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Π
ολλοί προέβλεπαν ότι θα «έσπαγε», ότι
δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην
πίεση, ότι θα αναζητούσε το γρηγορότε-
ρο δυνατό και υπό οποιεσδήποτε συν-

θήκες μια αφορμή για να καθίσει στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, αδιαφορώντας για το τι θα
έχανε η χώρα του από μια τέτοια εξέλιξη. Ακόμη,
ότι το μέγεθος του υπέρτερου εχθρού αλλά και του
ίδιου του αρχηγού του θα τον ανάγκαζε σε μια
συνθηκολόγηση άνευ όρων - και μάλιστα δεν θα
τον αδικούσε κανένας, αν αναζητούσε καταφύγιο
σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Άλλωστε, μι-
λάμε για τον Πούτιν, έναν από τους μακροβιότε-
ρους αλλά και από τους πιο «σκοτεινούς» ηγέτες
του πλανήτη. Κι όμως, ο Βολοντίμιρ Ολεξάντροβιτς
Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, κατόρθωσε
να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, να δείξει γεν-
ναιότητα και να εμπνεύσει τους συμπατριώτες του
ώστε να αντισταθούν σθεναρά στη ρωσική πολεμι-

κή μηχανή. Επαγγελματίας ηθοποιός και ουχί πο-
λιτικός, ο Ζελένσκι σπούδασε Νομική στο Πανεπι-
στήμιο του Κιέβου, όμως τον κέρδισε η Τέχνη. Το
1997, αφού είχε ήδη κερδίσει σε έναν διαγωνισμό
κωμωδίας, δημιούργησε την ομάδα Kvartal 95, η
οποία επί χρόνια ήταν η κορυφαία ομάδα του δια-
γωνισμού κωμωδίας της Ουκρανίας. Από το 2003
η ομάδα του Ζελένσκι άρχισε να παράγει εκπομ-
πές για ουκρανικά κανάλια, όμως γνωστός στο ευ-
ρύ κοινό έγινε από τη συμμετοχή του στο ουκρανι-
κό «Dancing with the Stars» το 2006.

Πρωταγωνίστησε σε αρκετές δημοφιλείς ταινίες
και σειρές, όμως ο ρόλος που αποδείχτηκε προ-
φητικός και τον σημάδεψε ήταν στη σειρά «Ο υπη-
ρέτης του λαού» το 2015, όταν υποδύθηκε τον...
Ουκρανό πρόεδρο. Το όνομα της σειράς δόθηκε
και στο κόμμα που ιδρύθηκε από τους ανθρώπους
της παραγωγής Kvartal 95 τον Μάρτιο του 2018. Τα
στοιχεία που αποκόμισε ως ηθοποιός, την αμεσό-

τητα και την επικοινωνιακή άνεση μπροστά στον
φακό, μετέτρεψε σε «εργαλεία» προκειμένου να
πείσει τους συμπολίτες του ότι πρέπει να πολεμή-
σουν για την πατρίδα τους, πρέπει να αντισταθούν
στους Ρώσους εισβολείς. Με συνεχή βιντεάκια
που τον δείχνουν άλλοτε να επιθεωρεί τμήματα
του ουκρανικού στρατού, άλλοτε να απευθύνει
διάγγελμα στον ουκρανικό λαό μέσω της κάμερας
του κινητού του, ο Ζελένσκι κατάφερε να δώσει
ακόμη μια «πολιτική εφαρμογή» στα social media
εν ώρα πολέμου!

Και ένα ακόμη από τα λιγότερο γνωστά στοιχεία
για τον Ζελένσκι, που απαντά και στους ισχυρι-
σμούς των Ρώσων πως όλοι οι Ουκρανοί συντάχ-
θηκαν με τους Γερμανούς ναζί όταν εισέβαλαν στη
Ρωσία, αφορά στην οικογένειά του, με τον παππού
του να παρασημοφορείται ως αξιωματικός του
Κόκκινου Στρατού, διακριθείς σε πολλές μάχες
ενάντια στους εισβολείς.
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Η
περίοδος που η χώρα μας ήταν
στο περιθώριο και απέφευγε να
πάρει θέση απέναντι σε μια
παγκόσμια κρίση έχει περάσει

ανεπιστρεπτί. Ο πρωθυπουργός άλλαξε τη
διπλωματική πολιτική στρατηγική της χώ-
ρας, δημιουργώντας ισχυρές συμμαχίες
και συνάπτοντας ιστορικές αμυντικές συμ-
φωνίες, θωρακίζοντας σημαντικά τις Ένο-
πλες Δυνάμεις. Η Ελλάδα πλέον πρωταγω-
νιστεί σε διεθνές επίπεδο αλλάζοντας τις
ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, γεγο-
νός που επιβεβαιώνεται από τη στάση που
ακολουθείται απέναντι στην εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συντάχθηκε
από την αρχή με τους εταίρους και ήταν
από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που
καταδίκασαν, χωρίς αστερίσκους, την πο-
λεμική επίθεση της Μόσχας, ζητώντας
άμεσα τη λήψη σκληρών κυρώσεων. Πα-
ράλληλα, βγήκε μπροστά και στήριξε ενερ-
γά τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας
στέλνοντας υγειονομική βοήθεια και αμυν-
τικό υλικό, ενώ είχε προηγηθεί η τηλεφω-
νική επικοινωνία του πρωθυπουργού με
τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τον ευ-
χαρίστησε για την «καθαρή θέση» που έχει
η χώρα μας. 

Υπέρ της «ευρωπαϊκής» Ουκρανίας 
Την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες όπως η

Γερμανία και η Ιταλία ήταν επιφυλακτικές

για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τα δί-
κτυα Swift, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άναβε
το «πράσινο φως» για την εφαρμογή του
μέτρου, το οποίο φέρνει σε δεινή οικονομι-
κή θέση το Κρεμλίνο. «Είμαστε και θα πα-
ραμείνουμε παράγοντας σταθερότητας και
ασφάλειας. Η Ελλάδα οφείλει να στηρίζει
ενεργά το Διεθνές Δίκαιο και να υπερασπί-
ζεται έμπρακτα όσους αδικούνται», σημεί-
ωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου. 

Ο πρωθυπουργός πρωτοστάτησε και στο
αίτημα του προέδρου της χώρας για άμεση
ένταξη στην ΕΕ. «Απόλυτη αλληλεγγύη
στον πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ου-
κρανίας. Καλωσορίζουμε την επιλογή της
Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή της προοπτι-
κή, είναι μία χώρα από εμάς», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε
ανάρτησή του στα social media. 

Η ισχυροποίηση της χώρας μας σε δι-
πλωματικό επίπεδο επιβεβαιώθηκε και
από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε
ο Νίκος Δένδιας με τον υπουργό Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, με τον επι-
κεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να
εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την ελ-

ληνική πλευρά για τη στάση της. «Η Ελλάδα
παραμένει ζωτικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ
και υποστηρικτής της ουκρανικής κυριαρ-
χίας», ανέφερε, σε ανάρτησή του στο Twit-
ter, o Άντονι Μπλίνκεν.

Οργή για τον θάνατο ομογενών 
Ιδιαιτέρως σκληρή ήταν η αντιπαράθεση

Αθήνας και Μόσχας για τον θάνατο Ελλή-
νων ομογενών. Ο Ρώσος πρέσβης που κλή-
θηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας να δώσει εξη-
γήσεις, επιχείρησε να επιρρίψει τις ευθύ-
νες σε Ουκρανούς εθνικιστές. Τον ισχυρι-
σμό αυτό κατέρριψε ο εκπρόσωπος Τύπου
του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος
Παπαϊωάννου, τονίζοντας πως υπάρχουν
αποδείξεις πως «ορθόδοξες βόμβες σκό-
τωσαν ορθοδόξους ομογενείς. Να το θυμό-
μαστε το πράγμα αυτό. Και αυτά που είπε η
ρωσική Πρεσβεία είναι ψευδείς ειδήσεις»,
δείχνοντας το ψυχρό κλίμα που έχει δημι-
ουργηθεί στις ελληνορωσικές σχέσεις. 

Ενδεικτική του εκνευρισμού που επι-
κρατεί στο Κρεμλίνο, που συνεχώς απομο-
νώνεται, ήταν η πρωτοφανής επιθετική
ανάρτηση της ρωσικής Πρεσβείας εναντίον
της χώρας μας, στην οποία καλεί τους πο-
λιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης «να συ-
νέλθουν» και κάνει συστάσεις για «ψυ-
χραιμία, νηφαλιότητα και σοβαρότητα». Το
υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε
διάβημα διαμαρτυρίας χαρακτηρίζοντας
απαράδεκτη αυτή την ενέργεια. 

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Μόσχα
έδειξε έντονα την ενόχλησή της για τις
στρατηγικές κινήσεις της χώρας μας. Πρό-
σφατα ο Σεργκέι Λαβρόφ είχε σχολιάσει
αρνητικά την απόφαση της κυβέρνησης για
την ενίσχυση του λιμανιού της Αλεξαν-
δρούπολης, το οποίο μετατρέπεται σε αμε-
ρικανική βάση.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
«Θίξαμε το θέμα των νέων βημάτων που

έγιναν στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
για την ενίσχυση του καθεστώτος του λιμέ-
νος της Αλεξανδρούπολης για τους σκο-
πούς του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ»,
είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών.

Στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για δι-
καίωση της πολιτικής Μητσοτάκη που προ-
χώρησε ταχύτατα στην ενίσχυση της άμυ-
νας της χώρας. «Η ασφάλεια, σε κάθε επί-
πεδο, είναι το μέγιστο ζητούμενο και η
απόλυτη προτεραιότητα. Και ούτως ή άλ-
λως, η αμυντική ικανότητα της Ελλάδας την
κάνει παράγοντα με τεράστια επιρροή στην
αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης και
της Μεσογείου», σημείωσε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
με τις κινήσεις του ισχυροποιεί
τον ρόλο της χώρας 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Η Ελλάδα ξανά
στο επίκεντρο 
της διπλωματίας 
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Στη Βουλή η ρωσική εισβολή
Νίκος Δένδιας: 
«Να τερματιστούν 
οι βομβαρδισμοί» 
Σαφές μήνυμα στη ρωσική πλευρά
έστειλε εκ νέου ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας σε παρέμβα-
σή του μέσω βιντεοσκοπημένου
μηνύματος, κατά τις εργασίες του
Τμήματος Υψηλού Επιπέδου της
Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό, ζη-
τώντας να σταματήσουν άμεσα οι
βομβαρδισμοί σε κατοικημένες
περιοχές. 
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στις βάναυσες επιθέσεις
κατά αμάχων στα χωριά Σαρτανάς
και Μπουγάς, στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Μαριούπολης, που, όπως
τόνισε, μέχρι στιγμής έχουν προ-
καλέσει τον θάνατο δέκα αμάχων,
μελών της ελληνικής κοινότητας,
και τον τραυματισμό πολλών άλλων,
μεταξύ των οποίων και παιδιά.
«Είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια σε περι-
φερειακά και διεθνή fora, ώστε να
συμβάλουμε σε όλες τις προσπά-
θειες αποκλιμάκωσης», σημείωσε
και υπογράμμισε πως τα γεγονότα
στην Ουκρανία αφορούν ολόκληρη
τη διεθνή κοινότητα. «Ο καθένας
από εμάς πρέπει να εργαστεί προς
την κατεύθυνση της αποκλιμάκω-
σης. Αλλά, επίσης, να διασφαλί-
σουμε ότι αυτά τα γεγονότα δεν θα
επαναληφθούν στο μέλλον».
Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στις
απειλές για χρήση πυρηνικών
όπλων, υπενθυμίζοντας τη δήλωση
των μόνιμων μελών του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανάμεσά
τους και η Ρωσία, πως «ένας πυρη-
νικός πόλεμος δεν μπορεί να κερ-
δηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διε-
ξαχθεί». «Θεωρούμε ότι η δήλωση
αυτή συνιστά αφετηρία για την αν-
τιμετώπιση της εξαιρετικά περί-
πλοκης ατζέντας αφοπλισμού, ει-
δικά υπό το φως των σημερινών
ανακοινώσεων και εξελίξεων στην
Ουκρανία. Θα μπορούσε επίσης να
χρησιμεύσει ως σημαντικό προοί-
μιο για την πολυαναμενόμενη 10η
Διάσκεψη Αναθεώρησης της συν-
θήκης περί μη διάδοσης των πυρη-
νικών όπλων (NPT)».

Τ
ον ρόλο και την ευρύτερη τοπο-
θέτηση της Ελλάδας «σε έναν
κόσμο που αλλάζει γεωπολιτι-
κά, γεωστρατηγικά, ενεργειακά

και εντέλει οικονομικά», στο φόντο τού
για έκτη ήμερα συνεχιζόμενου πολέμου
στην Ουκρανία, θα περιγράψει ευκρινώς
ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερι-
νή κοινοβουλευτική διαδικασία ενημέ-
ρωσης της κοινής γνώμης και των πολιτι-
κών δυνάμεων της χώρας. 

Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού
προϊδεάζουν πως η σημερινή παρέμβαση
Μητσοτάκη θα προσομοιάζει με τη στρα-
τηγική πυξίδα της Ελλάδας την επομένη
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι
ίδιες πηγές επιμένουν πως οι εμπροσθο-
βαρείς πρωτοβουλίες, που έχει ήδη ανα-
κοινώσει τα τελευταία 24ωρα ο κ. Μητσο-
τάκης, πιστοποιούν τη στρατηγικού χαρα-
κτήρα επιλογή της Αθήνας να εναντιωθεί
σε οιαδήποτε κατάφωρη παραβίαση του
Διεθνούς Δικαίου, αλλά και σε αναθεω-
ρητικές επιδιώξεις, που εν τοις πράγμασι
καταστρατηγούν την εδαφική ακεραιότη-
τα κυρίαρχων και ανεξάρτητων κρατών.

Στη σωστή πλευρά της Ιστορίας
Όπως θα επισημάνει και στη Βουλή ο

πρωθυπουργός, το εθνικό συμφέρον επι-
τάσσει τη συμπαράταξη της Ελλάδας με
τους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ο ίδιος, εξάλλου, συ-
νεχίζει να βρίσκεται σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Political» σε ανοιχτή γραμμή
με τη θεσμική ηγεσία ΕΕ και ΝΑΤΟ, αλλά
και με ηγέτες και στις δύο όχθες του Ατ-
λαντικού, καθώς οι εξελίξεις επί του πε-
δίου διαμορφώνουν συνεχώς νέα δεδο-
μένα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τονί-
ζουν πως με την ομιλία Μητσοτάκη θα
οριοθετηθεί το γενικότερο ιδεολογικο-
πολιτικό πλαίσιο πίσω από τις ενέργειες
της Ελλάδας, και δη την ευθυγράμμισή
της με τις δυνάμεις της Δύσης, ενώ προ-
σθέτουν πως η πρωθυπουργική παρέμ-
βαση θα έχει ξεκάθαρη γεωπολιτική και
οικονομική διάσταση, υπογραμμίζοντας
πως η Ελλάδα τοποθετείται ακόμη μία
φορά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Συγκεκριμένα και έναντι των αιτιάσεων
κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν ακολού-
θησε τη θεσμική πεπατημένη για την
αποστολή αμυντικού υλικού χάριν της
ουκρανικής άμυνας, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης αναμένεται να αντιτείνει αφενός
πως το ΚΥΣΕΑ ενημερώθηκε εγκαίρως
και επαρκώς, αφετέρου πως λίγες ώρες
αργότερα οι 27 της ΕΕ αποφάσισαν τη
χρηματοδότηση της αγοράς στρατιωτικού
εξοπλισμού και όπλων για λογαριασμό
της Ουκρανίας, καθιστώντας την επιλογή
της Αθήνας προπομπό κατ’ ουσίαν των
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

Ελληνοτουρκικές σχέσεις
Οι τεκτονικές αλλαγές που δρομολο-

γούνται πλέον στο διεθνές στερέωμα δεν
μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστες ούτε
και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως
τονίζουν τακτικοί συνομιλητές του κ. Μη-
τσοτάκη. Βάσει της συγκεκριμένης εκτί-
μησης, η αυστηρή στάση των Δυτικών
έναντι του ρωσικού αναθεωρητισμού πε-
ριορίζει δραστικά τα περιθώρια ελιγμών
της Άγκυρας, η οποία δεν θα μπορεί εφε-
ξής να εγείρει -ανέξοδα τουλάχιστον-
ζητήματα κατά της ελληνικής κυριαρχίας.
Τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν, δε, πως ο
Ερντογάν θα πρέπει να αισθάνεται άβολα,
καθώς δεν θα μπορεί επί μακρόν να ισορ-
ροπεί σε δύο βάρκες και εν προκειμένω
ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρωταγωνιστι-

κός ρόλος της Αθήνας στις κρίσιμες διε-
θνείς εξελίξεις έχει και οικονομική όψη,
καθώς η πρόταση Μητσοτάκη, ώστε να
υπάρξει μια συλλογική ευρωπαϊκή απάν-
τηση στο μείζον ζήτημα της ακρίβειας, εί-
τε μέσω ενός ευρωπαϊκού ταμείου, που
θα χρηματοδοτείται από μελλοντικά έσο-
δα από τους ρύπους για να στηρίζει νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις, είτε μέσω ενός
μηχανισμού αλληλεγγύης, από τον οποίο
θα μπορεί να διοχετευθεί οικονομική
βοήθεια προς καταναλωτές και επιχειρή-
σεις, βρίσκεται πλέον στην αιχμή του ευ-
ρωπαϊκού προβληματισμού. Σύμφωνα με
πληροφορίες, εξάλλου, ο πρωθυπουργός
θα τονίσει στη Βουλή ότι η εν εξελίξει σο-
βαρή κρίση αναμένεται να έχει σοβαρές
βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες
συνέπειες και στο οικονομικό-ενεργει-
ακό πεδίο, ωστόσο κυρίαρχη είναι η εκτί-
μηση στο Μέγαρο Μαξίμου πως η ΕΕ δεν
θα αργήσει να ανακοινώσει συγκεκριμέ-
νη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση
της ακρίβειας. 

Ο πρωθυπουργός θα
παρουσιάσει ευκρινώς 
τις θέσεις της Ελλάδας και 
τις πρωτοβουλίες με γνώμονα
το εθνικό συμφέρον

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Η
αποστολή αμυντικού υλικού
μαζί με την ανθρωπιστική βοή-
θεια στην Ουκρανία έχει προ-
καλέσει αντιδράσεις από τα

κόμματα της αντιπολίτευσης, αν και όχι
στο ίδιο μήκος κύματος. 

Ο οπλισμός που έφτασε στην Πολωνία
με δύο C-130 και παραδόθηκε στην ου-
κρανική αντιπροσωπεία από τον υφυ-
πουργό Άμυνας Ν. Χαρδαλιά, αποτελείται
από τυφέκια Καλάσνικοφ, εκτοξευτήρες
πυραύλων και αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Τη διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ στην αποστολή
όπλων στην Ουκρανία εξέφρασε ο τομε-
άρχης Εξωτερικών της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας Γιώργος Κατρούγκαλος, αλλά και
ο εκπρόσωπος Τύπου Νάσος Ηλιόπουλος.
Μάλιστα ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε πως
«εάν ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, θα
στέλναμε πολλαπλάσιο ανθρωπιστικό υλι-
κό στην Ουκρανία, αντί για στρατιωτικό
εξοπλισμό». Ο τομεάρχης Εξωτερικών
δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην
απουσία του Νίκου Δένδια από τη σύσκε-
ψη κατά την οποία αποφασίστηκε η απο-
στολή του υλικού, τονίζοντας μάλιστα πως
εγείρονται ερωτήματα για τη δική του
άποψη, ενώ πηγές της «Political» τονί-
ζουν πως «ο Μητσοτάκης έβαλε ακόμη

ένα αυτογκόλ την Κυριακή. Ένα αυτογκόλ
που θα του κοστίσει και την εσωκομματι-
κή του ενότητα και αποδοχή. Έτρεξε να
στείλει από τους πρώτους όπλα στην Ου-
κρανία. Μέχρι και ο Δένδιας εξαφανίστη-
κε». Στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως όλα τα
παραπάνω δημιουργούν ένα ασφυκτικό
περιβάλλον γύρω από τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, ο οποίος θα επιλέξει τελικά την
πρόωρη προσφυγή στη λαϊκή εντολή, πριν
από το καλοκαίρι.

ΚΙΝΑΛ: «Εθνική συνεννόηση» 
Την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου

Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε χθες ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρου-
λάκης αφενός για την ανάγκη επίτευξης
εθνικής συνεννόησης, αφετέρου ώστε η
κρίση που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία
να μην αποτελέσει άλλοθι να μπουν κάτω
από το χαλί λανθασμένες κυβερνητικές
επιλογές. «Για να έχουμε, λοιπόν, μια ολο-
κληρωμένη εθνική στρατηγική που θα
απαντά στις προκλήσεις των καιρών, προ-
τείνουμε την άμεση σύγκληση του Συμ-
βουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Για εμάς η
εθνική συνεννόηση σε αυτές τις τόσο δύ-
σκολες στιγμές είναι μονόδρομος. Δεν θα
επιτρέψουμε τα πρωτοφανή αυτά γεγονό-
τα που μαστίζουν την Ευρώπη να αποτελέ-
σουν άλλοθι για να μπουν κάτω από το χα-
λί οι ευθύνες της κυβέρνησης και οι λαν-
θασμένες πολιτικές της επιλογές σε κρί-
σιμα εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά
ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Ανδρουλάκης ενώπιον των βουλευτών

του κόμματός του. Ξεκάθαρη, όμως, ήταν
και η θέση του στην κουβέντα που έχει
ανοίξει αναφορικά με την πρωτοβουλία
της χώρας μας να στείλει ανθρωπιστική
και αμυντική βοήθεια στη δοκιμαζόμενη
Ουκρανία. «Εμείς δεν είμαστε με τους
αναθεωρητές της ιστορίας και του Διε-
θνούς Δικαίου. Αυτό που διέπραξε η
Τουρκία στην Κύπρο. Αυτό που επιχειρεί
σήμερα ο Πούτιν στην Ουκρανία. Για αυτό
στηρίζουμε και στηρίξαμε την ευρωπαϊκή
πολιτική, αμυντική και οικονομική βοή-
θεια προς τον λαό της Ουκρανίας, όταν
κάποιοι υποδύονται τους Πόντιους Πιλά-
τους. Λυπόμαστε που βλέπουμε μέλη της
αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμπλέ-
ουν σε αυτό το θέμα με την ελληνική
Ακροδεξιά. Όταν ζητάς αλληλεγγύη,
οφείλεις να είσαι έτοιμος να την προσφέ-
ρεις απλόχερα». Μιλώντας και στο ρ/φ του
ΣΚΑΪ, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και
στην επικείμενη έκρηξη νέου προσφυγι-
κού κύματος σημειώνοντας: «Η Ελλάδα
είναι μια χώρα που, σε αυτήν την τραγική
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην
Ουκρανία, πρέπει να είναι με την πλευρά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μια
ισότιμη χώρα. Πρέπει να αντιμετωπίσου-
με την πρόκληση αυτή όπως θα την αντι-
μετωπίσουν και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη,
διότι πάντα είμαστε από την πλευρά του
σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. Και αυ-
τήν τη στιγμή το Διεθνές Δίκαιο είναι με
την πλευρά της Ουκρανίας». Υπογράμμι-
σε, ωστόσο, με νόημα: «Πρέπει να πρωτα-
γωνιστήσουμε στην αποστολή ανθρωπι-

στικής βοήθειας. Και βέβαια πρέπει να
πρωταγωνιστήσουμε και σε ένα πρόγραμ-
μα μετεγκατάστασης προσφύγων από την
Ουκρανία, για να στηρίξουμε τους ανθρώ-
πους που θέλουν να φύγουν από αυτήν
την εμπόλεμη ζώνη. Και είναι πολύ κρίσι-
μο αυτό και για την Ελλάδα».

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη
μέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά και
ευρωβουλευτής εκτίμησε πως «η Ευρώ-
πη βρίσκεται μπροστά σε ένα υπαρξιακό
ζήτημα. Πρέπει να πάρει αποφάσεις που
τα προηγούμενα χρόνια τις έβαζε κάτω
από το χαλί», ξεκαθαρίζοντας ότι οι μέχρι
σήμερα συμπεριφορές του κ. Μπορέλ και
όλων των γραφειοκρατών των Βρυξελλών
έδωσαν περιθώριο σε ηγέτες τρίτων χω-
ρών που λειτουργούν με δεσποτικούς
όρους, να βλέπουν την Ευρώπη σαν ένα
φόρουμ συζήτησης το οποίο δεν μπορεί
να επιβάλει τις αξίες της, δεν μπορεί να
επιβάλει σταθερότητα, ευημερία και ειρή-
νη στην ευρύτερη περιοχή.
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του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Κατρούγκαλος: «Εάν 
ήμασταν εμείς, θα στέλναμε
πολλαπλάσιο ανθρωπιστικό
υλικό στην Ουκρανία, αντί για
στρατιωτικό εξοπλισμό» -
Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών
ζητάει ο Ανδρουλάκης

Τα C-130 «ενόχλησαν» 
τον ΣΥΡΙΖΑ
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Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
την κορυφή της ατζέντας του
έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών
Ενέργειας που πραγματοποιήθη-
κε αργά το απόγευμα της Δευτέ-

ρας βρέθηκε η ελληνική πρόταση του Κώ-
στα Σκρέκα για τη δημιουργία ενός ευρω-
παϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης για την
ενεργειακή κρίση - EU Energy Crisis Soli-
darity Facility (ECSF). Χωρίς να έχει γίνει
γνωστό το αποτέλεσμα των συζητήσεων
μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραμμές, πηγές με γνώση του θέματος
αναφέρουν πως η προώθηση της ελληνι-
κής πρότασης στο προσκήνιο της ευρω-
παϊκής ενεργειακής πολιτικής ενισχύει
την προοπτική για μια συντονισμένη
απάντηση σε επίπεδο ΕΕ, ζήτημα που ζη-
τούν διακαώς τόσο η ελληνική κυβέρνηση
όσο και άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η
Ιταλία, ήδη από το περασμένο φθινόπωρο. 

Ο σκοπός του ευρωπαϊκού μηχανισμού
αλληλεγγύης είναι να στηρίξει τους Ευ-
ρωπαίους καταναλωτές, ιδίως τους πιο
ευάλωτους, και να περιορίσει την επιβά-
ρυνση των οικονομικών των κρατών-με-
λών από την ενεργειακή κρίση, η οποία
εντείνεται από την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του
ΥΠΕΝ, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός αλλη-
λεγγύης για την ενεργειακή κρίση θα πα-
ράσχει για αυτό τον σκοπό χαμηλά δάνεια
προς τα κράτη, τα οποία θα μπορούν να

αποπληρώσουν μεταξύ άλλων με μελλον-
τικά έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιω-
μάτων ρύπων ή την επιβολή εισφοράς
στην κατανάλωση ενέργειας. 

Τα κράτη-μέλη θα έχουν δύο επιλο-
γές για την αξιοποίηση των πόρων
του ECSF.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη
επιλογή, τα κράτη-μέλη θα
μπορούν: 
• Να επιδοτήσουν τους λο-
γαριασμούς ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου
των νοικοκυριών, με προτεραι-
ότητα στους οικονομικά ασθενέστε-
ρους και εφαρμόζοντας κοινωνικά κριτή-
ρια.
• Να επιδοτήσουν τους λογαριασμούς
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
των επιχειρήσεων, με έναν ενιαίο τρόπο. 

• Να παρέχουν φθηνά κεφάλαια στις επι-
χειρήσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες που είναι
περισσότερο ευάλωτες λόγω των κυρώ-
σεων εναντίον της Ρωσίας και του πολέ-

μου στην Ουκρανία.
• Να παρέχουν χαμηλότοκα

δάνεια στις επιχειρήσεις
για τη χρηματοδότηση
συμβολαίων αντιστάθ-
μισης των υψηλών τι-
μών με προμηθευτές
ενέργειας.

• Να αυξήσουν τις επι-
χορηγήσεις για έργα ενερ-

γειακής αποδοτικότητας, ΑΠΕ
και διαφοροποίησης του ενεργει-

ακού μείγματος. 
Ως δεύτερη επιλογή, τα κράτη-μέλη θα

μπορούν να αξιοποιήσουν τους πόρους
του ECSF για να επιδοτήσουν μέρος των

συμβολαίων στη χονδρεμπορική αγορά
ηλεκτρισμού.

Ειδικότερα:
• Η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας θα συνεχίσει να εφαρμόζει
τους υφιστάμενους κανόνες που βασίζον-
ται στην οριακή τιμή.
• Ωστόσο, τα κράτη-μέλη θα καθορίζουν
ανώτατα όρια για την αποζημίωση της κά-
θε τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας. Τα
κράτη-μέλη θα υπολογίζουν, επίσης, το
κόστος καυσίμου για κάθε τεχνολογία πα-
ραγωγής ενέργειας. Σε περίπτωση που το
κόστος καυσίμου είναι ακριβότερο από
την ανώτατη αποζημίωση, ο παραγωγός
θα λαμβάνει τη διαφορά.
• Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
θα εποπτεύονται από μηχανισμούς παρα-
κολούθησης της αγοράς, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα λαμ-
βάνουν την έκπτωση που τους αντιστοιχεί.
• Το κόστος της κρατικής επιδότησης
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
θα χρηματοδοτηθεί από τον ECSF.

Η πρόταση του Κώστα Σκρέκα 
στο επίκεντρο του Συμβουλίου
Υπουργών Ενέργειας: 
«Να χρηματοδοτούνται 
τα μέτρα στήριξης για 
τους καταναλωτές της ΕΕ»

Ευρωμηχανισμός 
αλληλεγγύης για 
την ενεργειακή κρίση 

Αεροπορική οδηγία για την απαγόρευση πτήσεων αεροσκα-
φών της Ρωσίας στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας εξέδω-
σε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετά την απόφαση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης να κλείσει τον εναέριο χώρο της για τη Ρωσι-
κή Ομοσπονδία. Κλείνει τον FIR της και η Ελλάδα για τα αερο-
σκάφη ρωσικής ιδιοκτησίας, ρωσικών αεροπορικών εταιρειών
ή ρωσικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτικών τζετ,
τα οποία δεν μπορούν να προσγειωθούν και να απογειωθούν
στον εθνικό μας εναέριο χώρο.

Μετά το καλοκαίρι του 2021 και τη σταδιακή άρση των περιο-
ρισμών αναφορικά με την πανδημία, εβδομαδιαίως πραγματο-

ποιούνταν 28 πτήσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε τέσσερις την
ημέρα, δύο αφίξεις και δύο αναχωρήσεις αντίστοιχα, τις οποίες
πραγματοποιούσαν η Aegean και η Aeroflot Russian Airlines.
Επίσης η αεροπορική S7 πετούσε μία φορά την εβδομάδα στο
δρομολόγιο «Μόσχα - Θεσσαλονίκη» από το αεροδρόμιο «Μα-
κεδονία».  Η απόφαση της ΕΕ έχει παράπλευρες απώλειες, κα-
θώς η σημαντική ροή Ρώσων τουριστών στη χώρα μας θα περιο-
ριστεί σημαντικά. 

Μέχρι αργά χθες το απόγευμα, η Ρωσία δεν είχε απαγορεύσει
στις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες να πετούν στον εθνικό της
FIR. Εμπορευματικές πτήσεις, πτήσεις cargo δεν πραγματοποι-

ούνταν τακτικά από και προς τη Ρωσική Ομοσπονδία και δρομο-
λογούνταν ανάλογα με τις επιταγές της αγοράς. Πάντως πηγές
της «Political» λένε πως οι πτήσεις cargo από και προς τη Ρωσία
ήταν ελάχιστες.

Από τη notam εξαιρούνται πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέ-
ροντος, νοσοκομειακές πτήσεις και πτήσεις έρευνας και διάσω-
σης κατόπιν έγκρισης της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και πτή-
σεις αεροσκαφών που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Η οδηγία έχει τρίμηνη ισχύ και εφαρμόζεται από χθες
έως και 27 Μαΐου και ώρα 9.00 το βράδυ.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ελλάδα: Απαγορεύει πτήσεις ρωσικών αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο 

Νέο άλμα σημειώθηκε στις τιμές
Μετά τη μερική αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών μέσα στο Σαββατοκύριακο,
οι τιμές κινούνται εκ νέου ανοδικά, δοκιμάζοντας τις αντοχές της αγοράς. Ειδικότε-
ρα, η τιμή του φυσικού αερίου για τα συμβόλαια μελλοντικής Απριλίου στον κόμβο
TTF κατέγραψε αύξηση 35% χθες το πρωί, φτάνοντας τα 126€/MWh, για να υποχω-
ρήσει στη συνέχεια στα 107€/MWh. 
Αντίστοιχα, το μπρεντ βρίσκεται σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, με το
αμερικανικό αργό (WTI) να ακολουθεί στα 95 δολάρια. Στα «ταμπλό» των ευρωπαϊ-
κών χρηματιστηρίων κυριάρχησε το κόκκινο χρώμα χθες, καταγράφοντας σοβαρές
απώλειες, διανύοντας την πέμπτη μέρα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η κα-
τρακύλα του ρωσικού νομίσματος έως και 35,5% έναντι του δολαρίου τροφοδότησε
και τροφοδοτεί πρόσθετες πιέσεις στη ρωσική οικονομία και όχι μόνο.



HH αξία μιας αρχιερατικής
παρέμβασης  
Στη θρησκεία μας υπάρχει μία έκφραση. «Ζώσα
Εκκλησία»! Υπονοεί ότι η Εκκλησία μας είναι
μέσα στην κοινωνία. Την Κυριακή έτυχε να πάω
στην εκκλησία της γειτονιάς
μου. Κουβέντα για την επί-
θεση της Ρωσίας στην Ου-
κρανία. Πρόκειται για πό-
λεμο όχι μόνο χριστιανι-
κών αλλά μεταξύ ομόδο-
ξων κρατών. Η Εκκλησία της
Ελλάδος δεν έχει πάρει θέση. Το
Οικουμενικό Πατριαρχείο έλαβε. Γνωρίζουμε τι
παίζεται μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Ρωσικής Εκκλησίας και Ουκρανικής Εκκλη-
σίας. Δεν είναι της παρούσης. Της παρούσης εί-
ναι ο κατευναστικός και γλυκύς λόγος του Αρ-
χιεπισκόπου. Και είναι της παρούσης προτού ο
κάθε ιερωμένος σηκώσει το δικό του μπαϊράκι.
Η περίπτωση άλλωστε της πανδημίας αποτελεί
κακό προηγούμενο.

Για τα «μάτια» 
της Πάτρας 
Μπορεί οι αυτοδιοικητικές εκλογές να αρ-
γούν (2023), αλλά στο κυβερνητικό στρατό-
πεδο πριν πεινάσουν μαγει-
ρεύουν. Έτσι, προ ημε-
ρών βρέθηκαν στην Πά-
τρα ο «γαλάζιος» γραμ-
ματέας Π. Μαρινάκης
και ο γραμματέας Οργα-
νωτικού Στ. Κονταδάκης
για να βολιδοσκοπήσουν
την κατάσταση. Η ΝΔ
ψάχνει μια δυναμική
υποψηφιότητα για να
«χτυπήσει» τον «κόκκι-
νο» δήμαρχο Πελετίδη. Το
ενδιαφέρον που έμαθα είναι ότι παρασκη-
νίως και ατύπως εκδηλώνει ήδη ενδιαφέ-
ρον ο βουλευτής Ιάσων Φωτήλας. Ίδωμεν. 
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Η αναγνώριση του αντιπάλου
Ένα μπράβο όχι μόνο στον κ. Τσίπρα αλλά και στον
κ. Φίλη για τη δήλωσή του για τη Μαριέττα Γιαννά-
κου. Το να αναγνωρίζεις τα προτερήματα και το
ήθος ενός αντιπάλου -έστω και μετά θάνατον- εί-

ναι σημαντικό. Και η Μαριέττα
εκτός από τετράγωνη λογική εί-

χε και ήθος που κανείς δεν
μπόρεσε ποτέ να αμφισβητή-
σει, κάτι που είναι σπάνιο

στην πολιτική. Θα μας λείψει. 

Ο δεξιοτέχνης Θεοδωρικάκος 
Θετικό πρόσημο έχει, όπως μαθαίνω, η «βαθμολόγηση»

του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου
από το Μέγαρο Μαξίμου. Οι προσωπικές σχέσεις του με τον
πρωθυπουργό έχουν αποκατασταθεί πλήρως και ο κ. Μητσο-
τάκης φέρεται να έχει αποφασίσει να λειτουργή-
σει πιλοτικά η πανεπιστημιακή αστυνομία
νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο, όταν και
ξεκινάει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
Πρόκειται για ένα ζήτημα ειδικού χει-
ρισμού, όπως λέει το κυβερνητικό επι-
τελείο, και ο Τάκης έχει τη δεξιοτεχνία
να το φέρει σε πέρας. 

Ο καφές της Όλγας με τον Νίκο
Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει «γέφυρες» με τους ηττημένους των

εκλογών στο ΚΙΝΑΛ είναι κοινό μυστικό. Προς επίρρωση, στα
μέσα της προηγούμενης εβδομάδας η προεδρική Όλγα Γερο-
βασίλη εθεάθη να απολαμβάνει τον καφέ της στη Βαλαωρί-
του με τον δημοσιογράφο Νίκο Φελέκη, ο οποίος, ως γνω-

στόν, ήταν μαχητικό στέλεχος του επιτελεί-
ου του Γιώργου Παπανδρέου κατά τη

διάρκεια της προεκλογικής μάχης. Το
κλίμα ήταν χαλαρό, αλλά ο πληροφο-
ριοδότης μου με διαβεβαιώνει ότι η

συζήτηση μπήκε στα «βαθιά νερά της
πολιτικής».

Ο
ι κυρώσεις της Δύσης
εναντίον της Ρωσίας
έχουν προκαλέσει

αγωνία σε πολλές εκατοντά-
δες εργαζομένους στην Ελ-
λάδα. Είναι οι εργαζόμενοι
στους ομίλους που διευθύνει
ή έχει συμφέροντα ο ομογε-
νής Ιβάν Σαββίδης. Και δεν
είναι και λίγοι, αφού ο Ιβάν
είναι πρόεδρος του διοικητι-
κού συμβουλίου του διε-
θνούς Ομίλου Agrocom, που ιδρύθηκε από τον ίδιο το
2004 και περιλαμβάνεται στη λίστα των 200 μεγαλύτε-
ρων ρωσικών εταιρειών. Ο όμιλος ενώνει πάνω από 40
εταιρείες, όπου εργάζονται περίπου 15.000 άτομα. Ο
συνολικός όγκος ακαθάριστων πωλήσεων ανέρχεται
στο 1,3 δισ. ευρώ τον χρόνο. Κάθε έτος ο όμιλος κατα-
βάλλει περίπου 684 εκατ. ευρώ για φόρους στο ρωσικό
κράτος. Η έδρα της μητρικής εταιρείας βρίσκεται στο
Ροστόφ στον Ντον (Ρωσία). Ο όμιλος αποτελείται από: 
� συγκρότημα επιχειρήσεων κρέατος (όμιλος εταιρει-
ών Ταύρος), 

� συγκρότημα επιχειρήσεων
καπνοβιομηχανίας (όμιλος
επιχειρήσεων Donskoy
Tabak)
� επιχείρηση παραγωγής τε-
χνητών περιβλημάτων At-
lantis-Pak, 
� επιχείρηση παραγωγής
επιτραπέζιου και μεταλλικού
νερού Aqua-Don, 
� αγροτικό συγκρότημα επι-
χειρήσεων (θερμοκήπια και

ιχθυοκαλλιέργειες), 
� εταιρείες που ειδικεύονται στη διανομή και τη λιανι-
κή πώληση (ομάδα εταιρειών Millennium)
� άλλες εταιρείες. 

Στις αγορές της Ελλάδας και των Βαλκανίων τα
συμφέροντα του Ιβάν Σαββίδη εκπροσωπούνται από
την εταιρεία Dimera. Τα βασικότερα περιουσιακά
στοιχεία του είναι το ξενοδοχείο Makedonia Palace
στη Θεσσαλονίκη, το Paliouri Hotel στο Παλιούρι
Χαλκιδικής, η καπνοβιομηχανία SECAP στην Ξάνθη
και ο PAOK FC.

Η αγωνία των εργαζομένων 
στον Ιβάν Σαββίδη 

Κάποιοι -κατά ΣΥΡΙΖΑ μεριά- βρήκαν την ώρα για να σπεί-
ρουν ζιζάνια στις σχέσεις του Μαξίμου με το ΥΠΕΞ. Ο Πίνατ
όμως με διαβεβαίωσε ότι όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της
φαντασίας και ότι ο πρωθυπουργός έχει ανοικτή επικοινωνία
με τον ΥΠΕΞ Ν. Δένδια. Και οι δύο, σε πλήρη συντονισμό και με
φόντο την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, θέτουν στους
Αμερικανούς και Ευρωπαίους συνομιλητές τους το ίδιο ερώτη-
μα: Πώς προτίθεται να αντιδράσει η Δύση στην περίπτωση που
ο ισλαμιστής, φιλορώσος αναθεωρητής Ερντογάν επαναλάβει
τις βλέψεις του για το Αιγαίο, που είναι το φυσικό όριο της Ευ-
ρώπης με την Τουρκία;

Το ερώτημα Μητσοτάκη 
και Δένδια στους συμμάχους 



ΣΣτη λάθος πλευρά
της Ιστορίας
Για ακόμα μία φορά εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ απέδει-

ξαν ότι είναι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας.

Οι ευρωβουλευτές του κόμματος της αξιωμα-

τικής αντιπολίτευσης διά της «μεθόδου» της

αποχής επέλεξαν να μην υπερψηφίσουν την

παροχή ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας,

ύψους 1,2 δισ. ευρώ, στην Ουκρανία. Σύμφω-

να με τον αναλυτικό κατάλογο για τα αποτελέ-

σματα της ψηφοφορίας, οι ευρωβουλευτές

Δημήτρης Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλο-

γλου, Κώστας Αρβανίτης, Πέτρος Κόκκαλης,

Αλέξης Γεωργούλης και Έλενα Κουντουρά

απείχαν από την ψήφιση της πρότασης που εί-

χε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία

ωστόσο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 598

ψήφους υπέρ.

Πού βρέθηκαν
τα Καλάσνικοφ; 

Τι άλλο θα ακούσουμε από τα πρωτοπαλίκαρα
της κουλτούρας. Ψάχνουν, λέει, να δουν πού τα
βρήκε η Ελλάδα τα Καλάσνικοφ που στέλνει -
μέσω Πολωνίας- στην Ουκρανία. «Αφού ο Ελ-
ληνικός Στρατός δεν διαθέτει τέτοιου είδους
όπλα, κάτι άλλο συμβαίνει…», εξάγουν ως
συμπέρασμα τα σαΐνια, υπονοώντας προφανώς
ότι μπορεί και να παίζει παρεμπόριο όπλων.
Τρίχες και μάλιστα κατσαρές. Να σας πω πού τα
βρήκαμε τα Καλάσνικοφ. Από κατασχέσεις
φορτίων λαθρέμπορων όπλων και εγκληματι-
κών ομάδων. Μόνο το 2013 δεκάδες χιλιάδες
κατασχέθηκαν από πλοίο που τα πήγαινε στη
Λιβύη, παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων. Σή-
μερα αξιοποιούνται ενισχύοντας τους Ουκρα-
νούς. Καλό θα ήταν να σταματήσουμε τις αστεί-
ες συνωμοσιολογίες…

Έρχεται νέο όνομα 
για τα ΕΛΠΕ

Οι υπεύθυνοι των ΕΛΠΕ έχουν καταλήξει στο
νέο όνομα της ιστορικής εταιρείας, το οποίο
θα συνδυάζει τις παραδοσιακές δραστηριότη-
τες του ομίλου με την πράσινη στροφή. Όπως
μαθαίνουμε, έχουν καταλήξει και στα χρώμα-
τα του νέου brand name, όπου θα κυριαρχούν
το μπλε και το πράσινο. Οι ανακοινώσεις ανα-
μένονται έως το Πάσχα, το ζήτημα χειρίζεται ο
ίδιος ο Ανδρέας Σιάμισιης και για το rebrand-
ing έχουν επιστρατευτεί δύο μεγάλες εταιρεί-
ες από το εξωτερικό.

Οι κυρώσεις της Δύσης για τον πόλεμο στην
Ουκρανία φέρνουν ουρές έξω από τα ΑΤΜ
στη Ρωσία και κατάρρευση στο ρούβλι. Οι
ρωσικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
υφίστανται τρομερές πιέσεις. Το ρούβλι
έχει βρεθεί να διαπραγματεύεται στα 119
ρούβλια έναντι του δολαρίου, όταν ακριβώς
πριν από ένα έτος ήταν στα 75 ρούβλια ανά
δολάριο. Την ίδια στιγμή, λόγω των ανησυ-
χιών ότι ακόμη και μέσα στη Ρωσία οι τραπε-
ζικές συναλλαγές θα είναι αδύνατο να εκκα-
θαριστούν και να ολοκληρωθούν λόγω των
περιορισμών που σχετίζονται με τον απο-
κλεισμό της χώρας από το σύστημα Swift, οι
Ρώσοι καταθέτες προχωρούν σε μαζικές
αναλήψεις μετρητών. 

Σε καταυλισμό
Ρομά η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας

Τ
ην ανάγκη της πλήρους ενσωμάτωσης
των Ρομά στην κοινωνία υπογράμμισε η
Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τη

διάρκεια της επίσκεψής της, μαζί με τον γενικό
γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κα-
ταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Σταμάτη,
στον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή Πέλεκα
του Δήμου Κατερίνης. Ενημερώθηκε για το ση-
μαντικό πρόγραμμα προσωρινής μετεγκατά-
στασης 56 οικογενειών στα πρότυπα κοινωνι-
κής κατοικίας και υπογράμμισε την ισχυρή
βούληση της Πολιτείας να καταπολεμηθούν
φαινόμενα ρατσισμού και περιθωριοποίησης.
Ωστόσο επισήμανε πως για την επιτυχία αυτής
της προσπάθειας βασική προϋπόθεση είναι το
εν λόγω εγχείρημα να βρει ανταπόκριση και
από τους ίδιους τους Ρομά.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα
επιφέρουν πλήγματα σε εμπο-
ρικές και τουριστικές επιχει-
ρήσεις, κυρίως της Βόρειας

Ελλάδας. Ειδικά οι έμποροι
γούνας στη Μακεδονία που έχουν

ως παραδοσιακούς τους πελάτες τούς Ρώσους,
αλλά και τους Ουκρανούς, θα υποστούν πλήγμα.
Για να καταλάβετε, οι εξαγωγές στη Ρωσία αναλο-
γούν στο 25% του συνολικού τζίρου των επιχειρή-
σεων γούνας, ενώ οι εξαγωγές τους στην Ουκρα-
νία στο 10%.
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Τραπεζικός πανικός 
στη Ρωσία 

Στο… πλευρό 
των Ρώσων ο Πάνος 

Δεν είναι μόνος του ο Ρώσος πρέσβης στην Ελλά-
δα Αντρέι Μάσλοφ. Στο παραλήρημά του κατά της
Ελλάδας έχει και συμπαραστάτες. Για παράδειγμα,
έχει με το μέρος της τόσο τον Πάνο Καμμένο, που
επιδοκιμάζει με like την άθλια και υβριστική ανα-
κοίνωση που έβγαλε την Κυριακή (27/2/2022) η
ρωσική Πρεσβεία, όσο και τον Γιώργο Κατρούγκα-
λο, που μέμφεται την ελληνική κυβέρνηση επειδή
απέστειλε αμυντικό εξοπλισμό στον σκληρά δοκι-
μαζόμενο και αντιστεκόμενο ουκρανικό λαό. Τι άλ-
λο θέλουν οι Ρώσοι;
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Ποιος έκλεψε το πορτοφόλι 
της Άνγκελα Μέρκελ; 

Π
αρά τις τραγικές ειδήσεις που παράγονται στην επικαιρότητα λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία, υπήρξε και μια είδηση το Σαββατοκύριακο που μας έκανε να γε-
λάσουμε: Έκλεψαν το πορτοφόλι της Άνγκελα Μέρκελ μέσα σε σουπερμάρκετ. Σε

άλλες εποχές, η είδηση ενδεχομένως να ήταν και πρώτη. Επιδέξιος πορτοφολάς δεν δί-
στασε να κλέψει το πορτοφόλι της πρώην καγκελαρίου την ώρα που εκείνη έκανε τα ψώ-
νια της σε σουπερμάρκετ την περασμένη Πέμπτη, συνοδευόμενη από τους σωματοφύλα-
κές της. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Bild», η Μέρκελ φέρεται να είχε τοποθετήσει την
τσάντα της μέσα στο καλάθι των αγορών της. Σε μια στιγμή απροσεξίας, ο δράστης κατά-
φερε να της αρπάξει το πορτοφόλι. Οι σωματοφύλακές της δεν κατάφεραν να αποτρέψουν
την κλοπή. Για το περιστατικό, η 67χρονη Μέρκελ απευθύνθηκε η ίδια αυτοπροσώπως σε
κοντινό αστυνομικό τμήμα. Αν τον βρουν πάντως, είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπος θα γίνει
ήρωας! Είναι μάλλον η πρώτη φορά που την κλέβουν. Συνήθως γίνεται το αντίθετο…

Οι Έλληνες διπλωμάτες στην Ουκρανία 
Εκτός από τον πρέσβη του Κιέβου Βασίλη Μπορνόβα που έφυγε πρώτος πρώτος από
την περιοχή, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι διπλωματικοί υπάλληλοι που δίνουν μάχη για
το ελληνικό στοιχείο. Στη Μαριούπολη, γενικός πρόξενος είναι ο Μανώλης
Ανδρουλάκης από την Κω, ο οποίος έφθασε στην πόλη αυτή της Ουκρανίας με τους
δεκάδες χιλιάδες ομογενείς πριν από δύο εβδομάδες. Το υπουργείο Εξωτερικών
έστειλε στην πόλη αυτή των ομογενών και έναν δεύτερο διπλωμάτη, αλλά με βαθμό
πρέσβη. Είναι ο Φραγκίσκος Κωστελλένος με εμπειρία στα δρώμενα της ταλαίπωρης
αυτής περιοχής, αφού παλαιότερα είχε υπηρετήσει στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Στην
Οδησσό ο γενικός πρόξενος Δημήτρης Τόχτσης άφησε ανοιχτό το Προξενείο για τους
ομογενείς που κατοικούν εκεί, αλλά και για τους Έλληνες υπηκόους που βρέθηκαν
στην ουκρανική πόλη, βοηθώντας όσους ήθελαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.
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Τέλος τα γερμανικά
μεταχειρισμένα… 
H είδηση από τον χώρο του αυτοκινήτου
ομολογουμένως προβληματίζει: Οι Γερμα-
νοί σταματούν να πουλούν μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα σε Έλληνες συναδέλφους τους,
εξαιτίας των φορολογικών προβλημάτων
που έχουν προκύψει. Ο λόγος; Οι φορολογι-
κές και τελωνειακές Αρχές της Γερμανίας
καλούν για έλεγχο και διασταυρώσεις που
αφορούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που
έχουν εξαχθεί στην Ελλάδα, αλλά όπως έχει
διαπιστωθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις,
είτε ο ΦΠΑ έχει «χαθεί», είτε τα χιλιόμετρα
είναι γυρισμένα, είτε τα χαρτιά του αυτοκι-
νήτου έχουν κάποιο πρόβλημα… Συμβαί-
νουν αυτά στην Ελλάδα; Δεν το πιστεύω…

Από κόσκινο περνάνε τον επεν-
δυτή από τη Βενεζουέλα οι ελ-
ληνικές Αρχές… Κάπως καθυ-
στερημένα θα μου πείτε, αλλά
κάλλιο αργά παρά ποτέ. Από τις
αρμόδιες ελληνικές Αρχές
έχουν, λέει, σταλεί πέντε επι-
στολές στις αντίστοιχες ανε-
ξάρτητες Αρχές της Βενεζουέ-
λας, των ΗΠΑ, της Ελβετίας, των
Παρθένων Νήσων και της Κύ-
πρου, από τις οποίες ζητείται
συνδρομή στην έρευνα για πι-
θανό ξέπλυμα βρόμικου χρήμα-
τος τεράστιου ύψους, διά της
παροχής κρίσιμων στοιχείων
τραπεζικών λογαριασμών, οικο-
νομικών-επιχειρηματικών συ-
ναλλαγών καθώς και εξωχώ-
ριων εταιρειών που ενδεχομέ-
νως εμπλέκονται στην υπό διε-
ρεύνηση υπόθεση!

Θα βουλιάξει το
«νησί των ανέμων»

Με μια δημοσιογραφική ακροβα-
σία περνάω και στο κοσμικό ρεπορ-
τάζ. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες
για τη διπλή βάφτιση των παιδιών του
Δημήτρη Θεοδωρίδη και της Δούκισ-
σας Νομικού. Το μυστήριο θα τελε-
στεί στη Μύκονο. Η Δούκισσα και ο
Δημήτρης έχουν αποκτήσει δύο παι-
δάκια, ένα αγοράκι, που γεννήθηκε
στις 25 Μαρτίου 2018 και θα πάρει το
όνομα Σάββας, και ένα κοριτσάκι,
που γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου
2019 και θα το ονομάσουν Αναστα-
σία. Μη με ρωτήσετε ποιος είναι ο
Δημήτρης της Ιντρακάτ, ο γιος του
μακαρίτη του Σάββα…

Ο προσυνεδριακός διάλογος της ΝΔ 
Η οργανωτική επιτροπή του «γαλάζιου»

Συνεδρίου αποφάσισε να υπάρξουν προσυ-
νέδρια, όπου θα παρευρεθεί και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ανάλογα με το πρόγραμμά του
και ανάλογα, βεβαίως, με τη διεθνή συγκυ-
ρία. Η επιτροπή, που συνεδρίασε υπό τον
πρόεδρό της Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αποφά-
σισε τα προσυνέδρια να ξεκινήσουν από τη
Θεσσαλονίκη στις αρχές Μαρτίου με θέμα
την οικονομική πολιτική και τα μεγάλα έργα υποδομής. Επόμενος σταθμός θα είναι η Λά-
ρισα για θέματα παιδείας, θα ακολουθήσει το Ηράκλειο με θέμα τον τουρισμό, τον πρωτο-
γενή τομέα και τη ναυτιλία, ενώ τέταρτος σταθμός θα είναι η Πάτρα, όπου θα αναδειχθεί η
ψηφιακή επανάσταση.
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Ο
υδέν νεότερο, προς το πα-
ρόν, από το μέτωπο των δι-
πλωματικών επαφών Ρω-
σίας - Ουκρανίας. Μετά τις

πολύωρες συνομιλίες που είχαν χθες,
οι διαπραγματευτές της Μόσχας και
του Κιέβου επέστρεψαν στις βάσεις
τους, προκειμένου να ενημερώσουν
τους πολιτικούς τους ηγέτες και να λά-
βουν περαιτέρω οδηγίες και να προχω-
ρήσουν σε έναν δεύτερο γύρο συνομι-
λιών «στο εγγύς μέλλον». 

Τη στιγμή που οι μάχες μαίνονταν σε
πολλά μέτωπα για πέμπτη μέρα στην Ου-
κρανία, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολον-
τίμιρ Ζελένσκι έστελνε την επίσημη αίτηση
για ταχεία ένταξη της χώρας του στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματευτές από τη
Ρωσία και την Ουκρανία συναντήθηκαν
στο έδαφος της Λευκορωσίας, για να συ-
ζητήσουν τρόπους που θα βάλουν τέλος
στην αιματοχυσία.

Λίστα με πιθανές λύσεις
Σύμφωνα με προεδρικό σύμβουλο της

Ουκρανίας, οι δύο πλευρές προσδιόρισαν
μια σειρά από θέματα που έχουν προτεραι-
ότητα, ενώ έχουν καταρτίσει και μια λίστα
με πιθανές λύσεις. Ο ίδιος είπε ότι σημει-
ώθηκε πρόοδος σε κάποια ζητήματα, «επί
των οποίων οι δύο πλευρές θα μπορούσαν
να συμφωνήσουν».

Επικαλούμενο τη ρωσική αντιπροσω-
πεία, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της
Λευκορωσίας μετέδωσε ότι νέος γύρος
συνομιλιών θα διεξαχθεί τις επόμενες
ημέρες, πιθανότατα στα σύνορα Πολωνίας
- Λευκορωσίας.

Η 10μελής ουκρανική αντιπροσωπεία,
με τη συμμετοχή των αναπληρωτών
υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, ενός
συμβούλου του προέδρου Ζελένσκι και
βουλευτών, ζήτησε, κατά πληροφορίες,
την αποχώρηση όλων των ρωσικών δυνά-
μεων από το ουκρανικό έδαφος, περιλαμ-
βανομένων της Κριμαίας και του Ντονμ-
πάς, στα ανατολικά, όπου ο Πούτιν έχει
αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των εδαφών
που ελέγχουν φιλορώσοι αυτονομιστές
αντάρτες, από το 2014.

Η Μόσχα εκπροσωπήθηκε, μεταξύ άλ-
λων, από το δεξί χέρι του Πούτιν, Βλαντίμιρ
Μεντίνισκι, και τους αναπληρωτές υπουρ-
γούς Άμυνας και Εξωτερικών.

Δείχνοντας για άλλη μία φορά τη φιλο-
δυτική στάση του, παρά τη ρωσική εισβο-
λή, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι υπέ-
γραψε χθες την επίσημη αίτηση για την έν-
ταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, απευθύνοντας νέα έκκληση για την
επείγουσα εισδοχή της χώρας στο μπλοκ
των 27 υπό ειδικές, ταχείες διαδικασίες.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική επικοινω-
νία, διάρκειας μιάμισης ώρας, με τον Ρώσο
πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επα-
νέλαβε τους τέσσερις όρους που θέτει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να
σταματήσει τον πόλεμο: Αναγνώριση της
ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, απο-
στρατιωτικοποίηση του ουκρανικού κρά-
τους, «αποναζιστικοποίηση του ουκρανι-
κού καθεστώτος», και διασφάλιση «ουδε-
τερότητας» για την Ουκρανία.

Μακρόν: Παύση εχθροπραξιών
Ο Μακρόν ζήτησε να σταματήσουν τα

ρωσικά πλήγματα εναντίον αμάχων, να
διαφυλαχθούν οι πολιτικές υποδομές της
Ουκρανίας και να διασφαλιστεί η πρόσβα-
ση στους οδικούς άξονες στην εμπόλεμη
χώρα. 

Ο Μακρόν κατέθεσε επίσης χθες αίτηση
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για
παύση των εχθροπραξιών λόγω της αν-
θρωπιστικής κρίσης που ξέσπασε μετά την
έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ου-

κρανία (500.000 πρόσφυγες σε 4 ημέρες).
Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη οι δια-

πραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας, το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι κλείνει
προσωρινά η πρεσβεία των ΗΠΑ στο
Μινσκ της Λευκορωσίας, ενώ και άλλοι
Αμερικανοί διπλωμάτες φεύγουν άμεσα
από τη Μόσχα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες των ΗΠΑ, αν
δεν υπάρξει διπλωματική λύση, η Λευκο-
ρωσία, που ήδη χρησιμεύει ως έδαφος
διέλευσης των Ρώσων, ενδέχεται να κηρύ-
ξει και εκείνη πόλεμο στην Ουκρανία και
να στείλει στρατιώτες της να πολεμήσουν
στο πλευρό των δυνάμεων της Μόσχας.

Μόσχα - Κίεβο: Προς νέο
γύρο διαπραγματεύσεων 

Άκαρπος έληξε ο πρώτος - 
Ο Ζελένσκι υπέγραψε την
αίτηση για ένταξη στην ΕΕ -
Τηλεφωνική συνομιλία 
Μακρόν με τον Ρώσο πρόεδρο 

Εκτός ρωσικών 
εταιρειών BP, Νορβηγικό
Επενδυτικό Ταμείο
Άλλα δύο γερά οικονομικά πλήγμα-
τα κατάφεραν στον Πούτιν η βρετα-
νική πετρελαϊκή BP και το Νορβη-
γικό Επενδυτικό Ταμείο, που ανα-
κοίνωσαν ότι διακόπτουν τις οικο-
νομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Την
έξοδό της από τον ρωσικό κρατικό
πετρελαϊκό γίγαντα Rosneft απο-
φάσισε η BP, αντιδρώντας στην ει-
σβολή στην Ουκρανία. Η βρετανική
εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά
άμεσα στην πώληση του 20% που
κατέχει από το 2013 στη Rosneft.
Την ίδια ώρα, το Κρατικό Ταμείο
Επενδύσεων της Νορβηγίας, το με-
γαλύτερο του κόσμου, αρχίζει πλή-
ρη έξοδο από τη Ρωσία. Με συνολι-
κή αξία 1,1 τρισ. ευρώ, αποσύρεται
από συμμετοχές περίπου 2,7 δισ.
δολαρίων που είχε με τη Μόσχα.
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Μ
ε τη φρίκη του πολέμου ζωγρα-
φισμένη στα μάτια τους, ηλικιω-
μένοι, γυναίκες και παιδιά εγ-
καταλείπουν τον Σαρτανά ανα-

ζητώντας καταφύγιο στη Μαριούπολη, μα-
κριά από τις φονικές οβίδες. 

Το χωριό που κάποτε έσφυζε από ζωή εί-
ναι πλέον ένας σωρός από συντρίμμια, ανά-
μεσα στα οποία κείτονται ακόμη τα άψυχα
σώματα των κατοίκων του. Από την έναρξη
των επιχειρήσεων μέχρι και σήμερα, ο Σαρ-
τανάς δέχεται σφυροκόπημα από βαρύ πυ-
ροβολικό και αεροσκάφη. Η ελληνική ομο-
γένεια θρηνεί ήδη δέκα νεκρούς, με τις πλη-
ροφορίες που φτάνουν στην Αθήνα να μην
αποκλείουν το ενδεχόμενο δύο ακόμη θυμά-
των από τους βομβαρδισμούς της Κυριακής. 

Οι εκτοπισμένοι Έλληνες που έφτασαν το
πρωί της Δευτέρας στη Μαριούπολη, αφη-
γούνται τις συγκλονιστικές ιστορίες τους. Αν-
θρώπινα δράματα που εκτυλίσσονταν ανά-
μεσα στις εκρήξεις και τον θάνατο που αφή-
νουν πίσω τους οι σφοδροί βομβαρδισμοί.
Οικογένειες που σπάνε, με τις γυναίκες και
τα παιδιά να τρέχουν στα αυτοκίνητα χωρίς
να πάρουν έστω μια τσάντα με ρούχα, και οι
άντρες να μένουν στο χωριό για να προστα-
τεύσουν ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια
τους από το πλιάτσικο. Την ώρα που έφευγαν,
ηχούσαν οι σειρήνες του αεροπορικού βομ-
βαρδισμού. «Μας βομβαρδίζουν, με αερο-

πλάνα, με πυραύλους. Τα πτώματα είναι ακό-
μα έξω, οι πεθαμένοι βρίσκονται στον δρόμο.
Για αυτό και εμείς αναγκαστήκαμε να φύ-
γουμε», λέει η Ιβάνοβα Αντονίνο, που περι-
γράφει με δάκρυα στα μάτια την περιπέτεια
που έζησε, «φύγαμε τώρα το πρωί, πριν από
λίγο, την ώρα που έριχναν βόμβες τα αερο-
πλάνα». 

«Μας αποτελείωσαν»
Οι περισσότεροι από τους κατοίκους που

εκτοπίστηκαν λόγω του πολέμου έχουν με-
ταφερθεί σε ένα οικοτροφείο της Μαριούπο-
λης. Την ώρα που τους συναντήσαμε, ήχησαν
και πάλι οι σειρήνες. Όλοι μαζί έτρεξαν στο
καταφύγιο που βρίσκεται στο υπόγειο του
κτιρίου. Εκεί, μια οικογένεια γιόρτασε τα γε-
νέθλια του τρίχρονου παιδιού της. «Σήμερα
μας αποτελείωσαν. Εδώ και τρεις ημέρες μας
βομβαρδίζουν αλλά σήμερα έγινε χαμός.

Όπως ήμασταν, με τα ρούχα, τρέξαμε και φύ-
γαμε. Ακόμα υπάρχει κόσμος στον Σαρτανά,
αλλά σταμάτησε η εκκένωση, δεν μπορεί να
τους πάρει κανείς και δεν ξέρουμε τι να κά-
νουμε», μας λέει η μητέρα του παιδιού. 

«Θα ήθελα να αναφερθώ στην ιδιαίτερα
βάναυση επίθεση εναντίον αμάχων στα χω-
ριά Σαρτανάς και Μπουγάς, κοντά στη Μαρι-
ούπολη, με αποτέλεσμα τον θάνατο δέκα με-
λών της ελληνικής κοινότητας», ανέφερε στο
μήνυμά του κατά την έναρξη της 49ης Συνό-
δου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των των Ηνωμένων Εθνών, ο Νίκος Δένδιας.
«Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε όλες τις
προσπάθειες για αποκλιμάκωση στα περι-
φερειακά και διεθνή φόρουμ, με κύριο στό-
χο την προστασία του άμαχου πληθυσμού
και την αποτροπή μιας ανθρωπιστικής κρί-
σης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών. 

Την ίδια ώρα, ο κλοιός γύρω από τη Μαρι-

ούπολη σφίγγει. Οι Αρχές της πόλης ζήτησαν
την εκκένωση της Βαλναβάχα, ενός χωριού
στα βόρεια, όπου τις τελευταίες ημέρες μαί-
νονται σκληρές μάχες. Από τους κατοίκους
ζητήθηκε να φύγουν είτε με τα αυτοκίνητά
τους είτε με τα πόδια, κρατώντας λευκές ση-
μαίες, καθώς η περιοχή αναμένεται να βρε-
θεί στο μάτι του κυκλώνα. Στα δυτικά, τα ρω-
σικά στρατεύματα έχουν φτάσει πλέον στην
πόλη Μπερντιάνσκ, λίγα χιλιόμετρα έξω από
τη Μαριούπολη, η οποία έχει μετατραπεί
πλέον σε μια πελώρια ζώνη άμυνας. Ο στρα-
τός έχει δημιουργήσει αναχώματα, οχυρώ-
σεις και οδοφράγματα, πίσω από τα οποία
βρίσκονται πάνοπλοι στρατιώτες που περι-
μένουν με το χέρι στη σκανδάλη. 

Με την επιχείρηση «Νόστος 2» εκκενώθη-
καν 26 άτομα από την Οδησσό, υπό τη συνο-
δεία του γενικού πρόξενου Δημήτρη Δόχτση.
Όλα τα άτομα μεταφέρθηκαν στη Μολδαβία,
όπου τους υποδέχτηκε η πρέσβης της Ελλά-
δας στη Ρουμανία Σοφία Γραμματά. Το Γενικό
Προξενείο της Οδησσού συνεχίζει να λει-
τουργεί σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερι-
κών, αφού ο κ. Δόχτσης επέστρεψε στην
έδρα του. 

«Μας βομβαρδίζουν, με
αεροπλάνα, με πυραύλους. 
Τα πτώματα είναι ακόμα έξω, 
οι πεθαμένοι βρίσκονται στον
δρόμο. Για αυτό και εμείς
αναγκαστήκαμε να φύγουμε»

stavros.ion@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ

Σταύρος Ιωαννίδης

Βγήκαν ζωντανοί
από την κόλαση
του Σαρτανά



Σ
τη μέγγενη βρίσκονται πλέον οι
καταθέσεις των ρωσικών επιχει-
ρήσεων και νοικοκυριών, καθώς
μετά τη ρωσική εισβολή στην Ου-

κρανία και τις αυστηρές κυρώσεις της Δύ-
σης οι αποταμιεύσεις των Ρώσων υφίσταν-
ται διπλή πίεση.

Υποτίμηση ρουβλίου
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021 οι συνολικές

καταθέσεις στο ρωσικό τραπεζικό σύστημα
ανέρχονταν λίγο πάνω από 1 τρισ. δολάρια.
Ωστόσο, σήμερα η αξία αυτών των καταθέ-
σεων έχει ήδη υποχωρήσει δραματικά αφε-
νός λόγω της σωρευτικής υποτίμησης του
ρουβλίου τις τελευταίες εβδομάδες, αφετέ-
ρου λόγω του bank run που είναι σε εξέλιξη
τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Χθες το ρούβλι έχει βρεθεί να διαπραγ-
ματεύεται στα 119 ρούβλια έναντι του δολα-
ρίου, όταν ακριβώς πριν από ένα έτος ήταν
στο 75 ρούβλια ανά δολάριο. Την ίδια στιγμή
λόγω των ανησυχιών ότι ακόμη και μέσα
στη Ρωσία οι τραπεζικές συναλλαγές θα εί-
ναι αδύνατο να εκκαθαριστούν και να ολο-
κληρωθούν λόγω των περιορισμών που
σχετίζονται με τον αποκλεισμό της χώρας
από το σύστημα Swift, οι Ρώσοι καταθέτες
προχωρούν σε μαζικές αναλήψεις μετρη-
τών.

Οι πολίτες στη Μόσχα και άλλες ρωσικές
πόλεις που αναζητούν μετρητά υπό τον φό-
βο κατάρρευσης του εθνικού νομίσματος
και αδυναμίας χρήσης των διεθνών συστη-
μάτων πληρωμών τρέχουν στα μηχανήματα
αυτόματης ανάληψης μετρητών (ATM). Η
αυξημένη προσέλευση στα ATM είχε ξεκι-
νήσει από το πρωί της Πέμπτης, μετά την
απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλει
στην Ουκρανία, κάτι που οδήγησε το ρούβλι
σε ιστορικά χαμηλά. Ορισμένα υποκαταστή-
ματα διεθνών τραπεζών ξέμειναν από δο-
λάρια ΗΠΑ μέχρι το μεσημέρι εκείνης της
μέρας.

Σε αναζήτηση μετρητών
Οι Ρώσοι άρχισαν να αναζητούν μετρητά

σε οποιοδήποτε νόμισμα, καθώς φούντω-
ναν οι ανησυχίες ότι δεν θα μπορούσαν να
πληρώσουν με τις κάρτες Visa και Master-
card. Η αναζήτηση για μετρητά συνεχίστηκε
το Σαββατοκύριακο, καθώς οι χώρες της ΕΕ
συμφωνούσαν μέτρα για να περιορίσουν
την ικανότητα της ρωσικής κεντρικής τρά-
πεζας να χρησιμοποιεί τα συναλλαγματικά
της αποθέματα και να αποκόψει ορισμέ-
νους Ρώσους δανειστές από το παγκόσμιο

σύστημα πληρωμών Swift. Την Κυριακή η
κεντρική τράπεζα προσπάθησε να ηρεμήσει
τις αγορές και τους καταθέτες δεσμευόμε-
νη να προμηθεύει στις τράπεζες συνεχώς
ρευστότητα σε ρούβλια, χωρίς όριο στο πο-
σό που ήθελαν να δανειστούν οι τράπεζες.

Παρέμβαση κεντρικής τράπεζας
Μάλιστα, για να συγκρατήσει την πτώση

του εθνικού νομίσματος η τράπεζα της Ρω-
σίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αυξήσει
το βασικό της επιτόκιο από το 9,5% στο 20%.
«Η αύξηση του βασικού επιτοκίου θα δια-
σφαλίσει την άνοδο των επιτοκίων των κα-
ταθέσεων στα επίπεδα που απαιτούνται για
την αντιστάθμιση των αυξημένων κινδύνων
υποτίμησης και πληθωρισμού», ανέφερε σε
ανακοίνωσή της. Νωρίτερα τη Δευτέρα η
ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε προσωρινό
πάγωμα των πωλήσεων ρωσικών securities
στο χρηματιστήριο της Μόσχας χωρίς να δι-
ευκρινίσει για ποια ισχύει η απαγόρευση. 

Πρώτο κανόνι τράπεζας
Εντωμεταξύ χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα διαπίστωσε την «πτώχευση ή πιθα-
νή πτώχευση» της ευρωπαϊκής θυγατρικής
της ρωσικής τράπεζας Sberbank, μιας από
τις μεγαλύτερες της χώρας εξαιτίας των
«μεγάλων» αναλήψεων αποταμιεύσεων
εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και
των κυρώσεων που αποφασίστηκαν από τις
δυτικές χώρες. 

Η Sberbank Europe AG με έδρα την Αυ-
στρία, καθώς και οι θυγατρικές της σε Κρο-
ατία και Σλοβενία βρέθηκαν αντιμέτωπες με
«μεγάλες αναλήψεις λόγω του αντίκτυπου
των γεωπολιτικών εντάσεων», εξηγεί ο
εποπτικός φορέας της ΕΚΤ σε ανακοίνωσή
του, εκτιμώντας ότι «στο εγγύς μέλλον η
τράπεζα κινδυνεύει να μην είναι σε θέση να
αποπληρώνει τα χρέη της ή άλλες δεσμεύ-
σεις της εντός των καθορισμένων προθε-
σμιών». Η Sberbank Europe είχε περιου-
σιακά στοιχεία 12,9 δισ. ευρώ στο τέλος του
2020, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν την περασμένη εβδομά-
δα ότι επέβαλαν κυρώσεις σε πέντε από τις
μεγαλύτερες τράπεζες της Ρωσίας, συμπε-
ριλαμβανομένων των Sberbank και VTB
Bank. Η Sberbank είναι επίσης μεταξύ των
τραπεζών στις οποίες θα περιοριστεί η πρό-
σβαση στο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων
συναλλαγών Swift, υπό τις κυρώσεις που
ανακοινώθηκαν από τις ΗΠΑ, τον Καναδά
και την Ευρώπη το Σάββατο.

ΤΡΙΤΗ 1 MAΡΤΙΟΥ 2022
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

«Συναγερμός»
για bank run
στη Ρωσία 

Συρρέουν στα ATM οι πολίτες
- Διπλασιασμός επιτοκίων
από την κεντρική τράπεζα 
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Περισσότεροι από 1.000 πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα

Τ
ις πιο δύσκολες ώρες της ιστορίας
της περνάει η Ουκρανία, επιχει-
ρώντας από τη μία να αποκρούσει
τη ρωσική εισβολή και από την άλ-

λη να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση που
ξέσπασε λόγω του πολέμου. 

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ, από την έναρξη των συγκρούσεων μέχρι
και τη Δευτέρα (28/2) τη χώρα είχαν εγκατα-
λείψει ήδη 499.412 πολίτες -στη συντριπτική
τους πλειονότητα γυναικόπαιδα και ηλικιω-
μένοι- και καθημερινά ο αριθμός αυξάνεται.

Το μεγαλύτερο βάρος για την ώρα σηκώνει
η Πολωνία, που έχει υποδεχτεί περισσότε-
ρους από 280.000 Ουκρανούς, ενώ σημαντι-
κή είναι η συμβολή της Ρουμανίας, της Σλο-
βακίας και της Μολδαβίας. Ιδιαίτερα η τελευ-
ταία -όντας μια από τις πιο φτωχές χώρες της
Ευρώπης και εκτός ΕΕ- παραδίδει μαθήματα
ανθρωπισμού, γνωρίζοντας ότι οι εκτεταμέ-
νες στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις ρωσι-
κές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταστρέψει
περιουσίες και έχουν αφήσει χιλιάδες αν-
θρώπους άστεγους. Όσο μάλιστα το σφυρο-
κόπημα από αέρα, στεριά και θάλασσα θα συ-
νεχίζεται, τόσο θα αυξάνει και ο αριθμός των
ανθρώπων που θα εγκαταλείψουν την Ου-
κρανία είτε φοβούμενοι για τη ζωή τους είτε
αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, καθώς οι
υποδομές στην πατρίδα τους θα έχουν διαλυ-
θεί. Εκφράζονται δε ανησυχίες ότι ο αριθμός
των ξεριζωμένων μπορεί να ξεπεράσει και τα
4 εκατομμύρια πολίτες, σχεδόν δηλαδή το
ένα δέκατο του πληθυσμού της χώρας. 

Οι ουρές των αυτοκινήτων στις μεθοριακές
διαβάσεις τις περισσότερες ώρες της ημέρας
εκτείνονται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.
Την ίδια ώρα, πολλοί πρόσφυγες -ανάμεσά
τους ηλικιωμένοι και παιδιά- αναγκάζονται

να περπατήσουν χιλιόμετρα εν μέσω βαρυ-
χειμωνιάς προκειμένου να φτάσουν στα σύ-
νορα, όπου και εκεί θα αναγκαστούν να περι-
μένουν ακόμη και 12 ώρες μέχρι να περά-
σουν απέναντι. Όσο μάλιστα δεν επιτυγχάνε-
ται εκεχειρία, σε ορισμένες περιοχές της Ου-
κρανίας εξαντλούνται τα καύσιμα, τα ιατρικά
εφόδια και τα μετρητά, με αποτέλεσμα ακόμη
και πολίτες που ήθελαν να μείνουν στα σπίτια
τους να εξαναγκάζονται σε φυγή. «Το Κίεβο
βομβαρδίστηκε, μικρότερες πόλεις βομβαρ-
δίστηκαν, ακούγαμε βόμβες παντού. Πιστεύω
ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει επικίνδυνη η
κατάσταση στο Λβιβ (σ.σ.: εκεί ζούσε), όπως
και στις άλλες πόλεις», δήλωσε στα διεθνή

ΜΜΕ η 30χρονη Μάρτα, η οποία πέρασε τα
σύνορα της Πολωνίας. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση
χρειάζεται να ετοιμαστεί για εκατομμύρια
αφίξεις», δήλωσε η επίτροπος Εσωτερικών
Υποθέσεων της Κομισιόν Ίλβα Γιόχανσον κα-
τά τη διάρκεια επίσκεψής της σε συνοριακό
πέρασμα στη Ρουμανία.

Κινητοποίηση στα social media
Ζώντας στον 21ο αιώνα, τεράστια είναι η κι-

νητοποίηση που γίνεται στα social media με
διαδικτυακές ομάδες έτοιμες να προσφέ-
ρουν από νερό, φαγητό και κουβέρτες μέχρι
μεταφορικά μέσα και καταλύματα. Σημαντική
είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας -ως
μια πρώτη ελάχιστη ανακούφιση- από τις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανάμεσά τους
και η Ελλάδα). 

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι πρόθε-

ση να προσφέρει προσωρινή στέγη σε έως
και 100.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία
εξέφρασε η εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθω-
σης καταλυμάτων Airbnb. Με επιστολή προς
τους ηγέτες Πολωνίας, Ρουμανίας, Γερμα-
νίας και Ουγγαρίας, γνωστοποίησαν ότι η
εταιρεία μπορεί να προσφέρει στέγαση στους
πρόσφυγες που καταφθάνουν. Η παραμονή
θα χρηματοδοτείται από την Airbnb, από δω-
ρητές του Ταμείου για τους Πρόσφυγες της
εταιρείας και από ιδιοκτήτες καταλυμάτων.

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί τα συναρμόδια
υπουργεία Μετανάστευσης και Προστασίας του Πολίτη ενό-
ψει του προσφυγικού κύματος που αναμένεται να ενταθεί τις
επόμενες μέρες ως απότοκο της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία. Ήδη ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι τα ελλη-
νικά σύνορα έχουν περάσει 1.032 πρόσφυγες (στη συντριπτι-
κή τους πλειονότητα γυναικόπαιδα), αριθμός που αναμένεται
να αυξάνεται καθημερινά, καθώς υπάρχουν προγραμματι-
σμένα δρομολόγια με λεωφορείο από τη Ρουμανία προς Αθή-
να και Θεσσαλονίκη.

Δεν είναι τυχαίο ότι το πρωί της Δευτέρας στην Κατεχάκη
έγινε σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για
τη διαχείριση του φαινόμενου. Επί τάπητος τέθηκαν η εφαρ-

μογή κοινοτικής οδηγίας για τους πρόσφυγες χωρίς ταξιδιω-
τικά έγγραφα με βιομετρικά δεδομένα, το θέμα των ανήλικων
προσφύγων και η καταγραφή τους, οι υποδομές φιλοξενίας,
καθώς και η εφαρμογή μιας σειράς μέτρων ασφαλείας. Εκτός
από τον κ. Θεοδωρικάκο, στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυ-
πουργός Λευτέρης Οικονόμου, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ αντι-
στράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης, ο προϊστάμενος του Κλά-
δου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, υποστράτηγος Δη-
μήτριος Μάλλιος, και η διπλωματική σύμβουλος Σοφία Στα-
ματέρη. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι ελληνικές Αρχές
θα κάνουν όλα όσα είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση των
Ουκρανών προσφύγων και θα είναι σε διαρκή συνεργασία με
την ουκρανική πρεσβεία.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νότης Μηταράκης, με τον
υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να ξεκαθαρίζει ότι «η
Ελλάδα είναι ανοιχτή στη φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων».
Ο ίδιος στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ έθεσε το θέμα της
υποχρεωτικής συμμετοχής όλων των χωρών της Ένωσης στη
διαδικασία ανακατανομής προσφυγικών ροών από την Ου-
κρανία. «Πρέπει να γίνει υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλουν στην ανακατανομή ροών
από την Ουκρανία. Όπως το ζητήσαμε εμείς όταν είχαμε την
κρίση από την Τουρκία, είναι θέμα αρχών να το λέμε και τώρα
όταν εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παπ.

Εφιαλτική πρόβλεψη για κύμα
φυγής τού ενός δέκατου του
πληθυσμού - 500.000 έχουν
ήδη εγκαταλείψει τη χώρα 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«Ξεριζωμός» για πάνω
από 4 εκατ. Ουκρανούς 
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Μηχανικός 
Περιβάλλοντος και

Γεωτεχνολογίας

Η
καθημερινότητα έχει γίνει πάρα πολύ
απαιτητική και οι πολίτες με δυσκολία κα-
ταφέρνουν να ανταποκριθούν στις υπο-

χρεώσεις τους. Ο τουρισμός και κυρίως η ανάπτυ-
ξη όλων των μορφών του ας είναι το βασικό μέλη-
μα της κυβέρνησης.

Υπάρχουν προοπτικές, απαιτούνται φιλόδοξες
στρατηγικές και προώθηση του «brand name» της
πατρίδας μας σε όλο το κόσμο. Οι έρευνες δεί-
χνουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να ξε-
περάσουμε τα επίπεδα του 2019. Οι εποχές αλλά-
ζουν και οι τουρίστες απαιτούν ποιότητα, συνέπεια
και πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων.

Ανθεκτική Αθήνα - ισχυρό «brand» και υγειονο-
μική ασφάλεια, οι βασικοί λόγοι ταξιδιού στην ελ-
ληνική πρωτεύουσα. Η πρόθεση για ταξίδι όχι μόνο
υπήρξε αναλλοίωτη, αλλά και ενδυναμώθηκε κατά
τη διάρκεια της πανδημίας. Ισχυρά τα μηνύματα
από τα στοιχεία «απόδοσης» των ξενοδοχείων της
Αθήνας τα δύο έτη της πανδημίας. Οι επισκέπτες
της Αθήνας την επιλέγουν συνειδητά και τη συστή-
νουν ανεπιφύλακτα παρά την ταλαιπωρία που προ-
καλούν οι συνθήκες πανδημίας και τα μέτρα
Covid-19, όπως προκύπτει από τη 17η ετήσια
Έρευνα «Περί Ικανοποίησης Ξενοδοχείων και
Απόδοσης Ξενοδοχείων Αττικής 2021».

Η φετινή έρευνα σε ό,τι αφορά το ένα τμήμα της
(ικανοποίηση επισκεπτών) αποτελεί για πρώτη φο-
ρά προϊόν συνέργειας με τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών. 

Δύο διαφορετικές έρευνες, που διεξάγονται επί
σειρά ετών από πλευράς των δύο φορέων, συναν-
τήθηκαν σε ένα κοινό ερωτηματολόγιο. Συνδυά-
ζοντας τα σημεία επαφής αλλά και τα σημεία κοι-
νού ενδιαφέροντος, στράφηκαν προς τον επισκέ-
πτη της Αθήνας που αναχωρεί σκιαγραφώντας το
προφίλ του και αναλύοντας την εμπειρία του.

Τα κοινά συμπεράσματα παρουσιάστηκαν από
τους επικεφαλής της έρευνας Stefan Merkenhof,
managing consultant GBR consulting, και Μαρι-
πόλα Κώτση, προϊσταμένη έρευνας αγοράς ΔΑΑ
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, που πραγματοποι-

ήθηκε στο ξενοδοχείο «Airotel Stratos Vassi-
likos», παρουσία κλαδικών φορέων.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις
των επισκεπτών, μαζί με τα φετινά στοιχεία απόδο-
σης των ξενοδοχείων, είναι εξαιρετικά ενδιαφέ-
ροντα και απολύτως απαραίτητα για την αποτίμηση
της πραγματικής εικόνας του προορισμού εν μέσω
της πανδημίας και την εξαγωγή σωστών συμπερα-
σμάτων για τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήμα-
τά του.

Όπως επεσήμανε ο CEO του Διεθνούς Αερολιμέ-
να Αθηνών Γιάννης Παράσχης, είναι ιδιαίτερα θετι-
κό στοιχείο το γεγονός ότι ο «προορισμός Αθήνα»,
όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της κοινής μας
έρευνας με την ΕΞΑΑΑ, διατηρεί την ανθεκτικότη-
τα και την ελκυστικότητα. Μέσα από τη συντονι-
σμένη προσπάθεια και την ενιαία στρατηγική όλων
των φορέων του τουρισμού, βασικός στόχος μας
είναι να αναδείξουμε και πάλι την πόλη μας ως
έναν από τους κορυφαίους «city break» προορι-
σμούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοι-
νωνίας & Μάρκετινγκ ΔΑΑ, από την πλευρά της τό-
νισε: «Η διαμόρφωση συνεργειών και συνεργα-
σιών για την προβολή και την προώθηση του “προ-
ορισμού Αθήνα” αποτελεί εδώ και χρόνια στρατη-
γική προτεραιότητα του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών».

Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Ατ-
τικής και Αργοσαρωνικού Λαμπρινή Καρανάσιου -
Ζούλοβιτς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ
ιδιαίτερα τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τόσο τη
διοίκηση όσο και την ερευνητική ομάδα, για την
άψογη συνεργασία μας, η οποία για άλλη μια φορά
αποδεικνύει τη μεγάλη αξία και σπουδαιότητα που
έχουν -ειδικά στον τουρισμό και ειδικά στον τουρι-
σμό της Αθήνας- οι συνέργειες. Τα πολύ ενδιαφέ-
ροντα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προήλθαν
από τη σύνθεση όχι μόνο των ερωτηματολογίων
δύο αυτόνομων ερευνών, αλλά και ιδεών, δεδομέ-
νων, δυνατοτήτων, προβληματισμών αλλά και κοι-
νών στόχων».

Ο γενικός γραμματέας της ΕΞΑΑΑ Ευγένιος Βα-
σιλικός επεσήμανε πως «όλα καταδεικνύουν την
ανάγκη για ειλικρινή στο εξής πολιτική πρόθεση,
για στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί, για
στόχους κοινούς μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα σχετικά με το ποια τουριστική Αθήνα επιθυ-
μούμε για το μέλλον. Απαιτείται σχεδιασμός -κυ-
ρίως- ακόμη και του χάρτη της δυναμικότητας της
πόλης, αλλά και των υπηρεσιών που η Αθήνα οφεί-
λει να προσφέρει στους επισκέπτες της».

Η ικανοποίηση των ξενοδοχειακών εγκαταστά-
σεων συνεχίζει να αποτιμάται υψηλά με βαθμολο-
γία 8,7 και η σχέση ποιότητας/τιμής στο επίπεδο
8,5 στα 10. 

Οι δαπάνες των επισκεπτών ξενοδοχείων στην
πόλη παρέμειναν αξιοσημείωτα σταθερές στα 115
ευρώ ανά άτομο/μέρα, αν και ο συνδυασμός των
κατηγοριών δαπανών άλλαξε με λιγότερες δαπά-
νες στα αξιοθέατα, ψυχαγωγία και FB, αλλά περισ-
σότερο για τοπικές μεταφορές, συμπεριλαμβανο-
μένων των ταξί και άλλων δαπανών που περιλαμ-
βάνουν τα τεστ Covid-19.

Η έρευνα δείχνει ότι το 47% όσων δεν επισκέ-
φτηκαν το παραλιακό μέτωπο δεν το γνωρίζει, ενώ
6 στους 10 επισκέπτες δεν γνωρίζουν το νησί της
Αίγινας και ακόμη περισσότεροι δεν γνωρίζουν τα
άλλα νησιά του Αργοσαρωνικού. 

Αυτές οι παραλίες και τα νησιά της Αττικής απο-
τελούν μια τεράστια ευκαιρία για την ενίσχυση της
εμπειρίας και την αύξηση της διάρκειας διαμονής
και κατ’ επέκταση των δαπανών, ενώ πολλά έργα
υποδομής που βρίσκονται υπό κατασκευή θα βελ-
τιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστική θέση της
Αθήνας.

Καλούνται η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού,
ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής να
αξιοποιήσουν τα στοιχεία της έρευνας και να δημι-
ουργήσουν νέες πηγές εσόδων. 

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού, εφόσον γίνουν
γνωστά, θα αποτελέσουν ένα επιπλέον κίνητρο για
τους επισκέπτες!

Σ
ύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που
παρουσίασε η διοίκηση της Energean Oil &
Gas, η παραγωγή στον Πρίνο αυξήθηκε σε

5.000 βαρέλια την ημέρα. Τα πρόσφατα δεδομένα
οδηγούν την Energean σε εκτίμηση αποθεμάτων
περίπου 40 εκατομμύριων βαρελιών, σε σχέση με
προηγούμενες εκτιμήσεις που υπολόγιζαν τα απο-
θέματα να είναι έως 30 εκατομμύρια.

Η λεκάνη του Πρίνου διερευνήθηκε τη δεκαετία
του 1970 και το πεδίο του Πρίνου ανακαλύφθηκε το
1974, μέσω της διάτρησης της γεώτρησης Prinos-

1, της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στην περιο-
χή. Ακόμη και χωρίς καμία πρόβλεψη, γιατί ο Πρί-
νος δεν αξιοποιήθηκε ως βασικός πυλώνας ενερ-
γειακού αποθέματος; H στρατηγική σημασία του
Πρίνου θα μπορούσε να μας αποφέρει αρκετά κέρ-
δη και απόθεμα για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής κρίσης που ήδη έχει ξεκινήσει. Η απόφαση
να μην πραγματοποιηθούν εξορύξεις αλλά και
ερευνητικά προγράμματα ενώ υπάρχουν συμβατι-
κές υποχρεώσεις, έχει να κάνει αφενός με τη μη
διατύπωση μίας σαφούς πολιτικής θέσης για το αν

υπάρχει η κυβερνητική βούληση για την εξερεύ-
νηση των περιοχών και αφετέρου με μία δικαστική
εμπλοκή που κρατά εδώ και δύο χρόνια.

ΥΓ.: Για όσους νομίζουν πως οι κυρώσεις της
Ευρώπης εναντίον της Ρωσίας θα πλήξουν τη
δεύτερη, να τους υπενθυμίσουμε πως ο Πού-
τιν έχει ήδη μαζέψει 600 δισ. Πράγμα που ερ-
μηνεύεται ως επιβίωση σχεδόν ενός έτους.
Επίσης η Ρωσία έχει στρέψει τις πλάτες της
στην Κίνα.

Στρατηγική για να γίνουν γνωστά τα νησιά του Αργοσαρωνικού

O Πρίνος στρατηγικό σημείο αποθήκης φυσικού αερίου 
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Το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης του πολιτι-
κού μας συστήματος, τον τελευταίο καιρό, δεν γνω-
ρίζει ούτε από αβρότητα ούτε από τον λεγόμενο πο-
λιτικό πολιτισμό. 

Ο ένας κατηγορεί τον άλλον για αντιδημοκρατικές
συμπεριφορές, στολίζουν με κοσμητικά επίθετα χα-
μηλού επιπέδου τους λόγους τους, και τα χτυπήματα
κάτω από τη μέση έχουν πολλαπλασιαστεί. Η πόλω-
ση και η τοξικότητα θα χτυπήσουν «κόκκινο» το
επόμενο διάστημα μιας μακράς προεκλογικής πε-
ριόδου, αν ισχύσει η ρήση του πρωθυπουργού
«εκλογές στο τέλος της τετραετίας». 

Η πολιτική ευπρέπεια και η σταθερότητα ενόψει
του νέου εκλογικού συστήματος της απλής αναλογι-
κής θα είναι μόνο λήμματα σε λεξικό! 

Οι πολιτικοί μας ενδιαφέρονται περισσότερο για
την επανεκλογή τους και την εξουσία παρά για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας.
Φωνάζουν, απειλούν και χρησιμοποιούν μια γλώσ-
σα που δεν τιμά το πολιτικό σύστημα. 

Αποτέλεσμα, να απαξιώνονται από τους πολίτες
και να αποτελούν «καύσιμη ύλη» που μεγαλώνει την
οργή των πολιτών.

Στον αντίποδα, τα tips της πολιτικής επικοινωνίας
θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια «ανάσα» πολιτι-
κού πολιτισμού, αν μπουν στο γλωσσικό τους πεδίο.
Κάθε Τρίτη Tips, αλλά και στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» σε ειδική προ-
σφορά γνωριμίας.
1. Πρόωρες εκλογές θα γίνουν μόνο όταν τα «ζεστά

κουλούρια» της ακρίβειας και της ενέργειας κρυώ-
σουν.
2. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, αν θέλεις να
γράψεις ιστορία, πρέπει να παίρνεις μόνος σου τις
δύσκολες αποφάσεις, φυσικά και το ρίσκο.
3. Η πολιτική είναι για τους πολλούς αδιάφορη από
τη θέση του θεατή. Οι λίγοι, όμως, που ασχολούνται
μαζί της, δεν μπορούν να κάνουν χωρίς αυτήν! Άρα-
γε, γιατί;
4. Στην πολιτική ζωή της χώρας μας «ανθίζουν» πε-
ρισσότερες τσουκνίδες από όμορφα λουλούδια.
Από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσει το «ξεχορτάρια-
σμα» των τσουκνίδων που έχουν φυτρώσει στις αυ-
λές των πολιτικών κομμάτων.
5. Είναι η οικονομία… ανόητε, το tip, η φράση, η
ατάκα με την οποία κέρδισε ο Μπιλ Κλίντον. Διά στό-
ματος του επικοινωνιολόγου του. Σήμερα είναι η
ακρίβεια σε όλα όσα δημιουργούν πρόβλημα στην
ποιότητα της ζωής των πολιτών. Σαν αφήγημα, θα
αντιγραφεί από αρκετά πολιτικά κόμματα στις επό-
μενες εκλογές. Διαχρονικό tip.
6. Η μέχρι χθες ακολουθούμενη από το πολιτικό μας
σύστημα πολιτική του «καφενείου», έχει αλλάξει
και ακολουθούνται τα «καφενεία» των social media,
σε κάθε επίκαιρο κοινωνικό θέμα. Αυτά δίνουν
γραμμή πλέον!
7. Σε πολλά από τα στρογγυλά τραπέζια, στα οποία
αποφασίζεται το μέλλον της ανθρωπότητας, απου-
σιάζουν άτομα της νέας γενιάς. Πλειοψηφούν ηλι-
κιωμένες γενιές.

8. Νέο σημείο τριβής των πολιτικών αρχηγών, τα
μπλόκα των αγροτών, τους πρώτους μήνες κάθε
χρόνου. Αιτήματα, αιτήματα, αιτήματα, που στηρί-
ζονται από το σύνολο της αντιπολίτευσης και θεω-
ρούνται δίκαια μέχρι να έρθουν στην κυβέρνηση. Οι
δύο όψεις του νομίσματος.
9. Όταν το χαρτί της αξιοπιστίας για έναν πολιτικό
έχει καεί, τότε η πολιτική του σταδιοδρομία έχει
ημερομηνία λήξης και καλά θα κάνει να τη διαλέξει
μόνος του, για να μην έρθουν τα χειρότερα.
10. Το όραμα στο αφήγημα ενός πολιτικού προσώ-
που ή συνδυασμού μοιάζει τις περισσότερες με
όνειρο απατηλό και όχι με σχέδιο κοντά στην πραγ-
ματικότητα. Χρησιμοποιείται κατά κόρον, γιατί αρέ-
σει στους πολίτες η αφηρημένη έννοιά του!
11. Η οικογενειακή κατάσταση ενός πολιτικού προ-
σώπου δεν μπορεί να αποτελέσει πολιτικό όπλο στα
χέρια του αντίπαλου. Η αποτελεσματικότητα ενός
πολιτικού ενδιαφέρει τους πολίτες και όχι η κατα-
γωγή του. Αυτό ενδιαφέρει την παραπολιτική πλευ-
ρά της πολιτικής.
Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» και μό-
νο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας
«Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10
ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις,
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedia-
group.gr ή στα τηλέφωνα: 210 9568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Μ
ε στραμμένο το βλέμμα στις διεθνείς εξελί-
ξεις και την εισβολή της Ρωσίας στην Ανα-
τολική Ουκρανία, αντιλαμβανόμαστε πως

ξημέρωσε σκοτεινή ημέρα για την Ευρώπη και την
ανθρωπότητα. 

Η στρατηγική των «ιστορικών λαθών» και της αμ-
φισβήτησης των διεθνών συνθηκών και η επιδείνω-
ση της ενεργειακής κρίσης απαιτούν άμεση θεσμική
απάντηση και σοβαρότητα στις παρεμβάσεις. 

Τη στιγμή που η κυβέρνηση, στο ζήτημα της δια-
χείρισης της ακρίβειας, συνεχίζει την πολιτική τής
ατελούς ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
με το σταγονόμετρο και σε χρόνο αφού έχει γίνει η
ζημιά στην οικονομία και στην κοινωνία, πώς θα
επηρεάσει ο πόλεμος το μέσο νοικοκυριό;

Η κυβέρνηση αρνείται τα οριζόντια μέτρα στήριξης
της οικονομίας, όπως η μείωση στον ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης στα καύσιμα, με την παράλογη «λογική»
ότι θα ευνοηθούν οι πλούσιοι που έχουν αυτοκίνητα
σε σχέση με τους φτωχούς που δεν έχουν, ενώ την
ίδια στιγμή μειώνει τον ΕΝΦΙΑ με συγκεκριμένο τρό-
πο, ώστε να ενισχυθούν κυρίως οι έχοντες μεγάλες
περιουσίες. 

Ποιο θα είναι, όμως, το πλήγμα στην πραγματική
οικονομία από την εισβολή; Θα είναι μεγάλο. Τα δι-
δάγματα του 2014 φοβίζουν τις εξαγωγικές επιχει-
ρήσεις για αποκλεισμό των προϊόντων τους.

Για τα νοικοκυριά
Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ ξεπέρασε τα 97 δολά-

ρια το βαρέλι, επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από
το 2014.  Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου θα οδηγήσουν όχι μόνο στην αύξηση
των τιμών στα καύσιμα, αλλά και στους λογαριασμούς
ρεύματος, στο κόστος θέρμανσης, σε βασικά τρόφιμα,
ειδικότερα στα σιτηρά, καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η
Ουκρανία είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς του
είδους. 

Η κατανάλωση ρεύματος, βασικών αγαθών, του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου είναι αγαθά που χρη-
σιμοποιούνται από όλους οριζόντια. Πώς είναι δυνατόν
ένα νοικοκυριό, έστω και με εισόδημα στα 1.000 ευρώ,
να αντεπεξέλθει; 

Για τις επιχειρήσεις
Πρόκειται να διατηρηθεί το υψηλό ενεργειακό κό-

στος των επιχειρήσεων. Θα υπάρξουν σοβαρές δυσκο-
λίες. Μια πιθανή στροφή της ΕΚΤ προς υψηλότερα επι-
τόκια (αν και μέχρι τώρα δεν φαίνεται να αλλάζει νομι-
σματική πολιτική) θα οδηγούσε σε αύξηση του κόστους
δανεισμού τους. 

Η μεγαλύτερη επίπτωση για την Ευρώπη και κατ’
επέκταση για τη χώρα μας είναι στον ενεργειακό εφο-
διασμό, σε μια περίοδο μάλιστα που η εξάρτησή μας
από εισαγωγή φυσικού αερίου ήταν ήδη αυξημένη. 

Αυτό, διότι η ΕΕ -εν μέσω ενεργειακής κρίσης- απο-

φάσισε τον τερματισμό χρηματοδότησης έργων φυσι-
κού αερίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για να οδηγη-
θούμε γρηγορότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και όπως
έχουμε πει, ναι, θέλουμε πράσινη ανάπτυξη, αρκεί να
συνοδεύεται από δίκαιες διανεμητικές πολιτικές και
όχι βεβιασμένες κινήσεις. 

Η ΕΕ θα μπορούσε να επιβιώσει από μια διακοπή φυ-
σικού αερίου μόνο ως το καλοκαίρι, σύμφωνα με το ευ-
ρωπαϊκό think tank Bruegel. Σε περίπτωση που η Ρω-
σία κλείσει την κάνουλα του φυσικού αερίου, οι συνέ-
πειες θα είναι ανυπολόγιστες για όλους. Η Ελλάδα εισά-
γει φυσικό αέριο από τη Ρωσία σε ποσοστό περίπου
40%.

Έντονη ανησυχία υπάρχει και στον τομέα του τουρι-
σμού, καθώς η χώρα μας υποδέχεται κάθε χρόνο εκα-
τοντάδες χιλιάδες τουρίστες τόσο από τη Ρωσία όσο και
από την Ουκρανία. Μέσα σε όλα αυτά δεν μπορεί κανείς
να ξεχνά τα νέα μέτρα που θα κληθούν να λάβουν η ΕΕ
και το εκάστοτε κράτος μετά τον οικονομικό αποκλει-
σμό της Μόσχας, ο οποίος θα οδηγήσει πιθανά στη λή-
ψη πρόσθετων μέτρων κατά της ακρίβειας.

Τα δύσκολα για τα νοικοκυριά είναι μπροστά, αν δεν
ληφθούν άμεσα μέτρα ρύθμισης της ακρίβειας και δεν
ενισχυθεί το εισόδημα των χαμηλόμισθων. Μόνος δρό-
μος, η άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευ-
ρώ που ήταν το 2010, με προοπτική εκ νέου αύξησης
στα 800 ευρώ το 2023.

Πώς η ουκρανική κρίση μάς επηρεάζει; Τι να περιμένουν τα νοικοκυριά;

του 
Γιώργου 
Σ. Ντούρου

Οικονομολόγος -
διεθνολόγος 
Γραμματέας 
Νομαρχιακής 
Βορείου 
Τομέα Αθηνών
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ
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Δεν έχουν τέλος οι γκάφες των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
στη Βουλή, με αφορμή τους νεκρούς της πανδημίας. Μετά
την ατυχέστατη σύγκριση των θυμάτων κορονοϊού και των
νεκρών του Εμφυλίου από τη Θ. Τζάκρη προ ημερών, τη
σκυτάλη των λεκτικών ατοπημάτων πήρε η Γ. Πούλου,
βουλευτής Θήβας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Ού-
τε στον πόλεμο της Ουκρανίας δεν είχαμε τόσους νε-
κρούς όσους με την πανδημία», είπε αναπτύσσοντας επί-
καιρη ερώτηση στην Ολομέλεια, εξοργίζοντας τον παρι-
στάμενο υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη. «Τι άλλο θα ακού-

σουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ; Είναι δυνατόν; Πόσο χαμηλά θα
φτάσετε ακόμα; Αυτή τη στιγμή συνάνθρωποί μας δέχον-
ται βόμβες και έρχεστε να τους συγκρίνετε με τους νε-
κρούς της πανδημίας;», αναρωτήθηκε ο υπουργός, ση-
μειώνοντας πως «μπορεί να είστε το κόμμα των ίσων απο-
στάσεων σε όλα, αλλά σεβαστείτε τους ανθρώπους που
βρίσκονται σε πόλεμο».

Λίγες ώρες πριν από τις τοποθετήσεις των αρχηγών για
τον πόλεμο της Ουκρανίας, Α. Λοβέρδος και Α. Γεωργιά-
δης κάλεσαν τα κόμματα να καταδικάσουν ξεκάθαρα τη

ρωσική εισβολή, δίνοντας και το στίγμα της σημερινής
συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Για παράνομη
εισβολή που ολόκληρος ο ελληνικός λαός καταδικάζει,
έκανε λόγο ο Α. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση
έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι με τον αμυνόμενο και όχι με τον
εισβολέα. «Εκφράζω την ελπίδα στην αυριανή συζήτηση
να είναι ελάχιστοι οι “ισαποστάκηδες” και οι “ναι μεν αλ-
λάδες”», είπε ο Α. Λοβέρδος, τονίζοντας ότι η αποδοκιμα-
σία για την εισβολή πρέπει να είναι απερίφραστη.

Στ. Παπαμιχαήλ

Έφυγε ως μαχήτρια η Γιαννάκου
Π

ανελλήνια συγκίνηση έχει προ-
καλέσει η είδηση του θανάτου
της πρώην υπουργού και επί
σειρά ετών βουλευτού της ΝΔ

Μαριέττας Γιαννάκου σε ηλικία 71 ετών. Η
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε
διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αε-
ροπορίας 251 έπειτα από πτώση που είχε
με το αναπηρικό αμαξίδιο και χρειάστηκε
να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση,
καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε αι-
μάτωμα. 

Ωστόσο η εύθραυστη κατάσταση της
υγείας της δεν τη βοήθησε ώστε να κατα-
φέρει να βγει για ακόμα μία φορά νικήτρια
και κατέληξε την Κυριακή. Η Μαριέττα
Γιαννάκου τα τελευταία χρόνια είχε ανα-
μετρηθεί πολλές φορές με την υγεία της,
καθώς είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήμα-
τα. Τον περασμένο Ιούνιο είχε νοσηλευτεί
και πάλι στο ΓΝΑ 251, ενώ τον Σεπτέμβριο
διασωληνώθηκε σε ΜΕΘ εξαιτίας του κο-
ρονοϊού.

Στην Ιατρική
Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1951, στο Γε-

ράκι Λακωνίας, και στην ηλικία των 11
ετών «έχασε» τον πατέρα της. Αποφοι-
τώντας από το σχολείο, εισήχθη στην Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της ήθελε η
κόρη του να ασχοληθεί με τη διπλωματία.
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της
στην Ιατρική, ειδικεύτηκε στην Ψυχιατρι-
κή και συνέχισε τις σπουδές της στο Πα-
νεπιστήμιο της Γάνδης, στο Βέλγιο.

Από τις 6 Φεβρουαρίου του 2008, η ζωή
της δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια. Υποβλήθη-
κε σε ακρωτηριασμό του δεξιού της ποδι-
ού ύστερα από κάταγμα που υπέστη. Ο
σακχαρώδης διαβήτης από τον οποίο
έπασχε εμπόδιζε το τραύμα να επουλωθεί

και προκάλεσε μόλυνση, με αποτέλεσμα η
κατάσταση της υγείας της να επιδεινωθεί
ραγδαία. Στις 28 Μαΐου 2016, υπέστη έμ-
φραγμα και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο
Ερυθρός Σταυρός. 

Ευρωβουλευτής
Εξελέγη ευρωβουλευτής με τη ΝΔ στις

ευρωεκλογές του 1984, του 1989, του 1999
και του 2009 και επικεφαλής της Ομάδας
Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας
(1989, 1999 και 2009). Επίσης, εξελέγη
βουλευτής της Α’ Αθηνών στις εκλογές

του 1993, του 1996, του 2000 και του 2004,
και βουλευτής Επικρατείας στις εκλογές
του 2019. Διετέλεσε υπουργός Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
την περίοδο 1990-91 και υπουργός Εθνι-
κής Παιδείας την περίοδο 2004-07, κα-
θώς και μέλος της Κυβερνητικής Επιτρο-
πής και του Υπουργικού Συμβουλίου. 

«Με συντριβή αποχαιρετώ τη Μαριέττα
μας. Μια σπουδαία γυναίκα, μια καλή φί-
λη και μια ακατάβλητη μαχήτρια. Που δεν
λύγισε ποτέ, λέγοντας πως οι δυσκολίες
τη χαλυβδώνουν», ήταν το μήνυμα του

πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη. Την οδύνη
τους από την απώλεια της Μαριέττας Γιαν-
νάκου εξέφρασαν ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Κ. Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βου-
λής και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Νέο φάουλ ΣΥΡΙΖΑ: Συγκρίνουν τα θύματα της πανδημίας με του πολέμου στην Ουκρανία 

Συγκίνηση για τον θάνατο της
πρώην υπουργού και επί σειρά
ετών βουλευτού της ΝΔ



Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Τ
ην προστιθέμενη αξία που προσδί-
δουν οι δημόσιες επενδύσεις, τα νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και
τη σημασία των μεγάλων και εμβλη-

ματικών έργων ανέλυσε σε συνέντευξή του ο
υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάν-
νης.  Οι δημόσιες υποδομές εισφέρουν στην
πραγματική ανάπτυξη, προσελκύουν επεν-
δύσεις και δημιουργούν νέες θέσεις εργα-
σίας, υπογράμμισε ο υφυπουργός.

«Χωρίς τις δημόσιες υποδομές δεν υπάρ-
χει ούτε πραγματική ανάπτυξη ούτε προσέλ-
κυση επενδύσεων ούτε δημιουργία θέσεων
εργασίας», ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής».

Για τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε εξέλιξη
ένα πρόγραμμα έργων, ύψους 5 δισ. ευρώ,
τόσο για την ίδια την πόλη όσο και για την ευ-
ρύτερη περιοχή. 

«Είναι προγραμματική δέσμευση της κυ-
βέρνησης ότι η Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρό-
νια θα είναι μια διαφορετική, σύγχρονη ευ-
ρωπαϊκή πόλη, που θα προσελκύει επενδύ-
σεις», σημείωσε ο υφυπουργός και απέδωσε
τη στασιμότητα της προηγούμενης δεκαετίας
της κρίσης «στις περιοριστικές πολιτικές αλ-
λά και σε λανθασμένες επιλογές της περιό-
δου 2015-2019».

Είναι αναγκαία για την πόλη τα μεγάλα έργα
σε μια λογική εξωστρέφειας και ανάδειξης
του μητροπολιτικού της ρόλου τόσο στα Βαλ-
κάνια όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος
Ο Γιώργος Καραγιάννης υπογράμμισε πως

τα ανοιχτά, στημένα και ενεργά εργοτάξια
αποτελούν απόδειξη της νέας αντίληψης στα
δημόσια έργα και ένας τρόπος για να αρθεί «η
δικαιολογημένη, μερικές φορές, δυσπιστία
των κατοίκων».

«Πρέπει να πάψουμε να πολιτικοποιούμε
τα έργα υποδομής. Να γίνουμε όλοι πιο υπεύ-
θυνοι και να κατανοήσουμε ότι τα έργα γίνον-
ται για τις επόμενες γενιές και όχι για τις επό-
μενες εκλογές. Να έχουμε μεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση και να είμαστε περισσότερο αι-
σιόδοξοι για το μέλλον», τόνισε ο κ. Καρα-
γιάννης.

Ο FlyOver είναι ιδανικά σχεδιασμένο έργο
για τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν
υπερσύγχρονο εναέριο αυτοκινητόδρομο,
χωρίς διόδια, που θα αλλάξει την καθημερι-
νότητα της πόλης. 

Το καινοτόμο αυτό έργο, με τη μεγαλύτερη
εναέρια οδό στην Ελλάδα, προϋπολογισμού
373 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανακουφίσει την
Ανατολική Περιφερειακή και κατ’ επέκταση
τη διαμπερή κίνηση μέσα στην πόλη. O δια-
γωνισμός έτρεξε και πλέον στο τέλος του
έτους θα εγκατασταθούν τα πρώτα εργοτάξια
για να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Μετρό Θεσσαλονίκης τέλος του 2023 
Το έργο αναμένεται να παραδοθεί στους

Θεσσαλονικείς στο τέλος της ερχόμενης χρο-
νιάς και ο Γιώργος Καραγιάννης επανέλαβε
τη δέσμευση του υπουργείου πως η Θεσσα-
λονίκη θα έχει και μετρό και αρχαία.

Αναφορικά με τη σύνδεση της πόλης με
τη Χαλκιδική, στόχος του υπουργείου εί-
ναι το «ορφανό» χιλιόμετρο της Ποτίδαιας
να δοθεί σε χρήση στις αρχές του καλο-

καιριού και στην πρώτη μεγάλη έξοδο
των εκδρομέων στη Χαλκιδική, το τριήμε-
ρο του Αγίου Πνεύματος, η μετακίνηση να
γίνει χωρίς ταλαιπωρία. Έχουν ήδη παρα-
δοθεί στην κυκλοφορία και τα πρώτα χι-
λιόμετρα της νέας χάραξης, στο τμήμα
Θέρμη - Γαλάτιστα, ενώ το έργο θα ολο-
κληρωθεί το φθινόπωρο.
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Γιώργος Καραγιάννης,
υφυπουργός Υποδομών: 
«Οι δημόσιες υποδομές θα
φέρουν ανάπτυξη, επενδύσεις
και νέες θέσεις εργασίας» 

Εγκρίθηκε κονδύλι
115 εκατ. για 
το γήπεδο του ΠΑΟ
στον Βοτανικό 
Ο κύβος ερρίφθη. Το υπουργείο
Ανάπτυξης, από το πρόγραμμα δη-
μόσιων επενδύσεων, ενέκρινε κον-
δύλι 115 εκατ. ευρώ αποκλειστικά
για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊ-
κού στον Βοτανικό! Φέρει την υπο-
γραφή του υφυπουργού Ανάπτυξης
Γιάννη Τσακίρη, με τον υπουργό
Άδωνι Γεωργιάδη να διαλύει κάθε
σκόνη που σήκωσε η αντιπολίτευ-
ση, όσο και μεγάλη μερίδα των οπα-
δών του Παναθηναϊκού ότι «και αυ-
τή η κυβέρνηση είναι μόνο λόγια».
Έτσι, μετά τη λεπτομερή ανάλυση
των συμβάσεων του Δήμου Αθηναί-
ων με τον Ερασιτέχνη και την ΠΑΕ
Παναθηναϊκός, την οποία παρου-
σίασε ο δήμαρχος Κώστας Μπακο-
γιάννης, το μεγαλεπήβολο έργο αρ-
χίζει να μπαίνει στις ράγες της υλο-
ποίησης. «Μέχρι το 2026 το γήπεδο
θα είναι έτοιμο και θα είναι το ωραι-
ότερο και το μεγαλύτερο στην Ελλά-
δα», τα λόγια του δημάρχου. Ωστό-
σο, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να
ψηφίσουν τα μέλη του Ερασιτέχνη
Παναθηναϊκού αν δέχονται ή όχι να
μετακομίσει ο Παναθηναϊκός από
την ιστορική Λεωφόρο στον Βοτανι-
κό. Η ψηφοφορία είναι προγραμμα-
τισμένη για την 30ή Μαρτίου. Τα
προγνωστικά είναι σαφώς υπέρ της
μετεγκατάστασης στον Βοτανικό και
μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τις
δηλώσεις του Μπακογιάννη και των
Γεωργιάδη, Τσακίρη, είναι βέβαιο
ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει το
γήπεδο που του αρμόζει. 

«Έργα για τις επόμενες 
γενιές και όχι για εκλογές»

Στρατηγικής σημασίας η σύνδεση του ΟΛΘ 
με ΠΑΘΕ, Εγνατία οδό και σιδηρόδρομο

Για την κατασκευή της οδικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσα-
λονίκης με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία οδό, ο υφυπουργός τόνισε ότι το έργο είναι
στρατηγικής σημασίας και βρισκόταν στον αέρα για χρόνια, ενώ πλέον γίνεται πραγ-
ματικότητα. «Θα αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες των συνδυασμένων μεταφορών
αλλά και τη συνολική ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Η ανάπτυξη του
λιμανιού φέρνει ανάπτυξη στην πόλη, μεγάλες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», δή-
λωσε ο κ. Καραγιάννης.

Προκηρύχθηκε και η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα και στόχος του
υπουργείου είναι να μετατραπεί το λιμάνι σε εμπορευματικό κόμβο μεταφορών και
logistics στη Βόρεια Ελλάδα και με άμεση θετική επιρροή στις βαλκανικές αγορές.
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Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα
για όσους θέλουν 
να κλείσουν ραντεβού 
για το πρωτεϊνικό εμβόλιο 

Επιστροφή των... Διδασκαλείων με στόχο τη συστηματική επι-
καιροποίηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών, αλλά με μια νέα
υβριδική μορφή, εισηγείται η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμη-
τόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Τα μέλη της Συνόδου εκτι-
μούν ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα, σε συνεργασία με τα τμήματα
που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε κάθε ΑΕΙ και γεωγραφική
περιοχή που αυτό εδρεύει, μπορούν να αξιοποιήσουν τα Διδασκα-
λεία σε νέα μορφή διεπιστημονικής οργάνωσης και λειτουργίας.
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουν την αξιοποίηση των ψηφιακών
μέσων και των διεθνών πρακτικών μεικτής μάθησης, που επιτρέ-
πουν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση παράλληλα με την εργασία,
ώστε οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης να αποκτήσουν μια δωρεάν, σύγχρονη και ευέλικτη
επιμόρφωση.

Σύμφωνα με τη Σύνοδο, η επιμόρφωση αυτή μπορεί να δομείται
σε περιόδους διαφορετικής διάρκειας (τρίμηνη, εξάμηνη, δωδε-
κάμηνη), που περιέχει αρθρωτές θεματικές ενότητες στο πλαίσιο
ευρύτερων κατευθύνσεων. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα
μπορούν να επιλέξουν αρθρωτές ενότητες για να ολοκληρώσουν
μετεκπαίδευση ετήσιας διάρκειας, στη βάση των δικών τους εκ-
παιδευτικών αναγκών. Επιπλέον, το επιμορφωτικό περιεχόμενο
θα πρέπει να συνδέεται με την εφαρμογή του στις τάξεις των σχο-
λείων που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί και να γίνεται αντικείμενο
παιδαγωγικού στοχασμού. Κατά τη συνεδρίαση της Συνόδου συ-
ζητήθηκαν και η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, η πιστο-
ποίηση των Παιδαγωγικών Τμημάτων και η Παιδαγωγική και Διδα-
κτική Επάρκεια.

Εύη Πανταζοπούλου

Εισήγηση για... αναβίωση των Διδασκαλείων  με νέα υβριδική μορφή

Ξεκίνησαν σήμερα 
εγγραφές σε νηπιαγωγεία
και πρώτη δημοτικού

Από σήμερα και έως τις 20 Μαρτίου θα
πραγματοποιηθούν οι εγγραφές σε δημό-
σια νηπιαγωγεία και στην α’ δημοτικού για
την επόμενη σχολική χρονιά. Η ηλεκτρονι-
κή αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από
τους γονείς για το νηπιαγωγείο που ανήκει
το νήπιο - προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης
κατοικίας τους, μέσω της πλατφόρμας
www.proti-eggrafi.services.gov.gr. 

Για το σχολικό έτος 2022-2023 εγγρά-
φονται στα νηπιαγωγεία μαθητές γεννημέ-
νοι το 2018, ενώ οι μονάδες υποχρεούνται
να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και
προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη
διάρκεια του έτους αυτού. Αντιστοίχως,
στην α’ τάξη του δημοτικού θα φοιτήσουν
οι μαθητές που γεννήθηκαν το 2016. Οι γο-
νείς θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποι-
ητικό γέννησης, βιβλιάριο Υγείας του μα-
θητή, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, απο-
δεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει
η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, βεβαί-
ωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και πιστο-
ποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την
εγγραφή στο δημοτικό. Σε περίπτωση μη
φοίτησης σε νηπιαγωγείο, οι γονείς θα
πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, στην
οποία θα αναφέρονται οι λόγοι.

Ε.Π.

Η
εβδομάδα ξεκίνησε με 16.274
νέα κρούσματα και 70 νέους θα-
νάτους, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟ-
ΔΥ. 413 είναι οι διασωληνωμένοι,

295 από αυτούς ανεμβολίαστοι. 5.599 από τα
κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 1.636
στη Θεσσαλονίκη και 966 στο Ηράκλειο. Στα
101.065 τεστ που έγιναν ο δείκτης θετικότη-
τας έφτασε το 16,1%.

Αύριο Τετάρτη έρχεται η πρώτη παρτίδα
του εμβολίου της Novavax, οπότε σήμερα
Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα για όσους θέλουν
να κλείσουν ραντεβού για το πρωτεϊνικό εμ-
βόλιο. Θα αφορά μόνο τον βασικό εμβολια-
σμό και όχι για αναμνηστική δόση. Το Σάββα-
το 5 Μαρτίου θα γίνει ο πρώτος εμβολιασμός
με το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Τα λοιμώδη νοσήματα
Στην ενημέρωση της Δευτέρας η ομότιμη

καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου με αφορμή
τον πόλεμο της Ουκρανίας τόνισε ότι μέσα
από τους πολέμους αναδύονται λοιμώδη νο-
σήματα που είχαν εκλείψει, επειδή καταρρέ-
ουν τα συστήματα υγείας και πηγαίνει πίσω ο
εμβολιασμός. Το ίδιο συνέβη στη Συρία,
όπου ξεπήδησαν 35 περιστατικά πολιομυελί-
τιδας μέσα σε τρεις μήνες εξαιτίας του πολέ-

μου από το 2011 έως το 2017. Σε σχέση με τα
ανοσοκατεσταλμένα παιδιά και εφήβους 5-
17 ετών, η ενισχυτική δόση είναι αναγκαία
τέσσερις εβδομάδες μετά τη δεύτερη. Πα-
ράλληλα, προέτρεψε τους πολίτες να προχω-
ρήσουν σε αιμοδοσία και αυτό μπορεί να
συμβεί και μία εβδομάδα μετά τον εμβολια-
σμό τους για την Covid-19.

Ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμι-
στοκλέους ανακοίνωσε ότι έχει εμβολιαστεί
με την πρώτη δόση το 74,9% του γενικού πλη-
θυσμού και με δύο δόσεις 71,4% του γενικού
πληθυσμού. Θάνος Πλεύρης και Ζωή Ράπτη
υπέγραψαν απόφαση που ορίζει την ένταξη
στο Ταμείο Ανάκαμψης δράσεων για την αν-
τιμετώπιση των μακροπρόθεσμων συνεπει-
ών της πανδημίας ύψους 3,1 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με τους ανασφάλιστους πολίτες,
το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι η συν-

ταγογράφηση φαρμάκων από δημόσιες δο-
μές θα ισχύσει από 15 Μαρτίου με δεδομένο
ότι οι δομές αυτές θα λειτουργούν όπως πριν
από την πανδημία. Ο ΠΙΣ μετά τη Σύνοδο των
ιατρικών συλλόγων προτείνει την ανάγκη
υποχρεωτικής συνταγογράφησης όχι μόνο
των αντιβιοτικών φαρμάκων, αλλά όλων των
φαρμακευτικών σκευασμάτων που δεν είναι
ΜΥΣΥΦΑ, ενώ ζητά συνταγογράφηση για
τους ανασφάλιστους από όλους τους για-
τρούς. 

Έρχεται αύριο η πρώτη
παρτίδα της Novavax

Τους δικαιούχους των 2.000 €
ταυτοποιεί η Αττική Οδός
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταχώρισης
των αιτημάτων στην ειδική πλατφόρμα της
Αττικής Οδού για τα οχήματα που αποκλεί-
στηκαν στον αυτοκινητόδρομο τη Δευτέρα
24 Ιανουαρίου και σε συνεργασία με διεθνή
χρηματοοικονομικό συμβουλευτικό οίκο
συνεχίζει την εξέταση και αξιολόγηση του
μεγάλου αριθμού αιτημάτων. Στόχος είναι η
ταυτοποίηση των δικαιούχων και η εκκίνη-
ση των διαδικασιών καταβολής του ποσού
των 2.000 ευρώ σε αυτούς εντός των επό-
μενων ημερών. 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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«Ψάχνουν» 
τις τελευταίες
ώρες της
Τζωρτζίνας

«Πρόκειται για μια έρευνα που
ακόμη έχει μπροστά της αρκετό δρό-
μο», σχολιάζουν στην «Political» πη-
γές της ΕΛΑΣ με γνώση της υπόθε-
σης που έχει συγκλονίσει το πανελ-
λήνιο, αυτής του θανάτου των τριών
μικρών κοριτσιών της ίδιας οικογέ-
νειας από την Πάτρα. Με τις καταθέ-
σεις στο Τμήμα Εγκλημάτων Κατά
Ζωής να συνεχίζονται και εν αναμονή
των αποτελεσμάτων από τις τοξικο-
λογικές - ιστολογικές εξετάσεις της
9χρονης Τζωρτζίνας (το κοριτσάκι
που απεβίωσε πριν από περίπου έναν
μήνα), οι αστυνομικοί της Ασφάλειας
ρίχνουν μεγάλο βάρος στην ανάλυση
των όσων συνέβησαν τις τελευταίες
ώρες πριν από τον θάνατο του παιδι-
ού. Επί της ουσίας, επιχειρούν μία επί
χάρτου αναπαράσταση που περιλαμ-
βάνει: τα πρόσωπα που μπήκαν στο
μονόκλινο δωμάτιο του νοσοκομείου
Παίδων, τη φαρμακευτική αγωγή που
έλαβε η 9χρονη και τη σίτιση που της
παρασχέθηκε. Οι αξιωματικοί της
ΕΛΑΣ που προΐστανται της έρευνας
έχουν επιλέξει να καταθέσουν τελευ-
ταίοι οι γονείς των κοριτσιών, θέλον-
τας πρώτα να συλλέξουν κάθε διαθέ-
σιμο στοιχείο από εξετάσεις και μαρ-
τυρίες. Στη συνέχεια θα κληθούν με
τη σειρά τους να συνδράμουν το έργο
του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά
Ζωής, με το πρόσωπο-κλειδί να είναι
η μητέρα που ήταν παρούσα και
στους τρεις μυστηριώδεις θανάτους.
Την ίδια ώρα, ο ταξίαρχος ε.α. της
ΕΛΑΣ Θανάσης Κατερινόπουλος επι-
μένει στην εκδοχή της εγκληματικής
ενέργειας: «Ανθρώπινο χέρι πήρε για
κάποιον λόγο τη ζωή και των τριών
κοριτσιών».

Παπ.

Αποφυλάκιση 
με όρους για τους
Κουτσολιούτσους

Την έξοδο από τη φυλακή βλέπουν,
λίγες μέρες πριν από τη συμπλήρωση
του ανώτατου ορίου προσωρινής κρά-
τησης, ο Δημήτρης και ο Τζώρτζης
Κουτσολιούτσος, βασικοί κατηγορού-
μενοι στη δίκη του αποκαλούμενου
σκανδάλου της Folli Follie.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημά-
των, ενώπιον του οποίου δικάζονται μα-
ζί με οκτώ ακόμη πρόσωπα, αποφάσισε
την επιβολή περιοριστικών όρων προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία
τους στη δίκη. Ειδικότερα, όπως ανα-
κοίνωσαν οι δικαστές, στους δύο κατη-
γορουμένους επιβάλλονται οι περιορι-
στικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου
από τη χώρα, της απαγόρευσης απομά-
κρυνσης από τον Νομό Αττικής και της
εμφάνισης το πρώτο πενθήμερο κάθε
μήνα στο αστυνομικό τμήμα της κατοι-
κίας τους. Το δικαστήριο οδηγήθηκε
στην απόφαση αυτή, καθώς η ακροαμα-
τική διαδικασία αναμένεται μεγάλη σε
διάρκεια και η πιθανότητα έκδοσης
απόφασης μέχρι τις 8 Μαρτίου, οπότε
συμπληρώνεται το 18μηνο της προσω-
ρινής κράτησης των δύο κατηγορουμέ-
νων, μοιάζει αδύνατη. Σημειώνεται ότι
οι Τζώρτζης και Δημήτρης Κουτσολι-
ούτσος ενδέχεται ακόμη και σήμερα να
οδηγηθούν εκτός φυλακής.

Σοφία Σπίγγου

Tου Δημήτρη Δραγώγια

Τ
ην ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων
που σχετίζονται με την ανάρτηση του
πανό στην Τούμπα, με το οποίο εκ-
φράστηκε η συμπαράστασή τους

στους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμε-
νους για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον
Άλκη Καμπανό, ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομι-
κή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Την υπόθεση έπειτα από παρέμβαση του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη χειρίστηκαν
οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπι-
σης Αθλητικής Βίας, οι οποίοι κατέληξαν στα
στοιχεία τεσσάρων προσώπων, όπως αυτοί εν-
τοπίστηκαν από τις κάμερες του γηπέδου. Για
την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία για το
αδίκημα που περιλαμβάνεται στον αθλητικό νό-
μο και αφορά την υποκίνηση ή την ενθάρρυνση
πράξεων βίας με οποιονδήποτε τρόπο. Σχετική
παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης είχε δώσει την περασμένη Παρα-
σκευή ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης.

Με ανάρτησή του ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος είχε ανακοι-
νώσει νωρίτερα ότι «η Ελληνική Αστυνομία ταυ-
τοποίησε τους υπόπτους που ανήρτησαν το πα-
νό με άθλιο περιεχόμενο την προηγούμενη Κυ-
ριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Βάζουμε τέλος
στον χουλιγκανισμό. Η δικαιοσύνη έχει τον λό-
γο». Αδιαφορώντας για την ειδεχθή δολοφονία
από χούλιγκαν, οι πρωταγωνιστές αυτής της
προκλητικής ενέργειας ανάρτησαν το πανό που

έγραφε «αδέρφια, κρατάτε γερά», κάτι που κα-
ταγράφηκε από την αστυνομία, με αποτέλεσμα
να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από την
Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε να αξιο-
ποιηθεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του
γηπέδου και να αναζητηθούν αυτόπτες μάρτυ-
ρες προκειμένου να καταθέσουν. 

Καταδίκη από ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταδίκασε το

«κατάπτυστο», όπως το χαρακτηρίζει, και εμετι-
κό πανό που σηκώθηκε από αγνώστους στα
κάγκελα της Θύρας 4 υπέρ των δολοφόνων του
Άλκη Καμπανού στο παιχνίδι με τη Μίντιλαντ.
Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «ρητά και
κατηγορηματικά εκφράζουμε τον αποτροπια-
σμό μας από το γεγονός ότι κάποιοι επιμένουν
να θεωρούν τους εαυτούς τους μεγαλύτερους
από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Περιθωριακά και κατά-
πτυστα πανό και αυτοκαταστροφικές αντιδρά-
σεις στον ΠΑΟΚ των τίτλων και των σπουδαίων
βραδιών σαν το χθεσινό δεν έχουν πια θέση.
Κάποιοι δυσκολεύονται να το αντιληφθούν, αλ-
λά ο ΠΑΟΚ-τσιφλίκι της τσάμπα μαγκιάς έχει
παρέλθει ανεπιστρεπτί. Το οφείλουμε στα εκα-
τομμύρια φιλάθλων μας που ντρέπονται για τις
πράξεις μιας χούφτας ανθρώπων».

Ταυτοποιήθηκαν
«4» για το πανό
της ντροπής

Τάκης Θεοδωρικάκος:
«Βάζουμε τέλος στον
χουλιγκανισμό. 
Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο»



Ιόνια Νησιά

Προς νέα δημοπράτηση 
του εργοστασίου 
απορριμμάτων Κέρκυρας

Τη ματαίωση και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)» Κέρκυρας
αποφάσισε ομόφωνα το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων. Υπενθυμί-
ζεται ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλε-
κτρονικών προσφορών η εταιρεία Ηλέκτωρ ΑΕ δεν πρόλαβε να
ολοκληρώσει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό, καθώς το έντυπο
οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε δεν γινόταν αποδεκτό από
την ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΙΣ. Η Ηλέκτωρ αντέδρασε προ-
σφεύγοντας στην Ανεξάρτητη Δικαστική Αρχή. Λόγω σιωπηρής
απόρριψης της προσφυγής της, η εταιρεία κατέφυγε στο ΣτΕ, το
οποίο όμως ανέπεμψε την υπόθεση και πάλι στην ΑΕΠΠ, η οποία
δικαίωσε τελικά την Ηλέκτωρ ΑΕ.

Κέρκυρα

Η αντιπολίτευση ζητάει 
«διά ζώσης» συνεδρίαση του ΔΣ

Προγραμματισμένη απουσία και συνεπαγομένη έλλειψη απαρ-
τίας εκδηλώθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, στις 25 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να αναβληθεί
ελλείψει απαρτίας. Απείχε σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση και
ειδικότερα οι παρατάξεις Τρεπεκλή, Καλούδη, Μπορμπότη, Δρυ,
Καρύδη, Πουλή, η ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ο Μ. Μπούκας και οι ανεξάρτητοι
Σπ. Ρίγγας και Α. Ρίγγα. Από την παράταξη της δημάρχου Μερόπης
Υδραίου παρόντες ήταν 18 δημοτικοί σύμβουλοι.

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιά-
ρα είχε στην Αθήνα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ-
στας Αγοραστός, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών
που έχει ο οικείος περιφερειάρχης με τον Θεσσαλό
υπουργό. «Τα τελευταία χρόνια η περιφέρεια ολοκλή-
ρωσε και έχει σε εξέλιξη 607 έργα συνολικού προ-
ϋπολογισμού 662 εκατ. ευρώ στην περιοχή της Καρδί-
τσας, έργα που δημιουργούν σύγχρονες, ασφαλείς
οδικές και άλλες δημόσιες υποδομές, προστατεύουν
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, και στηρίζουν την
κοινωνική συνοχή. Με σωστό προγραμματισμό, συν-
τονισμό και άριστη συνεργασία υπερβαίνουμε εμπό-

δια και προχωράμε σε παραγωγή έργου με απτά απο-
τελέσματα στη βελτίωση της καθημερινότητας των
ανθρώπων», πρόσθεσε ο Κ. Αγοραστός. «Η Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας έχει αμέριστο ενδιαφέρον για την
Καρδίτσα και αυτό αποτυπώνεται στα έργα ουσίας που
δίνουν απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα του νο-
μού», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιά-
ρας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί:
* έργα και δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων
* δομές, προγράμματα και δράσεις για τη στήριξη ευά-
λωτων κοινωνικά ομάδων.

Με το αρ. 26 του πολυνομοσχεδίου της κυ-
βέρνησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευ-
ση έως την Πέμπτη 3 Μαρτίου, για το επίδομα
«επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», θε-
σμοθετούνται τα εξής: «Με κοινή απόφαση
των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά πε-
ρίπτωση αρμόδιου υπουργού προσδιορίζον-
ται οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατόπιν
γνωμοδότησης της επιτροπής της παρ.1. Μέ-
χρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου
εδαφίου, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται
στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του παρόντος». Επιπλέον, στην παρ.4 του νέου
άρθρου, προβλέπεται η δημιουργία μιας μόνι-
μης επιτροπής γνωμοδοτικού χαρακτήρα από
τον υπουργό Οικονομικών, με αρμοδιότητες
συναφείς με το επίμαχο επίδομα.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ένα εκατομμύριο 
για την ανάπλαση 
της Αλεξανδρούπολης

Συμβασιοποιήθηκε το έργο «Ανάπλαση ιστορικού κέν-
τρου Αλεξανδρούπολης», από τον οικείο δήμαρχο Γιάννη
Ζαμπούκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.
Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δαπάνης
1.092.950 ευρώ με τον ΦΠΑ. Οι βασικοί άξονες της μελέ-
της του έργου είναι:
�Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου
� Απόδοση ενιαίου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα στην πε-
ριοχή παρέμβασης
�Περιβαλλοντική αναβάθμιση με γενική δενδροφύτευση,
� Βιολογική αναβάθμιση με τη χρήση σύγχρονων οικο-
δομικών υλικών
� Δημιουργία χώρου, προσβάσιμου για όλες τις κατηγο-
ρίες κατοίκων και επισκεπτών της πόλης (ράμπες και λω-
ρίδες ΑΜΕΑ)
�Γενική αισθητική αναβάθμιση.

Φάρσαλα

Φτωχότερος ο δήμος - 
«Έφυγε» ο Τύμπας

Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοτικός σύμ-
βουλος και επικεφαλής της παράταξης Ενωτική Δημοτική
Πρωτοβουλία (ΕΔΗΠ) του Δήμου Φαρσάλων, Κώστας Τύμ-
πας. Ο εκλιπών διετέλεσε αντιπρόεδρος του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και περιφερειακός σύμβου-
λος Θεσσαλίας, ήταν ενεργός πολιτικά, συμμετέχοντας επί
σειρά ετών ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε δημοτικός
σύμβουλος για δύο θητείες στον πρώην Δήμο Ενιπέα και
συμμετείχε ως αθλητικός παράγοντας στην ομάδα του χω-
ριού του, τον Σταυρό Φαρσάλων. Ο δήμαρχος Φαρσάλων
Μάκης Εσκίογλου δήλωσε: «Ο Κώστας Τύμπας με εργατι-
κότητα και αφοσίωση έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για
την κοινωνία και αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακα-
ταθήκη για τα Φάρσαλα. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο θα εί-
ναι φτωχότερο χωρίς την παρουσία του».
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Θεσσαλία

Συνάντηση Αγοραστού - Τσιάρα 
για την «Καρδίτσα που αλλάζει»

Βαρέα-ανθυγιεινά

Οι αλλαγές του νέου
πολυνομοσχεδίου



Η
Περιφέρεια Αττικής μπαίνει στη
μάχη της υποστήριξης των πολι-
τών της Ουκρανίας που βρέθηκαν

στη δίνη του πολέμου τις τελευταίες μέ-
ρες. Συγκεκριμένα, ανθρωπιστική βοή-
θεια, για τη στήριξη του πληττόμενου ου-
κρανικού λαού, έχει οργανώσει ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του
ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης ζήτησε να τεθεί σε
ετοιμότητα η Ομάδα Άμεσης Δράσης της
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, προκει-
μένου να συμμετάσχει στην ανθρωπιστι-
κή βοήθεια στις πληττόμενες περιοχές.
Επίσης, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
πρόκειται να αποστείλει είκοσι κούτες με
φάρμακα και υγειονομικό υλικό, σύμφω-
να με τις οδηγίες του Προξενείου της Ου-

κρανίας. Παράλληλα ο ΙΣΑ ζήτησε από
όσα μέλη του γνωρίζουν ουκρανικά και
ρωσικά να συμβάλουν στην περίθαλψη
των προσφύγων. Ήδη δεκαπέντε γιατροί
έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν στην ομάδα του ΙΣΑ. Σχολιάζον-
τας την προσπάθεια, ο περιφερειάρχης
έκανε σαφές: «Κανένας πόλεμος δεν εί-
ναι ανεκτός τον 21ο αιώνα. Οφείλουμε ως
χώρα να σταθούμε δίπλα στους συναν-
θρώπους μας που αυτή τη στιγμή δοκιμά-
ζονται σκληρά. Η Περιφέρεια Αττικής και
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών οργανώνουν
δράσεις ενίσχυσης των αμάχων και των
προσφύγων. Έστω και την ύστατη στιγμή,
προσευχόμαστε και ελπίζουμε για κατά-
παυση του πυρός. Πρέπει άμεσα να στα-
ματήσει η εισβολή και να σωθούν χιλιά-
δες ζωές που κινδυνεύουν».

Σε εφαρμογή η Κάρτα Δημότη στην Αγία Παρασκευή
Οι κάτοικοι του Δήμου Αγίας Παρασκευής θα

έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαμβάνουν
προνόμια, είτε μέσα στην πόλη είτε εκτός αυ-
τής, που αφορούν παροχές ιατρικών υπηρε-
σιών, εταιρειών, καταστημάτων κ.λπ. Η Κάρτα
Δημότη είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινά με τη
συνεργασία με δύο από τους σημαντικότερους
ιατρικούς ομίλους της χώρας, το ΙΑΣΩ και το
ΗΗG (Metropolitan), που έχουν νοσοκομεία σε
μικρή απόσταση από την πόλη και προσφέρουν προνομιακά πακέτα τιμολόγησης υπηρεσιών
προληπτικής, διαγνωστικής και θεραπευτικής ιατρικής. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα, μέχρι να εκδοθεί η Κάρτα Δημότη, είναι η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ που
αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι κάτοικος Αγίας Παρασκευής, στο νοσοκομείο επιλογής.

PCR με 20 ευρώ
για μαθητές και
εκπαιδευτικούς

Ο Δήμος Κηφισιάς, έχοντας ως προτε-
ραιότητα τη διασφάλιση της υγείας
δημοτών, μαθητών, εκπαιδευτικών και
γονέων, εξασφάλισε για τους διαγνω-
στικούς ελέγχους μοριακής ανάλυ-
σης (PCR) συμφωνία με τιμή 20 ευρώ
και για τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αν-
τιγόνου (rapid test) με τιμή 5 ευρώ. 
Έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρ-
χου Γιώργου Θωμάκου, ο δήμος προ-
σκάλεσε τα διαγνωστικά κέντρα της
πόλης σε εκδήλωση ενδιαφέροντος
μειοδοτικής προσφοράς. Οι ειδικές
τιμές χρέωσης των PCR και rapid
tests αφορούν μαθητές όλων των δη-
μόσιων σχολείων του δήμου, εκπαι-
δευτικούς και γονείς των παιδιών,
εφόσον βέβαια πιστοποιούν ότι είναι
δημότες Κηφισιάς.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας
και από τους πιο «ακρι-
βούς», εξακολουθούν ύστε-
ρα από τόσο καιρό να ασχο-
λούνται, και μάλιστα με με-
γάλη ένταση, με τον τρόπο
αντιμετώπισης της κακοκαι-
ρίας «Ελπίς» και των συνε-
πειών της; Πολίτες και αντι-
πολίτευση αρχικά εκνευρί-
στηκαν με την «ελλιπή αντί-
δραση» τις ημέρες του χιο-
νιά, αλλά τώρα φαίνεται ότι
έχουν απαυδήσει με τις με-
γάλες καθυστερήσεις στο
μάζεμα των κλαδιών… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΤΑΠ: Αλλάζει 
η διαδικασία
Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε
νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτε-
ρικών που τέθηκε σε δημόσια δια-
βούλευση, εισάγεται νέα διαδικασία
έκδοσης των βεβαιώσεων Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε περί-
πτωση μεταβίβασης της κυριότητας
των πάσης φύσεως ακίνητων. Συγ-
κεκριμένα, με το άρθρο 7 η βεβαί-
ωση αναζητείται αυτεπάγγελτα από
τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζε-
ται από τον πωλητή, εκδίδεται εντός
τριών ημερών με βάση τα στοιχεία
που τηρεί ηλεκτρονικά ο Δήμος και
ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή
της. Σε περίπτωση που υφίσταται
αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης
εντός τριών ημερών για οποιονδή-
ποτε λόγο, ο πωλητής ή ο αγοραστής
έχει τη δυνατότητα να καταβάλει
στον συμβολαιογράφο κατά τον χρό-
νο σύναψης του συμβολαίου, ως εγ-
γύηση μέχρι την εκκαθάριση της
οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό τρία τοις χιλίοις (0,3‰) επί
της αξίας πώλησης του ακινήτου.

Στήριξη αστέγων 
Πρόγραμμα υποστήριξης αστέ-

γων πρόκειται να υλοποιήσει ο Δή-
μος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη
ύστερα από σχετική μελέτη που κα-
τέθεσε στο υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα «Στέγαση και
Εργασία» για τους αστέγους χρημα-
τοδοτείται με το ποσό των 525.000
ευρώ και είναι ολοκληρωμένης πα-
ρέμβασης για την επανένταξη ατό-
μων και οικογενειών που διαμένουν
σε ξενώνες αστέγων, στον δρόμο ή
σε ακατάλληλα καταλύματα. Ο Δή-
μος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη συγκατα-
λέγεται στους 14 δήμους της χώρας
που θα εφαρμόσουν αυτό το πρό-
γραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης.
Στόχος του είναι η άμεση μετάβαση
σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης
μέσω της παροχής υπηρεσιών στέ-
γασης και κοινωνικής φροντίδας.
Καθοριστικό ρόλο παίζει η κινητο-
ποίηση για επανένταξη στον κοινω-
νικό ιστό μέσω της παροχής υπηρε-
σιών συμβουλευτικής και εργασια-
κής επανένταξης..

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ
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Ενίσχυση του ουκρανικού λαού
από Ομάδα Άμεσης Δράσης



Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς του
Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
Θεσσαλονίκης σε 51χρονο, που
καταδικάστηκε σε 26 χρόνια
κάθειρξης, από τα οποία εκτι-
τέα τα 15 χρόνια, για τον επί σει-
ρά ετών βιασμό της ανιψιάς
του. Η υπόθεση άρχισε να ξετυ-
λίγεται όταν η ανήλικη πήγε στη
θεία της στη Σουηδία και από
εκεί κατήγγειλε όσα πέρασε. 

Το Κακουργιοδικείο ομόφω-
να και χωρίς κανένα ελαφρυντικό τον καταδίκασε για βια-
σμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου και γενετή-
σιες πράξεις από την ηλικία των 9 ετών μέχρι και τα 15 της
χρόνια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα όσα συνέβαιναν
στο σπίτι της ανήλικης (η οικογένειά της είχε διαλυθεί)

ήταν γνωστά στον στενό κύκλο
των συγγενών και ιδιαίτερα στη
γιαγιά της, που είχε την ανατρο-
φή της. Ωστόσο, όπως είπε και
στην πρότασή της η εισαγγελέας
της έδρας, την έπεισε να μην πει
το παραμικρό, για να μη δημι-
ουργηθεί πρόβλημα στην οικο-
γένεια της κόρης της. 

Ο κατηγορούμενος και οι συγ-
γενείς στις καταθέσεις τους
επέρριψαν ευθύνες στην ανήλι-

κη, λέγοντας πως λέει ψέματα και ότι κατηγόρησε τον
51χρονο επειδή ζήλευε την οικογένειά του. Το δικαστήριο
δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του και τον καταδί-
κασε. Ο 51χρονος επέστρεψε στις φυλακές, καθώς ήταν
από τον περσινό Ιούνιο προσωρινά κρατούμενος. 

Λύθηκε τελικά το μυστήριο της απουσίας του
Δημήτρη Βαρτζόπουλου από την περιοδεία του
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αλλά και από
την ψήφο δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Βλέ-

πετε, ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης
μένει κλεισμένος σπίτι όχι από Covid-19 αλλά από
μέση… Εμείς του ευχόμαστε περαστικά και γρή-
γορα όρθιος!

Λύθηκε η απορία για την απουσία του Δημήτρη Βαρτζόπουλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ποιοι βρέθηκαν 
στο γεύμα με 
τον Ελπιδοφόρο

Γεύμα προς τιμήν του Αρχιεπι-
σκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου,
παρέθεσε ο Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας. Στο γεύμα εκπροσωπήθηκε η
Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση με τον πρόεδρο της ΠΕΔΚΜ και
δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνά-
τιο Καϊτεζίδη, καθώς και τον Α’ αν-
τιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζα-
ρο Κυρίζογλου. Παρόντες ήταν
ακόμη ο Μητροπολίτης Νεαπόλε-
ως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
και ο Πρωτοσύγκελος της ΙΜ Θεσ-
σαλονίκης Ιάκωβος.

Δείπνο στην ομάδα
μπάσκετ του Άρη
παρέθεσε ο Γιουτίκας

Είναι γνωστά τα «κιτρινόμαυρα»
αισθήματα του αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώ-
στα Γιουτίκα. Έτσι, με την ιδιότητα
και του μέλους του ΑΣ Άρης, ο κ. Γι-
ουτίκας παρέθεσε δείπνο στην ομά-
δα μπάσκετ ενώ πραγματοποιήθη-
κε και η κοπή της βασιλόπιτας. Μά-
λιστα, δεν δίστασε να φορέσει τη
φανέλα που του χάρισε ο πρόεδρος
της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου, και
να φωτογραφηθεί με σύσσωμη τη
διοίκηση, το αγωνιστικό και τεχνικό
επιτελείο του συλλόγου.

Επίτιμη δημότης
Δίου-Ολύμπου η ΠτΔ
Κ. Σακελλαροπούλου
Παρουσία της Κατερίνας Σακελλα-
ροπούλου πραγματοποιήθηκαν στο
Λιτόχωρο οι εορταστικές εκδηλώ-
σεις για την 144η επέτειο της Επα-
νάστασης του Ολύμπου του 1878. Η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλι-
στα, σε ειδική εκδήλωση ανακη-
ρύχθηκε επίτιμη δημότης του Δή-
μου Δίου-Ολύμπου. Η παρέλαση
που ήταν προγραμματισμένη δεν
έγινε λόγω της κακοκαιρίας.

Βαριά καταδίκη σε 51χρονο, που
επί έξι χρόνια βίαζε την ανήλικη ανιψιά του 

Τα σχέδια του Θ. Καράογλου
για τη μετα-Covid εποχή  

Μπορεί ο πρωθυπουργός να επαναλαμβάνει ότι οι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αλλά οι
«γαλάζιοι» βουλευτές της Θεσσαλονίκης βρίσκον-
ται σε εγρήγορση και προγραμματίζουν διάφορες
εκδηλώσεις.

Για παράδειγμα, ο Θόδωρος Καράογλου ήδη κάνει
σχέδια. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής της Β’ Περιφέ-
ρειας Θεσσαλονίκης της ΝΔ, «οι καλύτερες και πιο
φωτεινές ημέρες που θα ανταμώνουμε δίχως πε-
ριορισμούς δεν αργούν».

Στα Λαδάδικα ο Άδωνις
Γεύμα σε στενό
κύκλο είχε στη
Θεσσαλονίκη ο
υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης,
αμέσως μετά
την εκδήλωση
κοπής της βασιλόπιτας του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου. Στο γεύμα αυτό, που έγινε σε
εστιατόριο στα Λαδάδικα, μεταξύ άλλων έδω-
σαν το «παρών» ο υφυπουργός Εσωτερικών
Σταύρος Καλαφάτης, η βουλευτής Έλενα Ρά-
πτη, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου
Θεσσαλονίκης Μιχάλης Κούπκας και ο πρό-
εδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεν-
τρικής Μακεδονίας Βασίλης Γεωργιάδης.

Νέους και παλιούς θέλει να
«παντρέψει» ο Τζιτζικώστας

Την εμπειρία των παλαιότερων στελεχών με αρκετά
φρέσκα πρόσωπα θα επιδιώξει να συνδυάσει ο Από-
στολος Τζιτζικώστας στο ψηφοδέλτιο που θα κατεβά-
σει στις προσεχείς περιφερειακές εκλογές. Ο περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έχει ανακοινώσει
πως θα διεκδικήσει μία ακόμη θητεία τον Οκτώβριο
του 2023 και ήδη σχεδιάζει να συμπεριλάβει στον συν-
δυασμό του ανθρώπους που θα προέρχονται από ολό-
κληρο το πολιτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό φά-
σμα, με κοινή συνισταμένη την αγάπη για τον τόπο και
την όρεξη για προσφορά.

Ετοιμότητα στην «Μπιάνκα»
Το δικό του «ευχαριστώ» στους εργαζομένους της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ετοιμό-
τητα και τα άμεσα ανακλαστικά που έδειξαν στην
κακοκαιρία «Μπιάνκα» είπε ο Απόστολος Τζιτζικώ-
στας. Μέσω σχετικής ανάρτησης, ο κ. Τζιτζικώστας
ευχαρίστησε τους εργαζομένους στις Τεχνικές Υπη-
ρεσίες και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας που
αντιμετώπισαν τις χιονοπτώσεις χωρίς σοβαρά προ-
βλήματα. 
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Μ
ικρότερες και ελεγχόμενες
θα είναι οι συνέπειες στην ελ-
ληνική οικονομία από τη ρω-
σοουκρανική διένεξη, ενώ

την ίδια ώρα το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης «τρέχει» με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος το πακέτο των έργων, που
θα αντισταθμίσει τις απώλειες, ενώ στις
αρχές Απριλίου θα εκταμιευτούν τα πρώτα
3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, οι
αυξημένες τιμές της ενέργειας ακόμη και
στη βάση του χειρότερου σεναρίου θα
οδηγήσουν τον πληθωρισμό στο 3%-4%
φέτος. Επεσήμανε δε ότι πέραν του ενερ-
γειακού θα υπάρξουν περιορισμένες πιέ-
σεις στο κόστος δανεισμού αλλά και στις
χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποτελέσει
την «ομπρέλα» προστασίας για τα ελληνι-
κά ομόλογα. 

Για τον τουρισμό
Ως προς τις επιπτώσεις στον τουρισμό, ο

κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι ακόμη και στη
βάση του χειρότερου σεναρίου και εφόσον
συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση για πολ-
λούς μήνες, οι απώλειες για τις τουριστικές
εισπράξεις δεν θα ξεπεράσουν το 5% ή 433
εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών
αναμένει τα στοιχεία εκτέλεσης του προ-

ϋπολογισμού στο πρώτο δίμηνο, προκειμέ-
νου να προχωρήσει σε επανασχεδιασμό
της οικονομικής πολιτικής για τους επόμε-
νους μήνες. Το θετικό στοιχείο σε αυτό το
επίπεδο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το
πρώτο δίμηνο του έτους παρουσίασε καλύ-
τερες επιδόσεις σε σχέση με τις προβλέ-
ψεις του προϋπολογισμού λόγω των αυξη-
μένων εισπράξεων από φόρους.

Επιπλέον, από τον Απρίλιο το υπουργείο
Οικονομικών θα εντάξει στη φαρέτρα του
τους πολύτιμους πόρους ύψους 3,6 δισ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς
χθες η Κομισιόν ενέκρινε την ικανοποίηση
των 15 προαπαιτούμενων δράσεων του
Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», ανοίγοντας τον
δρόμο για την εκταμίευση του σχετικού
ποσού στις αρχές Απριλίου. Από το ποσό
που εγκρίθηκε τα 1,7 δισ. ευρώ αφορούν
επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα 1,9 δισ. ευ-
ρώ θα δοθούν με τη μορφή δανείου στο
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας με πολύ χαμηλό επιτόκιο. 

Τα ορόσημα που ενέκρινε η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή αφορούν μεταρρυθμίσεις
και επενδύσεις στους τομείς της ενεργει-

ακής απόδοσης, της ηλεκτρικής κινητι-
κότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων,
της αγοράς εργασίας, της φορολογίας,
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της
υγειονομικής περίθαλψης, των δημό-
σιων συγκοινωνιών, καθώς και του συ-
στήματος ελέγχου της Ελλάδας για την
εφαρμογή του RRF.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε ότι «με τη
θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της
Κομισιόν μπαίνουμε στην τελική ευθεία
για την εκταμίευση, εντός Απριλίου, της
πρώτης δόσης του “Ελλάδα 2.0”, ύψους 3,6
δισ. ευρώ». Όπως σημειώνει ο κ. Σκυλα-
κάκης, αυτή η σημαντική ενίσχυση θα δώ-
σει ώθηση στην οικονομία, ενώ υπενθύμι-
σε ότι η Ελλάδα κατέθεσε δεύτερη σε ολό-
κληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το σχέδιό
της και υπέβαλε πρώτη αίτημα πληρωμής,
το οποίο προχωρά με επιτυχία. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Προάγγελος για νέο
τσουνάμι ακρίβειας 
οι τιμές παραγωγού 
στη βιομηχανία

Νέο τσουνάμι ακρίβειας εξελίσσεται από
τον Φεβρουάριο και θα συνεχιστεί τον Μάρ-
τιο αλλά και έως τον Απρίλιο λόγω της
έκρηξης των τιμών παραγωγού. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, ο δείκτης τιμών παραγωγού τον Ια-
νουάριο αυξήθηκε κατά 31,6%, εκ των οποί-
ων τα 2/3 αντανακλούν το κόστος της ενέρ-

γειας. Η έκρη-
ξη των τιμών
π α ρ α γ ω γ ο ύ
αναμένεται να
σβήσει ακόμη
και... φουγάρα
βιομηχανιών
και μικρομε-
σαίων βιοτε-

χνιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευ-
ρώπη, καθώς το κόστος παραγωγής κινείται
ανεξέλεγκτα και θα τροφοδοτήσει νέες
ανατιμήσεις στα τυποποιημένα προϊόντα.
Είναι ενδεικτικό ότι τον αντίστοιχο περυσινό
μήνα ο δείκτης τιμών παραγωγού είχε πα-
ρουσιάσει μείωση κατά 5,4%, ενώ σε σχέση
με τον Δεκέμβριο του 2021 η αύξηση ήταν
4%. Με βάση τα νέα δεδομένα το 12μηνο Φε-
βρουαρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022 οι τιμές
παραγωγού αυξήθηκαν κατά 17,1%, όταν στο
διάστημα Φεβρουαρίου 2020 - Ιανουαρίου
2021 είχαν παρουσιάσει μείωση κατά 8%!

Ισχυρή στήριξη 
από την οικοδομή

Σε ισχυρό πυλώνα που μπορεί να αντι-
σταθμίσει τις απώλειες από τις συνέπειες
της ρωσοουκρανικής σύρραξης θα εξελιχ-
θεί η οικοδομή τους επόμενους μήνες, κα-
θώς ο μεγάλος αριθμός αδειών που εκδό-
θηκε στο τέλος του 2021 θα αρχίσει να υλο-
ποιείται εντός του 2022. Ενδεικτικά είναι τα
στοιχεία της οικοδομικής δραστηριότητας
κατά τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς ο
αριθμός των αδειών αυξήθηκε κατά 42,9%.
Μόνο και μόνο από αυτές τις άδειες αναμέ-
νεται να κατασκευαστούν 572.200 τμ, τα
οποία αντιστοιχούν σε 2.543.600 κμ. Σημει-
ώνεται ότι ο αριθμός των τμ είναι 58,1%, αυ-
ξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2020, ενώ η αύξηση ως προς τον όγκο
διαμορφώνεται στο 71,3%. Συνολικά κατά το
12μηνο Δεκεμβρίου 2020 - Νοεμβρίου 2021
οι νέες οικοδομικές άδειες ανήλθαν σε
23.634, που αντιστοιχούν σε επιφάνεια
6.040.100 τμ και 25.364.700 κμ.
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Xρ. Σταϊκούρας: «Οι απώλειες
από τον τουρισμό δεν
θα ξεπεράσουν το 5%»

Θ. Σκυλακάκης: «Αρχές
Απριλίου έρχονται 3,6 δισ. 
από το Ταμείο Ανάκαμψης» 

Πιο ήπιες οι επιπτώσεις 
της κρίσης στην Ελλάδα



A
γνωστο παραμένει το πώς θα
κινηθεί το εγχώριο ελληνικό
χρηματιστήριο το αμέσως προ-

σεχές διάστημα, καθώς όσα διαδραμα-
τίζονται στην Ουκρανία και στο διπλω-
ματικό μέτωπο θα διατηρήσουν τη μετα-
βλητότητα σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Παράλληλα, δεν αποκλείεται αρκετοί να
επιδιώξουν να «κλείσουν θέσεις» ακό-
μη και με μικρές απώλειες. Κλάδος-
κλειδί ο τραπεζικός -και λόγω αυξημέ-
νης βαρύτητας στάθμισης- με τον ομώ-
νυμο δείκτη να διορθώνει μεν 3,42% σε
διάστημα εβδομάδας, αλλά να αποδίδει
6,13% σε μηνιαίο και 21,44% από την αρ-
χή του έτους. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης
έχει δώσει σήμα εξόδου, το οποίο αναι-
ρείται με κλείσιμο υψηλότερα των 964
μονάδων. Αν επιστρέψουν οι πωλητές,
οι στηρίξεις θα είναι στις 900 - 893, ενώ
η «μητέρα των μαχών» θα δοθεί στις
855 μονάδες. Και από τον δείκτη υψη-
λής κεφαλαιοποίησης ημερήσιο σήμα

εξόδου, το οποίο αναιρείται με επιστρο-
φή και κλείσιμο υψηλότερα των 2.384
μονάδων. Επιβεβαιωμένο κλείσιμο χα-
μηλότερα των 2.178 - 2.158 μονάδων

(συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών)
θα μεταφέρει την αντιπαράθεση αγορα-
στών - πωλητών στην επόμενη στήριξη
των 2.090 μονάδων.

Η Μυτιληναίος επεκτείνει
τη δραστηριότητά της 
στα έργα ηλιακής 
ενέργειας στη Νότια Κορέα

Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε την ολοκλήρω-
ση της κατασκευής φωτοβολταϊκού έργου
ισχύος 1.55Mw στην περιοχή Yangpyung-gun
στη Νότια Κορέα από τον Τομέα Ανάπτυξης
Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης
Ενέργειας (RSD). Το έργο αυτό αποτελεί το
πρώτο έργο της Μυτιληναίος στη Νότια Κορέα
και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Ασίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον
Τομέα RSD, καθώς αποτελεί μία από τις λίγες
ευρωπαϊκές εταιρείες με επιτυχή διείσδυση
στην αγορά της Ασίας. 

Το έργο Yangpyung-gun εξασφάλισε την
τιμή ταρίφας KRW 119000/MWh (~US$
100/MWh) μέσω ανταγωνιστικής προσφοράς
που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.
Μετά την ολοκλήρωσή του αναμένεται να πα-
ράγει ετησίως 2.000 πιστοποιητικά ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας (REC) που θα πω-
λούνται στην Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης της
Κορέας βάσει 20ετούς συμφωνίας αγοράς
(offtake agreement - PPA).

Νέος CEO στη 
ΔΕΛΤΑ ο Χρήστος Τσόλκας
Ο Χρήστος Τσόλκας αναλαμβάνει διευθύνων
σύμβουλος στην εταιρεία ΔΕΛΤΑ από 28 Μαρ-
τίου 2022, όπως ανακοίνωσε η Vivartia. Ο Χρή-
στος Τσόλκας είναι στέλεχος με σημαντική
εμπειρία έχοντας αναλάβει επί σειρά ετών
υψηλές θέσεις σε μεγάλους πολυεθνικούς
οργανισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Attica Bank: Στο 24,57% 
το ποσοστό της Rinoa

Σε συνέχεια της από 30/12/2021 ανακοί-
νωσής της, η Τράπεζα ενημερώνει το επεν-
δυτικό κοινό, κατόπιν των σχετικών γνωστο-
ποιήσεων της εταιρείας Rinoa LTD και του
Christian Udo Schoening, περί σημαντικών
μεταβολών σε δικαιώματα, ότι με την ολο-
κλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφα-
λαίου της Τράπεζας και κατά την
23/12/2021, το ποσοστό επί του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Rinoa
LTD, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας,
διαμορφώνεται σε 9,87%, το οποίο αντιστοι-
χεί σε 120.861.838 δικαιώματα ψήφου κοι-
νών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου
1.224.229.445, ενώ επίσης ασκεί έμμεσο
έλεγχο σε ποσοστό 14,70%, το οποίο αντι-
στοιχεί σε 179.930.027 δικαιώματα ψήφου
(κατοχής του ΤΜΕΔΕ), ήτοι συνολικά ελέγ-
χει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 24,57%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Trastor μέσα στο 2021 υλοποίησε τρεις νέες επενδύσεις σε ακί-
νητα (γραφειακοί χώροι, logistics και οικόπεδο), ενώ προχώρησε
στην πώληση δέκα ακινήτων (7 πρατηρίων υγρών καυσίμων και 3
καταστημάτων και γραφειακών χώρων). Έτσι, στις 31/12/2021 το
χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας περιλάμ-
βανε 56 ακίνητα με αξία αποτίμησης 304,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, εν-
τός του 2021 η εταιρεία επένδυσε ποσό ύψους 2,8 εκατ. ευρώ για
την απόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, η οποία
έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο (logistics) με αξία αποτίμησης 3
εκατ. ευρώ κατά την 31η/12/2021 και μία εκ των θυγατρικών της
επένδυσε σε οικόπεδο με αξία αποτίμησης 1 εκατ. ευρώ κατά την
31η/12/2021, για την ανέγερση επαγγελματικών αποθηκών, σύγ-
χρονων προδιαγραφών. Ως εκ τούτου, την 31η/12/2021 η συνολική

αξία αποτίμησης των 59 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (εταιρείας και θυγατρικών της) ανερχόταν στα 324,9
εκατ. ευρώ, έναντι 301,6 εκατ. ευρώ των 65 ακινήτων κατά την 31η/12/2020. Από την αναπροσαρμογή των ανωτέρω
επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου σε εύλογες αξίες, την 31η/12/2021, προέκυψαν κέρδη ύψους 16,9 εκατ. ευρώ.

Από διάφορους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών πε-
τρελαϊκών εταιρειών και διεθνών εμπόρων, κυρίως από τη Μέση Ανατο-
λή, τη Βόρεια Αφρική και τη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς όμως να περιορίζε-
ται μόνο στις περιοχές αυτές, προμηθεύεται αργό πετρέλαιο ο Όμιλος
Ελληνικά Πετρέλαια. Στο παραπάνω πλαίσιο μικρό μέρος των αναγκών
του (της τάξης του 10% έως 15%) καλύπτεται περιστασιακά από ρωσικό
αργό πετρέλαιο, το οποίο προμηθεύεται μέσω διεθνών εμπόρων και όχι
απευθείας από τη Rosneft, όπως σημείωσε η διοίκησή του στην πρό-
σφατη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για την παρουσίαση των αποτε-
λεσμάτων δ’ τριμήνου 2021 και των προοπτικών για τη φετινή χρονιά.
Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι οι παραγγελίες σε διεθνείς εμπόρους διενεργούνται όχι με βάση τη χώρα προέλευσης
του αργού, αλλά με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που πρέπει να έχει το αργό πετρέλαιο. Στο παραπάνω πλαίσιο
ένα μέρος των αναγκών καλυπτόταν από ρωσικό αργό, το οποίο μπορεί εύκολα να υποκατασταθεί.

ΕΛΠΕ για Rosneft: Από traders η προμήθεια σε πετρέλαιο

Trastor: Στα 324,9 εκατ. η αξία των επενδυτικών ακινήτων της

Στη μέγγενη της Ουκρανίας το χρηματιστήριο
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού
συγκεντρώσεων της ΕΕ, την εξαγορά της Ανώνυμης Ελλη-
νικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλειών «Η Εθνική» («Εθνική
Ασφαλιστική», Ελλάδα) από τη CVC Capital Partners SICAV
FIS S.A. («CVC», Λουξεμβούργο). Όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η Κομισιόν, η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει
υπηρεσίες ασφάλισης ζωής και ζημιών, υπηρεσίες διανο-
μής ασφαλιστικών προϊόντων και αντασφάλισης στην Κύ-
προ, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η CVC και οι θυγατρικές
της διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια και πλατφόρμες.
Η CVC ελέγχει διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου
του Ομίλου Hellenic Healthcare Group («HHG»), ο οποίος
παρέχει ιδιωτικές υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης
στην Κύπρο και την Ελλάδα. Η Επιτροπή διερεύνησε κατά
πόσον η συναλλαγή θα προκαλούσε σημαντική παρακώλυ-
ση του ανταγωνισμού στις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλισης
υγείας στην Ελλάδα και γενικά στις ιδιωτικές νοσοκομει-
ακές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Αττικής. Η Επιτροπή κα-
τέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εθνική Ασφαλιστική δεν θα
διέθετε επαρκή ισχύ στην αγορά για να αποκλείσει τα αντα-
γωνιστικά της HHG νοσοκομεία και ότι η HHG δεν θα είχε
οικονομικό κίνητρο για να αποκλείσει τις ασφαλιστικές
εταιρείες που ανταγωνίζονται την Εθνική Ασφαλιστική.

Ολοκληρώθηκε 
η εξαγορά της Αφάντου
από τον  Όμιλο Μήτση

Έπεσαν την προηγούμενη Πέμπτη οι υπογραφές για την
εξαγορά του ακινήτου στη Βόρεια Αφάντου (Γκολφ Αφάν-
του) της Ρόδου από τον Όμιλο Μήτση. Το deal έπεται της με-
ταβίβασης του «φιλέτου» της Ρόδου από το Ταμείο Αξιοποί-
ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στον
Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Μερκούριο Αγγελιάδη τον
περασμένο Δεκέμβριο. Ο Έλληνας ομογενής πλειοδότησε
στον σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ με όχημα την εταιρεία
MA Aggeliades Hellas έναντι 26,9 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά
αυτή σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης μιας από τις πιο
πολυσυζητημένες και πολυαναμενόμενες επενδύσεις των
τελευταίων ετών, η οποία θα καταστήσει το Νησί των Ιππο-
τών έναν νέο προορισμό γκολφ. Σύμφωνα με το αρχικό
business plan του ομίλου, οι επενδύσεις για την αξιοποίηση
της έκτασης αναμένεται να διαμορφωθούν σε 400 εκατ. ευ-
ρώ και προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη τριών ξενο-
δοχείων υψηλών προδιαγραφών, μιας μαρίνας, ενός shop-
ping center, τουριστικών κατοικιών και γηπέδων γκολφ για
τους λάτρεις του αθλήματος.

Epsilon Net: Άλμα 222% 
στα καθαρά κέρδη το 2021

Ισχυρά αποτελέσματα σημείωσε το 2021 ο Όμιλος Εται-
ρειών Epsilon Net, ο οποίος συνέχισε να υλοποιεί με συνέ-
πεια το επενδυτικό του πλάνο έχοντας ως άξονες: Α) την
επίτευξη ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης. Ειδικότερα, το 2021
ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 133% και τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους κατά 222%. Η εντυπωσιακή αυτή
επίδοση στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου προήλθε τόσο
μέσα από τον σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω
του 50%) όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορών.
Β) Τη σημαντική αύξηση της ενεργής εγκατεστημένης πε-
λατειακής βάσης με περισσότερους από 100.000 πελάτες,
στους οποίους παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, κατάλληλα
προσαρμοσμένες στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης και
στις ειδικές ανάγκες κάθε κάθετης αγοράς.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Minetta: Βραβείο Silver 
στα Digital Finance Awards 

Με το βραβείο Silver στην ενότητα «Best Mobile
App» των Digital Finance Awards 2022 διακρίθη-
καν η Minetta Ασφαλιστική και η RDC Informatics
για την εφαρμογή κινητών τηλεφώνων Minetta
Mobile App. Η αναγνώριση της αξίας της εφαρμο-
γής αναδείχτηκε ύστερα από αξιολόγηση στην
οποία συμμετείχαν τα 74 διακεκριμένα μέλη της
κριτικής επιτροπής του θεσμού. Η τελετή απονο-
μής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Φεβρουα-
ρίου στο Hotel Sofitel στον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών. Το Mobile App της Minetta αποτελεί την
κορωνίδα ψηφιακής εξυπηρέτησης για το οικο-
σύστημα πελατών και συνεργατών της, καθώς και
μοναδικό έργο ψηφιακού μετασχηματισμού στην
ασφαλιστική αγορά. Σε αυτό, όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία, έχουν ενθυλακωθεί σύγχρονες ψηφια-
κές υπηρεσίες που υποστηρίζουν πελατοκεντρι-
κά τον κύκλο πώλησης και τη διάθεση ασφαλιστι-
κών προϊόντων. Παράλληλα, παρέχεται άμεση και
εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης
πελατών της Minetta Ασφαλιστικής.

PCS ΑΕ: Fintech of the Year 
με ένα χρυσό και έξι αργυρά μετάλλια

Οκτώ βραβεία απέσπασε στα Digital Finance
Awards 2022 η PCS και αναδείχτηκε «Fintech of
the Year». Όπως επισήμανε η εταιρεία, η εξαιρε-
τική πορεία της το 2021 επιβραβεύτηκε με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο. Η εταιρεία, μέλος του ομί-
λου Epsilon Net, τιμήθηκε με τα εξής βραβεία:
Grand Award - «Fintech of the Year», Gold Award
στην κατηγορία Best Digital Initiative for Pension
Products, Silver Award στην κατηγορία Best Co-
re System Project, Silver Award στην κατηγορία
Best Digital Initiative for Investments’ Products,
Silver Award στην κατηγορία Best Insurtech So-
lution, Silver Award στην κατηγορία Best Finan-
cial Performance Initiatives - Silver Award, Sil-
ver Award στην κατηγορία Digital Insurance / Mi-
scellaneous και Silver Award στην κατηγορία
Best Private Banking / Wealth Management Di-
gital Management.

Bwin: Πέντε νέα
γήπεδα σε όλη την Ελλάδα

Tην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων συ-
νολικής επιφάνειας άνω των 8.000 τμ σε πέντε
πόλεις της Ελλάδας συνεχίζει η bwin. Η εταιρεία,
σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το παιδί»,
τα τελευταία δύο χρόνια έχει δημιουργήσει πέντε
γήπεδα σε όλη την Ελλάδα και ανανεώνει τις δρά-
σεις της για την ανακατασκευή χώρων άθλησης.
Το διεθνές στοιχηματικό brand έχει στόχο να με-
γαλώσει το αθλητικό κίνημα, δίνοντας έμφαση
στο κοινωνικό του πρόσωπο. «Κάθε ταξίδι και έμ-
πνευση, κάθε σταθμός κι ένα νέο γήπεδο!», δηλώ-
νει χαρακτηριστικά. 
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DG Comp: «Πράσινο φως»
στην εξαγορά Εθνικής
Ασφαλιστικής από CVC

ΕΑΒ: Νέες συμβάσεις 233,9 εκατ. 
δολαρίων με Lockheed Martin

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ (ΕΑΒ ΑΕ) υπέ-
γραψε με τη Lockheed Martin Aeronautics δύο συμβάσεις
συνολικής αξίας 118,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν εργα-
σίες συμπαραγωγής μαχητικών F-16 για τρίτους πελάτες
της Lockheed Martin. Επίσης, υπέγραψαν και τη σύμβαση
για την αναβάθμιση των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας σε
επίπεδο Viper αξίας 97,5 εκατ. δολαρίων. Συνολικά δηλαδή
η ΕΑΒ ανέλαβε έργο 233,9 εκατ. από τη Lockheed Martin. Η
ΕΑΒ συναρμολογεί/κατασκευάζει το 30% των αεροσκαφών
F-16 για τη διεθνή αγορά και για κάποια τμήματα είναι μο-
ναδικός υποκατασκευαστής της Lockheed Martin Aero.
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Εκτός από Μουντιάλ, και 
Ολυμπιακούς Αγώνες η Ρωσία

Ε
μπρός στη γενική κατακραυγή η FIFA σύρ-
θηκε στην κυριολεξία να αποκλείσει τη
Ρωσία από το Μουντιάλ του 2022 που θα γί-
νει τον προσεχή χειμώνα στο Κατάρ (21

Νοεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου), αφού δεν πέρασαν τα
διάφορα «τεχνάσματα» του προέδρου της Τζιάνι Ιν-
φαντίνο, ο οποίος ήθελε τιμωρίες-ιμιτασιόν λόγω
της γνωστής φιλίας του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Μά-
λιστα, αρνήθηκε ο Ινφαντίνο να επιστρέψει το «πα-
ράσημο φιλίας» στον Ρώσο πρόεδρο. Πέρα από τη FI-
FA, και η UEFA πήρε απόφαση για αποκλεισμό κάθε
ρωσικής ομάδας από τις δικές της διοργανώσεις,
όπως την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που επρόκειτο να παίξει
εναντίον της Λειψίας για το Europa League.

Η Ρωσία θα έπαιζε αγώνες μπαράζ με την Πολωνία
και, αν προκρινόταν, θα αντιμετώπιζε τον νικητή του
ζευγαριού Τσεχία - Σουηδία στον δρόμο για τα τελικά
του Μουντιάλ. Και οι τρεις χώρες ωστόσο αρνήθηκαν
να βρεθούν αντιμέτωπες με τους Ρώσους. Όπως μό-
νο η «Political» έγραψε, ο δυτικός παράγοντας
άσκησε φοβερές πιέσεις τόσο στην παγκόσμια συ-
νομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIFA) όσο και στην ευ-
ρωπαϊκή (UEFA) να αποβληθεί η Ρωσία. Σύμφωνα με

νέες πληροφορίες από τη Νιόν, οι πιέσεις αφορού-
σαν και στον τρόπο με τον οποίο ανατέθηκε στη Ρω-
σία η διοργάνωση του Μουντιάλ του 2018 και στο Κα-
τάρ αυτό του 2022. Τότε το υπουργείο Δικαιοσύνης
των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το αποτέλεσμα της ψηφο-
φορίας ήταν προϊόν απάτης και χρηματισμού των με-
λών της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA προκει-
μένου να ψηφίσουν υπέρ της ρωσικής και της κατα-
ριανής υποψηφιότητας. Μάλιστα, είχε φυλακιστεί
για αυτό ο τότε αντιπρόεδρος της FIFA Τζακ Γουόρ-
νερ.

Από εκεί και πέρα, η ΔΟΕ του Γερμανού προέδρου
Τόμας Μπαχ, συνήθως απρόθυμη να σχολιάσει γεω-
στρατηγικά ζητήματα, διέταξε τις ομοσπονδίες όλου
του κόσμου να απαγορεύσουν την παρουσία Ρώσων
αθλητών σε κάθε διοργάνωση, άρα τους θέτει και
εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Η EuroLeague, αφού
«πάγωσε» τη συνεργασία της με τη ρωσική τράπεζα
VTB, πέταξε έξω τις ρωσικές ομάδες. Έξω και αυτές
του μπασκετικού EuroCup και Champions League.
Όλοι οι Αμερικανοί μπασκετμπολίστες εγκαταλεί-
πουν τις ρωσικές ομάδες μπάσκετ με απόφαση του
State Department. Η UEFA και η γερμανική Σάλκε

κατήγγειλαν τις συμφωνίες τους με τον ρωσικό κο-
λοσσό φυσικού αερίου Gazprom και η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ με την αεροπορική εταιρεία Aeroflot. Ο
τελικός του Champions League μεταφέρθηκε από
την Αγία Πετρούπολη στο Παρίσι. Η παγκόσμια συνο-
μοσπονδία αυτοκινήτου αφαίρεσε από το καλεντάρι
της τους αγώνες Φόρμουλα 1 από το Σότσι. Το γερμα-
νικό τηλεοπτικό δίκτυο Magenta Sport αρνήθηκε να
μεταδώσει τον αγώνα μπάσκετ Μπάγερν - Ζενίτ.

Το αγγλικό κράτος ανάγκασε τον ιδιοκτήτη της
Τσέλσι, τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, να
παραδώσει τις μετοχές του. Η παγκόσμια συνομο-
σπονδία Τζούντο επίσης ανέστειλε την ιδιότητα του
επίτιμου προέδρου και πρεσβευτή από τον Βλαντίμιρ
Πούτιν. Τέλος, η παγκόσμια συνομοσπονδία βόλεϊ
αφαίρεσε από τη Ρωσία το World League.

Απόφαση-κόλαφος της FIFA
έστω και με βαριά καρδιά, σε κλοιό 
ο ρωσικός αθλητισμός από τη ΔΟΕ



Με τη νίκη του 2-0 επί του ΟΦΗ
στο Φάληρο ο Ολυμπιακός ξέφυγε
13 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, που
έμεινε στο 1-1 με τον Ιωνικό στην
Τούμπα, και δεν φτάνει ένα θαύμα
για να το χάσει. 

Ωστόσο, το γεγονός της ημέρας
ήταν το 3-0 σε μισή ώρα αγώνα του
Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ στο
«Απόστολος Νικολαΐδης», που του
εξασφάλισε θέση στα play offs και
προκάλεσε νέες αναταράξεις στην
« Ένωση», που φτάνουν ακόμα και
στη λύση της συνεργασίας με τον
Αργύρη Γιαννίκη. Η ΑΕΚ έχει εξ
αναβολής αγώνα αύριο με τον ΠΑΟΚ
στο ΟΑΚΑ. Στο τελευταίο ματς της
κανονικής σεζόν, οι «πράσινοι» θα
αντιμετωπίσουν τον Ατρόμητο στο
Περιστέρι. Επίσης μεγάλο γεγονός
ήταν η νίκη 2-0 του Άρη σε ματς «do
or die» με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Είναι μέσα στα πράγματα για να πά-
ρει μέρος στα play offs, στο μίνι
πρωτάθλημα που ακολουθεί με στό-

χο την έξοδο στην Ευρώπη. Αν του
επιστραφούν και οι έξι βαθμοί τιμω-
ρίας, ο Άρης έχει καπαρώσει θέση.

ΠΑΟ… Ευρώπη, χαμός στην ΑΕΚ Ο Κώστας Τσιμίκας 
3ος Έλληνας με κούπα

Ο Κώστας Τσιμίκας έγινε ο τρίτος Έλληνας πο-
δοσφαιριστής που σήκωσε κούπα στην Αγγλία,
στον τελικό του League Cup, Λίβερπουλ - Τσέλσι
0-0 (11-10 στα πέναλτι). Ο πρώτος ήταν ο Θοδωρής
Ζαγοράκης το 2000 με τη φανέλα της Λέστερ, 2-1
την Τρανμίρ στον τελικό. Την προηγούμενη χρο-
νιά ο Ζαγοράκης είχε χάσει με τη Λέστερ 1-0 από
την Τότεναμ στον τελικό. Ο Σωκράτης Παπαστα-
θόπουλος σήκωσε κούπα με την Άρσεναλ το
2020, 2-1 την Τσέλσι.

Τεντόγλου πρώτος με παράπονα

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης στο τριπλούν Μίλτος
Τεντόγλου, όπως ήταν αναμενόμενο, πρώτευσε
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο
ΣΕΦ, με άλμα στα 8,20 μ. Ωστόσο, εξέφρασε δί-
καια παράπονα για το ταρτάν του ΣΕΦ: «Μπορού-
σα πολύ παραπάνω σήμερα. Ένιωθα κάπως καλά.
Κάπως σαν να μην μπορούσα να το ελέγξω ένιω-
σα. Αν ήταν καλό το στάδιο, θα έκανα παραπάνω
άλματα. Το στάδιο αυτό ούτε για επιδόσεις ούτε
για τίποτα είναι».

Πρόταση γάμου 
στο «Καραϊσκάκης»

Από τα ωραία που μπορούν να συμβούν και
στα ελληνικά γήπεδα. Στο γήπεδο «Καραϊσκά-

κης» λίγο πριν από το ματς του Ολυμπιακού με
τον ΟΦΗ, ένας φίλος της ομάδας έκανε πρόταση

γάμου στη σύντροφό του. Η πρόταση, ευτυχώς για
αυτόν, είχε θετική εξέλιξη, αφού η κοπελιά δέχτηκε
να τον παντρευτεί. Το ζευγάρι αποθεώθηκε από την
κερκίδα και πάει εκκλησία.

Μεγαλείο κερκίδας 
για Σάκχοφ, Αραούχο

Δύο ήταν τα γεγονότα που σημάδεψαν το
ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, εκτός από το εμ-
φατικό 3-0. Το ένα, ότι χειροκροτήθηκε ο Ου-
κρανός μέσος της «Ένωσης» Γεβγένι Σάκχοφ
που εμφανίστηκε με μπλουζάκι και σύνθημα
«Σταματήστε τον πόλεμο, βοηθήστε μας». Και ο
Σέρχιο Αραούχο, επίσης της « Ένωσης», που
χειροκροτήθηκε από την κερκίδα, καθότι μερι-
κές μέρες νωρίτερα έστειλε το βραβείο για το
καλύτερο γκολ στην οικογένεια του δολοφονη-
μένου Άλκη. 

Ολόκληρη η ποδοσφαιρική ομάδα της Ντιναμό
Κιέβου παράτησε το ποδόσφαιρο και ντύθηκε
στο χακί, για να πολεμήσει τους Ρώσους εισβο-
λείς στο μέτωπο. Φωτογραφήθηκαν, μάλιστα, με
στρατιωτικά ρούχα, κρατώντας όπλα στα χέρια.
Το ίδιο και αυτοί της Σαχτάρ Ντονέτσκ. Έδειξαν
ότι σε αυτή τη μάχη για την ελευθερία της χώρας
τους κανένας δεν περισσεύει.

Αποθεώθηκε 
στην Τούμπα 
ο Τσιγκρίνσκι

Το κοινό της Τούμπας, με ελάχιστη παρουσία οργανωμένων στην κερκίδα, αποθέωσε τον
Ουκρανό Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι του Ιωνικού. Τόσο στην αρχή, όταν εισήλθε στο γήπεδο με την
ουκρανική σημαία, αλλά ακόμα και όταν ο Ιωνικός ισοφάρισε και την πρότεινε προς την
κερκίδα. Καταχειροκροτήθηκε και ανταπέδωσε με μια βαθιά υπόκλιση.
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Στα χακί Ντιναμό Κιέβου, Σαχτάρ
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Συνέντευξη 
στη Δήμητρα

Δάρδα

Η
πολυτάλαντη κόρη του διανοούμενου Αιμίλιου Έδεν, η ερμηνεύ-
τρια που κατέκτησε το Ηρώδειο στα 16 της, μάγεψε με τη φωνή της

τη Λυρική Σκηνή και την Επίδαυρο, αποθεώθηκε σε Ελλάδα και
εξωτερικό με θρυλικές συνεργασίες, ετοιμάζεται για το απόλυτο

μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Η ταλαντούχα Αναστασία Έδεν, σε συνεργα-
σία με τον συνθέτη Άρη Βλάχο θα… ροκάρει με Adele, Robbie Williams, David
Bowie αλλά και επιτυχίες των Δήμητρας Γαλάνη, Άλκηστι Πρωτοψάλτη, Τάνιας

Τσανακλίδου και Μαρίκας Νίνου, σε ένα μαγικό συναυλιακό ταξίδι γεμάτο
ονειρικά τραγούδια. Το άλλοτε παιδί-θαύμα μίλησε στην «Political» και απο-
κάλυψε τη ζωή της.

Θα περίμενε κανείς με πατέρα εικαστικό και ποιητή να αγαπήσετε τα
χρώματα και τις λέξεις.
Η μητέρα μου αναγνώρισε πως είχα κλίση στη μουσική και με μύησε από
τα 6 μου! Η Τέχνη, βέβαια, ήταν μια καθημερινότητα στην οικογένειά μου,

με τους στενούς φίλους του πατέρα μου Ανδρέα Καραντώνη, Γιάννη
Τσαρούχη, Νίκο Καρούζο και Οδυσσέα Ελύτη να κάνουν μαγικές κου-
βέντες στο σπίτι μας.

Θυμάστε τον Οδυσσέα Ελύτη;
Ήμουν 3 ετών όταν με πρωτοπήρε αγκαλιά και είπε στον πατέρα μου:
«Αιμίλιε, τα σπουδαιότερα ποιήματά σου είναι τα παιδιά σου»!

Πρώτη εμφάνιση στο Ηρώδειο σε ηλικία μόλις 16 χρόνων!
Ήταν σε παράσταση του Νίκου Κούνδουρου. Ο κορυφαίος δημιουρ-
γός ήταν παραπάνω από στενός οικογενειακός φίλος, η αδερφή μου
κι εγώ μεγαλώσαμε μαζί του. Με βοήθησε πολύ στα πρώτα μου βή-
ματα.

Το κεφάλαιο «Μάνος Ελευθερίου».
Ηχογραφήσαμε τα άλμπουμ «Αυτά τα χείλη» και «Κάψτε το σπίτι»
σε στίχους του και σε μουσική του Άρη Βλάχου. Το δεύτερο, μάλι-
στα, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Αγάπησε πολύ αυτή τη δισκογρα-

φική δουλειά και πρόσθεσε πρωτότυπα κείμενα που είχε γράψει
ειδικά για εμάς. Μας χάρισε μια πνευματική περιουσία ανεκτίμητη.

Στα παρασκήνια της συνεργασίας;
Στις συναντήσεις μας στο σπίτι του, αντιδρούσε με χαρά και ενθου-
σιασμό στην ακρόαση των ντέμο που του πηγαίναμε. Έλεγε χαρα-
κτηριστικά «καλώς τα μωρά» και μας έδειχνε τις απίθανες συλλογές
που είχε, γιατί ήταν δεινός συλλέκτης.

Το τραγούδι σας που «ντύνει» την επιτυχημένη σειρά «Η Γη της
Ελιάς» έχει γίνει μεγάλη επιτυχία.
Αγαπήθηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή που κυκλοφόρησε. Μαγική
ήταν η στιγμή της ηχογράφησης, είχαμε μια έκρηξη δημιουργίας και
ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή μας με τον Άρη Βλάχο.

Διαθέτετε άφθονο μπρίο. Θα δοκιμάζατε ένα πέρασμα 
από την υποκριτική;
Ναι, θα ήθελα να παίξω σε ένα μιούζικαλ ή σε τηλεοπτική σειρά.

Ένα μουσικό ριάλιτι «χτίζει» καριέρα σε ταλαντούχα παιδιά;
Ένα σόου από μόνο του δεν σε κάνει καλλιτέχνη. Ο μόνος τρόπος για εξέ-
λιξη είναι η σκληρή δουλειά, η μελέτη, η συνεύρεση με άλλους συναδέλ-

φους και η τριβή με τη σκηνή.

Έχετε δεχτεί κακοποιητικές συμπεριφορές σε συνεργασίες;
Είναι ένα ευαίσθητο θέμα αυτό. Ναι, έχω έρθει σε δύσκολη θέση με συμπε-
ριφορές που βίωναν συνάδελφοι, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις κι εγώ.

Αυτά, όμως, δεν έχουν καμία σχέση με το θέατρο και τη μουσική. Η εξουσία
δεν είναι στοιχείο της Τέχνης.

Τι ετοιμάζετε επαγγελματικά;
Μια μουσική παράσταση για το καλοκαίρι, με τραγούδια από το ελληνικό και το ξέ-
νο ρεπερτόριο, πάντα με τις εκρηκτικές ενορχηστρώσεις του Άρη, με έντονη θεα-
τρικότητα και με μια διάθεση που καταφέρνει να ενώσει σε μια μουσική βραδιά την
Adele, τον Robbie Williams, τον David Bowie και να μας ταξιδέψει μέχρι τους δι-
κούς μας, Δήμητρα Γαλάνη, Άλκηστι Πρωτοψάλτη, Τάνια Τσανακλίδου και Μαρίκα

Νίνου. Ένα μαγικό ταξίδι για τις υπέροχες καλοκαιρινές νύχτες που έρχονται. 

Το «φαινόμενο»
Αναστασία  Έδεν

Η πολυτάλαντη
μουσικός μίλησε
στην «Political»
και αποκάλυψε 
τη ζωή της



Ο γλυκός μπαμπάς

«Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά;» αναρωτήθη-
κε ο Φοίβος Δεληβοριάς. Προβληματισμένος με
τις απορίες της κορούλας του σχετικά με τον πό-
λεμο που ξέσπασε στην Ουκρανία, ο δημοφιλής
ερμηνευτής μοιράστηκε δημόσια την προσωπική
του αγωνία. «Τις τελευταίες μέρες, όλως τυχαίως,
διαβάζω στην κόρη μου τον “Μεγάλο περίπατο
του Πέτρου”. Χθες βράδυ, το έκανα μ’ έναν κόμπο
στον λαιμό. Ρωτούσε τα αναπόφευκτα και εγώ
απαντούσα αποφεύγοντας. Λες και δεν τα κατα-
λαβαίνει όλα», έγραψε σκεπτικός στο Instagram.

Μάθε τέχνη

Παράτησε το θέατρο, έγινε μαραθωνοδρόμος
και στα 42 του αποφάσισε να μάθει πιάνο και να
διαβάζει μουσική. Ο πολυτάλαντος πρωταγωνι-
στής Θανάσης Αλευράς μηδένισε αιφνίδια το
κοντέρ της ζωής και της καριέρας του, ξεκινών-
τας από την αρχή ένα απίθανο ταξίδι στην τέχνη:
«Αποφάσισα να μάθω πιάνο και να διαβάζω
μουσική. Τώρα; Ναι, τώρα. Με βοηθάει στο διά-
βασμα η βαφτιστήρα μου, 11 χρονών! Έκλεισα
καιρό τώρα την τηλεόραση και τα αυτιά μου στη
ρύπανση των ανθρώπων».

Ένα μικρό ατύχημα έστειλε στα
επείγοντα του νοσοκομείου την
Κατερίνα Παπουτσάκη. Μετά τις
απαραίτητες εξετάσεις, οι θερά-
ποντες γιατροί τοποθέτησαν νάρ-
θηκα στο μικρό δάχτυλο του χε-
ριού της, με την ίδια να αγωνιά:
«Έπεσα, μπούφος, και έχω λίγο
άγχος για το αν θα προλάβω και
αν θα είμαι ok στην παράσταση».
Πράγματι, ήταν συνεπής στην
«Αυλή των θαυμάτων», αλλά ο
πόνος, πόνος.

Με μπαταρισμένο
χέρι

Ε
ντυπωσιακή η Ελεονώρα Μελέτη στον ρομαντικό γάμο της
κουνιάδας της Θεοδώρας Μαροσούλη με τον Κωνσταντίνο
Λεμονή. Η οικοδέσποινα του Mega μαζί με τον σύζυγό της

Θοδωρή Μαροσούλη (αδελφός της νύφης) και την κορούλα τους
Αλεξάνδρα μονοπώλησαν τα φλας στη γαμήλια τελετή, ενώ στη δε-
ξίωση που ακολούθησε, δεν σταμάτησαν να χορεύουν. Η δημοσιο-
γράφος ανάρτησε φωτογραφίες από το after wedding party, ποζά-
ροντας με το εκπληκτικό μαύρο sparkly μάξι φόρεμά της, που συν-
δύασε με ίδιου χρώματος chunky πέδιλα και σκουλαρίκια, που έκα-
ναν αντίθεση με τα ξανθά καρέ μαλλιά της. Ο Θοδωρής Μαροσού-
λης επέλεξε για την περίσταση μαύρο skinny κοστούμι, ενώ η μονά-
κριβή τους εμφανίσθηκε με σκουρόχρωμο παλτό και σκοτσέζικη
καρό φούστα. Η δημοφιλής παρουσιάστρια εμφανίσθηκε ορεξάτη
στον πλούσιο μπουφέ, ενώ φωτογραφήθηκε τη στιγμή που έτρωγε
με ευχαρίστηση ένα κομμάτι από τη νοστιμότατη τούρτα!

ΕΕτοιμάζεται για το καλοκαίρι
«Δάκρυα και ιδρώτας» για τη Νάνσυ Παραδεισανού, όπως λέει
και το τραγούδι του Σάκη Ρουβά. Η πληθωρική δημοσιογράφος
επιθυμεί το φετινό καλοκαίρι να κάνει εμφάνιση «μπόμπα» στις
παραλίες και ρίχτηκε στη μάχη απώλειας των περιττών κιλών, με
σκληρό πρόγραμμα γυμναστικής, για να αποκτήσει κορμί-φέτες.
«Ενενήντα πέντε μέρες για το καλοκαίρι! Πάμε να βάλουμε λίγα
ακόμα όρια στον εαυτό μας», ανέφερε, ποζάροντας στο
γυμναστήριο.

Ο μόλις λίγων μηνών κανακάρης της Μάρας
Δαρμουσλή ταλαιπωρεί τη διάσημη μαμά του.
Ο Τσατσάκης τζούνιορ θέλει αγκαλιές και παι-
χνίδια, ενώ για ύπνο ούτε λόγος: «Είναι η τέ-
ταρτη φορά σήμερα που αποκοιμήθηκες, με
τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Όποτε τόλ-
μησα να σε ξαπλώσω, τινάχτηκες, λες και σ’
άφηνα στο κρεβάτι του φακίρη!», ανέφερε η
ηθοποιός, προσθέτοντας πως είναι εξαντλη-
μένη από την αϋπνία.
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Γαμήλιες χαρές

Άυπνη με τον μπέμπη



Π
ολύ συχνά συμβαίνει να μεταδίδονται
μυκητιάσεις μέσα από τη χρήση προσω-
πικών αντικειμένων άλλων ανθρώπων,
ακόμα και αν αυτοί είναι μέλη της ίδιας

οικογένειας. Αν και ορισμένες συνήθειες, όπως η
ανταλλαγή παπουτσιών, είναι γνωστοί τρόποι μετα-
φοράς μολυσματικών παραγόντων, υπάρχουν και
άλλοι για τους οποίους σπανίως γίνεται λόγος. 

«Το δέρμα φιλοξενεί δισεκατομμύρια μικροορ-
γανισμούς. Το σύνολο αυτών αποτελεί το μικρο-
βίωμα του δέρματος. Περιλαμβάνει βακτήρια και
μύκητες και είναι μοναδικό σε κάθε άνθρωπο.
Όταν οι πληθυσμοί τους βρίσκονται σε ισορροπία,
προστατεύουν τον οργανισμό από εξωτερικές επι-
θέσεις. Όταν, όμως, αναπτύσσονται ταχύτερα από
το φυσιολογικό, δημιουργούν προβλήματα», μας
εξηγεί η βιοπαθολόγος - μικροβιολόγος δρ Ελένη
Μπαλαμπάνη. Μεταξύ αυτών είναι κι ένας ζυμο-
μύκητας που ονομάζεται Candida. Όταν υπερπολ-
λαπλασιάζεται, προκαλεί εξάνθημα. 

Η καντιντίαση εμφανίζεται συχνότερα σε περιοχές
του σώματος που είναι πιο ζεστές και υγρές, όπως οι
μηροβουβωνικές πτυχές, οι μασχάλες, τα νύχια των
χεριών και ο βλεννογόνος του στόματος. Στις γυναί-
κες μπορεί να εμφανιστεί και κάτω από το στήθος ή
ακόμα και στον κόλπο. Τα συμπτώματα μιας μόλυν-
σης από ζυμομύκητες ποικίλλουν ανάλογα με το πώς
και πού παρουσιάζεται. Κοινά συμπτώματα είναι η
ερυθρότητα και το αίσθημα καύσου ή κνησμού. 

Τα δερματόφυτα είναι ένα άλλο είδος μυκήτων,

τα οποία προσβάλλουν το δέρμα, το τριχωτό της
κεφαλής και τα νύχια κυρίως των κάτω άκρων. Σε
αυτά ξενιστής μπορεί να είναι ένα ζώο (σκυλάκι,
γατάκι, κουνελάκι κ.λπ.) ή άνθρωπος. Ο πιο συ-
χνός τύπος μυκητίασης είναι το λεγόμενο «πόδι
του αθλητή». Αυτός επηρεάζει κυρίως το δέρμα

ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, το οποίο γίνεται
λευκό και αρχίζει να ξεφλουδίζει. 

Τέτοιου είδους λοιμώξεις εμφανίζονται συχνό-
τερα σε όσους περπατούν ξυπόλυτοι στην παραλία
ή στα αποδυτήρια και τα κοινόχρηστα ντους. Η
ονυχομυκητίαση είναι επίσης συχνή και προσβάλ-
λει συνηθέστερα τα νύχια των ποδιών (αλλά και
των χεριών), τα οποία γίνονται κίτρινα και παχιά
και σπάνε εύκολα. Γνωστοί είναι και εκείνοι που
δημιουργούν προβλήματα στα γεννητικά όργανα,
προκαλώντας κολπίτιδες. 

«Οι πετσέτες προσφέρουν το τέλειο περιβάλ-
λον τόσο για την ανάπτυξη βακτηρίων και άλλων
μικροοργανισμών, όσο και για τον πολλαπλασια-
σμό τους, αφού παραμένουν συνήθως υγρές σε
ένα ζεστό περιβάλλον. Η εσφαλμένη χρήση τους
από το ίδιο το άτομο μπορεί να γίνει αιτία μόλυν-
σης σε διάφορα σημεία του σώματος, συμπερι-
λαμβανομένου του προσώπου», τονίζει η δρ
Μπαλαμπάνη. Η διάγνωση γίνεται από δερματο-
λόγο και ύστερα από εργαστηριακές εξετάσεις,
ταυτοποιείται μέσω της καλλιέργειας ο μύκητας
και δίδεται η σωστή θεραπεία.
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kpapakosto@yahoo.gr

Η ανταλλαγή παπουτσιών είναι 
ανάμεσα στους γνωστούς τρόπους 
μεταφοράς μολυσματικών παραγόντων

Συμβουλές πρόληψης
Αν δεν θέλετε να κολλήσετε μύκητες, θα
πρέπει να μη χρησιμοποιείτε πετσέτες άλ-
λων και να έχετε πάντα διαφορετικές πε-
τσέτες για το πρόσωπο, το σώμα και τα πό-
δια. Να τις αλλάζετε κάθε δυο τρεις ημέρες,
ειδικά τις πετσέτες του μπάνιου. Να απολυ-
μαίνετε βούρτσες και χτένες, και να εναλ-
λάσσετε τα ζευγάρια παπούτσια που φοράτε
κάθε δυο τρεις ημέρες για να προλαβαίνουν
να στεγνώσουν. Μη χρησιμοποιείτε τα ίδια
εργαλεία περιποίησης νυχιών, όπως ψαλι-
δάκια και νυχοκόπτες, με άλλους ή φροντί-
στε όσα δεν είναι μίας χρήσης να έχουν
αποστειρωθεί. Να στεγνώνετε καλά το δέρ-
μα μετά το μπάνιο. Να μην περπατάτε ξυπό-
λυτοι σε κοινόχρηστους χώρους, ειδικά σε
μέρη που είναι βρεγμένα ή υγρά. Να πλένε-
τε τακτικά τις κάλτσες, τα ρούχα και τα κλι-
νοσκεπάσματα.

Δρ Ελένη Μπαλαμπάνη,
βιοπαθολόγος - μικροβιολόγος 

Πώς κολλάμε μύκητες



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)
Για εσάς τους Κριούς ήρθε η στιγμή να βάλετε μια
άνω τελεία σε μια προσωπική υπόθεση. Είτε το
θέλετε είτε όχι, θα έχετε πάρα πολλά θέματα που
ζητούν να ολοκληρωθούν, λίγο πριν μπείτε στη
γενέθλια περίοδό σας, που θα έχετε νέα δεδομέ-
να, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα ξεκινήματα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια αρκετά πιεστική μέρα στα επαγγελματικά
σας, όπου όση προσπάθεια και να καταβάλετε, εί-
ναι σαν να γυρίζετε στο ίδιο σημείο. Κάντε ένα
διάλειμμα για να πάρετε μια ανάσα, πριν προσπα-
θήσετε εκ νέου. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς ο μήνας ξεκινά με μια επιστροφή σε ση-
μαντικά σας θέματα, όχι τόσο στο να τα ολοκλη-
ρώσετε όσο στο να κάνετε, από αύριο, ένα νέο
πρόγραμμα, που θα είναι απόλυτα σωστό για
εσάς. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θα πρέπει να αφήσετε στην άκρη τα παράπονα
και τις διεκδικήσεις και να δείτε με μεγαλύτε-
ρη ωριμότητα μια υπόθεσή σας, που θα σας αν-
ταμείψει, όταν είστε δίκαιοι και ξεκάθαροι. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα καλό είναι να κάνετε μια παύση σε θέ-
ματα που σας απασχολούν. Μπορεί να θεω-
ρείτε άδικες κάποιες συμπεριφορές που δέ-
χεστε από τους άλλους, αλλά σημασία έχει ότι
θα καταλάβετε ότι είχατε και εσείς μερίδιο
ευθύνης.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, ξεκινά μια νέα μέρα από
αύριο, με πολλές δυνατότητες και σίγουρα φωτει-
νές στιγμές. Σήμερα απλώς φροντίστε να είστε
ήρεμοι και κάνετε μια στρατηγική σε ένα νέο σας
σχέδιο. Όχι, όμως, δράση σήμερα, μόνο προγραμ-
ματισμό. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Φροντίστε σήμερα να είστε πιο συνεπείς με τις
καθημερινές σας ασχολίες, αλλά προσέξτε και
την υγεία σας, που μάλλον την έχετε επιβαρύ-
νει αρκετά το τελευταίο διάστημα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο μήνας ξεκινά με νέες προοπτικές για εσάς. Βέ-
βαια, σήμερα φροντίστε να είστε αρκετά προσεκτι-
κοί με την οικογένειά σας που, από ό,τι φαίνεται, εί-
ναι και ο τομέας που αυτή την περίοδο σας αγχώνει
όλο και περισσότερο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οι Τοξότες του δεύτερου και του τρίτου δεκαη-
μέρου θα έχετε στραμμένη την προσοχή σας σε
συζητήσεις και καταστάσεις που θέλουν την
απόλυτη προσοχή σας. Ίσως σήμερα να νιώσε-
τε ότι κάποια πρόσωπα δεν ήταν της απολύτου
εμπιστοσύνης σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο μήνας ξεκινά με κάποια παραπάνω έξοδα από
εκείνα που είχατε προγραμματίσει και σίγουρα
δεν θα πρέπει να γίνεστε απρόσεκτοι σε αυτόν
τον τομέα. Όσον αφορά ένα σημαντικό ζήτημα,
που χρειάζεται επικύρωση από οργανισμούς ή
τράπεζες, τα νέα είναι πολύ ευχάριστα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι μια μέρα που θα χρειαστεί να κάνετε ένα
σύντομο διάλειμμα από τα σημαντικά και τα
πράγματα που σας καθορίζουν αυτή τη χρονική
στιγμή. Έως αργά το βράδυ δώστε στον εαυτό
σας μια ευκαιρία για να δείτε τις καταστάσεις
διαφορετικά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, το μήνυμα του Μαρτί-
ου είναι σαφέστατο και έγκυρο. Θα έχετε
την προστασία του Δία, με ό,τι αυτό σημαί-
νει για τον καθένα από εσάς ξεχωριστά,
ανάλογα βέβαια και με το προσωπικό σας
ωροσκόπιο.
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Ο Μάρτιος ξεκινά με κάποια βάρη, από τους δύο
προηγούμενους μήνες του χρόνου, και έρχεται
να δώσει μια νέα σκυτάλη, στη γενικότερη

κατάσταση που επικρατεί. Σήμερα, αυτό που έχω να
επισημάνω είναι ότι για αρκετές ώρες η Σελήνη θα
έχει «κενή πορεία», οπότε καλό είναι να μη γίνουν
νέα ξεκινήματα από τις 04.00 έως τις 23.00, και το
σημαντικό είναι να κλείσουμε υποθέσεις που είναι σε
εκκρεμότητα, παρά να ανοίξουν νέα κεφάλαια. Από
αύριο, όμως, θα υπάρξει μια σαρωτική Νέα Σελήνη,
στην οποία θα αναφερθώ στις αυριανές προβλέψεις,
γιατί ανατρέπει όλο το σκηνικό και θεωρώ ότι είναι
μια πραγματική άνοιξη, με κάθε έννοια. Οι
δυνατότητες σήμερα των πλανητών για τα δώδεκα
ζώδια είναι οι εξής… 



Ο
πόλεμος συνεχίζεται με σφοδρότη-
τα. Ακόμα και την ώρα που οι δύο
πλευρές είχαν πάρει θέση στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων, οι

βόμβες θέριζαν άμαχους πολίτες. Αλίμονο…
Το αίμα αθώων ανθρώπων θα συνεχίσει να χύ-
νεται άδικα.

Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί το νέο
«ριάλιτι» και αναμένει τον επόμενο γύρο…
Έναν γύρο που νικητές και ηττημένοι θα είναι
βουτηγμένοι στο αίμα.

Το έχουμε ξαναζήσει. Ήταν 24 Μαρτίου 1999,
ώρα 19.45, όταν οι πρώτοι αμερικανικοί πύραυ-
λοι Κρουζ χτυπούσαν τη Σερβία. Ξεκινούσε
ένας πόλεμος τις συνέπειες του οποίου η πε-
ριοχή δεν έχει ακόμα ξεπεράσει. Αθώες ψυχές
χάθηκαν. Στο όνομα μιας ειρήνης που κάποιοι
ήθελαν να επιβάλουν με τα όπλα, διεπράχθη-
σαν τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου.

Το ίδιο θα γίνει και τώρα; Υπάρχουν προϋπο-
θέσεις να γίνει κάτι διαφορετικό;

Το Σαββατοκύριακο, η Δύση επιτέλους αντέ-
δρασε. Έλαβε μέτρα που θεωρητικά μπορούν
να φέρουν σε δύσκολη θέση τη Ρωσία. Μια Ρω-
σία που, σύμφωνα με το Reuters, διαθέτει 300
δισ. δολάρια σε swaps στο εξωτερικό, ενώ τα
συναλλαγματικά της αποθέματα αγγίζουν τα
630 δισ. δολάρια.

Οι οικονομικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν
από τις χώρες της Δύσης είναι σαφές ότι έχουν
ως στόχο την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και
επιδιώκουν να περιορίσουν τη δυνατότητα σύν-
δεσης της Μόσχας με το παγκόσμιο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα. Οι κυρώσεις είναι σαφές ότι

αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της ρωσι-
κής οικονομίας και κυρίως των ρωσικών τραπε-
ζών, των Ρώσων ολιγαρχών και της σύγχρονης
ρωσικής βιομηχανίας που σε μεγάλο βαθμό
εξαρτώνται τεχνολογικά από τη Δύση.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, παράλληλα με
τις αυστηρές οικονομικές κυρώσεις είχαμε και
την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς το
Κίεβο. Μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια,
σχεδόν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ έστειλαν και
στρατιωτική βοήθεια, ενώ η ΕΕ κατέστησε σα-
φές ότι η Ουκρανία θα γίνει άμεσα μέλος της.

Με λίγα λόγια, συνέβη αυτό που περιγράφα-
με. Η αντίσταση της Ουκρανίας και η αδυναμία
του Πούτιν να κάνει προέλαση δίνουν τη δυνα-
τότητα στη Δύση να αντιδράσει.

Και μια σημαντική παρατήρηση. Όλες οι χώ-
ρες που διαθέτουν δημοκρατικές κυβερνήσεις
στηρίζουν η μία μετά την άλλη την αμυνόμενη
Ουκρανία.

Ο Μαδούρο, ο Μπολσονάρο, ο Τραμπ, ο Όρμ-
παν, ο Λουκασένκο, ο Άσαντ και άλλα πολιτικά
«φρούτα» της παγκόσμιας σκηνής είτε υποστη-
ρίζουν ευθέως τον Πούτιν είτε τηρούν εντέ-
χνως στάση ουδετερότητας, όπως ο έτερος δη-
μοκράτης Ερντογάν.

Είναι μια παρατήρηση που δείχνει ότι όσοι
πιστεύουν στη δημοκρατία, άσχετα με τις ευθύ-
νες που είχε η Ουκρανία μέχρι την ημέρα της
ρωσικής επίθεσης, τάσσονται υπέρ του Κιέβου
και κατά της Μόσχας. Οι διαφορές μεταξύ των
κρατών, όσο μεγάλες και αν είναι, δεν λύνονται
με τα όπλα. Για αυτό υπάρχει η διπλωματία, για
αυτό υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο, για αυτό

υπάρχουν οι διεθνείς κανόνες. Αν όλα αυτά τα
παραβιάζουμε με τα όπλα, τότε ο κόσμος μας
θα γίνει ζούγκλα.

Στον Πούτιν, σύμφωνα με ορισμένες οικονο-
μικές εκτιμήσεις, κάθε μέρα πολέμου στοιχίζει
περί τα 15 δισ. ευρώ. 

Η απογοήτευσή του την Κυριακή, όταν ου-
σιαστικά απείλησε με πυρηνικά τον δυτικό κό-
σμο, ήταν εμφανής στο πρόσωπό του. Είναι ο
αρουραίος που έχει στριμωχτεί στη γωνία. Και
όπως ο ίδιος έχει παρατηρήσει στο παρελθόν,
από την εποχή που ήταν παιδί και συνήθιζε
να… παίζει με τα ποντίκια για να παρατηρήσει
τη συμπεριφορά τους (αλήθεια, τι ψυχολογία
μπορεί να διαμορφώσει ένα παιδί που παίζει
και παρατηρεί τα ποντίκια;), όταν ο αρουραίος
στριμώχνεται στη γωνία είναι απρόβλεπτος
στην αντίδρασή του.

Ο Πούτιν, όμως, με τη συμπεριφορά του κα-
τάφερε να ενώσει την Ευρώπη. Η ανάγκη για
κοινή εξωτερική πολιτική και συνένωση δυνά-
μεων, ίσως και για κοινό στρατό, φαντάζει πιο
ισχυρή από ποτέ.

Παράλληλα κατάφερε να σβήσει από τον πο-
λιτικό χάρτη την ουδετερότητα της Φινλανδίας
και της Σουηδίας. Όπως και να νομιμοποιήσει
το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ των 100
δισ. ευρώ της Γερμανίας. Κάτι που αν συνέβαι-
νε μία εβδομάδα πριν, θα ξεσήκωνε αντιδρά-
σεις. Επίσης ο Πούτιν πέτυχε να φέρει την Ευ-
ρώπη πιο κοντά με τις ΗΠΑ.

Εκείνο που μένει είναι ΕΕ και ΗΠΑ να λει-
τουργήσουν ως ισότιμοι εταίροι και να πάψει η
Ευρώπη να είναι «ουρά» της υπερδύναμης.
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Ο Πούτιν πέτυχε να ενώσει τη Δύση

Το Σαββατοκύριακο
η Δύση επιτέλους
αντέδρασε. 
Έλαβε μέτρα 
που θεωρητικά
μπορούν 
να φέρουν 
σε δύσκολη 
θέση τη Ρωσία


