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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 99% στις κενές θέσεις προσωπικού! Τριπλασιάστηκε το κόστος της αρτοπαρασκευής 

ΟΙ EΛΛΗΝΕΣ



Μ
ετήλθαν όλων των μέσων, όλων και των
τρόπων, αλλά φαίνεται πως οι Τούρκοι τα
κατάφεραν και ξαναβρήκαν κεντρικό ρό-
λο στη διπλωματική σκακιέρα.  Η αποκά-

λυψη της διαρροής για το ειρηνευτικό σχέδιο Ρωσίας
- Ουκρανίας από τους «FT» μπορεί να μην επιβεβαι-
ώθηκε τουλάχιστον στο σύνολό της, ανέδειξε ωστόσο
μια βάση και κυρίως το ποιοι θα έχουν ρόλο στην επό-
μενη ημέρα στο ουκρανικό ζήτημα. Και η Άγκυρα, εκ-
μεταλλευόμενη τη συγκυριακή φιλία με τη Μόσχα και
την πιο σταθερή με το Κίεβο, έχει εμφιλοχωρήσει σε
ένα τραπέζι για «μεγάλα παιδιά», τους βασικούς εμ-
πλεκόμενους, τους Αγγλοσάξονες, την ΕΕ και τους
ίδιους. Μέχρι και το Ισραήλ κατάφεραν να υποσκελί-

σουν, σε έναν άτυπο διαγκωνισμό «peacemakers». 
Και κάπως έτσι ο Τσαβούσογλου διεξάγει έναν δι-

πλωματικό μαραθώνιο, ακούει τα εύσημα από τον
Μπλίνκεν, βλέπει στη Μόσχα τον Λαβρόφ και την επο-
μένη πηγαίνει Κρακοβία για να διαπραγματευτεί με
τον Κουλέμπα, τον Ουκρανό ομόλογό του, τις ρωσικές
θέσεις για κατάπαυση του πυρός και εγγυήσεις ασφα-
λείας, ευελπιστώντας να τους κάτσει και το… Λόττο
της διπλωματίας, να φιλοξενήσουν στα εδάφη τους
συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, όπως αναφέρθηκε στη
συνάντηση Λαβρόφ - Τσαβούσογλου. Όχι κι άσχημα
για ένα κράτος που μέχρι χθες η Δύση το αντιμετώπιζε
τουλάχιστον με επιφύλαξη, για να μην πούμε με μεγά-
λη καχυποψία. 

Και αν στις ευρωτουρκικές σχέσεις «επιβάλλεται»
το… σκοτσέζικο ντους λόγω εγγύτητας, δεσμών και συμ-
φερόντων, σε αυτές με την Ουάσιγκτον η Άγκυρα κατά-
φερε να διανύσει σε λίγο καιρό μεγάλη απόσταση, για να
φτάσουμε από τους αφορισμούς και τα «μπλόκα» Μπάιν-
τεν στα χθεσινά… αφερίμ του Μπλίνκεν. «Εδώ έριξαν μα-
χητικό στον Πούτιν και… ξεχάστηκε σε μία εβδομάδα»,
θα πει κάποιος. Αυτή είναι η αλήθεια, η Τουρκία είναι μια
μεγάλη χώρα σε σταυροδρόμι, εμποτισμένη με νοοτρο-
πία από την «εποχή των αυτοκρατοριών» που λέει και ο
Ν. Δένδιας, μια εποχή που ναι μεν έχει τελειώσει, όμως
προσδίδει ακόμα αίγλη, αλλά δυστυχώς και αναπόληση,
στα απομεινάρια της, όπως αποδεικνύεται από την ει-
σβολή Πούτιν στην Ουκρανία.
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Γιάννης Οικονόμου: 
«Θα ψηφίσει το πακέτο 
των 4 δισ. ευρώ που
απευθύνεται σε 3,2 εκατ.
συμπολίτες μας;» 

Ο
ι ανακοινώσεις των μέτρων
στήριξης των ευάλωτων νοικο-
κυριών πυροδότησαν πολιτική
αντιπαράθεση, με τον Αλέξη

Τσίπρα να τα χαρακτηρίζει ως «ψευτοεπι-
δοτήσεις» και την κυβέρνηση να τον κατη-
γορεί πως «εκστομίζει ψέματα και ασυ-
ναρτησίες». Το Μαξίμου καλεί τον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει αν θα υπερ-
ψηφίσει το επίμαχο νομοσχέδιο στη Βου-
λή ή θα ακολουθήσει την τακτική τού «όχι
σε όλα» για τη βοήθεια που δίνεται στους
οικονομικά ασθενέστερους, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. 

Ο Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξε πως
η κυβέρνηση ήταν απροετοίμαστη απέναν-
τι στην κρίση, υπενθύμισε στον Αλέξη Τσί-
πρα πως ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και
πριν οι αυξήσεις πλήξουν τη χώρα μας είχε
ανακοινώσει την επιδότηση των λογαρια-
σμών, ενώ παράλληλα αύξησε τους δι-
καιούχους για το επίδομα θέρμανσης.
«Αντί λοιπόν να πολιτεύεται με όρους θεά-
ματος, ας μας απαντήσει: θα ψηφίσει τα

μέτρα 1,2 δισ., μέτρα με τα οποία η συνολι-
κή στήριξη προσεγγίζει τα 4 δισ., που
απευθύνονται σε 3,2 εκατομμύρια συμπο-
λίτες μας;» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος.  Σχολιάζοντας τις προτάσεις της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γιάννης Οι-
κονόμου είπε πως δεν έχει γίνει καμία κο-
στολόγηση όπως επίσης δεν αναφέρει η
Κουμουνδούρου από πού θα χρηματοδο-
τηθούν. «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν
είναι λωτοφάγοι και θυμούνται τις συνέ-
πειες ενδεχόμενου δημοσιονομικού
εκτροχιασμού και ότι αυτοί που σήμερα
πλειοδοτούν σε υποσχέσεις είναι εκείνοι
που αύριο φωνάζουν στις πλατείες. Ο κ.
Τσίπρας, για δύο λεπτά δημοσιότητας, εκ-
στομίζει ψέματα και ασυναρτησίες, που
δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματι-
κότητα και δεν εφαρμόζονται πουθενά». 

Στο Μαξίμου επαναλαμβάνουν πως η
κρίση πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, με
τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει επιδει-
νώσει την κατάσταση την οποία εκμεταλ-
λεύονται οι κερδοσκόποι και τονίζουν πως
σκοπίμως δεν το αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, κα-
θώς «ποντάρει» στις δύσκολες στιγμές
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για να απο-
κομίσει μικροκομματικά οφέλη. «Η κυ-
βέρνηση με πράξεις προσπαθεί να παρέ-
χει κάθε δυνατή βοήθεια στους πολίτες, με
έμφαση σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύ-
τερη ανάγκη, και στις επιχειρήσεις, φρον-
τίζοντας παράλληλα να μη διαλύσει τα δη-
μόσια οικονομικά», σημείωσε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος. 

Από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε το
πρωί της Πέμπτης, εξαπέλυσε σφοδρή
επίθεση κατά της κυβέρνησης ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, στο πλαίσιο της «στρατηγικής
εξωστρέφειας», περιόδευσε στη Βόρεια
Ελλάδα με πρώτο σταθμό της επίσκεψης
την αγορά της Καλαμαριάς. Εκεί τον υπο-
δέχθηκαν πλήθος κόσμου αλλά και βου-
λευτές του κόμματός του, μπροστά από το
Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».

«Η χώρα αξίζει μια κυβέρνηση ευθύνης
και όχι μια κυβέρνηση της δικαιολογίας»,
δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία κατά την περιοδεία του
στην κεντρική αγορά της Καλαμαριάς, ση-
μειώνοντας ακόμη ότι «στην Ελλάδα έχου-
με σήμερα μια βαθιά κοινωνική κρίση και
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο
κ. Μητσοτάκης είναι ανίκανοι να την αντι-
μετωπίσουν».

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που
εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώ-

πιση της ακρίβειας, είπε ότι αυτά δεν πρό-
κειται να τα αισθανθούν καν οι Έλληνες
πολίτες και σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
αγωνίζεται όχι για να πείσει τον πρωθυ-
πουργό να υιοθετήσει τις προτάσεις του,
αλλά για να τον πείσει να προσφύγει στη
λαϊκή ετυμηγορία.

«Είπε ψέματα ο πρωθυπουργός ότι η
κρίση αυτή ήρθε τις τελευταίες 15-20 μέ-
ρες που είναι ο πόλεμος. Η κρίση αυτή σο-

βεί εδώ και μήνες, δεν την προέβλεψε, δεν
κινήθηκε για να την αντιμετωπίσει, αντιθέ-
τως με τις επιλογές του έχει γίνει πολλα-
πλασιαστής αυτής της κρίσης. Και αυτή τη
στιγμή βλέπουμε την αισχροκέρδεια, τα
ουρανοκατέβατα κέρδη των παραγωγών
ενέργειας να παραμένουν άθικτα. Και στην
ουσία δίνονται ψευτοεπιδοτήσεις, ενώ ο
μηχανισμός της αισχροκέρδειας παραμέ-
νει αλώβητος».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης συναντήθηκε επίσης με τον πρό-
εδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρα-
τηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ)
και πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών
Θεσσαλονίκης (ΕΝΒΕΘ) Θέμη Κιουρτζή,
και τον αντιπρόεδρο της ΕΝΒΕΘ Χρήστο
Σταυράκη, σε πρατήριο υγρών καυσίμων
το οποίο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντι-
στάσεως, επίσης στην Καλαμαριά.

Ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το
εργοστάσιο της εταιρείας Ohonos Snack στη
ΒΙΠΕ Σίνδου. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας
με τους επαγγελματίες και τους πολίτες για
τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε την Τετάρ-
τη ο πρωθυπουργός, έκανε λόγο για «ψευ-
τοεπιδοτήσεις Μητσοτάκη για να παραμείνει
άθικτη η αισχροκέρδεια. Η ελληνική κοινω-
νία βιώνει μια βαθιά κρίση. Η εκτίναξη των
τιμών στην ενέργεια έχει πυροδοτήσει αλυ-
σιδωτές αυξήσεις σε όλα τα είδη βασικής
κατανάλωσης. Την ίδια στιγμή, το εισόδημα
παραμένει σταθερό και μειούμενο. Αυτές
είναι συνθήκες κοινωνικής κρίσης». 

Επίθεση στην κυβέρνηση από την Καλαμαριά για τις «ψευτοεπιδοτήσεις» 

Έχασε το μέτρο με 
τα… μέτρα ο Τσίπρας

του
Σωτήρη Σταθόπουλου
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Α
ύξηση της επιδότησης ρεύμα-
τος, στήριξη ευάλωτων και επι-
δότηση της βενζίνης περιλαμ-
βάνει το σχέδιο της κυβέρνη-

σης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, η αντίδραση της κυβέρ-
νησης απέναντι στη δύσκολη συγκυρία εί-
ναι «ψύχραιμη και συντονισμένη», αξιο-
ποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο από
την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Παραδέχτηκε, δε, ότι το πακέτο βάζει
φρένο στις αυξήσεις αλλά δεν τις καλύ-
πτει πλήρως. Ο υπουργός παρουσίασε
συγκεκριμένες παρεμβάσεις με ιδιαίτερη
μέριμνα για τους πιο ευάλωτους και συγ-
κεκριμένα: 

Αύξηση της επιχορήγησης στο ρεύμα
Η επιδότηση ρεύματος στα φυσικά πρό-

σωπα αυξάνεται από το 70% στο 80% μεσο-
σταθμικά της αύξησης για τις πρώτες 310
Kwh (90% για τις πρώτες 155 Kwh και 70%
για 156-310 Kwh) για τον Απρίλιο, με κό-
στος 218 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση ρεύματος για τις επιχειρή-
σεις διπλασιάζεται, ώστε να καλύπτει πε-
ρίπου το 50% της αύξησης για τον Απρίλιο,
με κόστος 278 εκατ. ευρώ.

Δίνεται έκτακτη επιδότηση ρεύματος
ύψους 110 εκατ., ώστε να καλυφθεί το με-
γαλύτερο ποσοστό των αυξήσεων ρεύμα-
τος της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου
στις μικρές επιχειρήσεις (θα δοθεί σε
τρεις δόσεις με την πρώτη τον Απρίλιο).

Συνεχίζεται η επιδότηση φυσικού αερί-
ου και τον Απρίλιο με 40 ευρώ/Kwh για τα
νοικοκυριά και 20 ευρώ/Kwh για τις επι-
χειρήσεις, με κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος της επιδότησης
ρεύματος και φυσικού αερίου υπολογίζε-
ται σε 636 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.

Οι ευάλωτοι συμπολίτες
Χορηγείται ενίσχυση στους πιο αδύνα-

μους για την αντιμετώπιση των αυξημέ-
νων τιμών αγαθών και ενέργειας, που θα
καταβληθεί πριν από το Πάσχα, ως εξής:
• Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία

δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο
στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση δηλα-
δή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό
της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42
ευρώ για κάθε παιδί, για το πρώτο και
δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του ει-
σοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το
τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δι-

καιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με πε-
ρισσότερα από 1 εκατ. παιδιά, και το κό-
στος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ.
• Ενίσχυση 200 ευρώ σε 676.735 χαμη-

λοσυνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι (όπως
τον Δεκέμβριο) συνταξιούχοι που έχουν
ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα
φορολογικού έτους 2020 έως 7.200 ευρώ
(600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογενει-
ακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400
ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία
της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού
δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Το κό-
στος υπολογίζεται σε 135 εκατ. ευρώ.
• Ενίσχυση 200 ευρώ σε 34.964 ανα-

σφάλιστους υπερήλικες, με κόστος 7
εκατ. ευρώ.
• Ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.982 δι-

καιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ, με κόστος
33,4 εκατ. ευρώ.
•Διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου ει-

σοδήματος σε 241.281 δικαιούχους του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με
κόστος 50,9 εκατ. ευρώ.
• Συνολικό κόστος: 324 εκατ. ευρώ σε

1,7 εκατ. δικαιούχους. Από τα εν λόγω μέ-
τρα ωφελούνται περίπου 1,4 εκατ. νοικο-

κυριά, με περισσότερα από 3,2 εκατ. μέλη.

Καύσιμα και πετρέλαιο κίνησης
Κάρτα καυσίμων: Χορηγείται τον μήνα

Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης
και πετρελαίου κίνησης) που καλύπτει το
αυξημένο κόστος των καταναλώσεων
τριών μηνών (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνί-
ου) για φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβα-
νομένων ελεύθερων επαγγελματιών), με
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμ-
περιλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελ-
ματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,
με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως
30.000 ευρώ.

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλε-
κτρονικής κάρτας (στα πρότυπα του free-
dom pass), η οποία μπορεί να χρησιμο-
ποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για
τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνα-
τότητα χρήσης smartphone, το ποσό θα
κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της
επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρό-
σωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα
στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει

την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να
έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή
συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης. Κά-
θε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μό-
νο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό
πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα
όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα
να είναι σε κυκλοφορία και να είναι ασφα-
λισμένο.

Αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής
όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών,
με τις μειώσεις βάσει τζίρου, όπως έχουν
ανακοινωθεί, από 60 άτοκες σε 96 άτοκες
δόσεις. Παραμένει η έκπτωση 15% σε πε-
ρίπτωση που καταβληθούν εφάπαξ.

Έξι παρεμβάσεις 1,7 δισ.
ευρώ για την ακρίβεια

Έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ
πριν από το Πάσχα
- Επιδότηση 22 λεπτά για 
60 λίτρα βενζίνης τον μήνα
- Σε 96 δόσεις η εξόφληση
των επιστρεπτέων 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Την επιδότηση του κόστους αγοράς καυσίμων για τρεις
μήνες προωθεί η κυβέρνηση σε αντιστάθμιση των σοβα-
ρών ανατιμήσεων που πλήττουν το εισόδημα των κατανα-
λωτών το τελευταίο διάστημα. Το πρώτο δεκαήμερο του
Απριλίου θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα στο gov.gr,
όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις
και να λάβουν την ηλεκτρονική κάρτα (στα πρότυπα του
freedom pass) η οποία θα χρησιμοποιείται στα πρατήρια
βενζίνης. Η επιδότηση θα αφορά το σύνολο των καυσίμων
(βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο). Ειδικότερα με το νέο μέτρο
στήριξης: Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμ-
βανομένων ελεύθερων επαγγελματιών), φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως
30.000 ευρώ.

Καλύπτει όλα τα καύσιμα που προμηθεύεται κάποιος
από ένα πρατήριο βενζίνης (βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο). Η
επιδότηση για τους τρεις μήνες (Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο)
ανέρχεται συνολικά σε 40 ευρώ, καθώς αφορά 60 λίτρα
τον μήνα και θα είναι 22 λεπτά το λίτρο. Ειδικά για τους πο-
λίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η
επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 50 ευρώ (επι-
δότηση 28 λεπτά το λίτρο). Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών η
επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ σε ηπειρωτική και 35 ευ-
ρώ σε νησιωτική περιοχή. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί εντός του τριμήνου από τον Απρίλιο έως και τον Ιού-
νιο. Ακόμα και μία φορά εάν το επιθυμεί ο καταναλωτής.

Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης θα είναι διπλή. Θα
υπάρξει απευθείας μείωση της τιμής κατά 15 λεπτά το λί-

τρο στην αντλία, που ευνοεί όλους όσοι χρησιμοποιούν πε-
τρέλαιο κίνησης, ενώ εάν τηρούν τα εισοδηματικά κριτή-
ρια θα λάβουν και την ψηφιακή κάρτα μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται η τελι-
κή τιμή πώλησης ντίζελ να μειωθεί, με βάση τις σημερινές
τιμές από 2 σε 1,85 ευρώ το λίτρο.

Στο μέτωπο του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως ανακοίνω-
σε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας, επέρχεται σοβαρή αύξηση της επιδότησης για
τον Απρίλιο, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 531 εκατ.
ευρώ για οικιακά και μη οικιακά τιμολόγια ρεύματος από
280 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι
στα οικιακά τιμολόγια η επιδότηση αυξάνεται κατά 80%.

Μιχάλης Μαστοράκης

του Λουκά Γεωργιάδη

Σ
τοχευμένο επίδομα ακρίβειας,
συνολικού ύψους 324 εκατ. ευ-
ρώ, θα λάβουν στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς τη Μεγάλη

Εβδομάδα πέντε κατηγορίες ευάλωτων
πολιτών. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι
1.400.000 νοικοκυριά ή έμμεσα 3.200.000
μέλη αυτών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για
το 30% του πληθυσμού ή το 23% των νοικο-
κυριών της χώρας, πέραν της μείωσης
στους λογαριασμούς ρεύματος ή το επίδο-
μα θέρμανσης ή την επιδότηση του καυσί-
μου κίνησης, θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυ-
ση, η οποία κατά μέσο όρο θα διαμορφωθεί
στα 231,43 ευρώ. 

Η περίμετρος των παρεμβάσεων καλύ-
πτει μικροσυνταξιούχους, οικογένειες με
παιδιά και ειδικές κατηγορίες ευάλωτων
πολιτών. Η πολυπληθέστερη κατηγορία
αποδεκτών είναι οι οικογένειες με ένα ή
περισσότερα τέκνα, οι οποίες, εφόσον εί-
ναι δικαιούχοι του επιδόματος τον Μάρτιο,
θα δουν μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα στους
λογαριασμούς τους ποσό που θα αντιστοι-
χεί σε ενάμιση μήνα. Πρακτικά αυτό σημαί-
νει ότι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς
105 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 63 ή 42
ευρώ για τα δύο παιδιά ή το ένα τέκνο αντί-
στοιχα. Επιπλέον, όσες οικογένειες έχουν
τρία παιδιά και πάνω, θα εισπράξουν το πο-
σό των 210 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε
126 για τα τρία παιδιά και σε επιπλέον 84
ευρώ για το τέταρτο. Η περίμετρος του συγ-

κεκριμένου μέτρου, ύψους 97,5 εκατ. ευ-
ρώ, καλύπτει 625.000 οικογένειες και του-
λάχιστον 1.000.000 παιδιά. Ουσιαστικά, το
επιπλέον ποσό που θα δοθεί κατά μέσο όρο
ανέρχεται σε 156 ευρώ ανά οικογένεια. 

Τη Μεγάλη Δευτέρα
Σε ό,τι αφορά στους μικροσυνταξιού-

χους, θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς τη Μεγάλη Δευτέρα ή τη
Μεγάλη Τρίτη, 18 ή 19 Απριλίου, το ποσό
των 200 ευρώ, καλύπτοντας 676.735 δι-
καιούχους (κόστος 135 εκατ. ευρώ). Ου-
σιαστικά, το ποσό αυτό θα λάβουν οι ίδιοι
δικαιούχοι που το έλαβαν τον περασμένο
Δεκέμβριο, με κριτήριο το δηλωθέν εισό-
δημα για το 2020, αρκεί να μην ξεπερνά τα
7.000 ευρώ για ένα άτομο ή 14.400 ευρώ
για ζευγάρι, ενώ η περιουσία τους δεν πρέ-
πει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. 

Επιπλέον, 241.281 δικαιούχοι του Ελάχι-
στου Εγγυημένου Εισοδήματος θα δουν
στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς
στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας το πο-

σό των 210,95 ευρώ κατά μέσο όρο. Σε
34.964 ανασφάλιστους υπερήλικες θα δο-
θεί το ποσό των 200 ευρώ, όπως ακριβώς
είχε γίνει και τον περασμένο Δεκέμβριο,
ενώ το ίδιο ποσό θα δουν την ίδια περίοδο
και οι 166.982 δικαιούχοι των επιδομάτων
που δίνονται σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δια-
βεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει
όποτε απαιτείται για τη στήριξη των ευάλω-
των στρωμάτων της κοινωνίας, δίνοντας
ενισχύσεις, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δη-
μοσιονομικά περιθώρια.

Ποιοι δικαιούνται, πώς και
πότε θα πάρουν τα 200€

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν
μικροσυνταξιούχους, οικογένειες
με παιδιά και ειδικές κατηγορίες
ευάλωτων πολιτών - Επιπλέον
ανακούφιση για το 30% του
πληθυσμού

Καύσιμα: Tα ποσά και η διαδικασία - Νέα γενναία στήριξη σε ρεύμα

Τι έχουν
«λαμβάνειν»
αγρότες και
ιδιοκτήτες ταξί
Για τον μήνα Απρίλιο θα δοθεί απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού ύψους
200 ευρώ σε 28.600 εκμεταλλευτές
και οδηγούς ταξί, ώστε να καλυ-
φθεί το αυξημένο κόστος καυσίμου
των μηνών Μαρτίου και Απριλίου.
Το επίδομα θα χορηγηθεί με ηλε-
κτρονική κάρτα, όπως στην περί-
πτωση του freedom pass, και για
όσους δεν έχουν τη δυνατότητα το
ποσό θα πιστωθεί στην τραπεζική
τους κάρτα. 
Εν αναμονή πρόσθετων μέτρων
στήριξης για τους αγρότες, η κυ-
βέρνηση ανακοίνωσε πως θα χορη-
γηθεί κάρτα καυσίμων στους αγρό-
τες για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο
και Ιούνιο, ενώ η επιδότηση στην τι-
μή πώλησης του πετρελαίου κίνη-
σης θα αφορά τον Απρίλιο. Τέλος,
αυξάνεται η επιδότηση για τα αγρο-
τικά τιμολόγια ρεύματος, όπου η
μοναδιαία τιμή της επιδότησης δι-
πλασιάζεται από τα 65 ευρώ/MWh
τον Μάρτιο στα 130 ευρώ/MWh τον
Απρίλιο.
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Tης Στέλλας Παπαμιχαήλ

Τ
α μέτρα της κυβέρνησης για την
ανάσχεση του κύματος ακρίβειας
και η επεξεργασία του νέου ΕΝ-
ΦΙΑ, που θα ανακουφίσει μεγάλο

μέρος των ευάλωτων και μέρος της μεσαί-
ας τάξης, βρίσκονται στο επίκεντρο των συ-
νεδριάσεων της Βουλής σε επίπεδο Επι-
τροπών και Ολομέλειας. Τόσο ο Χρήστος
Σταϊκούρας όσο και ο Άδωνις Γεωργιάδης
έστειλαν μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα στα-
θεί δίπλα στους πολίτες, υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν θα διαταραχθεί η δημοσιονο-
μική ισορροπία, ενώ σύσσωμη η αντιπολί-
τευση ασκεί κριτική και ως προς τον χρόνο
ανακοίνωσης των μέτρων και ως προς την
αποτελεσματικότητά τους.

Χρήστος Σταϊκούρας
Διαβεβαιώσεις ότι όσο αντέχει ο κρατι-

κός προϋπολογισμός η κυβέρνηση θα
βοηθάει τους πολίτες, κρατώντας ωστόσο
και πολεμοφόδια για το μέλλον, καθώς
δεν είναι ορατό πόσο θα διαρκέσει η κρί-
ση, έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρ.
Σταϊκούρας μιλώντας στην πρώτη συνε-
δρίαση για τον νέο ΕΝΦΙΑ. «Επιλέξαμε να
βοηθήσουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
Εξαντλούμε τον δημοσιονομικό χώρο σε
μια συστοιχία μέτρων που καλύπτουν τρέ-
χουσες ανάγκες κοινωνίας», επεσήμανε ο
υπουργός, ενώ αναφερόμενος στα μέτρα
για τον ΕΝΦΙΑ επανέλαβε ότι το 80% των
πολιτών καθώς και τα μεσαία και τα χαμη-
λότερα εισοδηματικά στρώματα θα δουν
σημαντικές μειώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, ο ΕΝ-
ΦΙΑ βρήκε απόλυτα σύμφωνους τους
θεσμούς και το Eurogroup, ενώ εξήγη-
σε ότι το κόστος από τον μειωμένο ΕΝ-
ΦΙΑ θα φτάσει τα 360 εκατ. ευρώ, επι-
σημαίνοντας ωστόσο ότι όταν μειώνεις
έναν φόρο τόσο αυξάνεις την εισπρα-
ξιμότητα γιατί πληρώνουν περισσότε-
ροι. Σημείωσε, δε, ότι μεσοσταθμικά η
μείωση του ΕΝΦΙΑ φτάνει το 35% από
30% που είχε προσδιοριστεί αρχικά.

Άδωνις Γεωργιάδης
Μήνυμα προς τον κόσμο της αγοράς αλ-

λά και στους πολίτες ότι η κυβέρνηση
προτίθεται να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο
«εργαλείο» για να μετριάσει την επιβά-
ρυνση από το κύμα ακρίβειας έστειλε από
το βήμα της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιά-
δης. «Εγώ και αυτή η κυβέρνηση δεν πρό-
κειται να σας αφήσουμε μόνους», είπε και

σημείωσε πως είναι δύσκολο να αποφύ-
γουμε τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Με
αφορμή το πρόστιμο των 140.000 ευρώ σε
μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ αλλά και
άλλο πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ σε
μεγάλη χονδρεμπορική αλυσίδα, ο Άδω-
νις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι οι έλεγ-
χοι θα είναι συνεχείς και όπου χρειάζεται
θα επιβάλλονται πρόστιμα. Υποστήριξε,
δε, ότι ποτέ άλλοτε, επί καμίας κυβέρνη-
σης, δεν είχαν επιβληθεί τόσο υψηλά
πρόστιμα.

Τσακαλώτος αδειάζει Τσίπρα 
Προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και ανε-

παρκή, χαρακτήρισε τα μέτρα ο Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος, αρνούμενος να μπει στη
συζήτηση αν είναι ή όχι ψίχουλα. Σε μια
ηπιότερη κριτική από αυτήν του προέδρου

του κόμματος, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
σημείωσε: «Όποια μέτρα γίνονται για να
βοηθήσουν τον κόσμο που υποφέρει είναι
καλό. Δεν θεωρώ ότι επαρκούν». Υποστή-
ριξε πάντως ότι η πολιτική μείωσης φό-
ρων που ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ
κινείται σε λάθος κατεύθυνση και περιο-
ρίζει τα δημοσιονομικά περιθώρια της
χώρας, ενώ υπενθύμισε τη δημοσιονομι-
κή και φορολογική τακτική της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τη σημερινή ηγε-
σία του υπουργείου Οικονομικών να αλ-
λάξει «μείγμα πολιτικής».

Η αντιπολίτευση 
Με τη φράση «πολύ λίγα, πολύ αργά»

σχολίασε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ
Μιχάλης Κατρίνης τα μέτρα που ανακοί-
νωσε η κυβέρνηση και σημείωσε πως δεν

ειπώθηκε τίποτα για πλαφόν στις τιμές
στην ενέργεια και στα καύσιμα, όπως έγι-
νε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ή για
μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
και της φορολογίας στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη, η επιδότηση
των 22 λεπτών το λίτρο της βενζίνης με
ανώτατο όριο τα 180 λίτρα σημαίνει 39 ευ-
ρώ το τρίμηνο, δηλαδή 13 ευρώ τον μήνα
για τον πολίτη, ενώ από το επίδομα για το
Πάσχα των 200 ευρώ, που στοχεύει να ενι-
σχύσει μπροστά στο κύμα ακρίβειας τους
οικονομικά αδύναμους, εξαιρούνται οι μα-
κροχρόνια άνεργοι και αυτοί για τους οποί-
ους έχει λήξει το επίδομα ανεργίας και εί-
ναι χωρίς καμία εισοδηματική κάλυψη.

Φιλοδώρημα αντί για μόνιμη αύξηση
του κατώτατου μισθού χαρακτήρισε τις
επιδοτήσεις ο Γιάνης Βαρουφάκης, κατη-
γορώντας την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί
την ολιγαρχία. Εκ μέρους του ΚΚΕ η Μα-
ρία Κομνηνάκα χαρακτήρισε εμπαιγμό
την όποια μείωση των συντελεστών του
ΕΝΦΙΑ, λέγοντας ότι «το μόνο δίκαιο μέ-
τρο θα ήταν να καταργηθεί το μνημονιακό
αυτό χαράτσι».

Μήνυμα στήριξης της κοινωνίας

Η κυβέρνηση θα σταθεί 
δίπλα στους πολίτες 
υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν θα διαταραχθεί 
η δημοσιονομική ισορροπία

Κόντρα με Κατρίνη επί προσωπικού
Από τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το νέο ΕΣΠΑ δεν έλειψαν και οι κόντρες

επί προσωπικού με τον επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Μιχάλη Κατρίνη, όταν ο
Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε σεβασμό στα όσα λέει και επικαλέστηκε την προηγού-
μενη συνεργασία τους, όταν ο υπουργός τον είχε προτείνει για το ΔΣ του ΟΚΑΝΑ.
Απαντώντας ο Μιχάλης Κατρίνης τού καταλόγισε ένδεια θέσεων και θύμισε ότι το
ΠΑΣΟΚ την εποχή που ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν βουλευτής του ΛΑΟΣ δεν ήθελε
να έχει καμία σχέση μαζί του. «Χαίρομαι που θυμηθήκατε την περίοδο 2007-2011,
όταν οι περισσότεροι από εσάς δεν μας κάνατε καν παρέα, γιατί ενισχύει το επιχεί-
ρημά μου, αλλά θυμίζω ότι μας βάλατε στην κυβέρνηση τότε ως βουλευτές του
ΛΑΟΣ. Αν πράγματι δεν μας θέλατε και δεν μας κάνατε παρέα, εγώ θα θυμίζω στο
ΠΑΣΟΚ πάντα, όση αμνησία και αν έχετε, ότι έχουμε υπάρξει στην ίδια κυβέρνη-
ση», ανταπάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στ. Παπ. 
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Λ
ίγοι παρατήρησαν τη φράση του
πρωθυπουργού στο προχθεσινό
τηλεοπτικό του μήνυμα από την

κατοικία του σχετικά με την αξιοποίηση
των εθνικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου
με οικονομικό ενδιαφέρον, προαναγγέλ-
λοντας, μάλιστα, και ανακοινώσεις σύντο-
μα. Εμείς, όμως, το ψάξαμε, όπως οφείλα-
με, και μάθαμε ότι ξεκόλλησαν οι διαδικα-
σίες για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη
Δυτική Ελλάδα, στον Κυπαρισσιακό κόλ-
πο, στο λεγόμενο θαλάσσιο μπλοκ 10,
ύστερα από πετυχημένες γεωφυσικές
έρευνες. Το φυσικό αέριο, πλέον, είναι

στην κορυφή της ατζέντας μετά και την αύ-
ξηση της τιμής του λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία. Να θυμίσουμε, τέλος, ότι τα ζη-
τήματα της αξιοποίησης των κοιτασμάτων

στη Νότια Κρήτη είχαν κολλήσει στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας και, όπως μου τό-
νισαν, θα έχουμε θετικές ειδήσεις και με
αυτά. Αλλά τον Οκτώβριο… 

Μου λένε ότι ο Παύλος Χρηστίδης και ο Σπύρος Καρανικόλας βρίσκον-
ται μακριά από τη νέα ηγεσία στο ΚΙΝΑΛ. Η άποψή μου είναι ότι αδίκως
παραγκωνίζονται. Νέα παιδιά είναι, θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Δεν
έχει σημασία που ο ένας ήταν υποψήφιος αρχηγός του κόμματος και ο
άλλος δεξί χέρι του Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν περισσεύει κανείς, όλοι οι
καλοί χωράνε στον πράσινο ήλιο… 

Δημοσκόπηση 
για τον Νότιο Τομέα 

Τα τύμπανα του πολέμου έχουν ηχήσει
στον Νότιο Τομέα για τους υποψήφιους βου-
λευτές της Νέας Δημοκρατίας… Ήδη, μαθαί-
νω, κορυφαίο στέλεχος θα πάρει την Κυρια-
κή στα χέρια του δημοσκόπηση που έχει πα-
ραγγείλει ο ίδιος για να δει πού βρίσκεται…
Θα επανέλθουμε με τα αποτελέσματά της… 

Κανένα όργανο του ΚΙΝΑΛ δεν
έχει συνεδριάσει από τότε που βγή-

κε πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Μόνη ασχολία του προέδρου είναι η
κατάρτιση των ψηφοδελτίων, διότι

πιστεύει ότι οι εκλογές είναι
κοντά. Μεταξύ μας, όλοι το

πιστεύουμε αυτό… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Από κοντά επιβλέπει το θέμα
του Προσφυγικού στην Ουκρανία ο

βουλευτής της ΝΔ Θόδωρος Ρουσό-
πουλος, ως πρόεδρος της Επιτροπής
Μετανάστευσης του Συμβουλίου της

Ευρώπης, με συνεχή ταξίδια στο
Στρασβούργο. Μεθοδικός πάν-

τα ο Θόδωρος… 

ΑΞΙΖΕΙ…

ΑΞΙΖΕΙ…
Ο Κώστας Τζαβάρας, 
οι πολέμιοί του 
και τα νέα πρόσωπα

Δεν θα ξαναθέσει υποψηφιότητα για βου-
λευτής ο Κώστας Τζαβάρας. Ο βουλευτής
Ηλείας αισθάνεται αηδιασμένος από το πολι-
τικό και το οικονομικό σύστη-
μα αλλά και τα ΜΜΕ, τα
οποία, όπως λέει, τον
έχουν αποκλείσει. Το κοι-
νοβουλευτικό κύκνειο
άσμα του ήταν στην αναθε-
ώρηση του Συντάγματος που
ήταν εισηγητής. Έκτοτε, παραμένει άφαντος.
Πάντως, απέξω απέξω, μας είπε κάτι για μια
επιχειρηματική οικογένεια που τον πολεμά…
Γίνονται αυτά τα πράγματα; Η Πειραιώς, πάν-
τως, ήδη σκανάρει ονόματα για νέα πρόσωπα
στην περιοχή…

Απομακρύνεται η έδρα 
για τον Κεγκέρογλου… 

Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Βασίλη Κεγκέρογλου
στο ΚΙΝΑΛ. Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης βρί-
σκεται σε δίλημμα. Ή να κατέβει ο ίδιος στον νομό Ηρακλείου ή
να βάλει υποψήφιο στον νομό τον Νίκο Τζανάκη, τον γνωστό κα-
θηγητή Πνευμονολογίας, τον οποίο στηρίζει πολύ η νέα ηγεσία.

Σε κάθε περίπτωση, η έδρα απομακρύνεται
για τον στενό συνεργάτη του Παπανδρέου

και πρώην υποψήφιο πρόεδρο του ΚΙ-
ΝΑΛ, βεβαίως βεβαίως… Ο ίδιος,
όμως, δεν το βάζει κάτω. Βομβαρδίζει

κάθε μέρα τα υπουργεία με επίκαιρες
ερωτήσεις…

Στη Βαρυμπόμπη για 
τα έργα ο Τριαντόπουλος

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός παρά τω πρω-
θυπουργώ, βρέθηκε προχθές στην περιοχή της Βαρυμ-
πόμπης για να επιβλέψει αντιπλημμυρικά έργα στην πε-
ριοχή όπου ξεκίνησαν οι φονικές πυρκαγιές του 2021. Ο
Χρήστος είναι, αυτή την περίοδο, από τους πιο κοντινούς

συνεργάτες του πρωθυπουργού και οι συνά-
δελφοί του τον εμπιστεύονται περισσό-

τερο στα θέματα Πολιτικής Προστα-
σίας από ό,τι τον συνονόματό του στο
αρμόδιο υπουργείο… Θου, Κύριε,
φυλακήν τω στόματί μου… Δεν τα

λέω εγώ, οι συνάδελφοί του… 

Έρχονται ανακοινώσεις για 
τα κοιτάσματα αερίου στο Ιόνιο 

Η Ομπρέλα βγήκε για ουισκάκι στη… Βουλής  
Σύναξη είχαν τα παλικάρια της Ομάδας

53 και μέλη της Ομπρέλας χθες το μεση-
μέρι στο γνωστό ποτοπωλείο Low Profile
στη στοά στην οδό Βουλής και καλέσανε
και δημοσιογράφους, για να κάνουν γνω-
στές τις προθέσεις τους… Το γεύμα περιε-
λάμβανε Συνέδριο και… Αλέξη Τσίπρα. Η
συζήτηση έγινε με ουισκάκι και κρύα πιά-
τα με αλλαντικά με γραβιέρα αλμυρή. Πα-
ρόντες όλοι οι «σοφοί» της τάσης, Ευκλεί-

δης Τσακαλώτος, Νίκος Φίλης και Νίκος
Βούτσης. Πάντως, όπως μου σφυρίξανε, η
ατραξιόν της συνάντησης ήταν ο Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος που λίγες ώρες πριν στη

Βουλή έλεγε προς το οικονομικό επιτε-
λείο να αλλάξει συμβούλους και «να φέ-
ρει αστρολόγους, μπας και πέσει μέσα σε
κάποια πρόβλεψή του»… 



ΆΆλλοι φεύγουν 
κι άλλοι πάνε ΕΡΤ

Αλλαγές και παραιτήσεις έχουμε στην ΕΡΤ.
Όπως μαθαίνω, παραιτήθηκε ο ανταποκριτής
της δημόσιας τηλεόρασης στη Μόσχα, ο Αχιλ-
λέας Πατσούκας, μετά τον σάλο που προκλή-
θηκε και τις καταγγελίες ότι δεν έβγαινε live
από τη Μόσχα αλλά από την Κυψέλη. Τελικά ο
άνθρωπος παραιτήθηκε χωρίς να δημιουργη-
θούν περαιτέρω αντιδράσεις. Επίσης, επιβε-
βαίωσα ότι προς το Ραδιομέγαρο ανεβαίνει ο
Γιώργος Κουβαράς, ο οποίος θα έχει ρόλο πα-
ρουσιαστή σε εκπομπή. Φεύγει, δηλαδή, από
το Action 24 και πάει ΕΡΤ, αν και θα παραμεί-
νει στον Όμιλο Παναγιωτάκη. Θα έχει ρόλο
επιτελικό στην εφημερίδα που θα κυκλοφο-
ρήσει ο Διονύσης Παναγιωτάκης, η οποία
ετοιμάζεται να βγει στα περίπτερα το επόμενο
διάστημα και θα έχει «κεντρώο προφίλ». Θα
είναι σύμβουλος έκδοσης όπως μαθαίνω και η
εφημερίδα θα κρεμαστεί στα περίπτερα,
εκτός απροόπτου, στις 7 Μαΐου.

Μόνο ένας 
στο πλευρό της Ρένας

Τα τελευταία χρόνια, οι σύντροφοί της την έχουν
εγκαταλείψει, με αφορμή βεβαίως τις δικαστικές
περιπέτειες που έχει με τη Δικαιοσύνη και με τις
τραγωδίες στη Μάνδρα και στο Μάτι. Μόνο ένας
συνάδελφος της Ρένα Δούρου παραμένει σταθε-
ρά δίπλα της. Ο Νίκος Παππάς. Την ώρα που αρκε-
τοί στην Κουμουνδούρου αισθάνθηκαν ένα μού-
διασμα από την πρόταση της εισαγγελέως για ενο-
χή της Ρένας Δούρου αναφορικά με τις πλημμύ-
ρες στη Μάνδρα, ο Νίκος απερίφραστα εξέφρασε
τη στήριξή του στην τέως περιφερειάρχη. «Ο χρό-
νος δεν ξεκίνησε να μετρά από το τραγικό γεγονός
της Μάνδρας. Ούτε από το 2014», έγραψε χαρα-
κτηριστικά στο Facebook ο Νίκος Παππάς, για να
προσθέσει: «Η Δικαιοσύνη οφείλει να αναζητήσει
την αλήθεια και τους πραγματικούς ενόχους, όσα
χρόνια και να χρειαστεί να πάει πίσω. Να μην επη-
ρεάζεται με την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαι-
ρα. Με τη Ρένα Δούρου». Έχει κι αυτός τα δικά
του, συμπάσχει…

To παρασκήνιο με 
τους S-300 στην Ελλάδα

Είναι αλήθεια ότι οι Αμερικανοί έριξαν στο
τραπέζι την πρόταση να ενισχύσουν την αερά-
μυνα της Ουκρανίας. Όπως μαθαίνω, ανεπί-
σημα, έθεσαν το θέμα και στην Αθήνα. Αν μπο-
ρούμε να δανείσουμε στους Ουκρανούς τους
S-300 που βρίσκονται στην Κρήτη. Οι πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα απάντησε δι-
πλωματικά και απέφυγε μια τέτοια εμπλοκή.
Η ελληνική πλευρά απάντησε ότι το αντιπυ-
ραυλικό σύστημα βρίσκεται μεν στην Κρήτη,
πλην όμως δεν ανήκει στην Ελλάδα, αλλά στην
Κύπρο, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και
είναι αλήθεια, καθώς το σύστημα αυτό είχε
αγοραστεί επί κυβερνήσεως Γλαύκου Κληρί-
δη, αλλά ύστερα από πολλές αντιδράσεις συμ-
φωνήθηκε, επί κυβερνήσεως Σημίτη, να εγ-
κατασταθεί στην Κρήτη. Άρα, το θέμα έκλει-
σε. Δεν στέλνουμε όπλα.

Έχει αρχίσει να μιλάει ανοιχτά πλέον ο Νί-
κος Ανδρουλάκης για τα οικονομικά του ΠΑ-
ΣΟΚ. Μάλιστα, όπως διευκρίνισε, από εδώ
και πέρα όλες οι οικονομικές συναλλαγές
του ΚΙΝΑΛ θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο. Για
του λόγου το αληθές, υποστήριξε ότι θέλει
«να είμαστε σε όλα εντάξει και οι πολίτες να
ξέρουν ότι κάνουμε μια πραγματικά νέα αρ-
χή», όπως είπε. «Τα κόμματα χρηματοδο-
τούνται από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι
θα πρέπει να βλέπουν πού πάνε οι φόροι
τους», ανέφερε χαρακτηριστικά σε πρό-
σφατη συνέντευξή του.

Ο «καλός Σαμαρείτης»
του υπουργείου Εργασίας

Τ
ην αναγνώριση για την πολύπλευρη αν-
θρωπιστική προσφορά του δέχτηκε ο γε-
νικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αλλά
και Εθελοντής Σαμαρείτης του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, Γεώργιος Σταμάτης. Ο ακάματος
γραμματέας βραβεύθηκε από τον πρόεδρο του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δρ Αντώνιο Αυγε-
ρινό για την πολύτιμη υποστήριξή του στο αν-
θρωπιστικό έργο του Κινήματος. «Η ανακούφιση
του ανθρώπινου πόνου σε κάθε συνθήκη και η
ανιδιοτελής προσφορά στον συνάνθρωπο χωρίς
διακρίσεις συνιστούν θεμελιώδεις και αδια-
πραγμάτευτες αξίες του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά με
την ανθρωπιστική του δράση και το πολυεπίπεδο
έργο του στις πιο κρίσιμες στιγμές της πατρίδας
μας, τόσο σε καιρό πολέμου όσο και σε περίοδο
ειρήνης». Ως μέλος της οικογένειας του ΕΕΣ εδώ
και χρόνια, ο Γιώργος Σταμάτης δεσμεύτηκε -και
τον πιστεύουμε- ότι θα συνεχίσει να στηρίζει με
όλες τις δυνάμεις του το σημαντικότατο ανθρω-
πιστικό έργο του ΕΕΣ.
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«Όλα στο φως» λέει 
ο Ανδρουλάκης για τα
οικονομικά του ΠΑΣΟΚ
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«Γαλάζιος» 
συνωστισμός 
στην Α’ Αθήνας 

Έντονες ανακατατάξεις θα υπάρξουν στο
ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Αθήνας όσο πλη-
σιάζουμε προς τις εκλογές. Ακόμα δεν έχουν
βγει τα μαχαίρια μεταξύ των υποψηφίων… αλ-
λά ψυχανεμίζομαι ότι λόγω απλής αναλογικής
η αναμέτρηση θα είναι ακόμα πιο σκληρή. Τις
πρώτες θέσεις θεωρητικά φαίνεται να τις
έχουν καπαρώσει η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο
Βασίλης Κικίλιας, ενώ τις επόμενες δύο θέ-
σεις διεκδικούν ο Θανάσης Πλεύρης, η Δόμνα
Μιχαηλίδου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Άγγε-
λος Συρίγος και η Φωτεινή Πιπιλή. Προφανώς
κάποιοι επενδύουν κυρίως στην επανεκλογή
τους στη δεύτερη εκλογική διαδικασία. Επί-
σης, η διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδά-
νου όσο και τα σενάρια περί Κυριάκου Πιερ-
ρακάκη, που φαίνεται να κινείται προς το Επι-
κρατείας, μειώνουν το άγχος των υπόλοιπων
υποψηφίων.



Το
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Ο άνθρωπος είναι απολαυστικός και αποκαλυπτικός. Ο Ευκλείδης
περιέγραψε με τον πλέον αποκαλυπτικό τρόπο το χάος που επικρατεί στις
κομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για εικόνα παρακμής του
κομματικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ, εικόνα που παραπέμπει σε καφενειακού
τύπου καταστάσεις, σε πλήρη αποσάθρωση. Ο κ. Τσακαλώτος κατά τη διάρκεια
ομιλίας του σε εκδήλωση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά δήλωσε πλήρως
απογοητευμένος από τις κομματικές λειτουργίες του ΣΥΡΙΖΑ. Κατόπιν έκανε
λόγο για την παντελή έλλειψη ελέγχου και συντονισμού των διαδικασιών,
όπου ο καθένας λαμβάνει τον λόγο και λέει ό,τι θέλει, εκτός θέματος της
εισήγησης: «Πρέπει να πάρουμε πιο σοβαρά τις λειτουργίες του κόμματος
θεωρώ εγώ. Δηλαδή, ένα από τα πράματα που εμένα με κουράζουν όταν πάω

σε μια Οργάνωση Μελών και δεν είναι ότι με κουράζει εμένα, η δουλειά μου
είναι να κουράζομαι και να βοηθάω και όσο μπορώ. Πας σε μια ΟΜ, αρχίζει
εφτά η ώρα, είναι οχτώ παρά τέταρτο και λένε, “να αρχίσουμε, ρε παιδιά, δεν
έχουμε έρθει εδώ;”. Ωραία, να αρχίσουμε. Γίνεται μια εισήγηση, μιλάνε όλοι
για όλα τα πράγματα, για όλα τα πράγματα, δηλαδή καμία σχέση με την
εισήγηση, ούτε υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που έχουμε αποφασίσει στην
αρχή ότι αυτές πρέπει να απαντήσουνε». Ως αποκορύφωμα του χάους που
επικρατεί στον κομματικό μηχανισμό ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως
τα πιο πολλά στελέχη αποχωρούν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και στο
τέλος αυτοί που απομένουν προτείνουν αφού τελείωσαν να πάνε να πιουν και
μια μπιρίτσα κι ένα ουισκάκι.

Απολαυστικός Ευκλείδης Τσακαλώτος 
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Δήμος Μοσχάτου
εναντίον ΤΑΙΠΕΔ
Δεν είναι μόνο ο Δήμος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης που αντιτίθεται στην Εκ-
κλησία για αξιοποίηση γης στα νότια προ-
άστια, ή ο Δήμος Χαϊδαρίου που μπλοκά-
ρει το master plan της Cosco στον Πει-
ραιά. Μαθαίνω ότι στο παιχνίδι των σφο-
δρών αντιδράσεων κατά της αξιοποίησης
της δημόσιας περιουσίας μπήκε και ο Δή-
μος Μοσχάτου, ο οποίος διεκδικεί το ακί-
νητο του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ). Ο δήμος, στην ουσία, προσπα-
θεί να προλάβει έως τις 31 Μαρτίου τον
διαγωνισμό, που έχει προκηρύξει το ΤΑΙ-
ΠΕΔ, με στόχο το ακίνητο να του παραχω-
ρηθεί, για να αξιοποιηθεί προς όφελος των
κατοίκων. Στον προγραμματισμό του Δή-
μου Μοσχάτου-Ταύρου είναι η κατασκευή
κέντρου για εκπαιδευτικούς και πολιτιστι-
κούς λόγους. Ήδη έχει αποσταλεί από τον
περασμένο Δεκέμβριο επιστολή στο
υπουργείο Οικονομικών και στο ΤΑΙΠΕΔ,
προκειμένου να υπάρξει ρύθμιση για την
παραχώρηση του ακινήτου. Έως σήμερα,
δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση και έτσι,
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζη-
τήσει συνάντηση με τους αρμοδίους που
τρέχουν τον διαγωνισμό, ενώ παράλληλα
θα προβεί σε κινητοποιήσεις.

Ένας πρόεδρος με
άδειες τσέπες…
Απίστευτο κι όμως αληθινό.
Πήγε ο πρόεδρος Αλέξης σε
μια περιοδεία στην Καλαμα-
ριά της Θεσσαλονίκης και συ-
νάντησε κάτι μουσικούς του
δρόμου. Τους χαιρέτησε, έκα-
νε να βάλει το χέρι στην τσέπη
να τους δώσει κάνα ψιλό, αλλά
δεν είχε τίποτα ο δύσμοιρος.
Ούτε ένα σεντ. Το κατάλαβε η
ασφάλειά του και με τρόπο τού
έβαλε στην τσέπη ένα χαρτο-
νόμισμα. Στη συνέχεια έκανε
δήθεν ότι ξαναέψαχνε στην
τσέπη του και βρήκε περιχα-
ρής ένα χαρτονόμισμα, το
οποίο έδωσε στα παιδιά που
τραγουδούσαν… Δίπλα του
ήταν και η Νοτοπούλου, αλλά
κι αυτή ρέστη θα ήτανε… 

H Σακελλαροπούλου
θα πάει και σε πορεία… 

Δεν είναι πρωταπριλιάτικο, είναι
πέρα για πέρα αλήθεια. Την ερχόμε-
νη Κυριακή, η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και
θα πάρει μέρος σε πορεία που διορ-
γανώνεται για τα θύματα του Ολο-
καυτώματος. Θα είναι η πρώτη φορά
που Πρόεδρος της Δημοκρατίας
παίρνει μέρος σε πορεία. Θα ξεκινή-
σει από την πλατεία Ελευθερίας και
θα καταλήξει στον παλιό σταθμό των
τρένων, εκεί από όπου έφευγαν οι
Εβραίοι για τα κρεματόρια. Θα είναι
μια πορεία μνήμης και τιμής για τους
Εβραίους θύματα των Ναζί.

Συνεχίζεται το θρίλερ
Μαντωνανάκη - ΕΤΑΔ 

Αυξάνεται η πίεση προς την ΕΤΑΔ και
προς το Υπερταμείο να προχωρήσουν σε
κάποιας μορφής διακανονισμό με την
Αττικός Ήλιος (της οικογένειας Μαντω-
νανάκη), την παραχωρησιούχο της
έκτασης, που φιλοξενεί το Grand Resort
στο Λαγονήσι, ύστερα από νέα απόφαση
του Αρείου Πάγου. Με τις τελεσίδικες
απαιτήσεις της Αττικός Ήλιος από την
ΕΤΑΔ να υπερβαίνουν τα 670 εκατ. ευρώ
και να μην ικανοποιούνται, η ξενοδοχει-
ακή προσέφυγε στο Τριμελές Συμβού-
λιο Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς
τις δικαστικές αποφάσεις. Το συμβού-
λιο συνήλθε υπό την πρόεδρο του Αρεί-
ου Πάγου και εξέτασε προσφυγή της
Αττικός Ήλιος περί μη συμμόρφωσης
της ΕΤΑΔ προς αμετάκλητες -με απο-
φάσεις του Αρείου Πάγου- διαιτητικές
αποφάσεις. Και κατέληξε σε πόρισμα
εκατό σελίδων ότι η ΕΤΑΔ εξακολουθεί
να μη συμμορφώνεται. Επιπλέον, όμως,
το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Αρεί-
ου Πάγου προσδιόρισε και αποζημίωση

100 χιλιάδων ευρώ υπέρ της Αττικός
Ήλιος. Ποσό που έρχεται να προστεθεί
στα 673 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία
έχουν επιδικαστεί τελεσίδικα στην Αττι-
κός Ήλιος, εξαιτίας της ολιγωρίας της
ΕΤΑΔ, τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο,
η συγκεκριμένη απόφαση έχει αυξημέ-
νο ειδικό βάρος, αφού υπογράφεται
από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την
κορυφή δηλαδή της δικαστικής ιεραρ-
χίας, και διαπιστώνει για άλλη μία φορά
«αδικαιολόγητη και συστηματική» επί
πολλά έτη άρνηση της ΕΤΑΔ να εκτελέ-
σει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και
να συμμορφωθεί σε δικαστικές αποφά-
σεις. Μιλάμε για μπλέξιμο μεγάλο!



του
Κων/νου 

Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Στη δημοφιλή εφαρμογή γνωρι-
μιών Tinder τα τελευταία χρόνια
έχουν καταγραφεί περισσότερα από
1.000 άτομα που χρησιμοποιούν
ψεύτικη προσωπικότητα για να εκμε-
ταλλευτούν τα θύματά τους. Οι γυναί-
κες είναι πιο πιθανό από τους άνδρες
να γίνουν θύματα σε αυτές τις περι-
πτώσεις. Πιθανώς, αυτό οφείλεται
στο ότι σε σύγκριση με τους άνδρες οι
γυναίκες είναι πιο προσανατολισμέ-
νες στις σχέσεις, νοιάζονται για τους
άλλους και επιθυμούν τον ρομαντι-
σμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι
γυναίκες δεν εξαπατούν. Για διάφο-
ρους λόγους μερικοί άνθρωποι όταν
δεν έχουν επιτυχία στις σχέσεις τους
εκτίθενται πιο εύκολα στον κίνδυνο
της απάτης. Το ιστορικό δυσκολίας
μπορεί να οφείλεται ακόμη και στην
παιδική τους ηλικία.

Ποιοι έχουν την τάση 
να δημιουργούν ψεύτικο προφίλ;

Άτομα με υψηλή περιεκτικότητα σε
σκοτεινά χαρακτηριστικά προσωπι-
κότητας όπως ο ναρκισσισμός και η
ψυχοπάθεια είναι πιο πιθανό να δια-
πράξουν ερωτικές απάτες. Αυτά τα
άτομα δεν έχουν ενσυναίσθηση, λένε
ψέματα για να κερδίσουν και να χει-
ραγωγήσουν τους άλλους. Οι ναρκισ-
σιστές είναι ιδιαίτερα γοητευτικοί
στις αρχικές φάσεις μιας σχέσης, η
οποία γαντζώνει τον στόχο, αλλά μό-
λις μπει ο γάντζος ακολουθούν ο
έλεγχος και η εκμετάλλευση.

Εκτός από μια σκοτεινή προσωπι-
κότητα, το επίπεδο ελκυστικότητας
του ατόμου προβλέπει επίσης τη διά-
πραξη. Μερικοί άνθρωποι είναι ιδιαί-

τερα περιζήτητοι ως ρομαντικοί σύν-
τροφοι. Τα άτομα που δεν ασπάζονται
τα επιθυμητά χαρακτηριστικά σχέσης
πιο συχνά προσποιούνται ότι είναι
κάποιος που δεν είναι.

Πέντε συμβουλές για 
να προστατεύσετε τον εαυτό σας

• Η πιο σημαντική συμβουλή είναι
να συναντηθείτε αυτοπροσώπως
προτού επενδυθείτε συναισθηματι-
κά. Η συνάντηση θα επιβεβαιώσει ότι
το άτομο στο Διαδίκτυο μοιάζει με
αυτό που συναντάτε, τουλάχιστον
σωματικά. Σε κάποιες περιπτώσεις
ωστόσο η προσωπική συνάντηση δεν
βοηθά τόσο...

• Όταν κάποιος φαίνεται πολύ κα-
λός για να είναι αληθινός, πιθανότατα
είναι.

• Χρησιμοποιήστε τις επί πληρωμή
υπηρεσίες γνωριμιών έναντι των δω-
ρεάν και να είστε επιφυλακτικοί με
όσους σας πλησιάζουν μέσω των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης. Οι απα-
τεώνες τείνουν να μη βρίσκουν θύ-
ματα μέσω πληρωμένων υπηρεσιών
και χρησιμοποιούν ό,τι είναι διαθέσι-
μο δωρεάν.

• Να είστε προσεκτικοί αν ένα άτο-
μο ζητά χρήματα ή υπονοεί ότι χρει-
άζεται οικονομική βοήθεια.

• Μην κοινοποιείτε ποτέ πληρο-
φορίες που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν για κλοπή ταυτότητας ή άλ-
λους τύπους απάτης. Φυλάξτε στενά
σημαντικές πληροφορίες όπως το
διαβατήριό σας, τον αριθμό κοινωνι-
κής ασφάλισης και τις πιστωτικές
κάρτες σας.

Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας είναι το
μεγάλο πρόβλημα των κρατών-μελών της ΕΕ. Στην
Ελλάδα το θέμα αυτό αποκτά μεγαλύτερη διάστα-
ση, γιατί η πατρίδα μας βγήκε από μνημόνια και τα-
λαιπωρήθηκε από τη νόσο Covid-19. 

Απαιτούνται γρήγορα ανακλαστικά, άμεση αξιο-
ποίηση όλων των κοινοτικών ενισχύσεων και κυ-
ρίως μια σύγχρονη διάρθρωση του κράτους σε νέα
πρότυπα. 

Ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα μπροστά στα μάτια
μας. Ο τρόπος που μεταβάλλονται οι συνθήκες και
ο ρυθμός με τον οποίο συντελούνται οι αλλαγές
μάς προκαλούν έκπληξη, συχνά οδυνηρή. Ωστόσο
δεν θα έπρεπε να ξαφνιαζόμαστε. 

Ο κ. Ray Dalio, ιδρυτής της Bridgewater Asso-
ciates, τονίζει χαρακτηριστικά:

* Τα κράτη ξέμειναν από χρήματα και για να μπο-
ρέσουν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
επέλεξαν τη λύση της «εκτύπωσης» νομισματικών
μονάδων.

* Υφίστανται εσωτερικές διαμάχες μέσα στα ίδια
τα κράτη, εξαιτίας της αυξανόμενης ανισότητας
μεταξύ φτωχών και πλούσιων, καθώς η μεσαία τά-
ξη συρρικνώνεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη
διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, με τη δυσαρέ-
σκεια να οδηγεί στην άνοδο του λαϊκισμού.

* Αύξηση των εντάσεων μεταξύ χωρών. Όχι μόνο
μεταξύ περιφερειακών κρατών, αλλά μεταξύ των
μεγάλων δυνάμεων. Από τη μια έχουμε μια ανερ-
χόμενη κυρίαρχη δύναμη, την Κίνα, και από την
άλλη την ηγέτιδα δύναμη, τις ΗΠΑ, η οποία επιθυ-

μεί να διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση που κατέ-
χει στον κόσμο για δεκαετίες.

Όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα
έχουν ξαναεμφανιστεί στο παρελθόν αρκετές φο-
ρές τα τελευταία 500 χρόνια. Σχεδόν πάντοτε απο-
τελούν σαφείς ενδείξεις ότι ο κόσμος αλλάζει. 

Μεταμορφώνεται η κοινωνία με έντονους ρυθ-
μούς εσωτερικά. Οι αναταραχές οδηγούν σε αλλα-
γή πολιτεύματος ή συντάγματος, ενώ στην ακραία
τους μορφή φτάνουν μέχρι και τον εμφύλιο πόλε-
μο. Κατόπιν μεταβάλλεται και η διάταξη δυνάμεων
μεταξύ εθνικών κρατών, με νέες διεθνείς συμφω-

νίες που συνήθως αλλάζουν μόνο ύστερα από πό-
λεμο. Αν οι αναθεωρητικές δυνάμεις αποδειχθούν
ισχυρότερες από τις αποδυναμωμένες κυρίαρχες,
οδηγούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων.

Οι μεγάλοι κύκλοι της ιστορίας, όπου διαγρά-
φονται η άνοδος και η πτώση μιας κυρίαρχης χώ-
ρας-αυτοκρατορίας και του νομίσματός της, είναι
250 χρόνια. Οι κύκλοι αυτοί είναι επικαλυπτόμενοι.

Ρίχνοντας μια ματιά πίσω στην ιστορία, παρατη-
ρούμε, περίπου, να επαναλαμβάνονται τα ίδια γε-
γονότα. Οι ηγέτιδες δυνάμεις περνούν από την
άνοδο στην καθιέρωση και κατόπιν στην παρακμή.
Αυτό που βασικά αλλάζει είναι οι εθνικότητες και
τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται.

Ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόοδο κάθε αυτο-
κρατορίας είναι πως κυβέρνηση, ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις και στρατός συνεργάζονται αρμονικά. Μόνο
έτσι μπορεί να εξαπλωθεί εμπορικά και να επιβά-
λει το νόμισμά της ως το κυρίαρχο μέσο πληρωμής
σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόλις επιτύχει την ευρεία
αποδοχή του νομίσματος, όλοι θα θέλουν να μετα-
τρέψουν τις οικονομίες τους σε αυτό το νόμισμα.
Τότε είναι που θα επιτύχει να γίνει το παγκόσμιο
αποθεματικό νόμισμα.

Όσοι καταφέρουν να ερμηνεύσουν τον μεταβαλ-
λόμενο χαρακτήρα της οικονομικής και νομισματι-
κής πραγματικότητας, θα είναι οι «μπροστάρηδες»
της εποχής.

Η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας καλείται να απο-
κωδικοποιήσει αυτές τις αλλαγές και να χαράξει
μια νέα διαδρομή προς όφελος των πολιτών.

Πώς να προστατευτείς από την πιθανότητα εξαπάτησης

Οι εντάσεις και οι συρράξεις απαιτούν νέο μείγμα πολιτικής από την ΕΕ
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της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki
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«Έφυγε» η πρώην βουλευτής Αργο-
λίδας της ΝΔ Έλσα Παπαδημητρίου,
σκορπώντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο
και όχι μόνο. Η Έλσα Παπαδημητρίου
γεννήθηκε στο Ναύπλιο και σπούδασε
Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και στην Αρχιτεκτονική
Σχολή του Πανεπιστημίου Berkeley των
ΗΠΑ. Την περίοδο 1968-1970 εργάστη-
κε ως επιμελήτρια του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου. Από το 1990 έως το
1992 διετέλεσε γενική γραμματέας Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το διάστη-

μα 1992-1993 υπήρξε γενική γραμματέ-
ας του ΥΠΕΧΩΔΕ. Υπήρξε συνιδρύτρια
της Διακοινοβουλευτικής Πρωτοβου-
λίας Ελλάδας - Τουρκίας. Εξελέγη βου-
λευτής Αργολίδας με τη ΝΔ στις εκλο-
γές του 1993 και επανεξελέγη στις
εκλογές του 1996, του 2000, του 2004,
του 2007 και του 2009, για να τεθεί
εκτός «γαλάζιας» ΚΟ το 2011 λόγω της
καταψήφισης των μνημονίων. 

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ την
Έλσα Παπαδημητρίου. Μια ακριβή προ-
σωπική μου φίλη εδώ και πολλά χρό-

νια. Μια ξεχωριστή πολιτικό με στιβα-
ρές φιλελεύθερες αρχές, ζηλευτή κοι-
νοβουλευτική παρουσία και ακλόνητο
θάρρος γνώμης. Αλλά και μια επιστή-
μονα που συνδύαζε το πλήθος των γνώ-
σεών της με την πληθωρικότητα του χα-
ρακτήρα της. Η Έλσα ήταν πάντα μια
τολμηρή φωνή, ένας θησαυρός σκέψης
και ένα μεγάλο χαμόγελο», την αποχαι-
ρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Η κηδεία της θα τελεστεί
στο Ναύπλιο, στην πόλη δηλαδή όπου
γεννήθηκε.

Ν
α αποδυναμώσει το κυβερνητι-
κό αφήγημα ως προς την αντι-
μετώπιση της ενεργειακής κρί-
σης και της ακρίβειας επιχείρη-

σε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Σε
μια προσπάθεια να διευρύνει το πολιτικό
του πεδίο και να κερδίσει τις εντυπώσεις
ως μια αξιόπιστη αντιπολιτευτική δύναμη, ο
Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε, μιλώντας
στον ΣΚΑΪ, μια κριτική σημείο προς σημείο
στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός. Η βασική του θεώρηση στηρίζεται σε
μια λογική που θέλει τις κυβερνητικές πα-
ρεμβάσεις να γίνονται με καθυστέρηση και
να είναι περιορισμένης εμβέλειας.

«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την
κυβέρνηση δεν μπορούν να βοηθήσουν
τους πιο αδύναμους και τα περισσότερα
νοικοκυριά. Συγκριτικά με τις άλλες ευρω-
παϊκές χώρες είναι τα λιγότερα. Το 1,1 δισ.
ευρώ δεν είναι δημοσιονομικό περιθώριο.
Είναι η κερδοσκοπία του κράτους σε βάρος
του ελληνικού λαού και αυτό φαίνεται από
τα επιπλέον φορολογικά έσοδα που προ-
έκυψαν το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρί-
ου λόγω του αυξημένου πληθωρισμού»,
υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα,
συνδύασε την κριτική του και με τη δέσμη
προτάσεων που έχει προτείνει το κόμμα
τους, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά
καταναλωτικά αγαθά, η μείωση του ΕΦΚ
στα καύσιμα, η φορολόγηση των υπερκερ-

δών των ηλεκτροπαραγωγών, η επιβολή
πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, η αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού και ένα νέο
ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. 

Σαρκαστικός
Αυτήν τη φορά όμως σήκωσε το γάντι και

απάντησε στα απαξιωτικά σχόλια που δέ-
χονται οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ από τα κυ-
βερνητικά στελέχη, λέγοντας με σαρκαστι-
κή διάθεση: «Είχε λεφτόδεντρο ο πρωθυ-
πουργός έναν χρόνο πριν, με την πανδημία,
που επαίρεται ότι έκανε δημοσιονομική
επέκταση 43 δισ. ευρώ, την τέταρτη παγκο-
σμίως; Έπειτα από έναν χρόνο χάθηκε το
λεφτόδεντρο; Ο κ. Μητσοτάκης κατά το δο-
κούν το ξεραίνει».

Κληθείς να σχολιάσει τη συνάντηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε
ότι «καλό είναι να μειωθεί η ένταση με την
Τουρκία, αλλά καλύτερο είναι να εκμεταλ-
λευτούμε αυτό τον χρόνο για να διαμορφω-
θεί μια εθνική στρατηγική για το Κυπριακό
και τα υπόλοιπα θέματα». Επιπλέον, στον
απόηχο των νέων δεδομένων που δημιουρ-
γεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής υπο-
γράμμισε ότι «η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλ-
λευτεί το πώς αντέδρασε η Ευρώπη έναντι
της Ρωσίας. Πρέπει να καταλάβει ο κ. Ερν-
τογάν ότι αν ποτέ διανοηθεί να δημιουργή-

σει ζήτημα καταπάτησης κυριαρχικών δι-
καιωμάτων χωρών της ΕΕ, θα έχει την ανά-
λογη αντιμετώπιση. Η τουρκική οικονομία
είναι περισσότερο διασυνδεδεμένη με τα
ευρωπαϊκά κράτη απ’ ό,τι η ρωσική».

Για τις εκλογές
Όσον αφορά τις πολιτικές στοχεύσεις

του κόμματος, σημείωσε με νόημα: «Έχου-
με έναν πρωθυπουργό που λέει ότι θέλει
μόνο αυτοδυναμία και κοιτά τις δεύτερες
εκλογές. Εγώ σέβομαι το Σύνταγμα. Στις
πρώτες εκλογές θα δώσω μάχη η παράτα-
ξή μας να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό και να
είναι κυβερνητική δύναμη το σοσιαλδημο-
κρατικό πρόγραμμα». Ενόψει της συνε-

δρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτρο-
πής του κόμματος την Κυριακή, έδωσε το
σύνθημα για ουσιαστική επανεκκίνηση λέ-
γοντας ότι «ξεκινά η αυτοοργάνωση, η πο-
ρεία προς το Συνέδριο που θα γίνει τον
Μάιο και θα εγκαινιαστεί το ψηφιακό κόμ-
μα, μια καινοτομία για τα δεδομένα των ελ-
ληνικών κομμάτων».

ANT.ANT.

Θλίψη για τον θάνατο της πρώην βουλευτού της ΝΔ  Έλσας Παπαδημητρίου

Ο Ανδρουλάκης
«πετροβολά» 
το λεφτόδεντρο

Κριτική στα μέτρα 
της κυβέρνησης από 
τον αρχηγό του ΚΙΝΑΛ
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Χ
ρήσιμα στοιχεία προκύπτουν
από τη δημοσκόπηση της εται-
ρείας Εuroskopia με αντικείμενο
το πώς βλέπουν τη ρωσική ει-

σβολή στην Ουκρανία οι κάτοικοι έξι χω-
ρών της ΕΕ, ανάμεσά τους και οι Έλληνες,
που διεξήχθη για λογαριασμό του Politico. 

Σύμφωνα με αυτή, στην Ελλάδα καταδι-
κάζουμε μεν αλλά και... κατανοούμε τους
λόγους για την επίθεση Πούτιν, όταν Ισπα-
νοί, Ιταλοί, Γάλλοι, Γερμανοί και Ολλανδοί
καταδικάζουν απερίφραστα και χωρίς...
αστερίσκους. 

Συγκεκριμένα, το 60% των Ελλήνων θε-
ωρεί απαράδεκτη την εισβολή όταν στις
υπόλοιπες χώρες το ποσοστό είναι άνω
του 70% (Ιταλία: 71%, Γαλλία: 78%, Γερμανία:
82%, Ισπανία: 86%, Ολλανδία: 88%). Ωστόσο,
υπάρχει το αξιοσημείωτο ποσοστό -και το
μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα κράτη- του
34% των ερωτηθέντων που θεωρεί ότι η
επίθεση είναι απαράδεκτη αλλά δικαιολο-
γημένη. Στις υπόλοιπες χώρες αυτήν τη
θέση ασπάζονται: στην Ιταλία το 19%, στη
Γαλλία το 13%, στη Γερμανία το 11%, στην
Ισπανία το 10% και στην Ολλανδία το μονο-
ψήφιο 9%.

Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε με-
ταξύ 8 και 11 Μαρτίου έδειξε και την «εν
μέρει» υποστήριξη των έξι χωρών που
πήραν μέρος στο αίτημα της Ουκρανίας
να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κα-
θώς πολλοί πιστεύουν ότι το θέμα δεν έχει
ωριμάσει ακόμη και ενώ οι περισσότεροι

ερωτηθέντες έδειξαν συμπάθεια για την
Ουκρανία. Μεγάλη διαφορά στα ποσοστά
υπάρχει στην ερώτηση για την ένταξη της

Ουκρανίας στην ΕΕ, καθώς οι Ισπανοί
(53%) και οι Γερμανοί(63%) απαντούν «ναι
αμέσως», ενώ το 39% των Ελλήνων απαν-

τά «όχι». Το 57% των ερωτηθέντων δήλω-
σε ξεκάθαρα ότι ο συγκεκριμένος πόλε-
μος αποτελεί απειλή και για τις δικές τους
χώρες. 

Ελληνικό «ναι» στον ευρωστρατό
H Ελλάδα, λόγω και των απειλών που

δέχεται εξ Ανατολών, έχει το υψηλότερο
ποσοστό ανάμεσα στις χώρες που συμ-
μετείχαν υπέρ της δημιουργίας ενός ευ-
ρωστρατού, με τη Γαλλία που ηγείται αυ-
τής της προσπάθειας εδώ και χρόνια και
την Ισπανία να ακολουθούν. 

Συγκεκριμένα, «ναι στον ευρωστρατό»
είπε το 63% των Ελλήνων και ακολουθούν
Γάλλοι και Ισπανοί με 51%, ενώ το χαμη-
λότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ολ-
λανδία με μόλις 27%!

Μεγάλη δημοσκόπηση του
Politico σε έξι ευρωπαϊκές
χώρες για την εισβολή 
στην Ουκρανία

Κοινό βηματισμό αναζητά ο ευρωπαϊκός Νότος απέναντι στο κύμα ακρίβειας
Γράφει ο Σπύρος Μουρελάτος

Απαρχή αξιοσημείωτων ζυμώσεων, πιθανότατα
και σημαντικών συγκλίσεων, σηματοδοτεί η ση-
μερινή άτυπη μάζωξη των ηγετών του ευρω-
παϊκού Νότου, καθ’ όσον ο πόλεμος στην Ου-
κρανία θέτει υπαρξιακής φύσεως διλήμματα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινό έδαφος προκειμένου να μεγιστοποι-
ηθεί η πίεση προς τις Βρυξέλλες, ώστε να απο-
φασιστούν εγκαίρως ισχυρά αλλά και πειστικά
αντίβαρα στο άνευ προηγουμένου ράλι των τι-
μών των καυσίμων διεθνώς ελέω της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία, αναζητούν στη Ρώ-
μη οι τέσσερις πρωθυπουργοί των χωρών του
ευρωπαϊκού Νότου, Μάριο Ντράγκι, Πέδρο
Σάντσεθ, Αντόνιο Κόστα και Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στο σημερινό
ραντεβού εξ αποστάσεως λόγω του κορονοϊού
που τον ταλαιπωρεί. Μολονότι το ραντεβού κλείστηκε...
αυθορμήτως στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου των Βερ-
σαλλιών την προηγούμενη εβδομάδα, η κρισιμότητα των
στιγμών αλλά και τα βαρυσήμαντα ζητήματα, στα οποία οι
Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να εξεύρουν λύσεις, καθι-
στούν το... κουαρτέτο του Νότου, πιθανότατα και με την

προσθήκη της Γαλλίας με την οποία φαίνεται πως υπάρχει
συναντίληψη σε ζητήματα όπως το reprofiling του νέου

Συμφώνου Σταθερότητας, υπολογίσιμο
πόλο στις έντονες ενδοευρωπαϊ-

κές ζυμώσεις.
Με την Κομισιόν να επι-

χειρεί να συγκεράσει σε
μια ρεαλιστική και άμεσα
εφαρμόσιμη φόρμουλα τις

διάφορες προτάσεις που
έχουν κατατεθεί τις προηγούμε-
νες μέρες και εβδομάδες σχε-

τικά με την αποτελεσματική
ανακούφιση νοικοκυριών
και επιχειρήσεων που
στενάζουν κάτω από το

βάρος της δυσθεώρητης
αύξησης των καυσίμων και των

ειδών πρώτης ανάγκης, Ελλάδα, Ιτα-
λία, Ισπανία και Πορτογαλία μοιάζουν να συμ-

φωνούν πως η ΕΕ, πέραν του μεσοπρόθεσμου στόχου της
ενεργειακής αυτάρκειας και της απεξάρτησής της από τη
Ρωσία, οφείλει να δράσει εδώ και τώρα προκειμένου να μη
διασαλευτεί η κοινωνική συνοχή σε τέτοιον βαθμό ώστε να
δοθεί ζωτικός χώρος σε ακραίες λαϊκιστικές δυνάμεις.

Καίτοι η συνάντηση είναι άτυπη και δεν αναμένεται να εκ-
δοθεί κείμενο διακήρυξης, είναι κάτι παραπάνω από σαφές

πως οι τέσσερις πρωτεύουσες του Νότου συμφω-
νούν πως θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις

στη λειτουργία της διεθνούς αγοράς των καυ-
σίμων ώστε να σταματήσουν οι στρεβλώσεις
που οδηγούν σε παράλογες αυξήσεις, κα-
θώς και να δημιουργηθεί ο απαραίτητος δη-
μοσιονομικός χώρος για ουσιαστικές πα-

ρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο έξι σημείων του

Κυριάκου Μητσοτάκη, τμήμα του οποίου έχει
ήδη προκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, βρίσκεται στην αιχμή του ευρωπαϊκού
διαλόγου για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής και οικονομικής κρίσης, ενώ βρίσκει

κατά πληροφορίες πρόσφορο έδαφος και
στις προσεγγίσεις των λοιπών ηγεσιών του ευ-

ρωπαϊκού Νότου. Προς επίρρωσιν των προανα-
φερθέντων, δε, η κοινή πρόταση των κρατών της Ιβη-

ρικής Χερσονήσου Ισπανίας και Πορτογαλίας για παρέμβα-
ση στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της επιβο-
λής πλαφόν 180 ευρώ στη χονδρική τιμή της μεγαβατώρας.
Από κοντά και η πρόταση της Ιταλίας για θέσπιση ανώτατης
τιμής του φυσικού αερίου.

«Ρωσόφιλοι» οι  Έλληνες,
αλλά καταδικάζουν Πούτιν 
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Κ
αθώς πλησιάζει η «ώρα μη-
δέν» για την Οδησσό, το ιστο-
ρικό λιμάνι της Ουκρανίας
στον Εύξεινο Πόντο που βρί-

σκεται υπό ρωσικό ναυτικό αποκλεισμό,
σε στάση πληρωμών φαίνεται ότι οδεύει η
Ρωσία μετά τις εξοντωτικές οικονομικές
κυρώσεις της Δύσης.

Η Μόσχα έδωσε χθες διαταγή να κατα-
βληθούν τόκοι ύψους 117 εκατ. δολαρίων
για ομόλογα που έχει εκδώσει σε δολάρια,
αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο αν θα διεκ-
περαιωθεί, καθώς η αμερικανική τράπεζα
που τη χειρίζεται δεν έχει απαντήσει αν θα
εκτελεστεί η εντολή σε άλλο νόμισμα πλην
του δολαρίου. Ως εκ τούτου, διεθνείς οίκοι
αξιολόγησης προειδοποιούν ότι στην περί-
πτωση πληρωμής σε οποιοδήποτε άλλο νό-
μισμα, όπως σε ρούβλια, θα πρόκειται για
πτώχευση της Ρωσίας.

Υπάρχει πάντως περίοδος χάριτος 30
ημερών μέσα στην οποία η Ρωσία μπορεί
να καταβάλει τις πληρωμές σε δολάρια,
αν και όλα δείχνουν πως επίκειται τεχνική
πτώχευση, δηλαδή αναγκαστική στάση
πληρωμών, στην οποία εξωθείται μια χώ-
ρα όταν διαθέτει μεν τα αναγκαία κεφά-
λαια αλλά ανεξάρτητοι παράγοντες (όπως

οι δυτικές κυρώσεις) εμποδίζουν την κα-
ταβολή τους στους πιστωτές.

Περικυκλωμένη η Μαριούπολη
Στο πολεμικό μέτωπο όλα τα βλέμματα

είναι στραμμένα στην Οδησσό, καθώς
ρωσικά πλοία σφίγγουν τον κλοιό, με τον
ουκρανικό στρατό και τους κατοίκους να
προετοιμάζονται για μια μεγάλη ναυτική
απόβαση. 

Σειρήνες ηχούν από χθες προειδοποι-
ώντας τους πολίτες για αεροπορικές επι-
δρομές, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο
για εκρήξεις στο παραλιακό μέτωπο.

Πιο δυτικά, στη θάλασσα του Αζόφ, η
μαρτυρική Μαριούπολη είναι περικυκλω-
μένη μέρες τώρα από ρωσικά στρατεύμα-
τα. Υπό συνεχείς βομβαρδισμούς 400.000
άνθρωποι είναι παγιδευμένοι χωρίς τρε-
χούμενο νερό και θέρμανση, ενώ τα τρό-
φιμα και τα φάρμακα εξαντλούνται.

Ανάσα ανακούφισης για τη δοκιμαζό-
μενη πόλη είναι το γεγονός ότι τα υπόγεια
του θεάτρου, όπου είχαν καταφύγει πάνω
από 1.000 άμαχοι, ανάμεσά τους πολλά
παιδιά, άντεξαν στον ρωσικό βομβαρδι-
σμό και δεκάδες άνθρωποι βγήκαν χθες
σώοι από τα συντρίμμια.

Οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών
είπαν ότι πάνω από 7.000 Ρώσοι στρατιώτες
έχουν σκοτωθεί στις μάχες στην Ουκρανία,
ενώ πολεμικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η
ρωσική επίθεση φτάνει σε σημείο κορύφω-
σης, καθώς αντιμετωπίζει μεγάλες καθυ-
στερήσεις χωρίς ουσιαστικά οφέλη έπειτα
από 22 μέρες πολέμου.

«Εγγυήτρια η Τουρκία»
«Οι ελπίδες για κατάπαυση του πυρός

έχουν αυξηθεί λίγο παραπάνω», είπε ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου μετά την επίσκεψή του σε
Ρωσία και Ουκρανία. Ο Ουκρανός υπουρ-
γός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δή-
λωσε ότι «η Τουρκία είναι ανάμεσα στις
χώρες που επιθυμούμε ως εγγυήτριες»,
στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας
εκεχειρίας με τη Μόσχα.

Ώρα μηδέν 
για Οδησσό 
και ρωσική 
οικονομία

Το Ναυτικό ετοιμάζεται 
για τη μεγάλη απόβαση, 
την ίδια στιγμή που η Μόσχα
πάει για τεχνική πτώχευση

Διπλωματικό μυστήριο
η πτήση Λαβρόφ
Μυστήριο επικράτησε χθες με
την πτήση του Ρώσου υπουργού
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
προς το Πεκίνο, ένα ταξίδι το
οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ,
καθώς στα μισά της διαδρομής το
αεροσκάφος επέστρεψε στη Μό-
σχα. Όπως ανέφε-
ρε η γερμανική
εφημερίδα «Bild»,
«ο Λαβρόφ ήθελε
πραγματικά να με-
ταβεί στη μεγάλο
σύμμαχο της Ρω-
σίας», τη Λαϊκή Κίνα. Αλλά εν μέ-
σω πτήσης το αεροπλάνο άλλαξε
πορεία πάνω από τη Σιβηρία. «Και
ο κόσμος τώρα διερωτάται: Το Πε-
κίνο αρνήθηκε να δεχτεί τον Λα-
βρόφ ή ο Πούτιν τού έδωσε εντο-
λή να επιστρέψει επειδή η κατά-
σταση είναι εκρηκτική;», γράφει
η «Bild». Την ίδια ώρα, οι σχέσεις
ΗΠΑ - Ρωσίας έχουν πέσει στα
τάρταρα, σε σημείο πολύ χειρότε-
ρο από αυτό που επικρατούσε επί
Ψυχρού Πολέμου. Ο Αμερικανός
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρα-
κτήρισε τον Πούτιν «εγκληματία
πολέμου», δήλωση που προκάλε-
σε την οργισμένη αντίδραση της
Ρωσίας. «Η ρητορική των ΗΠΑ εί-
ναι απαράδεκτη και ασυγχώρη-
τη», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
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Α
υξήσεις στα προϊόντα αρτοποι-
ίας αναμένονται τις επόμενες
μέρες ως συνέπεια της ανοδι-
κής πορείας που παρατηρείται

στην τιμή των σιτηρών από τον πόλεμο
στην Ουκρανία. Οι αυξήσεις αυτές θα φτά-
σουν τα 10 λεπτά στη φραντζόλα του ψω-
μιού και στο 5% με 8% σε άλλα αρτοσκευά-
σματα. Για τις ανατιμήσεις αυτές που θα
προστεθούν ως βάρος στην τσέπη των κα-
ταναλωτών μίλησε στην «Political» o πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλά-
δος Μιχάλης Μούσιος, ο οποίος αρχικά
επικεντρώθηκε στη μεγάλη αύξηση του
κόστους παραγωγής των αρτοσκευασμά-
των από το ανοδικό ράλι στις τιμές της
ενέργειας: «Η ηλεκτρική ενέργεια έχει
σχεδόν τριπλασιαστεί, το ίδιο και το φυσι-
κό αέριο, ενώ έχει σχεδόν διπλασιαστεί
με μια αύξηση 80% το πετρέλαιο. Αναφέ-
ρομαι γενικότερα στην ενέργεια που χρη-
σιμοποιούμε για την παραγωγή προϊόν-
των αρτοποιίας». 

Πανάκριβες οι πρώτες ύλες
Ο κ. Μούσιος μίλησε ακόμη για τις ση-

μαντικές αυξήσεις στις τιμές των πρώ-
των υλών που υπερβαίνουν το 50% και σε
ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε δι-
πλασιασμό της τιμής των πρώτων υλών.
«Αναφέρομαι στα λάδια, στα βούτυρα,

στις μαργαρίνες, στα υλικά συσκευασίας
και σε ό,τι άλλο χρησιμοποιούμε για την
παραγωγή. Η βασικότερη πρώτη ύλη
που είναι τα άλευρα επίσης παρουσιάζει
πολύ μεγάλες αυξήσεις. Στα σκληρά σι-
τηρά το κίτρινο αλεύρι που χρησιμοποι-
ούμε για την ατμοποίηση μέχρι το Γενά-

ρη σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του,
90% αύξηση», σημειώνει και προσθέτει
ότι στα μαλακά σιτηρά «το μαλακό αλεύ-
ρι που χρησιμοποιούμε για την παραγω-
γή του άρτου και άλλων προϊόντων αρτο-
ποιίας και ζαχαροπλαστικής από τη μια
μέρα στην άλλη μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία έχει φτάσει σε
μια αύξηση 60%, με ανοικτό το ενδεχό-
μενο το επόμενο διάστημα να δούμε και
άλλες αυξήσεις στο μαλακό αλεύρι. Αυ-
τό συμβαίνει από την έλλειψη που δημι-
ουργείται. Ως χώρα παράγουμε μόνο το

20% των μαλακών σιτηρών, το υπόλοιπο
το εισάγουμε. Ένα 20% από την Ουκρα-
νία, 10% από τη Ρωσία και 5% από τη
Μολδαβία. Από αυτές που έκλεισαν τα
σύνορα δεν γίνονται εξαγωγές». 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτο-
ποιών Ελλάδος σημείωσε ότι θα μπο-
ρούσαμε να εισάγουμε και από Ρουμα-
νία, Βουλγαρία, Σερβία και Ουγγαρία,
Γαλλία και Γερμανία, αλλά οι αγορές των
Βαλκανίων έχουν κλείσει και δεν εξά-
γουν. «Κρατούν το μαλακό αλεύρι για
δική τους χρήση. Οι χώρες αυτές έχουν
πλεόνασμα για εξαγωγές, γιατί είναι
εξαγωγικές χώρες στα μαλακά σιτηρά,
κρατούν όμως τις ποσότητες για να αυ-
ξηθεί περισσότερο η τιμή. Μια μέρα
πριν από τον πόλεμο είχε 294 δολάρια ο
τόνος στο αλεύρι και σήμερα έχει φθά-
σει στα 450 δολάρια». 

Ο πόλεμος της... φραντζόλας

kpappas817@gmail.com   

Του
Κώστα Παππά

«Οι φούρνοι μπαίνουν μέσα
και κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών τόνισε ότι υπάρχει αδυναμία των αρ-
τοποιών όχι να βγάλουν κάποιο κέρδος αλλά ακόμη και να συνεχίσουν τη λει-
τουργία τους. «Σίγουρα τις επόμενες μέρες θα δούμε μια αύξηση στις τιμές των
προϊόντων άρτου. Η εκτίμηση είναι ότι δεν θα υπερβεί τα 10 λεπτά η αύξηση στη
φραντζόλα του ψωμιού. Θα περιμένουμε μήπως ομαλοποιηθεί η αγορά και καλυ-
τερεύσει η κατάσταση. Σήμερα αρκετοί αρτοποιοί δεν πληρώνουν τις κρατικές ει-
σφορές προκειμένου να έχουν χρήματα να πληρώσουν το ρεύμα και το πετρέλαιο.
Αλλιώς θα κλείσουν τα μαγαζιά τους. Υπάρχουν φαινόμενα σε μεγάλα χωριά που
υπάρχουν τρία αρτοποιεία να λειτουργούν εκ περιτροπής τη μια μέρα ο ένας και
την άλλη ο άλλος για να περιορίσουν τα έξοδα. Ακούω από συναδέλφους να σκέ-
πτονται την αναστολή λειτουργίας των μαγαζιών τους για κάποιο διάστημα γιατί
μπαίνουν μέσα. Ανάλογη αύξηση της τάξεως 5%-8% θα υπάρξει και σε άλλα προ-
ϊόντα αρτοποιίας», σημείωσε ο πρόεδρος των αρτοποιών.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Αρτοποιών Ελλάδος Μιχάλης
Μούσιος μιλάει για την
αύξηση στην τιμή του ψωμιού
μετά την κρίση στην Ουκρανία
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Σ
υγκλονισμένη είναι η τοπική κοι-
νωνία της Τήλου από τη δολοφο-
νία της 29χρονης Ελληνοαμερι-
κανίδας Ειρήνης Σπαντοπανάγου,

με το όνομά της να προστίθεται στην αιμα-
τογραμμένη λίστα των γυναικοκτονιών.
Δράστης ο 34χρονος εν διαστάσει σύζυγός
της, με τον οποίο μόλις πριν από 17 μήνες
είχαν αποκτήσει το πρώτο τους παιδί!

Ο τραγικός επίλογος στη ζωή της
29χρονης κοπέλας γράφτηκε το μεσημέρι
της Κυριακής (13/3), ύστερα από λίγες
ώρες νοσηλείας σε νοσοκομείο στο Λονγκ
Άιλαντ των ΗΠΑ όπου ζούσε. Ωστόσο, όλα
είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο βράδυ,
όταν ο 34χρονος με ένα μαχαίρι τραυμάτι-
σε θανάσιμα την Ειρήνη, ενώ επιτέθηκε
και σε μια 22χρονη κοπέλα που ήταν μαζί
της στο σπίτι. Σύμφωνα με τα αμερικανικά
Μέσα, επρόκειτο για τη σύντροφό του με-
τά τον χωρισμό του από την 29χρονη μητέ-
ρα του παιδιού του.

Σοκαρισμένοι οι γείτονες άκουσαν τις
δυο γυναίκες να καλούν σε βοήθεια προ-
σπαθώντας να αποφύγουν τα χτυπήματα

και τις μαχαιριές του 34χρονου, όμως,
όταν έφτασαν η αστυνομία και το ασθενο-
φόρο το κακό είχε γίνει. Ο 34χρονος, αμέ-
σως μετά, άρχισε να αυτοτραυματίζεται με
το μαχαίρι και τελικά εξέπνευσε κι αυτός
την Τρίτη (15/3), χωρίς να εξηγήσει γιατί
σκόρπισε τον θάνατο και τον τρόμο. Όσον
αφορά την 22χρονη, παραμένει στο νοσο-
κομείο, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο για
τη ζωή της.

Τι είπε η δήμαρχος του νησιού
Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει -ειδι-

κά στην Ελλάδα- ότι η 29χρονη κοπέλα θα
μπορούσε να κινδυνεύσει από τον 34χρο-
νο, καθώς φαίνονταν ότι ζούσε μια ευτυχι-
σμένη ζωή στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.
Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα ενεργό και αγαπη-
τό μέλος της ομογένειας στο Λονγκ Άιλαντ

των ΗΠΑ, ενώ η οικογένειά της δεν διέκο-
ψε ποτέ τους δεσμούς με το νησί του Νοτί-
ου Αιγαίου. Όπως δήλωσε η δήμαρχος της
Τήλου, Μαρία Καμμά, «η τοπική κοινωνία
είναι συγκλονισμένη από την άγρια δολο-
φονία της Ειρήνης Σπαντοπανάγου, την
οποία θυμούνται οι κάτοικοι ως μικρό παι-
δί να επισκέπτεται τακτικά το νησί με τους
γονείς της. Η μητέρα της διατηρεί στενούς
δεσμούς με το νησί, αφού και οι δύο γονείς
της κατάγονται από εδώ». 

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν
την Ειρήνη σήμερα, Παρασκευή 18/3, στον

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στη Νέα
Υόρκη, ενώ γίνεται προσπάθεια να συγκεν-
τρωθούν χρήματα για την ανατροφή του
μωρού που θα μεγαλώσει χωρίς γονείς.

Συγκλονισμένη η Ελλάδα από
τη γυναικοκτονία 29χρονης
ομογενούς στις ΗΠΑ, που είχε
γίνει μάνα πριν από 17 μήνες

Έσπασε το βραχιολάκι ο «ληστής
με το Καλάσνικοφ» Βασίλης Δημάκης

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ, καθώς ο Βασίλης Δημάκης, ο οποίος έχει κα-
ταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 44 ετών για ληστείες, παρά-
νομη οπλοφορία και πλαστογραφία, παραβίασε τους περιορι-
στικούς όρους της άδειάς του από τις φυλακές Κορυδαλ-
λού όπου κρατείται. Ο επονομαζόμενος «ληστής με το
Καλάσνικοφ» πριν από μερικές ημέρες (σσ: στις 15/3) εί-
χε πάρει εκπαιδευτική άδεια, καθώς σπουδάζει στο Πολι-
τικό Τμήμα της Νομικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο
μετά τις 12.00 το μεσημέρι της Πέμπτης, το ηλεκτρονικό βρα-
χιόλι επιτήρησης που του είχε τοποθετηθεί σταμάτησε να εκπέμπει
σήμα και αμέσως κινητοποιήθηκαν η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής
και η Ασφάλεια Αττικής. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Βασίλης Δημάκης είχε πραγμα-
τοποιήσει τρεις φορές απεργία πείνας-δίψας, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα
για εξετάσεις στη σχολή, με την πιο πρόσφατη εξ αυτών να ολοκληρώνεται πριν από λί-
γες ημέρες, ενώ ακόμη και μία ώρα πριν από την εξαφάνιση του ήταν ενεργός στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει κάνοντας αναρτήσεις. Παπ.

Την ώρα που οι αστυνομικοί του Τμήματος
Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής προσπαθούν να
προχωρήσουν -μακριά από τα φώτα της δημο-
σιότητας- την έρευνα για τους αιφνίδιους
θανάτους των τριών κοριτσιών της ίδιας
οικογένειας από την Πάτρα, το μπαράζ
δηλώσεων, «αποκαλύψεων» και
αναρτήσεων ρίχνει νερό στον μύλο
των σεναρίων. Οι πληροφορίες της
«Political» αναφέρουν ότι οι έρευνες
στρέφονται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και
είναι σε κομβικό σημείο, όμως, αυτό δεν σημαί-
νει ότι θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις τις
επόμενες ημέρες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να
διαβιβαστούν στην Εισαγγελία τα αποτελέσματα
από τις τοξικολογικές-ιστολογικές εξετάσεις της
9χρονης Τζωρτζίνας και να ολοκληρωθεί ο κύ-

κλος των καταθέσεων. Αυτό που όλοι περιμέ-
νουν με αγωνία είναι η κατάθεση των γονιών των
τριών κοριτσιών, κάτι που χρονικά δεν μπορεί να

προσδιοριστεί (σσ: ίσως γίνει προς το τέ-
λος της ερχόμενης εβδομάδας). Ύστερα
από σχεδόν έναν μήνα «σιωπής», ο πα-
τέρας των παιδιών τόνισε: «Το δίκιο θα
το βρω όταν τελειώσει όλο αυτό. Και

πιστέψτε με… δεν θα αργήσει. Δεν
μπορείτε να φανταστείτε, ούτε στο 1%, τι

κακό μας έχουν κάνει». Την ίδια ώρα, η αδερ-
φή της μητέρας των κοριτσιών, ανήρτησε στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης: «Ανθρωπιά. Κάτι που
ενώ θεωρείται δεδομένο έχει χαθεί από πολ-
λούς καθαρά για λόγους αυτοπροβολής και ικα-
νοποίησης του εγώ, καταπατώντας κάθε ίχνος
της λέξης». 

Πάτρα: Σε κομβικό σημείο οι έρευνες - Τι λέει ο πατέρας

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Το κορίτσι από 
την Τήλο που
σφαγιάστηκε 
στο Λονγκ Άιλαντ
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Η ώρα της κρίσης έφτασε για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο
οποίος καλείται σήμερα να βρεθεί στο Μεικτό Ορκωτό Δι-
καστήριο προκειμένου να λογοδοτήσει για έναν βιασμό
κατ’ εξακολούθηση και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος
τριών γυναικών.

Η πολυαναμενόμενη δίκη φαίνεται πως θα ξεκινήσει με
τον πρωταγωνιστή απόντα, αφού, σύμφωνα με τον συνή-
γορό του Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο Πέτρος Φιλιππίδης
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν θα βρεθεί
στη δικαστική αίθουσα. Μάλιστα, σημείωσε πως προτίθε-
ται να ζητήσει ολιγοήμερη διακοπή της δίκης προκειμέ-
νου να μπορέσει να εμφανιστεί ο κατηγορούμενος «έστω
και με καροτσάκι».

Ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδι-
κασίας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα φερόμενα ως θύματά
του αλλά και με σειρά δημοφιλών συναδέλφων του που

έχουν κληθεί ως μάρτυρες στη δίκη. Ανάμεσά τους θα βρί-
σκονται οι γνωστές ηθοποιοί Κάτια Δανδουλάκη, Χρύσα
Παππά, Λένα Δροσάκη και Εβελίνα Παπούλια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης παραπέμφθηκε
με βούλευμα σε δίκη από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβού-
λιο. Από τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του τελικά
του ασκήθηκε δίωξη για τρεις υποθέσεις, εκ των οποίων η
πρώτη αφορά βιασμό κατ’ εξακολούθηση που τελέσθηκε
το 2008, ενώ οι άλλες δύο είναι για απόπειρες βιασμού τε-
λεσθείσες το 2010 και το 2014. Μάλιστα, σε δύο από τις πε-
ριπτώσεις φέρεται να χρησιμοποίησε το καμαρίνι του για
να προβεί -όπως καταγγέλλεται- σε ασελγείς πράξεις.

Σοφία Σπίγγου

Του Κώστα Παπαδόπουλου

Α
ντιμέτωποι με δύο παλιούς
γνώριμους ήρθαν το απόγευμα
της Τετάρτης (16/3) οι αστυνο-
μικοί της Δίωξης Ναρκωτικών

που πραγματοποιούσαν έφοδο σε διαμέ-
ρισμα-καβάτζα στα Μελίσσια. Ο λόγος για
έναν 56χρονο και έναν 52χρονο, τα ονό-
ματα των οποίων έχουν κατά το παρελθόν
εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις διακί-
νησης ναρκωτικών.

Αυτό ωστόσο που προκάλεσε μεγάλη
έκπληξη είναι ότι οι δύο συλληφθέντες
φέρεται να επικαλέστηκαν στους αστυνο-
μικούς που τους συνέλαβαν τη συγγενική
τους σχέση με πρώην υπουργό και νυν
βουλευτή της αντιπολίτευσης (πρώτα ξα-
δέρφια). Το εν λόγω πολιτικό πρόσωπο
ουδεμία σχέση έχει με τις έκνομες δρα-
στηριότητές τους, ωστόσο οι Αρχές εκτι-
μούν ότι οι συλληφθέντες ενδεχομένως
να έριξαν μια... ζαριά απελπισίας στην
προσπάθειά τους να διαφύγουν της σύλ-
ληψης. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν έγινε, ενώ
οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών
πέρασαν χειροπέδες και σε έναν 58χρονο
συνεργό τους (το επώνυμο του συγκεκρι-
μένου παραπέμπει επίσης σε πρώην
υπουργό, όμως στη συγκεκριμένη περί-
πτωση επρόκειτο απλώς για συνωνυμία).
Τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής
ομάδας, έχοντας ως προπύργιο ένα δια-
μέρισμα στα Μελίσσια, δραστηριοποιούν-
ταν στη διακίνηση κοκαΐνης, κάνναβης και
μεθαδόνης στα βόρεια προάστια.

Η μεταξύ τους σύμπραξη φαίνεται ότι
έγινε πριν από τουλάχιστον τρεις μήνες,
ενώ μεταξύ άλλων έστησαν και ένα πλή-
ρως εξοπλισμένο εργαστήριο νόθευσης
και επανατυποποίησης ηρωίνης. Από την
αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το κύ-
κλωμα δρούσε κυρίως σε Κηφισιά και
Μελίσσια, ενώ κάθε γραμμάριο κοκαΐνης
πωλούνταν έναντι 20 ευρώ, κάθε γραμμά-
ριο κάνναβης έναντι 3 ευρώ και κάθε φια-
λίδιο μεθαδόνης έναντι 40-50 ευρώ.

Τα ευρήματα των αστυνομικών
Στο σπίτι-καβάτζα εντοπίστηκαν και κα-

τασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και
συγκεκριμένα ηρωίνη συνολικού μεικτού
βάρους 613,6 γραμμαρίων, υγρή μεθαδό-
νη 962 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάννα-
βη 3,3 γραμμαρίων και σκόνη άγνωστης
χημικής συστάσεως 270 γραμμαρίων κα-
τάλληλη για νόθευση ηρωίνης. Οι αστυνο-
μικοί βρήκαν επίσης ένα πιστόλι μάρκας
Zastava με γεμιστήρα και 29 σφαίρες των

6,35mm, ενώ κατέσχεσαν τα τρία κινητά
τηλέφωνα των συλληφθέντων, τα οποία
εστάλησαν για ανάλυση στα Εγκληματο-
λογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Από την προανακριτική έρευνα της
Δίωξης Ναρκωτικών προέκυψε ότι τα μέ-
λη του κυκλώματος προμηθεύονταν τις
ουσίες από μεγαλύτερο dealer, ο οποίος
όμως δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Οι
συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχη-
ματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν την
Πέμπτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών, όπου και πήραν προθεσμία για να
απολογηθούν στον ανακριτή.

Χειροπέδες στα ξαδέρφια
πρώην υπουργού...

Οι δύο συλληφθέντες που
κατηγορούνται για διακίνηση
ναρκωτικών επικαλέστηκαν τη
συγγένειά τους με τον πολιτικό
πάνω στην απελπισία τους

Χωρίς τον πρωταγωνιστή ξεκινάει σήμερα η δίκη Φιλιππίδη

Τζούλια για Μένιο:
«Ήξερε τον κωδικό
στο χρηματοκιβώτιο»

Έπειτα από εννέα αναβολές ξεκί-
νησε στο Μονομελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων της Αθήνας η δίκη του
Μένιου Φουρθιώτη για διακεκριμένη
κλοπή μετά τις καταγγελίες τής άλ-
λοτε φίλης και συνεργάτιδάς του
Τζούλιας Αλεξανδράτου ότι της απέ-
σπασε 200.000 ευρώ από το χρημα-
τοκιβώτιο του σπιτιού της.

«Είχα λήξει τη συνεργασία μου με
τον Φουρθιώτη αρχές καλοκαιριού
του 2010, τον είχα διώξει γιατί είχαν
δημιουργηθεί περίεργα πράγματα.
Όμως αυτός είχε κλειδί του σπιτιού
μου», είπε η Τζούλια Αλεξανδράτου
και περιέγραψε τη στιγμή που διαπί-
στωσε ότι οι περίπου 200.000 ευρώ
είχαν εξαφανιστεί από το σπίτι: «Βλέ-
πω το υπόγειο γεμάτο ρούχα παντού,
εντελώς σκηνοθετημένο, μέχρι και
εσώρουχα, αστείο σκηνικό. Διαπί-
στωσα ότι έλειπε ολόκληρο το χρη-
ματοκιβώτιο. Όλα έσβησαν. Έπαθα το
σοκ τη ζωής μου».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι την κλοπή με
αυτό τον τρόπο μπορούσε να κάνει
μόνο κάποιος που γνώριζε τον κωδι-
κό του χρηματοκιβωτίου. «Το χρημα-
τοκιβώτιο θα έπρεπε κάποιος κοινός
ληστής να το ξεριζώσει. Μόνο αν είχε
κωδικό θα το άνοιγε κάποιος. Είχα
βάλει την ημερομηνία γέννησής μου,
το 1985. Το ήξερε ο Φουρθιώτης».

Σ.ΣΠ.
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Σ
τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν
την καθημερινότητα των πολιτών
αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών σε τηλεο-

πτική συνέντευξη που παραχώρησε στη
δημόσια τηλεόραση.

Ο Κώστας Καραμανλής μίλησε για την
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα
- Πύργος που είχε καθυστερήσει. Οι ερ-
γασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και στα τέλη
του 2023 με αρχές του 2024 θα είναι έτοι-
μος να παραδοθεί στους πολίτες.

Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμο
κατά 83% και στόχος είναι να έχουν ολο-
κληρωθεί η κατασκευή του και οι δοκιμές
τους και να τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα
με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί,
στο τέλος του 2023.

«Εμείς δεν θα εγκαινιάσουμε μουσαμά-
δες, δεν θα μπούμε με κράνη μέσα σε βα-
γόνια που δεν είναι πάνω σε ράγες. Δεν θα
κάνουμε αυτά τα καραγκιοζιλίκια, να μου
επιτρέψετε την έκφραση, που έκανε η
προηγούμενη κυβέρνηση», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά ο υπουργός, αναφερόμενος
στις καθυστερήσεις του έργου που προ-
κάλεσαν οι προσφυγές.

Πειραιάς - αεροδρόμιο σε 50 λεπτά
Το καλοκαίρι θα παραδοθούν και οι

τρεις τελευταίοι σταθμοί της επέκτασης
του μετρό προς τον Πειραιά και θα μπορεί
κανείς να πάει από το μεγαλύτερο αερο-
δρόμιο στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας
σε μόλις 50 λεπτά. Αναφορικά με τη γραμ-
μή 4 του μετρό, υπενθύμισε το μνημόνιο
συνεργασίας του υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών με τον Δήμο Αθηναίων
και τόνισε πως «όχι μόνο θα τηρηθεί το
ισοζύγιο του πρασίνου αλλά θα προσθέ-
σουμε δέντρα». Κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών θα υπάρξουν δυσκολίες στο κέν-
τρο της πόλης και για αυτό τον λόγο ήδη
δρομολογούνται ενέργειες τέτοιες ώστε η
όχληση να καταστεί όσο το δυνατόν δια-
χειρίσιμη, ενώ υπογράμμισε τη δέσμευση
του υπουργείου ότι ο σταθμός των Εξαρ-
χείων θα κατασκευαστεί κανονικά.

Η επέκταση της λεωφόρου Κύμης
Ο υπουργός υπενθύμισε τις αντιδράσεις

που σημειώθηκαν στην κατασκευή σταθ-
μού του μετρό και στην πλατεία της Αγίας
Παρασκευής, εκτιμώντας πως σήμερα

εκείνοι που τότε αντιδρούσαν «χτυπάνε το
κεφάλι τους στον τοίχο» και πρόσθεσε
πως η επέκταση του μετρό στα νότια προ-
άστια σχεδιάζεται ήδη.

Για την Αττική οδό ανέφερε ότι προ-
έχουν αυτήν τη στιγμή η επέκταση της λε-
ωφόρου Κύμης, η οποία έχει ήδη δημο-
πρατηθεί, αλλά και ο σχεδιασμός της κα-
τασκευής της σήραγγας Ηλιουπόλεως και
η αναβάθμιση της λεωφόρου Βουλιαγμέ-
νης, «διαφορετικά η Αθήνα σε δέκα χρό-
νια από τώρα θα είναι απροσπέλαστη»,
συμπλήρωσε.

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε και
στο θέμα των προσφυγών στον διαγωνι-
σμό για την προμήθεια αστικών λεωφο-
ρείων, εκτιμώντας ότι θα έχουμε σύντομα
προσωρινούς αναδόχους, ενώ δεσμεύτη-
κε ότι παρά την ενεργειακή κρίση δεν θα
αυξηθεί το κόστος των εισιτηρίων στα μέ-
σα μαζικής μεταφοράς.

Τα έργα που θα αλλάξουν
το... αύριο των πολιτών

Με καρφιά στην προηγούμενη
κυβέρνηση ο Κώστας
Καραμανλής μίλησε για
τις υποδομές και τις κατασκευές
που μεταμορφώνουν Αθήνα 
και περιφέρεια

Η Diving Status
θέλει την
εκμετάλλευση
της Μαρίνας Ιτέας

Η Diving Status - Fokis Develop-
ment είναι το επενδυτικό σχήμα που
εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εκμε-
τάλλευση της μαρίνας Ιτέας. Στην
πρώτη φάση της διαδικασίας οι σύμ-
βουλοι του ΤΑΙΠΕΔ θα υποβάλουν
μετά την αξιολόγηση την εισήγησή
τους στο ΔΣ του Ταμείου σχετικά με
την πλήρωση των κριτηρίων συμμε-
τοχής.

Ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ αφορά
την παραχώρηση του δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του
λιμένος και του δικαιώματος χρήσης,
λειτουργίας, διαχείρισης και εκμε-
τάλλευσης της μαρίνας Ιτέας για του-
λάχιστον 40 χρόνια. Η μαρίνα Ιτέας
βρίσκεται στη θέση «Μαρίνα» του
κόλπου της Ιτέας και καταλαμβάνει
επιφάνεια 26.000 τμ. Έχει δυνατότη-
τα ελλιμενισμού 146 σκαφών μικρού
και μεσαίου μεγέθους, ενώ προβλέ-
πονται 60 θέσεις σκαφών στη χερ-
σαία ζώνη.

Η χερσαία επιφάνεια της μαρίνας
Ιτέας καλύπτει έκταση 24.700 τμ και
σήμερα η μαρίνα είναι λειτουργική
και φιλοξενεί μικρό αριθμό σκαφών
αναψυχής. Η αξιοποίησή της θα ανα-
δείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της περιοχής, καθιστώντας την Ιτέα
σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη
του ποιοτικού θαλάσσιου τουρισμού.

H Diving Status, με πάνω από 40
χρόνια εμπειρίας, ιδρύθηκε στην Ελ-
λάδα το 1976, εστιάζοντας στην πα-
ροχή υποθαλάσσιων εμπορικών κα-
ταδυτικών υπηρεσιών για τη ναυτιλία
και τη βιομηχανία πετρελαίου και
φυσικού αερίου.

Ρ.Σ.
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α βήματα για την ελευθερία κινή-
σεων που όλοι θέλουμε γίνονται
ξανά αργά και σταθερά. Τα μέλη
της Επιτροπής συζήτησαν εκτε-

νώς την επιδημιολογική εικόνα της χώρας
και βλέπουν μεν μικρή αύξηση κρουσμά-
των, όμως δεν πιέζεται το ΕΣΥ σε κανένα
σημείο της επικράτειας. 

Ωστόσο το 72% των νοσηλευόμενων είναι
60 ετών και άνω. Το επίμαχο θέμα των
σελφ τεστ στα σχολεία και η επιθυμία να γί-
νει ένα τη βδομάδα αντί για δύο που είναι
σήμερα πάει για την επόμενη εβδομάδα
και γιατί οι ειδικοί θέλουν να παρακολου-
θήσουν την πορεία της επιδημίας και γιατί
τα πέντε σελφ τεστ των επόμενων εβδομά-
δων έχουν ήδη δοθεί από τα φαρμακεία.

Η σκέψη είναι πως ναι μεν η Όμικρον 2

είναι υπερμεταδοτική, όμως δεν γεμίζει τις
MEΘ, όπως γινόταν με τη Δέλτα ή με το κο-
κτέιλ Δέλτα και Όμικρον.

Τα τεστ στα σχολεία
Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανι-

κής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας
στο δελτίο του Star, είπε πως θα έβρισκε
πρόωρη τη μείωση των σελφ τεστ στα
σχολεία.

«Καλό είναι να περιμένουμε μέχρι το τέ-
λος του μήνα για να συζητήσουμε τέτοιου
είδους εξελίξεις. Είναι άτοπο να συζητάμε
αυτή τη στιγμή μείωση των τεστ όχι μόνο
στα σχολεία αλλά και γενικότερα, όπως η
άρση των πιστοποιητικών εμβολιασμού». 

Ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου
«Παπανικολάου» Νίκος Καπραβέλος είπε
στο ΜEGA: «Διαχειριζόμαστε τη νόσο, δεν
έχουμε πίεση, οι διασωληνωμένοι που εί-
ναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο είναι
πάρα πολύ λίγοι. Αυτό που βλέπουμε σε
όλον τον κόσμο είναι πως η πανδημία δεν
λέει να κοπάσει, η ανησυχία είναι μήπως
προκληθεί νέο κύμα από την υπεραισιοδο-

ξία μας και από τη χαλάρωση». Παράλληλα
εκτίμησε ότι η πλειοψηφία των διασωλη-
νωμένων είναι με Όμικρον 2. 

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μι-
λώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι η εικόνα πως
16.000 ασθενείς χρειάζονταν ΜΕΘ και δεν
είχαν πρόσβαση είναι ψευδής και αυτή τη
στιγμή υπάρχουν 300 κενές κλίνες ΜΕΘ
Covid, ενώ παρά την αύξηση των κρουσμά-
των δεν παρατηρείται πίεση στο ΕΣΥ.

Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε πως, σύμφωνα
και με τον ΠΟΥ, το τέστινγκ θα πρέπει να
παραμείνει, απλώς έχει αποφασιστεί τα
τεστ στη χώρα να είναι πιο στοχευμένα.

Μιλώντας στο συνέδριο του «Econo-
mist», o υπουργός Υγείας εξήρε μεταξύ
άλλων την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τόσο
στα εμβόλια όσο και στις θεραπείες. Επί-
σης επισήμανε ότι στα νοσοκομεία της χώ-
ρας έχει φανεί τις τελευταίες μέρες μια μι-
κρή αύξηση. 

Ανέβηκαν στα 24.256 τα κρούσματα
Χθες, Πέμπτη, καταγράφηκαν στη χώρα

24.256 νέα κρούσματα (500 περίπου πε-

ρισσότερα από χθες) και 59 νέοι θάνατοι.
Οι διασωληνωμένοι είναι 348, οι 224 από
αυτούς ανεμβολίαστοι. 

Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Πάνος
Παπανικολάου μίλησε στο Star για 30% αύ-
ξηση στις εισαγωγές ασθενών στην Αττική,
ενώ αυξήθηκαν τις τελευταίες δυο τρεις
μέρες και οι διασωληνώσεις. 

Xθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τη συγκρότη-
ση Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων στα
πρότυπα του CDC, με επικεφαλής τον κα-
θηγητή Ηλία Μόσιαλο, στο οποίο συμμε-
τέχουν κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες
παγκοσμίου κύρους, με στόχο τη μεταφο-
ρά τεχνογνωσίας και βέλτιστων επιστημο-
νικών πρακτικών σε θέματα δημόσιας
υγείας στην Ελλάδα.

Οι ειδικοί ανησυχούν 
με την υπερμετάδοση 
της Όμικρον 2, που όμως
ευτυχώς δεν πιέζει τις ΜΕΘ

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Ιδού το σχέδιο νόμου που παρουσίασε στους πρυτάνεις η Κεραμέως
Η αναβάθμιση του ΔΟΑΤΑΠ, η ανάδειξη της Εθνικής

Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) σε
αρμόδιο όργανο για τη συστηματική αξιολόγη-
ση των Προγραμμάτων Σπουδών και η επίμα-
χη αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη εί-
ναι τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που παρουσία-
σε στους πρυτάνεις η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως. Την ερχόμενη εβδομάδα, η
υπουργός θα έχει συναντήσεις με τους τομε-
άρχες Παιδείας των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενώ
στα τέλη του μήνα εκπνέει η προθεσμία υποβολής των
προτάσεων από τις διοικήσεις των ΑΕΙ για συγχωνεύσεις

και καταργήσεις τμημάτων. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται
εκτελεστικός διευθυντής των ΑΕΙ (μάνατζερ), ο
οποίος μπορεί να προέρχεται από προσωπικό του
ιδρύματος ή άλλου δημόσιου φορέα, και επεκτεί-
νεται ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοι-
τητών με την ίδρυση Μονάδας Πρακτικής Άσκη-
σης σε κάθε ΑΕΙ. Σε επίπεδο φοιτητών, στο τρα-
πέζι έχει πέσει η πρόταση όσοι το επιθυμούν,
εκτός από τα μαθήματα που θα παρακολουθούν
στο τμήμα επιτυχίας τους, να παρακολουθούν και

από άλλα τμήματα και να υπάρχει δυνατότητα μετακίνη-
σης μεταξύ ομοειδών τμημάτων. 

Το υπουργείο σκοπεύει να εντάξει στην καθημερινότη-

τα των πανεπιστημίων και την εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση, ασχέτως περιοριστικών μέτρων, δίνοντας την ευκαι-
ρία στα τμήματα να αποφασίζουν αν επιθυμούν διά ζώ-
σης ή εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Ταυτόχρονα, τα ιδρύματα θα αποκτήσουν αυτονομία ως
προς την ίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με από-
φαση της Συγκλήτου, με πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ,
ενώ θα αποφασίζουν και για το κόστος λειτουργίας και τα
τέλη φοίτησης σε αυτά. 

Πολύ πιθανό τα ιδρύματα να έχουν τον τελευταίο λόγο
για το διδακτικό προσωπικό που απασχολούν και την
αμοιβή του, χωρίς περιορισμούς.

Εύη Πανταζοπούλου

Φόβος για
νέο κύμα
λόγω
χαλάρωσης
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Τ
η θλίψη και την αγωνία της για
τον επιθετικό πόλεμο που διεξά-
γεται εις βάρος της Ουκρανίας
εκφράζει με ανακοινωθέν της η

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
που συνήλθε αυτή την εβδομάδα υπό την
προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Στο ανακοι-
νωθέν της η ΔΙΣ τονίζει ότι ο πόλεμος δεν
μπορεί ποτέ να είναι λύση σε οποιεσδή-
ποτε ανθρώπινες διαφορές, όσο σημαντι-
κές και αν είναι. 

Συνεργασία
Παράλληλα, επισημαίνει πως η Εκκλη-

σία της Ελλάδος, σε αγαστή συνεργασία
με το αρμόδιο υπουργείο Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, έχει ήδη θέσει δομές της
Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων στη
διάθεση της Πολιτείας για τη φιλοξενία
Ουκρανών προσφύγων, ιδίως παιδιών και
ασυνόδευτων ανηλίκων. «Τα μέλη της ΔΙΣ
διαπιστώνουν ότι όσα συμβαίνουν στην
Ουκρανία φανερώνουν την αποτυχία μας
ως ανθρώπων και ειδικότερα ως χριστια-
νών να ζούμε μέσα στην ειρήνη που μας
άφησε ο Χριστός», σημειώνεται στο ανα-
κοινωθέν.

Η ΔΙΣ καλεί επίσης σε πανστρατιά προ-
σευχής τους πιστούς εναντίον του πολέ-
μου, επισημαίνοντας: «Η ΔΙΣ, όπως έκανε
στο παρελθόν κατά τον πόλεμο και τη βίαιη
εισβολή στη Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο
κ.λπ. τονίζει ότι και στην περίπτωση της ει-
σβολής στην Ουκρανία ο πόλεμος δεν μπο-
ρεί ποτέ να είναι λύση σε οποιεσδήποτε αν-
θρώπινες διαφορές, όσο σημαντικές και αν
είναι, σε κοινωνικό, εθνικό ή παγκόσμιο
επίπεδο και για αυτό καλεί σε πανστρατιά
προσευχής για τους πολέμους».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αγαστή
συνεργασία με το υπουργείο Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, καθώς ο Αρχιεπί-
σκοπος Ιερώνυμος από την πρώτη στιγμή
έθεσε τις δομές της Αρχιεπισκοπής στη
διάθεση της Πολιτείας. 

Φιλοξενία προσφύγων
Συγκεκριμένα στο ανακοινωθέν αναφέ-

ρονται τα εξής: «Η Εκκλησία της Ελλάδος,
σε αγαστή συνεργασία με το αρμόδιο
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
έχει ήδη θέσει δομές της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής και Ιερών Μητροπόλεων, ξενώνες
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρεί-
ας “Συνύπαρξις” και του Φιλανθρωπικού
Οργανισμού “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” σε όλη την Ελ-
λάδα στη διάθεση της Πολιτείας για τη φι-

λοξενία Ουκρανών προσφύγων, ιδίως
παιδιών και ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώ
ταυτόχρονα πολλές Ιερές Μητροπόλεις σε
συνεργασία με φιλανθρωπικές οργανώ-
σεις και φορείς προβαίνουν σε συγκέν-
τρωση ανθρωπιστικού υλικού». 

Επιστολή Ιερωνύμου 
στον Μόσχας Κύριλλο

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ενημέρω-
σε επίσης τα μέλη της ΔΙΣ για τις επιστο-
λές τις οποίες απέστειλε προς τον Μητρο-
πολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.
Επιφάνιο τη 2α Μαρτίου και προς τον Πα-
τριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Κύ-
ριλλο την 4η Μαρτίου.

Στην επιστολή του προς τον Ρώσο προ-
καθήμενο, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
ζητά από την Εκκλησία της Ρω σίας να αντι-

σταθεί στα πολεμικά σχέδια των κοσμικών
ηγετών, επισημαίνοντας μάλιστα πως η
προσωπική παρέμβαση του Πατριάρχη θα
αποβεί καταλυτική για την κατάπαυση του
πολέμου και την απόσυρση των ρωσικών
στρατευμάτων από την Ουκρανία. Στην επι-
στολή του ο προκαθήμενος της Εκκλησίας
της Ελλάδος σημειώνει μεταξύ άλλων: «Αι
συνεχείς επιθέσεις και τα αλλεπάλληλα
κύματα βομβαρδισμών, αποφάσει και εν-
τολή της ρωσικής ηγεσίας, καθιστώσι την
ουκρανικήν γην, ημέρα τη ημέρα, “τόπον
βασάνου”, αφάτου θλίψεως εκ των επισυμ-
βάντων θανάτων και ερειπίων. Δυστυχώς,
ουχί μόνον ο λαός διώκεται, αλλά και ζωτι-
καί υποδομαί, ιστορικά κτίρια, μνημεία πο-
λιτισμού, ακόμη και Ιεροί Ναοί, ως ο Ορθό-
δοξος Καθεδρικός Ιερός Ναός του Χαρκό-
βου, καταστρέφονται».

Ο Αρχιεπίσκοπος σημειώνει ακόμα
στην επιστολή του ότι η Εκκλησία της Ελ-
λάδος υψώνει φωνή διαμαρτυρίας: «Υπέρ
πάντων των, ως μη ώφειλε, θυμάτων του
πολέμου και υπέρ πάντων των διωκομέ-
νων. Θρηνεί δι’ όσους εθανατώθησαν, αλ-
λά και δι’ όσους εισέτι δοκιμάζονται και
διώκονται εκ της κακότητος, της μισαλλο-
δοξίας και της βαρβαρότητος, αίτινες
προέρχονται, δυστυχώς, ουχί εξ αλλοπί-
στων, αλλ’ εξ ομοδόξων χριστιανών».
Κλείνοντας την επιστολή του προς τον Πα-
τριάρχη Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώ-
νυμος σημειώνει την αδήριτη ανάγκη σε
αυτές τις κρίσιμες ώρες του πολέμου να
επιβεβαιωθεί η αυτοσυνειδησία της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας ως του ενός και αδι-
αίρετου Σώματος του Χριστού. Με αυτό
τον τρόπο, σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιε-
ρώνυμος, η Ορθόδοξη Εκκλησία θα ανα-
δειχθεί ως ο γνησιότερος και ισχυρότερος
ειρηνοποιός παράγοντας μεταξύ του ου-
κρανικού και του ρωσικού λαού. 

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Ο πόλεμος δεν λύνει διαφορές

Θλίψη και αγωνία 
στο ανακοινωθέν της ΔΙΣ, 
που συνήλθε αυτή 
την εβδομάδα υπό την
προεδρία του Αρχιεπισκόπου



Νότιο Αιγαίο

Συζήτηση με Τσαγκαλίδη για τα
«διαχειριστικά σχέδια βοσκής»

Τα «διαχειριστικά σχέδια βοσκής», που απασχολούν αγρό-
τες και κτηνοτρόφους των νησιών του Νότιου Αιγαίου, συζή-
τησε ο πρόεδρος του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου
και εντεταλμένος στον πρωτογενή τομέα Φιλήμονας Ζαννετί-
δης με τον υπηρεσιακό γραμματέα του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Δημήτρη Τσαγκαλίδη. Αίτημα της περιφέρει-
ας είναι «να αρθούν το συντομότερο δυνατό τα προβλήματα
που υπάρχουν στα εν ισχύι “διαχειριστικά σχέδια βοσκής”,
έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και να ξε-
περαστούν τα δημοσιονομικά θέματα που υπάρχουν».

Θεσσαλία

Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας Μηλέας Ελασσόνας

Στην αντιπλημμυρική προστασία περιοχών της Μηλέας
Ελασσόνας στοχεύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως δήλω-
σε ο οικείος περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο. Η απόφαση του περιφερειάρχη προ-
έκυψε μετά την επιτόπια αυτοψία των Τεχνικών Υπηρεσιών
της περιφέρειας και την καταγραφή των αναγκών και σχετι-
κή εισήγηση. Σημειώνεται ότι η περιφέρεια σε περιοχές της
Ελασσόνας έχει να επιδείξει έργο συνολικού προϋπολογι-
σμού 2 εκατ. ευρώ.

Με την εγκατάσταση του αναδόχου, αρχίζουν οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης του Πα-

νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίου). Το έργο χρηματοδοτείται με 6,5 εκατ. ευρώ

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 Δυτικής Ελλάδας και υλοποιείται σε συνεργασία με

το υπουργείο Υποδομών και την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ που είναι ο φορέας υλοποίησης.

Το σχέδιο προβλέπει την αναβάθμιση τεσσάρων κτιρίων του νοσοκομείου. Ειδικότερα:

• Οικοδομικές εργασίες

• Κατασκευή θερμοπρόσοψης στις εξωτερικές επιφάνειες των θερμαινόμενων χώρων

• Αντικατάσταση της στεγάνωσης και προσθήκης θερμομόνωσης στα δώματα δύο κτιρίων Β και C.

• Αντικατάσταση του συνόλου των εξωτερικών πεπαλαιωμένων κουφωμάτων τριών κτιρίων από

σύγχρονα με θερμομονωτικές ιδιότητες.

«Το έργο που έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία και σημαντικό ενεργειακό αποτύπωμα, καθώς η

μείωση στο κόστος ενέργειας υπολογίζεται στο 40%, δίνει υπεραξία στη βιωσιμότητα του νοση-

λευτικού ιδρύματος και γενικότερα των δημόσιων δομών υγείας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Νε-

κτάριος Φαρμάκης.

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων σε χώρους ανε-
ξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στις ΠΕ
Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας προχωρά η Πε-
ριφερειακή Αρχή Πελοποννήσου, μετά την έναρξη
λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας αστι-
κών στερεών απορριμμάτων στην Παλαιοχούνη Αρ-
καδίας. Όπως ενημερώνει ο οικείος περιφερειάρ-
χης Παναγιώτης Νίκας με έγγραφό του προς όλους
τους δήμους (Τρίπολης, Βόρειας και Νότιας Κυνου-
ρίας), το οποίο κοινοποιείται και στις κατά τόπους
αστυνομικές και πυροσβεστικές Αρχές, είναι «ρητή
υποχρέωση η μεταφορά των απορριμμάτων σας στη
μονάδα Παλαιοχούνης Αρκαδίας». Προς τούτο, «θα
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι -και αυτονόητα η επι-
βολή προστίμων- των περιβαλλοντικών υπηρεσιών
της περιφέρειας στους ΧΑΔΑ για την αποτροπή
απόθεσης απορριμμάτων σε αυτούς. Σύντομα θα
προχωρήσει και η ανάθεση μελετών για αποκατά-
σταση των ΧΑΔΑ αυτών», καταλήγει το επείγον έγ-
γραφο της Περιφερειακής Αρχής.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πύργος

Εφ’ όλης της ύλης 
συζήτηση με Αμυρά

Θέματα προστασίας περιαστικών δασών καθώς
και επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων
συζήτησε ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης
Αντωνακόπουλος με τον υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Αμυρά,
καθώς πλησιάζει η αντιπυρική περίοδος.
Σημειώνεται ότι ο δήμαρχος, πριν από τη
συνάντηση, είχε αποστείλει ενημερωτική
επιστολή προς το υπουργείο σχετικά με την
προστασία των δασών στο βουνό του Κατακόλου,
καθώς και στις δασικές περιοχές στη Σπιάντζα
και τον Άγιο Ηλία. Ταυτόχρονα, στην ίδια
συνάντηση συζητήθηκε και «η μη αναπτυξιακή
δυνατότητα όλης της παραλιακής ζώνης του
Δήμου Πύργου εξαιτίας του προεδρικού
διατάγματος που περιλαμβάνει όλο τον άξονα
από το Κατάκολο μέχρι την Κυπαρισσία». Όσον
αφορά το δεύτερο θέμα, «υπάρχουν έντονες
διαφωνίες για το συγκεκριμένο προεδρικό
διάταγμα, καθώς εμπεριέχει ισχυρούς
περιορισμούς οι οποίοι ακυρώνουν την
αναπτυξιακή δυνατότητα της περιοχής», δήλωσε
ο δήμαρχος, ενώ ο υφυπουργός δεσμεύτηκε να
επισκεφτεί την επίμαχη περιοχή.
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Δυτική Ελλάδα

Ξεκίνησαν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΓΝΠ

Πελοπόννησος

Όχι απορρίμματα σε
παλιούς ΧΑΔΑ Αργολίδας,
Αρκαδίας και Κορινθίας



Τ
η χρηματοδότηση ειδικού μαζικού
προγράμματος στειρώσεων, ύψους 5
εκατ. ευρώ, για τα αδέσποτα ζώα συν-

τροφιάς, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Η
νέα αυτή παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο
του προγράμματος «Άργος» του ειδικού
χρηματοδοτικού εργαλείου μέσω του οποί-
ου ενισχύονται οι δήμοι όλης της χώρας,
προκειμένου να υλοποιήσουν το νέο πλαίσιο
για την ευζωία και την προστασία των ζώων
συντροφιάς.

Το πρόγραμμα «Άργος» έχει πριμοδοτη-
θεί με το συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ
από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του
υπουργείου Εσωτερικών, για να ενισχύσει
τους δήμους ώστε να αποκτήσουν τις απα-
ραίτητες υποδομές και να ανταποκριθούν
στις νέες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει
ως προς τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς. Τώρα, λοιπόν, θα διατεθούν 5

εκατ. ευρώ για κάθε είδους δαπάνη που
αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συν-
τροφιάς, 5 εκατ. ευρώ για την προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού και 30 εκατ. ευρώ
για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
καταφυγίων, σύμφωνα με τις αυστηρές προ-
διαγραφές του νέου νόμου.

Όπως σημειώνεται, έχει ήδη δρομολογη-
θεί η έκδοση από τα υπουργεία Εσωτερικών
και Οικονομικών, κοινής υπουργικής από-
φασης για πρόσθετη μόνιμη στήριξη των δή-
μων σε ετήσια βάση για όλες τις λειτουργικές
τους δαπάνες, όπως περισυλλογή, σίτιση,
σήμανση και εν γένει κτηνιατρική φροντίδα
των αδέσποτων ζώων. Τέλος, μπαίνει σε λει-
τουργία, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, η πλατφόρμα για το εθνικό μη-
τρώο ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανο-
μένης της πανελλήνιας πλατφόρμας υιοθε-
σίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ενημέρωση 
για το κόστος

Το εξαιρετικά οξύ πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζουν οι Δη-
μοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης λόγω της
τρομακτικής αύξησης του
ενεργειακού κόστους εξέθε-
σε το προεδρείο της ΕΔΕΥΑ
στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ και
δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης τόνισε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
ΔΕΥΑ λόγω της τεράστιας και συνεχούς αύξησης του ενεργειακού κόστους λειτουργίας τους
είναι εξαιρετικά μεγάλο, καθώς έχουν ήδη σωρευτεί χρέη αφού δεν πληρώνονται οι λογα-
ριασμοί. Ακόμη επεσήμανε ότι «ή θα πρέπει να μετακυλίσουμε ένα τεράστιο κόστος στους
καταναλωτές ή να κλείσουμε». Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «όταν γίνεται
μη βιώσιμο το λειτουργικό κόστος, δύο κίνδυνοι ελλοχεύουν. Ο ένας είναι να δούμε μετακυ-
λήσεις σημαντικών αυξήσεων στην τιμή του νερού και στον καταναλωτή και ο άλλος είναι να
δούμε μια πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Σήμερα η έκτακτη
συνάντηση
δημάρχων

Έκτακτη συνάντηση δημάρχων
έχει συγκαλέσει για σήμερα η ΚΕ-
ΔΕ, προκειμένου να συζητηθούν
και να ληφθούν αποφάσεις για κρί-
σιμα ζητήματα που αφορούν την οι-
κονομική βιωσιμότητα και την απο-
τελεσματική λειτουργία των δή-
μων, υπό το πρίσμα των νέων δεδο-
μένων που διαμορφώνονται από
την εκτίναξη του ενεργειακού κό-
στους. Οι εργασίες της συνάντησης
θα γίνουν διά ζώσης σε ξενοδοχείο
της Βουλιαγμένης, ενώ θα μεταδο-
θούν ζωντανά από την ιστοσελίδα
της ΚΕΔΕ. Από την πλευρά της κυ-
βέρνησης θα παρευρεθούν και θα
μιλήσουν ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης και ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας. Στα βασικότερα ζητήματα
που θα συζητηθούν είναι και το τέ-
λος ταφής που επιβλήθηκε από
1/1/2022, η μείωση των επιτοκίων
δανεισμού από το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων και οι προσ-
λήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
στελέχη της αντιπολίτευσης
προσπαθούν να φτιάξουν
κλίμα ότι ο δήμαρχος δεν θα
διεκδικήσει και πάλι τη δη-
μαρχία στις ερχόμενες
εκλογές; Μάλιστα, πρώην
συνεργαζόμενος με τον δή-
μαρχο, που πριν από λίγο
καιρό έσπασε τη συνεργασία
και τώρα προσπαθεί να κάνει
«σκληρή αντιπολίτευση»,
δηλώνει δημόσια ότι… «ο
δήμαρχος θα φοβηθεί»! Το
πιθανότερο όμως είναι ότι
εκφράζει ευσεβείς πόθους.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Υπογειοποίηση 
των καλωδίων 
Τη συμφωνία για την υπογειοποίηση
των καλωδίων μεταφοράς ρεύματος
μέσης και μέσης-χαμηλής τάσης στα
Βριλήσσια, σε μήκος 15 χιλιομέτρων,
εξασφάλισε ο δήμαρχος Βριλησσίων
Ξένος Μανιατογιάννης, έπειτα από
σύσκεψη εργασίας που είχε με
εκπροσώπους της διοίκησης του
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος ΑΕ
(ΔΕΔΔΗΕ).
Το έργο είναι αξίας 5 εκατ. ευρώ και
θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση και
ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. Οι εργασίες θα
ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος
έτους και θα ολοκληρωθούν σε
διάστημα 18 μηνών.

«Καφέ» εξοπλισμός
στον Βύρωνα

Τέσσερα νέα ειδικά απορριμμα-
τοφόρα και πλυντήρια κάδων και
925 καφέ κάδους, που θα αξιοποι-
ηθούν για την έναρξη του πιλοτικού
προγράμματος διαλογής στην πηγή
βιοαποβλήτων, παρέλαβε ο Δήμος
Βύρωνα. Τον εξοπλισμό παρέλαβε
ο δήμαρχος Γρηγόρης Κατωπόδης
από τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη, τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Γιώργο Δημόπουλο και τον αντιπε-
ριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας
και πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ Βασίλη
Κόκκαλη. Όπως τόνισε ο κ. Πατού-
λης: «Συνεχίζουμε εδώ, στον Βύ-
ρωνα, τη διανομή ειδικού εξοπλι-
σμού συλλογής βιοαποβλήτων και
κάδων ειδικής ανακύκλωσης. Πρό-
κειται για μια μεγάλη προσπάθεια,
που εντάσσεται στο πλαίσιο του
στρατηγικού σχεδιασμού της περι-
φέρειας για το πώς πρέπει πλέον να
διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα
στις πόλεις μας».
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Μέγα πρόγραμμα
στειρώσεων για αδέσποτα 
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Συμβολικό αλλά σημαντικό ορόσημο αποτελούν τα
πρώτα 10 bcm φυσικού αερίου που εισήλθαν στην ευρω-
παϊκή αγορά μέσω του αγωγού TAP, καθώς βρισκόμαστε
σε μια περίοδο που η διαφοροποίηση των ενεργειακών
πηγών της Ευρώπης βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και ο
αγωγός TAP αποτελεί βασική παράμετρο αυτού του σχε-
διασμού με σημαντικά γεωπολιτικά οφέλη για τη χώρα.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού ανακοίνωσε χθες
ότι συνολικά 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυ-
σικού αερίου έχουν πλέον εισέλθει στην Ευρώπη από το
Αζερμπαϊτζάν μέσω του σημείου διασύνδεσης στους Κή-
πους Έβρου, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου ο TAP
συνδέεται με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TA-
NAP). Σημειώνεται ότι από αυτά τα 10 bcm φυσικού αερί-
ου περίπου τα 8,5 bcm έχουν παραδοθεί στην Ιταλία.

Ο Luca Schieppati, διευθύνων σύμβουλος του TAP, δή-
λωσε: «Τα 10 bcm είναι ένα συμβολικό αλλά σημαντικό
ορόσημο. Έχουμε συμπληρώσει περισσότερο από ένα

έτος από την έναρξη των εμπορικών μας δραστηριοτήτων.
Όλη αυτή την περίοδο παρέχουμε αποτελεσματικές, αξιό-
πιστες και αδιάλειπτες υπηρεσίες μεταφοράς στους ship-
pers μας (εταιρείες-χρήστες του συστήματος), συμβάλ-
λοντας σημαντικά στην ενεργειακή επάρκεια και τη δια-
φοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Ευρώπης».

Ο TAP μπορεί να διπλασιάσει τη δυναμικότητά του επε-
κτείνοντάς τη σταδιακά έως και τα 20 δισεκατομμύρια κυ-
βικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως (bcm/a) εντός δια-
στήματος 45-65 μηνών, εφόσον ληφθούν σχετικά αιτήμα-
τα κατά τη δεσμευτική φάση ενός market test (δοκιμή
αγοράς) και αξιολογηθεί συνολικά η οικονομική βιωσιμό-
τητα των αιτημάτων. Η έναρξη της επόμενης δεσμευτικής
φάσης του market test έχει προγραμματιστεί για τον Ιού-
λιο του 2023.

Σε πλήρη εξέλιξη η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω TAP στην Ευρώπη

του Μιχάλη Μαστοράκη

Κ
άτι κινείται στις Βρυξέλλες και
στα επιτελεία της Κομισιόν,
όπου υπό το βάρος της σφο-
δρής ενεργειακής κρίσης και

των προκλήσεων -και δη των ενεργει-
ακών- που γεννά η εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία πλέον συζητιούνται ριζο-
σπαστικές παρεμβάσεις για τη χονδρική
φυσικού αερίου και τις αγορές ρεύματος
ανά χώρα.

Η εν λόγω συζήτηση έχει ξεκινήσει από
το φθινόπωρο εν μέσω της προηγούμε-
νης, «ηπιότερης» ενεργειακής κρίσης, με
τα επιτελεία της Κομισιόν να στοιχίζονται
τότε με την άποψη του ευρωπαϊκού ρυθ-
μιστή Acer, που σε μελέτη του εκτιμούσε
πως δεν παρατηρούνται φαινόμενα συ-
στηματικής κερδοσκοπίας ή χειραγώγη-
σης της αγοράς που να οδηγούν στις υψη-
λές τιμές ρεύματος και αερίου και επομέ-
νως θεωρούσε περιττή την αλλαγή του
υπολογισμού χονδρικής τιμής ηλεκτρι-
σμού στην ΕΕ. 

Εναλλακτικές λύσεις
Ωστόσο, από τότε η εξέλιξη των πραγμά-

των και κυρίως των τιμών σε φυσικό αέριο
και ηλεκτρική ενέργεια εντείνουν τις διερ-

γασίες και φέρνουν σε πρώτο πλάνο τυχόν
εναλλακτικές λύσεις που ακουμπούν έως
και τα θεμελιώδη της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ενδεικτικό είναι πως πλέον, μήνες μετά
την πρώτη κρούση, η ελληνική πρόταση
προς την Κομισιόν και τις Βρυξέλλες για
αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής λύσης
απέναντι στην ενεργειακή κρίση βρίσκει
περισσότερα ευήκοα ώτα ανά την Ευρώ-
πη. Μάλιστα, η «ατζέντα» των θεμάτων
έχει διευρυνθεί σημαντικά σε σχέση με
τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο ενόψει της
επικείμενης Συνόδου Κορυφής στις 24
και 25 Μαρτίου, όπου θα συζητηθεί μετα-
ξύ άλλων η πρόταση των έξι σημείων που
έχει ήδη καταθέσει ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.

Η κερδοσκοπία στο αέριο
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κομισιόν

εξετάζει κατά πόσο υπάρχει κερδοσκοπία
στον μεγαλύτερο κόμβο φυσικού αερίου
της Ευρώπης, τον ολλανδικό TTF. Και διε-
ρευνά κατά πόσο οι συμμετέχοντες συ-
ναλλάσσονται με συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης με φυσική παράδοση ή όχι.
Αυτό που συζητά η ΕΕ είναι να μην μπορεί
κάποιος να συμμετέχει στο χρηματιστή-
ριο, αν διαθέτει μόνο τον τίτλο, χωρίς να

έχει στα χέρια του και την ανάλογη ποσό-
τητα. Στην πράξη αυτό που συζητείται στις
Βρυξέλλες είναι να υπάρξουν τεχνικές
παρεμβάσεις στον TTF με στόχο τον εξορ-
θολογισμό. Η ελληνική κυβέρνηση έχει
ταχθεί υπέρ της επιβολής πλαφόν στις τι-
μές χονδρικής του αερίου.

Η χονδρική αγορά ρεύματος
Στον τομέα του ηλεκτρισμού η Κομισιόν

δεν εξετάζει άμεσα πρακτικά μέτρα, παρά
συζητά κινήσεις από τον Μάιο και μετά, οι
οποίες θα αφορούν αλλαγές στο market
design. Είναι μια συζήτηση που είχε ξεκι-
νήσει προ της εισβολής των Ρώσων στην
Ουκρανία, θα συνεχιστεί από τον Μάιο, θα
διαρκέσει όλο το 2022 και θα κλείσει κά-
που το 2023 με την οριστικοποίηση και
παρουσίαση ενός νέου μοντέλου της αγο-
ράς. Σε αυτό το μοτίβο εξετάζεται η δυνα-

τότητα παρέμβασης στη χονδρική αγορά
του ρεύματος ώστε να μην πληρώνονται οι
ηλεκτροπαραγωγοί στην οριακή τιμή αλλά
σε τιμή σχετιζόμενη το μεταβλητό τους
κόστος. Το παραπάνω θα είναι στη διακρι-
τική ευχέρεια των κρατών-μελών να το
αποφασίσουν χωρίς να απαιτείται έγκριση
από την Κομισιόν. Σε μια τέτοια περίπτωση
δεν πρόκειται να αλλάξουν οι κανόνες λει-
τουργίας του Target Model.

Πώς θα χτυπήσει
την ενεργειακή
κρίση η Κομισιόν 

Στο τραπέζι της Συνόδου
Κορυφής στις 24 και 
25 Μαρτίου η συζήτηση για
ριζοσπαστικές παρεμβάσεις
και οι ελληνικές προτάσεις



Κ
ατά 99,3% αυξήθηκαν οι κε-
νές θέσεις εργασίας στο δ’
τρίμηνο του 2021, καθώς οι
επιχειρήσεις έψαχναν του-

λάχιστον 7.000 άτομα για δουλειά αλ-
λά δεν τους έβρισκαν!

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής είναι αποκαλυπτικά σε
σχέση με τη ζήτηση για εργασία, ενώ
προ ημερών μέσω στοιχείων που δη-
μοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας
αποδεικνύεται ότι στον ΟΑΕΔ υπάρ-
χουν περισσότεροι εγγεγραμμένοι
άνεργοι, οι οποίοι ωστόσο δεν ψά-
χνουν για δουλειά, καθώς... βολεύον-
ται με τα εισοδήματα από ενοίκια ή
διαθέτουν υψηλές αποταμιεύσεις ή
έχουν πουλήσει κάποιο περιουσιακό
στοιχείο και δεν έχουν ανάγκη από
εργασία. 

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Με βάση τα στοιχεία του τελευταίου

τριμήνου του έτους προκύπτει ότι οι
κενές θέσεις εργασίας διαμορφώθη-
καν σε 14.713, όταν το αντίστοιχο διά-
στημα του 2020 ήταν 7.382! Ως κενές
χαρακτηρίζονται οι θέσεις που υπάρ-
χουν σε όλους τους τομείς της οικο-
νομίας πλην του πρωτογενούς τομέα
και των δραστηριοτήτων των νοικοκυ-
ριών. Με βάση το μοντέλο της ΕΛΣΤΑΤ,
οι κενές θέσεις πρέπει να καλυφθούν
σε διάστημα έως τρεις μήνες. Αντιθέ-
τως, δεν θεωρούνται κενές οι θέσεις
εργασίας που θα καλυφθούν από μα-
θητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από
εργοδότες είτε από οποιονδήποτε φο-

ρέα κοινωνικής ασφάλισης ή εργολά-
βους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μι-
σθολογική κατάσταση, από προσωπι-
κό που επαναπροσλαμβάνεται ή επι-
στρέφει από άδεια με αποδοχές ή χω-
ρίς αποδοχές και από εσωτερικές με-
τακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη
υπάρχοντος προσωπικού. 

Τα περιζήτητα
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γί-

νει στις ελληνικές επιχειρήσεις, του-
λάχιστον το 70% αυτών αναζητά εργα-
ζομένους με συγκεκριμένες δεξιότη-
τες και δεν τους βρίσκουν. Τα επαγ-
γέλματα που παρουσιάζουν τις περισ-
σότερες κενές θέσεις είναι τα εξής:
προγραμματιστές, μηχανικοί υπολο-
γιστών, εργάτες κατασκευαστικού
κλάδου (οικοδόμοι, τεχνίτες κ.λπ.),
τεχνίτες παραγωγής προϊόντων, ηλε-
κτροσυγκολλητές, επαγγελματίες
επισιτισμού (τεχνίτες γαλακτοκομίας
- τυροκομίας, μάγειρες, ζαχαροπλά-
στες κ.λπ.), υπεύθυνοι ποιοτικού
ελέγχου, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλε-
κτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί,
υπάλληλοι πωλήσεων, υπεύθυνοι
εξυπηρέτησης πελατών, ταμίες, βοη-
θοί λογιστών, υπάλληλοι logistics,
φορτοεκφορτωτές, χειριστές μηχα-
νημάτων, υπάλληλοι security, οδηγοί,

διανομείς και φανοποιοί.
Η παραπάνω κατάσταση αποτυπώ-

θηκε στις επιδόσεις του δείκτη της
ανεργίας κατά το τελευταίο τρίμηνο
του έτους, ο οποίος διαμορφώθηκε
στο 13,2% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2020, ενώ ο δείκτης για
ολόκληρο το 2021 διαμορφώθηκε στο
12,8%. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί
ότι κατά το δίμηνο Νοεμβρίου - Δε-
κεμβρίου εφαρμόστηκαν περιοριστι-
κά μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, τα οποία είχαν ως αποτέ-
λεσμα τη μείωση των θέσεων εργα-
σίας στην εστίαση και την ψυχαγωγία.
Από την άλλη πλευρά, ο δευτερογενής
τομέας της οικονομίας, καθώς και
επιλεγμένοι υποκλάδοι του τριτογε-
νούς τομέα (υπηρεσίες) έχουν μεγά-
λες ανάγκες από εργατικά χέρια, τα
οποία δεν βρίσκουν. Η συντριπτική
πλειονότητα των επιχειρήσεων δηλώ-
νει ότι το χάσμα δεξιοτήτων είναι πολύ
ισχυρό, καθώς χιλιάδες υποψήφιοι
εργαζόμενοι δεν διαθέτουν τα απαι-
τούμενα προσόντα για τις θέσεις που
ζητούν συγκεκριμένοι και εξειδικευ-
μένοι κλάδοι της οικονομίας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κωστής Χατζηδάκης:
«Εκδόθηκαν συντάξεις
σε 45-90 μέρες»

Μέσα σε λιγότερο από 90 μέρες οι πρώτοι
λογιστές και δικηγόροι κατάφεραν να φέ-
ρουν σε πέρας την έκδοση 648 συντάξεων,
ενώ η πλήρης ενεργοποίηση των δύο συγ-
κεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών θα
οδηγήσει έως τον Ιούνιο στην επίτευξη του
στόχου για εκκαθάριση όλων των παλαιών
συντάξεων. Χθες ο υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης είχε τηλεδιάσκεψη με πι-
στοποιημένους λογιστές και δικηγόρους,
καθώς και με τους πρώτους συνταξιούχους,
οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν μέσω του νέου
συστήματος. Σύμφωνα με τον υπουργό, η
έκδοση των συντάξεων σε λιγότερο από 90
μέρες και μάλιστα χωρίς υπερημερίες απο-
τελεί ρεκόρ για τα δεδομένα του ΕΦΚΑ, με-
τά την ένταξη των ιδιωτών λογιστών και δι-
κηγόρων στη διαδικασία απονομής στα τέλη
της προηγούμενης χρονιάς. 

Όπως επισημάνθηκε στην τηλεδιάσκεψη,
η διαδικασία είναι εύκολη και φιλική για τον
πολίτη, καθώς ξεκινά μέσω της ηλεκτρονι-
κής υποβολής αίτησης κύριας σύνταξης
στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, όπου εκεί επι-
λέγει και τον πιστοποιημένο που θα «τρέ-
ξει» τον φάκελο συνταξιοδότησης. Μάλι-
στα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην
τηλεδιάσκεψη, δεκάδες συντάξεις εκδόθη-
καν μέσα σε 45 ή 60 μέρες!

Οι πιστοποιημένοι ιδιώτες παρέχουν
άμεση και έγκυρη ενημέρωση στους εν
αναμονή συνταξιούχους, λύνοντας προβλή-
ματα με ελλείψεις δικαιολογητικών, συνεν-
νοήσεις με τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ
κ.λπ. Ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε ότι η
έκδοση των συντάξεων γίνεται χωρίς λάθη,
καθώς γίνονται έλεγχοι σε πολλαπλά επίπε-
δα και μέχρι τον προϊστάμενο της διεύθυν-
σης του ΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι που συμ-
μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη προέρχονταν
από Θεσσαλονίκη, Ορεστιάδα, Ηγουμενί-
τσα, Ιωάννινα και Καστοριά και θα λάβουν
τη σύνταξή τους στα τέλη του Μαρτίου (συν-
τάξεις Απριλίου). Εντός των προσεχών ημε-
ρών θα εκδοθούν και νέες συντάξεις, ενώ οι
πιστοποιημένοι θα εκδίδουν συντάξεις και
άλλων πρώην Ταμείων, εκτός από τα τέως
ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.
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Αυξήθηκαν κατά 99,3% 
οι κενές θέσεις - Τα 22
επαγγέλματα με την
υψηλότερη ζήτηση

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Αναζητούν εργαζομένους
αλλά δεν... βρίσκουν!



Μ
πορεί το ελληνικό χρηματιστή-
ριο να αντέδρασε ανοδικά στις
τελευταίες συνεδριάσεις, ωστό-

σο οι πιο επιφυλακτικοί από τους αναλυ-
τές επισημαίνουν πως με τις αγορές συ-
νηθισμένες στο υψηλό volatility κάθε κί-
νηση θετικής προεξόφλησης στο ταμπλό
ενέχει ρίσκο και απαιτεί αυξημένη προ-
σοχή, τουλάχιστον για τα χαρτοφυλάκια
που κινούνται με πιο αργά ανακλαστικά.
Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης δεν πρέπει να
υποχωρήσει χαμηλότερα των 788 μονά-
δων προκειμένου να διατηρηθούν οι ελ-
πίδες για συνέχιση της αντίδρασης. Οι
επόμενες αντιστάσεις στις 887 - 900
(συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών και
ο εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 911 (απλός
ΚΜΟ 60 ημερών) και 950 μονάδες. Σε πε-
ρίπτωση επιστροφής χαμηλότερα των 788 η επόμενη στήριξη θα είναι στις 777 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων).
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης οι ενδιάμεσες στηρίξεις τίθενται στις 2.042 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 1.930
(απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Η πρώτη σημαντική αντίσταση στις 2.142 - 2.170 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 2.172 (εκθε-
τικός ΚΜΟ 60 ημερών), 2.200, 2.206 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών) και 2.231 - 2.240 μονάδες.

Εθνική: Κέρδη μετά 
από φόρους 867 εκατ.

Με κέρδη μετά από φόρους ύψους €867
εκατ. έκλεισε το 2021 για τον όμιλο της Εθνικής
Τράπεζας έναντι 33 εκατ. ευρώ που είχε εμφα-
νίσει το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο
ομίλου ανήλθαν στα €833 εκατ. ενισχυμένα κα-
τά 41% σε ετήσια βάση. Τα ΜΕΑ στην Ελλάδα
μειώθηκαν σε €2,1 δισ. από €4,3 δισ. στα τέλη
του 2020 ή σε €0,5 δισ. έπειτα από προβλέψεις.
Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,9%, με τον
Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να
ανέρχεται σε 17,5%. Όπως αναφέρει η Εθνική
Τράπεζα στην ανακοίνωσή της, η άμεση έκθεση
της Ελλάδας στη Ρωσία είναι πολύ περιορισμέ-
νη, εκτός από τον τομέα της ενέργειας, με την
ΕΤΕ να έχει εξαιρετικά περιορισμένη έμμεση
έκθεση.

Τιτάν: Σε υψηλότατα επίπεδα 
ο κύκλος εργασιών, 
στα 89,6 εκατ. τα κέρδη

Σε επίπεδα-ρεκόρ διαμορφώθηκε ο κύκλος
εργασιών του Ομίλου Τιτάν το 2021 στα €1.714,6
εκατ., σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7%, αποτυ-
πώνοντας την υψηλότερη ζήτηση και τα βελ-
τιωμένα επίπεδα τιμών σε όλες τις περιοχές,
όπως ανακοίνωσε ο όμιλος. Τα κέρδη προ τό-
κων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μει-
ώθηκαν κατά 4,6% σε €272,4 εκατ. λόγω της
πρωτοφανούς αύξησης του κόστους το β’ εξά-
μηνο του έτους. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
(NPAT) αυξήθηκαν σε €89,6 εκατ. (έναντι €1,1
εκατ. μετά τις εφάπαξ χρεώσεις €63,9 εκατ. το
2020 και €50,9 εκατ. το 2019), κυρίως χάρη
στην επιτυχή αναχρηματοδότηση του δανει-
σμού και τις ευνοϊκότερες συναλλαγματικές
διακυμάνσεις.

Space & Radiant: Έργο για 
τα 200 χρόνια της Επανάστασης

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τη διε-
νέργεια διαγωνισμού ανέθεσε στην ένωση
εταιρειών Space Hellas και Radiant Technolo-
gies την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακό σύ-
στημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας». Πρόκειται για ένα κι-
νητό ψηφιακό μουσείο που δίδει έμφαση σε
ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια
της Επανάστασης του 1821, κάνοντας χρήση
ψηφιακών και διαδραστικών μέσων/εφαρμο-
γών. Η σύμβαση του έργου, τιμήματος
€1.967.880, χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε μια μεγάλη συμφωνία προχώρησαν NRG και Metro για
τη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου φορτιστών ηλεκτρι-
κών και υβριδικών οχημάτων σε καταστήματα My market
και Metro Cash & Carry. Όπως αναφέρει η NRG σε σχετική
ανακοίνωση, η συμφωνία αποτελεί ορόσημο και αφορά μια
επένδυση που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ περιλαμβάνει
την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου
με την τοποθέτηση 500 φορτιστών incharge από την NRG σε
250 σημεία (καταστήματα My market και Metro Cash & Car-
ry). Η συνεργασία αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση και εμ-
πέδωση της κουλτούρας για νέες και πιο καθαρές μορφές

μετακίνησης, καθώς οι καταναλωτές θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τον χρόνο που περνούν κάνοντας τις αγορές τους
στα καταστήματα των δύο αλυσίδων για να φορτίσουν απρόσκοπτα το όχημά τους.

Το Porto Carras Grand Resort στη Σιθω-
νία Χαλκιδικής ανοίγει ξανά τις πόρτες του
στις 21 Απριλίου 2022. Όπως αναφέρει η
εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, φέτος θα
λειτουργήσει το ξενοδοχείο Meliton 5
αστέρων, το οποίο προσφέρει 324 ευρύχω-
ρα δωμάτια και 155 πολυτελείς σουίτες με
μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο του
Τορωναίου Κόλπου, στη Μαρίνα και στο γή-
πεδο γκολφ. Τα τέσσερα εστιατόρια και τα
διαφορετικά μπαρ στη θάλασσα, τις πισί-
νες ή με θέα τη Μαρίνα είναι έτοιμα να προ-
σφέρουν την απόλυτη γαστρονομική εμ-
πειρία. Μια πληθώρα φρέσκων, βιολογικά παραγόμενων προϊόντων μαζί με την επαγγελματική προσήλωση στην αυθεντι-
κή δημιουργική κουζίνα, εξασφαλίζει στιγμές γευστικής απόλαυσης σε ολόκληρο το θέρετρο. 

Ανοίγει το Πόρτο Καρράς στις 21 Απριλίου

Συμφωνία NRG - Metro για ανάπτυξη δικτύου φορτιστών αυτοκινήτων

Παραμένει η μεταβλητότητα στο χρηματιστήριο
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Η
ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο των προϊόντων και
συστημάτων ύπνου COCO-MAT δείχνει τη συμπα-
ράστασή της στους πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, ενώνει τις δυνάμεις της με το ουκρανικό
κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα που δημι-
ουργήθηκε με τη στήριξη της ουκρανικής πρεσβείας της
Ελλάδας και της ουκρανικής διασποράς στην Ελλάδα,
προσφέροντας φιλοξενία και θέσεις απασχόλησης σε αν-
θρώπους που καταφτάνουν στη χώρα μας, αναζητώντας
καλύτερες συνθήκες και ένα ασφαλές περιβάλλον δια-
βίωσης. Συγκεκριμένα, η COCO-MAT προβαίνει σε 25
προσλήψεις που αφορούν πρόσφυγες από την Ουκρανία
στα ιδιόκτητα ξενοδοχεία της, καθώς και στην εταιρεία
πλύσης νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού ιματισμού
Spick & Span, που ανήκει στον όμιλο της εταιρείας, και
σήμερα αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα βιομηχανι-
κά πλυντήρια στην Ευρώπη. Παράλληλα, με γνώμονα την
ομαλή ένταξή τους στη χώρα μας καθώς και την ψυχολο-
γική και οικονομική τους υποστήριξη, η εταιρεία ανοίγει
τις πόρτες των ξενοδοχείων της στα άτομα που θα απα-
σχολήσει για όσο διάστημα χρειαστεί.

Cosmote: Αναβάθμιση ταχυτήτων
σταθερού ευρυζωνικού Ιnternet

Ξεκινά η σταδιακή δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων του
σταθερού ευρυζωνικού Internet για οικιακούς και εται-
ρικούς συνδρομητές Cosmote σε περιοχές όπου δεν
έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και την επι-
χείρηση και όπου αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό. Η ανα-
βάθμιση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2022. Οι
συνδρομητές σταθερής Cosmote, οικιακοί και εταιρικοί,
στους οποίους είναι τεχνικά εφικτή η αναβάθμιση, θα
μεταφερθούν στην αμέσως επόμενη εμπορικά διαθέσι-
μη ταχύτητα Internet, διατηρώντας την ίδια τιμή. Ειδικό-
τερα, συνδρομητές με οικονομικό πρόγραμμα ταχύτητας
έως 24Mbps, έως 50Mbps και έως 100Mbps θα αναβαθ-
μιστούν σε ταχύτητα έως 50Mbps, έως 100Mbps και έως
200Mbps αντίστοιχα, χωρίς να προβούν σε καμία ενέρ-
γεια και χωρίς καμία μεταβολή στη διάρκεια του συμβο-
λαίου τους ή του μηνιαίου παγίου.

Στρατηγική συνεργασία Πειραιώς -
Euronet Worldwide

Ολοκληρώθηκε με επι-
τυχία από την Τράπεζα
Πειραιώς, θυγατρική της
Πειραιώς Financial Hol-
dings ΑΕ, η διαδικασία
απόσχισης του κλάδου
των υπηρεσιών αποδοχής

καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών σε νέα εταιρεία
και η μεταβίβαση αυτής στη Euronet Worldwide Inc (η
Συναλλαγή). Οι δύο πλευρές είχαν προχωρήσει από
16/3/2021 στην υπογραφή σχετικής δεσμευτικής συμ-
φωνίας, βάσει της οποίας η Euronet Worldwide θα πα-
ρέχει εφεξής υπηρεσίες αποδοχής καρτών και εκκαθά-
ρισης συναλλαγών στους πελάτες της Τράπεζας Πειραι-
ώς. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η Τράπεζα Πει-
ραιώς και η Euronet Worldwide ξεκινούν μια νέα στρα-
τηγική συνεργασία μακράς διαρκείας, η οποία περιλαμ-
βάνει τη δραστηριότητα των υπηρεσιών αποδοχής καρ-
τών, καθώς και τη σύναψη μακροπρόθεσμης συνεργα-
σίας πωλήσεων και διανομής των σχετικών υπηρεσιών
και προϊόντων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Cosmos Aluminium εξαγόρασε 
το 51% της MC Chargers

Υπεγράφη πρόσφατα η συμφωνία απόκτησης
πλειοψηφικού κεφαλαίου της MC Chargers IKE
από την Cosmos Aluminium AE με τη συμβολή
της EY Ελλάδος. Συγκεκριμένα, η συμφωνία προ-
βλέπει την απόκτηση του 51% του εταιρικού κεφα-
λαίου της MC Chargers, καθώς και τη δυνατότητα
κάλυψης μελλοντικών χρηματοδοτικών γύρων
από την Cosmos Aluminium. Η EY συμμετείχε
στη συμφωνία ως αποκλειστικός σύμβουλος για
λογαριασμό της MC Chargers, προσφέροντας
υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου στην
εταιρεία, καθ’ όλη τη διαδικασία εύρεσης προτι-
μητέου επενδυτή και τη διαδικασία διαπραγμα-
τεύσεων για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

MoU υπέγραψαν HDB 
και Hellenic BioCluster
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Τετάρτη
η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και το
Hellenic BioCluster (HBio) με στόχο την ανά-
πτυξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότη-
τας στον κλάδο της υγείας και της βιοτεχνολο-
γίας μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφει-
ας. Οι δύο οργανισμοί θα διερευνήσουν το ενδε-
χόμενο συμπράξεων στο πλαίσιο στήριξης της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της ανά-
πτυξης των εξαγωγών. Μέσω της ανταλλαγής
γνώσης θα εξεταστούν συνέργειες ανάμεσα
στις δράσεις που διοργανώνει το Hellenic Bio-
Cluster με τις αντίστοιχες δράσεις της HDB.

Η Bewise αναβαθμίζει τις
επικοινωνιακές δομές της L’ Oréal

Η Bewise ανέλαβε να υλοποιήσει το έργο Ma-
naged Service τηλεφωνία από τη L’Oréal Hellas
για τη σημαντική βελτίωση των υποδομών της. Πιο
συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση, η Bewise προσέφερε μια Private Cisco
UC & UCCX Cloud Managed Service λύση, που
αφορά τους εργαζόμενους της L’Oréal και την κα-
θημερινή τους επικοινωνία. Μέσω των Cisco Uni-
fied Communication Υπηρεσίες οι εργαζόμενοι,
απ’ όπου και αν βρίσκονται, γίνονται hosted σε
ένα Datacenter της Bewise και εκτός των εγκατα-
στάσεων της εταιρείας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS25

Η COCO-MAT 
στο πλευρό των
Ουκρανών προσφύγων

Cenergy: Έσοδα-ρεκόρ που ξεπέρασαν
το 1 δισ. το 2021

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε τα οικονομικά της
αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρί-
ου 2021, κάνοντας λόγο για ισχυρή λειτουργική κερδο-
φορία και σταθερές ελεύθερες ταμειακές ροές με ρεκόρ

ανεκτέλεστων παραγγελιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με

τη σχετική ανακοίνωση:
• Τα έσοδα ξεπέρασαν το 1

δισ. ευρώ για πρώτη φορά
στην ιστορία του ομίλου (16%
αύξηση σε ετήσια βάση).

• Η λειτουργική κερδοφο-
ρία παρέμεινε σταθερή, με το

αναπροσαρμοσμένο EBITDA1 να ανέρχεται στα 104 εκατ.
ευρώ (2% αύξηση σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα της
επιτυχούς εκτέλεσης ενεργειακών έργων και των λύσε-
ων προστιθέμενης αξίας.

• Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους
ανήλθαν σε 22,1 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. το 2020.
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Ε
ίναι σκληρό. Ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο
Ρονάλντο για δεύτερη σερί σεζόν αποκλεί-
ονται στους «16» του Champions League,
καθώς η Παρί έμεινε έξω από τη Ρεάλ Μα-

δρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Ατλέ-
τικο Μαδρίτης. «Το ποδόσφαιρο πρέπει ήδη να προ-
ετοιμαστεί για το τέλος του Λίο και του Κριστιάνο»,
τα σοφά λόγια του Ζοζέ Μουρίνιο. Διότι, ως γνωστόν,
τον χρόνο δεν τον νίκησε ποτέ κανείς. Και μπορεί ο
Κριστιάνο με το χατ τρικ κόντρα στην Τότεναμ να
έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ποδό-
σφαιρο με 807 γκολ, αλλά σε «top of the top» επίπε-
δο, όπως είναι το Champions League, είναι και πάλι
θεατής. Ο Μέσι είναι 34 ετών και ο Κριστιάνο 37. Ο
πανδαμάτωρ χρόνος, βλέπετε…

Οι δυο τους μονοπωλούν τις διακρίσεις από το

2008 μέχρι σήμερα με μία μόλις εξαίρεση, το 2018,
όταν η «Χρυσή Μπάλα» δόθηκε στον φιναλίστ του
Μουντιάλ της ίδιας χρονιάς με την Κροατία, Λούκα
Μόντριτς. Ρονάλντο και Μέσι έχασαν πολλή από την
ορμή τους όταν έφυγαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης και
την Μπαρτσελόνα και μετακόμισαν στη Γιουβέντους
και τη Γιουνάιτεντ, και την Παρί Σεν Ζερμέν αντί-
στοιχα. Ο Αργεντινός, μάλιστα, έφτασε στο σημείο
να αποδοκιμαστεί από τους οπαδούς της Παρί. Ο δε
Κριστιάνο προκάλεσε τη δυσφορία του κοινού την
περασμένη Τρίτη, όταν δεν έκανε ούτε μία τελική
προσπάθεια κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Το πα-
ρήγορο για το μεγαλύτερο δίδυμο μπορεί και όλων
των εποχών είναι ότι βαδίζουν κι εκεί μαζί. Όπως
από το 2008, όταν άρχισαν την τρελή τους πορεία με
τις αλλεπάλληλες κατακτήσεις του τίτλου του καλύ-

τερου παίκτη στον κόσμο. 
Στους «8» του Champions League προκρίθηκαν

τρεις ομάδες από την Αγγλία (Μάντσεστερ Σίτι, Λί-
βερπουλ, Τσέλσι), ισάριθμες από την Ισπανία (Ρεάλ
Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης), η Μπά-
γερν από τη Γερμανία και η Μπενφίκα από την Πορτο-
γαλία. Στη σημερινή κλήρωση, όλοι μπορεί να κληρω-
θούν όλοι με όλους. Όπως και στις δυο επόμενες κλη-
ρώσεις στο Europa και το Conference League. 

Για δεύτερη σερί σεζόν αποκλείονται
στους «16» του Champions League -
Σήμερα η κλήρωση

Τέλος εποχής για Μέσι, Ρονάλντο

«Χρυσή Μπάλα»

2008......Ρονάλντο     Μάντσεστερ Γ.

2009 .............Μέσι     Μπαρτσελόνα

2010..............Μέσι     Μπαρτσελόνα

2011 ..............Μέσι     Μπαρτσελόνα

2012..............Μέσι     Μπαρτσελόνα

2013 ......Ρονάλντο     Ρεάλ Μ.

2014 ......Ρονάλντο     Ρεάλ Μ.

2015..............Μέσι     Μπαρτσελόνα

2016 ......Ρονάλντο     Ρεάλ Μ.

2017 ......Ρονάλντο     Ρεάλ Μ.

2018 .......Μόντριτς     Ρεάλ Μ.

2019..............Μέσι     Μπαρτσελόνα

2020 Χωρίς απονομή λόγω Covid-19

2021..............Μέσι     Μπαρτσελόνα



Σ
την Αγγλία, όπου οι ίδιες οι
ομάδες περιφρουρούν τις
επενδύσεις τους, η Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ τιμώρησε με τριετή
αποκλεισμό τους τρεις θεατές που
πέταξαν μπουκάλια με νερό και κα-
φέδες στον προπονητή της Ατλέτικο
Μαδρίτης Ντιέγκο Σιμεόνε. Το περι-
στατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη,
στον επαναληπτικό του Champions
League στη φάση των «16», όταν η
Ατλέτικο νίκησε 1-0 μέσα στο Ολντ
Τράφορντ και πήρε το εισιτήριο. Μό-
λις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη και ο
Σιμεόνε κατευθύνθηκε γρήγορα
προς τα αποδυτήρια, δέχτηκε τα
μπουκάλια και τους καφέδες. Οι
δράστες καταγράφηκαν από τις κά-
μερες του γηπέδου, εντοπίστηκαν, τι-
μωρήθηκαν. Τόσο απλά. Στην Ελλά-
δα, για να έχουμε και μια τάξη μεγέ-
θους, οι θεατές που εκτοξεύουν αντι-

κείμενα στους ποδοσφαιριστές συ-
νήθως… επιβραβεύονται. Η Γιουνάι-
τεντ δεν πρόκειται να επιστρέψει τα
χρήματα που κατέβαλαν οι δράστες

για τα εισιτήρια διαρκείας στη συγκε-
κριμένη θύρα. Η UEFA από τη μεριά
της θα τιμωρήσει τον σύλλογο, πιθα-
νόν με βαρύ χρηματικό πρόστιμο.

Η Μάντσεστερ Γ. τιμώρησε τους οπαδούς της Ο Γιάννης 
των 39 double double

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε το 39ο
double double της σεζόν και οδήγησε τους
Μπακς στη νίκη επί των Κινγκς με 135-126. Ο
«Greek Freak» είχε 36 πόντους με 12/16 βολές,
12/21 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ,
2 κλεψίματα, 1 μπλοκ, ο Μίντλετον 32 πόντους με
5/5 βολές, 3/10 δίποντα, 7/10 τρίποντα και ο Χόλιν-
τεϊ 21 πόντους. 

Λίβερπουλ: 
Οι -14 βαθμοί έγιναν -1

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Λίβερπουλ ήταν
14 βαθμούς πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι.
Μετά τη νίκη της 2-0 επί της Άρσεναλ στο

Λονδίνο, μείωσε τη διαφορά στον έναν
βαθμό και έδωσε άγρια ομορφιά στη διεκ-

δίκηση του τίτλου της Premier League. Ήταν
η ένατη σερί νίκη για τη Λίβερπουλ, που σκόρα-

ρε με τον Ζότα στο 52’ και τον Φιρμίνο στο 63’. 

Άφησε τη ρακέτα, πήρε
όπλο για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός τενίστας Αλεξάντρ Ντολγκοπόλοφ,
που ανέβηκε μέχρι το Νο13 στον κόσμο, είχε τη
δική του οδύσσεια, καθώς κατάφερε να φτάσει
στην πατρίδα του μέσω… Αμερικής, Κροατίας και
Πολωνίας, για να πολεμήσει τους Ρώσους! Αφού
αποκάλεσε τον Πούτιν «τρελό δικτάτορα», έγραψε
στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:
«Τρεις στις πέντε βολές που ρίχνει βρίσκουν κε-
φάλι». Για το όπλο του.

Ληστές στο σπίτι 
του Πογκμπά

Την ώρα που ο διεθνής Γάλλος μέσος Πολ
Πογκμπά έπαιζε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (0-1), ληστές μπή-
καν στο σπίτι του και έγραψε σχετικά στο Insta-
gram: «Οι διαρρήκτες έμειναν στο σπίτι μας για
λιγότερο από πέντε λεπτά, αλλά σε αυτό το διά-
στημα μας πήραν ό,τι πιο πολύτιμο είχαμε… την
αίσθηση της ασφάλειας». Ο Πογκμπά προσφέρει
αμοιβή για οποιαδήποτε πληροφορία. 

Πάει Ατλέτικο ο Βλαχοδήμος

Έτοιμος για το μεγάλο άλμα είναι ο διεθνής Έλληνας γκολκίπερ της Μπενφίκα, Οδυσσέας
Βλαχοδήμος. Μετά τις θεαματικές αποκρούσεις του στο ματς με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ,
όπου η Μπενφίκα νίκησε 1-0 και προκρίθηκε στους «8» του Champions League, οι Λουζιτανοί
δέχτηκαν προσφορά 15 εκατ. ευρώ από την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Βλαχοδήμο, καθότι θα
πουλήσουν 30 εκατ. ευρώ τον Όμπλακ στη νεόπλουτη Νιούκαστλ.

SPORTS
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Μια προσευχή για 
τον Κώστα Νεστορίδη
Όσοι ξέρουν από μπάλα και τι σημαίνει σκόρερ, προ-
σεύχονται αυτή τη στιγμή για τον τεράστιο Κώστα Νε-
στορίδη. Νόσησε από κορονοϊό και νοσηλεύεται, όπως
ανακοίνωσε ο γιος του. Ο ιός τον βρήκε μία, μόλις, ημέ-
ρα αφού γιόρτασε τα 92α γενέθλιά του στην κατοικία του
στην Καλλιθέα. Από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων
των εποχών και τζέντλεμαν των γηπέδων. 
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

•Η Eμινέ Ερντογάν έστειλε στον
Άκη Πετρετζίκη τη συνταγή του
χαλβά που απόλαυσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στο γεύμα με τον
Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντο-
γάν!

• Ξεκίνησε δίαιτα η Ελένη Μενεγάκη.
«Πλησιάζει το καλοκαίρι και θέλω να
βάλω το μαγιό μου», δήλωσε.

•Η Μυρτώ Αλικάκη εισβάλλει
στην καθημερινή σειρά «Ήλιος»
του ΑΝΤ1.

• Συγκίνησε η τραγουδίστρια Κων-
σταντίνα: «Περιμέναμε τον πάτερα
μου 46 χρόνια να έρθει ζωντανός και
τώρα τον ψάχνουμε σε ομαδικό τά-
φο».

•Παιδική ντίσκο θα ανοίξει ο
τραγουδιστής Πέτρος Ίμβριος!

•Αδύνατη και κουκλάρα η Ξανθή Τζε-
ρεφού, το πρώην plus size μοντέλο
του «GNTM». 

•Νυφικό της σχεδιάστριας Φαί-
δρας Θεοδωρίδου επέλεξε για
τον γάμο της η πρώην «Survi-
vor» Αθηνά Ευμορφιάδη.

• Θετική στον κορονοϊό η Νάντια
Μπουλέ.

•Αποκάλυψη-σοκ από τη φωτο-
γράφο Ρούλα Ρέβη: «Ζήτησα τα
χρήματά μου από διάσημη κυρία
και ο σύζυγός της μου απάντησε
αν έχω τα ορμονικά μου».

•Η πρώην αεροσυνοδός Φανή Για-
βρίδου φέρεται να είναι η κρυφή αγα-
πημένη του Απόστολου Ρουβά.

•Ο τραγουδιστής Γιώργος Κακο-
σαίος δεν απέκλεισε μουσική
συνεργασία με την κόρη της Δέ-
σποινας Βανδή, Μελίνα.

Ξεκίνησαν 
τα γυρίσματα 

της νέας
αμερικανικής

ταινίας με τίτλο
«The Bricklayer» 

Η
νέα αμερικανική ταινία
με τίτλο «The Bric-
klayer» ξεκίνησε γυρί-
σματα την Τετάρτη στη

Θεσσαλονίκη και έβαλε και πάλι στο
παγκόσμιο κάδρο του θεάματος την
Ελλάδα. Το λαμπερό καστ της ολο-
καίνουριας χολιγουντιανής παρα-
γωγής κατέφθασε από το Λος Άν-
τζελες στη συμπρωτεύουσα και
έκανε αισθητή την παρουσία του στο
μητροπολιτικό κέντρο.

Στα φημισμένα Άνω Λαδάδικα
που ύμνησε ο Δημήτρης Μητροπά-
νος, απόλαυσε τον πρώτο του καφέ
ο διάσημος σταρ Άαρον Έκχαρτ που πρωταγωνιστεί
στο φιλμ.

Ο 54χρονος γόης, σε ένα διάλειμμα από τα σετ της
ταινίας, πήρε μια πρώτη γεύση από τις όμορφες γειτο-
νιές γύρω από την πλατεία Εμπορίου, που μεταμορ-
φώθηκε για τις ανάγκες της κατασκοπευτικής ταινίας
σε ένα απέραντο υπαίθριο πλατό, με fake vintage κα-
ταστήματα, κομπολογάδικα, πάγκους με παλιά βιβλία,
αλλά και υπαίθριους πωλητές με μαλλί της γριάς!

Φορώντας μπεζ κοστούμι και γαλάζιο πουκάμισο
χωρίς γραβάτα, ο πρωταγωνιστής, που έχει «κάψει»
παγκοσμίως χιλιάδες γυναικείες καρδιές, βόλταρε
στους παρακείμενους πεζόδρομους με τα υπέροχα
καφέ, τα ταβερνάκια, τα ξενοδοχεία και τα μπαχαράδι-
κα, ανακαλύπτοντας τη μαγική πλευρά της πόλης.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη από πε-
ζούς και θαμώνες και ο καταιγισμός κομπλιμέντων
από Θεσσαλονικιές θαυμάστριες όλων των ηλικιών
ήταν τεράστιος. Μάλιστα, ο Άαρον Έκχαρτ, ενθουσια-

σμένος με τον αυθορμητισμό τους,
δεν αρνήθηκε να βγάλει απανωτές
selfies χαμογελώντας εγκάρδια.

Ο βραβευμένος Φινλανδός Ρένι
Χάρλιν, που υπογράφει τη σκηνο-
θεσία του «The Bricklayer», πόζα-
ρε με την εγκυμονούσα σύζυγό του
Τζοάνα στη Νέα Παραλία. Εκμε-
ταλλευόμενοι τις ηλιόλουστες ημέ-
ρες, πήραν τα ποδήλατά τους και
διένυσαν τη διαδρομή δίπλα στα
ήρεμα νερά του Θερμαϊκού, απο-
λαμβάνοντας τη θαλασσινή αύρα.

Ο δημιουργός μεγάλων χολι-
γουντιανών κινηματογραφικών

επιτυχιών -οι «Αναλώσιμοι» και το «Πολύ σκληρός για
να πεθάνει 2» με τον Μπρους Γουίλις- έχει πολιτογρα-
φηθεί σχεδόν κάτοικος Θεσσαλονίκης, αφού από το
περασμένο φθινόπωρο διαμένει με την αγαπημένη
του και την πεθερά του σε μια νοικιασμένη κίτρινη μο-
νοκατοικία στην Περαία.

Τα γυρίσματα
Στη νέα πανάκριβη κινηματογραφική παραγωγή της

Millennium Media σε συνεργασία με τα Nu Boyana
Film Studios, πρωταγωνιστούν η εντυπωσιακή Βουλ-
γάρα ηθοποιός και μοντέλο Νίνα Ντομπρέβ και ο Βρε-
τανός Όλιβερ Τρεβένα, που δήλωσε ενθουσιασμένος
με τον Λευκό Πύργο.

Γυρίσματα θα γίνουν και στη Χαλκιδική, ενώ στο
κέντρο της πόλης έχει επιστρατευτεί το δημαρχείο
που θα μεταμορφωθεί σε στρατηγείο της CIA. Επίσης,
σημαντικές σκηνές θα εκτυλιχτούν στο αεροδρόμιο,
στο Μέγαρο Μουσικής και στο μετρό.

νέα αμερικανική ταινία σμένος με τον αυθορμητισμό τους

Μύρισε Χόλιγουντ 
στη Θεσσαλονίκη



Παγκόσμια η Φουρέιρα

Η φήμη της Ελένης Φουρέιρα ξεπέρασε τα σύ-
νορα. Το παγκοσμίου φήμης «V Magazine» που
καθορίζει τις τάσεις της μόδας, της μουσικής και
της τέχνης, έκανε εκτενέστατο αφιέρωμα στην
ποπ σταρ, με συνέντευξη και σούπερ φωτογρά-
φιση, συστήνοντάς τη στο αμερικανικό κοινό.
Τον περασμένο Απρίλιο η «Miss Fuego» φιγου-
ράριζε σε billboard της Times Square στη Νέα
Υόρκη, ως πρέσβειρα της Ελλάδας και της Κύ-
πρου στη διεθνή καμπάνια του Spotify με θέμα
τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Γαμήλιες χαρές

Λύθηκε το μυστήριο με την «πρόβα νυφικού»
της Εβελίνας Παπούλια. Η δημοφιλής πρωταγω-
νίστρια ντύθηκε στα γαμήλια λευκά, όχι για τον
τρίτο γάμο της, αλλά για τις ανάγκες διαγωνι-
σμού που «τρέχει» στη ραδιοφωνική εκπομπή
που παρουσιάζει στον Ελληνικό FM με συμπα-
ραγωγό τον Διονύση Καστόρια που ανέλαβε ρό-
λο «γαμπρού»! «Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός
που έγινε ποτέ σε ελληνικό ραδιόφωνο με δώρο
έναν ολοκληρωμένο γάμο αξίας 40.000 ευρώ
και ταξίδι του μέλιτος στο Παρίσι», ανακοίνωσε η
ηθοποιός.

Διπλά γενέθλια
Αδύνατον να τις ξεχωρίσεις! Η
υπεύθυνη του δικαστικού ρεπορ-
τάζ στον ΣΚΑΪ Ιωάννα Μάνδρου
και η δίδυμη αδελφή της Χριστίνα
πόζαραν μαζί στο Facebook, προ-
καλώντας μεγάλη έκπληξη στους
followers με την ομοιότητά τους.
Αφορμή για το τρυφερό ενσταντα-
νέ ήταν τα γενέθλιά τους, με τη
δημοσιογράφο να αποκαλύπτει:
«Ήρθαμε στη ζωή σαν σήμερα!
Δίδυμες, αγαπημένες. Σαν ένας
άνθρωπος. Ευτυχία!».

Ο
ύτε ο υπουργός Οικονομικών δεν κατάφερε να αντισταθεί
στη γαστρονομική κουζίνα της Ντίνας Νικολάου. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του στη φετινή Food Expo, ο Χρή-

στος Σταϊκούρας έκανε μια στάση στο περίπτερο της γνωστής σεφ,
που τον παρότρυνε να δοκιμάσει τα διάσημα πιάτα της, όλα μαγει-
ρεμένα με αγάπη και καλούδια, αποκλειστικά με προϊόντα που προ-
σφέρει η ελληνική γη. «Παρουσιάζοντας στον υπουργό Οικονομι-
κών Χρήστο Σταϊκούρα συνταγές με ρύζι Χαλάστρας! Φυσικά, δεν
παραλείψαμε να μιλήσουμε και για τη γενέτειρα μου, την Κυρτώνη
Φθιώτιδας, την οποία γνωρίζει πολύ καλά. Άλλωστε, από το 2007
ήταν και είναι ο πιο αποτελεσματικός και αγαπητός βουλευτής της
Φθιώτιδας», έγραψε με καμάρι η πολυβραβευμένη σε Ελλάδα και
εξωτερικό τηλεμαγείρισσα, που βλέπουμε καθημερινά στην εκ-
πομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα;».

Αποχώρησε από το Open
Τερματίστηκε η συνεργασία της Τζωρτζέλας Κόσιαβα με το κανά-
λι του Ιβάν Σαββίδη. Η παρουσιάστρια μετά το «άγαρμπο» κόψιμο
της καθημερινής εκπομπή της έβαλε πλώρη για άλλη επαγγελ-
ματική στέγη, ανακοινώνοντας: «Γυρίζω σελίδα σήμερα, φεύ-
γοντας από το Open με χαμόγελο και ψηλά το κεφάλι, ύστερα από
μια πορεία που είχε τα πάντα. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους
συναδέλφους που δουλέψαμε με αγάπη και όραμα».

Πρώτη φορά
Επίσκεψη στην Ακρόπολη για τον Γιώργο
Μαυρίδη και την Κρίστη Καθάργια με τον
γιο της! Ο γνωστός παρουσιαστής πάτησε
πρώτη φορά στον Ιερό Βράχο και μοιράστη-
κε την εμπειρία: «Υπό κανονικές συνθήκες
θα έγραφα ότι έφτασα 43 για να πάω στον
Παρθενώνα, υπό αυτές τις συνθήκες, όσο
έφτιαχνα τη φωτογραφία καθόταν δίπλα και
μου έδινε οδηγίες ο φαφούτης που κάθεται
στη μέση!».
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Οι νοστιμιές της Νικολάου
στη Food Expo



Ο
κόσμος πιστεύει πως η παχυσαρκία εί-
ναι κυρίως ένα αισθητικό πρόβλημα,
που οφείλεται στην κακή διατροφή και
τη λαιμαργία. Η άποψη αυτή στιγματί-

ζει αδίκως τους πάσχοντες, διότι η παχυσαρκία
είναι στην πραγματικότητα μια σοβαρή, πολύπλο-
κη ασθένεια, στην ανάπτυξη της οποίας εμπλέ-
κονται ετερόκλητοι παράγοντες.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
η παχυσαρκία ορίζεται ως «η παθολογική συσσώ-
ρευση σωματικού λίπους που απειλεί την υγεία».
Προκαλείται από πλήθος παραγόντων, στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται γενετικά αίτια, ορ-
μονικοί και μεταβολικοί παράγοντες, η ψυχική
υγεία, το περιβάλλον, η πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας και η πρόσβαση σε υπερεπεξεργασμένα
τρόφιμα. 

Αντιθέτως, στους παράγοντες αυτούς δεν συμ-
περιλαμβάνονται η λαιμαργία και η έλλειψη αυτο-
ελέγχου. Όπως εξηγούν ειδικοί από την Ελληνική
Ενδοκρινολογική Εταιρεία, η παχυσαρκία συχνά
άγεται από δυνάμεις που δεν βρίσκονται υπό τον
έλεγχο του πάσχοντος. Βιολογικοί, ορμονικοί, με-
ταβολικοί και γενετικοί παράγοντες θέτουν πολλά
άτομα σε κίνδυνο, ενώ ο κοινωνικός περίγυρος
και το περιβάλλον όπου μεγαλώνει το άτομο δια-
μορφώνουν τις συνήθειες του τρόπου ζωής, οι
οποίες επηρεάζουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας. Για
τον λόγο αυτό, αποδεικνύεται λανθασμένη η πε-
ποίθηση ότι μπορεί κάποιος να αδυνατίσει οριστι-

κά μειώνοντας απλώς τις ποσότητες του φαγητού
που καταναλώνει και φροντίζοντας να κινείται λί-
γο περισσότερο. Οι ειδικοί λένε πως, μολονότι και
τα δύο είναι σημαντικά για την υγεία, αποτελούν
απλώς τη μία πλευρά του προβλήματος, καθώς
δεν λαμβάνουν υπόψη όλους τους άλλους εμπλε-
κόμενους παράγοντες.

Η παχυσαρκία έχει πια μετατραπεί σε ένα από
τα σημαντικότερα προβλήματα για τη δημόσια
υγεία. Υπολογίζεται ότι προσβάλλει ή απειλεί πε-
ρισσότερο από τον μισό παγκόσμιο ενήλικο πλη-
θυσμό, καθώς πάσχουν περισσότερα από 800
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο (το 13%
του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού) και το 39%
είναι υπέρβαροι και κινδυνεύουν να γίνουν παχύ-
σαρκοι. Ραγδαία είναι η αύξησή της και στους
ανηλίκους, καθώς προσβάλλει ή απειλεί περισ-
σότερα από 380 εκατομμύρια παιδιά και εφήβους
ηλικίας έως 19 ετών σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ
αυτών συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 39 εκα-
τομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, τα
οποία το 2020 ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα.
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Η παχυσαρκία είναι μια σοβαρή,
πολύπλοκη ασθένεια, στην
ανάπτυξη της οποίας εμπλέκονται
ετερόκλητοι παράγοντες

Όταν αποτυγχάνουν οι δίαιτες
Επιπτώσεις στη 
σωματική υγεία
Η ανάπτυξη της παχυσαρκίας έχει σημαντικές επι-
πτώσεις στη σωματική και την ψυχική υγεία των
πασχόντων, αφού συχνά συνοδεύεται από σακχα-
ρώδη διαβήτη, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, υπνική
άπνοια, καρδιαγγειακά νοσήματα και κατάθλιψη. Η
παχυσαρκία αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα
κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου. Έχει σχετιστεί με
13 διαφορετικές μορφές της νόσου και εμπλέκεται
στην ανάπτυξη του 40% όλων των περιστατικών
καρκίνου που διαγιγνώσκονται ετησίως. Μεταξύ
αυτών συμπεριλαμβάνονται ο καρκίνος του μαστού
μετά την εμμηνόπαυση, το αδενοκαρκίνωμα του οι-
σοφάγου, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του θό-
λου του στομάχου, της χοληδόχου κύστεως, του
παγκρέατος, των ωοθηκών, του θυρεοειδούς, των
νεφρών κ.λπ. Στις γυναίκες, η παχυσαρκία οδηγεί
επίσης σε διαταραχές του εμμήνου κύκλου και
υπογονιμότητα, ενώ αυξάνει τις επιπλοκές κατά την
κύηση. Στους άνδρες έχει συσχετιστεί αντίστοιχα
με λειτουργικό υπογοναδισμό. Δυστυχώς υπάρ-
χουν δίαιτες που σαμποτάρουν το αδυνάτισμα, μει-
ώνοντας τη μυϊκή μάζα αντί για το σωματικό λίπος
και επιβραδύνοντας αντί να κινητοποιούν τον μετα-
βολισμό. Έτσι, το 95% των προσπαθειών αδυνατί-
σματος αποτυγχάνει και μια ολιστική αντιμετώπιση
μπορεί να αποδειχθεί πιο βοηθητική.



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)
Η Πανσέληνος αυτή σας κάνει πιο ενεργούς σε θέ-
ματα που αφορούν την υγεία σας, την καθημερινό-
τητά σας και τη φροντίδα των αναγκών σας. Αυτό
που πρέπει να κάνετε είναι να ισορροπήσετε εσω-
τερικά, να βάλετε στόχους στη διατροφή σας και να
αναζητήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Πανσέληνος στο ζώδιο της Παρθένου ενεργο-
ποιεί την ερωτική σας ζωή, το ενδιαφέρον σας για
τα δημιουργικά σας ταλέντα και την επαγγελματική
σας εξέλιξη. Αν είστε αδέσμευτοι, είναι πιθανόν να
ενθουσιαστείτε με κάποιο πρόσωπο, που μπορεί
να το γνωρίζετε από παλιά. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αυτή η Πανσέληνος θα ενεργοποιήσει βασικούς
τομείς της ζωής σας, όπως την οικογένεια και την
επαγγελματική σας ζωή. Έτσι θα υπάρξει αρκετό
άγχος, για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις κατα-
στάσεις, να βάλετε σωστούς στόχους και να χτίσετε
γερές βάσεις, σε ό,τι είναι σημαντικό για εσάς. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Πανσέληνος αυτή ήρθε για να σας ανοίξει νέ-
ους ορίζοντες και να σας φέρει πιο κοντά με πρό-
σωπα από το περιβάλλον σας. Η επικοινωνία θα
γίνει αρκετά πιο ενδιαφέρουσα, ενώ θα αναζητή-
σετε γνώσεις και ταξίδια. Κάτι που θα πρέπει να
προσέξετε είναι η εμπιστοσύνη που δείχνετε σε
πρόσωπα που υπόσχονται παραπάνω από εκείνα
που έχουν διάθεση να πραγματοποιήσουν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Τα οικονομικά σας είναι εκείνα που θα σας απα-
σχολήσουν έντονα, αλλά όχι πάντα με τον πιο
ασφαλή τρόπο. Ίσως είναι καιρός να κάνετε μια
ανασκόπηση του τρόπου που διαχειρίζεστε τα
έσοδα και τα έξοδά σας. Απομακρυνθείτε από τα
ρίσκα που μπορεί να τα βλέπετε σαν ευκαιρίες, αλ-
λά δυστυχώς κρύβουν πολλούς κινδύνους. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στο δικό
σας ζώδιο σας δημιουργεί πολλά ερωτήματα και
αρκετές σκέψεις για το ποιοι τελικά είναι δίπλα
σας και πόση αλήθεια μπορείτε να αντέξετε σε
ό,τι συμβαίνει στη ζωή σας. Σκεφτείτε, αλλά μην
ακολουθήσετε μόνο με τα συναισθήματα κάποι-
ες καταστάσεις, γιατί, δυστυχώς, θα απογοητευ-
τείτε αργότερα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι θα πραγματοποι-
ηθεί αυτό το φεγγάρι. Έτσι, είναι μια πλούσια πε-
ρίοδος σε παρασκηνιακές καταστάσεις, που δεν
θα λείψουν παγίδες από πρόσωπα, που ίσως και να
είχατε εμπιστευτεί κάποτε. Επίσης, θέματα υγείας
θα σας ταλαιπωρήσουν και είναι καιρός να βγάλετε
από το σώμα σας και τη ζωή σας όλες τις τοξίνες. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Πανσέληνος στο ζώδιο της Παρθένου θα σας
απαλλάξει από κάποια βάρη που σας είχαν κουρά-
σει αρκετά και για πολύ καιρό. Οι αλλαγές αυτή τη
χρονική στιγμή γίνονται για το καλό σας και για να
εξελιχθείτε. Ό,τι φύγει τώρα από κοντά σας, είναι
για να εγκαταλείψετε τις λάθος καταστάσεις και τα
ψέματα κάποιων, που έχουν το ταλέντο να τα κρύ-
βουν επιμελώς. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η εμπλοκή του Ποσειδώνα σε αυτή την Πανσέληνο
δεν σας βοηθά να είστε ξεκάθαροι σε κάθε επαγ-
γελματική πρόκληση. Αν και θα σας δοθούν οικο-
νομικά κίνητρα και κέρδη που δεν περιμένατε, κα-
λό είναι να αφήσετε τον χρόνο να κυλήσει, πριν κά-
νετε οριστικές τις αποφάσεις σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Πανσέληνος στο φιλικό με το δικό σας ζώδιο της
Παρθένου θα σας κάνει πιο ενεργούς σε θέματα
σπουδών, μετακινήσεων, διαπραγματεύσεων και
ιδεών. Ίσως να έχετε δύο διαφορετικές γνώμες ή
σκέψεις για το ίδιο θέμα και για αυτό χρειάζεστε τον
χρόνο σας, ώστε να πάρετε την καλύτερη απόφαση.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Τα οικονομικά σας, κληρονομιές, δάνεια και συνε-
ταιρισμοί θα έχουν μεγάλη δυναμική αυτή την πε-
ρίοδο. Μην εμπιστευτείτε πρόσωπα που διαβεβαι-
ώνουν την απόλυτη φερεγγυότητά τους, όταν μάλι-
στα κάτι σας χτυπά καμπανάκι κινδύνου. Όσον
αφορά την προσωπική σας ζωή, μη θυσιάζετε την
ηρεμία σας για έναν σύντροφο που δεν σας φρον-
τίζει συναισθηματικά. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Πανσέληνος αυτή ενεργοποιεί τις προσωπι-
κές σας σχέσεις και σας βοηθά να ξεκαθαρίσε-
τε το τοπίο ή, στην αντίθετη περίπτωση, να πέ-
σετε στην παγίδα του Ποσειδώνα, βάζοντας τις
ανασφάλειές σας σε πρώτο πλάνο, διαιωνίζον-
τας καταστάσεις που σας καταστρέφουν υπο-
γείως. Μη φοβηθείτε να κλείσετε πόρτες, να
απομακρυνθείτε από σχέσεις και να βρείτε τον
παράδεισο που σας αξίζει.
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Σήμερα η Πανσέληνος του Μαρτίου στον άξονα
Παρθένου - Ιχθύων είναι σε ένα κομβικό ση-
μείο, πριν από την εαρινή ισημερία, που φέρ-

νει το τέλος κάποιων καταστάσεων και την ανάγκη
μας να χτίσουμε γέφυρες και να προχωρήσουμε με
ενωτική διάθεση. Όμως όλα θα εξαρτηθούν από το
πόσο ειλικρινείς είμαστε με τους άλλους και με τον
ίδιο μας τον εαυτό. Η συμμετοχή του Ποσειδώνα θολώ-
νει τις καταστάσεις, αλλά η παρουσία του Πλούτωνα
ενεργοποιεί θετικά τα ψυχικά μας αποθέματα. Η
Πανσέληνος επηρεάζει περισσότερο Διδύμους, Παρθέ-
νους, Τοξότες, Ιχθύς, Αιγόκερους και Καρκίνους,
Σκορπιούς, του τρίτου δεκαημέρου. 



Μ
ε το βλέμμα στην κρίσιμη Σύνοδο των
Ηγετών της ΕΕ, η οποία θα αποτελέσει
ορόσημο για τη στάση της Ευρώπης
έναντι της παγκόσμιας αναταραχής

στην αγορά ενέργειας, με φόντο τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία, οι ηγέτες των χωρών του Νότου
(Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας) θα ανα-
ζητήσουν κοινά πεδία και συγκλίσεις, με στόχο να
αντιπαραβάλουν το δικό τους μέτωπο στο σκληρό
μέτωπο των χωρών του Βορρά.

Οι κ.κ. Μάριο Ντράγκι, Πέδρο Σάντσεθ και Αντό-
νιο Κόστα θα συναντηθούν στη Ρώμη, ενώ ο κ. Μη-
τσοτάκης, λόγω της νόσησής του από κορονοϊό, θα
συμμετάσχει στη συζήτηση διά τηλεδιασκέψεως. 

Το σκηνικό ενόψει της Συνόδου Κορυφής μοι-
άζει γνώριμο, αφού τον Ιούλιο του 2020 απαιτήθη-
καν πέντε ημέρες επώδυνων διαπραγματεύσεων
και σφοδρών παρασκηνιακών συγκρούσεων ανά-
μεσα στις χώρες του Νότου και τα «φειδωλά» κρά-
τη του Βορρά, ώστε να ανάψει τελικά η ΕΕ το πρά-
σινο φως για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης των κρα-
τών-μελών έναντι των πολυεπίπεδων συνεπειών
της πανδημίας του κορονοϊού. 

Μόλις μία εβδομάδα πριν οι ηγέτες των 27 συ-
ναντηθούν και πάλι στις Βρυξέλλες, και ενώ αρχί-
ζει να εδραιώνεται η εκτίμηση ότι οι αναταράξεις
από τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία δεν θα εί-
ναι βραχυχρόνιες, αλλά, αντιθέτως, ενδέχεται να
καταταλαιπωρήσουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες για
άγνωστο χρονικό διάστημα, οι κ.κ. Μητσοτάκης,

Ντράγκι, Σάντσεθ και Κόστα θα ανταλλάξουν από-
ψεις με στόχο να δομήσουν μια κοινή στρατηγική
στα φλέγοντα ζητήματα της ενέργειας. 

Πέραν των γεωγραφικών και άλλων κοινών, με
βασικότερο ότι όλες αγωνιούν να μην ανακοπεί η
πορεία ανάκαμψης, η καθεμία από τις τέσσερις
χώρες έχει τους δικούς της λόγους να παλέψει για
μια λεπτομερή πρόταση που να αφορά τη διαμόρ-
φωση ανώτατης τιμής στην ενέργεια, την αύξηση
των αποθεμάτων και της αποθήκευσης αλλά και τη
δυνατότητα να προχωρούν από κοινού οι χώρες
της ΕΕ σε αγορές ενεργειακών αγαθών, ώστε να
μειώνεται η τελική τιμή. 

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τις αυξήσεις του φυ-
σικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, ο στό-
χος είναι να περιοριστούν οι τιμές, χάρη σε αποφα-
σιστική κίνηση των αγοραστών. Οι ευρωπαϊκές
χώρες, δηλαδή, θα προσπαθήσουν να καθορίσουν
σε μεγάλο βαθμό το κόστος, βασιζόμενες στην
αγοραστική τους ισχύ. Παράλληλα, η Ιταλία προτεί-
νει να χρησιμοποιηθεί κάθε περιθώριο για αποθή-
κευση ενέργειας, ώστε να μπορέσει να αντιμετω-
πιστεί πιο εύκολα μια ενδεχόμενη διακοπή της πα-
ροχής από τη Ρωσία.

Το κύριο ζητούμενο, ασφαλώς, είναι να δοθεί
ένα ουσιαστικό χέρι βοηθείας στις οικογένειες αλ-
λά και στις επιχειρήσεις. Οι οποίες και στις τέσσε-
ρις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, αν δεν βοηθη-
θούν γενναία τα κράτη από την ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια, για να τις στηρίξουν με τη σειρά τους, είναι
θέμα χρόνου να κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα

είτε στην πληρωμή των λογαριασμών και των μι-
σθών των εργαζομένων τους είτε στο λουκέτο.

Στη γειτονική Ιταλία, κάποια ΜΜΕ συνδέουν την
επιδίωξη του Μάριο Ντράγκι με το γεγονός ότι ο
ίδιος δεν βρέθηκε στην αιχμή των εξελίξεων, σε
αντίθεση με τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Ακόμα και έτσι, ο Ιταλός πρωθυπουργός είναι
πολύπειρος, διαθέτει βαθιά γνώση των ευρωπαϊ-
κών μηχανισμών και η υπογραφή του κάτω από
μία κοινή πρόταση θα έχει ιδιαίτερη αξία. 

Το πρώτο βήμα έγινε από τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό, με την πρόταση έξι σημείων που απέστειλε
προς την πρόεδρο της Κομισιόν κυρία Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, και η οποία περιλήφθηκε στο σχέ-
διο προτάσεων επί των οποίων θα κληθούν να το-
ποθετηθούν την άλλη εβδομάδα οι ηγέτες των 27.

Η ώρα της ευθύνης πλησιάζει. Οι ευρωπαϊκές
κοινωνίες εξέρχονται από μία διετία πρωτόγνωρης
αναμέτρησης με τον φόβο του θανάτου, με απώ-
λειες αγαπημένων, με πλήρη ανατροπή της ζωής
όπως τη γνώριζαν. Τώρα, είναι αντιμέτωπες με τη
στοιχειώδη, στην καλύτερη περίπτωση, θέρμανση,
και αν συνεχιστεί το ράλι σε πληθωρισμό και κατα-
ναλωτικά αγαθά, σύντομα θα βιώσουν την πείνα
και την εξαθλίωση.

Οι συνθήκες είναι ιστορικές. Ο πλανήτης βιώνει
τον μεγαλύτερο τρόμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Η Ευρώπη ξύπνησε από τον λήθαργο και επέ-
δειξε ανακλαστικά απέναντι στον αναθεωρητισμό
του Πούτιν. Έχει υποχρέωση να επιδείξει τον ανά-
λογο σεβασμό στις κοινωνίες της που δοκιμάζονται.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Είναι ώρα, εκτός από ανακλαστικά, η Ευρώπη
να επιδείξει και σεβασμό στους πολίτες της

Οι ευρωπαϊκές
κοινωνίες

εξέρχονται από
μία διετία

πρωτόγνωρης
αναμέτρησης με

τον φόβο του
θανάτου, με

πλήρη ανατροπή
της ζωής όπως τη

γνώριζαν
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