
ημερησια ΨηΦιαΚη ΠΟΛιΤιΚη & ΟιΚΟΝΟμιΚη εΦημεριδα
POLITICAL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 MAΡΤΙΟΥ 2022Αρ. φυλλου: 343 www.political.gr

EDITORIAL

η βάναυση 
αντικοινωνική 
αισχροκέρδεια

η παγίδα που
στήνει ο Πούτιν
στην ευρώπη

ελλη ΤριανΤαφυλλου

ΣΕΛ. 40 ΣΕΛ. 2

η ΕφηΜΕΡιδΑ τηΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧηΣ ΕΡΧΕτΑι ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣτΟ EMAIL ΣΑΣ

Γράφουν

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 11

Λίγες σκέψεις
για την Ουκρανία, 
την προσφυγιά και την αλληλεγγύη

Στρατηγική στους ΟΤΑ

ΝΙκΟλαΟΣ ΒαφΕΙαΔΗΣ

αγγΕλΟΣ ΔΗΜΟΣθΕΝΟΥΣ

Η Στρατηγική Πυξίδα
της ΕΕ δείχνει προς το ΝΑΤΟ

ΝΟΤΗΣ ΜαρΙαΣ

ΣΥ
Ν

Ε
Ν

ΤΕ
Υ
Ξ
Η

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών 

«Από κόσκινο όλα 
τα βαρέα οχήματα 
που μπαίνουν στη χώρα»

ΣΕΛ. 10-11

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 13

ΠεραΜα

ΣΕΛ. 15

ΣΕΛ.  14

ολυΜΠια
Τελιγιοριδου
Βουλευτής Καστοριάς 
με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«αΝαΓκαIα 
η επαΝαλειτουρΓIα 
τωΝ λιΓΝιτικωΝ 
μοΝαδωΝ» 

ΣΕΛ.  16

χαρα 
Κεφαλιδου
Βουλευτής  Δράμας 
με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

«δεν ειμαστε κομμα
διαμαρτυριασ ουτε
κομμα-δεκανικι»

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ E I Σ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΝAΝτια 
ΓιαΝΝακοποYλου

κανόνας ζωής 
το «keep walking»

ΣΕΛ.  18-19

αντιδρασεισ Για 
το «μικρο ελληνικο
τησ εκκλησιασ» 

Μιχαλης ΠαΠαδοΠουλος

ΓιατIδεν «ξεφουσκΩνει» η τιμητησ βενζινησ
Για πτώση 30% στην κατανάλωση κάνει λόγο η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Ζάγκα ΣΕΛ.  25

Ο ΠΟΥΤΙΝ

• Παιχνίδι με... ρούβλια και φυσικό αέριο • Ο ρόλος των ΗΠΑ και το LNG

«παγώνει»
την Ευρώπη

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓιΑ ΝΑ
ΜηΝ ΑδΕιAΣΟΥΝ τΑ ΡAφιΑ 
• Ποιες εναλλακτικές εξετάζονται - Σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά
• Τη Δευτέρα σύσκεψη Μητσοτάκη και Γεωργαντά ΣΕΛ.  5

• Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χρειάζεται μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή αντίδραση» ΣΕΛ.  4



Μ
ε μια αιφνιδιαστική, όχι όμως μη ανα-
μενόμενη, κίνηση ο Πούτιν αποφάσισε
να πληρώνεται σε… ρούβλια για το φυ-
σικό αέριο που εξάγει η Ρωσία «σε μη

φιλικές χώρες», καταπατώντας όλες τις διμερείς
υπογραφείσες συμφωνίες, που αφορούσαν τα συμ-
βόλαια της Gazprom με αναγραφόμενο νόμισμα συ-
ναλλαγής το δολάριο, σε κάποιες περιπτώσεις το ευ-
ρώ, σε καμία περίπτωση, όμως, το ρούβλι. Γιατί έτσι
κι αλλιώς «στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέ-
πονται», που έλεγε και ο Νίτσε…

Υψηλού ρίσκου για πολλούς η απόφαση Πούτιν,
«σίγουρο στοίχημα» για άλλους, καθώς οι ενεργει-
ακές ανάγκες αρκετών ευρωπαϊκών κρατών καλύ-
πτονται σχεδόν αποκλειστικά από τη Ρωσία, κάνο-
ντάς τες «δεκτικές» σε έναν τέτοιο στυγνό εκβιασμό. 

Αν δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις, θα διαπιστώ-

σουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος σε πρώτη φάση κερδί-
ζει: Το ρούβλι ενισχύθηκε κάτω από τα 100 ρούβλια
ανά δολάριο στο Χρηματιστήριο της Μόσχας για
πρώτη φορά από τις 3 Μαρτίου και οι τιμές του φυσι-
κού αερίου στην Ευρώπη ανέβηκαν αμέσως στα
1.370 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα και στη συνέ-
χεια ακόμη και στα 1.500 δολάρια. Παράλληλα εκτι-
νάχθηκε και η τιμή του πετρελαίου. Αλλά και η υπο-
δοχή της απόφασης Πούτιν στην Ευρώπη μάλλον
προς την ίδια κατεύθυνση δείχνει. Οι Γερμανοί το αν-
τιμετωπίζουν με ανησυχία στα όρια πανικού, με τον
υπουργό Οικονομικών και αντικαγκελάριο Ρ. Χάμπεκ
να ζητά εσπευσμένα αντίδραση από τα κράτη-μέλη
καταγγέλλοντας παράλληλα τη Μόσχα για παραβία-
ση εμπορικών συμφωνιών. Οι Ιταλοί, με το… μεσο-
γειακό ταμπεραμέντο, λένε ότι θα συνεχίσουν να
πληρώνουν σε ευρώ, «να δούμε τι θα κάνει η Ρω-

σία…», κάτι που επίσης προτίθεται να κάνει και η αυ-
στριακή ενεργειακή εταιρεία OMV. Υπάρχουν, όμως,
κι άλλες φωνές στην Ευρώπη που υποστηρίζουν ότι
ήγγικεν η ώρα της ενεργειακής απεξάρτησης από τη
Ρωσία, στα βήματα των ΗΠΑ. Ποιες, όμως, χώρες
έχουν το περιθώριο να το πουν αυτό; Όσες έχουν λύ-
σει το ενεργειακό πρόβλημά τους, που δεν θα «πα-
γώσουν» ή που δεν θα σταματήσει η βιομηχανική πα-
ραγωγή τους. Όπως η «πυρηνοκίνητη» Γαλλία, με το
στρατηγικό πλεονέκτημα της κάλυψης του 70% των
αναγκών της από την πυρηνική ενέργεια. Η Ιταλία, η
Αυστρία, η Γερμανία, δυστυχώς και η χώρα μας,
όπως και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είναι εξαρτημένες
από τη Ρωσία, η οποία χάρη στο υπέδαφός της βάζει
κάθε χρόνο στα ταμεία της 30-40 δισ. δολάρια, και
τώρα μπορεί να το μετατρέψει σε όπλο στον πόλεμό
της με τη Δύση.
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Από τα ξημερώματα της Κυριακής ο δείκτης 
των ρολογιών γυρίζει μία ώρα μπροστά

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου δεν θα κυκλοφορήσει το Σάββατο η «Ρ». Ξανά στα email σας την Τρίτη με όλες τις ειδήσεις του τριημέρου





Η
Βορειοατλαντική Συμμαχία ενι-
σχύει τη στρατιωτική της πα-
ρουσία κατά μήκος της ανατολι-
κής πτέρυγάς της και προειδο-

ποιεί την Κίνα να παραμείνει αυστηρώς
ουδέτερη. Την ανάγκη ενιαίας στάσης των
Συμμάχων σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις κα-
τά της Ρωσίας, ώστε αυτές να αποβούν
αποτελεσματικές, επεσήμανε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Περί τον έναν μήνα μετά τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία, το γεωπολιτικό σκηνικό
έχει αλλάξει άρδην. Για την ακρίβεια, έχει
επιστρέψει στο πρόσφατο παρελθόν και
συγκεκριμένα στην περίοδο προ της πτώ-
σης του Τείχους του Βερολίνου, όταν Ανατο-
λή και Δύση, Σοβιετική Ένωση και ΗΠΑ
στόχευαν ο ένας τον άλλον κατά μήκος της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η νέα
εκδοχή του ρωσικού επεκτατισμού, που
αποτυπώνεται στη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, προκαλεί ήδη τεκτονικές αλλα-
γές σε πολιτικό επίπεδο και δραματικές επι-
πτώσεις σε οικονομικό επίπεδο, ενώ επιφέ-
ρει και μια μείζονα όσο και ιστορικών δια-
στάσεων αναθεώρηση του στρατηγικού
δόγματος του ΝΑΤΟ, το οποίο στρέφει εκ νέ-
ου το βλέμμα του προς τη Μόσχα.

Ιστορική παρουσία Μπάιντεν 
Yπ’ αυτό το πρίσμα, το ταξίδι του Αμερικα-

νού προέδρου Τζο Μπάιντεν στην Ευρώπη
και δη στις Βρυξέλλες αποκτά ιστορικό χα-
ρακτήρα. Σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέ-
ας περιόδου και φιλοδοξεί να αναστυλώσει
τη συμμαχία ανάμεσα στις δύο όχθες του
Ατλαντικού, στο φόντο της ρωσικής επιθετι-
κότητας, μια συμμαχία, που παρ’ ολίγον να
γκρεμιστεί κατά τη θητεία του προκατόχου
του στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, η παρουσία Μπάιντεν στην
κοινή Σύνοδο ΕΕ - ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο των
G7, αλλά και αργότερα στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Κορυφής, επιχειρεί να κατα-
δείξει πως το δυτικό μέτωπο είναι αρραγές
έναντι του Βλαντίμιρ Πούτιν. Επιπλέον, κοι-

νοτικές πηγές στις Βρυξέλλες παρατηρού-
σαν πως ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένε-
ται εκ των πραγμάτων να ασκήσει πιέσεις
στους Ευρωπαίους εταίρους του, ώστε να
ανάψουν το «πράσινο φως» σε αυστηρότε-
ρες κυρώσεις κατά του καθεστώτος στη
Μόσχα, προκειμένου να καταστεί η συνέ-
χιση της ουκρανικής εκστρατείας αιματη-
ρή για τη ρωσική οικονομία και όχι μόνο.
Σε αυτό το πνεύμα και η «προσφορά» των
ΗΠΑ να προμηθεύσουν με υγροποιημένο

αέριο (LNG) την Ευρώπη. Πάντως, οι πλέον
προωθημένες αμερικανικές ιδέες, όπως
το εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο και
πετρέλαιο, δεν αποτελούν για την ώρα
«κόκκινη γραμμή» για τα περισσότερα ευ-
ρωπαϊκά κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία, η
Ολλανδία και η Ουγγαρία, με το σκεπτικό
πως κάτι τέτοιο θα έβλαπτε εξίσου και τις
ευρωπαϊκές οικονομίες. Σε κάθε περίπτω-
ση, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει
προαναγγείλει εδώ και λίγα 24ωρα πως η

Ουάσιγκτον κινείται στην κατεύθυνση της
κλιμάκωσης των κυρώσεων κατά της Ρω-
σίας, πολιτικών και ολιγαρχών της. Στον αν-
τίποδα, η ευρωπαϊκή σχετική συζήτηση πε-
ριορίζεται στη βελτίωση της αποτελεσματι-
κότητας των υφιστάμενων κυρώσεων. Επι-
πλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και
τη διάσταση της ενιαίας γραμμής εντός της
Συμμαχίας, «φωτογραφίζοντας» την επαμ-
φοτερίζουσα στάση της Άγκυρας, η οποία
εφαρμόζει επιλεκτικά τις κυρώσεις.
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Αποστολή στις Βρυξέλλες:
Σπύρος Μουρελάτος

Το ΝΑΤΟ «βρυχάται» 
στην Ανατολική Ευρώπη

Ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων - Ενίσχυση 
της Ουκρανίας με αμυντικό υλικό
Μετά το πέρας της κοινής Συνόδου ΕΕ - ΝΑΤΟ, ο γραμματέ-
ας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε τη
στήριξη του Κιέβου με επιπλέον αμυντικό υλικό, όπως
drones, αντιπυραυλικά συστήματα και μεταφορά τεχνο-
γνωσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Όπως,
εξάλλου, προκύπτει από τις δηλώσεις πολλών ηγετών του
Συμφώνου, το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Μόσχα ότι, σε περί-
πτωση που επιβεβαιωθεί επίθεση με χημικά ή βιολογικά
όπλα, τότε οι συνέπειες θα είναι βαρύτατες. Ταυτόχρονα, η
Συμμαχία αναδιατάσσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις

στην Ευρώπη, ενισχύοντας την ανατολική της πτέρυγα. Ει-
δικότερα, συγκροτούνται ακόμη τέσσερις μονάδες μάχης
σε Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία, ως
απάντηση στην αναζωπύρωση του ρωσικού επεκτατισμού.
Μάλιστα, σε μια κίνηση που παραπέμπει ευθέως σε ψυ-
χροπολεμικό σκηνικό, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ
απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Κίνα να παρα-
μείνει ουδέτερη στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρα-
νίας και να μην αποπειραθεί να διευκολύνει τη ρωσική πο-
λεμική προσπάθεια.

Μητσοτάκης: «Άνευ αστερίσκων στήριξη στο Κίεβο - Επείγουν μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια»
Κατά την παρέμβασή του στην κοινή σύνοδο ΕΕ - ΝΑΤΟ,

ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε πως η Αθήνα στηρί-
ζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, την κυριαρχία
της και δη το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Αναφέρθηκε,
μάλιστα, εκτενώς στην αποστολή τόσο ανθρωπιστικής βοή-
θειας όσο και αμυντικού υλικού προς το Κίεβο, ενώ δεν πα-
ρέλειψε να επισημάνει πως η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί
περί τους 13.000 Ουκρανούς πρόσφυγες. Ο κ. Μητσοτάκης
έκανε, μάλιστα, ειδική μνεία και στη δραματική κατάσταση
που βιώνει η ελληνική ομογένεια στη Μαριούπολη, αλλά

και στις απώλειες που πενθεί η ελληνική πλευρά.
Προσερχόμενος, πάντως, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Κορυφής, ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε την
ανάγκη να υπάρξει «συγκροτημένη ευρωπαϊκή αντίδρα-
ση» στο άνευ προηγουμένου ράλι των διεθνών τιμών του
φυσικού αερίου, προκειμένου να «ανασάνουν» νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επανέφερε
την πρότασή του για μια «οροφή» στη χονδρική τιμή του
φυσικού αερίου, ώστε να συμπιεστούν προς τα κάτω και οι
δυσθεώρητες για την ώρα τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιπλέον, ο Έλληνας πρωθυπουργός επέμεινε στην από
κοινού προμήθεια φυσικού αερίου, LNG και υδρογόνου,
προκειμένου να μπορέσει κεντρικά η ΕΕ να επιτύχει ευνοϊ-
κότερες τιμές. Παρά το γεγονός πως δεν αναμένονται -
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, βεβαίως- θεαματικά
αποτελέσματα στο μέτωπο των ενεργειακών ανατιμήσεων,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες
στρώνουν το χαλί για μια Έκτακτη Σύνοδο στα τέλη Απριλί-
ου μετά το ελληνικό Πάσχα, όπου αναμένεται να ληφθούν
τολμηρότερες αποφάσεις.



Ο
ι πρώτες ελλείψεις προϊόντων
που εισάγει η χώρα μας από
την Ουκρανία αρχίζουν να κά-
νουν την εμφάνισή τους, με

την κυβέρνηση να εξετάζει εναλλακτι-
κούς τρόπους για να αντιμετωπίζει τα
προβλήματα που δημιουργούνται. 

Τα σοβαρότερα ζητήματα παρουσιάζον-
ται στο ηλιέλαιο, το καλαμπόκι και το μα-
λακό σιτάρι, ενώ σοβαρές επιπτώσεις λό-
γω του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη
αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και αγρότες
που βλέπουν τις τιμές στις ζωοτροφές και
τα λιπάσματα να έχουν φτάσει στα ύψη,
καθώς οι πρώτες ύλες προέρχονται από
την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. 

Υπάρχει επάρκεια
Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

εμφανίζονται καθησυχαστικοί καθώς
υπάρχει επάρκεια σε όλα τα προϊόντα,
ενώ σε όποια υπάρξουν ελλείψεις θα γί-
νονται εισαγωγές από άλλες χώρες. Πα-
ράλληλα, οι έλεγχοι στην αγορά εντείνον-
ται προκειμένου να σταματήσουν τα φαι-
νόμενα αισχροκέρδειας που ήδη παρατη-
ρούνται. «Αυτοί που θα επιχειρήσουν να
κρύψουν τα αποθέματά τους για να βγά-
λουν κάποια περισσότερα χρήματα αύριο
είναι σαν να κρύβουν τις σφαίρες ενώ
έχουμε πόλεμο», είπε στη Βουλή ο Γιώρ-
γος Γεωργαντάς και τόνισε πως η κυβέρ-
νηση δεν πρόκειται να το επιτρέψει.

Με την τροπολογία που ψηφίστηκε την
Τέταρτη στη Βουλή οι εταιρείες οφείλουν
μέσα σε δύο μέρες να καταγράψουν τα
αποθέματα που έχουν σε λιπάσματα, ζωο-
τροφές, ωμά δημητριακά παντός είδους
και ιδίως σιτάρι ή σιμιγδάλι, κριθάρι, βρό-
μη, καλαμπόκι, εδώδιμο, φαγόπυρο,
άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σιμι-
γδαλιού και αλεύρια δημητριακών, ηλίαν-
θο και φυτικά έλαια εκτός από το ελαιόλα-
δο και ιδίως ηλιέλαιο, φοινικέλαιο και
αραβοσιτέλαιο. Σε αντίθετη περίπτωση
κινδυνεύουν με πρόστιμο από 1.000 έως
100.000 ευρώ. 

Τα εναλλακτικά σχέδια
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η

εισαγωγή καλαμποκιού από την Αργεντινή

και μαλακού σιταριού από χώρες της Ευ-
ρώπης και τον Καναδά. Επίσης, για αυτές
τις δύο κατηγορίες προϊόντων θα υπάρ-
ξουν επιδοτήσεις από την ΕΕ προκειμένου
να δοθεί κίνητρο στους αγρότες για να τα
εντάξουν στις καλλιέργειές τους. Ανάλο-
γος σχεδιασμός υπάρχει και για το ηλιέ-
λαιο, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό από
τους 30 χιλιάδες τόνους που εισάγει η χώ-
ρα μας χρησιμοποιείται για βιοκαύσιμα.

Τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός θα έχει
σύσκεψη με τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο
Γεωργαντά, στην οποία αναμένεται να
«κλειδώσει» ο σχεδιασμός της κυβέρνη-
σης για την κάλυψη των αναγκών και την
πάταξη της αισχροκέρδειας.

Παράλληλα, θα συζητηθούν μέτρα στή-
ριξης για τους κτηνοτρόφους και τους

αγρότες. \Ήδη για τις ζωοτροφές αναμέ-
νεται να μοιραστούν συνολικά 40 εκατ.
ευρώ προκειμένου να μετριαστεί η αύξη-
ση των τιμών, ενώ το ίδιο αναμένεται να
συμβεί και στα λιπάσματα. 

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο και θα
λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα σε ό,τι
αφορά την ασφάλεια της εφοδιαστικής
αλυσίδας», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος.
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Πλαφόν, σαρωτικοί έλεγχοι
στην αγορά και σύσκεψη 
τη Δευτέρα
Μητσοτάκη - Γεωργαντά

Το ζήτημα της ακρίβειας απο-
τελεί το τελευταίο διάστημα τη
μεγαλύτερη ανησυχία των πολι-
τών, γεγονός που επιβεβαιώνε-
ται σε όλες τις μετρήσεις. Η κυ-
βέρνηση δείχνει να έχει μια μι-
κρή κάμψη που η Marc για τον
ΑΝΤ1 την κατέγραψε στο 1,7% και
η Μetron Analysis για το Mega
στο 1,5%. Ωστόσο και στις δύο με-
τρήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει
ανεβάσει κατακόρυφα τους αντι-
πολιτευτικούς τόνους «ποντά-
ροντας» στο θέμα των αυξήσεων
στα προϊόντα και τα καύσιμα,
κερδίζει μόλις 0,3%.

Πτωτικές τάσεις εμφανίζει το
ΚΙΝΑΛ, καθώς έπειτα από μια
δημοσκοπική δυναμική που εμ-
φάνισε με το που ανέλαβε τα
ηνία του κόμματος ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, τώρα τα ποσοστά του
κόμματος του δείχνουν σταδιακά
να υποχωρούν. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης παραμένει το μεγάλο
ισχυρό χαρτί της ΝΔ, καθώς
προηγείται από τον Αλέξη Τσίπρα

με σημαντική διαφορά, που φτά-
νει τις 15 μονάδες, σύμφωνα με
τη Metron Analysis.

Κυβερνητικά στελέχη εκτι-
μούν ότι  ο Αλέξης Τσίπρας, ο
οποίος τάζει τα πάντα στους πάν-
τες, εξακολουθεί να μην πείθει
τους πολίτες. «Είναι πασίδηλο
ότι ο εγκλωβισμός του κ. Τσίπρα
σε ξεπερασμένες αρχές από την
πραγματικότητα γεννά πολιτική

παραφροσύνη. Και αυτό είναι σί-
γουρα κάτι που δεν βοηθά την
πατρίδα», σημείωσε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές
υποστηρίζουν ότι το δημοσκοπι-
κό κλίμα θα αλλάξει όταν τις
επόμενες μέρες μπουν σε εφαρ-
μογή τα μέτρα που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση για τη στήριξη των

ευάλωτων νοικοκυριών αλλά και
από τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ.
Επίσης, στην περίπτωση που
κερδηθεί η μάχη για κοινή ευ-
ρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής κρίσης, τότε θα υπάρ-
ξουν ουσιαστικότερες ενισχύ-
σεις προς την κοινωνία. Στο Μα-
ξίμου πάντως δεν κρύβουν τον
προβληματισμό τους για την κα-
τάσταση που επικρατεί αλλά και
για το ποιες θα είναι οι πραγματι-
κές επιπτώσεις που θα υπάρξουν
την επόμενη μέρα του πολέμου,
ο οποίος κανείς δεν γνωρίζει πό-
τε θα τερματιστεί.

Η ακρίβεια πλήττει την κυβέρνηση, 
αλλά δεν κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ 

Συναγερμός για τις ελλείψεις 

του
Σωτήρη Σταθόπουλου
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Η ΡΑΕ «άδειασε» 
τον Τσίπρα για 
τα «υπερκέρδη»

Τον Αλέξη Τσίπρα διαψεύδει με
ανακοίνωσή της η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) για τις αναφορές του
στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέρ-
γειας. Σύμφωνα με την Αρχή, «βρί-
σκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης
λήψης και επαλήθευσης των στοιχεί-
ων», ώστε μετά την οριστικοποίηση
της μεθοδολογίας να προχωρήσει
στην «ανάλυση και τον προσδιορισμό
των ποσών», που σημαίνει ότι δεν
έχει παραδώσει σχετικά στοιχεία
στην κυβέρνηση, όπως επικαλέστη-
καν τόσο ο πρόεδρος όσο και στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ανακοίνωση της Αρχής χρησι-
μοποίησε και ο κ. Οικονόμου για να
επιτεθεί στον πρόεδρο της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. «Η ΡΑΕ, την
οποία επικαλείται διαρκώς ο ΣΥΡΙΖΑ,
με επίσημη ανακοίνωσή της πριν από
λίγο διαψεύδει κατηγορηματικά τους
ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα και του εκ-
προσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι με
περισσό θράσος δήλωναν τις τελευ-
ταίες 24 ώρες πως η ΡΑΕ έχει τάχα
δώσει στοιχεία στην κυβέρνηση για
“ουρανοκατέβατα κέρδη” ύψους 1,4
δισ. ευρώ και πως η κυβέρνηση τα
αγνοεί καλύπτοντας την αισχροκέρ-
δεια», επισήμανε σε δήλωσή του ο κ.
Οικονόμου. «Κανένα ψέμα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν αντέχει στον χρόνο και στη δύ-
ναμη της αλήθειας. Μετά την ανακοί-
νωση της ΡΑΕ ο κ. Τσίπρας είναι ηθι-
κά και πολιτικά έκθετος. Οφείλει
άμεσα να ανασκευάσει και να ζητήσει
συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, τον
οποίο και προσπάθησε για ακόμη μια
φορά να εξαπατήσει από βήματος
Κοινοβουλίου», κατέληξε ο κ. Οικο-
νόμου.

Αποζημίωση
300.000 ευρώ 
ζητά η Θάνου 
Στην κατάθεση αγωγής για αποζη-
μίωση ποσού 300.000 ευρώ προχώ-
ρησε η πρώην πρόεδρος του Αρείου
Πάγου Βασιλική Θάνου σε βάρος της
ιστοσελίδας που αποκάλυψε το ηχη-
τικό ντοκουμέντο του εκλιπόντος
επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου
με γυναίκα επιχειρηματία, που κα-
ταγγέλθηκε ότι λειτουργούσε ως με-
σάζοντας της κυρίας Θάνου.
Η κυρία Θάνου κάνει λόγο για «χρή-
ση ενός ηχητικού ντοκουμέντου αμ-
φιβόλου νομιμότητας και γνησιότη-
τας, το οποίο παρουσίασαν στους
αναγνώστες - χρήστες με σχολια-
σμούς που περιείχαν γεγονότα ψευ-
δή και εκφράσεις άκρως δυσφημι-
στικές για το πρόσωπό της». Σύμφω-
να με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή
της, μέσω της οποίας γνωστοποιεί
την κατάθεση αγωγής, υποστηρίζει
μεταξύ άλλων ότι «ουδεμία γνώση ή
ανάμειξη είχε σε όσα ακούγονται
στο ηχητικό και ουδέποτε απέστειλε
στον Βγενόπουλο τη συνομιλήτριά
του ΔΜ ως δήθεν “αγγελιοφόρο” της
και γενικότερα ουδέποτε ζήτησε ή
αποπειράθηκε να ζητήσει οποιοδή-
ποτε αντάλλαγμα από οιονδήποτε».
Η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πά-
γου ξεκαθαρίζει ότι μέρος του πο-
σού που τυχόν της επιδικαστεί θα
διατεθεί στην Ιερά Μητρόπολη Χαλ-
κίδος και στην Ιερά Μητρόπολη Κύ-
μης για το κοινωνικό τους έργο.

Τ
ο 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται
σε μια κοινωνικοπολιτική στιγμή
όξυνσης, με την ελληνική κοινωνία
να υποφέρει από την ακρίβεια και

τη δημοτικότητα της κυβέρνησης να κατρα-
κυλά αργά αλλά σταθερά. 

Πηγές της Κουμουνδούρου υποστηρί-
ζουν πως η «δεύτερη φορά Αριστερά» είναι
πια μπροστά μας. Για τον λόγο αυτόν τα στε-
λέχη αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας
ετοιμάζονται για δυναμική παρουσία στην
κοινωνία το αμέσως επόμενο χρονικό διά-
στημα. 

Τα αγκάθια που δεν βλέπουν
Τα ζητήματα ωστόσο που έχει να αντι-

μετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αξιολογούν-
ται σωστά από την αξιωματική αντιπολί-
τευση, όπως αναφέρουν κάποιοι πιο υπο-
ψιασμένοι πέριξ της Κουμουνδούρου.
Και αυτό γιατί βλέπουν μια αυτοπαγίδευ-
ση στη «σιγουριά» για τη νίκη στις επόμε-
νες εκλογές -όποτε αυτές και αν γίνουν,
είτε Μάη είτε Οκτώβρη- και δεν λαμβά-
νουν υπόψη τους ότι:
� Δεν υπάρχει επάρκεια στελεχών που να

μπορέσουν δυναμικά να επικοινωνήσουν
τη γραμμή της παράταξης.

� Η εσωστρέφεια που υπάρχει στο εσωτε-
ρικό του κόμματος εμποδίζει τη γείωση
με την κοινωνία.

� Υπάρχει ακόμη ζήτημα αξιοπιστίας από
τον λαό προς τον ΣΥΡΙΖΑ, απόρροια της
κυβερνητικής περιόδου. 

� Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστική

αντιπρόταση απέναντι στη δεξιά πολιτική
της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. 

Δημοσκοπήσεις
Όσο όλα αυτά εξελίσσονται, οι δημοσκο-

πήσεις δεν φαίνεται να δικαιώνουν την αι-
σιοδοξία της Κουμουνδούρου. Η Νέα Δημο-
κρατία παραμένει πρώτο κόμμα στην πρό-
θεση ψήφου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δημοφιλέστερος πρωθυπουργός. Ωστόσο,
τα στοιχεία αυτά είναι σαν να μην υπάρχουν
για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που ενόψει του
συνεδρίου έχουν μπει για τα καλά όχι σε
προσυνεδριακό αλλά σε εκλογικό mood,
κλείνοντας συμφωνίες και μοιράζοντας θέ-
σεις στην επόμενη κυβέρνηση.

Πηγές της Προοδευτικής Συμμαχίας σχο-
λιάζουν σκωπτικά από τη μια τη «δίψα κά-
ποιων στελεχών να ξαναδούν υπουργική
καρέκλα» και από την άλλη την επικράτηση
της μονομερούς άποψης που θέλει τον Μη-
τσοτάκη να καταβαραθρώνεται και τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ να επανεκλέγεται πανηγυρικά.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι για το
δεύτερο στοιχείο ευθύνεται «η αυλή» που
δεν μεταφέρει την πραγματική εικόνα στα
στελέχη γιατί δεν θέλει να τα δυσαρεστήσει. 

ΣΥΡΙΖΑ: Στήνουν 
το νέο αφήγημα 
ενόψει εκλογών 

Η δίψα κάποιων στελεχών 
να ξαναδούν υπουργική καρέκλα
και η πρεμούρα κάποιων 
άλλων να μοιράσουν... θέσεις
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Ιδρύεται με Προεδρικό Διάταγμα
στην Ελληνική Αστυνομία, ύστερα
από στενή συνεργασία και συνεν-
νόηση Μαξίμου - Κατεχάκη, ειδικό
τμήμα για την καταπολέμηση της
κακοποίησης ζώων, ώστε να απο-

φευχθούν στο μέλλον περιστατικά επιθέ-
σεων αλλά και κακοποιητικών συμπερι-
φορών όπως στην υπόθεση θανάτωσης
σκύλου στην Άρτα και στο σοβαρό περι-
στατικό στο κυνοκομείο της Σπάρτης. 

Στα κάγκελα είναι οι Μαρουσιώτες για την από-
φαση του υπουργείου Παιδείας με την «πλάτη»
του δημάρχου Θοδωρή Αμπατζόγλου που μετα-
τρέπει το 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αμαρουσίου σε
πειραματικό σχολείο, δηλαδή θα μπαίνουν λίγοι
μαθητές με κλήρωση. Ό,τι έγινε και στο 26ο Αθη-
νών, μόνο που εκεί ο Κ. Μπακογιάννης είχε το
θάρρος να βγει να αντιταχθεί στην απόφαση του
υπουργείου. Στο Μαρούσι κάποιοι λουφάζουν… 

Μου λένε ότι ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στη Νέα Δη-
μοκρατία, τόσο στο Κέντρο και την Κεντροαριστερά αλλά και

στα δεξιά του κόμματος. Είναι ενδεικτικό ότι ο
Κυριάκος συνομιλεί πολύ συχνά με τον

Φαήλο Κρανιδιώτη της Νέας Δεξιάς,
ενώ εντύπωση είχε προκαλέσει και ένα
ιδιαίτερα εγκωμιαστικό άρθρο του
Φαήλου σε αντιπολιτευτική εφημερίδα

με τον τίτλο «Κάν’ το όπως ο Πιερρακά-
κης». Υπερκομματικός ο Κυριάκος… 

Άλλοι φεύγουν τριήμερα και κάποιοι άλλοι πάνε για προ-
σέλκυση επενδύσεων στο Ντουμπάι. Όπως μαθαίνω, μετά το
επιτυχημένο ταξίδι στη Σαουδική Αραβία, κυβερνητικό επιτε-
λείο με το τρίο του υπουργείου Ανάπτυξης (Άδωνις, Παπαθα-
νασίου, Τσακίρης) θα μεταβεί στο Ντουμ-
πάι, στην έκθεση Expo 2020, στην οποία
θα υπάρχει ειδική εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στην Ελλάδα. Η έκθεση στο
Ντουμπάι είναι η μεγαλύτερη παγκο-
σμίως, προσελκύει 25 εκατ. επισκέ-
πτες και είναι ανοιχτή 180 μέρες… 

Ποιος κυβερνητικός παράγοντας
έχει κόψει την καλημέρα σε στέλεχος

του Μαξίμου, επειδή ο δεύτερος
έχει προσλάβει πρώην συνερ-

γάτιδες του πρώτου; 

ΚΟΥΙΖ 1

Ποιος κυβερνητικός παράγον-
τας έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα με την
απόφαση Μαξίμου για επανενεργο-

ποίηση των σχεδίων εξόρυξης του
εγχώριου φυσικού αερίου; 

ΚΟΥΙΖ 2

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Έτοιμος για χρίσμα
Ένα ακόμα πρόσωπο δίπλα στον Γιώργο

Παπανδρέου, ο πρώην γενικός γραμματέ-
ας Επικοινωνίας της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ
Γιώργος Πετρουλάκης, βρίσκεται πολύ
κοντά στο να πάρει το χρίσμα για τον Νομό
Μαγνησίας από τον Νίκο Ανδρουλάκη…
Εργάστηκε στο επιτελείο του Γερουλάνου
για τον Δήμο της Αθήνας και αργότερα στο
γραφείο της Διαμαντοπούλου για την υπο-
ψηφιότητά της στον ΟΟΣΑ… 

Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Νταντάδες της
Γειτονιάς», ένα ουσιαστικό και καινοτόμο
πρόγραμμα που θα βοηθήσει στην πράξη τις
εργαζόμενες μητέρες με την παροχή από το
κράτος παιδαγωγού που θα προσέχει τα παι-
διά όταν η μητέρα βρίσκεται στην εργασία
της. Απλά, για να είμαστε ακριβείς, το πρό-
γραμμα υπογράφτηκε και νομοθετήθηκε στις
28/7/2020 επί υπουργίας Γιάννη Βρούτση και
Μαρίας Συρεγγέλα, η οποία, μάλιστα, είχε
αναλάβει το πρότζεκτ μόνη της.

Έρωτας του Φαήλου με τον «Πιερ» Νέα κυβερνητική απόβαση στο Ντουμπάι

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Διεθνή καριέρα συντηρητικού 
Στις Βρυξέλλες ταξίδεψε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταν-

τίνος Μπογδάνος για να μιλήσει στο συνέδριο National Conser-
vatism όπου μαζεύονται οι απανταχού εθνοσυντηρητικοί πολιτι-
κοί της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και οι πρωθυπουργοί της Πολω-
νίας Ματέους Μοραβιέτσκι και της Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα. Το
αντικείμενο του συνεδρίου είναι το μέλλον του έθνους-κράτους.
Πριν από λίγες μέρες, επίσης, ο Κ. Μπογδάνος ανακηρύχθηκε
και επίτιμο μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ.
Διεθνή καριέρα συντηρητικού χτίζει ο Κωνσταντίνος… 

Την Κοινοβουλευτική Ομάδα της
Νέας Δημοκρατίας ενημέρωσε ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος το βράδυ της
Τετάρτης για τα θέματα ασφάλειας,
αναλύοντας όλες τις δράσεις του
υπουργείου με κυριότερο το πρό-
γραμμα «Ασφάλεια για όλους,

ασφάλεια παντού». Τον λόγο πήρε η Φω-
τεινή Πιπιλή, η οποία δύσκολα θα πει
καλή κουβέντα, και επαίνεσε τον

υπουργό για τη μείωση κατά 30% της εγ-
κληματικότητας στις γειτονιές, ειδικότε-
ρα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συνεχείς
επιχειρήσεις-σκούπα στο κέντρο φαίνε-

ται ότι πιάνουν τόπο. Για την ώρα… 

Η Πιπιλή 
εκθείασε  
τον Τάκη

Ξεχύθηκαν στις περιφέρειές
τους με επιχειρήματα 
Ο

ι «γαλάζιοι» βουλευ-
τές που παραβρέθη-
καν στη μίνι σύγκληση

της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
το βράδυ της Τετάρτης στη
Βουλή -διότι την Πέμπτη ξεχύ-
θηκαν στις περιφέρειές τους
και η Βουλή ήταν άδεια- έλε-
γαν μεταξύ τους ότι πάλι καλά
που ο πρωθυπουργός πήρε
άμεσα μέτρα και ψήφισε πακέ-
τα στήριξης για να μπορούν να
ανταπεξέλθουν στο σκληρό μαρκάρισμα που δέχονται καθημε-
ρινά στην κοινωνία. Έλεγαν χαρακτηριστικά ότι πλέον δεν μπορεί
κανένας να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι αδιαφορεί για την
ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, διότι και έκτακτη φορολόγη-
ση επιβλήθηκε στα κέρδη των εταιρειών ενέργειας και πακέτο
στήριξης 1,2 δισ. ευρώ στους καταναλωτές και στα χαμηλά στρώ-

ματα ανακοινώθηκε και η μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35% ψηφί-
στηκε (και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την ψή-
φισε).

Αλλά και την επόμενη μέρα
επιβλήθηκε το μεγαλύτερο
πρόστιμο που έχει μπει σε με-
γάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ
και έτσι έδεσε το γλυκό. Θα
προσέθετα μάλιστα και την κα-
τάργηση του προστίμου για
τους ανεμβολίαστους εξηντά-

ρηδες που είχε ενοχλήσει μερικούς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο
Μητσοτάκης με τις τελευταίες του πρωτοβουλίες τούς εξόπλισε
με δυνατά επιχειρήματα ώστε να τα προβάλουν στις περιφέρειες
τους κρατώντας τη συσπείρωση του κόμματος ψηλά. Για φαντα-
στείτε να μην είχε ψηφιστεί τίποτα. Δεν θα μπορούσαν ούτε από
το σπίτι τους να βγουν.



ΜΜε ρυθμούς χελώνας 
ο εξωδικαστικός 
Για να ξέρετε, δεν προχωρά αυτή η ιστορία με
τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς χρεών.
Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, μόνο 137 δανει-
ολήπτες είχαν λάβει πρόταση ρύθμισης για να
ρυθμίσουν επιτυχώς τα χρέη τους, εφόσον
την αποδεχτούν, σύμφωνα με την 6η Έκθεση
Προόδου την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το
υπουργείο Οικονομικών υπό τον συντονισμό
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους.

Το οικονομικό επιτελείο
είναι θορυβημένο από
το ενδεχόμενο ελλεί-
ψεων σε συγκεκριμέ-
να προϊόντα στην αγο-
ρά. Ελλείψεις οι οποίες
πυροδοτούνται από την
εξέλιξη του πολέμου στην
Ουκρανία. Σε μια προσπάθεια να κα-
θησυχάσει τον κόσμο ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, από το
βήμα της Βουλής τόνισε ότι δεν τίθεται ζήτη-
μα επάρκειας προϊόντων. Προκειμένου,
όμως, να υπάρξουν μεγαλύτερος έλεγχος και
αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας εισή-
γαγε -και τελικά υπερψηφίστηκε- τροπολο-
γία σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται σε
όλες τις εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσί-
δας η υποχρέωση να γνωστοποιούν και να
επικαιροποιούν στη σχετική ψηφιακή πλατ-
φόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων τα αποθέματά τους σε συγκεκριμέ-
νες πρώτες ύλες. Γιατί το κάνει αυτό; Τι φοβά-
ται ο Άδωνις; Προφανώς το ενδεχόμενο τε-
χνητών ελλείψεων με τάσεις αισχροκέρδει-
ας και για αυτό βάζει πλαφόν…

Ποιοι παίρνουν τα
ανθοπωλεία της Βουλής; 

Ξαναγεννιούνται τα ιστορικά ανθοπωλεία του
Συντάγματος με κοινή πρωτοβουλία της Βου-
λής των Ελλήνων, του υπουργείου Πολιτισμού
και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)
ΑΕ, έπειτα από την, ομόφωνα, θετική γνωμοδό-
τηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων
Μνημείων. Με τον τρόπο αυτό αναβιώνει μια
μακρά αθηναϊκή παράδοση και αναδεικνύεται
ένας ιστορικός χώρος για την πρωτεύουσα,
που ξαναβρίσκει την παλιά του αίγλη. Το πρώτο
ανθοπωλείο είναι της οικογένειας Κοντογιάν-
νη που τα τελευταία σαράντα χρόνια διατηρεί
παρουσία στο συγκεκριμένο πόστο. Το δεύτερο
ανθοπωλείο ανήκει σε έναν κοινωνικό συνε-
ταιρισμό επιχειρήσεων ΑμεΑ, το Power of
Flower, που λειτουργεί και στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος».

Συνεδρίασε, λέει, το Ενιαίο Πολιτικό Κέντρο
του ΣΥΡΙΖΑ. Μη με ρω-
τήσετε «τι είναι
αυτό;». Είναι
ένα από τα όρ-
γανα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ (αυτά τα
αμεσοδημο-
κρατικά) που
συστάθηκε με-
τά το 2019 για να
οδηγήσει το κόμμα
στο Συνέδριο. Συνεδρίασε, λοιπόν, και έβγα-
λαν το συμπέρασμα ότι πρέπει να στηρίξουν
τον Τσίπρα. «Υπερασπίζοντας τον Τσίπρα, υπε-
ρασπίζουμε το κόμμα». Μη γελάτε, σας παρα-
καλώ… Συνεδρίασαν, δηλαδή, για να στηρί-
ξουν τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό εισηγή-
θηκαν οι «προεδρικοί». Μαζεύτηκαν, μάλιστα,
για να τους πει ο Κώστας Πουλάκης ότι στις
δημοσκοπήσεις το κόμμα βαστάει καλά στον
ηλικιακό χώρο μέχρι τα 44 και ότι υπάρχει πε-
δίο να κερδίσουν το Κέντρο. Σαν να λέμε στην
Αριστερά σαρώνουν και τώρα πάνε να πάρουν
και τον μεσαίο χώρο… 

Στέλεχος των
Ενόπλων Δυνάμεων
των ΗΠΑ στο Μαξίμου

A
ντε να σας δώσω και μια είδηση γεωστρα-
τηγικού ενδιαφέροντος, που δεν θα τη
διαβάσετε αλλού… Στην Αθήνα βρέθηκε

πριν από λίγες ημέρες ένας Ελληνοαμερικανός
που διαπρέπει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
και συγκεκριμένα στις Ένοπλες Δυνάμεις των
ΗΠΑ. Πρόκειται για τον Τζέικ Σωτηριάδη, ο οποί-
ος διετέλεσε επικεφαλής των μακροπρόθεσμων
στρατηγικών προοπτικής διερεύνησης της αμε-
ρικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Κλήθηκε στη
χώρα μας για το διήμερο Future Lab που διοργα-
νώνεται με τη συμμετοχή του Συμβουλίου Εθνι-
κής Ασφαλείας. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, εστιάζε-
ται στο θέμα του εργαστηρίου: «Το Περιβάλλον
Ασφαλείας στην Ευρώπη μετά την Ουκρανική
Κρίση». Ο Σωτηριάδης, μάλιστα, πέρασε και την
πόρτα του Μαξίμου και συνάντησε τον διευθυντή
του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο
οποίος μαζί με τον Γιάννη Μαστρογεωργίου ηγεί-
ται του συγκεκριμένου πρότζεκτ στην Ελλάδα.
Ενδιαφέρον το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε
συζήτηση με τη συμμετοχή μελών του Συμβουλί-
ου Εθνικής Ασφαλείας, της Γραμματείας Μακρο-
πρόθεσμου Σχεδιασμού και του Σωτηριάδη για
την Ευρώπη μετά την ουκρανική κρίση και ανα-
μένονται πορίσματα και κατευθύνσεις.Περί Ρώσων

ολιγαρχών
στην Ελλάδα 

Διαβάζω σε πηχυαίους τίτλους ότι οι αρμόδιες ελεγ-
κτικές και οικονομικές Αρχές στη χώρα μας περ-
νούν από κόσκινο και τους εν Ελλάδι Ρώσους ολι-
γάρχες και ότι δήθεν ψάχνουν τις καταθέσεις τους
σε ελληνικές τράπεζες και διάφορα άλλα κατασκο-
πικά… Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι οι εκ Ρωσίας
καταγόμενοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούν-
ται και στην Ελλάδα ή έχουν ακίνητη περιουσία εδώ,
έχουν τα χρήματά τους σε δικούς τους προσωπικούς
λογαριασμούς. Δεν έχουν, ας πούμε, «αχυρανθρώ-
πους» για να κάνουν αυτές τις δουλειές…
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Σώστε τον Τσίπρα 
να σωθεί το κόμμα 

Έρχεται ζεστό χρήμα
στην αγορά 
Πάνω από 2 δισ. ευρώ για έξι δράσεις του Τα-
μείου Ανάκαμψης αναμένεται να πέσουν στην
αγορά. Πρόκειται για χρήματα που θα διοχε-
τευθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για
συγκεκριμένες δράσεις. Τέτοιες είναι ο τεχνο-
λογικός εκσυγχρονισμός, νέα βιομηχανικά
πάρκα, νέα πληροφοριακά συστήματα στο Δη-
μόσιο, αλλαγές στον αγροδιατροφικό τομέα
και εμβληματικές στρατηγικές επενδύσεις.
Αυτά τα χρήματα αναμένεται να κινητοποι-
ήσουν ακόμη περισσότερες επενδύσεις και να
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ελλη-
νική οικονομία, με μόχλευση, που ίσως φτάσει
και τα 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις
του οικονομικού επιτελείου.

Χ
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υ Ο πανικός στην αγορά 
και ο Άδωνις
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Μπήκαν οι υπογραφές 
για 3+1 Belharra 
και επιπλέον 6 Rafale
A

πό το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» στις υπερσύγχρονες ψηφιακές φρεγά-
τες Belharra. Το ένδοξο παρελθόν του Πολεμικού Ναυτικού συναντά το
λαμπρό μέλλον, με τα πανίσχυρα πλοία να συμβολίζουν την ελληνική ναυ-

τική υπεροχή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι υπογραφές για την πρό-
σκτηση των 3+1 φρεγατών Belharra αλλά και των επιπλέον 6 Rafale για την Πολε-
μική Αεροπορία μπήκαν χθες σε μια ειδική τελετή στο κατάστρωμα του «Αβέρωφ»
από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας
Νίκο Παναγιωτόπουλο και τη Γαλλί-
δα ομόλογό του Φλοράνς Παρλί.
Στη συνέχεια οι δύο υπουργοί, συ-
νοδευόμενοι από τον αρχηγό ΓΕΕ-
ΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο,
τον αρχηγό του γαλλικού επιτελεί-
ου, στρατηγό Τιερί Μπουκάρντ, και
την ηγεσία των τριών κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων επισκέφτηκαν
το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», όπου ενημερώθηκαν για
την αποστολή του στην Ανατολική Μεσόγειο.  Η παρουσία της ναυαρχίδας του γαλ-
λικού Πολεμικού Ναυτικού στο Φάληρο αποτελεί απόδειξη της ενισχυμένης στρα-
τιωτικής συνεργασίας Αθήνας - Παρισιού και της δέσμευσης που έχουν αναλάβει
οι δύο πλευρές για κοινή αμυντική πολιτική στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου
και ευρύτερα. Νίκος Παναγιωτόπουλος και Φλοράνς Παρλί συζήτησαν για τις εξε-
λίξεις στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην Ουκρανία, με αφορμή τη συμπλήρω-
ση ενός μήνα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Από την πλευρά τους, οι δύο
αρχηγοί συμφώνησαν στον προγραμματισμό κοινών ασκήσεων και συνεκπαιδεύ-
σεων με τη συμμετοχή Τμημάτων Ειδικών Δυνάμεων των δύο πλευρών.

Το συγκινητικό μήνυμα Τριαντόπουλου για Πρίντζο
Τη βαθιά οδύνη του για τον θάνατο του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου Νικήτα

Πρίντζου εξέφρασε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος εξέδωσε

το παρακάτω συλλυπητήριο μήνυμα: «Δεν υπάρχουν λόγια για τον θάνατο του Νικήτα Πρίντζου.

Απώλεια μεγάλη ενός μπροστάρη και οραματιστή του συνεταιριστικού αγροτικού κινήματος και

της σύγχρονης πρωτογενούς παραγωγής στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία αλλά και σε όλη την

πατρίδα μας. Το έργο του, μεγάλο και πρωτοποριακό, γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Απώλεια

τεράστια και για μένα, καθώς ο Νικήτας ήταν ο συγγενής, ο θείος, που καθόρισε -μαζί με τον

αδερφό του Κώστα- τα πρώτα μου βήματα στην πορεία στον δημόσιο βίο και την πολιτική. Ήταν

πάντα εκεί και με τον τρόπο του με καθοδηγούσε από μικρό. Το κενό μεγάλο. Η παρακαταθήκη

τεράστια και θα συνεχίσουμε με γνώμονα αυτή».
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Ο φίλος 
του Τσακαλώτου
τους περνάει…
πριονοκορδέλα 
Τις σκέψεις που επικρατούν στην «Ομπρέ-
λα» σχετικά με τη φυσιογνωμία του κόμμα-
τος, αλλά και τη συμμαχία των «προεδρι-
κών», περιέγραψε το κορυφαίο στέλεχος
των «53+» Χριστόφορος Παπαδόπουλος,
με άρθρο του στην εφημερίδα «Εποχή». Για
όσους δεν ξέρουν πρόσωπα και καταστά-
σεις, ο Χριστόφορος Παπαδόπουλος είναι
φίλος του Ευκλείδη Τσακαλώτου, είναι ο
άνθρωπος που τον στρατολόγησε στον Συ-
νασπισμό παλαιότερα… Γράφει, λοιπόν, ο
Παπαδόπουλος: «Συμφωνούν όλοι στην
κεντρώα μετατόπιση του κόμματος; Ταυτί-
ζονται μεταξύ τους ότι δεν υπάρχει πλέον
ανάγκη για κόμμα με αριστερή ταυτότητα
και ότι το μέλλον είναι στο κόμμα πολιτικής
ενότητας, σε κόμμα χωρίς ιδεολογία, ούτε
στρατηγική για τον Σοσιαλισμό; Μια παρά-
ταξη στελεχών δηλαδή, τα μέλη κομιστές,
“χειρώνακτες” και χειροκροτητές, με ει-
κονικά, στιγμιαία δικαιώματα».

Όταν ο Κυριάκος
εμπιστεύτηκε 
τη Δόμνα 
Στο πλαίσιο ημερίδας, στην οποία συμμετεί-
χε, μεταξύ άλλων, και η υφυπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μι-
χαηλίδου, αποκαλύφθηκε ένα άγνωστο μέχρι
στιγμής περιστατικό. Συγκεκριμένα, η υφυ-
πουργός μίλησε για μια στιχομυθία της με τον
πρωθυπουργό όταν ήταν ακόμη σύμβουλός
του: «Όταν μου είπε ο πρωθυπουργός ότι θα
μου δώσει αυτό το υπουργείο, εγώ του είπα
ότι ξέρω από τραπεζικά - χρηματοοικονομι-
κά. Μου είπε “για αυτό ακριβώς σε θέλω, γιατί
είναι ένα υπουργείο που έχει να κάνει με πολ-
λούς αριθμούς”. Ήμουν εντελώς άπειρη στην
πολιτική και όμως με εμπιστεύτηκε».

Έχασαν τον ύπνο τους οι αχυ-
ράνθρωποι του Τύπου. Με την
τροπολογία της κυβέρνησης
για την αστική ευθύνη των
ιδιοκτητών Τύπου αλλάζουν τα
πράγματα και θα μπει επιτέ-
λους ένα τέρμα στη χυδαιότη-
τα, που στοχοποιεί ανθρώ-
πους, πολιτικούς, θεσμικούς
παράγοντες, εκκλησιαστικούς
παράγοντες. Σε κάποιους απα-
τεώνες και εκβιαστάκους του
Τύπου δεν αρέσει αυτό.

Αυξήσεις μισθών στη
γαλακτοβιομηχανία…  

Η είδηση είναι καλή και ασυνήθι-
στη στις μέρες μας. Η διοίκηση της
Ελληνικά Γαλακτοκομεία, συμμερι-
ζόμενη την αναπροσαρμογή του κό-
στους ζωής, όπως αυτό διαμορφώ-
νεται από τις ανατιμή-
σεις βασικών αγα-
θών, προχώρησε
σε αυξήσεις των
αμοιβών των ερ-
γαζομένων. Συγ-
κεκριμένα αυξάνον-
ται κατά 15% οι μισθοί που κυμαίνον-
ται κάτω από 25.000 ευρώ σε ετήσιο
κόστος, και κατά 10% εκείνοι που
υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ ετη-
σίως. Ο όμιλος των αδερφών Σαράν-
τη πραγματοποίησε το 2021 κύκλο
εργασιών 427 εκατ. ευρώ παραμέ-
νοντας η μεγαλύτερη γαλακτοβιομη-
χανία της χώρας. Διαθέτει 7 εργο-
στάσια και έναν ρυθμό επενδύσεων
που αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ τον
χρόνο, φτάνοντας κατά την τελευταία
πενταετία τα 193 εκατ. ευρώ.



«Μ
ε σταθερά κλιμάκια θα
αντικατασταθούν τα υφι-
στάμενα μεικτά στις πύ-
λες εισόδου των χερσαί-

ων συνόρων της χώρας προκειμένου να
μπει τέλος στην ανεξέλεγκτη κυκλοφορία
κυρίως αλλοδαπών βαρέων οχημάτων
στους ελληνικούς δρόμους», αποκάλυψε
ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Πα-
παδόπουλος σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην «Political» και συνέχισε: «Επι-
τόπου θα γίνεται η είσπραξη των διοικητι-
κών προστίμων για τους παραβάτες, ενώ
το έργο θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης». Επίσης, αναφέρθηκε στη μετεγκα-
τάσταση περίπου 350 εταιρειών logistics
από τον Βοτανικό στον Δήμο Φυλής, γεγο-
νός που θα τον μετατρέψει σε επιχειρημα-
τικό πάρκο, ενώ σχεδιάζεται και η σύνδε-
ση με την Αττική Οδό και το εθνικό σιδηρο-
δρομικό δίκτυο. 

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο της
μετεγκατάστασης των μεταφορικών
εταιρειών στον Δήμο Φυλής από τον
Βοτανικό μετά την ανάθεση του σχετι-
κού διαγωνισμού στη Μονάδα Ωρίμαν-
σης Έργων του ΤΑΙΠΕΔ; Πόσο σημαντι-
κό είναι αυτό το έργο και ποια τα οφέλη;
Η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων

Στρατηγικής Σημασίας ενέκρινε το σχέδιο
της μετεγκατάστασης των περίπου 350
εταιρειών logistics επιχειρήσεων από τον
Ελαιώνα στη Φυλή μετά την ανάθεση του
σχετικού διαγωνισμού στη Μονάδα Ωρί-
μανσης Έργων του ΤΑΙΠΕΔ. Το έργο αφο-
ρά την ανάπτυξη ουσιαστικά ενός επιχει-
ρηματικού πάρκου όπου θα συγκεντρω-
θούν αυτές οι επιχειρήσεις, αποφορτίζον-
τας σημαντικά και την περιοχή του Ελαι-
ώνα από την κυκλοφορία των βαρέων
οχημάτων.

Επιπλέον σχεδιάζεται η κατασκευή

κόμβου σύνδεσης με την Αττική Οδό και
σύνδεσης του υποδοχέα με το εθνικό σι-
δηροδρομικό δίκτυο. Το έργο έχει ευρύτε-
ρη διάσταση, καθώς θα προσδώσει προ-
στιθέμενη αξία στις εθνικές υποδομές της
εφοδιαστικής αλυσίδας, για αυτό άλλωστε
έχει χαρακτηριστεί και έργο στρατηγικής
σημασίας από το Ταμείο, το οποίο έχει
εξασφαλίσει και ένα ποσό ύψους 20 εκατ.
ευρώ. Αυτή την περίοδο αντιμετωπίζεται
μια εκκρεμότητα σχετικά με το οικόπεδο
που θα φιλοξενήσει τις εγκαταστάσεις,
ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα βή-
ματα για την υλοποίηση αυτού του σπου-
δαίου έργου με στόχο να ολοκληρωθεί ο
διαγωνισμός το επόμενο έτος. 

Πότε αναμένεται να μεταστεγαστούν τα
ΚΤΕΛ Λιοσίων και Κηφισού στον Ελαι-
ώνα; Πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή
του έργου και τι θα σημάνει αυτό για το
επιβατικό κοινό;
Το τοπίο που γνωρίζουμε σήμερα θα αλ-

λάξει και θα αντικατασταθεί από έναν νέο
υπερσύγχρονο σταθμό ανάλογο των αναγ-
κών της πρωτεύουσας. Ο νέος Κεντρικός
Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων θα
συγκεντρώσει το σύνολο των υπεραστικών
λεωφορειακών γραμμών ΚΤΕΛ της χώ-
ρας, καθώς και των διεθνών γραμμών, ενώ
η γειτνίαση με τον σταθμό του μετρό θα
εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στους
επιβάτες στο σύστημα αστικών συγκοινω-
νιών της πρωτεύουσας.

Ένα σημαντικό στάδιο του έργου, η με-
λέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει
διαβιβαστεί από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πε-
ριφέρειας Αττικής ώστε να γίνει η δια-
βούλευση. Το πλάνο υπαγορεύει να δη-
μοπρατηθεί η κατασκευή του νέου σταθ-
μού το 2022 και από την έκδοση της οικο-
δομικής άδειας, υπολογίζεται πως απαι-
τούνται 16 μήνες για την κατασκευή του
νέου σταθμού.

Όλες οι ενέργειες μέχρι σήμερα έχουν

στη
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

«Από κόσκινο όλα τα βαρέα 
οχήματα που μπαίνουν στη χώρα»

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών 



γίνει από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημο-
κρατίας και η επιλογή της έδρας από τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατα-
δεικνύει και το προσωπικό του ενδιαφέρον
για τη Δυτική Αττική. Είναι ένα έργο που θα
αναβαθμίσει το τοπικό αστικό περιβάλλον
και θα βελτιώσει επίσης τις συνθήκες εργα-
σίας για τους επαγγελματίες. 

Υπάρχουν καταγγελίες από την πλευρά
των επαγγελματιών αυτοκινητιστών για
ανεξέλεγκτη κυκλοφορία κυρίως αλλο-
δαπών βαρέων οχημάτων στους ελληνι-
κούς δρόμους, όπου σε πολλές περι-
πτώσεις παρατηρείται ακόμη και παρα-
βατική συμπεριφορά, η οποία παραμέ-
νει ατιμώρητη. Σκοπεύει το υπουργείο
να αντιμετωπίσει με κάποιον τρόπο το
πρόβλημα;
Αναφέρεστε σε ένα ζήτημα που δεν είναι

σημερινό και έχει σημαντικές επιπτώσεις
όχι μόνο στον υγιή ανταγωνισμό αλλά και
στην οδική ασφάλεια, καθώς δεν είναι λίγες
οι φορές που έχει διαπιστωθεί ότι πολλά
βαρέα οχήματα που μπαίνουν στη χώρα μας
είναι υπέρβαρα ή παρουσιάζουν τεχνικά
προβλήματα.

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζουμε να αντι-
καταστήσουμε τα μεικτά κλιμάκια με στα-
θερά, τα οποία θα διενεργούν ελέγχους στις
πύλες εισόδου της χώρας στα χερσαία μας
σύνορα. Τα σταθερά κλιμάκια θα είναι επι-
φορτισμένα με το καθήκον να ελέγχουν τη
νόμιμη κυκλοφορία των αλλοδαπών αλλά
και των ελληνικών βαρέων οχημάτων κατά
την είσοδό τους στη χώρα, καθώς και τη δυ-
νατότητα είσπραξης επιτόπου των διοικητι-
κών προστίμων.

Το έργο αυτό σχεδιάζεται να ενταχθεί στο
Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ανα-
βάθμισης των οδικών υποδομών για την
εφοδιαστική αλυσίδα και θα περιλαμβάνει
εκτός από τη μεικτή σύνθεση των σταθερών
κλιμακίων και τη δημιουργία σταθμών
ελέγχου προκειμένου να καταστεί αποτε-
λεσματική η επιθεώρηση.

Με τη λειτουργία των σταθερών κλιμακίων
επιδιώκεται ο έλεγχος των βαρέων οχημά-
των που περνούν τα ελληνικά σύνορα, η δια-
σφάλιση της δυνατότητας επιβολής και εί-
σπραξης των προστίμων, που δεν είναι βέ-
βαιο σήμερα ότι εισπράττονται από τους δή-
μους. Ενισχύεται η οδική ασφάλεια και προ-
στασία των υποδομών της χώρας και οι Αρ-
χές θα έχουν μια σαφή εικόνα για το πλήθος
αλλά και την ταυτότητα των βαρέων οχημά-
των που μπαίνουν στη χώρα μας, καθώς θα
λαμβάνονται δεδομένα και θα υπάρχει δια-
σύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έργο που
αφορά την καθιέρωση ενός συστήματος
ελέγχου στον δρόμο (road enforcement).

Είναι μια κοινή προσπάθεια που καταβάλ-
λουμε μαζί με τα υπουργεία Οικονομικών
και Ανάπτυξης, καθώς και την ΑΑΔΕ και
έχουμε ανοιχτή συνεργασία με τους κυρί-
ους Βεσυρόπουλο, Γεωργιάδη, Παπαθανά-
ση και Πιτσιλή. 

Η ελληνική Πολιτεία επιδότησε την αγορά
ηλεκτρικών οχημάτων με σκοπό τη μεί-
ωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Τα σημεία φόρτισης σε πανελλαδικό επί-
πεδο πόσο έχουν αναπτυχθεί; Καλύπτουν
τις ανάγκες των χρηστών; Πότε θα είμαστε
σε θέση να μιλάμε για ένα πλήρες δίκτυο
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων;
Η επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικών

οχημάτων αποτελεί μέρος μιας συνολικής
πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης να
προωθήσει τις πράσινες μετακινήσεις και
να περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα του τομέα των μεταφορών. Στην ηλε-
κτροκίνηση εφαρμόζεται από το φθινόπω-
ρο του 2020 ένα πρόγραμμα που έχει ση-
μαντικά αποτελέσματα στην κατεύθυνση
της ανανέωσης του γηρασμένου στόλου
των οχημάτων που διαθέτει η χώρα μας. Το
2021 ταξινομήθηκαν 3.594 αμιγώς ηλε-
κτροκίνητα οχήματα έναντι 1.083 αμιγώς
ηλεκτροκίνητων οχημάτων το 2020. Ουσια-
στικά μέσα σε ένα έτος έγιναν υπετριπλά-
σιες ταξινομήσεις, στοιχείο που μαρτυρά
ότι οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στην κυβερ-
νητική πρωτοβουλία. 

Το υπουργείο Μεταφορών έχει την ευθύ-
νη για τα συνεργεία και τους τεχνίτες ηλε-
κτροκίνησης, ενώ δημιουργεί τις προϋπο-
θέσεις για να αναπτυχθεί ένα επαρκές δί-
κτυο φορτιστών σε δημόσιους και ιδιωτι-
κούς χώρους. Σήμερα υπάρχουν περίπου
1.200 φορτιστές κατά μήκος των αυτοκινη-
τοδρόμων και σε πολλά πρατήρια και όσο
αυξάνεται η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης

τόσο θα αναπτύσσεται και το δίκτυο. Είναι
μια διαδικασία που εξελίσσεται παράλληλα
και μπορεί να επιταχυνθεί μέσα από το θε-
σμικό πλαίσιο του υπουργείου Μεταφορών
για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικό-
τητας. Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν
να αξιοποιήσουν πόρους του Πράσινου Τα-
μείου και να εγκαταστήσουν φορτιστές στις
περιοχές ευθύνης τους, επιταχύνοντας έτσι
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης τα επό-
μενα χρόνια. 

Υδροπλάνα, ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρό-
τζεκτ όπου θα αναπτυχθούν υποδομές
υδατοδρομίων σε ολόκληρη τη χώρα,
ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες
περιοχές και νησιά της Ελλάδας. Πότε θα
δούμε να πετάνε τα πρώτα υδροπλάνα; 
Τα υδροπλάνα είναι ένα νέο μεταφορικό

μέσο που ταιριάζει στη γεωγραφία της Ελ-
λάδας και θα προσφέρει πολλά στον τουρι-
σμό, την οικονομία αλλά και στην εθνική συ-
νοχή. Και αυτό γιατί η λειτουργία των υδατο-
δρομίων σε νησιωτικούς, παράκτιους ή και
παραλίμνιους προορισμούς θα ενισχύσει
την επικοινωνία ανάμεσα σε δυσπρόσιτα
σημεία της περιφέρειας και στη μητρόπολη.
Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα αποκτή-
σουν μια ακόμη επιλογή για να ταξιδέψουν
αλλά και μια επιπλέον δυνατότητα να αντι-
μετωπίσουν έκτακτες ανάγκες, όπως η με-
ταφορά ασθενών ή ακόμη και αγαθών πρώ-
της ανάγκης, όπως τα φάρμακα.

Επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι το 2014, ως
υφυπουργός Μεταφορών και τότε, είχαμε
εγκρίνει τις αδειοδοτήσεις για τα υδατο-
δρόμια στην Κέρκυρα και τους Παξούς, αλ-
λά οι συγκεκριμένες άδειες παρέμεναν
ανενεργές. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής λοιπόν
που πριν από λίγες εβδομάδες τέθηκαν σε
ισχύ οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα
δύο νησιά που διαθέτουν πλέον την υποδο-

μή να υποδεχτούν πτήσεις υδροπλάνων.
Αυτό δεν συνέβη τυχαία. Με ειδική νομο-

θετική ρύθμιση το φθινόπωρο απλοποι-
ήσαμε τη διαδικασία χωρίς να γίνεται η πα-
ραμικρή έκπτωση στα θέματα ασφάλειας
και πλέον υπάρχει δυνατότητα έκδοσης
προσωρινής άδειας που επιτρέπει στον
υποψήφιο επενδυτή να προχωρά συμπλη-
ρώνοντας παράλληλα τους φακέλους. 

Επιπλέον, με πρόσφατη απόφαση του
υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά
επιταχύνεται η περιβαλλοντική αδειοδότη-
ση των υδατοδρομίων, που αποτελεί ένα
καθοριστικό στάδιο για την πρόοδο της
υποψηφιότητας.

Θυμίζω ότι άδειες ίδρυσης έχουν χορη-
γηθεί επίσης στα υδατοδρόμια Βόλου και
Ρεθύμνου, όπου εκκρεμεί η κατασκευή των
εγκαταστάσεων, ενώ δρομολογείται και η
συμμόρφωση της άδειας λειτουργίας του
υδατοδρομίου στην Πάτρα. Με αυτά τα δε-
δομένα και εφόσον το επιτρέψουν οι γενι-
κότερες συνθήκες, αισιοδοξώ ότι στο τέλος
του φετινού καλοκαιριού είναι πιθανό να γί-
νουν οι πρώτες πιλοτικές πτήσεις υδροπλά-
νων στη χώρα μας.
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«
«Σταθερά κλιμάκια θα
διενεργούν τους ελέγχους
στις πύλες εισόδου των
χερσαίων συνόρων. Στο
Ταμείο Ανάκαμψης το έργο»

«Υπερτριπλάσιες οι
ταξινομήσεις ηλεκτροκίνητων
οχημάτων το 2021. Θα
αναπτυχθεί ένα επαρκές δίκτυο
φόρτισης όσο αυξάνεται 
η διείσδυση στην
ηλεκτροκίνηση»

«



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Η Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ δείχνει προς το ΝΑΤΟ
Α

νακοινώθηκε μετά βαΐων και κλάδων η
περίφημη «Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ για
την ασφάλεια και την άμυνα» και όλα αυτά

υποτίθεται «για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προ-
στατεύει τους πολίτες, τις αξίες και τα συμφέρον-
τά της και συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και
ασφάλεια».

Και όπως η μαγνητική πυξίδα δείχνει πάντοτε
προς τον Βορρά, έτσι και η Στρατηγική Πυξίδα
της ΕΕ δείχνει προς το ΝΑΤΟ. 

Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή της ηγεσίας
της ΕΕ, η οποία εδράζεται τόσο στις ίδιες τις Συν-
θήκες της ΕΕ όσο και στην ιστορική παράδοση η
οποία πάντοτε ήθελε την Ευρώπη να υποτάσσεται
και να εξυπηρετεί τις στρατιωτικές ανάγκες των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Έτσι, όταν τη δεκαετία του ’50 οι ΗΠΑ αποφάσι-
σαν να επανεξοπλίσουν την ηττημένη Γερμανία
προκειμένου να αντισταθμίσουν την τεράστια
στρατιωτική παρουσία του Κόκκινου Στρατού
στην Ανατολική Ευρώπη, επέλεξαν να διανθίσουν
το όλο εγχείρημα με περιτύλιγμα την περίφημη
ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι δώδεκα,
λοιπόν, γερμανικές μεραρχίες της Βέρμαχτ που
αποφασίστηκε να επανασυσταθεί και να επανε-
ξοπλιστεί θα εντάσσονταν από κοινού με στρα-
τιωτικές δυνάμεις της Γαλλίας και των άλλων χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ) υπό το θεσμικό κέλυφος της υπό
ίδρυση Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας
(ΕΑΚ), προκειμένου να δημιουργηθεί ευρωπαϊ-
κός στρατός.

Με τον τρόπο αυτόν το περίφημο Σχέδιο Πλε-
βέν για την ΕΑΚ αποτελούσε το αναγκαίο συμ-

πλήρωμα του ΝΑΤΟ. Και μπορεί μεν η ίδρυση της
ΕΑΚ και του ευρωστρατού να ναυάγησε στη Γαλ-
λική Εθνοσυνέλευση τον Αύγουστο του 1954, εν-
τούτοις παρέμεινε το βασικό στοιχείο, ότι δηλαδή
κάθε μετέπειτα απόπειρα ίδρυσης ευρωστρατού
πάντοτε εντασσόταν στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ και
αποτελούσε το αναγκαίο συμπλήρωμά του. 

Έτσι, σε σχέση με την πολιτική άμυνας και
ασφάλειας της ΕΕ στο άρθρο 42 παρ. 7 εδ. 2 της
Συνθήκης για την ΕΕ (ΣΕΕ) επισημαίνεται με έμ-
φαση ότι το ΝΑΤΟ παραμένει όσον αφορά τα μέλη
του το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας.

Στο ίδιο κλίμα και η περίφημη Διακήρυξη των
Βερσαλλιών που εγκρίθηκε από τους ηγέτες της
ΕΕ στις 11 Μαρτίου 2022 κατά το άτυπο Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο, η οποία καθορίζει ότι «η διατλαν-
τική σχέση και η συνεργασία ΕΕ - ΝΑΤΟ, με πλή-
ρη σεβασμό των αρχών που διατυπώνονται στις
Συνθήκες και των αρχών στις οποίες έχει συμ-
φωνήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μεταξύ αυ-
τών η συμμετοχικότητα, η αμοιβαιότητα και η αυ-
τονομία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, έχουν καίρια
σημασία για τη συνολική μας ασφάλεια. Μια
ισχυρότερη και ικανότερη ΕΕ στον τομέα της
ασφάλειας και της άμυνας θα συμβάλει θετικά
στην παγκόσμια και τη διατλαντική ασφάλεια και
θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ,
το οποίο παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής
άμυνας για τα μέλη του» (www.consilium.eu-
ropa.eu 11/3/2022 σελ. 3).

Ύστερα από όλα αυτά ήταν αναπόφευκτο και η
Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ, η οποία προβλέπει
την ίδρυση ευρωστρατού, να ακολουθήσει την
πεπατημένη και να επαναλάβει εξίσου εμφατικά

και μονότονα, προφανώς για να το εμπεδώσουν
όλοι, ότι «μια ισχυρότερη και ικανότερη ΕΕ στον
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα συμβά-
λει θετικά στην παγκόσμια και τη διατλαντική
ασφάλεια και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά
προς το ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει το θεμέλιο της
συλλογικής άμυνας για τα μέλη του» (https://da-
ta.consilium.europa.eu 21/3/2022 σελ. 2).

Επομένως, όσοι διατυμπανίζουν μετ’ επιτάσε-
ως το γεγονός της ίδρυσης ευρωστρατού ξεχνούν
επιμελώς να αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα εγ-
χείρημα που θα δρα συμπληρωματικά προς το
ΝΑΤΟ, το οποίο θα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία.
Πολύ δε περισσότερο τώρα που λόγω του πολέ-
μου στην Ουκρανία έχει νεκραναστηθεί, παρότι
ήταν κλινικά νεκρό σε σχέση με τις απειλές της
Τουρκίας κατά της Ελλάδας, όπως επισήμανε με
νόημα ο Μακρόν.

Άλλωστε η «νέα Ευρώπη» με τις πρώην ανατο-
λικές χώρες πρωτοστατεί στην πλήρη ενδυνάμω-
ση του ΝΑΤΟ που το θεωρεί ως βασικό στοιχείο
της άμυνας και της ασφάλειάς τους ιδίως μετά
τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό η ΕΕ διακηρύσσει μέ-
σω της Στρατηγικής Πυξίδας ότι «θα ενισχύσει
επίσης τη στρατηγική εταιρική σχέση της με το
ΝΑΤΟ» που θα λαμβάνει χώρα «μέσω πιο διαρ-
θρωμένων πολιτικών διαλόγων, καθώς και μέσω
επιχειρησιακής και θεματικής συνεργασίας».

Επιπλέον στις 47 σελίδες που καταλαμβάνει το
έγγραφο της Στρατηγικής Πυξίδας της ΕΕ προ-
βλέπεται στενή συνεργασία της ΕΕ με το ΝΑΤΟ
τόσο στον τομέα της κυβερνοάμυνας όσο και για
την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.

Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ο ευρωστρα-
τός, με τη Στρατηγική Πυξίδα να υποδηλώνει ότι
«πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμα-
στε σε επικείμενες απειλές ή να αντιδρούμε γρή-
γορα σε κατάσταση κρίσης εκτός της Ένωσης σε
όλα τα στάδια του κύκλου των συγκρούσεων. Για
τον σκοπό αυτό, θα συγκροτήσουμε μια ενωσια-
κή ικανότητα ταχείας ανάπτυξης που θα μας επι-
τρέψει να αναπτύσσουμε ταχέως μια πολυμορφι-
κή δύναμη έως και 5.000 στρατιωτών, που θα πε-
ριλαμβάνει χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσ-
σιες συνιστώσες, καθώς και τους απαραίτητους
στρατηγικούς παράγοντες διευκόλυνσης»
(https://data.consilium.europa.eu 21/3/2022
σελ. 14).

Μάλιστα θα διοργανωθούν και «ασκήσεις εν-
τός του ενωσιακού πλαισίου, ώστε να αυξηθούν η
ετοιμότητα και η διαλειτουργικότητα (επίσης
σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ) όλων των
στοιχείων αυτής της ικανότητας».

Η «συνέχεια επί της οθόνης», με τον Τζο
Μπάιντεν σε ρόλο ανθύπατου στις έκτακτες
Συνόδους Κορυφής του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της
G7 στις Βρυξέλλες το διήμερο 24-25 Μαρτίου
2022.
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Στρατηγική στους ΟΤΑ

Λίγες σκέψεις για την Ουκρανία, 
την προσφυγιά και την αλληλεγγύη

Ο
ι θεσμικές παρεμβάσεις που κατά καιρούς
επιχειρήθηκαν στο πλαίσιο βελτίωσης της
λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν

κατόρθωσαν να επιφέρουν μέχρι σήμερα τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα εξαιτίας της αδυναμίας ιεράρχη-
σης των προτεραιοτήτων, της αλληλοεπικάλυψης των
αρμοδιοτήτων, αλλά κυρίως λόγω της απουσίας συ-
νεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Κυ-
ρίαρχη θέση στη σύγχρονη διοίκηση κατέχει η έννοια
της οργάνωσης.  Βασικά της στοιχεία είναι το όραμα
και η αποστολή. Το μέσο για την πραγμάτωσή τους εί-
ναι ο προγραμματισμός ο οποίος βάζει τους στόχους,
τους τρόπους και τις ενέργειες για την επίτευξη τους. 

Ο προγραμματισμός και η στοχοθεσία μπήκαν στην
Αυτοδιοίκηση με τους Ν. 3463/06 και 3852/10. Ο
προγραμματισμός καθιερώνεται ως εργαλείο σχε-
διασμού και ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
μέσω των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των. Ο προγραμματισμός διακρίνεται σε στρατηγικό
και σε επιχειρησιακό. Είναι το μέσο για μια αποτελε-
σματική διοίκηση. Συνδέεται άμεσα με τον προϋπο-
λογισμό, ο οποίος ποσοτικοποιεί τα στοιχεία του προ-
γραμματισμού. Ο προγραμματισμός, είτε είναι βρα-
χυχρόνιος (από 6 μήνες έως 1 χρόνο) είτε μακροχρό-

νιος (από 3 έως 5 χρόνια), δεν παράγει αποτέλεσμα,
αλλά δίνει την κατεύθυνση της εκάστοτε διοίκησης.
Αποτέλεσμα παράγει η εξειδίκευσή του σε Πρόγραμ-
μα Δράσεων και Ενεργειών (ετήσια προγράμματα
δράσης). Πρόκειται, λοιπόν, για μια διαδικασία με την
οποία καθορίζονται οι στόχοι του φορέα και προσ-
διορίζονται οι τρόποι, οι ενέργειες και τα μέσα με τα
οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι.

Στην περίπτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η
αποτελεσματικότητα (προγραμματισμού και στοχο-
θεσίας) αναγνωρίζεται ως το «κλειδί» για την εκκίνη-
ση και στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας της πό-
λης. Γιατί, όμως, τόση επιμονή για την εφαρμογή αυ-
τού του εργαλείου; Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

1) βοηθά στη βελτίωση της λειτουργίας του ΟΤΑ και
των εποπτευόμενων νομικών του προσώπων,

2) αποτυπώνει τη στρατηγική της διοίκησης, την
αναλύει σε Πενταετές Πρόγραμμα Δράσης και την
εξειδικεύει σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης,

3) προγραμματίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη
δράση του ΟΤΑ,

4) εξορθολογίζει την οικονομική διαχείριση,
5) εμποδίζει την κατασπατάληση των πόρων,
6) ενθαρρύνει τη συμμετοχή,

7) διερευνά πηγές χρηματοδότησης.
Η στοχοθεσία αποτελεί μια διαδικασία προσδιορι-

σμού σαφών επιδιώξεων-επιδόσεων στα ανώτατα
ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν συνεχεία διά-
χυσης των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορ-
φή εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε κατώτερο ιε-
ραρχικό επίπεδο με ετήσια δέσμευση υλοποίησης.

Υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, η Το-
πική Αυτοδιοίκηση οφείλει να μεταθέσει το κέντρο
βάρους από το «τυχαίο» αποτέλεσμα στο «στοχευμέ-
νο», έτσι ώστε να αναδειχθούν σημαντικές πολιτικές,
να ενισχυθεί η διαφάνεια, να συντονιστούν οι υπηρε-
σίες προς όφελος του εξορθολογισμού των δαπανών
και για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Για να γίνει αυτό, πρέπει να επαναξιολογηθούν τα
διαθέσιμα εργαλεία και να ιεραρχηθούν οι προτεραι-
ότητες. Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσουν
οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προγραμματισμού, οι οποί-
ες σε συνεργασία με τις αιρετές διοικήσεις των ΟΤΑ
μπορούν να οδηγήσουν στην εισαγωγή μόνιμων δια-
δικασιών προγραμματισμού σε όλες τις εμπλεκόμε-
νες υπηρεσίες και με συντονισμένες ενέργειες να
επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τον φορέα
και τους δημότες τους. 

Β
ρισκόμαστε στο 2022. Διανύουμε ένα
έτος-σταθμό για την ιστορική μας συνεί-
δηση. Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρό-

νια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Εκατό
χρόνια από τον εθνικό ξεριζωμό της Σμύρνης,
που παρά το τεράστιο αρνητικό πρόσημο και το
ανεξίτηλα τραυματικό αποτύπωμα στην εθνική
συλλογική μας μνήμη εξελίχθηκε σε ευκαιρία
για εθνική ολοκλήρωση.

Και αυτό γιατί μας έδωσε το δικαίωμα να μπο-
λιάσουμε τον ελληνικό πληθυσμιακό κορμό με το
νέο αίμα των προσφύγων. Γιατί έδωσε το έναυ-
σμα να μετατρέψουμε την απόλυτη καταστροφή
σε ιστορική ευκαιρία προκειμένου να βάλουμε
τις βάσεις για μια ισχυρή Ελλάδα. Μια διαδρομή
που ασφαλώς δεν ήταν εύκολη, δεν ήταν χωρίς
αγκάθια, δεν ήταν χωρίς περιστασιακά πισωγυ-
ρίσματα. Και αυτό όσοι προερχόμαστε από προ-
σφυγικό παρελθόν το γνωρίζουμε καλύτερα.

Δυστυχώς, ενώ για εμάς αυτό αποτελεί μια εκα-
τονταετή επέτειο, για κάποιους άλλους μια αντί-
στοιχη εμπειρία βρίσκεται -πολύ φοβάμαι- στην
αρχή. Μια από τις πρώτες πολύ ορατές συνέπειες
της εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων στην
Ουκρανία και του πολέμου είναι ο ξεριζωμός. Εί-
ναι ο βίαιος εκτοπισμός. Είναι η προσφυγιά.

Και με αφορμή αυτό το γεγονός είναι καιρός να
σκεφτούμε όλοι διπλά. Τόσο στην Ελλάδα όσο
και στην Ευρώπη. Πέρα από την αμέριστη συμ-

παράστασή μας στους πολίτες της Ουκρανίας
που υφίστανται το δεινά ενός απρόκλητου πολέ-
μου, πέρα από την οξεία καταδίκη μας στην ει-
σβολή σε ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος,
οφείλουμε ως Έλληνες αλλά και ως Ευρωπαίοι
να σταθούμε αλληλέγγυοι και να φανούμε αντά-
ξιοι εκείνων που μας έχουν ανάγκη.

Τα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσου-
με μέχρι στιγμής είναι τα εξής: η διαχείριση της
μετανάστευσης στην Ευρώπη οφείλει να αλλάξει
ριζικά προφίλ. Η δομική υπερίσχυση του πνεύ-
ματος του Δουβλίνου, που απαιτεί από τη χώρα
πρώτης εισόδου να είναι αποκλειστικά υπεύθυνη
για τη διαχείριση ασύλου, πρέπει να αλλάξει. Η
αλληλεγγύη υπό τη μορφή του διαμοιρασμού εί-
ναι επιβεβλημένη. Και αυτό απλώς γιατί, όπως
αποδείχτηκε με την παρούσα κρίση, οι μετανα-
στευτικές ροές αλλάζουν και δεν πρέπει καμία
χώρα να αφήνεται μόνη της και να επωμίζεται
αποκλειστικά το βάρος της διαχείρισης των εκά-
στοτε ροών.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να
αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη
μετανάστευση. Με δεδομένο ότι πολλοί από τους
νέους πρόσφυγες δεν θα επιστρέψουν ποτέ πίσω
στις εστίες τους -για σειρά λόγων που δεν είναι
της παρούσης να εξηγηθούν- είναι ευκαιρία να
βρούμε τρόπους με τους οποίους αυτοί οι άν-
θρωποι θα μπορούν να έχουν ένα μέλλον συνει-

σφοράς και συνδιαμόρφωσης στους νέους τό-
πους όπου θα βρεθούν.

Οφείλουμε να βρούμε τρόπους στην Ευρώπη να
χειριστούμε το Μεταναστευτικό/Προσφυγικό με
αμοιβαία επωφελή τρόπο. Τόσο για τις κοινότητες
που έρχονται όσο και για τις κοινότητες που φιλο-
ξενούν. Σε συνεργασία των τοπικών φορέων, των
διεθνών οργανισμών και των κυβερνήσεων της Ευ-
ρώπης θα πρέπει να βρούμε τρόπους και κίνητρα
προκειμένου η εγκατάσταση -πρόσκαιρη ή πιο μό-
νιμη- να γίνεται ομαλά για όλους. Στο πλαίσιο αυτό
θα μπορούσαμε να εκπονήσουμε προγράμματα κι-
νήτρων για αναπαλαιώσεις κατοικιών και μίσθωση
με προνομιακούς όρους (κίνητρο για τους ιδιοκτή-
τες και ταυτόχρονα ελάφρυνση για τους νέους ενοί-
κους). Θα μπορούσαμε να βρούμε τρόπους να ζων-
τανέψουμε χωριά ολόκληρα που βρίσκονται εγκα-
ταλελειμμένα και με σχολεία κλειστά λόγω έλλει-
ψης μαθητών. Θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την
παραγωγή τοπικών προϊόντων με τα προγράμματα
τεχνικής κατάρτισης σε νέους πρόσφυγες.

Η Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη και πολύ πλούσια
ήπειρος. Οι πρόσφυγες απ’ όπου και αν προέρ-
χονται δεν είναι βαρίδια. Οφείλουμε να δίνουμε
πραγματικές διεξόδους ζωής σε συνανθρώπους
μας που το έχουν ανάγκη και να τους δίνουμε το
δικαίωμα να γίνονται συνδιαμορφωτές του μέλ-
λοντός τους. Περίπου όπως έγινε και πριν από
100 χρόνια.



«Ο
ι ανέμελες πολιτικές της κυβέρνησης
οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο τους
πολλούς και σε ακόμη μεγαλύτερο
πλουτισμό τις ελίτ», αποφαίνεται η

βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ολυμπία Τελι-
γιορίδου. Κρίνει δε ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει
επιδεινώσει την κατάσταση και για τους Έλληνες που
βρίσκονταν ήδη σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας
και ότι είναι αναγκαίες η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ
στα καύσιμα και η επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο
για αγροτική χρήση». 

Επίσης, η κυρία Τελιγιορίδου θεωρεί πως «με την
κατακόρυφη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου
απαιτείται η επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονά-
δων», επισημαίνοντας πως «χρειάζεται προοδευτική
κυβέρνηση που θα σταματήσει τον νεοφιλελεύθερο
κατήφορο» και αυτό είναι «ευθύνη όλων των προοδευ-
τικών δυνάμεων».

Υπήρξατε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο
πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί ανατιμήσεις και
ελλείψεις σε αγροτικά προϊόντα. Πώς μπορεί να αν-
τιμετωπίσει το θέμα η χώρα μας;
Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία επιδεινώνει

το ήδη δυσμενές περιβάλλον στην έκρηξη της ακρίβει-
ας και ταυτόχρονα προϊδεάζει στην πρωτογενή παρα-
γωγική ανεπάρκεια πρώτων υλών, καθώς περιορίζεται
η δυνατότητα προμήθειας ζωοτροφών, λιπασμάτων
αλλά και ηλιέλαιου, σίτου, σόγιας και άλλων προϊόντων
από τις εμπόλεμες περιοχές. Και ενώ οι Έλληνες πα-
ραγωγοί βρίσκονταν ήδη σε συνθήκες οικονομικής
ασφυξίας, πλέον η κατάσταση γίνεται δυνητικά επικίν-
δυνη τόσο για την ανθεκτικότητα των αγροτικών επι-
χειρήσεων όσο και για τη βιομηχανία τροφίμων με
άμεσο κίνδυνο μια επερχόμενη επισιτιστική κρίση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και μήνες έχει καταθέσει συγκεκρι-
μένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο
κόστος παραγωγής, όμως η ΝΔ δεν θέλει και δεν μπορεί
να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που
δεν αφορά μόνο την αγροτική οικονομία αλλά την εθνική
οικονομία. Απαιτείται πλέον ξεκάθαρα η άμεση λήψη
μέτρων που έχουμε προτείνει εδώ και μήνες.

Είναι αναγκαίες η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα
καύσιμα, η επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για
αγροτική χρήση στο σύνολο των αγροτών, η κατάργηση
της ρήτρας αναπροσαρμογής για το αγροτικό τιμολόγιο
ρεύματος χαμηλής τάσης, η αναπλήρωση του 80% της
ρήτρας αναπροσαρμογής για μεσαία και υψηλή τάση
για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, η αύξηση της ρευ-
στότητας και η άμεση υλοποίηση της απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων με 35.000 ευρώ. Επίσης, η επιδότηση
για τη μείωση του κόστους των ζωοτροφών και των
αγροεφοδίων, η αξιοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης που ίδρυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και εδώ και
δυόμισι χρόνια είναι ανενεργό και η ουσιαστική αξιο-

ποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τον πρωτογενή το-
μέα. Εκτός όμως από τα άμεσα μέτρα, χρειάζεται και
ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός καλ-
λιεργειών και εκμεταλλεύσεων.

Στον τομέα της ενέργειας τι πρέπει να γίνει για να μη
γονατίσουν οι οικογενειακοί και επιχειρηματικοί
προϋπολογισμοί;
Η πρωτοφανής ακρίβεια στα τιμολόγια του ρεύμα-

τος που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και εδώ
και έξι μήνες έχουν τριπλασιαστεί βρίσκει την κυ-
βέρνηση ανέμελη και τους πολίτες απροστάτευτους.
Η ΝΔ δεν ενδιαφέρθηκε για τις επιπτώσεις των επι-
λογών της με την ιδιωτικοποίηση των δικτύων φυσι-
κού αερίου (ΔΕΠΑ υποδομών), του 49% του ΔΕΔΔΗΕ
και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και οδήγησε σε ανε-
ξέλεγκτες καταστάσεις χωρίς κανέναν έλεγχο για
την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας από ένα ενερ-
γειακό καρτέλ.

Η κυβέρνηση οφείλει να χτυπήσει την αισχροκέρδεια
με την ενεργοποίηση της ΡΑΕ και της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού και να φορολογήσει και να αναδιανέμει τα
εξωφρενικά κέρδη στην ενέργεια, όπως άλλωστε προ-
τείνει και η Κομισιόν με το σχέδιο Repower EU. Επίσης,
οφείλει να βάλει πλαφόν στα κέρδη όπως, για παρά-
δειγμα, έκανε ο Μακρόν με πλαφόν στα κέρδη έως 4%.

Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία η μείωση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, μέτρο που ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ κατέθεσε δύο φορές με τροπολογία και δεν
αποδέχτηκε η ΝΔ. Σε αυτή την κρίση με την κατακό-
ρυφη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου απαιτεί-
ται επίσης η επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων
ώστε η χώρα να μην κινδυνεύει με ενεργειακή ανε-
πάρκεια. 

Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια λίαν διακρι-
τή αντιπολίτευση στη «γραμμή Τσίπρα». Υπάρχει
ενδεχόμενο διάσπασης στο Συνέδριο ή μετεκλογι-
κά, όπως με την Πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφα-
ζάνη;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα κόμμα με κατοχυρωμένες τη

δημοκρατία στο εσωτερικό του και τη διασφάλιση της
δυνατότητας στα μέλη του να λένε ελεύθερα τη γνώμη
τους. Αυτός ο ανοιχτός και δημοκρατικός διάλογος στο
κόμμα μας είναι η δύναμή μας, καθώς οδηγεί σε προ-
βληματισμούς, αναζητήσεις και τελικά σε σύνθεση
απόψεων. Όχι μόνο δεν υπάρχει περίπτωση διάσπα-
σης, αλλά η συνάντηση όλων των διαφορετικών εκ-
φράσεων στο εσωτερικό του κόμματός μας είναι μια
αναγκαία ιστορική διεργασία που μας οδηγεί στις συλ-
λογικές μας αποφάσεις και σε νικηφόρα προοπτική.

Σε πολλά θέματα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συγκλίνει με τα άλλα
κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί είναι δύσκολη
μια προγραμματική σύμπλευση ενόψει εκλογών;
Κρίνετε ότι πάμε σε πρόωρες εκλογές;
Ο χρόνος των εκλογών είναι απόφαση του πρωθυ-

πουργού και όσο πιο γρήγορα τις προκηρύξει τόσο κα-
λύτερα για τον τόπο, γιατί η άμεση προσφυγή στις κάλ-
πες είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης του ελληνικού λαού.
Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι κατώτερη των περιστάσεων
και οδήγησε τη χώρα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον με
μακάβριες πρωτιές στην πανδημία, ενώ κατέστη πρω-
ταθλήτρια στην ακρίβεια. Την ώρα που οι πολίτες βρί-
σκονται σε ανασφάλεια και απόγνωση, οι ανέμελες πο-
λιτικές της κυβέρνησης οδηγούν σε αδιέξοδο τους
πολλούς και σε ακόμη μεγαλύτερο πλουτισμό τις ελίτ.
Ο τόπος χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση που
θα σταματήσει τον νεοφιλελεύθερο κατήφορο.Ο
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Α
ναβρασμός επικρατεί στον Δυ-
τικό Πειραιά, κυρίως στην πε-
ριοχή του Περάματος, με τα
σχέδια της Εκκλησίας να αξιο-

ποιήσει επιχειρηματικά μια έκταση 3.000
στρεμμάτων, μέρος της οποίας βρίσκεται
εντός των ορίων του Δήμου Περάματος. 

Μάλιστα, προς τον σκοπό αυτό έχει
ιδρυθεί μια εταιρεία που φέρει την επω-
νυμία «Σχιστός ΑΕ» με πρόεδρο τον Αρ-
χιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμο και μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου στελέχη που ασχολούνται με το
real estate και θα αναλάβει να «τρέξει» το
πρότζεκτ για το «μικρό Ελληνικό της Εκ-
κλησίας».

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της
δημοσιότητας, στις επιδιώξεις της εται-
ρείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η
χωροθέτηση ζώνης με χρήση μεταφοράς
απορριμμάτων και η κατασκευή αποθη-
κευτικών και φορτοεκφορτωτικών χώρων
που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών
στο λιμάνι, τη στιγμή που η έκταση σε με-
γάλο τμήμα της έχει χαρακτηριστεί ως δα-
σική αλλά και ως αρχαιολογικός χώρος.

Κραυγές από τη δημοτική αρχή
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου

Περάματος, του πρώτου που αντέδρασε

σε αυτή την εξέλιξη, «είναι αυτονόητο
πως ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν μπορεί
να γίνεται εν κρυπτώ και παραβύστω και
μέσω διαρροών στον Τύπο. Αντίθετα,
απαιτούνται από την πλευρά της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος ενημέρωση και δια-
βούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
καθώς είναι σαφές πως ό,τι επιχειρείται
επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοί-
κων της πόλης τόσο στο παρόν όσο και
στο μέλλον».

Υπενθυμίζεται ότι η δημοτική αρχή του
Δήμου Περάματος έχει ζητήσει από την
Εκκλησία της Ελλάδος την παρα-
χώρηση έκτασης επί της λεω-
φόρου Σχιστού προκειμένου
να αξιοποιηθεί για τις ανάγ-
κες της Διεύθυνσης Περι-
βάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής του δήμου, καθώς και
για τη διαμόρφωση πάρκου
φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων.
Η εν λόγω έκταση βρίσκεται στη
Ζώνη Ε3 του ορεινού όγκου Αιγάλεω, στην
οποία η ανωτέρω χρήση είναι επιτρεπτή.
Μια τέτοια εξέλιξη θα εξυπηρετούσε τις
ανάγκες της πόλης, καθώς στα διοικητικά
όρια του Δήμου Περάματος δεν υπάρχει
άλλος αντίστοιχος χώρος που να προσφέ-
ρεται για αυτό τον σκοπό.

Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λα-
γουδάκης σε δήλωσή του επεσήμανε:
«Είναι εκ των ων ουκ άνευ πως θα έπρεπε
κατ’ ελάχιστον να είχαμε ενημερωθεί, εκ-
φράζοντας παράλληλα και τις δικές μας
απόψεις για όσα σχεδιάζονται να γίνουν
στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια της

πόλης του Περάματος, σε έκταση
που έχει χαρακτηριστεί ως δα-

σική και ως αρχαιολογικός
χώρος (Ζώνη Προστασίας
Α). Πρέπει να γνωρίζουμε
αν θα υλοποιηθούν σχέδια
που θα επιβαρύνουν ακόμη

περισσότερο την πόλη μας ή
αν αποσκοπούν στην ήπια ανα-

πτυξιακή προοπτική της». Παράλ-
ληλα, διεμήνυσε σε όλους του τόνους ότι
«σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι
είμαστε αντίθετοι σε κάθε σχεδιασμό που
μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες
στους κατοίκους της πόλης και στο περι-
βάλλον λόγω των πρόσθετων περιβαλλον-
τικών επιβαρύνσεων».

Μάλιστα, το ζήτημα έχει φτάσει μέχρι τη
Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
και βουλευτής Β’ Πειραιά Γιάννης Ραγ-
κούσης προς τους υπουργούς Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων. 

Αντιδράσεις στο
Πέραμα για το 
«μικρό Ελληνικό
της Εκκλησίας» 

Αν και μεγάλο τμήμα της
έκτασης έχει χαρακτηριστεί
δασικό και αρχαιολογικός
χώρος, η εταιρεία επιθυμεί
τη χωροθέτηση ζώνης
μεταφοράς απορριμμάτων 
και κατασκευής
αποθηκευτικών χώρων
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Στη σύμπνοια μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας
σε θέματα ανάπτυξης δικτύων και διακρατικής
συνεργασίας στις μεταφορές αναφέρθηκε ο Κώ-
στας Καραμανλής σε επαφές που είχε στη Βουλ-
γαρία. Αναφερόμενος στον σιδηροδρομικό άξο-
να Θεσσαλονίκη - Ρούσε, τόνισε τη γεωστρατηγι-
κή του σημασία αλλά και την ώθηση που θα δώ-
σει στις εμπορευματικές μεταφορές και το θετι-
κό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα επιφέρει.

«Η γειτονία μας διαμορφώνει τις κατάλληλες
συνθήκες για αξιοποίηση των λιμανιών των δύο

χωρών, στη λογική ενός ολοκληρωμένου σιδη-
ροδρομικού άξονα διασύνδεσής τους», σημεί-
ωσε ο Κώστας Καραμανλής. Ο Έλληνας υπουρ-
γός εκτίμησε ότι η χρονική στιγμή είναι η καταλ-
ληλότερη για την περαιτέρω προώθηση της συ-
νεργασίας των δύο χωρών, καθώς είναι σε εξέλι-
ξη η διαδικασία αναθεώρησης του Διευρωπαϊ-
κού Δικτύου.

«Η συνεργασία των δύο χωρών θα ενισχυθεί
και στα ευρωπαϊκά φόρουμ και στο Συμβούλιο
των υπουργών Μεταφορών της ΕΕ», σημείωσε

και συζήτησε για την ανάπτυξη των οδικών δια-
συνοριακών συνδέσεων Ελλάδας - Βουλγαρίας,
επισημαίνοντας τους προβληματισμούς της ελ-
ληνικής πλευράς για τις οδικές εμπορευματικές
μεταφορές. «Η τήρηση του κοινοτικού και εθνι-
κού κεκτημένου εκατέρωθεν και η αυστηροποί-
ηση των ελέγχων στο πλαίσιο της νομιμότητας εί-
ναι η διαδρομή προς την αμοιβαία και επωφελή
ανάπτυξη του τομέα και στις δύο χώρες», υπο-
γράμμισε ο κ. Καραμανλής.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

«Γεωστρατηγικής σημασίας ο σιδηροδρομικός άξονας Θεσσαλονίκης - Ρούσε» 
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Η
Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής
Νομού Δράμας και τομεάρχης
Παιδείας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ,
κατηγορεί την κυβέρνηση για

ατολμία και ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της ακρίβειας. Αναφορικά με τη χαλάρω-
ση των μέτρων για την πανδημία υποστη-
ρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφα-
νιστεί ευχάριστη «διαφημίζοντας την επι-
στροφή σε μια εικονική πραγματικότη-
τα». Θεωρεί πως ο χρόνος των εκλογών
θα καθοριστεί από τις διεθνείς εξελίξεις
και ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι
το ΠΑΣΟΚ δεν είναι «κόμμα διαμαρτυ-
ρίας ούτε κόμμα-δεκανίκι».

Η ακρίβεια φαίνεται ότι αποτελεί βρα-
χνά για τα νοικοκυριά και την κυβέρ-
νηση. Υπάρχει αποτελεσματική αντι-
μετώπιση αυτής της κρίσης και γιατί
δεν εφαρμόζεται από την κυβέρνηση;
Η ενεργειακή κρίση που συμπαρασύ-

ρει ολόκληρη την οικονομία δεν πρωτο-
εμφανίστηκε με την εισβολή στην Ου-
κρανία. Τα σημάδια της τα έχει δείξει εδώ
και πολύ καιρό. Το βλέπαμε όλοι πλην
της κυβέρνησης, που χωρίς επιτελικό
σχέδιο χειρίστηκε με καθυστέρηση ένα
πρόβλημα που γιγαντώνεται πολύ γρη-
γορότερα από τα μέτρα που λαμβάνονται.
Έχουν περάσει μήνες που οι τιμές άρχι-
σαν να παίρνουν την ανηφόρα ανεξέλεγ-
κτα και οι προμηθευτές ενέργειας συνε-
χίζουν ακάθεκτοι να κερδοσκοπούν, για-
τί μπορούν.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της
κρίσης δεν γίνεται μόνο με επιδόματα.
Χρειαζόμαστε τόλμη και ένα ρεαλιστικό
σχέδιο που σήμερα δεν μπορεί, βέβαια,
να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, μπο-
ρεί όμως να περιστείλει τις τραγικές
συνέπειες του εκρηκτικού μείγματος
ενός πολέμου που μαίνεται δίπλα μας

και της οικονομικής κρίσης που ήδη
μας επηρεάζει.

Η πανδημία δείχνει και πάλι τα δόντια
της. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση κλείνει
τα μάτια για χάρη του τουρισμού;
Δεν ξέρω αν γίνεται για χάρη του του-

ρισμού ή η κυβέρνηση βιάζεται να φανεί
ευχάριστη, διαφημίζοντας την επιστρο-
φή σε μια εικονική πραγματικότητα.
Πάντως, δείχνει να αγνοεί τα επιστημο-
νικά δεδομένα, που δίνουν μια συνεχή
αύξηση των κρουσμάτων μετά τη χαλά-
ρωση των μέτρων.

Μπορεί να είναι σχετικά χαμηλές οι ει-
σαγωγές στα νοσοκομεία, δεν γνωρίζου-
με, όμως, εάν η επιδημία θα σταθεροποι-
ηθεί ή αν θα κινηθεί ανοδικά. Ο κίνδυνος
ενός ακόμη εαρινού κύματος είναι σίγου-
ρο ότι τον τουρισμό, και όχι μόνο, θα τον
βλάψει ανεπανόρθωτα και τέτοιο περι-
θώριο δεν έχουμε. Τον τόνο της χαλάρω-
σης της συμπεριφοράς των πολιτών τον
δίνει η ηγεσία. Συνεπώς, θα περίμενα πε-
ρισσότερη κυβερνητική σωφροσύνη. 

Τι είναι αυτό που ενδεχομένως σας
τρομάζει από τις συνέπειες που θα
έχει για τη χώρα μας η ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία;
Με τρομάζει το πόσο απροστάτευτες

παραμένουν οι σύγχρονες κοινωνίες
μπροστά στα σχέδια και τις επιδιώξεις
ηγετών που χάνουν το μέτρο της λογικής.

Με τρομάζει η δυσκαμψία της Ευρώ-
πης να προστατέψει την ασφάλειά της, να
διαφυλάξει τις αξίες που οικοδόμησε και

την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Η
Ελλάδα, βγαίνοντας από μια δεκαετή κρί-
ση και μια διετή πανδημία, είναι ευάλωτη
στις αναταράξεις. Με ανησυχούν η τάση
στον λαϊκισμό και η δημιουργία διχασμού
της κοινωνίας σε περιόδους κρίσης. Το
ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν και το
πληρώσαμε πανάκριβα. Θέλω να πιστεύω
ότι μάθαμε από τα λάθη μας. Η δύσκολη
επόμενη ημέρα για τη χώρα χρειάζεται
εθνική συνεννόηση, διάλογο και συναι-
νέσεις. Είναι η κύρια ευθύνη της κυβέρ-
νησης και του πολιτικού κόσμου να δια-
σφαλίσει την ενότητα και την κοινωνική
συνοχή.

Είθισται σε περιόδους κρίσης οι πολί-
τες να συσπειρώνονται γύρω από την
εξουσία. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα
επηρεάσει την ανοδική, όπως κατα-
γράφεται, πορεία του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ;
Σκοπός μας στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλ-

λαγής είναι να είμαστε χρήσιμοι. Η συν-
τήρηση του παραδοσιακού δικομματι-
σμού δεν έχει πολλά να προσφέρει στην
ελληνική κοινωνία. Οι δύο «μονομά-
χοι», μετά τον πρώτο καιρό, περιορίζον-
ται σε ρηχές αντιπαραθέσεις, αφήνον-
τας στην άκρη τις πραγματικές ανάγκες
του πολίτη. 

Στόχος μας είναι να είμαστε η πολιτική
δύναμη που θα ανατρέψει τον στείρο δι-
κομματισμό ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ με θέσεις, δη-
μιουργικές προτάσεις, ανάδειξη των
προβλημάτων και στηλίτευση των ανε-
παρκειών. Ο χώρος της λογικής και της

συνέπειας που θα αναγκάσει το σύνολο
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας να
γίνει καλύτερο. Οι προοδευτικοί πολίτες
το νιώθουν. Η συνέχιση της ανοδικής μας
πορείας θα το αποδείξει.

Εκτιμάτε ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη
μέτρηση για πρόωρες εκλογές;
Η κυβέρνηση έχει διανύσει το μεγαλύ-

τερο μέρος της κυβερνητικής θητείας
της. Οι εκλογές θα έρθουν νωρίτερα ή αρ-
γότερα, ανάλογα με τις διεθνείς εξελί-
ξεις. Το μόνο δεδομένο είναι πως δια-
νύουμε μια ζοφερή περίοδο, σε αχαρτο-
γράφητα νερά, στο κατώφλι μιας νέας
εποχής που προβάλλει απειλητική. Όπο-
τε και αν έρθουν, εμείς θα είμαστε παρόν-
τες, με σοσιαλδημοκρατική πρόταση δια-
κυβέρνησης που απευθύνεται, αφορά και
αγκαλιάζει το σύνολο της ελληνικής κοι-
νωνίας. 

Ποια είναι τα μηνύματα που έστειλε η
πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επι-
τροπής υπό τη νέα ηγεσία;
Ανανέωση, δουλειά, συνεργασία και

συστράτευση όλων. Πρώτο μας μέλημα
είναι η στενή παρακολούθηση του σφυγ-
μού της κοινωνίας των πολιτών και οι
ανάγκες των παραγωγικών φορέων. Δεν
είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας ούτε κόμ-
μα-δεκανίκι. Το ΠΑΣΟΚ / Κίνημα Αλλα-
γής είναι ο πολιτικός φορέας της Σοσιαλ-
δημοκρατίας με δύναμη προοδευτικής
διακυβέρνησης της χώρας και ισχυρό
κοινωνικό κράτος. 

Βουλευτής  Δράμας με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

«Δεν είμαστε κόμμα
διαμαρτυρίας ούτε

κόμμα-δεκανίκι»
στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

Χαρά Κεφαλίδου
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Ε
ναν μήνα μετά την εισβολή, ο
ρωσικός στρατός χάνει έδαφος
και παίρνει αμυντικές θέσεις,
ενώ οι Ουκρανοί κατάφεραν

χθες ένα χτύπημα με συμβολισμό, κατα-
στρέφοντας το ρωσικό αρματαγωγό
Ορσκ, σε λιμάνι κοντά στη μαρτυρική Μα-
ριούπολη. Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτι-
κό ανακοίνωσε σε πανηγυρικούς τόνους
την καταστροφή του Ορσκ, του πρώτου ρω-
σικού πολεμικού πλοίου που έφτασε στο
λιμάνι Μπερντιάνσκ στη Θάλασσα του
Αζόφ στις 21 Μαρτίου και αποβίβασε τεθω-
ρακισμένα για την ενίσχυση των δυνάμεων
της Μόσχας. 

Με την εισβολή του Πούτιν καθηλωμένη
στο έδαφος, οι Ρώσοι συνεχίζουν να βομ-
βαρδίζουν πόλεις σκορπώντας τον θάνατο
σε χιλιάδες αμάχους. Όλα δείχνουν ότι οι
ρωσικές δυνάμεις υποχωρούν και αναδια-
τάσσονται λόγω της σθεναρής ουκρανικής
αντίστασης στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, στα
ανατολικά.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο,
ο ρωσικός στρατός υποχώρησε στα 30 χι-
λιόμετρα ανατολικά του Κιέβου τις τελευ-
ταίες ώρες και άρχισε να στήνει αμυντικές
θέσεις σε διάφορα μέτωπα στην Ουκρανία.

Μιλώντας στους «Times» του Λονδίνου,
δυτικός αξιωματούχος είπε ότι η σθεναρή
αντίσταση της Ουκρανίας έχει «εκτροχιά-
σει» τα σχέδια της Ρωσίας, σύμφωνα με τα

οποία κύριος στόχος ήταν ένας αστραπι-
αίος πόλεμος με την άμεση κατάκτηση του
Κιέβου, προκειμένου να υποταχθεί η χώρα.

Χωρίς νερό και φαΐ στα καταφύγια
Εκτιμάται ότι, εξαιτίας της στασιμότητας

στο έδαφος, οι Ρώσοι θα συνεχίσουν τους
ανηλεείς βομβαρδισμούς στις ουκρανικές
πόλεις σε μια προσπάθεια να σπάσουν το
ηθικό των Ουκρανών. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τις τε-
λευταίες ημέρες οι Ρώσοι έχουν επικεν-
τρωθεί στη Μαριούπολη, την οποία έχουν
ισοπεδώσει προκειμένου να την καταλά-
βουν και να διασφαλίσουν τον χερσαίο διά-
δρομο, ο οποίος θα ενώσει τα ηπειρωτικά
εδάφη με την προσαρτημένη Κριμαία.

Οι κάτοικοι που έχουν παγιδευτεί στη
Μαριούπολη παραμένουν επί ημέρες στα
υπόγεια χωρίς τροφή, νερό και θέρμανση,
ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 2.000.
Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters
περιγράφουν μια ρημαγμένη πόλη με κα-
μένα κτίρια κατοικιών και πτώματα σκεπα-
σμένα με κουβέρτες να κείτονται στους
δρόμους.

Η «Wall Street Journal» επικαλείται έναν
ανώνυμο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ που ισχυ-
ρίζεται ότι μέχρι στιγμής η Ρωσία έχει χά-
σει έως και 40.000 στρατιώτες που σκοτώ-
θηκαν, τραυματίστηκαν ή αγνοούνται από
τους περίπου 190.000 που αναπτύχθηκαν

για να εισβάλουν στην Ουκρανία.
«Σιγή ασυρμάτου» φέρεται να τηρεί το

ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την ημέρα
της εισβολής στην Ουκρανία, αρνούμενο να
αποκαταστήσει την τηλεφωνική επαφή με
τους Αμερικανούς, παρά τις επανειλημμέ-
νες προσπάθειες εκ μέρους των ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με την «Washington Post»,
που έκανε την αποκάλυψη, η άρνηση επι-
κοινωνίας από τη ρωσική πλευρά αφήνει
τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις
«στο σκοτάδι» σχετικά με εξηγήσεις για
στρατιωτικές κινήσεις, αυξάνοντας τους
φόβους για ένα μείζον λάθος ή «πολεμικό
ατύχημα».

«Πρέπει να αποφύγουμε το σενάριο
όπου ΝΑΤΟ και Ρωσία υπνοβατούν προς
τον πόλεμο, επειδή οι ηγέτες δεν μπορούν
να σηκώσουν το τηλέφωνο», ανέφερε ο
ναύαρχος ε.α. Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην
διοικητής των νατοϊκών δυνάμεων στην
Ευρώπη.

Οι σκληροί Ουκρανοί τούς
βάζουν σε θέση άμυνας - 
Ο στρατός του Πούτιν
υποχώρησε στα 30 χιλιόμετρα
ανατολικά του Κιέβου 

Τι συζήτησαν 
Μακρόν - Ερντογάν
Συνάντηση είχε ο πρόεδρος της
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τον
Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντο-
γάν στο περιθώριο της Έκτακτης
Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλ-
λες. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να
διατηρήσουν σταθερό και στενό
συντονισμό μεταξύ των συμμάχων
την ώρα που ο πόλεμος στην Ου-
κρανία συνεχίζεται. Θα συνεχί-
σουν να διασφαλίζουν την ενίσχυ-
ση του ΝΑΤΟ με έμφαση στην εν-
δυνάμωση της πτέρυγας και τη δυ-
νατότητα αποτροπής.
Ακόμα, Μακρόν και Ερντογάν συ-
ζήτησαν για την επιδείνωση της
ανθρωπιστικής κρίσης στην Ου-
κρανία και ιδιαίτερα στη Μαριού-
πολη. Θα συνεχίσουν να χρησιμο-
ποιούν όλους τους διαθέσιμους δι-
πλωματικούς διαύλους για να εξα-
σφαλίσουν επειγόντως κατάπαυση
του πυρός. Όταν εφαρμοστεί η κα-
τάπαυση του πυρός, Γαλλία και
Τουρκία θα είναι διαθέσιμες να
υποστηρίξουν τις απαραίτητες δια-
δικασίες διαπραγμάτευσης μεταξύ
Ρωσίας και Ουκρανίας.

Χάνουν τις μάχες 
στο έδαφος οι Ρώσοι
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Η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι μια πολιτικός

που έχει καταφέρει να ξεχωρίζει για το ήθος, τη
δυναμικότητα και τον εύστοχο πολιτικό της λόγο.
Θεωρητικά, θα μπορούσες να πεις ότι πρόκειται
για μια γυναίκα με το… πιάνο της και τα γαλλικά
της. Βουλευτής Β2’ Δυτικού Τομέα Αθηνών, ανα-
πληρώτρια κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του
ΚΙΝΑΛ, μητέρα και σύζυγος. Τόσο πολλές ιδιότη-
τες συγκεντρωμένες σε μία γυναίκα δεν είναι κι
εύκολο πράγμα. «Συχνά αυτό μοιάζει με τον τε-
τραγωνισμό του κύκλου», συνηθίζει να λέει η
ίδια.

Μεγάλωσε σε έντονα πολιτικοποιημένο περι-
βάλλον, αφού ο πατέρας της υπήρξε στέλεχος και
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και είναι ένας άνθρωπος
που την επηρέασε απόλυτα. Η Νάντια Γιαννακο-
πούλου γεννήθηκε το 1977 στον Βύρωνα, αν και
έλκει την καταγωγή της από την Καλαμάτα. Από
τα παιδικά της χρόνια έχει μόνο θετικές αναμνή-
σεις και είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της
και ειδικά με την αδερφή της Ελένη, με την οποία
-όπως λέει αστειευόμενη η Νάντια- είναι σαν
σιαμαίες. Αποφοίτησε από το Δημόσιο Λύκειο
Καρέα και σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών.
Έχει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα, στην Ευρω-
παϊκή Πολιτική (London School of Economics
and Political Science) και στο Εμπορικό και Τρα-
πεζικό Δίκαιο (University of Bristol). Μιλάει
άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

Οι γονείς της είναι και οι δύο δικηγόροι και η
Νάντια ακολούθησε τα βήματά τους. «Μεγάλωσα
μέσα σε δικόγραφα, αγωγές και μηνύσεις, ήταν
αδύνατο να μη γίνω δικηγόρος», λέει χαριτολο-
γώντας στους φίλους της. Από το 2003 εργάζεται
ως δικηγόρος. Συνεργάστηκε με δικηγορικές
εταιρείες και ειδικεύτηκε στο τραπεζικό και
χρηματοοικονομικό δίκαιο και στις διεθνείς
συμβάσεις.

Από μικρή θυμάται τον πατέρα της να φεύγει
κάθε Σαββατοκύριακο και να «οργώνει» την ελ-
ληνική επαρχία στο πλαίσιο της κομματικής κα-
θοδήγησης του τότε ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ’80.
Τα παιδιά των πολιτικών ή αγαπούν πολύ την πο-
λιτική ή τη μισούν… Η Νάντια ανήκει στην πρώτη
κατηγορία. Ακολούθησε τα βήματα του πατέρα
της Γιάννη Γιαννακόπουλου, ο οποίος εξελέγη
βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά το 1993.
Η σχέση της, λοιπόν, με την κοινωνική ενεργο-
ποίηση και την πολιτική δραστηριότητα είναι
σχέση βιωματική και όχι κάποιο όνειρο ζωής.

Κανόνας ζωής 
το «keep walking»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Νάντια 
Γιαννακοπούλου
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Από μικρή είχε ενεργό παρουσία στο
δεκαπενταμελές του σχολείου της, αλλά
και στις μεγάλες καταλήψεις στις οποίες
συμμετείχε, και αργότερα στην ΠΑΣΠ
Νομικής και στη Νεολαία του ΠΑΣΟΚ.
Στα 25 της χρόνια εκλέχθηκε στην Κεν-
τρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Εί-
ναι από το 2006 μέλος της Κεντρικής Πο-
λιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και του
Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. 

Το 2007 ήταν υποψήφια βουλευτής
Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ (πρώτη επιλα-
χούσα). Στις εκλογές του Οκτωβρίου του
2009 εξελέγη βουλευτής Μεσσηνίας και
επανεξελέγη βουλευτής στις εκλογές
του Μαΐου του 2012.

Υπήρξε από τους βουλευτές με τον
μεγαλύτερο αριθμό αναφορών και ερω-

τήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου. Από
τον Σεπτέμβριο του 2013 έως τον Δεκέμ-
βριο του 2014 διατέλεσε γενική γραμμα-
τέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής, με σημαντικό έργο
για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, τον νέο εθνικό σχεδια-
σμό για την πρόληψη και τη διαχείριση
των απορριμμάτων, την προστασία του
Κυπαρισσιακού κόλπου κ.ά. Το 2016
ανέλαβε αναπληρώτρια εκπρόσωπος
Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Η Νάντια έκανε δεκαπέντε χρόνια
κλασικό πιάνο και όπως λέει η ίδια, με-
γάλωσε με Pink Floyd και rock. Στον
ελεύθερο χρόνο της κάνει γυμναστική
από πολύ νωρίς το πρωί. Άλλωστε, λόγω
των τριών παιδιών που έχει με τον σύζυ-

γό της Μάξιμο Μουμούρη, ξυπνάει από
τα χαράματα. 

Της αρέσουν ιδιαίτερα το κολύμπι και η
γιόγκα, και θεωρεί «ησυχαστήριο» την Κα-
λαμάτα, το λιμανάκι των Κιτριών, που είναι
στα αλήθεια ένας μικρός παράδεισος. Εκεί
έκανε από μικρή διακοπές, εκεί πάει και τώ-
ρα με τα παιδιά της για να γεμίσει τις μπατα-
ρίες της. Η φιλοσοφία της ζωής της είναι
κρυμμένη μέσα στο απόφθεγμα
«Keep walking». Άλλωστε, και η προεκλογι-
κή της καμπάνια είχε σύνθημα: «Περπατάω,
δεν τρέχω, δεν σταματώ». Αυτό της δίνει
διαρκώς κουράγιο και δύναμη να περπατάει.
Σιχαίνεται την υποκρισία και την αναξιοπρέ-
πεια. Κατά περίεργο τρόπο -όπως λέει η
ίδια- έχει κάνει και πραγματικούς φίλους
στην πολιτική, κάτι που δεν συνηθίζεται…

Για παράδειγμα, διατηρεί πολύ ισχυ-

ρούς δεσμούς φιλίας με τη Χαρά Κεφαλί-

δου, βουλευτή Δράμας του ΚΙΝΑΛ, όπως

επίσης και με τη διευθύντρια του γραφείου

του Νίκου Ανδρουλάκη, την Έλενα Ανα-

στασίου, με την οποία είναι φίλες από τα

φοιτητικά τους χρόνια. 

Η Νάντια έχει υψηλούς στόχους και

όπως λέει, «στην πολιτική πρέπει πάν-

τα να κοιτάς μακριά αλλά δεν πρέπει

να ξεχνάς πως, όταν οι άνθρωποι κά-

νουν όνειρα, ο Θεός γελάει…».

Προσπαθεί πάντα να είναι συνεπής

σε αυτό που κάνει τώρα και στη ζωή

της βάζει μικρούς, απτούς στόχους

που να μπορεί να τους πετύχει. Κοιτά-

ζει μακριά, αλλά με στέρεα βήματα.

Η αγάπη της για την Καλαμάτα και οι φιλίες στην πολιτική

Στα χρόνια της αθωότητας
και της ανεμελιάς, παίζοντας στα χιόνια

Διατηρεί την ίδια φρεσκάδα που είχε και σε μικρή ηλικία, 
όπως εδώ που σβήνει τα κεράκια της τούρτας

Με τον μπαμπά της Γιάννη Γιαννακόπουλο, πρώην
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και την αδερφή της Ελένη

Μεγάλωσε με το πιάνο, τα γαλλικά της και
τους Pink Floyd, που λατρεύει και σήμεραΜε τον σύζυγό της Μάξιμο ΜουμούρηΜε τη μαμά της, την κυρία ΚατερίναΣε νεαρή ηλικία
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Μπορεί ακόμη να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των

τοξικολογικών-ιστολογικών εξετάσεων στην 9χρονη Τζωρτζί-

να, ούτε να έχει καταθέσει το σύνολο των προσώπων που εμ-

πλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην υπόθεση, ωστόσο,

οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής

έχουν πλέον αρκετά «καθαρή» εικόνα για το τι έχει συμβεί με

τα τρία νεκρά παιδιά της ίδιας οικογένειας από την Πάτρα. 

Χθες η «Political» έγραψε ότι το «θρίλερ» φτάνει στο τέλος.

Πλέον το ενδιαφέρον της ΕΛΑΣ έχει στραφεί σε τρία πρόσωπα

-που ακόμη δεν έχουν καταθέσει-, εκ των οποίων ιδιαίτερα το

ένα θεωρείται «κλειδί» για την πορεία της προανακριτικής

έρευνας. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει

και το χρονικό διάστημα των έντεκα ημερών, από τη στιγμή δη-

λαδή που η Τζωρτζίνα μπήκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο του Ρίου με σπασμούς (σ.σ. στις 19/1/22) έως τη

στιγμή που κατέληξε (σ.σ. στις 29/1/22) στο Παίδων «Αγλαΐα

Κυριακού».  Οι φάκελοι από τα νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν γί-

νει «φύλλο και φτερό», ενώ έχει δοθεί πολύ μεγάλο βάρος και

στις καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφο-

ρά περιστατικά, χρόνους και πρόσωπα… Σε αυτό το χρονικό

διάστημα, εκτιμούν οι Αρχές ότι υπάρχουν στοιχεία που θα κα-

θορίσουν συνολικά τις εξελίξεις της υπόθεσης που έχει συγ-

κλονίσει το πανελλήνιο. Κ. ΠΑΠ.

«Θρίλερ» στην Πάτρα: Τρία πρόσωπα και 11 ημέρες στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ

Σ
τον ανακριτή οδηγείται

σήμερα, Τετάρτη 23/3, ο

39χρονος Ρουμάνος ο

οποίος συνελήφθη από

αστυνομικούς του Τμήματος

  

Ρουμάνος  άάρπαξε 66χρονη

με πονηρούύς σκοπούς
 

 
 

Στη φυλακή ο «Πάνος ο
ερωτιάρης» που βίασε την
νταντά: «Ήμουν υπό την
επήρεια ναρκωτικών»

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο
31χρονος κατηγορούμενος για την υπό-
θεση βιασμού 18χρονης νταντάς στη Νέα
Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ομολόγησε την πράξη του και υπο-
στήριξε πως βρισκόταν υπό την επήρεια
ναρκωτικών ουσιών όταν βίασε το
18χρονο κορίτσι, ενώ ζήτησε συγγνώμη
για το γεγονός. Η 18χρονη, η οποία βρή-
κε το θάρρος να τον καταγγείλει και δή-
λωσε παράσταση πολιτικής αγωγής στην
υπόθεση, ζητάει την παραδειγματική τι-
μωρία του δράστη. Νωρίτερα σε βάρος
του 31χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη
για βιασμό και παράνομη οπλοχρησία.
Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε
πως έπειτα από ανταλλαγή μηνυμάτων
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσκά-
λεσε σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια τη 18χρονη κοπέλα προκειμένου να
συζητήσουν για την πρόσληψή της ως
νταντάς του παιδιού του. Ο 31χρονος, ο
οποίος χρησιμοποιούσε στο Facebook
το όνομα «Πάνος Ερωτιάρης» και ήταν
γνώριμος των Αρχών καθώς είχε συλλη-
φθεί κατά το παρελθόν άλλες πέντε φο-
ρές, υποδέχτηκε την ανυποψίαστη κο-
πέλα, συζήτησαν για λίγο στο σαλόνι και
την οδήγησε στο δήθεν παιδικό δωμάτιο.
Τότε φέρεται να εμφανίστηκε από πίσω
της με έναν σουγιά και απαίτησε από τη
18χρονη να γδυθεί για να μην τη μαχαι-
ρώσει. Η νεαρή φοβούμενη για τη ζωή
της υπάκουσε στον 31χρονο, ο οποίος
την πέταξε στο κρεβάτι και, σύμφωνα με
όσα κατήγγειλε, τη βίασε κρατώντας
στον λαιμό της το μαχαίρι. Μάλιστα, όταν
ολοκλήρωσε την πράξη του, ο 31χρονος
έφυγε από το διαμέρισμα αφήνοντας
ανοιχτή την πόρτα, ενώ πληροφορίες
αναφέρουν πως κάμερες από γειτονικά
σπίτια τον έχουν καταγράψει να φεύγει
τρέχοντας από την πολυκατοικία.

Σοφία Σπίγγου

Με παρελθόν σε ληστείες 
και κλοπές ο τέταρτος 
απαγωγέας του Κυπαρίσση
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής
Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 45χρονος
που συνελήφθη για την απαγωγή του
επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση
το απόγευμα της Δευτέρας. Ο δρά-
στης εντοπίστηκε με κλεμμένο ΙΧ με
πλαστές πινακίδες στο Χαλάνδρι και
κατά τον έλεγχο του οχήματος από
αστυνομικούς επιχείρησε να τους
παρασύρει με το αμάξι.
Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στις
ρόδες και τη μηχανή του ΙΧ για να το
ακινητοποιήσουν με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί στον δεξί μηρό ο
45χρονος. Μόλις ακινητοποιήθηκε
το αυτοκίνητο, εκείνος επιχείρησε
να διαφύγει με τα πόδια, αλλά συνε-
λήφθη από τους αστυνομικούς, οι
οποίοι του πρόσφεραν τις πρώτες
βοήθειες, και στη συνέχεια μετα-
φέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
στον Ερυθρό Σταυρό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται
για ομογενή από τη Ρωσία, ο οποίος
είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για
ληστείες και κλοπές, ενώ φέρεται να
είχε εμπλοκή στο στάδιο της αρπαγής
του επιχειρηματία. Ο κατηγορούμε-
νος κλήθηκε να απολογηθεί για την
υπόθεση Κυπαρίσση, ενώ δικογρα-
φία σχηματίστηκε και για την επίθε-
ση με τους αστυνομικούς.

Σ.Σ

«Κ
λειδί» για την πορεία της προ-
ανακριτικής διαδικασίας ανα-
φορικά με το θρίλερ της Πά-
τρας αποτελεί το πλήρες πόρι-

σμα που θα συντάξει ο ιατροδικαστής Σωτή-
ρης Μπουζιάνης για τον θάνατο της 9χρονης
Τζωρτζίνας. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το
στάδιο θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολο-
κληρωθεί κάθε σκέλος των τοξικολογικών -
ιστολογικών εξετάσεων και να πάρει στα χέρια
του τα αποτελέσματα.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι μέχρι να
ολοκληρώσει το έργο του ο κ. Μπουζιάνης εί-
ναι μάλλον απίθανο να υπάρξουν συνταρακτι-
κές εξελίξεις στην υπόθεση, όσο και αν η κοι-
νή γνώμη «διψάει» για απαντήσεις και κάποιοι
προαναγγέλλουν -από μέρες- συλλήψεις. Άλ-
λωστε, ούτε το έργο της άτυπης ιατροδικαστι-
κής ομάδας υπό τον Νίκο Καρακούκη, ο οποί-
ος αναψηλαφίζει τα έγγραφα που υπάρχουν
για τα δύο άλλα κοριτσάκια της ίδιας οικογέ-
νειας που «έσβησαν» και αυτά μυστηριωδώς,
έχει ολοκληρωθεί ούτε η διαδικασία λήψης
καταθέσεων από τους αστυνομικούς του Τμή-
ματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής.

Επίσης, όπως ήδη από την Τρίτη είχε επιση-
μάνει η «Political», στο μικροσκόπιο των Αρ-
χών βρίσκονται τρία πρόσωπα, το προφίλ των
οποίων η ΕΛΑΣ έχει σκιαγραφήσει αλλά ακό-
μη δεν έχουν κληθεί για κατάθεση, περιμέ-
νοντας υπομονετικά(;) τη σειρά τους, καθώς
προηγούνται περίπου 50-60 γιατροί και νοση-
λευτές.

Πατέρας: «Ακούγονται ανακρίβειες»
Δεν πρέπει να λησμονεί κανείς ότι μέχρι

στιγμής δεν έχουν καταθέσει στους αστυνο-

μικούς της Ασφάλειας οι γονείς των παι-
διών, δηλώσεις των οποίων φιλοξενήθηκαν
ξανά το τελευταίο 24ωρο στον Τύπο. «Περι-
μένουμε τα αποτελέσματα. Όλα όσα ακού-
γονται είναι ανακρίβειες. Ακούω τη δική
σας εκδοχή, των δημοσιογράφων, πίσω από
ψεύτικες μαρτυρίες, κρυμμένα πρόσωπα
και αλλοιωμένες φωνές», σχολίασε ο Μά-
νος Δασκαλάκης σε συνέχεια των όσων
υποστήριξε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ιατροδικαστικής Εταιρείας Γρηγόρης Λέων
σημειώνει με νόημα ότι «η καλύτερη πηγή
πληροφόρησης για τα πραγματικά περιστα-
τικά είναι η ίδια η μάνα, που μέσα στην αγω-
νία της περιγράφει ακριβώς τι αντιμετωπί-
ζει το παιδί της. Η μητέρα έχει δώσει πολλές
συνεντεύξεις και έχει μιλήσει αρκετά για
αυτό προτού να προσλάβει δικηγόρο. Πρέ-
πει να υπάρξει απομαγνητοφώνηση όλων
αυτών. Πρέπει αυτά να περιληφθούν στη δι-
κογραφία». 

«Κλειδιά» του παζλ
τρεις καταθέσεις 
και δύο πορίσματα 

papadkos@gmail.com

Γράφει 
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Οι Αρχές ποντάρουν πολλά στην
έκθεση του ιατροδικαστή και 
στα αποτελέσματα των 
τοξικολογικών για να φτάσουν
στη λύση του αινίγματος 
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Ο ερευνητής στις ΗΠΑ Γιώργος
Παυλάκης και ο καθηγητής
Κλινικής Ιολογίας Αλέξανδρος
Ζαφειρόπουλος θεωρούν
σίγουρο πως θα υπάρξουν 
νέες μεταλλάξεις 

Με αντιπολεμικά μηνύματα κατά της ρωσικής εισβολής η μαθητική παρέλαση
Αντιπολεμικό φόντο είχε φέτος η μαθητική παρέλαση

για την 25η Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκε χθες στο
Σύνταγμα, καθώς κάποιοι μαθητές κρατούσαν στα χέρια
τους με περηφάνια πλακάτ με μηνύματα κατά της ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία. Στη διάρκεια της κατάθε-
σης στεφάνων από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπα-
κογιάννη, την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον
υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση και τη
βουλευτή της ΝΔ Άννα Καραμανλή στο μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το τελετουργικό, η μπάντα του
Πολεμικού Ναυτικού παιάνισε τον Εθνικό Ύμνο. Πλήθος
κόσμου είχε συγκεντρωθεί και ο συνωστισμός ήταν διά-
χυτος, αν και σχεδόν όλοι φορούσαν μάσκες προστασίας.
Υπενθυμίζεται ότι ανήμερα την 25η Μαρτίου θα πραγμα-

τοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα.
Το ξημέρωμα της 25ης Μαρτίου θα γίνουν για την Αθήνα
21 χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβητ-
τού. Ο Εωθινός θα ηχήσει από τις μπάντες των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Συνάμα, θα γίνει
η επίσημη έπαρση της σημαίας στον ιερό βράχο της
Ακρόπολης και θα ξεκινήσει η πανηγυρική δοξολογία
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ακολούθως η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο
μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Παράλληλα, τα νεοα-
ποκτηθέντα μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα συμμετέ-
χουν στις διελεύσεις πτητικών μέσων της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, ενώ πτήση θα πραγματοποιήσει και το θρυλικό
Spitfire. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα ειδικά τεθωρακισμέ-
να τροχοφόρα M1117 του Ελληνικού Στρατού. 

Θ
έλοντας να μας επιστήσει την
προσοχή, ο γιατρός και ερευ-
νητής στις ΗΠΑ Γιώργος Παυ-
λάκης τόνισε ότι νέες μεταλ-

λάξεις του κορονοϊού και νέα πανδημικά
κύματα, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, θα
κάνουν την εμφάνισή τους. 

«Η επιδημία είναι εδώ, αλλά υπάρχει
μια παγκόσμια τάση για άνοιγμα. Όμως
αν αυτό γίνει πολύ γρήγορα και άτακτα,
θα πληρωθεί, όπως πληρώνεται κάθε
μέρα. Η Ελλάδα τον τελευταίο χειμώνα
είχε τη χειρότερη επιδημία. Μετά τον
Αύγουστο και τη χαλάρωση του καλο-
καιριού, οι 13.000 θάνατοι που είχαμε
μέχρι τότε έχουν υπερδιπλασιαστεί. Τα
περισσότερα από τα μισά θύματα ήταν
όταν είχαμε τα εμβόλια, όλα τα μέτρα
και ξέραμε τι να κάνουμε. Αυτή η χα-
λάρωση πληρώνεται», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την
εκπομπή «Σήμερα».

Ο κ. Παυλάκης επισήμανε ότι υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστεί ένα
καινούργιο στέλεχος του ιού: «Είναι σχε-
δόν βέβαιο ότι μέχρι το φθινόπωρο θα
έχουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρει κανείς αν ο
ιός ηρεμήσει. Αυτοί που το ισχυρίζονται,
δεν ξέρουν τι λένε. 

Η γρίπη, για παράδειγμα, πολλές χρο-
νιές είναι χειρότερη και υπάρχει εδώ και
εκατό χρόνια.

Θα έχουμε κι άλλα επιδημικά κύματα
και καινούργια στελέχη που μπορούν να
κάνουν ακόμα και το καλοκαίρι επιδημία.
Δεν μπορούμε να πάρουμε ως δεδομένο
ότι τα επόμενα κύματα θα είναι ηπιότερα».
Ακόμα, ανέφερε ότι από τη στιγμή που
μπήκε το πιστοποιητικό και δουλεύει,
«δεν πρέπει να χαραμιστεί».

Τέλος, σημείωσε ότι το εμβόλιο είναι
σημαντικό για την καταπολέμηση της Co-

vid-19 και θα γίνει υποχρεωτικό, όπως το
εμβόλιο της ιλαράς. «Το κράτος έχει υπο-
χρέωση να προστατεύει τους πολίτες»,
κατέληξε.

«Χαλαρώσαμε νωρίς τα μέτρα»
Αντίθετος με τη χαλάρωση των μέτρων

κατά του κορονοϊού φαίνεται να είναι ο
επίκουρος καθηγητής Κλινικής Ιολογίας
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος σε
πρόσφατη συνέντευξή του στο iefimeri-
da.gr, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προχω-
ρήσαμε πολύ νωρίς στην άρση των μέ-
τρων. Πάμε σε μια απελευθέρωση που θα
μας δημιουργήσει προβλήματα και θα μας
ταλαιπωρήσει πολύ ακόμη. Έχουμε μια
πολύ μεγάλη εγκατεστημένη βάση κρου-
σμάτων και πολύ εύκολα μπορεί να γίνει
ένα “παραστράτημα” και τα 20.000 κρού-

σματα να γίνουν 40.000, όπως συνέβη την
Καθαρή Δευτέρα».

Ο επίκουρος καθηγητής άσκησε κριτική
στη στρατηγική της απελευθέρωσης από
τα μέτρα κατά της πανδημίας που εφαρ-
μόζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. «Θεω-
ρώ τη στάση αυτή επικίνδυνη, καθώς ο ιός
δείχνει να έχει μεγάλη διασπορά στην
κοινότητα και αυτή τη στιγμή βλέπουμε
ακόμη πενήντα νεκρούς σε καθημερινή
βάση. Ο κορονοϊός έχει το δυναμικό να
παραμείνει δώδεκα μήνες τον χρόνο μαζί
μας, οπότε μπορεί να βλέπουμε κρούσμα-
τα και νεκρούς συνεχώς», επισήμανε ο κ.
Ζαφειρόπουλος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ζαφειρόπουλος
ανέφερε ότι πρέπει πάση θυσία να περιο-
ριστεί η διασπορά του ιού, καθώς ο κίνδυ-
νος εμφάνισης μιας νέας απειλητικής με-
τάλλαξης είναι πάντα υπαρκτός. 

Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 22.107 νέα
κρούσματα και 42 νέους θανάτους. Οι δια-
σωληνωμένοι στις ΜΕΘ είναι 344, οι 213
από αυτούς ανεμβολίαστοι. 

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, σε
συνέντευξή του στην ΕΡΤ1, είπε πως το
ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης
στους 60+ μετά την επιβολή προστίμου
έφτασε το 90%, δηλαδή πάνω από 250.000
έσπευσαν να εμβολιαστούν, και πως το
πρόστιμο θα ανασταλεί, δεν θα καταργη-
θεί και θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο που
θα υπάρξει κλιμάκωση κρουσμάτων. 

Ακόμη, τόνισε ότι αυτήν τη στιγμή δεν
υπάρχει πίεση στο ΕΣΥ κυρίως λόγω των
μέτρων που πήρε η κυβέρνηση αλλά και
της αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης.
Τέλος, ανέφερε ότι έχει αρχίσει η σταδια-
κή αποκλιμάκωση των μέτρων αλλά ότι
δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία,
καθώς υπάρχει ανησυχία για το ερχόμενο
φθινόπωρο.

«Θα έρθουν κι άλλα κύματα
ακόμα και το καλοκαίρι…»



Κέρκυρα

Ποινική δίωξη σε βαθμό
κακουργήματος για τις
καταστροφές του «Μπάλλου»

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο

εισαγγελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας, όπως αποκαλύ-

πτει το startmediacorfu, σε βάρος υπηρεσιακών και

πολιτικών παραγόντων της Αυτοδιοίκησης για τις

πλημμύρες που προκλήθηκαν στο νησί από τον

«Μπάλλο» τον Οκτώβριο του 2021 με συνέπεια ζημιές

σε περιουσίες και δημόσιες υποδομές. Η υπόθεση

παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, ο οποίος θα κα-

λέσει σε απολογία υπηρεσιακούς και πολιτικούς πα-

ράγοντες που βαρύνονται για «πρόκληση πλημμύρας

με κίνδυνο για τον άνθρωπο και ξένη περιουσία».

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας Πρωτοδικών στις 29

Οκτωβρίου 2021 είχε δώσει εντολή για διενέργεια κα-

τεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για «εξακρί-

βωση αιτίων της πλημμύρας».

Πελοπόννησος

Η κοινοπραξία των μεταλλείων
Μολάων στον περιφερειάρχη

Συνάντηση γνωριμίας με τους εκπροσώπους του

επενδυτικού σχήματος που θα εκμισθώσει το μεταλ-

λείο των Μολάων, μετά τον σχετικό διεθνή διαγωνισμό

που προκήρυξε το υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πα-

ναγιώτης Νίκας. Το επενδυτικό σχήμα συναπαρτίζουν

η κοινοπραξία της αυστραλιανής εταιρείας Rockfire

και η ελληνική Ελληνικά Ορυκτά. Ο περιφερειάρχης

ενημερώθηκε ότι το έργο προβλέπει εξόρυξη αργύρου

και ψευδαργύρου, εγκαταστάσεις και στην περιοχή της

Μεγαλόπολης, ενώ θα προσληφθούν 200 εργαζόμενοι

από την ευρύτερη περιοχή.

Άγιος Βασίλειος

Επιχορήγηση 150.000
για αποκατάσταση
ζημιών από θεομηνίες

Ιδιαίτερα καρποφόρα ήταν η συνάν-
τηση που είχε ο δήμαρχος Αγίου Βασι-
λείου Γιάννης Ταταράκης με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα, καθώς ο δήμαρχος έπεισε τον
υπουργό για τις ανάγκες που έχει ο δή-
μος του και ενέκρινε επιχορήγηση
ύψους 150.000 ευρώ για άμεση κάλυ-
ψη δαπανών αποκατάστασης των ζη-
μιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες
στην περιοχή. «Ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας
ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του
δήμου για έκτακτη επιχορήγηση. Τον
ευχαριστώ θερμά, γιατί αντιλήφθηκε
το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουμε με τον φετινό χειμώνα, καθώς
και τον βουλευτή Ρεθύμνης και πρώην
υφυπουργό Μεταφορών Γιάννη Κεφα-
λογιάννη για την έμπρακτη στήριξή του
στο αίτημά μας», δήλωσε ο δήμαρχος
Γιάννης Ταταράκης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΕΕΤΑΑ: Ημερίδα για αναδιοργάνωση
και διοικητική μεταρρύθμιση των ΟΤΑ

Ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Πρά-
ξης: Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού - Απλούστευση και προτυποποί-
ηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού - Πιλοτική λει-
τουργία» οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης την Τετάρτη 30 Μαρτίου στην Αθήνα. Στην ημερί-
δα θα συμμετάσχουν ως συνδιοργανωτές το υπουργείο Εσωτερι-
κών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ένωση Πε-
ριφερειών Ελλάδας. Η πράξη για την απλούστευση των διαδικα-
σιών των ΟΤΑ υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο προ-
γραμματικής συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΕΣ, της ΚΕΔΕ και της ΕΝ-
ΠΕ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα 2014-2020». Η ημερίδα απευθύνεται σε αιρετούς και υπη-
ρεσιακά στελέχη ΟΤΑ και αποσκοπεί:
� Στη συνοπτική παρουσίαση της πράξης, της δικτύωσης και της
συμμετοχής των στελεχών της ΤΑ
� Στην παρουσίαση του νέου επιχειρησιακού μοντέλου λειτουρ-
γίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
� Στην παρουσίαση των προδιαγραφών του διαδικτυακού πληρο-
φοριακού συστήματος των ΟΤΑ.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτε-
ρικών Στέλιος Πέτσας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου και ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Απόστολος Τζιτζικώστας. 
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Πέντε νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 10,2 εκατ. ευρώ για δήμους της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε η Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος «Αν-
τώνης Τρίτσης». Πρόκειται για τα έργα: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού

για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού στον Δήμο Βό-
λου. Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις

αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Δήμο Τεμπών. Παρεμβάσεις και
δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πη-

γών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων στον Δήμο Πύλης. Ψηφιακή
σύγκλιση στον Δήμο Μετεώρων και υποδομές ηλεκτροκίνησης. Ηλεκτρικά οχήμα-

τα - σταθμοί φόρτισης στον Δήμο Σοφάδων. «Το υπουργείο Εσωτερικών και ο αρ-
μόδιος αναπληρωτής υπουργός Στέλιος Πέτσας έδωσαν στην Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του προγράμματος “Αντώνης Τρί-
τσης”. Δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν έργα που συγχρονίζουν τις πόλεις μας

με τις ανάγκες της εποχής», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Θεσσαλία

Έργα 10,2 εκατ. εντάσσονται στο «Αντώνης Τρίτσης»



Μ
ε τροπολογία στο πολυσυλλεκτικό
νομοσχέδιο του υπουργείου Εσω-
τερικών που ψηφίστηκε με τις ψή-

φους του κυβερνώντος κόμματος επανέρ-
χεται η υποχρεωτική άσκηση ένδικων μέ-
σων από δημάρχους και περιφερειάρχες
στις θετικές αποφάσεις για μονιμοποίηση
συμβασιούχων. Θυμίζουμε ότι ως σήμερα
για τις περιπτώσεις που οι συμβασιούχοι
δήμων και περιφερειών προσφεύγουν στη
Δικαιοσύνη αξιώνοντας τη μονιμοποίησή
τους, κερδίζουν την υπόθεση κατά την εκ-
δίκαση σε πρώτο βαθμό και η μονιμοποί-
ησή τους επαφίεται στις διοικήσεις των δή-
μων και των περιφερειών, αν θα ασκήσουν
έφεση ή όχι ανατρέποντας την πρωτόδικη
απόφαση. Με τη συγκεκριμένη διάταξη
ρυθμίζονται τα νέα όρια των αρμοδιοτήτων
οικονομικών επιτροπών και δημοτικών ή
περιφερειακών συμβουλίων για την άσκη-

ση των ένδικων μέσων. Ειδικότερα αναφέ-
ρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή «αποφα-
σίζει για την υποβολή προσφυγών στις δι-
οικητικές Αρχές και αποφασίζει για την
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημά-
των και των ένδικων μέσων, καθώς και για
την παραίτηση από αυτά, πλην των περι-
πτώσεων δικών που αφορούσαν τον προσ-
διορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του ΟΤΑ,
στις οποίες η άσκηση των ένδικων μέσων
είναι υποχρεωτική». Ακόμη, στην ίδια διά-
ταξη διευκρινίζεται: «Δεν επιτρέπεται συμ-
βιβασμός ή κατάργηση της δίκης για απαι-
τήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσε-
ων, εξόδων παράστασης, κίνησης και γενι-
κά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε
μορφής εξαιρουμένων εκείνων για τις
οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με
απόφαση ανώτατου δικαστηρίου».

Αποσύρονται τα εγκαταλελειμμένα 
Συνολικά 85 οχήματα σε διάστημα έξι ημερών

απομάκρυναν συνεργεία του Δήμου Αθηναίων
με τη βοήθεια τριών μεγάλων γερανών. Όπως
σημειώνεται, τα 85 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνη-
τα αντιστοιχούν σε περίπου 850 τμ ελεύθερου
χώρου. Τα αυτοκίνητα, τα οποία είχαν εγκαταλει-
φθεί από τους ιδιοκτήτες τους, επιδρούσαν αρ-
νητικά στην αισθητική εικόνα της πόλης, ενώ
πρακτικά στερούσαν πολύτιμες θέσεις πάρκινγκ
από τους κατοίκους, ιδιαίτερα των πυκνοδομημένων περιοχών. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος
Κώστας Μπακογιάννης: «Τα τελευταία δυόμισι χρόνια οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων
έχουν απομακρύνει συνολικά 4.248 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, αριθ-
μός που αντιστοιχεί σε περίπου 42.500 τμ ζωτικού χώρου για τους Αθηναίους». Τα εγκαταλε-
λειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων είτε
από σχετικές αναφορές των δημοτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Νovoville.

«Στέγαση 
και Εργασία» 
στον ΒΒΒ

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης συμμετέχει στο πρόγραμμα
«Στέγαση και Εργασία για τους
Αστέγους» που χρηματοδοτείται
από το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Σαρωνικού και
την Praksis - Προγράμματα Ανά-
πτυξης Κοινωνικής Στήριξης και
Ιατρικής Συνεργασίας. Στόχος του
προγράμματος είναι η παροχή υπη-
ρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτι-
σης και προώθησης στην εργασία
άστεγων νοικοκυριών και το συνο-
λικό ποσό της εγκεκριμένης χρη-
ματοδότησης ανέρχεται σε
319.642,52 ευρώ. Όπως επισήμανε
ο δήμαρχος ΒΒΒ: «Με μεγάλη χαρά
ξεκινάμε στην πόλη μας το πρό-
γραμμα “Στέγαση και Εργασία για
τους Αστέγους”. Στοχεύουμε στην
άμεση και έμπρακτη καλυτέρευση
της ζωής των ευάλωτων συμπολι-
τών μας, παράλληλα με τις υπόλοι-
πες κοινωνικές δράσεις που υλο-
ποιούμε ως δήμος».

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, ανακίνησε θέμα για
τον τρόπο κατανομής των
«έκτακτων δόσεων ΚΑΠ» που
δίνονται από την κυβέρνηση
για την αντιμετώπιση του
ενεργειακού κόστους; Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που κα-
ταθέτει, δεν μπορεί η κατανο-
μή να είναι ίδια σε αστικούς
και ημιαστικούς δήμους που
έχουν πολύ μεγαλύτερη
έκταση να φωτίσουν και λιγό-
τερους κατοίκους να πληρώ-
σουν…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Χρηματοδοτεί 
κέντρα κοινότητας 
Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδο-
τεί μέσω του ΠΕΠ Αττικής 58 κέν-
τρα κοινότητας σε ολόκληρη την
Αττική συνολικού κόστους 34 εκατ.
ευρώ, τα οποία συντονίζει μέσω
της δομής υποστήριξης δράσεων
κοινωνικής συνοχής και αναπτυ-
ξιακής παρέμβασης Social Net-
work - Αττική http://www.social-
network.gr/page/programma-
koinonikis-paremvasis. Πρόκειται
για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση
ουσίας για τις ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες, όπου την ευθύνη λει-
τουργίας την έχουν οι δήμοι, ενώ οι
δομές αυτές στελεχώνονται από
αξιόλογους επαγγελματίες ψυχι-
κής υγείας. Η Περιφέρεια Αττικής,
πέρα από τον συντονισμό και τη
χρηματοδότηση των φορέων, μερι-
μνά και για την εκπαίδευση του
προσωπικού αυτών μέσα από εκ-
παιδευτικά προγράμματα.

Σύσκεψη δημάρχων
για το Ενεργειακό 
Δήμαρχοι από την Ανατολική Αττι-
κή συναντήθηκαν στον Ωρωπό και
συζήτησαν κοινά θέματα που
αφορούν τους δήμους και ειδικό-
τερα τα προβλήματα που προκύ-
πτουν από την αύξηση των τιμών
του ρεύματος και των καυσίμων.
Όπως τονίστηκε, οι δήμοι χωρίς
εκπτώσεις και περικοπές στις
υπηρεσίες τους προς τους πολίτες
καλούνται να αντεπεξέλθουν στις
αυξήσεις, οι οποίες στην ενέργεια
ξεπερνούν το 300% και στα καύσι-
μα το 40%, δίχως παράλληλα να
μετακυλίουν τα κόστη στα ήδη
επιβαρυμένα νοικοκυριά. Τα συμ-
περάσματα και οι προτάσεις της
συνάντησης θα μεταφερθούν στο
υπουργείο Εσωτερικών, στην ΚΕ-
ΔΕ, την ΠΕΔΑ και σε όλους τους
αρμόδιους φορείς.
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ΥΠΕΣ: Για μονιμοποίηση
των συμβασιούχων
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Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Ιερώνυμος: 
Καθρέφτης 
οι ψυχές 
των παιδιών
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύ-
μου πραγματοποιήθηκε στον παιδι-
κό σταθμό - νηπιαγωγείο «Ευαγγε-
λισμός της Θεοτόκου» στο Δήλεσι
Βοιωτίας εορταστική εκδήλωση για
την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτί-
ου. Μεταξύ άλλων, παρέστησαν οι
Μητροπολίτες Θηβών και Λεβαδεί-
ας Γεώργιος και Φθιώτιδος Συμεών.
Η διευθύντρια του σταθμού κυρία
Κατερίνα Ράπτη καλωσόρισε και
ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο και
όλους τους παρευρισκόμενους και
αναφέρθηκε στην εκδήλωση τονί-
ζοντας την ιδιαίτερη συμβολική ση-
μασία της 25ης Μαρτίου. Ο Μητρο-
πολίτης Θηβών χαρακτήρισε πολύ
σημαντική την εκδήλωση, ιδίως αυ-
τές τις μέρες, που βιώνουμε τον πό-
νο του πολέμου στην Ουκρανία. Ο
Μητροπολίτης Φθιώτιδος σημείωσε
πως ο παιδικός σταθμός που είναι
αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό
της Θεοτόκου γιορτάζει τη δική του
«ονομαστική» εορτή και ευχήθηκε
να έχει πρόοδο και πάντοτε χαρού-
μενα παιδιά. Ο Αρχιεπίσκοπος στον
χαιρετισμό του σημείωσε ότι τα παι-
διά και οι δάσκαλοί τους μίλησαν,
έδειξαν και δίδαξαν. «Στις καρδιές
αυτές των παιδιών να κοιτάξουμε να
καθρεφτιστούμε», υπογράμμισε ο
Αρχιεπίσκοπος και προσέθεσε ότι
καλούμαστε να κάνουμε πράξη τα
λόγια του Κυρίου, δηλαδή να στρα-
φούμε και να γίνουμε σαν αυτά τα
παιδιά και να αποκτήσουμε τις
αθώες καρδιές τους. Επίσης, εξέ-
φρασε την ελπίδα ότι τον Σεπτέμ-
βριο θα αρχίσει η λειτουργία ενός
ακόμη παιδικού σταθμού στην ευ-
ρύτερη περιοχή, ενώ σχεδιάζεται
και ένα αθλητικό κέντρο για τις νέες
και τους νέους.

Καραϊσκάκης: Η Σαλαμίνα 
φυλάει τον… θησαυρό 
Η

Επανάσταση του 1821 και η
ταύτισή της με την πίστη των
Ελλήνων, που τροφοδότησε
τον αγώνα για την ελευθερία,

είναι ένα γεγονός που δεν επιδέχεται αμ-
φισβήτηση. Όλες οι σπουδαίες μορφές
που πρωταγωνίστησαν στα πεδία των μα-
χών γνώριζαν πολύ καλά ότι αγωνίζονται,
όπως είπε και ο Γέρος του Μοριά, «πρώτα
υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος». 

O γιος της καλογριάς
Σε αυτούς τους μεγάλους άνδρες του

’21 συγκαταλέγεται και ο Γεώργιος Κα-
ραϊσκάκης, ο γιος της καλογριάς. Ο άν-
θρωπος που δεν καταλάβαινε τον φόβο
ως έννοια. O αθυρόστομος οπλαρχηγός
ήταν επίσης ένας άνθρωπος με ακλόνητη
πίστη. Ο Καραϊσκάκης πίστευε ότι προ-
στάτης άγιός του ήταν ο Άγιος Δημήτριος
και αυτό εξηγεί και την απόφασή του να
συμπεριλάβει στις τελευταίες επιθυμίες
του και τον τόπο της ταφής του που ήταν
συνδεδεμένος με έναν ναό του Αγίου Δη-
μητρίου, στον οποίο υπέδειξε πως ήθελε
να ταφεί. Έτσι και έγινε. Πρόκειται για τον
ναό του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα. 

Η ιστορία αναφέρει πως, την παραμονή
της πολιορκίας της Ακρόπολης, ο Καραϊ-
σκάκης λόγω μιας φιλονικίας που υπήρ-
χε μέσα στο ελληνικό στρατόπεδο βρέθη-
κε λαβωμένος με ένα θανάσιμο τραύμα,
το οποίο μέσα σε λίγες ώρες τον οδήγησε
στον θάνατο. Η πληγή ήταν τόσο βαθιά
που έπρεπε οπωσδήποτε να απομακρυν-
θεί από το στρατόπεδο, ώστε να μην πέσει
το ηθικό των στρατιωτών την παραμονή
της μάχης. Μεταφέρθηκε, λοιπόν, προς τη
Σαλαμίνα, όπου υπήρχαν γιατροί και ένα
υποτυπώδες νοσοκομείο, σε γαλλικό
πλοίο, μέσα στο οποίο άφησε την τελευ-
ταία του πνοή. Εκεί, στο καράβι, εξέφρα-
σε και την επιθυμία του να ταφεί στον
Άγιο Δημήτριο Σαλαμίνας. 

Η είδηση του θανάτου
Μόλις ακούστηκε στο νησί η είδηση του

θανάτου του Καραϊσκάκη, ο οποίος έχαι-
ρε μεγάλης εκτίμησης από τους ντόπιους,
οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν πένθι-
μα. Στο νησί πραγματοποιήθηκε η επική-
δειος τελετή, στην οποία παρέστησαν
σπουδαία πρόσωπα της εποχής, μεταξύ
των οποίων ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, ο

οποίος ήταν στενός φίλος του. Οκτώ χρό-
νια αργότερα έγινε η ανακομιδή των λει-
ψάνων του. Το μνήμα του ήρωα ήταν στην
είσοδο του ναού κοντά στην πόρτα. Ήταν
θολωτό, χωρίς μάρμαρο, χτισμένο με χώ-
μα, με τον σταυρό από πάνω. Εκεί έμεινε
θαμμένος ο ήρωας μέχρι το 1835.

Η επιλογή της εκκλησίας του Αγίου
Δημητρίου για να ταφεί δεν ήταν τυχαία.
Σε αυτόν τον ναό εκκλησιαζόταν κάθε
φορά που βρισκόταν στο νησί. Γνωστή
είναι η συνεισφορά του Καραϊσκάκη
στην εν λόγω εκκλησία, αφού έδωσε τις
παλάσκες και τα όπλα του που ήταν
ασημένια να λιώσουν, ώστε να καλύ-
ψουν την -ασημένια- εικόνα του Αγίου
Δημητρίου.

Επιθυμία του μεγάλου 
αγωνιστή του 1821 ήταν 
να ταφεί στον ναό 
του Αγίου Δημητρίου



Ο
λο και περισσότεροι είναι οι κα-
ταναλωτές οι οποίοι παρατη-
ρούν ότι οι τιμές στα καύσιμα
δεν υποχωρούν στην αντλία με

την ίδια ταχύτητα όταν υπάρχει πτώση των
διεθνών τιμών πετρελαίου, ενώ σε άλλη
περίπτωση παίρνουν φωτιά σε λίγα 24ωρα
όταν οι τιμές ανεβαίνουν διεθνώς. 

Η «Political» επικοινώνησε με την πρό-
εδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού
Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία δίνει την
εξήγηση αυτού του φαινομένου, ενώ δεν
διστάζει να αναφερθεί και στις περίεργες,
ίσως και δόλιες, πρακτικές που ακολου-
θούν κάποια πρατήρια, τα οποία πουλούν
πολύ φθηνότερα τη βενζίνη σε σχέση με
τον μέσο όρο που καταγράφει το Παρατη-
ρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. 

Η κυρία Ζάγκα εξήγησε: «Κανονικά, για
να ανεβάσουμε ή να κατεβάσουμε τις τι-
μές, πρέπει να έχουμε τιμολόγια. Πολλοί
συνάδελφοι πιθανόν ανέβασαν τις τιμές
χωρίς να έχουν τιμολόγιο για να προλά-
βουν να μαζέψουν αποθεματικό λόγω της
αύξησης για να έχουν χρήματα. Όταν ανε-
βαίνει η τιμή, θέλουμε περισσότερα χρή-
ματα να ρίξουμε στις δεξαμενές για απο-
θήκη. Ως πρόεδρος ακολούθησα αυτό που
πρέπει να ακολουθώ, ξόδεψα το υλικό
μου και μετά πήρα με τη νέα τιμή. Αυτό
στηρίζω. Το ίδιο γίνεται και με την πτώση
των τιμών». Και συμπλήρωσε: «Όταν αγο-
ράζεις για να μπορέσεις να κατεβάσεις
την τιμή, δεν μπορείς αυθαίρετα να κάνεις
ό,τι κάνει και το διυλιστήριο. Έχεις ένα τι-
μολόγιο από την εταιρεία σου και με βάση
αυτό έχεις και το ποσοστό κέρδους». 

«Μείωση 30% στην κατανάλωση»
«Ο υπουργός Ανάπτυξης μάς έχει βάλει

το πλαφόν, ότι το ποσοστό κέρδους δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσο-
στό που είχαμε τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο», είπε η κυρία Ζάγκα και στη συνέ-
χεια εξήγησε το φαινόμενο της αργής μεί-
ωσης των τιμών: «Μπορεί, λοιπόν, για κά-
ποιες μέρες η τιμή να πέφτει διεθνώς, αλ-
λά εγώ έχω την τιμή της Δευτέρας που
αγόρασα. Μέχρι να αγοράσω ξανά φαίνε-
ται ότι σε σύγκριση με το διυλιστήριο που-
λάω ακριβά, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί έχω
τιμολόγιο της προηγούμενης αγοράς. Αν
δεν έχω τιμολόγιο, τότε παρανομώ».

Η κυρία Ζάγκα αναφέρθηκε και στη
μείωση της κατανάλωσης που κυμαίνε-
ται στο 20%-30% στα πρατήρια: «Βλέπαμε

αυτοκίνητα με έναν οδηγό που τώρα δεν
τα βλέπουμε. Πολλοί άφησαν το αυτοκί-
νητο λόγω της ακρίβειας. Η μείωση στην
κατανάλωση κυμαίνεται στο 20%-30%.
Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση, γιατί ο
κόσμος σκέφτεται να πάρει το αυτοκίνη-
το και παίρνει το μετρό ή το λεωφορείο,
αν και φοβάται τον κορονοϊό. Κάνουν,
λοιπόν, τον φόβο τους ανάγκη και αφή-
νουν τα οχήματά τους». 

Τι λέει για το παρεμπόριο
Πρόσθεσε επίσης ότι η ίδια

πρώτη φορά άργησε έξι με
επτά ημέρες να αγοράσει πε-
τρέλαιο κίνησης. «Ο κόσμος
προβληματίζεται, φοβάται τι
θα ξημερώσει αύριο. Αφού,
λοιπόν, δεν πουλούσαμε, πε-
ριμέναμε να κατέβει το περιεχόμενο του
καυσίμου στις δεξαμενές έστω λίγο για να
πάρουμε το καινούργιο πτωτικό τιμολόγιο
και να κατεβάσουμε την τιμή». Για το φαι-
νόμενο του παρεμπορίου επισήμανε:
« Έμαθα ότι ο υπουργός Ανάπτυξης έχει
κάνει έλεγχο και βρήκε ότι στο Παρατη-

ρητήριο υπάρχουν πολλές καταγγελίες
πως κάποιοι άλλα γράφουν ως τιμή και
άλλα πουλούν. Αυτό είναι παράνομο. Πολ-
λοί δεν έχουν βάλει και τις νέες τιμές, και
αυτό είναι παράνομο. Όταν κάποιος συ-
στηματικά δεν ανεβάζει την τιμή, αυτό εί-
ναι ύποπτο. Είναι επίσης ύποπτο αν που-
λάω 2 ευρώ και το βάζω 1,90. Με τον τρό-
πο αυτό παραπλανώ τον καταναλωτή να

έρθει σε εμένα. Εδώ σαφώς
πρέπει να μπουν πρόστιμα. Σε
κάποιες περιπτώσεις υπάρχει
δόλος και όχι λάθος». 

«Πρόστιμα 
σε όσους εξαπατούν»

Για τους ελέγχους στην
αγορά τόνισε ότι αυτοί γίνον-
ται, αλλά θα πρέπει το υπουρ-

γείο να επιμείνει περισσότερο στο Παρα-
τηρητήριο και να μπουν πρόστιμα στους
συναδέλφους που εξαπατούν και έχουν
δόλο. «Πρέπει επίσης να ελεγχθούν και τα
πάρα πολύ φθηνά μαγαζιά. Εκεί δεν έχω
δει να γίνεται κάτι. Ο υπουργός μάς είπε
ότι θα γίνει έλεγχος και σε αυτά. Πώς γίνε-

ται κάποιοι να πουλούν σε τιμές κάτω του
διυλιστηρίου; Μπορούν να τα βρουν αυτά
μέσα από το Παρατηρητήριο. Το διυλιστή-
ριο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς,
αυτό είναι δουλειά του κράτους». 

Η κυρία Ζάγκα δήλωσε ότι ήταν θετική η
κυβερνητική παρέμβαση στη μείωση του
απλού πετρελαίου diesel κατά 15 λεπτά, 12
συν 3 ο ΦΠΑ, που έγινε οριζόντια. «Αν
έκαναν μείωση του ειδικού φόρου στο πε-
τρέλαιο, θα ήταν 8 λεπτά, τώρα η μείωση
είναι μεγαλύτερη. Έτσι, όλοι οι επαγγελ-
ματίες θα κερδίσουν, γιατί θα πάρουν
φθηνά το πετρέλαιο στο σύνολο».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ25

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών
Αττικής Μαρία Ζάγκα εξηγεί γιατί
όταν υπάρχει μείωση καθυστερεί
να φτάσει στην αντλία και 
καταγγέλλει τα πρατήρια 
που πουλούν πολύ φθηνά

Ιδού γιατί δεν πέφτει
η τιμή της βενζίνης

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
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ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ26

Ε
να νέο τοπίο για τους φορολο-
γούμενους όσον αφορά την
πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, του φό-
ρου εισοδήματος και της επι-

στρεπτέας προκαταβολής φέρνουν οι
σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Οι-
κονομικών, καθώς πλησιάζει ο Μάιος,
οπότε και θα πρέπει να ξεκινήσει ο προ-
γραμματισμός των πληρωμών προς το
Δημόσιο.

Συγκεκριμένα για τον ΕΝΦΙΑ, με τα
«ραβασάκια» να φτάνουν στους ιδιοκτή-
τες ακινήτων μετά το Πάσχα, η τελευταία
απόφαση του ΥΠΟΙΚ δίνει το δικαίωμα
πληρωμής σε δέκα μηνιαίες δόσεις από
τον Μάιο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο λογαρια-
σμός του φετινού ΕΝΦΙΑ θα είναι ελα-
φρύτερος για 8 στους 10 φορολογούμε-
νους, ενώ πάντα υπάρχει η δυνατότητα
πάγιας ρύθμισης της πληρωμής με έως
και 24 δόσεις, για τις οποίες όμως προ-
βλέπεται ετήσιο επιτόκιο περίπου στο 5%.
Παράλληλα, οι τράπεζες προσφέρουν και
τη λύση με πληρωμή σε 12 άτοκες δόσεις
μέσω πιστωτικής κάρτας.

Για το εισόδημα
Για τον φόρο εισοδήματος που θα προ-

κύψει με την εκκαθάριση των φετινών
φορολογικών δηλώσεων, οι φορολογού-
μενοι μπορούν να τον πληρώσουν σε 8
μηνιαίες δόσεις με την πρώτη στα τέλη
Ιουλίου και την τελευταία τον ερχόμενο
Φεβρουάριο. Για όσους επιλέξουν εφά-
παξ πληρωμή προβλέπεται έκπτωση 3%,
ενώ οι φορολογούμενοι μπορούν να εν-
ταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσε-
ων ή να εξοφλήσουν τον φόρο σε έως 12
άτοκες μηνιαίες δόσεις με την πιστωτική
τους κάρτα.

Επιστρεπτέα προκαταβολή
Για την επιστρεπτέα προκαταβολή, τέ-

λος, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του
τελευταίου πακέτου μέτρων στήριξης νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων, ο αριθμός
των δόσεων αποπληρωμής αυξήθηκε στις
96 από 60 που ίσχυε μέχρι πρότινος. Πα-
ράλληλα, για την επιστρεπτέα προκαταβο-
λή θα υπάρξει νέα δίμηνη παράταση μέχρι
τον Μάιο προκειμένου οι 700.000 επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες που ενισχύθη-
καν την περίοδο της πανδημίας να αποφα-
σίσουν αν θα πληρώσουν σε δόσεις την
οφειλή ή θα την καταβάλουν εφάπαξ (μέ-
χρι τέλος Μαΐου) για να εξασφαλίσουν
πρόσθετη έκπτωση 15%.

Μηνιαίες δόσεις
Η καταβολή του φόρου εισοδήματος

των φυσικών προσώπων του φορολογι-
κού έτους 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες

η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευ-
ταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου και η κα-
θεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευ-
ταία εργάσιμη μέρα των επτά επόμενων
μηνών.

Η καταβολή του φόρου που προσδιορί-
ζεται από δηλώσεις φορολογούμενων
που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες που τηρούν απλογρα-
φικά βιβλία γίνεται σε έξι ισόποσες μηνι-
αίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κατα-
βάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη

μέρα του Σεπτεμβρίου και η καθεμία από
τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσι-
μη μέρα των πέντε επόμενων μηνών.

Πληρωμές αλλά και εκπτώσεις
για τις φορολογικές 
υποχρεώσεις

Μετά το Πάσχα 
τα «ραβασάκια»
για τον ΕΝΦΙΑ

Συνταξιοδότηση με μπόνους για ασφαλισμένους βαρέων και ανθυγιεινών
Τρία μπόνους έχουν οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στο

καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων
(ΒΑΕ). Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων έχει ευ-
νοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δεν υπάγεται
στα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2022, ενώ
έχει βελτιωμένη σύνταξη λόγω της εφαρμογής του νόμου
Βρούτση (αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης). 

Τονίζεται ότι τα ευνοϊκά όρια ηλικίας και οι προϋποθέ-
σεις συνταξιοδότησης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ-
ματα ισχύουν κυρίως στις στοές και στα μεταλλεία, στην

οικοδομή αλλά και σε εργασίες που έχουν ένσημα, όπως
οι οδοκαθαριστές κ.λπ. Σε αυτές στις τρεις περιπτώσεις,
δηλαδή τα βαρέα, τα οικοδομικά και τα υπερβαρέα (στο-
ές), οι μισθωτοί συνταξιοδοτούνται μεταξύ 52ου και 62ου
έτους της ηλικίας. Μάλιστα, για πλήρη σύνταξη δεν απαι-
τούνται 40 έτη ασφάλισης παρά μόνο 35, εκ των οποίων τα
25 σε καθεστώς βαρέων και τα υπόλοιπα 10 μεικτά (έως 7
πλασματικά έτη από παιδιά, στρατό, μεταλυκειακό τίτλο
σπουδών, ανεργία, ασφαλιστικό κενό κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι το νέο καθεστώς συνταξιοδότησης με

βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αφορά αιτήσεις από 17
Μαΐου 2019 και μετά. Ειδικότερα, από την ημερομηνία αυ-
τή και μετά για κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης για βα-
ρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με βάση το παλαιότερο
καθεστώς απαιτούνταν να έχουν πραγματοποιηθεί 1.000 ή
500 μέρες ασφάλισης εντός των τελευταίων 10 ή 13 χρό-
νων πριν από τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορί-
ου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης. Με βάση τις αλλαγές που έγιναν, το χρο-
νικό αυτό διάστημα ορίζεται πλέον σε 17.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Σ
ε ρυθμίσεις 632.998 δανείων,
ύψους 35,85 δισ. ευρώ, και σε
αναστολές πληρωμών για
408.632 δάνεια, ύψους 28,78

δισ. ευρώ, προχώρησαν οι τράπεζες και
τα funds από τον Ιούλιο του 2019 έως
τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ έχουν
γίνει «κουρέματα» σε εκατοντάδες χι-
λιάδες δανειολήπτες. 

Αυτό προκύπτει από την 6η Έκθεση
Προόδου του Ιδιωτικού Χρέους που
παρουσιάστηκε χθες από τον υπουρ-
γό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.
Ειδικότερα:

1. Δόθηκαν κρατικές επιδοτήσεις
έως 90% της δόσης δανείου στο τέλος
Φεβρουαρίου, για δάνεια ύψους
557,67 εκατ. ευρώ. Μέσω του προ-
γράμματος «Γέφυρα Ι» έως τις
28/02/2022 επιδοτήθηκαν με 1,4 εκατ.
ευρώ 7.685 δικαιούχοι για 12.670 δά-
νεια, συνολικής οφειλής 250,1 εκατ.
ευρώ. Μέσω του προγράμματος «Γέ-
φυρα ΙΙ» επιδοτήθηκαν τον Φεβρουά-
ριο με το ποσό των 22 εκατ. ευρώ 7.416
δικαιούχοι για 13.454 δάνεια, συνολι-
κού ύψους 302,9 εκατ. ευρώ. Μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την
Προστασία της Κύριας Κατοικίας επι-
δοτήθηκαν 2.984 δικαιούχοι με το πο-
σό των 4,37 εκατ. ευρώ έως τις
28/02/2022. 

2. Ρυθμίστηκαν αναστολές δανείων
μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού
για 137 δανειολήπτες. Χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα επιτυχημένων προ-
τάσεων ρυθμίσεων που έχουν σταλεί
στους οφειλέτες προς αποδοχή, κατά
το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι
τα εξής:

Παραδείγματα
• Τριμελής οικογένεια από την Αττική,
με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
ύψους 16.400 ευρώ και περιουσία
ύψους 91.700 ευρώ, οφείλει 124.500
ευρώ. Θα πληρώσει υπόλοιπο δανείου
76.100 ευρώ, με αρχική δόση 213 ευ-
ρώ, η οποία θα αυξηθεί έως τα 324 ευ-
ρώ, με διάρκεια 420 μήνες. Αν τηρήσει
τη ρύθμιση, θα διαγραφούν 48.400
ευρώ, ήτοι 38,8% του δανείου της.
• Τριμελής οικογένεια από την Αττι-
κή, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
ύψους 16.500 ευρώ και περιουσία
ύψους 80.400 ευρώ, έχει δάνειο
104.700 ευρώ. Θα πληρώσει 166 ευρώ

και αργότερα 253 ευρώ σε 420 δό-
σεις. Αν τηρήσει τη ρύθμιση, θα δια-
γραφούν 45.100 ευρώ, ήτοι 43% του
δανείου της.
• Διμελής οικογένεια από την Ηλεία
έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
14.400 ευρώ, περιουσία 210.300 ευ-
ρώ και οφείλει 41.900 ευρώ. Θα απο-
πληρώσει το ποσό των 41.900 ευρώ
σε 240 μήνες με δόση 265 ευρώ. 
• Διμελής οικογένεια από τη Θεσσα-
λονίκη, με ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα 19.600 ευρώ και περιουσία
257.500 ευρώ, έχει οφειλή 23.000
ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα αποπλη-
ρώσει το ποσό σε 228 μήνες με δόση
150 ευρώ. 
• Τριμελής οικογένεια από την Αττι-
κή, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
64.500 ευρώ και περιουσία 65.500
ευρώ, έχει ληξιπρόθεσμο καταναλω-
τικό δάνειο 11.400 ευρώ. Με τη νέα
ρύθμιση θα πληρώσει το ποσό σε 22
μήνες με δόση 540 ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τριπλάσιες τουριστικές
εισπράξεις τον Ιανουάριο

Κατά τρεις φορές αυξήθηκαν οι τουριστι-
κές εισπράξεις τον Ιανουάριο, ενώ κατά 36
φορές αυξήθηκε το ταξιδιωτικό πλεόνα-
σμα, καθώς πέρυσι υπήρχε lockdown.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος, το ταξιδιωτικό πλεόνασμα δια-
μορφώθηκε στα 60,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,7
εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2021, καθώς
ίσχυε lockdown, ενώ μεγάλο ζητούμενο για
τους επόμενους μήνες είναι οι επιπτώσεις
του πολέμου στην Ουκρανία. Οι ταξιδιωτι-
κές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 309,8% και
διαμορφώθηκαν στα 140,1 εκατ. ευρώ,
έναντι 34,2 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα
του 2021. Η αύξηση των ταξιδιωτικών ει-
σπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερ-
χόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 256,7%,
καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι
κατά 14,5%. 

Οι εισπράξεις από τουρίστες των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 αυξήθη-
καν κατά 270,6%, φτάνοντας τα 80,1 εκατ.
ευρώ ενώ ο αριθμός των επισκεπτών από
χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκε κατά 373,5% και
οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 59,4
εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τις σημαντικότε-
ρες χώρες προέλευσης από την ΕΕ των 27,
οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν
κατά 227,7% (στα 21,4 εκατ.), από τη Γαλλία
κατά 486,9% (στα 5,4 εκατ. ευρώ). Από τις
χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 524,8%
παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (στα 16,4 εκατ. ευρώ), ενώ οι ει-
σπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά
3.768,9% και διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ.
ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημεί-
ωσαν επίσης άνοδο κατά 1.085,7% και δια-
μορφώθηκαν στα 900.000 ευρώ. 

Τον Ιανουάριο επισκέφθηκαν τη χώρα
μας 54.200 Γερμανοί (αύξηση 183,5% σε
σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα),
33.400 Βρετανοί (αύξηση 483,9%), 15.800
Γάλλοι (αύξηση 424,8%), 10.800 Αμερικανοί
(αύξηση 1.370,6%) και 2.200 Ρώσοι (αύξηση
579,3%).
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Διαγράφονται οφειλές 
-Αναστολές πληρωμών 
για 408.632 χορηγήσεις

Ρυθμίστηκαν δάνεια
38,5 δισ. σε 2,5 χρόνια!



H Space Hellas αναβαθμίζει 
το δίκτυο της ΕΜΥ

Η Space Hellas έχει αναλάβει το έργο των
Μετεωρολογικών Σταθμών που πρόκειται να
εγκατασταθούν σε όλη την επικράτεια στο
πλαίσιο του έργου αναβάθμισης του Δικτύου
της χώρας με σύγχρονα ψηφιακά συστήματα
για την παροχή ολοκληρωμένης, ποιοτικής
και με ακρίβεια μετεωρολογικής ενημέρω-
σης. Συγκεκριμένα, η Space Hellas ανέλαβε
το έργο «Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθ-
μών και ανάπτυξη υποδομής διαδικτυακής
πύλης», κατόπιν διαγωνισμού της Κοινωνίας
της Πληροφορίας. Φορέας λειτουργίας του
έργου είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρε-
σία, ενώ κύριος του έργου είναι το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας. Το έργο, ύψους 11,9 εκατ.
ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα, Καινοτομία 2014 - 2020» και από
εθνικούς πόρους και οι δαπάνες του θα βαρύ-
νουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Profile χορηγός του 6th 
Digital Integration in Wealth
Management Conference

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανά-
πτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, εί-
ναι χορηγός του 6th Digital Integration in
Wealth Management Conference, το οποίο θα
διεξαχθεί στις 29-30 Μαρτίου στο Park Plaza
Victoria στο Λονδίνο. Το συνέδριο θα συγκεν-
τρώσει εξειδικευμένα στελέχη κορυφαίων
οργανισμών διαχείρισης επενδύσεων και
επενδυτικές τράπεζες από τη Μεγάλη Βρετα-
νία και ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τη διάρ-
κεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν
αξιόλογες συζητήσεις σχετικά με την αυξανό-
μενη ανάγκη του επενδυτικού κλάδου να
εφαρμόσει καλύτερα προσωποποιημένες
υπηρεσίες στις διάφορες κατηγορίες πελα-
τών αλλά και να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ
ψηφιακών και παραδοσιακών υπηρεσιών.

Lamda: Δεν καταργούνται οι
ποδηλατόδρομοι στην παραλία

Με αφορμή δημοσιεύματα σε σχέση με την
παραλιακή περιοχή κατοικιών και με στόχο την
αποφυγή παρανοήσεων που μπορεί να δημιουρ-
γούνται, η Lamda Development SA διευκρίνισε
ότι η πρόσφατη τροποποίηση της ΚΥΑ για τις πε-
ριοχές προς πολεοδόμηση αποσκοπεί στη μετα-
τροπή της συγκεκριμένης περιοχής σε μια πε-
ριοχή ελεύθερη από αυτοκίνητα, με ενίσχυση
και διευκόλυνση της πεζής μετακίνησης και αύ-
ξηση των χώρων πρασίνου. Τονίζεται ότι η ελεύ-
θερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών
στο παραλιακό μέτωπο παραμένει προτεραιότη-
τα της Lamda Development και η σχεδιαζόμενη
ανάπτυξη εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

«Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας» 
ο Βασίλης Αποστολόπουλος
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Ο
δρ Βασίλης Αποστολόπου-
λος, διευθύνων σύμβουλος
του Ιατρικού Κέντρου Αθη-
νών, αναδείχτηκε «Πρωτο-

πόρος Επιχειρηματίας» στη διαδικα-
σία ανάδειξης των νικητών του δια-
γωνισμού της ΕΥ Έλληνας «Επιχειρη-
ματίας της Χρονιάς» 2021. Ο διαγωνι-
σμός διοργανώνεται στη χώρα μας
για όγδοη φορά από την ΕΥ με στόχο
να αναδείξει την επιχειρηματική αρι-
στεία και να τιμήσει τους επιχειρημα-
τίες που καινοτομούν, δημιουργούν
μακροπρόθεσμη αξία για όλους και
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κα-
λύτερου κόσμου.

Ο θεσμός αναδεικνύει τον δυναμι-
σμό και τις αναπτυξιακές προοπτικές
της ελληνικής επιχειρηματικότητας,
καθώς το σύνολο των επιχειρήσεων
των υποψηφίων που συμμετείχαν
στον φετινό διαγωνισμό σημείωσε
την περίοδο 2016-2021 αύξηση του
κύκλου εργασιών κατά 67% και δημι-
ούργησε 43% περισσότερες νέες θέ-
σεις εργασίας παρά τον αντίκτυπο των
διαφόρων προκλήσεων που κλήθηκε
να διαχειριστεί.

Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που
διακρίθηκαν για τις υψηλές επιδόσεις
τους, τον πρωτοποριακό τρόπο σκέ-
ψης, τις ηγετικές ικανότητές τους, την

αναπτυξιακή δυναμική τους, το και-
νοτόμο πνεύμα και την κοινωνική
ευαισθησία τους επελέγησαν από την
ανεξάρτητη εννεαμελή κριτική επι-
τροπή του διαγωνισμού υπό την προ-
εδρία του Βασίλειου Κάτσου, προ-
έδρου και συνιδρυτή της VNK Capital
και EY Έλληνα «Επιχειρηματία της
Χρονιάς» 2008.

Το ξεκίνημα
Ήταν 12 ετών όταν ο πατέρας του

πήρε την απόφαση να ιδρύσει το Ια-
τρικό Κέντρο Αθηνών, γεγονός κατα-
λυτικό για τον νικητή της κατηγορίας
«Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας», που
απέκτησε από νωρίς επιχειρηματικά
ερείσματα. Όντας ακόμη φοιτητής,
συντόνισε την προετοιμασία για την
εισαγωγή της θυγατρικής εταιρείας
στο χρηματιστήριο, ενώ το 1997 ολο-
κληρώνοντας τις σπουδές του κλήθη-
κε να αναλάβει την ενσωμάτωση του
Απολλώνειου Θεραπευτηρίου στο Ια-
τρικό. Η εμπειρία αυτή στάθηκε
αφορμή για να εμπνευστεί τη δημι-
ουργία του ομίλου το 2002 μέσω τρι-
πλής συγχώνευσης και λειτουργικής
ενοποίησης των επιχειρηματικών μο-
νάδων του.

Από το ξεκίνημά του το Ιατρικό
υπήρξε πρωτοπόρο στον κλάδο της

υγείας στην Ελλάδα, με την πορεία
του να είναι συνυφασμένη με την επι-
στημονική καινοτομία. Μεταξύ πολ-
λών άλλων διακρίσεων, αποτέλεσε
τον πρώτο οργανισμό στη χώρα που
επένδυσε και εισήγαγε τη ρομποτική
χειρουργική, το υβριδικό χειρουρ-
γείο, τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης
αλλά και εν γένει την ιατρική τεχνολο-
γία αιχμής σε ένα μεγάλο φάσμα το-
μέων και ειδικοτήτων όπως η καρδιο-
λογία, η ογκολογία και η αγγειοχει-
ρουργική.

Αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις με-
γάλες δυσκολίες και προκλήσεις στα
χρόνια της κρίσης, ο όμιλος αποτελεί
σήμερα κορυφαίο πάροχο υπηρε-
σιών υγείας στη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, διαθέτοντας 8 υπερσύγχρονα
νοσοκομεία με δυναμικότητα 1.200
νοσηλευτικών κλινών, απασχολώντας
περισσότερους από 3.000 εργαζόμε-
νους και συνεργαζόμενος με 2.800
γιατρούς.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλ-
λον, το Ιατρικό επικεντρώνεται στη
δημιουργία κλίμακας και οικοσυστη-
μάτων μέσω στρατηγικών συνεργα-
σιών, υπηρετώντας τις νέες τάσεις και
δυνατότητες της Ιατρικής που θα επι-
τρέπουν στον άνθρωπο να ζει περισ-
σότερο και με καλύτερη υγεία.



H
δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου και η
ισχυρή οικονομική θέση του ΟΠΑΠ επιβεβαι-
ώθηκαν το 2021, οδηγώντας σε ενίσχυση της

κερδοφορίας και σε σημαντικά οφέλη για τους μετό-
χους, όπως σημείωσε η διοίκηση της εταιρείας κατά την
παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το
σύνολο του έτους σε αναλυτές. Τα καθαρά έσοδα προ ει-
σφορών (GGR) για τη χρήση του 2021 διαμορφώθηκαν
σε σχεδόν 1,539 δισ. ευρώ (+36,2% ετησίως). Στο δ’ τρί-
μηνο τα GGR ανήλθαν στα 498,5 εκατ. ευρώ, μέγεθος
που συνιστά μια από τις καλύτερες επιδόσεις σε επίπεδο
τριμήνου ιστορικά. Τα καθαρά κέρδη του 2021 διαμορ-
φώθηκαν στα 259,4 εκατ. ευρώ (+26,4% ετησίως), ενώ τα
καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου ανήλθαν στα 86,1 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του OΠΑΠ
προτείνει τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,50 ευρώ ανά
μετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των με-
τόχων. Μαζί με το ήδη διανεμηθέν προμέρισμα των 0,10
ευρώ, το μέρισμα για το 2021 ανέρχεται σε 0,60 ανά με-
τοχή. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη δια-
νομή 0,90 ευρώ ανά μετοχή ως επιστροφή κεφαλαίου.
Συνολικά η ανταμοιβή των μετόχων για το οικονομικού
έτος 2021 ανέρχεται σε 1,50 ευρώ ανά μετοχή.

Praktiker: Σταθμοί
φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων στο 100% 
του δικτύου

Η Praktiker Hellas είναι η 1η εταιρεία λιανεμπορίου που
προσφέρει στο 100% του δικτύου της σταθμούς φόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υψηλής ποιότητας και προηγ-
μένης τεχνολογίας. Η Praktiker Hellas, έχοντας ξεκινήσει
την παροχή φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων από τον Ια-
νουάριο του 2021 καλύπτοντας μέρος του δικτύου της, έναν
χρόνο μετά κάνει πράξη τη δέσμευσή της για διεύρυνση της
παροχής αυτής και κάλυψη από όλα τα σημεία της με στόχο
την καλύτερη εξυπηρέτηση και τη βέλτιστη εμπειρία των
καταναλωτών στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλά-
δα. Όλα τα σημεία διαθέτουν από 2 έως και 4 θέσεις φόρτι-
σης της Blink Charging Hellas με φορτιστές τελευταίας τε-
χνολογίας και δημόσιας χρήσης, καθώς παρέχεται ελεύθε-
ρη πρόσβαση προς όλους τους επισκέπτες των καταστημά-
των της Praktiker, που επιθυμούν να φορτίσουν το όχημά
τους κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.

ΑΒΑΞ: Πρωταγωνιστής 
στα νέα μεγάλα έργα

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ συνεχίζει τη δυναμική του πορεία και πα-
ρουσιάζει τα νέα υπογεγραμμένα ή προς υπογραφή έργα
που θα αλλάξουν τις μετακινήσεις και την ποιότητα ζωής
των πολιτών. Με τα έργα αυτά το ανεκτέλεστο του ομίλου
διαμορφώνεται σε ποσό μεγαλύτερο των 2,25 δισ. ευρώ
(προ ΦΠΑ). Ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα που ανα-
λαμβάνει να κατασκευάσει ο όμιλος είναι η Νέα Ανατολική
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχου μεγέθους
είναι και τα έργα υποδομής της α’ φάσης στο Ελληνικό, το
οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση αστικής ανάπλα-
σης στην Ευρώπη. Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πά-
τρας - Πύργου είναι ένα ακόμη έργο που μπαίνει άμεσα στη
φάση κατασκευής. Όσον αφορά τα σιδηροδρομικά έργα, το
σχήμα Άβαξ - Alstom έχει αναλάβει τον εκσυγχρονισμό της
σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη - Ειδομένη με την
εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πέθανε ο πρόεδρος 
της ΕΒΟΛ Νικήτας Πρίντζος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο πρόεδρος
της ΕΒΟΛ και πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Βόλου Νικήτας Πρίντζος έπειτα από σύντο-
μη νοσηλεία τις τελευταίες μέρες στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο. Το τελευταίο διάστημα αντιμε-
τώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και είχε ει-
σαχθεί και άλλες φορές για παρακολούθηση στο
νοσοκομείο και για τελευταία φορά εισήχθη στις
15 Μαρτίου, καθώς είχε προσβληθεί και από κορο-
νοϊό. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι για-
τροί, ο 78χρονος πρόεδρος της ΕΒΟΛ δεν τα κατά-
φερε και κατέληξε στην κλινική Covid, όπου και
νοσηλευόταν.

Τέσσερα νέα δρομολόγια
ξεκινά φέτος η Volotea

Η Volotea προσφέρει το 2022 περισσότερες
από 560.000 θέσεις (οι προσφερόμενες θέσεις
ήταν 182.000 το 2021 και 518.000 το 2019) στα 14
δρομολόγιά της από/προς τον Διεθνή Αερολιμέ-
να Αθηνών, που ξεκινούν από τις 2 Απριλίου. Η
εταιρεία ξεκινά φέτος τέσσερα νέα δρομολόγια:
Μπιλμπάο (από 29 Μαΐου κάθε Παρασκευή και
Δευτέρα), Μπορντό (από 31 Μαΐου κάθε Σάββα-
το & Τρίτη), Νάντη (από 29 Μαΐου κάθε Τετάρτη
και Κυριακή) και Τορίνο (από 30 Μαΐου κάθε Πα-
ρασκευή και Δευτέρα). Η Volotea απασχολεί
στην Αθήνα περισσότερους από 70 εργαζόμε-
νους.

Αύξηση παραγωγής το 2021 
για τη Μινέττα

Η Μινέττα Ασφαλιστική συνέχισε την ανοδική
της πορεία και το 2021 με βελτιωμένα αποτελέ-
σματα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της
στην ασφαλιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η εται-
ρεία σημείωσε συνολική παραγωγή 61 εκατ. ευ-
ρώ, πετυχαίνοντας αύξηση παραγωγής σε όλες τις
γραμμές λειτουργίας της. Η σημαντικότερη ανά-
πτυξη σημειώθηκε στον κλάδο Πυρός με το ποσο-
στό αύξησης σε σχέση με το 2020 να ξεπερνάει το
10% και στον κλάδο Υγείας όπου το ποσοστό αύξη-
σης ανήλθε στο 31%. Παράλληλα, η Μινέττα Ασφα-
λιστική κατέβαλε στους ασφαλισμένους για το
έτος 2021 αποζημιώσεις που ξεπέρασαν τα 24
εκατ. ευρώ, διατηρώντας ως βασική προτεραιότη-
τά της τη δίκαιη και άμεση αποζημίωση.
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ΟΠΑΠ: Ισχυρή δυναμική
στο online, ανταμοιβή 
€1,5 στους μετόχους

ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση 3,13 εκατ. στην Τζια
Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοι-

νό ότι στις 22 Μαρτίου υπέγραψε σύμβαση με την ανώνυμη
εταιρεία Ειδικού Σκοπού Εικοσιτέσσερα ΑΕ συνολικής
αξίας 3.134.600€ (με τον ΦΠΑ) για την κατασκευή οικοδο-
μικών εργασιών οπλισμένου σκυροδέματος εντός του έρ-
γου «One&Only Kea Island» στην Τζια. Ο χρόνος αποπερά-
τωσης του έργου καθορίστηκε στους επτά μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.



O πρόεδρος της
Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας Δρ. Αθανάσιος
Δαγούμας ανήγγειλε σειρά
ελέγχων στις 24/1,
λέγοντας μάλιστα ότι 
«δεν είμαστε αποικία».
Πού είναι αυτό το πόρισμα;
Θα το δούμε κι εμείς (;)
αναρωτιέται ο Χάρης
Δούκας, αναπληρωτής
καθηγητής Ενεργειακής
και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής στο ΕΜΠ

«Ν
α μπει πλαφόν στη λια-
νική τιμή ηλεκτρισμού,
μέσω ενός πλαφόν στη
ρήτρα αναπροσαρμο-

γής, όπως ισχύει σε πολλές ευρωπαϊ-
κές χώρες. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί
δεν μπαίνει πλαφόν και στη χώρα μας.
Θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι συντε-

λεστές της αγοράς ένα μερίδιο του κό-
στους», υποστηρίζει σε συνέντευξη
που μας παραχώρησε ο Χάρης Δούκας,
αναπληρωτής καθηγητής Ενεργειακής
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
γραμματέας στον τομέα Ενέργειας του
Κινήματος Αλλαγής.

Υπάρχει σήμερα διασφάλιση συναλ-
λαγών και εξασφάλιση υγιούς αντα-
γωνισμού στο Ελληνικό Χρηματιστή-
ριο Ενέργειας;
Το πρόβλημα ξεκινάει από τα χρημα-

τιστήρια φυσικού αερίου και ειδικά το
ολλανδικό TTF (Title Transfer Facility ή
Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων – ένα εικονι-
κό σημείο διαπραγμάτευσης/συναλλα-
γών φυσικού αερίου σε ευρώ ανά με-
γαβάτ-ώρα MWh στην Ολλανδία). 

Η ρωσική πλευρά χρησιμοποίησε

από το καλοκαίρι του 2021 το momen-
tum της αύξησης τιμών φυσικού αερί-
ου παγκόσμια (ως συνέπεια της οικο-
νομικής ανάκαμψης μετά την πανδη-
μία), για να οδηγήσει σε στρατοσφαιρι-
κά επίπεδα τις τιμές φυσικού αερίου
στην Ευρώπη μέσα από τα χρηματιστή-
ρια φυσικού αερίου. 

(Πολλοί θα αναρωτιούνται πώς μπο-
ρεί να γίνει χειραγώγηση της τιμής στο
TTF από τη ρωσική πλευρά. Το ΤΤF, αν
και το μεγαλύτερο χρηματιστήριο φυσι-
κού αερίου στην Ευρώπη, δεν έχει με-
γάλη κίνηση. Ούτε 2.000 πράξεις την
ημέρα δεν γίνονται εκεί.)

Αυτές λοιπόν οι ακραίες τιμές τροφο-

δότησαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
ηλεκτρισμού, οδηγώντας και τις τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας σε εξωφρενικά
επίπεδα.

Για αυτό και προτείναμε πλαφόν στην
τιμή του φυσικού αερίου στο TTF. Βέ-
βαια, αυτή είναι μία παρέμβαση σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.

Για την εγχώρια αγορά, είπαμε από
την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι δυνατόν
να μη γνωρίζει κανείς πότε ενεργοποι-
είται η ρήτρα αναπροσαρμογής και μέ-
χρι πού μπορεί να φτάσει. Ο καταναλω-
τής πρέπει να γνωρίζει το μέγιστο και το
ελάχιστο εκτιμώμενο ποσό που καλεί-
ται να πληρώσει.

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Οι παραγωγοί ενέργειας οφείλουν να πάρουν μερίδιο του κόστους. Δεν
μπορεί μόνο το κράτος, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να σηκώσουν
το τεράστιο φορτίο. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα Ντράγκι στην
Ιταλία», τονίζει ο Χάρης Δούκας, αναπληρωτής καθηγητής Ενεργειακής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο ΕΜΠ και γραμματέας 
στον τομέα Ενέργειας του Κινήματος Αλλαγής
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«Να μπει πλαφόν 
στη ρήτρα 
αναπροσαρμογής» Χάρης Δούκας,

αναπληρωτής καθηγητής
Ενεργειακής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής
στο ΕΜΠ



Για αυτό και προτείναμε πλαφόν στη
λιανική τιμή ηλεκτρισμού, μέσω ενός
πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής.

Το πλαφόν αυτό το έχουν βάλει πολ-
λές ευρωπαϊκές χώρες και δεν καταλα-
βαίνουμε γιατί δεν μπαίνει και στη χώ-
ρα μας. Θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι
συντελεστές της αγοράς ένα μερίδιο
του κόστους. 

Οι παραγωγοί ενέργειας οφείλουν να
συμμετάσχουν σε αυτή την προσπά-
θεια. Δεν μπορούν μόνο το κράτος, οι
καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να ση-
κώσουν το τεράστιο αυτό φορτίο.

Οι πρόσφατες κατακόρυφες αυξή-
σεις στην τιμή του φυσικού αερίου
οφείλονται αποκλειστικά και μόνο
στην κερδοσκοπία και όχι στα θεμε-
λιώδη στοιχεία της αγοράς, αναφέ-
ρει ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕ-
ΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφα-
ράς. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;
Οι πρόσφατες κατακόρυφες αυξή-

σεις οφείλονται και σε κερδοσκοπία.
Όμως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
την πραγματική τιμή που αγοράζει η
χώρα το αέριο.

Ποια είναι, δηλαδή, η τιμή προμήθει-
ας του αερίου από την ΔΕΠΑ σε σχέση
με άλλες χώρες.

(Αυτή η τιμή εξαρτάται από την ανα-
λογία του χρηματιστηριακού αερίου –
του ΤΤF που λέγαμε πριν– σε σχέση με
την τιμή στην οποία ανταλλάσσεται στην
αγορά ένα βαρέλι πετρελαίου Brent, το
οποίο προέρχεται από κοιτάσματα στα
ανοιχτά της Βόρειας Θάλασσας, στη
φόρμουλα τιμής της σύμβασης προμή-
θειας. Αν το ΤΤF έχει μεγάλο ποσοστό,
αγοράζουμε πάρα πολύ ακριβά.)

Φοβάμαι ότι η τελευταία συμφωνία
της χώρας με την Gazprom είναι πο-
λύ χειρότερη από ό,τι ήταν έναν χρό-
νο πριν, με αποτελέσματα να αγορά-
ζουμε πολύ ακριβότερα από ό,τι έναν
χρόνο πριν.

Η αγορά εξισορρόπησης, σκοπός
της οποίας είναι η διόρθωση της
ανισορροπίας μεταξύ παραγωγής
και ζήτησης σε πραγματικό χρόνο,
λειτουργεί; 
Η αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρι-

σμού ξεκίνησε τον Νοέμβριο του
2020. Τον πρώτο μήνα λειτουργίας της
παρουσιάστηκαν απίθανα υψηλές τι-
μές. Που σημαίνει απίθανα υψηλά

κέρδη για τους ηλεκτροπαραγωγούς. 
Στη συνέχεια, και μετά τη γενική κα-

τακραυγή, η ΡΑΕ επενέβη και καλώς
έκανε και οι τιμές επανήλθαν σε πιο
ρεαλιστικά επίπεδα. Για αυτό τονίζου-
με συνέχεια πόσο σημαντικό είναι να
γίνονται έλεγχοι, ειδικά σήμερα, με το
κόστος ενέργειας να είναι τόσο ψηλά,
σε όλο το φάσμα της ενεργειακής
αγοράς.

Στους προμηθευτές αν μετακυλίουν
τις κρατικές επιδοτήσεις στους κατα-
ναλωτές και αν υπάρχει διαφάνεια-
ενημέρωση των καταναλωτών για τις
αυξήσεις. Στους παραγωγούς αν η
συμπεριφορά στην ημερήσια αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας ενέχει αντι-αν-
ταγωνιστικές πρακτικές. Στους διαχει-
ριστές αν κατατείνουν στην επιβάρυν-
ση των καταναλωτών για έργα που δεν
χρειάζονται.

O πρόεδρος της ΡΑΕ ανήγγειλε σειρά
τέτοιων ελέγχων στις 24/1, αναφέρον-
τας μάλιστα πως «δεν είμαστε αποικία». 

Πού είναι αυτό το πόρισμα; Θα το
δούμε κι εμείς;

Η ενεργοβόρος βιομηχανία λέει
ανοιχτά ότι μόνο στη χώρα μας η εμ-
πορική διαπραγμάτευση της ενέρ-
γειας περνά εξ ολοκλήρου μέσα από
το Χρηματιστήριο, αντί να υπάρχει
ένα 40% με 50% που να γίνεται με δι-
μερή συμβόλαια με εγγυημένη τιμή,
δηλαδή για συγκεκριμένο χρόνο,
ώστε να κάνει τα κουμάντα της. Ποια
είναι η άποψή σας;
Συμφωνούμε πως πρέπει να λειτουρ-

γήσουν στην Ελλάδα οι προθεσμιακές
αγορές ηλεκτρισμού, καθώς προσφέ-
ρουν σταθερότητα τιμών για ένα χρονι-
κό διάστημα. 

Άλλωστε, το ίδιο κάνουν πολλές χώ-
ρες της Ευρώπης, όπως Γερμανία, Γαλ-
λία, Ιταλία και Σκανδιναβικές χώρες,
όπου οι προθεσμιακές αγορές έχουν
εξαιρετική ρευστότητα (2-8 φορές την
κατανάλωση ηλεκτρισμού).

Επιπλέον, το γεγονός πως η εμπορική
διαπραγμάτευση της ενέργειας περνά
εξ ολοκλήρου μέσα από το Χρηματιστή-
ριο δημιουργεί υπερ-κέρδη στους ηλε-
κτροπαραγωγούς. 
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Φορολόγηση
υπερ-κερδών
«Ως Κίνημα Αλλαγής έχουμε
προτείνει από τον Φεβρουά-
ριο τη φορολογία, μέσω έκτα-
κτης εισφοράς και άμεσης
προκαταβολής, για ενίσχυση
της ρευστότητας. Την πρότα-
ση αυτή περιέλαβε και η Κομι-
σιόν στις κατευθύνσεις προς
τα κράτη-μέλη στις 8 Μαρτί-
ου. Η κυβέρνηση Ντράγκι
στην Ιταλία αποφάσισε τη μεί-
ωση κατά 0,25 ευρώ του φό-
ρου στα καύσιμα και συγχρό-
νως ανακοίνωσε ισοδύναμο
μέτρο, την επιβολή πρόσθε-
του φόρου 10% στα επιπλέον
κέρδη των εταιρειών ενέργει-
ας. Το αποτέλεσμα είναι πως
το συνολικό κόστος της πα-
ρέμβασης θα καλυφθεί από
την αυξημένη φορολόγηση
των υπερ-κερδών των εταιρει-
ών, χωρίς να χρειαστούν χρή-
ματα από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό. Τι περιμένει η ελλη-
νική κυβέρνηση και δεν προ-
χωρά ακολουθώντας το παρά-
δειγμα άλλων Ευρωπαίων
εταίρων της;»
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Η Εθνική ποδόσφαιρου κάτω από τις οδη-
γίες του νέου προπονητή της, Ουρου-
γoυανού Γκουστάβο Πογιέτ, δίνει απόψε

(20.15 Open TV) το πρώτο της… πρόχειρο διαγώνι-
σμα με αντίπαλο τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι.
Εκτός, ωστόσο, από τους Ρουμάνους, θα αντιμετω-
πίσει και την εποχική γρίπη που ξέσπασε στη χώ-
ρα τις τελευταίες ημέρες κι είχε ως αποτέλεσμα
να νοσήσουν σοβαρά τέσσερις διεθνείς, οι Ντένις
Μαν, Κρίστρι Μάνεα, Νικοσούρ Μπάνκου και Αν-
τρέι Ιβάν. 

Ο Πογιέτ είχε κι αυτός προβλήματα της τελευ-
ταίας στιγμής, καθότι νόσησαν από κορονοϊό ο
Μασούρας με τον Βρουσάι του Ολυμπιακού, ενώ
τραυματίστηκε ο Σταφυλίδης της γερμανικής
Μπόχουμ, και στη θέση τους κλήθηκαν ο Χατζη-
γιοβάνης του Παναθηναϊκού και ο Λύρατζης του
ΠΑΟΚ. Ο Μανωλάς δεν συμπεριλήφθηκε αφού
συζήτησε με το τεχνικό επιτελείο, όπως και ο ανέ-
τοιμος Κουρμπέλης. Άγνωστες οι προθέσεις του
Πογιέτ σχετικά με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο. 

Για να δούμε τι θα δούμε στο σημερινό ματς με

τον Πογιέτ στον πάγκο, αντικαταστάτη του απίθα-
νου Ολλανδού Τζόνι Φαν’ τ Σιπ, που θεωρούσε
εαυτόν σούπερ πετυχημένο, αλλά η Εθνική βάλτω-
σε επί των ημερών του. Όσον αφορά τη βασική εν-
δεκάδα ο Ουρουγουανός τεχνικός δεν πρέπει, λο-
γικά, να παρεκκλίνει από τον προκάτοχό του. Έχει
στη διάθεσή του σχεδόν τα ίδια ποδοσφαιρικά
«υλικά» με τον Ολλανδό, αλλά το θέμα είναι πώς θα
τα χρησιμοποιήσει, τόσο στο αποψινό ματς όσο και
στο φιλικό που ακολουθεί με το Μαυροβούνιο
στην Ποντγκόριτσα την προσεχή Δευτέρα (21.00
Open TV). Και τα δυο φιλικά γίνονται ενόψει των
τεσσάρων αγώνων της Εθνικής για το Nations
League τον προσεχή Ιούνιο. Στις 2 Ιουνίου με τη Β.
Ιρλανδία στο Μπέλφαστ, στις 5 με το Κόσοβο στην
Πρίστινα, στις 8 με την Κύπρο ή την Εσθονία στον
Βόλο και στο ίδιο γήπεδο με το Κόσοβο στις 12 του
μήνα.

Κάτω από τα δοκάρια θα κάτσει ο Οδυσσέας
Βλαχοδήμος της Μπενφίκα. Αν ο Πογιέτ παίξει με
τρία κεντρικά μπακ, αυτοί θα είναι οι Μαυροπάνος
(Στουτγκάρδη), Τζαβέλλας (ΑΕΚ), Χατζηδιάκος

(Άλκμααρ). Δεξιά ο Λύρατζης (ΠΑΟΚ), αριστερά ο
Τσιμίκας (Λίβερπουλ). Στη μεσαία γραμμή εξα-
σφαλισμένη θέση έχουν οι Τάσος Μπακασέτας
(Τράμπζονσπορ), Μπουχαλάκης (Ολυμπιακός) και
η άλλη θέση παίζεται ανάμεσα στον Αλεξανδρό-
πουλο (Παναθηναϊκός) και τον Σιώπη (Τράμπζον-
σπορ). Στην επίθεση, ο Πογιέτ θα έχει θέμα. 

Ο Παυλίδης (Άλκμααρ) είναι σε εξαιρετική κα-
τάσταση, όπως και ο Γιακουμάκης (Σέλτικ), αλλά
και ο Ευθύμης Κουλούρης (Ατρόμητος). Οι υπό-
λοιποι που κλήθηκαν: Πασχαλάκης (ΠΑΟΚ), Αθα-
νασιάδης (Σερίφ Τίρασπολ), Γούτας (Σίβασπορ),
Κυριακόπουλος (Σασουόλο), Νικολάου (Σπέτσια),
Ρότα (ΑΕΚ), Κουρφαλίδης (Κάλιαρι), Λημνιός
(Τβέντε), Μάνταλος (ΑΕΚ), Δουβίκας (Ουτρέχτη). 

Με νέο τεχνικό στον πάγκο τον
Γκουστάβο Πογιέτ, η Εθνική αντιμετωπίζει 
απόψε τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι

«Πρόχειρο διαγώνισμα» 
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Ο «αδερφός  Έλληνας» 
Γκουστάβο Πογιέτ

Ο
Γκουστάβο Πογιέτ είναι ο νέος
προπονητής της Εθνικής Ελλάδας
στο ποδόσφαιρο. Ουρουγουανός.
Σκληρόπετσος ως παίκτης, όπως ο

συμπατριώτης του Πάμπλο Γκαρσία, τεχνι-
κός στην Κ19 του ΠΑΟΚ, άνετα έπαιζαν στις
«Συμμορίες της Νέας Υόρκης» του Μάρτιν
Σκορτσέζε. Αδρά χαρακτηριστικά, κλασικά
νοτιοαμερικάνικα, ως μέσο επιβίωσης στο
ποδόσφαιρο. Κι όμως, τόσο ο 54άχρονος Πο-
γιέτ όσο και 44άχρονος Γκαρσία γεννήθη-
καν σε μια χώρα που λατρεύει τον αρχαίο
ελληνικό πολιτισμό και απέκτησαν ανάλογη
κουλτούρα στα θρανία.

Η Ουρουγουάη είναι μια χώρα που αξίζει
να αγαπάμε ως Έλληνες, όπως αγαπούν
εμάς οι κάτοικοί της. Είναι τόσο πολύ ελλη-
νολάτρες, που μπορεί να είναι και περισσό-
τερο από τους ίδιους τους Έλληνες -κι αυτό
δεν είναι υπερβολή. Σε αυτή την «τρύπα»
στη γεωγραφία, διδάσκεται επισήμως η ελ-
ληνική γλώσσα, από τα 3,5 εκατομμύρια κα-
τοίκους οι 6.000 μιλούν άπταιστα ελληνικά
και περίπου 170.000 καταλαβαίνουν τη
γλώσσα μας.

Λίκνο του πολιτισμού
Ο Πογιέτ μεγάλωσε σε μια χώρα, όπου σε

έρευνα της Eurostat το 2016, με ερωτηματο-
λόγιο ιστορικό και πολιτιστικό, απάντησαν
ότι η Ελλάδα είναι το λίκνο του πολιτισμού.
Στην Ευρώπη το… γνωρίζουν; Στην ίδια την
Ελλάδα; Ο κόουτς Πογιέτ διδάχτηκε και, φυ-
σικά, γνωρίζει πως όταν η Ελλάδα αποτίναξε
τον τουρκικό ζυγό με την Επανάσταση του
1821, την ίδια χρονιά η Ουρουγουάη ανεξαρ-
τητοποιήθηκε από τα δεσμά των Βραζιλιά-
νων και των Ισπανών. Για αυτό και το 1930 της
ανέθεσαν τη διοργάνωση του πρώτου Μουν-
τιάλ ποδοσφαίρου. 

Τι διδάχτηκε ο Πογιέτ στο σχολείο σχετι-
κά; Ότι Έλληνες από τα Δωδεκάνησα, με
οπλαρχηγό τον Αντώνη Βαρκά, πήραν μέρος
στην επανάσταση στην Ουρουγουάη. Φιλο-
ξενήθηκαν από τον πρώτο Έλληνα που εγ-
καταστάθηκε εκεί, τον Χειμαρριώτη Δημη-
τρίου το 1687! Όσοι Έλληνες έμειναν εκεί,
μετέφεραν την ελληνική κουλτούρα στους
Ουρουγουανούς και σήμερα, όποιος βολτά-
ρει στο Μοντεβιδέο, θα συναντήσει τον Κα-

βάφη, τον Ρίτσο, τον Καζαντζάκη, τον Πλά-
τωνα, τον Περικλή, τον Ιπποκράτη κι άλλους
ανθρώπους του πνεύματος. Συνολικά, οι Ου-
ρουγουανοί έδωσαν ελληνικά ονόματα σε 25
δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ η αντίστοι-
χη Πανεπιστημίου, κεντρική λεωφόρος που
χωρίζει την πρωτεύουσα στα δύο, ονομάζε-
ται «οδός Ελλάδας»! Το πλέον επιβλητικό
νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της πόλης
ονομάζεται «Αθήναιον».

Ο Πογιέτ το ’χε με τα γράμματα, σε αν-
τίθεση με τον Πάμπλο Γκαρσία, που
όπως ο ίδιος είπε… βαριόταν να πάει
σχολείο. Σίγουρα, όμως, στους δρόμους
της πρωτεύουσας Μοντεβιδέο έχουν
περπατήσει και οι δύο. Κι έβλεπαν έξω
από την επιβλητική Εθνική Βιβλιοθήκη
του Μοντεβιδέο το άγαλμα του Σωκράτη,
με το πιο ταπεινό σλόγκαν όλων των
εποχών να αναγράφεται στη βάση του:
«Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα». Παραδίπλα,
δυο μεγάλες πλατείες ονομά-
ζονται «πλατεία Αθήνας» και «πλατεία
Ελλάδας». Στα, δε, δυτικά προάστια που
Μοντεβιδέο προβάλλει το ελληνικό
σχολείο «Ελλάδα», στο οποίο φοιτούν,
εκτός από παιδιά της ελληνικής κοινό-
τητας, και παιδιά ντόπιων, που διδά-
σκονται την ελληνική γλώσσα. Φυσικά,
στις ελληνικές εθνικές επετείους ψάλ-
λουν τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν»,
του Διονύσιου Σολωμού. Μην ξεχνάμε,
βέβαια, ότι η χώρα αυτή εξέθρεψε τον
για πολλούς κορυφαίο συγγραφέα και
ιστορικό, αείμνηστο πια, Εντουάρντο
Γκαλεάνο, λάτρη της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας και του Κορνήλιου Καστο-
ριάδη.

Η πατρίδα του η Ουρουγουάη 
είναι μια μικρή Ελλάδα, 
γεμάτη μνημεία και δρόμους 
αφιερωμένους στη χώρα μας, 
και οι κάτοικοι μιλούν ελληνικά
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Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτι-
κών ΚΤΕΟ Κωνσταντίνος Βήκας, καθώς, σύμφωνα με όσα επισήμανε στην «Politi-
cal», οι απώλειες για τα κρατικά ταμεία από τη μη έλευση των οχημάτων από Τεχνι-
κό Έλεγχο ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί η λεγόμενη
ΚΤΕΟ-Αποχή και πλέον ο αριθμός των οχημάτων που δεν περνούν από ΚΤΕΟ έχει
ξεπεράσει τα 1,8 εκατομμύρια οχήματα!

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει στην «Political» ο κ. Βήκας, «η διαδικασία ηλεκτρο-
νικής διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπει πλέον τον αυτομα-
τοποιημένο καταλογισμό προστίμων σε όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν περάσει το
όχημά τους από ΚΤΕΟ είναι έτοιμη, ωστόσο δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Ο κίνδυνος
για την οδική ασφάλεια αλλά και η περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλείται

από τα οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ είναι σημαντικά και κρίνεται επι-
βεβλημένη η άμεση λήψη μέτρων. Την ίδια στιγμή, οι απώλειες για τα κρατικά τα-
μεία ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος σε ανθρώπινες απώλειες είναι
ανυπολόγιστο. Όσο δεν εφαρμόζεται η ηλεκτρονική διασταύρωση ΚΤΕΟ, αυξάνεται
το σύνολο των ανέλεγκτων οχημάτων. Το σύνολό τους υπολογίζεται πλέον σε περί-
που 1,8 εκατομμύρια οχήματα».

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, το πρόστιμο για ΚΤΕΟ ανέρχεται σε 400 ευρώ, μειούμενο
σε 50 ευρώ, αν το όχημα ελεγχθεί εντός 10 ημερών και προσκομιστεί ισχύον δελτίο
ΚΤΕΟ.

Το πρόστιμο που προβλέπει η νομοθεσία μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης
με την αυτόματη βεβαίωση του στο Taxisnet ανέρχεται σε 150 ευρώ.
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Σοκ! 1,8 εκατομμύρια οχήματα δεν περνούν από ΚΤΕΟ

Οδηγούμε το νέο DS 4 1,5
BlueHDi EAT8 με 130 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Μ
ια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση
πραγματοποίησε η ελληνική εισαγω-
γική εταιρεία της DS Automobiles
στην Ελλάδα, μέλος του Ομίλου Συγ-

γελίδη, ώστε να παρουσιάσει τα δύο νέα μοντέλα
της premium μάρκας που στόχο έχουν να δημι-
ουργήσουν νέα δεδομένα στην πολυτελή κατηγο-
ρία. Μάλιστα, τόσο οι τιμές όσο και η ποιότητα κα-
τασκευής των δύο γαλλικών μοντέλων αρκούν για
να προκαλέσουν τρόμο και ταραχή στο γερμανικό
κατεστημένο που κυριαρχεί στην κατηγορία των
πολυτελών οχημάτων.

Τόσο ο κ. Συγγελίδης όσο και ο κ. Καββούρης εκθεί-
ασαν την DS Automobiles, η οποία ειδικά στη χώρα μας
πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία πωλήσεων και οι Έλ-
ληνες φαίνεται ότι έχουν «αγκαλιάσει» τη μάρκα.

Η DS Automobiles επιταχύνει την ανάπτυξή της σε
παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζοντας το χαρισματικό DS
4 όσο και το υπερπολυτελές DS 9, το οποίο είχαμε την
ευκαιρία να δούμε από κοντά αλλά όχι να οδηγήσουμε.

Το DS 4 σχεδιάστηκε για να επαναπροσδιορίσει τις βα-
σικές αρχές της κατηγορίας των Premium C μοντέλων
και απευθύνεται σε πελάτες που προσελκύονται από δύο
σχήματα αμαξώματος: το νέο ελκυστικό Coupé-SUV και
το παραδοσιακό συμπαγές hatchback.

Το εμπρόσθιο μέρος χαρακτηρίζεται από νέα φωτιστι-
κή «υπογραφή». Οι πολύ λεπτοί προβολείς με το σύστη-

μα DS MATRIX LED VISION συνδυάζουν τον τυπικό φω-
τισμό με αυτόν της κατεύθυνσης που ακολουθεί το στρί-
ψιμο του τιμονιού. Συμπληρώνεται με φώτα ημέρας που
αποτελούνται από δύο γραμμές LED εκατέρωθεν.

Στο πίσω μέρος η οροφή κατεβαίνει πολύ χαμηλά σε
ένα έντονα κεκλιμένο πίσω παρμπρίζ, που τονίζει την
κομψή και αεροδυναμικά αποδοτική σιλουέτα.

Μοναδική γαλλική πολυτέλεια
Το DS 4 διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων με απρό-

σκοπτη αναγνωσιμότητα και κορυφαία εργονομία, με
κάθε μέρος να είναι ενσωματωμένο διαισθητικά τόσο για
τη λειτουργία όσο και για την εμφάνιση. Το ταξίδι αναδει-
κνύεται σε υψηλή τέχνη με μια νέα προσέγγιση των χει-
ριστηρίων ελέγχου, που είναι ομαδοποιημένα σε τρεις
ζώνες για απλοποίηση της εμπειρίας.

Με δύο βενζινοκίνητες επιλογές PureTech 130 EAT8
και PureTech 180 ίππων EAT8 και ένα Diesel BlueHDi
130 ίππων EAT8 και κατανάλωση από 4,8 λίτρα/100 χλμ.
για το diesel και 5,9 λίτρα/100 χλμ. για τη βενζίνη (στον
συνδυασμένο κύκλο WLTP) και εκπομπές CO2 125 g/km
για το diesel και 135 g/km για τη βενζίνη.

Η πρώτη επαφή
Το DS 4 σίγουρα σε εντυπωσιάζει από την πρώτη μα-

τιά, με τις χειρολαβές να είναι «κρυμμένες» στις πόρτες
και με το που πατά ο οδηγός το ξεκλείδωμα κάνουν την
εμφάνισή τους, όπως γίνεται άλλωστε και σε άλλα μοντέ-

λα της μάρκας ή σε ανταγωνιστικά premium μοντέλα.
Η καμπίνα επιβατών διακρίνεται για την πολυτέλεια

και την αρμονία της, ενώ εντυπωσιακή κρίνεται και η
υψηλή δόση τεχνολογίας που υπάρχει στο αυτοκίνητο.

Το DS 4 που οδηγήσαμε στην Αττική κινούνταν από τον
γνώριμο πετρελαιοκινητήρα χωρητικότητας 1,5 λίτρου, ο
οποίος αποδίδει 130 ίππους και 300 Nm ροπής από τις
1.750 σ.α.λ. Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα
μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων, το οποίο δια-
θέτει άμεσο kickdown για diesel όχημα, ενώ τα paddles
με χειροκίνητη λειτουργία πίσω από το τιμόνι δίνουν και
έναν πιο σπορ τόνο.

Επίσης παρά τα 1.400 κιλά του αμαξώματος η κατα-
νάλωση καυσίμου κυμάνθηκε σε περίπου 5 λίτρα για
κάθε 100 χιλιόμετρα. Επίσης, ο οδηγός έχει στη διάθε-
σή του αρκετά προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal
και Sport).

Το DS 4 είναι το πιο ξεχωριστό DS που έχει υπάρξει
μέχρι σήμερα και σίγουρα θα προσελκύσει καταναλωτές
από τις ανταγωνιστικές Mercedes-Benz και BMW, κα-
θώς οι υποψήφιοι αγοραστές θα ανακαλύψουν ότι η ποι-
ότητα, η φινέτσα και η αξιοπιστία μπορεί να μην κοστί-
ζουν τελικά τόσο ακριβά… Άλλωστε, η τιμή εκκίνησης
από 28.500 ευρώ για τη βενζινοκίνητη έκδοση του DS 4
με τους 130 ίππους και οι 30.100 ευρώ για την diesel έκ-
δοση των 130 ίππων σίγουρα αποτελούν δέλεαρ για τους
υποψήφιους αγοραστές premium αυτοκινήτων…
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Γ
ια ακόμη μία φορά φέτος, ο ΑΝΤ1 αποφασίζει να αλλά-
ξει το πρόγραμμά του στην off peak και την prime time
ζώνη, με σκοπό να ανέβουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Από την ερχόμενη Δευτέρα 28/3, η σειρά «Ήλιος» μεταφέ-
ρεται στην απογευματινή ζώνη και συγκεκριμένα στις 16.00,
αμέσως μετά το «Rouk Zouk». Μία ώρα αργότερα, ο «Υπηρέτης
του λαού», η σειρά που έκανε… πρόεδρο της Ουκρανίας τον
Βολοντιμίρ Ζελένσκι, παίρνει «μεταγραφή» από τη βραδινή
ζώνη, καθώς τα νούμερα τηλεθέασης ήταν χαμηλά θυμίζοντας
εκείνα της… «Φάρμας», και στις 17.30 θα ακολουθεί το τηλε-
παιχνίδι «5x5» με τον Μάρκο Σεφερλή.

Αυτό σημαίνει πως οι επαναλήψεις του αγαπημένου «Καφέ
της Χαράς» και η αμερικανική σειρά «Brooklyn Nine» θα απο-
τελέσουν παρελθόν. Ας πάμε τώρα και στη ζώνη prime time,
εκεί όπου ποντάρει περισσότερο το κανάλι του Αμαρουσίου.

Ο ANT1 θα στηριχτεί στη δοκιμασμένη αλλά όχι δεδομένη
συνταγή μιας τουρκικής σειράς. Η «Ζωή του άλλου», παραγω-
γής 2021, θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 27 Μαρτίου (22.00)
και στη συνέχεια θα προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη
στις 21.00. Μία βδομάδα μετά, την Κυριακή 3 Απριλίου, θα δού-
με την πρεμιέρα της κωμικής σειράς του Μάρκου Σεφερλή

«Super Mammy», η οποία άλλαξε από «Mamacita» (όπως θα
λεγόταν αρχικά) και θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22.00.

Φυσικά, το δυνατό χαρτί του καναλιού, οι «Άγριες Μέλισ-
σες», θα παραμείνουν αμετακίνητες στις 22.30, ώστε να συνε-
χίσουν να «τσιμπάνε» τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Με εντυπωσιακό καστ επιστρέφει η
επιτυχημένη αστυνομική σειρά «Έτε-
ρος Εγώ» της COSMOTE TV. Στο καστ
του τρίτου κύκλου προστίθενται 31 νέοι
χαρακτήρες/ρόλοι που ερμηνεύουν
πασίγνωστοι ηθοποιοί.

Ο τρίτος κύκλος επεισοδίων, σε σκη-
νοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια και σε-
νάριο του ίδιου και της Κατερίνας Φι-
λιώτου, θα έχει τίτλο «Έτερος Εγώ: Νέ-
μεσις» και θα κάνει πρεμιέρα αποκλει-
στικά στην COSMOTE TV. Τα γυρίσματα
έχουν ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέ-

σουν έως και τα τέλη Μαΐου. Η τηλεο-
πτική ανθολογία του «Έτερος Εγώ» βα-
σίζεται στο ομώνυμο βραβευμένο

αστυνομικό θρίλερ του 2016. Ο νέος
κύκλος επεισοδίων του «Έτερος Εγώ»
υποδέχεται μια σειρά καταξιωμένων
Ελλήνων ηθοποιών και όχι μόνο. Μετα-
ξύ αυτών οι Γιάννης Μπέζος, Κώστας
Αρζόγλου, Μαριάννα Τουμασάτου,
Σπύρος Μπιμπίλας, Μαίρη Χρονοπού-
λου, Ηλίας Λογοθέτης, Αντίνοος Αλμ-
πάνης, Κρατερός Κατσούλης, Στράτος
«Stan» Αντιπαριώτης, Ιωάννα Κολλιο-
πούλου, Σωτήρης Χατζάκης, Μιχάλης
Ιατρόπουλος, Κώστας Φαλελάκης,
Αθηνά Τσιλύρα, Σοφία Πανάγου κ.ά.

Ύστερα από εννέα
χρόνια, ο Σπύρος Πα-
παδόπουλος επι-
στρέφει στη δημόσια
τηλεόραση, όχι όμως
για την παρουσίαση
εκπομπής αλλά σε
τηλεοπτική σειρά.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα δούμε μέσα από την
ΕΡΤ το «Κάνε ότι κοιμάσαι». Πρόκειται για σειρά
αστυνομικού περιεχομένου, η οποία βασίζεται στο
τελευταίο μυθιστόρημα του Γιάννη Σκαραγκά,
«Πριν κοιμηθείς με τον διάβολο».
Ο 67χρονος ηθοποιός επιστρέφει στη δημόσια τη-
λεόραση μετά το 2013, όταν και σταμάτησε το «Στην
υγειά μας, ρε παιδιά», ενώ θα τον δούμε στη μικρή
οθόνη μετά τον Μάιο του 2021, όταν και σταμάτησε
την εν λόγω εκπομπή στον ΣΚΑΪ.

Το παιδί από τα Σεπόλια που πέ-
ρασε δύσκολα χρόνια, έγινε άν-
τρας και ανέβηκε στην κορυφή
του NBA, κάνοντας υπερήφα-
νους όλους τους Έλληνες. Είναι
γνωστό πως η Disney έχει ετοι-
μάζει ταινία για τη ζωή του Γιάν-
νη Αντετοκούνμπο και, μάλιστα,

είναι σχεδόν έτοιμη. Η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους με
τον τίτλο «Rise» και σύμφωνα με την εταιρεία Faliro Productions,
το κόστος παραγωγής αυξήθηκε, όπως επίσης και η επιδότηση
από το ΕΚΟΜΕ, που εγκρίθηκε πριν από λίγες ημέρες.
Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός της παραγωγής ανέρχεται στα
45.480.757 ευρώ, λόγω αύξησης απασχολούμενου προσωπικού,
με αποτέλεσμα το ύψος των επιλέξιμων δαπανών να επαναπροσ-
διοριστεί στα 24.187.117,98 και το ύψος της επιδότησης στα
9.674.847,17 ευρώ.

Η μεγάλη επιστροφή 
του Σπύρου Παπαδόπουλου

Γιάννης Αντετοκούνμπο
αξίας 45 εκατ. ευρώ

ΑΣΣΕ: Ανάθεση 1 εκατ. ευρώ
στην PS Worldwide Market
Η PS Worldwide Market με έδρα τη Βουλγα-
ρία αναδείχθηκε νικήτρια στο spec ύψους 1
εκατ. ευρώ για την προώθηση προϊόντων
ΠΟΠ/ΠΓΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και της Κύπρου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα και τη Σαουδική Αραβία. Τη διαδικασία
«έτρεξε» η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ), που λει-
τούργησε σαν επικεφαλής εταίρος σε σύμ-
πραξη που έχει δημιουργηθεί με το Κέντρο
Προώθησης Παραδοσιακών Προϊόντων Κύ-
πρου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 36 μή-
νες, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η PS
Worldwide Market ήταν η μόνη εταιρεία που
κατέθεσε προσφορά.

Media spec από την AΦΗΣ ΑΕ
Η ΑΦΗΣ ΑΕ διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
σκοπό τη συνεργασία και τη σύναψη διετούς
σύμβασης για την αγορά διαφημιστικού χρό-
νου και χώρου για λογαριασμό της στα διαδι-
κτυακά μέσα και τα τηλεοπτικά κανάλια.
Το concept της νέας διαφημιστικής καμπάνιας
της ΑΦΗΣ με μήνυμα επικοινωνίας «Κάνε την
ανακύκλωση μπαταριών συνήθεια» και cam-
paign slogan «Μπαταρίες πήρες;» ανήκει στη
διαφημιστική εταιρεία ADMINE, όπου η ίδια
εταιρεία επιμελήθηκε και το δημιουργικό. Το
γύρισμα του τηλεοπτικού σποτ θα γίνει από την
εταιρεία TOPCUT MODIANO.

Η βραδιά των Όσκαρ 
στην Cosmote TV
Η 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ
πλησιάζει και οι τηλεθεατές θα μπορούν να
την παρακολουθήσουν για μία ακόμη χρονιά
ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV.
Πριν από την έναρξη της τελετής, η ειδική εκ-
πομπή «OSCARS’ Night» (Κυριακή 27/3,
23.00), με παρουσιαστή τον Θοδωρή Κουτσο-
γιαννόπουλο θα παρουσιάσει τις τελευταίες
εξελίξεις.
Μαζί του στο στούντιο της COSMOTE TV θα εί-
ναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύ-
χτες Πρεμιέρας» και κριτικός κινηματογρά-
φου, Λουκάς Κατσίκας, καθώς και καλεσμέ-
νοι για να σχολιάσουν τις υποψηφιότητες και
να κάνουν προβλέψεις για τους νικητές. Η εκ-
πομπή θα μεταδοθεί ζωντανά από το COS-
MOTE CINEMA 1HD και ταυτόχρονα από το
επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV.

Τα πάνω κάτω στο πρόγραμμα του ANT1

«Έτερος Εγώ: Νέμεσις» με 31 νέους χαρακτήρες!
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Ύστερα από 13 χρόνια αποχής από
την τηλεόραση, ο Ηλίας Λογοθέτης
επιστρέφει με ρόλο στον νέο κύκλο
«Έτερος Εγώ».

• Η κόρη της Άντζελας Δημη-
τρίου διαγνώσθηκε θετική
στον κορονοϊό. Η Όλγα
Κιουρτσάκη, λίγο μετά, ανα-
κοίνωσε ότι κόλλησε και ο
σύζυγός της.

• «Το παιδί μου νόμιζε ότι το εγκατέ-
λειψα όταν πήγα στο “Survivor”»,
αποκάλυψε ο τραγουδιστής Τριαντά-
φυλλος.

• Γιγαντώνεται η κόντρα της
Σοφίας Λεοντίτση με τον
πρώην σύζυγό της, μετά τη
μήνυση που κατέθεσε εναν-
τίον της η νυν σύντροφός του.

• Περήφανος δήλωσε ο Φοίβος Πα-
παδάκης για τον πατέρα του και πα-
ρουσιαστή του «Καλημέρα Ελλάδα»
Γιώργο Παπαδάκη.

• Στη διάσημη Times Square
φιγουράρει σε billboard το
πρόσωπο της Ελεονώρας
Ζουγανέλη στο πλαίσιο της
παγκόσμιας καμπάνιας του
Spotify. 

• Απατεώνας του Tinder χρησιμοποι-
ούσε φωτογραφίες του Κωνσταντίνου
Αργυρού και συστηνόταν ως Έλληνας
επιχειρηματίας με το όνομα Στέλιος.

• Ο Άγγελος Λάτσιος φωτο-
γράφισε τη σύντροφό του
Γαία Μερκούρη ημίγυμνη στο
κρεβάτι του.

• «Την ώρα που τραγουδούσα μου πε-
τούσαν εσώρουχα. Η γυναίκα μου
ήταν μπροστά», ισχυρίσθηκε ο Θάνος
Πετρέλης.

• «Όταν έμεινα έγκυος, με
έδιωξαν από τη δουλειά», κα-
τήγγειλε η ηθοποιός Κων-
σταντία Χριστοφορίδου.

• Πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ για τον σεφ
Αλέξανδρο Παπανδρέου, με την εκ-
πομπή μαγειρικής «BBQ stories». 

Τ
ο Εθνικό Θέατρο τιμά την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Θεάτρου με μια μεγάλη γιορτή στο κέν-
τρο της Αθήνας, δίνοντας ραντεβού με το
κοινό στους δρόμους.

Το πρωτότυπο καλλιτεχνικό δρώμενο θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου με την υποστήρι-
ξη του δήμου, ενώ το κτίριο Τσίλερ στην Ομόνοια θα
φωταγωγηθεί για να αντηχήσει σχεδόν ταυτόχρονα
με τις παγκόσμιες σκηνές ένα ηχηρό μήνυμα πολιτι-
σμού.

Μέσα από έργα, ποίηση και την εκρηκτική δύναμη
της ραπ, ο θίασος της παράστασης «Ο Μπίντερμαν και
οι εμπρηστές» του Μαξ Φρις, που παρουσιάζεται
στην Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, θα ξεχυ-
θεί στο κέντρο, τραγουδώντας για την κοινωνία του
σήμερα και τα δεινά της, αλλά και για το όραμα ενός
καλύτερου κόσμου.

Η γιορτή θα έχει αφετηρία την πλατεία Συντάγμα-
τος και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην οδό Πανε-
πιστημίου, έξω από το ιστορικό REX. Με τη δύση του
ηλίου ο θίασος θα εισχωρήσει στο θέατρο για την
προγραμματισμένη παράσταση, ενώ την ίδια ημέρα
το Εθνικό Θέατρο θα διαθέσει δωρεάν 30 εισιτήρια
σε δημότες της Αθήνας για την παράσταση «Τρωίλος
και Χρυσηίδα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

«Το θέατρο ήταν ανέκαθεν ένας καθρέφτης της
πραγματικής ζωής, άλλοτε ακριβής και άλλοτε παρα-
μορφωμένος, πάντοτε όμως συνδεδεμένος με την
αλήθεια και τη βαθύτερη φύση των πραγμάτων. Αυ-
τήν την πραγματική φύση, των ανθρώπων και του κό-

σμου, επιχειρεί να καθρεφτίσει και το Εθνικό Θέατρο,
στήνοντας για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου μια κι-
νητή σκηνή σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Κι από
εκεί, στρέφει το βλέμμα προς τον κόσμο του σήμερα,
μιλά για τη φρίκη του πολέμου και για τα προαιώνια
ανθρώπινα αδιέξοδα με τον μοναδικό τρόπο που ξέ-
ρει να μιλά το θέατρο», αναφέρει σε σχετική ανακοί-
νωση η διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου, ενώ σε άλλο
σημείο τονίζεται: «Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, το
μήνυμα ενός σπουδαίου καλλιτέχνη μεταφράζεται σε
περισσότερες από πενήντα γλώσσες και ακούγεται
δυνατά σε χιλιάδες θέατρα ανά τον κόσμο. Μακάρι
αυτή η αίσθηση της ενότητας, της αλληλεγγύης, της
από κοινού δημιουργίας και της σύνδεσης να αγκα-
λιάσει ξανά τον κόσμο μας».

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Ασημίνα
Αναστασοπούλου, Παναγιώτης Εξαρχέας, Βασίλης
Καλφάκης, Μελίνα Κοτσέλου, Αλκιβιάδης Μαγγόνας,
Γιώργος Πατεράκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Γιώργος
Σκαρλάτος, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Αμαλία Τσε-
κούρα, Αλέξανδρος Τωμαδάκης και Εύα Φρακτο-
πούλου.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
18.00: Καλλιτεχνική δράση από το ΕΘ στην πλατεία
Συντάγματος
19.00: Καλλιτεχνική δράση από το ΕΘ στην Πανεπι-
στημίου, θέατρο REX
19.45: Το κτίριο Τσίλερ «φορά τα φωτεινά του» για την
Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Όλη η Αθήνα μια
υπαίθρια σκηνή!



Baby boom

Η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρων Βασιλει-
άδης έγιναν γονείς. Η μοναχοκόρη της εφοπλί-
στριας Μαριάννας Λάτση γέννησε την Τετάρτη
ένα υγιέστατο αγοράκι. «Ο γιος μας γεννήθηκε
21/03/22. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάντο και τη
μαία μας Δήμητρα που μας βοήθησαν στην πραγ-
ματοποίηση ενός τοκετού που θα μας μείνει για
πάντα αξέχαστος!» ανέφερε συγκινημένη στο In-
stagram η γλυκιά μαμά, δημοσιεύοντας την πρώ-
τη φωτογραφία του μικρού, που θα πάρει -όπως
αναφέρουν πληροφορίες- το όνομα του διάση-
μου παππού του, Νίκου Κούρκουλου.

Αγαπάτε αλλήλους

Τρυφερό μήνυμα για την αξία της αγάπης από
τον Ησαΐα Ματιάμπα. Ο ερμηνευτής ανέδειξε τη
σημασία του πολυτιμότερου και πιο αγνού συ-
ναισθήματος με ένα στοχευμένο post: «Τα χρό-
νια περνάνε και τι παρατηρείς; Ομορφαίνεις το
μέσα σου ή η ασχήμια έχει πρωταγωνιστικό ρό-
λο στη ζωή σου; Αλλάζει κάτι; Δεν είναι αργά να
γεμίσεις την ψυχούλα σου με αγάπη. Είναι δω-
ρεάν. Αλλάζει τη ζωή σου μόνο προς το καλύτε-
ρο. H αγάπη είναι μονόδρομος, φίλοι μου. Αγα-
πάτε αλλήλους».

Η νέα εκπληκτική συλλογή
«L’Olympien» του σχεδιαστή
μόδας Βασίλειου Κωστέτσου
γράφει ιστορία στον χώρο της
μόδας. Ο διάσημος δημιουργός
πήρε το «πράσινο φως» για να
λανσάρει την ολοκαίνουργια
σειρά ρούχων του στην Αρχαία
Αγορά, αποκαλύπτοντας: «Είμαι
πολύ υπερήφανος που η μεγα-
λειώδης συλλογή, αφιερωμένη
στη μητέρα μας Άννα, θα φωτο-
γραφηθεί και κινηματογραφη-
θεί στη Στοά Αττάλου, το ιστορι-
κό σημείο που σηματοδότησε τη
διεθνή καριέρα μου».

Δικαίωση

T
ον πιο μεγάλο φόβο της εκμυστηρεύθηκε on air η Δήμητρα
Ματσούκα. Η συμπρωταγωνίστρια του Θοδωρή Αθερίδη
στην παράσταση «Μαθήματα κωμωδίας» αποκάλυψε πως

νιώθει έντονο και επίμονο φόβο όταν ταξιδεύει με αεροπλάνο.
«Όταν έχει κενά αέρος είμαι αυτή που σταυροκοπιέται. Πιάνω πάν-
τα τον πιλότο, το έχω σαν αρχή μου. Κατ’ αρχάς, ζητάω από τις αε-
ροσυνοδούς να με ενημερώνουν ότι δεν πέφτουμε. Πραγματικά
φοβάμαι πολύ στα αεροπλάνα, χωρίς αυτό να με έχει εμποδίσει να
κάνω μεγάλα ταξίδια», είπε η ηθοποιός σε συνέντευξή της και πρό-
σθεσε: «Σαν παρηγοριά είχα πάντα μια πασμίνα που την τύλιγα σαν
μούμια γύρω από το κεφάλι μου και μέσα από αυτό το τυλιχτό θέα-
μα, μιλούσα. Συνήθως δεν θέλω να συνταξιδεύουν άνθρωποι μαζί
μου, κάνουν ότι δεν με ξέρουν».

ΓΓιόγκα με την κόρη
Υποσχέθηκε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης και ιδού η
απόδειξη! Η Χριστίνα Μπόμπα ξεκίνησε εντατικές ασκήσεις
γιόγκα για να επανακτήσει τη λεπτή σιλουέτα της. Την πρώτη
ημέρα, είχε παρέα τη Φιλίππα, τη μία από τις δίδυμες
κορούλες της, που προσπάθησε πολύ για να μιμηθεί ό,τι έκανε
η διάσημη μαμά της: «Σήμερα κάναμε το πρώτο μας μάθημα
γιόγκα! She’s a natural!».

Εθελόντρια σε εναλλακτικό σχολείο η Μαρί-
να Καλογήρου. Η δημοφιλής πρωταγωνί-
στρια τα τελευταία δύο χρόνια συμμετέχει
ενεργά σε ένα απίθανο εκπαιδευτικό πρό-
τζεκτ που αποκάλυψε πρώτη φορά: «Εργά-
ζομαι εθελοντικά μαζί με άλλους τέσσερις
ανθρώπους, δημιουργώντας ένα εναλλακτι-
κό big bang γυμνάσιο φυσικής εκπαίδευσης
στην Αθήνα. Με πολλή αγάπη και νοιάξιμο
έχουμε καταφέρει πάρα πολλά!».
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Φοβάται τα αεροπλάνα…

Big bang



Τ
α νεότερα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή
τους οι ερευνητές για τα διαβητικά έλκη
και την επούλωσή τους θα δώσουν ώθηση
στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Χιλιάδες

άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από αυτή
την επώδυνη πάθηση, αποφεύγοντας τον ακρωτη-
ριασμό. «Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια νόσος
που πλήττει το 6-8% του πληθυσμού. Όσοι έχουν
αρρύθμιστο διαβήτη κινδυνεύουν να εμφανίσουν
έλκη στα πόδια τους, δηλαδή ανοιχτές πληγές. Πρό-
κειται για μια επιπλοκή που εμφανίζεται στο 15%
των ασθενών και γίνεται αιτία ακρωτηριασμού στο
25-50% όσων καλούνται να την αντιμετωπίσουν. 

Σύμφωνα με στοιχεία, κάθε 30 δευτερόλεπτα γίνεται
μία τέτοια επέμβαση παγκοσμίως, φτάνοντας περίπου
το 1.000.000 ετησίως. Στην Αμερική κάθε χρόνο πραγ-
ματοποιούνται 70.000 ακρωτηριασμοί, ενώ στην Ελλά-
δα το ποσοστό είναι αναλογικά υψηλό, αφού ο αριθμός
τους μπορεί να αγγίξει και τις 3.000», επισημαίνει ο
δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

Η παθογένεια των διαβητικών ελκών δεν είναι απο-
λύτως κατανοητή. Η μειωμένη επούλωση των τραυμά-
των που οδηγεί στην ανάπτυξη χρόνιων τραυμάτων
στους διαβητικούς ασθενείς εκδηλώνεται αποκλειστι-
κά στο πόδι. Οι ερευνητές ανέλυσαν τις κυτταρικές δια-
φορές που υπάρχουν στα διαβητικά έλκη των ασθενών
που επουλώνονται και εκείνων που δεν επουλώνονται
και συνεχίζουν να αναπτύσσουν χρόνιο έλκος, τις κυτ-
ταρικές διαφορές μεταξύ ασθενών με διαβήτη και

υγιών ατόμων χωρίς διαβήτη, καθώς και τις διαφορές
μεταξύ του ποδιού με διαβητικό έλκος και του άθικτου
δέρματος του αντιβραχίου τόσο σε ασθενείς με διαβή-
τη όσο και σε υγιή άτομα. 

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, συγκεκριμένοι υπό-
τυποι ινοβλαστών παίζουν βασικό ρόλο στην επούλω-
ση αυτών των ελκών και η στόχευση των συγκεκριμέ-
νων κυττάρων θα μπορούσε να αποτελέσει μια θερα-
πευτική επιλογή. «Αυτά τα έλκη προκύπτουν συχνά στα
διαβητικά άτομα που έχουν ταυτόχρονα δύο ή περισ-
σότερους παράγοντες κινδύνου, με τη διαβητική περι-
φερική νευροπάθεια και την περιφερική αρτηριακή
νόσο να παίζουν συνήθως κεντρικό ρόλο», μας εξηγεί
ο δρ Στάμου. Η πρόληψη παίζει σημαντικό ρόλο στην
αποφυγή τέτοιων ελκών.

Ο ειδικός συμβουλεύει: «Κάντε τακτικές επισκέ-
ψεις στον γιατρό για να εντοπιστεί εγκαίρως το πόδι
που διατρέχει κίνδυνο, καθώς η απουσία συμπτωμά-
των σε ένα άτομο με διαβήτη δεν αποκλείει τη νόσο. Η
εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
την αξιολόγηση του χρώματος του δέρματος, της θερ-
μοκρασίας, της παρουσίας κάλου ή οιδήματος και
προ-ελκωτικών σημείων».
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kpapakosto@yahoo.gr

Κάντε τακτικές επισκέψεις στον
γιατρό για να εντοπιστεί εγκαίρως 
το πόδι που διατρέχει κίνδυνο

Σωστή περιποίηση 
των ποδιών 
Στο πλαίσιο της πρόληψης είναι και ο
έλεγχος για κακή υγιεινή των ποδιών,
πχ, λάθος κομμένα νύχια και ύπαρξη
επιφανειακής μυκητιασικής λοίμω-
ξης. Να φοράτε κατάλληλα παπού-
τσια, αφού η χρήση στενών ή μικρών
υποδημάτων, αλλά και το περπάτημα
χωρίς αυτά είναι οι κύριες αιτίες
τραυματισμού των ποδιών που οδη-
γούν σε έλκος. Αντιμετωπίστε τους
παράγοντες που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην εμφάνιση του έλ-
κους. Αυτό περιλαμβάνει: την αφαί-
ρεση του άφθονου κάλου, την προστα-
σία από φουσκάλες ή τη φροντίδα
τους, την κατάλληλη θεραπεία των νυ-
χιών που εισέρχονται στο δέρμα ή των
πεπαχυσμένων νυχιών και τη συντα-
γογράφηση αγωγής για μυκητιασικές
λοιμώξεις. Ενημερωθείτε. Έχει διαπι-
στωθεί ότι η βελτίωση των γνώσεων
του ασθενούς σχετικά με τη φροντίδα
των ποδιών του και τη συμπεριφορά
του απέναντι στον εαυτό του μπορεί να
λειτουργήσει προληπτικά. 

Δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 

Κίνδυνοι στα διαβητικά έλκη



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 του πρώτου δε-
καημέρου, η Σελήνη ενεργοποιεί τις
επαγγελματικές σας υποθέσεις. Ακόμη
και να μη γίνει σήμερα κάτι σημαντικό,
θα νιώθετε έτοιμοι για ένα νέο βήμα,
που θα αφορά μια αξιόλογη πρόταση
στην καριέρα σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια Σελήνη από τον Αιγόκερο είναι ένα
πολύ καλό φεγγάρι για εσάς. Η θέση της
σας κάνει περισσότερο ισορροπημένους
σε συναισθηματικά θέματα και επειδή θα
συμμετέχει και ο Ουρανός στην πορεία
της, θα ξυπνήσουν μέσα σας συναισθήμα-
τα που είχαν παγώσει για καιρό. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οικονομικές υποθέσεις θα σας δημιουρ-
γήσουν την αίσθηση της πληρότητας. Πολ-
λά πράγματα θα αρχίσουν αργά και σταθε-
ρά να μπαίνουν σε σειρά, ενώ μια συναι-
σθηματική υπόθεση χρειάζεται υπεύθυ-
νες συμπεριφορές για να επιβιώσει. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η Σελήνη απέ-
ναντι από το δικό σας ζώδιο βρίσκεται σε
μια προβληματική θέση, που θέλει να σας
δείξει ότι οι σχέσεις σας με τους άλλους
θα περάσουν από κάποιες δοκιμασίες. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα θα υπάρξουν θέματα καθημερινό-
τητας που θα πρέπει να βάλετε σε σειρά
και να φροντίσετε. Σίγουρα δεν είναι οι
πιο καλές μέρες σας αυτές, αλλά θέλουν
κάτι να σας πουν και κυρίως να σας προ-
βληματίσουν για την πορεία μιας σχέσης
ή, γενικότερα, για την προσωπική σας
ζωή. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του πρώτου δε-
καημέρου, η μέρα σας θα είναι αρκετά κα-
λή, εφόσον η Σελήνη θα σας στέλνει τη θε-
τικότητά της από το συμβατό με το δικό
σας ζώδιο του Αιγόκερου. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η οικογένεια, το σπίτι σας, καθετί που
αφορά τις ρίζες σας, θα αρχίσει να σας
απασχολεί τις επόμενες μέρες, με ό,τι αυ-
τό σημαίνει, ανάλογα και με το προσωπικό
σας ωροσκόπιο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ανανεωτική αυτή η μέρα σε ό,τι αφορά την
επικοινωνία σας με τους άλλους. Σίγουρα
θα είστε αρκετά έτοιμοι να μετακινηθείτε,
να ανταλλάξετε εμπειρίες και να μεταλαμ-
παδεύσετε τις γνώσεις σας πάνω σε ένα
θέμα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια καλή μέρα για τη συναισθηματική σας
ζωή, εφόσον θα έχετε κάποια ξαφνική
εξέλιξη που θα σας κάνει να νιώσετε πολύ
καλά με τις επιλογές σας. Ίσως μάλιστα να
κερδίσετε ένα χρηματικό ποσό που δεν
περιμένατε.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο σας
κάνει περισσότερο ευαίσθητους με άλλα
πρόσωπα, που μπορεί να αφορούν την οι-
κογένειά σας, αλλά και το ταίρι σας. Ίσως
ένα ξαφνικό γεγονός να σας δώσει πολλή
ικανοποίηση. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οι μέρες αυτές σας δοκιμάζουν και θα
πρέπει να ακούσετε εκείνο που θέλουν να
σας πουν. Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό
σας σπίτι σίγουρα παίζει με τα ψυχικά σας
αποθέματα, αλλά εσείς θα πρέπει να βρεί-
τε ένα παράθυρο, ώστε να απελευθερω-
θείτε από παλιά βάρη. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια ιδιαίτερα διαφορετική μέρα για εσάς,
όπου ο φιλικός σας κύκλος, τα αγαπημένα
σας πρόσωπα, θα παίξουν έναν πολύ ση-
μαντικό ρόλο. Ίσως να μάθετε κάτι πολύ
ιδιαίτερο, που μάλιστα θα σας σοκάρει και
θα σας δημιουργήσει έντονα συναισθήμα-
τα. 
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HΣελήνη σήμερα στο ζώδιο του Αιγόκερου
βοηθά να δούμε κάποιες καταστάσεις με
περισσότερη σοβαρότητα, βάζοντας στην άκρη
τις μικροχαρές, γιατί η θέση της αυτή είναι

συναισθηματικά ελεγχόμενη. Γενικότερα η Παρασκευή
δεν μας δίνει ιδιαίτερες πλανητικές όψεις, αλλά
δέχεται τις επιρροές των προηγούμενων αλλά και
επόμενων ημερών. 



Π
άει πολύ καιρός από τότε που δεξι-
οί, αριστεροί, κεντρώοι και λοιπές
δυνάμεις συνομολόγησαν εν χορώ
«να αγιάσει το χέρι σου»! Στην προ-

κειμένη, να αγιάσει το χέρι εκείνου που επέ-
βαλε το πρόστιμο-μαμούθ ύψους 647.000 ευ-
ρώ σε μεγάλο σουπερμάρκετ για αισχροκέρ-
δεια. Και εκείνου προφανώς που είχε την πο-
λιτική βούληση να δώσει την εντολή για έλεγ-
χο και επιβολή παραδειγματικής τιμωρίας σε
όποιους πιαστούν να κερδοσκοπούν εν μέσω
μιας παγκόσμιας κρίσης, που κινδυνεύει να
λυγίσει πραγματικές αυτοκρατορίες, πόσω
μάλλον τους πολίτες των χωρών.

Όταν ο κόσμος αναζητεί απελπισμένα τις
πιο φτηνές τιμές για να καλύψει βασικές, βα-
σικότατες ανάγκες της οικογένειας, δεν είναι
δυνατόν επιχειρηματικοί γίγαντες, οι οποίοι,
σημειωτέον, ήταν από τους ελάχιστους που
είδαν τις πωλήσεις τους να χτυπάνε ταβάνι
στην καραντίνα και γενικότερα στη διετή παν-
δημία, να χρησιμοποιούν τη δραματική συγ-
κυρία για να ανεβάζουν τις τιμές ανεξέλεγκτα.

Και δεν είναι μόνο τα σουπερμάρκετ που δι-
πλασίασαν, πχ, την τιμή του ηλιέλαιου σε λίγες
ώρες (από περίπου 16 ευρώ το δεκάλιτρο σε
32 ευρώ), λες και οι συσκευασίες που έχουν
στα ράφια τους μόλις εισήχθησαν από την εμ-
πόλεμη Ουκρανία. Είναι και τα βενζινάδικα ή
έστω κάποια από αυτά που μπορεί να αλλά-
ξουν τις τιμές και δύο ή τρεις φορές μέσα
στην ίδια μέρα, λες και αδειάζουν ή γεμίζουν
οι δεξαμενές αντίστοιχες φορές. Που όταν

αποκλιμακώνονται οι διεθνείς τιμές του πε-
τρελαίου συνεχίζουν να πουλάνε ακριβά με το
επιχείρημα ότι αγόρασαν ακριβά, τάζοντας ότι
στην επόμενη παραλαβή θα κατεβάσουν τις
τιμές. Για να μην αναφερθούμε στα λιπάσμα-
τα, οι τιμές των οποίων έχουν εκτοξευτεί στον
έναστρο ουρανό.

Για τους γνωρίζοντες, μόνο τυχαία δεν ήταν
η πρόσφατη αναφορά του πρωθυπουργού
στην ανάγκη να στηριχθεί η αγροτική παρα-
γωγή, ούτε η σύσκεψη που έχει προαναγγεί-
λει τη Δευτέρα με τον ΥπΑΑΤ Γ. Γεωργαντά. Ο
κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι αν δεν καλλιεργή-
σουν την επόμενη περίοδο οι αγρότες, δεν θα
υπάρχει παραγωγή. Και αν δεν υπάρξει παρα-
γωγή, τότε αφενός ο επισιτιστικός κίνδυνος
θα παραταθεί, αφετέρου, και εξίσου σημαντι-
κό, θα υπάρξει σοβαρός κίνδυνος να διαρρα-
γεί η κοινωνική συνοχή. Γιατί; Διότι όταν δεν
μπορεί ο άλλος να φάει θα προσπαθήσει να
κλέψει το φαΐ του διπλανού.

Προφανώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται την
κρισιμότητα της συγκυρίας και τις προσπά-
θειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για να
στηρίξει τα οικογενειακά εισοδήματα, τις επι-
χειρήσεις και την αγροτική παραγωγή, στην
οποία έκανε ειδική παραγωγή ο πρωθυπουρ-
γός, γιατί γνωρίζει ότι αν δεν καλλιεργούν οι
αγρότες, δεν θα υπάρχει παραγωγή.

Έχουν όμως και απόλυτη συνείδηση -όπως
και η κυβέρνηση- ότι κάποιοι εκεί έξω είναι
διαχρονικοί οπαδοί της λαϊκής ρήσης «ο λύ-
κος, στην αναμπουμπούλα χαίρεται». Εν προ-

κειμένω, τα όποια σουπερμάρκετ, οι όποιοι
μεσάζοντες, οι όποιοι χονδρέμποροι, τα
όποια πρατήρια, τα όποια διυλιστήρια, για να
μη μνημονεύσουμε και κάποιες εταιρείες
ηλεκτρισμού που έσπευσαν να αλλάξουν μο-
νομερώς τα συμβόλαια που προέβλεπαν στα-
θερές χρεώσεις για να αυξήσουν τους λογα-
ριασμούς των πελατών.

Και ναι, αναφέρομαι στις ίδιες εταιρείες που
πριν από δύο χρόνια, όταν το πετρέλαιο λόγω
των lockdowns είχε πέσει μέχρι και σε αρνη-
τικές τιμές, δεν θυμάμαι να είχαν ρίξει αντι-
στοίχως και τα τιμολόγια των πελατών τους.
Πολύ ορθώς λοιπόν γίνονται εντατικοί έλεγχοι
και ορθότατα επιβλήθηκε χθες το μεγαλύτερο
πρόστιμο από την έναρξη λειτουργίας της
Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή. 

Και επιβλήθηκε -και αυτό έχει την αυταπό-
δεικτη αξία του- από μια φιλελεύθερη κυβέρ-
νηση που ορθώς επίσης τάσσεται διαχρονικά
υπέρ της αυτορρύθμισης της αγοράς, αλλά και
που γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν ότι σε
περιόδους κρίσεων, που θρέφουν τον μαυρα-
γοριτισμό σε παγκόσμιο αλλά και εγχώριο
επίπεδο, η μόνη αντίδραση είναι τα σκληρά
ελεγκτικά μέτρα, τα εξοντωτικά πρόστιμα και -
γιατί όχι;- και τα λουκέτα για όποιον επιμένει
να κερδοσκοπεί σε βάρος ενός ολόκληρου
λαού που ματώνει για να επιβιώσει. 

Η βάναυση αντικοινωνική αισχροκέρδεια
είναι κανιβαλισμός. Και όσοι ασκούνται σε
αυτήν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κανί-
βαλοι.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Η βάναυση αντικοινωνική 
αισχροκέρδεια και τα πρόστιμα 

Πολύ ορθώς γίνονται
εντατικοί έλεγχοι και
ορθότατα επιβλήθηκε
χθες το μεγαλύτερο
πρόστιμο από την
έναρξη λειτουργίας
της Γραμματείας
Εμπορίου και
Καταναλωτή


