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ΑΠOΣAΒΒΑΤΟ
ΜOΝΟ... 
ΑΠΟΚΡΙAΤΙΚΕΣ 

ΜΑΣΚΕΣ ΕΞΩ ΤΕΛΟΣ

• «Οι Ουκρανοί βλέπουν να τους πυροβολούν τα αδέλφια τους» 
• Ο επιχειρηματίας και πρόξενος επί τιμή Π. Μπούμπουρας στην «Political» 

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΝΕΙ...

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

• Πάγωμα πλειστηριασμών για 15 μήνες 
• Επιδότηση ηλεκτρικού μέχρι τον Ιούνιο
• Προς εξαίρεση από έλλειμμα και χρέος 

οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις 
και οι αμυντικές δαπάνες ΣΕΛ. 3, 5



Η
υφήλιος αυτήν τη στιγμή βρίσκεται αντι-
μέτωπη με τη γιγαντιαία απειλή κάποιος -
ο Πούτιν στη συγκεκριμένη περίπτωση-
να «πατήσει το κουμπί», δηλαδή να ενερ-

γοποιήσει τους κωδικούς με τα πυρηνικά όπλα. Ο
τρόμος από το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού ολέ-
θρου έρχεται την ώρα που υπήρχε ένας γενικευμέ-
νος εφησυχασμός ότι προχωρούσε ο πυρηνικός
αφοπλισμός, ότι οι «νουνεχείς» συντόνιζαν την κα-
ταστροφή του πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν, ότι
ο πλανήτης δεν θα ζούσε στη σκιά μελλοντικών Χι-
ροσίμα και Ναγκασάκι.

Και εκεί που φαινόταν η εκτόνωση των εντάσεων
μεταξύ των υπερδυνάμεων που εμπεριείχαν στην

ατζέντα και τα πυρηνικά, ήρθε η ρωσική εισβολή να
ανατρέψει τα πάντα και οι απειλές Λαβρόφ να σπεί-
ρουν τον τρόμο απ’ άκρου εις άκρον. Και η αναγγελία
της είδησης πως οι Ρώσοι κατέλαβαν τον μεγαλύτερο
πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης και μέσα στην πρώτη
πεντάδα στον κόσμο, στη Ζαπορίζια, έρχεται να επιτεί-
νει την αγωνία.

Για να πιάσουμε το νήμα και να συνεχίσουμε από
εκεί όπου το άφησε στο χθεσινό πρωτοσέλιδο ρεπορ-
τάζ της «Political» ο διεθνολόγος και στρατιωτικός
αναλυτής Θανάσης Δρούγος για την ισορροπία του
ολέθρου, εννέα δυνάμεις της παγκόσμιας γεωπολιτι-
κής σκακιέρας έχουν στην κατοχή τους πυρηνικά
όπλα, με πρωταθλήτρια τη Ρωσία, με τις ΗΠΑ να ακο-

λουθούν κατά πόδας, ενώ από απόσταση βρίσκονται η
Κίνα, η Γαλλία, η Βρετανία αλλά και οι αντιμαχόμενοι
Πακιστάν και Ινδία, το Ισραήλ και βέβαια -και δυστυ-
χώς- η Βόρεια Κορέα. Όλοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα
να ενεργοποιήσουν πυρηνικές κεφαλές από αέρα,
στεριά και θάλασσα.

Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει τι θα συμβεί σε
έναν πυρηνικό πόλεμο; Ποιος μπορεί να φανταστεί
την επόμενη μέρα πάνω στη Γη. Οι εμπειρίες από τις
ιαπωνικές πόλεις που χτυπήθηκαν στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο αλλά και από το Τσερνόμπιλ αποτελούν οδηγό
για το μέλλον και το ύστατο μέσο αποτροπής οποιου-
δήποτε κάνει σκέψεις να εντάξει τα πυρηνικά στη φα-
ρέτρα των όπλων του.
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Εν μέσω αυξανόμενης
δημοσιονομικής πίεσης, 
η κυβέρνηση εξετάζει 
νέα μέτρα στήριξης σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η νέα ρύθμιση του ΕΝΦΙΑ μειώνει τη φορολογική επι-
βάρυνση κατά 13% μεσοσταθμικά συγκριτικά με πέρυσι,
ενώ σε σχέση με το 2018 η ελάφρυνση ανέρχεται στο 34%,
υπερκαλύπτοντας την προεκλογική υπόσχεση της ΝΔ.

Ο σχεδιασμός έγινε ώστε ο φόρος να μειωθεί, από φέ-
τος, για το 80% των φυσικών προσώπων, ενώ το 14% θα δει
το εκκαθαριστικό του αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι. Αυ-
τό σημαίνει πως μόλις το 6% των ιδιοκτητών ακινήτων θα
δει αύξηση του ΕΝΦΙΑ, παρά την αύξηση της τιμής εκκίνη-
σης σε πολλές ζώνες από τις αρχές του έτους. Εξ αυτών,
περίπου οι μισοί θα επιβαρυνθούν με 50 ευρώ ή λιγότερα.

Ο νέος ΕΝΦΙΑ θα είναι επίσης κοινωνικά δικαιότερος,
καθώς υπήρξε μέριμνα για την επέκταση των μεγαλύτε-
ρων εκπτώσεων σε μεγαλύτερο εύρος μικρομεσαίων πε-
ριουσιών. Συγκεκριμένα, η έκπτωση 30% που ισχύει σήμε-
ρα για περιουσία αξίας έως 60.000 ευρώ θα καλύπτει από

φέτος ακίνητα έως 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους υπο-
λογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, η μεγάλη έκπτω-
ση θα αφορά πλέον τα δύο τρίτα των φορολογούμενων, δι-
ευρύνοντας την κάλυψη κατά περίπου 733.000 φυσικά
πρόσωπα. Παράλληλα, αυξάνεται κατά πέντε μονάδες, από
το 20% στο 25%, η έκπτωση για τους φορολογούμενους των
οποίων η ακίνητη περιουσία κυμαίνεται μεταξύ 100.001
και 150.000 ευρώ, που σημαίνει ότι επιπλέον 400.000 φο-
ρολογούμενοι μεσαίας περιουσιακής κατάστασης θα
έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.

Το πρόγραμμα έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς θα
διαρκέσει 15 μήνες, και θα λειτουργήσει σαν «γέφυρα»
έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης του
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης πρώτης κατοικίας
ευάλωτων νοικοκυριών, ο οποίος προβλέπεται στον νόμο
για τη Δεύτερη Ευκαιρία.

Το ενδιάμεσο πρόγραμμα προβλέπει κρατική επιδότηση
70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τα μέλη του κάθε νοικοκυρι-
ού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελεί-
ου, η επιδότηση δεν θα επιβαρύνει πρόσθετα τον κρατικό
προϋπολογισμό. Η επιλεξιμότητα των δικαιούχων θα ελέγ-
χεται μέσω των στοιχείων που συγκεντρώνει αυτόματα,
από διάφορες πηγές δεδομένων, η ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους, ώστε να αποκλειστούν από τις πρόνοιες της ρύθμισης
οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Όταν ενεργοποιηθεί ο Φο-
ρέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, θα έχει τη δυνατό-
τητα να αγοράζει την πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικο-
κυριών και να τη μισθώνει στον οφειλέτη για χρονικό διά-
στημα μέχρι 12 έτη, εντός του οποίου εκείνος μπορεί να
προβεί στην επαναγορά της. 

Σωτήρης Σταθόπουλος 

Οκτώ στους δέκα θα δουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ - Πάγωμα πλειστηριασμών για 15 μήνες 

Α
γώνα δρόμου κάνουν Μέγαρο
Μαξίμου και οικονομικό επι-
τελείο, προκειμένου να διοχε-
τευθούν νέες ενέσεις στήρι-

ξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», στις κλειστές συσκέψεις των τελευ-
ταίων 24ώρων στην πρωθυπουργική έδρα
τίθενται επί τάπητος όλα τα πιθανά και…
απίθανα σενάρια σχετικά με τη διάρκεια
και την ένταση της ουκρανικής κρίσης,
αλλά και σχετικά με την έκβαση αυτής,
προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι
κυοφορούμενες κυβερνητικές παρεμβά-
σεις. Ανώτερη κυβερνητική πηγή μεταδί-
δει πως εντός του επομένου δεκαημέρου
θα υπάρξει καθαρότερη εικόνα ως προς
την περίμετρο και το ύψος των κυβερνητι-
κών μέτρων. 

Εφάπαξ βοήθημα
Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι

με γνώση των ενδοκυβερνητικών διεργα-
σιών τονίζουν στην «Political» πως έχει
κλειδώσει η χορήγηση εφάπαξ οικονομι-
κού βοηθήματος στους πλέον ευάλωτους
-χαμηλοσυνταξιούχους και ανέργους-
ενόψει του Πάσχα, ωστόσο, το ύψος αυτού
συναρτάται ευθέως με μια σειρά από πα-
ράγοντες και κυρίως με τον διαθέσιμο δη-

μοσιονομικό χώρο. Όπως το θέτει τακτι-
κός συνομιλητής του πρωθυπουργού, η
αισθητή άνοδος του πληθωρισμού, αλλά
και η αρνητική κατά 1-1,5% του ΑΕΠ επί-
δραση του πολέμου στην προβολή της
ανάπτυξης για το 2022, περιορίζουν εκ
των πραγμάτων τους κυβερνητικούς ελιγ-
μούς. Καλά πληροφορημένες πηγές, πάν-
τως, παραπέμπουν στην αποψινή συνέν-
τευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Al-
pha, καθώς εκτιμάται πως εκεί ο πρωθυ-
πουργός θα περιγράψει με μεγαλύτερη
ακρίβεια τις δρομολογούμενες κυβερνη-
τικές παρεμβάσεις.

Όσο διαρκεί η κρίση
Πάρα ταύτα, ο πρωθυπουργός ξεκαθά-

ρισε και κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου ότι η κυβέρνηση
θα εξακολουθήσει να στηρίζει καταναλω-
τές και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η συγ-

κεκριμένη κρίση, έως το τέλος Ιουνίου
πιθανότατα, κάτι που πέραν των άλλων
εκλαμβάνεται και ως πρόθεση της κυ-
βέρνησης να επεκτείνει την επιδότηση
του ηλεκτρικού ρεύματος για όσο αυτό
κρίνεται σκόπιμο. Προ της συνεδρίασης
του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος είχε επισημάνει πως η
κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δημοσιονο-
μικές αντοχές της χώρας, προκειμένου
να στηρίξει αυτούς που το έχουν περισ-
σότερη ανάγκη. Κυβερνητικές πηγές ξε-
καθαρίζουν πως η εν λόγω άσκηση δεν
είναι καθόλου εύκολη, καθώς πάντα ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος του δημοσιονομικού
εκτροχιασμού. Όπως, εξάλλου, ειπώθηκε
και κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνε-
δρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η
αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις ακό-
μη και των επομένων 24ώρων προκαλεί
εκνευρισμό στις ούτως ή άλλως ευερέθι-

στες αγορές, γεγονός που αυξάνει τα
spreads, ιδίως για την Ελλάδα, που ακό-
μη δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Σε κάθε
περίπτωση, στην κυβέρνηση χαρακτηρί-
ζουν απτές αποδείξεις της συνεπούς πο-
λιτικής μείωσης των φόρων και ελάφρυν-
σης των πολιτών τις νέες ρυθμίσεις του
ΕΝΦΙΑ, που επιφυλάσσει μεσοσταθμικές
μειώσεις κατά 30% για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων, αλλά και το πάγωμα κάθε δια-
δικασίας πλειστηριασμού 3.000 ακινή-
των, που ανήκουν σε ευάλωτους δανει-
ολήπτες, που εγκρίθηκαν χθες από το
Υπουργικό Συμβούλιο.

Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί
να πρωτοστατεί και στις ευρωπαϊκές διερ-
γασίες, ώστε να ενεργοποιηθεί μια πειστι-
κή κοινή ευρωπαϊκή απάντηση σε ό,τι
αφορά την απορρόφηση του υπέρογκου
ενεργειακού κόστους. Κατά πληροφο-
ρίες, ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε ανοι-
χτή γραμμή με τη θεσμική ηγεσία της
Ένωσης και με Ευρωπαίους εταίρους του
και έχει στοχεύσει στην επικείμενη άτυπη
Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομά-
δας στο Παρίσι, όπου πιθανολογείται πως
θα οριστικοποιηθεί μια πρώτη ευρωπαϊ-
κής εμβέλειας παρέμβαση. 

Κωδικός «αναχαίτιση ακρίβειας» 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Ελαφρά προς τα πάνω αναπροσαρμόζεται η επιδότηση
στους λογαριασμούς ρεύματος τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φε-
βρουάριο, όπως ενημέρωσε με επιστολή του προς τους προ-
μηθευτές ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει επιδότηση ρεύματος
από 39 ευρώ τον Φεβρουάριο σε 40,19 ευρώ
τον Μάρτιο. Η επιδότηση φυσικού αερίου
παραμένει σταθερή στα 20 ευρώ/MWh. 

Ειδικότερα για το ρεύμα, η επιδότηση
θα αφορά τις κύριες κατοικίες των οικια-
κών καταναλωτών που είναι συμβεβλημέ-
νοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας.
Για αυτούς τους καταναλωτές η επιδότηση
ορίζεται για τις πρώτες 155 κιλοβατώρες στα 150
ευρώ ανά MWh και για κατανάλωση από 156 έως 310 κι-
λοβατώρες στα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Με τα νέα δεδομέ-
να, η επιδότηση φτάνει στα 40,19 ευρώ/μήνα.

Για τους δικαιούχους του ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολό-
γιο) η επιδότηση είναι 170 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώ-
τες 310 κιλοβατώρες του μήνα ενώ δεν ισχύει για αυτήν την κα-
τηγορία πελατών το κριτήριο της πρώτης κατοικίας για την πί-
στωση της επιδότησης. 

Όσον αφορά τους δικαιούχους του τιμολογίου
υπηρεσιών αλληλεγγύης, η επιδότηση ορίζεται στα 170

ευρώ ανά μεγαβατώρα και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως
ορίου κατανάλωσης.

Για τα μη οικιακά τιμολόγια (επιχειρήσεις, αγρότες, επαγγελ-
ματίες κ.λπ.) παραμένει η επιδότηση των 65 ευρώ/MWh.

Στο φυσικό αέριο, τα νοικοκυριά θα έχουν από το κράτος ενί-
σχυση 20 ευρώ ανά θερμική MWh και άλλη τόση θα είναι και η
επιδότηση που θα δώσει η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Οι επιχειρήσεις θα
λάβουν ενίσχυση 20 ευρώ ανά θερμική MWh.

Πάντως, και σύμφωνα με πληροφορίες, οι πάροχοι ενέργει-

ας δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τα ποσά του διμήνου Ιανουάρι-
ου-Φεβρουαρίου από τον ΔΑΠΕΕΠ. Δηλαδή, χοντρικά επιδό-
τησαν αντί του κράτους τους λογαριασμούς των πελατών τους
με περίπου 700 εκατ. ευρώ χωρίς να τα έχουν εισπράξει. Το
αποτέλεσμα είναι να νιώθουν νέες ισχυρές πιέσεις στη ρευστό-
τητά τους. 

Σημειώνεται ότι οι συνθήκες γίνονται ασφυκτικότερες τις τε-
λευταίες οκτώ ημέρες, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία πυροδότησε νέες ανατιμήσεις στις τιμές της χονδρεμ-
πορικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μιχάλης Μαστοράκης

«Κλείδωσαν» τα μέτρα στήριξης των λογαριασμών για τον Μάρτιο - Μικρή αύξηση στην επιδότηση ρεύματος

Μ
ε τη διαδικασία του κατεπείγον-
τος η κυβέρνηση προχωρά στην
επιβολή ανώτατων τιμών διάθε-
σης σε όλα τα προϊόντα που επη-

ρεάζονται από τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρα-
νίας, ενώ «σφίγγει τα λουριά» με εντατικούς
ελέγχους στην αγορά, καθώς διαπιστώνονται
φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που ο
πληθωρισμός του Φεβρουαρίου προσέγγισε
το 7%, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Euro-
stat που δημοσιοποιήθηκαν χθες, εκτιμάται
σε 6,3% έναντι 5,5% τον Ιανουάριο λόγω των
υπερυψηλών «πτήσεων» των τιμών της ενέρ-
γειας. 

Ειδικότερα:
1. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία σύμ-

φωνα με την οποία το περιθώριο κέρδους των
επιχειρήσεων που λειτουργούν ή εμπο-
ρεύονται ή παράγουν προϊόντα, το κόστος των
οποίων επηρεάζεται άμεσα από τον πόλεμο
στην Ουκρανία, θα πρέπει να είναι ίδιο με το

περιθώριο κέρδους που ίσχυε τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο. Τις επόμενες κινήσεις της κυ-
βέρνησης προανήγγειλε ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,
ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το πλαφόν θα γίνει
με μέριμνα για τις απομακρυσμένες περιοχές
και τα νησιά, όπου υπάρχουν αυξημένα κό-
στη μεταφοράς. Ο υπουργός ζήτησε από τις
επιχειρήσεις «να βάλουν πλάτη».

2. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Ανάπτυξης,
μέσω της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου
Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) που υπάγεται στη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή, θα εντείνει τους ελέγχους σε
ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου ώστε να υπάρχει καθημερινός έλεγ-

χος των τιμών και να παταχθούν φαινόμενα
αισχροκέρδειας. Σύμφωνα με το αρμόδιο
υπουργείο, η ΔΙΜΕΑ πραγματοποιεί ελέγ-
χους σε πολλαπλούς τομείς όπως αλευρο-
βιομηχανίες, οπωρολαχανικά, καύσιμα, κρέ-
ατα, σουπερμάρκετ, καθώς επίσης και στις τι-
μές πώλησης των μασκών προστασίας και
των τεστ ανίχνευσης κορονοϊού Covid-19.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, από τους μέχρι στιγμής ελέγχους
της υπηρεσίας έχουν προκύψει και έχουν
επιβληθεί πρόστιμα ύψους εκατοντάδων χι-
λιάδων ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και
βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα στάδια διακί-
νησης, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών, τα
αποτελέσματα των οποίων μετά την ολοκλή-
ρωσή τους θα ανακοινωθούν το αμέσως προ-
σεχές διάστημα.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο
πληθωρισμός στην Ελλάδα κατέγραψε άλμα
τον Φεβρουάριο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονά-
δες, ενώ στις 19 χώρες της Ευρωζώνης δια-

μορφώθηκε στο 5,8% τον Φεβρουάριο έναντι
5,1% τον Ιανουάριο, κάτι που αποτελεί ιστορι-
κό ρεκόρ από την ημέρα της ίδρυσής της.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat για
το σύνολο της Ευρωζώνης, η ενέργεια εκτι-
μάται ότι παρουσίασε τον υψηλότερο ρυθμό
αύξησης κατά 31,7% έναντι 28,8% τον Ιανουά-
ριο και ακολούθησαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ
και ο καπνός με 4,1%, τα βιομηχανικά προϊόν-
τα με 3% και οι υπηρεσίες με 2,5%. Στη Γερμα-
νία ο πληθωρισμός «σκαρφάλωσε» τον Φε-
βρουάριο στο 5,5% από 5,1% τον Ιανουάριο,
ενώ στη Γαλλία σημείωσε άνοδο κατά 4,1%
έναντι 3,3% τον Ιανουάριο, ενώ στη Λιθουανία
και την Εσθονία καταγράφηκαν ποσοστά
13,9% και 12,4% αντίστοιχα.

Πλαφόν λόγω
έκρηξης του
πληθωρισμού

Σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά
και αυστηρά πρόστιμα για να
περιοριστεί η αισχροκέρδεια

Ξέφρενο ράλι στις τιμές αερίου και πετρελαίου στις διεθνείς αγορές
Τιμή-ρεκόρ στα χρονικά κατέγραψε χθες η τιμή του φυσικού αερίου, καθώς το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρω-

σης φυσικού αερίου παράδοσης Απριλίου στο ολλανδικό hub TTF έφτασε να εμπορεύεται στα 193 ευρώ/MWh, σημει-
ώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο 54%. Αν και υποχώρησε, ωστόσο παρέμεινε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα

στα 159€/MWh, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Ιστορικό υψηλό -από το
2014- είχαμε και για το πετρέλαιο, με το brent να αυξομειώνεται σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και

το αμερικανικό αργό στα 108 δολάρια. Ανάλογη εξέλιξη είχε και η τιμή του θερμικού άνθρακα που βρέθηκε και
αυτή σε επίπεδα-ρεκόρ. Η τιμή των συμβολαίων Newcastle, API4 και API2 ξεπέρασε τα 350 δολάρια ανά τόνο,
καθώς η Ρωσία αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Με το ποσό των 100 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν τα
πρώτα δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ για την κατάρτιση
80.000 ανέργων, οι προσκλήσεις των οποίων θα τρέξουν
μέσα στον μήνα. 

Τα νέα προγράμματα έχουν οκτώ βασικές καινοτομίες,
καθώς τα πανεπιστήμια αποκτούν κεντρικό ρόλο στην κα-
τάρτιση, προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρο-
να αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης, η πληρωμή
παρόχων και ωφελούμενων θα συνδέεται με την πιστο-

ποίηση, θα δοθεί έμφαση στην πιστοποίηση
από μεγάλες διεθνείς εταιρείες, εισάγονται
αυστηρότερα κριτήρια για τη συμμετοχή
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, θα ελέγ-
χεται το εκπαιδευτικό υλικό από ανεξάρ-
τητο φορέα, η επιλογή του φορέα πιστο-
ποίησης θα γίνεται από τους ίδιους τους
καταρτιζόμενους και το μητρώο των προ-
γραμμάτων θα παραμείνει ανοιχτό για τους

ανέργους μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογι-
σμός. 

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε
ότι «ξεκινά η νέα εποχή της επαγγελματι-
κής κατάρτισης στην Ελλάδα, ενώ σύντομα

θα εξειδικευτούν με σχετικό νομοσχέδιο οι
λεπτομέρειες για την κατάρτιση, τις δεξιότη-

τες και τον νέο ρόλο του ΟΑΕΔ».

Σ
ε δύο άξονες κινείται το σχέδιο
δράσης του οικονομικού επιτε-
λείου, προκειμένου να αναχαιτι-
στούν οι αλυσιδωτές παρενέργει-

ες στην πραγματική οικονομία και στο δη-
μοσιονομικό μέτωπο από τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. 

Αντισταθμιστικά μέτρα
Βασικός στόχος είναι από τη μία η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στη
χρηματοδότηση αντισταθμιστικών μέ-
τρων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια
ώστε να περιοριστούν οι απώλειες στα
εισοδήματα των νοικοκυριών και στο κό-
στος των επιχειρήσεων, και από την άλλη
να μη συνυπολογιστούν στο έλλειμμα και
στο χρέος οι δημοσιονομικές παρεμβά-
σεις στήριξης και οι αμυντικές δαπάνες
σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με αρμόδιους κύκλους, είναι
επιτακτική ανάγκη να εξαιρεθούν από τα
δημοσιονομικά ελλείμματα οι δαπάνες
για την επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα
και στο φυσικό αέριο για όσο διάστημα
διαρκεί η κρίση, καθώς, όπως υπογραμ-
μίζουν, είναι πλέον ξεκάθαρο πως θα
απαιτηθούν μεγαλύτερης διάρκειας και
έντασης ενισχύσεις με χρηματοδότηση
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αναλυτές
Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν

πως η ραγδαία επιδείνωση του κλίματος
στην παγκόσμια οικονομία και η στρατηγι-
κή της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων από τον «στρατιωτικό και οικο-
νομικό πόλεμο» στέλνουν σήμα για δημο-
σιονομική ευελιξία, προκειμένου να αντι-
μετωπιστούν οι επιπτώσεις. 

Παράλληλα, φαίνεται πως στους
κόλπους της ΕΕ έχει ανοίξει η συζή-
τηση που αφορά το θέμα του χρόνου

και του τρόπου επαναφοράς των κα-
νόνων του Συμφώνου Σταθερότητας
από το 2023.

Ανησυχία Σταϊκούρα
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του

υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ-
κούρα ότι η ελληνική πρόταση στην ΕΕ
προβλέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυ-
νατότητα λήψης χαμηλότοκων δανείων
για τη χρηματοδότηση μέτρων αντιστάθμι-
σης των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές
ενέργειας και τα δάνεια αυτά να μην υπο-
λογίζονται στο έλλειμμα και το δημόσιο
χρέος των κρατών-μελών. Παράλληλα ο
υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ζητή-
σει γραπτώς από τα ευρωπαϊκά φόρουμ

την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από
τους όποιους δημοσιονομικούς στόχους
στο μέλλον. Πάντως, εξέφρασε τον έντονο
προβληματισμό του για τον αντίκτυπο της
ουκρανικής κρίσης στην ενέργεια αλλά
και σε σιτηρά και δημητριακά, στον τουρι-
σμό, στο κόστος δανεισμού και στις χρη-
ματοπιστωτικές αγορές.

Οι κραδασμοί που προκαλούνται στην
οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία
οδηγεί το οικονομικό επιτελείο στο να
επανασχεδιάσει τις κινήσεις και τις προ-
τεραιότητές του. Και αυτό διότι είναι απα-
ραίτητο να δημιουργηθεί μια ισχυρή
γραμμή άμυνας που θα μπορέσει να απο-
τρέψει τους κλυδωνισμούς στον παραγω-
γικό ιστό, την αγορά και την κατανάλωση,

κάτι που θα έθετε εν αμφιβόλω την ανα-
πτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Ο πιο σοβαρός κίνδυνος είναι να κλιμα-
κωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω
του ράλι στις τιμές του πετρελαίου, του φυ-
σικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. Tέλος, προβληματισμός επικρατεί και
για τις επερχόμενες αναταράξεις στο εμ-
πόριο και τις επενδύσεις από την επιβολή
των οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία.

ΥΠΟΙΚ: Δύο κινήσεις για
να στηριχθεί η οικονομία 

Στόχος του σχεδίου δράσης
του οικονομικού επιτελείου 
οι ενεργειακές επιδοτήσεις 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΟΑΕΔ: 100 εκατ. ευρώ για τις πρώτες δράσεις κατάρτισης 80.000 ανέργων
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Ο
χάρτης της Ευρώπης τελικά αλλάζει λόγω
ενός πολέμου που κανείς δεν προέβλεπε
κατ’ αρχάς, κανείς δεν περίμενε ότι θα

διαρκέσει τόσες ημέρες και που πλέον κανείς δεν
μπορεί να προβλέψει τι μέλλει γενέσθαι. Το ερώ-
τημα γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος είναι μια με-
γάλη ιστορία, που ίσως την απάντηση την αναζητή-
σουμε αργότερα. Με ποιο χαρακτηρισμό θα μπο-
ρούσαμε να περιγράψουμε το μέγεθος της φρικα-
λεότητας ενός πολέμου; Λέμε άδικος πόλεμος, μα
πώς θα μπορούσε ένας πόλεμος να είναι δίκαιος;
Παράλογος και πώς θα μπορούσε να είναι λογικός;

Οι εικόνες που βλέπουμε μας θλίβουν, εικόνες
που δεν θα μπορούσαμε ούτε να φανταστούμε ότι
θα βλέπαμε στον 21ο αιώνα, στην Ευρώπη. ΗΠΑ
και ΕΕ τάχθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας, όπως
και το ΝΑΤΟ, μένοντας προς το παρόν στις διπλω-
ματικές ενέργειες, ασκώντας στη Ρωσία έναν οι-
κονομικό πόλεμο, επιβάλλοντάς της αυστηρές κυ-
ρώσεις. 

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμ-
περγκ, δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή
νατοϊκού εδάφους ενισχύοντας στρατιωτικά την
Πολωνία. Αποκλεισμός και οικονομικές κυρώσεις
που επιβάλλονται στη Ρωσία ως μέσο πίεσης για να
σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα έχουν

αδιαμφισβήτητα ευρύτερες επιπτώσεις και στην
οικονομία, ίσως όχι τόσο στις ΗΠΑ ή σε άλλα μέρη
του πλανήτη, όσο στην Ευρώπη, λόγω της αναστο-
λής ροής της ενέργειας. Η Ρωσία παρέχει περισ-
σότερο από το ένα τρίτο του φυσικού αερίου της
Ευρώπης και περίπου το 10% των παγκόσμιων απο-
θεμάτων πετρελαίου. Οι συνέπειες θα είναι άμεσες
σε κάθε οικονομικό επίπεδο, ακόμη και στα τρόφι-
μα, καθώς η Ουκρανία θεωρείται ο σιτοβολώνας
της Ευρώπης, αλλά και στις εξαγωγές μας προς τη
Ρωσία, καθώς και στις ελληνικές επιχειρήσεις που
επένδυσαν στην Ουκρανία.

Ήδη βιώνουμε το πρόβλημα που επιφέρει η
ακρίβεια στις πηγές ενέργειας, το ράλι τιμών του
φυσικού αερίου, του πετρελαίου, συμπαρασύρον-
τας χιλιάδες προϊόντα. Οι επιπτώσεις αγγίζουν
πολλούς κλάδους, όπως την ελληνική κονσερβο-
ποιία φρούτων και τους παραγωγούς ροδάκινων,
όπου το ήδη αυξημένο ενεργειακό κόστος των τε-
λευταίων μηνών ασκεί έντονες πιέσεις, οι οποίες
αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω στον συγκε-
κριμένο κλάδο. 

Σε μια χρονιά που αναμέναμε ότι θα ήταν πολύ
καλή για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο, η εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τον
οικονομικό πόλεμο που ασκείται στη Ρωσία, αλλά-

ζει άρδην πλέον την εικόνα. Οι κλυδωνισμοί από
τον πόλεμο στην Ουκρανία θα προκαλέσουν πολ-
λαπλασιαστικές επιπτώσεις και στον τουριστικό
κλάδο στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα,
όπου ήδη γινόμαστε αποδέκτες σοβαρών ακυρώ-
σεων από Ρώσους και Ουκρανούς τουρίστες που
αναμέναμε εφέτος. Αυτά σε συνδυασμό με τις ακό-
μα ανοιχτές πληγές της πανδημικής κρίσης, αλλά
και της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους, με
ανατιμήσεις που ψαλιδίζουν το διαθέσιμο εισόδη-
μα των νοικοκυριών που προγραμματίζουν διακο-
πές στην Ελλάδα, δεν μπορούν παρά να προβλημα-
τίζουν τα στελέχη του κλάδου.

Όταν, βέβαια, ακούμε τις δηλώσεις Πούτιν για τα
πυρηνικά, η ιδέα των διακοπών φτάνει να ακούγε-
ται σαν αστείο. Το νέο προσφυγικό κύμα από Ου-
κρανούς πολίτες, οι οποίοι ξεπερνούν τους
350.000 πρόσφυγες μόνο στην Πολωνία, μας οδη-
γεί μπροστά σε μια νέα ανθρωπιστική κρίση.

Η  Ευρώπη οφείλει να παραμείνει σε υψηλή επι-
φυλακή και ετοιμότητα, διότι εδώ μιλάμε για ενός
ανδρός αρχή, αφού κανείς, ούτε μέσα από την κυ-
βέρνησή του, δεν έχει λόγο και προσευχόμαστε για
την ψυχική σταθερότητα του «ενός ανδρός» που
δεν διστάζει να απειλήσει τον κόσμο με τα πυρηνι-
κά του όπλα.

Η ΕΕ έτοιμη να πληρώσει το κόστος των κυρώσεων

της 
Βάσιας 

Αναστασίου

Δικηγόρος
- δημοσιογράφος

Μέλος ΚΠΕ 
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ

Π
έμπτη 24/2/2022. Η μέρα που η Ευρώπη
γνωρίζει έναν πόλεμο στα εδάφη της τον
21ο αιώνα. Μια σκοτεινή ημέρα που θα

θυμόμαστε όλοι. 
Η κρίση αυτή ξεκινά το 1990, όταν διαλύεται η

Σοβιετική Ένωση και τίθεται θέμα με τα πυρηνι-
κά όπλα. Είναι γνωστές οι δεσμεύσεις των Ευρω-
παίων τότε επί Γκορμπατσόφ, όπως και το μνη-
μόνιο της Βουδαπέστης, όπου η μια χώρα δε-
σμεύεται να σέβεται τα σύνορα της άλλης. Εντέ-
λει οι Ουκρανοί μετανιώνουν πικρά που έδωσαν
τα πυρηνικά στη Ρωσία. 

Το έργο, όμως, το έχουμε ξαναδεί. Η Ρωσία εί-
ναι έτσι από τον 16ο αιώνα σίγουρα. Ίδια ήταν η
συμπεριφορά της χώρας επί τσάρων παλαιότερα
και ίδια επί Πούτιν τώρα. Είδαμε το ίδιο έργο με
την αλλαγή στο status της Κριμαίας. Πάλι τον
Πούτιν είχαμε. Πάλι είχαμε μετατροπή του status
μιας ευρωπαϊκής χώρας και μάλιστα ακόμα πιο
κοντά σε εμάς. 

Τώρα βιώνουμε μια επανάληψη συμπεριφοράς
από τον Πούτιν. Και πρέπει να είμαστε πολύ ξε-
κάθαροι ως προς το βασικό. 

Ο Πούτιν είναι δικτάτορας. Ένας δικτάτορας
που «δολοφονεί» τους αντιπάλους του. Δεν
φτάνει που αναγνώρισε τις δύο ανεξάρτητες
περιοχές, έκανε και εισβολή, επιβεβαιώνοντας
τη λογική του αυταρχικού επεκτατισμού που
ασπάζεται.

Όλα έδειχναν ότι με την αναγνώριση των κρατι-
δίων νοτιοανατολικά της Ουκρανίας τελείωσε το
θέμα. Όμως δεν τελείωσε. Έγινε η εισβολή ξη-
μερώματα Πέμπτης. Συγχρόνως ο Ερντογάν κά-
νει ήδη δηλώσεις για μη επιβολή κυρώσεων.  

Η μη αποτροπή της εισβολής μάς κάνει να μι-
λάμε για μια ξεκάθαρη αποτυχία της Ευρώπης,
αποτυχία του ΝΑΤΟ και αποτυχία των ΗΠΑ. 

Το ζήτημα συζητιέται τους τελευταίους μήνες
και λίγο πολύ έχουμε καταλάβει ότι πρόκειται για
αναμέτρηση Ρωσίας - Δύσης. Η αλήθεια είναι ότι
πρόκειται, όμως, και για μια κατάφωρη παραβία-
ση του Διεθνούς Δικαίου. Μόνο η Κούβα αποδέ-
χεται την επιχειρηματολογία της Μόσχας, εικάζω
πως σύντομα θα το κάνει και η Λευκορωσία. 

Ρητά και απερίφραστα η ανθρωπότητα και οι δη-
μοκράτες πολίτες οφείλουν να καταδικάσουν τέτοι-
ες λογικές αυταρχικού επεκτατισμού. Τα κράτη
έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση για να έρθουμε
σε τέτοιες νοοτροπίες από το μακρινό παρελθόν. Ο
Πούτιν ας καταλάβει ότι εκεί που τελειώνουν τα σύ-
νορά του τελειώνει η κυριαρχία του. 

Η Μόσχα ξεκάθαρα δεν θέλει να ενταχθεί η
Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, από εκεί ξεκινούν όλα. Συγ-
χρόνως η Δύση έχει βάλει τα κράτη της Ανατολι-
κής Ευρώπης σε μια προενταξιακή διαδικασία. Ο
Πούτιν επικαλείται το αρθ.71 του Καταστατικού
Χάρτη του ΟΗΕ ότι προκαλείται και είναι αμυνό-
μενος σαν νομική προκάλυψη. Τρίχες… Όλοι

γνωρίζουμε ότι το «Σχέδιο Πούτιν» είναι η Ου-
κρανία να μετατραπεί σε μια νέα Λευκορωσία, με
έναν πειθήνιο δικτάτορα απόλυτα ελεγχόμενο
από τη Μόσχα να διοικεί τη χώρα.

Η διαμάχη Ρωσίας - Ουκρανίας γνωρίζαμε ότι
υπήρχε εδώ και καιρό, αλλά δεν πίστευε κανείς ότι
θα εξελιχθεί σε σύρραξη. Πραγματικά θέλω να πι-
στεύω ότι οι δυτικές χώρες, το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, θα
βρουν τον τρόπο μέσω της διπλωματίας να συγκρα-
τήσουν τη Ρωσία και να εκτονωθεί η κρίση. Όμως
τελικά φαίνεται ότι οι εξελίξεις καθορίζονται από
ισορροπίες και συμφέροντα που δεν μπορούμε να
ελέγξουμε σαν Ευρωπαίοι πολίτες.

Δυστυχώς, ζούμε στην εποχή των αδύναμων
ηγετών! 

Λείπουν οι ηγετικές φυσιογνωμίες και συγ-
χρόνως η ΕΕ καθώς και το ΝΑΤΟ υπέθαλψαν και
ανέχθηκαν με «λεονταρισμούς» την εδραίωση
ηγετών σαν τον Πούτιν ή τον Ερντογάν, που στην
ουσία κυβερνούν αφού έχουν καταλύσει κάθε
δημοκρατική λειτουργία.

Κροκοδείλια δάκρυα…
Κανένας δεν πιστεύει ότι οι κυρώσεις που θα

επιβάλουν στα τετελεσμένα του Πούτιν θα ανα-
τρέψουν το αποτέλεσμα. 

Από τη μια θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό και
να ησυχάσουμε, και από την άλλη ξέρουμε ότι η
αποδοχή και αυτού του εκβιασμού θα φέρει σύν-
τομα και τον επόμενο. 

Πόσο μακριά είναι η Ουκρανία;
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Η απογραφή, 
η Β’ Αθηνών και 
η Ανατολική Αττική

Ένα στοιχείο που δεν υπολογίζουν οι
αναλυτές είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα οι
εκλογές θα γίνουν με βάση τη νέα απογρα-
φή. Που σημαίνει ότι οι μονοεδρικές θα αυ-
ξηθούν κατά τρεις (Καστοριά, Θεσπρωτία
και Χίος) και θα γίνουν δέκα. Με δεδομένο
ότι η ΝΔ προηγείται και στις τρεις αυτές πε-
ριφέρειες αλλά έχει κερδίσει και τις προ-
ηγούμενες επτά, μάλλον θα πρέπει να υπο-
λογίζουμε ότι ξεκινά από μια διαφορά +10
εδρών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στους υπολογι-
σμούς αυτούς πρέπει να προσθέσει κανείς
ότι οι έδρες που χάνονται από αυτές τις πε-
ριφέρειες πάνε σε άλλες (όπως οι τρεις της
Β’ Αθηνών και η Ανατολική Αττική) που η
ΝΔ για λίγο δεν εξέλεξε από μία επιπλέον
έδρα. Το τι μάχη γίνεται για συμπερίληψη
στις δύο αυτές περιφέρειες, περιττό να σας
το περιγράψω. Σώμα με σώμα!

Ο πόλεμος φέρνει
συσπείρωση

Πληροφορίες μου από το Μέγαρο (το Μα-
ξίμου ντε…) αναφέρουν ότι σε κυλιόμενες
δημοσκοπήσεις που παίρνουν στα χέρια
τους το τελευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα
από την Τσικνοπέμπτη και μετά που έγινε η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προ-
κύπτει ένα σταθερό αλλά πολύ βασικό στοι-
χείο: η διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ ενισχύεται.
Φυσικό είναι. Όχι τόσο γιατί ο κόσμος είναι
απόλυτα ικανοποιημένος από την πολιτική
της κυβέρνησης, αλλά γιατί είναι γενική και
ιστορικά σταθερή η τάση, όταν υπάρχει
εξωτερικός κίνδυνος, να ενισχύεται η εκά-
στοτε κυβέρνηση.
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Ποιος πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ
γυρίζει εδώ και εκεί και διατείνεται ότι
το μόνο που λείπει στο κόμμα του για να

πάρει και πάλι την εξουσία, είναι ένας
σωστός κυβερνητικός εταίρος τύπου

ΑΝΕΛ; Να τα μας! Τι εννοεί, άραγε, ο ποιητής; Ένας
Βελόπουλος με τα χαρακτηριστικά του Καμμένου;
Δεν πάει κάπου η σκέψη μου. Εσάς; 

Μήπως εγώ, κύριε; 
Θα ήταν κωμικό, αν δεν έδειχνε την αγωνία των συρι-

ζαίων για το μέλλον τους. Στους διαδρόμους της Βουλής,
κατά την προχθεσινή συζήτηση για την ουκρανική κρίση,
κορυφαίο στέλεχος του κόμματος έπιανε τους δημοσιο-
γράφους και τους ρωτούσε ποιους εννοούσε ο Ευκλείδης
όταν έλεγε ότι δεν διαλέγει σωστούς συνεργάτες ο Τσί-
πρας. «Εσένα, νομίζω», αστειεύτηκε ένας κοινοβουλευ-
τικός συντάκτης. «Αποκλείεται», απάντησε ο εν λόγω.
Τώρα, τι σκεφτόταν μέσα του, ένας Θεός ξέρει!

Οι τρεις επιλογές
Τα σενάρια πάνε κι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ για το πού

θα κατέβει ως υποψήφιος ο νέος αρχηγός στις προσε-
χείς βουλευτικές εκλογές. Όπως μαθαίνω, η μία υπο-
ψηφιότητα του κ. Ανδρουλάκη θα είναι στην Κρήτη,
λόγω καταγωγής. Η άλλη σκέφτεται να είναι στην Ανα-
τολική Αττική, για να δώσει ρεύμα στο Κίνημα και να
πάρει έδρα από τις δύο επιπλέον που πάνε στη συγκε-
κριμένη περιφέρεια, εκτός και αν επιλέξει κάποιον
παραμεθόριο νομό, για συμβολικούς λόγους.

Μ
πορεί ο Γιώργος Τράγκας
να λάτρευε το Μονακό και
γενικότερα τα κοσμικά πα-
ράλια της Ευρώπης, η μάχη

των κληρονόμων όμως για την περιουσία
του θυμίζει άγριες σκηνές του Φαρ
Ουέστ! Βλέπετε, ο εκλιπών δεν άφησε
διαθήκη, με αποτέλεσμα η χήρα και οι
δυο του γιοι να διεκδικούν με νύχια και με
δόντια την αμύθητη περιουσία του δημο-
σιογράφου.

Η μάχη εξελίσσεται σε δύο στρατόπε-
δα. Στο ένα είναι η σύζυγός του, Μαρία
Καρρά, και ο πρώτος γιος του, Γιάννης
Τράγκας, και στο άλλο ο δεύτερος γιος
του, Φρέντυ Τράγκας. 

Εκτός από την κληρονομητέα περιου-
σία, οι δύο πλευρές ερίζουν και για το
εφαρμοστέο δίκαιο με βάση το οποίο θα
γίνει το μοίρασμα, δεδομένου ότι πολλά
από τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται
στο εξωτερικό.  Όπως μαθαίνω, η τελευ-
ταία πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από
την πλευρά της χήρας και του ενός γιου
είναι να υπάρξει μια ειδική γνωμοδότηση,
στην οποία θα συμφωνήσουν όλες οι

πλευρές, προκειμένου να καταλήξουν
ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο.

Και αυτό διότι υπάρχει ο κίνδυνος,
εφόσον οι δύο πλευρές οδηγηθούν στα
δικαστήρια, να προκύψει εμπλοκή όχι
ενός αλλά τριών ή και περισσότερων
εφαρμοστέων δικαίων, με δεδομένο ότι ο
Γ. Τράγκας είχε ελληνική ιθαγένεια αλλά
ήταν κάτοικος εξωτερικού, με ακίνητα,

παρακαλώ, και στην Ευρώπη αλλά και
στις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Λας Βέγ-
κας), όπου η κάθε πολιτεία έχει το δικό
της δίκαιο. 

Και τότε, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλ-
λι (όπου τριφύλλι, χρήμα, πολύ χρήμα,
στην προκειμένη). Οι κληρονόμοι θα βλέ-
πουν για χρόνια το «μέλι», αλλά δεν θα
μπορούν να το γευτούν…

Η πληροφορία μου δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.
Ο πρόεδρος Ανδρουλάκης ούτε καν συζητά το ενδε-
χόμενο να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο Επικρα-
τείας του ΚΙΝΑΛ τον πρώην πρόεδρο Ευάγγελο Βε-
νιζέλο και την πρώην επίτροπο Άννα Διαμαντοπού-
λου. Μάλιστα, έχει ήδη φροντίσει να τους στείλει αρ-
μοδίως το μήνυμα, να μην τους έρθει ξαφνικά, καθο-
δόν προς τις εκλογές. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια,
και ο Βενιζέλος και η Διαμαντοπούλου οραματίζον-
ται για τον εαυτό τους κάτι πολύ μεγαλύτερο από
μία εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
Υπ’ αυτή την έννοια, δεν θα έχουν στενοχωρηθεί
και ιδιαίτερα. Εκτός και αν έχουν πάρει και άλλο μή-
νυμα, σχετικό με τα μεγαλεπήβολα σχέδιά τους.

Η σκληρή μάχη των κληρονόμων 
του Γ. Τράγκα και το Φαρ Ουέστ 

Ο Ανδρουλάκης, ο Ευάγγελος και η Άννα 



ΣΣτο σφυρί οι… Δελφοί
Με τιμή πρώτης προσφοράς τα 3,048 εκατ. ευ-

ρώ, βγαίνουν στις 18 Μαρτίου σε πλειστηρια-

σμό οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της τυρο-

κομικής εταιρείας Δελφοί ΑΕ. Η εταιρεία, που

στο παρελθόν είχε ουκ ολίγες φορές βρεθεί

στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με επίδο-

ξους επενδυτές για τη διάσωσή της, ήταν από

τις πρώτες που είχαν δανειοδοτηθεί από το

Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG) στα τέλη

του 2014, τη διετία 2015-2016 συνεργάστηκε

με τον όμιλο ΤΥΡΑΣ, ενώ τον Οκτώβριο του

2020 είχε κατατεθεί αίτηση πτώχευσης.

O κύριος των… 
360 μοιρών

Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που μας έλεγε ότι
το Αιγαίο δεν έχει σύνορα και ανήκει στα ψάρια
του. Ο λαός ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ξέρει πολύ καλά την ικα-
νότητά του να περιστρέφεται γύρω από τον εαυ-
τό του, προχωρώντας σε οβιδιακές μεταμορ-
φώσεις. Με την ίδια άνεση μπορεί να είναι και
με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα. Να
είναι ταυτόχρονα και πατριώτης και εθνομηδε-
νιστής, και να είναι άθεος και να φιλάει τα χέρια
μητροπολιτών. Στη συζήτηση στη Βουλή, κά-
ποια στιγμή ο κ. Αλέξης Τσίπρας θέλησε να
απαντήσει στο δόγμα Καραμανλή («ανήκομεν
εις την Δύσιν»), λέγοντας: «Είμαστε και Ανατο-
λή και Δύση και Βορράς και Νότος», για να του
απαντήσει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είστε
Τσίπρας 360 μοιρών».

Καθησυχαστικοί στα ΕΛΠΕ 

Στα Ελληνικά Πετρέλαια εμφανίζονται ψύ-
χραιμοι και καθησυχαστικοί για την κρίση
στην Ουκρανία και την εισβολή της Ρωσίας,
αφού μικρό μέρος των αναγκών σε αργό, συ-
νήθως από 10% έως 15%, καλύπτεται από ρω-
σικό αργό πετρέλαιο, μέσω διεθνών εμπόρων
και όχι απευθείας από τη Rosneft. Η διοίκηση
των ΕΛΠΕ (Ανδρέας Σιάμισιης διευθύνων
σύμβουλος και Γιάννης Παπαθανασίου πρό-
εδρος) έχει ανοίξει γκάμα προμηθευτών σε
Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Μαύρη
Θάλασσα, χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο
στις περιοχές αυτές.

Μπέρδεψε τη γλώσσα του ο Αμερικανός
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά την ομιλία του
για την κατάσταση της Ένωσης (State of the
Union Address, SOTU) που εκφώνησε τα
ξημερώματα της Τετάρτης στο ομοσπονδια-
κό Καπιτώλιο. Αναφερόμενος στην κατά-
σταση που βιώνει ο ουκρανικός λαός με τη
ρωσική εισβολή, ο Αμερικανός πρόεδρος
τους αποκάλεσε Ιρανούς, για να ακολουθή-
σει ένα αργό και αμήχανο χειροκρότημα
από την αίθουσα. «Η Ρωσία δεν θα πάρει τις
ψυχές και τις καρδιές των Ιρανών περικυ-
κλώνοντας το Κίεβο με τανκς», είπε κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του στο Κογκρέσο.
Φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος έχασε τα λόγια
του λόγω εκνευρισμού, δεν μπορώ να πι-
στέψω κάτι άλλο.

Οι σχέσεις
Μητσοτάκη -
Ερντογάν

Σ
ε αυτή την κρίσιμη φάση και υπό την απειλή
μιας παγκόσμιας σύρραξης, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είπε προχθές στη Βουλή ότι η

χώρα μας εξακολουθεί να έχει δίαυλο επικοινω-
νίας με τους Τούρκους παρά τη μεγάλη προκλητι-
κότητα των γειτόνων. Άφησε, μάλιστα, να διαφανεί
ότι μπορεί να συναντηθεί και με τον Ερντογάν.
«Ανά πάσα στιγμή είμαι προσωπικά έτοιμος να συ-
ναντηθώ με τον πρόεδρο Ερντογάν. Και πράγματι η
συγκυρία αυτή ενδεχομένως να δικαιολογούσε
και μια τέτοια συνάντηση, γιατί υπάρχουν ζητήμα-
τα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν, τα οποία
αφορούν και τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑ-
ΤΟ και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε
τις νέες προκλήσεις που η ουκρανική κρίση έχει
δημιουργήσει», είπε χαρακτηριστικά στη δευτε-
ρολογία του ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Δεν
είμαι, λοιπόν, αντίθετος σε μια τέτοια προοπτική.
Ούτε η χώρα κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Προ-
σερχόμαστε πάντα σε αυτήν τη συζήτηση με την
πίστη των επιχειρημάτων μας».

ΚΟΥΙΖ: Πόλεμος δεν γίνεται μό-
νο στην Ουκρανία, αλλά και σε
εγχώριους δημόσιους οργανι-
σμούς. «Σφάζονται» ο πρό-

εδρος και ο διευθύνων σύμβου-
λος και οι καβγάδες τους ακού-

γονται μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Και οι δυο,
μάλιστα, έχουν στείλει επιστολές διαμαρτυρίας
στον άμεσο προϊστάμενό τους, κατηγορώντας ο
ένας τον άλλον… 
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Το σαρδάμ του Μπάιντεν

Και δεύτερος σταθμός LNG
στην Αλεξανδρούπολη  
Πολλοί το άκουσαν, λίγοι το κατάλαβαν. Ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την
κατασκευή δεύτερου τερματικού σταθμού υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπο-
λη, ο οποίος μάλιστα θα είναι έτοιμος σε 20-22 μήνες.
Σε χρόνο-ρεκόρ, δηλαδή… Μάλιστα οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη προκαταρκτικό ενδιαφέ-
ρον από αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν
στην κατασκευή, τροφοδοσία και λειτουργία του, ενώ
σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά
προς τον FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Χ
ρο
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κό

 τ
ο

υ
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ρό
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υ



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

LOCK

Η αλήθεια για το επίδομα Πάσχα

T
ο ενδεχόμενο να δώσει έκτακτο επίδομα πριν από το Πάσχα φέτος πρακτικά το
εξετάζει ακόμα η κυβέρνηση. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου ρωτήθηκε αν τελικά θα δοθεί και απάντησε ότι ανακοινώσεις θα γίνουν «σύν-

τομα και γρήγορα». Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Οικονόμου στον ΣΚΑΪ: «Αναζη-
τούμε αυτού του είδους τη στήριξη. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος βρίσκεται σε με-
γάλη ανησυχία, γιατί οι δυσκολίες είναι τεράστιες, μην κρυβόμαστε, και φαίνεται να αυξά-
νονται ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, σύντομα και γρήγορα θα είμαστε έτοιμοι
να πούμε συγκεκριμένα πράγματα». Εγώ θα τολμήσω μια πρόβλεψη. Θα το δώσει ο Μη-
τσοτάκης το επίδομα. Το γράφω παίρνοντας το ρίσκο. Θα το δώσει, γιατί οι μέρες που έρ-
χονται θα είναι πολύ δύσκολες. Ψάχνει, μάλιστα, τρόπους να το επεκτείνει σε όσο γίνεται
περισσότερες κοινωνικές ομάδες που θα πληγούν.

Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι από τον πολιτικό χώρο -ανάμεσά τους η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας
Μπακογιάννης, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νίκος Δένδιας και η Ντόρα Μπακογιάννη-
βρέθηκαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν τη

Μαριέττα Γιαννάκου. Τραγική φιγούρα, η μονάκριβη κόρη της Ζωή, την οποία
υπεραγαπούσε η Γιαννάκου και πάντα ανησυχούσε για το μέλλον της όταν εκείνη θα
έφευγε. Στη Ζωή άλλωστε αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός στον επικήδειό του: «Η
Μαριέττα έφυγε όρθια και με τη σκέψη, όπως έλεγε η ίδια, στο μέλλον της κόρης της.
Ας πορευτεί ήσυχη. Είμαστε τόσοι οι φίλοι της που η Ζωή δεν θα είναι ποτέ μόνη της.
Όλοι όμως τώρα, πρώτα και πάνω απ’ όλα η οικογένειά της, η κόρη της, η αγαπημένη

της αδελφή, η Φανή, που τόσο της στάθηκε με τόση στοργή μέχρι την τελευταία στιγμή,
μένουμε πιο μόνοι χωρίς έναν άνθρωπο που έδωσε πολλά και είχε ακόμη να δώσει πολλά
περισσότερα».
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Διαδικτυακά 
λόγω κορονοϊού 
η συνάντηση Κικίλια
- Σουτένκο
Νοσεί από κορονοϊό ο πρέσβης της Ου-
κρανίας στην Ελλάδα, Σεργκέι Σουτένκο,
και η προγραμματισμένη συνάντηση των
δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά. Ο κ. Σουτένκο έδειχνε καλά στην
υγεία του και τη συζήτησή τους, η οποία
διήρκεσε σχεδόν μισή ώρα, μονοπώλησε η
τεράστια ανθρωπιστική κρίση της Ουκρα-
νίας. Την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού
προς τον ουκρανικό μετέφερε ο Βασίλης
Κικίλιας, δηλώνοντας πως η Ελλάδα στέ-
κεται και εμπράκτως στο πλευρό των προ-
σφύγων και των ομογενών. 
Ήδη, για αυτό το τεράστιο καραβάνι ψυ-
χών, το οποίο εγκαταλείπει με κάθε μέσο
και κάθε τρόπο την εμπόλεμη Ουκρανία, η
χώρα μας έχει ανοίξει και εμπράκτως την
αγκαλιά της. «Δεχόμαστε πρόσφυγες από
την Ουκρανία, Έλληνες της διασποράς,
Πόντιους και Ουκρανούς πρόσφυγες,
στους οποίους με γρήγορες διαδικασίες
σε συνεννόηση με τον τουριστικό και ξε-
νοδοχειακό κλάδο, εκτός από την άδεια
παραμονής και τη φροντίδα, θα προσπαθή-
σουμε να δώσουμε και τη δυνατότητα ερ-
γασίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους
ο υπουργός Τουρισμού.
Η Κομισιόν θα δώσει άδεια παραμονής για
ένα συν ένα έτη και η χώρα μας παρέχει
επιπλέον τη δυνατότητα σε αυτούς τους
ανθρώπους να εργαστούν σε τομείς του
τουρισμού, καλύπτοντας 50.000 θέσεις
εργασίας.

Στους αξιοσημείωτους Ρώσους
επενδυτές περιλαμβάνονται και
οι βασικοί μέτοχοι της γαλακτο-
βιομηχανίας Δωδώνη που πρό-
σφατα έκλεισαν συμφωνία, με
την οποία εισέρχεται στο μετο-
χικό κεφάλαιο της εταιρείας
συμμετοχών τους με μειοψηφι-
κό ποσοστό το αμερικανικό
επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capi-
tal. Στο λιανικό εμπόριο, πρό-
σφατα η ρωσική αλυσίδα λια-
νεμπορίου Μere ξεκίνησε την
ανάπτυξη δικτύου σουπερμάρ-
κετ στην Ελλάδα. Για τα ρωσικά
σουπερμάρκετ τα μαντάτα είναι
μαύρα, όπως συζητείται στην
αγορά. Μαύρα κι άραχνα…

Άνεργοι… βορείων
προαστίων
Θυμάστε παλιά που είχαμε τις
«μαϊμού» αναπηρικές συντάξεις;
Τώρα ο ΟΑΕΔ ψάχνει και «μαϊμού»
ανέργους. Ναι, καλά διαβάσατε.
Άνεργοι που ανανέωναν τις κάρτες
ανεργίας ανά 3 μήνες και είτε είχαν
εισοδήματα άνω των 100.000 ή
ακόμη και των 200.000 ευρώ με
βάση τις φορολογικές τους δηλώ-
σεις, είτε παρέμεναν για πάνω από
5 ή και 10 χρόνια στη λίστα των μα-
κροχρόνια ανέργων, χωρίς να δέ-
χονται κάποια από τις προτάσεις
των εργασιακών συμβούλων του
ΟΑΕΔ για θέση εργασίας. Αυτοί θα
τελειώσουν πλέον, γιατί θα μπουν
αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια…
και θα γλιτώσουμε από τους άνερ-
γους βορείων προαστίων.

Λουκέτο και χρεοκοπία σε χρόνο-ρεκόρ
Η εταιρεία, με έδρα την Ελβετία, η οποία

διαχειρίζεται τον ρωσογερμανικό αγωγό
φυσικού αερίου Nord Stream 2, ο οποίος
δεν ξεκίνησε ποτέ να μεταφέρει φορτία, κή-
ρυξε πτώχευση, προκειμένου να καλύψει
υποχρεώσεις πριν ακόμα εφαρμοστούν οι
κυρώσεις των ΗΠΑ, που θα μπλοκάρουν
κάθε εταιρική συναλλαγή. Η εταιρεία, η
οποία εδρεύει μεν στην Ελβετία, αλλά ανή-
κει στον ρωσικό κρατικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom, ολοκλήρωσε πέρσι το πρότζεκτ
κόστους 11 δισ. δολαρίων, το οποίο είχε ως διακηρυγμένο στόχο να διπλασιάσει τις ποσό-
τητες αερίου που θα μεταφέρονταν από τη Ρωσία στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις πηγές του
Reuters, αλλά και με βάση δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας της Ελβετίας Guy
Parmelin, και οι 140 υπάλληλοι της εταιρείας έχουν ήδη απολυθεί.

Το τελευταίο «αντίο»
στη Μαριέττα



Δ
ικαιωμένος από τη στρατηγική
που ακολουθείται στο Ουκρα-
νικό αλλά και από την αμυντική
θωράκιση της χώρας εμφανί-

στηκε ο πρωθυπουργός κατά την παρέμ-
βασή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το
σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον που
διαμορφώνεται, με την Ελλάδα να ανα-
λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες εν-
τός της ΕΕ. «Είμαστε στο ανατολικό σύνο-
ρο της Ευρώπης, γνωρίζοντας πολύ καλά
τι συμβαίνει πέρα από αυτό. Και ακριβώς
επειδή η Ελλάδα είναι στην άκρη της ηπεί-
ρου μας, είναι και στην καρδιά της. Ανατο-
λικά της Ευρώπης, αλλά στο κέντρο πάντα
της Δύσης. Είμαστε η Δύση και ανήκουμε
στην ελευθερία», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο πρωθυπουργός.

Η κυβέρνηση είναι πλήρως ευθυγραμ-
μισμένη με τις αποφάσεις της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ, με τον πρωθυπουργό να βρίσκεται
διαρκώς σε ανοιχτή γραμμή με Ευρωπαί-
ους ομολόγους προκειμένου να συντονί-
σουν τις ενέργειές τους τόσο για τη νέα
αποστολή βοήθειας στον δοκιμαζόμενο
ουκρανικό λαό όσο και για την εφαρμογή
των κυρώσεων απέναντι στη Μόσχα. Πα-
ράλληλα, επιβεβαιώνεται καθημερινά το
άριστο κλίμα των σχέσεων με τις ΗΠΑ, κα-
θώς την τηλεφωνική επικοινωνία του Άν-
τονι Μπλίνκεν με τον Νίκο Δένδια ακο-
λούθησαν οι δηλώσεις του Αμερικανού
πρέσβη Τζέφρι Πάιατ. «Η Ελλάδα ήταν και
παραμένει ένας κρίσιμος σύμμαχος του
ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της νοτιοανατολικής
πτέρυγας της Συμμαχίας», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά.

Με το βλέμμα στην Άγκυρα
Στην Αθήνα παρακολουθούν από κοντά

τις κινήσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος
δείχνει να ακολουθεί τις αποφάσεις της
Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ωστόσο αρ-
νείται επί του παρόντος να επιβάλει κυρώ-
σεις στη Μόσχα. Στον αντίποδα, η κυβέρ-
νηση από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε
η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιχει-
ρεί να στέλνει παράλληλα προειδοποιητι-
κά μηνύματα προς την Άγκυρα, η οποία
αμφισβητεί διαρκώς τα κυριαρχικά δι-
καιώματα της χώρας μας.

Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι συχνές
αναφορές του πρωθυπουργού. «Ο αναθε-
ωρητισμός συνεχίζει να πληγώνει την Κύ-

προ, αλλά καραδοκεί και στη γειτονιά
μας», είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, φωτογραφίζοντας
τις συνεχείς προκλήσεις που δέχεται η
χώρα μας από την Άγκυρα.

Ο πρωθυπουργός θέλει να καταστήσει
σαφές προς τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα έχει
την τύχη της Ρωσίας στην περίπτωση που
στραφεί εναντίον της χώρας μας. Το γεγο-
νός αυτό επεσήμανε με χαρακτηριστικό
τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Αν η
Ρωσία γονατίζει -και θα γονατίσει με αυ-
τές τις τεράστιες οικονομικές κυρώσεις

που η Δύση έχει επιβάλει απέναντι στην
εισβολή στην Ουκρανία και την έμπρακτη
αναθεωρητική της στάση απέναντι σε διε-
θνείς Συνθήκες και σε εδαφική ακεραι-
ότητα- καταλαβαίνει κανείς χώρες με πο-
λύ πιο αδύναμη οικονομία τι κυρώσεις θα
υποστούν και πόσο πλήγμα θα είναι αυτό
σε περίπτωση που επιχειρήσουν κάτι ανά-
λογο», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Οικονό-
μου. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει προ-
χωρήσει ήδη στη σημαντική θωράκιση της
αμυντικής ασφάλειας της χώρας με την
υπογραφή ιστορικών συμφωνιών με τις

ΗΠΑ και τη Γαλλία, αλλάζοντας τις ισορ-
ροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο.

Ο πρωθυπουργός θέλει να
καταστήσει σαφές ότι η Τουρκία
θα έχει την τύχη της Ρωσίας
στην περίπτωση που στραφεί
εναντίον της χώρας μας
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Τα «ρίχνει» στον Πούτιν για
να τα ακούει και ο Ερντογάν

Συμμαχίες απέναντι στον αναθεωρητισμό
Στο Μαξίμου δεν ανησυχούν ότι τη δεδομένη χρονική
στιγμή ο Ταγίπ Ερντογάν θα επιχειρήσει να εκμεταλ-
λευτεί την κατάσταση στην Ουκρανία για να προκαλέ-
σει ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Κυβερνητικά
στελέχη υποστήριζαν πως σε μια τέτοια παγκόσμια
κρίση η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν θα
έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία, καθώς δεν θα μπο-
ρέσει να αντέξει και τις οικονομικές κυρώσεις που
θα της επιβληθούν σε μια τέτοια περίπτωση.
Ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη συζήτηση στη

Βουλή ξεκαθάρισε πως από την πρώτη στιγμή η χώρα
έχει ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την Άγκυρα παρά
τις συνεχείς προκλήσεις από την πλευρά της Τουρ-
κίας. «Προσερχόμαστε πάντα σε αυτήν τη συζήτηση
με πίστη στη δύναμη των επιχειρημάτων μας και τώρα
πιστεύω και με το πρόσθετο προηγούμενό του πόσο
σημαντικές είναι οι συμμαχίες σε μια εποχή που μπο-
ρεί να βρισκόμαστε απέναντι σε δυνάμεις που πρε-
σβεύουν τον αναθεωρητισμό», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
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«Καμπανάκι» 
από τον Ν. Ανδρουλάκη 
για τις «αυτοκρατορικές 
βλέψεις» του Ερντογάν

Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως η συζήτηση στη Βουλή την
Τρίτη άφησε έκθετο για ακόμη μία φορά τον πρω-
θυπουργό, γιατί «δεν μπόρεσε να πείσει» για
τους λόγους που τον οδήγησαν στην τόσο
γρήγορη απόφαση της αποστολής κατα-
σχεμένων Καλάσνικοφ στην Ουκρανία, την
ώρα που άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και
η Ιταλία, ήταν πιο συγκεκριμένες, χωρίς να
στείλουν επιθετικό εξοπλισμό. 

Δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις ούτε για την
ενεργειακή κρίση, το ράλι των τιμών στα καύσιμα αλ-
λά και τα οφέλη των ΑΠΕ, αφού δεν έχει ολοκληρωμένο και
αποτελεσματικό σχέδιο για τη χρήση τους, σημειώνουν

στην Κουμουνδούρου. Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στη
σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΑΝΤ1 και

στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μάλιστα, έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η αποψινή συνέντευξη γιατί έχει χα-
ρακτηριστικά… debate. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του Alpha και τον Αντώνη Σρόι-
τερ, ώρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας απαντήσει στις

ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώ-
πιος Ενωπίω». Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι δραματι-

κές εξελίξεις στην Ουκρανία καθώς και οι κυβερνητικοί
χειρισμοί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας από την
ενεργειακή κρίση. 

Ήδη έχουν έρθει στο προσκήνιο θέσεις και εκτιμήσεις
εντός του ΣΥΡΙΖΑ για το τι μέλλει γενέσθαι με τον Νίκο Αν-
δρουλάκη και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργα-
σιών. Οι απαντήσεις που δίνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ είναι
πιο καθαρές.

Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι σχεδόν
βέβαια πως ο Ανδρουλάκης θα γυρίσει την πλάτη στις «σει-
ρήνες της Δεξιάς» και θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα! «Διώ-
χνει σιγά σιγά και τα βαρίδια της δεξιάς πτέρυγας», χρησι-
μοποιούν ως επιχείρημα οι κομματικές πηγές, με άλλους
να περιορίζονται σε παρατηρήσεις, «ας δούμε πρώτα τι γί-
νεται στο κόμμα μας, πώς θα αρθρώσουμε κοινωνικό λόγο
και μετά να σκεφτούμε… κυβερνητικές συμμαχίες».

Ο Τσίπρας «παίρνει το όπλο του» για Ουκρανικό και ακρίβεια απόψε στον Χατζηνικολάου

Σ
την ενεργοποίηση των πολιτικών-
διπλωματικών ανακλαστικών της
χώρας για περαιτέρω επαγρύ-
πνηση ενόψει των συνεπειών της

ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αποσκο-
πεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με συνέ-
χεις δημόσιες παρεμβάσεις του. 

Με χθεσινή συνέντευξη εφ’ όλης της
ύλης στον τ/σ ΑΝΤ1 ο Νίκος Ανδρουλάκης
επιχείρησε να κρούσει τον κώδωνα του
κινδύνου για το ενδεχόμενο έντασης των
τουρκικών διεκδικήσεων.

«Όπως ο κύριος Πούτιν δείχνει μια ανα-
θεωρητική αντίληψη για τα θέματα της γε-
ωπολιτικής βασιζόμενος δήθεν σε ένα αυ-
τοκρατορικό παρελθόν, τα ίδια ακριβώς λέ-
ει και ο Ερντογάν», εκτίμησε ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας: «Πρέπει να
είμαστε πολύ προσεκτικοί, όλες οι πολιτι-
κές δυνάμεις. Αν θέλουμε να ζητάμε αλλη-
λεγγύη, να είμαστε έτοιμοι και να δίνουμε
αλληλεγγύη σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Μια χώρα που έχει βρεθεί θύμα τέτοιων
πολιτικών, με την παράνομη εισβολή και

κατοχή στην Κύπρο από την Τουρκία, δεν
μπορεί να μη στέκεται πάντα στην πλευρά
του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Απέ-
ναντι σε όσους το επιβουλεύονται». 

Χωρίς ιδεοληψίες
Ξεκάθαρος ήταν και για τη στάση του

κόμματός του ενόψει της νέας κρίσης:
«Όπου υπάρχει καταπάτηση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Όπου υπάρχει καταπάτηση
του κράτους δικαίου και του διεθνούς δι-
καίου, εμείς είμαστε απέναντι». Και σε μια
προσπάθεια να προλάβει τις φωνές της
κριτικής υποστήριξε: «Στέκομαι αξιακά
απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Ούτε με ιδε-
οληψίες ούτε με συμφέροντα. Εδώ έχουμε
μια ουσιαστική ακραία καταπάτηση του
διεθνούς δικαίου». 

Αναφερόμενος στις κινήσεις του στην
εσωτερική πολιτική σκακιέρα, για πρώτη
φορά μίλησε ανοιχτά και για τις προθέσεις
του το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει και πάλι τη
χώρα. «Θέλουμε να είμαστε μια αξιόπιστη
αντιπολιτευτική δύναμη έως ότου μας δο-
θεί η δυνατότητα να γίνουμε κυβέρνηση
και να υλοποιήσουμε τις θέσεις μας και τις
ιδέες μας σε ένα πρόγραμμα που θα αλλά-
ξει και θα βελτιώσει τη ζωή των Ελλήνων
πολιτών», είπε χαρακτηριστικά και συμ-
πλήρωσε: «Θέλουμε να κερδίσουμε την
εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Στεκό-

μαστε αξιακά απέναντι στα γεγονότα, δεν
χρησιμοποιούμε ένα παζάρι δημοσκοπή-
σεων, τι λένε οι περισσότεροι ή ποιο είναι
το μικρότερο πολιτικό κόστος. Εμείς πρέ-
πει να στεκόμαστε με το δημόσιο συμφέ-
ρον». Απέρριψε και πάλι την κριτική που
δέχεται για πολιτική ίσων αποστάσεων, το-
νίζοντας: «Εγώ δεν πολιτεύομαι με μεζού-
ρα, αλλά αξιακά. Θέλουν την παράταξή μας
αποκούμπι, αλλά τα πράγματα έχουν αλλά-
ξει. Και έχουν αλλάξει ραγδαία».

Μείωση ΦΠΑ
Στα εσωτερικά μέτωπα της ακρίβειας

που παλεύουν καθημερινά οι πολίτες, επέ-
κρινε την κυβέρνηση για τα ακριβά τιμολό-
για της ΔΕΗ: «Αυξάνεται η τιμή του ρεύμα-
τος 5,4 φορές στην Ελλάδα ενώ ο ευρωπαϊ-
κός μέσος όρος είναι 3,5 φορές. Δεν μπο-

ρεί η τιμή που έχουμε στο τιμολόγιο να εί-
ναι χρηματιστηριακή 100%, όταν στη Γερμα-
νία και τη Γαλλία είναι 29% και στην Ιταλία
11%». Επέμεινε, μάλιστα, στην ανάγκη μεί-
ωσης του ΦΠΑ: «Δεν γίνεται να μη συζητά-
με για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
Είχε λεφτόδεντρο ο κ. Μητσοτάκης όταν
έκανε 43,3 δισ. δημοσιονομική επέκταση
και επαίρεται ότι είναι η τέταρτη μεγαλύτε-
ρη παγκοσμίως;».

Ο «σουλτάνος» 
λέει τα ίδια με 
τον «τσάρο»… 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



Δ
ραματικές ώρες περνάει ο ου-
κρανικός λαός, με τους Ρώ-
σους να σφυροκοπούν για
έβδομη μέρα χθες πόλεις, οι

οποίες θρηνούν δεκάδες νεκρούς - ανά-
μεσά τους πολλούς αμάχους και παιδιά. Ο
ρωσικός στρατός ισοπέδωσε με πυραύ-
λους το Χάρκοβο, ανακοίνωσε ότι κατέλα-
βε τη Χερσώνα στον Νότο και χτυπάει ανε-
λέητα τη Μαριούπολη, την ώρα που ένα
τεράστιο κομβόι ρωσικών τανκς πλησιά-
ζει το Κίεβο.

«Παραδοθείτε ή σας καταστρέφουμε»,
είναι το τελεσίγραφο που στέλνουν οι Ρώ-
σοι, ενώ σε νέο δραματικό διάγγελμα ο
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι
είπε ότι «η Ρωσία σκοπεύει να διαγράψει
την Ιστορία μας», κατηγορώντας τον Πού-
τιν για «εγκλήματα πολέμου».

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες
Τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και

τραυματίες και βαριές μάχες σώμα με σώ-
μα εντός και εκτός πόλης διαδραματιζό-
ταν χθες στο Χάρκοβο στα ανατολικά, κα-
θώς ο ρωσικός στρατός χτυπούσε ανελέ-
ητα με όλα τα μέσα που διαθέτει -επίγειες
και εναέριες δυνάμεις, πυροβολικό, πυ-
ραύλους- τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Ουκρανίας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανα-
κοίνωσε ότι ο στρατός κατέλαβε τη Χερ-
σώνα στη νότια Ουκρανία έπειτα από σφο-
δρές μάχες. Οι Ουκρανοί το διέψευσαν
και το BBC κρατάει τις επιφυλάξεις του.
«Αν όντως έπεσε αυτή η πόλη των 300.000
κατοίκων, θα συνιστά μεγάλη νίκη για τον

Βλαντίμιρ Πούτιν», μεταδίδει το βρετανι-
κό δίκτυο.

«Θα είναι η μεγαλύτερη πόλη που θα
περάσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμε-
ων και στρατηγικά θα αποτελέσει ζωτική
βάση για τον στρατό τους, καθώς οι Ρώσοι
επιδιώκουν να προωθηθούν περαιτέρω
στην ενδοχώρα αλλά και νότια, κατά μή-
κος της ακτής προς το μεγάλο λιμάνι της
Οδησσού», σύμφωνα με το BBC.

Εμπόλεμη ζώνη ήταν χθες και η Μαρι-

ούπολη, πόλη με σημαντική ελληνική κοι-
νότητα και στρατηγική σημασία στη Αζο-
φική Θάλασσα.

Δυσκολίες στην προέλαση
Παρά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς

από αέρος, οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις
φαίνεται πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην προέλασή τους στο ουκρανικό έδα-
φος. Κάτι που, σύμφωνα με στρατιωτι-
κούς αναλυτές, έχει υποχρεώσει σε αλλα-

γή στρατηγικής το ρωσικό επιτελείο. Στό-
χος του μοιάζει να είναι τώρα η πολιορκία
του Κιέβου, αφού φαίνεται δύσκολη η
άμεση κατάληψή του. Το αμερικανικό
Πεντάγωνο εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνά-
μεις, με το τρομερό κομβόι των 60 χιλιο-
μέτρων, έχουν προωθηθεί ελάχιστα προς
το Κίεβο τα προηγούμενα 24ωρα είτε λό-
γω προβλημάτων ανεφοδιασμού είτε λό-
γω αλλαγής των επιχειρησιακών σχεδίων.

Η γενική εικόνα δείχνει τα ρωσικά
στρατεύματα να κινούνται με στόχο την
περικύκλωση «κομβικών» πόλεων στη
Νότια και Ανατολική Ουκρανία, με την ου-
κρανική πλευρά να καταγγέλλει ρωσικές
επιθέσεις κατά νοσοκομείων, σχολείων
και άλλων μη στρατιωτικών στόχων με δε-
κάδες νεκρούς.

«Η Ρωσία κατέστρεψε εκατοντάδες με-
ταφορικά μέσα, υποδομές, σπίτια, νοσο-
κομεία και παιδικούς σταθμούς και ήδη
έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 2.000
Ουκρανοί πολίτες χωρίς να συμπεριλαμ-
βάνονται οι υπηρετούντες στις δυνάμεις
άμυνας», κατήγγειλε η ουκρανική προ-
εδρία.
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«Ο άντρας μου μας έστειλε
εδώ για να σωθούμε»
«Δεν ήθελα να φύγουμε, αλλά ο άντρας μου μας έστειλε εδώ για να σωθούμε.
Εκείνος έμεινε για να πολεμήσει. Είμαι περήφανη για εκείνον και για όλους
μας. Αντιστεκόμαστε! Ζήτω η Ουκρανία!», είπε η 32χρονη Νατάλια από το Κίε-
βο, κρατώντας σφιχτά από το χέρι τα δύο παιδιά της. Είναι μία από τους δεκά-
δες χιλιάδες πρόσφυγες που έφυγαν και χθες από την Ουκρανία για να σωθούν
από τη φρίκη του πολέμου.
Όπως και πολλοί συμπατριώτες της, η Νατάλια πέρασε το βράδυ μέσα στο κρύο,
στον αυτοσχέδιο καταυλισμό που έχει στηθεί στα σύνορα της Ουκρανίας με την
Πολωνία, εκεί όπου 450.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά,
συρρέουν τις τελευταίες μέρες.

«Παραδοθείτε αλλίως 
σας καταστρέφουμε»

Τελεσίγραφο από τους Ρώσους
- Ισοπέδωσαν το Χάρκοβο,
κατέλαβαν τη Χερσώνα,
χτυπούν τη Μαριούπολη -
Τεράστιο κομβόι τανκς
πλησιάζει το Κίεβο

Πυρά  κατά  Ελλήνων 
δημοσιογράφων
Στη Ζαπορίζια μετά κόπων και
βασάνων έφτασε το ελληνικό
κομβόι από τη Μαριούπολη. Την
ελληνική αυτοκινητοπομπή
απαρτίζουν 85 άνθρωποι, ανάμε-
σά τους οι απεσταλμένοι των
ΜΜΕ και οι προξενικές αρχές. Ο
δημοσιογράφος της «Political»
Σταύρος Ιωαννίδης περιγράφει
συγκλονιστικές σκηνές: «Δεχτή-
καμε πυρά στη διάρκεια της πο-
ρείας μας, κάναμε επτά ώρες για
μια απόσταση 20 χιλιομέτρων!».
Το ευτύχημα είναι πως όλοι είναι
καλά στην υγεία τους και σήμερα
θα συνεχίσουν το ταξίδι τους.
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Κ
λιμακώνεται η «πυρηνική»
αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ρω-
σίας, με τον Αμερικανό πρό-
εδρο Τζο Μπάιντεν να χαρα-

κτηρίζει «δικτάτορα» τον Πούτιν, απει-
λώντας να «στραγγαλίσει» τη ρωσική οι-
κονομία για να «εξουδετερωθεί η στρα-
τιωτική ισχύς της Ρωσίας».

Το Κρεμλίνο απάντησε εξίσου επιθετι-
κά. «Ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να
είναι πυρηνικός και καταστροφικός», εί-
πε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι «τα αμε-
ρικανικά πυρηνικά όπλα μάς απειλούν
και πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη».

Στην ομιλία του για την «Κατάσταση
του Έθνους» ενώπιον του Κογκρέσου ο
Μπάιντεν αναφέρθηκε εκτενώς στον πό-
λεμο της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας
για πρώτη φορά «δικτάτορα» τον πρό-
εδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. «Οι
Ρώσοι νόμιζαν ότι θα έκαναν περίπατο
στην Ουκρανία, αλλά συνάντησαν έναν
τοίχο δύναμης», είπε ο Αμερικανός πρό-
εδρος, υποσχόμενος ότι θα «στραγγαλί-
σει» τη ρωσική οικονομία, η οποία γονα-
τίζει από τις δυτικές κυρώσεις. Ο Μπάιν-
τεν τόνισε ότι με την εξασθένιση και τον
αποκλεισμό της ρωσικής οικονομίας θα

εξουδετερωθεί και η στρατιωτική ισχύς
της Μόσχας.

Η απάντηση του Πούτιν ήταν εξίσου
επιθετική διά στόματος του Ρώσου
υπουργού Εξωτερικών. Συντηρώντας το
θέμα των πυρηνικών όπλων, ο Σεργκέι
Λαβρόφ είπε με νόημα ότι «ο Γ’ Παγκό-
σμιος Πόλεμος μπορεί να είναι πυρηνι-
κός και καταστροφικός». Δήλωσε επίσης
ότι «ήρθε η ώρα να επιστρέψουν στις
ΗΠΑ τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα που
βρίσκονται στην Ευρώπη» και επανέλα-
βε ότι «η Ρωσία δεν μπορεί παρά να αντι-
δράσει στον πραγματικό κίνδυνο από-
κτησης πυρηνικών όπλων από την Ου-
κρανία... Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για
να το αποτρέψουμε», είπε.

Ενισχύεται η άμυνα του ΝΑΤΟ
Σε διπλωματικό επίπεδο προτεραιότη-

τες των Δυτικών αναδεικνύονται τις τε-
λευταίες ώρες η ενίσχυση της άμυνας
του ΝΑΤΟ στη Βαλτική και η περαιτέρω
ενίσχυση των γραμμών άμυνας της Ου-
κρανίας, ταυτόχρονα με την ενεργοποί-
ηση διαύλων επικοινωνίας με τη Ρωσία,
με την Κίνα να διεκδικεί ρόλο μεσολαβη-
τή με στόχο την προστασία των αμάχων.
Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι δεν προτίθε-

ται να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρω-
σίας, ενώ «πράσινο φως» στην ενταξιακή
προοπτική της Ουκρανίας στην ΕΕ έδω-
σαν Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία.

Η Γεωργία αίτημα ένταξης στην ΕΕ
Σε μια σημαντική εξέλιξη, επίσημο αί-

τημα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση θα υποβάλει η Γεωργία, σύμφω-
να με την κυβέρνηση της χώρας που έζη-
σε ρωσική εισβολή το 2008. Εκτιμάται ότι
πρόκειται για άλλο ένα χτύπημα κατά της
Ρωσίας, καθώς κράτη της πρώην ΕΣΣΔ
συνειδητοποιούν ότι μπορεί να αποτελέ-
σουν τους επόμενους στόχους του καθε-
στώτος Πούτιν. Το ψήφισμα του Κοινο-
βουλίου της Γεωργίας καλεί τις χώρες-
μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να
επιταχύνουν την ένταξη της Γεωργίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία.

Διαπραγματεύσεις
εν μέσω 
βομβαρδισμών
Ενώ οι Ρώσοι συνέχιζαν να βομβαρδί-
ζουν ανελέητα και χθες την Ουκρα-
νία, οι δύο εμπόλεμες πλευρές ανα-
κοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τις συνο-
μιλίες σήμερα το πρωί στη Λευκορω-
σία. Οι προσδοκίες για άμεσο τερμα-
τισμό του πολέμου είναι πάντως χα-
μηλές. Οι σκληρές κυρώσεις από τη
Δύση, η κατακραυγή της διεθνούς
κοινής γνώμης για τους βομβαρδι-
σμούς και τον θάνατο αμάχων και η
σθεναρή αντίσταση των Ουκρανών
μπορεί να ώθησαν τον Βλαντίμιρ Πού-
τιν σε διαπραγματεύσεις, αλλά με
τους όρους που έθεσε ναρκοθετεί τη
διαδικασία, όπως λένε οι αναλυτές. Ο
Πούτιν απαιτεί αναγνώριση της ρωσι-
κής κυριαρχίας στην Κριμαία, απο-
στρατιωτικοποίηση του ουκρανικού
κράτους, «αποναζιστικοποίηση του
ουκρανικού καθεστώτος» και «ουδε-
τερότητα» της Ουκρανίας.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δή-
λωσε ότι η Ρωσία πρέπει να σταματή-
σει άμεσα τον βομβαρδισμό ουκρανι-
κών πόλεων για να διεξαχθούν ουσια-
στικές συνομιλίες, τονίζοντας ότι δεν
θα δεχτεί τελεσίγραφα από το Κρεμ-
λίνο. Οι πρώτες διαπραγματεύσεις
Ρωσίας - Ουκρανίας, στις 28 Φε-
βρουαρίου, διήρκεσαν περίπου πέντε
ώρες. Σύμφωνα με τους επικεφαλής
της ρωσικής αντιπροσωπείας, οι συμ-
μετέχοντες στον διάλογο κατάφεραν
να βρουν ορισμένα σημεία «βάσει των
οποίων είναι δυνατόν να προβλε-
φθούν κοινές θέσεις».

«Πυρηνικός» 
πόλεμος... δηλώσεων

Ο Μπάιντεν απειλεί με
«στραγγαλισμό» της ρωσικής
οικονομίας και ο Λαβρόφ 
με Γ’ Παγκόσμιο...



«Αντιπολεμικά»
σχέδια 
των τουριστικών 
πρακτόρων 
της Ευρώπης

Εκτάκτως συνεδρίασε η Ευρωπαϊκή
Ένωση Ταξιδιωτικών και Τουριστικών
Πρακτόρων (ECTAA) με αφορμή τη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία. Οι συμμε-
τέχοντες εξέφρασαν την αλληλεγγύη
τους στον ουκρανικό λαό και συζήτη-
σαν εκτενώς τις διεθνείς επιπτώσεις
της πολεμικής σύρραξης σε κοινωνικό,
οικονομικό και τουριστικό επίπεδο. 

Το Προσφυγικό, οι προοπτικές για
την ανάκαμψη της ρωσικής αγοράς για
την Ευρώπη το 2022 και οι φόβοι για
κλιμάκωση της έντασης ήταν τα βασικά
θέματα της ατζέντας. 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου των εν
Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων, Νίκος Κελαϊδίτης, σε πα-
ρέμβασή του, πρότεινε τη δημιουργία
ενός στρατηγικού σχεδίου προώθησης
του ευρωπαϊκού τουρισμού σε μακρι-
νές αγορές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η
Λατινική Αμερική, η ΝΑ Ασία/Κίνα, η
Αυστραλία, η Αφρική, τα ΗΑΕ και η Ιν-
δία, ως έναν τρόπο να μπορέσουν τα
κράτη-μέλη της ΕΕ να αντισταθμίσουν
τις τουριστικές απώλειες από τη ρωσι-
κή αγορά το 2022.

Υπενθυμίζεται πως η ρωσική αγορά
είναι σημαντική για πολλά κράτη-μέλη
της ΕΕ, όπως η Φινλανδία, η Εσθονία, η
Γερμανία, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα, η
οποία το 2019 υποδέχθηκε 583.000
Ρώσους ταξιδιώτες.

Μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται
ακυρώσεις των προγραμματισμένων
ταξιδιωτικών προγραμμάτων, όμως η
ροή των κρατήσεων έχει ανακοπεί και
οι ταξιδιώτες τηρούν στάση αναμονής.

Τις έντονες ανησυχίες τους για τις
επιπτώσεις της ανόδου του κόστους
καυσίμων, τον πληθωρισμό και την επί-
δραση που θα έχουν οι παράγοντες αυ-
τοί στους ταξιδιωτικούς προϋπολογι-
σμούς των ταξιδιωτών.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

ΤΤο ΑΠΘ «υιοθετεί»
100 φοιτητές από
την Ουκρανία

Τους περίπου εκατό προπτυχιακούς
και μεταπτυχιακούς φοιτητές του από
την Ουκρανία, την ώρα που μαίνεται ο
πόλεμος στα εδάφη τους, ανακοίνωσε
ότι θα «υιοθετήσει» το ΑΠΘ αναλαμβά-
νοντας να καλύψει τη σίτιση και τα
έξοδα διαμονής και καθημερινών
αναγκών τους. Παράλληλα, θα συστα-
θεί ειδική επιτροπή στήριξής τους,
έπειτα από ομόφωνη απόφαση της
Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ. 

Τα μέτρα στήριξης των φοιτητών από
την Ουκρανία προβλέπουν την εξα-
σφάλιση πλήρους σίτισης όλων των
πληττόμενων φοιτητών, τη διερεύνη-
ση όλων των δυνατοτήτων εξασφάλι-
σης στέγης εντός και εκτός πανεπι-
στημιακών καταλυμάτων σε όσους αν-
τιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα και
την εφάπαξ έκτακτη επιχορήγησή
τους για κάλυψη των άμεσων εξόδων
διαμονής τους και αγοράς ειδών πρώ-
της ανάγκης, ποσό που θα ανέλθει στα
15.000 ευρώ.

«Σήμερα φοιτούν στο ΑΠΘ περίπου
100 φοιτητές προερχόμενοι από την
Ουκρανία. Η πρωτοφανής εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε δυ-
σχέρειες στη συνέχιση των σπουδών
τους. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων
συζήτησε εκτενώς το οξύ αυτό πρό-
βλημα και αποφάσισε να εισηγηθεί
στο πανεπιστήμιο μέτρα για την ανα-
κούφισή τους», αναφέρεται στην ει-
σηγητική πρόταση.

Εύη Πανταζοπούλου

O
σο οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην
Ουκρανία συνεχίζονται, τόσο θα με-
γαλώνει και το προσφυγικό κύμα
προς τις γειτονικές χώρες, αλλά και

τα κράτη-μέλη της ΕΕ, που σε αυτές τις δύσκο-
λες ώρες για την Ευρώπη θα ανοίξουν τα σύνο-
ρά τους για να υποδεχτούν τα θύματα αυτού
του πολέμου. 

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι
θα σταθεί εμπράκτως δίπλα στον δοκιμαζόμε-
νο ουκρανικό λαό, έχοντας ήδη δεχτεί περισ-
σότερους από 1.800 πρόσφυγες (σ.σ. στη συν-
τριπτική τους πλειονότητα γυναικόπαιδα και
ηλικιωμένους ανήμπορους να πολεμήσουν).
Πρόκειται για έναν αριθμό που θα μεγαλώνει
διαρκώς το επόμενο χρονικό διάστημα, με τις
προβλέψεις να κάνουν λόγο για έως και
100.000 αφίξεις στη χώρα μας, η οποία ήδη
εδώ και τρεις δεκαετίες (σ.σ. από την πτώση
της ΕΣΣΔ) έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό ανθρώ-
πων από την Ουκρανία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
περισσότεροι από όσους έρχονται μέχρι στιγ-
μής στην Ελλάδα έχουν συγγενείς, φίλους ή
έστω γνωστούς να τους περιμένουν, προσφέ-
ροντάς τους αρχικά στέγη. 

«Θα βρουν δουλειά»
Ωστόσο, στο υπουργείο Μετανάστευσης

έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται λύσεις ενό-
ψει της δύσκολης συνέχειας. Μία πρώτη λύση
είναι η προσωρινή φιλοξενία στην ανακαινι-
σμένη δομή στη Συντική Σερρών, όπου υπάρ-
χουν αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις για 2.000 αν-
θρώπους και σε απόσταση μόλις 5 χλμ. από τον
συνοριακό σταθμό. Καλά ενημερωμένες πη-

γές σημειώνουν στην «Political» ότι όπου χρει-
αστεί θα δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας,
που όμως δεν θα έχουν τη μορφή καμπ (σ.σ.
όπως συμβαίνει για παράνομους οικονομι-
κούς μετανάστες από Ασία και Αφρική), αλλά
θα έχουν μορφή που θα βοηθήσει στην ένταξή
τους στην κοινωνία, μέχρι να μπορέσουν να
επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Δεν είναι τυ-
χαία η αποστροφή του Νότη Μηταράκη ότι
«πολλοί από αυτούς που θα έρθουν, θα έχουν
τη δυνατότητα να δουλέψουν κατευθείαν στην
αγροτική, τουριστική ή άλλη βιομηχανία της
χώρας μας».

Τέλος, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή
της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ με πόρους που
θα διατεθούν για τη μίσθωση κατοικιών για οι-
κογένειες Ουκρανών προσφύγων που θα έρ-
θουν στην Ελλάδα. 

Ανοιχτή αγκαλιά 
για πρόσφυγες
από Ουκρανία 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Πού θα φιλοξενηθούν σε
πρώτη φάση - Η μορφή που θα
έχουν οι δομές για την ένταξή
τους στην κοινωνία μέχρι να
γυρίσουν στην πατρίδα τους
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Γ
ια την κατάσταση που επικρατεί
στην Ουκρανία αλλά και για τον
Ελληνισμό που ζει στη χώρα εν
μέσω πολέμου μίλησε στην

«Political» από την Οδησσό όπου βρίσκε-
ται ο επιχειρηματίας Παντελής Μπούμ-
πουρας, ο οποίος ηγείται εδώ και περισ-
σότερες από δύο δεκαετίες μιας από τις
σημαντικότερες κατασκευαστικές επι-
χειρήσεις στην Ουκρανία. Σημειώνει αρ-
χικά ότι οι Έλληνες στην Ουκρανία είναι
λίγοι αυτήν τη στιγμή, εκτός από τους Έλ-
ληνες που βρίσκονται στη Μαριούπολη,
οι οποίοι είναι 110.000 με 130.000. 

«Οι υπόλοιποι που είμαστε στην Οδησ-
σό και στο Κίεβο είμαστε πολύ λίγοι. Κά-
ποιοι έφυγαν. Στην Οδησσό που βρισκό-
μαστε εμείς είναι ήσυχη η πόλη μέχρι
στιγμής. Έπεσαν κάποιες βόμβες για
δυο τρεις μέρες. Βρισκόμαστε σε μια εκ-
φοβιστική ησυχία. Στο Κίεβο είναι κά-
ποιοι λίγοι Έλληνες, κάποιοι είναι στο
κέντρο, άλλοι σε καταφύγια ή υπόγεια
και ζουν λίγο έξω από το Κίεβο. Στη Χερ-
σώνα υπάρχουν κάποιοι ελληνικής κα-
ταγωγής, ενώ στο Χάρκοβο υπάρχουν
Έλληνες που υποφέρουν πάρα πολύ τις
τελευταίες μέρες. Πιο πολύ υποφέρουν
οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι στα
χωριά που έμειναν στην πλευρά την ου-
κρανική, γιατί και το Λουγκάνσκ και το
Ντονέτσκ ουκρανικό έδαφος είναι. Τώρα
αν ένας τρελός είπε ότι είναι Μοζαμβίκη,
εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κά-
τι», σημείωσε ο κ. Μπούμπουρας. 

«Δεν θέλουν να ξεριζωθούν πάλι»
Ο επιχειρηματίας τόνισε ακόμη ότι

υποφέρουν και τα 22 χωριά που βρί-
σκονται στο Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ:
«Αυτήν τη στιγμή σφυροκοπείται η Μα-
ριούπολη με κάθε είδους όπλο από στε-
ριά και από αέρα. Εγώ δεν έχω ζήσει τον
Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, αλλά δεν ξέρω αν
έχει γίνει ξανά αυτό. Οι άνθρωποι δεν
θέλουν να φύγουν, παρακολουθώ όλα τα
κανάλια. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να φύ-
γουν, δεν θέλουν να ξεριζωθούν και πά-
λι. Δεν θέλουν να παρατήσουν τον τόπο
τους. Αυτά ισχύουν για τους Έλληνες». 

Ο κ. Μπούμπουρας σημείωσε ότι αυτό
που γίνεται σε βάρος του ουκρανικού
λαού είναι φοβερό: «Ο ουκρανικός λαός
δοκιμάζεται όσο λίγοι λαοί έχουν δοκι-
μαστεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.

Κανείς δεν περίμενε το θάρρος των Ου-
κρανών να είναι τόσο μεγάλο. Ούτε εγώ
που ζω 25 χρόνια εδώ πέρα. Για αυτό
έμεινα και είμαι πολύ υπερήφανος για τη

χώρα που ζω, που με αγκάλιασε 25 χρό-
νια και μου έδωσε τη δυνατότητα να ζή-
σω την οικογένειά μου όταν στην Ελλάδα
υπήρχε η οικονομική κρίση. Δεν μπορώ
να την εγκαταλείψω».

Ο επιχειρηματίας σημείωσε επίσης ότι
οι Ουκρανοί έχουν πάθει σοκ: «Τέτοιο
που δεν μπορεί να πάθει κανένας. Να
βλέπεις τον αδελφό σου να σε πυροβο-
λεί». «Καταλαβαίνουν τώρα ότι έκαναν
λάθος που τους θεωρούσαν αδέλφια»,
σημείωσε ο κ. Μπούμπουρας και υπο-
στήριξε ότι ένα μέρος των Ρώσων δεν
θέλει τον πόλεμο, αλλά «μια δικτατορία

τα βλέπει αλλιώς». « Ένας δικτάτορας
στην αρχή κάνει καλό γιατί διώχνει τη
μαφία κ.λπ., αλλά στη συνέχεια κατα-
στρέφει και άλλα πράγματα. Όσοι έχουν
μείνει στην Ουκρανία σκέφτονται πως θα
πολεμήσουν το κακό. Έχουν τόσο θάρ-
ρος που και εγώ που ζω 25 χρόνια εδώ
δεν το περίμενα».

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά του σχέ-
δια και πώς σκέφτεται το μέλλον του
στην Ουκρανία υποστήριξε: «Είμαι αι-
σιόδοξος άνθρωπος. Πολλές φορές κά-
νω μια ψυχοθεραπεία. Πώς ήμουν όταν
έφευγα από το χωριό μου. Τον πατέρα
μου που έφυγε για τη Γερμανία και μας
άφησε μικρά με τη μάνα μας. Λέω λοι-
πόν, έχουμε την τεχνογνωσία, τη δύναμη
και όταν θα λήξει αυτή η τραγική κατά-
σταση ελπίζω η Ουκρανία να μπει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και έπειτα από κά-
ποια χρόνια θα χτιστεί ξανά η οικονομία
της χώρας και σε καινούργια μοτίβα, πε-
ρισσότερο ευρωπαϊκά», επισήμανε ο
Έλληνας επιχειρηματίας.
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Ο επιχειρηματίας Παντελής
Μπούμπουρας από την Οδησσό
μιλάει για τους Έλληνες που
ζουν εκεί και το πώς είναι 
η ζωή δίπλα στις... βόμβες 

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο

Κώστας Παππάς

«Οι Ουκρανοί
βλέπουν να τους
πυροβολούν...
αδέλφια τους»



Ε
νθαρρυντικά χαρακτηρίζει η
υφυπουργός Τουρισμού Σοφία
Ζαχαράκη σε συνέντευξή της
στην «Political» τα έως τώρα

μηνύματα από τις προκρατήσεις αλλά και
τις συμφωνίες από τους μεγαλύτερους
tour operators ενόψει της καλοκαιρινής
σεζόν. 

Διευκρινίζει ωστόσο πως η κυβέρνηση
παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις του
πολέμου στην Ουκρανία στη χώρα μας και
δη στις επερχόμενες τουριστικές ροές. Η
κυρία Ζαχαράκη τονίζει ότι το στοίχημα
πλέον είναι η βιωσιμότητα της τουριστι-
κής αγοράς, ενώ τονίζει πως πρέπει να
δοθεί έμφαση στον εναλλακτικό τουρι-
σμό. Η υφυπουργός Τουρισμού επιμένει
δε πως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης αφορούν «σημαντικό αριθμό έργων
και επενδύσεων για την ενίσχυση της αν-
θεκτικότητας, τον εκσυγχρονισμό και την
περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού
κλάδου». 

Ποια είναι η κεντρική κυβερνητική
στόχευση της φετινής τουριστικής σε-
ζόν; Ως υπουργείο Τουρισμού πού το-
ποθετείτε τον πήχη για φέτος; Η λογική
της άρσης των περισσότερων -αν όχι
όλων- περιορισμών, που φαίνεται ότι
επικρατεί για την ώρα, να μας προϊδεά-
σει και για αλλαγές όπως η κατάργηση
του PLF ή θα ισχύσουν και φέτος τα
γνωστά από τα προηγούμενα δύο χρό-
νια υγειονομικά πρωτόκολλα;
Βιώνουμε μερικές από τις πιο σκοτεινές

σελίδες της ιστορίας του σύγχρονου κό-
σμου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί
τον αποτροπιασμό όλων και επαναφέρει
στη μνήμη, ιδιαίτερα εμάς των Ελλήνων,

γεγονότα και πληγές της Ιστορίας που πα-
ραμένουν ακόμη ανοικτές. Υπενθυμίζει δε
με τον πλέον βίαιο τρόπο το εύθραυστο της
ειρήνης μας και το πως τίποτα δεν μπορεί
να θεωρηθεί δεδομένο ή επιδεκτικό
ασφαλών εκτιμήσεων. Σταθερό μας μέλη-
μα και ευθύνη είναι η αριθμητική αλλά κυ-
ρίως η ποιοτική βελτίωση των επιδόσεών
μας στον τουρισμό, η οποία θα τονώσει και
θα ενεργοποιήσει όλες τις παραγωγικές
δυνάμεις του τόπου. 

Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τη
διεθνή αγορά είναι ενθαρρυντικά: οι προ-
κρατήσεις και κρατήσεις κινούνται σε
υψηλά ποσοστά, μεγάλες αεροπορικές
εταιρίες έχουν ανακοινώσει αύξηση αερο-
πορικών θέσεων προς τη χώρα μας, ακόμη
και σε σχέση με τα προ της πανδημίας επί-
πεδα, ενώ ήδη από την ερχόμενη εβδομά-
δα -νωρίτερα από ποτέ- καταφθάνουν οι
πρώτες απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ,
τον Καναδά και την Αυστραλία στη χώρα
μας. Ισχυροί tour operators αυξάνουν τις
προβλεπόμενες θέσεις για την Ελλάδα. Τα
δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την υπο-
χώρηση της πανδημίας παγκοσμίως και τη
συνακόλουθη άρση των περιορισμών και
της γραφειοκρατίας των ταξιδιωτικών με-
τακινήσεων, μας επιτρέπουν να είμαστε
αισιόδοξοι για τη φετινή χρονιά.

Σαφώς παρακολουθούμε στενά τις διε-
θνείς εξελίξεις προκειμένου να εκτιμή-
σουμε τις συνέπειές τους τόσο στις εισερ-
χόμενες ταξιδιωτικές ροές όσο και στην
ίδια τη λειτουργία των επιχειρήσεων του
τουριστικού κλάδου. Με υπευθυνότητα
θέτουμε ως βασική μας προτεραιότητα την
έγκαιρη υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής
στρατηγικής και σχεδιασμού για την κε-
φαλαιοποίηση όσων έχουμε επιτύχει έως
σήμερα, την υπέρβαση της κρίσης και την
περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού μας
εν μέσω και παρά τη σύγχρονη διεθνή
αστάθεια.

Πώς αντιλαμβάνεστε την αναβάθμιση
της εγχώριας τουριστικής βιομηχα-

Υφυπουργός Τουρισμού
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ΣΟΦIΑ ΖΑΧΑΡAΚΗ 

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο

«Ο σχεδιασμός για το άνοιγμα 
του τουρισμού και το όραμά μας»



νίας; Ποιες κινήσεις απαιτούνται ώστε
να αλλάξει το έως τώρα πρότυπο υπό-
δειγμα που θέλει τον τουρισμό να ταυτί-
ζεται σχεδόν αποκλειστικά με τους κα-
λοκαιρινούς μήνες και τα νησιά;
Η πανδημία, παρά το τρομερό πλήγμα

που έφερε στον τουρισμό παγκοσμίως,
αποτέλεσε για εμάς μια ευκαιρία αναθεώ-
ρησης του εθνικού μας τουριστικού προτύ-
που, καθώς αναδείχτηκαν τα τρωτά σημεία
και οι αδυναμίες τού έως πρότινος μοντέ-
λου. Παράλληλα, νέες τάσεις και ταξιδιωτι-
κές προτιμήσεις έκαναν την εμφάνισή
τους. Ως το πλέον σημαντικό στοίχημα της
τουριστικής αγοράς προβάλλει πλέον η
βιωσιμότητα. Προκειμένου να κερδηθεί, η
ασφάλεια, η δίκαιη γεωγραφικά ανάπτυξη
και ο ποιοτικός εμπλουτισμός της τουριστι-
κής εμπειρίας αποτελούν το τρίπτυχο των
βασικών προϋποθέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση
πρέπει να δοθεί σε αυτό που αποκαλούμε
«εναλλακτικό τουρισμό».

Οφείλουμε να στρέψουμε την προσοχή
μας στην εξερεύνηση και την αξιοποίηση
των προοπτικών ανάπτυξης που προσφέ-
ρουν ειδικές μορφές τουρισμού, ιδίως για
την ελληνική περιφέρεια και κυρίως τους
λιγότερο τουριστικά δημοφιλείς προορι-
σμούς, με έμφαση στην τουριστική δρα-
στηριότητα που δεν περιορίζεται σε μια
σύντομη χρονικά περίοδο λίγων μηνών.
Αξιοποιώντας τα αναρίθμητα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της χώρας μας, την αυθεν-
τικότητα και την ένταση των εμπειριών που
αυτά προσφέρουν στον ταξιδιώτη. Από την
άλλη, η επένδυση στη δημιουργία νέων ή
στην αναβάθμιση ήδη υφιστάμενων υπο-
δομών έχει τεράστια σημασία. Ωστόσο, δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο εκσυγχρονισμός
και το πέρασμα στη νέα εποχή για τον ελλη-
νικό τουρισμό δεν μπορεί να είναι ρεαλι-
στικά, αν δεν λαμβάνουν υπόψη τον αν-
θρώπινο παράγοντα.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνι-
στικότητα της τουριστικής βιομηχανίας και
να στερεωθεί σε γερές βάσεις για την αντι-
μετώπιση των προκλήσεων της νέας πραγ-
ματικότητας, είναι ανάγκη να θωρακίσουμε
τη θέση του εργαζομένου και του επιχειρη-
ματία του τουριστικού κλάδου. Σε αυτό το
πλαίσιο, η επιμόρφωση και διά βίου μάθη-
ση των δραστηριοποιούμενων ενός από
τους πλέον δυναμικούς κλάδους της παγ-
κόσμιας οικονομίας οφείλουν να αποτελέ-
σουν έναν από τους βασικούς πυλώνες πά-
νω στους οποίους θα οικοδομείται το όρα-
μά μας για έναν πραγματικά ανταγωνιστικό
και βιώσιμο ελληνικό τουρισμό. Για τον λό-
γο αυτό έχουμε λάβει τεχνική βοήθεια από
την ευρωπαϊκή επιτροπή και προχωράμε
σε μια αναλυτική αποτύπωση της κατάστα-
σης αλλά και των αναγκών για τη δημιουρ-
γία μιας τουριστικής ακαδημίας που θα πε-

ριλαμβάνει τις σχολές μας, παρέχοντας
επίσης ευκαιρίες ξενόγλωσσης εκπαίδευ-
σης. Και όλα αυτά στη χώρα όπου η φιλοξε-
νία είναι βασική πτυχή της καθημερινότη-
τάς μας.

Πώς σχεδιάζετε να εντάξετε τον τουρι-
σμό στις ευεργετικές προβλέψεις του
Ταμείου Ανάκαμψης; Υπάρχουν συγκε-
κριμένα projects που δρομολογούνται;
Το σχέδιο έργων που έχει καταθέσει συ-

νολικά η χώρα προκειμένου να χρηματο-
δοτηθούν μέσω του νέου Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα από
τα πλέον εμβληματικής σημασίας αναπτυ-
ξιακά προγράμματα για την υπέρβαση της
κρίσης και το πέρασμα σε μια περισσότερο
ελπιδοφόρα εποχή οικονομικής και κοινω-
νικής ευημερίας. Δεδομένης της σημασίας
της τουριστικής βιομηχανίας για την εθνική
μας οικονομία, το σχέδιο αυτό περιλαμβά-
νει έναν σημαντικό αριθμό έργων και επεν-
δύσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότη-
τας, τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω
ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Μάλι-
στα, ξεχωριστή έμφαση δίνεται στην προ-
ώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πλέγμα
στοχευμένων επενδύσεων σε έργα υποδο-
μής αλλά και προβολής. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος των 320 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανά-
καμψης για το υπουργείο Τουρισμού θα
διατεθεί σε έργα για τον ορεινό τουρισμό,
τον τουρισμό ευεξίας, τον γαστρονομικό
τουρισμό και αγροτουρισμό, τον καταδυτι-

κό τουρισμό, την ψηφιακή αναβάθμιση των
υπηρεσιών του ΕΟΤ, καθώς επίσης και τον
εκσυγχρονισμό της υποδομής τουριστικών
λιμένων και μαρίνων. Μέσω αυτών ο τουρι-
σμός μας εκσυγχρονίζεται και ενισχύεται
ποιοτικά. 

Ταυτόχρονα προωθείται η στροφή σε πε-
ριοχές του τουριστικού κλάδου που πα-
ρουσιάζουν σημαντικές και ανεξερεύνη-
τες, σε μεγάλο βαθμό, αναπτυξιακές προ-
οπτικές, όπως επίσης και η ένταση της
εξωστρέφειάς μας σε νέες μορφές τουρι-
σμού, οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν στη
νέα εποχή της παγκόσμιας τουριστικής
αγοράς. Έτερος σημαντικός πυλώνας των
έργων που έχει εντάξει το υπουργείο Του-
ρισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι αυτός
της εκπαίδευσης. Περισσότερα από 46
εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση
και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 20.000
απασχολούμενων στον ελληνικό τουρισμό.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο εκπαί-
δευσης που έχουμε υλοποιήσει και το
οποίο στοχεύει στην καρδιά του ζητήματος
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και
της ποιοτικής βελτίωσης του ελληνικού
τουρισμού. Διότι ο τουρισμός δεν είναι τί-
ποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από
τους ανθρώπους του.

Σας ανησυχεί το σφοδρό κύμα ακρίβει-
ας που δεν φαίνεται πως θα κοπάσει
σύντομα; Υπάρχουν πραγματικές δυνα-
τότητες ενίσχυσης από την κυβέρνηση
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από τη

στιγμή που επανέρχεται πλέον ο κανό-
νας της δημοσιονομικής ισορροπίας;
Παρακολουθούμε όλοι στενά την εξέλιξη

του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για
μια απερίγραπτη τραγωδία επί ευρωπαϊκού
εδάφους με τρομακτικές συνέπειες, τόσο
ανθρωπιστικές όσο και οικονομικές. Η
ενεργειακή κρίση και η συνολικότερη αύ-
ξηση των τιμών σε αγαθά, την οποία αναμέ-
νεται να βιώσει και η χώρα μας, αποτελούν
ένα ζήτημα που ξεπερνά τα δικά μας σύνο-
ρα αποτελώντας παγκόσμιο φαινόμενο. Η
κυβέρνησή μας έχει ήδη από πολύ νωρίς
δοκιμαστεί ως προς τα ανακλαστικά και την
υπευθυνότητά της στην αντιμετώπιση πρω-
τοφανών για την εποχή μας κρίσεων. Για την
αντιμετώπιση της πανδημίας διαθέσαμε σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις ένα από τα
πλέον γενναία πακέτα οικονομικών ενισχύ-
σεων, ύψους 43 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα
ασκεί παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των
νοικοκυριών των επιχειρήσεων και των
αγροτών από το βάρος των ήδη σοβαρών
ανατιμήσεων. Έχει ήδη διαθέσει πάνω από
2 δισ. ευρώ για τον σκοπό αυτό και είναι
αποφασισμένη να συνεχίσει.

Ήδη ο Έλληνας πρωθυπουργός πρότεινε
στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη δημιουργία
ενός ευρωπαϊκού Ταμείου για την αντιμε-
τώπιση της ενεργειακής κρίσης, με την
πρότασή του αυτή να τυγχάνει θετική υπο-
δοχή από τους εταίρους μας. Την ίδια στιγ-
μή σε εθνικό επίπεδο τίθεται σε εφαρμογή
ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός
για την εξασφάλιση των αναγκαίων αποθε-
μάτων φυσικού αερίου της χώρας αλλά και
τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου για
τη συνολική στήριξη της ελληνικής οικονο-
μίας και τη θωράκιση της κοινωνικής συ-
νοχής.«
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«Περισσότερα από 46 
εκατ. ευρώ θα διατεθούν
για την ενίσχυση και
την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων 20.000
απασχολουμένων.
Πρόκειται για το
μεγαλύτερο έργο
εκπαίδευσης που έχουμε
υλοποιήσει»



Η
χώρα οδεύει στην πλήρη ελευ-
θερία και ο υπουργός Υγείας
έκανε σαφές μιλώντας στον
ΣΚΑΪ πως «οι μάσκες θα βγουν

πολύ πιο γρήγορα από το τέλος Μαρτίου».
Το Πάσχα που έρχεται, όπως και το καλο-
καίρι θα είναι πολύ κοντά στην κανονικό-

τητα για τους εμβολιασμένους. Το μήνυμα
είναι σαφές. Όσο οι σκληροί δείκτες της
πανδημίας υποχωρούν, δηλαδή οι θάνα-
τοι, οι διασωληνωμένοι και οι ημερήσιες
εισαγωγές στα νοσοκομεία, τόσο η χώρα
θα μπορεί να κάνει πιο στέρεα βήματα για
την επόμενη μέρα. Επιθυμία του υπουρ-
γείου Υγείας είναι, όπως έχει ήδη γράψει
η «Political», να επιστρέψουν τα νοσοκο-
μεία στην παλιά τους λειτουργία.

Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, η κατά-
σταση θα χαλαρώσει για τους εμβολια-
σμένους και η χώρα από τις 15 Μαρτίου
και μετά θα κινείται σε μια μορφή κανονι-
κότητας. Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως
«μέχρι το φθινόπωρο η πανδημία θα βρί-
σκεται σε μεγάλο βαθμό σε φθίνουσα πο-
ρεία, πάμε για αποκλιμάκωση μέτρων, κα-
τά βάση για τους εμβολιασμένους», οπότε
είναι σαφές πως και οι ειδικοί προς εκεί
προσανατολίζονται.

Ήδη χθες Τετάρτη μετά τη συνεδρίασή
τους οι ειδικοί της Επιτροπής έδωσαν το

«πράσινο φως» για μη χρήση μάσκας σε
εξωτερικούς χώρους, εκεί όπου δεν
υπάρχει συνωστισμός, από το ερχόμενο
κιόλας Σάββατο και όχι από την Καθαρά
Δευτέρα και μετά, όπως ήταν η αρχική
εκτίμηση. Παραμένει η ισχυρή σύσταση
για χρήση μάσκας όπου υπάρχει συγχρω-
τισμός. Παράλληλα, οι ειδικοί είπαν «ναι»
στην πληρότητα στο 100% στα ΜΜΜ, φυ-
σικά με υποχρεωτική χρήση μάσκας,
όπως προβλέπεται, για όλους τους επι-
βαίνοντες.

Κάτω από 400 διασωληνωμένοι
Χθες πάντως στη χώρα καταγράφηκαν

15.557 νέα κρούσματα και 57 θάνατοι, ο
ένας θάνατος μάλιστα αφορά νέο στην

ηλικιακή ομάδα 20-29 ετών. Οι διασωλη-
νωμένοι είναι 399, οι 112 από αυτούς
ανεμβολίαστοι. Στην Αττική καταγράφη-
καν 5.442 κρούσματα, 1.586 στη Θεσσα-
λονίκη και 911 στο Ηράκλειο. Ο δείκτης
μεταδοτικότητας της εβδομάδας, το γνω-
στό Rt, είναι στο 0,93%, ενώ το ποσοστό
θετικότητας όλων των τεστ στο 2,08%. Οι
περιοχές με τα μεγαλύτερα ποσοστά θετι-
κότητας επί των τεστ είναι η Ιθάκη, η Κάρ-
παθος και η Σάμος. Τα παιδιά κινούνται σε
γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα και
αποτελούν το 31% του συνόλου των κρου-
σμάτων.

Η παραλλαγή Όμικρον δίνει ακόμη
υψηλούς αριθμούς καθημερινών κρου-
σμάτων, όμως δεν ανησυχεί ιδιαίτερα

αφού η κατάσταση στα νοσοκομεία μας
καλυτερεύει και οι διασωληνωμένοι έπε-
σαν κάτω από τους 400, αριθμός πιο δια-
χειρίσιμος σε σχέση με τους προηγούμε-
νους μήνες. Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΔΥ
τονίζει πως ενώ τα ποσοστά κρουσμάτων
BA.2 (Όμικρον 2) αυξάνονται, ο συνολικός
αριθμός κρουσμάτων του κορονοϊού παγ-
κοσμίως εξακολουθεί να ακολουθεί πτω-
τική τάση. Παράλληλα, με τα έως τώρα δε-
δομένα η αρχική μόλυνση με την υποομά-
δα BA.1 της Όμικρον παρέχει ισχυρή προ-
στασία έναντι επαναμόλυνσης με στελέχη
υποομάδας BA.2 (Όμικρον 2). 

Tα επόμενα βήματα
Μπορεί τα φώτα να είναι στραμμένα

στον πόλεμο της Ουκρανίας, όμως το θέμα
της επιδημίας εξακολουθεί να απασχολεί
τους επιστήμονες. Παρουσία του καθηγη-
τή Σωτήρη Τσιόδρα και του προέδρου του
ΕΟΔΥ Θεοκλή Ζαούτη, έγινε σύσκεψη του
υπουργού Υγείας και της αναπληρώτριας
υπουργού Υγείας με τη διευθύντρια του
ECDC Dr Andrea Ammon, όπου συζητή-
θηκαν τα επόμενα βήματα για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, καθώς η Ευρώπη
θα είναι σε ετοιμότητα σε μια μελλοντική
υγειονομική πρόκληση.
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Ένα ακόμη βήμα
αποκλιμάκωσης έγινε χθες -
Πλεύρης: «Πάσχα κοντά
στην κανονικότητα»

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Ξεκινά πιλοτικά το πρόγραμμα αντικατάστασης ΕΔΧ ΤΑ-
ΞΙ αυτοκινήτων εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με
επιβατηγά οχήματα από έξι έως εννέα θέσεων. Η απόφα-
ση λαμβάνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής πρό-
βλεψης που υπάρχει στον νόμο 4850/2021 μετά τη δια-
βούλευση του υφυπουργού Μεταφορών με την Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου και τους εκπροσώπους των Επαγ-
γελματικών Σωματείων των Ιδιοκτητών ΕΔΧ.

Ως προς το ποσοστό των ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα
οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήμα-
τα από έξι έως εννέα θέσεων σε κάθε έδρα της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, καθορίζεται βάσει του αριθμού των
ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων που έχουν άδεια κυκλοφορίας σε
κάθε ένα από τα νησιά:

• 100% σε αυτές τις έδρες που έχουν έως και δέκα άδει-
ες κυκλοφορίας ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκίνητων. 

• 40% σε αυτές τις έδρες που έχουν από έντεκα έως και

σαράντα άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτο-
κίνητων.

• 30% σε αυτές τις έδρες που έχουν περισσό-
τερες από σαράντα μία άδειες κυκλοφορίας
ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκίνητων.

Ως προς την επιλογή δικαιούχων, δικαίωμα
υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες
ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων που έχουν έδρα σε διοι-
κητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου και η επιλογή γίνεται μέσα από
ηλεκτρονική κλήρωση.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, θα κληθούν οι ενδιαφερό-
μενοι να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Με-
ταφορών της περιφέρειας, εντός έξι εβδομάδων, για την
αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών, σε άδειες κυ-
κλοφορίας ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι έως εννέα θέ-
σεων της αυτής έδρας.

«Μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών από
την ψήφιση του νόμου, στον οποίο ενσωματώ-
θηκε η σχετική πρόβλεψη, τίθεται σε εφαρμο-
γή το πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης
των ταξί σε εννιαθέσια και εξαθέσια στο Νότιο
Αιγαίο, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των
αυτοκινητιστών. Σκοπός μας είναι να αναβαθ-
μιστούν οι υπηρεσίες μεταφορών, κατά προ-
τεραιότητα σε περιοχές της χώρας με υψηλή
τουριστική κίνηση, και ταυτόχρονα να δοθεί η

δυνατότητα στους επαγγελματίες να αναπτύξουν περαιτέ-
ρω τη δραστηριότητά τους», δήλωσε ο υφυπουργός Με-
ταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Οι δικαιούχοι των αδειών δύνανται εντός προθεσμίας
έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτής να ταξινο-
μήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία αυτό το αυτοκίνητο.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Το Σάββατο πετάμε τις μάσκες… έξω

Από το Ν. Αιγαίο ξεκινά πιλοτικά η αντικατάσταση των ταξί με επιβατηγά οχήματα
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Με αργό ρυθμό -για την αποφυγή ακόμη και κάποιου μι-
κρού λάθους- και με σιγή ιχθύος προχωράει η έρευνα του
Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής για τους μυστη-
ριώδεις θανάτους των τριών κοριτσιών από την Πάτρα. Πη-
γές της ΕΛΑΣ σχολίαζαν στην «Political» ότι «οι καταθέ-
σεις που λαμβάνονται ήδη είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την
υπόθεση. Τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές - ιστο-
λογικές εξετάσεις της 9χρονης θα αργήσουν και άλλο
(έχουν αποσταλεί δείγματα στο εξωτερικό) και δεν είναι
βέβαιο ότι θα μας δώσεις τις απαντήσεις που ψάχνουμε:
είτε επειδή δεν υπήρξε εξωγενής παράγοντας που οδήγη-
σε στον θάνατο είτε επειδή αυτός δεν θα μπορεί να εντοπι-
στεί επιστημονικά».

«Κλειδί» για την αστυνομική έρευνα είναι τα μυστηριώ-
δη επεισόδια με την υγεία των δύο κοριτσιών που νοση-

λεύτηκαν σε νοσοκομεία, επεισόδια που σημειώνονταν
πάντα εν τη απουσία γιατρών ή νοσηλευτών. Αίσθηση προ-
καλεί η δήλωση γιατρού που παρακολουθούσε την 9χρονη

Τζωρτζίνα, ότι «αυτό το παιδί θα “δικαιούνταν” να έχει προ-
βλήματα, όμως είναι αρκετά περίεργο ότι τα εμφάνισε αιφ-
νιδίως, έπειτα από μήνες που ήταν στο σπίτι και δεν έκανε
απολύτως τίποτα. (...) Ξαφνικά μπαίνοντας στο νοσοκομείο
αρχίζει να κάνει τέτοιου είδους επεισόδια, τα οποία δεν
σταμάτησαν με τα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Αυτό είναι πε-
ρίεργο. Όπως είναι περίεργο το γεγονός ότι αυτά τα επει-
σόδια δεν καταγράφηκαν ποτέ στη ΜΕΘ Παίδων».

Στην Ασφάλεια Αττικής είναι πεπεισμένοι πως είτε από
τα αποτελέσματα των εξετάσεων είτε από τις καταθέσεις
θα ξεκαθαρίσει αν οι τρεις θάνατοι οφείλονται σε εγκλη-
ματικές ενέργειες, ενώ δεν έχουν διαφύγει κάποια «πε-
ρίεργα» μοτίβα που έχουν να κάνουν με ημερομηνίες και
γεγονότα...

Παπ. 

Πάτρα: Τα... αιφνίδια επεισόδια της Τζωρτζίνας και οι καταθέσεις-κλειδί

Της Σοφίας Σπίγγου

Π
ρόσωπο με πρόσωπο με τον
πρώτο νεαρό άνδρα που τον έχει
καταγγείλει για βιασμό αναμέ-
νεται να βρεθεί σήμερα ο Δημή-

τρης Λιγνάδης στην αίθουσα του Μεικτού
Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου θα ξεκινήσει
έπειτα από δύο «άκαρπες» συνεδριάσεις η
δίκη του.

Συνολικά τέσσερις νεαροί άνδρες έχουν
καταγγείλει τον γνωστό σκηνοθέτη για βια-
σμό, ενώ σήμερα στο βήμα του μάρτυρα θα
ανέβει ένας 27χρονος που ζει στη Σουηδία
και βρίσκεται στην Ελλάδα για να καταθέ-
σει σε βάρος του. Το φερόμενο ως θύμα
του σκηνοθέτη έχει καταγγείλει ότι βιάστη-
κε το 2010, όταν ήταν σε ηλικία 15 ετών, και
περιγράφει ότι ανέπτυξαν φιλική σχέση
εξαιτίας της επιθυμίας του νεαρού τότε
αγοριού να γίνει ηθοποιός. Σύμφωνα με
όσα περιγράφονται στο παραπεμπτικό
βούλευμα, σε συνάντησή τους στα τέλη Αυ-
γούστου του 2011 ο ηθοποιός μαζί με τον
ανήλικο και δύο φίλους του βρέθηκαν στο
σπίτι του. 

Μόλις η υπόλοιπη παρέα αποχώρησε, «ο
Λιγνάδης τον ρώτησε αν είχε ποτέ ολοκλη-
ρωμένη σχέση με το αντίθετο φύλο και όταν
του απάντησε αρνητικά, άρχισε να τον χαϊ-
δεύει στην περιοχή του γεννητικών οργά-
νων πάνω από το παντελόνι, λέγοντάς του να
ηρεμήσει και ότι αυτό είναι κάτι που συμ-
βαίνει μεταξύ ηθοποιών αλλά και επιβάλλε-
ται γιατί πρέπει να έχουν ανοιχτό μυαλό για
να ανταποκριθούν στις ανάγκες τού κάθε
ρόλου τους. Ο ανήλικος δεν αντέδρασε και
έτσι ο κατηγορούμενος συνέχισε».

Ξανακέρδισε την εμπιστοσύνη του
Όταν λίγο αργότερα ο νεαρός διέκοψε

την επαφή τους λέγοντάς του ότι δεν εν-
διαφέρεται γιατί του αρέσουν τα κορίτσια,

ο σκηνοθέτης δεν έδειξε να ενοχλείται,
τον αποχαιρέτησε και έφυγε. Κρίνοντας
πως η κατάσταση είχε ξεκαθαρίσει μετα-
ξύ τους, ο ανήλικος κάλεσε τον ηθοποιό
κάποιους μήνες αργότερα στο σπίτι του,
όπου βρισκόταν και πάλι με φίλους του,
με τον Δημήτρη Λιγνάδη να εμφανίζεται
«κερδίζοντας ξανά την εμπιστοσύνη του
θύματος, το οποίο βλέποντας την αλλαγή
στη συμπεριφορά του πείστηκε ότι αυτό
που είχε συμβεί ανάμεσά τους δεν ήταν
κάτι σοβαρό και έτσι ξεκίνησε πάλι να επι-
κοινωνεί μαζί του στο facebook, εκφρά-
ζοντας την επιθυμία να ασχοληθεί επαγ-

γελματικά με τον καλλιτεχνικό χώρο». Λί-
γο καιρό αργότερα, όπως περιγράφουν
στο βούλευμα οι δικαστές, «ο κατηγορού-
μενος κάλεσε το θέμα στο διαμέρισμά του
για να συζητήσουν για το επαγγελματικό
του μέλλον. Όταν πήγε ο ανήλικος τού
πρόσφερε (…) αλκοόλ και τσιγάρο με ιν-
δική κάνναβη, το οποίο ο ίδιος το δέχτηκε
ανενδοίαστα, καθώς είχε ξαναδοκιμάσει.
Αυτήν τη φορά η αντίδραση του οργανι-
σμού του ήταν διαφορετική, καθώς, όπως
περιγράφει ο ίδιος, ένιωσε να ζαλίζεται
και να χάνει τις αισθήσεις του. Ο κατηγο-
ρούμενος εκμεταλλευόμενος την ανικα-

νότητά του να αντισταθεί τον εξανάγκασε
σε ερωτικές πράξεις. Αμέσως μετά ο ενή-
λικος έχασε τις αισθήσεις του και όταν ξύ-
πνησε την επόμενη μέρα βρήκε το παντε-
λόνι και το εσώρουχό του πεταμένα στη
βεράντα».

Ο Λιγνάδης απέναντι
στο πρώτο «θύμα»

Με τον 27χρονο που
κατήγγειλε τον βιασμό του
ξεκινάει σήμερα η δίκη 
του γνωστού σκηνοθέτη 



Ηράκλειο Κρήτης

Κηρύχτηκε σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έκανε δεκτό τελικά
το αίτημα του Δήμου Ηρακλείου και κήρυξε σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης τη Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη, τις Δημοτικές Κοι-
νότητες του 2ου
Ανατολικού Διαμε-
ρίσματος, του 3ου
Δυτικού Διαμερί-
σματος, του 4ου Νό-
τιου Διαμερίσματος,
Βασιλειών, Βουτών,
Δαφνών, Σκαλανίου
και Σταυρακίων, και
των Δημοτικών Ενο-
τήτων Ηρακλείου,
Νέας Αλικαρνασ-
σού και Παλιανής. Ο δήμος αιτήθηκε την κήρυξη σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, καθώς οι έλεγχοι από τα κλιμάκια της Διεύθυν-
σης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑ-
ΕΦΚ) και των υπηρεσιών του δήμου διαπίστωσαν εκτεταμένες ζη-
μιές, κυρίως σε ιδιωτικά κτίρια, από την ισχυρή σεισμική δόνηση
του περασμένου Σεπτεμβρίου.

ΟΤΑ

Πρόσκληση για παρεμβάσεις 
δημόσιων χώρων 

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης,
ύψους 203.921.568,63 ευρώ πλέον ΦΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Ανάκαμψης για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη
βελτίωση του δημόσιου χώρου» εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας. Η πρόσκληση απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ και
Β’ Βαθμού, στις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες / Οργανισμούς
ΟΤΑ (ΑΑΟΤΑ) και σε κάθε δημόσιο φορέα / υπηρεσία που νομιμο-
ποιείται βάσει των αρμοδιοτήτων του να συμμετάσχει. Οι προτά-
σεις που θα υποβληθούν αφορούν τη χρηματοδότηση των δι-
καιούχων για παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό
απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων.

Το «Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών», την ύψιστη διάκριση

της ελληνικής πρωτεύουσας, απένειμε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας

Μπακογιάννης στον πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ. Σε ειδική τελετή

που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ο κ. Μπακογιάννης υπο-

δέχθηκε «μια χαρισματική προσωπικότητα, έναν άνθρωπο με όραμα»,

όπως χαρακτήρισε τον πρόεδρο του Ισραήλ. «Είμαστε δύο έθνη με μακραί-

ωνη ιστορία, που ταξιδεύουν ανά τους αιώνες σε διαρκή διάλογο, αέναη

ώσμωση, συνύπαρξη και εντέλει συμβίωση», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων,

καλωσορίζοντας τον Ιτσχάκ Χέρτζογκ στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του Ισραήλ

υπογράμμισε ότι «η Αθήνα είναι η πόλη η οποία φέρει τις πιο σημαντικές

αξίες για ολόκληρη την ανθρωπότητα».

Νότιο Αιγαίο

Ενιαίο νησιωτικό
διεκδικητικό πλαίσιο
με τα Ιόνια για
οικονομικούς πόρους

Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε να
προχωρήσει «στο χτίσιμο ενός ενιαίου
διεκδικητικού πλαισίου με τις άλλες νη-
σιωτικές ΠΕΔ (Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη και Ιό-
νια Νησιά) για την ενίσχυση των κριτηρίων
που αφορούν τη νησιωτικότητα, την κατα-
νομή των ΚΑΠ της Αυτοδιοίκησης, με στό-
χο τη σημαντική αύξηση των οικονομικών
πόρων για τα νησιά. Προς τούτο, πραγματο-
ποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ Νο-
τίου Αιγαίου, υπό την προεδρία του δημάρ-
χου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη, με την
παρουσία του συνόλου των δημάρχων των
νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Στη συνεδρία-
ση αποφασίστηκε: Το χτίσιμο ενός ενιαίου
διεκδικητικού πλαισίου με τις άλλες νη-
σιωτικές ΠΕΔ (Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη και Ιό-
νια Νησιά). Η ανάθεση στην ΕΕΤ ΑΑ εκπό-
νησης επιστημονικής μελέτης, για τη σύν-
ταξη σχετικής πρότασης με τεχνικο-οικο-
νομική τεκμηρίωση, ενόψει σχετικού θε-
ματικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα γίνει
τους επόμενους μήνες. Αίτημα για επανα-
προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών
ακινήτων με καθιέρωση ρήτρας παραμε-
θορίου νησιωτικότητας.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πελοπόννησος

Αρχές Ιουλίου ανοίγει
η διώρυγα στον Ισθμό 
της Κορίνθου

Μέχρι και τα τέλη Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα
τα έργα εκατέρωθεν της διώρυγας στον Ισθμό της Κορίν-
θου, όπως διαβεβαίωσε η Περιφερειακή Αρχή Πελοπον-
νήσου. Προς τούτο, η περιφέρεια έχει έτοιμη τη σχετική
μελέτη για την κατασκευή πεζόδρομου στη δυτική πλευ-
ρά του καναλιού με υποδομές και για την πρόσβαση ατό-
μων με αναπηρία, καθώς και φωτισμό. Επιπλέον, η περι-
φέρεια αναλαμβάνει τη φιλοτέχνηση της προτομής του
Χαρίλαου Τρικούπη, επί πρωθυπουργίας του οποίου κα-
τασκευάστηκε η διώρυγα. Από την πλευρά του, το Υπερ-
ταμείο θα παρουσιάσει μέσα στον Μάιο το μάστερπλαν
για τη χωροθέτηση δυο μαρίνων για σκάφη και τις ανα-
γκαίες υποδομές για τον ανεφοδιασμό τους και τη γενι-
κότερη περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Τα
ανωτέρω συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη που είχε ο οι-
κείος περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με τον Γρηγό-
ρη Δημητριάδη, διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΕΣΥΠ (Ελ-
ληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας), γνωστής
ως Υπερταμείο.
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Η ύψιστη διάκριση της ελληνικής πρωτεύουσας 
στον πρόεδρο του Ισραήλ



Α
πό το 2012 ως το 2021 δόθηκαν συ-
νολικά στους δήμους για τη διαχεί-
ριση και φιλοξενία των ζώων συν-

τροφιάς 2.895.000 ευρώ, όταν μόνον το
2021 οι δαπάνες των δήμων για αυτόν τον
σκοπό ανήλθαν σε 22.600.000 ευρώ. Τα πα-
ραπάνω στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η
ΚΕΔΕ, τονίζοντας την ανάγκη να δοθούν τα
απαραίτητα χρήματα για τη διασφάλιση κα-
τάλληλων συνθηκών για τη φιλοξενία και
ευζωία των ζώων συντροφιάς. «Το ζήτημα
της διαχείρισης και φιλοξενίας των ζώων
συντροφιάς επιβαρύνει τους προϋπολογι-
σμούς των δήμων με πολλά εκατομμύρια
ευρώ σε ετήσια βάση. Από τα χρήματα αυ-
τά, το κεντρικό κράτος επιστρέφει πολύ μι-
κρό ποσοστό στους δήμους, με αποτέλε-
σμα να στερούμαστε πολύτιμους πόρους
που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε για την

εκτέλεση έργων απαραίτητων για τις πό-
λεις μας και τους πολίτες των τοπικών μας
κοινωνιών ή την ευζωία των τετράποδων
φίλων μας», αναφέρει η ΚΕΔΕ. Την ίδια
στιγμή, όπως επισημαίνεται, οι δήμοι, το
αιρετό και υπαλληλικό τους προσωπικό
καλούνται να ασκήσουν μια αρμοδιότητα
με τεράστια ευθύνη απέναντι σε ανθρώ-
πους αλλά και τα αδέσποτα ζώα συντρο-
φιάς, ενώ το κεντρικό κράτος διαθέτει ελά-
χιστα χρήματα για τον σκοπό αυτό. Για τους
παραπάνω λόγους η ΚΕΔΕ ζητά να δοθούν
στους δήμους τα χρήματα που απαιτούνται
για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών
φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς
σε κάθε δήμο, να καλυφθεί το λειτουργικό
κόστος των υποδομών αυτών σε μόνιμη και
σταθερή βάση, καθώς και να υπάρξουν αλ-
λαγές και διορθώσεις στο νομικό πλαίσιο. 

Ανακατασκευάζεται το Παπαστράτειο
Ξεκινά και επίσημα το έργο εκσυγχρονι-

σμού και συντήρησης του ιστορικού κλειστού
γυμναστηρίου Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ»,
γνωστό και ως Παπαστράτειο. Πρόκειται για το
μεγαλύτερο αθλητικό έργο το οποίο γίνεται
στον Πειραιά μετά το ΣΕΦ και είναι προϋπολο-
γισμού 7.189.471,42 ευρώ. Ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, παρουσία και του
υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη, υπέγραψε με την εκπρό-
σωπο της αναδόχου εταιρείας τη σύμβαση ανακατασκευής. Όπως τόνισε ο κ. Πατούλης: «Η
υπογραφή της σύμβασης αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον Πειραιά, για τον αθλητισμό
και για την Περιφέρεια Αττικής. Ύστερα από πολλά χρόνια αναμονής, οι Πειραιώτες και όλοι
οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο-
πρότυπο στην Αττική». Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2024. 

Ολοκληρώθηκε 
η α’ φάση 
των διαγωνισμών

Ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά,
στην προσπάθεια για πράσινη δια-
χείριση των απορριμμάτων στην
Αττική και εφαρμογή των κανόνων
της κυκλικής οικονομίας, έγινε
μετά την απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Ενιαίου Δια-
βαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Ατ-
τικής (ΕΔΣΝΑ) να εγκρίνει το πρα-
κτικό, με το οποίο ολοκληρώθηκε η
πρώτη φάση των δύο εν εξελίξει
διαγωνισμών για την κατασκευή
και λειτουργία δύο νέων μεγάλων
υποδομών επεξεργασίας στερεών
αποβλήτων, συνολικού προϋπολο-
γισμού 640 εκατ. Πρόκειται για δύο
διαγωνισμούς ΣΔΙΤ με τη μέθοδο
του ανταγωνιστικού διαλόγου,
στους οποίους συμμετέχουν πέντε
μεγάλοι όμιλοι, γεγονός που εγ-
γυάται την επιτυχή ολοκλήρωση
της διαδικασίας. Οι διαγωνισμοί
που διεξάγονται για πρώτη φορά
στην Αττική, αφορούν τις υποδο-
μές «Μονάδα Επεξεργασίας Απο-
βλήτων (ΜΕΑ) του Κεντρικού Πάρ-
κου Κυκλικής Οικονομίας της Ατ-
τικής» και «Μονάδα Επεξεργασίας
Στερεών Αποβλήτων του Πάρκου
Κυκλικής Οικονομίας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πειραιά».

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
από αυτούς που είχαν πρωτο-
στατήσει στον αγώνα για τη μη
μεταφορά του καζίνου της Πάρ-
νηθας, δηλώνει ιδιαίτερα απαι-
σιόδοξος για τη νέα φάση αγώνα
που ξεκινά; Κάποιοι λένε ότι
έχει παίξει ρόλο η πληροφορία
για το ποιες εταιρείες ανέλαβαν
το έργο, γεγονός που δείχνει ότι
δεν υπάρχουν και πολλά περι-
θώρια για ματαίωση της μεταφο-
ράς στο κλεινόν άστυ… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Μετασχηματίζεται 
ο Ασπρόπυργος 
Η εμβάθυνση της συνεργασίας μετα-
ξύ Δήμου Ασπροπύργου και Περιφέ-
ρειας Αττικής, καθώς και η εξεύρεση
κατάλληλων χρηματοδοτικών εργα-
λείων για ένα πλέγμα ουσιωδών έρ-
γων, κυρίως έργων υποδομής, που θα
αλλάξουν ριζικά το προφίλ της πό-
λης, ήταν τα βασικά θέματα στη συ-
νάντηση του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη με τον δήμαρχο Νί-
κο Μελετίου. Μεταξύ άλλων έγινε
λόγος για την ανέγερση του Β’ Γενι-
κού Λυκείου, την ολοκλήρωση του
Μητροπολιτικού Πάρκου Θριασίου,
την κατασκευή αποχέτευσης όμ-
βριων υδάτων στην παραλία Ασπρο-
πύργου και τη στρατηγική συνεργα-
σία του Attica TV με την περιφέρεια.
Όπως επισήμανε ο κ. Μελετίου: «Η
Δημοτική Αρχή έχει συντάξει αλλε-
πάλληλα γνωμοδοτικά έγγραφα πως
με το συγκεκριμένο πλέγμα έργων
θα μετασχηματιστεί πλήρως ο
Ασπρόπυργος σε μια σύγχρονη, 
βιώσιμη πόλη».

Αποδέχθηκε 
τις προτάσεις  
Η αναβάθμιση του Γενικού Νομαρ-
χιακού Νοσοκομείου Δυτικής Ατ-
τικής «Η Αγία Βαρβάρα» και των
ΤΟΜΥ ήταν το βασικό θέμα της συ-
νάντησης που είχε ο δήμαρχος
Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος
με την αναπληρώτρια υπουργό
Υγείας Μίνα Γκάγκα. Ο κ. Μίχος εί-
χε την ευκαιρία να παρουσιάσει
στην υπουργό τις προτάσεις του,
ενώ από την πλευρά της η κυρία
Γκάγκα τις αποδέχθηκε στο σύνο-
λό τους και διαβεβαίωσε για την
πρόθεση του υπουργείου να ανα-
βαθμίσει κατά το μέγιστο δυνατό
τη λειτουργία του νοσοκομείου και
των υπηρεσιών υγείας στην πόλη.

ΚΕΔΕ 
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Ζητείται ενίσχυση 
για τα αδέσποτα 



Π
εραιώθηκε η κύρια ανάκριση για την υπόθεση της
24χρονης που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε
πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης τα ξημερώ-

ματα της Πρωτοχρονιάς. Η 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονί-
κης ολοκλήρωσε την έρευνά της και ο δικαστικός φάκελος
αναμένεται να περάσει στα χέρια εισαγγελέα, που θα υποβά-
λει πρόταση προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Οι δικα-
στές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης θα
αποφανθούν εν συνεχεία για την παραπομπή της υπόθεσης
στο ακροατήριο.

Τις τελευταίες μέρες κλήθηκε να καταθέσει στην ανακρί-
τρια καθηγητής τοξικολογίας του ΑΠΘ, που ορίστηκε πραγμα-
τογνώμονας για την υπόθεση. Κατά πληροφορίες, έδωσε δι-
ευκρινίσεις για το περιεχόμενο των εργαστηριακών εξετάσε-
ων που διενεργήθηκαν τόσο στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλο-

νίκης όσο και στο εξειδικευμένο εργαστήριο του Πανεπιστη-
μίου της Βέρνης. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις, που περιλαμ-
βάνονται στη δικογραφία, φέρονται να ήταν αρνητικές σε ναρ-
κωτικές ουσίες, ενώ ελάχιστη ήταν η ποσότητα αλκοόλης που
ανιχνεύθηκε στα εξετασθέντα δείγματα ούρων.

Στην ίδια δικογραφία περιλήφθηκε επίσης έκθεση παρατη-
ρήσεων επί του πορίσματος, την οποία συνέταξε τεχνικός
σύμβουλος για λογαριασμό της 24χρονης. Κατά πληροφο-
ρίες, από την πλευρά της καταγγέλλουσας δεν υποβλήθηκε
αίτημα για διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων στο τριχωτό
της κεφαλής. Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση κατηγορεί-
ται ένας 27χρονος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική
δίωξη για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση της παθού-
σας και μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με πε-
ριοριστικούς όρους. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

Ο Μάρτιος μπήκε και εμείς στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε να
μάθουμε την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο
briefing των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρό-
σωπο Γιάννη Οικονόμου. Η μέρα στην οποία έχουν καταλήξει,

σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι Παρασκευή και σίγουρα θα
είναι πριν από την Παρασκευή της 25ης Μαρτίου. Αυτό που μέ-
νει τώρα να διευθετηθεί είναι το τεχνικό κομμάτι, προκειμένου
να δοθεί το πράσινο φως και για την επιλογή της ημερομηνίας.

Πριν από την 25η Μαρτίου θα γίνει το πρώτο briefing στην πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι συναντήσεις του
Χρήστου Σταϊκούρα

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται
ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας. Συναντήθηκε
με παραγωγικούς φορείς της
Βορείου Ελλάδος, συμμετείχε
στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη
του Ecofin, όπου υπουργοί Οι-
κονομικών της ΕΕ αποτίμησαν
τις εξελίξεις του πολέμου, ενώ
μίλησε στην πρωτοχρονιάτικη
εκδήλωση του Ελληνογερμα-
νικού Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου. Ακολου-
θεί πρόγευμα εργασίας με τον
πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ
του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Ελλάδος, ενώ θα συναντηθεί
με τον πρό-
εδρο και τα
μέλη του ΔΣ
του Εμπορι-
κού και Βιο-
μ η χ α ν ι κ ο ύ
Επιμελητη-
ρίου.

Το ευχαριστώ του
Ουκρανού πρέσβη 

«Σ’ ευχαριστώ, αγαπητή φίλη!
Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου
σε όλους τους ευρωβουλευτές
που υποστηρίζουν την Ουκρανία
σε αυτούς τους σκοτεινούς και-
ρούς. Μαζί, ως οικογένεια, είμα-
στε πιο δυνατοί», έγραψε στον λο-
γαριασμό του στο Twitter ο πρέ-
σβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα
Σεργκέι Σουτένκο για τη Μαρία
Σπυράκη. Μάλιστα ο κ. Σουτένκο
αναδημοσίευσε την ανάρτηση και
το βίντεο της ευρωβουλευτού της
ΝΔ-ΕΛΚ, όπου ο πρόεδρος της
Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
παρουσίασε διαδικτυακά την επι-
λογή της χώρας του να καταθέσει
αίτημα για την ένταξή της στην ΕΕ. 

Με κορονοϊό 
ο Θ. Καράογλου 
Θετικός στον κορονοϊό μαζί με τη
σύζυγό του βρέθηκε το πρωί ο Θεό-
δωρος Καράογλου, όπως έκανε
γνωστό ο ίδιος με ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Με
τη Γιώτα είμαστε “αυτοκόλλητοι”.
Μαζί στο σπίτι, μαζί στο γραφείο,
μαζί και στον κορονοϊό… Ο σημερι-
νός πρωινός προληπτικός έλεγχος
μας έδειξε θετικούς. Αυτό σημαίνει
ότι μέχρι την επόμενη Τρίτη μένου-
με στο σπίτι. Αμφότεροι είμαστε
τριπλά εμβολιασμένοι και τα όποια
συμπτώματα είναι ήπια. Οι επόμε-
νες ημέρες θα περάσουν με κατ’ οί-
κον σχεδιασμό, αρκετό διάβασμα
και… Netflix! Να προσέχετε».

Στα χέρια του εισαγγελέα η καταγγελία 
της 24χρονης για βιασμό της σε σουίτα

Οι χούλιγκαν στο τραπέζι
του δημοτικού συμβουλίου

Η οπαδική βία είναι το επόμενο θέμα που θα απα-
σχολήσει σε ειδική συνεδρίαση το δημοτικό συμ-
βούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του
ΔΣ Πέτρος Λεκάκης ανακοίνωσε πως σε συνεννόη-
ση με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
θα συζητηθούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος της
πόλης, ωστόσο προτεραιότητα έχει το θέμα της βίας
μετά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη.

Κυριάρχησε η συγκίνηση
στο πάρκο οπαδικής φιλίας 

Παρουσία των τριών βετεράνων ποδοσφαιριστών
του Άρη, του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ, Γιάννη Βένου,
Κώστα Αϊδινίου, Γιώργου Κούδα, αλλά και νεαρών
παικτών που φορούσαν τα διακριτικά σήματα των
ομάδων τους παραδόθηκε το πάρκο της αθλητικής
φιλίας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγκινημέ-
νος ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, είπε πως
φυτεύτηκαν τρεις ελιές στον χώρο, στη μνήμη του
Άλκη, του Τόσκο και του Νάσου, που θα θυμίζουν
πόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή αυτά τα παιδιά. 

«Λαϊκή Συσπείρωση»: Στο
επίκεντρο η σχολική στέγη 

Ένα ακόμη θέμα που πρότεινε η «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση» να συζητηθεί το προσεχές διάστημα στο δη-
μοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης είναι η σχολική
στέγη, κάτι που βρήκε σύμφωνο και τον πρόεδρο
του Σώματος. «Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει συζή-
τηση για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα», είπε ο Πέτρος
Λεκάκης. Μάλλον ήταν να μη γίνει η αρχή για το
2022 με τη δυσκολία εύρεσης κατοικίας και τα υψη-
λά ενοίκια στην πόλη… Τώρα θα ακολουθήσουν
πολλές ειδικές συνεδριάσεις.

Ο Λεκάκης προκάλεσε
αναταραχή με το λάθος 

Ένα στιγμιαίο… λάθος του προέδρου του ΔΣ Θεσ-
σαλονίκης προκάλεσε μια «αναταραχή» στους δη-
μοτικούς συμβούλους. Ο κ. Λεκάκης ανακοίνωσε
πως είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσουν την
επόμενη Δευτέρα. «Είναι Καθαρά Δευτέρα», πετά-
χτηκαν και είπαν κάποιοι σύμβουλοι. «Θα σας αφή-
σω να κάνετε Κούλουμα. Μην ανησυχείτε. Για τη με-
θεπόμενη Δευτέρα έλεγα», απάντησε ο πρόεδρος.
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Ο
ι αρνητικές προσδοκίες για την
πορεία των εταιρικών κερδών
λόγω του υψηλού πληθωρισμού
και της εκτόξευσης των τιμών

της ενέργειας αλλάζουν τους προσανατο-
λισμούς για τα μεγάλα χαρτοφυλάκια, τα
οποία μειώνουν τις θέσεις τους στις μετο-
χές και στρέφονται προς τα ομόλογα, μετα-
ξύ των οποίων και τα ελληνικά. 

Το δεκαετές
Από τη Δευτέρα έχει αρχίσει μια ση-

μαντική στροφή προς τα ομόλογα των
χωρών της Ευρωζώνης και γενικά της
Δύσης, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το
10ετές ελληνικό ομόλογο μετά το ενδο-
συνεδριακό υψηλό του 2,75% την περα-
σμένη εβδομάδα έχει προσγειωθεί κον-
τά στα επίπεδα του 2,4%. Σημαντικό ρόλο
προς τη στροφή αυτήν αποτελεί και το
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα δεν πρόκειται να προχωρήσει σε
αύξηση των επιτοκίων, ενώ θα καλύψει
πλήρως την Ελλάδα λόγω της έκτακτης
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Αυτό
σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να δέχε-
ται τα ελληνικά ομόλογα παρά το γεγονός
ότι η οικονομία μας δεν είναι σε επιλέξι-
μη επενδυτική βαθμίδα. Σημειώνεται ότι
φέτος το ελληνικό Δημόσιο προγραμμα-
τίζει να αντλήσει από τις αγορές το ποσό
των 12 δισ. ευρώ. 

Τα τελευταία 24ωρα
Τα τελευταία 24ωρα παρατηρείται ση-

μαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων δα-
νεισμού στη δευτερογενή αγορά, κάτι που
αφορά τόσο τις αναπτυγμένες οικονομίες
του πλανήτη όσο και τις προβληματικές και
υπερχρεωμένες. Σημειώνεται ότι το ελλη-
νικό δεκαετές ομόλογο πριν από έναν χρό-
νο βρισκόταν στο 0,91%, ενώ το υψηλό που
έχει καταγράψει μέσα στην τρέχουσα συγ-
κυρία της ρωσοουκρανικής διένεξης ήταν
στο 2,75%. Αντίστοιχα, το 7ετές ομόλογο
έχει υποχωρήσει στο 1,97%, όταν πριν από
μία εβδομάδα βρισκόταν στο 2,03% και
πριν από έναν χρόνο στο 0,44%. Το πενταε-
τές ομόλογο σημειώνει μέσα σε μια εβδο-
μάδα μικρή αποκλιμάκωση και διαμορφώ-
νεται στο 1,61% από 1,65%, ενώ πριν από
έναν χρόνο βρισκόταν στο 0,10%. 

Το τριετές
Από την άλλη πλευρά, χαρακτηριστική

είναι η περίπτωση του τριετούς ομολόγου,
το οποίο αποτελεί τον μοναδικό τίτλο που
παρουσιάζει άνοδο τα τελευταία 24ωρα με
επιτόκιο 1,08% έναντι 1,06% πριν από μια

εβδομάδα και -0,11% πριν από έναν χρόνο.
Για τους πιο μακροπρόθεσμους κρατικούς
τίτλους της Ελλάδας η κατάσταση παραμέ-
νει αμετάβλητη, καθώς το 15ετές ομόλογο
παραμένει στην περιοχή του 2,25%, ενώ
πριν από έναν χρόνο ήταν στο 1,22%. Το
20ετές ομόλογο διαπραγματεύεται με επι-
τόκιο 2,39%, ενώ πριν από έναν χρόνο ήταν
στο 1,37%. Μικρή διαφοροποίηση παρου-
σιάζει το 30ετές ομόλογο, το οποίο από το
2,95% πριν από μία εβδομάδα διαπραγμα-
τεύεται στο 2,91%, ενώ πριν από έναν χρόνο
βρισκόταν στο 1,58%. 

Η κάλυψη της ΕΚΤ
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-

σης παρακολουθεί με προσοχή τις εξελί-
ξεις στην αγορά των ομολόγων, ωστόσο
δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας
από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα παράσχει κάθε δυνατή κάλυ-
ψη στους ελληνικούς τίτλους για όσο χρο-
νικό διάστημα απαιτηθεί.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επίδομα παιδιού:
Άνοιξε η ηλεκτρονική
πλατφόρμα 
για τις αιτήσεις

Άνοιξε και λειτουργεί η ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα Α21, η οποία θα παρα-
μείνει ανοιχτή έως την 11η Μαρτίου,
σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργα-
νισμού Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παι-
διού μπορούν να υποβάλουν την αί-
τησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙ-
ΚΑ (www.idika.gr) ή μέσω του διαδι-
κτυακού τόπου www.opeka.gr, με τη
χρήση των προσωπικών κωδικών
πρόσβασης του δικαιούχου στο Ta-
xisnet. 

Για τη χορήγηση της δόσης του
πρώτου διμήνου 2022 θα ληφθούν
υπόψη τα εισοδήματα του φορολογι-
κού έτους 2020. Επίσης τον Ιούνιο
2022 για πρώτη φορά θα γίνει δια-
σταύρωση στοιχείων για όσα παιδιά
φοιτούν σε σχολείο. Έτσι, με δια-
σταύρωση στοιχείων μέσω της πλατ-
φόρμας https://myschool.sch.gr/ θα
διαπιστωθεί αν κάποιος είναι δι-
καιούχος.

Μέχρι την υποβολή της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος
έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό του δικαιούμενου πο-
σού τα εισοδήματα του φορολογικού
έτους 2020. Για να χορηγηθεί το επί-
δομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί
οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση
που έχει αποθηκευτεί προσωρινά
θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν
λαμβάνεται υπόψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώ-
τη δόση του επιδόματος παιδιού θα
καταβληθεί στις 31/03 (από τις 30 θα
φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ).
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Πού οφείλεται η στροφή των
επενδυτών - Σημαντική
αποκλιμάκωση των
επιτοκίων δανεισμού στη
δευτερογενή αγορά

Ευνοούνται από την κρίση 
τα ελληνικά ομόλογα! 



Κ
άθε μέρα που παρατείνονται οι
γεωπολιτικές εξελίξεις στο ου-
κρανικό μέτωπο, οι αγορές λαμ-

βάνουν όλο και πιο σοβαρά τις επιπτώ-
σεις και τα «απόνερα» των εξελίξεων
στην παγκόσμια οικονομία, με τις ανη-
συχίες να εντείνονται. Υπό αυτές τις
συνθήκες, οι εγχώριοι αναλυτές εκτι-
μούν ότι το κλίμα στο ΧΑ θα παραμείνει
εύθραυστο, ενώ θα συνεχιστούν οι πιέ-
σεις στις τραπεζικές μετοχές, αλλά και
σε μετοχές εισηγμένων που έχουν μο-
νάδες παραγωγής σε Ρωσία και Ουκρα-
νία, ή εισάγουν πρώτες ύλες από τις πα-
ραπάνω χώρες και οι οποίες αναμένε-
ται να ανατιμηθούν περαιτέρω. 

Τεχνικά για τον γενικό δείκτη, η επό-
μενη αποφασιστική στήριξη στις 855
μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 894 (εκθε-
τικός ΚΜΟ 200 ημερών), 902 (απλός
ΚΜΟ 200 ημερών), 907 (εκθετικός ΚΜΟ
30 εβδομάδων), 928 (εκθετικός ΚΜΟ 60

ημερών), 938 - 944 (gap), 950 και 964
μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφα-
λαιοποίησης, η επόμενη στήριξη στις
2.073 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 2.107
- 2.113, 2.129 - 2.132, 2.160 - 2.175 (συγ-

κλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 2.194
(εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2.228
- 2.231, 2.251 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημε-
ρών), 2.285, 2.305, 2.312, 2.371 και
2.384 μονάδες.

Alpha Asset Management:
Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η εταιρεία
Alpha Asset
Management
Μονοπρόσω-
πη Ανώνυμη
Εταιρεία Δια-
χειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανακοίνωσε
τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της, με απόφαση της από 25/02/2022
συνεδριάσεως αυτού, ως ακολούθως: α) Αλέ-
ξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, πρόεδρος, μη εκτε-
λεστικό μέλος, β) Παναγιώτης Αντωνόπουλος
του Δημητρίου, αντιπρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, γ) Χρήστος
Μποσόλης του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος,
δ) Νικόλαος Κουτσός του Γεωργίου, ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος, ε) Μαργαρίτα Κατσίμη
του Σπυρίδωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέ-
λος, στ) Ιωάννης Χαβελές του Γεωργίου, εκτελε-
στικό μέλος.

Διπλή διάκριση
για τη The Kompany

Η The Kompany απέσπασε 2 Silver βραβεία
στα Influencers Marketing Awards 2022 που
πραγματοποιήθηκαν για τρίτη χρονιά, με μεγάλο
αριθμό συμμετοχών, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Η βράβευση αφορά τις κατηγορίες
Best Multi-Platform Use for Influencer Marke-
ting για την καμπάνια «Pandora MΕ» της εται-
ρείας Pandora, και Best Covid-19 Response για
την υπηρεσία Drive-through Covid-19 Test του
Ομίλου της Ευρωκλινικής. Πρόκειται για δύο
πολύ επιδραστικές καμπάνιες Influencers Μar-
keting, διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά με κοι-
νό παρονομαστή το εξαιρετικό digital αποτύπω-
μά τους παρά την αστάθμητη συνθήκη της παν-
δημίας. Στην καμπάνια της εταιρείας Pandora,
το επικοινωνιακό ζητούμενο για τη The Kompa-
ny ήταν να υποστηρίξει το λανσάρισμα της
«Pandora ME» που αποτελεί τη νέα συλλογή κο-
σμημάτων του δανέζικου brand Pandora και
ένα από τα σημαντικότερα, μέχρι στιγμής, λαν-
σαρίσματα της εταιρείας παγκοσμίως.

Q&R: Παραιτήθηκε o αντιπρόεδρος
του ΔΣ Ν. Πασχαλάκης

Η εταιρεία Quality & Reliability γνωστοποίησε
ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της εταιρείας της 01/03/2022, ανακοι-
νώθηκε ότι το εκτελεστικό μέλος και αντιπρό-
εδρος του ΔΣ Νικόλαος Πασχαλάκης του Κων-
σταντίνου υπέβαλε την από 28/02/2022 έγγρα-
φη παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας και το ΔΣ αποφάσισε
να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση
της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του πα-
ραιτηθέντος μέλους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

H BAT Hellas, μέλος ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους
διεθνώς, της British American Tobacco plc, προχωρά στη
δημιουργία 150 νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Όπως
αναφέρει ανακοίνωση, οι καινούργιες θέσεις εργασίας, πα-
ρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον αυτή την περίοδο, έρ-
χονται σε συνέχεια των 200 θέσεων εργασίας στη διάρκεια
του 2021 που προήλθαν από τις σημαντικές επενδύσεις της
εταιρείας στην Ελλάδα στους τομείς της τεχνολογίας και της
καινοτομίας, που το θερμαινόμενο προϊόν καπνού glo και το
προϊόν ατμίσματος Vuse έφεραν στην ελληνική αγορά. Οι νέ-
ες θέσεις εργασίας ενισχύουν τις επενδύσεις του ομίλου
στην Ελλάδα και, παράλληλα, υπογραμμίζουν τον πολυετή
ρόλο της εταιρείας στη στήριξη της απασχόλησης στη χώρα.
Επιπλέον, η δημιουργία των 150 νέων θέσεων εργασίας ση-
ματοδοτεί τη δυναμική συνέχεια της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας της ΒΑΤ στην Ελλάδα.

Για τρίτη φορά επιλέχθηκε από τους «Financial Times» η ασφαλι-
στική εταιρεία Hellas Direct ως μία από τις χίλιες ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη. Στη «χρυσή» λίστα είχε πλα-
σαριστεί επίσης το 2019 και το 2021. Στη φετινή κατάταξη αξιολογή-
θηκε ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων μεταξύ 2017 και 2020.
Ανάμεσα στις χίλιες ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευ-
ρώπη βρίσκονται πέντε επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και τρεις
με έδρα την Κύπρο. Η FT 1000 συντάσσεται τα τελευταία έξι χρόνια
με βάση δεδομένα από τη Statista. Η διαδικασία ήταν ανοιχτή με δη-
μόσια πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους πιθανούς υποψηφί-
ους. Παράλληλα, η ίδια η Statista εντόπισε επιχειρήσεις στην Ευ-
ρώπη που θα μπορούσαν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό και τις
προσκάλεσε να συμμετάσχουν.

ΒΑΤ Hellas: 150 νέες θέσεις εργασίας 
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ΧΑ: Στους πωλητές ο πρώτος λόγος

H Ηellas Direct στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης



Πιστοποίηση ενεργειακής
απόδοσης για τη Μινέρβα

Η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης
αποτελεί πάγια προτεραιότητα της βιομηχανίας τροφί-
μων Mινέρβα, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτι-
κής για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της
δραστηριότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, η Mινέρβα προ-
χώρησε στην εφαρμογή και πιστοποίηση με το νέο πρό-
τυπο σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISO 50001:2018 για
τα εργοστάσια του Σχηματαρίου και των Ιωαννίνων, από
τον φορέα πιστοποίησης BM TRADA. Το νέο πρότυπο αν-
τικαθιστά το ISO 50001:2011 και παρέχει ένα αποτελε-
σματικό πλαίσιο για την καλύτερη χρήση της ενέργειας
και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Mermeren Kombinat: 
Αύξηση 78,45% στα κέρδη 

Σημαντική αύξηση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη της
Mermeren Kombinat AD Prilep κατά τη χρήση του 2021, με
την εταιρεία να εμφανίζει έσοδα από πωλήσεις ύψους
30.127.440 ευρώ, πράγμα που συνιστά αύξηση ύψους 36,1%
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
Το EBITDA για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμ-
βρίου 2021 είναι 18.708.458 ευρώ, σε σύγκριση με
11.099.837 ευρώ της ίδιας περιόδου του προηγούμενου
έτους, δηλαδή αυξημένο κατά 68,55%. Το καθαρό αποτέλε-
σμα μετά φόρων είναι θετικό, ύψους 14.796.375 ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 78,45% σε σύγκριση με τα κέρδη για την
ίδια περίοδο πέρυσι, ποσού 8.291.583 ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΜοU της Βίκος
με τον Δήμο Ιωαννιτών 

Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης
(ΜοU) υπέγραψε η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμ-
φιαλώσεων ΑΕ (Βίκος ΑΕ) με τον Δήμο Ιωαννιτών
για να στηρίξει την υποψηφιότητά του στο ευρω-
παϊκό πρόγραμμα «100 Ενεργειακά Ουδέτερες
και Έξυπνες Πόλεις» και τον φιλόδοξο στόχο να
καταστούν τα Ιωάννινα, σε πιλοτικό επίπεδο,
ενεργειακά ουδέτερη και έξυπνη πόλη. Η Βίκος
ΑΕ δεσμεύεται ότι θα σταθεί αρωγός και συμμέ-
τοχος στην προσπάθεια ενεργειακής μετάβασης
της πόλης των Ιωαννίνων στην κατεύθυνση μηδε-
νικών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και την
αποφυγή της ενεργειακής ανισότητας. Κοινός
στόχος είναι να υποστηρίξουν το δικαίωμα των
μελλοντικών γενιών των Ιωαννίνων να απολαύ-
σουν μία βιώσιμη πόλη.

Tο ΖΑΓΟΡΙ «Brand of the Year» 
Με 7 βραβεία διακρίθηκε το φυσικό μεταλλικό

νερό ΖΑΓΟΡΙ της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, στα Healthy Diet
Awards 2022, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 80 συνο-
λικά υποψηφιότητες. Η υψηλότερη διάκριση του
θεσμού, το Grand Award - Healthy Food & Bever-
age Brand of the Year, απονεμήθηκε στο φυσικό
μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, γεγονός που επιβεβαι-
ώνει, ακόμη μια φορά, την ιδιαίτερη αξία, το μέγε-
θος του φυσικού πλούτου και τη μοναδική του
σύνθεση. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ έλα-
βε επίσης τον τίτλο Platinum Award, ως η πιο υγι-
εινή επιλογή στην ευρύτερη κατηγορία των bev-
erages, ενώ στην κατηγορία του νερού κατέκτησε
την κορυφή, το Gold Award.

Στο ΔΣ της Endeavor Greece 
οι Οδ. Αθανασίου, 
Ντιν Ντακόλιας, Αλ. Μακρίδης

Διευρύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της En-
deavor Greece με την εκλογή τριών νέων μελών:
της Lamda Development, η οποία συμμετέχει ως
θεσμικό μέλος και εκπροσωπείται από τον CEO
της, Οδυσσέα Αθανασίου, του Ντιν Ντακόλια, co-
chief investment officer της Fortress Investment
Group LLC, και του Αλέξανδρου Μακρίδη, προ-
έδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας
Χρυσαφίδης ΑΕ. Όπως αναφέρει σχετική ανακοί-
νωση, οι σημαντικές αυτές προσθήκες σηματοδο-
τούν την επόμενη ημέρα του οργανισμού, ο οποίος
έχει παρουσία σε 40 χώρες και στην Ελλάδα λει-
τουργεί από το 2012 με στόχο την ενίσχυση του ελ-
ληνικού επιχειρείν και την ανάδειξη του ελληνι-
κού οικοσυστήματος στο εξωτερικό. 
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ΤτΕ: Μέρισμα 499,1 εκατ.
στο Ελληνικό Δημόσιο

Τέσσερα βραβεία για τη Eurolife FFH

Σε τέσσερις κατηγορίες διακρίθηκε κατά τη φετινή
διοργάνωση των Digital Finance Awards η Eurolife FFΗ,
αποσπώντας σε καθεμία το Gold Award. Συγκεκριμένα,
η εταιρεία ξεχώρισε στις κατηγορίες Best Use of Tech-
nology for Claims, Best Digital Initiative for Life, Best
Digital Initiative for Life Products και Best Digital Mar-
keting / Social Media Initiative, αποδεικνύοντας ότι
επενδύει με συνέπεια στις νέες τεχνολογίες και στην
καινοτομία, με στόχο να διευκολύνει τη ζωή και την κα-
θημερινότητα κάθε ανθρώπου που την εμπιστεύεται.

Ε
γκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 1ης
Μαρτίου 2022, οι ελεγμένες από τους ορκωτούς

ελεγκτές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της τράπε-
ζας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τα
συνολικά καθαρά έσοδα της τράπεζας για τη χρήση 2021
ανήλθαν σε 1.011,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα
προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 361,4 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη χρήσεως, κατόπιν της συνολικής επί-
δρασης των προβλέψεων, ύψους 2.620,9 εκατ. ευρώ,
κυρίως λόγω απελευθέρωσής τους συνεπεία της βελ-
τίωσης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ελληνικού
Δημοσίου, διαμορφώθηκαν σε 3.270,5 εκατ. ευρώ,
έναντι 661,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Το
Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη γενική
συνέλευση των μετόχων τη διανομή του προβλεπόμενου
μερίσματος προς τους μετόχους, τη δημιουργία, λόγω
των αβεβαιοτήτων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον
ειδικού αποθεματικού για χρηματοοικονομικούς κινδύ-
νους συνολικού ύψους 2.744,8 εκατ. ευρώ, την προσαύ-
ξηση του έκτακτου αποθεματικού κατά το ποσό των 13,3
εκατ. ευρώ και τη μεταφορά 499,1 εκατ. ευρώ στο Ελλη-
νικό Δημόσιο.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η λίστα του «Τίγρη»
Τ

ην Τρίτη, όταν η οικογένεια Μελισσανίδη
έπαιρνε στα χέρια της το 80% της ΠΑΕ ΑΕΚ
μετά τη σχετική έγκριση της Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), ο ηγέ-

της της ΑΕΚ πήρε την απόφαση να σταματήσει τη συ-
νεργασία με τον προπονητή Αργύρη Γιαννίκη και
ταυτόχρονα να δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του
προκειμένου να ψάξουν στην αγορά για τον αντικατα-
στάτη του. Χρέη προπονητή έχει στην ομάδα ο Σω-
κράτης Οφρυδόπουλος.

Ο Αργύρης Γιαννίκης διαδέχτηκε τον Σέρβο
Βλάνταν Μιλόγεβιτς τον περασμένο Οκτώβριο και
έμεινε στον πάγκο 23 ματς. Ξεκίνησε με νίκη 3-0
επί του Ατρομήτου στο ΟΑΚΑ και τελείωσε με τα-
πεινωτική ήττα 3-0 από τον Παναθηναϊκό στη Λεω-
φόρο. Και τι σύμπτωση... Ο Γιαννίκης απολύθηκε
την ίδια μέρα που απολύθηκε ο Μιλόγεβιτς από την
Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας.

Στόχος του Δημήτρη Μελισσανίδη είναι η ΑΕΚ

να μπει  στην ολοκαίνουργια  «ΟΠΑΠ Arena -
Αγια-Σοφιά» την προσεχή σεζόν με προπονητή
εγνωσμένης αξίας που θα οδηγήσει την ΑΕΚ στις
επιτυχίες. Κατά πληροφορίες, στη λίστα των αν-
θρώπων της ΑΕΚ υπάρχουν ονόματα προπονητών
που είναι… βαριά οικονομικά, κάποια λιγότερο
ακριβά αλλά και κάποια πιο προσιτά στο ελληνικό
βαλάντιο.

Από τα ονόματα της λίστας λείπει  αυτό του
Φερνάντο Σάντος, άλλοτε τεχνικού της Ένωσης
-επί εποχής Μάκη Ψωμιάδη-, του Παναθηναϊ-
κού και του ΠΑΟΚ. Ο Σάντος, ο πιο αγαπητός εν
Ελλάδι προπονητής, δεν πρόκειται να έρθει στην
ΑΕΚ, ακόμη και αν η εθνική Πορτογαλίας απο-
κλειστεί από τα μπαράζ με την Ιταλία και δεν τα-
ξιδέψει στο Μουντιάλ του Κατάρ. Είναι βέβαιο
ότι θα αναζητήσει ομάδα με μεγαλύτερο μέγε-
θος από εκείνο της ΑΕΚ.

Προπονητές η ετήσια τιμή των οποίων κυμαίνε-

ται στο 1 εκατ. ευρώ είναι από το «κάτω ράφι» της
Ευρώπης αλλά όχι και αποτυχημένοι, ειδικά ο
Πέτκοβιτς μετά τη μακρά του θητεία στην εθνική
Ελβετίας και ο γνωστός μας από τη θητεία του στον
Ολυμπιακό Μίτσελ.

Προσιτός στα οικονομικά δεδομένα της Ένωσης,
που φτάνουν μέχρι και το 1,5 εκατ. ευρώ τον χρό-
νο, είναι ο Ουκρανός Αντρέι Σεβτσένκο, θρυλική
ομορφή της Μίλαν, με θητεία στον πάγκο της εθνι-
κής Ουκρανίας. Οι απλησίαστοι είναι ο Μαρσέλο
Μπιέλσα που απολύθηκε από τη Λιντς, ο Φαβρ, ο
Μπενίτες και ο Εσπίριτο Σάντος. Όλοι οι προπονη-
τές της λίστας είναι ελεύθεροι, αφού έλυσαν τη
συνεργασία με τις ομάδες τους. 

Οι φτηνοί, ακριβοί 
και απλησίαστοι προπονητές

ΤΟΥ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Κλοντ Πιελ (Σεντ Ετιέν) 
Βέλικο Παούνοβιτς (Ρέντινγκ)
Βλάνταν Ίβιτς (Γουότφορντ)
Ρούι Βιτόρια (Σπαρτάκ Μ.)
Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς (Μπορντό)
Ντι Φραντσέσκο (Βερόνα)
Μίτσελ (Γρανάδα)

ΤΟΥ 1.5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Ρούντι Γκαρσιά (Λιόν)
Κίκε Σετιέν (Μπαρτσελόνα)
Πάουλο Φονσέκα (Ρόμα)
Ζεσούς Ζεσούς (Μπενφίκα)
Μανουέλ Μπάουμ (Σάλκε)
Αντρέι Σεβτσένκο (Τζένοα)

ΤΩΝ 2-3  ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Εσπίριτο Σάντος (Τότεναμ)
Λουσιέν Φαβρ (Ντόρτμουντ)
Ραφαέλ Μπενίτες ( Έβερτον) 
Μαρσέλο Μπιέλσα (Λίντς)



Μετά την απόφαση του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης για έγκριση κον-
δυλίου 112 εκατ. ευρώ για το νέο
γήπεδο του Παναθηναϊκού στον
Βοτανικό, ο Άδωνις Γεωργιάδης
έκανε την εξής δήλωση στο
sdna.gr: «Το έργο σε 36 μήνες από
την εκκίνηση του διαγωνισμού θα
έχει ολοκληρωθεί. Ό,τι είχαμε δε-
σμευτεί το κάναμε πράξη. Αυτήν τη
στιγμή δεν απαιτείται εκταμίευση.
Αυτή θα απαιτηθεί όταν ολοκλη-
ρωθεί ο διαγωνισμός και εμείς τό-
τε θα έχουμε λάβει και την τελευ-
ταία τυπική έγκριση ώστε να ξεκι-
νήσουν οι καταβολές». 

Η δήλωση του Γεωργιάδη έγινε
μερικές μέρες μετά τη λεπτομερή
ανάλυση των συμβάσεων που
έδωσε στη δημοσιότητα σε συνέν-

τευξη Τύπου ο δήμαρχος Αθηναί-
ων Κώστας Μπακογιάννης. Την τε-
λική ωστόσο απόφαση για τη με-
τεγκατάσταση ή όχι του Παναθη-

ναϊκού στον Βοτανικό θα την πάρει
η γενική συνέλευση του Ερασιτέ-
χνη Παναθηναϊκού στην ψηφοφο-
ρία της 30ής Μαρτίου. 

Ο Άδωνις μίλησε, ο λαός αποφασίζει Εθελοντής 
ο μπαμπάς Τσιγκρίνσκι

Εθελοντής στον πόλεμο κατά των Ρώσων ει-
σβολέων είναι ο 62χρονος πατέρας του διεθνούς
Ουκρανού ποδοσφαιστή του Ιωνικού και πρώην
της ΑΕΚ Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι. Το αποκάλυψε ο
ίδιος ο παίκτης που είχε πάει στην Πολωνία προχ-
θές για να υποδεχτεί τη σύζυγό του, η οποία κατά-
φερε τελικά να φτάσει στα σύνορα έπειτα από
επτά μέρες ταλαιπωρίας. 

Τζόνσον σε 
Αμπράμοβιτς: «Πούλα»

Λίγες μόνο ώρες μετά τη δήλωση ενώπιον του
Κογκρέσου του Αμερικανού προέδρου Τζο
Μπάιντεν ότι στόχος είναι και οι Ρώσοι ολιγάρχες,
η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον διεμήνυσε
στον Ρομάν Αμπράμοβιτς ότι πρέπει να πουλήσει
τις μετοχές της Τσέλσι και δεν αρκεί η εικονική
μεταβίβαση που έκανε. Ο Αμπράμοβιτς δεν έχει
δικαίωμα εισόδου στη Βρετανία, καθότι προσπά-
θησε να περιπλανήσει τις Αρχές παρουσιάζοντας
πορτογαλικό διαβατήριο. 

Εμπαπέ: 200 εκατ. 
ευρώ τον χρόνο!

Ο Καταριανός ιδιοκτήτης της Παρί Σεν
Ζερμέν Κελαϊφί το έφερε βαρέως να είναι ο

πιο πλούσιος στον χώρο του ποδοσφαίρου και
το πιο λαμπρό αστέρι της ομάδας του, ο Κιλιάν

Εμπαπέ, να έχει προχωρήσει σε προφορική συμ-
φωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι αποφάσισε να
τινάξει την μπάνκα στον αέρα προσφέροντας στον
23χρονο επιθετικό 200 εκατ. ευρώ καθαρά για
συμβόλαιο δύο ετών!

Γρηγορίου τέλος, 
Φέστα στη Λαμία

Αμιγώς ελληνικό. Απολύθηκε από τη Λαμία ο
Μιχάλης Γρηγορίου και τον αντικατέστησε στον
πάγκο ο Ιταλός Τζιανλούκα Φέστα, ο οποίος απο-
λύθηκε δύο φορές από τον Απόλλωνα την τρέ-
χουσα σεζόν! Ο Γρηγορίου έχει οδηγήσει τη Λα-
μία στον ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στον
Παναθηναϊκό. Προπονητής στον Απόλλωνα είναι
ο Μπάμπης Τεννές, με άγνωστο τον αριθμό προσ-
λήψεων και απολύσεων από την ομάδα της Ρι-
ζούπολης.

Την προσεχή Τετάρτη θα γίνει η κλήρωση των πλέι οφ,
πλέι άουτ στη Super League 1. Η κανονική περίδος του
πρωταθλήματος τελειώνει την προσεχή Κυριακή. Στην
κληρωτίδα των πλέι οφ θα μπουν οι έξι πρώτες ομά-
δες της βαθμολογίας, οι οποίες θα παλέψουν για τα
τέσσερα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ οι υπόλοιπες
οκτώ στα πλέι άουτ για την σωτηρία. Όλες κουβαλούν
τους βαθμούς της κανονικής περιόδου.

Χρυσό 
η Κορακάκη 
στο Κάιρο

Την 1η θέση στα 10μ. με πιστόλι κατέκτησε η Άννα Κορακάκη στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο που έγινε στο Κάιρο. Ήταν η πρώτη σημαντική επιτυχία για το «χρυσό» 
κορίτσι της σκοποβολής μέσα στο 2022. Στον προκριματικό πέτυχε τη δεύτερη 
καλύτερη επίδοση με 98, 96, 95, 98, 98, 98, ενώ στον αγώνα μεταλλίων 
επικράτησε της Ινδής Έσα Σινγκ με σκορ 16-4, αφήνοντας την Κονσταντίνοβα στην τρίτη θέση.

SPORTS
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Τετάρτη η κλήρωση των πλέι οφ



P
O
L
IT
IC
A
L
Α
R
T

ΤΕ
ΤΑ

Ρ
ΤΗ

2
 M

A
Ρ

Τ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

2

28

Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Η Νίτσα Βουτσά αποκάλυψε πως ο
αείμνηστος αδελφός της Κώστας
Βουτσάς έμοιασε του πατέρα τους,
που είχε αρραβωνιαστεί πολλές φο-
ρές.

• Το παράπονο του Τέρη Χρυσού
είναι πως ποτέ δεν τον κάλεσαν
να εμφανισθεί στο Ηρώδειο.

• Το παιδικό όνειρο του Βασίλη Μπι-
σμπίκη δεν ήταν να γίνει ηθοποιός,
αλλά γκάγκστερ.

• Ανδρεούλης Κουτσομιχάλης
Ανδρεαδάκης είναι το νέο όνο-
μα του «εθνικού μας σταρ» Αν-
δρέα Ευαγγελόπουλου.

• Ο Αργύρης Πανταζάρας εισβάλλει
στον «Σασμό». Θα υποδυθεί τον υπα-
στυνόμο Γεράσιμο Χριστογιάννη.

• Χωρισμός-βόμβα: Ύστερα από
πέντε χρόνια, η Έλενα Τσαγκρι-
νού και ο Mike αποφάσισαν να
ακολουθήσουν διαφορετικούς
δρόμους. 

• Παρέλαση επωνύμων στο opening
της κλινικής αισθητικής ιατρικής του
Γιώργου Τσαλίκη και της Δώρας Δη-
μητροπούλου.

• Η Ελένη Μενεγάκη έκλαψε
από τα γέλια, όταν τηλεθεάτρια
ανέφερε πως η μικρή της κόρη
την έλεγε «Ελένη Μεζεδάκι»!

• Ο πρώην «Survivor» Λάμπρος
Κωνσταντάρας έδειξε τον Άρη Σοϊ-
λέδη για νικητή του ριάλιτι επιβίω-
σης.

• «Η Μυριέλλα Κουρεντή έχει
τρελές εναλλαγές συμπεριφο-
ράς, σε βαθμό που με φόβιζε»,
αποκάλυψε ο άρτι αφιχθείς από
τον Άγιο Δομίνικο Σάκης Αρσε-
νίου.

• Συγκίνησε ο Ερρίκος Πετιλόν:
« Έθαψα μόνος τη μητέρα μου, δεν
είχα λεφτά για το γραφείο κηδειών».

«Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου…». Ο Μανώ-
λης Μητσιάς και η Μαργαρίτα Ζορμ-
παλά, οι δύο στενοί συνεργάτες του

οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη, θα ερμηνεύσουν
έργα του στον ιστορικό χώρο του φιλολογικού συλ-
λόγου «Παρνασσός».

Οι σημαντικοί καλλιτέχνες που θήτευσαν στο
πλευρό του σπουδαίου δημιουργού, θα συναντη-
θούν ξανά ύστερα από χρόνια, για να τιμήσουν τον
συνθέτη-μαχητή, την πολυτάλαντη αυτή προσωπι-
κότητα που σφράγισε τον αιώνα. Τον άνθρωπο που
αφιερώθηκε στη μουσική και στην ποίηση και που
μέσα από τα τραγούδια του οι Έλληνες, αλλά και
ολόκληρος ο πλανήτης, γνώρισαν τους μεγάλους
μας ποιητές Ρίτσο, Ελύτη, Αναγνωστάκη, Λειβαδί-
τη κ.ά.

Ο Μανώλης Μητσιάς και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά,
με έναν ανεκτίμητο θησαυρό ο καθένας τους, με
πολλούς κύκλους τραγουδιών που ερμήνευσαν
πρώτοι στη δισκογραφία, αλλά και με πολλές συ-
νεργασίες τους στις συναυλίες του Μίκη Θεοδωρά-
κη σε όλο τον κόσμο, θα μας ταξιδέψουν στο μουσι-
κό του σύμπαν με τη δική του αισθητική, έτσι όπως
τη διδάχτηκαν από τον ίδιο.

Από τις μπαλάντες σε ποίηση Μανόλη Αναγνω-
στάκη με τις οποίες ξεκίνησε τη μουσική της δια-
δρομή η Μαργαρίτα Ζορμπαλά σε ηλικία μόλις 17

ετών, στα λαϊκά του Μίκη που ο συνθέτης εμπι-
στεύθηκε στον Μανώλη Μητσιά και από το «Μεθυ-
σμένο κορίτσι» στην «Πολιτεία».

Ο κατάλογος είναι μακρύς και συναρπαστικός,
γιατί το έργο του, αυτή η ανεκτίμητη παρακαταθή-
κη, συνδυάζει την περίτεχνη σύνθεση με τη λαϊκή
τέχνη. Η μουσική του βρίσκεται σε διαρκή αναφο-
ρά στην ελληνική γλώσσα, την παράδοση, αλλά και
στην ιστορία με την ποίηση.

Στη συνάντηση αυτή, οι δύο καλλιτέχνες αναπο-
λούν, νοσταλγούν, συγκινούνται, αφηγούνται στιγ-
μές που έζησαν δίπλα του και οι δύο επί σκηνής,
μοιράζονται τα τραγούδια και τις εμπειρίες τους
από αυτή τη διαδρομή, κινητοποιούν τη συλλογική
μνήμη και μας προσκαλούν να συμπορευτούμε με
μια βαθιά υπόκλιση στον συμπαντικό αυτό Έλληνα.

Η μουσική εκδήλωση μνήμης, που θα πραγματο-
ποιηθεί στο ιστορικό κτίριο του «Παρνασσού», που
συγκαταλέγεται στα κορυφαία διατηρητέα της
Αθήνας, αφορά τέσσερα μοναδικά ρεσιτάλ προ-
γραμματισμένα για τις Παρασκευές 1 και 8 και τα
Σάββατα 2 και 9 Απριλίου.

Τον Μανώλη Μητσιά και τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά
θα συνοδεύουν οι μουσικοί Αχιλλέας Γουάστωρ
στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, Ηρακλής Ζάκ-
κας στο μπουζούκι και στο μαντολίνο και Τίνα
Ντουφεξιάδου στο τσέλο.

α
ρδα

Μητσιάς - Ζορμπαλά
τραγουδούν Μίκη



Γεια σου, Μάρτη!

Με γλυκόλογα υποδέχτηκε την άνοιξη η Μα-
ρία Σολωμού. Η δημοφιλής ηθοποιός, που φη-
μολογείται πως είναι ζευγάρι με τον τράπερ
Mente Fuente, έκανε μια βόλτα στο κέντρο της
Αθήνας ποζάροντας με λευκό T-shirt, σορτσάκι
και μοδάτο καρό παλτό, εκφράζοντας την επιθυ-
μία της: «Γεια σου, Μάρτη! Θα ήθελα, πέρα από
την άνοιξη, να φέρεις και λίγη ανεμελιά, έτσι, για
να θυμηθούμε πώς ήμασταν παλιά, όταν γκρι-
νιάζαμε για το τίποτα. Στιγμές χαράς και ελευθε-
ρίας παρακαλώ για όλους μας».

Στην άκρη της Γης

Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει ο Ευτύχης
Μπλέτσας. Ο παρουσιαστής της ταξιδιωτικής εκ-
πομπής «Happy Traveller» βρίσκεται στη Ζάμ-
πια, ή αλλιώς στην «Ελβετία της Αφρικής», εξε-
ρευνώντας τα αξιοθέατα και το πλούσιο φυσικό
κάλλος της χώρας, δίνοντας το στίγμα της φωτο-
γραφίας με το ουράνιο τόξο: «Για να σας φύγει η
απορία, αν και πάρα πολλοί το βρήκατε. Ο ποτα-
μός είναι ο Ζαμβέζης και οι καταρράκτες της Βι-
κτωρίας, στα σύνορα Ζάμπιας και Ζιμπάμπουε.
Ένα από τα επτά φυσικά θαύματα του κόσμου».

Happy birthday
Τη λατρεμένη της μαμά μάς σύ-
στησε η Νόνη Δούνια. Αφορμή για
την τρυφερή φωτογραφία που
ανάρτησε η βουλευτής της ΝΔ
ήταν τα γενέθλια της μητέρας της,
η οποία έκλεισε τα 78, και της ευ-
χήθηκε δημόσια: «Η αγάπη της
μάνας είναι το καύσιμο που επι-
τρέπει σε έναν απλό άνθρωπο να
πετύχει το ακατόρθωτο! Χρόνια
πολλά, να τα εκατοστίσεις. Σε ευ-
χαριστώ που υπάρχεις».

Τ
αρακουνήθηκε το διαδίκτυο από τη μακάβρια ψευδή είδηση
πως ο Ανδρέας Μικρούτσικος έφυγε από τη ζωή. Ο παρου-
σιαστής και συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου στην εκ-

πομπή «Super Κατερίνα» απάντησε live(!) για τον δήθεν θάνατό του,
λέγοντας πως ανάλογο δημοσίευμα είχε κυκλοφορήσει πριν από
λίγα χρόνια, πάλι στα social media. «Έγραψαν ότι πέθανα; Μισό λε-
πτό, πάω να με εξετάσουν οι γιατροί», σχολίασε γελώντας. Και συ-
νέχισε: «Ξέρω γιατί! Μιλάγαμε με τον Παππά, τον είπε τοξικό, τον
δάγκωσε ο Παππάς, πάει ο Αντρέας! Είναι κάποιος που με εκτιμάει,
γιατί μου λέει καλό παράδεισο! Εγώ τρεις ζωές τις έχω κάνει. Μου
έφαγαν τώρα και μία τέταρτη. Το έχουν ξανακάνει. Τουλάχιστον μου
λένε καλό παράδεισο. Θα μπορούσαν να λένε καλή κόλαση», ανέ-
φερε με το γνωστό καυστικό χιούμορ του.

Αγάπη είναι…
Πρωί πρωί, πριν ακόμα ντυθεί, η Μαρία Ηλιάκη χώθηκε στην
κουζίνα για να ετοιμάσει ένα λουκούλλειο πρωινό στον
αγαπημένο της Στέλιο Μανουσάκη, για να πάει καλά ο μήνας. 
Η δημοσιογράφος και ευτυχισμένη μαμά πόζαρε άβαφη εν ώρα
δημιουργίας, σχολιάζοντας με τρυφερότητα στο Instagram:
«Αγάπη είναι να ξυπνάς απ’ τις 7, για να του φτιάξεις το
αγαπημένο σου κέικ»!

Like Μαντόνα!
Αγνώριστος ο Δημήτρης Παπανώτας. Ο
συμπαρουσιαστής της Σταματίνας Τσιμτσι-
λή στο «Happy Day» εμφανίσθηκε στο In-
stagram τουλάχιστον είκοσι χρόνια νεότε-
ρος, με ανοιχτόχρωμα μάτια, επιδερμίδα
εφήβου και χαμόγελο επιτυχίας, «φτυ-
στός» ο Τζον Μπόι της τηλεοπτικής οικογέ-
νειας Γουόλτονς! «Ποιος Σάκης; Παπανώ!»,
έγραψε πανευτυχής ο δημοσιογράφος,
αποκαλύπτοντας πως εφάρμοσε το face app
της Μαντόνα που «κόβει» χρόνια και προ-
σθέτει γοητεία, ακτινοβολία και σεξαπίλ!

ΠΕΜΠΤΗ 3 MAΡΤΙΟΥ 2022
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Πέθαναν» τον Μικρούτσικο



Δ
υστυχώς τις τελευταίες ημέρες
είμαστε αντιμέτωποι με ένα κατα-
στροφικό γεγονός, έναν πόλεμο
που εξελίσσεται στην Ουκρανία.

Τα παιδιά, είτε άμεσα (μέσω τηλεόρασης ή
ραδιοφώνου) είτε έμμεσα (μέσω συζητήσε-
ων που ακούν), εκτίθενται στο γεγονός αυτό,
και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε
εμείς οι ενήλικες (γονείς, εκπαιδευτικοί, ια-
τροί κ.λπ.) πώς μιλάμε σε αυτά για ένα τέτοιο
γεγονός.

«Αρχικά, θα πρέπει να συνειδητοποι-
ήσουμε ότι ήδη από διετίας, λόγω της εξε-
λισσόμενης πανδημίας της Covid-19, τα παι-
διά είναι εκτεθειμένα σε πολλά σενάρια κιν-
δύνου, πολλές οδηγίες ασφάλειας και πε-
ριορισμούς. Έχουν δηλαδή ήδη πολύ επιβα-
ρυμένη ψυχολογία. 

Πολύ σημαντική είναι η παρουσία μας και
η διαθεσιμότητά μας ως ενήλικες να απαν-
τήσουμε σε ερωτήματα των παιδιών, παρα-
μένοντας πρώτα από όλους εμείς ψύχραι-
μοι, διότι τα παιδιά εύκολα αναπαράγουν τις
συμπεριφορές μας», τονίζει η παιδίατρος δρ
Αντωνία Μουτάφη και μας εξηγεί πως οι
ενήλικες καλό θα είναι να είναι οργανωμέ-
νοι, ώστε να μπορούν να απαντήσουν στις
απορίες των παιδιών τους δομημένα και όχι
σε μια συζήτηση «στο πόδι».

Συχνά τα παιδιά δεν ρωτούν αλλά γίνονται
ανήσυχα, είτε γιατί ακούν για το συμβάν είτε
γιατί τους το λένε φίλοι και συμμαθητές.
Εκεί μπορούμε εμείς να τα προσκαλέσουμε
σε συζήτηση. «Ξεκινήστε ενισχύοντας το αί-
σθημα ασφάλειας, διαβεβαιώνοντάς τα ότι
είναι ασφαλή, και αποφύγετε να τα τρομο-
κρατήσετε. Ακούστε τις απορίες τους και τις
ανησυχίες τους, χωρίς να βιάζεστε να τα
διακόψετε, από την αγωνία σας να υποβαθ-
μίσετε το γεγονός του πολέμου. 

Ξεκινήστε να απαντάτε στις απορίες τους
με σαφήνεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ηλι-
κία τους και την ωριμότητά τους, σχετικά με
τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που
μπορούν να επεξεργαστούν και να αφομοι-
ώσουν. Αναγνωρίστε τα συναισθήματά τους
και μην τα υποτιμάτε με εκφράσεις όπως
“Είσαι υπερβολικός/ή”, “Μην κλαις”, “Σιγά,
πώς κάνεις έτσι;”», αναφέρει η κυρία Μου-
τάφη.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Απαντάτε στις απορίες 
με σαφήνεια, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν την ηλικία τους 
και την ωριμότητά τους

«Γιατί, μαμά;»
Αν τα παιδιά σάς ρωτήσουν «μα γιατί γίνεται ο
πόλεμος;», εξηγήστε ότι δεν υπάρχει ένας λόγος,
ούτε ένας κακός, που προκαλεί τον πόλεμο. «Μην
παίρνετε πολιτική θέση αναλύοντας διεξοδικά τις
αιτίες πολέμου. Περιοριστείτε στο ότι, δυστυχώς,
διαχρονικά οι πόλεμοι είναι μια πραγματικότητα, η
οποία είναι μεν άδικη αλλά συμβαίνει. Αποφύγετε
τη συνεχή έκθεση των παιδιών στα ΜΜΕ που
αναπαράγουν εικόνες πολέμου, τρόμου και
καλλιεργούν ενδεχομένως κλίμα πανικού.
Τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την
πληροφορία, με αποτέλεσμα το μόνο που τους
προκαλείται είναι άγχος και ανασφάλεια.
Φροντίστε στο τέλος της συζήτησής σας να
συμπεριλάβετε το τι μπορείτε να κάνετε εσείς και
τα παιδιά σας για αυτό που συμβαίνει. Επιμείνετε,
δηλαδή, στο πώς εσείς μπορείτε να βοηθήσετε
στην παρούσα κατάσταση. Ενισχύστε το γεγονός
ότι μπορεί, πέρα από την αδικία και το κακό, να
υπάρχουν και η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη»,
τονίζει η παιδίατρος. «Για παράδειγμα, κάντε μαζί
μια δωρεά σε έναν φορέα που θα αποστείλει
βοήθεια στους πληγέντες του πολέμου, ή συλλέξτε
αντικείμενα και άλλα χρήσιμα και πηγαίνετέ τα με
τα παιδιά σας εκεί όπου συγκεντρώνεται
ανθρωπιστική βοήθεια», συμπληρώνει η γιατρός.

Πώς μιλάμε στα παιδιά για τον πόλεμο

Δρ Αντωνία Μουτάφη,
παιδίατρος
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Κριός
(21/3-20/4)
Μια επίσης έντονη μέρα για εσάς τους Κριούς,
όπου οι καταστάσεις θα σας ωθήσουν να πάρε-
τε κάποιες δραστικές αποφάσεις. Ιδίως εσείς
του τρίτου δεκαημέρου, ίσως και να χρειαστεί
να αντιδράσετε με έντονο τρόπο, όσον αφορά τα
δικαιώματά σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε από τα ζώδια που οι εξελίξεις για εσάς εί-
ναι πολύ έντονες και απόλυτα ανατρεπτικές. Ο
πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας, Αφροδί-
τη, βρίσκεται στον Αιγόκερο, σε αρμονία με το
δικό σας ζώδιο και σε απόλυτη σύνοδο με δύο
έντονους πλανήτες, Άρη και Πλούτωνα. Είναι
μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για όσους έχετε γεν-
νηθεί 16, 17, 18 Μαΐου, σε προσωπικό επίπεδο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οικονομικές υποθέσεις θα απασχολήσουν
εσάς κυρίως που έχετε γεννηθεί 17, 18, 19 Ιουνί-
ου, οπότε θα κλείσουν κατά κάποιο τρόπο κά-
ποιες διαπραγματεύσεις σε αυτόν τον τομέα.
Ίσως, μάλιστα, να επανεξετάσετε μια επαγγελ-
ματική πρόταση.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους που έχετε γεννηθεί 18,
19, 20 Ιουλίου, θα υπάρξουν μεγάλες και βαθιές
αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε
σχέσεις που τις χαρακτηρίζουν η σημαντικότη-
τα και η ουσία, σε ό,τι αφορά τη ζωή σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είστε σε εγρήγορση και αυτό δεν αμφισβητεί-
ται, όταν μάλιστα τη συγκεκριμένη περίοδο
έχετε να ασχοληθείτε με εργασιακά θέματα
και με τις πηγές εισόδων σας. Ίσως, μάλιστα,
να έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση σή-
μερα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί 18, 19, 20 Σεπτεμ-
βρίου, θα υπάρξουν έντονες συναισθηματικές
καταστάσεις, που μπορεί να αποτελούν και οι-
κονομικά θέματα που έχετε από το παρελθόν.
Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους γενικό-
τερα τους αντιπροσώπους του γήινου αυτού
ζωδίου να βάλετε βάσεις στην προσωπική σας
ζωή, αλλά και γενικότερα στις σχέσεις σας με
τους άλλους. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι οικογενειακές σχέσεις και ο χώρος σας, το
σπίτι σας, θα υποστούν αλλαγές. Εξάλλου, αυ-
τός ο τομέας σάς απασχολεί εδώ και πάρα πολύ
καιρό, με έξαρση σήμερα, οπότε χρειάζονται
εδώ και τώρα λύσεις. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε σε μια στιγμή που οι συνομιλίες και γενι-
κότερα οι συμφωνίες και οι επαφές σας με τους
άλλους έχουν αρκετά μεγάλη βαρύτητα. Ιδίως
για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, τα γεγονότα
είναι προς αυτή την κατεύθυνση έντονα και κα-
ταιγιστικά.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου θα
υπάρξουν οικονομικά οφέλη, που μάλιστα θα
προέλθουν από την αρκετά καλή προετοιμασία
σας σε επαγγελματικά θέματα. Είναι η στιγμή
που θα ρίξετε πολλή ενέργεια στο να φροντίσε-
τε την ασφάλειά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η μέρα αυτή σας αφορά έντονα, ιδίως όσους
έχετε γεννηθεί στις 18 Ιανουαρίου, οπότε οι αλ-
λαγές είναι έντονες σε προσωπικό επίπεδο, αλ-
λά και σε σχέδια που αποτελούν μελλοντικές
σας κινήσεις. Η τριπλή σύνοδος, Αφροδίτη, Άρη
και Πλούτωνα, στο δικό σας ζώδιο θα φέρει γε-
γονότα καρμικά και έντονα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια περίοδος πολύ έντονη και για εσάς, όπου
πολλά θέματα ακόμη δεν είναι εντελώς ξεκά-
θαρα και θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί
πριν πάρετε τις αποφάσεις σας. Φροντίστε να
καλύψετε τα νώτα σας, όπου υπάρχουν προ-
βλήματα που δεν έχετε ακόμη λύσει. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μετά τη χθεσινή Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώ-
διο, θα υπάρξουν και σήμερα πολύ καλές πλα-
νητικές όψεις, που οφείλετε να διαχειριστεί-
τε με έξυπνο τρόπο. Αυτό το αναφέρω, γιατί
όταν διασπάται η προσοχή σας, δεν αντιλαμβά-
νεστε την ουσία μιας κατάστασης, αλλά περιο-
ρίζεστε στο περιτύλιγμα και έτσι χάνετε τον
προσανατολισμό σας και τους στόχους σας.

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΖΩΔΙΑ31

Σήμερα η τριπλή σύνοδος Άρη, Αφροδίτης και
Πλούτωνα, στο ζώδιο του Αιγόκερου, δημιουρ-
γεί μια έντονη συναισθηματική δύναμη, που

σκοπό έχει την υποταγή, ή την κυριαρχία, μέσα από
τις πολύ προσωπικές σχέσεις. Είναι μεγάλη η ενέργεια
που βγαίνει από τους τρεις αυτούς πλανήτες, όταν
μάλιστα υπάρχει ακριβής σύνοδος μεταξύ τους, αλλά
και μια μέρα μετά τη Νέα Σελήνη. Τα ζώδια της Γης,
του τρίτου δεκαημέρου, θα έχουν γεγονότα, που θα
εξαρτηθούν από το προσωπικό τους ωροσκόπιο. 



Τ
ο αν μια πολιτική ηγεσία είναι υπεύ-
θυνη αποδεικνύεται σε ώρες κρίσης.
Ο Ζελένσκι, κωμικός στο επάγγελμα,
την ώρα της κρίσης και του πολέμου

καταφέρνει να αναδειχτεί σε σύμβολο αντίστα-
σης και ελευθερίας ενός λαού που υπέστη μια
βάναυση και άδικη εισβολή.

Η εμβληματική στάση του τις τελευταίες μέ-
ρες θέτει σε δεύτερη μοίρα τις ευθύνες του για
την προ του πολέμου στάση του. Η Ιστορία θα τον
καταγράψει ως τον ήρωα που προτίμησε να μεί-
νει στη χώρα του και να πολεμήσει αντί να προτι-
μήσει την ασφάλεια των σαλονιών της Δύσης.

Στην Ελλάδα ωστόσο την ώρα του πολέμου τι
πράττουν οι πολικοί μας ταγοί; Πώς φροντίζουν
να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της χώρας
μας και την πολιτική ομαλότητα; Όσοι με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο εντρυφούμε στα της
πολιτικής γνωρίζουμε καλά ότι η Ελλάδα ει-
σέρχεται σε εκλογική τροχιά. Κανείς δεν λέει
ότι οι εκλογές θα γίνουν άμεσα. Θα ήταν λάθος.
Ωστόσο, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και
την πορεία της ενεργειακής και οικονομικής
κρίσης που τις συνοδεύουν θα καθοριστεί και ο
χρόνος των εκλογών.

Πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία όλοι θεωρούσαμε ως δεδομένο ότι από
το φθινόπωρο και μετά -και με μια καλή τουρι-
στική χρονιά- ο δρόμος προς τις κάλπες θα έχει
ανοίξει διάπλατα. Με την πληγή της Ουκρανίας
ανοιχτή κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέ-
ψεις. Οφείλει όμως ο πολιτικός κόσμος να είναι
έτοιμος. Είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο ή
τον χειμώνα του ’22 είτε την άνοιξη ή το καλο-
καίρι του ’23, με τα σημερινά δεδομένα ένα εί-

ναι βέβαιο, ότι η Ελλάδα θα μπει σε μια πολιτι-
κή περιπέτεια μέσα από την αστάθεια που θα
δημιουργηθεί.

Ο κ. Τσίπρας το 2016, προκειμένου να στερή-
σει τη δυνατότητα από τον πολιτικό του αντίπα-
λο να σχηματίσει κυβέρνηση και με στόχο να
είναι το κόμμα του -έστω και αν είναι δεύτερο-
ο βασικός ρυθμιστής της διακυβέρνησης της
χώρας, ψήφισε τον εκλογικό νόμο της απόλυ-
της αναλογικής. Έναν εκλογικό νόμο που δεν
υπάρχει πουθενά στον κόσμο γιατί οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια στην πολιτική αστάθεια.

Δεν προέβλεψε όμως ο κ. Τσίπρας δύο ση-
μαντικά στοιχεία:

Πρώτον, ότι η διαφορά του -σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις- από τη ΝΔ θα είναι τέτοια (κι-
νείται σταθερά στο 9% με 10%) που το άθροισμα
των ψήφων του δεύτερου, του τρίτου και του
τέταρτου ή πέμπτου κόμματος (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ
και ΜέΡΑ25) δεν υπερβαίνει τις 151 έδρες. Που
σημαίνει ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα
δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς τη συμ-
μετοχή του πρώτου κόμματος, δηλαδή της ΝΔ.

Δεύτερον, η διεθνής κατάσταση είναι τέτοια
που περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε στη
μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας η χώρα
πρέπει όχι μόνο να κυβερνηθεί αλλά και να έχει
ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Κακά τα ψέματα. Τις κυβερνήσεις συνεργα-
σίας τις βιώσαμε. Ούτε σε περιπτώσεις ομαλό-
τητας δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελε-
σματικά. Το έχουμε ξαναγράψει από αυτήν εδώ
τη στήλη. Αν ο κ. Τσίπρας ήταν υπεύθυνος πολι-
τικός, θα έπρεπε ο ίδιος να ζητήσει αλλαγή του
εκλογικού συστήματος. Αλλά αυτό μοιάζει με

σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η χώρα
όμως δεν αντέχει διπλές εκλογές ή κυβερνήσεις
συνεργασίας, πολύ περισσότερο που η άρνηση
των κ.κ. Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη για οποι-
αδήποτε συνεργασία είναι ήδη εκπεφρασμένη.

Οι ηγέτες αναδεικνύονται στις κρίσιμες
ώρες. Και ο πρωθυπουργός, στις αλλεπάλλη-
λες κρίσεις που έχει κληθεί να διαχειριστεί,
έχει αποδείξει ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηρι-
στικά που τον τοποθετούν στο βάθρο των πραγ-
ματικών ηγετών. Μέχρι στιγμής ο κ. Μητσοτά-
κης αντιστέκεται στις πιέσεις των συνεργατών
του για αλλαγή του εκλογικού νόμου, διότι είναι
ένας πολιτικός που δεν αρέσκεται στους τακτι-
κισμούς ούτε στους αιφνιδιασμούς και επιλέ-
γει πάντα τον δρόμο της ειλικρινούς σχέσης με
τους πολίτες.

Σήμερα ωστόσο, μπροστά σε ένα πρωτόγνω-
ρο σκηνικό παγκοσμίως με την Ευρώπη και τις
ΗΠΑ σε αχαρτογράφητα νερά και τις εκτιμή-
σεις διεθνών να προβλέπουν μεγάλη περίοδο
ισχυρών αναταράξεων, είναι στάση εθνικής ευ-
θύνης και όχι αδυναμία η αλλαγή του εκλογι-
κού νόμου για να αποφευχθεί μια νέα, μεγάλη
περιπέτεια για την πολύπαθη χώρα μας.

Στις δεύτερες εκλογές η ΝΔ με 38% παίρ-
νει τουλάχιστον 151 έδρες. Με τις νέες συν-
θήκες αυτές δεν αρκούν για να διασφαλί-
σουν την ύπαρξη μιας στιβαρής, αποφασι-
στικής κυβέρνησης που θα κρατήσει σταθε-
ρό το τιμόνι του καραβιού στην τρικυμία. Ο
καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Και έρ-
χεται μεγάλη φουρτούνα. Οι ώρες είναι κρί-
σιμες και η λήψη των ορθών αποφάσεων εί-
ναι άμεση και επιβεβλημένη.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Εθνική ευθύνη η αλλαγή
του εκλογικού νόμου

Όποτε και αν
γίνουν οι εκλογές,

με τα σημερινά
δεδομένα ένα

είναι βέβαιο, ότι η
Ελλάδα θα μπει σε

μια πολιτική
περιπέτεια μέσα

από την αστάθεια
που θα

δημιουργηθεί
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