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Η κρίση ενισχύει 
την αξιοπιστία της
Ελλάδας στην ΕΕ

Επιλογή Πούτιν 
ο αποκλεισμός σε

αθλητισμό-πολιτισμό 
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Ευρωπαϊκή 
αντίδραση 
για στήριξη 
των ευάλωτων • Εν αναμονή μεγάλης επιχείρησης του ρωσικού στρατού στο Κίεβο 

• Οι προσδοκίες και οι συμμαχίες στις Βερσαλλίες 
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Α
νάμεσα στις κυρώσεις που επέβαλε η Δύ-
ση στη Ρωσία για τη βάρβαρη εισβολή της
στην Ουκρανία, είναι και αυτές στον αθλη-
τισμό. Αποκλεισμός των ομάδων από κάθε

άθλημα, από κάθε διοργάνωση, καθώς και της εθνι-
κής από το Μουντιάλ που θα γίνει τον προσεχή χει-
μώνα στο Κατάρ. 

Στην ουσία, την επιβολή κυρώσεων την προκάλεσε
η ίδια η Ρωσία και όχι η Δύση και στον αθλητισμό αλ-
λά και στον πολιτισμό, για τον οποίο έγινε περισσότε-
ρη φασαρία, καθώς η ιστορική συνεισφορά της Ρω-
σίας στην παγκόσμια τέχνη και στην παγκόσμια λο-
γοτεχνία είναι αδιαμφισβήτητη, αμετάκλητη και υπε-
ράνω πολιτικών αποφάσεων, αυτοκαταστροφικών
επιλογών και τερατωδών λαθών οποιασδήποτε ηγε-
σίας της.

Πράγματι, είναι κρίμα να στερηθούν οι λάτρεις του
αθλητισμού τους Ρώσους αθλητές, όπως είναι κρίμα
να μην απολαύσουν τους Ρώσους χορευτές, τενό-
ρους, ηθοποιούς, σολίστες οι λάτρεις της Τέχνης. Αν,
ωστόσο, αυτό είναι κρίμα, ο θάνατος αμάχων στην
Ουκρανία είναι ύψιστον αμάρτημα κι όχι μόνο κατά
τας Γραφάς. Είναι μια τραγωδία στην οποία δεν δια-
κρίνεται καν «ο από μηχανής Θεός». Στην Ουκρανία
δολοφονούνται άμαχοι. Δεν μπορεί ένα αθλητικό ή
ένα πολιτιστικό «κρίμα» να μπει στη ζυγαριά μαζί με
τις αθώες ανθρώπινες ζωές που χάνονται και την κα-
ταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου. Οι νεκροί στην Ου-
κρανία είναι, πλέον, μέρος της στατιστικής, ό,τι πιο
τραγικό μπορεί να συμβεί στην ανθρωπότητα. Διότι
«ένας θάνατος είναι τραγωδία, ενώ 1 εκατομμύριο
θάνατοι είναι στατιστική». Αυτό αποδίδεται στον Στά-

λιν, ως μια καρμική αντανάκλαση του σημερινού ολέ-
θρου στην Ουκρανία. 

Ο πρόεδρος Πούτιν επέλεξε την απομόνωση της
Ρωσίας στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, όπως συ-
νέβη και στην οικονομία, στις εμπορικές σχέσεις,
στη διπλωματική παρουσία της, σε όλους τους τομείς
όπου, κακά τα ψέματα, είχε περίοπτη θέση, όπως
πραγματικά της άρμοζε. Διότι γνώριζε ότι ο ετσιθελι-
σμός διά των όπλων θα επέφερε κυρώσεις και κατά
των ομάδων της Ρωσίας. Προφανώς και το μάντευε.
Εδώ διεξάγει έναν πόλεμο χωρίς κανόνες εναντίον
μιας ανεξάρτητης χώρας. Καμία ευγενής άμιλλα που
παράγει ο αθλητισμός και κανένας πνευματικός
πλούτος που παράγει μια θεατρική παράσταση δεν
θα του συγχωρέσουν ποτέ τον βιασμό τους και την
απομόνωσή τους από τον υπόλοιπο κόσμο.
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Τ
η δημιουργία ενός πλαισίου για την
κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση
του ζητήματος της εκρηκτικής αύ-
ξησης των τιμών στα καύσιμα, η

οποία έχει πυροδοτήσει αυξήσεις σε όλα τα
προϊόντα, αναμένει ο πρωθυπουργός από
τους ομολόγους του κατά την άτυπη συνε-
δρίαση της Συνόδου Κορυφής που πραγμα-
τοποιείται στις Βερσαλλίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μια σειρά ση-
μαντικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει,
έχει καταφέρει να ρίξει στο τραπέζι την
ανάγκη στήριξης των ευάλωτων νοικοκυ-
ριών. Μάλιστα, με την επιστολή του προς την
πρόεδρο της Κομισιόν πρότεινε να μπει πλα-
φόν στις τιμές του φυσικού αερίου στη χον-
δρική αγορά. «Απαιτείται μια ευρωπαϊκή αν-
τίδραση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε κα-
ταναλωτές, επιχειρήσεις, αγρότες, από αυ-
ξομειώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου
και κατά συνέπεια της ηλεκτρικής ενέργειας,
που δεν υπαγορεύονται από κανόνες προ-
σφοράς και ζήτησης αλλά είναι αποτέλεσμα
αποκλειστικά και μόνο κερδοσκοπίας στην
αγορά του φυσικού αερίου», είπε ο πρωθυ-
πουργός προσερχόμενος στα ιστορικά ανά-
κτορα των Βερσαλλιών. 

Αναζήτηση δημοσιονομικού χώρου
Προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά όσο

το δυνατόν περισσότερο τους οικονομικά
ασθενέστερους, η κυβέρνηση αναζητά δη-
μοσιονομικό χώρο, καθώς τα περιθώρια του
προϋπολογισμού είναι περιορισμένα. Ο
πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει εκ νέ-
ου την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών
από τους δημοσιονομικούς κανόνες, καθώς
ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επαναφέρει
το ζήτημα της ενίσχυσης ενόπλων δυνάμεων.
«Χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες ιστορικά
ξοδεύουν περισσότερα σε αμυντικές δαπά-
νες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μην τι-
μωρούνται για αυτή τους τη στρατηγική επι-
λογή», δήλωσε ο πρωθυπουργός που έχει
ξεκάθαρη θέση υπέρ της ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής αυτονομίας.

Η ενεργειακή αυτονομία
Στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 θα

βρεθεί η ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ και θα
εξεταστούν τρόποι άμεσης μείωσης του ρω-
σικού φυσικού αερίου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες
φέρονται να στρέφονται υπέρ της αγοράς
υγροποιημένου αερίου (LNG) μέχρι να δημι-
ουργηθεί το πλαίσιο για τη λειτουργία των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ωστόσο αγ-
κάθι αποτελεί η έλλειψη χώρων αποθήκευ-
σης του υγροποιημένου αερίου, το οποίο θα

μεταφέρεται από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Κα-
τάρ, η Αίγυπτος και η Ιαπωνία. 

Ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή
που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση και πριν η
Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία είχε προτεί-
νει την αγορά υγροποιημένου αερίου από την
Αίγυπτο, με την οποία η χώρα μας έχει συνά-
ψει συμφωνία και για το ζήτημα της ηλε-
κτροδότησης. Μια τέτοια κίνηση θα καθι-
στούσε τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο, κα-
θώς το υγροποιημένο αέριο θα μεταφερόταν
σε όλες τις χώρες της ΕΕ, κάτι στο οποίο έκα-
νε ιδιαίτερη αναφορά ο πρωθυπουργός λίγο
πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής. «Πι-
στεύουμε στην ανάγκη η Ευρώπη να ευθυ-
γραμμίσει τη γεωπολιτική της ισχύ με τις οι-
κονομικές της δυνατότητες. Και θα έλεγα ότι
οι εξελίξεις στην Ουκρανία -τις τελευταίες 14
ημέρες- αποτέλεσαν ουσιαστικά τη βίαιη
“ενηλικίωση” της ηπείρου μας. Και υπάρχει
αυτή τη στιγμή η δυνατότητα και διαμορφώ-
νεται, νομίζω, η συναίνεση για να μπορέσου-
με να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο
ουσιαστικά, πολύ πιο αποτελεσματικά σε αυ-
τό το πεδίο».

Εξετάζονται νέες κυρώσεις
Κατά την είσοδο των Ευρωπαίων ηγετών

στα ιστορικά ανάκτορα των Βερσαλλιών, το
κλίμα ήταν ιδιαιτέρως βαρύ λόγω των εξελί-
ξεων στην Ουκρανία. Η δυσφορία ήταν έντο-
νη για το γεγονός πως δεν έχει εφαρμοστεί
στην πράξη καμία κατάπαυση, προκειμένου
όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα
αλλά και να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια.
Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχό-
μενο να επιβληθούν νέες κυρώσεις εις βά-
ρος της Μόσχας, έτσι ώστε να αναγκαστεί ο
Βλαντίμιρ Πούτιν να κάτσει στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης δεν έκρυψε τον αποτροπιασμό του για
τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Μα-
ριούπολη. «Τραγικές οι εικόνες που είδαμε
με τον βομβαρδισμό ενός μαιευτηρίου. Κάνω
ακόμα μία φορά μια έκκληση για κατάπαυση
του πυρός όσο το δυνατόν πιο σύντομα», είπε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε τα
όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία ως «τον με-
γαλύτερο πόλεμο που έχει γνωρίσει η ευρω-
παϊκή ήπειρος μετά το τέλος του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου».

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ο πρωθυπουργός ζήτησε 
στη Σύνοδο Κορυφής 
των Βερσαλλιών από τους
ομολόγους του κοινό σχέδιο
συγκράτησης των τιμών

«Ευρωπαϊκή
αντίδραση για 
τη στήριξη των
νοικοκυριών»
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«Tο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα προλάβει να πραγματο-
ποιηθεί, μιας και θα το προλάβει η εξαγγελία των πρόωρων
εκλογών» είναι το μότο που κυκλοφορεί τελευταία στην Κου-
μουνδούρου. Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν βέβαιοι πως ο πρωθυ-
πουργός, κάτω από την ασφυκτική πίεση της κοινωνικής ανα-
στάτωσης εξαιτίας της ακρίβειας σε καύσιμα, λογαριασμούς
ρεύματος, φυσικό αέριο και είδη πρώτης ανάγκης, θα επιλέξει
την πρόωρη προσφυγή στην κάλπη. 

Η ενεργειακή κρίση έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο βρα-
χνά για τους πολίτες, ενώ το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι
φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν μπορεί πια να πείσει, μιας
και η ακρίβεια έκανε την εμφάνισή της πολύ πριν από τον πόλε-
μο. Η αξιωματική αντιπολίτευση, μάλιστα, υπενθυμίζει πως ο
Αλέξης Τσίπρας είχε ζητήσει από καιρό να καταργηθεί ο ΕΦΚ,
καταθέτοντας μάλιστα και τροπολογία επί τούτου, με την κυ-
βέρνηση όχι απλώς να το αρνείται, αλλά μέσα από δηλώσεις
τύπου «οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο» ή «μη βάζεις βενζί-
νη», δείχνει να μην αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. 

«Έρμαιο της κρίσης οι πολίτες»
Την Τετάρτη, μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε on camera

δήλωσή του τόνισε πως οι καταστροφικές επιλογές της κυβέρ-

νησης Μητσοτάκη στην ενέργεια έχουν αφήσει την κοινωνία,
την οικονομία και τους πολίτες έρμαιο της κρίσης. «Σήμερα
που ακόμα και η Κομισιόν προτρέπει τα κράτη-μέλη να βάλουν
διατίμηση, μέχρι και να κρατικοποιήσουν υποδομές αν χρει-
αστεί, ο κ. Μητσοτάκης παριστάνει τον ανήξερο, στέλνει δήθεν
επιστολές και υπόσχεται νέα μέτρα στήριξης», σημείωσε ο
πρώην πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως χρειάζονται μέ-
τρα άμεσα και ουσιαστικά, για να ανακόψουν την ακρίβεια:

• πλαφόν στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου
• άμεση μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
• άμεση μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής
• αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ.
«Ο κ. Μητσοτάκης αντί να παριστάνει τον πρωθυπουργό πε-

ριορισμένης ευθύνης, τον πρωθυπουργό της δικαιολογίας, εί-
ναι καλύτερα να δρομολογήσει τις διαδικασίες προσφυγής στη
λαϊκή ετυμηγορία, ώστε η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση ευ-
θύνης, για να μην εξελιχθεί η σημερινή κρίση σε ανθρωπιστική
τραγωδία», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Έχουν τα… ψηφοδέλτια
Μπορεί οι προσυνεδριακές διαδικασίες να κορυφώνον-

ται το αμέσως επόμενο διάστημα, με την εκλογή αντιπρο-
σώπων από τις Οργανώσεις Μελών για το Συνέδριο, ωστόσο
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στραμμένο το βλέμμα στις εκλογές, έχοντας
μπει σε προεκλογική ετοιμότητα, και ήδη τα ψηφοδέλτια εί-
ναι σχεδόν έτοιμα.

Οι συζητήσεις για το πού θα κατέβουν τα μεγάλα στελέχη αλ-
λά και τα νεότερα, καθώς και τα νέα πρόσωπα -τόσο από την
επιστημονική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και από άλλα
κόμματα της Αριστεράς- βρίσκονται καθημερινά σε εξέλιξη. 

Ο Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο, κρατά πολλούς άσους κρυμμέ-
νους στο μανίκι του και όπως αναφέρουν πηγές της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, οι επιλογές του για την κυβέρνηση της
δεύτερη φορά Αριστεράς, θα επιφέρουν νέους τριγμούς στο
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η
εκτίμηση που εξέφρασε ο Αλέξης
Τσίπρας πως ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης υπό την πίεση των εξελίξεων
θα οδηγήσει τη χώρα άμεσα σε

πρόωρες εκλογές, πυροδότησε την έντονη
αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου
που έβαλε για ακόμη μία φορά τέλος στα
εκλογικά σενάρια. 

«Οι προβλέψεις αυτές είναι εκτός τόπου και
χρόνου. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα,
χρειάζεται αρραγή ενότητα, χρειάζεται απο-
φασιστικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά ο
Γιάννης Οικονόμου. Παράλληλα πρόσθεσε
πως πρώτο μέλημα του πρωθυπουργού είναι
«η αντιμετώπιση των πολύ δυσμενών συνε-
πειών, των πρωτοφανών δυσμενών εξελίξε-
ων, που ζούμε σε παγκόσμιο επίπεδο».

Κυβερνητικά στελέχη υπενθύμιζαν πως ο
πρωθυπουργός έχει επανειλημμένως δηλώ-
σει πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τε-
τραετία. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε για πρώτη φορά
εκλογές από τη στιγμή που είδε τη δημοσκο-
πική δυναμική του Νίκου Ανδρουλάκη, ο
οποίος πλησιάζει ολοένα και περισσότερο τον

Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, στο Μαξίμου εκτι-
μούν πως η Κουμουνδούρου βιάζεται να στη-
θούν άμεσα κάλπες, με στόχο να μην προλά-
βει να ετοιμαστεί οργανωτικά το ΚΙΝΑΛ.

Ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
όταν ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών απέφυγε να απαντή-
σει για το εάν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής
του εκλογικού νόμου. «Έχουμε απαντήσει
πολλές φορές. Οποιαδήποτε συζήτηση περί

εκλογών αυτήν τη χρονική στιγμή είναι
εκτός τόπου και χρόνου», επανέλαβε ο
Γιάννης Οικονόμου, δείχνοντας πως το επί-
μαχο ζήτημα βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι
των συζητήσεων στο Μαξίμου.

Οι μύθοι του ΣΥΡΙΖΑ
Στην κυβέρνηση κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ

πως ακολουθεί την αντιπολιτευτική τακτική
που είχε κατά τη διάρκεια της πανδημίας,

διακινώντας -όπως υποστήριξε ο Γιάννης Οι-
κονόμου- μια σειρά από μύθους για την αντι-
μετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως η εθνι-
κή διατίμηση που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας
θα οδηγούσε τη χώρα σε απομόνωση. Όσον
αφορά το ζήτημα της χρησιμοποίησης λιγνί-
τη, από το Μαξίμου τονίζουν πως η λύση αυτή
δεν θα ήταν φθηνότερη. Για τους λογαρια-
σμούς της ΔΕΗ, ο Γιάννης Οικονόμου υπεν-
θύμισε πως τη γλίτωσε από τη χρεοκοπία
«στην οποία την οδηγούσε η κυβέρνηση του
κ. Τσίπρα, ενώ μέχρι σήμερα έχει δώσει 800
εκατ. ευρώ προκειμένου να απορροφήσει
μέρος του κόστους για τους πελάτες της. Ταυ-
τόχρονα, η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο
μέχρι και σήμερα έχει διαθέσει συνολικά πά-
νω από 2 δισ. ευρώ». Επίσης η μείωση ειδι-
κού φόρου κατανάλωσης που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν μπορεί να αποφασιστεί, καθώς καλύπτει
ένα σημαντικό μέρος των εσόδων για το
οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν αναφέρει πώς θα
αναπληρωθεί το κενό που θα δημιουργηθεί.

Ο Τσίπρας ετοιμάζεται για κάλπες και το κόμμα για… Συνέδριο

«Εκτός τόπου και χρόνου οι
προβλέψεις», απάντησε έντονα 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα…
σενάρια της Κουμουνδούρου

Σύγκρουση με προεκλογικό άρωμα

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Σ
την αναποτελεσματικότητα των
κυβερνητικών πρωτοβουλιών
να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια
που πλήττει βάναυσα το εισόδη-

μα των πολιτών εστιάζει την κριτική του
το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Τόσο η ηγεσία όσο και
στελέχη του κόμματος τις τελευταίες μέ-
ρες εξαπολύουν ένα σφυροκόπημα στην
κυβέρνηση. 

Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να ξεφύ-
γουν από τα τετριμμένα μιας στείρας αν-
τιπολιτευτικής κριτικής, συνδυάζουν τις
κριτικές επισημάνσεις με προτάσεις που,
όπως υποστηρίζουν, είναι όχι μόνο ρεα-
λιστικές αλλά και άμεσα εφαρμόσιμες.
Στο διά ταύτα, η Χαρ. Τρικούπη «βλέπει»
να ανοίγεται μπροστά της ένα προνομια-
κό πεδίο, όπου όχι μόνο μπορεί να ακου-
στεί η φωνή του κόμματος και να ξεδι-
πλωθούν οι πολιτικές του προτάσεις ως
πραγματική ελπίδα για τα ευάλωτα νοι-
κοκυριά, αλλά και να υπογραμμίσει με
ευδιάκριτο τρόπο τις διαφορές με τις
«υποσχέσεις» του ΣΥΡΙΖΑ. «Μπροστά-
ρης» σε αυτή την προσπάθεια είναι ο Νί-
κος Ανδρουλάκης με καθημερινές πα-
ρεμβάσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και
στην Ευρώπη. 

«Η κυβέρνηση με τις επιλογές της κα-
τάφερε να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευ-
ρώπη που αύξησε την εξάρτησή της από
το φυσικό αέριο κατά 25% στην παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης. Χρειάζεται άμεσα ένα
πλέγμα μέτρων, τα οποία θα προστατεύ-
σουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά αλλά
και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

μάς δίνουν τη δυνατότητα να υλοποι-
ήσουμε πολιτικές που μέχρι χθες απα-
ξίωνε ο κύριος Μητσοτάκης», υποστήρι-
ξε ο κ. Ανδρουλάκης. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προτείνει την άμεση εφαρ-
μογή πέντε δράσεων που θα αποκλιμα-
κώσουν τις αυξήσεις. Συγκεκριμένα ο κ.
Ανδρουλάκης προτείνει: 
• Επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της
ενέργειας, για να περιοριστούν οι συνέ-
πειες στις αυξήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα
και φυσικό αέριο, που υφίστανται οι
ιδιώτες καταναλωτές και οι μικροεπιχει-
ρήσεις.
• Ρύθμιση της αγοράς του ηλεκτρικού
ρεύματος, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις
στρεβλώσεις που υπάρχουν.
• Φορολόγηση των υπερκερδών των πα-
ραγωγών ενέργειας, με την επιβολή ειδι-
κής εισφοράς στα κέρδη τους και βάζον-
τας προκαταβολή φόρου για να ενισχυ-
θεί άμεσα η ρευστότητα.
• Τον προσανατολισμό των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης στην αναβάθμιση
του δικτύου, για να έχουμε τη δυνατότητα
να αυξήσουμε την παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές. Έτσι, χιλιάδες
Έλληνες πολίτες θα μπορούν να παρά-

γουν μέρος της ενέργειας που κατανα-
λώνουν με την τοποθέτηση φωτοβολταϊ-
κών στις στέγες τους καθώς και με τη δη-
μιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.
• ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να φτιά-
ξουν μελέτη που θα επικαιροποιείται κά-
θε δύο χρόνια και θα απαντά στα πιεστι-
κά ερωτήματα που υπάρχουν. Πόσες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί
τώρα να «σηκώσει» το δίκτυο; Τι έργα
πρέπει να γίνουν και πόσο κοστίζουν,
ώστε να απορροφηθούν οι ανανεώσιμες
που έχουμε σαν στόχο το 2030;

«Αυτά, είναι ολοκληρωμένες πολιτικές
επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν
και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθε-
σμα τη χώρα μας να οχυρώσει την κοινω-
νία και την οικονομία της στις μεγάλες
παρενέργειες που δημιουργεί η ενεργει-
ακή κρίση της εποχής μας», υποστηρίζει
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Αντιπολίτευση πάνω
στα… κάρβουνα 

Μεσούσης της παγκόσμιας ανατα-
ραχής για τις επιπτώσεις στην παγ-
κόσμια οικονομία από τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, ο ΣΥΡΙΖΑ συ-
νεχίζει να ασκεί κριτική στην κυ-
βέρνηση για τις πρωτοβουλίες που
λαμβάνει, αν και οι εξελίξεις τρέ-
χουν με ασταμάτητους ρυθμούς και
αυτήν τη στιγμή κανένα κράτος δεν
μπορεί να δηλώνει οχυρωμένο απέ-
ναντι στις συνέπειες. 

Ο τομεάρχης Ενέργειας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας
στη Βουλή ανέφερε ότι η χώρα μας
«είναι ενεργειακά ανασφαλής και
ευάλωτη λόγω των επιλογών της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη», κάνοντας
εκ νέου λόγο για πλάτη που βάζει η
κυβέρνηση στα εσωτερικά καρτέλ,
επιτρέποντας την αισχροκέρδεια
και τα κέρδη στην αγορά ενέργειας.
Αφού διερωτήθηκε γιατί η χώρα μας
δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μια
βίαιη απολιγνιτοποίηση, κατηγόρη-
σε την κυβέρνηση ότι στην πιο κρί-
σιμη στιγμή ξεπούλησε όλα τα ενερ-
γειακά εργαλεία της Ελλάδας.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ.
Σκρέκας χαρακτήρισε κάλπικα τα
δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ για τον λιγνίτη,
όταν επί δικής του κυβέρνησης
έκλεισαν τα 8 από τα 12 εργοστάσια
του εθνικού καυσίμου, και μίλησε
για ανυπαρξία προτάσεων από την
πλευρά της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα εί-
ναι η μόνη χώρα που έχει καταθέσει
προτάσεις και σε επίπεδο ΕΕ και ότι
κανένα κράτος δεν μπορεί από μόνο
του να αντιμετωπίσει την κρίση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ.
Σκρέκας στην πρόταση των έξι ση-
μείων του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη προς την κυρία Φον ντερ
Λάιεν, λέγοντας ότι είναι η μόνη
πρόταση που έχει κατατεθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Είναι ένα
ευρωπαϊκό πρόβλημα που χρειάζε-
ται ευρωπαϊκή λύση», είπε χαρα-
κτηριστικά.

Τις επόμενες μέρες, επανέλαβε, ο
πρωθυπουργός θα ανακοινώσει νέο
πακέτο στήριξης σε νοικοκυριά και
μικρές επιχειρήσεις, ως αντίδοτο
στις μεγάλες ανατιμήσεις στην αγο-
ρά της ενέργειας.

Στ. Παπαμιχαήλ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης
προτείνει πέντε δράσεις 
για την αποκλιμάκωση 
των αυξήσεων 

«Σφυροκόπημα»
στην κυβέρνηση
για την ακρίβεια του

Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



Δ
εν λέει να κοπάσει η θύελλα από τις
αντιδράσεις που προκάλεσε η απο-
πομπή του Αντώνη Μπέζα από την
προεδρία της Εταιρείας Ακινήτων

Δημοσίου (ΕΤΑΔ), την ώρα που αρχίζει ο δια-
χειριστικός έλεγχος της εταιρείας και ενώ εί-
ναι σε εξέλιξη παρέμβαση της Δικαιοσύνης
για τις προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ από τη διοί-
κηση Βλαστού. Το χθεσινό πρωτοσέλιδο της
«Political» με τίτλο «Κεραυνοί Μπέζα για την
απομάκρυνσή του» και οι αποκαλύψεις για
την περίεργη χρονική συγκυρία που αυτή συ-
νέβη, έδωσαν την αφορμή για να υπάρξει συ-
νέχεια στο θέμα, με το ΚΙΝΑΛ να εκδίδει ανα-
κοίνωση με τίτλο «Κάτι σάπιο υπάρχει στο βα-
σίλειο της Δανιμαρκίας», αλλά και να έρθουν
στην επιφάνεια και άλλες καταγγελίες για «τα
έργα και τις ημέρες» της διοίκησης της ΕΤΑΔ.

«Οι αιχμές του Αντώνιου Μπέζα για πρό-
ωρη λήξη της θητείας του ως μη εκτελεστικού

προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΤΑΔ, με απόφαση της διοίκησης της ΕΕΣΥΠ,
την ώρα που διενεργείται διαχειριστικός
έλεγχος από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιο-
νομικών Ελέγχων του ΥΠΟΙΚ και την ημέρα
που εκδικάζεται η παραπομπή εκτελεστικών
διοικήσεων της ΕΤΑΔ για παράνομες προσλή-
ψεις, είναι μια ακόμα θλιβερή υπενθύμιση για
το Υπερταμείο Φρανκενστάιν που γέννησε ο
ΣΥΡΙΖΑ και εκτρέφει με μεγάλη στοργή και
θαλπωρή η Νέα Δημοκρατία», σημειώνεται
στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη,
που στρέφεται κατά της Ελληνικής Εταιρείας
Συμμετοχών και Περιουσίας, του γνωστού
Υπερταμείου, μοναδικού μετόχου της Εται-
ρείας Ακινήτων Δημοσίου και υπεύθυνου για
τον ορισμό του διευθύνοντος συμβούλου και
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Το ΚΙΝΑΛ θέτει μια σειρά ζητημάτων για τη
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας από το

Υπερταμείο αλλά και για τις αμοιβές των διοι-
κήσεων των συνδεμένων επιχειρήσεων,
όπως είναι η ΕΤΑΔ: «Φρόντισε να μην επι-
στραφούν στο Δημόσιο μια σειρά από τα
10.119 ακίνητα τα οποία είχαν εν κρυπτώ μετα-
φερθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο
Υπερταμείο και τα οποία το ΣτΕ έκρινε ότι πα-
ρανόμως μεταφέρθηκαν. Έσπευσε να αυξή-
σει τα ανώτατα όρια των αμοιβών των προ-
έδρων, των διευθυνόντων ή εντεταλμένων
σύμβουλων των δημόσιων επιχειρήσεων που
έχουν μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο, εφόσον
απασχολούν περισσότερους από τρεις χιλιά-
δες (3.000) εργαζομένους είτε ο κύκλος ερ-
γασιών τους σε επίπεδο εταιρείας ή ομίλου
υπερβαίνει τα εκατό (100) εκατομμύρια ευ-
ρώ», σημειώνεται στην ανακοίνωση, που κα-
ταλήγει «την εποχή της Διαβούλευσης και
των Opendata στο κατά τα λοιπά ψηφιακό και
επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, το

Υπερταμείο λειτουργεί με τη χαμηλότερη δυ-
νατή διαφάνεια και λογοδοσία».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το πόρισμα
του ΑΣΕΠ, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ
Στ. Βλαστός προχώρησε σε 350 προσλήψεις
εκτός της νόμιμης διαδικασίας με υπέρογ-
κους μισθούς και όλο αυτό διερευνάται τόσο
σε επίπεδο Τακτικής Δικαιοσύνης όσο και μέ-
σω διαχειριστικού ελέγχου που αρχίζει σήμε-
ρα από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργεί-
ου Οικονομικών. 
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Στην επιφάνεια και άλλες 
καταγγελίες για «τα έργα 
και τις ημέρες» της διοίκησης
της ΕΤΑΔ

Εμπαίζουν και δεν πληρώνουν τον Δήμο Σαρωνικού 
Στο περιθώριο των αντιδράσεων για την αποπομπή Μπέζα αλλά και των

ελέγχων για τα οικονομικά και τις παράνομες προσλήψεις στην ΕΤΑΔ, νέ-
ες καταγγελίες σε βάρος της διοίκησης Βλαστού φέρνει στο φως η «Polit-

cal» για αυθαιρεσίες αλλά και απαξιωτική συμπεριφορά έναντι
εκλεγμένων εκπροσώπων των πολιτών.  Οι καταγγελίες αφορούν
μια από τις παραλίες-φιλέτα της Αττικής, αυτή της Αναβύσσου,
που ανήκει στον Δήμο Σαρωνικού. Η ΕΤΑΔ έχει προχωρήσει στη
μίσθωση πέντε καντινών στην παραλία, εισπράττοντας τα ενοίκια
από τους μισθωτές, χωρίς ωστόσο να αποδίδει τα οφειλόμενα βά-
σει συμβάσεων ποσοστά στον Δήμο, αδιαφορώντας παράλληλα
για την καθαριότητα και την κατάσταση των υποδομών στις μισθω-

μένες εκτάσεις. Αυτά τα έχει «φορτώσει» στον Δήμο Σαρωνικού, δίνοντας
την υπόσχεση, όπως αποκαλύπτεται από την αλληλογραφία που δημοσι-
εύει η «Political», να προχωρήσει σε έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμι-
σης της περιοχής. Τώρα, αν οι σκουριασμένες κολόνες της ΔΕΗ εντάσσον-
ται στο πλαίσιο «καλλωπισμού», όπως σημειώνει ο ίδιος ο διευθύνων
σύμβουλος στην πρότασή του προς τον Δήμο Σαρωνικού, είναι άλλο θέμα.
Η ουσία είναι πως, από το 2019 μέχρι και σήμερα, η διοίκηση της ΕΤΑΔ αρ-
νείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και πλέον «κρύβεται» στις τη-

λεφωνικές κλήσεις από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής Σαρωνικού. 
«Θεωρούμε την ΕΤΑΔ ΑΕ αποκλειστικά υπεύθυνη για την κατάσταση

αυθαιρεσίας και πλήρους ασυδοσίας που επικρατεί στις παραλίες μας.
Παρότι ευθύνη της εταιρείας είναι να λειτουργεί χάριν του δημοσίου
συμφέροντος και κυρίως να επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία προς
τους πολίτες, γιατί οι ακτές είναι κοινωνικό αγαθό, δυστυχώς δεν συμ-
βαίνει κάτι τέτοιο», σημειώνει ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.
«Η ΕΤΑΔ ΑΕ όχι μόνο δεν φροντίζει να τις αξιοποιεί με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο -μιας και η διαχείρισή τους είναι στη δική της δικαιοδοσία,
παρά το πάγιο και ισχυρό αίτημα του δήμου να αναλάβει αυτός τη διαχεί-
ριση- αλλά πραγματικά ενεργεί αντίθετα σε κάθε έννοια αξιοποίησης.
Συγκεκριμένα, αν και έχει υποχρέωση να αποδίδει στον Δήμο Σαρωνι-
κού τουλάχιστον τα ποσά που ο δήμος καταβάλλει για την ευπρεπή πα-
ρουσία των ακτών, δηλαδή την αποκομιδή απορριμμάτων, τον καθαρι-
σμό, το νερό, το ηλεκτρικό, τις δαπάνες για τους ναυαγοσώστες κ.λπ., η
ΕΤΑΔ ΑΕ παρά τις γραπτές δεσμεύσεις του διευθύνοντος συμβούλου κ.
Βλαστού δεν έχει αποδώσει ποτέ ούτε ένα ευρώ! Για τον λόγο αυτό, ο Δή-
μος Σαρωνικού ετοιμάζει αγωγή, προκειμένου να διεκδικήσει τα οφει-
λόμενα», καταλήγει ο κ. Φιλίππου.

Κ Ι Ν Α Λ  γ ι α  Ε Τ Α Δ :

«Κάτι σάπιο 
υπάρχει 
στο βασίλειο της
Δανιμαρκίας»



Η επάνοδος 
του Σπ. Λιβανού 

Έναν μόλις μή-
να έμεινε εκτός
κεντρικής πολι-
τικής σκηνής ο
Σπήλιος Λιβα-
νός. Επιστρέφει,
όπως πληροφο-
ρούμαι από απο-
λύτως έγκυρη
πηγή, ως επικε-
φαλής της ελλη-
νικής αντιπρο-
σωπείας στο ΝΑ-
ΤΟ. Τα νέα του καθήκοντα, πέρα από την
αυταπόδεικτη σημασία που έχουν σε αυτή
την ταραγμένη συγκυρία, με τον πόλεμο
στην Ουκρανία, οι σχέσεις της Ελλάδας με
τους συμμάχους, έχει και μια συμβολική
αξία, που όπως μαθαίνω συγκίνησε τον
πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Διαδέχεται στο πόστο τη Μαριέττα Γιαννά-
κου, η οποία εκτός από στενή του φίλη,
υπήρξε μια πολιτικός που κέρδισε με το
σπαθί της τον σεβασμό φίλων και αντιπά-
λων. Ψηλά ο πήχης, λοιπόν, για τον Σπήλιο. 

Μπρίφινγκ 
στη Θεσσαλονίκη

Σας είχα ενημερώσει πρώτος ότι ο πρω-
θυπουργός θέλει να ενισχύσει τους δε-
σμούς της Βόρειας Ελλάδας με το κέντρο
και για αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
θα μεταβαίνει μία φορά τον μήνα στη Θεσ-
σαλονίκη και θα κάνει εκεί το μπρίφινγκ με
τους συναδέλφους από την περιοχή. Το νε-
ότερο είναι ότι μάλλον ξεκινά μέσα στο
επόμενο δεκαήμερο. Μπορεί και στις 18
Μαρτίου, λένε οι πηγές μου.
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Βοά η δικηγορική πιάτσα

ότι σε παλιόοοο λογα-

ριασμό του Άκη Τσοχα-

τζόπουλου υπάρχει συνδι-

καιούχος, ο οποίος, αν και υπήρξε από

τα επώνυμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στη

συνέχεια μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ και

μάλιστα υπουργοποιήθηκε κιόλας από

τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, η ίδια πιά-

τσα λέει ότι είναι θέμα χρόνου να σκά-

σει η «βόμβα» και μετά, τρεχάτε ποδα-

ράκια μου στην Κουμουνδούρου. 

Οι δαίμονες και η κόλαση
Τα χαρμόσυνα τα μάθαμε, αν και δεν φάγαμε κουφέτα, διό-

τι, ως γνωστόν, οι συριζαίοι παντρεύονται μόνο στα δημαρ-
χεία, όπου στην καλύτερη περίπτωση να φας κανένα κεκάκι.
Ο Νίκος Παππάς, μέσα στη δίνη στην οποία βρίσκεται αυτή
την περίοδο με τις εν εξελίξει έρευνες για τις τηλεοπτικές
άδειες, πήρε τη μεγάλη απόφαση και στεφανώθηκε την καλή

του. Την υψηλή κοινωνία της Αθήνας απα-
σχολεί ένα άλλο μυστήριο. Αν όντως έχει

συνάψει σχέση ο (πρώην) δαιμόνιος φορ
Ντεμίνιο με την εξίσου δαιμόνια (γενι-
κώς) δημοσιογράφο Κατερίνα Π. Πολ-

λοί δαίμονες πλανώνται και φοβάμαι ότι
θα γίνει κόλαση!

Α
κούγεται έντονα ότι το βράδυ
της Κυριακής έφτασε στην
Αθήνα ο Ρώσος επιχειρημα-
τίας Ιβάν Σαββίδης με πτήση

της Emirates. Επειδή απαγορεύονται οι
πτήσεις από και προς Ρωσία, ο Ρωσοπόν-
τιος επιχειρηματίας ταξίδεψε από Ρο-
στόφ στα Αραβικά Εμιράτα και από εκεί
στην Αθήνα και όχι στη βάση του, τη Θεσ-
σαλονίκη. 

Οι ίδιες πηγές λένε ότι στην Αθήνα είχε
συναντήσεις με συνεργάτες του σε γρα-
φεία που διατηρεί στην οδό Βασιλίσσης
Σοφίας. Δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό
λόγο που ύστερα από περίπου δύο χρόνια
ήρθε στην Ελλάδα ο Ιβάν. Ακούγονται
πολλά… Όπως, για παράδειγμα, ότι η
Τράπεζα της Ελλάδας ελέγχει όλα τα ρω-
σικά κεφάλαια στην ελληνική αγορά που
συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα της
Ρωσίας. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές τρά-
πεζες από την αρχή της εβδομάδας κλή-
θηκαν από την ΤτΕ να ελέγξουν τα απευ-
θείας επενδυτικά ανοίγματα της Κεντρι-
κής Τράπεζας της Ρωσίας στην ελληνική

αγορά, αλλά και την πιθανή σύνδεση ατό-
μων με τις εν λόγω επενδύσεις. Οι πληρο-
φορίες αναφέρουν πως δεν δόθηκε (ακό-
μα) καμία εντολή για δέσμευση καταθέ-
σεων Ρώσων στην Ελλάδα, πλην όσων
βρίσκονται στη λεγόμενη μαύρη λίστα

ολιγαρχών της Κομισιόν. Επίσης, οι τρά-
πεζες βρίσκονται σε επιφυλακή να διαπι-
στώσουν εάν υπήρχαν (και αν θα υπάρ-
ξουν) και «περίεργες» εκροές καταθέσε-
ων που συνδέονταν με τα διαθέσιμα της
Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. 

Σας είχα ενημερώσει έγκαιρα ότι ο Αλ. Τσίπρας ψάχνει τρόπο να
διαχειριστεί τον «πονοκέφαλο» που ακούει στο όνομα Πολάκης.
Διότι μπορεί μεν να είναι φίλος του, αλλά αντιλαμβάνεται ότι οι έν-
τεκα στις δέκα δημόσιες παρεμβάσεις του προκαλούν «πάρτι» στη
ΝΔ. Μαθαίνω, λοιπόν, ότι η λύση αναζητείται στην Περιφέρεια Ατ-
τικής. Αν ο αψύς Κρητικός πειστεί να δώσει τη μάχη του ΣΥΡΙΖΑ
στο Λεκανοπέδιο, ως υποψήφιος περιφερειάρχης, κατ’ αρχάς θα
διασφαλιστεί η εκλογή του Γ. Σταθάκη στα Χανιά, ο ίδιος μοιραία θα
μετακομίσει από την κεντρική πολιτική σκηνή, και ο μόνος που θα
πρέπει να «πέσει στη βαλεριάνα» για να αντέξει την κρητική αντι-
πολίτευση θα είναι ο Γ. Πατούλης.

Σχέδιο για «εξοβελισμό» Πολάκη από την κεντρική πολιτική σκηνή

Αμετανόητος στα λάθη ο ΣΥΡΙΖΑ
Για όποιον δεν μαθαίνει από τα λάθη του, «ήθελές

τα κι έπαθές τα», λέει ο σοφός λαός. Μου φαίνεται
ότι δεν έχουν ακούσει τη λαϊκή ρήση εκεί στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που όπως με ενημέρωσε η φίλη μου, η κουτσομ-
πόλα της Κουμουνδούρου, βολιδοσκοπούν για τον
υποψήφιο που θα διεκδικήσει τον Δήμο της Αθήνας
εκ μέρους του κόμματος,
το 2023, ένα πρόσωπο
που δεν έχει τύχη ούτε
καν σοβαρή αντιπολίτευ-
ση να ασκήσει. Αν δεν
αλλάξουν ρότα, θα καεί
(ξανά) η γούνα τους.

Η ΤτΕ «ξεσκονίζει» τον Ιβάν



ΈΈρχονται ξένες τράπεζες...
Εκτός από την JP Morgan, η οποία έχει ήδη πα-

ρουσία στην Ελλάδα, τουλάχιστον άλλες τρεις

μεγάλες επενδυτικές τράπεζες σχεδιάζουν να

ανοίξουν γραφεία στην Αθήνα, λαμβάνοντας

τις αντίστοιχες άδειες από την Τράπεζα της Ελ-

λάδος. Πρόκειται για τις Goldman Sachs, Bank

of America και Deutsche Bank, ενώ σε πιο

πρώιμο στάδιο βρίσκονται οι σκέψεις από No-

mura. Οι συγκεκριμένες ξένες επενδυτικές

τράπεζες διαβλέπουν αύξηση των επιχειρημα-

τικών deals και των εναλλακτικών χρηματοδό-

τησης μεγάλων επιχειρηματικών και επενδυ-

τικών έργων εντός Ελλάδας.

Καλώς τα παιδιά 
από την Κίνα

Θέση για τις εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας πήρε το υπουργείο Εξωτερικών της
Κίνας, σε μια ασυνήθιστη για το Πεκίνο παρέμ-
βαση στα Ελληνοτουρκικά. Συγκεκριμένα, ο
εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών Ζάο Λιζιάν δήλωσε ότι η ένταση στην
Ανατολική Μεσόγειο δεν εξυπηρετεί τα συμφέ-
ροντα κανενός μέρους. Σε συνέντευξη Τύπου
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σύμφωνα με
το Sigmalive, ο εκπρόσωπος του κινεζικού
ΥΠΕΞ, σχολιάζοντας την ένταση που έχει προ-
κληθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τον
εξοπλισμό των ελληνικών νησιών, δήλωσε ότι η
κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα κάθε
χώρας θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. «Καλώ
τα μέρη να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί
να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης και
να επιλύσουν τη σύγκρουση μέσω διαλόγου,
προστατεύοντας από κοινού την ειρήνη και τη
σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου», ανέφερε.

Καλό ταξίδι, Δημήτρη
Κοντομηνά 

Τι να πω και τι να αφήσω για τον Κοντομηνά...
Να πω ότι πήρε ανθρώπους από το μηδέν και
τους χρύσωσε; Τους έκανε τηλεοπτικούς
σταρ; Για το μέγεθος της γαλαντομίας του; Εί-
ναι γνωστό σε όλα τα μαγαζιά και τα μπουζού-
κια της Αθήνας... Θυμάμαι μόνο το «πούλημα»
που έφαγε από τους συριζαίους που άφησαν
τον Alpha εκτός διαγωνισμού παρά το γεγονός
ότι το 2014 και το 2015 ο Κοντομηνάς τούς είχε
στηρίξει.

Σήμερα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου
θα εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας η αίτηση ακύρωσης της πώλησης των
ναυπηγείων που είχε καταθέσει ο Δήμος
Χαϊδαρίου, υποστηρίζοντας ότι μέρος της
έκτασης που πωλήθηκε από την Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στον εφοπλιστή
Γιώργο Προκοπίου αποτελεί ζώνη παραλίας
και αιγιαλού του δήμου και «πρέπει να δια-
σφαλίζονται σε κάθε περίπτωση ο κοινό-
χρηστος χαρακτήρας της και η ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν». Ιδιαίτερα
κρίσιμη η απόφαση του ΣτΕ, αφού αυτή θα
κρίνει τη μεταβίβαση ή όχι των ναυπηγείων
στον Έλληνα εφοπλιστή...

Ο ΓΑΠ απέβαλε
ρωσικό κόμμα

Π
άνω που τον είχαμε ξεχάσει, επανήλθε με
δύο κινήσεις ματ ο πρόεδρος της Σοσιαλι-
στικής Διεθνούς Γιώργος Παπανδρέου.

Μετά την εμφάνισή του σε μασκέ πάρτι στην Πά-
τρα επέβαλε και κυρώσεις σε ρωσικό κόμμα. Η
Σοσιαλιστική Διεθνής αποφάσισε έπειτα από σχε-
τική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας να
αποβάλει το κόμμα Δίκαιη Ρωσία (A Just Russia -
Patriots - For the Truth) λόγω της υποστήριξής
του στον απάνθρωπο πόλεμο που διεξάγει η Ρω-
σία ενάντια στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει σχετι-
κή ανακοίνωση, «στη Σοσιαλιστική Διεθνή υπο-
στηρίζαμε πάντα τους κανόνες του διεθνούς δι-
καίου που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο τα διε-
θνώς αναγνωρισμένα σύνορα και η εδαφική ακε-
ραιότητα και κυριαρχία όλων των κρατών πρέπει
να γίνονται σεβαστά».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πήρε το...
όπλο του. Επέβαλε πρόστιμο
140.000 ευρώ σε γνωστή αλυ-
σίδα σουπερμάρκετ, διότι,

όπως διαπιστώθηκε, πωλούσε
με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο

κέρδους κατά παράβαση του άρθρου 21 (παρ. 4β)
της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (ΦΕΚ Α’ 68). Έτσι, να σφίγγουν λίγο τα λου-
ριά, κύριε υπουργέ Ανάπτυξης.
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Αντίστροφη μέτρηση 
για Σκαραμαγκά

«Δρω-Ζω»... 
για την Ουκρανία  
Ο Σύλλογος «Δρω-Ζω» με την υποστήριξη του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού συγκεντρώνει στον Βύρωνα
είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες της Ου-
κρανίας. Το Σάββατο 12 Μαρτίου στο πάρκο Καραολή
και Δημητρίου απέναντι από το δημαρχείο του Βύρω-
να θα συγκεντρώνονται κονσέρβες, παντός τύπου γά-
λα εβαπορέ, γάλα σε σκόνη για παιδιά, δημητριακά,
ζυμαρικά, όσπρια, αλεύρι και παξιμάδια.

Χ
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

LOCK

Ψάχνει λεφτά ο Σκρέκας

Σ
ε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας. Βλέπετε, τα ποσά των επιδοτήσεων στους ενεργειακούς λογαρια-
σμούς για τον Μάρτιο δεν επαρκούν. Εκεί που έχουν φθάσει οι τιμές χονδρικής του

ρεύματος και οι τιμές του φυσικού αερίου, είναι σαφές ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω για
να υποστηριχθούν οι καταναλωτές. Το βάρος έχει πέσει στον κ. Σκρέκα που, σύμφωνα με
πληροφορίες, ψάχνει πρόσθετα κονδύλια και για το πρόγραμμα αντικατάστασης ενεργο-
βόρων οικιακών συσκευών. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η πιθανότητα ενίσχυσης του
προϋπολογισμού του προγράμματος μέσω κοινοτικών πόρων, ενδεχομένως μέσω του Τα-
μείου Ανάπτυξης. Μακάρι να τα βρει...

Οικονόμου: «Πρώτα η ενότητα,
μετά οι εκλογές»
Στην κυβέρνηση έχουν κουραστεί να διαψεύδουν το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Χθες
το επανέλαβε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου με βάση τα
δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εκλογές τον Μάιο. Τι είπε ο κ. Οικονόμου; «Οι
προβλέψεις αυτές είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η Ελλάδα χρειάζεται αρραγή ενότητα και
μέλημα του πρωθυπουργού είναι να παίρνουμε τις αποφάσεις για να έχουμε την καλύτερη
αντιμετώπιση των δυσμενών εξελίξεων». Επειδή κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, θα σας το
κάνω «φραγκοδίφραγκα»: Δηλαδή, κάποιοι θέλετε να μας πείτε ότι θα έχουμε υπηρεσιακό
πρωθυπουργό και κυβέρνηση εν μέσω πολέμου; 
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Tricoin, το τρικαλινό
νόμισμα
Το δικό τους ψηφιακό νόμισμα, το Tricoin,
φιλοδοξούν να αποκτήσουν σύντομα τα
Τρίκαλα. Κάτι σαν το Bitcoin, αλλά νόμιμο.
Το Tricoin, που αποτελεί μια πρωτοβουλία
του πρωτοπόρου δημάρχου Τρικκαίων Δη-
μήτρη Παπαστεργίου, θα έχει χρήση μόνο
στη θεσσαλική πόλη και μόνο στις επαφές
των πολιτών με τον δήμο. Για παράδειγμα,
οι Τρικαλινοί θα γεμίζουν τα πορτοφόλια
τους με Tricoin, αν προγραμματίζουν με
τον δήμο την αποκομιδή ογκωδών αντικει-
μένων, και στη συνέχεια θα μπορούν να τα
ξοδεύουν σε υπηρεσίες που προσφέρει ο
δήμος, όπως σε σημεία ελεγχόμενης
στάθμευσης ή σε εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιεί.

Να σας πω τη μαύρη αλήθεια,
δεν βλέπω να δέχεται ο Πούτιν
να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον
Ζελένσκι, παρά το γεγονός ότι ο
τελευταίος έχει απευθύνει έκ-
κληση προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Ο μόνος τρόπος για να δεχτεί
ο Βλαδίμηρος απευθείας συ-
νάντηση με τον Ζελένσκι είναι
να υπογράψουν πρώτα οι Ου-
κρανοί και τα τέσσερα αιτήματα
που έχουν θέσει οι Ρώσοι. Άρα,
μιλάμε για τελεσίγραφα και όχι
για αιτήματα.

Ο Κύρτσος έφαγε...
πόρτα και 
από το ΕΛΚ
Για έναν χρόνο διαγράφηκε από
την Κοινοβουλευτική Ομάδα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο
ανεξάρτητος ευρωβουλευτής
Γιώργος Κύρτσος. Υπέρ της πρότα-
σης του Μάνφρεντ Βέμπερ ψήφι-
σαν 91 ευρωβουλευτές, 29 κατα-
ψήφισαν και 11 απείχαν από την
ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι σε
βάρος του ευρωβουλευτή ξεκίνη-
σε πειθαρχική διαδικασία μετά τις
δηλώσεις που έκανε για την ελλη-
νική κυβέρνηση.

Ανέλαβε σύμβουλος
της κυβέρνησης ο Στεφανής

Μετά την αποπομπή του από το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Αύ-
γουστο του 2021, όταν αντικαταστά-
θηκε από τον Νίκο Χαρδαλιά, ο Αλ-
κιβιάδης Στεφανής αναλαμβάνει
νέο ρόλο και μάλιστα, όπως λέει ο
ίδιος, «με υπερηφάνεια». Συγκε-
κριμένα, ο κ. Στεφανής αναλαμβά-
νει, όπως ο ίδιος έγραψε στα social
media, «σύμβουλος της κυβέρνη-
σης επί θεμάτων ακριτικών περιο-
χών και Αγίου Όρους», χωρίς πάν-
τως να έχει διευκρινιστεί ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του. Μη με ρωτήσετε ποιο είναι
το job description της συγκεκριμένης θέσης. Φαντάζομαι, είναι κάτι αντίστοιχο της άλλης
θέσης που είχε για λίγους μήνες, «ειδικός συντονιστής για το Προσφυγικό». 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo



του 
Βασίλη 
Κορκίδη
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Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος 
ΕΟ & Κ - Ζάππειο

Μέγαρο
Οικονομολόγος,

ΜΒΑ
Πολιτευτής ΝΔ,
Βορείου Τομέα

Β1 Αθηνών

Ο
ι εξελίξεις του ρωσοουκρανικού πολέμου
δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας στην πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία βρί-

σκεται σε τροχιά να σημειώσει ανάπτυξη άνω του 5%
το 2022. Όμως οι υψηλές τιμές ενέργειας ενδεχομέ-
νως να έχουν αρνητική συνέπεια στον ρυθμό αύξη-
σης του ΑΕΠ της χώρας κατά 1%. Οι πρώτες εκτιμή-
σεις αναφέρουν συνέπειες σε σημαντικούς κλάδους
της οικονομίας, όπως την πρωτογενή παραγωγή, τα
αγροτικά προϊόντα, τη βιομηχανία, το εξαγωγικό εμ-
πόριο, τις μεταφορές και τον τουρισμό. Το συνολικό
κόστος δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί, αφού
πολλά εξαρτώνται από την εξέλιξη και τη διάρκεια
του πολέμου. Σύμφωνα πάντως με τις χρηματιστη-
ριακές αναταράξεις των τελευταίων 15 ημερών, οι
απώλειες στο ΧΑ ξεπερνούν τα 7,8 δισ. ευρώ. Η ρω-
σική εισβολή αποτελεί μια ιστορική αταξία στη γεω-
πολιτική ισορροπία του κόσμου, με απροσδιόριστες
επιπτώσεις στην παγκόσμια ασφάλεια, στις πολιτι-
κές συμμαχίες, στον ενεργειακό χάρτη και, φυσικά,
στην παγκόσμια οικονομία με χρηματιστηριακές
απώλειες 6 τρισ. ευρώ. 

Ο πόλεμος επηρεάζει άμεσα το εμπόριο, όπου συ-
νολικά η Ευρώπη έχει σημαντική εξάρτηση κατά 32%
από τις δύο χώρες στα σιτηρά, με τις ελληνικές εισα-
γωγές σε σιτάρι και καλαμπόκι να κυμαίνονται στο
17% των αναγκών μας. Οι εισαγωγές μας από Ουκρα-
νία το 2021 ανήλθαν σε 198 εκατ. ευρώ και από τη
Ρωσία σε 4,2 δισ. ευρώ, με το 81% να αφορά την προ-
μήθεια φυσικού αερίου. Οι εξαγωγές μας, κυρίως σε
καπνά, φρούτα και λαχανικά, ανέρχονται σε 338
εκατ. ευρώ προς την Ουκρανία και 206 εκατ. ευρώ
προς τη Ρωσία. Επίσης δημιουργείται μείωση της
επενδυτικής εμπιστοσύνης, καθώς σε περιόδους

κρίσεων παραδοσιακά οι επενδυτές στρέφονται
στον χρυσό και το δολάριο. Η Ελλάδα, μάλιστα, επη-
ρεάζεται περισσότερο, γιατί δεν διαθέτει ακόμη την
«επενδυτική βαθμίδα» και αυτό αποτυπώνεται στα
spreads των ομολόγων. Ταυτόχρονα δημιουργείται
στασιμοπληθωρισμός που φέρνει ανατιμήσεις ρε-
κόρ 70-120% στα καύσιμα, 40-65% στα σιτηρά, 10-15%
σε ζωοτροφές και λιπάσματα και κατά συνέπεια 10-
30% σε ψωμί, γαλακτοκομικά, κρέας και ζυμαρικά.

Η μεγαλύτερη επίπτωση στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα προέρχεται από την αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους, που πιθανότατα θα είναι πολύ πιο ση-
μαντική το επόμενο διάστημα, με τους αναλυτές να
επανεκτιμούν πως τον Μάρτιο το πετρέλαιο μπορεί
από 120 δολάρια να φτάσει τα 185-200 δολάρια το
βαρέλι, ενώ η τιμή παροχής του φυσικού αερίου
στην Ευρώπη θα κυμανθεί κοντά στα 200
ευρώ/Mwh. 

Επισημαίνεται, μάλιστα, πως οι τιμές του πετρε-
λαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος στα επίπεδα των 300 ευρώ/Mwh τείνουν να
καθυστερήσουν ή να αναβάλουν τις επενδύσεις σε
τομείς της οικονομίας που απαιτούν υψηλή ενεργει-
ακή εξάρτηση. Με βάση τις εκτιμήσεις του οικονομι-
κού επιτελείου, κάθε αύξηση της τιμής του φυσικού
αερίου κατά 10 ευρώ/MWh έχει καθαρή επίπτωση
600 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,3% του ΑΕΠ σε ετήσια
βάση, ενώ η αντίστοιχη εκτίμηση της Κομισιόν φθά-
νει το 0,5% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι οι επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΠ για το κό-
στος ενέργειας δηλώνουν ότι έχουν ήδη αναγκαστεί
να εφαρμόσουν αυξήσεις 10-20% στα προϊόντα τους
και αναμένεται το προσεχές διάστημα να επανεξετά-
σουν νέες αυξήσεις τιμών με δεδομένη την παράμε-

τρο του πολέμου και τον αντίκτυπο που προκαλεί
στις τιμές πρώτων υλών με αυξήσεις 12-15%. Παράλ-
ληλα, οι επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγο-
ρές επηρεάζουν το κόστος δανεισμού και τη ρευστό-
τητα των επιχειρήσεων, ενώ αυξάνουν τα spears των
ομολόγων και το δημοσιονομικό κόστος της οικονο-
μίας, την ώρα που η χώρα θέλει να μειώσει το πρω-
τογενές έλλειμμα και να περάσει σε επενδυτική
βαθμίδα. Εάν μάλιστα ο πόλεμος στη γειτονιά μας
δεν περιοριστεί σύντομα, οι θετικές προβλέψεις για
τα τουριστικά έσοδα το 2022 θα μετριαστούν, καθώς
θα προκληθεί αβεβαιότητα στις μετακινήσεις, παρά
το γεγονός ότι από τα 18 δισ. ευρώ ταξιδιωτικών ει-
σπράξεων του 2019 μόνο τα 433 εκατ. ευρώ προήλ-
θαν από 119.000 Ρώσους τουρίστες.

Η ελληνική κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο συνεχί-
ζει και τον Μάρτιο το πρόγραμμα και τα επίπεδα επι-
δότησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου για νοικοκυριά και ΜμΕ, υπολογί-
ζοντας ένα ετήσιο κόστος στα 3 έως 4,5 δισ. ευρώ. Η
χρηματοδότηση των επιδοτήσεων προέρχεται κατά
περίπου 3,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την επικρατούσα
ισχύ και τις τιμές CO2, από το πλεόνασμα εσόδων του
λογαριασμού ΕΛΑΠΕ, το οποίο είναι δημοσιονομικά
ουδέτερο, με την τελική επίπτωση στον προϋπολογι-
σμό να περιορίζεται στο 1 δισ. ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ.
Το βασικό σενάριο μπορεί να οριοθετεί τη διάρκεια
του πολέμου σε μερικές εβδομάδες, αλλά οι οικονο-
μικές επιπτώσεις θα διαρκέσουν έως και 12 μήνες
από την παύση του πολέμου, κάτι που επιβάλλει την
έκτακτη στήριξη σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο με
την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού αλληλεγ-
γύης και έκδοσης ευρωομολόγου για απορρόφηση
των ανατιμήσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κ
άθε χρόνο στις 8 Μαρτίου εορτάζεται η
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε ανά-
μνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρ-

τυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από ερ-
γάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι
οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η
συγκεκριμένη ημέρα ουσιαστικά αφορά τους αγώ-
νες συνηθισμένων γυναικών, που με θάρρος και
αποφασιστικότητα έγραψαν ιστορία. Το 1908 παρέ-
λασαν 15.000 γυναίκες στους δρόμους της Νέας
Υόρκης ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύ-
τερους μισθούς και δικαίωμα ψήφου. Υιοθέτησαν
το σύνθημα «Ψωμί και τριαντάφυλλα», με το ψωμί
να συμβολίζει την οικονομική ασφάλεια και τα
τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η ημέρα αυτή δεν είναι μια αφορμή για να δε-
χτούμε ή να δώσουμε λουλούδια, αλλά είναι μια
υπενθύμιση ενός πολυετούς, δυναμικού αγώνα
ενάντια στην ανισότητα των δύο φύλων που ακόμα
στον 21ο αιώνα υπάρχουν αντιστάσεις. Στην Ου-
κρανία εφέτος η 8η Μαρτίου βρήκε τις γυναίκες σε
έναν πολυδιάστατο ρόλο, όπως εξάλλου όλες είναι

συνηθισμένες σε αυτόν. Μάνες που τοποθετούν τη
ζωή των παιδιών τους στην πρώτη θέση, προσπα-
θώντας να βρουν ένα ασφαλές μέρος έξω από την
πατρίδα τους που βομβαρδίζεται, μετατρέποντας
τις ίδιες σε πρόσφυγες, και άλλες που έμειναν στην
πατρίδα τους να πολεμούν για αυτήν. Στις 8 Μαρτί-
ου 2022 Ουκρανοί στρατιώτες μοίραζαν τριαντά-
φυλλα και μολότοφ στις γυναίκες. Γυναίκες έτοι-
μες να υπερασπιστούν την πατρίδα τους ισότιμα με
τους άντρες. Όταν μία ολόκληρη κοινωνία παγκο-
σμίως ακόμα τις αντιμετωπίζει διαφορετικά, αλλού
περισσότερο και αλλού λιγότερο. Εμείς οι γυναίκες
οφείλουμε να τερματίσουμε αυτή την κατάσταση
υψώνοντας τη φωνή μας, αλλά και με την έμπρακτη
στήριξη των γυναικών μεταξύ μας, σημείο μελανό
για πολλά χρόνια. 

Ένας πόλεμος με πολύ σοβαρές προεκτάσεις για
γυναίκες, άντρες και παιδιά, με αλυσιδωτές συνέ-
πειες, με πρώτη και ήδη ορατή την έντονη ενεργει-
ακή κρίση, αλλά και τη μετατροπή της σε μια νέα
οικονομική κρίση. Ένα πρόβλημα που μετατρέπε-
ται σε ασφυκτικό και θα γίνει ακόμα χειρότερο

στην περίπτωση χρεοκοπίας της Ρωσίας, όπου σε
αυτή την περίπτωση θα αρχίσουμε να μιλάμε και
για μια επισιτιστική κρίση, αφού αρκετές πρώτες
ύλες προέρχονται από τη Ρωσία. Παράλληλα έχου-
με τους Τούρκους γείτονές μας να παίζουν το δικό
τους παιχνίδι, βαφτίζοντας ως ουδέτερη τη στάση
τους. Επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν προς όφελός
τους τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη μη επιβολή
κυρώσεων στη Ρωσία από τη μία, διαχωρίζοντας τη
θέση τους από τη Δύση, και από την άλλη με το
κλείσιμο των στενών για τα ρωσικά πλοία. Μια δι-
πολική στάση, γεγονός που είμαστε συνηθισμένοι
σε αυτό. Ο πρωθυπουργός την Κυριακή της Ορθο-
δοξίας θα συναντήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη
και παράλληλα δέχτηκε την πρόσκληση του προ-
έδρου Ερντογάν για να συνομιλήσουν. Μια συνάν-
τηση με μετρημένες και ρεαλιστικές προσδοκίες.

Οι εξελίξεις καταιγιστικές, με την ελπίδα κάθε
μέρα οι εχθροπραξίες να μην πάρουν επιπλέον
τρομακτικές, παγκόσμιες διαστάσεις, αλλά η δι-
πλωματία να νικήσει, προκειμένου να τερματιστεί
οριστικά η τρέλα του πολέμου. 

Τα «πλήγματα» του πολέμου στην ελληνική οικονομία

Τριαντάφυλλα και μολότοφ
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Εξετάζουν το σενάριο
ενσωμάτωσης του κ.
Ανδρουλάκη σε κομβόι του
Ερυθρού Σταυρού, για να βγει
από την «κόλαση» της
Μαριούπολης

Α
λλεπάλληλες συσκέψεις λαμβά-
νουν χώρα στο υπουργείο Εξωτε-
ρικών για την ασφαλή επιστροφή
στην Ελλάδα του τελευταίου Ευ-

ρωπαίου διπλωμάτη που παραμένει σε ου-
κρανικό έδαφος, και συγκεκριμένα στη Μα-
ριούπολη, του γενικού προξένου Μανώλη
Ανδρουλάκη. 

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο
Νίκος Δένδιας με τον πρόεδρο της Διεθνούς
Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Πίτερ
Μούρερ, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα δεδομέ-
να για την κατάσταση στο πεδίο, καθώς η
απουσία διεθνών παρατηρητών στην Ουκρα-
νία έχει ως αποτέλεσμα οι πληροφορίες για
την εξέλιξη των μαχών και την πορεία της ρω-
σικής εισβολής να έρχονται με το σταγονόμε-
τρο. Η ελληνική πλευρά εξετάζει το ενδεχό-
μενο ενσωμάτωσης του κ. Ανδρουλάκη σε
ανθρωπιστικό κομβόι του Ερυθρού Σταυρού,
ώστε να διαφύγει από την κόλαση της Μαρι-
ούπολης, με την περιοχή να σφυροκοπείται
ανηλεώς και τους κατοίκους της να δοκιμά-
ζονται για δεύτερη εβδομάδα χωρίς νερό,
τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και
επικοινωνίες. 

Αγωνία για τους ομογενείς
Την ίδια ώρα, το βλέμμα της Αθήνας είναι

στραμμένο τόσο στους ομογενείς, με την κα-
τάσταση στα χωριά του Ντονμπάς να παραμέ-
νει άγνωστη αλλά τις πληροφορίες που φτά-
νουν από την περιοχή να μιλούν για ολοκλη-
ρωτική καταστροφή, όσο και στους Έλληνες
δημοσιογράφους που βρίσκονται στο Κίεβο
και την Οδησσό. Μάλιστα, η απουσία διπλω-

ματικών Αρχών στην ουκρανική πρωτεύουσα
εκθέτει τους δημοσιογράφους σε κινδύνους,
καθώς πρακτικά είναι μόνοι τους σε μια πόλη
που διαρκώς πλήττεται από τις ρωσικές επι-
θέσεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Τούρκοι
συνάδελφοι διαθέτουν σύμβουλο ασφαλείας
που έχει την έδρα του στην τουρκική πρε-

σβεία στο Κίεβο, ενώ εφοδιάζονται με πακέ-
τα που περιέχουν ανθρωπιστικό υλικό, τα
οποία είναι «ντυμένα» με την ημισέληνο στο
πλαίσιο της «εκστρατείας» εντυπώσεων που
πραγματοποιεί η Άγκυρα στην Ουκρανία. 

Η «Political», πάντως, είναι σε θέση να
γνωρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητή-
σεις για περαιτέρω ενεργοποίηση της ελ-
ληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, ώστε
να συνδράμει τους Έλληνες ανταποκριτές
που μεταφέρουν ακόμη εικόνα και πληρο-
φορίες από την εμπόλεμη ζώνη. Στο Γαλά-
τσι της Ρουμανίας, άλλωστε, μεταφέρθηκε
και η έδρα του Προξενείου της Οδησσού, με
τον γενικό πρόξενο Δημήτρη Δόχτση να συ-
νεχίζει τα καθήκοντά του από απόσταση
ασφαλείας. 

Το ελληνικό σχέδιο για…
απόδραση του προξένου

Αγγίζουν τους 6.500 οι πρόσφυγες 
που ήρθαν από την Ουκρανία 

Με την προσφυγική κρίση
στην Ουκρανία να κορυφώνε-
ται, καθώς η ρωσική εισβολή
βρίσκεται στη 16η ημέρα και
πλέον κανείς δεν νιώθει ασφά-
λεια και μακριά από την εμπό-
λεμη ζώνη, η Ελλάδα υποδέχε-
ται και αυτή ένα μικρό -για την
ώρα- μέρος των ροών. Σύμφω-
να με την επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, στη χώρα μας έχουν έρθει από την
έναρξη των συγκρούσεων τουλάχιστον 6.488 Ουκρανοί,
ανάμεσά τους 2.050 παιδιά. Όσοι πρόσφυγες δεν έχουν
διαβατήριο, περνούν από το γραφείο του Προξενείου
στην Ελλάδα που έχει στηθεί στο συνοριακό φυλάκιο
του Προμαχώνα Σερρών και παραλαμβάνουν ένα πιστο-
ποιητικό που τους επιτρέπει να μπουν στη χώρα. Με βά-
ση τα διαθέσιμα στοιχεία, σχεδόν ένας στους τρεις δεν
έχει διαβατήριο με βιομετρικά χαρακτηριστικά, καθώς
είτε δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό είτε είναι

ανήλικος. Οι περισσότεροι από
όσους φτάνουν προς το παρόν
στη χώρα, πιθανότατα φιλοξε-
νούνται σε σπίτια συγγενών ή
φίλων τους, ενώ μαζί τους φτά-
νουν και Έλληνες εκπαιδευτικοί
που εργάζονταν στην Ουκρανία
και μπορούν να διευκολύνουν
την προσαρμογή. Να θυμίσουμε

ότι η χώρα μας προετοιμάζεται να δεχτεί έως και
100.000 άτομα (σ.σ. στη συντριπτική τους πλειονότητα
είναι γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι), ενώ βάσει της
απόφασης της ΕΕ τα κράτη-μέλη οφείλουν να παρέχουν,
εκτός από προστασία, δωρεάν στέγαση, σίτιση, ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και δικαίωμα στην εργασία.
Τέλος, υπό συζήτηση είναι τα κονδύλια που θα διατε-
θούν από τις Βρυξέλλες στις εθνικές κυβερνήσεις για τη
δημιουργία δομών και τη στήριξη των Ουκρανών προ-
σφύγων. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Αυτή είναι η νέα δομή στην ηγεσία
των  Ενόπλων Δυνάμεων
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας αποφάσισε τη
νέα δομή της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Έπειτα από τις κρί-
σεις των ανώτατων αξιωματικών, η νέα ηγεσία διαμορφώνεται ως
εξής: Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, Αρχη-
γός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, Αρχηγός ΓΕΝ: Αν-
τιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, Αρχηγός ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος
Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ΣΑ/ΣΕΒΑΣ: Αντιστράτηγος Πέτρος Δε-
μέστιχας, Διοικητής 1ης Στρατιάς: Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδε-
λούδης, Αρχηγός Στόλου: Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης,
Αρχηγός ΑΤΑ: Αντιπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας, Διοικητής Δ’
Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος, Διοικητής
ΔΕΠ: Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ:
Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ: Αντιπτέ-
ραρχος Κωνσταντίνος Κελλάρης, Επιτελάρχης ΓΕΣ: Αντιστράτηγος
Δημόκριτος Κωνσταντάκος, Διοικητής ΑΣΔΕΝ: Αντιστράτηγος Δη-
μήτριος Χούπης, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού: Νικόλαος Φλά-
ρης, Διοικητής ΑΣΔΥΣ: Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Διοικη-
τής ΣΕΘΑ: Αντιστράτηγος Αναστάσιος Σπανός, Διοικητής ΔΔΜΝ:
Αντιναύαρχος Χαρίλαος Παπαδημητρίου, Γενικός Επιθεωρητής
ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος Γεώργιος Καραδήμας, Διοικητής ΔΑΥ: Αντι-
πτέραρχος Πέτρος Χατζήρης. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ομαδικοί τάφοι 
στη Μαριούπολη

Σοκ και παγκόσμια κατακραυ-
γή προκαλούν εικόνες από τη
Μαριούπολη, όπου άμαχοι, ανά-
μεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν
από ρωσικούς βομβαρδισμούς
την Τετάρτη, σε επίθεση που κα-
τέστρεψε ένα μαιευτήριο, και
προκάλεσε καταγγελίες για εγ-
κλήματα πολέμου. 

Συγκλονιστικές φωτογραφίες
έδειχναν χθες εργάτες του νεκρο-
τομείου της πόλης, στην Αζοφική
Θάλασσα, να κάνουν το σήμα του
σταυρού προτού πετάξουν τις σο-
ρούς, τυλιγμένες πρόχειρα σε χα-
λιά και σακούλες, σε ομαδικούς
τάφους. Σύμφωνα με τις ουκρανι-
κές Αρχές, ο αριθμός των αμάχων
νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.200,
ανάμεσά τους 71 παιδιά.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης
καταγγέλλει ότι 400.000 άμαχοι
«κρατούνται όμηροι» από τους
Ρώσους που εμποδίζουν την αν-
θρωπιστική βοήθεια και την εκ-
κένωση. 

Ο
πόλεμος συνεχίζεται με ανε-
λέητους βομβαρδισμούς στα
περίχωρα του Κιέβου και τη
μαρτυρική Μαριούπολη, μετά

την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών
που είχαν χθες οι υπουργοί Εξωτερικών
Ρωσίας και Ουκρανίας, και τις νέες απει-
λές που εξαπέλυσε ο Πούτιν εναντίον της
Δύσης.

Σεργκέι Λαβρόφ και Ντμίτρο Κουλέμ-
πα μίλησαν επί μιάμιση ώρα στο φόρουμ
της Αττάλειας στην Τουρκία, χωρίς να
συμφωνήσουν ούτε σε μια προσωρινή
εκεχειρία για την απομάκρυνση των αμά-
χων από τις εμπόλεμες περιοχές.

«Μαύρος καπνός»
« Έκανα ό,τι μπορούσα. Δυστυχώς, η

άλλη πλευρά δεν ήταν σε θέση να δε-
σμευτεί», είπε ο Κουλέμπα. «Δεν έχουμε
πρόθεση να επιτεθούμε εναντίον άλλων
χωρών. Ζητάμε να σταματήσει η τακτική
των απειλών της Δύσης κατά της Ρω-
σίας», δήλωσε ο Λαβρόφ, τονίζοντας ότι
«ο πρόεδρος Πούτιν θα είναι παρών μόνο
όταν υπάρχει μια σοβαρή βάση διαπραγ-
μάτευσης».

«Η συνομιλία δεν έγινε σε εύκολο
περιβάλλον. Αλλά η ουδετερότητα της
Ουκρανίας και η συνολική ειρηνευτική
συμφωνία βρίσκονται στο τραπέζι. Μην
περιμένετε θαύματα από μια συνάντη-
ση», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά το

πέρας των συνομιλιών. «Οι κυρώσεις
που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία είναι
παράνομες, οι δυτικές κυβερνήσεις
εξαπατούν τους λαούς τους. Αν συνεχι-
στούν οι κυρώσεις, οι τιμές των καυσί-
μων και των τροφίμων θα αυξηθούν κι
άλλο παγκοσμίως. Η χώρα μας θα βγει
πιο ισχυρή και πιο κυρίαρχη», δήλωσε
λίγο αργότερα ο Πούτιν.

Υποστήριξε επίσης ότι «η Δύση κατη-
γορεί τη Ρωσία για τα δικά της σφάλμα-
τα», τονίζοντας ότι, παρά το εμπάργκο
των ΗΠΑ στο πετρέλαιο, η Μόσχα τηρεί
τις υποχρεώσεις της στο θέμα της ενέρ-
γειας απέναντι στην Ευρώπη.

«Δεν γίναμε σκλάβοι, πολεμάμε δεκα-
πέντε μέρες τώρα, οι Ρώσοι είναι τέρα-
τα», ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος
Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράφοντας νό-
μο για την αναγκαστική κατάσχεση της
περιουσίας των Ρώσων στην Ουκρανία.
«Θέλουν να ταπεινώσουν τους ανθρώ-
πους μας, ώστε να παίρνουμε ψωμί και
νερό στα γόνατα από τα χέρια των εισβο-
λέων. Δεν θα υποκύψουμε!», είπε ο Ζε-
λένσκι.

Μάχες μέσα στη λάσπη
Με τρεις ρωσικές φάλαγγες να πλησιά-

ζουν στο Κίεβο, μάχες ξέσπασαν χθες
μέσα στις λάσπες στα περίχωρα της πρω-
τεύουσας. Οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι
κατατρόπωσαν ένα σύνταγμα του εχθρού
σκοτώνοντας τον διοικητή του, συνταγμα-

τάρχη Α. Ζαχάροφ, στο Μπρόβαρι, βορει-
οανατολικά του Κιέβου, δίνοντας στη δη-
μοσιότητα βίντεο από την επίθεση.

Καθώς όλα δείχνουν ότι επίκειται η
«μητέρα των μαχών» τα επόμενα 24ωρα,
Ουκρανοί στρατιώτες και πολίτες στή-
νουν οδοφράγματα και βάζουν νάρκες
στους δρόμους της πρωτεύουσας των 2,8
εκατ. ανθρώπων. Πολλοί έχουν εξοπλι-
στεί με Καλάσνικοφ και βόμβες μολότοφ,
έτοιμοι να αποκρούσουν τους εισβολείς,
καθώς δορυφορικές φωτογραφίες δεί-
χνουν ρωσικά στρατιωτικά οχήματα να
κινούνται 25 χλμ. έξω από το Κίεβο.

Καθώς Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη,
Οδησσός και πολλές άλλες πόλεις δέχον-
ται το ρωσικό σφυροκόπημα εδώ και δύο
εβδομάδες, οι ουκρανικές Αρχές εκτίμη-
σαν χθες ότι το υλικό κόστος των κατα-
στροφών σε υποδομές και κατοικίες από
την έναρξη της εισβολής ανέρχεται σε
τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια.

«Αν επιμείνετε στις κυρώσεις,
οι τιμές των τροφίμων
παγκοσμίως θα αυξηθούν 
κι άλλο», διαμήνυσε 
ο Ρώσος πρόεδρος 
- Τρεις ρωσικές φάλαγγες
πλησιάζουν στο Κίεβο

Ο Πούτιν απειλεί 
μετά το ναυάγιο 
Λαβρόφ - Κουλέμπα 
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Σ
τα πυρηνικά εργοστάσια της Ου-
κρανίας και στο ενδεχόμενο
ενός ατυχήματος αναφέρθηκε
μιλώντας στην «Political» ο κα-

θηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στρατιω-
τικών Επιστημών στη Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων Θεόδωρος Λιόλιος, ο οποίος
τόνισε ότι η Ουκρανία έχει σήμερα εν
ενεργεία τέσσερα μεγάλα πυρηνικά εργο-
στάσια με έναν συνολικό αριθμό 15 πυρη-
νικών αντιδραστήρων.

«Υπάρχει και το πυρηνικό εργοστάσιο
του Τσερνόμπιλ, ανενεργό πλέον, το οποίο
καταστράφηκε και τώρα παρέμειναν εκεί
τα πυρηνικά απόβλητα. Στην πραγματικό-
τητα δεν είναι πυρηνικά απόβλητα που
προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαχεί-
ριση και λειτουργία ενός πυρηνικού εργο-
στασίου, αλλά απόβλητα ενός κατεστραμ-
μένου εργοστασίου μέσα στο οποίο υπάρ-
χουν και άλλα υλικά που ακτινοβολήθη-
καν και έχουν επιμολυνθεί και ακτινοβο-
λούν και τα ίδια».

Η... σούπα ραδιενεργών αποβλήτων
«Υπάρχει μια μεγάλη σούπα ραδιενερ-

γών αποβλήτων και άλλων υλικών, τα
οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα. Το
Τσερνόμπιλ είναι ένα ερείπιο πλέον», ση-
μείωσε ο καθηγητής και πρόσθεσε: «Κα-
θένα από αυτά τα εργοστάσια ενέχει και
διαφορετικό κίνδυνο. Τα εν ενεργεία
έχουν πυρηνικά καύσιμα και αντιδραστή-
ρες που δουλεύουν και οποιαδήποτε βλά-
βη εκεί μπορεί να προκαλέσει απώλεια
ψύξης. Η ψύξη στο Τσερνόμπιλ χρειάζεται
στα πυρηνικά απόβλητα, ενώ η ψύξη σε
έναν εν ενεργεία αντιδραστήρα χρειάζεται
στο πυρηνικό καύσιμο και στον μηχανι-

σμό που υπάρχει. Έχουμε ένα υλικό που
είναι ραδιενεργό και εκπέμπει θερμότητα,
η οποία πρέπει να είναι υπό έλεγχο για να
μην υπάρξει ανεξέλεγκτη πυρηνική αντί-
δραση. Τα πυρηνικά απόβλητα του Τσερ-
νόμπιλ είναι αποθηκευμένα σε βαρέλια
και έχουν σκεπαστεί από μια σαρκοφάγο
με μπετόν για να μην εκπέμπεται ακτινο-
βολία. Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών
είναι ότι θα μπορούσε να σκορπιστούν στη
γειτονία υλικά που εκπέμπουν ραδιενέρ-
γεια. Το πόσο μακριά θα φτάσει αυτό
το νέφος σε περίπτωση πυρηνι-
κής έκρηξης εξαρτάται από
την ισχύ της έκρηξης».

Ο καθηγητής πάντως
υποστήριξε ότι δεν ανησυ-
χεί από τα ραδιολογικά
απόβλητα που υπάρχουν
εκεί, διότι η έκρηξη που
μπορεί να προκληθεί από βομ-
βαρδισμό ή ατύχημα δεν θα φτάσει
σε μεγάλες αποστάσεις όπως η Ελλάδα.

Ακτινοπροκλητός καρκίνος
«Ο κίνδυνος για την Ελλάδα είναι πάρα

πολύ μικρός, αλλά ποτέ θεωρητικά μηδε-

νικός. Αν συμβεί κάτι εκεί, θα
μεταφερθούν και εδώ κάποια

ραδιοϊσότοπα. Οι διαστά-
σεις ενός ραδιολογικού
γεγονότος αναμένεται να
είναι περιορισμένες και να
αφορούν το εσωτερικό της

Ουκρανίας και μικρές απο-
στάσεις από το σημείο μηδέν». 

Μιλώντας για τους κινδύνους
των πυρηνικών ραδιολογικών υλικών, ο κ.
Λιόλιος εξήγησε ότι έχουμε δύο πηγές
κινδύνου από τα πυρηνικά ραδιολογικά
υλικά: «Αυτά εκπέμπουν σωματίδια που
μπαίνουν στον οργανισμό μας και ακτινο-

βολούν, πυροβολούν με κάποιον τρόπο τα
κύτταρά μας και τα καταστρέφουν. Ο δεύ-
τερος κίνδυνος είναι ένα στατιστικό φαι-
νόμενο για τον καρκίνο. Διότι ο ακτινο-
προκλητός καρκίνος είναι ένα φαινόμενο
που μπορεί να συμβεί, μπορεί και όχι. Εί-
ναι δύσκολο να αποδώσουμε έναν καρκί-
νο έπειτα από χρόνια σε ένα ραδιολογικό
γεγονός. Στην έκρηξη του Τσερνόμπιλ
υπήρξε μια απίστευτη πυρηνική τρομο-
κρατία και ο αείμνηστος καθηγητής Τρι-
χόπουλος του Χάρβαρντ έκανε μια μελέτη
στην οποία φαίνεται ότι οι πραγματικοί
θάνατοι από το Τσερνόμπιλ ήταν 200.000
στην Ευρώπη, αλλά αυτοί οφείλονταν στις
εκτρώσεις που έγιναν από την τρομοκρα-
τία που υπήρξε. Κατέγραψε λοιπόν τις
γεννήσεις και τους τοκετούς έναν χρόνο
πριν από το ατύχημα και έναν χρόνο μετά
έκανε μια σύγκριση και είδε ότι έλειπαν
200.000 παιδιά στην Ευρώπη από καταγε-
γραμμένες εκτρώσεις».

«Κινδυνεύει
ελάχιστα από ένα
πυρηνικό ατύχημα
η Ελλάδα...»

Τι ισχύει με τις ταμπλέτες ιωδίου
Ο καθηγητής κ. Λιόλιος εξηγώντας τη χρήση των ταμπλετών ιωδίου από τους ανθρώ-

πους προληπτικά τόνισε ότι αυτές χορηγούνται σε περιπτώσεις ραδιολογικών ατυχη-
μάτων, διότι περιέχουν σταθερό ιώδιο που συγκεντρώνεται στον θυρεοειδή. «Στην πυ-
ρηνική έκρηξη εκπέμπεται ραδιενεργό ιώδιο, το οποίο έχει τις ίδιες χημικές ιδιότητες
με το σταθερό ιώδιο και παίρνει τη θέση του στον θυρεοειδή. Αν φουλάρουμε λοιπόν
τον θυρεοειδή με το σταθερό ιώδιο, εμποδίζουμε τις εισόδους του ραδιενεργού ιωδίου.
Πρέπει όμως λόγω των παρενεργειών να μην παίρνουμε προληπτικά ταμπλέτες ιωδί-
ου, εκτός και αν οι Αρχές το υποδείξουν».

Αναφερόμενος στην περίπτωση χρήσης κάποιου πυρηνικού όπλου από την πλευρά
της Ρωσίας, ο κ. Λιόλιος μίλησε για το δόγμα της χώρας, που υπογράφηκε το 2000 από
τον Πούτιν. «Είναι το δόγμα του περιορισμένου χτυπήματος, limited nuclear strike. Σε
περίπτωση που η Ρωσία απειληθεί από μια δύναμη με συμβατικά όπλα πολύ περισσό-
τερα από τα δικά της, δηλαδή το ΝΑΤΟ. Στο δόγμα της υπάρχει η χρήση μικρής ισχύος
πυρηνικού όπλου προκειμένου να εξισορροπήσει τη διαφορά συμβατικών δυνάμεων,
ώστε να επαναφέρει την ισορροπία δυνάμεων στην αρχική της μορφή».

Ο καθηγητής Πυρηνικής
Φυσικής και Στρατιωτικών
Επιστημών στη Σχολή
Ευελπίδων Θεόδωρος Λιόλιος
μιλάει για τον φόβο ενός
ολέθρου

kpappas817@gmail.com   

Του
Κώστα Παππά
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Την παραπομπή στο εδώλιο του
κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία
από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατά-
σταση, ενδοοικογενειακή βία, παρά-
νομη οπλοφορία και οπλοχρησία
πρότεινε η αρμόδια εισαγγελέας
προς το δικαστικό συμβούλιο για τον
32χρονο δράστη του διπλού φονικού
στη Μακρινίτσα, όπου δολοφονήθη-
καν μέσα στο σπίτι τους η 28χρονη
πρώην σύζυγος του δράστη Κων-
σταντίνα Τσάπα και ο 30χρονος
αδελφός της. 

Η εισαγγελική λειτουργός, σε μια
πρόταση-φωτιά προς το Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών Βόλου, εξηγεί ότι
ο 32χρονος είχε αποφασίσει να δο-
λοφονήσει την πρώην σύζυγό του,
για αυτό και όταν πήγε στο σπίτι το
απόγευμα της μοιραίας εκείνης ημέ-
ρας πήρε μαζί του το μαχαίρι μήκους
33 εκατοστών, παρά τον ισχυρισμό
του ότι το είχε πάντα μαζί του επειδή
έπασχε από σύνδρομο καταδίωξης.

Στο σκεπτικό της εισαγγελικής ει-
σήγησης περιγράφεται πως, όταν ο
32χρονος κατηγορούμενος έφυγε
από τον τόπο του εγκλήματος, δεν
πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του σε χω-
ριό της περιοχής Λεχωνίων, για να
συζητήσει μαζί της πως θα έρχεται
σε επαφή με το παιδί, όπως ισχυρί-
στηκε, αλλά είχε σκοπό να διαφύγει
από αστυνομικό που τον αντιλήφθη-
κε και τον καταδίωκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης της
στυγερής δολοφονίας πήγε στο σπίτι
των πεθερικών του στη Μακρινίτσα
και δολοφόνησε την πρώην σύζυγό
του μαχαιρώνοντάς τη στην κοιλιά
και στα πλευρά. Στη συνέχεια σκότω-
σε και τον αδελφό της, που ειδοποι-
ήθηκε να τρέξει στο σπίτι για να βοη-
θήσει, ενώ λίγο νωρίτερα ο δράστης
είχε τραυματίσει την πρώην πεθερά
του. Μόλις ολοκλήρωσε το έργο του,
διέφυγε με το αυτοκίνητό του και συ-
νελήφθη από τις Αρχές στη διαδρο-
μή μεταξύ Άνω Λεχωνίων και Αγίου
Βλασίου.

Παραδέχτηκαν
τις πράξεις οι δύο 
από τους απαγωγείς
του Κυπαρίσση

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις
συλληφθέντες για την απαγωγή του
επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση με-
τά τις απολογίες τους, αφού δεν κατά-
φεραν να πείσουν ανακριτή και εισαγ-
γελέα με τους ισχυρισμούς τους. Ο
34χρονος φερόμενος ως «εγκέφα-
λος», ο 41χρονος και η 39χρονη σύν-
τροφός του κατηγορούνται κατά περί-
πτωση για συγκρότηση, ένταξη και δι-
εύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
αρπαγή, εκβίαση από κοινού, ληστεία
κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωμα-
τική βλάβη κατά συναυτουργία και πολ-
λά ακόμη αδικήματα.

Ο βασικός κατηγορούμενος στην
υπόθεση αλλά και ο 41χρονος συγκα-
τηγορούμενός του φέρονται να παρα-
δέχτηκαν τη δράση τους, με τον πρώτο
να περιγράφει πως επέλεξε το θύμα
μέσω Facebook βλέποντας τις αναρτή-
σεις του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως ο 34χρονος μίλησε και ένα
ακόμη πρόσωπο, τον Γρηγόρη, ο οποίος
τον συνέδραμε στην επιχείρηση απα-
γωγής, αλλά άφησε εκτός κάδρου την
39χρονη γυναίκα, η οποία αρνήθηκε
και ενώπιον ανακριτή την εμπλοκή της
στην υπόθεση.

Τ
ην πρώτη κατάθεση του 63χρονου
επιχειρηματία από τον κλάδο των
κατασκευών περιμένουν οι αξιω-
ματικοί του Τμήματος Δίωξης Εκ-

βιαστών, προκειμένου να σχηματίσουν μια
πρώτη εικόνα για το τι μπορεί να κρύβεται
πίσω από τη μαφιόζικη ενέδρα που στήθηκε
τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Παλαιό
Φάληρο. Αυτό ενδεχομένως να αργήσει κά-
ποιες ημέρες, καθώς ο Κρητικός μεγαλοερ-
γολάβος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάστα-
ση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». 

Έτσι, οι αστυνομικοί επιχειρούν να συν-
θέσουν μια πρώτη εικόνα αξιοποιώντας τις
μαρτυρίες των δύο ατόμων που ήταν μαζί
του στο ΙΧ αυτοκίνητο και το υλικό που
έχουν συλλέξει από κάμερες ασφαλείας
και διαχείρισης κυκλοφορίας.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 03.00 τα ξη-
μερώματα, με τους τρεις άνδρες να επιβαί-
νουν στο όχημα του 63χρονου επιχειρημα-
τία, το οποίο σταμάτησε σε φανάρι επί της
λεωφόρου Ποσειδώνος στη συμβολή με
τον οδό Αφροδίτης.

Εκείνη τη στιγμή έφτασε δίπλα τους ένα
άλλο ΙΧ αυτοκίνητο, κατέβηκε το παράθυρο
κι ένα άτομο άρχισε να πυροβολεί με ένα
πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ προς την
πλευρά του συνοδηγού όπου καθόταν ο με-
γαλοεργολάβος, με αποτέλεσμα να τον
τραυματίσει σοβαρά στην κοιλιακή χώρα.
Στο τιμόνι βρισκόταν ο θετός γιος του
63χρονου, ο οποίος πάτησε γκάζι και οδή-
γησε το αμάξι στα μέσα στενά και συγκε-
κριμένα στη συμβολή των οδών Αφροδίτης

και Κρόνου, με τους επίδοξους εκτελεστές
να πυροβολούν περισσότερες από οκτώ
φορές (σ.σ. τόσοι κάλυκες εντοπίστηκαν).

«Ξεψαχνίζουν» το κινητό
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Κρητικός

επιχειρηματίας είχε κατά το πρόσφατο
παρελθόν ασχοληθεί μετοχικά και διοι-
κητικά με ποδοσφαιρική ομάδα της Foot-
ball League, αφήνοντας έντονο το αποτύ-
πωμά του. Έτσι, οι αστυνομικοί της Ασφά-
λειας θα ψάξουν και προς εκείνη την κα-
τεύθυνση, προκειμένου να δουν ποιοι
ήταν αυτοί που τον ήθελαν νεκρό, γιατί εί-
ναι πεπεισμένοι ότι οι δράστες ήθελαν να
σκοτώσουν και όχι απλώς να στείλουν μή-
νυμα. Οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίω-
ξης Εκβιαστών θα «ξεσκονίσουν» τις
επαφές και το παρελθόν του θύματος, ο
οποίος -τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον-
δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει ούτε
και να έχει δεχτεί απειλές. 

«Γάζωσαν»
με Καλάσνικοφ
μεγαλοεργολάβο

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σφαίρες και τρόμος στο Παλαιό 
Φάληρο ύστερα από μαφιόζικη 
ενέδρα - Σε κρίσιμη κατάσταση 
ο 63χρονος επιχειρηματίας

Στο σκαμνί ο 32χρονος 
που έσφαξε γυναίκα
και κουνιάδο 
στη Μακρινίτσα
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Από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη 31 Μαρτίου
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά αίτηση για εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα
και Πειραματικά Σχολεία. Οι μαθητές θα γίνουν
δεκτοί στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και
Λυκείων με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου. Ειδι-
κά για τους αποφοίτους διασυνδεδεμένων
Πειραματικών της προηγούμενης βαθμίδας,
εγγράφονται στο Πειραματικό Σχολείο της επόμε-
νης βαθμίδας χωρίς κλήρωση. Η εισαγωγή των μαθη-

τών στην πρώτη τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων θα γίνει με
τη συμμετοχή σε τεστ δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού

τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση
κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθη-

ματικών, που θα διεξαχθεί στις 7 Μαΐου. Σε πε-
ρίπτωση διασυνδεδεμένων Πρότυπων Σχολεί-
ων, οι απόφοιτοι του Πρότυπου Γυμνασίου εγ-
γράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρό-
τυπο Λύκειο. Εφόσον στην πρώτη τάξη των

διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές
θέσεις, αυτές καλύπτονται με τεστ δεξιοτήτων.

Εν τω μεταξύ, σε Πειραματικά μετατρέπονται 8 σχο-

λεία και, πλέον, τα Πρότυπα και Πειραματικά επεκτείνονται
σε 120. Πρόκειται για το 15ο Νηπιαγωγείο, το 5ο Δημοτικό,
το 5ο Γυμνάσιο και το 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής, το 26ο Γυμνάσιο
Αθηνών Μαράσλειο, το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο ΓΕΛ Αμαρου-
σίου και το 1ο Δημοτικό Ρεθύμνου. Διευκρινίζεται ότι οι
μαθητές που φοιτούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες
κατά τον χαρακτηρισμό τους εξακολουθούν να φοιτούν σε
αυτές. Ειδικά για το 26ο Γυμνάσιο Αθηνών υπήρξαν έντο-
νες αντιδράσεις για τη μετατροπή του σε Πειραματικό, κα-
θώς στην περιοχή του Κολωνακίου δεν θα υπάρχει πια Γε-
νικό Γυμνάσιο.

Εύη Πανταζοπούλου

Της Σοφίας Σπίγγου

Κ
αρπούς απέδωσε η εισαγγελι-
κή έρευνα για την οπαδική βία,
καθώς ασκήθηκαν οι πρώτες
κακουργηματικές διώξεις για

εγκληματική οργάνωση σε  οπαδούς του
Παναθηναϊκού, ενώ το επόμενο διάστημα
αναμένονται δικαστικές εξελίξεις και για
άλλες υποθέσεις.

Η μεγάλη έρευνα της Δικαιοσύνης που
βρίσκεται σε εξέλιξη, υπό την εποπτεία του
αθλητικού εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπου-
λου, οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίω-
ξης σε βάρος δεκάξι προσώπων για βαρύ-
τατα αδικήματα και στην έκδοση συνολικά
έξι ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος ατό-
μων που εμφανίζονται να δρούσαν, από τον
Απρίλιο του 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο του
2021, στην Αθήνα και τον Πειραιά, στο
πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης της
οποίας φέρεται να ηγείτο μια 27χρονη γυ-
ναίκα, που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί
για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.
Ήδη έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ενώ
αναζητούνται δύο ακόμη. 

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε περι-

λαμβάνει συνολικά 18 αδικήματα, πέντε
εκ των οποίων τιμωρούνται σε βαθμό κα-
κουργήματος. Στο κατηγορητήριο κατα-
γράφονται, μεταξύ άλλων, αδικήματα
όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες,
εκρήξεις, κατοχή εκρηκτικών, βαριές
σκοπούμενες σωματικές βλάβες, επικίν-
δυνες σωματικές βλάβες, παράβαση του
νόμου περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτη-
σίας και εμπρησμούς.

Δρούσαν σε ομάδες 15-40 ατόμων
Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, μέλη

της συγκεκριμένης ομάδας ήταν οπαδοί
του Παναθηναϊκού που φέρονται να έκα-
ναν περίπου 15 επιθέσεις σε συνδέσμους
του Ολυμπιακού, σε καταστήματα και οχή-
ματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θύ-
ματα των επιθέσεων σε πολλές περιπτώ-
σεις έχουν αναγνωρίσει τους δράστες των
επιθέσεων σε βάρος τους, ενώ σε άλλες η
αναγνώριση κατέστη αδύνατη λόγω των
καλυμμένων χαρακτηριστικών των δρα-
στών κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.
Εκτός από τις αναγνωρίσεις των θυμάτων,
η έρευνα οδηγήθηκε και σε πρόσωπα που

συμμετείχαν στην οργάνωση από την άρ-
ση τηλεφωνικού απορρήτου που είχε
προηγηθεί. Από τους διαλόγους που
υπάρχουν στο κατηγορητήριο μεταξύ των
κατηγορουμένων φέρεται να προκύπτει η
μεταξύ τους συνεννόηση για χτυπήματα
που ακολούθησαν, ενώ αναδεικνύεται και
ο πρωταγωνιστικός ρόλος της 27χρονης. 

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τα
στοιχεία της δικογραφίας, δρούσαν σε
ομάδες των 15 έως 40 ατόμων, πετούσαν
βόμβες μολότοφ και χρησιμοποιούσαν
μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερένιες ράβδους
στις επιθέσεις τους. Πλέον η δικογραφία
έχει διαβιβαστεί στον 2ο τακτικό ανακρι-
τή, ενώπιον του οποίου αναμένεται να
απολογηθούν οι κατηγορούμενοι, μετά
την προθεσμία που έλαβαν σήμερα. 

Ασκήθηκαν κακουργηματικές
διώξεις σε 16 άτομα, 
ύστερα από μεγάλη 
έρευνα της Δικαιοσύνης

Πειραματικά Σχολεία: Από την ερχόμενη Τρίτη οι αιτήσεις  των μαθητών 

Έκρηξη της μάνας
της Τοπαλούδη 
προκάλεσε η νέα 
διακοπή της δίκης

Την οργή και την αγανάκτηση της οικο-
γένειας της Ελένης Τοπαλούδη προκάλεσε
η νέα διακοπή της δίκης των κατηγορου-
μένων για την αποτρόπαιη δολοφονία της
πριν από περίπου τρία χρόνια στη Ρόδο.

«Μπράβο σε όλους κι εκεί ψηλά που
κάθεστε στα έδρανα. Ντροπή! Ντροπή!»,
φώναξε η μητέρα της Ελένης, Κούλα Αρ-
μουτίδου, στο άκουσμα της απόφασης
του δικαστηρίου για νέα συνεδρίαση στις
15 Μαρτίου. Ωστόσο, το Μεικτό Ορκωτό
Εφετείο της Αθήνας οδηγήθηκε στην
απόφαση αυτή, καθώς μια ένορκος αλλά
και ο δικηγόρος του 22χρονου κατηγο-
ρούμενου, αλβανικής καταγωγής, νο-
σούν με κορονοϊό.

Δίπλα στην οικογένεια της άτυχης φοι-
τήτριας βρέθηκε και χθες η Άννα Ψαρά-
κου, μητέρα της Γαρυφαλλιάς, που δολο-
φονήθηκε το καλοκαίρι στη Φολέγανδρο,
αλλά και η Ελένη Κρεμαστιώτη, μητέρα
της Ερατούς που δολοφονήθηκε το 2019
στη Μυτιλήνη από τον εν διαστάσει σύζυ-
γό της. «Την κοροϊδία τους μέσα! Δεν
ντρεπόμαστε καθόλου! Πόσο να αντέξω!
Θέλει το σύστημα να μας εξουθενώσει ή
να μας στείλει στο ψυχιατρείο!», αντέ-
δρασε κατά την έξοδό της από το δικα-
στήριο η Κούλα Αρμουτίδου.

Σ.Σ.

ς Σοφίας Σπίγγου λαμβάνει συνολικά 18 αδικήματα, πέντε συμμετείχαν στην οργάνωση από

Γυναίκα χούλιγκαν
η αρχηγός 
εγκληματικής 
οργάνωσης 
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Νέα έξτρα φορτία LNG προγραμματίζει η ΔΕΠΑ για τον
Μάρτιο και τον Απρίλιο, θέλοντας να προλάβει τυχόν κατα-
στάσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδια-
σμού. Σημειώνεται πως βρισκόμαστε σε μια περίοδο που
παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση καυσίμου από τις
μονάδες αερίου, λόγω των ενισχυμένων εξαγωγών ρεύ-
ματος, αλλά και της εξαγωγής αερίου προς τη Βουλγαρία. 

Στο πλαίσιο των έκτακτων εισαγωγών, η ΔΕΠΑ Εμπορίας
πρόκειται να φέρει μέσα στον Απρίλιο τρία φορτία LNG,
ενώ διερευνά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μία ακόμη
παραγγελία μέσα στον Μάρτιο, ώστε αυτή να καταφθάσει
στη Ρεβυθούσα με το φορτίο της Elpedison (ποσότητας
40.000 κυβικών μέτρων), η άφιξη του οποίου είναι προ-

γραμματισμένη για την Κυριακή 13 Μαρτίου.
Στην περίπτωση που οριστικοποιηθεί αυτή η παραγγε-

λία, τότε θα είναι το δεύτερο φορτίο που θα εισαγάγει η

εταιρεία μέσα στον Μάρτιο. Το πρώτο (73.855 κυβ. μέ-
τρων), το οποίο περιλαμβάνεται στο τελικό Μηνιαίο Πρό-
γραμμα Εκφορτώσεων του ΔΕΣΦΑ, θα καταφθάσει σήμε-
ρα, Παρασκευή 11 Μαρτίου. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν διαπιστώνεται αυτήν τη
στιγμή κάποιος κίνδυνος ως προς την επάρκεια του συστή-
ματος. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να διασφαλισθούν αυ-
τές οι έξτρα εισαγωγές, ώστε τα αποθέματα στη Ρεβυθούσα
να βρίσκονται συνεχώς σε υψηλά επίπεδα και επομένως το
σύστημα να παραμένει «θωρακισμένο» στον μέγιστο δυνα-
τό βαθμό, έναντι του ενδεχομένου να υπάρξει οποιαδήποτε
διαταραχή στην τροφοδοσία με αέριο αγωγού. 

Μιχάλης Μαστοράκης

Η
κακοκαιρία «Φίλιππος», που
επισκέπτεται από χθες την Ατ-
τική και άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας, κουβαλάει χιόνια, παγε-

τό και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι
θα συνεχίσει και σήμερα, αλλά και το Σαβ-
βατοκύριακο να μας απασχολεί ποικιλο-
τρόπως. Το κύριο χαρακτηριστικό του και-
ρού θα είναι η συνεχιζόμενη ροή πολικών
μαζών από τη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας
που θα στροβιλίζονται στην περιοχή μας
και θα σχηματίζουν διαδοχικά κύματα κα-
κοκαιριών. Σήμερα τα προγνωστικά στοι-
χεία δείχνουν μια σύντομη «εκεχειρία»,
καθώς θα υπάρξει πρόσκαιρη ύφεση, με
τα φαινόμενα να επιμένουν στα ανατολικά
ηπειρωτικά και στα νησιά του Δυτικού Αι-
γαίου. Από αύριο, Σάββατο, ωστόσο περ-
νάμε στην τρίτη φάση της κακοκαιρίας με
χιονοπτώσεις σε κεντρικά νότια και ανα-
τολικά τμήματα, αλλά και καταιγίδες στα

παραθαλάσσια τμήματα, ενώ στη Βόρεια
Ελλάδα δεν αποκλείεται να σχηματιστεί
και ολικός παγετός.

Ισχυρός παγετός 
Συγκεκριμένα, σήμερα προβλέπονται

νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανα-
τολικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν
τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιόνια στα
ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε πε-
ριοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατο-
λική ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια, τις
Σποράδες, τα νησιά του Βορείου και Ανα-
τολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την
Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά
από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μπο-
φόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευ-
θύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7
μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημει-
ώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμεί-
νει σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπε-

δα. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδεί-
ξουν πεζοί και οδηγοί, καθώς ο παγετός
που θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά θα είναι
κατά τόπους ισχυρός τις βραδινές ώρες.
Αύριο, Σάββατο, ο «Φίλιππος» θα συνεχί-
σει δυναμικά την προέλασή του και ενώ
στα Δωδεκάνησα δεν θα δημιουργήσει
κάποια προβλήματα, παρά λίγες νεφώ-
σεις, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πιο δύ-
στροπος, αφού οι προβλέψεις κάνουν λό-
γο για νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο,
χιόνια σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά, κα-
θώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο
στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Εύ-
βοια, τις Σποράδες, τα νησιά του Βορείου
Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η
θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη
μεταβολή και θα παραμείνει σε πολύ χα-
μηλά για την εποχή επίπεδα, με ισχυρό
παγετό κατά τόπους στα ηπειρωτικά κυ-
ρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. 

Το σκηνικό της Κυριακής
Την Κυριακή, εκτός από τη Θράκη, στα

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δω-
δεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις
παροδικά αυξημένες. Στις υπόλοιπες πε-
ριοχές το σκηνικό δεν θα αλλάξει, αφού
προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ή χιο-
νόνερο, χιόνια σε όλα τα ορεινά και ημιο-
ρεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό
υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική
χώρα, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά
του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την
Κρήτη.

Ο «Φίλιππος» έφερε από 
Ουκρανία… χιονοβόμβες
Ο «Φίλιππος» έφερε από 
Ουκρανία… χιονοβόμβες

Μίνι καιρική… εκεχειρία σήμερα
και από αύριο πάλι στον «πάγο»
- Ποιες περιοχές ντύνονται 
στα λευκά το τριήμερο 

Νέα φορτία LNG «για καλό και για κακό» φέρνει η ΔΕΠΑ Εμπορίας 
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Κοινές δράσεις αναλαμβάνουν το υπουργείο
Υποδομών και οι εμπλεκόμενοι φορείς για την κα-
τασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Στόχος είναι τα
έργα να επιβαρύνουν στο ελάχιστο την καθημερι-
νότητα των πολιτών και η Αθήνα να μη χάσει ούτε
ένα δέντρο, αλλά αντίθετα να φυτευτούν ακόμη
περισσότερα. «Κάνουμε το πιο καθοριστικό βήμα
για τη σωστή κατασκευή αυτού του μεγάλου έρ-
γου. Και δείχνουμε στην πράξη πώς πρέπει να γί-
νονται τα έργα στην Ελλάδα. Ενώνοντας δυνάμεις.
Αθροίζοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και προσπά-
θεια. Και δουλεύοντας όλοι μαζί, για το καλό των
πολιτών και του τόπου μας», σημείωσε ο Κώστας
Καραμανλής, κατά τη διάρκεια υπογραφής μνη-
μονίου μεταξύ της «Αττικό Μετρό», της «Ανάπλα-
ση Αθήνας» και του υπουργείου Υποδομών με τον
Δήμο Αθηναίων. 

Η Αθήνα θα αποκτήσει 2.700 νέα δέντρα ενώ θα
γίνουν και 1.300 μεταφυτέψεις. Τα νέα εργοτάξια θα
είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένα και κάθε
αναγκαία εργασία θα ενοχλεί κατά το δυνατόν λιγό-
τερο τους κατοίκους των περιοχών. Αθηναίοι και
επισκέπτες θα ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα προκύψουν, ενώ
θα προφυλαχθούν τα έργα τέχνης και πολιτισμού
της πόλης. Κάθε σταθμός που θα ολοκληρώνεται,
θα σημαίνει και ανάπλαση, με νέο αστικό εξοπλι-
σμό, νέο ηλεκτροφωτισμό και πολύ πράσινο.

Υπουργείο και Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργά-
ζονται με το ΕΜΠ και με μελέτες θα λάβουν υπόψη
τα συγκοινωνιακά, χωροταξικά και πολεοδομικά
στάνταρτ για κάθε πλατεία στην οποία θα δημιουρ-
γηθεί νέος σταθμός του μετρό. 

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας για κοινές δράσεις 
και «πράσινη» γραμμή 4 του μετρό

Του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ην παρέμβαση της κυβέρνησης
για τον έλεγχο των τιμών στη χον-
δρεμπορική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας ζητούν πέντε βιομηχα-

νικοί σύνδεσμοι με σχετική κοινή ανακοί-
νωση που εξέδωσαν. Πρόκειται για τον
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
(ΣΕΒΠΔΕ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ατ-
τικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ), τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας (ΣΒΘΣΕ), τον Σύνδεσμο Βιομηχα-
νιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και την Ένω-
ση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας
(ΕΒΙΚΕΝ).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση των συνδέσμων που εκδόθηκε χθες,
τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνεται η αδι-
καιολόγητη εκτόξευση των τιμών στη χον-
δρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
στο επίπεδο των 360-400 ευρώ/MWh, με
αναφορά στην εκτόξευση των χρηματιστη-
ριακών τιμών του ΦΑ λόγω της κρίσης στην
Ουκρανία, η οποία όμως θα επηρεάσει την
ελληνική αγορά τον Απρίλιο. Η αύξηση των
τιμών διευρύνει περαιτέρω το διαχρονικό
πρόβλημα του υψηλού κόστους ηλεκτρι-
κής ενέργειας, από το οποίο επιβαρύνεται
η ελληνική βιομηχανία με αρνητικές επι-
πτώσεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητά της.

«Δεν μας αρκεί η επιδότηση»
Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του μετα-

βλητού κόστους για μία μονάδα φυσικού
αερίου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 200 ευρώ/MWh, οι τιμές των 360 ευ-
ρώ/MWh στην ελληνική χρηματιστηριακή
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κρίνονται ως
υπερβολικές και αδικαιολόγητα υψηλές,

επιφέροντας απροσδόκητα οφέλη αλλά τα
οποία πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των
βιομηχανικών καταναλωτών ενέργειας.

Η επίκληση των τιμών που διαμορφώ-
νονται στις ευρωπαϊκές χονδρεμπορικές
αγορές δεν αποτελεί πλήρη αιτιολογία για
την άνοδο των τιμών στην ελληνική αγορά,
διότι αφενός στις ευρωπαϊκές χονδρεμπο-
ρικές αγορές ηλεκτρισμού διαπραγμα-
τεύεται μόνο το 20-30% της κατανάλωσης
σε κάθε χώρα, αφετέρου στις εν λόγω αγο-
ρές η διαπραγμάτευση του ΦΑ γίνεται μέ-
σω των spot αγορών και όχι βάσει των τι-

μών του προηγούμενου μήνα.
Η επιδότηση των 65 ευρώ/ΜWh, που δί-

δεται στις βιομηχανίες για τον μήνα Μάρ-
τιο, προφανώς δεν επαρκεί για να καλύψει
τις κατά πολύ επαυξημένες τιμές. 

Από την πλευρά τους οι σύνδεσμοι θεω-
ρούν ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να
προχωρήσει άμεσα στη λήψη πιο αποτελε-
σματικών μέτρων στήριξης της βιομηχα-
νίας, στο πλαίσιο που καθορίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση
της υπερβολικής αύξησης των τιμών στη
χονδρεμπορική αγορά, συμπεριλαμβανο-

μένης και της φορολόγησης των υπερκερ-
δών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργει-
ας, συμφωνώντας με τις έξι προτάσεις του
Έλληνα πρωθυπουργού προς τη Σύνοδο
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Την άμεση κυβερνητική
παρέμβαση ζητούν πέντε
σύνδεσμοι βιομηχανιών 
με κοινή τους ανακοίνωση

«Ελέγξτε τις τιμές στη
χονδρική ρεύματος»

Τήνος: Στο εξωτερικό του λιμανιού
οι υποδομές του υδατοδρομίου

Τήνος και Πάτμος ανοίγουν τον δρόμο για τη λειτουργία του μεγαλύ-
τερου δικτύου υδατοδρομίων στη χώρα. Η χερσαία υποδομή στην Τήνο
(όπως φαίνεται στις φωτό) χωροθετείται στο εξωτερικό του λιμανιού
και ολοκληρώνεται εντός Μαρτίου. Οι επιβάτες θα τσεκάρουν τα εισι-
τήριά τους πριν από την πτήση, θα παραμένουν στον χώρο αναμονής,
θα εκδίδουν νέα εισιτήρια από τους αρμόδιους υπαλλήλους στα κιό-
σκια του υδατοδρομίου και θα ελέγχονται οι αποσκευές τους πριν από
το ταξίδι. Και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έχουν βάλει γερές βάσεις.
Στην Πάτμο έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της υποδομής και έπεται η
εγκατάσταση του εξοπλισμού, και στη Σίφνο προχωρούν με γοργά βή-
ματα στην εκκίνηση των διαδικασιών για την κατασκευή του. Ρ. Σ.



Εορδαία

Στην άυλη πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδας 
το Μανούρι Βλάστης

Η τέχνη
της παραδο-
σιακής πα-
ρ α σ κ ε υ ή ς
του Μανου-
ριού Βλά-
στης συμπε-
ριλαμβάνε-
ται πλέον στο
Εθνικό Ευ-
ρετήριο Άυ-
λης Πολιτι-
στικής Κλη-
ρονομιάς της Ελλάδας με απόφαση του υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Εθνικό Ευρετήριο Άυ-
λης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είναι μια
προσπάθεια του υπουργείου Πολιτισμού για τη Διαφύ-
λαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNE-
SCO. Την πρωτοβουλία για την εγγραφή της τέχνης της
παραδοσιακής παρασκευής του Μανουριού στο Εθνικό
Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλά-
δας είχε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Βλάστης.

ΠΕ Ηρακλείου

Παράταση συλλογής
δηλώσεων για Κτηματολόγιο

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 η
συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις περιοχές της ΠΕ
Ηρακλείου. Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία για την υπο-
βολή δηλώσεων για τους  Καλλικρατικούς Δήμους της
ΠΕ Ηρακλείου άρχισε στις 22/11/2021 και λήγει στις
8/4/2022 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις
23/5/2022 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελ-
ληνικό Δημόσιο.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον κα-

θορισμό του πλαισίου διακυβέρνησης και τη θέσπιση κανόνων για την προγραμματική περίοδο

2021-2027 όσον αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση των ανα-

πτυξιακών παρεμβάσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τα ταμεία της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 το Εται-

ρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) περιλαμβάνει εννέα Τομεακά Προγράμματα,

δεκατρία Περιφερειακά και δεκατρία Προγράμματα για τον στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ-

γασία» (INTERREG). Τα Τομεακά Προγράμματα είναι α) Επτά Τομεακά Προγράμματα που λαμβά-

νουν χρηματοδοτική στήριξη από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα Ταμεία, το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+

και το ΤΣ, και είναι β) ένα Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το

ΤΔΜ, το οποίο ονομάζεται «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», και γ) ένα Τομεακό Πρόγραμμα που

λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΘΑΥ, το οποίο ονομάζεται «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια

και Θάλασσα». Τα Περιφερειακά Προγράμματα λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ,

το ΕΚΤ+ και το ΤΣ και είναι ένα για κάθε Διοικητική Περιφέρεια της χώρας.

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Προσβασι-
μότητα της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς» διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας στον Βόλο την Πέμπτη 16 Ιουνίου
2022. Το συνέδριο διοργανώνεται στο
πλαίσιο του έργου BlueMed PLUS με σκο-
πό την ενίσχυση του ενάλιου πολιτιστικού
αποθέματος για την ανάπτυξη του αειφό-
ρου τουρισμού στις παράκτιες περιοχές
και τα νησιά της Μεσογείου σε τρεις νέες
περιοχές (Ιταλία, Μαυροβούνιο και Αλβα-
νία), δίνοντας έμφαση στο θαλάσσιο τμήμα
της Αδριατικής, όπου έχει εντοπιστεί ση-
μαντικό ενάλιο πολιτιστικό απόθεμα. Το
πρόγραμμα θα καλύψει θέματα σχετικά με
τη διαχείριση, στρατηγικές και τη χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών που ενισχύουν
την προσβασιμότητα των Ενάλιων Πολιτι-
στικών Χώρων και ευαισθητοποιούν το
κοινό ενισχύοντας έτσι την αειφόρο τουρι-
στική ανάπτυξη για τα νησιά και τις παρά-
κτιες περιοχές.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Λαμία

Κονδύλι 350.000 ευρώ 
για τουριστική προβολή

Με στόχο την καλύτερη
προβολή του Δήμου Λα-
μιέων ως τουριστικού
προορισμού δημιουργή-
θηκε η δράση «Ολοκλη-
ρωμένο Σύστημα Διαχεί-
ρισης Προορισμού Δήμου
Λαμιέων», συνολικού
προϋπολογισμού 350.000
ευρώ, και με απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φά-
νη Σπανού εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά
Ελλάδα 2014 - 2020». Η δράση προβλέπει την ανάπτυξη και λει-
τουργία ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης προορισμού
(Destination Management System) τουριστικού ενδιαφέροντος.
«Η Λαμία δεν είναι μόνο η έδρα της περιφέρειάς μας. Είναι και
ένας όμορφος τόπος με δυναμική να εξελιχθεί σε έναν σημαντι-
κό τουριστικό προορισμό», δήλωσε ο περιφερειάρχης Φάνης
Σπανός. Ο δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος δήλωσε: «Όρα-
μα αποτελεί η ανάδειξη της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής
ως ενός σημαντικού πόλου πολιτισμού και τουρισμού, αναγνωρί-
σιμου σε διεθνές επίπεδο».

Νότιο Αιγαίο

Τριετής συντήρηση των οδικών
αξόνων Κω και Νισύρου

Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε το έργο «Τριετής Συν-
τήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΝΑι, Δευτερευόντων
Οδικών Αξόνων Νήσου Κω και Οδικού Δικτύου Νήσου Νισύ-
ρου», ύψους 1.789.593,41 ευρώ. Είναι μέρος γενικότερου προ-
γράμματος 2.500.000 ευρώ για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο
όλων των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. «Η Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου συνεχίζει εντατικά να υλοποιεί πρόγραμμα οδικών παρεμ-
βάσεων στην ιστορία των νησιών της, που στόχο έχει τη βελτίωση
της λειτουργίας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου», δήλωσε
ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ18

Περιφέρειες

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Θεσσαλία

Διεθνές Συνέδριο
στο πλαίσιο του
BlueMed PLUS



Η
αύξηση του ενεργειακού κόστους
των δήμων καθώς και η περαιτέρω
ενίσχυση του χρηματοδοτικού φα-

κέλου για την Αυτοδιοίκηση βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συνεδρίασης της κοινής προ-
παρασκευαστικής ομάδας εργασίας που
έχει συσταθεί ανάμεσα στην ΚΕΔΕ, το
υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο
Οικονομικών, με πρωτοβουλία του αναπλη-
ρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα.

Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών, οι διεθνείς εξελίξεις δημι-
ουργούν νέα δεδομένα και για τη χώρα μας
και καθιστούν επιτακτικές ρεαλιστικές, ου-
σιαστικές και άμεσες λύσεις με τη συνεργα-
σία και τον συντονισμό όλων, κυβέρνησης
και Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, ανα-
κοίνωσε ένα νέο πλέγμα μέτρων τριών ση-
μείων προκειμένου να απορροφηθούν οι
κραδασμοί από την αύξηση των τιμών του
φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας που επηρεάζουν άμεσα τους προϋπο-
λογισμούς των δήμων. Συγκεκριμένα, προ-
χωρά σε έκτακτη συμπληρωματική δόση
ΚΑΠ, ύψους 114 εκατ. ευρώ, για την πρό-
σθετη οικονομική ενίσχυση των δήμων
όλης της χώρας και στην πρόσθετη στήριξη
ύψους 14 εκατ. ευρώ για τις αυξημένες δα-
πάνες των σχολικών επιτροπών. Ακόμη
αποφασίστηκαν η επιμήκυνση όλων των
δανείων των δήμων προς το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων έως και τα είκοσι
χρόνια, καθώς και η εξέταση από το υπουρ-
γείο Οικονομικών και το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων τής δυνατότητας εξορ-
θολογισμού του επιτοκίου.

Ειδικότερα για τη νέα συμπληρωματική
ΚΑΠ ο κ. Πέτσας πρόσθεσε ότι η καταβολή
θα γίνει σε δύο δόσεις: 57 εκατ. ευρώ θα κα-
ταβληθούν στους δήμους εντός των επόμε-
νων δύο εβδομάδων και 57 εκατ. ευρώ θα
καταβληθούν μέχρι τις αρχές Μαΐου. 

Στήριξη για το
κολυμβητήριο

Τη βούλησή του να συμβάλει
εμπράκτως η Περιφέρεια Αττικής
στη δημιουργία ενός νέου σύγ-
χρονου κολυμβητηρίου στον Ναυ-
τικό Όμιλο Βουλιαγμένης διατύ-
πωσε ο περιφερειάρχης Αττικής
κατά τη συνάντηση που πραγμα-
τοποίησε με την πρόεδρο του Ομί-
λου Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα. Στο
πλαίσιο της συζήτησης παρουσιά-
στηκαν στον περιφερειάρχη οι μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί για το έργο από τον όμιλο
και είναι σε ώριμη φάση, ενώ συμφωνήθηκε να κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της
περιφέρειας προς έγκριση προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Δίμηνη παράταση
των συμβασιούχων

Στη δέσμευση ότι θα δοθεί νέα δί-
μηνη παράταση έως και τις 31 Μαΐ-
ου στις συμβάσεις των εργαζομέ-
νων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) Αυ-
τοδιοίκησης που προσλήφθηκαν
στις περιφέρειες και τους δήμους
προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι αυξημένες ανάγκες της πανδη-
μίας προχώρησε ο υπουργός Εσω-
τερικών Μάκης Βορίδης κατά τη
διάρκεια τηλεδιάσκεψης εργασίας
της ΕΝΠΕ με τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και συναρμόδι-
ους υπουργούς. Νωρίτερα ο α’ αν-
τιπρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης είχε επισημάνει πως πρόκειται
για εργαζομένους που προσφέ-
ρουν πολύτιμες υπηρεσίες και
συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λει-
τουργία της Αυτοδιοίκησης, ιδιαί-
τερα το διάστημα της υγειονομικής
κρίσης.   

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βορειοδυτικά της
Αθήνας τις τελευταίες μέρες
εμφανίστηκε και πάλι επι-
κεφαλής παράταξης της αν-
τιπολίτευσης που είχε εξα-
φανιστεί από την αρχή της
δημοτικής θητείας; Όπως
σχολιάστηκε σκωπτικά κυ-
ρίως από τη διοίκηση αλλά
και από άλλες παρατάξεις
της αντιπολίτευσης, η συγ-
κεκριμένη «επανεμφάνιση»
πιθανότατα σημαίνει ότι ξε-
κινά η προεκλογική περίο-
δος στην πόλη... 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Παραδόθηκε 
η βοήθεια
Η ανθρωπιστική βοήθεια που συγκεν-
τρώνεται από τον Δήμο Βριλησσίων με
την πολύτιμη συμβολή εκατοντάδων
πολιτών με φάρμακα και τρόφιμα για τα
θύματα του πολέμου και τους ομογενείς
έφτασε με ασφάλεια στην Ουκρανία και
παραδόθηκε στο κέντρο διανομής, στην
πόλη Τσερνιβτσί. Συνολικά 4 τόνοι με
είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα
έχουν αποσταλεί από τον Δήμο Βριλησ-
σίων σε κούτες με αναλυτική ετικέτα
του περιεχομένου στα ελληνικά, αγγλι-
κά και ουκρανικά. Η συλλογή ειδών συ-
νεχίζεται καθημερινά στον Οργανισμό
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης (Λεωφόρος Πεντέλης 62). Ο δή-
μαρχος Ξένος Μανιατογιάννης ευχαρί-
στησε θερμά όλους τους πολίτες και
τους εθελοντές αλλά και το ταξιδιωτικό
πρακτορείο Esperia Travel, που φρον-
τίζουν για τη συγκέντρωση, ασφαλή με-
ταφορά και παράδοση της ανθρωπιστι-
κής βοήθειας.

Βάρος στην ανάπτυξη
Τα αναπτυξιακά έργα που σχεδιάζει

για τον Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης
ήταν το βασικό θέμα συζήτησης του
δημάρχου Λυκόβρυσης - Πεύκης Τά-
σου Μαυρίδη με τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιά-
δη κατά την επίσκεψή του στο υπουρ-
γείο. Στο τραπέζι μπήκαν βέβαια και
ζητήματα της ευρύτερης περιοχής,
την οποία εκπροσωπεί στη Βουλή ο
υπουργός. Ο κ. Μαυρίδης συνάντησε
επίσης τον γενικό γραμματέα Δημο-
σίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη
Σκάλκο, όπου ενημερώθηκε για την
πορεία των προτάσεων που έχει κατα-
θέσει ο δήμος για χρηματοδότηση έρ-
γων και παρεμβάσεων. Όπως επισή-
μανε ο δήμαρχος, «ήταν μια ευκαιρία
να γίνει εποικοδομητική συζήτηση
και διερεύνηση δυνατοτήτων για εν-
τάξεις αναπτυξιακών έργων για τον
δήμο μας».
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Νέο πλέγμα μέτρων 
για ενίσχυση των δήμων



Ο
Δημήτρης Κοντομηνάς έφυγε από τη ζωή
τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε ηλικία 83
ετών. Ο επιχειρηματίας άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στο ιδιωτικό νοσοκομείο

όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες. 
Ο Δημήτρης Κοντομηνάς ξεκίνησε από το μηδέν

και έφτασε πολύ ψηλά. Από ασφαλιστής της Ameri-
can Life, ιδρυτής της Interamerican, από τα Σεπόλια
στη Νέα Υόρκη και από την πρώτη του τράπεζα, την
Interbank, καναλάρχης στον Alpha. 

Δαιμόνιος επιχειρηματίας
Εκτός από την ίδρυση της Interamerican, οι επι-

χειρηματικές του δραστηριότητες επεκτάθηκαν και
σε άλλους τομείς. Το 1987 ίδρυσε σε συνεργασία με
τη γαλλική UAP την τράπεζα Interbank, η οποία στη
συνέχεια εξαγοράστηκε από την EFG Eurobank.
Αργότερα, σε συνεργασία αυτήν τη φορά με την
πορτογαλική BCP, ίδρυσε στην Ελλάδα τη Nova-
Bank, η οποία το 2006 μετονομάστηκε σε Millenium
Bank και το 2013 εξαγοράστηκε από την Τράπεζα
Πειραιώς.

Με την Ευρωκλινική Αθηνών έκανε την είσοδό του
στον τομέα της υγείας, με τις κινηματογραφικές αί-
θουσες Village Roadshow Greece μπήκε το 2009
στον χώρο του θεάματος και με την Interjet ασχολή-
θηκε με τις μεταφορές με αεροσκάφη και ελικόπτε-
ρα. Δεν έμεινε, όμως, μόνο σε αυτά. Επένδυσε, ακό-
μη, και σε εταιρείες βιολογικής καλλιέργειας,
ιδρύοντας την Green Farm, ενώ ασχολήθηκε και με
τον τομέα του αθλητισμού, μπαίνοντας στην ΠΑΕ
Άρης το διάστημα 1998-2001.

Η απογείωσή του ήρθε όταν αποφάσισε να επεν-
δύσει και στα μέσα ενημέρωσης, όταν αγόρασε την
τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Alpha. 

Πλούσιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο 
Είχε πληθωρικό κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πο-

λιτιστικό έργο και έλαβε διακρίσεις και τίτλους για το
έργο του. Διετέλεσε πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος
Χατζηκώνστα και μέλος διάφορων πολιτιστικών σω-
ματείων και οργανώσεων, ενώ ανακηρύχθηκε «Άρ-
χων Μεγάλος Πρωτέκδικος του Οικουμενικού Θρό-
νου» από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντι-
νουπόλεως και «Μεγάλος Ευεργέτης» από τη Μεγά-
λη και Γεροντική Μητρόπολη Χαλκηδόνος.

Ο Δημήτρης Κοντομηνάς διατηρούσε στενές σχέ-
σεις με πολλές προσωπικότητες από τον χώρο του
θεάματος, όπως η Ελένη Μενεγάκη και ο Αντώνης
Ρέμος, ο οποίος μάλιστα ήταν και κουμπάρος του.
Διέμενε στη Βαρυμπόμπη της Αττικής.

H αγάπη του για τις γυναίκες
O Κοντομηνάς ήταν λάτρης του καλού φαγητού και

των αυτοκινήτων. Στο γκαράζ του σπιτιού του, σε
άψογη κατάσταση φιγουράριζαν η Mercedes του τέ-
ως βασιλιά Κωνσταντίνου, η Cadillac του Αριστοτέλη
Ωνάση αλλά και ένα Triumph Herald. Μοναδική είναι
και η συλλογή του από κεχριμπαρένια κομπολόγια,
αλλά και το πάθος του για την κινέζικη κουζίνα, αφού
εδώ και χρόνια είχε προσλάβει Κινέζο μάγειρα, προ-
κειμένου να απολαμβάνει όποτε ήθελε τα αγαπημέ-
να του πιάτα.

Υπήρξε πάντα γενναιόδωρος στις προσωπικές του
σχέσεις και είναι γνωστή η παραδοχή του σε μία από
τις πολλές συνεντεύξεις του: «Όλες οι γυναίκες της
ζωής μου ήταν σημαντικές για την άνοδο και την εξέ-
λιξή μου. Μου πρόσφεραν την παρουσία και τη συμ-
παράστασή τους». Οι περισσότερες σχέσεις του, με
σύντομη ή μακρά διάρκεια, είναι γνωστές και πολυ-
συζητημένες στα αστικά σαλόνια αλλά και τα περιο-
δικά gossip.

Ο πρώτος νεανικός και μεγάλος του έρωτας κατέ-
ληξε σε γάμο. Η Φρίντα, μια δυναμική γυναίκα με με-
σογειακή ομορφιά και έντονο ταμπεραμέντο, έγινε
σύζυγό του και μαζί της απέκτησε το ένα και μοναδι-
κό του παιδί, τη Μαρία. Η όμορφη Φρίντα, με τις ετόλ
γούνες και το εκκεντρικό ντύσιμο, απεβίωσε το 2003.

Ακολούθησε ένα άλλο δυνατό αλλά σύντομο ει-

δύλλιο με την Ελληνίδα κοσμική και κοινωνική χο-
ρηγό Ντίνα Πριτσιβέλη, κι ένας σύντομος δεύτερος
γάμος με τη «Μαιρούλα».

Η δεύτερη γνωστή και longterm σχέση ήταν με τη
φυσικοθεραπεύτρια Πόλυ Ζησοπούλου, εκ Λαμίας
ορμώμενη και ήδη μητέρα ενός αγοριού από τον
πρώτο της γάμο. Συμβίωσαν και ύστερα από επτά πε-
ρίπου χρόνια ήρθε ο χωρισμός τους.

Τη θέση της πήρε η νέα αγάπη του Δημήτρη Κοντο-
μηνά, η Σίσσυ Παπαδήμα, συνεργάτιδά του στο τηλε-
οπτικό κανάλι Alpha. Στη συναισθηματική του ζωή
έκανε πέρασμα και η Τζίνα Ξανθάκη, μια κυρία που
δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate, και
έχει κι αυτή πολύ ακριβά χόμπι.

Τα τελευταία τρία χρόνια η εντυπωσιακή Λόρι Χόλ-
κομπ, ετών 56, ήταν η σύντροφός του. Ελληνοαμερι-
κανίδα και καθηγήτρια πανεπιστημίου, προσπάθησε
να προσαρμοστεί στον εγχώριο τρόπο ζωής επιχει-
ρώντας να μάθει κάπως την ελληνική γλώσσα. Η οι-
κογένειά της ζει στην Αμερική, στην Αμερική όμως
ζει και η αγαπημένη μοναχοκόρη του Δημήτρη Κον-
τομηνά, η Μαρία.
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Η μυθική διαδρομή του δαιμόνιου
επιχειρηματία που λάτρεψε τη ζωή 
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Από τα Σεπόλια στη Νέα Υόρκη 
amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Ρ
ιζικές αλλαγές στο επίδομα
ανεργίας, στις παροχές,
στην κατάρτιση και στη λει-
τουργία του νέου ΟΑΕΔ επι-

φέρει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθ-
μιση των πολιτικών απασχόλησης, ενώ
μπαίνουν «κόφτες» για να αντιμετωπι-
στεί η «βιομηχανία» των μακροχρόνια
ανέργων, οι οποίοι επί της ουσίας δεν
ζητούν εργασία, ενώ έχουν μεγάλα ει-
σοδήματα και υψηλό επίπεδο διαβίω-
σης. Χθες ο υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης παρουσίασε το νέο
πλαίσιο των αλλαγών, ενώ το νομοσχέ-
διο, που συνοδεύεται από τη μετονομα-
σία του ΟΑΕΔ σε Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης, τίθεται από σήμερα σε
δημόσια διαβούλευση. Οι έξι κορυφαί-
ες αλλαγές που εισάγονται είναι οι εξής:

1. Η χορήγηση του επιδόματος ανερ-
γίας θα γίνεται χωρίς εισοδηματικά κρι-
τήρια, αλλά θα διακόπτεται έπειτα από
τρεις αρνήσεις προσφερόμενων θέσε-
ων εργασίας. 

2. Όταν κάποιος άνεργος αρνείται τη
συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτι-
σης, τότε εκτός από το επίδομα ανερ-
γίας θα ισχύει η διετής διαγραφή του
από τα μητρώα του νέου ΟΑΕΔ. 

3. Το επίδομα ανεργίας θα συνεχίζει
να χορηγείται μειωμένο κατά 50%, ως
επίδομα εργασίας, για κάποιον που βρί-
σκει εργασία κατά το διάστημα της επι-

δότησης, ενώ θα δίνεται καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της επιδότησης. 

4. Δεν θα θεσπιστούν εισοδηματικά
κριτήρια για το επίδομα ανεργίας, ούτε
θα αλλάξουν οι προϋποθέσεις χορήγη-
σης του επιδόματος μακροχρονίως
ανέργων.

5. Οι μακροχρόνια άνεργοι θα λαμβά-
νουν 300 ευρώ, εφόσον συντάσσουν, σε
συνεργασία με τον εργασιακό σύμβου-
λο, ατονικό σχέδιο δράσης και ταυτό-
χρονα δραστηριοποιούνται για την ανα-
ζήτηση εργασίας.

6. Τίθενται εισοδηματικά κριτήρια για
την παραμονή στο μητρώο ανέργων αντί-
στοιχα με αυτά που ισχύουν για το επίδο-
μα θέρμανσης. Δηλαδή, για εισοδήματα
έως 20.000 ευρώ. Οι διαγραφέντες δεν
θα δικαιούνται μια σειρά παροχών που
προβλέπονται για τους ανέργους.

«Φρένο»
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, με το

νέο πλαίσιο θα μπει «φρένο» στις ανε-
ξέλεγκτες παροχές προς «ανέργους»
που... ζητούν δουλειά, ενώ την ίδια στιγ-
μή φαίνεται ότι εργάζονται με «μαύρα»

λεφτά, ενώ έχουν όλα τα προνόμια του
ΟΑΕΔ (μοριοδότηση για πρόσληψη στο
Δημόσιο, προγράμματα κοινωνικού
τουρισμού κ.λπ.). Μάλιστα, ο υπουργός
Εργασίας αποκάλυψε ότι 40.000 άνερ-
γοι με πάνω από έναν χρόνο εγγραφής
δηλώνουν ετήσιο εισόδημα πάνω από
20.000 ευρώ, ενώ συνολικά 13.000
άνεργοι έχουν εισοδήματα άνω των
30.000 ευρώ. Από αυτούς περίπου
15.000 άνεργοι είναι εγγεγραμμένοι πά-
νω από 5 χρόνια, ενώ άλλοι μέχρι και 20
χρόνια, ενώ διαμένουν σε πολύ ακριβές
περιοχές!

Μάλιστα, ανέφερε περιπτώσεις όπως
ενός 61χρονου άντρα ο οποίος έχοντας
230 μήνες ανεργίας (δηλαδή σχεδόν 20
χρόνια) δήλωνε οικογενειακό εισόδημα
70.000 ευρώ. Σε μια άλλη περίπτωση,
έγγαμη με 140 μήνες ανεργίας (σχεδόν
12 χρόνια) δήλωνε ετησίως 160.000 ευ-
ρώ! Τέλος, έγγαμη με 10 χρόνια εγγε-
γραμμένης ανεργίας, κάτοικος Διονύ-
σου, δηλώνει ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα 250.000 ευρώ!

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επιχορήγηση έως
400.000€ σε
πληττόμενες επιχειρήσεις

Επιχορήγηση έως και 400.000 ευρώ ή 8%
επί του τζίρου του 2019 θα δοθεί σε χιλιάδες
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που
πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα της
πανδημίας. Σύμφωνα με την απόφαση που
υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, μέσω της νέ-
ας δράσης θα δοθεί μη επιστρεπτέα επιχορή-
γηση, ύψους 50 εκατ. ευρώ, σε επιχειρήσεις
των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης
συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδο-
σίας για εκδηλώσεις, εστίασης-ψυχαγωγίας,
γυμναστηρίων και σχολών χορού. Οι αιτήσεις
θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω του
κόμβου www.ependyseis.gr, χωρίς κατάθεση
φακέλου, κατά το διάστημα από 16/03 έως
15/4/2022 και ώρα 15.00. Η επιχορήγηση ανα-
λώνεται υποχρεωτικά σε λειτουργικές δαπά-
νες εντός των εννέα πρώτων μηνών του έτους
2022 και καλύπτει μέρος (μέχρι το 70%) των
δαπανών αυτών. Όπως δήλωσε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιά-
δης, «το πρόγραμμα θα δώσει μεγάλη ανάσα
στις επιχειρήσεις που είχαν μείωση τζίρου
άνω του 50%, ενώ η κυβέρνηση θα συνεχίσει
να στέκεται δίπλα σε κάθε επιχείρηση».

Πλήρως
προστατευμένη 
η Ελλάδα από ΕΚΤ

Πρόσθετη στήριξη προς την Ελλάδα, αν
κριθεί αναγκαίο, θα παράσχει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, όπως διαβεβαίωσε χθες
η επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ. Το διοικητι-
κό συμβούλιο της ΕΚΤ επαναβεβαίωσε ότι
παραμένει έτοιμη να αναθεωρήσει περαιτέ-
ρω το πρόγραμμα για τις καθαρές αγορές
όσον αφορά το μέγεθος ή και τη διάρκεια,
ανάλογα με τις εξελίξεις στον πληθωρισμό. Η
κεντρική τράπεζα αποφάσισε τη διατήρηση
των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα αλλά και
την αναθεώρηση του σχεδίου αγορών ομο-
λόγων για τους επόμενους μήνες. Έτσι, θα
διατεθούν 40 δισ. ευρώ για τον Απρίλιο, 30
δισ. για τον Μάιο και 20 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.
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Αποκάλυψη Χατζηδάκη 
για 40.000 
μακροχρόνια... ανέργους 
με πλουσιοπάροχη ζωή!

Έξι αλλαγές σε παροχές 
και επίδομα ανεργίας 



H
μεταβλητότητα ήλθε για να μεί-
νει λόγω του υψηλού γεωπολιτι-
κού κινδύνου, ενώ προσοχή

χρειάζεται και η αναδιάρθρωση των
δεικτών MSCI λόγω της διαγραφής των
ρωσικών μετοχών, επισημαίνουν οι
αναλυτές αναφορικά με τη βραχυπρό-
θεσμη πορεία της εγχώριας χρηματι-
στηριακής αγοράς. Σύμφωνα με τον
MSCI, θα επηρεαστούν όλοι οι δείκτες
και μεταξύ αυτών ο Standard Greece.
Πάντως, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα
υπάρξει αντικατάσταση μετοχών ώστε
να συμπεριληφθούν περισσότερες ελ-
ληνικές μετοχές ή θα αυξηθεί η στάθμι-
ση των μετοχών που μένουν μετά τη
διαγραφή. Τεχνικά για τον Γενικό Δείκτη
οι επόμενες στηρίξεις τίθενται στις 820
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 810 (εκθετι-
κός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 805, 777
(απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 749
μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 855, 891 -

902 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημε-
ρών), 940 - 944 και 973 μονάδες. Για τον
δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης οι
στηρίξεις τίθενται στις 1.967 - 1.959,
1.930 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων),

1.911 - 1.907, 1.899 και 1.850 μονάδες. Οι
αντιστάσεις στις 2.042 (εκθετικός ΚΜΟ
200 εβδομάδων), 2.090, 2.157 - 2.177
(συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών),
2.200, 2.231, 2.305 και 2.324 μονάδες.

Profile: Παρουσίαση της νέας
λειτουργικότητας Customer
Onboarding

Η Profile
S o f t w a r e ,
δ ι ε θ ν ή ς
ε τ α ι ρ ε ί α
ανάπτυξης
λογισμικού,
ανακοίνωσε τη νέα προηγμένη λειτουργία on-
boarding του Finuevo Digital, της καινοτόμου
mobile-first πλατφόρμας για Digital Banking
in-a-box, ώστε να βελτιώσει την εμπειρία του
χρήστη και να κάνει ασφαλέστερη και ευκολό-
τερη τη διαδικασία των online συναλλαγών.
Συγκεκριμένα, ο χρήστης μέσω ενός διαδρα-
στικού περιβάλλοντος που προσφέρει οδηγίες
εισάγει με ευκολία τα απαραίτητα στοιχεία κατά
τη διάρκεια της εγγραφής, γεγονός που εξαλεί-
φει τα drop-outs και αυτοματοποιεί τη διαδικα-
σία στην ολοκλήρωσή της. Ο πελάτης λαμβάνει
προσωποποιημένη απεικόνιση εύκολα και γρή-
γορα. Η διαδικασία της ψηφιακής εγγραφής
(digital onboarding) μπορεί να ξεκινήσει μέσω
οποιουδήποτε καναλιού, από online διαφημί-
σεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και ad-
hoc από μια εφαρμογή ή ιστοσελίδα.

Διάκριση για τη Eurimac - Μάκβελ
Το Gold βραβείο στην κατηγορία Top Indu-
strial Export Company των Greek Exports
Forum & Awards 2021 απονεμήθηκε στη Eu-
rimac. Το βραβείο παρέλαβε την Πέμπτη 3
Μαρτίου ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας Οδυσσέας Παπαδόπουλος. Όπως ανα-
φέρει η εταιρεία, η διάκριση αυτή αποτελεί το
επιστέγασμα μιας διαρκούς και συνεπούς
εξωστρέφειας πέντε τουλάχιστον δεκαετιών,
που οδήγησε στην παρουσία των ζυμαρικών
Eurimac - Μάκβελ σε 57 χώρες, καλύπτοντας
το 45% της συνολικής της παραγωγής και κα-
τατάσσοντάς την ως τη μεγαλύτερη ελληνική
εταιρεία ζυμαρικών.

H Elgeka συμμετέχει στη Διεθνή
Έκθεση Food Expo 2022

Ξεχωριστή παρουσία θα έχει η Elgeka στη
φετινή Food Expo, τη μεγαλύτερη έκθεση Τρο-
φίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
και μια από τις μεγαλύτερες στον κλάδο της
παγκοσμίως, που θα λάβει χώρα στις 12-14
Μαρτίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο Metropo-
litan Expo. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά στο περί-
πτερο Elgeka wines (Hall 1, θέση Α18-Α26) μια
ποιοτική ποικιλία επιλεγμένων ελληνικών οί-
νων, καθώς και να ενημερωθούν για τη σημαν-
τική παρουσία της εταιρείας στον χώρο της εμ-
πορίας του ελληνικού κρασιού.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τα logistics hubs βρέθηκαν στο επίκεντρο του τελευταίου πάνελ
του 5ου συνεδρίου Prodexpo North. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
αξιοποιεί τη γεωστρατηγική του θέση και προχωράει σε επενδύ-
σεις που θα του επιτρέψουν να προσελκύσει περισσότερους πε-
λάτες, υπογράμμισε ο εμπορικός διευθυντής του ΟΛΘ Ιωάννης
Φετάνης. Ο εμπορικός διευθυντής του ΟΛΘ αναφέρθηκε στα έρ-
γα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον ΟΛΘ, όπως η επέκταση του
6ου προβλήτα από τα 550 στα 1.080 μέτρα, για την οποία έχει ορι-
στεί ανάδοχος, και η εκβάθυνση του κρηπιδώματος 26 και του

κρηπιδώματος 21, ενώ τόνισε ότι με το dry port στη Σόφια της Βουλγαρίας και τις νέες επενδύσεις στις υπόλοιπες χώ-
ρες των Βαλκανίων ο ΟΛΘ έρχεται πιο κοντά στον άμεσο χρήστη, είτε είναι πελάτης εμπευματοκιβωτίων είτε bulk car-
rier. Έμφαση έδωσε στη γειτνίαση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς, που το συνδέουν
με 45 εκατομμύρια πολίτες στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία
ήταν η καταστροφή αποθηκευτικών εγκαταστάσεων
έξω από το Κίεβο, στις οποίες στέγαζε τις εμπορικές
της δραστηριότητες η τοπική θυγατρική της ΕΛΤΟΝ
Χημικά. Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στην
εταιρεία, πρώτον, οι εγκαταστάσεις δεν ήταν ιδιό-
κτητες αλλά ενοικιαζόμενες, δεύτερον, τα εμπορεύ-
ματα που καταστράφηκαν ήταν πλήρως ασφαλισμέ-
να ακόμη και για περίπτωση πολέμου, τρίτον, ο κύ-
κλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ Χημικά στην Ουκρανία
αποτελεί μόλις το 1%-2% των εσόδων του ομίλου, τέ-
ταρτον, η εταιρεία είχε αναστείλει τις δραστηριότη-
τές της μέχρι νεωτέρας από την πρώτη ημέρα του πολέμου και γενικότερα η διακοπή των εργασιών της στην Ουκρανία
θα έχει μηδαμινές επιπτώσεις στην κερδοφορία του ομίλου. Συνολικότερα, η μέχρι τώρα φετινή πορεία του Ομίλου ΕΛ-
ΤΟΝ Χημικά εξελίσσεται σαφώς ικανοποιητικά.

Καταστράφηκαν εγκαταστάσεις της ΕΛΤΟΝ έξω από το Κίεβο

Σε νέες επενδύσεις προχωρά ο ΟΛΘ

ΧΑ: Η μεταβλητότητα ήρθε για να μείνει
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Η
ΖeniΘ, ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας
στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη στρατηγική της συ-
νεργασία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, μια

από τις πιο ιστορικές και επιτυχημένες ομάδες μπάσκετ
σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η συνεργασία θα διαρκέσει την
τρέχουσα, καθώς και τις επόμενες δύο αγωνιστικές σε-
ζόν, μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας τους θα προσφέρουν το προϊόν ρεύματος Power
Home Green, μια νέα λύση ρεύματος που απευθύνεται
σε φιλάθλους και μη. Κατά τη διάρκεια της τριετούς συ-
νεργασίας θα ανακοινωθούν περαιτέρω εκπλήξεις για
τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ο Μάνος Εξαρχουλάκος,
εμπορικός διευθυντής της ΖeniΘ, δήλωσε: «Καλωσορί-
ζουμε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός OΠΑΠ, μια από τις πιο
ιστορικές και επιτυχημένες ομάδες μπάσκετ στην Ευ-
ρώπη, στην κορυφαία ομάδα ενέργειας της ΖeniΘ. Ευ-
χόμαστε πολλές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια σε Ελλάδα
και Ευρώπη και επιφυλασσόμαστε για αθλητικά θεάμα-
τα γεμάτα με την κορυφαία ενέργεια της ΖeniΘ!».

Ο sir Στέλιος Χατζηιωάννου
εγκαινιάζει το easyBoat.com

Την easyBoat.com, που διευθύνει ο Έλληνας επιχει-
ρηματίας Αλέξανδρος Νάστος, καλωσορίζει στο easy fa-
mily of brands o sir Στέλιος Χατζηιωάννου. Η νέα ηλε-
κτρονική  πλατφόρμα easyBoat.com προσφέρει τη δυ-
νατότητα σύγκρισης τιμών για ναύλωση σκαφών αναψυ-
χής οπουδήποτε στον κόσμο. Με την τρέχουσα αξία της
παγκόσμιας αγοράς ενοικίασης σκαφών αναψυχής να
εκτιμάται στα 15,2 δισ. ευρώ (προβλέπεται να αυξηθεί
στα 27 δισ. ευρώ έως το 2027, σύμφωνα με την ακόλου-
θη πηγή), η τρέχουσα χαλάρωση των περιορισμών για
τον κορονοϊό δημιουργεί μια νέα τουριστική τάση που
ευνοεί την περιπέτεια και το easyBoat είναι ένα καινοτό-
μο εργαλείο που βοηθά στην ανεύρεση και την ενοικία-
ση του κατάλληλου σκάφους για διακοπές, αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση η easyGroup.

SKY express: Εγκαινιάζει συνεργασία 
με την Transavia France

Νέα συνεργασία διασύνδεσης για τη SKY express με
τη γαλλική αεροπορική εταιρεία Transavia France. Η
συγκεκριμένη συνεργασία προσφέρει ακόμη έναν παγ-
κόσμιο στρατηγικό προορισμό, καθώς προβλέπει τη δυ-
νατότητα κράτησης ενιαίου εισιτηρίου στο δίκτυο και
των δύο αερομεταφορέων. Η Transavia France ανήκει
στον Όμιλο Air France-KLM και εκτελεί περισσότερες
από 100 πτήσεις που αναχωρούν από τη Γαλλία (Παρίσι,
Νάντη, Λιόν και Μονπελιέ) προς την Ευρώπη και τη λε-
κάνη της Μεσογείου. Η Transavia France παρουσίασε
ισχυρή ανάπτυξη μεταφέροντας 7,4 εκατομμύρια επιβά-
τες το 2019, σημειώνοντας αύξηση 5%. Αντίστοιχα, η
δραστηριότητα της SKY express εκτείνεται σε σημαντι-
κές ευρωπαϊκές χώρες και εξυπηρετεί 34 ελληνικούς
προορισμούς.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Συμφωνία συνεργασίας 
Lavisoft και ΡΑΕ

Το Absences Leaves Vacancies MaSter ανήκει
στην οικογένεια εφαρμογών Λογισμικού HR Ma-
Ster της Lavisoft, μιας ολοκληρωμένης σουίτας
που καλύπτει συνολικά τη Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
Με τη χρήση του HR MaSter επιτυγχάνεται η μέγι-
στη αποδοτικότητα της λειτουργίας του Γραφείου
Προσωπικού, εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και
άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τη διοίκη-
ση. Η εφαρμογή λογισμικού Absences Leaves Va-
cancies MaSter μπορεί να λειτουργήσει απρόσκο-
πτα σαν ανεξάρτητη εφαρμογή στο web, προσφέ-
ροντας πρόσβαση από παντού, ενώ συνεργάζεται
με τις εφαρμογές Time MaSter (Ωρομέτρησης) και
Payroll MaSter (Μισθοδοσίας) της Lavisoft για
ακόμη μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων.

Η BEWISE κατέγραψε 
ανάπτυξη 22% το 2021
Η BEWISE, η boutique εταιρεία παροχής ICT
υπηρεσιών, συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξή
της με αύξηση πωλήσεων κατά 22% το 2021. Με
πάνω από 40 άτομα προσωπικό, με τη συντριπτι-
κή πλειονότητά τους να είναι διαπιστευμένοι
μηχανικοί, η BEWISE κατάφερε όχι μόνο να πα-
ραμείνει στην κορυφή το 2021, αλλά και να ανα-
πτυχθεί κατά 22% περισσότερο σε σύγκριση με
το 2020, προσεγγίζοντας τα 4,5 εκατ. ευρώ σε
τζίρο. Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση,
το 2021 για την BEWISE ήταν μια χρονιά με πολ-
λά έργα και πάνω από 400 πελάτες.

Η 3Κ Investment Partners 
επίσημο μέλος του CSR Hellas

Η ένταξη της 3Κ Investment Partners στο Ελλη-
νικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης CSR
Hellas σηματοδοτεί και ενισχύει τη στρατηγική
συνεργασίας με τους κύριους συμμετόχους και
άλλες επιχειρήσεις στη διαδικασία προώθησης
και ενσωμάτωσης των αρχών της βιωσιμότητας,
επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Η με-
τάβαση και υιοθέτηση νέων και κυρίως βιώσιμων
επιχειρηματικών μοντέλων αφορά όλες τις επι-
χειρήσεις ανεξάρτητα του μεγέθους τους και για
την 3Κ Investment Partners αποτελεί μέρος της
αποστολής της να συμμετέχει ενεργά και υπεύθυ-
να στη συλλογική αυτή προσπάθεια, ενδυναμώ-
νοντας την ικανότητά της έτσι να παράγει αξία για
τους συμμετόχους της σε βάθος χρόνου.
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Στρατηγική συνεργασία ZeniΘ -
ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών ΑΕ ανα-
κοίνωσε ότι από την Τρίτη 8 Μαρτίου ο Νίκος Κάτσενος
ανέλαβε τα καθήκοντα του επικεφαλής της Διεύθυνσης
Σχέσεων με Επενδυτές. Ο κ. Κάτσενος είναι διπλωμα-
τούχος (MEng) ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός
υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου (ΕΜΠ), με MSc σε International Financial Mar-
kets από το University of Southampton (UK) και πιστο-
ποίηση CFA (Chartered Financial Analyst). Διαθέτει με-
γάλη εμπειρία ως οικονομικός αναλυτής στον κλάδο των
επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ τα τελευταία έτη κατείχε
τη θέση του διευθυντή της Οικονομικής Ανάλυσης της
Alpha Finance.

Νέο στέλεχος στα ΕΛΠΕ
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Ηλαϊκή θυμοσοφία ότι τα λεφτά δεν φέρνουν
την ευτυχία ανατράπηκε προς το... χειρότερο
προχθές βράδυ. Τουναντίον, τα αμέτρητα λε-

φτά έφεραν δυστυχία στον ζάπλουτο ιδιοκτήτη της
Παρί Σεν Ζερμέν Νασέρ αλ Κελαϊφί από το Κατάρ,
όταν είδε την ομάδα του να αποκλείεται στο Cham-
pions League από τη Ρεάλ Μαδρίτης με ήττα 3-1 και
να... χειρουργείται επιστημονικά από τον Ολλανδό δι-
αιτητή Ντάνι Μακέλι. Ως ένας κοινός... αρχοντοχω-
ριάτης, ο Κελαϊφί «μπούκαρε» στα αποδυτήρια των
διαιτητών μετά το ματς για να διαμαρτυρηθεί και όταν
ένας... ημιεπίσημος της Ρεάλ προσπάθησε να τον βιν-
τεοσκοπήσει, ο Καταριανός τον απείλησε ευθέως.
«Πίσω, γιατί θα σε σκοτώσω». Την ίδια ώρα στα απο-
δυτήρια της Παρί ο Βραζιλιάνος Νεϊμάρ αντάλλαξε
γροθιές και κλοτσιές με τον Ιταλό γκολκίπερ Τζιαν-
λουίτζι Ντοναρούμα. Ο δε Λίο Μέσι ήταν αραχτός και
σε μια γωνία, πιθανότατα να σκεφτόταν σε ποιον κό-
σμο ήρθε να τελειώσει την καριέρα του.

Ο Κελαϊφί είναι στριμωγμένος στη γωνία από την

περασμένη εβδομάδα, όταν ο εισαγγελέας ελβετικού
δικαστηρίου πρότεινε την καταδίκη του σε φυλάκιση
28 μηνών και 35 μηνών στον άλλοτε γενικό γραμματέα
της FIFA Ζερόμ Βάλκε με κατηγορητήριο τις «υπόγει-
ες διαδρομές» χρήματος για απευθείας ανάθεση των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Μουντιάλ 2019 στη
Ρωσία και του 2022 στο Κατάρ. Είναι και μιντιάρχης ο
Κελαϊφί. Έλληνας επιχειρηματίας με ειδικότητα στο
αθλητικό μάρκετινγκ φέρεται να ήταν ο κομιστής και
μάλιστα το ΣΔΟΕ είχε εισβάλει στα γραφεία του έπει-
τα από συνεννόηση με τις ελβετικές Αρχές και κατέ-
σχεσε υπολογιστές καθώς και άλλο υλικό.

Στο «Μπερναμπέου» η Παρί Σεν Ζερμέν πήγε να
υπερασπιστεί το 1-0 του πρώτου αγώνα, έχασε 3-1
(είχε προηγηθεί με γκολ του Εμπαπέ) με χατ τρικ του
Μπενζεμά - το πρώτο γκολ ήταν εμφανώς φάουλ στον
Ντοναρούμα, αλλά ο εκνευρισμός του Κελαϊφί είχε
και άλλη παράμετρο. Αυτός ο κολοσσός του χρήματος
πληροφορήθηκε ότι το πιο λαμπρό αστέρι της ομάδας
του -μπορεί και παγκοσμίως- Κιλιάν Εμπαπέ συμφώ-

νησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το καλοκαίρι. Στην κοι-
νωνία των πλουσίων τον φέρουν βαρέως τέτοιον
εξευτελισμό. Πρότεινε στον Εμπαπέ 200 εκατ. ευρώ
για δύο χρόνια. Δεν το δέχτηκε όμως ο παίκτης και ο
Κελαϊφί χλευάστηκε από τον κόσμο της ίδιας του της
ομάδας για την ανημποριά του να τον κρατήσει.

Όταν έγινε η κίνηση για τη δημιουργία της Euro-
pean Super League, με πρωτεργάτες τον Ανιέλι
της Γιουβέντους, τον Πέρεθ της Ρεάλ και τον Λα-
πόρτα της Μπαρτσελόνα, καθώς και όλων των με-
γάλων ομάδων της Αγγλίας, ο Κελαϊφί είχε συν-
ταχθεί με την UEFA. Δεν ακολούθησε τον δρόμο
της απόσχισης.

Σε παράκρουση ο Καταριανός
ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν
Κελαϊφί για τον αποκλεισμό από τη
Ρεάλ, τις καταδίκες και τον Εμπαπέ

«Θα σε σκοτώσω»...



Σ
αν χθες 10 Μαρτίου 1925…
«συνίσταται εν Πειραιεί υπό
τον τίτλον “Ολυμπιακός Σύν-

δεσμος Φιλάθλων Πειραιώς”».
Πρωτεργάτες, οι «νονοί» του για την
ακρίβεια, δύο άνθρωποι της άρχου-
σας τάξης του Πειραιά, ο αξιωματι-
κός του Ναυτικού και αεροπόρος
Νότης Καμπέρος και ο βιομήχανος
και μετέπειτα δήμαρχος Πειραιά
Μιχάλης Μανούσκος. Η ίδρυση
ήταν προϊόν συγχώνευσης του
Αθλητικού Ομίλου Πειραιώς και του
Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς και οι
συζητήσεις έγιναν στην ονομαστή
ταβέρνα του Μοίρα. Στόχος, το παι-
δίον νέον να εκφράζει τη δύναμη,
την αθλητική ισχύ, την ευγενή άμιλ-
λα, την επικράτηση και το Ολυμπια-
κό ιδεώδες. Ήθελαν ο Ολυμπιακός
να είναι παράγωγο του Ολυμπισμού.
Ως έμβλημα της ομάδας επελέγη,

ως γνωστόν, το κεφάλι ενός δαφνο-
στεφανωμένου εφήβου, έμπνευση
του πρώτου αντιπροέδρου της ομά-
δας Νότη Καμπέρου. Τα χρώματά
του ήταν εξαρχής το κόκκινο και το
άσπρο, «κατόπιν προτάσεως του

Γιάννη Ανδριανόπουλου», θαυμα-
στή της ερυθρόλευκης Άρσεναλ
από την εποχή που σπούδαζε νομι-
κά στο Λονδίνο. Το κόκκινο συμβο-
λίζει το πάθος και το άσπρο την
αγνότητα. 

Εν Πειραιεί εγεννήθη παιδίον νέον... Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα…
Αφιονισμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πέτυ-

χε 43 πόντους με 14/17 δίποντα, πήρε 12 ριμπά-
ουντ και οι Μιλγουόκι Μπακς πέτυχαν την 6η σερί
νίκη τους επικρατώντας των Ατλάντα Χοκς με
124-115. Σημείωσε την 8η φετινή «σαραντάρα»
και μετράει μετά το All Star Game 31,3 πόντους,
13,6 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ ανά παιχνίδι. Στο
ματς με τους Χοκς έπαιξε 37 λεπτά. 

Δεν είχαν προβλέψει 
πρόκριση του ΠΑΟΚ

Αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στους «8» του Conferen-
ce League, τότε εξαφανίζονται οι ημερομηνίες
για να γίνει ο ημιτελικός του Κυπέλλου με τον
Ολυμπιακό, που ήταν προγραμματισμένος για αρ-
χές Μαρτίου. Τόσο συμπιεσμένο είναι το πρό-

γραμμα επειδή οι αρμόδιοι δεν είχαν προβλέ-
ψει ότι ο ΠΑΟΚ θα προκρινόταν εναντίον της
Μίντιλαντ! Το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού
είναι Λαμία - Παναθηναϊκός.

Ξανά Premier League 
στην Κίνα
Μόλις μία αγωνιστική, την προηγούμενη, κρά-

τησε το εμπάργκο της κινεζικής τηλεόρασης για
τους αγώνες της Premier League. Από αυτή την
αγωνιστική θα μεταδίδονται κανονικά οι αγώ-
νες. Είχαν πάρει την απόφαση να μη δείξουν τα
ματς του αγγλικού πρωταθλήματος επειδή σε
όλα τα γήπεδα ήταν υψωμένες σημαίες της Ου-
κρανίας και οι παίκτες τάχθηκαν κατά της ρωσι-
κής εισβολής. 

«Γροθιά» στον Αμπράμοβιτς
Μπλόκο στην πώληση της Τσέλσι από τον Ρώσο

ολιγάρχη και φίλο του Πούτιν Ρομάν Αμπράμο-
βιτς έβαλε η αγγλική κυβέρνηση! Του απαγόρευ-
σε κάθε δοσοληψία. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί
να πάρει χρήματα από την πώληση της Τσέλσι,
ούτε καν από τα εισιτήρια στο «Στάμφορντ
Μπριτζ». Η δε ομάδα πρέπει να συντηρείται με
ό,τι βγάζει από χορηγούς. Ποιος θα πληρώσει τα
τεράστια συμβόλαια των παικτών;

Ένας πλανήτης... δάκρυα

Δάκρυσε ο πλανήτης με τη φωτογραφία. Ο διεθνής Ουκρανός μέσος της ΑΕΚ Εβγέν Σάκχοφ
αντάμωσε με τη σύζυγό του και το νεογέννητο παιδί τους στα σύνορα με την Πολωνία. 
Η σύζυγός του γέννησε σε... καταφύγιο ένα κοριτσάκι και κατάφερε τελικά να φτάσει 
στην Πολωνία με ένα μωρό δέκα ημερών στην αγκαλιά της…
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Στα χακί ο Σάσα Βολκόφ
Στα χακί ντύθηκε ο άλλοτε μπασκετμπολίστας του
Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ο Ουκρανός Σάσα
Βολκόφ, και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου για
να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Σε φωτογραφία που
ανάρτησε ο άλλοτε γκαρντ της Μπανταλόνα Τζόρντι
Βιγιακάμπα, φαίνεται ο 57χρονος Βολκόφ να είναι με το
όπλο ανά χείρας και ντυμένος στα χακί, έτοιμος να
υπερασπιστεί την πατρίδα του από τη ρωσική εισβολή.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα 
Δάρδα

• Ονοματοδοσία και όχι βάφτιση για τον
Κίμωνα, τον δευτερότοκο γιο της Κατε-
ρίνας Παπουτσάκη.

• Έναν ρομαντικό γάμο σε κά-
ποια παραλία ονειρεύεται η Κα-
τερίνα Καινούργιου!

• «Υπάρχει σύντροφος που μου ζήτησε
το δώρο πίσω», αποκάλυψε η Βίκυ Κά-
βουρα.

• Η πρώην παίκτρια του
«GNTM» Ασημίνα Χαρίτου πρω-
ταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ του
τραγουδιού «Ela» που θα εκ-
προσωπήσει την Ελλάδα στη
Eurovision.

• Άγριο ξύλο με πρωταγωνιστή τον τρά-
περ Snik σε νυχτερινό κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης.

• Θλίψη στον καλλιτεχνικό κό-
σμο: Έφυγε από τη ζωή ο για-
τρός και ηθοποιός Αλέξανδρος
Κωνσταντινίδης.

• «Μετανιώνω για τη δήλωση με τις
4.000, οι γυναίκες δεν είναι αριθμοί»,
εξομολογήθηκε ο Γιάννης Σπαλιάρας.

• Έξαλλη η Ναταλία Γερμανού
με τη δήλωση του πρώην συζύ-
γου της Θάνου Καλλίρη πως
ήταν ζηλιάρα!

• Η παρουσιάστρια σχολίασε μέσω In-
stagram: «Ο Θάνος Καλλίρης γύριζε vi-
deo clip για να γνωρίζει μοντέλα, κατά τα
άλλα ήμουν εγώ ζηλιάρα».

• Ο Σάββας Κάλφας αποχώρησε
από το «Survivor».

• Ο διάσημος Χολιγουντιανός σταρ Theο
Alexander (Θοδωρής Ζουμπουλίδης)
επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα!

• Διέψευσε τις φήμες η Ιωάννα
Μαλέσκου πως νοσεί με κορο-
νοϊό.

Μ
ια νέα εαρινή γιορτή Τέχνης με τη συμ-
μετοχή διεθνούς φήμης συνόλων, μου-
σικών, χορογράφων και εκπρόσωπων
από το ευρύτερο φάσμα της καλλιτε-

χνικής δημιουργίας εγκαινιάζει το Μέγαρο Μουσι-
κής. Το «Φεστιβάλ της Άνοιξης», το ολοκαίνουργιο
πρότζεκτ του Μεγάρου που θα ανθήσει πολιτιστικά
στην Αθήνα την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, θα
ανοίξει τις πύλες του στο κοινό την Πέμπτη 31 Μαρτί-
ου (θα διαρκέσει έως τις 17 Απριλίου) παρουσιάζον-
τας μεγάλα ονόματα της μουσικής και του χορού.

Την αυλαία θα ανοίξουν οι Katia και Marielle
Labèque, που αποτελούν ένα από τα καλύτερα πια-
νιστικά δίδυμα διεθνώς. Οι δύο φημισμένες σολίστ
θα ερμηνεύσουν τις «Έξι αρχαίες επιγραφές» για
δύο πιάνα του Claude Debussy και την «Ιεροτελε-
στία της άνοιξης» (εκδοχή για δύο πιάνα) του Igor
Stravinsky, καθώς και τη «Φαντασία» σε φα ελάσσο-
να για τέσσερα χέρια του Franz Schubert.

Την 1η Απριλίου η μεγάλη κυρία του πιάνου Elisa-
beth Leonskaja θα ανέβει στη σκηνή του Μεγάρου
και θα συμπράξει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
υπό τον Λουκά Καρυτινό, ενώ στις 3 Απριλίου ο Gau-
tier Capuçon, ένας από τους σημαντικότερους πρε-
σβευτές του βιολοντσέλου διεθνώς, θα μοιραστεί τη
σκηνή με τον αγαπημένο φίλο του Jérôme Ducros,
διακεκριμένο πιανίστα και συνθέτη.

Σειρά έχει η συναυλία της Maria Jo o Pires, κορυ-
φαίας πιανίστα με μακρά διεθνή πορεία, ενώ με
αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ιάννη Ξε-
νάκη (1922-2001) μια από τις πιο αξιόλογες ορχή-
στρες κρουστών της Ευρώπης, το Σύνολο Les Per-
cussions de Strasbourg, έρχεται στην Αθήνα στις 10
Απριλίου για να μας μυήσει στον ιδιότυπο κόσμο του
μεγάλου αρχιτέκτονα των ήχων.

Το φινάλε του «Megaron Spring Festival» θα γίνει
με το σπουδαιότερο χορευτικό γεγονός της άνοιξης!
Τις τρεις παραστάσεις (15, 16 και 17/4) της Martha
Graham Dance Company, της ομάδας που δημι-
ούργησε η ιέρεια του μοντέρνου χορού, ενός ιστορι-
κού συνόλου που έχει πίσω του 95 χρόνια πρωτοπο-
ριακής δημιουργίας και έχει εμφανιστεί σε περισ-
σότερες από 50 χώρες συναρπάζοντας εκατομμύ-
ρια θεατές.

Οι χορευτές του εμβληματικού συγκροτήματος θα
ερμηνεύσουν σε πρώτη πανευρωπαϊκή τη νέα παρα-
γωγή Canticle for Innocent Comedians, ενώ οι φίλοι
του χορού θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύ-
σουν τη Martha Graham Dance Company στη χορο-
γραφία «Acts of Light - Πράξεις φωτός» σε μουσική
του Carl Nielsen, μιας από τις μεγαλύτερες φυσιο-
γνωμίες της σκανδιναβικής μουσικής.

Το Μέγαρο
υποδέχεται
την άνοιξη!



Γιόρτασε στο θέατρο

Ενθουσιασμένη η Σμαράγδα Καρύδη με τις
ευχές φίλων και γνωστών για την ονομαστική
της εορτή! Η πρωταγωνίστρια ανήμερα τον Άγιο
Σμάραγδο είχε πρόβα στο θέατρο, ωστόσο δή-
λωσε χαρούμενη και ευγνώμων για τα δεκάδες
μηνύματα αγάπης: «Είμαι στην τοποθεσία “Παλ-
λάς”, όπου κάνω εντατικές πρόβες για “το Σώσε”,
για αυτό και δεν προλαβαίνω να απαντήσω στα
χρόνια πολλά και τις ευχές. Τα διαβάζω όμως,
σας ευχαριστώ όλους και σας στέλνω πολλές
σφιχτές αγκαλιές και φιλιά».

Ταξίδι στην ιερή πόλη

Ένα κερί για τους Ουκρανούς άναψε ο Γιώργος
Παπαδόπουλος με την ευχή να σταματήσει ο πό-
λεμος. Ο γνωστός τραγουδιστής ταξίδεψε στην
Ιερουσαλήμ και προσευχήθηκε για τον δοκιμα-
ζόμενο λαό κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση:
«Ανάβοντας ένα κερί και ειδικά σε αυτά τα άγια
μέρη που βρέθηκα μνημονεύουμε πολλά. Αυτές
τις δύσκολες μέρες για την ανθρωπότητα, ας
προσευχηθούμε όλοι όχι για τους εαυτούς μας
αλλά για τους συνανθρώπους μας στην Οδησσό,
στη Μαριούπολη, στο Κίεβο και ας βοηθήσουμε
έμπρακτα όπως μπορούμε».

Εντυπωσιακή η Πηνελόπη Πλάκα
στον πολυαναμενόμενο γάμο της
με κατάλευκο εξώπλατο δαντελω-
τό νυφικό, υπέροχη ανθοδέσμη και
διάθεση ευτυχίας! Η πρωταγωνί-
στρια παντρεύτηκε τηλεοπτικά (και
όχι αληθινά!) τον Θοδωρή Φραν-
τζέσκο, σε ένα γαμήλιο γύρισμα
της  σειράς «Χαιρέτα μου τον πλά-
τανο» στην ΕΡΤ, κάνοντας σούπερ
αποκάλυψη: «Και αφού ευχάριστα
λέμε, να πούμε και κάτι ακόμη.
Χαιρέτα μου τον Πλάτανο, 3η σε-
ζόν! Έτσι απλά θα ξεμπερδεύατε;».

Επιτέλους, νυφούλα

Τ
η χείριστη εντύπωση προκάλεσε στον Ηλία Μαμαλάκη η
ανάρμοστη συμπεριφορά του υποψήφιου παίκτη στο «Ma-
sterChef» Δημήτρη Ταϊρίδη, γνωστού και ως «Μπόμπαινα». Ο

τηλεοπτικός και έμπειρος μάγειρας, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε
προσκεκλημένος στο ριάλιτι μαγειρικής, ξέσπασε στο Instagram
υποδεικνύοντας στην παραγωγή του πρότζεκτ να τον... μαζέψει: «Εί-
δα μια τρομακτική τοξικότητα εκ μέρους του διαγωνιζόμενου Δημή-
τρη ή Μπόμπαινα, όπως αυτοαποκαλείται, εκμεταλλευόμενος τη
φήμη της ταβέρνας της μητέρας του. Μια τοξικότητα καταστροφική.
Εμπαίζει τους νεαρούς άπειρους παίκτες, που μεταξύ μας στερούν-
ται εμπειριών. Και δημιουργεί ένα κλίμα χυδαίας αντιπαλότητας κά-
νοντας στρατηγικές ανύπαρκτες και χαλώντας τη θετική ενέργεια
του συνόλου. Προτείνω στην παραγωγή να τον μαζέψει και κυρίως
να σταματήσει τα τοξικά βίντεο με τη γνώμη του και την ολοφάνερη
εχθρότητα προς τα πάντα. Κύριε Δημήτρη, συμμετέχετε σε έναν δια-
γωνισμό μαγειρικής, όχι στον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας».

Επέτειος αγάπης
Η καλλονή Νίνα Λοτσάρη και ο γοητευτικός σύντροφός της Χρή-
στος Λεμονίδης έκλεισαν έναν χρόνο μαζί! Η εντυπωσιακή show
woman και ο χρηματιστής ζουν ένα παθιασμένο ειδύλλιο μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η πρώτη επέτειος ήταν η
ιδανική στιγμή για την πρωταγωνίστρια να μοιραστεί δημόσια τα
συναισθήματά της: «Ένας χρόνος απέραντης αγάπης! 09/03/21-
09/03/22 και έχει ο Θεός!», αναρτώντας κοινή τους φωτογραφία.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ μάς σύστησε τον γόη
αδελφό της στο Ιnstagram! Με αφορμή τα γε-
νέθλιά του, η όμορφη σύζυγος του πρίγκιπα
Νικόλαου δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία
από το χιονισμένο Γκστάαντ και του ευχήθηκε:
«Χρόνια πολλά στον καταπληκτικό αδελφό μου
Μπόρις, δρομέα, μαχητή, αδελφό, γιο, κατα-
πληκτικό πατέρα, πιστό φίλο, σεφ! Είσαι ο πιο
δυνατός άνθρωπος που ξέρω και με προστά-
τευες σε όλη μου τη ζωή».
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Μαζέψτε τον»

Κούκλος ο αδελφός



Σ
ε παγκόσμιο επίπεδο πλέον η σύγχρονη
θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας και
των ενοχλητικών κιρσών επιβάλλεται να
είναι ενδοαυλική (ενδοφλέβιο laser -

ενδοαυλική θερμική σαφηνεκτομή).
Η δημιουργία φλεβικών κιρσών στα πόδια πι-

θανόν να υποκρύπτει παθολογία στη φλεβική κυ-
κλοφορία, όπως αύξηση του όγκου του αίματος
έως και 30%-40% και εμφάνιση δερματικών αλλοι-
ώσεων και άτονων φλεβικών ελκών στην περιοχή
κάτω από τη μεσότητα της γαστροκνημίας, με
εξαιρετικά δύσκολη τις περισσότερες φορές
επούλωση και έντονο πόνο. 

«Η πάθηση αυτή είναι εξελικτική με τάση επι-
δείνωσης σε βάθος χρόνου. Οι ήδη υπάρχοντες
κιρσοί αυξάνονται σε διάμετρο, μήκος και αριθμό.
Τυπικά συμπτώματα αποτελούν ο πόνος, ο καύ-
σος, ο κνησμός, το οίδημα και οι νυχτερινές κράμ-
πες όταν το πόδι βρίσκεται σε απόλυτη ηρεμία και
χαλάρωση», τονίζει ο αγγειοχειρουργός Κων-
σταντίνος Ξηρομερίτης και εξηγεί: «Πολύ συχνά
οι φλεβικοί κιρσοί μπορεί και να αιμορραγήσουν.
Σε έδαφος φλεβικής ανεπάρκειας και κιρσών
έχουμε επιπλέον και μια αυξημένη πιθανότητα
θρόμβωσης, κατάσταση δυνητικά απειλητική
ακόμη και για την ίδια τη ζωή, αν δεν αντιμετωπι-
στεί έγκαιρα και με την ενδεδειγμένη αντιπηκτική
αγωγή. Σύμφωνα πάντα με τις προσφάτως αναθε-
ωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες, η πλέον σύγ-

χρονη και ταυτόχρονα αποτελεσματική θεραπεία
της φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών οφεί-
λει να είναι ενδοαυλική (ενδοφλεβικός αποκλει-
σμός μείζονος ή ελάσσονος σαφηνούς με laser).
Η κλασική δε χειρουργική αντιμετώπιση (σαφη-
νεκτομή) εκτελείται μόνο σε ασθενείς πολύ προ-
χωρημένου σταδίου (5%-10% των περιπτώσεων),
όπου δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι νεότε-
ρες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές».

«Η θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας και των
κιρσών χωρίς μικροφλεβεκτομές, που φέρεται
διαφημιζόμενη τελευταία, εκτός από το γεγονός
ότι δεν δίνει άμεσα λύση και οριστικά τέλειο απο-
τέλεσμα, δεν αποτελεί επ’ ουδενί την ενδεδειγμέ-
νη και πλέον αποτελεσματική θεραπεία. Για αυτό
λοιπόν τον λόγο οι συνοδευτικές του ενδοφλέβιου
laser μικροφλεβεκτομές σε ασθενείς με φλεβική
ανεπάρκεια και κιρσούς κρίνονται απολύτως ανα-
γκαίες και δεν πρέπει να αποφεύγονται», καταλή-
γει ο κ. Ξηρομερίτης.
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kpapakosto@yahoo.gr

Πόνος, καύσος, κνησμός, οίδημα 
και νυχτερινές κράμπες όταν 
το πόδι βρίσκεται σε απόλυτη
ηρεμία και χαλάρωση αποτελούν
τυπικά συμπτώματα

Κιρσοί τέλος με λέιζερ

Κωνσταντίνος Ξηρομερίτης,
αγγειοχειρουργός

Γρήγορη και
ανώδυνη θεραπεία
Η θεραπεία με το ενδοαυλικό λέιζερ,
όπως λέει ο γιατρός, είναι εύκολη, ανώ-
δυνη και απαιτεί την εφαρμογή τοπικής
διογκωτικής αναισθησίας σε συνδυα-
σμό με ταυτόχρονη χορήγηση ήπιας μέ-
θης. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότη-
τα και σε υπερήλικες, ακόμη και σε
ασθενείς με συνοδά σημαντικά προβλή-
ματα υγείας, να αντιμετωπίσουν τη φλε-
βική ανεπάρκεια βελτιώνοντας σε απί-
στευτο βαθμό το βιοτικό τους επίπεδο
και την καθημερινότητά τους μη κινδυ-
νεύοντας ταυτόχρονα από θρομβώσεις.
Μετά το ολοκληρωτικό σφράγισμα (εν-
δοαυλικός αποκλεισμός) της μείζονος
είτε της ελάσσονος σαφηνούς με τη δια-
δικασία του laser ακολουθούν, τις πε-
ρισσότερες φορές, πολλαπλές τοπικές
μικροφλεβεκτομές που δεν ξεπερνούν
σε μήκος το μισό χιλιοστό και τις περισ-
σότερες φορές δεν χρειάζονται ούτε
καν συρραφή. Οι κιρσοί πρέπει οπωσ-
δήποτε να αφαιρούνται άμεσα μετά τη
διενέργεια του ενδοφλέβιου laser γιατί
αν παραμείνουν έστω και για μικρό χρο-
νικό διάστημα αποτελούν αίτιο υποτρο-
πής μέσω ερεθίσματος που δίνει η
ύπαρξή τους στον οργανισμό να ξεκινή-
σει μια διαδικασία δημιουργίας νέων
φλεβιδίων (νεοαγγείωση) με σκοπό να
δώσουν ξανά αίμα στους κενούς αίματος
κιρσούς.



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)
Σήμερα θα υπάρξουν συναισθηματικές συζη-
τήσεις με πρόσωπα από τα οποία για κάποιους
λόγους είχατε απομακρυνθεί. Θα έχετε επίσης
πολύ χρόνο για να φροντίσετε μια οικογενει-
ακή υπόθεση, που θα χρειαστεί υπομονή και
φροντίδα.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Καλή μέρα για να επικοινωνήσετε, να τακτο-
ποιήσετε εκκρεμότητές σας και να έρθετε πιο
κοντά με αγαπημένα σας πρόσωπα. Είστε σε
μια στιγμή που τα λόγια σας θα έχουν δύναμη
και επιρροή στους άλλους.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του πρώτου πενθημέρου θα υπάρ-
ξουν οικονομικές ευκαιρίες που θα σας κά-
νουν να νιώσετε πολύ καλύτερα με τις καθη-
μερινές σας υποχρεώσεις, που αυτή την πε-
ρίοδο πληθαίνουν.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη σήμερα θα περάσει στο δικό σας ζώ-
διο ενεργοποιώντας το πρώτο πενθήμερο του
ζωδίου σας. Μια σκέψη σας θα αρχίσει να υλο-
ποιείται, ενώ το επόμενο διάστημα θα βάλετε
σε σειρά νομικές σας υποθέσεις.  

Λέων
(23/7-22/8)
Μια αρκετά ήρεμη μέρα κατά την οποία θα σας
απορροφήσουν σκέψεις που αφορούν τις οι-
κονομικές σας ανάγκες αλλά και τις βλέψεις
σας για μια επιχείρηση ή έναν συνεταιρισμό.
Αν πρέπει κάποιος να σας συμβουλεύσει για
μια υπόθεσή σας, η πιο επιτυχημένη επιλογή
για σήμερα είναι η διαίσθησή σας.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα νιώσετε την ανάγκη να μοιραστείτε
με τα αγαπημένα σας πρόσωπα τα συναισθή-
ματά σας αλλά και να πάρετε κάποιες αποφά-
σεις. Είναι αρκετές οι σκέψεις σας για ένα
προσωπικό θέμα που δεν γνωρίζετε ακόμη
πώς να το χειριστείτε.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια επαγγελματική πρόταση είναι πολύ πιθα-
νό να σας γίνει σήμερα, εφόσον βέβαια είστε
σε μια περίοδο ανεύρεσης εργασίας. Εσείς
του πρώτου πενθημέρου θα έχετε την ευκαι-
ρία να διορθώσετε μια λάθος συνήθεια που
βλάπτει την υγεία σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ήρεμη μέρα θα αποδειχτεί η σημερινή με κά-
ποια μηνύματα που θα έρθουν από αγαπημένα
σας πρόσωπα. Είναι η στιγμή που θα χρειαστεί
να αναλάβετε μια υπόθεση που θα σας φέρει
πολύ κοντά στις επιθυμίες σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες θα χρειαστεί να έρθετε
πιο κοντά με το οικογενειακό σας περιβάλλον
και να αναθερμάνετε τις σχέσεις σας. Είναι η
στιγμή που η ειλικρίνειά σας θα εκτιμηθεί από
τους άλλους, ακόμη και αν οι αλήθειες σας θα
πληγώσουν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Όμορφες σκέψεις αλλά και ήρεμες συζητήσεις
θα σας φέρουν πιο κοντά με πρόσωπο για το
οποίο νιώθετε έντονα συναισθήματα. Ίσως μά-
λιστα να αισθανθείτε έτοιμοι να εκφράσετε με
λόγια τα συναισθήματά σας χωρίς να υπολογί-
σετε αν η άλλη πλευρά είναι έτοιμη για αυτό. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οικονομικές ευκαιρίες θα σας δώσουν το προ-
βάδισμα να καλύψετε τις ανάγκες σας και να
κάνετε μια πολύ καλή επένδυση. Γενικότερα η
μέρα αυτή χρειάζεται καλό συντονισμό με τις
ανάγκες σας και θα βγείτε κερδισμένοι μέσα
από επαγγελματικές συμφωνίες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η πολυαστρία στο ζώδιό σας θα σας κάνει
αρκετά ευαίσθητους σε προσωπικά θέματα.
Ίσως μάλιστα να αναθεωρήσετε μια απόφα-
σήσας που έχει στενοχωρήσει ένα πολύ δι-
κό σας πρόσωπο. Οι συζητήσεις με αγαπη-
μένα σας πρόσωπα θα έχουν μια θετική επί-
δραση στις επαφές σας με τους άλλους.
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Σήμερα η Σελήνη περνά στο ζώδιο του
Καρκίνου, μια θέση αρκετά καλή για ό,τι
αντιπροσωπεύει ο δορυφόρος της Γης, όπου

έχει κυρίαρχη θέση, σε αυτό το ζώδιο. Θα
σχηματίσει μέσα στη μέρα όψη τριγώνου με τον
Ερμή, βάζοντας το συναίσθημα σε πρώτη θέση
στους Καρκίνους, τους Σκορπιούς και τους Ιχθύς
των πρώτων ημερών. 



Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να εί-
ναι πρωθυπουργός μιας μικρής χώ-
ρας, αλλά το πλεονέκτημα της ΕΕ εί-
ναι ότι μικρές και μεγάλες χώρες

έχουν δικαίωμα λόγου.
Σήμερα, λοιπόν, για μία ακόμα φορά μπο-

ρούμε να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη σημα-
σία είχε η απόφαση του Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή να βάλει τη χώρα μας στην Ενωμένη
Ευρώπη.

Σε αυτή, λοιπόν, τη μεγάλη οικογένεια δη-
μοκρατικών χωρών της Ευρώπης, ο πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας έχει τη δυνατότητα να
κάνει προτάσεις που εισακούονται. Τελευταίο
παράδειγμα, οι προτάσεις που κατέθεσε
προχθές ο κ. Μητσοτάκης για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής κρίσης.

Η πρόταση στηρίζεται σε δύο άξονες:
1. τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έχουν

τα κράτη-μέλη, ώστε να στηρίζουν μηχανι-
σμούς και επιχειρήσεις, και

2. να υπάρξει ένας σύνθετος ευρωπαϊκός
μηχανισμός παρέμβασης στις διεθνείς τιμές
του φυσικού αερίου και σε όλη την αλυσίδα
της τιμολόγησής του.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έβαλε στο τρα-

πέζι κι άλλες παραμέτρους, όπως την ενίσχυ-
ση της εφοδιαστικής επάρκειας με συνεργα-
σία και με την Κίνα για την προμήθεια υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου LNG.

Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε επίσης μια σειρά
εργαλείων, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο στήρι-
ξης των νοικοκυριών με βασική πηγή εσόδων
τα μελλοντικά δικαιώματα από την πώληση
ρύπων έως και το σχέδιο για ένα mega-ευ-
ρωομόλογο που θα αφορά τη χρηματοδότηση
του κόστους ενέργειας και τις αμυντικές δα-
πάνες.

Η λογική της πρότασης δεν είναι άλλη από
αυτή που περιέγραψε εύστοχα ο ίδιος λέγον-
τας ότι «οι ασυνήθιστοι καιροί απαιτούν ασυ-
νήθιστα μέτρα».

Θυμίζουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι εκεί-
νος που πρότεινε να δημιουργηθεί από την ΕΕ
ένα ταμείο για την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων της ενεργειακής κρίσης, ανάλογο με το
ταμείο που δημιουργήθηκε για την αντιμετώ-
πιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Αντίστοιχες οδηγίες για ρεαλιστικές λύσεις
έχει δώσει ο κ. Μητσοτάκης και στους υπουρ-
γούς του. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο που κι-
νείται και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων. Με το ξέσπασμα της κρίσης συ-
στάθηκε Επιτροπή για την Επισιτιστική Ασφά-
λεια. Πρόβλημα επισιτιστικό η Ελλάδα δεν
έχει, καθώς τα αποθέματά της σε σιτηρά και
άλευρα ξεπερνούν τον ενάμιση μήνα. Ωστόσο,
με δεδομένο ότι η χώρα μας με εισαγωγές από
τη Ρωσία και την Ουκρανία κάλυπτε περίπου
το 40% των αναγκών της, θα πρέπει να καλύψει
από αλλού το κενό που δημιουργείται.

Ήδη ενεργοποιείται ο δίαυλος εισαγωγής
μαλακού σιταριού από τις ΗΠΑ και τον Καναδά
που παρέμενε αδρανής από το 1997, επειδή
έτσι είχαν επιλέξει υπηρεσιακοί παράγοντες
του ΥΠΑΑΤ!

Παράλληλα, με την πρόταση του πρωθυ-
πουργού, ο ΥπΑΑΤ Γ. Γεωργαντάς κατέθεσε
πρόταση τριών σημείων στην έκτακτη Σύνοδο
των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, με
την οποία ζητεί να αναληφθούν συγκεκριμέ-
νες πρωτοβουλίες, προκειμένου να εξισορρο-
πηθεί το αυξημένο κόστος παραγωγής, να
στηριχθούν οι παραγωγοί και να αντιμετωπι-
σθούν τα προβλήματα στις εξαγωγές.

Η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει 180 εκατ.
ευρώ για τη στήριξη των αγροτών στην ενερ-
γειακή κρίση και συνολικά περί τα 2 δισ. για τη
στήριξη των νοικοκυριών.

Είναι δεδομένο ότι η στήριξη αυτή θα συνε-
χισθεί. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε
για αυτό στο προχθεσινό Υπουργικό Συμβού-
λιο, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στη
στήριξη των αγροτών, κάτι που δεν έκανε για
καμία άλλη επαγγελματική τάξη. Και αυτό εί-
ναι λογικό, γιατί αν παύσει να παράγει ο πρω-
τογενής τομέας, τότε όχι απλώς θα διαταραχ-
θεί η κοινωνική γαλήνη, αλλά θα πεινάσει το
σύνολο της κοινωνίας.

Η παροχή δημοσιονομικού χώρου από την
ΕΕ στα κράτη-μέλη και η δυνατότητα για πρό-
σθετα, εθνικά μέτρα στήριξης της παραγω-
γής, αποτελούν ένα ακόμα ρεαλιστικό αίτημα
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο εξετά-
ζει η ΕΕ.

Είναι δεδομένο ότι στη δύσκολη περίοδο
που βιώνουμε η ΕΕ πρέπει να ξεφύγει από τα
καλούπια μέσα στα οποία έχει οικοδομηθεί. Ο
Έλληνας πρωθυπουργός αυτό το έχει κατα-
νοήσει πλήρως, για αυτό και ο λόγος της Ελλά-
δας ακούγεται πιο διαυγής και λογικός από
κάθε άλλου κράτους-μέλος, γεγονός που
προσδίδει πρόσθετο κύρος και αξιοπιστία στη
χώρα μας.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η κρίση ενισχύει την αξιοπιστία
της Ελλάδας στην ΕΕ

O κ. Μητσοτάκης
είναι εκείνος που

πρότεινε να
δημιουργηθεί

από την ΕΕ ένα
ταμείο για την

αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της

ενεργειακής
κρίσης
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