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Ο
ι ρομαντικές εποχές των ηρώων έχουν πα-
ρέλθει, τόσο ελλείψει… ηρώων όσο και
εξαιτίας της απουσίας ποιητών και τροβα-
δούρων για να υμνήσουν τα κατορθώματα,

τη γενναιότητα και την αντρειοσύνη αυτών των αν-
θρώπων, που ξεπετιούνταν μέσα από το μαύρο του
πολέμου. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε, μια και ένας
από τους μεγάλους σύγχρονους φιλοσόφους, ο Γάλ-
λος Μπερνάρ-Ανρί Λεβί, έγραψε έναν ύμνο-αρι-
στούργημα για τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή
του ρωσοουκρανικού πολέμου, τον πρόεδρο της Ου-
κρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

«Όπως όλος ο κόσμος, έτσι κι εγώ τον θεωρούσα
κλόουν, ηθοποιό, τον νιχιλιστικό θρίαμβο του θεά-
ματος», σημειώνει ο διανοητής για την πρώτη εντύ-
πωση που αποκόμισε από τον Ζελένσκι. «Όταν όμως
τον είδα τόσο αξιοπρεπή την ώρα της δράσης, νόμι-
σα ότι έβλεπα τον Σαλβαδόρ Αλιέντε να περιμένει τις
ομάδες θανάτου στο Κίεβο. Ναι, λοιπόν. Ήταν ο
Ουίνστον Τσόρτσιλ που περπατούσε, ασκεπής, στις
φτωχές συνοικίες του Λονδίνου, τις ημέρες του
Blitz. Αποκαλύφθηκε, μέσα στην τραγωδία, ένας πο-
λέμαρχος, ηγετικός και ήρεμος, αδιάφορος στις

απειλές του δολοφόνου, ο οποίος τον είχε βάλει
πρώτο στην kill list.

Έμεινε κοντά στους δικούς του, αυτός ο κοντός τύ-
πος του Κιέβου, κοκαλιάρης αλλά και δυνατός, αδύ-
ναμος αλλά και αποφασισμένος, τον οποίο ο κύριος
Musclor του Κρεμλίνου νόμιζε ότι θα κάνει μια
μπουκιά. Και αυτός ο μικρόσωμος Εβραίος της πό-
λης Κριβί Ριχ, κομητείας του Ντνίπρο που γνώρισε το
Ολοκαύτωμα, ο οποίος απέναντι σε έναν Πούτιν με-
θυσμένο από το ναρκωτικό της γυμνής δύναμης, από
τις ερπύστριες των μηχανών και των τανκς και από
την έκσταση των πυραύλων του, βρήκε τη δύναμη και
το χιούμορ να απαντήσει με ευρηματικά βίντεο,
σταλμένα σαν μπουκάλια στη θάλασσα -ή μάλλον στο
τσουνάμι- και ο οποίος απαντώντας στον Τζο Μπάιν-
τεν που πρότεινε να τον φυγαδεύσει είπε το αμίμητο,
“πυρομαχικά χρειαζόμαστε, όχι ταξί για να φύγου-
με”», σμίλευσε το ανάγλυφο του Ουκρανού ο Λεβί,
για να κλείσει στη συνέχεια με μια νότα αισιοδοξίας
για την Ευρώπη μας: «Αυτή είναι η Ευρώπη του χιού-
μορ και της ευφυΐας. Η Ευρώπη του γέλιου και της
μνήμης. Είναι η Ευρώπη που δεν θα υπήρχε χωρίς το
χαμόγελο του Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ, χωρίς το γέ-

λιο του Ραμπελέ και του Θερβάντες, χωρίς τη γλυκιά
τρέλα του Εράσμου και χωρίς την παραπονιάρικη σο-
φία του Κάφκα.

Είναι η Ευρώπη του πνεύματος. Της αντίστασης με
τα όπλα και με το πνεύμα. Είναι η Ευρώπη η οποία
στον οπλισμένο βάρβαρο απαντά με τον διανοούμενο
σε ένα καφέ. Και είναι η Ευρώπη η οποία στην άβυσ-
σο και στις Βαλκυρίες, στους εφιάλτες των τρελαμέ-
νων, απάντησε πάντοτε με εύθραυστους ήρωες της
σκέψης, νευρικούς και αδύνατους όπως ο Βίτγκεν-
σταϊν, δυσεξήγητους όπως ο Μούζιλ, απαιτητικούς
όπως “Το Παιδί” της Ελλάδας, του Βίκτορα Ουγκό,
που ζήτησε πυρίτιδα και σφαίρες -και ιδιοφυείς, επί-
σης, όπως οι ήρωες του Τολστόι και του Σοστακόβιτς,
του Τσέχοφ και του Μαντελστάμ.

Νομίζαμε ότι είχε χαθεί αυτή η Ευρώπη, ξεχα-
σμένη πίσω από τις ντροπές και τις πομπές της,
απελπισμένη μικρή πριγκίπισσα, κόρη του Αγήνορα
και της Τηλέφασσας. Να την όμως που ξεπηδά από
την κόλαση. Και το κάνει με τη χάρη της μεταμόρ-
φωσης, ανεβάζοντας στα ύψη έναν άνθρωπο τον
οποίο όταν τον γνώρισα ονειρευόταν να κάνει τον
Πούτιν να γελάσει».
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Μ
έτρα στήριξης για τα ευάλωτα
νοικοκυριά ετοιμάζεται να ανα-
κοινώσει η κυβέρνηση, την ώρα
που οι τιμές των καυσίμων σπά-

νε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο προκαλώντας
ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα. 

Στην κυβέρνηση επικρατεί έντονος προ-
βληματισμός για την αντιμετώπιση της ακρί-
βειας που πλήττει ολόκληρη την κοινωνία.
Τα χρονικά περιθώρια πιέζουν ασφυκτικά,
όπως ελάχιστα είναι και τα όρια του προ-
ϋπολογισμού ώστε να μην κινδυνεύσει η
χώρα μας να βγει εκτός δημοσιονομικών
στόχων. Το οικονομικό επιτελείο ελπίζει
πως η ΕΕ θα αναλάβει πρωτοβουλίες προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί ενιαία το ζήτη-
μα της ενεργειακής κρίσης που απασχολεί
όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.

Ο πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του
στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στο θέμα των ανατιμήσεων, τονί-
ζοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα οι συ-
ναρμόδιοι υπουργοί θα ανακοινώσουν δέ-
σμη μέτρων για την αναχαίτιση των ανατι-
μήσεων. «Θα είμαστε σε θέση με τους συ-
ναρμόδιους υπουργούς να ανακοινώσουμε
και να δρομολογήσουμε ένα πλήρες πρό-
σθετο πρόγραμμα στήριξης, αξιοποιώντας
τόσο εθνικούς όσο και ευρωπαϊκούς πό-
ρους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

Πόλεμος και κερδοσκόποι
Η εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα έχει

προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κυβέρ-
νηση, η οποία βλέπει πως, εκτός από τον
πόλεμο στην Ουκρανία, ορισμένοι ποντά-
ρουν στην κρίση κερδοσκοπώντας. «Χωρίς
ουσιαστικά να υπάρχει αληθινό πρόβλημα
παραγωγής, ποσότητας και τροφοδοσίας
του καυσίμου, οι τιμές έχουν εκτοξευτεί
κερδοσκοπικά με πρόσχημα την κρίση
στην Ουκρανία», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Θέλοντας να στηρίξει τη συγκεκριμένη
άποψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύ-
μισε ότι πριν από την ενεργειακή κρίση η
τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 30 ευρώ
ανά θερμική μεγαβατώρα και τώρα έχει
φτάσει στα 300 ευρώ. «Αντιλαμβανόμαστε
ότι ο εχθρός μας δεν είναι μόνο ο πόλεμος,
αλλά μια βασική δυσλειτουργία με κερδο-
σκοπικά αίτια στην αγορά του φυσικού αε-
ρίου», συμπλήρωσε.

Να αυξήσει το εισόδημα
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφο-

ρίες, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη χο-
ρήγηση έκτακτου επιδόματος για τον μήνα
Απρίλιο που θα αφορά τους οικονομικά
ασθενέστερους. Παράλληλα, θα συνεχι-
στούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς
ρεύματος, ενώ δεν αποκλείεται οι νέες αυ-

ξήσεις στον κατώτατο μισθό να έρθουν πριν
από τον Μάιο, όπως αρχικά είχε ανακοινω-
θεί. Στόχος του οικονομικού επιτελείου εί-
ναι απέναντι στις συνεχείς ανατιμήσεις να
αυξήσει το εισόδημα των πολιτών, κάτι που
γίνεται σταδιακά με τη μείωση των φόρων.
Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ
Νίκος Ρωμανός μιλώντας στον Flash υπο-
στήριξε πως η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι
χρειαστεί για να περιορίσει το πρόβλημα
της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν οι πολί-
τες: «Σε εθνικό επίπεδο κάνουμε ό,τι είναι
δυνατόν, ωστόσο θα χρειαστεί και η ευρω-
παϊκή ενίσχυση, η οποία θα είναι περισσό-
τερο δραστική για την αναχαίτιση των ανα-
τιμήσεων».

Στην περίπτωση που υπάρξουν μέτρα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε, όπως σημει-
ώνουν τα κυβερνητικά στελέχη, η εργαλει-
οθήκη για τη στήριξη των πολιτών θα διευ-
ρυνθεί, όπως και οι δικαιούχοι που θα λά-
βουν το έκτακτο επίδομα. Οι ίδιες πηγές
τάσσονται υπέρ της στρατηγικής που είχε
ακολουθηθεί την περίοδο της πανδημίας με
το «πάγωμα» των δημοσιονομικών όρων,
μια κίνηση που έδωσε μεγαλύτερη οικονο-
μική ευελιξία στις ευρωπαϊκές χώρες.
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Η κυβέρνηση ανακοινώνει την
άλλη εβδομάδα πρωτοβουλίες
για αναχαίτιση της ακρίβειας

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Με μετρημένες
προσδοκίες 
στην Πόλη 
ο πρωθυπουργός

Μέσα σε λίγα 24ωρα ο πρω-
θυπουργός καλείται να δώσει
δύο σημαντικές μάχες τόσο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για την
ενεργειακή κρίση όσο και για
τα εθνικά μας ζητήματα κατά τη
συνάντηση που θα έχει με τον
Τούρκο πρόεδρο. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επέλεξε προτού
μεταβεί την Κυριακή στην
Κωνσταντινούπολη να χαμη-
λώσει τον πήχη των προσδο-
κιών αλλά και να αναδείξει τον
πρωταρχικό στόχο που έχει για
το ραντεβού με τον Ταγίπ Ερν-
τογάν. «Να κρατήσουμε την
περιοχή μας μακριά από οποι-
αδήποτε πρόσθετη γεωπολιτι-
κή κρίση και φυσικά να συν-
ταχθούμε με το συμμαχικό
πνεύμα που καταδικάζει τον
ιστορικό αναθεωρητισμό και
την παραβίαση του διεθνούς
δικαίου αλλά και των συνό-
ρων», είπε χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός στο Υπουργικό
Συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από
την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί
υπέρ των ανοιχτών διαύλων
επικοινωνίας με την Άγκυρα
παρά τις διαφορές που υπάρ-
χουν ανάμεσα στις δύο χώρες.
Ωστόσο, οι εξελίξεις στην Ου-
κρανία ήταν καταλυτικές ώστε
ο Ταγίπ Ερντογάν να απευθύνει
πρόσκληση προς τον Έλληνα
πρωθυπουργό, καθώς και τα
δύο κράτη είναι μέλη του ΝΑ-
ΤΟ. «Οι προσδοκίες μου είναι
μετρημένες και ρεαλιστικές.
Για αυτό και προσέρχομαι σε
αυτήν τη συνάντηση με την αυ-
τοπεποίθηση που μας προσφέ-
ρουν οι τεκμηριωμένες εθνι-
κές μας απόψεις», σημείωσε ο
πρωθυπουργός. Προτεραιότη-
τα του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο γεύμα εργασίας με τον
Τούρκο πρόεδρο είναι τα δρα-
ματικά γεγονότα στην Ανατολι-
κή Ευρώπη αλλά και η προκλη-
τική ρητορική της Άγκυρας
που συνεχίζεται.

Πακέτο μέτρων στήριξης
για ευάλωτα νοικοκυριά
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Τον Δήμο Πειραιά επισκέφτηκε ο γραμματέας της Πο-
λιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρι-
νάκης, στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί
σε δήμους της Αττικής, συνοδευόμενος από τον γραμμα-
τέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, τον υφυπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστα Κατσαφάδο,
τους βουλευτές της Α’ Πειραιά Γιάννη Μελά, Νικόλαο Μα-
νωλάκο, Νόνη Δούνια και Χριστόφορο Μπουτσικάκη κα-
θώς και τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Α’ Πειραιά και Νήσων
Γιάννη Βοϊδονικόλα.

Τα στελέχη της ΝΔ επισκέφθηκαν το Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, τον ξενώνα φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών, το δημαρχείο της πόλης, το

Τζάνειο νοσοκομείο, αλλά και τον ΟΛΠ. «Ο Πειραιάς είναι
το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ένας δήμος που δίνει
πνοή στην Αττική. Δημιουργεί ευκαιρίες, αναπτυξιακές
προοπτικές, στηρίζεται σε μεγάλες επενδύσεις και εμ-

βληματικά έργα υποδομής», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, για
να συμπληρώσει ότι «η οικονομία, που παρά την πληθω-
ριστική κρίση στηρίζεται καθημερινά μέσα στην πιο δύ-
σκολη περίοδο με μειώσεις φόρων, εισφορών και έκτα-
κτες ενισχύσεις, η συνεχής προσπάθεια των υγειονομι-
κών που ξεπερνούν τις δυνάμεις τους για να αναμετρη-
θούν με την πανδημία σώζοντας εκατοντάδες ζωές, η
ανάπτυξη του λιμανιού και προσέλκυση επενδύσεων, τα
μεγάλα έργα υποδομής που από μακέτες έγιναν εργοτά-
ξια και παραδίδονται στους πολίτες, η αναδιάρθρωση του
δήμου και η πρόοδος των υπηρεσιών είναι μόνο μερικά
από όσα είχαμε την ευκαιρία να δούμε στη σημερινή μας
επίσκεψη».

Σ
τον πυρήνα των ενδοευρωπαϊκών
διεργασιών γύρω από τη φόρ-
μουλα αποκλιμάκωσης των τιμών
του φυσικού αερίου διεθνώς βρί-

σκεται εκ των πραγμάτων η Ελλάδα, κα-
θώς το σχέδιο 6 σημείων του Κυριάκου
Μητσοτάκη βρίσκει ήδη ευήκοα ώτα και
αποτελεί εκ των πραγμάτων βάση δια-
πραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Λίγες ώρες προτού ξεκινήσει το από-
γευμα στις Βερσαλλίες η κρισιμότατη,
άτυπη Σύνοδος των 27 ηγετών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ο εκπρόσωπος της Κομι-
σιόν, Ερίκ Μαμέρ, επέμεινε πως «η Επι-
τροπή εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές
για επείγοντα μέτρα με στόχο τον περιορι-
σμό των επιπτώσεων στην τιμή του ηλε-
κτρικού ρεύματος λόγω της αύξησης της
τιμής του φυσικού αερίου, όπως τα προ-
σωρινά όρια τιμών». 

Στο ίδιο μήκος κύματος, η διευθύνουσα
σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας Engie,
Κάθριν Μακ Γκρέγκορ, τόνισε μεταξύ άλ-
λων ότι «χρειάζεται ένα πανευρωπαϊκό
ανώτατο όριο στις τιμές αερίου, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί το άλμα των τιμών
και να συγκρατηθεί η μεταβλητότητα στις
αγορές αερίου και ηλεκτρισμού».

Κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή
« Ή με την κοινωνία ή με τους κερδο-

σκόπους». Αυτό κατά πληροφορίες θα εί-
ναι το κεντρικό μήνυμα του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη προς τους Ευρωπαίους ομολό-
γους του, καθώς, όπως θα επισημάνει
στην αποψινή του παρέμβαση, τίθεται σε
άμεσο κίνδυνο η κοινωνική συνοχή στα
κράτη-μέλη της Ένωσης.

Σε αυτό το πνεύμα, ανώτεροι κυβερνη-

τικοί αξιωματούχοι τονίζουν πως το σχέ-
διο 6 σημείων συνιστά μια πολιτική πα-
ρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού για
να εξορθολογισθεί η εμπορική αξία του
φυσικού αερίου στη διεθνή χονδρική αγο-
ρά. Σημειώνουν, μάλιστα, πως χάριν της
άρσης των πρόδηλων στρεβλώσεων, που
διαπιστώνονται διεθνώς, επείγει η απο-
σύνδεση της γεωπολιτικής από την ενερ-
γειακή κρίση, καθώς ο φόβος που καλ-
λιεργείται εξαιτίας του συνεχιζόμενου
πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει
κυριολεκτικά απογειώσει την τιμή του φυ-
σικού αερίου διεθνώς. Αυτό, όπως σημει-
ώνουν τα ίδια πρόσωπα, αποδίδεται σε
κερδοσκοπικά παιχνίδια, διότι δεν παρα-
τηρούνται αξιοσημείωτες μεταβολές στον
επάρκεια ή τη ζήτηση του καυσίμου σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
εισηγείται προς την Κομισιόν την επιβολή
πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, το

οποίο θα έχει ως σημείο αναφοράς την
ιστορικά υψηλότερη τιμή αερίου πριν από
την κρίση, την καθιέρωση ημερήσιου ορί-
ου τιμών ως προστατευτικό μέτρο, ήτοι
ένα εύρος διακύμανσης στις τιμές του
καυσίμου, για παράδειγμα της τάξεως του
+/-10%, τον καθορισμό τιμών ως μέτρο
έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση που
υπάρξουν ανακοινώσεις που αφορούν τις
ροές φυσικού αερίου μέσω αγωγών από
τη Ρωσία, την επιβολή πλαφόν στο μεικτό
περιθώριο κέρδους στη χονδρική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα
της τάξεως του 5%, το ενδεχόμενο να επι-
τραπεί η επιλογή, για συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα, που θα επιτρέπει τις συ-
ναλλαγές μόνο με φυσική παράδοση και
την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά
φυσικού αερίου συνδέοντας τις αγορές
ΗΠΑ - ΕΕ - Ασίας με πρώτο πλάνο το
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Στην επιστολή του προς την Ούρσουλα

Φον Ντερ Λάιεν, ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός προειδοποιεί πως, εάν δεν υπάρξει
συντονισμένη, άμεση και αποφασιστική
παρέμβαση της ΕΕ, το επαχθές κόστος θα
μετακυλισθεί τους επόμενους μήνες
στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, επιβαρύνοντας δυσανάλογα νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτω-
ση, στο επίκεντρο της διήμερης συζήτη-
σης στο Παρίσι θα βρεθούν και οι τρόποι
ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης
από τη Ρωσία.

«Γαλάζια» απόβαση στο λιμάνι 

«Ή με την κοινωνία 
ή με τους κερδοσκόπους» 
θα είναι το κεντρικό μήνυμα
του πρωθυπουργού 
στους ηγέτες της ΕΕ

Στο επίκεντρο
των Ευρωπαίων
το σχέδιο
Μητσοτάκη…

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Ανδρουλάκης: Να μην επιτρέψουμε την επιστροφή του μιλιταρισμού στην Ευρώπη
«Η άνοιξη φέτος δεν ήρθε για τα παιδιά της Ουκρανίας. Η

εισβολή του Πούτιν είναι μια παράνομη και βάρβαρη πράξη,
που βυθίζει στην καταστροφή και την απελπισία έναν ολό-
κληρο λαό». Με αυτά τα λόγια ο πρόεδρος και ευρωβουλευ-
τής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στην Ολομέλεια
του Ευρωκοινοβουλίου επιχείρησε να αποτυπώσει τις δρα-
ματικές στιγμές που ζει ο λαός της Ουκρανίας αλλά και να
αφυπνίσει τους συναδέλφους του στο Ευρωκοινοβούλιο για
τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής. 

«Δυστυχώς, ζούμε προκλήσεις που τις θεωρούσαμε ένα
πολύ άσχημο και μακρινό παρελθόν. Η τυφλή προσήλωση
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στα οικονομικά τους συμφέ-
ροντα υποτίμησε τις επικίνδυνες, αυτοκρατορικές, αναθεω-

ρητικές ιδέες του Πούτιν αλλά και του Ερντογάν», πρόσθεσε
στο ίδιο ύφος. Σε μια προσπάθεια να υπογραμμίσει τη σημα-
σία της Ενιαίας Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας αλλά και
της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης, ο Νίκος Ανδρου-

λάκης σημείωσε: «Η Ένωση οφείλει να αποκτήσει τα μέσα
και να υπερασπιστεί τις αξίες της απέναντι στον φρικτό και τυ-
ραννικό δεσποτισμό. Η ενιαία εξωτερική πολιτική και άμυνα,
η ενεργειακή αυτονομία, είναι προτεραιότητες. Ο Ευρωστρα-
τός, τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, οι ισχυρές οικονομι-
κές κυρώσεις και το εμπάργκο όπλων είναι εργαλεία που
μπορούν να περιφρουρήσουν την ευημερία μας και τα σύνο-
ρά μας» . Μάλιστα, προς αποφυγή τυχόν παρεξήγησης των
λεγομένων του, διευκρίνισε ότι δεν ζητά «σε καμία περίπτω-
ση η Ευρώπη να επιστρέψει στον μιλιταρισμό, αλλά πρέπει να
κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να μην επιτρέ-
ψουμε την επιστροφή του».

ΑΝΤ. ΑΝΤ.

Η
αποχώρηση της βουλευτού Αγ-
γελικής Αδαμοπούλου από το
ΜέΡΑ25 έστρεψε για λίγο τα
φώτα της δημοσιότητας προς

το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη. 
Η Αγγελική Αδαμοπούλου στην επιστο-

λή ανεξαρτητοποίησής της υποστηρίζει
ότι «το ΜέΡΑ25 εμφανίζει σοβαρό έλλειμ-
μα δημοκρατίας, αξιοκρατίας, ισότητας,
υπευθυνότητας, και διαφάνειας, πλεόνα-
σμα οικογενειοκρατίας και νεποτισμού,
πλεόνασμα διακριτικής μεταχείρισης
υπέρ συγκεκριμένων βουλευτών και στε-
λεχών και αντιφάσκει εντελώς, τόσο προς
τις καταστατικές του αρχές όσο και προς
το προσωπικό και πολιτικό μου αξιακό
σύστημα».

Η απάντηση του… Γιάνη 
Δεν είναι η πρώτη φορά, βεβαίως, που

γράφονται αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί για
το ΜέΡΑ25 και τη λειτουργία του, όπως
και δεν είναι η πρώτη αποχώρηση που κα-
ταγράφεται. Ωστόσο, με μια αντίστοιχα
αιχμηρή ανακοίνωση απάντησε και το
κόμμα του Γ. Βαρουφάκη, τονίζοντας με-
ταξύ άλλων πως η Αγγελική Αδαμοπού-
λου ήταν μάλλον έτοιμη από καιρό για τη
μεταγραφή της προς το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης: «Κατανοούμε ότι
δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι μέλος
του ΜέΡΑ25, ενός κόμματος χωρίς δε-
σμεύσεις και εξαρτήσεις στην Ολιγαρχία,
ενός κόμματος που δεν επιτρέπει τον κα-
ριερισμό και τις όποιες ατομικές φιλοδο-
ξίες. Σε αυτή τη συγκυρία της διάχυτης
εκλογολογίας, η σκοπιμότητα αυτής της
κίνησης της Αγγελικής Αδαμοπούλου εί-
ναι προφανής. Της ευχόμαστε καλή τύχη
στο επόμενο κόμμα της».

Ανοιχτές οι αγκάλες
Σε δεύτερο χρόνο τα φώτα στρέφονται

προς την Κουμουνδούρου, με πηγές της
αξιωματικής αντιπολίτευσης να θεω-

ρούν σχεδόν βέβαιη την ένταξη της κυ-
ρίας Αδαμοπούλου στα ψηφοδέλτια του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άκρως δημοκρατι-
κό κόμμα. Δεχόμαστε την κριτική, τον
πλουραλισμό απόψεων και την πολυφω-
νία. Έτσι μάθαμε και έτσι πορευτήκαμε»,
αναφέρουν πηγές της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, υποστηρίζοντας πως και να
έχει διαφωνήσει κάποιος με τις πολιτικές
του κόμματος αλλά και της κυβέρνησης

την περίοδο 2015-2019, είναι θεμιτό και
κατανοητό και πως στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί η
διαφωνία αυτή να ακουστεί. Για αυτό
υπάρχουν και τόσες διαφορετικές γνώμες
και απόψεις.

Με αυτό τον τρόπο το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης καθιστά σαφές
πως οι πόρτες της Κουμουνδούρου είναι
ανοιχτές τόσο για πολίτες που θέλουν να
πλησιάσουν τον ΣΥΡΙΖΑ όσο, φυσικά, και
για την Αγγελική Αδαμοπούλου. 

Συνάντηση με τους
Βορειοηπειρώτες 
Συνάντηση με αντιπροσωπεία
Ελλήνων της εθνικής μειονότη-
τας της Βορείου Ηπείρου είχε ο
Αλέξης Τσίπρας το μεσημέρι της
Τετάρτης. 
Η αντιπροσωπεία, μεταξύ άλλων,
έθεσε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
το μείζον για τη μειονότητα ζήτη-
μα των ανασφάλιστων υπερήλι-
κων ομογενών, οι οποίοι φτάνουν
σήμερα τους 250.000. 
Το αίτημα για την επαναφορά της
ελάχιστης κατώτατης εθνικής
σύνταξης και για εκείνους στα
360 ευρώ, η οποία είχε κοπεί το
2012, έχει υποβληθεί τόσο στον
ίδιο, την περίοδο που ήταν πρω-
θυπουργός, όσο και στον Κυριά-
κο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουρ-
γός, μάλιστα, είχε υποσχεθεί την
επαναφορά της, ωστόσο μέχρι
σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει
πραγματοποιηθεί. 

Στον δρόμο για…
Κουμουνδούρου
η Αδαμοπούλου

Σίγουρη θεωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ
τη μεταγραφή της πρώην
βουλευτού του ΜέΡΑ25 
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«Κάν’ το όπως η Κύπρος»,
λέει στην «Political» 
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πρατηριούχων
Υγρών Καυσίμων 

Ο
ι προχθεσινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την ασφάλεια εφοδιασμού της Γηραιάς
Ηπείρου, σε συνδυασμό με την απόφαση της Ευρώ-

πης να αποφύγει (για την ώρα) την επιβολή κυρώσεων στις
ενεργειακές εξαγωγές της Ρωσίας, συνέβαλαν στην ορι-
σμένη αποκλιμάκωση των τιμών που καταγράφηκε χθες
σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι η υποχώρηση των τιμών
καταγράφεται συγκριτικά με τα ιστορικά υψηλά που είδα-
με στην αρχή της εβδομάδας, με την τιμή του φυσικού αε-
ρίου να εκτοξεύεται στα 345 ευρώ/MWh, το πετρέλαιο να

ξεπερνάει τα 130 δολάρια και τις τιμές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας να «κλείνουν» σε δυσθεώρητα ύψη άνω των 400 ευ-
ρώ/Mwh.

Σε κάθε περίπτωση, κύρια χαρακτηριστικά της αγο-
ράς παραμένουν η έντονη μεταβλητότητα από μέρα σε
μέρα έως και από ώρα και σε ώρα, γεγονός που αποτυ-
πώνεται «σταθερά» στη διαμόρφωση των τιμών ενέρ-
γειας. Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου δεί-
χνουν να σταθεροποιούνται κάτω των 200 ευρώ/Mwh,
ενώ την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές το συμ-
βόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης παραδόσεως Απριλί-

ου στον κόμβο του Άμστερνταμ (TTF) εμπορεύεται στα
165€/MWh. Αντίστοιχα, η τιμή του brent «σταθεροποι-
είται» στα 124 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αρ-
γό στα 119 δολάρια το βαρέλι.

Τέλος, η χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποκλι-
μακώνεται, με τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές
«επόμενης ημέρας» να καταγράφουν μειώσεις σε σχέση
με την προηγούμενη μέρα, ενώ αντίθετα η ελληνική τιμή
αυξάνεται κατά 5,58% με τελική τιμή στα 349€/MWh για
σήμερα.

Μιχάλης Μαστοράκης

Μειώνονται... οι τιμές ενέργειας σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας

Γ
ια τις εκτιμήσεις της αγοράς
σχετικά με τις τιμές των καυσί-
μων αλλά και τις δυσκολίες
που επιφέρουν οι συνεχείς

ανατιμήσεις και στους επαγγελματίες
πρατηριούχους μίλησε στην «Political»
o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων
Θέμης Κιουρτζής, ο οποίος εκτίμησε
πως φαίνεται από τις προβλέψεις ότι για
τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάλι μια
αύξηση στο πετρέλαιο 6 λεπτών: 

«Σήμερα είχαμε 7 λεπτά και στην αμό-
λυβδη 3-4 λεπτά. Κάθε μέρα έχουμε μια
αυξητική τάση τέτοια που δεν την έχουμε
ξαναδεί ποτέ. Το πετρέλαιο θέρμανσης
ανέβηκε σε μια μέρα 7 λεπτά. Είναι τρομε-
ρές αυξήσεις. Δεν γνωρίζουμε αν και πότε
θα φτάσει τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης.
Φαίνεται να είναι μονόδρομος η μείωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του
ΦΠΑ. Πρέπει να ακολουθηθεί το παρά-
δειγμα της Κύπρου που και μικρότερους
φόρους είχε από εμάς και, παρ’ όλα αυτά,
τους μείωσε. Πρέπει επίσης η Πολιτεία να
λάβει υπόψιν της τα αποθέματα που έχουν
τα πρατήρια και να επιστραφεί εκεί ο ειδι-
κός φόρος κατανάλωσης ή ο ΦΠΑ που
τους αναλογεί, ώστε να λειτουργήσει η

αγορά και να μην κλείσουν τα πρατήρια».
Ο κ. Κιουρτζής πρόσθεσε πως «οι τι-

μές που βλέπετε είναι πιο χαμηλές
από αυτές που κανονικά θα ήταν
γιατί τα πρατήρια πωλούν τα αποθέ-
ματά τους. Η κατανάλωση έχει μει-
ωθεί ήδη αυτές τις μέρες κατά 10%,
το κράτος πρέπει να φροντίσει τη νό-
μιμη διακίνηση των καυσίμων. Η Πολι-
τεία έχει υπερβολικά κέρδη από την αύ-
ξηση των τιμών, που φέρνουν κέρδη από
τον ΦΠΑ. Όταν αυξήθηκε 400 ευρώ ο τό-
νος η βενζίνη, πήρε περίπου 90 λεπτά το
κυβικό το κράτος πρόσθετο κέρδος. Δεν
μπορεί να μπει πλαφόν στην τιμή του
πρατηρίου γιατί το πρατήριο αγόρασε σή-
μερα ακριβότερα απ’ ό,τι πούλησε προχ-
θές. Εμείς αγοράζουμε καύσιμα από τα
διυλιστήρια γιατί δεν προτείνουν να μπει
πλαφόν στα διυλιστήρια, τα οποία και
κερδίζουν».

Ο κ. Κιουρτζής τόνισε ότι ο πρατηριού-
χος βάζει από την τσέπη του για να αγορά-

σει ξανά: «Και
το πλαφόν που

τέθηκε στο περι-
θώριο κέρδους των

πρατηριούχων είναι
λάθος, διότι στην επόμενη

αγορά μας προσθέτουμε κεφάλαιο για να
αγοράσουμε τα ίδια λίτρα. Δεν έχουμε πε-
τρελαιοπηγές εμείς οι πρατηριούχοι. Με
ένα περιθώριο της τάξεως του 4%-5% δου-
λεύει η αγορά». 

Ο κ. Κιουρτζής υποστήριξε επίσης ότι
από τα στοιχεία φαίνεται για ποιον λόγο
δεν ανεβαίνουν γρηγορότερα τα καύσιμα
στην αντλία. «Αυτό συμβαίνει γιατί τα πρα-
τήρια τρώνε από τα αποθέματά τους. Το
πρατήριο έχει χάσει το 40% της αγοραστι-
κής του δύναμης τον τελευταίο χρόνο. Αν

έχει χρήματα, θα προσθέσει το 40% για να
πάρει τα ίδια λίτρα που έπαιρνε ή θα παίρ-
νει 40% λιγότερο καύσιμο. Όποιος έχει
χρήματα θα μπορεί να στέκεται καλύτερα
στην αγορά και να δουλεύει περισσότερο
από τα αποθέματά του και ο μικρός πρατη-
ριούχος θα εξαντλείται όλο και πιο πολύ
κάθε μέρα». 

«Μονόδρομος
η μείωση του
ειδικού φόρου
κατανάλωσης»

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



Τα δεξιο-ακροδεξιά
μαλλιά κουβάρια 

Καλά που δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους
για το ποιος θα είναι αρχηγός του νέου κόμ-
ματος που θα ιδρυθεί οψέποτε στα δεξιά της
ΝΔ. Εσχάτως πληροφορούμαι ότι οι διάφο-
ροι που κατά καιρούς μαζεύονται σε σάλες
ξενοδοχείων και σπίτια για να «ζυμωθούν»
(μεταξύ τους), έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια
για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Διότι κάποι-
οι είναι με τα θύματα, αλλά υπάρχουν και
αρκετοί -αν όχι οι περισσότεροι- που δηλώ-
νουν Πουτανίστας. Το διαβουλεύεσθαι ποτέ
δεν έβλαψε κανέναν. Τώρα, για κόμμα, χλο-
μό το βλέπω. 

Η μάχη των
τηλεοπτικών αστέρων 

Όπως σε όλες τις εκλογικές αναμετρή-
σεις των τελευταίων ετών, έτσι και στις
επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα
ριχτούν στη μάχη του σταυρού γνωστοί τη-
λεοπτικοί αστέρες. Από τη ΝΔ φαίνεται ότι
έχει κλειδώσει η υποψηφιότητα του Κρητι-
κού Δημήτρη Καμπουράκη και αναμένον-
ται και άλλες συμμετοχές, ενώ τουλάχιστον
δύο, αν όχι τρεις, θα είναι οι τηλεοπτικοί
δημοσιογράφοι που θα δώσουν τη μάχη
του σταυρού στο πλευρό του Νίκου Αν-
δρουλάκη στο ΚΙΝΑΛ. 
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Η υφυπουργός της

ιστορίας μας εμφανίζε-

ται πάντα κομψότατη και

στην τρίχα, όπως έχουν να

λένε οι υπάλληλοι του ορόφου. Αυτό

που δεν ξέρουν είναι ότι δύο με τρεις

φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το

πρόγραμμα της υφυπουργού, κατα-

φτάνει νεαρή κυρία με βαλιτσάκι και

κατευθύνεται στο γραφείο της. Όταν

φεύγει, η κόμμωση της υφυπουργού

είναι άψογη. Σαν να έχει βγει μόλις

από το κομμωτήριο.

Η

ι

τ

στη

Τιμή και δόξα στον πρέσβη 
Σε αντίθεση με τον πρέσβη μας στο Κίεβο, για τον οποίον, όπως σας

ενημέρωσα έγκαιρα, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στο ΥΠΕΞ για την
απόφασή του να φύγει άρον άρον από την ουκρανική πρωτεύουσα αφή-
νοντας ακέφαλη την πρεσβεία και χωρίς σημείο αναφοράς τους ομογε-
νείς μας, για τον πρέσβη κ. Φρ. Κωστελλένο τα σχόλια είναι μόνο διθυ-
ραμβικά. Παρά τους ασταμάτητους βομβαρδισμούς της Μαριούπολης,
έμεινε δίπλα στο προσωπικό της πρεσβείας και τους Έλληνες της περιο-

χής, και ανέλαβε επικεφαλής της διπλωματικής απο-
στολής την οποία, μαζί με τους Έλληνες δημοσιο-

γράφους, οδήγησε με ασφάλεια στη Μολδαβία.
Εκτός από τον ΥΠΕΞ κ. Δένδια, έχει διπλό λόγο να
είναι περήφανος ο υφυπουργός Εξωτερικών Κ.

Φραγκογιάννης, ο οποίος τον είχε επιλέξει για δι-
ευθυντή τού διπλωματικού του γραφείου. 

Σ
ας έχω ένα ενδιαφέρον παρα-
σκήνιο από τα ενδότερα του
Μεγάρου Μαξίμου. Έμαθα,
λοιπόν, ότι κάποιοι συνεργά-

τες του πρωθυπουργού εισηγήθηκαν
στον κ. Μητσοτάκη να τηλεφωνήσει
στον γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ,
προκειμένου να εκφράσει την έντονη
δυσαρέσκεια της Αθήνας για την από-
φαση της Τουρκίας να μη συμμετάσχει
στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, αν
και μέλος της Συμμαχίας. Το μοναδικό
για την ακρίβεια που δεν συμμετείχε. 

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, επέλεξε
να μη σηκώσει το τηλέφωνο. Για δύο λό-
γους, όπως μου λέει ο πληροφοριοδό-
της μου. Πρώτον, γιατί οι μέρες του κ.
Στόλτενμπεργκ στην ηγεσία του ΝΑΤΟ
είναι μετρημένες. Έως τον Σεπτέμβριο
θα έχουμε αλλαγή φρουράς, με πιθα-
νούς διαδόχους του την πρώην πρωθυ-

πουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι, τον
Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε
και τον πρόεδρο της Ρουμανίας Κλάους
Γιοχάνις. Δεύτερον και σημαντικότερο,
γιατί ο κ. Μητσοτάκης είναι πεπεισμέ-
νος ότι θα ήταν ένα ακόμα τηλεφώνημα
στο κενό. Επέλεξε, λοιπόν, την ακριβώς
ανάποδη στρατηγική. Να συναντηθεί ο

ίδιος με τον Τούρκο πρόεδρο και να συ-
ζητήσει μαζί του όλα τα ζητήματα που
άπτονται των υποχρεώσεων των χωρών
μελών του ΝΑΤΟ καθώς και τις τεκτονι-
κές αλλαγές που φέρνει και στη γειτονιά
μας η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Τα νεότερα, λοιπόν, την Κυριακή, με θέα
τον Βόσπορο… 

Έμαθα ότι την Τρίτη μετέβησαν στο πρωθυπουργικό γραφείο ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυ-
πουργός Λευτέρης Οικονόμου και ο αρχηγός της αστυνομίας Μι-
χάλης Καραμαλάκης. Βεβαίως, στους περίεργους και ταραγμέ-
νους καιρούς που ζούμε, τα θέματα ασφαλείας είναι ψηλά στην κυ-
βερνητική ατζέντα και οι σχεδιασμοί και οι ενημερώσεις διεξά-
γονται σε καθημερινή βάση. Επειδή όμως ο Μάρτιος, εκτός των άλ-
λων, είναι και ο μήνας που θα γίνουν οι κρίσεις στην ΕΛΑΣ, λογικό
να πηγαίνει η σκέψη μας και σε αυτό το θέμα. Όπως μάλιστα με
διαβεβαιώνουν, ο νέος αρχηγός έχει βρεθεί στο πρόσωπο του υπο-
στράτηγου Σκούμα, για τον οποίο υπάρχει ομόφωνη αποδοχή. 

Η επίσκεψη Θεοδωρικάκου - Οικονόμου στο Μαξίμου 

Η πολωνική καταγωγή 
του Χρ. Μπουτσικάκη 

Πόλος έλξης στο καφενείο και τους διαδρόμους
της Βουλής έχει γίνει την τελευταία εβδομάδα ο
«γαλάζιος» βουλευτής Χριστόφορος Μπουτσικά-
κης, και όχι μόνο από τους ομογάλακτούς του.
Βουλευτές από όλα τα έδρανα σπεύδουν να πλη-
ροφορηθούν από πρώτο χέρι τις εξελί-
ξεις στο μεγαλύτερο προσφυγι-
κό μέτωπο, αυτό της Ουκρα-
νίας. Βλέπετε, το σόι της μη-
τέρας του Πειραιώτη βου-
λευτή έχει πολωνικές ρίζες
και πολλοί στενοί συγγενείς
τους ζουν εκεί. 

Γιατί ο Κ. Μητσοτάκης 
δεν τηλεφώνησε 
στον Γενς  Στόλτενμπεργκ 



Οι «επιστροφές» 
στο ΚΙΝΑΛ 
δεν έχουν κλειδώσει
Επειδή πολλά ακούγονται και γράφονται για
επικείμενες επιστροφές ανθρώπων που εί-
χαν απομακρυνθεί από το ΚΙΝΑΛ, εγώ έχω να
προσθέσω ότι κάποιοι βιάζονται... Για παρά-
δειγμα, ακούγονται τα ονόματα της Εύης Χρι-
στοφιλοπούλου και του καθηγητή Γιάννη Πα-
νούση. Η Εύη αυτή την περίοδο ασχολείται
αποκλειστικά με τα πανεπιστημιακά της κα-
θήκοντα, καθώς είναι καθηγήτρια Δημόσιας
Πολιτικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δεν της
έχει γίνει ακόμη κάποια προσέγγιση, αν και
πιστεύω ότι θα ήταν θετική. Ούτε στον Πανού-
ση έχει γίνει κάποια κρούση. Οπότε λίγο υπο-
μονή, σύντροφοι.

Στο... σφυρί τα ακίνητα
του Κουρή

Μαθαίνω ότι στις 23 Μαρτίου θα βγουν στο
σφυρί τα ακίνητα του μακαρίτη του Γιώργου
Κουρή, όπου στέγαζε παλιά τα κανάλια και τις
εφημερίδες του. Ο λόγος για τις εγκαταστά-
σεις στον Ταύρο, που στο παρελθόν αποτελού-
σαν τη ναυαρχίδα των εκδοτικών και τηλεο-
πτικών εγχειρημάτων του Γιώργου Κουρή,
μεταξύ των οποίων η εφημερίδα «Αυριανή»
και το Κανάλι 29. Τα χρέη είναι περίπου
500.000 ευρώ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το
πρόβλημα είναι οι οικοδομικές άδειες των
συγκεκριμένων ακινήτων. Μεγάλο μπλέξι-
μο... Ψάχνουν στα αρχεία της Πολεοδομίας
Ταύρου - Μοσχάτου και δεν βρίσκουν οικοδο-
μικές άδειες...

Έχω την αίσθηση ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα
είναι και τόσο επιθετικός στη συνάντησή του
με τον Μητσοτάκη, που θα λάβει χώρα την
Κυριακή στη Βίλα Χουμπέρ. Σε αυτό το ti-
ming δεν τον συμφέρει να παίξει την ίδια
κασέτα περί αναθεωρητισμού και «Γαλάζιας
Πατρίδας». Τώρα θα φορέσει το καπέλο του
«ειρηνοποιού» και του ισχυρού παράγοντα
που ενδιαφέρεται για την ειρήνη και τη στα-
θερότητα στην Ευρασία. Ακούστε με που
σας λέω. Αφήστε που έχει κατά νου και τον
δικό του αγωγό... Στην ατζέντα των δύο αν-
δρών, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρε-
θούν άλλα θέματα, όπως η αύξηση της μετα-
φοράς αζέρικου φυσικού αερίου προς την
Ευρώπη μέσω Τουρκίας (αγωγός TANAP)
και Ελλάδας (αγωγός TAP).

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών
Δράσεις κατά 
του σχολικού
εκφοβισμού

Μ
ε αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κοι-
νωνικές δράσεις της Τοπικής Διοίκη-
σης Αθηνών - Αττικής της Διεθνούς

Ένωσης Αστυνομικών, αναδεικνύοντας ένα
διαφορετικό και πιο ανθρώπινο προφίλ για τον
Έλληνα αστυνομικό. Αυτήν τη φορά, με αφορμή
την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Σχο-
λικού Εκφοβισμού, ο πρόεδρος και τα μέλη
επισκέφτηκαν το 24ο Γυμνάσιο και Λύκειο
Αθηνών και μοίρασαν έντυπο υλικό στους μα-
θητές και τις μαθήτριες με αναφορές στα αν-
θρώπινα δικαιώματα και τον αλληλοσεβασμό
που θα πρέπει να διέπει τις διαπροσωπικές
τους σχέσεις. Μάλιστα, αντάλλαξαν απόψεις με
τους καθηγητές και τον πρόεδρο του δεκαπεν-
ταμελούς αλλά και με γονείς μαθητών σε μια
προσπάθεια σχεδιασμού περαιτέρω δράσεων.

«Έχουμε υποχρέωση ο καθένας από το δικό
του μετερίζι, εκπαιδευτικοί, γονείς και αστυνο-
μικοί να επαγρυπνούμε, γιατί δυστυχώς οι επι-
πτώσεις του εκφοβισμού είναι καταστροφικές
τόσο στην εφηβεία όσο και μακροπρόθεσμα
στη ζωή των θυμάτων μετά την ενηλικίωση. Ως
κοινωνία είναι σημαντικό να μην επαναπαυό-
μαστε, αλλά να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε
μέχρι να πετύχουμε την εξάλειψη αυτού του
φαινομένου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο
πρόεδρος της Ένωσης Βλάσης Βαλατσός.

Δεν άντεξε, μαθαίνω, ο Νίκος
Παππάς την εργένικη ζωή και
αποφάσισε να ξαναπαντρευ-
τεί. Για την ακρίβεια, υπέγρα-

ψε σύμφωνο συμβίωσης, που
είναι και της μόδας στην Αριστερά.

Επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε ποια είναι η τυχερή,
σας λέγω ότι είναι η γραμματέας του διευθυντή Ει-
δήσεων του Open Χρήστου Παναγιωτόπουλου, η
Βασιλική Σελήνη.
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Το γεύμα στη Βίλα
Χουμπέρ θα έχει... αέριο
για κύριο πιάτο

Τις εξαγωγές σε μια σειρά
από τρόφιμα απαγόρευσε το
Κίεβο, σύμφωνα με απόφαση
του ουκρανικού Υπουργικού
Συμβουλίου, η οποία δημοσι-
εύτηκε χθες. Συγκεκριμένα
απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές
σίκαλης, κριθαριού, φαγόπυ-
ρου, κεχριού, ζάχαρης, αλατι-
ού και κρέατος έως το τέλος του έτους.
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Απαγορεύει τις εξαγωγές
τροφίμων η Ουκρανία



Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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Ειδική αποστολή Άδωνι 
στη Σαουδική Αραβία

Σ
τη Σαουδική Αραβία ταξιδεύουν αυτό το Σαββατοκύριακο ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώ-

στας Φραγκογιάννης, συνοδεία και άλλων υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών
που έχουν τεθεί επικεφαλής πολυμελούς επιχειρηματικής αποστολής. Ενέργεια,
τεχνολογία αλλά και εναλλακτικές επενδύσεις, ακίνητα και τουρισμός είναι στο με-
νού των διμερών επαφών που θα κρατήσουν μέχρι και τη Δευτέρα. Η αποστολή εί-
ναι τόσο μεγάλη που θα πετάξει με ναυλωμένο αεροπλάνο της Aegean, το οποίο,
όπως φαίνεται, έχει γεμίσει. Ελπίζω να έρθουν πίσω με γεμάτες τις βαλίτσες...

Η Ντόρα και τα 650 δισ. του Πούτιν
Εγώ την Ντόρα την ακούω προσεκτικά, διότι πάντα έχει καλές πληροφορίες. Η ιστορία
με τον πόλεμο θα τραβήξει πολύ μακριά, δεν είναι κάτι παροδικό, όπως είπε η πρώην
υπουργός. «Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τραβήξει αρκετά με πολύ δύσκολα
αποτελέσματα για την οικονομία της ίδιας της Ρωσίας. Μια κρίση που αγγίζει
ολόκληρο τον κόσμο, την παγκόσμια οικονομία και θα μας απασχολήσει για πολύ
καιρό», επισήμανε στο Πρώτο Πρόγραμμα η κυρία Μπακογιάννη. «Ακούγαμε ότι ο
Πούτιν έχει 650 δισ. δολάρια στην Κεντρική Τράπεζα, μόνο που αυτά δεσμεύτηκαν σε
πολύ μεγάλο ποσοστό και δεν τα έχει πλέον. Το βάρος για τον ρωσικό λαό είναι πολύ
μεγάλο αυτήν τη στιγμή, πέραν των ανθρώπινων απωλειών που είναι επίσης πολύ
μεγάλες και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες», συμπλήρωσε.
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Εκλογές τον Μάιο 
και ηλικιακός κόφτης
Ως γνήσιος politicantis εγώ θα σας πω να
κρατάτε μικρό καλάθι και για πρόωρες τον
Μάιο και για τον ηλικιακό κόφτη στους υπο-
ψηφίους της ΝΔ. Και για να εξηγούμαι,
μπορεί άπαντες να εισηγούνται στον Κυριά-
κο Μητσοτάκη πρόωρες εκλογές, αλλά ακό-
μη δεν τους έχει απαντήσει τι θα κάνει. Το
δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι προς το παρόν
δεν πείθεται για τον Μάιο. Επίσης, μια φήμη
που έχει αρχίσει να διαδίδεται ευρέως προ-
καλώντας ποικίλες συζητήσεις στη ΝΔ και
έχει αναστατώσει τους βουλευτές του κόμ-
ματος αφορά τον ηλικιακό κόφτη στις υπο-
ψηφιότητες. Με λίγα λόγια, όσοι υποψήφιοι
θα είναι πάνω από μια ηλικία δεν θα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Έτσι
όπως έχουν τα πράγματα, δεν το βλέπω να
προχωράει. Δεν έχει την «πολυτέλεια» η
ΝΔ να χάσει ούτε μία ψήφο από κανέναν
πολιτευτή.

Οι γνωρίζοντες τα των εκλογι-
κών διαδικασιών ισχυρίζονται
ότι νομικά μπορεί να αλλάξει ο
νόμος και η 2η Κυριακή να γίνει
με τον «Νο2 εκλογικό νόμο της
ΝΔ». Πολιτικά όμως στελέχη της
ΝΔ εκτιμούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει
στα «κάγκελα» και θα εξαπολύ-
σει σφοδρή επίθεση στο κυβερ-
νών κόμμα, κάνοντας λόγο για
καταπάτηση του Συντάγματος. Αν
ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι είναι πρώ-
το κόμμα και είναι έτοιμος να
αναλάβει τη διακυβέρνηση της
χώρας, όπως υποστηρίζουν με
θέρμη όλα τα στελέχη του, δεν
έχει ούτε να χάσει ούτε να φοβη-
θεί με την αύξηση του μπόνους
των εδρών στο 50%.

Αλλαγή γραμμής
από τον Πούτιν;

«Στους στόχους της Μόσχας δεν
περιλαμβάνεται η ανατροπή της κυ-
βέρνησης του Κιέβου και ελπίζουμε
να πετύχουμε πιο σημαντική πρόοδο
στον επόμενο γύρο συνομιλιών με την
Ουκρανία», δήλωσε η Μαρία Ζαχάρο-
βα σε ενημέρωση προς τους δημο-
σιογράφους. Τι κάνει νιάου νιάου στα
κεραμίδια; Οι Ρώσοι λένε τώρα ότι δεν
στοχεύουν στην ανατροπή της κυβέρ-
νησης Ζελένσκι, αλλά μόνο στην ου-
δετερότητα της Ουκρανίας. Τι σημαί-
νει αυτό; Ότι η Δύση αποδέχεται τα
τρία από τα τέσσερα αιτήματα της Ρω-
σίας και ο Πούτιν κάνει πίσω στο θέμα
της πολιτικής αλλαγής. Άρα πάμε σε
διχοτόμηση της Ουκρανίας, αποστρα-
τιωτικοποίηση και υπογραφή μέσω
του Συντάγματος ότι δεν θα μπει ποτέ
στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία.

Ο... συνταξιούχος εφοπλιστής
Το όνομά του κυριαρχεί στην επικαιρό-

τητα λόγω των ρωσικών δράσεων στον
χώρο των media στην Ελλάδα. Ο λόγος
για τον εφοπλιστή Γιάννη Καραγεώργη.
Αφήστε βρε τον άνθρωπο να ξεκουρα-
στεί και να απολαύσει τη σύνταξή του! Εί-
ναι συνταξιούχος πια, δεν είναι εφοπλι-
στής. Μη γελάτε, σας παρακαλώ. Αυτό
ακριβώς αναφέρει η ιστοσελίδα της εται-
ρείας του. Αν μπει κανείς στο site της ναυτιλιακής Times Navigation Inc., θα δει το
ακόλουθο μήνυμα: «Η Times Navigation Inc. ανακοινώνει την αποχώρηση του προ-
έδρου της, κ. Ιωάννη Καραγεώργη, ο οποίος έπειτα από 50 χρόνια σταθερής εμπει-
ρίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία σήμερα σε ηλικία 71 ετών αποφάσισε να συνταξιο-
δοτηθεί. Μετά τη συνταξιοδότηση του κ. Καραγεώργη η Times Navigation Inc. θα
αδράξει τις δραστηριότητές της στον τομέα της διαχείρισης πλοίων και θα συνεχίσει
τις δραστηριότητές της στον τομέα ναυλώσεων».
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Δημοσιογράφος

Η
χώρα μας σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές

Δίκαιο, στον σεβασμό στην κυριαρχία και την

εδαφική ακεραιότητα κάθε ανεξάρτητου κρά-

τους, συμπλέει με τους εταίρους και τους συμμάχους μας

και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:

Ότι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και πρακτικές

αναθεωρητισμού δεν χωρούν στον 21ο αιώνα και δεν

μπορεί να γίνονται ανεκτές από κανέναν.

Η κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία φέρνει ήδη

πρωτόγνωρες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά, κα-

θώς οι τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου σπάνε κάθε

προηγούμενο ρεκόρ, προκαλούν αλυσίδα ανατιμήσεων

σε προϊόντα και υπηρεσίες και ταράζουν την παγκόσμια

οικονομία. Οι συνέπειες πλήττουν ήδη και τη χώρα μας

και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Πήραμε έως

τώρα σημαντικά μέτρα και συνεχίζουμε:

�Διαθέσαμε πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικο-

κυριών και επιχειρήσεων και θα ακολουθήσουν επιπλέ-

ον ποσά.

�Προχωρήσαμε σε νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ, έτσι ώστε να

πληρώσουμε από φέτος μεσοσταθμικά 34% λιγότερο φό-

ρο σε σχέση με το 2018.

�Δρομολογήσαμε τις διαδικασίες, ώστε να υπάρχει από

τον Μάιο δεύτερη, γενναία -όπως δήλωσε ο πρωθυπουρ-

γός- αύξηση του κατώτατου μισθού.

� Επεξεργαζόμαστε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη

στήριξη οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

�Προωθούμε νομοσχέδιο για κρατική επιδότηση 70-210

ευρώ, προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία πλειστη-

ριασμού της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών.

�Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου

Μητσοτάκη, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβού-

λιο, η συζήτηση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Μηχα-

νισμού Αλληλεγγύης, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση

να προχωρήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμε-

τώπιση των επιπτώσεων από τις μεγάλες ανατιμήσεις.

Γραμμή άμυνας απέναντι στις ενεργειακές και πληθω-

ριστικές αναταράξεις αποτελεί το γεγονός ότι η ανάπτυξη

στη χώρα μας το 2021 ξεπερνά -σύμφωνα με την ΕΛ-

ΣΤΑΤ- το 8% και είναι -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής- από τις υψηλότερες στην Ευρω-

ζώνη. Γραμμή άμυνας είναι τα όσα πετύχαμε το προηγού-

μενο διάστημα:

� Το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών

σημείωσε ετήσια αύξηση κατά 4,7%, που αποτελεί τη δεύ-

τερη καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη.

�Είχαμε αύξηση των καταθέσεων πολιτών και επιχειρή-

σεων κατά 43 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019.

� Η ανεργία είχε τη μεγαλύτερη μείωση ανάμεσα στις

χώρες της Ευρωζώνης και από 17,3% το 2019, έπεσε στο

12,7% τον Δεκέμβριο.

� Η Ελλάδα αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια

στις επενδύσεις. Από τελευταία στην Ευρωζώνη τον Ιού-

νιο του 2019, εξελίχθηκε σε έναν από τους ελκυστικότε-

ρους διεθνείς επενδυτικούς προορισμούς.

�Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων το 2021 παρουσίασαν αύ-

ξηση 35,3% σε σχέση με το 2020 που είχαν ανέλθει σε 81.290. 

� Η βιομηχανική παραγωγή, οι εξαγωγές και ο τουρι-

σμός παρουσίασαν σημαντική αύξηση που συνεχίζεται

με εντεινόμενους ρυθμούς.

Η
γιορτή της γυναίκας, φέτος, δεν ήταν μια απλή

γιορτή. Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας έχει

στιγματίσει τη νέα χρονιά με τα πιο βαριά απο-

τυπώματα βίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων. Πριν από την επίσημη ομιλία της κυρίας

Οκσάνα Ζαμπούζκο στην αίθουσα ολομέλειας του Κοι-

νοβουλίου στο Στρασβούργο, η πρόεδρος του ΕΚ Ρομ-

πέρτα Μετσόλα τόνισε: «Σήμερα, δεν μπορούμε στην

πραγματικότητα να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη “εορτα-

σμός”. Στην Ουκρανία, βλέπουμε ότι οι γυναίκες αντι-

στέκονται και παίρνουν τα όπλα εναντίον του εισβολέα.

Είναι προνόμιο να έχουμε μαζί μας μια Ουκρανή γυναί-

κα και συγγραφέα της οποίας τα έργα και η ισχυρή φω-

νή δείχνουν τη δύναμη των Ουκρανών γυναικών απέ-

ναντι στην καταπίεση. Αυτές οι γενναίες και ανθεκτικές

γυναίκες αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας,

καθώς υπερασπίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες μας».

Η κυρία Οκσάνα Ζαμπούζκο, η οποία εγκατέλειψε

την Ουκρανία πριν από δύο εβδομάδες με τις χειραπο-

σκευές της μόνο, τόνισε ότι συνήθιζε στα γραπτά της να

δίνει φωνή στις γυναίκες και να αγωνίζεται για τα δι-

καιώματά τους, αλλά για πρώτη φορά πρέπει να υπερα-

σπιστεί το δικαίωμα των γυναικών στη ζωή. Προσέθεσε

στη συνέχεια: «Δεν μπορώ παρά να θαυμάσω τις συμ-

πατριώτισσές μου που αγωνίζονται μαζί με τους άνδρες

μας, διαχειρίζονται τη διανομή των προμηθειών στις

πολιορκημένες πόλεις μας και γεννούν στα καταφύγια,

με γιατρούς να τις συμβουλεύουν μέσω διαδικτύου. Το

πρόβλημα είναι ότι η δύναμη του πνεύματός μας δεν

μπορεί να σταματήσει τις βόμβες του κ. Πούτιν». Το μυ-

θιστόρημά της «Fieldwork in Ukraine Sex», μεταφρα-

σμένο σε δεκαέξι γλώσσες, την κατέστησε ευρέως

γνωστή στη διεθνή λογοτεχνική σκηνή το 1996. Έχει

εκδώσει δεκαοκτώ άλλα βιβλία, μεταξύ των οποίων το

βραβευμένο μυθιστόρημα «The Museum of Aban-

doned Secrets» (2009). Είναι επίσης κορυφαία υπερα-

σπίστρια της δημοκρατίας στην Ουκρανία.

Προειδοποιώντας για τις προθέσεις του Ρώσου προ-

έδρου, επεσήμανε: «Πολλές ζωές θα μπορούσαν να εί-

χαν σωθεί εάν η ΕΕ και οι ΗΠΑ είχαν ξυπνήσει πριν από

οκτώ χρόνια όταν εισέβαλε στην Κριμαία. Ένας νέος

Χίτλερ ήταν έτοιμος να συνεχίσει το έργο του προηγού-

μενου. Είμαι εδώ για να σας πω, ως συγγραφέας που

γνωρίζει κάτι σχετικά με τη γλώσσα, ότι είναι ήδη πόλε-

μος και όχι απλώς μια τοπική σύγκρουση. Να εμπι-

στεύεστε τον κ. Πούτιν όταν δηλώνει τις φιλοδοξίες του.

Μη φοβηθείτε να προστατεύσετε τον εναέριο χώρο πά-

νω από όσους μάχονται για να απελευθερώσουν την

Ευρώπη από αυτό το φάντασμα του νέου ολοκληρωτι-

σμού». Μετά την ομιλία της, εκπρόσωποι των πολιτικών

ομάδων εξήραν το θάρρος των Ουκρανών που υπερα-

σπίζονται τη χώρα τους και τις αξίες της ΕΕ που διακα-

τέχουν αυτούς και εμάς. Τόνισαν επίσης ότι, όπως συμ-

βαίνει συχνά σε αυτές τις περιστάσεις, οι γυναίκες και

τα κορίτσια συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες ομά-

δες. Επαίνεσαν τις γυναίκες από τη Ρωσία και τη Λευ-

κορωσία που διαδηλώνουν θαρραλέα στους δρόμους

κατά αυτού του πολέμου.

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί άμαχοι

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αναζη-

τώντας ασφάλεια και οι περισσότεροι από αυτούς τους

πρόσφυγες είναι γυναίκες και παιδιά και αυτοί είναι

που βγήκαν έξω.

Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη φρίκη του πολέμου, αλ-

λά οι γυναίκες εξακολουθούν να παλεύουν μέσα από

μια ακόμη κρίση. Οι γυναίκες που πλήττονται έχουν

επηρεαστεί δυσανάλογα από την πανδημία και το απο-

τέλεσμα του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου επιβεβαι-

ώνει τη δυσάρεστη αλήθεια.

Η πρόεδρος του ΕΚ κυρία Μετσόλα συμπλήρωσε:

«Σταθήκαμε σταθερά πίσω από την ταχεία έγκριση της

οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών. Αυτό πρέπει να

διασφαλίσουμε, ότι η αρχή της ίσης εργασίας μεταξύ

ανδρών και γυναικών εφαρμόζεται πραγματικά και σω-

στά, επειδή στην Ευρώπη ο μισθός σας δεν πρέπει να

εξαρτάται από το φύλο σας».

«Δεν θα περάσουν άλλα είκοσι χρόνια μέχρι να εκλε-

γεί η επόμενη γυναίκα πρόεδρος του Κοινοβουλίου και

υπόσχομαι να δεσμευτώ και να το υλοποιήσω. Πρέπει

να στείλουμε το ισχυρότερο μήνυμα και στις γυναίκες

της Ρωσίας: υπάρχουν 1.000 Ρώσοι πολίτες στη Ρωσία

που έχουν φυλακιστεί επειδή δήλωσαν την αντίθεσή

τους στον πόλεμο», κατέληξε η κυρία Μετσόλα.

Θα έρθει στιγμή που οι γυναίκες στην Πολωνία, στη

Σλοβακία και στην Ουγγαρία θα έχουν τελικά τα ίδια δι-

καιώματα με τις γυναίκες στην Πορτογαλία, την Ισπανία

και τη Γαλλία. 

Επιθυμία όλων των γυναικών είναι το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο να έχει μια ειδική επιτροπή εργασίας για θέ-

ματα φύλου. 

Οι γυναίκες κατακτούν υψηλές θέσεις και καταξιώ-

νονται μέσα από τη δράση και τη συνεισφορά τους. 

Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να στηρίξουν αυτές τις

πρωτοβουλίες και να στείλουν μηνύματα αλληλεγγύης

και συμπαράστασης στον δοκιμαζόμενο λαό της Ου-

κρανίας. 

Παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και πρακτικές 
αναθεωρητισμού δεν χωρούν στον 21ο αιώνα

Ο πόλεμος έδωσε άλλη διάσταση στη φετινή γιορτή της γυναίκας
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Ο
υκρανοί στρατιώτες και πολίτες ετοιμάζονται
να πολεμήσουν μέχρι τέλους στα οδοφράγμα-
τα, καθώς όλα δείχνουν ότι πλησιάζει η «ώρα
μηδέν» για το Κίεβο, το οποίο είναι πλέον πε-

ρικυκλωμένο από τρεις ρωσικές φάλαγγες. Μέσα σε αυ-
τόν τον ζόφο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι
έκανε το πρώτο άνοιγμα στη Ρωσία, λέγοντας ότι δεν θα
επιμείνει στην ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. 

«Το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να δεχτεί την Ουκρανία. (…)
Φοβάται την αντιπαράθεση με τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Δεν θέλω να είμαι πρόεδρος μιας χώρας που παρακαλάει
γονατιστή», είπε μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο ABC,
σε μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση της «ουδετεροποί-
ησης» της Ουκρανίας, την οποία απαιτεί το Κρεμλίνο.

Συζήτηση για συμβιβασμό
Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης τη διάθεση να συζητήσει

και συμβιβασμό για το καθεστώς των αυτονομιστικών
εδαφών της Ανατολικής Ουκρανίας, του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ, την αυτονομία των οποίων αναγνώρισε πριν
από την επίθεση ο Πούτιν. Αναλυτές λένε ότι ο άλλος ση-
μαντικός όρος των Ρώσων, η αποστρατιωτικοποίηση, συν-
τελείται στο πεδίο με την καταστροφή των στρατιωτικών
υποδομών της Ουκρανίας. 

Δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας «Jerusalem
Post» αναφέρει ότι «οι πραγματικές διαπραγματεύσεις γί-
νονται απευθείας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη
ρωσική πρόταση να κρίνεται δύσκολη αλλά όχι αδύνατη». 

«Η τελική εκδοχή των αιτημάτων του Πούτιν έχει πα-
ρουσιαστεί στον Ζελένσκι και το χάσμα ανάμεσα στις δύο
πλευρές δεν είναι μεγάλο», γράφει η «JP», επικαλούμενη
πηγές με γνώση του διπλωματικού παρασκηνίου.

Λαβρόφ - Κουλέμπα
Συνομιλίες για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

θα έχουν, εξάλλου, σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας
και Ουκρανίας Σεργκέι Λαβρόφ και Ντμίτρο Κουλέμπα, σε
διπλωματικό φόρουμ στην Αττάλεια της Τουρκίας.

«Φρούριο» το Κίεβο
Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έχει μετατραπεί σε φρού-

ριο για να δώσει τη «μητέρα των μαχών», με τους κατοί-
κους αποφασισμένους να πολεμήσουν μέχρι τέλους. Στρα-
τιώτες και πολίτες στήνουν οδοφράγματα και βάζουν νάρ-

κες στους δρόμους. Πολλοί έχουν εξοπλιστεί με Καλάσνι-
κοφ και βόμβες μολότοφ, έτοιμοι να αποκρούσουν την επί-
θεση των Ρώσων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αμερι-
κανικού Πενταγώνου, μια νέα ρωσική φάλαγγα προωθείται
προς το Κίεβο από τα βορειοανατολικά, ενώ η πρώτη, που
κατέβηκε από τα βόρεια, παραμένει ακινητοποιημένη εδώ
και ημέρες σε απόσταση 25 χλμ. από την πρωτεύουσα. Δο-
ρυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ρωσικά στρατιωτικά
οχήματα να κινούνται κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ που
βρίσκεται περίπου μισή ώρα έξω από το Κίεβο. 

Επίθεση τα επόμενα 24ωρα
Το Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών (ISW), ένα αμερικανι-

κό στρατιωτικό think tank που παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις στην Ουκρανία, πιστεύει ότι «οι ρωσικές δυνά-
μεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και
δυτικά προάστια του Κιέβου για μια επίθεση τα επόμενα
24ωρα». Η έναρξη της εκεχειρίας, που ανακοίνωσε η ρω-
σική ηγεσία για τις 9.00 το πρωί έως τις 9.00 χθες το βράδυ,
επέτρεψε την απομάκρυνση δεκάδων αμάχων μέσω έξι
ανθρωπιστικών διαδρόμων από εμπόλεμες περιοχές, ενώ
όλα δείχνουν ότι επίκειται τις επόμενες ώρες επίθεση στην
Οδησσό, το μεγάλο ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. 

Πρώτο άνοιγμα 
από Ζελένσκι
στη Ρωσία 

Δεν θα επιμείνει στην ένταξη της χώρας
του στο ΝΑΤΟ, αφού αυτό «δεν 
είναι έτοιμο να δεχτεί την Ουκρανία»,
είπε - Έξω από το Κίεβο οι Ρώσοι

Συναγερμός από μπλακ
άουτ στο Τσερνόμπιλ 

Πλήρη διακοπή της ηλεκτροδότησης του πυρη-
νικού σταθμού του Τσερνόμπιλ και συστημάτων
ασφαλείας του, εξαιτίας των ρωσικών στρατιωτι-
κών ενεργειών, ανακοίνωσε η εταιρεία Ukrener-
go, διαχειρίστρια του ουκρανικού δικτύου ηλε-
κτροδότησης.

Σημαίνοντας συναγερμό για το μπλακ άουτ, η
εταιρεία προειδοποίησε ότι  ραδιενεργές
ουσίες είναι πιθανόν να διαφύ-
γουν από τον πυρηνικό σταθ-
μό που βρίσκεται υπό ρω-
σική κατάληψη, επειδή το
χρησιμοποιημένο πυρηνι-
κό καύσιμο δεν μπορεί να
ψυχθεί μετά τη διακοπή της
ηλεκτροδότησης.

Αν και η Διεθνής Επιτροπή Ατο-
μικής Ενέργειας εξέδωσε αργότερα χθες καθησυ-
χαστική ανακοίνωση, κάποιοι ειδικοί εκφράζουν
φόβους για ενδεχόμενη διαρροή ακτινοβολίας και
μεταφορά ραδιενεργού νέφους σε περιοχές της
Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Ρωσίας και της
Ευρώπης.
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Σ
ε απόλυτη προτεραιότητα του
υπουργείου Εξωτερικών ανα-
δεικνύεται ο απεγκλωβισμός
του γενικού προξένου Μανώλη

Ανδρουλάκη από τη φλεγόμενη Μαριού-
πολη, η οποία σφυροκοπείται αδιάλειπτα
από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία. 

Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του
υπουργείου Εξωτερικών επεξεργάζεται
ήδη κάθε πιθανό σενάριο για την ασφαλή
απομάκρυνσή του από την Ουκρανία, ενώ
γίνονται συνεχείς επαφές με τον ΟΑΣΕ
και τον Ερυθρό Σταυρό, ώστε οι Έλληνες
αξιωματούχοι να σχηματίσουν όσο πιο
ακριβή εικόνα γίνεται για τα όσα συμβαί-
νουν επί του πεδίου στις εμπόλεμες ζώ-
νες γύρω από τη Μαριούπολη. Με δεδο-
μένο ότι οι «ανθρωπιστικοί διάδρομοι»
δεν παρέχουν ασφάλεια, αφού γύρω από
την πόλη διεξάγονται διαρκώς μάχες
ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές
δυνάμεις, η επιχείρηση εκκένωσης δεν
θα είναι εύκολη υπόθεση. Προς το παρόν,
δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφά-
λεια στους δρόμους που οδηγούν έξω
από τις εμπόλεμες ζώνες, ενώ κάθε
24ωρο που περνά η κατάσταση στη Μαρι-
ούπολη, η οποία τελεί υπό τον ασφυκτικό
κλοιό των ρωσικών στρατευμάτων, γίνε-
ται όλο και πιο δραματική. 

Βρέχει… ρουκέτες
Η πόλη βρίσκεται περικυκλωμένη από

μηχανοκίνητες μονάδες και πυροβολικό
του ρωσικού στρατού αλλά και των αυτο-
νομιστών, με τους εισβολείς να εφαρμό-
ζουν έναν ιδιότυπο «στραγγαλισμό» περι-
μένοντας από τις δυνάμεις εδάφους του
ουκρανικού στρατού που αμύνονται σθε-
ναρά αλλά και από τους πολίτες που βρί-
σκονται εγκλωβισμένοι στη Μαριούπολη
να εξαντληθούν. Άλλωστε, για περισσότε-
ρες από επτά ημέρες, δεν υπάρχει ρεύμα,
θέρμανση και επικοινωνίες, ενώ δυσεύ-
ρετα είναι πλέον τα τρόφιμα και το νερό.
Την ίδια ώρα, η πόλη δέχεται μπαράζ ρου-
κετών και όλμων που ισοπεδώνουν κατοι-
κημένες περιοχές σε μια προσπάθεια να
καμφθεί το ηθικό των αμυνόμενων. 

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτε-
ρικών τόνισε ότι κύριο μέλημα της Αθήνας

είναι η ασφάλεια του Μανώλη Ανδρουλά-
κη, ο οποίος βρίσκεται στο κτίριο του ΟΑ-
ΣΕ, στη δυτική είσοδο της Μαριούπολης.
Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας, ο τελευ-
ταίος Ευρωπαίος διπλωμάτης που παρα-
μένει στην περιοχή, έμεινε πίσω για να
βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες και τους
ομογενείς που έχουν εγκλωβιστεί στο
ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. 

Αρνήθηκε, μάλιστα, να ακολουθήσει
το ανθρωπιστικό κομβόι της επιχείρη-
σης «Νόστος 3» με την οποία απομα-
κρύνθηκαν αρκετές οικογένειες, δημο-
σιογράφοι καθώς και προσωπικό του
Γενικού Προξενείου, προκειμένου να
οργανώσει μία ακόμη μεγαλύτερη επι-
χείρηση για την οποία θα απαιτούνταν
τουλάχιστον 48 ώρες κατάπαυσης πυ-
ρός, ώστε να εκκενωθούν με ασφάλεια
εκατοντάδες άμαχοι. 

Όμως οι ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο
και η απουσία εγγυήσεων ανέτρεψαν τους
σχεδιασμούς, με αποτέλεσμα ο κ. Αν-
δρουλάκης να παραμένει εγκλωβισμένος
στις εγκαταστάσεις του ΟΑΣΕ, ενώ η επι-
κοινωνία μαζί του είναι πλέον πολύ δύ-
σκολη, καθώς τα δίκτυα και οι τηλεπικοι-
νωνιακές υποδομές της πόλης έχουν κα-
ταστραφεί. 

Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο του
υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρο Πα-
παϊωάννου, στην περιοχή γύρω από τις εγ-
καταστάσεις του ΟΑΣΕ μαίνονται μάχες αλ-
λά το κτίριο δεν έχει χτυπηθεί και ο Γενικός
Πρόξενος όπως και το προσωπικό του Ορ-
γανισμού που βρίσκεται στο υπόγειο κατα-
φύγιο του κτιρίου είναι καλά στην υγεία
τους.  Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε ακό-
μη στην προκλητική ρητορική της εκπρο-
σώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερι-
κών, Μαρίας Ζαχάροβα, αλλά και στις αναρ-
τήσεις της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα,
τις οποίες χαρακτήρισε «απαράδεκτες»,
ενώ σχολίασε την απόπειρα του Ρώσου
πρέσβη Αντρέι Μασλόφ να συνδέσει το ζή-
τημα της αναγνώρισης του Κοσόβου με τα
Κατεχόμενα, τονίζοντας ότι η θέση της Ελ-
λάδας για το Κόσοβο είναι σαφής και ξεκά-
θαρη και δεν έχει αλλάξει. 

Σε εξέλιξη το σχέδιο του
υπουργείου Εξωτερικών 
για τον απεγκλωβισμό του
Μανώλη Ανδρουλάκη και των
Ελλήνων της Μαριούπολης

Βομβάρδισαν παιδιατρικό νοσοκομείο
Ρωσική αεροπορική επίθεση στην κεντρική αγορά της Μαριούπολης και σε παι-
διατρικό νοσοκομείο κατήγγειλαν χθες το απόγευμα οι Αρχές της πόλης, όταν
υποτίθεται ότι ίσχυε η κατάπαυση του πυρός για να φύγουν οι άμαχοι από έναν
ανθρωπιστικό διάδρομο.
«Οι δυνάμεις του εχθρού έριξαν βόμβες στο νοσοκομείο παίδων, η καταστροφή
είναι κολοσσιαία», είπε ο δήμαρχος. Για κτηνωδία των Ρώσων έκανε λόγο σε μή-
νυμά του και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανεβάζοντας βίντεο
από τα συντρίμμια του μαιευτηρίου.
«Άμαχοι πολίτες, γυναίκες και παιδιά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Κτη-
νωδία! Για πόσο ακόμα ο κόσμος θα είναι συνεργός σε αυτό το έγκλημα, αγνοών-
τας τον τρόμο;» έγραψε.
Περιγράφοντας τις δραματικές συνθήκες στις οποίες οι άμαχοι επιχειρούν να
απομακρυνθούν με ασφάλεια την ώρα που οι Ρώσοι σφυροκοπούν την πόλη, ο
Ζελένσκι είπε ότι στο λιμάνι της Μαριούπολης εκτυλίσσονται σκηνές της Αποκά-
λυψης. Εικόνες στα διεθνή ΜΜΕ έδειξαν κατεστραμμένα σπίτια και νεκρούς
στους δρόμους, σκεπασμένους πρόχειρα με κάποιο σεντόνι.

Ώρες αγωνίας 
για πρόξενο, 
ομογενείς

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Σ
τις οικονομικές επιπτώσεις του
πολέμου, αλλά και στις αντιδρά-
σεις που συναντά η πρόταση για
τη δημιουργία ευρωομολόγου

για την ενέργεια και την άμυνα στην ΕΕ,
αναφέρεται μιλώντας στην «Political» ο
διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οι-
κονομικών Σχέσεων δρ Χαράλαμπος
Τσαρδανίδης, ο οποίος επισημαίνει ότι οι
επιπτώσεις στην ιδιωτική οικονομία από
τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας αναφέ-
ρονται σε πολλούς τομείς. 

«Ο πιο σημαντικός είναι η αύξηση της
τιμής του φυσικού αερίου και του πετρε-
λαίου, και αυτό έχει σαν κίνδυνο να υπάρ-
ξει μια αύξηση του πληθωρισμού. Ήδη
πολλοί παρατηρητές αναφέρουν ότι μπο-
ρεί να οδηγήσει σε συρρίκνωση του ΑΕΠ
πολλών κρατών και έτσι εμφανίζεται και η
πιθανότητα των στασιμοπληθωριστικών
πιέσεων στην παγκόσμια οικονομία. Μια
άλλη σοβαρή επίπτωση, που συμβάλλει
επίσης σε πληθωριστικές πιέσεις, είναι η
αύξηση των τιμών στα σιτηρά με συνέπει-
ες σε χώρες και της Ευρώπης, αλλά επί-
σης κυρίως σε χώρες αφρικανικές όπως η
Αίγυπτος, αλλά και ο Λίβανος και η Τουρ-
κία. Οι χώρες αυτές θα αντιμετωπίσουν
μεγάλο πρόβλημα, ακόμα και επισιτιστι-
κό, γιατί η διατροφή τους στηρίζεται στα
σιτηρά. Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι από
τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιτηρών
στον κόσμο και κυρίως μαλακού σιταρι-
ού», εξηγεί ο κ. Τσαρδανίδης.

«Προβλήματα στον εφοδιασμό»
Ο κ. Τσαρδανίδης προσθέτει ότι μια άλλη

επίπτωση του πολέμου αφορά την εφοδια-
στική αλυσίδα. «Ήδη εξαιτίας της Covid-19
είχαμε προβλήματα στον εφοδιασμό, κυ-
ρίως στα ηλεκτρονικά προϊόντα, στις διε-
θνείς μεταφορές λόγω της αύξησης των
ναύλων κυρίως των κοντέινερ. Τώρα, αυτό
θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί
σε ορισμένα μέταλλα, όπως στο νικέλιο,
αυξήθηκε η τιμή τους, γιατί και η Ουκρανία
και η Ρωσία παράγουν σημαντικές ποσό-
τητες μετάλλων τα οποία είναι σημαντικά
για την κατασκευή μικροτσίπ ή μπαταριών
αυτοκινήτων, ακόμα και αερίων όπως το
νέον, όπου η Ουκρανία παράγει το 80% της
παγκόσμιας παραγωγής». 

«Κίνδυνος μη αποπληρωμής χρέους»
Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών

Οικονομικών Σχέσεων μιλά επίσης και

για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικο-
νομία από την έκθεση χρέους ευρωπαϊ-
κών τραπεζών στις συναλλα-
γές τους με τη Ρωσία. «Υπάρ-
χουν τράπεζες δυτικών χω-
ρών όπως είναι της Αυστρίας,
της Ιταλίας ή της Γερμανίας
που είναι εκτεθειμένες σε
δάνεια από τη Ρωσία και
υπάρχει ο κίνδυνος μη απο-
πληρωμής αυτών των δανεί-
ων από τράπεζες της Ρωσίας
και επίσης και της μη απο-
πληρωμής χρέους από τις ρωσικές επι-

χειρήσεις, εξαιτίας των κυρώσεων που
επιβλήθηκαν στη Ρωσία και του κινδύ-

νου ότι  μπορεί να κηρύξει
στάση πληρωμών η Ρωσία». 

Ο κ. Τσαρδανίδης εκτιμά ότι
είναι πιθανό εξαιτίας αυτού να
αυξηθούν τα επιτόκια δανει-
σμού. «Προσπαθεί η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα να
μην αυξήσει τα επιτόκια, αλλά
πολλές επιχειρήσεις και πολ-
λές τράπεζες θεωρούν ότι
υπάρχει κίνδυνος και αυξά-

νουν τα επιτόκια. Αυξανομένων των επι-

τοκίων, το χρέος για ορισμένα κράτη θα
αρχίσει να αυξάνεται». 

«Συρρίκνωση του ΑΕΠ 
και επισιτιστική κρίση»

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου
Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων δρ Χαράλαμπος
Τσαρδανίδης μιλά για 
τις επιπτώσεις του πολέμου
στην παγκόσμια οικονομία

«Το ευρωομόλογο μπορεί να ανασχέσει την κρίση»
Σε ό,τι αφορά το ευρωομόλογο που τελευταία προβλήθηκε

σαν ένα μέτρο ανάσχεσης της κρίσης ο κ. Τσαρδανίδης αναφέ-
ρει: «Το ευρωομόλογο θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασχε-
τικά στην κρίση και αυτό εξαρτάται και από το ποσό. Υπήρχαν
πληροφορίες από το Bloomberg, οι οποίες δεν διαψεύστηκαν
μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούν να διαμορ-
φώσουν ένα τέτοιο μεγάλο πακέτο αντίστοιχο με το πακέτο
που έγινε με το Ταμείο Ανάπτυξης με την ίδια διαδικασία. Να
δανειστεί η ίδια η ΕΕ με την εγγύησή της και να μοιράσει αυτά
τα χρήματα, ανάλογα με τα προγράμματα που θα κατατεθούν,
για θέματα που δεν αφορούν μόνο την ενέργεια, αλλά και την
άμυνα. Κάτι τέτοιο, όμως, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν

θα υλοποιηθεί, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής».
Στη συνέχεια προσθέτει πως δεν έχει διατυπωθεί επισήμως
αυτή η εξέλιξη. «Δεν το σκέφτονται προς το παρόν, λόγω των
αντιρρήσεων κάποιων χωρών, όπως η Γερμανία, που δεν θέ-
λουν να μοιραστούν αυτό το βάρος, το θεωρούν έμμεσα δανει-
σμό. Το φιλελεύθερο κόμμα της Γερμανίας έχει βγει με αντί-
στροφο πρόγραμμα, δηλαδή τη σταδιακή επαναφορά των χω-
ρών στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Αυτός σημαίνει όχι μεγάλο
δανεισμό και ένα σφιχτό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Τουλάχι-
στον, όμως, παρατείνεται και για το 2023 η δημοσιονομική χα-
λαρότητα στην Ευρώπη», εξηγεί ο διευθυντής του Ινστιτούτου
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

kpappas817@gmail.com   

Του
Κώστα Παππά
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Μόνο ως δυσάρεστη μπορεί να χαρακτηριστεί η έκπλη-
ξη της απομάκρυνσης του πρώην υφυπουργού Οικονομι-
κών Αντώνη Μπέζα από την προεδρία της Εταιρείας Ακι-
νήτων Δημοσίου, την ώρα που πραγματοποιείται στην
εταιρεία διαχειριστικός έλεγχος από τη Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομι-
κών. Και μάλιστα γνωστοποιήθηκε χθες, όταν θα εκ-
δικαζόταν η υπόθεση του διευθύνοντος συμβούλου
Στέφανου Βλαστού και άλλων στελεχών της ΕΤΑΔ
με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος με
αφορμή παράνομες προσλήψεις στην εταιρεία! Τελικά
και η δίκη αναβλήθηκε και ο Μπέζας «φαγώθηκε» σε μια
αλληλουχία γεγονότων που προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, μοναδικού
μετόχου της ΕΤΑΔ, προχώρησε σε αλλαγή της σύνθεσης
του Διοικητικού Συμβουλίου, δείχνοντας την έξοδο στον
πρόεδρο Αντώνη Μπέζα πολύ πριν λήξει η θητεία του και
τοποθετώντας στη θέση του τον καθηγητή Γρηγόρη Ανα-
στασιάδη.

Το... timing των αλλαγών προκαλεί συνειρμούς. Χθες
εκδικάζονταν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι
υποθέσεις που αφορούσαν τις εκτελεστικές διοικήσεις
της ΕΤΑΔ με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος
για σειρά προσλήψεων εκτός διαδικασίας ΑΣΕΠ, όπως εί-

χε αποκαλύψει σε προηγούμενο φύλλο η «Political». Πα-
ράλληλα, αρχίζει και ο διαχειριστικός έλεγχος στην ΕΤΑΔ,
ένας έλεγχος που συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις από
την πλευρά της διοίκησης Βλαστού. Εκεί αποδίδει την εκ-
παραθύρωσή του από τη θέση του προέδρου ο κ. Μπέζας,
«γιατί έδωσα στις ελεγκτικές Αρχές στοιχεία που μου ζη-
τήθηκαν και απαίτησα να υπάρχει στην Εταιρεία διαφανής
διαδικασία προσλήψεων», όπως σημειώνει σε ανακοίνω-
σή του. «Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν στη διοίκηση της
υπερκοστοβόρου σε συμβούλους και στελέχη ΕΕΣΥΠ ότι
δεν πτοούμαι από τέτοιες πρακτικές και θα δώσω στο
ΥΠΟΙΚ όσα πρόσθετα στοιχεία μού ζητηθούν ή χρει-
αστούν. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι επειδή διαχειρί-
ζονται δημόσια περιουσία, εγώ θα συνεχίσω να επιμένω
πως οφείλουν να υπόκεινται σε δημόσιο και κοινοβου-
λευτικό έλεγχο και να λειτουργούν τηρώντας τις αρχές
της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της νομιμό-
τητας και βέβαια ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ προς όφελος του
Ελληνικού Δημοσίου».

Σύγχρονη Θεσσαλονίκη με έργα 3 δισ.
της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Γ
ια το μεγάλο και φιλόδοξο πρό-
γραμμα έργων, συνολικού προϋπο-
λογισμού 13 δισ. ευρώ, σχετικά με
την αναβάθμιση των υποδομών και

την επανεκκίνηση του κατασκευαστικού
κλάδου με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για
ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις
μίλησε ο Γιώργος Καραγιάννης στο συνέδριο
Prodexpo North 2022.

Το ολιστικό πλάνο έργων, που φτάνει τα 3
δισ. ευρώ και αφορά και τη Θεσσαλονίκη, θα
μετατρέψει την πόλη σε μια σύγχρονη
ευρωπαϊκή πόλη με αναβαθμισμέ-
νες υποδομές και καλύτερη ποι-
ότητα ζωής. «Η νέα φιλοσοφία
εμπεριέχει την ισχυρή σύνδεση
των έργων με κρίσιμους παραγω-
γικούς τομείς της ελληνικής οικο-
νομίας, ενσωματώνοντας όλα τα σύγ-
χρονα προτάγματα της βιώσιμης ανάπτυξης
και της αντιμετώπισης της κλιματικής κρί-
σης, πάντοτε προσανατολισμένοι στην ανάγ-
κη της ελληνικής οικονομίας τόσο για άμεση
ανάκαμψη όσο και για διαρκή ανάπτυξη σε
πιο στέρεες βάσεις», υπογράμμισε ο Γιώρ-
γος Καραγιάννης.

Οι σημαντικές παρεμβάσεις, όπως είναι
το μετρό, ενισχύουν την ελληνική οικονο-
μία, καθώς χρησιμοποιούνται τα πλέον σύγ-
χρονα χρηματοδοτικά εργαλεία κερδίζον-
τας σε ταχύτητα και εξασφαλίζοντας δίκαιη
ανταπόδοση στο δημόσιο συμφέρον. Το με-

τρό της Θεσσαλονίκης έχει ορίζον-
τα ολοκλήρωσης το 2023 με σεβασμό

στις αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου, ο
οποίος είναι έτοιμος σε ποσοστό 82%, ενώ η
επέκταση της γραμμής έως την Καλαμαριά
φτάνει το 84%.

Ανακούφιση από το κυκλοφοριακό
Συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά

για την ανακούφιση των πολιτών από το κυ-
κλοφοριακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη
αναμένεται να λειτουργήσει και ο FlyOver, με
τα εργοτάξια να αναμένονται έως το τέλος
του έτους. «Ένα έργο που εμπνεύστηκε, σχε-
διάστηκε, μελετήθηκε τεχνικά και χρηματο-

οικονομικά εξολοκλήρου επί της κυβέρνη-
σής μας και πλέον έχει προσωρινό ανάδο-
χο», σημείωσε ο υφυπουργός.

Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός της Θεσ-
σαλονίκης (FlyOver) θα είναι ένας σύγχρο-
νος εναέριος αυτοκινητόδρομος με όλες τις
πράσινες και κλιματικές προδιαγραφές. Πέ-
ρα όμως από τη συγκοινωνιακή του αξία, θα
αποτελεί και μια πρότυπη πρόταση ανάδει-
ξης του δημόσιου χώρου μέσω των αναπλά-
σεων που θα υλοποιηθούν. «Ο διαγωνισμός
έτρεξε σε πρωτόγνωρους ρυθμούς για τα ελ-
ληνικά δεδομένα και στο τέλος του έτους θα
εγκατασταθούν τα πρώτα εργοτάξια», σημεί-
ωσε ο Γιώργος Καραγιάννης, εξηγώντας πως

πρόκειται για έναν περιφερειακό αυτοκινη-
τόδρομο που θα λειτουργεί χωρίς διόδια.

«Υψηλή οδική ασφάλεια»
Ο υφυπουργός Υποδομών αναφέρθηκε

και σε μια σειρά έργων που δρομολογούνται
συνολικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, όπως, για παράδειγμα, το έργο βελ-
τίωσης και διαπλάτυνσης της οδού Μουδα-
νιά - Ποτίδαια και το έργο Θέρμη - Γαλάτιστα.
Και τα δύο έργα θα κάνουν ταχύτερες, ποι-
οτικότερες και ασφαλέστερες τις μετακινή-
σεις από και προς τη Χαλκιδική.

«Αυτή η επί σειρά ετών δυστοκία για μια
εύρυθμη και αποτελεσματική διασύνδεση
της Θεσσαλονίκης με τη Χαλκιδική πλέον
αποκαθίσταται. Για εμάς οι στόχοι των έρ-
γων που υλοποιούμε είναι η λειτουργικό-
τητα αλλά πάνω και πρώτα από όλα είναι
τα υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας, η
άνεση του ταξιδιού και η μείωση των χρό-
νων διαδρομής», επεσήμανε ο Γιώργος
Καραγιάννης.

ΕΤΑΔ: Απομάκρυναν από την προεδρία τον Μπέζα την ώρα του ελέγχου!

Ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης
αναφέρθηκε στο μετρό, στον
αυτοκινητόδρομο FlyOver 
και σε μια σειρά από μεγάλες
παρεμβάσεις που αλλάζουν 
τη Μακεδονία
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Πάτρα: Άλλαξε 
δικηγόρο η μητέρα
των τριών κοριτσιών

Σε μια κίνηση που προκάλεσε πολλά
ερωτήματα προχώρησε η μητέρα των
τριών κοριτσιών από την Πάτρα που μέ-
σα σε διάστημα 33 μηνών απεβίωσαν
κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, οι
οποίες εξετάζονται από αστυνομικούς
του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής.
Αυτό, καθώς τη νομική της εκπροσώπη-
ση ανέλαβε ένας εκ των κορυφαίων ποι-
νικολόγων, ο Απόστολος Λύτρας. 

Η είδηση έγινε γνωστή έπειτα από ανα-
κοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό
γραφείο, επισημαίνοντας ότι «λάβαμε εν-
τολή να την εκπροσωπήσουμε, συνεπι-
κουρώντας τις Αρχές στη διερεύνηση της
ακριβούς αιτίας θανάτου των τέκνων της.
Οι γονείς, όπως και οι οικογένειές τους,
αναμένουν επιστημονικά τεκμηριωμένες
απαντήσεις για την ανάδειξη της πλήρους
αλήθειας». Ο κ. Λύτρας, μιλώντας σε τη-
λεοπτικό σταθμό, επεσήμανε ότι «έχουν
ακουστεί πάρα πολλές ανακρίβειες από
τα ΜΜΕ. Από τη δική μας πλευρά έχουμε
κάποια στοιχεία που περιμένουμε να τα
παραδώσουμε στις Αρχές. (...) Το τι ανα-
κρίβειες έχουν ακουστεί για εκείνους δεν
περιγράφονται. Βγήκανε και υπονοήσαν
ότι όταν το ζευγάρι ήταν να χωρίσει, η μη-
τέρα έκανε κάτι στο παιδί για να γυρίσει
πίσω ο πατέρας. Όμως, η μητέρα ήταν
εκείνη που ήθελε να χωρίσει».

Με την έρευνα της ΕΛΑΣ να είναι σε
πλήρη εξέλιξη και εν αναμονή των αποτε-
λεσμάτων από τις τοξικολογικές και ιστο-
λογικές εξετάσεις, ο γνωστός ποινικολό-
γος σημείωσε ότι «υπάρχει ένα συγκλονι-
στικό βίντεο στο οποίο φαίνεται, δυστυ-
χώς, τι συμβαίνει στο τρίτο παιδί. Σε αυτό, η
Τζωρτζίνα ανεβάζει πάρα πολλούς σφυγ-
μούς και μετά ξαφνικά πέφτουν απότομα.
Αυτό το έχουν πει οι γιατροί και από την
Πάτρα και από το Ωνάσειο, όπου πέθανε το
κορίτσι. Αυτό αποδεικνύει πως πρέπει να
φύγουν κάποιες “σκιές” που φωτογραφί-
ζουν τη μητέρα, καθώς αυτός είναι ο μηχα-
νισμός που έκανε το παιδί να αποβιώσει».

Κ. ΠΑΠ.

Θρίλερ με τη σορό
ηλικιωμένης στη
Μαρίνα Αλίμου

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον εντο-
πισμό της σορού μιας γυναίκας, ηλι-
κίας περίπου 70 ετών, στη Μαρίνα Αλί-
μου και συγκεκριμένα στον προβλήτα
Ε. Στο σημείο πήγε άμεσα κλιμάκιο του
Λιμενικού και με τη συνδρομή σκά-
φους της μαρίνας, περισυνέλεξε τη σο-
ρό της ηλικιωμένης. Αρχικά η νεκρή
γυναίκα μεταφέρθηκε στον προβλήτα
του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου και
στη συνέχεια -με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ- στο Γενικό Νοσοκομείο
«Ασκληπιείο Βούλας», για νεκροψία-
νεκροτομή. Σύμφωνα με την επίσημη
ενημέρωση από το ΛΣ, «πρόκειται για
γυναίκα αγνώστων στοιχείων, ηλικίας
70 περίπου ετών, ύψους 1,60μ, με κα-
στανό χρώμα μαλλιών, ενδεδυμένη με
ζακέτα μπλε χρώματος, μπλούζα φού-
τερ ροζ χρώματος, παντελόνι μπλε
χρώματος και κάλτσες μαύρου χρώμα-
τος, ενώ εντός τσέπης ζακέτας έφερε
πορτοφόλι μαύρου χρώματος και δυο
κλειδιά». Μέχρι στιγμής δεν έχουν δι-
ευκρινιστεί τα αίτια θανάτου (σ.σ. πα-
θολογικά, αυτοχειρία ή έγκλημα), ενώ
προανάκριση διενεργεί το Α’ Λιμενικό
Τμήμα Φλοίσβου. 

Σ
ε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα
του Τμήματος Ασφαλείας Κηφι-
σιάς για «τον βίο και την πολι-
τεία» της 28χρονης οικιακής

βοηθού από το Νεπάλ, η οποία συνελή-
φθη με την κατηγορία της παιδικής πορ-
νογραφίας έπειτα από καταγγελία του ερ-
γοδότη της. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξε-
τάζουν το ενδεχόμενο να πούλησε σε μέλη
κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας τις
γυμνές φωτογραφίες των δύο ανήλικων
παιδιών της οικογένειας από την Κηφισιά
όπου εργαζόταν.

Η 28χρονη γυναίκα ξεκίνησε να δουλεύει
ως εσώκλειστη οικιακή βοηθός στην πολυ-
τελή κατοικία της οικογένειας του επιχει-
ρηματία Δ.Α. την 1η Φεβρουαρίου 2022. Το
μεσημέρι του Σαββάτου 5/3, ο Δ.Α. αντιλή-
φθηκε ότι είχε απολέσει ένα ρολόι αξίας
περί τις 25.000 ευρώ, καθώς επίσης ότι είχε
εξαφανιστεί το πορτοφόλι της συζύγου του,
το οποίο περιείχε χρήματα, πιστωτικές
κάρτες και την ταυτότητά της. 

Ο ίδιος εκτίμησε ότι πρόκειται για κλοπή
με δράστιδα τη νέα οικιακή βοηθό και σε
έρευνα που ο ίδιος έκανε, εντόπισε ότι η
28χρονη είχε τραβήξει φωτογραφίες τα
δύο ανήλικα παιδιά του (σ.σ. 2 και 3 ετών)
με το κινητό της τηλέφωνο. Ο επιχειρημα-
τίας ειδοποίησε τηλεφωνικά την Άμεση
Δράση και οι αστυνομικοί που πήγαν στο
σημείο, την προσήγαγαν στο Τμήμα Ασφα-
λείας Κηφισιάς. Ο Δ.Α. τους παρέδωσε και
μια φορητή συσκευή αποθήκευσης ψηφια-

κών δεδομένων (σ.σ. κάρτα μνήμης), στην
οποία εντοπίστηκαν -μεταξύ άλλων- οι γυ-
μνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών.
Η κάρτα μνήμης προερχόταν -σύμφωνα με
καλά ενημερωμένες πηγές- από το κινητό
τηλέφωνο της 28χρονης από το Νεπάλ, το
οποίο κατασχέθηκε και εξετάζεται στα εγ-
κληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. 

Η ίδια, προανακριτικά, υποστήριξε πως
τράβηξε τις φωτογραφίες για… πλάκα, ωστό-
σο, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο σύνθετη
όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ανακάλυ-
ψαν ότι είχε διακινήσει το συγκεκριμένο υλι-
κό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. 

Στην ΕΛΑΣ είναι σχεδόν πεπεισμένοι ότι οι
αποδέκτες ήταν άτομα που εμπλέκονται σε
παιδοφιλία και διακίνηση παιδικού πορνο-
γραφικού υλικού, ενώ αναζητούνται οι ίδιοι
και τυχόν άλλες «περίεργες» επαφές της οι-
κιακής βοηθού. Όσον αφορά το ρολόι των
25.000 ευρώ, δεν έχει ακόμη βρεθεί. 

Την ξεσκονίζουν
για… κύκλωμα 
πορνογραφίας

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η σατανική οικιακή βοηθός 
έβγαλε και έσπρωξε στο 
διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες 
των ανήλικων παιδιών οικογένειας 
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Την ώρα που ο Άρειος Πάγος μελετά το ενδεχόμενο
ανάσυρσης από το αρχείο της μήνυσης του Ανδρέα Βγε-
νόπουλου κατά της πρώην προέδρου του Αρείου Πά-
γου, Βασιλικής Θάνου, ήρθε στο φως από το iefi-
merida το πόρισμα με το οποίο αρχειοθετηθή-
καν οι καταγγελίες του εκλιπόντος επιχειρη-
ματία σχετικά με γυναίκα «αγγελιοφόρο»
της άλλοτε επικεφαλής του ανώτατου δικα-
στηρίου της χώρας, μέσω της οποίας του ζη-
τήθηκε να τοποθετήσει χρήματα μέσα σε «βι-
βλίο», προκειμένου να επισπευστεί η απόφαση
για την έκδοση δύο συνεργατών του από την Ελλάδα
στην Κύπρο.

Οι καταγγελίες αυτές ερευνήθηκαν και αρχειοθετήθη-
καν από την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐ-

ρη στις 9 Ιανουαρίου 2017, όταν ο επιχειρηματίας είχε
ήδη αποβιώσει, αιφνιδίως, λόγω καρδιακής ανα-

κοπής, από τον Νοέμβριο του 2016.
Σύμφωνα με πόρισμα της Άννας Ζαΐρη,

εκτός από την άρνηση της Βασιλικής Θάνου
αλλά και της επιχειρηματία για εμπλοκή
τους στην υπόθεση, «ούτε και από τις κατα-

θέσεις των δικαστικών λειτουργών που χειρί-
σθηκαν την υπόθεση τόσο στο πρωτοβάθμιο δι-

καστήριο όσο και στο κατ’ έφεσιν δικάσαν επιβεβαι-
ώνεται ότι έγινε οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης

στο έργο τους». Αναφερόμενη στην παραδοχή της Βασι-
λικής Θάνου ότι ζήτησε την επίσπευση της υπόθεσης
Βγενόπουλου γιατί ήταν ένας ισχυρός επιχειρηματίας
και δυσφημούνταν η δικαιοσύνη από την καθυστέρηση,
η κυρία Ζαΐρη χαρακτηρίζει στο πόρισμά της «εύλογη»
την εξήγηση αυτή.

Σχετικά με το «ασημικό» που έστειλε ως δώρο ο επι-
χειρηματίας στην κυρία Θάνου, η αντιεισαγγελέας ανα-
φέρει μεταξύ άλλων: «Εάν επρόκειτο για ποινικά αξιολο-
γήσιμο αίτημα δώρου συνδεόμενο με την εξέλιξη της
προσωπικής ποινικής του υπόθεσης, ασφαλώς θα είχε
συγκρατήσει το είδος του δώρου ή τουλάχιστον την αξία
του, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι ασήμαντη».

Της Σοφίας Σπίγγου

Τ
ον δρόμο για τη φυλακή πήρε με-
τά την απολογία του ο 60χρονος
δράστης του αποτρόπαιου τετρα-
πλού φονικού στην Ανδραβίδα.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και ει-
σαγγελέα, ο κατηγορούμενος του στυγε-
ρού εγκλήματος κρίθηκε προφυλακιστέ-
ος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανα-
φέρθηκε με λεπτομέρειες στο χρονικό
της υπόθεσης, επιχειρώντας να δώσει βα-
ρύτερο κίνητρο για τις δολοφονίες των
Αρμάντο και Μαρίας Κλότσι, και των δύο
παιδιών τους, 1,5 και 2,5 ετών.

Πηγή αναφέρει πως δήλωσε μετανιω-
μένος για την πράξη του, υποστηρίζοντας
πως ξεκλήρισε μια οικογένεια για «σοβα-
ρό λόγο, όχι για χρήματα». Ωστόσο, πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως η μνήμη του
κατηγορουμένου «εξασθένησε» όταν
ερωτήθηκε σχετικά με τη δολοφονία και
των δύο παιδιών της οικογένειας, σημει-
ώνοντας πως «δεν θυμάται» πώς οδηγή-
θηκε σε αυτό το σημείο.

Την ίδια στιγμή, με αμείωτο ρυθμό συ-
νεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών
μετά και την ανεύρεση του όπλου των
9mm που χρησιμοποιήθηκε από τον
60χρονο και βρέθηκε σε πολυκατοικία,
όπου φαίνεται να φιλοξενήθηκε, στην Πά-
τρα το βράδυ του μακελειού. Μάλιστα, πη-
γές αναφέρουν ότι ο δράστης φιλοξενή-
θηκε από συγκεκριμένο πρόσωπο, προ-
σπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη, και
κατά συνέπεια θα ερευνηθεί από τις Αρ-

χές αν ο άνθρωπος αυτός γνώριζε για το
έγκλημα και συμμετείχε σε υπόθαλψη εγ-
κληματία.

Το νήμα της υπόθεσης ξεκινά από το
απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν
ο 60χρονος μετέβη σε σπίτι ιδιοκτησίας
του στην Ανδραβίδα, που ενοικίαζε οικο-
γένεια αλλοδαπών. Το ζευγάρι φέρεται να
δέχτηκε πυροβολισμούς τη στιγμή που
κοιμόταν. Μάλιστα, ο δράστης φέρεται να
χρησιμοποίησε το μαξιλάρι ως σιγαστήρα
για να μην ακουστεί ο θόρυβος του πυρο-
βολισμού της γυναίκας, ενώ τον σύζυγό
της τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφά-
λι. Στη συνέχεια προκάλεσε ασφυκτικό
θάνατο, με απόφραξη των αεροφόρων
οδών, στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγα-
ριού, ηλικίας ενάμισι και δυόμισι ετών αν-
τίστοιχα.

Με ψυχραιμία φέρεται να μετέφερε τις
σορούς των δύο γονέων και να τις τοποθέ-
τησε σε τρέιλερ ιδιοκτησίας του, το οποίο
ήταν σταθμευμένο σε αποθήκη του, δίπλα
στο σπίτι του εγκλήματος. Δίπλα στο τρέι-
λερ, άφησε το άψυχο κορμάκι του ενός
παιδιού, ενώ το δεύτερο παιδί κειτόταν
στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου και εντο-
πίστηκε από τον 12χρονο γιο της 37χρο-
νης, ο οποίος επέστρεφε στο σπίτι εκείνη
τη στιγμή.

Το τέρας δεν… θυμάται
ότι έπνιξε τα δύο μωρά

Πίσω από τα κάγκελα
οδηγήθηκε ο μακελάρης 
της Ανδραβίδας, μετά 
την απολογία του

Το αρχειοθετημένο πόρισμα της εισαγγελέως στις καταγγελίες Βγενόπουλου

Πανελλαδικές: Μετά
το τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος ξεκινούν…

Αμέσως μετά το τριήμερο του Αγί-
ου Πνεύματος προσανατολίζεται το
υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσουν
οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αν και
εξετάζεται και το σενάριο έναρξης
των εξετάσεων μία εβδομάδα νωρί-
τερα, επικρατέστερο φαίνεται να εί-
ναι αυτό σύμφωνα με το οποίο η αυ-
λαία των πανελλαδικών θα ανοίξει
στις 14 ή 15 Ιουνίου. Στην κατεύθυνση
αυτήν, τα μαθήματα στα λύκεια θα
ολοκληρωθούν περίπου στα τέλη
Μαΐου και αμέσως μετά θα ξεκινή-
σουν οι ενδοσχολικές και απολυτή-
ριες εξετάσεις. 

Φέτος, για πρώτη φορά, έπειτα από
δυο χρόνια πανδημίας, οι μαθητές θα
προαχθούν στην επόμενη τάξη συμ-
μετέχοντας σε ενδοσχολικές εξετά-
σεις και όχι με τους βαθμούς των τε-
τράμηνων. Υπενθυμίζεται ότι και φέ-
τος θα εφαρμοστεί η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής, όχι, όμως, και το μηχα-
νογραφικό β’ φάσης, του οποίου η
έναρξη αναβλήθηκε τουλάχιστον για
τη φετινή χρονιά. Την ίδια ώρα, όλα
δείχνουν πως ο αριθμός των εισα-
κτέων θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα
με την περασμένη χρονιά (περί-
που77.500). 

EύηΠανταζοπούλου



Α
ντιδράσεις προκάλεσε σε κύκλους
του Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης η
μεταχείριση των κρατουμένων για

τη μεγάλη υπόθεση κοκαΐνης που εξιχνίασε
το Λιμενικό. Πηγές έλεγαν πως οι κρατού-
μενοι έμεναν… έξω από τα κελιά, με την αι-
τιολογία ότι δεν χωρούσαν στο εσωτερικό
τους. Η παραμονή τους στον χώρο κράτησης
του λιμεναρχείου επί τριήμερο, λόγω της
προθεσμίας που πήραν από τον ανακριτή,
προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς οι κρατού-
μενοι πηγαινοέρχονταν στους χώρους, ενώ
συνοδεύονταν έξω από αυτούς μέχρι και για
να… καπνίσουν. Μάλιστα, η πληροφορία ότι
η συγκεκριμένη προνομιακή μεταχείριση
αποφασίστηκε με εντολή άνωθεν δεν έχει
ακόμη εξακριβωθεί. Αν και οι ίδιες πηγές
έλεγαν πως ήδη καταγγελίες έχουν φτάσει
μέχρι και στις εισαγγελικές Αρχές. 

Συγκλόνισε η μαμά της Γαρυφαλλιάς, που δολοφονή-
θηκε από τον σύντροφό της το περασμένο καλοκαίρι στη
Φολέγανδρο, με την παρουσία της στο δημαρχιακό μέγα-
ρο Θεσσαλονίκης. Η Αλεξάνδρα Μάκου είχε σύντομες
συζητήσεις με τον υφυπουργό Εσωτερικών Σταύρο Κα-

λαφάτη, με τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο,
τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα αλλά και τον βουλευτή
Δημήτρη Κούβελα. Από όλους ζήτησε να ενώσουν τις
φωνές τους, ώστε να μη βρεθεί καμία άλλη μάνα στη θέση
της και καμία άλλη γυναίκα να μη χάσει τη ζωή της.

Ράγισε καρδιές η χαροκαμένη μάνα της Γαρυφαλλιάς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Μπίλλιας βρέθηκε
ανάμεσα σε
υφυπουργούς

Γιώργος Καραγιάννης, Σταύρος
Καλαφάτης και στη μέση… Πάρις
Μπίλλιας! Αυτή ήταν η διάταξη σε ένα
από τα τραπέζια που είχαν στηθεί στο
5ο Συνέδριο για την Ακίνητη Περιου-
σία στη Βόρεια Ελλάδα Prodexpo
North, που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα, υπάρχει και σχετικό φωτο-
γραφικό στιγμιότυπο χαιρετισμού τύ-
που Covid-19 μεταξύ των υφυπουρ-
γών Υποδομών και Εσωτερικών (Μα-
κεδονίας-Θράκης), με τον αντιπερι-
φερειάρχη Υποδομών και Δικτύων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας μάλλον να χαμογελάει.

Τι ειπώθηκε στη
συνάντηση 
Πάνα - Τσαλικάκη

Ο βουλευτής Χαλκιδικής του Κινή-
ματος Αλλαγής και γραμματέας της
Βουλής Απόστολος Πάνας συνάντησε
τον διοικητή της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θρά-
κης, προκειμένου να ενημερωθεί για
την πορεία της πανδημίας στη Χαλκι-
δική και να αιτηθεί παράλληλα περαι-
τέρω ενίσχυση των υγειονομικών δο-
μών της. Ο κ. Τσαλικάκης διαβεβαί-
ωσε τον βουλευτή πως θα ενισχυ-
θούν τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφε-
ρειακά Ιατρεία ειδικότερα της Ιερισ-
σού στη Χαλκιδική με προσωπικό κα-
τά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αυτές είναι 
οι γυναίκες 
του… δημάρχου 
Με γυναίκες δημοτικούς συμβούλους
του Δήμου Θεσσαλονίκης είχε την ευ-
καιρία να πιει ένα ποτό ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Το κάλεσμα έγι-
νε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας και το «παρών» έδωσαν οι
Ιωάννα Κοσμοπούλου, Μαρία Καρα-
γιάννη, Δήμητρα Αλεξίου, Ρία Καλφα-
κάκου, Ναταλία Βαρσάμη, Στεφανία Τα-
νιμανίδου, Ίνγκα Αβραμίδου και Γιώτα
Αθανασιάδου.

Σάλος με τα… VIP κελιά του λιμεναρχείου Ο συμβολισμός Λεκάκη 
για τις Ουκρανές

Ένα ζευγάρι μπότες στα χρώματα της ουκρανικής
σημαίας, μπλε και κίτρινο, άφησε συμβολικά σε εκ-
δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονί-
κης Πέτρος Λεκάκης. Οι γυναικείες μπότες συμβό-
λιζαν τις γυναίκες της Ουκρανίας που αναγκάζονται
λόγω της ρωσικής εισβολής να ξεσπιτωθούν, να
αφήσουν τις ζωές τους και να αγωνιούν για την τύχη
της πατρίδας τους.

Τι είπε στους μαθητές 
ο Γιώργος Γεωργαντάς

Συνέντευξη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης είχαν την ευκαιρία να πάρουν μαθητές του 2ου
Πειραματικού Γυμνασίου Κιλκίς. Μάλιστα ο Γιώργος
Γεωργαντάς τούς έδωσε συγχαρητήρια για τη δημι-
ουργία της εικονικής επιχείρησης καλλιέργειας μι-
κρολαχανικών και τους υποσχέθηκε ότι θα τους επι-
σκεφθεί σύντομα. Ωστόσο ο ΥΠΑΑΤ δεν τους έκρυ-
ψε πως από την ενασχόλησή του με την πολιτική
εκείνο που του λείπει περισσότερο είναι η οικογέ-
νειά του, η οποία ζει στο Κιλκίς.

Κάποιοι βλέπουν… Βουλή 
Το επόμενο βήμα προς τη Βουλή σκέφτονται ή

σχεδιάζουν να κάνουν αρκετά στελέχη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης. Αντιδήμαρχοι σε
αρκετούς δήμους είτε δέχονται πιέσεις από κόμμα-
τα για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά τους με το εν-
δεχόμενο πρόωρων εκλογών, είτε από την άλλη οι
ίδιοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και να τεθούν
στην κρίση των ψηφοφόρων με ενδεχόμενο να
εκλεγούν ως ένας από τους τριακόσιους. Ποιοι θα το
τολμήσουν στο τέλος;

Τα λουλούδια στις κυρίες 
Από ένα λουλούδι σε γυναίκες του Δήμου Παύλου

Μελά προσέφερε ο επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης και υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Λίλ-
τσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναί-
κας. Μάλιστα, η παράταξή του «Ανατροπή» θα διορ-
γανώσει και σχετική εκδήλωση αφιερωμένη στις
γυναίκες στις 13 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Χρήστος Τσακίρης». 
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«Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αδικεί
Γρεβενά και Καστοριά»

«Οι ανισότητες
μεταξύ των περι-
φερειακών ενο-
τήτων στη Δυτική
Μακεδονία δυ-
στυχώς παραμέ-
νουν, καθώς τα
ποσοστά των προ-
βλεπόμενων επι-
δοτήσεων δεν
έχουν εξισωθεί
όπως θα έπρεπε», υπογράμμισε ο δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμά-
νης στην ευρεία σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 4 Μαρτίου στην Κοζάνη, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση. Ειδικότερα, ο δήμαρχος ζή-
τησε από τον υπουργό να ξαναδεί η κυβέρνηση το επίμαχο θέμα των ενι-
σχύσεων, αφού οι διαφορές στα ποσοστά που προβλέπει ο νέος αναπτυ-
ξιακός «μεταξύ ενεργειακού λεκανοπεδίου (Κοζάνης - Φλώρινας) και
Γρεβενών - Καστοριάς υποδαυλίζουν την έννοια της περιφερειακής συ-
νείδησης και της ισόρροπης ανάπτυξης». Επομένως, «θα πρέπει να προ-
βλεφθούν άμεσα ίδια ευνοϊκά επιχειρηματικά κίνητρα και για τις τέσσερις
περιφερειακές μας ενότητες».

ΕΕΤΑΑ

Ζητά «κατά παρέκκλιση αποσπάσεις»
λόγω εκτάκτων αναγκών

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ προκει-
μένου να καλύψει ανάγκες σε προσωπικό προσκαλεί προσωπικό ειδικο-
τήτων: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών, ΠΕ Οι-
κονομικού - Λογιστικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής. Οι ενδια-
φερόμενοι, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μπορούν
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ, έπειτα από απόσπασή τους σε αυτήν. Η απόσπαση
έχει διάρκεια δύο ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Η αξιολόγη-
ση θα πραγματοποιηθεί από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο
της ΕΕΤΑΑ ΑΕ κατόπιν συνέντευξης και με τελική έγκριση του ΔΣ.

Σύσκεψη είχε η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και πρόεδρος του ΔΣ του οικείου ΦοΔΣΑ Ρό-

δη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου με τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Χωροταξίας Κώ-

στα Σκρέκα και τον γγ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο για την πορεία

διαχείρισης των απορριμμάτων και εφαρμογής του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-

βλήτων (ΕΣΔΑ). Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την πορεία των μονάδων διαχείρισης στα μεγάλα

νησιά, για τις οποίες ο υπουργός επεσήμανε τη σημασία που έχει η ολοκλήρωση σύγχρονων

μονάδων για να μπορούν να ανταποκριθούν στον Εθνικό Σχεδιασμό αλλά και να τύχουν ευρω-

παϊκών χρηματοδοτήσεων. Η πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων ενημέρωσε επίσης και για

δύο σοβαρά θέματα: την αποκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Τεμπλονίου Κερκύρας και την αποκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

(ΧΥΤΥ) Ζακύνθου. Ταυτόχρονα, η κυρία Κράτσα επανέλαβε το αίτημά της για ενίσχυση του

ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.

Σύμβαση 
για το Γενικό
Εκκλησιαστικό
Λύκειο - Γυμνάσιο
Λαμίας

Προγραμματική σύμβαση για «κα-
τασκευή νέας περίφραξης και συμ-
πληρωματικών εργασιών στο εκ-
κλησιαστικό Λύκειο Λαμίας» συνυ-
πέγραψαν ο περιφερειάρχης Στερε-
άς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο μη-
τροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών. Το
έργο έχει προϋπολογισμό 95.000
ευρώ και έχει ήδη εγκριθεί από το
οικείο περιφερειακό συμβούλιο,
ενώ τροποποιήθηκε και το Τεχνικό
Πρόγραμμα έτους 2021 προκειμέ-
νου να ενταχθεί το έργο, να χρημα-
τοδοτηθεί και να δημοπρατηθεί. «Το
Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Έχει
πλούσια ιστορία, αλλά θέλουμε κα-
θετί να λειτουργεί για το μέλλον και
όχι μόνο με τη δόξα του παρελθόν-
τος», δήλωσε ο μητροπολίτης Φθιώ-
τιδος Συμεών.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Καλαμάτας

Επίτιμη δημότης
Καλαμάτας η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας

Ομόφωνα ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κα-
λαμάτας την ανακήρυξη της Προέδρου της Δημο-
κρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου σε επίτιμη
δημότη του Δήμου Καλαμάτας. Στο σκεπτικό της
απόφασης αναφέρεται ως «ένδειξη βαθύτατης τι-
μής, αγάπης και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό
της από το σύνολο των συνδημοτών μας και επι-
πλέον ως αναγνώριση της προσφοράς της στους
θεσμούς και τον δημόσιο βίο της πατρίδας μας».
Προς τούτο θα γίνει ειδική τελετή κατά την προ-
γραμματισμένη επίσκεψη της Προέδρου της Δη-
μοκρατίας στην πόλη της Καλαμάτας στις 23 Μαρ-
τίου 2022, με την ευκαιρία του εορτασμού της
απελευθέρωσης της πόλης από τον οθωμανικό
ζυγό και την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού
μας Αγώνα. Κατά την τελετή, στην Πρόεδρο της
Δημοκρατίας θα επιδοθούν το κλειδί της πόλης, η
διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας και το
ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Κράτσα και Σκρέκας για την πορεία
διαχείρισης απορριμμάτων



Τ
ο υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕΔΕ και
η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), σε
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δη-

μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔ-
ΔΑ), διοργανώνουν σήμερα από τις 11.00
έως τις 13.00 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔ-
ΔΑ διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Ενι-
σχύοντας το σύστημα διακυβέρνησης των
ΟΤΑ». Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ Βαθμού)
για τους μηχανισμούς, τα εργαλεία και τα
μέτρα ενίσχυσης της λογοδοσίας και των
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου με στόχο
την αποτελεσματική λειτουργία και τη χρη-
στή διακυβέρνηση των ΟΤΑ.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα διε-
ξαχθούν τρεις συζητήσεις. Στην πρώτη θε-
ματική ενότητα που αφορά τον «Κώδικα
Συμπεριφοράς Αιρετών Οργάνων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης» στελέχη της ΚΕΔΕ -

ΕΕΤΑΑ - ΕΑΔ και μέλη της ομάδας εργα-
σίας που διαμόρφωσαν τον κώδικα θα συ-
ζητήσουν για τα νέα δεδομένα που αυτός
εισάγει στην κατεύθυνση της ενίσχυσης
της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδο-
σίας. Στη δεύτερη ενότητα για το «Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής
Διαχείρισης ΟΤΑ Α’ Βαθμού» στελέχη φο-
ρέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
ΕΑΔ θα αναφερθούν στο ΣΕΕ της δημοσιο-
νομικής διαχείρισης ως πρακτικού εργα-
λείου των δήμων για την παρακολούθηση
της ορθής λειτουργίας 20 βασικών δημο-
σιονομικών διαδικασιών τους με σκοπό την
ενίσχυση της διαφάνειας, της δημόσιας λο-
γοδοσίας και του ελέγχου. Η τρίτη θεματική
ενότητα αφορά τη «Συμβολή της επιμόρ-
φωσης στην ενίσχυση της διακυβέρνησης
των ΟΤΑ» και θα εστιάσει σε στοχευμένα
επιμορφωτικά προγράμματα που έχει εκ-
πονήσει το ΕΚΔΔΑ.

Οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κατοίκων
Ο Δήμος Γαλατσίου στο πλαίσιο άσκησης της

κοινωνικής του πολιτικής προτίθεται να προ-
σφέρει οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά
ευάλωτους κατοίκους του δήμου τρεις φορές
τον χρόνο και σε τρεις ισόποσες δόσεις. Σύμφω-
να με την πρωτοβουλία του δημάρχου Γιώργου
Μαρκόπουλου, η στήριξη αφορά κατοίκους του
δήμου, οι οποίοι διατελούν σε ιδιαίτερα δυσμε-
νείς οικονομικές συνθήκες και πλήττονται σε
μεγαλύτερο βαθμό από την υφιστάμενη οικονο-
μική κατάσταση, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στην κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών.
Προκειμένου να χορηγήσει ο δήμος την οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους, θα πρέπει να
είναι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης, γεγονός που θα μπορούν να αποδείξουν προσκομίζοντας
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας ή το Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους. Ακόμη τη στήριξη
μπορούν να λάβουν αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στον δήμο έχοντας ανανεω-
μένο μισθωτήριο συμβόλαιο, άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.

Δημιουργεί δημοτική
συγκοινωνία

Ο Δήμος Καλ-
λιθέας προτί-
θεται να προ-
χωρήσει στην
ίδρυση δημο-
τικής συγκοι-
νωνίας με
σκοπό τη
σύνδεση των
περιοχών
που δεν εξυ-

πηρετούνται επαρκώς από τις υφι-
στάμενες γραμμές με επιμέρους
κέντρα δραστηριοτήτων του. Όπως
επισημαίνεται από τον δήμαρχο
Δημήτρη Κάρναβο, η υπηρεσία της
δημοτικής συγκοινωνίας προκει-
μένου να καταστεί επιτυχής και κα-
τά συνέπεια βιώσιμη απαιτεί την
αποδοχή και κατά συνέπεια τη χρή-
ση της από τους κατοίκους του δή-
μου. Για τον σκοπό αυτό διενεργεί-
ται έρευνα μέσω ειδικά διαμορφω-
μένου ερωτηματολογίου για την
καταγραφή των προτιμήσεων και
απόψεων των κατοίκων του δήμου
επί των προτεινόμενων διαδρομών.
Η συμμετοχή των πολιτών στην
έρευνα με τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου είναι καίριας ση-
μασίας για την οριστικοποίηση των
προτεινόμενων διαδρομών. Το
ερωτηματολόγιο βρίσκεται στη δι-
εύθυνση www.kallithea.gr.

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
έφτασε ο Μάρτιος και ακό-
μη δεν έχουν απόφαση για
τα ανταποδοτικά τέλη που
ισχύουν για το 2022; Βέβαια,
απόφαση έχει ληφθεί από
την πλειοψηφούσα αντιπο-
λίτευση στο δημοτικό συμ-
βούλιο, αλλά προσφάτως
ακυρώθηκε από την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση. Τώ-
ρα, μετά τις καταγγελίες για
«δάκτυλο» της διοίκησης
και κυβερνητικού στελέ-
χους και τις νομικές αντιπα-
ραθέσεις αναμένεται να ξε-
κινήσουν και πάλι οι συζη-
τήσεις για τα τέλη. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δωρεάν μαθήματα
αυτοπροστασίας
για γυναίκες
Ο Δήμος Ζωγράφου με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ανακοίνωσε την υλοποίηση δωρεάν
μαθημάτων Αυτοπροστασίας για Γυ-
ναίκες, σε συνεργασία με δύο τοπι-
κά αθλητικά σωματεία. Σύμφωνα με
το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο δή-
μαρχος Βασίλης Θώδας, οι συμμετέ-
χουσες θα εξασκούνται σε τεχνικές
πολεμικών τεχνών και μυϊκής ενδυ-
νάμωσης για να μάθουν τις βασικές
αρχές αυτοάμυνας μέσα από πρα-
κτικές και απλές τεχνικές που δεν
απαιτούν φυσική κατάσταση και εί-
ναι εφικτές από όλους, καθώς και με
χρήσιμα καθημερινά αντικείμενα
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τα προγράμματα ξεκινούν από το
Σάββατο 12 Μαρτίου.

Δίκτυο Αγωγής
Υγείας «Φώφη
Γεννηματά»

Τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά
τίμησε ο Δήμος Ιλίου, δίνοντας το
όνομά της στην τοπική κοινωνική
δομή «Δίκτυο Αγωγής Υγείας - Φώ-
φη Γεννηματά». Η τελετή πραγματο-
ποιήθηκε με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας. Παρόντες
ήταν ο σύζυγος της Φώφης Γεννη-
ματά Ανδρέας Τσούνης και οι δύο
κόρες της Αιμιλία και Κατερίνα, κα-
θώς και η αδελφή της Μαίρη Γεννη-
ματά. Ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέ-
τος τόνισε πως η αείμνηστη πρό-
εδρος του Κινήματος Αλλαγής πά-
λεψε για τη δημόσια υγεία και το
ΕΣΥ. Πίστευε, όπως είπε, στην πρω-
τοβάθμια φροντίδα υγείας και στη
δημιουργία δομών αστικού τύπου,
το οποίο ο δήμος διεκδικεί.
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ΟΤΑ: Ημερίδα για ενίσχυση 
του συστήματος διακυβέρνησης



Ξ
εκίνησε χθες η υποβολή αιτήσε-
ων στη νέα δράση «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστι-
κών και Φοροτεχνικών Υπηρε-

σιών», που αφορά στην ενίσχυση αυτοα-
πασχολούμενων λογιστών - φοροτεχνι-
κών, καθώς και νομικών προσώπων πα-
ροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπη-
ρεσιών, ώστε να προσαρμόσουν τη λει-
τουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτη-
ση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής,
να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα
τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν
την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια
διοίκηση αλλά και τους πολίτες για να αν-
ταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η
πανδημία (Covid-19) δημιούργησε.

Η επιδότηση
Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην

ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ, επι-
δοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από
1.500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με
τα έσοδα του 2020, για δαπάνες ψηφιακού
εκσυγχρονισμού. Οι ωφελούμενοι που
έκαναν έναρξη εντός του 2021 δύναται να
αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο
επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ. Ο προ-
ϋπολογισμός της δράσης είναι 30 εκατ.
ευρώ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνι-
κούς πόρους.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι ωφελούμενοι της δράσης θα πρέπει

να υποβάλουν μια Αίτηση Χρηματοδότη-
σης ανά ΑΦΜ, να λειτουργούν νομίμως
στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην
αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/2/2022, να

έχουν μέχρι τις 28/2/2022 ως ενεργό κω-
δικό δραστηριότητας έναν από τους επι-
λέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: Επιλέξι-
μοι Τομείς Δραστηριότητας σε τουλάχι-
στον μία εγκατάσταση της επιχείρησης
(έδρα ή/και υποκατάστημα), να τηρούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του
ν. 4308/2014.

Η εξέταση της ιδιότητας των ωφελού-
μενων θα πραγματοποιηθεί με βάση στοι-
χεία που έχουν καταχωριστεί σε σχετικά
Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας και είναι σε
ισχύ μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό
των δυνητικών ωφελούμενων επιχορη-
γούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δα-
πάνες προμήθειας:

• Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής Επικοινωνίας.

• Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφια-

κό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.

Ο εξοπλισμός
Στον εξοπλισμό Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής Επικοινωνίας συμπεριλαμβά-
νονται: Desktop PC και περιφερειακά, la-
ptop, servers, πολυμηχανήματα και λοι-
πός εξοπλισμός πληροφορικής. Επιλέξι-
μη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού
με τη μορφή Software as a Service (Sa-
aS), εφόσον είναι απαραίτητη για τη λει-
τουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή
αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση από-
κτησης με τη μορφή Software as a Servi-
ce (SAAS) επιλέξιμο είναι το κόστος για
ένα έτος. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες
κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το
κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοι-
χείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο
από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δί-

νει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοι-
χείου εντός του έτους απόκτησής του και
έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω
υπό προϋποθέσεις.

Σημειώνεται πως δεν είναι επιλέξιμες
οι δαπάνες για κινητά τηλέφωνα, tablets,
συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες
ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους
συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες
(έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο
ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ).

«Η κρίση αυτή είναι μια ευκαιρία για να μπορέσει η Ευρώπη να
αποκτήσει επιτέλους γεωπολιτικό εκτόπισμα και δύναμη, αντί-
στοιχα της οικονομικής της δύναμης», σημειώνει σε δήλωσή του ο
πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών Γιάννης Μπρατάκος με αφορμή τα νέα ρεκόρ που σημειώθη-
καν στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Μπρατάκος έχει ως εξής: «Το κύμα
των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τα είδη δια-
τροφής γίνεται πλέον ανεξέλεγκτο. Ο πληθωρισμός ροκανίζει το
εισόδημα των πολιτών, περιορίζει τον ρυθμό ανάπτυξης και δια-
μορφώνει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τις ευρωπαϊ-
κές οικονομίες και επιχειρήσεις.

Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να λάβει άμεσα τολ-
μηρές αποφάσεις. Σε πρώτη φάση και για όσο διαρκεί η αβεβαι-
ότητα εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία θα πρέπει να
διευρυνθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια των χωρών-μελών,
ώστε να μπορέσουν να παρέχουν επιδοτήσεις και να στηρίξουν
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην έκρηξη των τιμών.
Παράλληλα, θα πρέπει να σχεδιάσει και την επόμενη μέρα μέσα
από αποτελεσματικές εναλλακτικές πολιτικές για φθηνότερη
ενέργεια για όλους τους πολίτες και όλες τις χώρες της ΕΕ. Η κρί-
ση αυτή είναι μια ευκαιρία για να μπορέσει η Ευρώπη να αποκτή-
σει επιτέλους γεωπολιτικό εκτόπισμα και δύναμη αντίστοιχα της
οικονομικής της δύναμης».

Μπρατάκος: «Η ηγεσία της ΕΕ οφείλει να λάβει άμεσα αποφάσεις για τις ανατιμήσεις»

Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ  -  Φ Ο Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι  

Πώς θα πάρουν έως 2.000 €
για ψηφιακό εκσυγχρονισμό 

Ξεκίνησε η υποβολή 
των αιτήσεων - 
Ο προϋπολογισμός της
δράσης είναι 30 εκατ. ευρώ
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Η
ρύθμιση των οφειλών «πέ-
ταξε» εκτός ασφαλιστικής
ικανότητας χιλιάδες ελεύ-
θερους επαγγελματίες, ενώ

ο ΕΦΚΑ μετά τη σύγχυση που έχει δημι-
ουργηθεί προχώρησε στην έκδοση σχε-
τικής εγκυκλίου, για να βάλει τα πράγ-
ματα στη… θέση τους. 

Όπως αναφέρεται, σε τρεις συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις δεν ανανεώθηκε η
ασφαλιστική ικανότητα, για τους εξής
λόγους:

1. Υπήρχαν αρρύθμιστες οφειλές
προς τον ΕΦΚΑ. Σημειώνεται ότι για να
λάβει ένας πολίτης ασφαλιστική ικανό-
τητα, θα πρέπει να μην οφείλει ή, αν
οφείλει, να έχει ρυθμίσει τις οφειλές
του. Αυτή η νομοθεσία ισχύει εδώ και
δεκαετίες και κατ’ εξαίρεση δόθηκε
ασφαλιστική ικανότητα σε όλους πέρυ-
σι, λόγω της πανδημίας.

2. Δεν είχε συμπληρωθεί κατά το
προηγούμενο έτος το όριο των 50 ενσή-
μων ασφάλισης και, με βάση τον νόμο,
δεν δικαιούνται ασφαλιστική ικανότητα.

3. Δεν είχαν καταβληθεί κανονικά οι
οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και
δεν έχουν εμφανιστεί τα ποσά στο σύ-
στημα. 

Το πρόβλημα
Όπως σημειώνει ο ΕΦΚΑ, για την

πρώτη περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα
σε όσους έχουν αρρύθμιστες οφειλές
να τις ρυθμίσουν στο ΚΕΑΟ σε έως 12
δόσεις και με αυτόν τον τρόπο να λαμ-
βάνουν μηνιαίως ασφαλιστική ικανότη-
τα. Μάλιστα, με νομοθετική διάταξη,
που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή,
θα δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής
μόνο της οφειλής που αφορά τις παρο-
χές σε είδος και χρήμα, προκειμένου να
λάβει κάποιος ετήσια ασφαλιστική ικα-
νότητα. 

Το πρόβλημα αφορά τους ασφαλι-
σμένους που, ενώ έχουν πληρώσει κα-
νονικά τις οφειλές τους, εντούτοις φαί-
νεται να χρωστούν. Ο ΕΦΚΑ αναγνωρί-
ζει τις καθυστερήσεις μεταξύ της πλη-
ρωμής της οφειλής και της εκκαθάρι-
σης στο σύστημα του ΚΕΑΟ και υπόσχε-
ται… προσεχώς αυτόματη εκκαθάριση.
Εξάλλου, η άμεση εκκαθάριση των
οφειλών που, ενώ πληρώθηκαν εγκαί-
ρως από τους ασφαλισμένους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, αυτοαπασχολού-
μενους και αγρότες, δεν έχουν φανεί,
μέχρι και σήμερα, στο σύστημα, θα γίνει
στις 22 Μαρτίου. 

Όπως διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ, ειδικά
για τους επαγγελματίες του πρώην Ενι-
αίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχο-
λούμενων, που αντιμετωπίζουν το πρό-
βλημα της μη έγκυρης εκκαθάρισης
των γραμματίων προείσπραξης, χρεω-
στικών υπολοίπων, κ.ά., δόθηκε παρά-
ταση έως τις 18 Απριλίου στην ασφαλι-
στική τους ικανότητα. 

Πρόκειται για δικηγόρους, για-
τρούς, μηχανικούς, φαρμακοποιούς,
συμβολαιογράφους, κ.λπ. Αυτή η πα-
ράταση αφορά τόσο εκείνους που
πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους,
αλλά δεν έχουν φανεί ακόμη οι πλη-
ρωμές στο σύστημα, όσο και εκείνους
που χρωστούν.

Τέλος, για τους υπόλοιπους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, αλλά και για τους
αγρότες που έχουν πληρώσει κανονικά
τις οφειλές τους, αλλά δεν έχουν φανεί
στο σύστημα, μπορούν να επισκεφθούν
ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ με το
αποδεικτικό πληρωμής και να εκδώ-
σουν ασφαλιστική ικανότητα.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΟΑΕΔ: Ποιοι θα πάρουν
έως 36.000€ για
ίδρυση επιχείρησης 

Επιχείρηση με επιδότηση έως και 36.000
ευρώ έχουν όσοι εγγεγραμμένοι του ΟΑΕΔ
έκαναν διακοπή της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητάς τους μέχρι το τέλος του 2021. 

Το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής
ευκαιρίας απευθύνεται κυρίως σε ειδικές
κατηγορίες, έχει προϋπολογισμό 48 εκατ.
ευρώ και προβλέπει τα εξής:

1. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με τρί-
μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης
κυμαίνεται από 12.000 ευρώ για ατομική επι-
χείρηση έως και 24.000 ευρώ για επιχείρηση
με τρεις δικαιούχους εταίρους.

2. Μετά την τρίμηνη δέσμευση, η διάρκεια
μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συ-
νολικό ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται
από 20.000 έως 36.000 ευρώ.

3. Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυ-
φθούν από άνεργες γυναίκες, ενώ Άτομα με
Ειδικές Αναπηρίες και γυναίκες θύματα έμ-
φυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια
και επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας 40%. 

4. Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις:
• Έχουν διακόψει την επιχειρηματική δρα-
στηριότητα το διάστημα 1/1/2012 -
31/12/2021.
• Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους
ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανή-
κε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού
συγγένειας.
• Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελ-
ματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από
01/01/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργι-
κής Απόφασης, και
• Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό
Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 ευρώ για
τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει και
είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

5. Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρη-
ματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα
έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση
ότι μετά την προέγκριση του επιχειρηματικού
τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ θα προχωρή-
σουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ
εντός δύο μηνών. 
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Τι προβλέπει εγκύκλιος του
ΕΦΚΑ - Τι ισχύει για τους
ελεύθερους επαγγελματίες

Οι προϋποθέσεις απόκτησης
ασφαλιστικής ικανότητας



Σ
ε πτωτικό κανάλι ο Γενικός Δεί-
κτης, με τους επενδυτές να συ-
νεχίζουν την αποεπένδυσή τους

από τις ελληνικές μετοχές εν μέσω
αναταράξεων στις διεθνείς αγορές
στον απόηχο του πολέμου στην Ου-
κρανία. Οι αναλυτές εμφανίζονται επι-
φυλακτικοί για τη βραχυπρόθεσμη τά-
ση και το αν η «ταλαιπωρία» των αποτι-
μήσεων φθάνει στο τέλος της. Από τη
μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία η συνολική κεφαλαιοποίηση
του ΧΑ έχει μειωθεί κατά περίπου 12
δισ. ευρώ και το πλήγμα στην αγορά
είναι βαρύ. Τεχνικά για τον Γενικό Δεί-
κτη ισχυρή είναι η στήριξη στις 749
μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 805, 810
(εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 820
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 855, 892 -
902 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημε-
ρών), 940 - 944 μονάδες. Για τον δεί-
κτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η επό-

μενη, ιδιαίτερα κρίσιμη στήριξη στις
1.850 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις
1.899, 1.907 - 1.911, 1.930 (απλός ΚΜΟ
200 εβδομάδων), 1.959 - 1.967, 2.042

(εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων),
2.090, 2.158 - 2.177 (συγκλίνουν οι δύο
ΚΜΟ 200 ημερών), 2.200, 2.231, 2.305
και 2.324 μονάδες.

ΔΕΗ: Η Fitch επιβεβαιώνει 
την αξιολόγηση «ΒΒ-»

Η Fitch επιβεβαίωσε
την Τρίτη την αξιολόγη-
ση «ΒΒ-» στο μακρο-
πρόθεσμο αξιόχρεο
(IDR) της ΔΕΗ, θέτοντας
σταθερό outlook. Όπως
αναφέρει σε ανακοίνω-
ση, η αξιολόγηση αντα-
νακλά το ευμετάβλητο
ρυθμιστικό και λειτουργικό περιβάλλον στην
Ελλάδα, την υψηλή μόχλευση και τις ολοένα
και πιο αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές
(FCF) της εταιρείας, καθώς προσπαθεί να μετα-
βεί σε ένα πιο καθαρό ενεργειακό μείγμα και
να απομακρυνθεί από τον λιγνίτη. Αντανακλά
επίσης την κυρίαρχη θέση της ΔΕΗ -2,70% στην
εγχώρια αγορά. Το σταθερό outlook ανακλά την
εκτίμηση των αναλυτών της Fitch για σταθερά
κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες
(FFO) προς χρέος στο 5.7x την περίοδο 2021-
2026. H Fitch προβλέπει ότι οι επισφαλείς
απαιτήσεις υποχώρησαν στα 2,3 δισ. ευρώ στο
τέλος του 2021 και θα μειωθούν περαιτέρω στα
1,9 δισ. το 2026 από 2,9 δισ. το 2019.

Πειραιώς: Διευκολύνσεις 
σε πολίτες της Ουκρανίας

Η Τράπεζα Πειραιώς, επιδιώκοντας να διευ-
κολύνει τους πολίτες της Ουκρανίας που βρί-
σκονται στην Ελλάδα, απαλλάσσει πλήρως από
την προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος
(DCC), τις συναλλαγές ανάληψης μετρητών που
πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ του δικτύου της,
με κάρτες που έχουν εκδοθεί από ουκρανικές
τράπεζες. Υπενθυμίζεται ότι οι συναλλαγές που
πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ των ελληνικών
τραπεζών με κάρτες έκδοσης τραπεζών χωρών
εκτός ευρώ χρεώνονται με προμήθεια για τη
χρήση της υπηρεσίας Dynamic Currency Con-
version (DCC).

Άμβυξ: Αύξηση τζίρου κατά 54%,
διπλασιασμός κερδών

Η Άμβυξ έκλεισε ένα εξαιρετικά δυνατό β’
εξάμηνο του 2021 καταγράφοντας ανάπτυξη
τζίρου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (li-
ke for like) +54% σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του προηγούμενου έτους 2020 (και +21%
έναντι του 2019) με παράλληλο διπλασιασμό
της κερδοφορίας για το έτος. Συγχρόνως και
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στα παραπάνω
αποτελέσματα, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της
μέσα από την ενσωμάτωση του χαρτοφυλακίου
της Moet-Hennessy και της Proximo (με τη
market leader tequila Jose Cuervo, το Bush-
mills Irish whiskey, την 1800 super premium
Tequila και το rum Kraken).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Κατά 14% ή κατά 1 δισ. ευρώ έχει αυ-
ξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες η αξία
του χρυσού της Ελλάδας λόγω του ρά-
λι που έχει προκαλέσει στο πολύτιμο
μέταλλο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 η αξία του
χρυσού της Τράπεζας της Ελλάδας
ανερχόταν στα 7,8 δισ. ευρώ, υπολογι-
ζόμενη με τιμή 1.609,483 ευρώ ανά
ουγγιά. Σήμερα η αξία του χρυσού της
Ελλάδος ανέρχεται στα 8,8 δισ. ευρώ,
ήτοι είναι 1 δισ. ευρώ αυξημένη σε

σχέση με τα τέλη του 2021 (υπολογιζόμενη με τιμή 1.856 ευρώ ανά ουγγιά). Ομοίως, σε επίπεδα που δεν είχαμε δει ούτε
τα χρόνια των μνημονίων και όταν η Ελλάδα ήταν αντιμέτωπη με την απειλή εξόδου από το ευρώ έχει ανέλθει η τιμή της
χρυσής λίρας, η οποία πλέον ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 500 ευρώ και πωλείται προς 503,77 ευρώ ανά λίρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια κατά την προχθεσι-
νή του συνεδρίαση εξέλεξε τον Γιάννο Κοντόπουλο στη θέση του νέου δι-
ευθύνοντος συμβούλου. Ο κ. Κοντόπουλος κατά τη μακρά επαγγελματική
του διαδρομή έχει εργαστεί σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις της χρημα-
ταγοράς στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέ-
ρα του στη Wall Street στη Salomon Brothers. Διετέλεσε επίσης Mana-
ging Director σε δύο από τις μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες επενδύσεων,
τη UBS και τη Merrill Lynch. Στην Ελλάδα εργάστηκε ως Chief Investment
Officer της Eurobank, καθώς και ως διευθύνων σύμβουλος της Eurobank
Asset Management, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων
κεφαλαίων στη χώρα. Έχει εργαστεί επίσης και σε καίριες θέσεις σε hed-
ge funds του εξωτερικού.

Πάνω από τα 500 ευρώ η χρυσή λίρα
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Σε κινούμενη άμμο το χρηματιστήριο

Ο Γιάννος Κοντόπουλος νέος CEO στην ΕΧΑΕ



Ολοκληρώθηκαν οι σεισμικές
έρευνες των ΕΛΠΕ για αέριο

Η διεθνής
εταιρεία πρό-
σκτησης και
επεξεργασίας
θαλάσσιων γε-
ωφυσικών δε-
δομένων Sh-
earwater ολο-
κλήρωσε για
λογαριασμό των ΕΛΠΕ τη δεύτερη θαλάσσια γεωφυσική
(σεισμική) έρευνα στο Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος. Όπως ανα-
κοίνωσε η ΕΔΕΥ, το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αποτε-
λεί συνέχεια των ερευνών που ολοκληρώθηκαν στις αρ-
χές Φεβρουαρίου 2022 στο Νότιο Ιόνιο. Ο στόχος των
ερευνών, που ήταν να αξιολογηθεί το μέγεθος των δυνη-
τικών αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας, έρχεται
σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου το ενεργειακό κόστος αυξά-
νεται σε παγκόσμιο επίπεδο και επικεντρωνόμαστε σε
θέματα στρατηγικής ασφάλειας του εφοδιασμού. Το
επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η επεξεργασία των
συλλεγμένων δεδομένων προκειμένου να αναλυθούν
και να αξιολογηθούν. Η ποιότητα και η ταχύτητα υλοποί-
ησης των επόμενων εργασιών αποτελούν προτεραιότητα
προκειμένου να ωριμάσουν οι σχετικές επενδυτικές
αποφάσεις για τις συγκεκριμένες περιοχές.

ΑΔΜΗΕ: Διεύρυνση του Προγράμματος
Ανανέωσης Παγίων 

Με το διευρυμένο Πρό-
γραμμα Ανανέωσης Παγίων,
προϋπολογισμού 200 εκατ.
ευρώ, ο διαχειριστής αντικα-
θιστά το 60% των υφιστάμε-
νων στοιχείων του συστήμα-
τος με υπερσύγχρονο εξο-
πλισμό έως το 2026. Ο σχε-
διασμός του νέου προγράμματος 2021-2026 είναι ιδιαίτε-
ρα εμπροσθοβαρής, καθώς μέχρι το τέλος του 2023 θα
έχει ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του πλέον κρίσιμου
εξοπλισμού υψηλής και υπερυψηλής τάσης και θα έχουν
επενδυθεί 150 εκατ. ευρώ του συνολικού προϋπολογι-
σμού. Τα παραπάνω αναφέρει ο Ανεξάρτητος Διαχειρι-
στής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Το
2021 ο ΑΔΜΗΕ ολοκλήρωσε την αντικατάσταση ή την πλή-
ρη ανακαίνιση 74 στοιχείων του συστήματος. Με τον ρυθ-
μό αυτό εκτιμάται ότι πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί
και πριν από το 2026, ανάλογα με τις δυνατότητες των
επόμενων ετών. Εκατοντάδες έργα αντικαταστάσεων βρί-
σκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα για την τεχνολο-
γική αναβάθμιση κρίσιμων ηλεκτρικών υποδομών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΕΤΕ: Βραβεύτηκε σε εκδήλωση 
του Economist

Βραβείο για το ψηφιακό άλμα που πραγματο-
ποίησε η Εθνική Τράπεζα κατά τα τελευταία δύο
χρόνια, προσφέροντας πρωτοποριακές υπηρε-
σίες ηλεκτρονικής τραπεζικής στους πελάτες
της, απονεμήθηκε στη διοίκηση της τράπεζας
κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από
τον Economist στην Αθήνα με θέμα την Τεχνολο-
γία και την Καινοτομία. Το βραβείο παρέλαβε
από τον countries editor του Economist Alasdair
Ross ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τρά-
πεζας Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος τόνισε ότι το
βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση της μεγάλης
επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει και συνε-
χίζει συστηματικά να πραγματοποιεί η Εθνική
στην τεχνολογία. Χαρακτηριστικά υπογράμμισε
ότι η Εθνική έχει σήμερα περισσότερους από 2
εκατομμύρια ενεργούς ψηφιακούς πελάτες με
μερίδιο αγοράς 32%.   

IDE: Νέες εργασίες 5 εκατ. 
με Diehl Defence

Η Intracom Defense (IDE) επεκτείνει τη συνερ-
γασία της με τη γερμανική εταιρεία Diehl Defen-
ce, με την ανάληψη νέων εργασιών ύψους 5 εκατ.
ευρώ που αφορούν την παραγωγή κρίσιμων ηλε-
κτρονικών υποσυστημάτων της οικογένειας πυ-
ραύλων αέρος-αέρος και επιφανείας-αέρος IRIS-
T. Το πολυεθνικό συνεργατικό πρόγραμμα IRIS-T
ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόν-
των κρατών, ενδυναμώνει την κοινή Ασφάλεια
Εφοδιασμού και διατηρεί ένα βέλτιστο εγκαθι-
δρυμένο πλαίσιο για τη συμμετοχή της Ελληνικής
Αμυντικής Βιομηχανίας και την εξέλιξη των εγχώ-
ριων τεχνολογικών δυνατοτήτων και υποδομών.

Πρόταση για επιστροφή κεφαλαίου
από την Ideal

Επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ ανά
μετοχή θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της
Ideal στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συ-
νέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά την
υψηλή κερδοφορία της προηγούμενης οικονομι-
κής χρήσης και την ισχυρή ρευστότητα που διαθέ-
τει ο εισηγμένος όμιλος. Ειδικότερα, θα προταθεί
αρχικά μια αύξηση ονομαστικής αξίας κατά 0,07
ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και στη
συνέχεια μια ισόποση μείωσή της προκειμένου να
υλοποιηθεί η επιστροφή κεφαλαίου.
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Jumbo: Αυξημένα κατά 46%
τα EBITDA το 2021

Καραμολέγκος: Έναρξη της περιόδου
αποδοχής στις 9/3

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς ενέκρινε στις 4/3/2022 το πληροφοριακό δελτίο της
προαιρετικής δημόσιας πρότασης, την οποία η εταιρεία
με την επωνυμία «ΕΜ. ΚΑΡ. Μονοπρόσωπη ΑΕ» (ο προ-
τείνων) είχε απευθύνει προς τους μετόχους της εταιρεί-
ας (οι μέτοχοι) «Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Ανώνυ-
μη Εταιρεία» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών
ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρεί-
ας, ονομαστικής αξίας €3,22 έκαστη (οι μετοχές), τις
οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο προτείνων ή/και
τα συντονισμένα πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω)
κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο προτείνων ξεκί-
νησε τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης, σύμφωνα
με το άρθ. 7 παρ. 1 του Ν. 3461/2006, ήτοι κατά την
7/1/2022 (η ημερομηνία δημόσιας πρότασης).

Α
ύξηση 20% στις πωλήσεις και 45% στα EBITDA
ανακοίνωσε η Jumbo για το 2021, με τον όμιλο να
σημειώνει παράλληλα ότι το 2022 θα «είναι μια

ακόμη χρονιά προκλήσεων τόσο από τις άμεσες και έμ-
μεσες επιπτώσεις της πανδημίας όσο και από την αβε-
βαιότητα που γεννούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην
Ευρώπη». Ειδικότερα, όπως έχει ήδη ενημερώσει η δι-
οίκηση του ομίλου, οι πωλήσεις κατά το 2021 αυξήθηκαν
κατά 19,87% σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε 832
εκατ. ευρώ. Όσον αφορά την κερδοφορία του 2021, τα
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του
ομίλου είναι στα 305 εκατ. ευρώ και παρουσιάζουν
εκρηκτική αύξηση κατά 46% σε σχέση με το 2020, ξε-
περνώντας και τα μεγέθη του 2019, όπως αναφέρει η ει-
σηγμένη σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «Η επί-
δοση αυτή οφείλεται στην αμυντική στρατηγική που
ακολούθησε η διοίκηση στη διαχείριση των αποθεμάτων
που οδήγησε το μεικτό περιθώριο κέρδους το 2021 σε
55,7% από 51,8% το 2020». Επιπλέον συγκρατήθηκε και
το λειτουργικό κόστος.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ξεκίνημα 
με ντέρμπι 

1η αγωνιστική

13 Μαρτίου

Ολυμπιακός - Άρης

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα

2η αγωνιστική

20 Μαρτίου

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Άρης - Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός

3η αγωνιστική

3 Απριλίου

Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική

10 Απριλίου

ΑΕΚ - Άρης

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική

17 Απριλίου

Άρης - ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ

6η αγωνιστική

21 Απριλίου

Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα

Παναθηναϊκός - Άρης

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

7η αγωνιστική

1η Μαΐου

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Άρης - Ολυμπιακός

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ

8η αγωνιστική

8 Μαΐου

ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ - Άρης

9η αγωνιστική

11 Μαΐου

Άρης - ΑΕΚ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα

10η αγωνιστική

15 Μαΐου

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης

Μ ε το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ αρχί-
ζουν τα πλέι οφ στο πρωτάθλημα της Super Le-
ague 1 μετά τη χτεσινή κλήρωση. Την 4η αγω-

νιστική 10 Απριλίου κληρώθηκε το ντέρμπι ΠΑΟΚ -
Ολυμπιακός στην Τούμπα. Οι δυο τους θα παίξουν και
στον ημιτελικό του Κυπέλλου - οι ημερομηνίες δεν
έχουν γίνει ακόμη γνωστές.
Αν μάλιστα ο ΠΑΟΚ προκριθεί στους «8» του Conference
League, τότε περιπλέκονται ακόμη περισσότερο τα

πράγματα, καθότι θα πρέπει να δώσει τα παιχνίδια του
στις 20 και 27 Απριλίου. Την 1η αγωνιστική ο Ολυμπιακός
θα υποδεχτεί τον Άρη, από τον οποίο έχασε 2-1 στη Θεσ-
σαλονίκη, και ο ΠΑΟΚ τον ΠΑΣ Γιάννινα. Το ντέρμπι των
«αιωνίων» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊ-
κό θα διεξαχθεί την 5η αγωνιστική στις 17 Απριλίου. Στο
Champions League θα βγει ο πρωταθλητής και τρεις
ομάδες στο Conference league, μία εξ αυτών θα είναι η
κυπελλούχος.

Στα πλέι άουτ, που θα παίζονται μέρα Σάββατο, την 1η
αγωνιστική κληρώθηκαν: Ατρόμητος - Απόλλων Σμ., Βό-
λος - Αστέρας Τρ., ΟΦΗ - Ιωνικός και Παναιτωλικός - Λα-
μία. Υποβιβάζεται η τελευταία, ενώ η προτελευταία θα
παίξει μπαράζ με τον έναν εκ των δύο πρωταθλητών των
δύο ομίλων της Super League 2. Και οι 14 ομάδες κουβα-
λούν τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου. Μετά την
επόμενη αγωνιστική η πληρότητα των γηπέδων θα ανέ-
βει στο 75%, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των ειδικών. 

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 
την 1η αγωνιστική των πλέι οφ, 
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
την 4η αγωνιστική



Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται απόψε στη μάχη
των «16» του Conference League
αντιμετωπίζοντας τη βελγική Γάνδη
(19.45, Cosmote TV), καιρού επιτρέ-
ποντος ωστόσο, καθώς οι προβλέ-
ψεις της μετεωρολογικής υπηρε-
σίας κάνουν αναφορά για χιόνι και
μέσα στη Θεσσαλονίκη με ακραία
μάλιστα καιρικά φαινόμενα. Η κα-
κοκαιρία με την κωδική ονομασία
«Φίλιππος» προβλέπεται να διατη-
ρηθεί έως και την Κυριακή. Επί των
αγωνιστικών ο «δικέφαλος του Βορ-
ρά» είναι αποφασισμένος να γράψει
σελίδες δόξας στην Ευρώπη κόντρα
στους Βέλγους, οι οποίοι είναι στα
μέτρα του. Ο Ρουμάνος τεχνικός του
ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αν-
τιμετωπίζει προβλήματα, θα παρα-
τάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκά-
δα και θα παίξει φουλ επίθεση για να
πετύχει ένα σκορ ασφαλείας ενόψει

της ρεβάνς που θα γίνει στην ομώ-
νυμη βελγική πόλη την προσεχή
Πέμπτη. Κάτω από τα δοκάρια θα εί-
ναι ο Πασχαλάκης, δεξιά ο Λύρα-
τζης, αριστερά ο Βιεϊρίνια και κεν-
τρικά μπακ ο Ίνγκασον με τον Κρέ-

σπο. Στα χαφ οι Τσιγγάρας, Μπίσε-
σβαρ και Κούρτιτς και στην επίθεση
οι Ζίφκοβιτς, Άκπομ ή Τσόλακ και
Μιτρίτσα. Καλύτερος παίκτης της
Γάνδης είναι ο άλλοτε παίκτης του
Ολυμπιακού Οτζίτζα Οφόε.

Ο ΠΑΟΚ κόντρα σε Γάνδη και... «Φίλιππο» Μάνα παρέδωσε τον γιο της
στην αστυνομία

Έγινε στο Μεξικό. Μητέρα πήρε από το… αυτί
τον γιο της και τον παρέδωσε στην αστυνομία για
τα φοβερά και τρομερά επεισόδια που έγιναν στο
ματς Κερέταρο - Άτλας, όπου έχασαν τη ζωή τους
17 χούλιγκαν έπειτα από αιματηρές συγκρούσεις
μεταξύ τους. Προφανώς και δεν έχει προηγούμε-
νο αυτό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Έγιναν
14 συλλήψεις χουλιγκάνων.

Ομπράντοβιτς για τον πόλεμο
σε Ουκρανία και Σερβία

Ο Ζέλικο
Ομπράντοβιτς
απαντώντας
σε ερώτηση
Λ ι θ ο υ α ν ώ ν
δημοσιογρά-
φων για τον
πόλεμο στην
Ο υ κ ρ α ν ί α :
«Είμαι 62
ετών, δεν εί-
ναι ο πρώτος
πόλεμος που
βλέπω. Θυμά-
μαι πολλά,
δεν θυμάμαι όμως να μιλούσατε τόσο πολύ όταν η
χώρα μου βομβαρδιζόταν το 1999. Είχαμε το Ιράκ,
το Αφγανιστάν, τη Συρία. Είμαι ενάντια σε κάθε

πόλεμο, ακόμη και με έναν νεκρό. Πρόκειται
για τραγωδία».

Ο Γιοκάνοβιτς
στη λίστα της ΑΕΚ
Ο Σέρβος Σλάβισα Γιοκάνοβιτς είναι η εναλλα-

κτική λύση της ΑΕΚ για τον πάγκο της, αν δεν κα-
ταφέρει να πείσει τον Φερνάντο Σάντος. Ως ποδο-
σφαιριστής είχε παίξει στην Τσέλσι και τη Λα Κο-
ρούνια. Ως τεχνικός ανέβασε από την Champion-
ship στην Premier League τη Γουότφορντ και τη
Φούλαμ. Έκανε μεγάλη καριέρα στην Παρτιζάν
Βελιγραδίου και τελευταίος του σταθμός ήταν η
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Η Μπάρτσα 250 εκατ. ευρώ
για Χάαλαντ!

Η καταχρεωμένη Μπαρτσελόνα, που έδιωξε
τον Μέσι γιατί δεν είχε να τον πληρώσει, ξαφνικά
είναι πρόθυμη να βγάλει από το ταμείο της το
αστρονομικό ποσό-ρεκόρ των 250 εκατ. ευρώ για
να αγοράσει από την Ντόρτμουντ τον θαυματουρ-
γό νεαρό Νορβηγό σέντερ φορ Έρλιγκ Χάαλαντ.
Το θέμα αποκάλυψε η καταλανική εφημερίδα «El
Mundo Deportivo», που επισημαίνει ακόμη ότι ο
Χάαλαντ γευμάτισε στη Βαρκελώνη.

Για Καμπελά,
Κλάεσον
ο Ολυμπιακός

Μετά την απόφαση της FIFA να αποκλείσει τις ρωσικές ομάδες από κάθε διοργάνωση 
και να «ελευθερώσει» όλους τους ξένους ο Ολυμπιακός κινείται για δύο σούπερ σταρ 
της Κράσνονταρ. Πρόκειται για τον 32χρονο Κορσικανό Ρεμί Καμπελά, έναν βιρτουόζο 
της μπάλας που κοστίζει 8 εκατ. ευρώ στο διεθνές χρηματιστήριο, και τον Σουηδό μέσο,
επίσης μεσοεπιθετικό, Βίτορ Κλάεσον, ο οποίος εκτιμάται στα 9 εκατ. ευρώ.

SPORTS
ΠΕΜΠΤΗ 10 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 25
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Απόλαυση ο Giannis, 142-115 οι Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 39 πόντους (9/13 βολές, 9/15 δί-
ποντα, 4/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1
μπλοκ σε 28 λεπτά συμμετοχής) οδήγησε τους Μιλγουόκι
Μπακς σε μεγάλη νίκη 142-115 επί των Θάντερ μέσα στην
Οκλαχόμα! Και επειδή δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν,
απλώς τον απήλαυσαν. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 2 πόν-
τους με 1/2 δίποντα και 1 ριμπάουντ σε 4 λεπτά συμμετοχής.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα 
Δάρδα

• Sold out οι εμφανίσεις του Γιάννη Κό-
τσιρα στην Ομογένεια της Αυστραλίας!

• Κορμάρα η Κα-
τερίνα Παπουτσά-
κη! Πόζαρε με
μαύρο μπικίνι σε
ξενοδοχείο του
Παρισιού.

• «Δέχτηκα πρόταση
να συμμετάσχω στην
αποστολή του Ίλον
Μασκ με τους 100 αν-
θρώπους στον Άρη,
αλλά αρνήθηκα»,
ισχυρίστηκε η Δέσποι-
να Μοίρου.

• Βαρύ πένθος για τον Τάκη Ζα-
χαράτο, ο πατέρας του «έφυγε»
από κορονοϊό.

• «Με τον Αρζόγλου παντρευτήκαμε γιατί
η μάνα μου δεν με άφηνε να βγαίνω»,
εξομολογήθηκε η Υβόννη Μαλτέζου!

• Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου
μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα
υγείας: « Έχω μυασθένεια, για
ένα διάστημα με πήγαιναν δύο».

• Σοκαριστικός τραυματισμός της Ευρυ-
δίκης Παπαδοπούλου στο «Survivor».
Χτύπησε στο κεφάλι.

• Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης
Δέλιος, συνεργάτης των «Ράδιο
Αρβύλα».

• «Πόλεμο θέλετε; Πόλεμο θα έχετε!»,
προειδοποίησε τους συμπαίκτες του στο
«MasterChef» ο Δημήτρης Ταϊρίδης.

• Η Ζώζα Μεταξά κάνει sκatebo-
ard σχολιάζοντας χιουμοριστι-
κά: «Είδα την τιμή της βενζίνης.
Και είπα να πάρω πατίνι!».

• Η Τζένη Μπαλατσινού, προσκεκλημένη
στην ημερίδα «Η μαία δίπλα στη γυναί-
κα», μίλησε για τον δεσμό που αναπτύσ-
σει κάθε μητέρα με τη μαία της.

• Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύε-
ται σε νοσοκομείο της Πάτρας ο
αδελφός του Παύλου Χαϊκάλη.

Δ
ύο φαντασμαγορικά live από τον «νέο
που παίζει παλιό R’n’B» έρχονται τον
Μάιο. Ο διάσημος Αμερικανός μουσικός
και τραγουδοποιός Nick Waterhouse,

στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, θα κά-
νει δύο στάσεις στη χώρα μας για να παρουσιάσει το
νέο του άλμπουμ «Promenade Blue» και επιλογές
από το σύνολο της δισκογραφίας του στο αγαπημέ-
νο του ελληνικό κοινό.

Οι συναυλίες του έχουν προγραμματιστεί για τις
26 Μαΐου στην Αθήνα, στο Θέατρο Πέτρας, και στις
27 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στο «Long Beach Club»
(Terra Republic) με ένα ξεσηκωτικό πρόγραμμα για
τους λάτρεις του rock’nroll.

Τα μονίμως sold out live του σε όλο τον κόσμο
αποτελούν μια εμπειρία γεμάτη vintage αισθητική,
ρυθμούς rhythm and blues, μελωδίες που «διακτι-
νίζουν» τους φαν του στις εποχές
των ’50s και των ’60s. Με τη μου-
σική του, δημιουργεί ένα ξέφρε-
νο rock’n’roll πάρτι, σχεδόν ανό-
θευτης χαράς.

Ο Nick Waterhouse μεγάλωσε
και πέρασε τις δύο πρώτες δε-
καετίες της ζωής του σε μια πα-
ραθαλάσσια πόλη στη Νότια Κα-
λιφόρνια κοντά στο Long Beach.
Ένα σκηνικό γαλήνης και ηρε-
μίας: ο ωκεανός απλώνεται για
ατελείωτα μίλια προς Βορρά και
Νότο, οι κήποι καταπράσινοι και
περιποιημένοι, τα σπίτια διώρο-
φα, οι αυτοκινητόδρομοι ξετυλί-

γονται ατέρμονα, οι fast food αλυσίδες και τα mega
εμπορικά κέντρα δεσπόζουν στο επίπεδο και αχα-
νές τοπίο.

Το σπίτι του, όμως, ήταν γεμάτο μουσικές και από
τα πρώτα εφηβικά ακούσματα, λάτρεψε το groove
των αρχών της δεκαετίας του ’60 στη μουσική της
Νέας Ορλεάνης, το αμερικάνικο garage rock, τη
surf soul, τα διαμαντάκια της pop που κατέκλυζαν
τα ερτζιανά από τα μικροσκοπικά τρανζιστοράκια
της εποχής.

Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, το τραγούδι που τον
έκανε να θέλει να γίνει μουσικός ήταν το «Here co-
mes the night» των Them. «Το άκουγα σχεδόν κα-
θημερινά τα πρώτα 15 χρόνια της ζωής μου στο αυ-
τοκίνητο της μητέρας μου. Είχε ένα CD με τα “Grea-
test Hits” του Van Morrison και αυτό ήταν το πρώτο
τραγούδι. Με μάγεψε από την αρχή. Είχε αυτή την

ενέργεια, την ατμόσφαιρα και το
βάθος που νομίζω ότι με ακολου-
θεί όλη μου τη ζωή».

Ο Nick Waterhouse αλλάζει και
εξελίσσεται σε κάθε του βήμα, μέ-
νοντας όμως πιστός στον δικό του
«Waterhouse ήχο», που πηγάζει
όχι μόνο από τον ίδιο τον άνθρωπο
και την κοσμοθεωρία του, αλλά και
από τη μέθοδο που χρησιμοποιεί.
Ηχογραφεί τα πάντα σε μαγνητική
ταινία, με αναλογικά μηχανήματα,
σε ένα στούντιο γεμάτο μουσικούς
που παίζουν ζωντανά, σε μονοφω-
νικές εγγραφές, όσο και όταν είναι
δυνατόν.

ύο φαντασμαγορικά live από τον «νέο γονται ατέρμονα, οι fast food αλυσίδες και τα mega

Έρχεται για 
δύο συναυλίες

Nick Waterhouse 



Συγκλονίστηκε 
το Instagram

Απελπισμένη Ουκρανή μητέρα κλαίει στην αγ-
καλιά της Σίας Κοσσιώνη. Η τρυφερή φωτογρα-
φία της newscaster του ΣΚΑΪ να κρατά σφιχτά
την άγνωστη γυναίκα, στη δράση συλλογής ει-
δών πρώτης ανάγκης τού «Όλοι μαζί μπορούμε»
για την εμπόλεμη χώρα, έγινε viral, με τη δημο-
σιογράφο να αποκαλύπτει συγκινημένη: «Είναι
από την Ουκρανία. Έχει εκεί δύο γιους που πο-
λεμούν. Ούτε ξέρει πού βρίσκονται, ούτε τους
βρίσκει στο τηλέφωνο. Έφερε μια τσάντα κάλ-
τσες για τους στρατιώτες, όπως μου είπε, κλαί-
γοντας με λυγμούς».

Ύμνος στη Σοφία του

Ο πρώην «Survivor» Παύλος Γαλακτερός απο-
κάλυψε το όνομα του κοριτσιού που έχει κλέψει
την καρδιά του! Η Σοφία μπορεί να είναι επτά
χρόνων, αλλά για τον ετεροθαλή αδελφό της εί-
ναι πρότυπο: «Σε θαυμάζω γιατί ενώ είσαι μόνο 7
χρόνων έχεις αποδείξει ότι δεν μασάς τίποτα. Ο
κόσμος σού ανήκει και εσύ το διασκεδάζεις. Γε-
λάς με την καρδιά σου και κάνεις και τους άλ-
λους να γελάνε. Τι να σου πω, κορίτσι μου. Μάλ-
λον έχω την πιο “bro” αδελφή του κόσμου!».

Την πιο εντυπωσιακή αλλαγή τόλ-
μησε η Πέννυ Αγοραστού. Η
όμορφη ηθοποιός έπειτα από
πολλά χρόνια αποφάσισε να αλ-
λάξει look κόβοντας τα μακριά
κόκκινα μαλλιά της σε ένα στιλά-
το sic καρέ: «Δεν έχω κόψει τα
μαλλιά μου ποτέ πάνω από δύο
πόντους. Το έκανα ενώ φοβόμουν
και με μισή καρδιά, γιατί πολύ
απλά ήθελα να πάω κόντρα σε αυ-
τό που ένιωθα!».

Μοδάτο καρέ

Μ
εγάλωσε η ευτυχισμένη οικογένεια της Βίκυς Καγιά και
του επιχειρηματία Ηλία Κρασσά. Η λαμπερή παρουσιά-
στρια του «Shopping Star» αποκάλυψε το τρίτο μέλος που

εισέβαλε πρόσφατα στο σπιτικό τους και έγινε από το πρώτο λεπτό η
λατρεία τους. Και ας ήταν αδέσποτη! «Αυτή είναι η Spotty! Το νέο
μέλος της οικογένειάς μας, την υιοθετήσαμε πρόσφατα. Όταν η
Spotty ήρθε στο σπίτι μας, ήταν φοβισμένη και αδύναμη, μέσα σε
λίγες εβδομάδες με την αγάπη των παιδιών έγινε ένα ζωηρό και γε-
μάτο αυτοπεποίθηση κουτάβι. Είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για τα
παιδιά μας η υιοθεσία ζώων και η φροντίδα τους. Ένα τεράστιο
μπράβο για την αφοσίωση και την αγάπη της Κατρίνας Τσάνταλη.
Ευχαριστούμε πολύ για τη Spotty!», έγραψε ενθουσιασμένη η γλυ-
κιά μαμά, ποζάροντας με τη νεαρή σκυλίτσα και το μοναχογιό της

Ηappy birthday
Πάρτι-έκπληξη για τον Αντύπα! Ο λαϊκός τραγουδιστής έκλεισε
τα 67 και η σύζυγός του Στέλλα με τα παιδιά τους Πρόδρομο και
Όλγα τού επιφύλαξαν μια απίθανη οικογενειακή γιορτή και επική
αφιέρωση στη σοκολατένια τούρτα: «Αίμα μας, ευτυχισμένα γε-
νέθλια, σε αγαπάμε πολύ»! Συγκινημένος έσβησε τα κεράκια και
ευχαρίστησε δημόσια τους δικούς του ανθρώπους αλλά και τους
followers για τα κύματα ευχών!

Η Δούκισσα Νομικού δήλωσε δημοσίως ευ-
γνώμων στη μητέρα και την κορούλα της!
Αφορμή στάθηκε η Γιορτή της Γυναίκας και η
δημοφιλής παρουσιάστρια εξομολογήθηκε:
« Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες της
ζωής μου, στη μητέρα μου και την κόρη μου
που κάθε μέρα με εμπνέουν και μου δείχνουν
τον δρόμο στο δικό μου μονοπάτι. Με κάνετε
καλύτερη. Ενωμένες είμαστε πιο δυνατές».
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τρίτο μέλος 
στην οικογένεια

Ενωμένες, δυνατές



Η
δισκεκτομή με λέιζερ είναι μια σύγ-
χρονη, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος
αντιμετώπισης της έντονης οσφυοϊ-
σχιαλγίας που προκαλείται από την κή-

λη του μεσοσπονδύλιου δίσκου (δισκοκήλη). Εί-
ναι μια μέθοδος χωρίς υψηλό ρίσκο, καθώς δεν
επέρχεται ιατρογενής κάκωση των ιστών ούτε εί-
ναι δυνατόν να προκληθεί βλάβη.

Ο σκοπός αυτής της θεραπείας είναι η συρρί-
κνωση της προβολής ή, αλλιώς, της κήλης του δί-
σκου και η απελευθέρωση των νευρικών δομών
στις οποίες ασκείται μηχανική πίεση από το δισκι-
κό υλικό. Ο ασθενής μπορεί να αναρωτηθεί πότε
ήρθε η ώρα για να υποβληθεί σε δισκεκτομή.

«Όταν τα συμπτώματα γίνονται ανυπόφορα και
παρεμποδίζουν τη λειτουργική καθημερινότητα
του ασθενούς, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί ορι-
στική λύση στο πρόβλημα. Ο έντονος πόνος και η
δυσκολία στη βάδιση είναι αυτά που σηματοδο-
τούν ότι ο ασθενής πρέπει να απευθυνθεί σε κά-
ποιον ειδικό. Επίσης, στη λύση της δισκεκτομής
θα πρέπει να οδηγηθούν όσοι ασθενείς δεν είδαν
βελτίωση στον πόνο έπειτα από συμβατικές θερα-
πείες ή φυσιοθεραπείες», αναφέρει ο νευροχει-
ρουργός Αντώνης Ανδρουλής.

Οι επεμβάσεις τέτοιου τύπου από έμπειρους και
εξειδικευμένους γιατρούς γίνονται πλέον με
ασφάλεια και καθοδήγηση από υπερσύγχρονα
ρομπότ. «Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η

οποία γίνεται με τοπική νάρκωση, εισάγεται μια
λεπτή βελόνα στον μεσοσπονδύλιο δίσκο είτε με
την καθοδήγηση ενός ειδικού ακτινοσκοπικού
μηχανήματος C arm είτε με το O arm (που χρησι-
μοποιείται στη ρομποτική χειρουργική). Όταν το-
ποθετηθεί η βελόνα στον πάσχοντα δίσκο, εξα-
χνώνεται με λέιζερ ο πυρήνας του και εξαφανίζε-
ται η κήλη», εξηγεί ο κ. Ανδρουλής και συμπληρώ-
νει πως «η εξάχνωση του δισκικού υλικού της κή-
λης οδηγεί σε μείωση του μεγέθους και σε μείωση
της ενδοδισκικής πίεσης, επομένως στην απελευ-
θέρωση των νευρικών ριζών και την ανακούφιση

του ασθενούς από τον πόνο. Ο πόνος μειώνεται
άμεσα, ενώ η επέμβαση διαρκεί από 45 λεπτά έως
και μία ώρα. Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέ-
φουν στην καθημερινή τους ρουτίνα άμεσα».
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kpapakosto@yahoo.gr

Είναι μια μέθοδος χωρίς υψηλό
ρίσκο, καθώς δεν επέρχεται
ιατρογενής κάκωση των ιστών ούτε
είναι δυνατόν να προκληθεί βλάβη

Τα πλεονεκτήματα
Με τη λογική ότι πλέον αυτές οι επεμβάσεις είναι σύγχρονες και ανακουφίζουν γρήγορα τον
ασθενή, γίνεται σαφές ότι όσο πιο εύκολο είναι το ίδιο το χειρουργείο τόσο πιο γρήγορη είναι
και η πορεία του πάσχοντος μετά την επέμβαση. Ο γιατρός αναφέρει πως αμέσως μετά το τέλος
της επέμβασης οι ασθενείς παραμένουν για περίπου δύο ώρες στο νοσοκομείο προληπτικά για
παρακολούθηση και λαμβάνουν αυθημερόν εξιτήριο. Επιπλέον, θα λάβουν οδηγίες με ήπια
αναλγητική αγωγή και επιστροφή στη δραστηριότητα. Τα πλεονεκτήματα της δισκεκτομής με
λέιζερ είναι ότι η επέμβαση διαρκεί από 45 έως 60 λεπτά και η νοσηλεία είναι ολιγόωρη. Η
οσφυαλγία και η ισχιαλγία υποχωρούν αμέσως. Τα ανακλαστικά επανέρχονται μετά το τέλος
της επέμβασης. Τα νευρολογικά συμπτώματα εξαφανίζονται σε δύο εβδομάδες. Ο ασθενής
μπορεί να επιστρέψει σε 3-4 μέρες στις κανονικές του δραστηριότητες. Τα αισθητικά ελλείμ-
ματα επανέρχονται έπειτα από περίπου μια εβδομάδα. Έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Η επέμ-
βαση είναι αναίμακτη και δεν απαιτεί ολική αναισθησία παρά μόνο τοπική.

Αντώνης Ανδρουλής,
νευροχειρουργός

Δισκεκτομή με λέιζερ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς τα πολλά λόγια σήμερα
μπορεί να σας φέρουν σε δύσκολη θέση ή να
σας εκθέσουν ή να σας δημιουργήσουν εσωτε-
ρική ανησυχία. Φροντίστε να εντοπίσετε τις
προθέσεις των άλλων, γιατί είναι πολύ σημαν-
τικό να ξέρετε πώς θα διαχειριστείτε τις κατα-
στάσεις από εδώ και πέρα.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Χωρίς αμφιβολία οι μέρες αυτές δυσκολεύουν
την καθημερινότητά σας και γίνεστε γκρινιά-
ρηδες με το παραμικρό. Εκείνο που πρέπει
επίσης να προσέξετε είναι τα χρήματά σας -
μάλλον κάτι δεν έχετε υπολογίσει σωστά. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώδιο, στο
πρώτο τέταρτο, θα σας δημιουργήσει μια αστά-
θεια σε επαγγελματικά θέματα. Ίσως μάλιστα
να βρεθείτε μετέωροι μπροστά σε κάποιες
προτάσεις που θα σας γίνουν γιατί δεν θα σας
είναι εύκολο να αποφασίσετε.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι συνθήκες στην εργασία και την υγεία σας θα
έχουν κάποιες κρυφές και παρασκηνιακές τά-
σεις, εφόσον η Σελήνη δίνει σήμερα μια σύγ-
χυση σε αυτά τα θέματα. Επίσης, μην αφήσετε
να ορίζουν τα συναισθήματά σας πρόσωπα που
δεν το αξίζουν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Πέραν των οικονομικών που θα σας απασχο-
λήσουν σήμερα, θα έχετε και μια έντονη επι-
θυμία να βρεθείτε κοντά με το πρόσωπο που
παίζει σημαντικό ρόλο για εσάς. Να προσέχετε
επίσης τις σχέσεις σας με πρόσωπα από το φι-
λικό σας περιβάλλον, μια και θα σας αφήσουν
μια γλυκόπικρη γεύση με κάποιες συμπεριφο-
ρές που θα σας ξαφνιάσουν.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη συνεχίζει να βρίσκεται στο ζενίθ του
ωροσκοπίου σας. Πιθανότατα θα αναθεωρή-
σετε κάποια επαγγελματικά σας θέματα ή θα
έχετε μια κουραστική μέρα, βάζοντας υπερ-
προσπάθεια για τους στόχους σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα η Σελήνη σε ένα ζώδιο καλά τοποθετη-
μένο για εσάς φροντίζει την καλή σας εικόνα
κυρίως για εσάς του δεύτερου και τρίτου δε-
καημέρου. Φροντίστε την υγεία σας, την οποία
μάλλον έχετε παραμελήσει. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη σήμερα από το ζώδιο των Διδύμων
σάς δημιουργεί μια ένταση και ανασφάλεια,
που μάλλον βρίσκεται περισσότερο στο μυαλό
σας. Μη στενοχωρήσετε χωρίς λόγο τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, αν δεν είστε σίγουροι για
εκείνα που θα τους προσάψετε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη στον δικό σας άξονα φέρνει εντάσεις
με τα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά και με
τους συνεργάτες σας. Τα παράπονα και τα εύ-
κολα συμπεράσματα και από τις δύο πλευρές
δεν θα βοηθήσουν να βρεθούν δίκαιες λύσεις.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η μέρα ξεκινά με αρκετές υποχρεώσεις και
εργασία. Ένα βάρος από ευθύνες και κακή
διαχείριση των θεμάτων σας ίσως σας δείξει
ότι τα πράγματα θα πρέπει να τα αφήνετε για
λίγο ώστε να χαλαρώσουν οι έριδες και όχι να
έχετε το σκοινί συνεχώς τεντωμένο.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη στον τομέα των σχέσεών σας θέλει
να επισημάνει σήμερα την πραγματική μορφή
των συναισθημάτων σας. Αν νιώσετε μόνοι σε
μια κατάσταση, που περιμένατε τον σύντροφό
σας να σας στηρίξει, τότε πρέπει να ξανασκε-
φτείτε πόσο ενεργή και ουσιαστική είναι η
σχέση σας.     

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η οικογένειά σας και γενικότερα οι δεσμοί
εξ αίματος θα έχουν σήμερα μια αναφορά
και ίσως μια παρουσία θα ανατρέψει κάτι
που ξέρατε έως τώρα. Τη συναισθηματική
σύγχυση που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε
έξαρση δεν μπορείτε να την εξαφανίσετε,
αλλά μόνο να τη λύσετε με καλή διαχείριση.
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Σήμερα η Σελήνη συνεχίζει το ταξίδι της
στο ζώδιο των Διδύμων, σχηματίζοντας το
πρώτο τέταρτο σε μια δύσκολη όψη με

τον Ήλιο και τον Ποσειδώνα. Μαρτυρά την
αμήχανη στιγμή να καταλαβαίνουμε τι
συμβαίνει γύρω μας και ίσως να πρέπει να
αφήσουμε τις αποφάσεις για αργότερα, ακόμη
και αν έχουμε την ανάγκη να ολοκληρώσουμε
κάτι που θεωρούμε αυτήν τη χρονική στιγμή
πολύ σημαντικό. Τα ζώδια που επηρεάζονται
σήμερα είναι εκείνα του Μεταβλητού Σταυρού
(Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθύες). 



Σ
το κλείσιμο του χθεσινού άρθρου γινόταν
αναφορά στον ρόλο του ΟΗΕ στον πόλεμο
Ρωσίας - Ουκρανίας. Αλήθεια, ποιος εί-
ναι ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων

Εθνών; Εντάξει, υπήρξε ψήφισμα καταδικαστικό
από τη Γενική Συνέλευση και η συντριπτική πλει-
οψηφία των μελών του Οργανισμού, πλην ορισμέ-
νων εξαιρέσεων όπως του δικτατορικού καθεστώ-
τος της Ερυθραίας και του δορυφόρου της Μό-
σχας, της Λευκορωσίας, ψήφισαν καταδικαστικά
για την εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα.

Πού είναι, αλήθεια, ο Γενικός Γραμματέας του
Οργανισμού; Δεν θα έπρεπε να κινείται καθημερι-
νά μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, επιχειρώντας να
βρει μια λύση για τερματισμό του πολέμου;

Αντ’ αυτού, τη μια βλέπουμε τον Ισραηλινό
πρωθυπουργό, την άλλη τον Τούρκο ΥΠΕΞ, την
επομένη κάποιον άλλον, να αναλαμβάνει πρωτο-
βουλία για ειρήνη.

Σωστές οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ποιος
μπορεί να πει όχι στον οποιονδήποτε όταν θέλει να
προσπαθήσει να βάλει φρένο στον παραλογισμό
του πολέμου;

Αλλά, αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος του ΟΗΕ; Να
εκδίδει μόνο ψηφίσματα που δεν εφαρμόζονται.
Θυμάται κανείς πόσα έχει εκδώσει για το Κυπρια-
κό και πού τα έχει γράψει η Τουρκία;

Πώς είναι δυνατόν ο ΟΗΕ να είναι θεατής σε όσα
σε βάρος αθώων αμάχων συμβαίνουν στην Ουκρα-
νία; Ένας δήμαρχος μοίραζε ψωμί και τον πυροβό-

λησαν. Μια ομάδα νεαρών τάιζε σκυλάκια και τους
σκότωσαν εν ψυχρώ. Ένα δεκάχρονο, με μια τσαν-
τούλα στα χέρια, πέρασε κλαίγοντας τα σύνορα
αναζητώντας την επιβίωση…

Αυτός είναι ο κόσμος για τον οποίο αγωνιστήκα-
με οι πατεράδες μας κι εμείς από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο κι έπειτα;

Πώς είναι δυνατόν ο ΟΗΕ και η Ευρώπη να ανέ-
χονται το χοντρό δούλεμα από τους Ρώσους ότι
ανοίγουν διαδρόμους διαφυγής για τους πρό-
σφυγες, οι οποίοι όμως οδηγούν μόνο στη Λευκο-
ρωσία και στη Ρωσία; Ποιος είπε ότι, αν μου έχουν
κάψει το σπίτι, θέλω να πάω πρόσφυγας στη χώρα
εκείνων που μου το έκαψαν; Πρόκειται για παρα-
λογισμό.

Δεν θα έπρεπε να έχει ήδη συσταθεί ομάδα κυα-
νοκράνων και να εποπτεύει τους διαδρόμους δια-
φυγής προς τη Δύση; Να μπορούν οι άμαχοι να φύ-
γουν με ασφάλεια από την κόλαση του πολέμου;

Και αυτό είναι το λιγότερο που θα έπρεπε να έχει
ήδη κάνει ο ΟΗΕ.

Η αντίδραση της ΕΕ με τις άμεσες κυρώσεις που
επέβαλε στη Ρωσία είναι σημαντικό βήμα για την
ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά
εδώ και καιρό δείξαμε ότι είμαστε ενωμένοι. Θα
πρέπει ωστόσο, εφόσον η Ρωσία συνεχίσει τον πα-
ραλογισμό, οι Ευρωπαίοι να ξαναδούν το θέμα των
κυρώσεων. Γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται η
εισαγωγή καυσίμων από τη Ρωσία. Δεν είναι δυνα-
τόν όσα δισεκατομμύρια χάνει ο Πούτιν από την αν-

τίσταση των Ουκρανών να τα κερδίζει (και διπλάσια
ίσως) από τις υψηλές τιμές των καυσίμων που έχει
προκαλέσει η κρίση που ο ίδιος δημιούργησε.

Εδώ και καιρό γράφουμε ότι οι κυρώσεις θα
πλήξουν και εμάς. Εμάς που τις λαμβάνουμε. Το
ξέρουμε. Οφείλουμε όμως και εμείς να υπο-
στούμε το τίμημα της ελευθερίας. Γιατί αυτήν τη
στιγμή στην Ουκρανία αυτό που διακυβεύεται
δεν είναι απλώς ο τρόπος διαβίωσης του δυτικού
κόσμου. Δεν διακυβεύονται απλώς όσα, σημαν-
τικά, πετύχαμε από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και μετά. Εκείνο που ουσιαστικά δια-
κυβεύεται είναι η ελευθερία. Το δικαίωμα να
σκεφτόμαστε, να αντιδρούμε και να ζούμε σε
συνθήκες ελευθερίας. 

Και πραγματικά το συγκεκριμένο διακύβευμα
αξίζει για λίγο να αλλάξουμε και εμείς οι υπόλοιποι
τον τρόπο ζωής μας για λίγες εβδομάδες ή λίγους
μήνες. Η θυσία είναι μικρή σε σχέση με αυτό που
θα χαθεί, αν συνεχίσουμε την ίδια τακτική.

Πρέπει, λοιπόν, άμεσα οι Ευρωπαίοι ηγέτες και
οι ΗΠΑ να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις: Πρώτον,
να σταματήσουν τις εισαγωγές καυσίμων από τη
Ρωσία και οι ΗΠΑ να αναλάβουν να τροφοδοτή-
σουν για όσο διάστημα χρειαστεί την Ευρώπη,
ώστε να μην πεθάνουν άνθρωποι από το κρύο. Και
δεύτερον, ο ελεύθερος κόσμος να ζητήσει την
ενεργό παρέμβαση του ΟΗΕ, τουλάχιστον, για την
προστασία των προσφύγων. Επιτέλους, στο 2022
του ΟΗΕ ζούμε, όχι στο 1922 του Κεμάλ…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Από το ’22 του Κεμάλ στο ’22
του ΟΗΕ. Ποια η διαφορά;

Δεν θα έπρεπε
να έχει ήδη

συσταθεί ομάδα
κυανοκράνων

και να εποπτεύει
τους διαδρόμους

διαφυγής προς
τη Δύση;
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