
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΡΤΙΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 341 www.political.gr

EDITORIAL

Ο ηγέτης αντλεί
δύναμη από 
τον λαό του

Υπερηφάνεια
και συγκίνηση
για τον πρόξενο

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΕΛ. 32 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Οι 4 λόγοι που ο Πούτιν 
θέλει τη Μαριούπολη 

Ε Ι Σ Β Ο Λ Η  Σ Τ Η Ν  Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Α

Ο Δένδιας επικεφαλής ανθρωπιστικής αποστολής στη μαρτυρική πόλη ΣΕΛ. 11-12, 14

ΣΕΛ. 3

KΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

ΚΟΝΤA ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝIΑ
ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΕIΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒAΣΕΙΣ

ΣΕΛ. 23

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΠΟΓΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΕΝΟIΚΙΑ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΣΕΛ. 15

COVID-19 

ΔΗΜΟΣΘEΝΗΣ ΣΑΡΗΓΙAΝΝΗΣ:
ΤΟΝ ΑΠΡIΛΙΟ 
ΣΕ ΦAΣΗ 
ΑΠΟΚΛΙΜAΚΩΣΗΣ 

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

ΜΠΙΖΝΕΣ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

στα αποκαΐδια του πολέμου 

Περιμένουν πάνω από δέκα εκατομμύρια τουρίστες από τη Ρωσία - Μπαίνει στο παιχνίδι και το ψευδοκράτος 

ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 13

POLI
TICA

L

560% αύξηση
στα εισιτήρια
της Turkish 
Airlines από 
τα ρωσικά 
αεροδρόμια 



H
Οδύσσειά του στην Ουκρανία και η θέλησή
του να προσφέρει, που τον «μετανάστευσε»
από την ησυχία της Ατλάντα στη δίνη του
κυκλώνα, θα μπορούσαν να εμπνεύσουν

κάποιον σεναριογράφο του Χόλιγουντ, από αυτούς
τους πιο «ψαγμένους» που δημιουργούν πολιτικά και
διπλωματικά θρίλερ. Θα έχουν πολύ υλικό και από τις
ατάκες του για τον πόλεμο, για το ποιοι πρέπει να λέ-
γονται ήρωες, για τη σημασία της αγάπης στην πατρίδα
και τον συνάνθρωπο.

Ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο πρόξενος της χώρας
μας στη Μαριούπολη και ο τελευταίος διπλωμάτης
που απομακρύνθηκε από τη διακεκαυμένη ζώνη,
βρέθηκε χθες στο υπουργείο Εξωτερικών μαζί με τον
πρέσβη Φραγκίσκο Κωστελλένο και τον γενικό πρό-

ξενο στην Οδησσό Δημήτρη Δόχτση. «Έπειτα από συ-
νεννόηση με τον πρωθυπουργό θα προτείνω την πα-
ρασημοφόρησή τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί εν
ευθέτω χρόνω», είπε σχετικά ο υπουργός Νίκος Δέν-
διας, δίνοντάς τους συγχαρητήρια που έφεραν σε πέ-
ρας έξι αποστολές «Νόστος».

Ωστόσο, το ανδραγάθημα του διοπτροφόρου και γε-
νειοφόρου προξένου παίρνει άλλες διαστάσεις, αν
αναλογιστεί κανείς τι άφησε πίσω του για να βρεθεί
στην «πρώτη γραμμή» οικειοθελώς μόλις λίγες εβδο-
μάδες προτού εκδηλωθεί η εισβολή και όταν όλα έδει-
χναν ότι θα οδηγούμασταν εκεί. Η σύζυγός του δήλω-
νε προ ημερών ότι «έχουμε έναν γιο επτά μηνών, τον
περιμέναμε πέντε χρόνια». Ποιος ξέρει τι αποθέματα
δύναμης έχει ένας άνθρωπος σαν τον πρόξενο για να

καταφέρει να διαλέξει τον δύσκολο δρόμο, εκείνον
που τον κράτησε πίσω όταν έφυγαν οι πρώτοι ομογε-
νείς, όταν έφυγαν οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι,
όταν έφυγαν όλοι οι συνάδελφοί του.

Μοιραία -και πάντα υπό τον φόβο της υπερβολής-
θα καταφύγουμε στον Θουκυδίδη και στον Επιτάφιο
του Περικλή, στο σημείο όπου ο επιφανής πολιτικός
προσπαθεί να αιτιολογήσει τον ηρωισμό των Αθηναί-
ων που έπεσαν στη μάχη, γιατί «κράτιστοι δ’ ἂν τὴν
ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα γι-
γνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα μὴἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν
κινδύνων», ότι δηλαδή πρέπει να θεωρηθούν γενναι-
ότατοι εκείνοι που γνωρίζουν και ποιο είναι το ευχάρι-
στο και ποιο είναι το φοβερό, κι όμως δεν προσπαθούν
να αποφύγουν τους κινδύνους.
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Στοχευμένες περιοδείες
Μητσοτάκη σε περιοχές
της Αττικής αλλά 
και στην περιφέρεια

Μ
ε έμφαση τα προβλήματα της
καθημερινότητας που αντι-
μετωπίζουν οι πολίτες ο
πρωθυπουργός ξεκινάει στο-

χευμένες περιοδείες σε περιοχές της Αττι-
κής αλλά και στην περιφέρεια. Στόχος είναι
να ακούσει από πρώτο χέρι τον σφυγμό της
κοινωνίας που το τελευταίο διάστημα
πλήττεται από την ακρίβεια αλλά και να
εξηγήσει ο ίδιος τις πρωτοβουλίες που πή-
ρε η κυβέρνηση για να μετριάσει τις ση-
μαντικές οικονομικές επιπτώσεις που εξα-
κολουθεί να επιφέρει η ενεργειακή κρίση.

Άλλωστε, η απευθείας επαφή του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη με τους πολίτες ήταν
κάτι που επεδίωκε πάντα ο πρωθυπουρ-
γός σε κάθε ευκαιρία, ωστόσο η πανδημία
αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τέ-
τοιου είδους εξορμήσεις. Η χθεσινή επί-
σκεψη στην κεντρική λαχαναγορά στου
Ρέντη «ήταν μόνο η αρχή», όπως τονίζουν
τα κομματικά στελέχη που καταρτίζουν το
πρόγραμμα περιοδειών του πρωθυπουρ-
γού, το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς από
τις διεθνείς εξελίξεις που υπάρχουν λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία. 

Κανένα ζήτημα επάρκειας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε

με παραγωγούς και χονδρεμπόρους για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις
εξαγωγές αλλά και για τα σοβαρά προ-
βλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία
που έπληξε αρκετές καλλιέργειες. Οι έμ-
ποροι και παραγωγοί διαβεβαίωσαν τον
Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν υπάρχει μέ-
χρι σήμερα ζήτημα επάρκειας στα οπω-
ροκηπευτικά είδη. «Η αγορά με συντονι-
σμένες ενέργειες των επιχειρήσεων θα
εξασφαλίσει την επάρκεια», ανέφερε
στον πρωθυπουργό ο διευθύνων σύμβου-
λος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών
και Αλιείας Απόστολος Αποστολάκος.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνη-
ση έχει προχωρήσει σε λήψη μέτρων για
τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, ο οποί-
ος θα ευνοηθεί επίσης από την επιστροφή
του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο το
2022, την επιδότηση 80% της ρήτρας ανα-
προσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα, για τις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τη μετάταξη

των ζωοτροφών και των λιπασμάτων στον
χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή στο 6%.

Επόμενος σταθμός το Αιγάλεω
Εφόσον το επιτρέψουν οι διεθνείς εξε-

λίξεις, καθώς η κατάσταση στην Ανατολι-
κή Ευρώπη εξακολουθεί να είναι έκρυθ-
μη, ο πρωθυπουργός θα δώσει το «πα-
ρών» στην πρώτη προσυνεδριακή συζή-
τηση που θα πραγματοποιηθεί την επόμε-
νη Τρίτη 29 Μαρτίου στο Αιγάλεω με θέμα
τις μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Δεν αποκλείεται μάλιστα η εκδή-
λωση να συνδυαστεί με περιοδεία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στο κέντρο της πόλης
της Δυτικής Αθήνας. Πρόκειται για μια πε-
ριοχή που γνωρίζει πολύ καλά ο πρωθυ-
πουργός, καθώς επί χρόνια εκλεγόταν
βουλευτής στην αχανή εκλογική περιφέ-

ρεια της Β’ Αθήνας. Θα ακολουθήσουν
στις 2 Απριλίου η Θεσσαλονίκη, στις 11
Απριλίου το Χαλάνδρι, στις 16 Απριλίου το
Ηράκλειο Κρήτης και στις 18 Απριλίου η
Νίκαια. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη
είναι να δώσει το «παρών» σε όλα τα προ-
συνέδρια, ενώ δεν αποκλείεται ανάλογα
με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν να
υπάρξουν προσθήκες στο πρόγραμμα του
πρωθυπουργού.

Λίγες ώρες προτού αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες προκειμέ-
νου να πάρει μέρος στις κρίσιμες συνεδριάσεις του ΝΑΤΟ και
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει το
πρωί στη Βουλή, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις μειώσεις
του ΕΝΦΙΑ. Παρά τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις που
έχει επιφέρει η οικονομική κρίση, η κυβέρνηση προχωρά στις
μειώσεις των φόρων αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το διαθέσιμο
εισόδημα των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερ-
θεί, μεταξύ άλλων, στη δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκαν για τη
στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων αλλά και στο γεγονός ότι 8

στους 10 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν φέτος μειωμένο ΕΝΦΙΑ.
«Εξαντλούμε κάθε περιθώριο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων με ρεαλιστικές και κοστολογημένες προτάσεις. Με προτάσεις
εφαρμόσιμες, μακριά από απλοϊκές προσεγγίσεις που ακούγονται
ευχάριστα στα αυτιά αλλά εδράζονται είτε στην άγνοια είτε στην
ανευθυνότητα». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, ο οποίος βλέπει τον
ΣΥΡΙΖΑ να «ποντάρει» επικοινωνιακά στο ζήτημα της ακρίβειας, θα
επιχειρήσει να φέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε
θέση απολογούμενου, από τη στιγμή που θα καταψηφίσει επί της
αρχής το νομοσχέδιο με τις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ και έχει επιφυλα-
χτεί για το τι θα πράξει στην ψηφοφορία επί των άρθρων.

Στη Βουλή ο πρωθυπουργός για τον ΕΝΦΙΑ

Κοντά στον πολίτη και την κοινωνία

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Σ
το ευρωπαϊκό τερέν των Βρυξελ-
λών στρέφει από σήμερα και για
το επόμενο διήμερο το ενδιαφέ-
ρον του ο Κυριάκος Μητσοτάκης,

καθώς κατά τις εργασίες της τακτικής εαρι-
νής Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναμένεται να σχηματοποιηθεί η
ευρωπαϊκή απάντηση στο άνευ προηγου-
μένου ράλι των διεθνών τιμών του φυσικού
αερίου, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία. 

Μολονότι ολοένα και περισσότερα κρά-
τη-μέλη της Ένωσης προσχωρούν στη λο-
γική του ευρωπαϊκού Νότου, ήτοι στην εδώ
και τώρα λήψη δραστικών μέτρων για την
αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων ανατιμή-
σεων στην ενέργεια, η Κομισιόν έως χθες
βράδυ δεν είχε δημοσιοποιήσει κατάλογο
με τις προτεινόμενες ευρωπαϊκές απαντή-
σεις, κάτι που όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν

πως θα γίνει εντός της ημέρας. Πρόσωπα
που γνωρίζουν εις βάθος τις ευρωπαϊκές
διεργασίες, εμφανίζονται μάλλον απαισιό-
δοξα ως προς την προοπτική δραστικής πα-
ρέμβασης της ΕΕ στη λειτουργία της διε-
θνούς αγοράς καυσίμων και παρέπεμπαν
τις προηγούμενες ώρες στην εμβόλιμη Σύ-
νοδο Κορυφής της Ένωσης στα τέλη Μαΐου. 

Επισήμανση Μητσοτάκη
Κυβερνητικό στέλεχος, που συμμετέχει

στις προπαρασκευαστικές συσκέψεις στο
Μέγαρο Μαξίμου, τόνιζε χθες βράδυ στην
«Political» πως «η ΕΕ φαίνεται πως δεν εί-
ναι έτοιμη να σηκώσει το μπαζούκας», δεί-
χνοντας προς την κατεύθυνση μεσοπρόθε-
σμων μέτρων. Επ’ αυτού καθόλου τυχαία
δεν ήταν η επισήμανση του πρωθυπουργού
για «την ανάγκη να υπάρξει κοινή προμή-
θεια αερίου σε επίπεδο ΕΕ, όπως είχε γίνει
με την προμήθεια εμβολίων από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή στην αρχή της πανδημίας»,
πρόταση που φαίνεται να υιοθετείται από
τις Βρυξέλλες και την οποία διατύπωσε εγ-
καίρως η Αθήνα στα πρώτα στάδια της
ενεργειακής κρίσης. Παρεμβαίνοντας, μά-
λιστα, στη συζήτηση για τα βραχυπρόθε-

σμου χαρακτήρα μέτρα, που κατά πληρο-
φορίες θα συζητηθούν τη δεύτερη ημέρα
των εργασιών της Συνόδου, μεθαύριο, Πα-
ρασκευή, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως
«πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση
σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, παράλληλα
με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επί-
πεδο». 

Υπενθυμίζεται πως, κατά την άτυπη συ-
νάντηση των τεσσάρων πρωθυπουργών του
Νότου στη Ρώμη την προηγούμενη εβδο-
μάδα, οι προτάσεις Μητσοτάκη για επιβολή
πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αε-
ρίου και για την αποσύνδεση της τιμής του
ηλεκτρικού ρεύματος από αυτήν του φυσι-
κού αερίου έτυχαν θερμής υποδοχής από
τους κ.κ. Ντράγκι και Σάντσες.mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Απρόθυμη η ΕΕ για δραστική
παρέμβαση στη λειτουργία
της διεθνούς αγοράς 
καυσίμων - Κρίσιμη η εαρινή
Σύνοδος Κορυφής

Παράταση στις έκτακτες ρυθμίσεις λόγω κορονοϊού 
Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η υποχρεωτι-

κότητα εμβολιασμού των ανεμβολίαστων υγειονομικών, με
διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου
Υγείας σχετικά με την κύρωση της σύμβασης δωρεάς του
Ιδρύματος Σ. Νιάρχος που αφορά την κατασκευή του Γενι-
κού Νοσοκομείου Σπάρτης.

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνονται
έως τις 30 Ιουνίου 2022 όλες οι έκτακτες ρυθμίσεις που εί-
χαν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κο-
ρονοϊού, εκτός από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού των
υγειονομικών σε νοσοκομεία και μονάδες χρονίως πασχόν-

των και ηλικιωμένων, που παρατείνεται έως το τέλος του
χρόνου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατεί-
νονται μεταξύ άλλων:
� η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμ-
βολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα
� η λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων
� η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού
Covid-19, και μια σειρά ακόμα από έκτακτα μέτρα που εφαρ-
μόζονται λόγω της πανδημίας.

Ο Μπάιντεν κλέβει
την παράσταση
Η συμμετοχή του Αμερικανού προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν στην αυριανή κοι-
νή Σύνοδο ΕΕ - ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες
μαγνητίζει τα βλέμματα ανά τον πλα-
νήτη. Οι ηγέτες της Δύσης αναμένεται
να θέσουν επί τάπητος το τέταρτο και
πέμπτο πακέτο κυρώσεων κατά της
Ρωσίας, ενόσω η Μόσχα συνεχίζει το
σφυροκόπημα της Ουκρανίας. Σε κά-
θε περίπτωση, εισηγήσεις περί επιβο-
λής εμπάργκο στα ρωσικά καύσιμα
προσκρούουν στην πεισματική άρνη-
ση κρατών-μελών, όπως η Γερμανία, η
Ολλανδία και η Ουγγαρία, στο φόντο
του δυσθεώρητου κόστους που αυτό
θα επέφερε. Στην Αθήνα σημειώνεται
ότι μια τέτοια προοπτική προϋποθέτει
προετοιμασία, όπως η εναλλακτική
πηγή προμήθειας φυσικού αερίου, αλ-
λά και η τιμή αυτού, η οποία μέχρι τη
σήμερον δεν έχει γίνει. Στο «μενού»
της συζήτησης των ηγετών περιλαμ-
βάνεται η υποδοχή των προσφυγικών
ροών, αλλά και η ενταξιακή προοπτική
της Ουκρανίας, η οποία κατά την άτυ-
πη Σύνοδο της ΕΕ στις Βερσαλλίες
προκάλεσε προστριβές ως προς τη
διαδικασία, που πρέπει να ακολουθη-
θεί, καθώς κράτη-μέλη, όπως οι χώ-
ρες της Βαλτικής, απαιτούν επίσπευ-
ση της υπόθεσης.

Ευρωπαϊκό μπρα ντε φερ 
για την ενεργειακή κρίση
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Εντατικούς και πραγματικούς
ελέγχους για την πάταξη της
αισχροκέρδειας προτείνει 
η αξιωματική αντιπολίτευση

Εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα ξεκίνη-
σε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλ-
λαγής σε μια προσπάθεια να στηρίξει το
εγχείρημα της αυτοοργάνωσης του κόμ-
ματος αλλά και να επικοινωνήσει άμεσα
με κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από
την ακρίβεια. Χθες βρέθηκε στη Βέροια
όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με
εκπροσώπους των αγροτών, καθώς και
του κλάδου της μεταποίησης στην Κου-
λούρα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, η
αγωνία τους για την επόμενη μέρα αλλά
και το τι μέλλει γενέσθαι λόγω της αύξη-
σης του ενεργειακού κόστους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την
ανάγκη να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατα-
νάλωσης στο πετρέλαιο και να επιβληθεί
πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής για
να αντέξουν οι αγρότες. «Πρέπει το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δημι-

ουργήσει μόνιμους μηχανισμούς μέσω
του ΕΛΓΑ που θα αξιοποιήσουν τα κοινο-
τικά κονδύλια ώστε να υπάρχει αντιμετώ-
πιση αυτού του φαινομένου που κατα-
στρέφει και τον πρωτογενή τομέα αλλά
και δημιουργεί πολύ μεγάλο ζήτημα και
στις επιχειρήσεις μεταποίησης της περιο-
χής. Η ενεργειακή κρίση δεν αφορά τους
αγρότες μόνο στην Ημαθία αλλά σε όλη
την Ελλάδα. Πρέπει άμεσα να υπάρξουν
μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο πετρέλαιο και πλαφόν στη ρήτρα ανα-
προσαρμογής ώστε τα τιμολόγια να είναι
χαμηλότερα. Να αντέξουν οι αγρότες, να
αντέξει η ανταγωνιστικότητά τους», είπε
χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες παρεμβά-
σεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπι-
ση της ακρίβειας, ο κ. Ανδρουλάκης επι-
σήμανε «την κυβερνητική ατολμία να

προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα ανα-
κούφισης καταναλωτών και επιχειρήσε-
ων και επιβολής φορολογίας στα υπερ-
κέρδη των εταιρειών ενέργειας, κάτι που
έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ και άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, όπως πρόσφατα η Ιταλία
και που ήδη υιοθετούν». Μάλιστα, πρότει-
νε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει χρήματα
του Ταμείου Ανάκαμψης για να γίνουν,

όπως είπε, «δίκτυα και οι αγρότες μας, οι
κτηνοτρόφοι μας, οι μεταποιητές μας να
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χιλιάδες
ενεργειακές κοινότητες στη χώρα. Να
μπορούν να παράξουν το δικό τους ρεύμα,
να θωρακίσουν μακροπρόθεσμα την πα-
ραγωγή τους και έτσι οι ίδιοι και οι οικο-
γένειές τους να ζουν με αξιοπρέπεια».

ΑΝΤ.ΑΝΤ.

Εξορμήσεις σε όλη τη χώρα 
ξεκινάει ο Ν. Ανδρουλάκης

Ε
κτακτο σχέδιο για να μπει ένα
φρένο στις συνεχείς ανατιμή-
σεις στην ενέργεια θα παρου-
σιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ακρίβεια

στα είδη διατροφής και τα καύσιμα και οι
φουσκωμένοι λογαριασμοί του ηλεκτρικού
ρεύματος, σε συνάρτηση μάλιστα με τις χα-
μηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ η
πανδημία «χτυπά» και πάλι τον πληθυσμό,
έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περι-
βάλλον για τους πολίτες, οι οποίοι, όπως
λένε κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, «όσο και αν φωνάζουν, η κυβέρνηση
έχει βουλώσει τα αυτιά της με κερί».

Σχολιάζοντας τις προτάσεις του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομι-
σιόν για τη σταθεροποίηση των τιμών στην
ενέργεια, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρί-
ζουν πως οι προτάσεις αυτές δεν έχουν στό-
χο να χτυπήσουν την αισχροκέρδεια και κατ’
επέκταση «είναι προτάσεις για το θεαθήναι».

«Το κράτος εδώ πρέπει να παρέμβει ου-
σιαστικά», υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές,
ενώ εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν
έχει καμία πρόθεση να συγκρουστεί με
ιδιωτικά συμφέροντα. Υπογραμμίζουν δε
πως στην κυβέρνηση προτιμούν να λένε
πως ο κόσμος δεν βάζει βενζίνη για ψυχο-
λογικούς λόγους παρά να παραδεχτούν
πως δεν τους μένει φράγκο, γιατί έτσι θα
κληθούν να αναλάβουν και την ευθύνη της
πολιτικής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ουσια-
στική παρέμβαση του κράτους θα βασίζεται
το έκτακτο σχέδιο του κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης με εντατικούς και

πραγματικούς ελέγχους για την πάταξη της
αισχροκέρδειας και με στόχο τη ρύθμιση
της αγοράς ενέργειας. Ακόμη, προς αξιο-
ποίηση θα τεθούν εργαλεία όπως η ενίσχυ-

ση της προθεσμιακής αγοράς, η υποχρεω-
τικότητα διμερών συμβολαίων και, αν χρει-
αστεί για κάποιο διάστημα, η αναστολή του
χρηματιστηρίου ενέργειας ώστε να σταθε-
ροποιηθούν οι τιμές.

Κρατά ψηλά το θέμα Πατούλη
Το θέμα της λογοκλοπής στη διδακτορική

διατριβή του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη
συντηρούν στον ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς ανα-
κοινώσεις αλλά και με κάθε είδους παρεμ-
βάσεις επιμένοντας στην παραίτησή του.
«Απαιτώ από τους βουλευτές της ΝΔ και
καθηγητές Ιατρικής Στεφανάδη Χριστόδου-
λο και Πνευματικό Σπύρο ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕ-
ΣΗ», έγραψε ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης σε
ανάρτησή του στο Facebook, ζητώντας από
τον πρώην πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών Πέτρο Σφηκάκη και τον νυν πρό-
εδρο Γεράσιμο Σιάσο να κινήσουν άμεσα τη
διαδικασία αφαίρεσης του διδακτορικού
τίτλου από τον Γιώργο Πατούλη. 

Σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Στη φαρέτρα 
του τουρισμού 
320 εκατ. από το 
Ταμείο Ανάκαμψης

Στην προστιθέμενη αξία του τουρισμού στην ελλη-
νική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και το εμπό-
ριο γενικότερα αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στη συνεδρίαση του διοι-
κητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών. «Ο τουρισμός δεν είναι
υπόθεση λίγων, είναι υπόθεση πολλών, καθώς αποτε-
λεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας και 1
στα 4 ευρώ του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται, έμμεσα ή
άμεσα, από την τουριστική δραστηριότητα. Είναι μια
από τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες
στην Ελλάδα», σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού.

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στον κλάδο των
επιχειρηματιών και στα εμπορικά καταστήματα που
βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το τουριστικό

προϊόν και ουσιαστικά αποτελούν το με-
γαλύτερο μέρος του εμπορικού

κόσμου της χώρας: «Στηρί-
ζουμε τον ξενοδοχειακό
κλάδο αλλά και τους εκα-
τοντάδες χιλιάδες συμπο-
λίτες μας που ασχολούνται

με το εμπόριο, ειδικά τη μι-
κρομεσαία επιχειρηματικό-

τητα, τη μεταποίηση, τις διάφο-
ρες υπηρεσίες που βρίσκονται σε άμε-

ση διασύνδεση με το τουριστικό προϊόν».
Η στρατηγική της κυβέρνησης, τόνισε ο υπουργός

Τουρισμού, στηρίζει τους παραδοσιακούς και τους
δυναμικούς κλάδους της επιχειρηματικότητας. «Στο
οπλοστάσιό μας βρίσκονται τόσο η προσέλκυση νέων
επενδύσεων σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής
οικονομίας, που θα δώσουν την ώθηση που χρειάζε-
ται ο τουρισμός, όσο και η ενίσχυση των υποδομών
μας και η διαφύλαξη της ποιότητας του προσφερόμε-
νου τουριστικού προϊόντος που συνδέεται με τη φέ-
ρουσα ικανότητα», δήλωσε.

Ο υπουργός επεσήμανε και τους πόρους που προ-
έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας, οι οποίοι αξιοποιούνται σε κρίσιμα έργα για την
τουριστική ανάπτυξη, όπως η διαχείριση προορι-
σμών, ο ορεινός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και
ευεξίας, ο αγροτουρισμός και η γαστρονομία, η ανα-
βάθμιση τουριστικών λιμένων και τα έργα που αφο-
ρούν την προσβασιμότητα των τουριστικών προορι-
σμών από ΑμεΑ. «Πρόκειται για 320 εκατ. ευρώ από
το RRF που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην πε-
ραιτέρω ενίσχυση τόσο του τουριστικού μας προ-
ϊόντος όσο και της μικρομεσαίας επιχειρηματικό-
τητας, καθώς η τουριστική ανάπτυξη είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη βελτίωση της επιχειρηματικό-
τητας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Μακελειό στη Βουλή
για τον «κίτρινο» Τύπο
Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Π
ροσωρινό πάγο στα σενάρια
για αλλαγή του εκλογικού
νόμου έβαλε ο Μάκης Βο-
ρίδης μιλώντας στη Βουλή.

Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγ-
κούση, ο οποίος έκανε λόγο για αυτο-
γελοιοποίηση της κυβέρνησης, αν
προχωρήσει σε νέα αλλαγή, ο κ. Βορί-
δης διερωτήθηκε αν έχει ακούσει κάτι
σχετικό από την κυβέρνηση, κατηγο-
ρώντας την αξιωματική αντιπολίτευση
ότι γελοιοποιείται με το να αναπαράγει
διαρροές. Παράλληλα, παρέπεμψε με
έμφαση στις επανειλημμένες δηλώ-
σεις του πρωθυπουργού για το θέμα.

Στον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση
διοχετεύει μέσω διαρροών σενάρια
αλλαγής του εκλογικού νόμου και τα
κρατά στην επικαιρότητα προχώρησε
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΚΙΝΑΛ Κώστας Σκανδαλίδης, υποστη-
ρίζοντας ότι μπορεί οι εκλογές αυτήν
τη στιγμή να ωφελούν το κόμμα του
αλλά η εκλογολογία μεγαλώνει τα πο-
λιτικά και κοινωνικά αδιέξοδα.

Η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολί-
τευσης συνεχίστηκε και με αφορμή
την τροπολογία για το νέο θεσμικό

πλαίσιο της αστικής ευθύνης των ιδιο-
κτητών εφημερίδων, με τον υπουργό
Εσωτερικών να εξηγεί πως το υφιστά-
μενο πλαίσιο προβλέπει αστική ευθύ-
νη για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ, εκδότες ή
διευθυντές σύνταξης, για να προσθέ-
σει ωστόσο ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες
καταφέρνουν να εκμεταλλεύονται νο-
μικά κενά για να αποφεύγουν την ανά-
ληψη ευθύνης όταν καταδικάζονται
για προσβολή της προσωπικότητας ή
για συκοφαντία.

«Δεν αναγράφουν τίποτα»
«Υπάρχουν έντυπα που δεν αναγρά-

φουν τίποτα. Υπάρχει μόνο ο τίτλος της
εφημερίδας και τίποτε άλλο. Η υφι-
στάμενη νομοθεσία δεν προβλέπει
καμία κύρωση προς όσους καταφεύ-
γουν σε αυτή την πρακτική. Κυκλοφο-
ρούν λοιπόν έντυπα των οποίων ιδιο-
κτήτης εμφανίζεται μια τρίτη εταιρεία
ή χρησιμοποιούν υπερήλικες αλλοδα-
πούς ώστε να μην υφίστανται τις αστι-
κές ευθύνες των πράξεών τους. Η νέα
διάταξη λέει ότι πρέπει να έχουμε
απέναντί μας ένα πρόσωπο που να
αναλαμβάνει την ευθύνη των όσων λέ-
ει. Να ορίζεται διευθυντής ή διευθυν-
τής σύνταξης που να είναι μέλη των
ενώσεων δημοσιογράφων», σημεί-

ωσε ο Μ. Βορίδης, προσθέτοντας ότι
δεν είναι κανονικό σε μια χώρα να λέ-
γονται απίστευτες χυδαιότητες και ο
θιγόμενος να θέλει να πάει στο δικα-
στήριο για να δικαιωθεί και να μη συ-
ναντά κανέναν απέναντί του και κάποι-
οι να βρίζουν, να προσβάλλουν και να
συκοφαντούν χωρίς καμία ευθύνη.

Από την πλευρά του ο κ. Ραγκούσης
υποστήριξε ότι η τροπολογία επιχει-
ρεί τη «φίμωση του Τύπου που προ-
σπαθεί να αποκαλύψει τη διαφθορά»,
ενώ επικαλέστηκε συγκεκριμένη
εφημερίδα που λόγω αυτής η κυβέρ-
νηση στοχοποιεί οριζόντια τον Τύπο:
«Είναι στο μυαλό σας μια ρυπαρο-
φυλλάδα, το “Μακελειό” και εσείς
φέρνετε μια οριζόντια ρύθμιση; Στο-
χοποιείτε όλο τον Τύπο; Γιατί δεν βά-
ζετε μέσα και τα sites;».

Βορίδης: «Δεν είναι
κανονικό σε μια χώρα
κάποιοι να βρίζουν και 
να συκοφαντούν χωρίς
καμία ευθύνη»
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Και νέο πρόσωπο από τα σπλάχνα
της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται για

τον Δυτικό Τομέα της Αθήνας. Είναι ο
Μπάμπης Καούκης, πολύ γνωστό πρόσω-
πο στα δυτικά και «κομματάρχης» του

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Το 2019 είχε
κοπεί τελευταία στιγμή από τα

ψηφοδέλτια… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...
Μου λένε ότι δεν είναι και
τόσο βέβαιη η εκλογή του
Δημήτρη Καμπουράκη
στα Χανιά, εάν γίνουν
εκλογές το φθινόπωρο. Ο
νομός έχει απαιτητικούς
ψηφοφόρους, θέλει χρό-
νο, επαφές και συνομιλία
με τον κόσμο. Μια οθόνη
και ένα μικρόφωνο δεν
φτάνουν… 

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Αυτή την περίοδο στη Βουλή των Ελ-
λήνων φιλοξενούνται δύο εκθέσεις: Η
πρώτη «Αντικρίζοντας την
Ελευθερία» και η αφιερω-
ματική έκθεση για την
ποιήτρια Κική Δημουλά.
Μου λένε ότι «πρωταθλη-
τής» βουλευτής στην προ-
σέλκυση επισκεπτών σχε-

δόν καθημερινά για τη δεύτερη έκθεση
έχει αναδειχθεί ο Γιώργος Κουμουτσά-

κος, ο οποίος, μάλιστα, διατηρεί
και προσωπική φιλία με την κό-

ρη της Δημουλά, Έλση. Τελι-
κά, μόνο καλό του έκανε η
επαναφορά του στη βουλευτι-

κή ζωή… Άλλοι το παίρνουν
κατάκαρδα… 

Πρωτοβουλία ευθύνης για
τα κατοικίδια στην Ουκρανία

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό θα προβεί
ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας σήμερα. Σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό Σύλλογο και την πρό-
εδρό του Αθηνά Τραχήλη, θα
συγκεντρώσουν ζωοτροφές
και άλλα χρήσιμα εφόδια,
ώστε να σταλούν για τα οικόσι-
τα ζώα συντροφιάς των προ-
σφύγων της Ουκρανίας που βρί-
σκονται στην Πολωνία ή αλλού. Οι
Ουκρανοί έδειξαν ότι τα σκυλιά και οι γάτες τους εί-
ναι οικογένειά τους και δεν τα παράτησαν ποτέ στην
εμπόλεμη ζώνη. Στην Ελλάδα πάλι, έρχεται καλο-
καίρι και τα αφήνουν αδέσποτα… 

Οι Ουρσουλίνες 
και οι τρεις κυρίες 

Ακριβώς 350 χρόνια έκλεισε
χθες ο αρχαιότερος εκπαιδευτι-
κός οργανισμός στην Ελλάδα, η
Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσου-
λινών και το γιόρτασε με μια με-
γαλειώδη εκδήλωση-συναυλία,
με καλεσμένους, μεταξύ άλλων,
και πολιτικούς. Τα φώτα της εκδή-
λωσης βέβαια, τράβηξαν οι τρεις
κυρίες που κάθισαν δίπλα δί-
πλα, η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου, η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως και η υφυπουργός Παιδεί-
ας Ζέττα Μακρή που πρόλαβε την εκδήλωση παρά το
βαρύ πρόγραμμά της, αφού όλο το πρωί είχε γυρίσει τα
σχολεία στη Μαγνησία που φιλοξενούν μαθητές πρό-
σφυγες από την Ουκρανία… 

Ένας Βολιώτης ερευνητής στο γραφείο της Ντόρας 
Χθες η Ντόρα Μπακογιάννη υποδέχτηκε στο γραφείο

της στη Βουλή τον γνωστό Βολιώτη ερευνητή-κα-
θηγητή στο UCLA των ΗΠΑ δρ Δημήτρη Ηλιό-
πουλο της εταιρείας βιοτεχνολογίας Attica
Sciences, ο οποίος είναι και διευθυντής του
Πάρκου Καινοτομίας και Έρευνας στα Σπάτα,
πρότζεκτ που χρηματοδοτεί η ΕΛΠΕΝ. O κ.
Ηλιόπουλος, όπως μου λένε, έχει συναντηθεί με
αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης όπως ο κ. Πα-

παθανάσης και ο κ. Δήμας και έχει εισπράξει πολύ θε-
τικά σχόλια, καθώς η εταιρεία του έχει κατοχυ-

ρώσει έξι αντικαρκινικές πατέντες στις ΗΠΑ.
Περιττό, βεβαίως, να πούμε ότι ο Βολιώτης
ερευνητής είναι προσωπικός φίλος του «γα-
λάζιου» Χρήστου Μπουκώρου. Είναι τέτοια η

αναγνώριση του έργου του ερευνητή, που στο
εντευκτήριο της Βουλής πήγε και τον χαιρέτησε

εγκάρδια μέχρι και ο Παύλος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ…

Μ
ια ενδιαφέρουσα και λογική
τροπολογία κατέθεσε στο
νομοσχέδιο Βορίδη για το
Στρατηγικό Σχέδιο καταπο-

λέμησης της διαφθοράς, που βρίσκεται
τώρα στην Ολομέλεια της Βουλής, ο βου-
λευτής Χανίων Μανούσος Βολουδάκης.
Προκειμένου να αποφύγουμε περιστα-
τικά διαπλοκής των υγειονομικών
διευθύνσεων και των ιδιωτικών
όπως στο περιβόητο γηροκο-
μείο «Αγία Σκέπη» στα Χανιά, ο
βουλευτής πρότεινε να ελέγ-
χονται όλες οι ιδιωτικές δομές
υγείας και πρόνοιας και από διευ-
θύνσεις των άλλων νομών της Κρήτης. Ο
Βορίδης, πάντως, το βρήκε λογικό και θα
την περάσει. Τολμηρός ο Μανούσος και ο
τολμών νικά… 

Τολμηρή τροπολογία Βολουδάκη 

«Πρωταθλητής» ο Κουμουτσάκος 
στους επισκέπτες για τη Δημουλά 

Α
λη

θ
εύ

ει
; Μου ψιθυρίσανε κάποια πουλάκια ότι

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων κάποιοι βουλευτές ζήτησαν
κούρεμα των δανείων τους και το πέ-
τυχαν… Δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά
θα το ψάξουμε… 

Μου λένε έντονα οι πηγές μου ότι το θέμα αλλαγής
του εκλογικού νόμου και της αύξησης του μπόνους
εδρών για το πρώτο κόμμα δεν θα έρθει μόνο του ως
ξέμπαρκη τροπολογία, αλλά ως μέρος μιας συνολι-
κής νομικής οντότητας που θα αλλάζει και τον τρόπο
εκλογής των ευρωβουλευτών, ο οποίος θα επαναφέ-
ρει τη λίστα και θα καταργεί τον σταυρό προτίμησης. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ… 



ΟΟ υπουργός 
και ο δημοσιογράφος 
Λοιπόν, υπάρχει ένας προβληματισμός στο

κυβερνητικό επιτελείο για έναν συγκεκριμέ-

νο υπουργό της κυβέρνησης, οι απόψεις του

οποίου το τελευταίο διάστημα γίνονται «ση-

μαία» από συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο

οποίος έχει αποφασίσει να «χτυπά» ανελέη-

τα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι απόψεις του

υπουργού ερμηνεύονται σε καθημερινό επί-

πεδο από τον δημοσιογράφο με τρόπο που να

μειώνουν τον πρωθυπουργό και σε τέτοιο ση-

μείο που είναι να απορείς αν τις αναλύσεις

τις γράφει ο δημοσιογράφος ή ο υπουργός…

Δεν σας κρύβω ότι το ζήτημα προβληματίζει

τα υψηλά κλιμάκια…

Τα μάτια όλου του κόσμου και της Ευρώπης είναι
στραμμένα στην 24η Μαρτίου, όταν θα διεξαχθεί
η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Αμέσως μετά θα αρχίσει το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο (Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ) με συμμετοχή των
ΗΠΑ. Έτσι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε
δύο Συνόδους Κορυφής όπου θα βρίσκεται ο
Μπάιντεν (ΕΕ και ΝΑΤΟ). Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι η Αθήνα δεν φαίνεται να είναι διατε-
θειμένη να δεχτεί στην ΕΕ μια «ειδική σχέση» με
την Τουρκία χωρίς συμμόρφωσή της με το Διε-
θνές Δίκαιο της Θάλασσας και χωρίς την από-
συρση του «casus belli». Και αυτό η Αθήνα το
έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους στην ΕΕ.

Με κορονοϊό Κουτσούμπας
και Ηλιόπουλος 

Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώστηκαν τη Δευ-
τέρα ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας και ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος. Και οι
δύο είναι τριπλά εμβολιασμένοι και παρου-
σιάζουν ήπια συμπτώματα. Σύμφωνα με την
ενημέρωση του ΚΚΕ, ο γγ του κόμματος παρα-
μένει σπίτι του, ενώ ο Νάσος Ηλιόπουλος
έγραψε στο προσωπικό του προφίλ στο Face-
book: « Ήρθε και η δική μου σειρά, βρέθηκα
θετικός στην Covid-19. Ευτυχώς τα συμπτώ-
ματα είναι ήπια - σίγουρα βοηθάει ο τριπλός
εμβολιασμός. Εμβολιαζόμαστε και προσέ-
χουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας».

Εκτός από τον πολυγραφότατο πρώην Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο,
ο οποίος θα είναι υποψήφιος για την έδρα του
Δημοσίου Δικαίου στην Ακαδημία Αθηνών, για
την έδρα Οικονομικών Επιστημών θα έχουμε
τζαρτζάρισμα. Έχουμε τρεις υποψήφιους, τον
Γιώργο Αλογοσκούφη (πρώην υπουργός της
ΝΔ), τη Λούκα Κατσέλη (πρώην υπουργός ΣΥ-
ΡΙΖΑ) και τον Νίκο Χριστοδουλάκη (πρώην
υπουργός ΠΑΣΟΚ)…

Κι άλλος δήμαρχος
κατά ΤΑΙΠΕΔ 
και Εκκλησίας 

Δ
εν βλέπω να προχωρούν οι «ιερές
επενδύσεις» της Εκκλησίας ούτε στο
Σχιστό. Με το που έγινε γνωστό ότι η

Εκκλησία σχεδιάζει να αξιοποιήσει έκταση
3.000 στρεμμάτων στο Σχιστό και προχωράει
στην ανάθεση στο ΤΑΙΠΕΔ των διαδικασιών για
την ωρίμανση του έργου ξεκίνησαν οι πρώτες
αντιδράσεις. Μιλώντας σε τοπικό ραδιόφωνο, ο
δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης,
που εκλέγεται από το 2014 και υποστηρίζεται
από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «πρόκειται για εν κρυ-
πτώ διαδικασία που τον ανησυχεί διότι πάνε να
δημιουργηθούν τετελεσμένα». Θα μου πείτε,
έχει κάνει κάτι ο δήμος να αξιοποιήσει αυτή την
περιοχή τόσα χρόνια; Όχι βέβαια… Ο Λαγουδά-
κης ανέφερε ακόμη ότι η Εκκλησία αγνόησε
τους τρεις δήμους στα όρια των οποίων βρίσκε-
ται η έκταση και ότι είναι χαρακτηρισμένη ως
δασική και μεγάλα τμήματά της βρίσκονται στην
Α’ Αρχαιολογική Ζώνη.

Είδα το όνομα μιας κυρίας από
τα παλιά (ασχολούνταν ενίοτε
με την πολιτική σε μεγάλο κόμ-

μα) που επανήλθε πάλι σε κομ-
ματικό πόστο. Επειδή όμως έχω

μνήμη ελέφαντα, θυμήθηκα ότι με την κυρία είχε
ασχοληθεί στο παρελθόν μέχρι και το Embassy.
Αλήστου μνήμης εποχές. Να, σαν να είναι τώρα
θυμάμαι το τηλεγράφημα του Embassy που έκανε
λόγο για μυστική διπλωματία και… διπλό ρόλο και
διάφορα τέτοια όμορφα. Δεν τα έγραφα εγώ, ο
Ντάνιελ τα έγραφε, σύντροφοι.
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Συνωστισμός για μία θέση
στην Ακαδημία Αθηνών

Δεν βλέπω
μαλλιοτραβήγματα

Οι δικές μου πληροφορίες
από Κουμουνδούρου δεν
βλέπουν μαλλιοτραβήγματα
στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Έφη και η Ρένα δεν θα συμ-
πέσουν στην ίδια περιφέρεια,
όπως διακινούν κάποιοι. Η
Έφη Αχτσιόγλου πάει βουρ
για τον Βόρειο Τομέα, στη Β’
Αθήνας που λέμε… Τη Ρένα
Δούρου βιάζονται κάποιοι να
τη δώσουν στον Δυτικό Το-
μέα. Καλά, περιμένετε να
δούμε τι θα γίνει με τις δικα-
στικές περιπέτειές της. Μή-
πως δεν κατέβει πουθενά δη-
λαδή, αυτό εννοώ...

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Το παρασκήνιο της
Συνόδου Κορυφής 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Πρωτοβουλίες ανάπτυξης
της εφοδιαστικής αλυσίδας

«H εφοδιαστική αλυσίδα κατά την περίοδο της πανδημίας διασφάλισε την αδιά-
λειπτη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο», επεσήμανε ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος μιλώντας στο
συνέδριο Transportation & Logistics II, ενώ αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες για
την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ο τομέας συνεισφέρει στην εθνική οικονομία με περίπου το 1/10 του ΑΕΠ και με
την επικαιροποίηση του υφιστάμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστι-
κή θα τεθούν, μεταξύ άλλων, προτεραιότητες για την προσέλκυση διεθνών εμπο-
ρευματικών ροών, την αύξηση του διερχόμενου φορτίου και την παροχή υπηρε-
σιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μετα-
φορών και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών μεταφοράς και κινητικότητας.

Ο υφυπουργός τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει να αναπτύξουμε ως χώρα εγ-
καταστάσεις μεταποίησης με στόχο τα εμπορεύματα που φτάνουν στη χώρα μας να
βγαίνουν από τα ελληνικά σύνορα με τη μορφή τελικού προϊόντος.

Ο ανιψιός του Μαρκογιαννάκη στο Μαξίμου
Στα πολιτικά δρώμενα της Κρήτης ακούω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
περίπτωση του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη στα Χανιά. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι
ανιψιός του Χρήστου Μαρκογιαννάκη, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στην
Περιφέρεια Κρήτης και πρόσφατα, όπως μαθαίνω, τοποθετήθηκε ως σύμβουλος στη
Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Είναι απόφοιτος του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Οικονομικής Κατεύθυνσης του Παντείου Πανεπιστημίου
και κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Διοίκησης
Επιχειρήσεων Τουρισμού από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Όπως μαθαίνω, θα ασχοληθεί
με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και τουριστικής οικονομίας. Συγκρατήστε το όνομά του,
μπορεί να το βρούμε μπροστά μας και στις εθνικές εκλογές.
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Ο ταξίαρχος
Κατερινόπουλος
στο ΠΑΣΟΚ
Η πολιτική έχει και τα ωραία της… Στην τε-
λευταία συνεδρίαση της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ
έκανε την εμφάνισή του και ο γνωστός από
τη συμμετοχή του στην εκπομπή «Φως στο
τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη Θανά-
σης Κατερινόπουλος. Ο απόστρατος αξιω-
ματικός της ΕΛΑΣ βρίσκεται εδώ και δε-
καετίες στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα
στο παρελθόν ήταν και υποψήφιος στο Νο-
μό Αιτωλοακαρνανίας επί προεδρίας
Γιώργου Παπανδρέου, ενώ οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι μπορεί ο άνθρωπος να
ενδιαφέρεται να είναι εκ νέου υποψήφιος.
Αυτά βέβαια θα τα αποφασίσει ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, καθότι στην Αιτωλοακαρνανία
κατεβαίνει και το πρωτοπαλίκαρο του Αν-
δρέα Λοβέρδου Δημήτρης Κωνσταντόπου-
λος. Πάντως, ο Κατερινόπουλος λόγω της
συμμετοχής του στις εκπομπές της Νικο-
λούλη χτυπάει κόκκινο σε δημοφιλία. Να
τα λέμε αυτά τα πράγματα…

Ποιοι θα φτιάξουν
τα ψηφοδέλτια 
του ΚΙΝΑΛ; 
Η επιτροπή ψηφοδελτίων θα είναι
«πολυτασική», αρκεί να μη σφα-
χτούν βεβαίως. Επικεφαλής θα εί-
ναι ο έμπειρος Βαγγέλης Αργύρης
αλλά και ο διευθυντής του κόμμα-
τος Νίκος Σαλαγιάννης, ο οποίος
ξέρει την ανθρωπογεωγραφία του
κόμματος. Συμμετέχουν όμως και
στελέχη όλων των τάσεων όπως ο
πρώην υπουργός Γιώργος Κου-
τρουμάνης, η Πωλίνα Λάμψα από
την πλευρά του Γ. Παπανδρέου, ο
πρώην διευθυντής του γραφείου
της Φώφης Γεννηματά Μανώλης
Όθωνας, ο συνεργάτης του Ανδρέα
Λοβέρδου Άγγελος Καραχάλιος, ο
Νίκος Τσούκαλης (πρώην ΔΗ-
ΜΑΡ) και η Γεωργία Καζά (ΕΔΕΜ).
Κάποιοι από αυτούς ουδεμία σχέ-
ση έχουν με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ΟΚ,
ό,τι θέλει το κόμμα.

Ο ξάδερφος 
του Αλέξη και 
ο Κατρούγκαλος
Ορισμένες συγκυρίες στον ΣΥΡΙΖΑ
προσφέρουν πραγματική διασκέδαση
στο πολιτικό ρεπορτάζ.
Μαθαίνω, για παρά-
δειγμα, ότι ο
George Tsipras ο
ξάδερφος θέλει,
λέει, να φάει τη θέ-
ση του Γιώργου Κα-
τρούγκαλου από το χαρτοφυλάκιο του
τομεάρχη Εξωτερικών. Καταρχάς, δεν
έχει τις γνώσεις για να κάνει κάτι τέ-
τοιο. Δεύτερον, είναι υπέρ το δέον
«τουρκοφάγος». Και τρίτον, δεν είναι
καν τομεάρχης Άμυνας ο Γιώργος
Τσίπρας, αναπληρωτή τον έχει…

Οι απόφοιτοι του «Saint Paul» για τη γυναίκα
Ο Σύλλογος Αποφοίτων «Saint Paul» πραγματοποιεί σήμερα ημε-

ρίδα με τίτλο «Η γυναίκα μπροστά στις προκλήσεις της νέας επο-
χής». Μπορεί η Ημέρα της Γυναίκας να έχει περάσει, όμως η συ-
ζήτηση για τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας στη σημερινή κοι-
νωνία είναι πάντα επίκαιρη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής «Saint Paul» στις 20.00 το
βράδυ, ενώ θα καλυφθεί και διαδικτυακά στο κανάλι του συλλόγου
στο YouTube «St paul amicale», καθώς και στη σελίδα του στο
Facebook. Στο πάνελ της εκδήλωσης θα βρεθούν η υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, η
Ολυμπιονίκης και αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταυρούλα Αν-
τωνάκου και η δημοσιογράφος και απόφοιτος της Σχολής «Saint
Paul» Νατάσα Γιάμαλη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο διευθυντής
της εφημερίδας μας Γιάννης Κορωναίος.



TETAΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣΕΙΣ10

Η
πρωτοφανής συμμετοχή των 270.000 πολι-
τών στις εσωκομματικές μας εκλογές δεν
επιβεβαίωσε απλώς το μεγάλο εύρος του

ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία αλλά έστειλε και το
μήνυμα ότι η παράταξή μας επέστρεψε. Όχι ως δε-
κανίκι για τον δικομματισμό τού χθες αλλά ως μια
σοβαρή παράταξη της Σοσιαλδημοκρατίας που βή-
μα βήμα θα γίνει ένα κόμμα εξουσίας ώστε να διεκ-
δικήσει με αξιώσεις την εμπιστοσύνη του ελληνικού
λαού. Μέσα σε μια δεκαετία πολλαπλών κρίσεων οι
πολίτες έχουν ακούσει από τα δύο κόμματα που
εναλλάσσονται στην εξουσία, τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ,
για Ζάππεια, για Θεσσαλονίκες, κάποιους να σκί-
ζουν μνημόνια και μετά να υπογράφουν χειρότερα.
Κόμματα που τον απογοητεύουν ξανά και ξανά είτε
με την κυβερνητική τους θητεία, είτε με την αντιπο-
λιτευτική τους τακτική, είτε συνεχίζοντας τις ίδιες
πελατειακές και παλαιοκομματικές πρακτικές.

Οι πολίτες ζητούν πλέον πιο επιτακτικά από ποτέ
σοβαρότητα, λύσεις και αξιοπιστία. Και φυσικά
ζητούν ανανέωση τόσο σε πρόσωπα όσο και σε νο-
οτροπίες. Από το ΠΑΣΟΚ τού σήμερα δεν ακούτε

και δεν θα ακούσετε ούτε λογικές «όλα τα κιλά,
όλα τα λεφτά» ούτε πολιτικές για τους λίγους. Δι-
κός μας στόχος είναι να αναβαθμίσουμε τον δημό-
σιο διάλογο στη χώρα μακριά από τις τοξικότητες
που γεννούν οι άγονες αντιπαραθέσεις, βάζοντας
στο τραπέζι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτά-
σεις για όλα τα θέματα που έχουν για εμάς προτε-
ραιότητα. Προτάσεις που στηρίζονται στις αρχές
και τις αξίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής Σοσιαλ-
δημοκρατίας, που η πανδημία ανέδειξε ξανά σε
όλη την Ευρώπη. Τη στήριξη της δημόσιας υγείας
και της δημόσιας παιδείας, την κλιματική αλλαγή,
την αλλαγή του τρόπου που παράγει πλούτο η χώ-
ρα, το δημογραφικό, τα εθνικά μας θέματα.

Με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των πολι-
τών και της χώρας, να δώσουμε φωνή σε όσους
δεν ακούγονται σήμερα. Τους εργαζόμενους που
συνεχίζουν να αμείβονται με χαμηλούς μισθούς
ενώ το κόστος ζωής αυξάνεται, τους νέους που
δεν μπορούν να κάνουν σχέδια και όνειρα στη ζωή
τους, τους μεγαλύτερους που ζητούν αξιοπρέπεια.
Παράλληλα, στόχος μας και μέσα από τη διαδικα-

σία της αυτοοργάνωσης θα είναι να δώσουμε φω-

νή και λόγο στις περιφέρειες της χώρας μας,

στους πολίτες που δεν ζουν στα αστικά κέντρα.

Πολίτες όπως στον τόπο μου, την Ανατολική Αττι-

κή, που συνεχίζουν να μην «ακούγονται», που πα-

ραμένουν ξεχασμένοι από τα κέντρα λήψης των

αποφάσεων.

Με την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ ως δυνάμει κόμμα-

τος εξουσίας μπορούμε να βάλουμε ένα τέλος στην

επιλογή τού μη χείρον βέλτιστον. Δεν αξίζει στους

πολίτες να επιλέγουν τη ΝΔ γιατί απλώς δεν θέλουν

να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και δεν τους αξίζει να

αναγκάζονται να επιλέγουν τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν θέ-

λουν τον κ. Μητσοτάκη. Θα είμαστε εδώ για να προ-

σφέρουμε μια θετική εναλλακτική επιλογή στον ελ-

ληνικό λαό χωρίς να δεσμευόμαστε από κανένα μι-

κρό ή μεγάλο συμφέρον που κρατάει τη χώρα πίσω.

Μια επιλογή για τις επόμενες εθνικές εκλογές, που

μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία της μεγάλης

ανατροπής του ΠΑΣΟΚ και της ολικής του επαναφο-

ράς στο πολιτικό σκηνικό της πατρίδας μας.

του
Βάσιας 

Αναστασίου 

Δικηγόρος, 
δημοσιογράφος,

μέλος ΚΠΕ 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

Η
κρίση στο ενεργειακό θα φέρει πιο γρήγο-
ρα στο προσκήνιο την αναγκαιότητα σχη-
ματοποίησης μιας νέας ευέλικτης στρατη-

γικής για την αντιμετώπιση της απειλής νέων ληξι-
πρόθεσμων οφειλών που θα προκύψουν για έναν
μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων ως επί το πλείστον
επιχειρήσεων αλλά και της αξιοποίησης όλων των
ρυθμίσεων που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι.
Θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ότι οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο αυξήθη-
καν το α’ δίμηνο του 2022 κατά 4,1 δισ. ευρώ ξε-
περνώντας τα 113 δισ. ευρώ, ενώ προσθέτοντας τα
40 δισ. ευρώ στον ΕΦΚΑ και τα 98 δισ. ευρώ των
«κόκκινων» δανείων τα χρέη 4 εκατομμυρίων φο-
ρολογουμένων ξεπερνούν τα 250 δισ. ευρώ.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των
οφειλών είναι σαφώς ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο
οποίος εξαιτίας μιας σειράς γεγονότων που επακο-
λούθησαν των κυμάτων της πανδημίας φαίνεται να
πέρασε σε δεύτερη μοίρα παρά το γεγονός ότι η όλη
διαδικασία ξεκίνησε με ενθουσιασμό.

Η ενεργειακή κρίση, που ελέω πολέμου ήρθε να
υπερτονίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις στα μεταφορικά
κόστη αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσι-
μα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα δημιουργήσει
επιπρόσθετα βάρη στις επιχειρήσεις με τα αυξη-
μένα επιτόκια δανεισμού και πιθανώς νέα «ανοίγ-
ματα» για τα οποία θα αναζητηθεί λύση. Δεν θα
υπεισέλθω στο αν κάποιος που έχει κάνει αίτηση

δεν προχωρά τη διαδικασία όπως της άρσης του
απορρήτου για να ελεγχθεί αν έχει πλούτο, γιατί
αυτό θα οδηγούσε σε μια άλλη συζήτηση που δεν
είναι της παρούσης, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η
αναλογία οφειλών και περιουσιακών στοιχείων
καθορίζει το κούρεμα των οφειλών που μπορεί να
φτάσει ακόμη και το 90%.

Το σκληρό πρόσωπο του πολέμου έδειξε σε μια
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου κανείς δεν
μπορεί να μείνει αλώβητος των όποιων συνεπειών.
Και το έδειξε με τις άμεσες επιπτώσεις στην αγο-
ραστική δύναμη των καταναλωτών, καθώς μειώνε-
ται δραστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους. Ο υψη-
λός πληθωρισμός επιβραδύνει την ανάπτυξη όχι
μόνο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας. Εκ των γεγονότων καθίσταται προφανής
η αξία της ύπαρξης εργαλείων για την αντιμετώπι-
ση των εκτάκτων αναγκών. Δεν θα πρέπει οι επι-
χειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν έπειτα
από δώδεκα χρόνια οικονομικής και υγειονομικής
κρίση να οδηγηθούν σε οικονομικό αδιέξοδο με
αποτέλεσμα την απώλεια ενός σημαντικού αριθ-
μού θέσεων εργασίας. Τούτου δοθέντος, η χρήση
των διαθέσιμων εργαλείων είναι μονόδρομος και ο
εξωδικαστικός είναι ένα πολυεργαλείο, έστω με
ένα δύσκολο manual 60 σελίδων.

Σε περιόδους κρίσεων ο κάθε πολίτης πάντα έχει
την τάση να στρέφει το βλέμμα στο κράτος για βοή-
θεια, για στήριξη. Όσο λοιπόν συντομότερα αξιο-
ποιηθεί η πλατφόρμα του εξωδικαστικού τόσο με-

γαλύτερες θα είναι οι ανάσες που θα πάρει μια επι-
χείρηση που όχι μόνο προσφεύγει αλλά και ενερ-
γοποιεί. Αν αναρωτηθούμε αν φτάνει μόνο ο εξω-
δικαστικός, σαφώς η απάντηση είναι ότι όσα πε-
ρισσότερα εργαλεία υπάρχουν, όσες περισσότερες
επιλογές υπάρχουν, τόσο καλύτερα. Σημειωτέον,
ενώ αρχικά ο δύσκολος συνέταιρος του εξωδικα-
στικού θεωρούνταν οι τράπεζες, πρέπει να επιση-
μάνω πως μέχρι σήμερα έχουν ρυθμίσει 167.000
δάνεια αξίας 11 δισ. ευρώ με κούρεμα έως 75% και
έχουν αναδιαρθρώσει 564.000 δάνεια ύψους 32
δισ. ευρώ.

Είναι σαφές ότι το κράτος με το 1,1 δισ. ευρώ
πρόσθετα μέτρα κατά της ακρίβειας και συνολικά
με τις μέχρι τώρα επιδοτήσεις 3,7 δισ. ευρώ θα συ-
νεχίσει να στηρίζει οριζόντια και στοχευμένα νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν σημειώσει τις
μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες όσο διαρκεί η
ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, θα πρέπει να εκμε-
ταλλευτεί όλα τα διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ εργα-
λεία αλλά και όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊ-
κούς πόρους ώστε με καινοτόμα χρηματοδοτικά
εργαλεία να τονωθεί η ρευστότητα των επιχειρή-
σεων για να παραμείνουν σε λειτουργία και να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ληξιπρόθεσμες
οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οι δύσκολοι και-
ροί απαιτούν μια εύχρηστη «εργαλειοθήκη» ευέλι-
κτων ρυθμίσεων και βεβαίως επιθυμία ένταξης για
μια εκατέρωθεν αποτελεσματική αξιοποίηση. «Συν
Αθηνά και χείρα κίνει».

Πολυεργαλείο με δύσκολες οδηγίες 
χρήσης ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

ΠΑΣΟΚ: Ολική επαναφορά  

του 
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος 
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ
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Χ
ωρίς σημαντικά κέρδη στο έδα-
φος, ο ρωσικός στρατός συνέχι-
σε και χθες να βομβαρδίζει το
Κίεβο, την Οδησσό και τη μαρτυ-

ρική Μαριούπολη, το σημαντικό λιμάνι
στην Αζοφική Θάλασσα, που θεωρείται
«κλειδί» του πολέμου. 

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, ο Πού-
τιν είναι αποφασισμένος να καταλάβει τη
Μαριούπολη για τέσσερις λόγους. 

Πρώτον, για να διασφαλίσει έναν χερ-
σαίο διάδρομο μεταξύ της προσαρτημέ-
νης Κριμαίας και του Ντονμπάς, των πε-
ριοχών που ελέγχονται από τους ρωσό-
φωνους αυτονομιστές αντάρτες στην Ανα-
τολική Ουκρανία.

Δεύτερον, η απώλεια της Μαριούπολης
θα αποτελούσε επίσης μεγάλο πλήγμα για
την ουκρανική οικονομία, καθώς αποτελεί
βασικό κόμβο εξαγωγών για τον χάλυβα,
τον άνθρακα και το καλαμπόκι της χώρας.

Τρίτον, καθώς η Μαριούπολη είναι η
«πατρίδα» του νεοναζιστικού Τάγματος
Αζόφ, που αποτελεί μικρό μέρος των μα-
χόμενων ουκρανικών δυνάμεων, η κατά-
ληψή της θα ήταν μια καλή ευκαιρία προ-
παγάνδας για το Κρεμλίνο, το οποίο μιλά
συνεχώς για την ανάγκη «αποναζιστικο-
ποίησης» της Ουκρανίας.

Τέταρτον, η ενίσχυση του ηθικού του
στρατού του. Μια ρωσική νίκη στη Μαρι-
ούπολη θα έδειχνε ότι ο Πούτιν πετυχαίνει
τους στόχους της εισβολής, αντίθετα για

τους Ουκρανούς η απώλεια της πόλης θα
αποτελούσε ένα μεγάλο πλήγμα όχι μόνο
στρατιωτικά και οικονομικά, αλλά και ψυ-
χολογικά.

«Δεν δέχομαι τελεσίγραφα»
«Δεν θα παραδώσουμε ούτε σπιθαμή

του εδάφους μας. Ούτε στο Κίεβο ούτε στη
Μαριούπολη», είπε ο πρόεδρος της Ου-
κρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιμένον-
τας και χθες στην ανάγκη συνάντησης με
τον Πούτιν. Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι
δεν θα δεχθεί τελεσίγραφα και ότι πρέπει
να γίνει δημοψήφισμα για την όποια συμ-
φωνία με τη Ρωσία. 

«Θα πρέπει να εναπόκειται στην κρίση
του ουκρανικού λαού η απόφαση για
οποιονδήποτε συμβιβασμό», συμπερι-
λαμβανομένης της ένταξης της Ουκρανίας
στο ΝΑΤΟ, δήλωσε. Σε σχετική ερώτηση, ο
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου προκάλεσε
έκπληξη χθες λέγοντας ότι «η Ουκρανία
είναι ένα κυρίαρχο κράτος και πρέπει να
υπάρχουν κάποιες εσωτερικές διαδικα-
σίες», δήλωση που αναγνωρίζει τη νομι-
μότητα της κυβέρνησης Ζελένσκι αλλά
και την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας
εν μέσω της ρωσικής εισβολής.

Στο μεταξύ, στον κίνδυνο πυρηνικού
ολέθρου με 90 εκατομμύρια νεκρούς τις
πρώτες ώρες αναφέρονται σε εκτενές δη-
μοσίευμα οι «New York Times».

«Αν ο Πούτιν αισθανθεί στριμωγμένος

στην Ουκρανία, μπορεί να επιλέξει να πυ-
ροδοτήσει ένα από τα μικρότερα πυρηνι-
κά όπλα του. Θα μπορούσε να ρίξει μια
βόμβα σε μια ακατοίκητη περιοχή ή πάνω
από ένα απομακρυσμένο τμήμα της Βό-
ρειας Θάλασσας», γράφει η αμερικανική
εφημερίδα.

Μια προσομοίωση από ειδικούς στο πα-
νεπιστήμιο του Πρίνστον ξεκινά με τη Μό-
σχα να ρίχνει μια πυρηνική προειδοποι-
ητική βολή, και το ΝΑΤΟ να απαντά με ένα
μικρό πλήγμα, κάτι που θα προκαλούσε
έναν πόλεμο με περισσότερες από 90
εκατομμύρια απώλειες τις πρώτες ώρες.

Η Ρωσία διαθέτει 2.000 μικρότερες πυ-
ρηνικές κεφαλές (τα λεγόμενα μη στρατη-
γικά πυρηνικά όπλα), και οι Ηνωμένες
Πολιτείες έχουν περίπου 100 στην Ευρώ-
πη, ενώ πυρηνικές κεφαλές θα μπορού-
σαν να τοποθετηθούν σε πυραύλους
Iskander και Κρουζ.

Πάνω από 90 εκατομμύρια
θα είναι οι νεκροί τις πρώτες
ώρες αν υπάρξει πυρηνικό
χτύπημα, σύμφωνα με 
τους «New York Times»

Με ψυχολογικά
500.000 
πρόσφυγες 
που πήγαν 
στην Πολωνία
Περίπου μισό εκατομμύριο πρό-
σφυγες από την Ουκρανία που
έχουν διαφύγει στην Πολωνία
χρειάζονται στήριξη για διαταρα-
χές ψυχικής υγείας και 30.000
αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολο-
γικά προβλήματα, δήλωσε χθες η
εκπρόσωπος του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας στην Πολω-
νία. «Πρόσφυγες που φτάνουν
στην Πολωνία πάσχουν από μια
σειρά προβλημάτων υγείας, όπως
διάρροια και αφυδάτωση, αλλά η
βασική ανάγκη είναι η στήριξη
λόγω ψυχικού τραύματος», δή-
λωσε η Παλόμα Κούτσι.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 3,5 εκατομ-
μύρια άνθρωποι, κυρίως γυναί-
κες και παιδιά, έχουν εγκαταλεί-
ψει την Ουκρανία για να σωθούν
από τον πόλεμο, και 6,5 εκατομ-
μύρια είναι εσωτερικώς εκτοπι-
σμένοι στην «ταχύτερα εξελισσό-
μενη προσφυγική κρίση μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». 

Οι 4 λόγοι που ο Πούτιν 
θέλει τη Μαριούπολη
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Τ
ην αποστολή ανθρωπιστικής
βοήθειας στη Μαριούπολη, την
οποία θα συνοδεύει ο ίδιος ο Νί-
κος Δένδιας, ετοιμάζει η Αθήνα,

η οποία βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με
το Κίεβο και τη Μόσχα. 

Η πόλη, που έχει υποστεί σχεδόν ολο-
κληρωτική καταστροφή λόγω των ρωσι-
κών επιθέσεων που συνεχίζονται αδιάλει-
πτα εδώ και σχεδόν έναν μήνα, έχει μετα-
τραπεί σε σύμβολο της ανθρωπιστικής
κρίσης και βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο
της προσοχής ολόκληρης της διεθνούς
κοινότητας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής η
Αθήνα δεν έκρυψε την ανησυχία της για
τους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ομογε-
νείς που κατοικούν στη Μαριούπολη και
την ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς και
βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις με τις δύο
πλευρές για το άνοιγμα ανθρωπιστικών
διαδρόμων ώστε να φτάσουν τρόφιμα, νε-
ρό και υγειονομικό υλικό στον πολιορκη-
μένο πληθυσμό. «Ζητώ σήμερα (σ.σ.:

χθες) με αποστολή επίσημης νότας στην
ουκρανική πλευρά να διευκολύνει και στη
ρωσική πλευρά με άλλη νότα να μην πα-
ρακωλύσει την αποστολή ανθρωπιστικής
βοήθειας στη Μαριούπολη», είπε ο Νίκος
Δένδιας αποκαλύπτοντας πως επιθυμεί
να είναι ο ίδιος επικεφαλής του ανθρωπι-
στικού κομβόι. «Τη βοήθεια αυτή προτί-
θεμαι να συνοδεύσω αυτοπροσώπως σε
συντονισμό με τον πρόεδρο της Διεθνούς
Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Πέτερ
Μάουερ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών
μετά τη συνάντησή του με τον γενικό πρό-
ξενο της Ελλάδας στη Μαριούπολη Μανώ-
λη Ανδρουλάκη. 

Ομάδα συντονισμού
Ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκι-

νήσει ήδη η δημιουργία μιας ομάδας συν-
τονισμού και υποδοχής με έδρα τη Ρου-
μανία, που θα έχει ως κύρια αποστολή της
την προστασία των ομογενών και των αμά-
χων της Μαριούπολης και γενικότερα της
Ουκρανίας. 

Στην ομάδα αυτή επικεφαλής θα τεθεί ο
πρέσβης Φραγκίσκος Κωστελλένος, ο
οποίος οργάνωσε και εκτέλεσε επιτυχώς
την επιχείρηση «Νόστος 3», και θα συμ-
μετέχουν η πρέσβειρα της Ελλάδας στο
Βουκουρέστι Σοφία Γραμματά, ο γενικός
πρόξενος της Μαριούπολης Μανώλης Αν-

δρουλάκης και ο γενικός πρόξενος της
Οδησσού Δημήτρης Δόχτσης.

Παρασημοφόρηση Ανδρουλάκη
Για να τιμήσει τη συνεισφορά τους στην

πατρίδα, τον επαγγελματισμό τους και τη
βοήθεια που προσέφεραν στην εκκένωση
Ελλήνων πολιτών και ομογενών από την
Ουκρανία, ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε
ότι θα προτείνει την παρασημοφόρηση
του Μανώλη Ανδρουλάκη, του Φραγκί-
σκου Κωστελλένου και του Δημήτρη Δό-
χτση. Ο Νίκος Δένδιας υποδέχτηκε στο
υπουργείο Εξωτερικών τον Μανώλη Αν-
δρουλάκη και του μετέφερε τα θερμά
συγχαρητήρια της κυβέρνησης και του
ίδιου του πρωθυπουργού. Το «παρών»
έδωσε και ο πατέρας του Έλληνα διπλω-
μάτη, στρατηγός εν αποστρατεία, Γιώργος
Ανδρουλάκης. «Είναι ο τελευταίος διπλω-
μάτης που έφυγε από τη Μαριούπολη κά-
τω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Τί-
μησε την Ελλάδα, το υπουργείο, το διπλω-
ματικό σώμα και του αξίζουν τα θερμά
συγχαρητήρια», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Αν-
δρουλάκης ευχαρίστησε το υπουργείο
Εξωτερικών και τους ανθρώπους που τον
βοήθησαν κατά την παραμονή του στη Μα-
ριούπολη. «Πριν από 13 χρόνια εκεί που
στέκεται ο πατέρας μου έδωσα τον όρκο

του Έλληνα διπλωμάτη, τον οποίο προ-
σπάθησα να τηρήσω και να τιμήσω», ση-
μείωσε συγκινημένος, ενώ τόνισε ότι οι
Έλληνες διπλωμάτες «βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή και αν σπάσει αυτή η γραμ-
μή της διπλωματίας και του διαλόγου,
όπως γίνεται πολύ συχνά στην ιστορία δυ-
στυχώς, βλέπουμε όλοι τα αποτελέσμα-
τα». Ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στα
όσα έζησε στην κατεστραμμένη από τις
ρωσικές επιθέσεις Μαριούπολη, υπο-
γράμμισε ότι «θα προσπαθήσουμε να ξε-
χάσουμε, θα είναι δύσκολο, αλλά θα συνε-
χίσουμε τη δουλειά μας. Με επαγγελματι-
σμό, με θάρρος και με τη στήριξη όλων
σας». «Ηχηρή» ωστόσο ήταν η απουσία
αναφοράς στον πρέσβη της Ελλάδας στο
Κίεβο Βασίλη Μπορνόβα, ο οποίος εγκα-
τέλειψε τη θέση του δύο εικοσιτετράωρα
μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ου-
κρανία προκαλώντας εντονότατη ενόχλη-
ση στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια.

Επικεφαλής ανθρωπιστικού
κομβόι ο ίδιος - Με επίσημη
νότα σε Ουκρανία και Ρωσία
ζητά να διευκολύνουν 
την αποστολή 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Δένδιας βγαίνει
μπροστά  για 
τη Μαριούπολη



Σ
τα αποκαΐδια που αφήνουν οι
βόμβες και οι πύραυλοι του
Πούτιν επενδύει ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν για να ανασυγκροτή-

σει την υπό κατάρρευση τουρκική οικονο-
μία. Ο «επιτήδειος ουδέτερος» της διε-
θνούς διπλωματίας επιδιώκει πλέον να γί-
νει και ο μοναδικός κερδισμένος σε όλο
τον πλανήτη από το αιματοκύλισμα στην
Ουκρανία και εν μέσω διεθνούς οικονομι-
κής κρίσης. Πώς το καταφέρνει; Κρατών-
τας ανοιχτό τον εναέριο χώρο της Τουρ-
κίας στις πτήσεις από τα ρωσικά αεροδρό-
μια, πτήσεις που εκτελεί κατ’ αποκλειστι-
κότητα η Turkish Airlines. Παράλληλα,
«βλέπει» και στο καλοκαίρι ευελπιστών-
τας σε μια προέκταση της προνομιακής
σχέσης του με τη Μόσχα, κάνοντας τα
τουρκικά παράλια αλλά και την κατεχόμε-
νη Βόρεια Κύπρο τους μόνους τουριστι-
κούς προορισμούς για εκατομμύρια Ρώ-
σους τουρίστες.

Σύνδεση Μόσχας
- Κωνσταντινούπολης

Η Ρωσία παραμένει συνδεδεμένη με
την Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατο-
λή, βλέποντας κλειστά τα αεροδρόμια της
Δύσης, στον εναέριο χώρο της οποίας δεν
μπορούν να πετάξουν τα ρωσικά αερο-
σκάφη.

Με αυτήν τη σταθερά, όποιος δυτικός ή
Ρώσος υπήκοος θέλει να ταξιδέψει είτε
προς την Ευρώπη είτε προς τις ΗΠΑ μπο-
ρεί να το κάνει με αποκλειστική οδό την
αεροπορική σύνδεση με την Τουρκία λό-
γω και της εγγύτητας με την Ευρώπη. Και
έτσι η Κωνσταντινούπολη παίζει τον κρί-
σιμο ρόλο του διαμετακομιστικού κέντρου
από και προς τη Ρωσία, δημιουργώντας
ένα εξαιρετικά επικερδές μονοπώλιο για
τις τουρκικές αερογραμμές με αποκλει-
στικές πτήσεις από και προς τα μεγάλα
ρωσικά αεροδρόμια. 

Παραδοσιακοί έμποροι οι Τούρκοι, εί-
δαν την ευκαιρία μπροστά στα μάτια τους
και την εκμεταλλεύτηκαν. Η «Political»
δημοσιεύει εισιτήριο πτήσης Βνούκοβο
(Μόσχα) - Διεθνές Αεροδρόμιο Κωνσταν-
τινούπολης του περασμένου Δεκεμβρίου
κόστους 22 ευρώ κλεισμένο μέσω Διαδι-
κτύου, αλλά και από το γκισέ η τιμή δεν
υπερέβαινε τα 45-48 ευρώ. Σήμερα η
«Political» έκλεισε θέση στην πτήση της
Turkish Airlines από το Βνούκοβο για την
Κωνσταντινούπολη στις 31 Μαρτίου -νω-
ρίτερα δεν υπήρχε διαθεσιμότητα λόγω
της αυξημένης ζήτησης- με τιμή 510 ευ-
ρώ! Και αυτά για την οικονομική θέση, κα-
θώς η business class ξεπερνά τα 1.800
ευρώ! Δηλαδή 560% σε σχέση με τις τιμές
του Δεκεμβρίου για την οικονομική και
900% στην business!

Αύξησε τις πτήσεις
H Turkish Airlines τροποποίησε μεγάλο

μέρος του δρομολογίου της αυξάνοντας
τον αριθμό των πτήσεων και των διαθέσι-
μων θέσεων προκειμένου να εκμεταλλευ-
τεί στο έπακρο την ευκαιρία. Ανέστειλε τις
πτήσεις προς δύο μόνο ρωσικά αεροδρό-
μια, του Κράσνονταρ και του Ροστόφ,
ωστόσο διατηρεί πτήσεις προς Μόσχα/
Βνούκοβο (VKO), Αγία Πετρούπολη (LED),
Καζάν (KZN), Σότσι (AER) και Αικατερι-
νούπολη (SVX). Συνήθως αυτοί οι προορι-
σμοί εκτελούνται με Airbus A320/A321
και Boeing 737, ενώ τις τελευταίες μέρες
αύξησαν τις συχνότητές τους και αντικα-
τέστησαν τα αεροσκάφη με Airbus A330,
Boeing 787 και Boeing 777.

«Ανοίξαμε και σας περιμένουμε» 
Σύνδεση με τη Ρωσία έχουν ακόμη κά-

ποιες εταιρείες μετρημένες στα δάκτυλα,
όπως η Flydubai, η Emirates και η Qatar
Airways, οι οποίες δεν έχουν κάνει αλλα-
γές στις πτήσεις τους προς τη Ρωσία, δια-
τηρώντας τις ίδιες συχνότητες.

Στα τουρκικά παράλια έχουν αρχίσει οι

προετοιμασίες για το μεγάλο κύμα Ρώσων
τουριστών το φετινό καλοκαίρι, με τις με-
τριοπαθείς εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για
διπλασιασμό τουλάχιστον του περσινού
αριθμού Ρώσων επισκεπτών, δηλαδή
κοντά στους 10 εκατομμύρια τουρίστες!

Το 19% (4,7 εκατομμύρια) των τουρι-
στών της Τουρκίας τον προηγούμενο χρό-
νο ήταν Ρώσοι πολίτες, ενώ το 2019, προ-
τού ξεσπάσει η Covid-19, η Τουρκία δέ-
χτηκε πάνω από 7 εκατομμύρια Ρώσους
τουρίστες, κατακτώντας την πρώτη θέση
σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

Φέτος είναι δεδομένο ότι το ρεκόρ θα
σπάσει. Καλός πελάτης των Τούρκων ήταν
και οι Ουκρανοί, καθώς πέρσι φιλοξένησε
περίπου 2 εκατομμύρια Ουκρανούς στις
θάλασσές της.

Και επειδή στην αναμπουμπούλα ο λύ-
κος χαίρεται, ο Ερντογάν κοιτά να εκμε-
ταλλευτεί κάθε χαραμάδα προς ίδιον όφε-
λος, είτε οικονομικό είτε διπλωματικό.
Έτσι έχει αρχίσει ο διάλογος στη γείτονα
«μήπως να ανοίξουμε και το μαγαζί» της
κατεχόμενης Κύπρου. 

Σε δηλώσεις του ο Ορχάν Τολούν, πρό-

εδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρα-
κτόρων στα Κατεχόμενα («KITSAB»), ανέ-
φερε ότι αν η Δημοκρατία της Τουρκίας
αδράξει αυτή την ευκαιρία «και μας δώσει
την ευκαιρία να επιτρέψουμε στα ρωσικά
αεροπλάνα να προσγειωθούν στη Βόρεια
Κύπρο, θα είναι υπέροχο για εμάς. Υπό
κανονικές συνθήκες, οι Ρώσοι τουρίστες
δεν έρχονται στη Βόρεια Κύπρο μέσω του
αεροδρομίου Ερτζιάν.  Δεδομένου ότι οι
Ρώσοι και οι Έλληνες είχαν στενή σχέση
λόγω της Ορθοδοξίας τους, δεν ήθελαν να
χρησιμοποιηθεί το Ερτζιάν στον Βορρά». 

Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία θα καρ-
πωθεί περισσότερους Ρώσους τουρίστες,
γεμίζοντας τα ταμεία αλλά επιδιώκοντας
και ένα τετελεσμένο υπέρ του ψευδοκρά-
τους.

Αισχροκέρδεια από την Turkish
Airlines - «Μονοπώλιο» 
ο ρωσικός τουρισμός 

Μπίζνες Ερντογάν
πάνω στα χαλάσματα 
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Άνθρωποι κάθε ηλικίας 
βοηθούν στη συγκέντρωση
ανθρωπιστικής βοήθειας
παραδίδοντας σε κεντρικά
σημεία των δήμων είδη 
πρώτης ανάγκης και υγιεινής 

Ο
ι Έλληνες δείχνουν με κάθε
τρόπο την αλληλεγγύη τους
στους Ουκρανούς συμμετέχον-
τας ενεργά στη συγκέντρωση

ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον δοκιμα-
ζόμενο από τον πόλεμο ουκρανικό λαό.

Απ’ άκρου εις άκρον σε όλη την Αττική
οι δήμοι κινητοποιήθηκαν ώστε να συν-
δράμουν στη διεθνή αλληλεγγύη προς
τους πληγέντες του πολέμου, άλλοι σε συ-
νεργασία με την περιφέρεια, άλλοι σε συ-
νεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
και τους Γιατρούς του Κόσμου και άλλοι
από μόνοι τους έπειτα από επικοινωνία
και συνεννόηση με την ουκρανική πρε-
σβεία στην Αθήνα.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν σπεύσει
στα σημεία των δήμων όπου συγκεντρώ-
νονται είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής -
κουβέρτες και υπνόσακοι, πάνες και βρε-
φικά είδη, ακόμη και ιατροφαρμακευτικό
υλικό- και ο καθένας προσφέρει ό,τι μπο-
ρεί με αποτέλεσμα οι δήμοι να γεμίζουν
φορτηγά. Το ίδιο και ο τοπικός επιχειρη-
ματικός κόσμος, καταστήματα και σου-
περμάρκετ, επίσης συνδράμει σε αυτό το
κύμα αλληλεγγύης.

Ξέκινησαν οι αποστολές
Ορισμένοι δήμοι έχουν πραγματοποι-

ήσει ήδη και τις πρώτες αποστολές προς
την Ουκρανία, ενώ άλλοι δήμοι δίνουν πα-
ράταση στις ημερομηνίες, βλέποντας τη
μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Δέκα
φορτηγά με είδη πρώτης ανάγκης φόρτω-
σε ο Δήμος Γλυφάδας, ο οποίος είχε ορί-
σει ως ημερομηνία συγκέντρωσης την

Τρίτη 8 Μαρτίου, αλλά ο κόσμος είχε αρχί-
σει να πηγαίνει πράγματα στο δημαρχείο
από την προηγούμενη Παρασκευή, όταν
και έγινε η ανακοίνωση. Σημαντική ήταν η
προσφορά του Ασκληπιείου Βούλας, το
οποίο παρέδωσε 380 καινούργια κλινο-
σκεπάσματα και κουβέρτες.

Οι Δήμοι Ηλιούπολης και Βριλησσίων
έχουν ολοκληρώσει ήδη δύο αποστολές
σε συνεννόηση με την πρεσβεία της Ου-
κρανίας. Στις 6 Μαρτίου έφτασε στο Τσερ-
νιβτσί, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία,
η πρώτη αποστολή και στις 14 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη, ενώ
συνεχίζεται καθημερινά η συγκέντρωση.
Συνολικά τέσσερις τόνους με είδη πρώτης
ανάγκης και φάρμακα έχουν αποσταλεί
από τον Δήμο Βριλησσίων. Ο Δήμος Ζω-
γράφου, ο οποίος μάλιστα είναι αδελφο-
ποιημένος με την ουκρανική κωμόπολη

Σαρτανά, πραγματοποίησε επίσης με επι-
τυχία τη συγκέντρωση των ειδών, καθώς
ήταν μεγάλη η προσφορά τόσο των πολι-
τών όσο και των επιχειρήσεων.

Το ίδιο και ο Δήμος Περιστερίου που
λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης από τον
κόσμο ολοκλήρωσε τη συγκέντρωση της
ανθρωπιστικής βοήθειας στο Εκθεσιακό
Κέντρο, ενώ πέντε φορτηγά φόρτωσε και
ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού.

Κούτες με τρόφιμα
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου μετέφερε

με τα οχήματά του και παρέδωσε τη δική
του ανθρωπιστική βοήθεια στις αποθήκες
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον
Κολωνό, το ίδιο ο Δήμος Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης, ενώ ο Δήμος Αγίου Δημη-
τρίου παρέδωσε 130 κούτες με τρόφιμα,
είδη πρώτης ανάγκης και ιατροφαρμα-
κευτικό υλικό στους Γιατρούς του Κόσμου
και με προορισμό τον άμαχο πληθυσμό
της Ουκρανίας. Το ταξίδι τους πραγματο-
ποίησαν ήδη τα πρώτα δύο φορτηγά του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
κατόπιν συνεννόησης με την ουκρανική

πρεσβεία και με εκπροσώπους της ου-
κρανικής κοινότητας στην Ελλάδα.

Σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παι-
διού πραγματοποίησε τη δική του ανθρω-
πιστική δράση ο Δήμος Ελευσίνας. Αν-
θρωπιστική βοήθεια συγκέντρωσαν οι
Δήμοι Καλλιθέας, Μοσχάτου - Ταύρου,
Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Νέας Φιλα-
δέλφειας, Νέας Ιωνίας, Αγίας Παρα-
σκευής, Παπάγου - Χολαργού, Πεντέλης,
Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης - Πεύκης,
Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Κηφισιάς,
Διονύσου, Παλλήνης, Βύρωνα, Δάφνης -
Υμηττού, Νέας Σμύρνης, Μάνδρας - Ει-
δυλλίας, Μαρκόπουλου, ενώ συνεχίζουν
τις επόμενες μέρες οι Δήμοι Γαλατσίου,
Χαλανδρίου (καθημερινά), Πετρούπολης
(έως 23/3), Χαϊδαρίου (καθημερινά), Μα-
ραθώνα (παρατείνεται έως 24/3), Παι-
ανίας (έως 22/3), Κρωπίας (καθημερινά),
Σαρωνικού (καθημερινά), Λαυρεωτικής
(καθημερινά), Ωρωπού (καθημερινά). Τέ-
λος, στον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου οι
δημότες πηγαίνουν καθημερινά και αφή-
νουν τη δική τους βοήθεια στην κατασκή-
νωση, όπου ήδη φιλοξενούνται πρόσφυ-
γες από τη Μαριούπολη και τον Σαρτανά. 

Ελληνικό κύμα
αλληλεγγύης
στους Ουκρανούς

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
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Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής στο ΑΠΘ Δημοσθένης
Σαρηγιάννης προβλέπει
κορύφωση των κρουσμάτων 
τις επόμενες μέρες

Συνταγματική έκρινε το ΣΤ’ τμήμα του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας την παράταση του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής
(clawback) για τα έτη 2019-2022, αλλά λόγω σπουδαιότητας
του ζητήματος παρέπεμψε στην Ολομέλεια για οριστική κρίση.

Οι Σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ’ αριθμόν 612/2022
απόφαση που εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, έκριναν ότι «το
Δημόσιο, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της ίσης
μεταχείρισης, είναι ελεύθερο να καθορίζει τους γενικούς
όρους συναλλαγής του με τους οικονομικούς φορείς, προ-

κειμένου να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη δημοσιονομική
ισορροπία και αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών και
επομένως το οριζόντιο clawback, ως γενικός όρος συναλ-
λαγής του με τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις με τις οποίες
δεν θα συναφθεί συμφωνία μετά από διαπραγμάτευση τι-
μής, δεν πλήσσει τον σκληρό πυρήνα της επιχειρηματικής
τους ελευθερίας, αφού αυτές έχουν την ευχέρεια να ζητή-
σουν διαγραφή του προϊόντος από τον θετικό κατάλογο συν-
ταγογραφουμένων φαρμάκων». 

ΣτΕ: Έκρινε συνταγματική την παράταση clawback για τα έτη 2019-22

Τ
ην άποψη ότι τις επόμενες ημέρες
θα δούμε την κορύφωση των
κρουσμάτων της πανδημίας και
από τον Απρίλιο θα εμφανιστεί η

αποκλιμάκωση σε όλους τους δείκτες εξέ-
φρασε μιλώντας στην «Political» ο Δημοσθέ-
νης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντι-
κής Μηχανικής στο ΑΠΘ. 

O καθηγητής ρωτήθηκε και για τη δυνατό-
τητα κατάργησης του πιστοποιητικού εμβο-
λιασμού και επισήμανε ότι είναι νωρίς ακόμα
να γίνει κάτι τέτοιο. Σχετικά με τις προβλέ-
ψεις του για τις επόμενες ημέρες ο κ. Σαρη-
γιάννης τόνισε: «Με δεδομένο ότι ακόμα δεν
έχουν αρθεί περαιτέρω μέτρα, μετά τις 25
Μαρτίου περιμένω να δούμε μια κορύφωση
προς το τέλος της εβδομάδας και από την
επόμενη να αρχίσουμε να βλέπουμε μια μι-
κρή αποσυμπίεση στη διασπορά και από τις
αρχές Απριλίου, 4 με 5 του μήνα, να δούμε
και μια κορύφωση και μετά αποσυμπίεση
και στους σκληρότερους δείκτες, όπως οι
θάνατοι». 

«Να μη χαλαρώσουμε»
«Στην ουσία νομίζω ότι είμαστε σε ένα κύ-

μα που πηγαίνουμε προς την κορύφωσή
του», εξήγησε ο κ. Σαρηγιάννης και σημεί-
ωσε ότι, αν δεν χαλαρώσουμε υπερβολικά
και μείνουμε όπως είμαστε, τότε τον Απρίλιο
θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε φάση απο-
κλιμάκωσης και τον Απρίλιο θα φανεί αυτό

πολύ πιο έντονα. «Ο εβδομαδιαίος μέσος
όρος κρουσμάτων αυτή τη στιγμή είναι λίγο
κάτω από 22.000 ημερησίως, αυτό μπορεί
να γίνει 23.000 ή 23.500, υπάρχει χώρος για
να γίνει ακόμα μια μικρή αύξηση στα κρού-
σματα, αλλά όχι ένα πολύ υψηλό ξεπέταγμα
προς τα επάνω. Ο λόγος είναι γιατί ενδιάμε-
σα έχει αυξηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό η
ανοσία στην “Ο” και την “Ο2”, γιατί έχουν νο-
σήσει πάρα πολλοί. Έχουν γίνει οι τρεις δό-
σεις εμβολιασμού όχι στο ποσοστό που θα
θέλαμε. Το ποσοστό των ανθρώπων που
έχουν κάνει τρεις δόσεις, οι οποίες σε ποσο-
στό 50-60% σε προστατεύουν από την “Ο”,
υπολείπεται κατά περίπου 20% από τον αριθ-
μό των συμπολιτών μας που έχουν κάνει δύο
αλλά όχι τρεις δόσεις. Αυτό αν μπορούσαμε
να το καλύψουμε, τα πράγματα θα ήταν πολύ
καλύτερα», τόνισε ο καθηγητής. 

«Δεν είναι δραματικά τα μέτρα »
Ο κ. Σαρηγιάννης επισήμανε πως ένα 55%

του πληθυσμού έχει κάνει τρεις δόσεις.
«Έχει ακόμα ανοσία, γιατί η τρίτη δόση έγινε
το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι η ανοσία
αυτή προστατεύει σε έναν βαθμό τέτοιο που

να συμπιέζει με τη φυσική ανοσία τη δυνατό-
τητα της “Ο2” να δώσει πολύ μεγάλη διασπο-
ρά. Τα μέτρα που υπάρχουν δεν είναι και
δραματικά, δηλαδή το πιστοποιητικό νόση-
σης και εμβολιασμού, οι μάσκες σε εσωτερι-
κούς χώρους και οι αποστάσεις. Οι μάσκες
σε χώρους που υπάρχει η δυνατότητα συγ-
χρωτισμού, βλέπε σχολεία, πανεπιστήμια και
εστιατόρια, στην ουσία δεν υφίστανται, οπότε
δεν έχουμε πολύ ισχυρά μέτρα. Παρ’ όλα αυ-
τά μας δημιουργούν αυτό το πλαίσιο που μας
επιτρέπει να κορυφώσουμε τη διασπορά και
να μην πάει πολύ παραπάνω». 

Ο καθηγητής εμφανίστηκε αντίθετος με
την κατάργηση οποιουδήποτε μέτρου που θα
μειώσει την άμυνα έναντι της πανδημίας αυ-
τή τη στιγμή, χαρακτηρίζοντας πρώιμες τις
όποιες τέτοιες σκέψεις, με την έννοια ότι δεν
έχουμε δει ακόμα αυτή την αποκλιμάκωση.

«Όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι μπορούμε
να την πετύχουμε και για να την πετύχουμε,
διατηρούμε μέτρα. Το θέμα του πιστοποιητι-

κού εμβολιασμού μπορούμε να το συζητή-
σουμε την περίοδο του Πάσχα, όταν και αν τα
πράγματα θα έχουν πάει όσο καλά θέλουμε
να πιστεύουμε. Τότε θα μπορούμε να μιλάμε
για μια διασπορά της τάξης των 2.000 κρου-
σμάτων. Τότε ναι, μπορούμε να μιλήσουμε
και για αυτό, γιατί τότε θα μιλάμε για μια κα-
τάσταση στην οποία και λόγω καιρού θα εί-
μαστε σε καλύτερη δυνατότητα εξαερισμού
σε εσωτερικούς χώρους. Σε αυτές τις συνθή-
κες μπορεί κανείς να πει “ναι”, μπορούμε να
μη μιλάμε για πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Ακόμα όμως τώρα είναι νωρίς». 

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

«Βράζει» η Αθήνα με 10.000 μολύνσεις 
Σε έξαρση βρίσκεται πάλι η πανδημία, όπως φαίνεται και από τα κρούσματα που συνε-
χίζουν την άνοδό τους, επιβεβαιώνοντας τον κ. Σαρηγιάννη και τους υπόλοιπους ειδι-
κούς. Χθες είχαμε 26.785 κρούσματα, από τα οποία τα περισσότερα από το ένα τρίτο και
συγκεκριμένα 9.647 στην Αθήνα, που «βράζει» και πάλι, και τα 2.798 στη Θεσσαλονί-
κη. Ωστόσο, οι θάνατοι έπεσαν στους 34, ενώ οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ ήταν 342, εκ
των οποίων οι 216 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι.

«Το Πάσχα και…
αν η κατάργηση
πιστοποιητικού
εμβολιασμού»
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Για ένα λάθος SMS
συμμορία ανηλίκων
έσπασε στο ξύλο 
έναν 15χρονο

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά
βίας με ανήλικους πρωταγωνιστές.
Το πιο πρόσφατο εξ αυτών έλαβε χώ-
ρα έξω από ένα μεζεδοπωλείο στα
Μελίσσια. Βράδυ Σαββάτου και ένας
16χρονος μαθητής, μαζί με την πα-
ρέα του, συνέτρωγαν στο κατάστημα
εστίασης όπως συνήθιζαν. Λίγο μετά
τις 22.00 η παρέα χώρισε και ο
16χρονος ξεκίνησε για το σπίτι του,
ωστόσο, λίγα μέτρα μακριά από το
μεζεδοπωλείο τον περίμενε μια ομά-
δα έξι άλλων ανηλίκων και του επιτέ-
θηκε άγρια. 

Ο λόγος; Νωρίτερα μέσα στην ημέ-
ρα είχε ανταλλάξει κάποια μηνύματα
με έναν συνομήλικό του από την
ομάδα των έξι, το οποίο θεωρήθηκε
προσβλητικό-κοροϊδευτικό. Ο
16χρονος πριν προλάβει να καταλά-
βει τι γίνεται, δέχτηκε άγριο ξυλο-
δαρμό και χρειάστηκε μάλιστα να νο-
σηλευτεί σε νοσοκομείο και να χει-
ρουργηθεί, καθώς από τα χτυπήματα
είχε συντριπτικό κάταγμα στη μύτη,
θλαστικά τραύματα και μώλωπες σε
άλλα σημεία του κεφαλιού και στο
σώμα. Για το περιστατικό ενημερώ-
θηκε η Αστυνομία, ωστόσο, παρά τις
αναζητήσεις που έγιναν δεν εντοπί-
στηκαν οι εμπλεκόμενοι και έτσι
σχηματίστηκε δικογραφία από το
Τμήμα Ασφαλείας τόσο για τα μέλη
της ομάδας των έξι που χτύπησαν τον
16χρονο όσο και για τους γονείς τους
με την κατηγορία της παραμέλησης
εποπτείας ανηλίκου. 

Κ. ΠΑΠ.

Δίκη για τον θάνατο
Ζακ Κωστόπουλου:
«Οι κλοτσιές μου
τον πήραν ξώφαλτσα»
Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών
που τους αποδίδονται προχώρησαν
οι τέσσερις εκ των έξι κατηγορουμέ-
νων στην υπόθεση θανάτου του Ζακ
Κωστόπουλου, που απολογήθηκαν
χθες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του κοσμη-
ματοπωλείου της οδού Γλάδστωνος
υποστήριξε ότι τρομοκρατήθηκε.

«Με απειλεί να μην
μπω στο μαγαζί
μου. Αυτό ένιωσα.
Τι έπρεπε να υπο-
θέσω; Ότι μπήκε
να πιει καφέ;», εί-

πε μεταξύ άλλων κα συμπλήρωσε:
«Τα χτυπήματα τα δικά μου δεν ήταν
σοβαρά. Ήταν ξώφαλτσες οι κλο-
τσιές. Δεν τον πήρα και καλά».
Πλήρως αρνήθηκε την κατηγορία
και ο μεσίτης που κάθεται στο εδώ-
λιο για τον θάνατο του Ζακ Κωστό-
πουλου, λέγοντας στους δικαστές ότι
έδρασε για να προστατεύσει τους
συνανθρώπους του. «Δεν χτύπησα το
κεφάλι του. Χτύπησα στον αέρα και
ήρθε σε επαφή. Είδα να κινδυνεύουν
οι συνάνθρωποί μου, ήταν ενστικτώ-
δης αντίδραση να το σταματήσω, να
μη γίνει κακό».
Ο πρώτος αστυνομικός στην απο-
λογία του ανέφερε ότι «το άτομο
ήταν σε κατάσταση αμόκ και δεν
ξέραμε πώς θα λειτουργήσει», ενώ
ο δεύτερος υποστήριξε ότι η μόνη
σωματική επαφή που είχε με τον
Ζακ Κωστόπουλο ήταν όταν τον
ώθησε στον γλουτό προκειμένου να
του πέσει το γυαλί που είχε στο χέρι
και να τον συλλάβουν με τους συ-
ναδέλφους του.

Σοφία Σπίγγου

Τ
ην ώρα που τα Γρεβενά έχουν βυ-
θιστεί στη θλίψη από τον θάνατο
των τριών εργαζομένων στο εργο-
στάσιο παραγωγής εκρηκτικών της

ΕΛΤΕΚ, οι πυροτεχνουργοί της ΕΛΑΣ σε συ-
νεργασία με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής
επιχειρούν να ξεδιαλύνουν τα αίτια που οδή-
γησαν στην τραγωδία.

Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι η έρευνα
δόθηκε στην Αστυνομία λόγω της εξειδίκευ-
σης που υπάρχει στο Τμήμα Εξουδετέρωσης
Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε ύλες
όπως το ANFO, οι πυροκροτητές και τα
εκρηκτικά γαλακτώματα που παρήγε το ερ-
γοστάσιο στην Ιτέα Γρεβενών. 

Τα υλικά και η συντήρηση
Οι πυροτεχνουργοί της ΕΛΑΣ έχουν ήδη

εντοπίσει κάποια στοιχεία -τα οποία προς
ώρας δεν είναι ανακοινώσιμα- για τις αιτίες
που οδήγησαν στο αιματηρό εργατικό ατύ-
χημα. Το βάρος της έρευνας πέφτει στη
γραμμή παραγωγής, καθώς από εκεί θα φα-
νεί τι είδους υλικά είχαν φέρει οι εργάτες για
να ξεκινήσουν τη δουλειά τους, εάν τα μηχα-
νήματα ήταν συντηρημένα σωστά και λει-
τουργούσαν υπό τις προβλεπόμενες συνθή-
κες και εάν είχαν παραμείνει στους αναδευ-
τήρες έτοιμα εκρηκτικά από την παραγωγή
των προηγούμενων ημερών. 

Την έρευνα, έπειτα από ορισμό προσώπων
που θα κάνει η Εισαγγελία, θα συνδράμουν
ειδικοί ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες που
θα συμμετάσχουν και στη σύνταξη του πορί-
σματος. Με δεδομένο, πάντως, ότι οι εγκατα-
στάσεις έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί, εί-
ναι αρκετά δύσκολο να συγκεντρωθούν τα
απαραίτητα στοιχεία. Οι τρεις εργαζόμενοι,
οι σοροί των οποίων δεν έχουν βρεθεί, παρά

μόνο κάποια ανθρώπινα μέλη, παραμένουν
τυπικά αγνοούμενοι, αν και οι οικογένειές
τους δεν έχουν πλέον καμία ελπίδα. Άλλω-
στε, έμπειροι πυροτεχνουργοί σχολιάζουν
ότι από τη σφοδρότητα της έκρηξης κανείς
δεν θα μπορούσε να επιβιώσει σε ακτίνα αρ-
κετών δεκάδων μέτρων, με το ωστικό κύμα
να εκσφενδονίζει βαριά αντικείμενα ακόμη
και 500 μέτρα μακριά από το σημείο.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
στα Γρεβενά Μπάμπης Ορφανίδης, ο οποίος
έχασε τον ανιψιό του από την έκρηξη, δήλω-
σε ότι «έχουν εξαλείψει όλες τις πιθανότητες
που υπήρχαν, μηδαμινές μεν, αλλά υπήρχαν.
Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική θα βγά-
λουν ανακοίνωση όταν τελειώσει η επιχεί-
ρηση στο σημείο. Είναι μια πλάκα που χρει-
άζεται να μετακινηθεί με ένα μεγάλο βαρύ
όχημα, αλλά δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες.
Εκτιμάμε ότι θα πάρει χρόνο για να βρούμε τι
οδήγησε στην έκρηξη».

Τι προκάλεσε
μίνι… Χιροσίμα
στα Γρεβενά

Οι πυροτεχνουργοί ψάχνουν
στη… σκόνη που απέμεινε από 
το εργοστάσιο εκρηκτικών, ώστε
να βρουν τα αίτια της τραγωδίας, 
η οποία στοίχισε τη ζωή 
σε τρεις εργάτες

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Μπορεί ακόμη να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των
τοξικολογικών-ιστολογικών εξετάσεων στην 9χρονη Τζωρτζί-
να, ούτε να έχει καταθέσει το σύνολο των προσώπων που εμ-
πλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην υπόθεση, ωστόσο,
οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής
έχουν πλέον αρκετά «καθαρή» εικόνα για το τι έχει συμβεί με
τα τρία νεκρά παιδιά της ίδιας οικογένειας από την Πάτρα. 

Χθες η «Political» έγραψε ότι το «θρίλερ» φτάνει στο τέλος.
Πλέον το ενδιαφέρον της ΕΛΑΣ έχει στραφεί σε τρία πρόσωπα
-που ακόμη δεν έχουν καταθέσει-, εκ των οποίων ιδιαίτερα το
ένα θεωρείται «κλειδί» για την πορεία της προανακριτικής
έρευνας. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει

και το χρονικό διάστημα των έντεκα ημερών, από τη στιγμή δη-
λαδή που η Τζωρτζίνα μπήκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο του Ρίου με σπασμούς (σ.σ. στις 19/1/22) έως τη
στιγμή που κατέληξε (σ.σ. στις 29/1/22) στο Παίδων «Αγλαΐα
Κυριακού».  Οι φάκελοι από τα νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν γί-
νει «φύλλο και φτερό», ενώ έχει δοθεί πολύ μεγάλο βάρος και
στις καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφο-
ρά περιστατικά, χρόνους και πρόσωπα… Σε αυτό το χρονικό
διάστημα, εκτιμούν οι Αρχές ότι υπάρχουν στοιχεία που θα κα-
θορίσουν συνολικά τις εξελίξεις της υπόθεσης που έχει συγ-
κλονίσει το πανελλήνιο. 

Κ. ΠΑΠ.

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

Σ
τον ανακριτή οδηγείται
σήμερα, Τετάρτη 23/3, ο
39χρονος Ρουμάνος ο
οποίος συνελήφθη από

αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Πατρών και κατηγο-
ρείται για προσβολή γενετήσιας
αξιοπρέπειας σε βάρος ενός
6χρονου κοριτσιού. Αίσθηση προ-
καλεί το γεγονός ότι ο 39χρονος
φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη φι-
λική σχέση που είχε με την οικο-
γένεια της μικρής και την εμπιστο-
σύνη που έδειχναν προς το πρό-
σωπό του οι γονείς της 6χρονης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από
την αχαϊκή πρωτεύουσα, ο 39χρο-
νος το μεσημέρι του Σαββάτου -
γνωρίζοντας ότι οι γονείς της ανή-
λικης θα έλειπαν στο νοσοκομείο-
, ασκώντας ψυχική και σωματική
βία στην 6χρονη την άρπαξε και
την οδήγησε στο δικό του διαμέρι-
σμα. Εκεί φέρεται να προέβη σε
ασελγείς πράξεις (σ.σ. για αυτό
και η κατηγορία της προσβολής
γενετήσιας αξιοπρέπειας), τις
οποίες αργότερα περιέγραψε -
στον βαθμό που μπορούσε να τις
αντιληφθεί- το παιδί. Αν μάλιστα
δεν είχε γυρίσει αιφνιδίως στο
σπίτι ο πατέρας της ανήλικης -
αναγκάζοντας τον Ρουμάνο να
επιστρέψει την 6χρονη στο δωμά-
τιό της-, τότε κανείς δεν γνωρίζει
σε ποιο σημείο θα έφτανε για να

ικανοποιήσει τις αρρωστημένες
σεξουαλικές ορέξεις του.

Τα «περίεργα» περιστατικά
Το απόγευμα οι γονείς αντιλή-

φθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά με
τη μικρή, η οποία έδειχνε πολύ
φοβισμένη και άρχισε να τους εξι-
στορεί τα «περίεργα» περιστατικά
που βίωσε. Το ζευγάρι από τις
ερωτήσεις που έκανε στην κόρη
του κατάλαβε τι έχει συμβεί και
αποφάσισε να ενημερώσει την
ΕΛΑΣ, κάνοντας επίσημη καταγ-
γελία στην Υποδιεύθυνση Ασφά-
λειας Πατρών. 

Αμέσως οι αστυνομικοί προ-
χώρησαν στην προσαγωγή του
Ρουμάνου και μετά την εξέτασή
του, τον συνέλαβαν και τον οδή-
γησαν στον εισαγγελέα, όπου

του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ο
39χρονος πήρε προθεσμία για
να προετοιμάσει την απολογία
του ενώπιον του ανακριτή. Οι
ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το
παιδί αναφέρθηκε σε χειρονο-
μίες και θωπεύματα του… οικο-
γενειακού «φίλου», καθώς επί-
σης και σε φιλιά που της έδωσε
σε «ευαίσθητα» σημεία.

Ενώπιον των αστυνομικών, πάν-
τως, ο 39χρονος Ρουμάνος (σ.σ. δεν
έχει ποινικό παρελθόν) αρνείται τα
πάντα, κάνει λόγο για αποκυήματα
φαντασίας της ανήλικης, χωρίς
ωστόσο να δίνει εξηγήσεις στο γιατί
τα λέει όλα αυτά το παιδί. Αρκείται
απλώς να υποστηρίζει: «Δεν έκανα
τίποτα. Δεν γνωρίζω γιατί με κατη-
γορούν». Με εντολή της Εισαγγε-
λίας Πατρών, η 6χρονη από την
πρώτη στιγμή παρακολουθείται από
παιδοψυχίατρο, ενώ παραγγέλθηκε
και η διενέργεια ιατροδικαστικής
εξέτασης τα αποτελέσματα της
οποίας θα ενταχθούν στη δικογρα-
φία που έχει σχηματιστεί. 

Ρουμάνος  άρπαξε 6χρονη
με πονηρούς σκοπούς

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ο 39χρονος κατηγορείται 
για προσβολή γενετήσιας
αξιοπρέπειας, έπειτα 
από καταγγελία 
της μικρής 

ΣΟΚ

Απαγωγή Κυπαρίσση: Εντοπίστηκε στο Χαλάνδρι κρησφύγετο των δραστών
Μια μονοκατοικία στην οδό Πελοποννή-

σου στο Χαλάνδρι ήταν το δεύτερο κρη-
σφύγετο που χρησιμοποίησαν οι απαγω-
γείς του Γιώργου Κυπαρίσση για να κρατή-
σουν τον 41χρονο επιχειρηματία μακριά
από την οικογένειά του και ενώ συνεχίζον-
ταν οι διαπραγματεύσεις για τα λύτρα. Το

συγκεκριμένο σπίτι είχε νοικιάσει, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος ομογε-
νής από το Καζακστάν που το απόγευμα
της Τρίτης συνελήφθη με επεισοδιακό τρό-
πο σε κοντινή απόσταση, συγκεκριμένα
στη συμβολή των οδών Αρκαδίας και
Αδριανού στο Χαλάνδρι. Η μονοκατοικία

βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από
την Αττική Οδό, την οποία φαίνεται να χρη-
σιμοποιούσαν αρκετά συχνά οι απαγωγείς.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του
Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής
και έκαναν «φύλλο και φτερό» το σπίτι, χω-
ρίς όμως να εντοπίσουν όπλα ή μέρος των

χρημάτων -περίπου 500.000 ευρώ- που
δεν έχουν βρεθεί από τα λύτρα που έδωσε
η οικογένεια του 41χρονου επιχειρηματία.
Ωστόσο, εντοπίστηκαν αρκετά στοιχεία που
«καρφώνουν» τους λόγους για τους οποί-
ους ενοικιάστηκε το συγκεκριμένο οίκημα. 

Κ. Παπ.



της Εύης Πανταζοπούλου

Π
ιάνουν δουλειά τα νεοσύστατα
Συμβούλια Σύνδεσης με την Παρα-
γωγή και την Αγορά Εργασίας, τα
οποία πλέον είναι τα αρμόδια όρ-

γανα για την ίδρυση Τομέων και Ειδικοτήτων
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (δημόσια
ΙΕΚ, Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας,
ΕΠΑΛ, δημόσιες ΕΣΚ και ΕΠΑΣ Μαθητείας
του ΟΑΕΔ). Προσφάτως άλλωστε η ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας κατέθεσε στη Βουλή
στρατηγικό σχέδιο αναβάθμισης της Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
επισημαίνοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού
της για να αποτελέσει μοχλό για την αύξηση
της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε περιφέρεια της
χώρας έχει συσταθεί ή θα συσταθεί άμεσα
12μελές Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παρα-
γωγή και την Αγορά Εργασίας, το οποίο θα
εισηγηθεί την ίδρυση Τομέων και Ειδικοτή-
των στη δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς
εργασίας. Οι εισηγήσεις των Συμβουλίων
Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά
Εργασίας θα κατατίθενται στο Κεντρικό Συμ-
βούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, το οποίο με τη σειρά του θα
υποβάλλει τις προτάσεις του στην ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας. Τα Συμβούλια, πέραν
των Τομέων και Ειδικοτήτων, θα συμπερι-
λαμβάνουν στην εισήγησή τους και προτά-
σεις για ειδικά μαθήματα, προγράμματα και
δραστηριότητες που σχετίζονται με την πα-
ραγωγή, την ανάπτυξη και την οικονομική
βιωσιμότητα κάθε περιφέρειας. 

Καταχώριση στο σύστημα Myschool
Για την εισήγησή τους προτείνεται στα μέλη

των Συμβουλίων να συνυπολογίζουν, ειδικά
όσον αφορά την ίδρυση νέων Ειδικοτήτων
στα ΕΠΑΛ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ ή τη συγχώ-

νευση και κατάργηση των ήδη υπαρχουσών,
τις προτάσεις των κατά τόπους Διευθύνσε-
ων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περι-
φερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι
οποίες θα πρέπει να καταχωρίζονται στο
Πληροφοριακό Σύστημα Myschool. Οι προ-
τάσεις αυτές, που σχετίζονται με το μαθητικό
δυναμικό, κατά πόσο δηλαδή οι κτιριακές
υποδομές της περιοχής μπορούν να φιλοξε-
νήσουν τον μέγιστο αριθμό μαθητών, οφεί-
λουν να είναι τεκμηριωμένες. Θα πρέπει επί-
σης να λαμβάνουν υπόψη τους τον ρυθμό

απορρόφησης των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην
αγορά εργασίας.

Τέλος, οι προτάσεις τοπικών παραγωγικών
φορέων αναφορικά με τη δυναμική των
επαγγελματικών κλάδων στην περιοχή αλλά
και αυτές των εκπροσώπων της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης σχετικά με τις ειδικές αναπτυ-
ξιακές προτεραιότητες και ανάγκες κάθε πε-
ριοχής θα πρέπει να προσμετρώνται για τη
διαμόρφωση της τελικής εισήγησης των Συμ-
βουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την
Αγορά Εργασίας.
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Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λή-
ξη του σχολικού έτους και την έναρξη
των προαγωγικών, απολυτήριων και πα-
νελλαδικών εξετάσεων και οι εκπαιδευ-
τικοί ζητούν γενναία μείωση της εξετα-
στέας ύλης. Ολοένα και περισσότεροι
Σύλλογοι Διδασκόντων αναφέρουν ότι
αδυνατούν να ολοκληρώσουν την εξετα-
στέα ύλη που έχει οριστεί, σημειώνον-
τας ότι και οι μαθητές από την πλευρά
τους αδυνατούν να την αφομοιώσουν
ουσιαστικά λόγω του μεγάλου όγκου.
Ταυτόχρονα κάνουν λόγο για καθυστε-
ρήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία
εξαιτίας της αργοπορημένης πρόσλη-

ψης αναπληρωτών καθηγητών. Μείωση
της ύλης έχουν ζητήσει και μαθητικοί
σύλλογοι λόγω των αυξημένων κρου-
σμάτων κορονοϊού, με αποτέλεσμα πολ-
λοί μαθητές να χάσουν αρκετές διδακτι-
κές ώρες. Μέχρι στιγμής το υπουργείο
Παιδείας δεν φαίνεται να συζητά το εν-
δεχόμενο αυτό, αντιθέτως εκφράζει την
άποψη ότι «όσο μειώνεται η ύλη τόσο
αναγκάζονται οι εξεταστές να επιλέγουν
μεγαλύτερης δυσκολίας θέματα». Υπεν-
θυμίζεται ότι έπειτα από δύο χρόνια
απουσίας λόγω κορονοϊού και παρατε-
ταμένης τηλεκπαίδευσης φέτος επανέρ-
χονται οι προαγωγικές εξετάσεις.

«Γέφυρα» από τα θρανία
στην αγορά εργασίας...

Γενναία μείωση της εξεταστικής ύλης
ζητούν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί

Οι αρμοδιότητες των
νεοσύστατων συμβουλίων
σύνδεσης με την παραγωγή
που ξεκινούν άμεσα 
δουλειά με στόχο
την αναβάθμιση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης

Περίπου 200 προτάσεις για την ίδρυση ξε-
νόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών,
μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
από ελληνικά ΑΕΙ υποβλήθηκαν για χρημα-
τοδότηση στη δράση ΕΣΠΑ, σύμφωνα με
τον γενικό γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης του υπουργείου Παιδείας Αποστόλη
Δημητρόπουλου. Η χρηματοδότηση αφορά
τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων και,
όπως επεσήμανε ο κ. Δημητρόπουλος,
«εφόσον προσελκύσουν φοιτητές και ανα-
πτύξουν συνεργασίες με πανεπιστήμια άλ-
λων χωρών, θα μπορούμε να μιλήσουμε για
άνθηση των φιλοσοφικών και ανθρωπιστι-
κών σπουδών στην Ελλάδα». Σύμφωνα με

τον ίδιο, «εργαζόμαστε πλέον εντατικά για
τη διεθνή προβολή των ξενόγλωσσων προ-
γραμμάτων με κύριο εργαλείο μας την πλατ-
φόρμα Study in Greece, τη συμμετοχή σε
διεθνείς εκθέσεις και τις πρωτοβουλίες του
υπουργείου για την ανάπτυξη προγραμμά-
των ακαδημαϊκής συνεργασίας με χώρες
όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Κίνα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι ήδη κάποια πανεπιστημια-
κά τμήματα έχουν προχωρήσει στην ίδρυση
αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών. Χαρακτηριστική περίπτωση, η Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με
το Medical Degree, το οποίο θα υποδεχτεί
τους φοιτητές τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Αιτήσεις χρηματοδότησης από διακόσια
πανεπιστήμια για τη διεθνοποίησή τους



Π
οινή 15ετούς κάθειρξης, με την αναγνώριση
του ελαφρυντικού του σύννομου βίου, επέβαλε
το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης στον

33χρονο ψυκτικό που σκότωσε με σφυρί 63χρονη πε-
λάτισσά του, τον Ιούνιο του 2019. Το περιστατικό συνέβη
στην Καλαμαριά ύστερα από καβγά που ξέσπασε με
αφορμή τη… συντήρηση του κλιματιστικού της.

Το δικαστήριο, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη από-
φαση κατά της οποίας είχε ασκηθεί έφεση από εισαγ-
γελέα, θεώρησε ότι κακώς του χορηγήθηκε το ελα-
φρυντικό του σύννομου βίου. Ωστόσο, δικαστές και
ένορκοι ομόφωνα έκριναν ότι θα πρέπει να του χορη-
γηθεί, ενώ σχετική πρόταση περί χορήγησης ελαφρυν-
τικής περίστασης διατύπωσε και ο εισαγγελέας της
έδρας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο νεαρός ψυκτικός,
επικαλούμενος φόρτο εργασίας, αρνήθηκε να προβεί
σε κάποια πρόσθετη εργασία που του είχε ζήτησε η
63χρονη, γεγονός που φαίνεται να τη δυσαρέστησε.
Ακολούθησε διαπληκτισμός με εκατέρωθεν σπρωξίμα-
τα στον διάδρομο του διαμερίσματος, ενώ, στη συνέ-
χεια, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο 33χρο-
νος άρπαξε ένα σφυρί από την εργαλειοθήκη του και
χτύπησε την άτυχη γυναίκα πολλές φορές στο κεφάλι,
με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

«Θόλωσα όταν έβρισε τη μητέρα μου», είπε ο κατηγο-
ρούμενος στην απολογία του, ισχυρισμό που είχε προ-
βάλει και στο προηγούμενο δικαστήριο.

Μετά την ετυμηγορία των δικαστών επέστρεψε στις
φυλακές Πατρών για την έκτιση της ποινής του.

Τη σειρά εκθέσεων «Στην Ίδια Πόλη. Χριστιανοί και Εβραί-
οι στη Θεσσαλονίκη» εγκαινίασε το απόγευμα της Κυριακής
στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης η υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λινά Μενδώνη. Όπως τόνισε στην ομιλία της

η κυρία Μενδώνη, το εβραϊκό μουσείο και οι συλλογές του θα
αποτελέσουν τουλάχιστον τον πυρήνα για τις συλλογές του
Μουσείου Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης, που στόχος
της κυβέρνησης είναι να γίνει το ταχύτερο δυνατόν.

Λίνα Μενδώνη: «Το ταχύτερο δυνατό το Μουσείο Ολοκαυτώματος»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χόρεψαν για 
την ημέρα
συνδρόμου Down 

Φορώντας διαφορετικές, πο-
λύχρωμες κάλτσες σε κάθε πόδι
εμφανίστηκαν σε επίσημη εκδή-
λωση ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας και ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας. Και προτού βγάλετε βιαστι-
κά συμπεράσματα… συμμετεί-
χαν σε εκδήλωση του Συλλόγου
Συνδρόμου Down Ελλάδος που
έγινε στη Νέα Παραλία, όπου χό-
ρεψαν στους ρυθμούς του τρα-
γουδιού «Back on my feet».

Αφετηρία 
η Βέροια 
στις περιοδείες
του Ανδρουλάκη

Από τη Βέροια ξεκίνησε τις πε-
ριοδείες του στην περιφέρεια ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήμα-
τος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλά-
κης. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε,
οι επόμενοι σταθμοί στο πολιτικό
ημερολόγιό του είναι η μεγάλη
θεματική εκδήλωση για την υγεία
που αναμένεται να πραγματοποι-
ηθεί στις αρχές Απριλίου στη
Θεσσαλονίκη και η θεματική εκ-
δήλωση για την ενέργεια, πιθα-
νότατα στη Δυτική Μακεδονία
στα μέσα του επόμενου μήνα.

Τον Απρίλη
ο καθαρισμός 
του Σέιχ Σου 
Ξεκινά από τον Απρίλιο ο καθαρι-
σμός του περιαστικού δάσους του
Σέιχ Σου ενόψει της νέας αντιπυρι-
κής περιόδου που θα διαρκέσει πε-
ρίπου δύο μήνες. Αυτό ανακοινώθη-
κε στο περιθώριο της σύσκεψης που
είχαν στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης
και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γιώργος Αμυράς, με τη συμμετοχή
εκπροσώπων της Πυροσβεστικής
και της Δασικής Υπηρεσίας. 

Δεκαπέντε χρόνια φυλακή στον ψυκτικό 
που σκότωσε με σφυρί πελάτισσά του

Και ο Αναγνωστόπουλος
θετικός στην Covid

Ο κορονοϊός… τσάκωσε και τον δήμαρχο Χαλκη-
δόνας Σταύρο Αναγνωστόπουλο. Όπως γνωστοποί-
ησε ο ίδιος με ανάρτησή του, «ύστερα από κυνηγητό
δύο χρόνων ήρθε η ώρα που μας έπιασε»! Ο δήμαρ-
χος έχει ήπια συμπτώματα, είναι τριπλά εμβολια-
σμένος και θα μείνει καραντίνα όπως προβλέπει το
πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Εγκαινιάστηκαν 
τρία νέα γυμναστήρια 
Τρία νέα υπαίθρια
γυμναστήρια απέ-
κτησε ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης σε ισά-
ριθμες γειτονιές
της πόλης. Διαμορ-
φώθηκαν στο πάρκο
της οδού Πολυδώ-
ρου, δίπλα από τα
τείχη (Γ’ δημοτική
κοινότητα), στην οδό Γαβριήλ Βασιλειάδη (Β’ κοι-
νότητα) και στο τέρμα της οδού Χαρ. Τρικούπη
(Τριανδρία). Πλέον, η Θεσσαλονίκη μετρά εφτά
υπαίθρια γυμναστήρια, καθώς
ήδη λειτουργούν στο πάρκο της ΧΑΝΘ, στην πλα-
τεία Μικρασιατικού και Θρακικού
Ελληνισμού στην Τούμπα, στη Νέα Παραλία και
στο αθλητικό πάρκο Γαλαξία.

Εκτός Ελλάδας ο Καράογλου
την 25η Μαρτίου

Με μια βαλίτσα στο χέρι βρίσκεται συνεχώς το τε-
λευταίο διάστημα ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βου-
λευτής της ΝΔ στη Β’ Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης
μέσα σε πέντε μέρες βρέθηκε από το Παρίσι, για τις
εργασίες του ΟΟΣΑ, στη Μυτιλήνη, για τις συνθήκες
διαβίωσης των μεταναστών ως επικεφαλής της ελ-
ληνικής αντιπροσωπείας στον ΟΑΣΕ. Μάλιστα, όπως
μαθαίνουμε, στο εξωτερικό θα βρίσκεται και την
25η Μαρτίου, ενώ θα απουσιάζει και από το προσυ-
νέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη στις 2 Απριλίου.

Οι επισκέψεις του Πέτσα
Επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο

αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας. Το πρωί θα βρεθεί στις Σέρρες, όπου θα δει τον
αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλο και δη-
μάρχους του νομού, ενώ το μεσημέρι θα συμμετάσχει
στις εργασίες του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της
ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Στο περιθώριο του συνεδρί-
ου, ο κ. Πέτσας θα παρευρεθεί στα εγκαίνια της έκθε-
σης Beyond 4.0 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνε-
δριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή θα
συναντηθεί με τους δημάρχους Λαγκαδά Ιωάννη Ταχ-
ματζίδη και Παύλου Μελά Δημήτριο Δεμουρτζίδη. 
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Ιόνια Νησιά

Ειδικό πυροσβεστικό σκάφος 
στην Κέρκυρα ζητάει το ΠΣ

Ψήφισμα «πι-
στής και συστη-
ματικής εφαρ-
μογής της ελλη-
νικής, ευρωπαϊ-
κής και διεθνούς
νομοθεσίας για
τον έλεγχο στα
λιμάνια», ως προς τη συμμόρφωση των πλοίων αναφορικά
με την αξιοπλοΐα, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την ασφάλεια των
εργαζομένων, των επιβατών, των επαγγελματικών και ιδιω-
τικών οχημάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος υιοθέτη-
σε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. Το ψήφισμα,
όπως τονίζεται στην εισήγηση, κρίνεται επιβεβλημένο, «με-
τά την πρόσφατη πυρκαγιά στο οχηματαγωγό “Euroferry
Olympia” που εκτελούσε τακτική γραμμή μεταξύ Ηγουμενί-
τσας και Μπρίντιζι και στοίχισε τη ζωή σε συνανθρώπους
μας». Προς αποτροπή και πρόληψη παρόμοιων κινδύνων,
«ζητείται η προμήθεια ειδικού πυροσβεστικού σκάφους ελ-
λιμενιζόμενου στην Κέρκυρα για την άμεση και αποτελε-
σματική παρέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς στην ευρύ-
τερη θαλάσσια περιοχή», καταλήγει το ψήφισμα.

Κρήτη

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην
26η διεθνή έκθεση Globalnie

Στην 26η διεθνή έκθεση Globalnie, στο Κατοβίτσε της Πο-
λωνίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης. Η Ελλάδα ήταν τι-
μώμενη χώρα και η Περιφέρεια Κρήτης ήταν η πρώτη περι-
φέρεια που πραγματοποίησε την παρουσίαση του τουριστι-
κού προορισμού «Κρήτη». Κατά την παρουσίαση, αναδείχ-
θηκαν η ασφάλεια του προορισμού, κατά την περίοδο της
πανδημίας και του πολέμου, το υψηλό επίπεδο των υπηρε-
σιών και οι μοναδικές ομορφιές της Κρήτης με στόχο την τό-
νωση και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Πο-
λωνία.

Την προώθηση αναπτυξιακών ζητημάτων του Δήμου Κιλκίς ζήτησε από τους

αρμόδιους υπουργούς ο δήμαρχος Δημήτρης Κυριακίδης, κατά την κάθοδό του

στην πρωτεύουσα με αφορμή την προχθεσινή συνεδρίαση των δημάρχων. Συγ-

κεκριμένα, ο δήμαρχος συζήτησε με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών

Στέλιο Πέτσα τη δυνατότητα αποσύνδεσης των έργων της ΔΕΥΑΚ, προϋπολογι-

σμού 24.862,500 ευρώ, από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», προκειμένου να

αποδεσμευτούν κονδύλια για άλλες προτεραιότητες. Στη συνέχεια, ζήτησε τη

συμβολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά για την πα-

ραχώρηση εκτάσεων που ανήκουν στο υπουργείο του, με στόχο την αξιοποίησή

τους σε κοινωφελή έργα. Τέλος, ο δήμαρχος συζήτησε με τον υπουργό Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη το έργο κατασκευής των δύο διυλιστη-

ρίων στο πολεοδομικό συγκρότημα του Κιλκίς και στην Πικρολίμνη, ύψους

18,5 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

«Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Νότιο Αιγαίο

Σύσκεψη για «Τοπικό
Σχέδιο» διαχείρισης
κρουαζιέρας

«Η καλύτερη προετοιμασία και η πε-
ραιτέρω θωράκιση της κρουαζιέρας»
ήταν κεντρικό θέμα συζήτησης, ενόψει
και της νέας τουριστικής σεζόν, σε σύ-
σκεψη που συγκάλεσε η αντιπεριφε-
ρειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας Χαρούλα Γιασιράνη με τοπικούς
φορείς του τουρισμού και εκπροσώ-
πους των εταιρειών κρουαζιερόπλοι-
ων, που θα προσεγγίσουν τον τουριστι-
κό λιμένα της Ρόδου. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στη διαχείριση κρουσμάτων
Covid-19 και κατατέθηκαν συγκεκρι-
μένες προτάσεις. Υπενθυμίζεται ότι το
λιμάνι της Ρόδου ήταν από τα πρώτα λι-
μάνια στην Ελλάδα που ανέπτυξε και
εφάρμοσε ολοκληρωμένο «Τοπικό
Σχέδιο» διαχείρισης κρουσμάτων για
την Covid-19, από την προηγούμενη
χρονιά. «Υγεία και τουρισμός τα τελευ-
ταία χρόνια συνδέθηκαν όσο ποτέ και
εμείς είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε
το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών
μας», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Καβάλα

Ξεκινά το έργο ύδρευσης με
συνδρομή του υπουργού Άμυνας

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα ύδρευσης στην Καβάλα
παρουσιάστηκε το περασμένο Σάββατο σε πανηγυρική συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο δήμαρχος
Θόδωρος Μουριάδης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Απόστολος
Χρόνης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος, που εκλέγεται στην Καβάλα. Το έργο προβλέπει
γενική κατασκευή δικτύου ύδρευσης και ολοκλήρωση του
εσωτερικού δικτύου της πόλης, που εντάχθηκε στο πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης 2020-2023» και από το οποίο θα
αντληθούν περισσότερα από 18 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλή-
ρωση του έργου, η Καβάλα θα διαθέτει καινούργιο δίκτυο
ύδρευσης σε όλο τον πολεοδομικό ιστό της. Όπως τονίστη-
κε από τους εκπροσώπους του δήμου, η ένταξη στο πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί
χωρίς την καθοριστική συνδρομή του Νίκου Παναγιωτό-
πουλου. «Ο υπουργός επιδεικνύει πραγματικό ενδιαφέρον
για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων και την προ-
ώθηση προγραμμάτων και σχεδίων, με απώτερο στόχο τον
εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας
ζωής», τόνισε ο δήμαρχος.
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Κιλκίς

Πρωτοβουλίες για ένταξη στα αναπτυξιακά



Τ
α βήματα για την ταχύτερη ωρίμανση
και υλοποίηση σημαντικών έργων
που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του

αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης
Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών, κα-
θώς και ζητήματα οδικής ασφάλειας βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που
είχε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης με τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήμα-
τα που αφορούν την προετοιμασία και τον
σωστό σχεδιασμό, προκειμένου τα έργα
που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση να
μπορούν να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυ-
νατό και να συμβάλουν στην ενίσχυση της
ασφάλειας των πολιτών και στην καλύτερη

αντιμετώπιση και διαχείριση των επιπτώ-
σεων από την κλιματική κρίση.

Ο κ. Πατούλης, με αφορμή τη συνάντηση,
επισήμανε ότι η συνεργασία με τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Στέλιο Πέτσα και συνολικά
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτε-
ρικών είναι στενή και συστηματική. Μάλι-
στα, υπογράμμισε ότι το καλό κλίμα συνερ-
γασίας έχει συμβάλει στη διευθέτηση μιας
σειράς ανοιχτών ζητημάτων. «Συνεργαζό-
μαστε στενά με το υπουργείο Εσωτερικών
και τον Στέλιο Πέτσα για την ταχύτερη ωρί-
μανση έργων που θα χρηματοδοτηθούν και
θα συμβάλουν στην ενίσχυση της οδικής
ασφάλειας και της θωράκισης της Αττικής
από φυσικές καταστροφές», υπογράμμισε
χαρακτηριστικά ο Γ. Πατούλης.

Τον Μάιο προσλήψεις
οκτακοσίων μηχανικών
στους δήμους 

Την τοποθέτηση 804 μηχανικών στις Υπη-
ρεσίες Δόμησης των δήμων τον προσεχή
Μάιο ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης, επικαλούμενος ενημέρωση
που έλαβε από το ΑΣΕΠ, σε απάντηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης που υπέβαλε η βου-
λευτής του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη. Ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι η παρού-
σα κυβέρνηση είναι η μόνη που προχώρησε σε προσλήψεις μηχανικών στις Υπηρεσίες Δό-
μησης από το 2010 που αυτές θεσπίστηκαν. Γνωστοποίησε, μάλιστα, ότι το ποσοστό ικανο-
ποίησης των αιτημάτων των δήμων σε μηχανικούς που συμπεριλήφθηκε στον προγραμμα-
τισμό προσλήψεων ανήλθε στο 73%. Τέλος, ο κ. Βορίδης διευκρίνισε ότι το υπουργείο Εσω-
τερικών δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν δήμο να συγκροτήσει Υπηρεσίες Δόμησης,
ενημερώνοντας παράλληλα ότι αρκετοί δήμοι υποβάλλουν αιτήματα για προσλήψεις μη-
χανικών στις Τεχνικές τους Υπηρεσίες και όχι στις Υπηρεσίες Δόμησης και προανήγγειλε
θεσμική παρέμβαση, ώστε να αναγνωριστεί η διαμορφωθείσα κατάσταση.

Στο πρόγραμμα
gopafree 
ο Πειραιάς
Τις στοχευμέ-
νες δράσεις
στους τομείς
Καθαριότητας
και Περιβάλ-
λοντος επε-
κτείνει ο Δή-
μος Πειραιά,
με την έναρξη
του προγράμ-
ματος ανακύ-
κλωσης απο-
τσίγαρων
#gopafree.
Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε το
δίκτυο τοποθέτησης των 133 ειδι-
κών κάδων ανακύκλωσης αποτσί-
γαρων και στον Δήμο Πειραιά, ο
οποίος έχει τη μεγαλύτερη συμμε-
τοχή αυτή τη στιγμή στο πρόγραμ-
μα. Οι κάδοι συλλογής αποτσίγα-
ρων έχουν τοποθετηθεί σε κεντρι-
κά σημεία του δήμου, ώστε να επι-
τευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη συλλογή των απορριμμάτων
και η αποτροπή απόρριψής τους
στον δημόσιο χώρο, με βλαβερές
συνέπειες για το περιβάλλον και
τον άνθρωπο. Από την επεξεργασία
τους προκύπτουν νέα ανακυκλω-
μένα βιομηχανικά προϊόντα. Τα δε
υπολείμματα χαρτιού, καπνού και η
τέφρα που περιέχεται σε αυτά οδη-
γούνται προς κομποστοποίηση και
χρησιμοποιούνται στην ανθοκομία.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
αντιπολίτευση «πανηγυρί-
ζει» για τη δήθεν ακύρωση
εμβληματικού έργου για την
πόλη, που ζητούσε να γίνει
μετ’ επιτάσεως και διεκδι-
κούσε τις «δάφνες» για την
υλοποίησή του; Πάντως,
όπως προκύπτει, δεν πρόκει-
ται για ακύρωση αλλά για μια
από τις συνηθισμένες «γρα-
φειοκρατικές καθυστερή-
σεις», οπότε πιθανότατα σύν-
τομα θα αναγκαστούν να ξα-
ναλλάξουν στάση… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιες συμβάσεις
εξαιρούνται από 
την ανανέωση 
Την παράταση της ισχύος των συμ-
βάσεων για την κάλυψη αναγκών
Covid-19 έως τις 31 Μαΐου 2022 ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης από βήματος Βου-
λής, κατά τη διάρκεια απάντησης σε
επίκαιρη ερώτηση που υπέβαλε ο
βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρ-
σένης, αποσαφηνίζοντας παράλλη-
λα ότι η παράταση αυτή δεν αφορά
συμβάσεις που η διάρκειά τους θα
ξεπερνά συνολικά τα δύο έτη. Απαν-
τώντας στο αίτημα να μετατραπούν οι
συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε
αορίστου, ο κ. Βορίδης συνέστησε
σε όλους όσοι χρησιμοποιούν αυτό
το επιχείρημα να είναι προσεκτικό-
τεροι, καθώς η αξιοποίηση συμβασι-
ούχων που προσελήφθησαν για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών στην
εξυπηρέτηση των πάγιων και διαρ-
κών αναγκών των δήμων είναι «πα-
ρά τω νόμω» και οδηγεί σε ακύρωση
των προσλήψεων και καταλογισμό. 

Δωρεάν προγράμματα
εκπαίδευσης 
για ενήλικες 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης μπαί-
νουν ξανά σε τροχιά υλοποίησης από
τον Δήμο Αθηναίων, ύστερα από δύο
χρόνια διακοπής λόγω της πανδη-
μίας. Πρόκειται για μαθήματα που
απευθύνονται αποκλειστικά σε ενή-
λικες, ανεξαρτήτως μόρφωσης ή
χώρας καταγωγής, καθώς και σε μέ-
λη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνα-
τότητα να παρακολουθήσουν δωρε-
άν επιμορφωτικά μαθήματα σχεδια-
σμένα να βελτιώσουν τις γνώσεις και
τις δεξιότητές τους. Τα προγράμματα
τα οποία περιλαμβάνονται στη Διά
Βίου Μάθηση αφορούν, μεταξύ άλ-
λων, επιμόρφωση στο ηλεκτρονικό
εμπόριο, επιχειρηματικότητα και
τουριστική-πολιτιστική ανάπτυξη,
εκπαίδευση μεταναστών, μαθήματα
ξένων γλωσσών, φωτογραφίας, ρα-
πτικής, νέες τεχνολογίες για την τρί-
τη ηλικία.

ΠΑΤΟΥΛΗΣ - ΠΕΤΣΑΣ
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Συνάντηση για «Αντώνης
Τρίτσης», οδική ασφάλεια
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Ν
έα παρέμβαση για την αντιμε-
τώπιση της ακρίβειας και των
ανατιμήσεων που αποτελούν
βραχνά για επιχειρήσεις και

νοικοκυριά φέρεται να εξετάζουν η κυ-
βέρνηση και το οικονομικό επιτελείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα πα-
ρέμβαση, πέραν του πλέγματος του 1,12
δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα και αφορούσαν την επι-
δότηση καυσίμων, τους λογαριασμούς του
ηλεκτρικού ρεύματος και τους αγρότες,
θα αφορά τα άλευρα, τη ζάχαρη και το
ηλιέλαιο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι
δεν αποκλείεται να υπάρξει παρέμβαση
εκτός από τις πρώτες ύλες και στο ψωμί.
Το μέτρο, όπως λένε οι πληροφορίες, εξε-
τάζεται να αφορά τη μείωση του ΦΠΑ σε
όλες αυτές τις πρώτες ύλες που τώρα βρί-
σκονται στο 13%, με το σχέδιο να μιλά για
μετακίνησή τους στα προϊόντα με ΦΠΑ 6%.

Τα σουπερμάρκετ
Στη συζήτηση αυτή φέρεται να έχουν

εμπλακεί και οι εκπρόσωποι των σουπερ-
μάρκετ, οι οποίοι από την πλευρά τους ζη-
τούν, μεν, μείωση αλλά προτείνουν να εί-
ναι μικρότερη. Η πρόταση, δηλαδή, ανα-
φέρει, κατά πληροφορίες, να δημιουργη-
θεί μια ομάδα προϊόντων που σχετίζονται
με τα δημητριακά η οποία θα επιβαρύνε-
ται με ΦΠΑ 10% ή 11% αντί για 13% που
ισχύει σήμερα.

Ο προβληματισμός στο οικονομικό επι-
τελείο ξεκινά από το γεγονός ότι πρώτες
ύλες όπως το ηλιέλαιο έχουν φτάσει πάνω
από τα 3,6 ευρώ το λίτρο, με το αλεύρι να
έχει σκαρφαλώσει στο 1,5 ευρώ το κιλό
στη λιανική.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις δύο αυτές πρώ-
τες ύλες αναφέρθηκε ονομαστικά τη Δευ-
τέρα ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γε-

ωργιάδης, ανακοινώνοντας από τη μία ότι
έχει ζητήσει να γίνουν πλατφόρμες για τα
προϊόντα αυτά, ώστε να ξέρουμε τα απο-
θέματα που υπάρχουν, προσθέτοντας, πα-
ράλληλα, πως «δεν μπορώ να αποκλείσω
μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα όπως αυτά.
Η κυβέρνηση είναι πάνω από το πρόβλη-
μα, ενώ πιέζει την ΕΕ για να δοθεί μια πα-
νευρωπαϊκή λύση».

Η αντίδραση των αρτοποιών
Η «Political» απευθύνθηκε στον πρό-

εδρο των αρτοποιών Μιχάλη Μούσιο για
τις πληροφορίες αυτές, με τον ίδιο να

απαντά, «άκουσα κι εγώ τις δηλώσεις, το
θέμα είναι η μείωση να είναι στα βασικά
προϊόντα διατροφής. Εμείς σαν κλάδος
έχουμε ζητήσει να πάνε στο 6% όλα τα
προϊόντα άρτου». Ο κ. Μούσιος είπε, μά-
λιστα, ότι τις τελευταίες ημέρες στα αρτο-
ποιεία καταγράφεται μια αύξηση της τά-
ξης του 60% με 70% στην τιμή των αλεύ-
ρων, μολονότι ο ίδιος παραδέχθηκε ότι
«στο ρεύμα είχαμε την κρατική επιδότη-
ση που διπλασιάστηκε για τα αρτοποιεία
και είναι μια ενεργειακή ανάσα». Περι-
γράφοντας, τέλος, τη ζοφερή πραγματι-
κότητα στον κλάδο των αρτοποιών, ο κ.

Μούσιος είπε: «Έχουμε καταγράψει μεί-
ωση του τζίρου της τάξης του 20% και τον
Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, και το ίδιο
θα συμβεί και με τον Μάρτιο, για τον
οποίο είχαμε βλέψεις αλλά αποδείχθη-
καν φρούδες».

Προσπάθεια συγκράτησης 
των τιμών από το οικονομικό
επιτελείο

Εξετάζεται μείωση ΦΠΑ 
σε άλευρα και ηλιέλαιο

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο ιδιοκτήτες ακινήτων για αποζημιώσεις ενοικίων 
Στο μάτι των ελεγκτών της ΑΑΔΕ βρίσκονται χιλιάδες

ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι, όπως δείχνουν τα στοιχεία,
προσπάθησαν να εξαπατήσουν το Ελληνικό Δημόσιο λαμ-
βάνοντας αυξημένες αποζημιώσεις ενοικίων. Μάλιστα,
αρκετοί εν μέσω πανδημίας φαίνεται ότι υπερδιπλασία-
σαν τα ενοίκια για να λάβουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
κρατική αποζημίωση.

Ήδη έχει συσταθεί ειδική ομάδα στην ΑΑΔΕ, η οποία

έχει αναλάβει να ελέγξει μία μία τις «περίεργες» δηλώ-
σεις Covid, αλλά και τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει
φορολογούμενοι οι οποίοι είτε δεν έχουν λάβει ακόμη
αποζημίωση ή δεν έχει γίνει συμψηφισμός φόρου, είτε
έλαβαν μικρότερες αποζημιώσεις.

Η ΑΑΔΕ ερευνά περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσε-
ων μισθωμάτων κατά την περίοδο της πανδημίας, πολλα-
πλές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης

Ακίνητης Περιουσίας ή πολλαπλές δηλώσεις Covid (για
την ίδια περίοδο ή/και από πολλαπλούς μισθωτές), στις
οποίες δεν ταυτοποιούνται τα ακίνητα, εκμισθούμενα ακί-
νητα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε δηλωθέντα εμπράγμα-
τα δικαιώματα, αναπροσαρμογές του μισθώματος που
δεν αποτυπώνονται με τροποποίηση της μίσθωσης, κα-
θώς και αλυσίδες διαδοχικών υπεκμισθώσεων ή/και
πολλαπλών ακινήτων.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Ν
έα εκτίναξη κατά 9,8% σημεί-
ωσαν οι τιμές των νεόδμητων
διαμερισμάτων το 2021, ολο-
κληρώνοντας μία ακόμη χρο-

νιά με ισχυρή ανοδική κίνηση.
Ωστόσο, η κατάσταση στο α’ τρίμηνο

φαίνεται να έχει αλλάξει στην οικοδομή,
λόγω της εκτίναξης της τιμής των οικοδο-
μικών υλικών, του ενεργειακού κόστους,
της ακρίβειας και της αβεβαιότητας που
προκαλεί η πολεμική σύγκρουση Ρωσίας
- Ουκρανίας. Σύμφωνα με κατασκευα-
στές και μεσίτες, τον τελευταίο μήνα πα-
ρατηρείται «πάγωμα» στις αντιπαροχές
αλλά και στις πωλήσεις νεόδμητων ακι-
νήτων, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται
προς τα μεταχειρισμένα και με τίμημα
έως 150.000 ευρώ. Εκτιμάται, δε, ότι το
πρόβλημα θα γίνει πιο έντονο από τον
επόμενο μήνα, οδηγώντας κατασκευα-
στές αλλά και υποψήφιους αγοραστές σε
αναγκαστική αλλαγής… πλεύσης. 

Στο 9,8% τα νεόδμητα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης

της Ελλάδος για το περσινό έτος, οι τιμές
των νέων διαμερισμάτων, με ηλικία έως 5
έτη, ενισχύθηκαν κατά 9,8%, κάτι που μάλ-
λον είναι δύσκολο να επαναληφθεί φέτος,
όσο διαρκεί η κατάσταση αβεβαιότητας.

Αντίστοιχα για τα παλαιά, άνω των 5 ετών, η
μέση αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,6%. Το
δ’ τρίμηνο του 2021, ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής των τιμών των διαμερισμάτων για το
σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 9,1%. 

Με βάση τη γεωγραφική θέση, η μέση
τιμή πώλησης νεόδμητων διαμερισμά-
των αυξήθηκε κατά 10,5% στην Αθήνα,
8,3% στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες με-
γάλες πόλεις και 7,1% στις υπόλοιπες πε-
ριοχές της χώρας. Για το σύνολο του
2021, η αύξηση των τιμών στις ίδιες πε-
ριοχές σε σχέση με το 2020 ήταν 9,1%,
6,9%, 5,4% και 4,6% αντίστοιχα. Τα στοι-
χεία αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις
των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορι-
κή αξία των οικιστικών ακινήτων, καθώς
και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά τους. Ο αριθμός των εκτιμή-
σεων που έχουν ήδη αναγγελθεί στην
Τράπεζα της Ελλάδος (με περίοδο ανα-
φοράς έως το τέλος Δεκεμβρίου του
2021) ανήλθε συνολικά σε 844.200, εκ
των οποίων το 65% αφορούσε διαμερί-

σματα, το 18,7% μονοκατοικίες, το 6,2%
μεζονέτες και 3,0% τα υπόλοιπα ακίνητα
(επαγγελματικοί χώροι κ.λπ.). 

Σε σχέση με τα υψηλά του 2007
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της

Τραπέζης της Ελλάδος, από το 1997 έως
το τέλος του 2021 η μέση αύξηση στην τι-
μή πώλησης ενός διαμερίσματος δια-
μορφώθηκε στο 88,7%, ωστόσο, υπολεί-
πεται σημαντικά σε σχέση με τα υψηλά
του 2007. Στο σύνολο της χώρας, οι τιμές
διαμορφώνονται στο 73,7% των τιμών του
2007. Στο τέλος του προηγούμενου
έτους, οι τιμές των νεόδμητων διαμερι-
σμάτων διαμορφώθηκαν στο 77,4% της
αξίας του 2007, ενώ για τα παλαιότερα το
ποσοστό διαμορφώθηκε στο 71,5%. Ση-
μειώνεται ότι στην Αθήνα η μέση τιμή αν-
τιστοιχεί στο 77,4% της αντίστοιχης του
2007, στη Θεσσαλονίκη στο 67,2%, στις
μεγάλες πόλεις στο 69,5% και στην υπό-
λοιπη χώρα στο 73,2%. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Χρ. Σταϊκούρας: 
«Δεν κινδυνεύει 
με εκτροχιασμό 
η οικονομία»

Ανθεκτική στην κρί-
ση της Ουκρανίας και
με βιώσιμο χρέος είναι
η ελληνική οικονομία,
σύμφωνα με τον
υπουργό Οικονομικών.
Ο Χρήστος Σταϊκούρας
μιλώντας στο συνέδριο
«Banking Summit
2022» εξέφρασε την πεποίθησή του ότι
«η Ελλάδα δεν φαίνεται να κινδυνεύει με
εκτροχιασμό των οικονομικών δεικτών,
γιατί το 2021 επετεύχθη σημαντική πρό-
οδος», ενώ υπογράμμισε ότι σήμερα
υπάρχει σημαντική κρίση στην εφοδια-
στική αλυσίδα, η οποία με τη σειρά της θα
επιφέρει σημαντικές όσο και αρνητικές
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για
όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Παράλληλα, υπογράμμισε πως
αυξάνεται η αβεβαιότητα καθώς και οι
οικονομικοί κίνδυνοι που θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν οι χώρες-μέλη της ΕΕ. Ο
υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι, στην
περίπτωση της Ελλάδας, ο αντίκτυπος
προέρχεται πρωτίστως από τον πληθωρι-
σμό, ως συνέπεια της αύξησης των τιμών
της ενέργειας, ενώ ασφαλείς εκτιμήσεις
θα μπορούν να γίνουν κατά το αμέσως
προσεχές χρονικό διάστημα.

Εντός 2 μηνών 
η επικουρική 
για θανόντα 
του Δημοσίου 

Εντός 2 μηνών θα λαμβάνουν την επι-
κουρική σύνταξη οι κληρονόμοι θανόν-
τος δημοσίου υπαλλήλου, αντί για 7 μή-
νες που ίσχυε μέχρι πρότινος. Χθες τέθη-
κε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική αίτηση
μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης θα-
νόντος υπαλλήλου του Δημοσίου, ενώ
έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και η αντί-
στοιχη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για
επικουρική σύνταξη του ιδιωτικού τομέα
(γήρατος, μεταβίβαση, λόγω θανάτου,
αναπηρίας). Με τη νέα ηλεκτρονική υπη-
ρεσία, μέσω του www.efka.gov.gr, κα-
ταργούνται η υποχρέωση επίσκεψης των
πολιτών στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ
και η προσκόμιση δικαιολογητικών, κα-
θώς αυτά αντλούνται ηλεκτρονικά από
τον φορέα.
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Στον… πάγο οι αντιπαροχές
και οι κατασκευές 
το πρώτο τρίμηνο του 2022

Άλμα 9,1% στις τιμές
διαμερισμάτων το 2021



E
λλειψη αγοραστικής διάθεσης
και στάση αναμονής κρατούν οι
περισσότεροι επενδυτές-tra-

ders, με αποτέλεσμα η μεταβλητότητα
να είναι το χαρακτηριστικό των συνε-
δριάσεων στο ελληνικό χρηματιστή-
ριο. Η προσοχή των επενδυτών θα πα-
ραμείνει στραμμένη στις εξελίξεις
στην Ουκρανία και στα οικονομικά
αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι
εισηγμένες. Τεχνικά, όσο ο ΓΔ δίνει
κλεισίματα υψηλότερα των 855 μονά-
δων, οι αγοραστές έχουν τον πρώτο
λόγο και κάθε δικαίωμα στην ελπίδα
για κίνηση προς τις 886 (εκθετικός
ΚΜΟ 200 ημερών), 895 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 899 (απλός ΚΜΟ
200 ημερών) και 940-950 μονάδες. Αν
οι αγοραστές διατηρήσουν τον FTSE25
υψηλότερα των 2.042 (εκθετικός ΚΜΟ
200 εβδομάδων), μπορούν να απαιτή-
σουν αναμέτρηση με τις 2.140 (εκθετι-
κός ΚΜΟ 200 ημερών), 2.162 (εκθετι-

κός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και 2.169 μο-
νάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Αρ-
νητική έκπληξη με κλείσιμο χαμηλό-

τερα των 2.042 μπορεί να αυξήσει τις
πιέσεις προς τις 1.952 και 1.911-1.899
μονάδες.

Η Cosmote συμβάλλει 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό
της Motor Oil 

Την πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη λύση
SD-WAN παρέχει η Cosmote στη Motor Oil,
αναβαθμίζοντας το τηλεπικοινωνιακό της δί-
κτυο, ως προς
την αποδοτι-
κότητα, την
ασφάλεια και
την αξιοπιστία
του. Το SD-
WAN, σε συν-
δυασμό με τις
υπηρεσίες συνδεσιμότητας (Connectivity) και
τις υψηλών προδιαγραφών ICT λύσεις που
διαθέτει η Cosmote, συμβάλλει καθοριστικά
στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου
Motor Oil. Η υλοποίηση του έργου πραγματο-
ποιήθηκε αξιοποιώντας την τεχνολογία SD-
Wan Cisco Meraki, χρησιμοποιώντας όλους
τους συνδυασμούς τεχνολογιών διασύνδεσης
(ΜPLS, Broadband/Fixed Internet Access
και LTE) και φορέων πρόσβασης που παρέχει
ο Όμιλος ΟΤΕ. 

Profile: Αύξηση 131% στα κέρδη
- Στα 20,1 εκατ. ο τζίρος

Ισχυρή ανάπτυξη, σημαντική αύξηση πω-
λήσεων και υπερδιπλασιασμό της κερδο-
φορίας (131%) εμφάνισε για το σύνολο της
χρήσης 2021 η Profile Software. Σε ενοποι-
ημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομί-
λου ανήλθε σε 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,0
εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένος κατά 34% ως
αποτέλεσμα των νέων έργων, αλλά και της
σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πε-
λατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εται-
ρεία. Στην αύξηση των μεγεθών συνέβαλε
και η επιτυχημένη εξαγορά της Centevo.

Η Vodafone ξεκινά τις
παραγγελίες για τα νέα iPhone

Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες του νέου
iPhone SE 3ης γενιάς μέσα από το Vodafone
eShop, έως και τις 24 Μαρτίου. Όσοι επιλέ-
ξουν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Vodafone
για να προπαραγγείλουν τα νέα διαθέσιμα
μοντέλα, θα παίρνουν μαζί δώρο το πακέτο
προνομίων Giga Ready που δίνει 12GB και -
20% στις επισκευές συσκευής για έναν ολό-
κληρο χρόνο, αλλά και το Vodafone TV δωρε-
άν 3 μήνες. Το νέο iPhone SE θα είναι διαθέ-
σιμο σε μαύρο, λευκό και κόκκινο και χωρητι-
κότητες 64GB, 128GB και 256GB, με προτει-
νόμενη τιμή λιανικής από 539 ευρώ. Διαθέτει
οθόνη Retina HD 4,7 ιντσών. Έχει ενσωματω-
μένο επεξεργαστή A15 Bionic για ακόμα τα-
χύτερη απόδοση και δυνατότητα 5G.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τη δέσμευση της Alpha Bank να στηρίξει την πρό-
οδο των επιχειρήσεων στη χώρα μας, όχι μόνο των
μεγάλων αλλά και των μικρομεσαίων, εξέφρασε ο
διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης
Ψάλτης, στη διάρκεια τριήμερης περιοδείας στις
Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας
που πραγματοποίησε η διοίκηση της Alpha Bank, με
τη συμμετοχή και του γενικού διευθυντή Wholesale
Banking Γιάννη Εμίρη και των διευθυντών Εμπορι-
κής Τραπεζικής, Επιχειρηματικών Κέντρων και Δι-
κτύου Καταστημάτων της τράπεζας. Όπως αναφέ-

ρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία, η επίσκεψη
στη Θεσσαλία σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της διοίκησης της Alpha Bank να σταθεί στο πλευρό των ελληνικών
επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, θέτοντας στη διάθεσή τους μια πληθώρα επιλογών για χρηματοδότηση των επενδυ-
τικών τους σχεδίων και παροχή κεφαλαίων κίνησης.

Αύξηση πωλήσεων, βελτίωση καθαρής θέσης και μείωση του
τραπεζικού δανεισμού παρουσιάζει ο Όμιλος Lavipharm κατά
το έτος 2021, παρά τις συνεχείς προκλήσεις λόγω της πανδη-
μίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανα-
κοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις, μετά την αφαίρεση των re-
bates και clawbacks, ανήλθαν σε 39,7 εκατ. ευρώ έναντι 37,6
εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 5,5%. Το μεικτό
κέρδος διαμορφώθηκε σε 15,9 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευ-
ρώ το 2020, μειωμένο κατά 2,1% λόγω των αυξημένων υποχρεώ-
σεων για rebates και clawbacks. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2020. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο όμιλος, λόγω της λειτουργικής του κερδοφορίας, το 2021 μείωσε περαιτέρω τον τραπεζικό του δανει-
σμό κατά το ποσό των 2,2 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την πρακτική που ακολουθεί σταθερά την τελευταία πενταετία.

Lavipharm: Αύξηση πωλήσεων και μείωση του δανεισμού 

Alpha Bank: Διοχέτευση 8 δισ. στην οικονομία 

Στάση αναμονής από τους traders στο ΧΑ
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Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ιστορική ελληνική
οινοποιία Μαλαματίνα, με τη σφραγίδα του Ομίλου Εται-
ρειών Mantis. Σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις 22 Δεκεμβρίου
2021, η εταιρεία εντάσσεται επίσημα στο δυναμικό του
κορυφαίου διανομέα στην ελληνική αγορά, διασφαλί-
ζοντας έτσι τη συνέχιση μιας επιτυχημένης πορείας 127
ετών. Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης που επικυρώ-
θηκε, δημιουργήθηκε μια νέα εταιρεία, η Οινοποιία Μα-
λαματίνα ΑΕΒΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη στην οποία με-
ταβιβάστηκε μέρος του ενεργητικού και του παθητικού
της παλαιάς εταιρείας. Τη διοίκηση της νέας εταιρείας
αναλαμβάνει ο Νίκος Κεράνης, ως διευθύνων σύμβου-
λος και μέτοχος, ενώ ο Κώστας Μαλαματίνας παραμένει
ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλί-
ζοντας έτσι τη διοικητική και ιστορική συνέχεια της Μα-
λαματίνας. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την υλοποί-
ηση σημαντικών επενδύσεων, οι οποίες θα διευρύνουν
το χαρτοφυλάκιο της Μαλαματίνας με 100% ελληνικά
προϊόντα. Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που απο-
τελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της εταιρείας, θα δια-
σφαλιστεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση νέων τεχνο-
λογιών και προηγμένων συστημάτων ελέγχου σε όλα τα
οινοποιεία της.

Το Wolt Market διαθέσιμο
πλέον και στην Πάτρα

Το Wolt Market συνεχίζει τη γεωγραφική του επέκτα-
ση. Μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, Η Πάτρα είναι η
τρίτη πόλη στην οποία είναι πλέον διαθέσιμο. Μόλις λίγες
εβδομάδες μετά τη δυναμική επέκταση της υπηρεσίας σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το δίκτυο του Wolt Market εμ-
πλουτίζεται με ακόμη ένα dark store που θα εξυπηρετεί
όλη την πόλη της Πάτρας. Οι πελάτες της Wolt στην Πάτρα
έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα ψώνια
του σουπερμάρκετ σε λίγα μόνο λεπτά στην πόρτα τους,
καθημερινά αλλά και την Κυριακή, από τις 08.00 έως τις
24.00. Εύκολα και γρήγορα, οι πελάτες του Wolt Market
μπορούν να περιηγηθούν στα ηλεκτρονικά ράφια της
υπηρεσίας και να διαλέξουν ανάμεσα σε 2.000 κωδικούς,
οι οποίοι ανανεώνονται τακτικά με νέες ετικέτες και μο-
ναδικές προσφορές, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις της καθημερινότητας των σύγχρονων νοικοκυ-
ριών, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση.

Νέα συνεργασία Info Quest 
με Silver Peak 

Η Info Quest Te-
chnologies ανακοί-
νωσε τη νέα συνερ-
γασία της με τη Sil-
ver Peak, ως ο μο-
ναδικός συνεργά-
της της στη διανομή
λύσεων SD-WAN
στην Ελλάδα και την

Κύπρο. Η Silver Peak συγκαταλέγεται στους ηγέτες λύ-
σεων SD-WAN παγκοσμίως και συμπεριλαμβάνεται
στους «Leaders» στο Gartner® Magic Quadrant™ για
την κατηγορία WAN Edge Infrastructure κάθε συνεχό-
μενη χρονιά από το 2018 και έπειτα. Αποτελεί την πιο
πρόσφατη εξαγορά της Aruba, θυγατρικής εταιρείας του
Ομίλου HPE με τον οποίο η Info Quest Technologies έχει
στρατηγική συνεργασία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Coca-Cola μειώνει 
τη χρήση του πλαστικού 

Νέες πολυσυσκευασίες αλουμινίου που χάρη
στην πρωτοποριακή συσκευασία KeelClip καταρ-
γούν την πλαστική μεμβράνη και μειώνουν τη
χρήση του πλαστικού κατά 540 τόνους ετησίως,
διαθέτει η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola
Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas), όπως ανακοι-
νώθηκε. Η νέα συσκευασία, που εμφανίζεται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι από 100% ανακυ-
κλώσιμο χαρτόνι, ελαφριά και πρακτική και επι-
τρέπει τη χρήση λιγότερων υλικών συσκευασίας
συνολικά. Οι νέες συσκευασίες παράγονται στην
Ελλάδα, στο Σχηματάρι Mega Plant της Coca-Cola
Τρία Έψιλον, μετά την επένδυση ύψους 4 εκατομ-
μυρίων ευρώ στην παραγωγική μονάδα, που υλο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης
ανάπτυξης της εταιρείας, υπογραμμίζοντας τη δέ-
σμευση για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα».

Prodea: Κέρδη από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες 175,1 εκατ. 

Η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι τα
κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για
τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021
ανήλθαν σε 175,1 εκατ. ευρώ έναντι 62,9 εκατ.
ευρώ το 2020. Το καθαρό κέρδος από αναπρο-
σαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη
αξία ανήλθε σε 96,7 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρών
ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το 2020), αντικατοπτρί-
ζοντας τη θετική τάση του κλάδου εμπορικών
ακινήτων στην Ελλάδα. Τα κέρδη προ τόκων, φό-
ρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας
των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμε-
νων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε
101,7 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 100,7 εκατ. ευ-
ρώ το 2020.

Στρατηγική συνεργασία CGC
Communication με Nextcom

Η CGC Communication ανακοίνωσε ότι ένωσε
τις δυνάμεις της με τον όμιλο εταιρειών Nextcom,
σε ένα σχήμα που έχει τις προϋποθέσεις να κα-
θιερώσει νέα εποχή στον τομέα των υπηρεσιών
προώθησης, επικοινωνίας και ψηφιακής μετάβα-
σης. Όπως αναφέρει η εταιρεία, στόχος της στρα-
τηγικής συνεργασίας είναι η ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και της ευελιξίας στην παροχή
υπηρεσιών της CGC, πάντα με γνώμονα την εξέλι-
ξη των αναγκών του πελάτη, και της μεγιστοποί-
ησης του ανταποδοτικού του οφέλους.
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Νέα εποχή για τη Μαλαματίνα,
επένδυση 20 εκατ. ευρώ

Sunlight: Νέα σειρά μπαταριών λιθίου
από την ElectroLiFe

Η Sunlight Group
Συστήματα Αποθή-
κευσης Ενέργειας
(Sunlight Group),
διεθνής εταιρεία τε-
χνολογίας και παρα-
γωγής ολοκληρωμέ-
νων και καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας,
πρωτοπορεί με τη Sunlight ElectroLiFe, τη νέα σειρά
μπαταριών ημιέλξης ιόντων λιθίου, όπως σημειώνει η
εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Σε αποτέλεσμα μελετών
του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Sunlight, η νέα
σειρά απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της διεθνούς αγο-
ράς και ενισχύει περαιτέρω το διαφοροποιημένο και αν-
ταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας που αποτελεί-
ται από προϊόντα ιόντων λιθίου και μολύβδου-οξέος. Η
νέα σειρά μπαταριών ημιέλξης Sunlight ElectroLiFe
συνδυάζει την τεχνογνωσία των τριάντα και πλέον χρό-
νων της εταιρείας στην αγορά αποθήκευσης ενέργειας
και αξιοποιεί τα δώδεκα χρόνια εμπειρίας της σε έρευνα
και ανάπτυξη, ειδικά στις τεχνολογίες λιθίου.
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Σ
τον θαυμαστό κόσμο του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου, ουδείς
γνωρίζει πότε θα τελειώσει το
πρωτάθλημα και πότε θα γίνει

ο τελικός του Κυπέλλου, καθότι δεν εί-
χαν υπολογίσει ότι ενδεχομένως ο ΠΑ-
ΟΚ θα έφτανε στους «8» του Conferen-
ce League. Να, όμως, που έγινε, ο «δι-
κέφαλος του Βορρά» προκρίθηκε και
θα αντιμετωπίσει σε διπλή αναμέτρηση
τη γαλλική Μαρσέιγ.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Το πρωτά-
θλημα της Super League 1 ήταν προ-
γραμματισμένο να τελειώσει στις 15
Μαΐου και ο τελικός του Κυπέλλου να
γίνει στο ΟΑΚΑ στις 21 Μαΐου. Αδύνατον.
Διότι ο ΠΑΟΚ, όπως προβλέπεται από
τον ΚΑΠ (Κανονισμός Αγώνων Ποδο-
σφαίρου), ζήτησε αναβολή του αγώνα

με τον Ολυμπιακό, που πρόκειται να γί-
νει στην Τούμπα στις 10 Απριλίου, διότι
τρεις ημέρες πριν θα αντιμετωπίσει τη
Μαρσέιγ στο πρώτο ματς του Conferen-
ce League, με τον επαναληπτικό να γί-
νεται στην Τούμπα στις 14 του ίδιου μήνα
Και αφού θα αναβληθεί το ματς αυτό,
αλλά και ολόκληρη η αγωνιστική, πότε
θα γίνει; Άγνωστο. 

Το πρόβλημα θα γίνει ακόμα μεγαλύ-
τερο, αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στους «4»
της ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργά-
νωσης, διότι θα πρέπει να δώσει αγώνες
στις 28 Απριλίου και 5 Μαΐου. Που ση-
μαίνει ότι θα ξαναζητήσει αναβολή και
θα την πάρει. 

Πρόβλημα υπάρχει και με τους δυο
ημιτελικούς του Κυπέλλου, όπου θα
παίξουν ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και Λαμία

- Παναθηναϊκός.  Για τους πρώτους
αγώνες υπάρχει ημερομηνία, η 20ή
Απριλίου. Για τους επαναληπτικούς,
ωστόσο, δεν υπάρχει ελεύθερη ημερο-
μηνία, γιατί, αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ εις
βάρος της Μαρσέιγ, είναι αδύνατον να
δώσει ματς αρχές Μαΐου. Δεν αποκλεί-
εται, δηλαδή, να τραβήξει το πρωτάθλη-
μα μέχρι τέλη Μαΐου. Και με την Εθνική
ομάδα, ωστόσο, που πρόκειται να δώσει
αγώνες για το Nations League στις 2
Ιουνίου με τη Βόρεια Ιρλανδία στο
Μπέλφαστ, στις 5 με το Κόσοβο στην
Πρίστινα, στις 9 με την Κύπρο ή την
Εσθονία στον Βόλο και με το Κόσοβο
στο ίδιο γήπεδο στις 9 Ιουνίου; Πότε θα
προετοιμαστούν οι διεθνείς; 

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύ-
τερο για τον Ολυμπιακό, όπως μόνο η

«Political» επισήμανε. Διότι ο Ολυμπια-
κός πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία
στις 6 Ιουνίου, γιατί έναν μήνα μετά δίνει
ματς στον 1ο προκριματικό γύρου του
Champions League, που σημαίνει ότι,
αν προκριθεί και στον τελικό του Κυ-
πέλλου, οι παίκτες του θα έχουν το πολύ
μία εβδομάδα ξεκούρασης. Και οι διε-
θνείς του, ούτε μέρα!

Άγνωστο πότε θα
τελειώσουν το πρωτάθλημα
και το Κύπελλο μετά 
την πρόκριση του ΠΑΟΚ 
- Σε δεινή θέση 
ο Ολυμπιακός

Κομφούζιο!



Ο
Δημήτρης Ιτούδης είναι ο νέ-
ος προπονητής της Εθνικής
μπάσκετ. Είναι από τους κο-

ρυφαίους προπονητές του κόσμου,
δυο φορές πρωταθλητής Ευρώπης
με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και γενικά
παραδεκτός. Άλλωστε, έχει θητεύ-
σει βοηθός του μεγαλύτερου όλων,
Σέρβου προπονητή Ζέλικο Ομπράν-
τοβιτς, στον Παναθηναϊκό. Αυτός,
λοιπόν, θα κοουτσάρει την Εθνική
του Αντετοκούνμπο και των άλλων
αστεριών στα τελικά του Eurobasket
2022, που θα γίνει στην Τσεχία, στη
Γεωργία, στην Ιταλία και τη Γερμανία
τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο Δημήτρης Ιτούδης, 51 ετών,
αναγκάστηκε να φύγει από την
ΤΣΣΚΑ μετά τον αποκλεισμό των
ρωσικών ομάδων, λόγω της εισβο-
λής στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν
έφυγε σαν… κλέφτης. Πήγε στη Μό-

σχα ο πρόεδρος της ομοσπονδίας
Βαγγέλης Λιόλιος και ζήτησε άδεια
από τον πρόεδρο της ΤΣΣΚΑ Αντρέι
Βατούτιν και την πήρε, καθότι ο
Ιτούδης έχει συμβόλαιο μέχρι το

2023. Για τους αγώνες-παράθυρα
του Παγκοσμίου Κυπέλλου προπο-
νητής παραμένει ο Σωτήρης Μανω-
λόπουλος, που θα συνεχίσει ως
βοηθός του Ιτούδη.

Ο Ιτούδης στην Εθνική ομάδα Αλβανοί: «Πάει Ελλάδα o
τελικός Conference League»

«Βόμβα» έριξε ο Αλβανός δημοσιογράφος Ένο
Σκάρτσο, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στη
χώρα του. Ισχυρίστηκε ότι η UEFA έχει ήδη απο-
φασίσει να αφαιρέσει τον τελικό του Conference
League από τα Τίρανα και να τον μεταφέρει στην
Ελλάδα. «Η UEFA θα τιμωρήσει την Αλβανία πολύ
αυστηρά», είπε αρχικά ο έγκυρος δημοσιογρά-
φος. Ήδη καθαιρέθηκε ο πρόεδρος της ομοσπον-
δίας, γιατί έχει εμπλοκή σε πολιτικό σκάνδαλο.

Στα δικαστήρια 
Άρης - Μήτρογλου

Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές του ο
Άρης με τον Κώστα Μήτρογλου. Ο παίκτης θέλει
να μείνει ελεύθερος από την ομάδα της Θεσσαλο-
νίκης. Στην ΠΑΕ υποστηρίζουν ότι ο Μήτρογλου
έλειπε σχεδόν δυο μήνες για να κάνει θεραπεία
με δικό του γιατρό και γύρισε δέκα κιλά βαρύτε-
ρος. Ήδη σταμάτησε τις προπονήσεις, παρότι τον

θέλει ο νέος τεχνικός Χερμάν Μπούργος.

Ο Σα στην εθνική
Πορτογαλίας

Ο Φερνάντο Σάντος αποκατέστησε την αδι-
κία, έστω και από ανάγκη. Κάλεσε στην εθνική,

μετά τον τραυματισμό του Αντόνιο Λόπεζ, τον άλ-
λοτε γκολκίπερ του Ολυμπιακού Ζοσέ Σα, μακράν
τον κορυφαίο της Premier League με τη φανέλα
της Γουλβς. Η Πορτογαλία δίνει αύριο αγώνα μπα-
ράζ με την Τουρκία στο Πόρτο, για τα τελικά του
Μουντιάλ του Κατάρ και αν νικήσει, θα αντιμετω-
πίσει τον νικητή του αγώνα Ιταλία - Βόρεια Μακε-
δονία.

Φέρνει Βιτάο 
στον ΠΑΟΚ ο Μπότο

Κοντά στην απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρι-
κού αμυντικού της Σαχτάρ, Βιτάο, βρίσκεται ο ΠΑ-
ΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βραζιλιάνι-
κου Τύπου. Την απόκτηση του Βιτάο στη Σαχτάρ
είχε εισηγηθεί ο Πορτογάλος Ζοζέ Μπότο, που
ήρθε για τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ από την
ομάδα της Ουκρανίας. Το πρωτάθλημα στην Ου-
κρανία έχει σταματήσει λόγω της ρωσικής εισβο-
λής και ο Βιτάο πιθανόν να έρθει ως δανεικός.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-0… εύκολα
Σε εκπληκτική βραδιά ο Παναθηναϊκός, κέρδισε πανεύκολα 3-0
σετ τον Ολυμπιακό (25-20, 25-11, 25-18) σε μόλις 70 λεπτά
παιχνιδιού και έκανε αποφασιστικό βήμα για να στεφθεί
πρωταθλητής Ελλάδας. Με τη νίκη αυτή οι «πράσινοι» έφτασαν
τους 22 βαθμούς και συνεχίζουν στην πρώτη θέση. Μάλιστα,
αύξησαν τη διαφορά τους από τον Ολυμπιακό και τον Φοίνικα, που
έχουν 17 βαθμούς. 

Στον «αέρα» 
ο Τσούμπερ

Κάθε άλλο παρά σίγουρη θεωρείται η παραμονή στην ΑΕΚ του διεθνούς Ελβετού επιθετικού 
Στίβεν Τσούμπερ, που παίζει δανεικός από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρότι στην αρχή ξεκίνησε
φουριόζος και σκόραρε συνέχεια, μετά κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα και απογοητεύει. Για να τον
κρατήσει και του χρόνου η ΑΕΚ θα πρέπει να πληρώσει 2 εκατ. ευρώ στους Γερμανούς.

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Η τραγουδίστρια Δόμνα Κουντούρη
του «Fame Story» εργάστηκε στο
παρελθόν ως διανομέας φαγητού για
τα προς το ζην.

• Τρίτο διορθωτικό χειρουργείο
στη μύτη για την πρώην «Ma-
sterchef» Ασημίνα Ουστάλλι
μετά τις αποτυχημένες πλαστι-
κές επεμβάσεις.

• Στην κριτική επιτροπή του σόου
«The Masked Singer» θα είναι η
Αθηνά Οικονομάκου.

• Ο ηθοποιός Πάνος Σταθακό-
πουλος δούλεψε ως μικροπω-
λητής σε μπρίκια και κάλτσες
για να πληρώνει τη δραματική
σχολή.

• Ξέσπασε η Ιωάννα Μαλέσκου στο
Instagram: «Έχω συνηθίσει να
ακούω για εμένα πολλά. Κάποτε στε-
ναχωριόμουν, τώρα χαμογελώ».

• Επέστρεψε στο «Καλό μεση-
μεράκι» ο Νίκος Μουτσινάς
ύστερα από μία εβδομάδα
απουσίας λόγω κορονοϊού.

• Επιστροφή και για τον Γιάννη Σερ-
βετά στο «Ράδιο Αρβύλα» που νόση-
σε με Covid.

• Περήφανος μπαμπάς ο Γιώρ-
γος Παπαδάκης. Ο γιος του Φοί-
βος, επίσης δημοσιογράφος,
ξεκίνησε τηλεοπτική καριέρα
στο Open. 

• «Τα είδε όλα» στη συναυλία του
στην Αθήνα ο διάσημος τραγουδι-
στής λάτιν Maluma. Οι θαυμάστριες
του πετούσαν σουτιέν στη σκηνή.

• Συγκινημένη μίλησε για τον
αδικοχαμένο πατέρα της η Ελέ-
νη Μενεγάκη: «Τον έχασα 2,5
ετών, η απουσία του ήταν τερά-
στια».

Π
αγκόσμια πρεμιέρα στην Ελλάδα για την
ολοκαίνουργια ταινία του διάσημου σκη-
νοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνι-
στές την οσκαρική χολιγουντιανή ηθοποιό

Έμα Στόουν και τον κούκλο Γάλλο ηθοποιό Νταμιάν
Μπονάρ.

Η προβολή του φιλμ μικρού μήκους με τίτλο «Βλη-
χή» θα γίνει το τριήμερο 6, 7 και 8 Μαΐου στην αίθου-
σα «Σταύρος Νιάρχος» στο ΚΠΙΣΝ και αναμένεται να
προσελκύσει τα φώτα και το ενδιαφέρον της διε-
θνούς κινηματογραφικής κοινότητας.

Το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ του πολυβρα-
βευμένου δημιουργού «γεννήθηκε» με αφορμή το
«The Artist on the Composer». Το πρόγραμμα απο-
τελεί συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και
του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ με
σκοπό να διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους ει-
καστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ται-
νιών με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής.
Μέσα από έργα που αποτελούν καρπούς νέων ανα-
θέσεων, κάθε καλλιτέχνης συνομιλεί με έργα κλασι-
κών συνθετών, απαλλαγμένος από τις συνήθεις οπε-
ρατικές συμβάσεις και την αφήγηση, πραγματοποι-
ώντας άνοιγμα προς ένα κοινό που μπορεί να μην
έχει ασχοληθεί προηγουμένως με την όπερα.

Ο σκηνοθέτης του «Κυνόδοντα», του «Αστακού»
και της «Ευνοούμενης» αποδέχτηκε με ενθουσιασμό
την πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ
Γιώργου Κουμεντάκη και της διευθύντριας του ΝΕ-
ΟΝ Ελίνας Κουντούρη, υπογράφοντας τη σκηνοθε-
σία, την παραγωγή αλλά και το μουσικό σενάριο του
έργου που αποτελείται από έργα των Γ.Σ. Μπαχ,
Κνουτ Νίστεντ και Τόσιο Χοσοκάβα, τα οποία θα ερ-
μηνευτούν ζωντανά από τους σολίστ Αγγελίνα Τκά-
τσεβα (τσίμπαλο), Γου Γουέι (σενγκ), το κουαρτέτο
«Μαρία Κάλλας» και τη Χορωδία της ΕΡΤ.

Η ταινία «Βληχή» γυρίστηκε το 2020 στην Τήνο.
Από τις πρώτες φωτογραφίες και το τρέιλερ της ται-
νίας αποκαλύπτονται εικόνες από την άλλη όψη του
νησιού, την εποχή της βαρυχειμωνιάς. Το καθάριο
λευκό με το ζωηρό γαλάζιο της κυκλαδίτικης ομορ-
φιάς «ντύθηκε» στα ασπρόμαυρα, με τη μουντάδα
του ουρανού, τις γκρίζες σκιές και την αγριεμένη θά-
λασσα να εναλλάσσονται στο άγριο τοπίο με φόντο
την ιστορία των πρωταγωνιστών.

Τα σκηνικά του φιλμ υπογράφει η Άννα Γεωργιά-
δου, τα κοστούμια ο Άγγελος Μέντης και τις χορο-
γραφίες ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Το μοντάζ επιμε-
λήθηκε ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Λάνθιμου,
ο βραβευμένος από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινη-
ματογράφου Γιώργος Μαυροψαρίδης, από τους κα-
λύτερους διεθνώς στο είδος του.

Πρεμιέρα για τη «Βληχή» 
του Γιώργου Λάνθιμου

Η προβολή του φιλμ μικρού
μήκους θα γίνει το τριήμερο 
6, 7 και 8 Μαΐου στην αίθουσα
«Σταύρος Νιάρχος» στο ΚΠΙΣΝ



Τζέιμς, το μοντέλο!

Αν έχεις καλό φίλο, διάβαινε! Στην ανάγκη του
κολλητού του, Τζέιμς Καφετζή, έπεσε ο Χάρης
Βαρθακούρης, τον οποίο έπεισε να γίνει πρωτα-
γωνιστής στο νέο του βιντεοκλίπ. «Ψάχνοντας
άντρα-μοντέλο, ρώτησα την εταιρεία τι μπάτζετ
διαθέτουμε. Όταν μου απάντησαν “Μπάτζετ για
άντρα; Μουαχαχά”, ήξερα ότι πρέπει να σκεφτώ
έξυπνα και οικονομικά! Το φιλαράκι μου, ο σω-
τήρας μου, ήξερα ότι όχι μόνο θα αντεπεξέλθει,
αλλά θα δώσει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του
για να με βγάλει ασπροπρόσωπο», αποκάλυψε.

Εις μνήμην…

Δύο χρόνια πέρασαν από την ημέρα που ο Πά-
νος Χατζηκουτσέλης έφυγε από τη ζωή. Ο επι-
στήθιος φίλος και συνεργάτης του Άγγελος Πυ-
ριόχος, συγκινημένος, έγραψε στη μνήμη του:
«Πότε πέρασε ο καιρός, ρε Πάνο. Κι ακόμα σε
παίρνω τηλέφωνο. Η συνήθεια. Να το σηκώσεις,
να βήξεις πρώτα και μετά… “τι κάνεις, μπουμ-
πούκι μου”. Πονάει. Ανάβω το κερί σου και είναι
σαν να διαβάζω το όνομά σου σε μαρκίζα θέα-
τρου: Και ο Παναγιώτης Χατζηκουτσέλης. Έτσι
το ήθελες. Ολόκληρο».

Γενέθλια είχε το πρώην μοντέλο
Ελευθερία Παντελιδάκη και ο σύ-
ζυγός της Γιώργος Γιαννιάς
έσπευσε να της ευχηθεί με την
πιο τρυφερή φωτογραφία τους.
«Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα
γενέθλιά σου. Η ζωή σου να είναι
μόνο χαρές, γεμάτη υγεία και ευ-
τυχία με τα υπέροχα αντράκια
μας. Ο Θεός να σ’ έχει καλά. Σ’
αγαπώ πολύ», έγραψε τρυφερά ο
τραγουδιστής.

Ευχές στην
Ελευθερία του

Η
Ζέτα Δούκα αναμετρήθηκε με τις αντοχές της και βγήκε νι-
κήτρια! Η δημοφιλής ηθοποιός έτρεξε στον ημιμαραθώνιο
της Αθήνας με το αθλητικό τιμ από το γυμναστήριο του συν-

τρόφου της Μιχάλη Χατζηαντωνά, γιορτάζοντας την κατάκτηση ενός
ακόμα μεταλλίου. Η πρωταγωνίστρια πέρασε το σημείο τερματι-
σμού πανηγυρίζοντας για το κατόρθωμά της και έπειτα μοιράστηκε
την εμπειρία της στο Ιnstagram: «Παρά τις δύσκολες καιρικές συν-
θήκες τρέξαμε με βροχή, χιονόνερο, αέρα, λίγο ήλιο και πολύ κρύο.
Όλοι το διασκεδάσαμε και αναζωογονηθήκαμε! Για μένα προσωπι-
κά ήταν μια στιγμή μεγάλης ψυχικής ευφορίας, εν είδει γιορτής, την
οποία χρειαζόμουν απεγνωσμένα. Γι’ αυτό και το τεράστιο χαμόγε-
λο στον τερματισμό! Τι μαγικό πράγμα η άθληση! Τι μαγικό άθλημα
το τρέξιμο! Συγχαρητήρια σε όλους τους δρομείς! Να είμαστε καλά
να τρέχουμε».

Απέκτησε συγκάτοικο
Ένα, μόλις λίγων ημερών, συμπαθέστατο κουταβάκι υιοθέτησε η
Μαρία Ναυπλιώτου. Το μικρό αδέσποτο σκυλάκι κούρνιασε αμέ-
σως στη ζεστή αγκαλιά της πρωταγωνίστριας, παίρνοντας τον
πρώτο του ήρεμο υπνάκο στο νέο του σπιτικό. Ενθουσιασμένη η
ηθοποιός, πόζαρε με τον νέο συγκάτοικο που λάτρεψαν οι διαδι-
κτυακοί φίλοι της, σχολιάζοντας με πολλή αγάπη: «Πρώτη μέρα
στο σπίτι και η απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία».

Έπεσαν οι υπογραφές. Νέο «χρυσό» συμβό-
λαιο για την Άντζελα Δημητρίου, η οποία απέ-
κτησε καινούργια δισκογραφική στέγη και
έσπευσε να ανακοινώσει τα καλά νέα στους
followers της: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον
CEO της εταιρείας Γιώργο Αρσενάκο και σε
όλη την ομάδα της Panik Entertainment Group
για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τον τρόπο
που με αγκάλιασαν. Το ταξίδι μας μόλις άρχι-
σε. Καλή μας επιτυχία». 
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Βγήκε νικήτρια

Μεταγραφή για τη «λαίδη»



Δ
υστυχώς τα ρευματικά νοσήματα
έχουν μπει στη ζωή μας και εκτός από
τους ενήλικες, επηρεάζουν και τα παι-
διά. Ευτυχώς, πλέον, η επιστήμη δίνει

τη δυνατότητα για σωστή και έγκαιρη διάγνωση,
ενώ υπάρχουν και τα κατάλληλα φάρμακα που
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν.
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματι-
κού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ), τα νεανικά ρευματικά νο-
σήματα επηρεάζουν περίπου 1 στα 1.000 παιδιά
κάτω των 16 ετών. Για παράδειγμα, η νεανική ιδιο-
παθής αρθρίτιδα έχει σχεδόν την ίδια περίπου συ-
χνότητα με τον νεανικό σακχαρώδη διαβήτη. 

Η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα είναι συχνά
άγνωστη ακόμη και σε επαγγελματίες υγείας και
αυτό προκαλεί μια καθυστέρηση πριν γίνει η σω-
στή διάγνωση, ωστόσο είναι σχεδόν τόσο διαδε-
δομένη στα παιδιά όσο και ο παιδικός διαβήτης
και μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία.
Προσβάλλει αγόρια και κορίτσια, μολονότι οι πε-
ρισσότερες μορφές αρθρίτιδας είναι περισσότερο
διαδεδομένες στα κορίτσια. Για την πλειοψηφία
των παιδιών αυτών, η αρθρίτιδα δεν είναι ίδια με
των ενηλίκων. 

Το να νοσεί με αρθρίτιδα κάποιος ως παιδί δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι θα συνεχίσει να νοσεί και
ως ενήλικας. Χαρακτηρίζεται από επίμονη φλεγ-
μονή των αρθρώσεων και τυπικές εκδηλώσεις εί-
ναι ο πόνος, η διόγκωση και ο περιορισμός της κι-

νητικότητας. Ο όρος ΝΙΑ αφορά όλες τις μορφές
επίμονης αρθρίτιδας αγνώστου αιτιολογίας που
αρχίζει στην παιδική ηλικία. Η Αθανασία Παππά,
πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ, που νοσεί από την ηλικία
των 7 ετών με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, ανα-
φέρει: «Σήμερα η επιστήμη έχει κάνει άλματα και
διατίθενται ισχυρά και ειδικά φαρμακευτικά
σκευάσματα που αναχαιτίζουν την εξέλιξη της

φλεγμονής και στοχεύουν στην κλινική ύφεση
παράλληλα με τη φυσικοθεραπεία και την εξατο-
μικευμένη άσκηση, όπου αυτά χρειάζονται. 

Η θεραπευτική αγωγή μπορεί σε κάποιες περι-
πτώσεις να είναι πολύπλοκη και απαιτεί τη συ-
νεργασία διαφόρων ειδικοτήτων και την καλή
επικοινωνία της διεπιστημονικής ομάδας. Ένας
από τους σκοπούς της θεραπείας είναι η παροχή
δυνατότητας φυσιολογικής διαβίωσης του παιδι-
ού έτσι ώστε να μη θεωρεί τον εαυτό του διαφο-
ρετικό σε σχέση με τα άλλα συνομήλικα παιδιά. Η
φυσική αγωγή και τα αθλήματα θα πρέπει να
προσαρμόζονται στα μέτρα του παιδιού ανάλογα
με τη δραστηριότητα της νόσου και για αυτό η
σχολική ομάδα θα πρέπει να γνωρίζει για τη νεα-
νική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, για τις απρόβλεπτες
υποτροπές που μπορεί να συμβούν και να έχει
κατανόηση. Μια θετική στάση, υποστηρικτική και
ενθαρρυντική όσο είναι δυνατόν για την ανεξαρ-
τησία του παιδιού που πάσχει από ΝΙΑ είναι ανε-
κτίμητης αξίας».
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Σύμφωνα με την ΕΛΕΑΝΑ, 
η νόσος επηρεάζει ένα στα χίλια
παιδιά κάτω των 16 ετών

Σε πρώτο πλάνο 
η ενημέρωση
Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να ενη-
μερώνονται σωστά για να μπορούν να
κατανοούν τα συμπτώματα των παιδιών
τους και να τα στηρίζουν σε κάθε τους
βήμα, χωρίς να αλλάζουν δραματικά η
καθημερινότητά τους και η ποιότητα της
ζωής τους. Η 18η Μαρτίου έχει καθιερω-
θεί ως Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών
Ρευματικών Νοσημάτων, με στόχο την
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των
επαγγελματιών υγείας για τα νοσήματα
αυτά και την ενημέρωση των γονέων,
ώστε να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα
έγκαιρα και να συμβάλλουν ενεργά στη
στήριξη των παιδιών τους.

Αθανασία Παππά, 
πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα

Νεανικά ρευματικά νοσήματα



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς σήμερα οι συνθήκες που
θα επικρατήσουν σε εργασιακά θέματα θα δημι-
ουργήσουν μια κουραστική κατάσταση. Μην
αφήσετε τους άλλους να σας παραπλανήσουν με
ψέματα, που ξέρουν πολύ καλά να τα καλύπτουν. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια αρκετά συναισθηματική μέρα για εσάς,
όπου θα υπερκαλύψουν τα συναισθήματά σας
τις καταστάσεις που συμβαίνουν. Βέβαια, εδώ
θα επισημάνω ότι η επικοινωνία με αγαπημένα
σας πρόσωπα μπορεί να σας προκαλέσει μια
λάθος άποψη, για αυτό τον λόγο μη θεωρήσετε
τίποτα δεδομένο.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, οι
επαγγελματικές και κοινωνικές συνθήκες θα
έχουν ένα παραπλανητικό πέπλο, που θα σας δη-
μιουργεί μια λάθος άποψη για κάποια πράγματα.
Μην αφήσετε τις καταστάσεις να παίξουν αρνητι-
κό ρόλο στις επαγγελματικές σας σχέσεις. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ευαισθησίες και έντονες συναισθηματικές κα-
ταστάσεις θα σας βοηθήσουν να επικοινωνήσε-
τε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να εκ-
φράσετε τις βαθιές σας σκέψεις. Φροντίστε να
κρατήσετε τις αποφάσεις για άλλη μέρα, γιατί
δεν θα είστε αντικειμενικοί με τις καταστάσεις
γύρω σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η μέρα σας θα έχει αρκετά αδιευκρίνιστα σημεία
σε οικονομικές υποθέσεις, αλλά και συναισθη-
ματικά θέματα. Είστε αρκετά πιεσμένοι αυτή την
περίοδο και έχετε την ανάγκη να γεμίσετε τις
μπαταρίες σας με κάποιες κουβέντες, που θα
κάνετε με αγαπημένα σας πρόσωπα, ώστε να
ανεβάσουν την ψυχολογία σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο, λόγο των
πλανητικών επιρροών που βρίσκονται διαμετρι-
κά απέναντι από το δικό σας ζώδιο. Σήμερα η
επικοινωνία σας θα είναι θολή και υποτονική,
ενώ θα πρέπει να προσέξετε τα πρόσωπα που
έχουν έναν λόγο να σας πουν ψέματα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς η μέρα κρύβει κάποιες πα-
γίδες σε εργασιακά θέματα, αλλά και σε ζητήμα-
τα που αφορούν την καθημερινότητά σας. Είναι
αρκετές οι υποχρεώσεις σας και θα πρέπει να
αποφύγετε τους εύκολους τρόπους για να κλεί-
σετε κάθε νομικό ή άλλο θέμα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς η ανάγκη σας σήμερα
είναι να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα και να βρεθείτε πιο
κοντά τους, αλλά οι πολλές σκέψεις θα σας κου-
ράσουν και θα σας δημιουργήσουν ανασφάλει-
ες. Ευνοημένοι είστε όσοι έχετε γεννηθεί το τρίτο
δεκαήμερο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η σύνοδος του Ερμή με τον Ποσειδώνα σάς δη-
μιουργεί ασάφεια και σύγχυση σε θέματα που
αφορούν την οικογένειά σας και κάποιες συζη-
τήσεις, που μάλλον είναι λάθος να γίνουν αυτή τη
χρονική περίοδο.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα δεν υπάρχουν σημαντικές όψεις να σας
επηρεάζουν, αλλά η ασάφεια που δημιουργεί ο
Ερμής με τον Ποσειδώνα επηρεάζει κάθε σας
σκέψη. Μπορεί να μην έχει μεγάλη διάρκεια η
συγκεκριμένη πλανητική όψη, αν όμως δεν προ-
σέξετε, θα σας οδηγήσει σε μπελάδες, σε επικοι-
νωνιακά λάθη και σε συμφωνίες που δεν θα τη-
ρηθούν ποτέ.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα είναι μια ακόμη μέρα που θα πρέπει να
έχετε την προσοχή σας στραμμένη σε οικονομι-
κές υποθέσεις σας. Ιδίως εσείς που έχετε γεννη-
θεί το τρίτο δεκαήμερο, θα πρέπει να αποφύγετε
συμβόλαια και οικονομικές συμφωνίες, γιατί
μάλλον θα βγείτε ζημιωμένοι.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου θα υπάρξουν
έντονες καταστάσεις που θα σας αποπροσανατο-
λίσουν και θα σας δημιουργήσουν συναισθημα-
τικές καταστάσεις που μάλλον θα πρέπει να τις
προσέξετε. Βέβαια, σε ένα καλό σενάριο, η δημι-
ουργικότητα και η ενσυναίσθηση θα σας βοηθή-
σουν αρκετά.
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Σήμερα η σύνοδος του Ερμή με τον Ποσειδώνα
είναι μια σημαντική επιρροή για τα ζώδια
του Νερού (Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες)
και θα δώσει έμπνευση, φαντασία,

ευαισθησία σε σκέψεις και καταστάσεις. Από την
άλλη, δεν είναι η καλύτερη μέρα για αποφάσεις,
υπογραφές και συμφωνίες, γιατί θα υπάρξουν
παρανοήσεις, ψέματα και κακή κρίση. Με αρνητική
επιρροή, λοιπόν, θα βρεθούν οι εκπρόσωποι του
Μεταβλητού Σταυρού του τρίτου δεκαημέρου
(Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες).



Σ
τη συμπλήρωση ενός μήνα από τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία όλα
τα σημάδια καταμαρτυρούν ότι η βε-
βαιότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν για

μια γρήγορη, θεαματική και εν πολλοίς αναίμα-
κτη για τη Μόσχα επέλαση των στρατευμάτων
στην ουκρανική γη «κόλλησε» στις λάσπες των
χιονόνερων.

Οι στρατιωτικοί αναλυτές ανά τον κόσμο επι-
χειρούν να εξηγήσουν καθημερινά τι πήγε
στραβά στον αρχικό σχεδιασμό του Κρεμλίνου,
γιατί οι δοκιμαζόμενοι Ουκρανοί αντέχουν να
αντιστέκονται, ποιος πολεμάει ποιον, με ποια
όπλα και γιατί.

Εσχάτως έχει αρχίσει και πληθαίνει διεθνώς η
αρθρογραφία ειδικών επιστημόνων για την ψυ-
χολογία των δύο ηγετών και πόσο αυτή μπορεί
να επηρεάσει την έκβαση των δραματικών εξε-
λίξεων. Δεν χρειάζεται ωστόσο μεγάλη εξειδί-
κευση για να βγάλει κάποια ασφαλή συμπερά-
σματα διότι οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Από τη μία ένας ηγέτης που λειτουργεί και φι-
λοτεχνεί για τον εαυτό του την εικόνα ενός από-
μακρου, αδίστακτου, άκαμπτου και αυταρχικού
μονάρχη. Με το παγωμένο βλέμμα αυτού που
ξέρει να σκορπά φόβο και τρόμο. Που δεν λυγί-
ζει από τις ανθρώπινες αδυναμίες και τα ταπεινά.
Αγέρωχος και ατσαλάκωτος και πάντα σε από-
σταση από τους πάντες και τα πάντα. Διότι είναι ο
ισχυρός και έχει πλήρη επίγνωση της δύναμης
που αντλεί από την «αυτοκρατορία» του.

Και από την άλλη ένας ηγέτης που αντλεί δύ-
ναμη από τη δύναμη του λαού του και μεταγγί-
ζει σθένος και υπερηφάνεια σε στρατιώτες,
εθελοντές, τραυματίες, γυναίκες και παιδιά.
Ένας νέος άνθρωπος που βρέθηκε ξαφνικά
μπροστά στα πιο σκληρά διλήμματα που μπορεί
να βιώσει ένας ηγέτης. Αξύριστος από την
πρώτη μέρα της εισβολής έως σήμερα, με το
πολεμικό χακί μπλουζάκι. Αεικίνητος και παν-
ταχού παρών σε όλα τα μέτωπα. Από την πρώτη
γραμμή του πολέμου μέχρι τα νοσοκομεία, από
τις κατεστραμμένες γειτονιές μέχρι τα Ηνωμέ-
να Έθνη, τα κοινοβούλια των ΗΠΑ, της Βρετα-
νίας, του Ισραήλ και της Ιταλίας. Με λόγο συναι-
σθηματικό και συχνά ρεαλιστικό και μετρημέ-
νο. Με γενναίες παραδοχές, όπως αυτή ότι η
Ουκρανία δεν θα κατορθώσει να γίνει δεκτή
στο ΝΑΤΟ και εκείνη ότι φοβάται για τη ζωή του
ίδιου αλλά και της οικογένειάς του αλλά θα μεί-
νει μέχρι τέλους στο Κίεβο.

Από τη μία ένας επιτιθέμενος πρόεδρος με
αλλεργία στον διάλογο και τη διαφωνία. Και
από την άλλη ένας αντιστεκόμενος πρόεδρος
με συναίσθηση του βάρους της εκπροσώπησης
ενός ολόκληρου λαού που ματώνει για την
ελευθερία του. Ο Ζελένσκι είναι το αντίθετο του
Πούτιν και προσπαθεί να το σηματοδοτήσει
στην παγκόσμια κοινότητα με όλους τους τρό-
πους, σε όλους τους τόνους, 24 ώρες το 24ωρο. 

Στον δημόσιο λόγο του προς τη διεθνή κοινό-
τητα επικαλείται την ιστορία ως προειδοποίηση

και όχι ως εργαλείο υπηρέτησης των φιλοδο-
ξιών του. Δεν επέλεξε τη δόξα του στρατηλάτη.
Η μοίρα τού επεφύλαξε τον ρόλο του προέδρου
μιας χώρας 45 εκατομμυρίων πολιτών εν και-
ρώ πολέμου. Και την αποδέχτηκε κάνοντας ό,τι
είναι ανθρωπίνως δυνατό και πέρα από αυτό.

Το ίδιο κάνουν άλλωστε όλοι όσοι επιμένουν
να αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή ή τα μετό-
πισθεν κόντρα στις πιθανότητες. Επί έναν ολό-
κληρο μήνα. Παρά την εκατόμβη των βομβαρ-
δισμών ακόμη και εναντίον αμάχων. Μάχονται
με όλες τους τις δυνάμεις, σε πολλές περιοχές
χωρίς επαρκή αγαθά επιβίωσης και ας γνωρί-
ζουν στο βάθος τους ότι είναι πιθανό στο τέλος
της μέρας να υποστούν μια Καρχηδόνια ειρήνη. 

Και ο ρωσικός στρατός μάχεται αλλά με θολά
και δυσδιάκριτα ιδανικά. Και υπό τις οδηγίες
ενός ηγέτη που όσο ο καιρός περνάει και ο στό-
χος δεν επιτυγχάνεται όλο και περισσότερο θυ-
μίζει άγριο ζώο στη γωνία.

Κάποια στιγμή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
ο πόλεμος θα τελειώσει ή θα ανασταλεί. Έτσι
συμβαίνει πάντα. Και αυτά που μετά βεβαιότη-
τας θα επιτύχει ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα είναι η
πλήρης απομόνωση της χώρας του από τον δυ-
τικό κόσμο, η συνειδητοποίηση ΗΠΑ και Ευρώ-
πης ότι βρίσκονται στην ίδια όχθη και ένα αφυ-
πνισμένο ΝΑΤΟ το οποίο, όπως είπε και ο πρό-
εδρος Μακρόν, ξύπνησε από τον λήθαργό του.

Αυτά και οι βαθιές ανοιχτές πληγές ενός
υπερήφανου λαού που με τη γενναιότητά του
έκανε την ανθρωπότητα να κλίνει το γόνυ. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Το ανάστημα του ηγέτη 

Ο πρόεδρος
Ζελένσκι αντλεί

δύναμη από τη
δύναμη του λαού

του και μεταγγίζει
σθένος και

υπερηφάνεια σε
στρατιώτες,
εθελοντές,

τραυματίες,
γυναίκες και

παιδιά
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