
και το δικό σας, μιλά στη δική σας ψυχή με με-
γαλύτερη ευκολία. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου συνεχίζουν οι
ευκαιρίες να διαδέχονται η μία την άλλη. Ίσως,
μάλιστα, να κάνετε μια νέα γνωριμία, που από
εσάς θα εξαρτηθεί πόσο θέλετε να τη συνεχί-
σετε ή όχι. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
σας κάνει περισσότερο συναισθηματικούς,
αλλά και ευάλωτους στις εξωτερικές συνθή-
κες που θα παρουσιαστούν. Τύχη σε οικονομι-
κά θέματα, με διάρκεια.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Άλλη μία μέρα με τον Άρη και την Αφροδίτη
στον δικό σας άξονα να δημιουργούν εξάγωνο
με τον πλανήτη Ποσειδώνα. Η συναισθηματική
σας ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και ίσως
καινούργια πρόσωπα θα παίξουν κάποιο ση-
μαντικό ρόλο στη ζωή σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Πολλά θέματα θα σας απασχολήσουν και
ίσως από το βράδυ να έχετε τις πρώτες ενδεί-
ξεις μιας ασυνεννοησίας με δικά σας πρόσω-
πα. Όσον αφορά ένα επαγγελματικό ζήτημα,
μην κάνετε ακόμη τίποτα οριστικό και αμετα-
κίνητο, γιατί θα υπάρξουν εκ νέου αλλαγές. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Εσάς τους Παρθένους του δεύτερου δεκαημέρου,
ίσως η οικογένεια να σας πιέσει αρκετά και να
χρειαστεί να βάλετε τα όριά σας. Σε εσάς του τρί-
του δεκαημέρου, τα συναισθήματά σας θα είναι
έντονα για ένα πρόσωπο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Έντονη κινητικότητα αυτές τις μέρες, όπου θα
πρέπει να βάλετε τα όριά σας, σε κουβέντες και
συζητήσεις που σας θίγουν. Μην αφήσετε να
σας ταράζουν την ηρεμία που επιθυμείτε και
βρείτε τρόπους διαφυγής. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα θα βρεθείτε εκτεθειμένοι σε κάποιες οικο-
νομικές υποθέσεις, που μάλλον δεν ξέρετε πώς να
τις διαχειριστείτε. Είναι μια μέρα με έντονες συναι-
σθηματικές εξάρσεις, που μάλλον σας λείπει η ορ-
θή κρίση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες του δεύτερου δεκαη-
μέρου, η ευαίσθητη πλευρά σας θα σας δημι-
ουργήσει κάποιες ψευδαισθήσεις, που αφο-
ρούν την προσωπική σας ζωή. Μην εμπι-
στεύεστε με ευκολία και μην ακολουθήσετε
χωρίς να βάλετε τα όριά σας πρόσωπα που
σας χαϊδεύουν τα αυτιά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για άλλη μία μέρα θα βρεθείτε με τα συναισθήμα-
τά σας σε ένταση και σίγουρα θα έχετε την επιθυ-
μία να ζήσετε το «παραμύθι» που έχετε ανάγκη
να γίνει η αλήθεια σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Βρίσκεστε σε μια περίοδο πολλών εξελίξεων
και γεγονότων, αλλά σίγουρα θα μπορέσετε να
γίνετε πιο δυνατοί μέσα από τα θέματα που
πρέπει να αντιμετωπίσετε. Ο Κρόνος είναι ο
μεγάλος σας δάσκαλος αυτή την περίοδο. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μην αμφιβάλλετε για πράγματα που ξέρετε
ότι σας ανήκουν, όταν για μια στιγμή κάτι
αλλάζει και σας απογοητεύει. Θα πρέπει να
εκπαιδευτείτε περισσότερο στο να ακούτε
τη διαίσθησή σας, γιατί θα έχετε μεγαλύτε-
ρη αυτοπεποίθηση και θάρρος σε ό,τι έρχε-
ται στη ζωή σας. 
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Ά λλη μια μέρα με τα συναισθήματα να
βρίσκουν φωλιά και σίγουρα τα ζώδια της
Γης ξαναπρωταγωνιστούν θετικά στη

συνεχή σύνοδο του Άρη με την Αφροδίτη. Η Σελήνη
σήμερα συνεχίζει το σύντομο ταξίδι της στο ζώδιο
του Τοξότη, αλλά με κάποιες έντονες ευαισθησίες
και τάση φυγής στα ζώδια, Τοξότης, Δίδυμοι,
Παρθένος, του δευτέρου δεκαημέρου. 



Ο
ι αποκαλύψεις που έκανε η ιστοσε-
λίδα iefimerida.gr, φέρνοντας στο
φως της δημοσιότητας απομαγνη-
τοφωνημένη συνομιλία του αείμνη-

στου Ανδρέα Βγενόπουλου με επιχειρηματία
που ενεργούσε ως μεσολαβητής για λογαρια-
σμό τής πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου
Βασιλικής Θάνου και με στόχο -όπως αναφέρε-
ται- τον χρηματισμό της, δεν αποκαλύπτουν
απλώς το τι γινόταν στον χώρο της Δικαιοσύνης,
αλλά θέτουν ένα μείζον ζήτημα λειτουργίας της
ίδιας της δημοκρατίας. Και τούτο γιατί η Δικαιο-
σύνη είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώ-
νες λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολι-
τεύματος.

Άλλωστε και το alter ego του τότε πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης,
έχει περιγράψει το πώς πρέπει να είναι η «δεύ-
τερη φορά Αριστερά».

Είχε μιλήσει ο κ. Πολάκης για μαζική είσοδο
νέων ελεγχόμενων δικαστών στο σώμα και για
πρόγραμμα «εθελουσίας εξόδου, γενναιόδωρο,
γι’ αυτούς που είναι πάνω από 58, 59, 60 ετών».

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να
ελέγξουν την εξουσία μέσω της Δικαιοσύνης,
που αποτελεί έναν από τους «βασικούς αρ-
μούς» της.

Από τα όσα αποκαλύφθηκαν, όμως, χθες για
τον τρόπο με τον οποίο πιεζόταν ο Ανδρέας Βγε-
νόπουλος ώστε να προσφέρει χρήματα προκει-
μένου να διευθετήσει υπόθεσή του προκύπτουν
πολλά ερωτήματα:

• Όταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος κατήγγειλε
την τότε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλι-
κή Θάνου για απόπειρα εκβιασμού, γιατί οι κα-
ταγγελίες έπεσαν στο κενό;

• Γιατί όταν ο επιχειρηματίας έλεγε ότι του ζη-
τήθηκε να τοποθετήσει χρήματα σε βιβλίο για
την κυρία Θάνου, αλλά, όπως είχε πει ότι τελικά
του ζητήθηκε «μέγεθος βιβλιοθήκης, δηλαδή
ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων», δεν παρενέβη
εισαγγελέας;

• Είναι αλήθεια ότι ζητούσε να χωρέσουν στα
βιβλία 50.000 ευρώ;

• Είναι αλήθεια ότι επέμενε η… παράδοση
των βιβλίων να γίνει προ της συζήτησης των
υποθέσεων στον Άρειο Πάγο;

• Τι δουλειά είχε η κυρία Θάνου ως αντιπρό-
εδρος του Αρείου Πάγου να επισκεφθεί τον επι-
χειρηματία στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 στα γρα-
φεία της διοίκησης του νοσοκομείου Υγεία, που
ανήκει στον όμιλο της MIG;

• Από πότε δικαστικοί λειτουργοί επισκέ-
πτονται επιχειρηματίες στα γραφεία τους; Και
για ποιο λόγο;

• Πώς μπορούσε να παρέμβει η κυρία Θάνου
στον τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Αντώνη Ελευ-
θεριανό προκειμένου να ολοκληρωθεί το συν-
τομότερο η προκαταρκτική εξέταση ώστε να λή-
ξει η σχεδόν δίχρονη «ομηρία» του;

• Για ποιον λόγο ο επιχειρηματίας έστειλε
δώρο ασημικό -σύμφωνα με το ρεπορτάζ- στην
κυρία Θάνου; Χρώσταγε κάτι;

• Πώς χρησιμοποίησε το αυξημένο κύρος και
δυνατότητα παρέμβασης που -εκ των πραγμά-
των- είχε όταν έγινε πρόεδρος του Αρείου Πά-
γου και υπηρεσιακή πρωθυπουργός;

• Γιατί ο γιος της κυρίας Θάνου τηλεφώνησε
στον επιχειρηματία την περίοδο που ήταν υπη-
ρεσιακή πρωθυπουργός και ζητούσε συνάντη-
ση, ενώ είχε προηγηθεί η άρνηση του επιχειρη-
ματία να προσφέρει «βιβλία»;

• Πώς είναι δυνατόν η συνομιλήτρια του Βγε-
νόπουλου, επιχειρηματίας κι αυτή, να ξέρει το
περιεχόμενο των καταθέσεων μαρτύρων της
υπόθεσης Βγενόπουλου;

• Γιατί αν οι καταγγελίες του Βγενόπουλου
ήταν έωλες δεν οδηγήθηκε ο επιχειρηματίας
στο σκαμνί της Δικαιοσύνης για συκοφαντική
δυσφήμηση;

• Ποια ήταν η σχέση και η μορφή συνεργα-
σίας της κυρίας Θάνου με τον καταγγελλόμενο
ως «Ρασπούτιν της Δικαιοσύνης» τότε αναπλη-
ρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγε-
λόπουλο;

• Για ποιον λόγο και με ποια ιδιότητα ο κ. Πα-
παγγελόπουλος επισκεπτόταν στα γραφεία της
την κυρία Θάνου;

• Γιατί η κυρία Θάνου μετά τη συνταξιοδότησή
της τοποθετήθηκε στις 10 Ιουλίου 2017 ως άμι-
σθη προϊσταμένη του Νομικού Γραφείου της γγ
του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα;

Τα ερωτήματα είναι πολλά. Θα μπορούσαμε
να διατυπώσουμε άλλα τόσα. Η ουσία, όμως,
δεν βρίσκεται εκεί. Βρίσκεται στο μείζον ζήτη-
μα δημοκρατίας που προκύπτει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει τη στάση
του. Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να βρίσκει δικαιο-
λογίες πίσω από φράσεις τύπου «αφήστε όλα τα
λουλούδια να ανθίσουν». Γιατί τα αγκάθια από
κάποια «λουλούδια» μπορεί να πληγώσουν τη
δημοκρατία.

Και φυσικά, δεν αρκεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κοινο-
βουλευτικό κόμμα να προστατεύσει τον εαυτό
του. Οφείλει και η ίδια η Δικαιοσύνη να πράξει
το ίδιο και να αναζητήσει την πραγματικότητα
πίσω από όσα απίστευτα αποκαλύφθηκαν και
να αποδώσει ευθύνες.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ούτε τώρα θα συγκινηθεί κανείς;

Από τα όσα
αποκαλύφθηκαν

χθες για τον τρόπο
με τον οποίο

πιεζόταν ο Ανδρέας
Βγενόπουλος ώστε

να προσφέρει
χρήματα

προκειμένου να
διευθετήσει

υπόθεσή του
προκύπτουν πολλά

ερωτήματα…
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