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• Μυστικές διακρατικές διαδρομές του χρήματος για να χαθούν τα ίχνη
• Απαραίτητη η προσαρμογή και των διωκτικών αρχών 



Η
εισβολή του Πούτιν έπιασε εξαπίνης ακόμη
και τους στενούς συνεργάτες του, τους ολι-
γάρχες και τους siloviki που διατηρούσε
στην αυλή του, αυτούς που επωφελήθηκαν

τα μέγιστα στις δύο τελευταίες δεκαετίες που άνθησε
ο ρωσικός καπιταλισμός. Με τεράστια ρευστότητα,
«πόδι» στις πλουτοπαραγωγικές πηγές αλλά και τις
υποδομές της Ρωσίας, είχαν την άνεση με τις ευλογίες
του Πούτιν να «τοποθετούνται επενδυτικά» σε όλο τον
κόσμο αγοράζοντας από πολυεθνικούς κολοσσούς
και διεθνή media μέχρι ομάδες και... νησιά. Η διάχυση
χρήματος αφειδώς στον δυτικό κόσμο και επί πολλά
χρόνια είχε ως αποτέλεσμα οι Ρώσοι εκατομμυριού-
χοι να είναι κάτοχοι μιας ανυπολόγιστης οικονομικής
αυτοκρατορίας, την οποία τώρα πρέπει να εκποιήσουν
όσο όσο, να μαζέψουν ό,τι μπορούν και να... ξαναστή-

σουν «μαγαζί» κάπου αλλού.
Γιοτ, αεροσκάφη και μετοχές «κρυμμένες» στις Άλ-

πεις αλλά και σε όλο τον κόσμο φαίνεται να διαθέτουν
μερικοί από τους πιο πλούσιους άνδρες της Ρωσίας
όπως ο Όλεγκ Ντεριπάσκα, ένας από τους «προστα-
τευόμενους» του Πούτιν, ο Ιγκόρ Σουβάλοβ, πρώην
αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, αλλά και ο
γνωστός στους Έλληνες ιδιοκτήτης του Σκορπιού
Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ. Πλέον όλοι αυτοί οι μεγιστάνες
προσπαθούν με κάθε μέσο να σώσουν ό,τι σώζεται,
ψάχνοντας με την άκρη του ματιού τους την ίδια ώρα
την «επένδυση» σε άλλες γωνιές του πλανήτη.

Κορυφή λόγω της τεράστιας προβολής στα Μέσα σε
αυτό το γιγαντιαίο «ξεπούλημα» η άρον άρον πώληση
της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι από τον Ρώσο
κροίσο Ρόμαν Αμπράμοβιτς εξαιτίας των κυρώσεων

που του επιβλήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο
Αμπράμοβιτς λοιπόν από τη μια θυσιάζει τους «μπλε»,
εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης, με τους ενδιαφε-
ρόμενους να κάνουν «ουρά» για να τους εξαγορά-
σουν. Από την άλλη, μόλις κλείσει το deal της πώλη-
σης και υπάρχει μετρητό συζητάει να αγοράσει την
τουρκική Γκεζτεπέ! Εκεί άνοιξε... θέση ιδιοκτήτη μετά
την απόσυρση από την ομάδα τού ισχυρού άνδρα της
Μεχμέτ Σεπίλ.

Η Τουρκία λοιπόν θα παίξει ως αγαπημένος προορι-
σμός για τα χρήματα των ολιγαρχών του Πούτιν ως συ-
νέχεια και στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Political».
Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ο Ερντογάν κάνει
μπίζνες στις στάχτες της Μαριούπολης, του Χαρκόβου
και των άλλων ουκρανικών πόλεων «εξυπηρετώντας»
και τον τσάρο στα δύσκολα.
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Τ
ην ώρα που στην Αθήνα ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης προανήγ-
γειλε χθες επιβολή έκτακτης ει-
σφοράς στα υπερκέρδη που κα-

ταγράφουν από τον Οκτώβριο και εντεύ-
θεν οι πάροχοι ενέργειας, στις Βρυξέλλες
οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται σήμερα
και αύριο να τοποθετηθούν επί των εν
πολλοίς άτολμων προτάσεων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση
του οξέος προβλήματος των άνευ προ-
ηγουμένου ανατιμήσεων σε ενέργεια και
είδη πρώτης ανάγκης.

Όπως προκύπτει από το προσχέδιο των
προτεινόμενων ενεργειών που διέρρευσε
χθες η Κομισιόν, δραστικού χαρακτήρα
παρεμβάσεις, όπως η επιβολή πλαφόν
στην τιμή του φυσικού αερίου διεθνώς
και η αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρι-
κού ρεύματος από αυτήν του φυσικού αε-
ρίου, μολονότι κερδίζουν ολοένα και πε-
ρισσότερους υποστηρικτές στους κόλ-
πους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, φαί-
νεται πως... σκοντάφτουν στην άρνηση
Γερμανών, Ολλανδών και των μελών της
Ομάδας των Φειδωλών, που εκτιμούν ότι
προσώρας υπάρχουν επαρκή εργαλεία
ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων. Πρόσωπα που γνωρίζουν σε βάθος
το ευρωπαϊκό παρασκήνιο εκτιμούν πως
ανάλογα με το εύρος και τη διάρκεια του
προβλήματος τέτοιες προωθημένες προ-
τάσεις, όπως οι προαναφερθείσες, είναι
μάλλον μοιραίο να επανέλθουν στο προ-
σκήνιο κατά την εμβόλιμη Σύνοδο Κορυ-
φής της ΕΕ στα τέλη Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικές πη-
γές επιβεβαίωναν αργά χθες βράδυ ότι ο
Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται αύ-
ριο, όταν και θα συζητηθεί το ζήτημα της
ενεργειακής ακρίβειας, να επαναλάβει
πως επείγει μια πανευρωπαϊκή λύση στο
ζήτημα του πρωτόγνωρου ράλι των διε-
θνών τιμών του φυσικού αερίου που «γο-
νατίζει» καταναλωτές και επιχειρήσεις
ανά την Ευρώπη. Τα ίδια πρόσωπα τονί-
ζουν άλλωστε πως προφανώς και η Αθήνα
υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
για την από κοινού προμήθεια φυσικού
αερίου, LNG και υδρογόνου στα πρότυπα
της από κοινού αγοράς εμβολίων εν μέσω
πανδημίας, καίτοι, όπως διευκρινίζουν,
πρόκειται για μέτρο μεσοπρόθεσμου και
όχι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Υπεν-
θυμίζουν, δε, πως πρόκειται για παρέμβα-

ση στην οποία είχε αναφερθεί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Κορυφής
της ΕΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο.  

Οι προβολείς στον Μπάιντεν
Είναι πάντως σαφές ότι η σημερινή μέ-

ρα περιστρέφεται γύρω από την παρουσία
του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν
στις Βρυξέλλες και την κοινή Σύνοδο ΕΕ -
ΝΑΤΟ στο φόντο της συνεχιζόμενης ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία. Η παρουσία
του κ. Μπάιντεν στη βελγική πρωτεύουσα
μαρτυρά τη συνέχιση της στήριξης της
Συμμαχίας στις ουκρανικές προσπάθειες
απόκρουσης της ρωσικής εισβολής αλλά
και της ανάγκης αναθεώρησης του στρα-
τηγικού δόγματος του ΝΑΤΟ, κάτι που
αναμένεται να συζητηθεί στις αρχές Ιουνί-
ου στη Σύνοδο Κορυφής του Βορειοατ-

λαντικού Συμφώνου στη Μαδρίτη. Επι-
πλέον, θέτει επί τάπητος το ζήτημα της
ενιαίας γραμμής των συμμάχων έναντι της
Ρωσίας, γραμμή που δεν φαίνεται να τη-
ρεί η Τουρκία, που επιχειρεί να παίξει τον
ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου. Μένει να
φανεί κατά πόσον Μητσοτάκης και Μπάιν-
τεν θα έχουν την ευκαιρία έστω και ενός
ολιγόλεπτου τετ α τετ στο περιθώριο της
κοινής Συνόδου ΕΕ - ΝΑΤΟ ενόψει της
κυοφορούμενης επίσκεψης του Έλληνα
πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο εντός
του α’ εξαμήνου του έτους.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αναμένεται να επαναβεβαιώσει
την άνευ αστερίσκων στήριξη της Αθήνας
προς την Ουκρανία, η οποία έχει εκφρα-
στεί τόσο μέσω της αποστολής ανθρωπι-
στικής βοήθειας στο Κίεβο όσο και μέσω

της αποστολής αμυντικού υλικού στον ου-
κρανικό στρατό, και στο δικαίωμά της
στην αυτοάμυνα. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτά-
κης αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημα-
σία της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ
και της αναβαθμισμένης συνεργασίας της
με το ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός αύριο 
στη Σύνοδο Κορυφής θα 
επαναλάβει ότι επείγει μια 
πανευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα
του πρωτόγνωρου ράλι 
των τιμών του φυσικού αερίου

Μάχη στις Βρυξέλλες
για την ακριβή ενέργεια

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Καθησυχαστικός 
ο Άδωνις για το
επισιτιστικό ζήτημα

«Δεν έχουμε έλλειψη σε επισιτιστικά αγαθά»,
διαβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την τροπολογία που
ψηφίζεται στη Βουλή, τονίζοντας ότι η ρύθμιση
γίνεται για την προστασία του καταναλωτικού
κοινού και την αποφυγή της μαύρης αγοράς.

«Το κράτος πρέπει να έχει την πλήρη εικόνα
για τις ποσότητες επισιτιστικών που έχουν οι
επιχειρήσεις και δεν θα επιτρέψουμε κάποιοι
να προκαλέσουν τεχνητή έλλειψη στην αγορά
και να θησαυρίσουν αυξάνοντας τις τιμές», τόνι-
σε ο υπουργός Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι
την ίδια ρύθμιση είχε φέρει η κυβέρνηση και
την περίοδο της Covid-19. Μάλιστα, υποστήριξε
ότι αν κάποιος δεν δηλώσει τις ποσότητές του
και βρεθούν αποθέματα μη δηλωμένα, αυτά κα-
τάσχονται και του επιβάλλεται πρόστιμο έως και
100.000 ευρώ.

«Υπάρχουν επαρκή αποθέματα για τους μή-
νες μπροστά μας σε όλα τα προϊόντα», καθησύ-
χασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι δεν
δικαιολογείται πανικός, ακόμη και για το ηλιέ-
λαιο όπου υπάρχει -όπως είπε- μια πίεση γιατί
διοχετεύεται και στο καύσιμο και λείπει από την
αγορά τροφίμων, ωστόσο και σε αυτό το είδος
υπάρχει επάρκεια.
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Επίθεση Τσίπρα
στον πρωθυπουργό
Επίθεση στον πρωθυπουργό ότι
αφήνει αλώβητη την αισχροκέρ-
δεια και ότι αποφεύγει να φορολο-
γήσει τα υπερκέρδη των ολίγων
εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, δη-
λώνοντας πάντως σύμφωνος με τη
δέσμευση του πρωθυπουργού για
φορολόγηση των υπερκερδών των
ηλεκτροπαραγωγών εταιρειών.
Σχολίασε, πάντως, ότι πρέπει το
μέτρο να έρθει γρήγορα και να
έχει αναδρομική ισχύ.
«Αυτό που ζούμε δεν είναι η ακρί-
βεια του πολέμου, αλλά η ακρίβεια
της ιδεοληψίας της κυβέρνησης
Μητσοτάκη», αποκαλώντας τον
πρωθυπουργό «επιταχυντή και
πολλαπλασιαστή των κρίσεων
στην Ελλάδα». Επεσήμανε, δε,
πως χρειάζεται σχέδιο έκτακτης
ανάγκης με παρέμβαση του κρά-
τους, όχι μόνο ανεπαρκή μέτρα,
κουπόνια και επιδοτήσεις για την
αντιμετώπιση της οικονομικής και
ενεργειακής κρίσης που πλήττει
νοικοκυριά και επιχειρήσεις εδώ
και έξι μήνες. Ζήτησε εκ νέου την
άμεση φορολόγηση των «ουρανο-
κατέβατων» κερδών των εταιρει-
ών ενέργειας, ενώ επανέλαβε το
αίτημα για μείωση του ΕΦΚ στα
καύσιμα στα κατώτερα όρια, του
ΦΠΑ στα είδη βασικής κατανάλω-
σης και στα καύσιμα, καθώς και
την αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 800 ευρώ.

Κατρίνης: «Λάθος 
με τον ΕΝΦΙΑ»
Αδύναμο χαρακτήρισε το αφήγη-
μα της κυβέρνησης για τη μείωση
του ΕΝΦΙΑ ο επικεφαλής της ΚΟ
του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης,
θεωρώντας λάθος το ότι στην ορι-
ζόντια μείωση του ΕΝΦΙΑ συμπε-
ριλαμβάνεται και η μεγάλη ακί-
νητη περιουσία. «Το θεωρείτε
αυτό δίκαιη κατανομή φορολογι-
κών βαρών; Αυτά τα αρκετές χι-
λιάδες ευρώ μήπως λείπουν τώρα
από τα μέτρα στήριξης για την
ακρίβεια;», αναρωτήθηκε ο επι-
κεφαλής της ΚΟ του Κινήματος
Αλλαγής. 

Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Τ
η θεσμοθέτηση έκτακτης ει-
σφοράς στα υπερκέρδη των
εταιρειών ενέργειας, τα οποία
οφείλονται στη συγκυρία της

διεθνούς αναταραχής, προανήγγειλε ο
πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής,
τονίζοντας ότι έδωσε εντολή στη ΡΑΕ να
εκδώσει σχετικό πόρισμα.

Κάνοντας ένα βήμα επιπλέον ο πρωθυ-
πουργός απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα,
που υπολόγισε τα υπερκέρδη αυτά σε 1,4
δισ. ευρώ, απάντησε ότι σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση το 90% των υπερκερδών θα επι-
στραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό,
μέσω έκτακτης φορολόγησης. Σημείωσε,
δε, ότι καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη
δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από
οποιαδήποτε φορολόγηση υπερκερδών,
διότι κανείς ακόμη δεν τα έχει προσδιορί-
σει για να ξέρει πώς θα τα φορολογήσει.
Στέλνοντας μήνυμα προς τις επιχειρήσεις
της ενέργειας, επεσήμανε ότι έχουν υπο-
χρέωση να καταθέσουν μερίδιο των συγ-
κυριακών τους κερδών για την άρση της
αναταραχής. «Η πολιτική οφείλει να δρά-
σει, ώστε η διεθνής κερδοσκοπία να μην
ποντάρει στον πόλεμο», ξεκαθάρισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι
τιμές υπό προϋποθέσεις μπορούν να τε-
θούν υπό προσωρινό έλεγχο.

Παγκόσμιος σεισμός
Μιλώντας για το κύμα ανατιμήσεων,

έκανε λόγο για πρόβλημα πανευρωπαϊκό
που απαιτεί πανευρωπαϊκή λύση και
απαντώντας στην κριτική της αντιπολί-
τευσης είπε ότι όταν υπάρχει παγκόσμιος
σεισμός δεν μπορεί οι ευθύνες να αναζη-
τούνται μέσα στη χώρα. 

Εκτίμησε, δε, ότι καμία κυβέρνηση δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες
της ρωσικής εισβολής, τις οποίες παρο-
μοίωσε με αυτές του τρομοκρατικού χτυ-
πήματος της 11ης Σεπτεμβρίου, της κρί-
σης του 2008 και των ενεργειακών κρίσε-
ων της δεκαετίας του ’70 μαζί. 

Ευρωπαϊκή συνεργασία
Ενόψει της Συνόδου Κορυφής σήμερα

και αύριο στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επέμεινε για ακόμη μία φο-
ρά στην ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργα-

σίας, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει
«σαφής, τολμηρή και ενωμένη» απάντη-
ση στο μεγάλο έλλειμμα ενεργειακής αυ-
τονομίας της Γηραιάς Ηπείρου. Προέβα-
λε, δε, την προτεραιότητα για κοινή αγορά
και αποθήκευση φυσικού αερίου από την
ΕΕ, καθώς και την επιτάχυνση των ρυθ-
μών αξιοποίησης των εθνικών ενεργει-
ακών πόρων. Προανήγγειλε επίσης ανα-
κοινώσεις για διερεύνηση των δυνητικών
κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Ιόνιο
και δυτικά και νότια της Κρήτης.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για τον ΕΝ-
ΦΙΑ, υπεραμύνθηκε των ρυθμίσεων που,
όπως σημείωσε, ελαφρύνουν τη μεσαία
τάξη μετά τη ληστρική επιδρομή της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι φέτος οι
Έλληνες θα πληρώσουν 920 εκα. ευρώ λι-
γότερα σε σχέση με όσα πλήρωσαν το
2018 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Υπέρ των αδυνάμων
«Σταθερός προσανατολισμός αυτής της

κυβέρνησης είναι η ανακούφιση των πιο
αδύναμων και της μεσαίας τάξης. Εφαρ-
μόζουμε συνεπή πολιτική επιστροφής
στη μεσαία τάξη όσων τους πήρε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για μόνι-

μες μειώσεις φόρων», ξεκαθάρισε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι η
κυβέρνηση έχει μειώσει 60 φόρους, επι-
βαρύνσεις και εισφορές, που πλαισιώ-
νονται από το εγγυημένο εισόδημα Δε-
κεμβρίου και τη δεύτερη αύξηση του κα-
τώτατου μισθού.

Στοχευμένα μέτρα
Αναφερόμενος στα νέα μέτρα στήρι-

ξης, τα χαρακτήρισε ως «μέτρα με μέτρη-
μα και επιλογές που συγκλίνουν με τις
ανάγκες της κοινωνίας», μέτρα «στοχευ-
μένα και όχι οριζόντια», «μέτρα υπεύθυ-
να», μέτρα με «δυναμική και φειδώ», με
«τόλμη και κοινωνική δικαιοσύνη», γιατί
οι «δημόσιοι πόροι πρέπει να κατανέμον-
ται έτσι ώστε να παραμένουν “εφεδρεί-
ες”». Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η
νέα δέσμη στήριξης έχει διπλό σκοπό, να
τονώσει την αγοραστική δύναμη των πιο
αδύναμων και να απορροφήσει ένα μέ-
ρος των αυξήσεων στο ρεύμα όλων των
Ελλήνων. Έκρουσε πάντως τον κώδωνα
του κινδύνου πως κανείς δεν μπορεί να
ξοδεύει αλόγιστα τον προϋπολογισμό,
γιατί δεν γνωρίζει ποιες αναταράξεις
έχουμε μπροστά μας, την ώρα που συνε-
χίζεται με αμείωτη ένταση η παγκόσμια
κρίση από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ ότι γυρίζει στη σκιά του παλαιού του
εαυτού, μοιράζοντας χρήματα από τα λε-
φτόδεντρα της αυταπάτης του, κοστολο-
γώντας τα μέτρα που εισηγείται η αξιω-
ματική αντιπολίτευση σε 16 με 17 δισ. ευ-
ρώ. Όπως είπε, θα ήθελε να είχε ένα μα-
γικό ραβδί, αλλά δεν είναι διατεθειμένος
να ρισκάρει την πορεία του τόπου για να
φανεί αρεστός. Καταλόγισε λαϊκίστικη
χυδαιότητα στον λόγο του Αλέξη Τσίπρα
με αφορμή αποστροφή της ομιλίας του
«πάρτε πίσω τα κλεμμένα».

Ηλεκτροσόκ Μητσοτάκη 
στις εταιρείες ενέργειας 

Το 90% των υπερκερδών 
θα επιστραφεί στον κρατικό
προϋπολογισμό μέσω
έκτακτης φορολόγησης,
ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός
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E
ντονες συζητήσεις στους δια-
δρόμους του Κοινοβουλίου
προκάλεσε η κίνηση του πρω-
θυπουργού να βάλει φρένο στα

σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νό-
μου. Οι περισσότεροι βουλευτές προσπα-
θούσαν να αποκωδικοποιήσουν όσα είπε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έμπειρα «γαλάζια» στελέχη εκτιμούν
ότι η αβεβαιότητα που επικρατεί στην
παγκόσμια οικονομία και ο πόλεμος στην
Ουκρανία πήγαν πίσω τους όποιους εκλο-
γικούς σχεδιασμούς υπήρχαν στο Μαξί-
μου. «Με τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο
θα γίνουν οι εκλογές αυτές και με τον νέο
εκλογικό νόμο που έχουμε ψηφίσει θα γί-
νουν οι επόμενες, για να καλυφθείτε και
απόλυτα», απάντησε ο πρωθυπουργός
σηκώνοντας το γάντι που του είχε πετάξει
νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας.

Το μπόνους των 50 εδρών
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο

διάστημα είχαν πυκνώσει οι εισηγήσεις
κορυφαίων υπουργών και βουλευτών
προς τον πρωθυπουργό, οι οποίες τάσ-
σονταν υπέρ της επιστροφής του μπόνους
των 50 εδρών, προκειμένου να μην ισχύ-
σει ο νόμος Γεραπετρίτη για την κλιμακω-
τή ενίσχυση του πρώτου κόμματος ανάλο-
γα με το ποσοστό που θα λάβει.

Κυβερνητικά στελέχη που εμφανίζον-
ται θετικά στην αλλαγή του εκλογικού συ-
στήματος υποστηρίζουν πως στις κρίσι-
μες στιγμές η χώρα χρειάζεται σταθερές
κυβερνήσεις, κάτι που δεν είναι απολύ-
τως βέβαιο με τον νόμο που ψηφίστηκε το
2020, καθώς το πρώτο κόμμα με 38% έχει
οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Την
άποψη αυτή υιοθέτησε και ο πρωθυπουρ-
γός κατά τη χθεσινή παρέμβασή του στη
Βουλή, χωρίς μέχρι στιγμής να αφήνει κα-
νένα παράθυρο ανοιχτό περί οποιασδή-
ποτε αλλαγής. «Σήμερα αυτό που χρει-
άζεται η χώρα πρώτα και πάνω από όλα εί-
ναι πολιτική σταθερότητα. Δεν χρειάζεται
πειραματισμούς, δεν χρειάζεται εφήμε-
ρες συμμαχίες που δεν θα αντέξουν στη
δοκιμασία του χρόνου».

Ανησυχία στην Κουμουνδούρου
Ωστόσο, τα σενάρια περί αλλαγής του

εκλογικού νόμου έχουν προκαλέσει την
έντονη ανησυχία της Κουμουνδούρου, γε-
γονός που φάνηκε το προηγούμενο διά-
στημα στις τοποθετήσεις των βουλευτών

του ΣΥΡΙΖΑ και επιβεβαιώθηκε χθες στην
ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στάση αυτή
της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν άφη-
σε ασχολίαστη ο πρωθυπουργός. «Εγώ
σας λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν με τον
υφιστάμενο εκλογικό νόμο, αλλά αφού
εσείς είστε ούτως ή αλλιώς “πρώτο κόμ-
μα” τι σας κόφτει ο εκλογικός νόμος; Γιατί
σας νοιάζει τόσο πολύ; Τι είναι αυτό το άγ-
χος που σας έχει πιάσει;».

Κάλπες στο τέλος της τετραετίας
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επανέλα-

βε ότι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της

τετραετίας. Με αυτό τον τρόπο ξέκοψε κά-
θε συζήτηση που προερχόταν κυρίως από
την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης που έβλεπε εκλογές τον Μάιο. «Μη
σπέρνετε την αβεβαιότητα με δική σας
υπαιτιότητα. Άρα μη ζητάτε εκλογές γιατί,
πρώτον, ξέρετε ότι δεν θα γίνουν και, δεύ-
τερον, ξέρετε ότι όποτε και να γίνουν θα
τις χάσετε. Επομένως, τσάμπα χάνετε την
ενέργειά σας ζητώντας εκλογές». Η στάση
του Κυριάκου Μητσοτάκη ταυτίζεται ου-
σιαστικά με τις απαντήσεις που έδωσαν οι
πολίτες στη δημοσκόπηση της Marc για
τον ΑΝΤ1, καθώς το 49% των ερωτηθέντων

θέλει να ολοκληρώσει η κυβέρνηση τη
θητεία της. Αντίθετα το 29,2% των πολιτών
υποστηρίζει πως θα πρέπει να γίνουν
άμεσα, ενώ το 16% θέλει κάλπες το φθινό-
πωρο.

Γιατί μπήκε στον «πάγο»
ο νέος εκλογικός νόμος

ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε άλλοθι στον δραπέτη Δημάκη
Η σύλληψη του βαρυποινίτη Βασίλη Δημάκη, ο οποίος
είχε σπάσει το «βραχιολάκι» παραβιάζοντας τους
ευεργετικούς όρους, προκάλεσε την έντονη αντίδρα-
ση της ΝΔ, η οποία επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ που στήρι-
ζε τον δραπέτη. «Με την τοποθέτησή του ο ΣΥΡΙΖΑ
έδειξε ποιος δίνει άλλοθι στον δραπέτη, ο οποίος επι-
χειρεί σήμερα (σ.σ.: χθες) να κάνει και μαθήματα δη-
μοκρατίας και -φυσικά- δεν κρύβει τις πολιτικές προ-
τιμήσεις του», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πειραιώς.
Μάλιστα, ο Βασίλης Δημάκης με επιστολή του δεν
έκρυψε τη στήριξή του στον ΣΥΡΙΖΑ. «Όπως και να
’χει, θεωρώ ότι ουδεμία σύγκριση μπορεί να γίνει με-

ταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ σε ό,τι αφορά τη Δημο-
κρατία που ο καθένας ξεχωριστά από τους δύο φορείς
πρεσβεύει», ανέφερε ο βαρυποινίτης. Στη ΝΔ τονί-
ζουν ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις μεταρρυθμί-
σεις για ένα σωφρονιστικό σύστημα που θα επιτελεί
τη σωφρονιστική αποστολή του με σεβασμό στα δι-
καιώματα των κρατουμένων. «Αφήνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ,
που προ μηνών είχε αναλάβει την υπεράσπιση των εκ-
βιαστικών αιτημάτων του Κουφοντίνα, να υπερασπί-
ζεται έναν δραπέτη που έχει καταδικαστεί σε ποινή
κάθειρξης 44 ετών για ληστείες, πλαστογραφία και
παράνομη οπλοφορία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η αβεβαιότητα στην
παγκόσμια οικονομία και 
ο πόλεμος στην Ουκρανία
πήγαν πίσω τους όποιους
σχεδιασμούς του Μαξίμου

του
Σωτήρη Σταθόπουλου
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Ο
λοκληρώνεται σήμερα με τον
πλέον επίσημο τρόπο η συμ-
φωνία Αθήνας - Παρισιού για
την απόκτηση των 3+1 πανί-

σχυρων φρεγατών Belharra και των επι-
πλέον έξι υπερσύγχρονων μαχητικών
αεροσκαφών Rafale που θα «απογει-
ώσουν» τις επιχειρησιακές δυνατότητες
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι υπογραφές θα μπουν σε ειδική τε-
λετή που θα λάβει χώρα στο κατάστρωμα
του ιστορικού θωρηκτού «Αβέρωφ», πα-
ρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας
Νίκου Παναγιωτόπουλου και της Γαλλί-
δας ομολόγου του Φλοράνς Παρλί. Τα
κείμενα που θα υπογράψουν οι δύο
υπουργοί περιέχουν μια σειρά συμβάσε-
ων που περιλαμβάνουν τα πολεμικά
πλοία και αεροπλάνα, τον οπλισμό και
την εν συνεχεία υποστήριξή τους. Πα-
ρόντες στην ειδική τελετή θα είναι ο υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδα-
λιάς, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΘΑ
Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός του Γε-

νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, καθώς και
η ηγεσία των Γενικών Επιτελείων Στρα-
τού, Αεροπορίας και Ναυτικού. 

Επίσκεψη στο «Charles de Gaulle»
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων

Νίκος Παναγιωτόπουλος και Φλοράνς
Παρλί, καθώς και εκπρόσωποι των δύο
πλευρών θα επισκεφτούν τη ναυαρχίδα
του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, το πυ-
ρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Charles de
Gaulle» που θα βρίσκεται στον φαληρικό
όρμο. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο κα-
τάστρωμα του αεροπλανοφόρου, ενώ τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ θα υποδεχτεί ο αρχηγός
του γαλλικού επιτελείου Τιενρί Μπου-
κάρντ, επιβεβαιώνοντας την άριστη σχέ-
ση και τη στρατηγική συνεργασία ανάμε-
σα στα δύο επιτελεία. 

Κατά την παρουσία τους στο «Charles
de Gaulle» οι Έλληνες αξιωματούχοι θα
ενημερωθούν για την αποστολή του γαλ-
λικού αεροπλανοφόρου στη Νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο και θα ακολουθήσει δε-
ξίωση στο καρέ των αξιωματικών. Αφού
ολοκληρώσει την παραμονή του στον
Πειραιά, το θηριώδες γαλλικό πλοίο θα
πλεύσει προς τη Σούδα, όπου θα ελλιμε-
νιστεί για να ανεφοδιαστεί.

Η κυρία Παρλί θα δώσει το «παρών»
και στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέ-

λαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα, εκ-
προσωπώντας τον Γάλλο πρόεδρο Εμα-
νουέλ Μακρόν. Είναι η δεύτερη φορά που
η υπουργός Άμυνας του Παρισιού θα πα-
ρακολουθήσει την παρέλαση από την
εξέδρα μπροστά από το μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη, αφού συμμετείχε
και στην περσινή εθνική επέτειο, όταν τα
γαλλικά Rafale πέταξαν πάνω από την
πλατεία Συντάγματος έχοντας στο πλευ-
ρό τους ελληνικά μαχητικά. Στη φετινή
παρέλαση βέβαια οι κάτοικοι της πρω-
τεύουσας θα έχουν τη δυνατότητα να
θαυμάσουν τα νέα αποκτήματα της Πολε-
μικής Αεροπορίας, τα ελληνικά Rafale
που θα πετάξουν μαζί με τα γαλλικά, τα
οποία θα απονηωθούν από το «Charles
de Gaulle». 

Στην Ινδία 
ο Νίκος Δένδιας
Στην ενδυνάμωση των σχέσεων με
την Ινδία, που αποτελεί μια από τις
ισχυρότερες δυνάμεις της Ασίας,
προσβλέπει η Αθήνα που επενδύει
διαρκώς στη συνεργασία με το Νέο
Δελχί. Εκεί βρέθηκε ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος
συναντήθηκε με τον Ινδό ομόλογό
του, δρα Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχαν-
κάρ. Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν
κοινή δήλωση προθέσεων για τη με-
τανάστευση και την κινητικότητα και
το πρόγραμμα πολιτιστικής και εκ-
παιδευτικής συνεργασίας. Στην
ατζέντα της συνάντησης τέθηκαν η
ενίσχυση της πολυδιάστατης και ρα-
γδαία αναπτυσσόμενης συνεργασίας
Ελλάδας - Ινδίας σε διμερές και πο-
λυμερές επίπεδο, η κοινή προσήλω-
ση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο
της Θάλασσας, με την Αθήνα να βρί-
σκει έναν ακόμη σύμμαχο στην προ-
βολή των εθνικών της θέσεων, ενώ οι
δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτη-
σαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία,
την Ανατολική Μεσόγειο και τον Ιν-
δο-Ειρηνικό.

Ειδική τελετή στο
κατάστρωμα του θωρηκτού
«Αβέρωφ», παρουσία 
του ΥΠΕΘΑ Νίκου
Παναγιωτόπουλου 
και της Γαλλίδας ομολόγου
του Φλοράνς Παρλί

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Σήμερα οι υπογραφές 
για τις 3+1 Belharra και

τα επιπλέον 6 Rafale
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Κάποιο πουλάκι μού είπε ότι είδαν σε
εστιατόριο με την καλύτερη πανοραμική
θέα στο Πανόραμα Βούλας να συντρώγει
ο Βασίλης Οικονόμου με τον δήμαρχο
των 3Β (Βουλιαγμένη-Βάρη-Βούλα) Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλο, με τον οποίο υπάρ-
χει παλαιά και δυνατή φιλία. Άρα γνωρί-
ζουμε ήδη πού θα στείλει τους ψηφοφό-
ρους του ο δήμαρχος… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Στην Κόρινθο ο Μαρινάκης, 
συνεχή τα ταξίδια 

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της
Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, συνο-
δευόμενος από τον γραμματέα Οργανωτικού του
κόμματος Στέλιο Κονταδάκη, βρέθηκε προχθές στην
Κορινθία για να συναντηθεί με φορείς, αυτοδιοικητικούς,
τοπικές οργανώσεις και επιμελητήρια. Από κοντά και ο Χρίστος Δή-
μας, υφυπουργός Ενέργειας, που εκλέγεται στην περιοχή. Κυρίαρχα
θέματα ήταν η κορινθιακή σταφίδα και η ακρίβεια. Ο γραμματέας έχει
πάρει εντολή από τον πρωθυπουργό να βρίσκεται κάθε βδομάδα και
σε έναν νομό και να καταγράφει τα προβλήματα της περιφέρειας. 

Καμία συνεννόηση 
Κουτεντάκη - ΣΥΡΙΖΑ 

Χοντρή μπηχτή πέταξε ο πρωθυπουργός στον Αλέξη Τσί-
πρα, καθώς η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της
Βουλής, στην οποία επικεφαλής είναι ο Φραγκίσκος Κουτεν-
τάκης, ήταν αρνητική σε οριζόντιες παρεμβάσεις για τις τιμές
πετρελαίου και αερίου, συνιστούσε προσοχή για δημοσιονο-
μικό εκτροχιασμό και ουσιαστικά δικαίωνε τα στοχευμένα μέ-
τρα Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο Φ. Κουτεντάκης ήταν μέ-
λος των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ (γενικός γραμματέας Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής στο ΥΠΟΙΚ) και όπως φαίνεται είχε εκ δια-
μέτρου διαφορετική άποψη για τις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ. 

Δεν φτάνει που, όπως αποκάλυψα σε προηγούμενο
δημοσίευμα, χρησιμοποιεί τα αυτοκίνητα και το τα-
μείο της Εταιρείας για να πηγαίνει τα παιδιά του σχο-
λείο, τη γυναίκα του και τις κολλητές της στις δουλειές
τους και τους γονείς του στο εξοχικό τους, η ΕΤΑΔ τού
αγόρασε και πανάκριβο μηχανάκι για να κινείται με
άνεση στην Αθήνα (στη φωτογραφία παρκαρισμένο
έξω από το σπίτι του). Επιπλέον έχει πιστωτική κάρτα
με το προκλητικό ποσό των 3.000 ευρώ! Μηχανάκι και πιστωτική κάρτα ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ στη
σύμβασή του! Τα πήρε μόνος του, με υπογραφές του… Γιατί τον καλύπτετε;

Οι μετρήσεις στην Α’ Πειραιά
και ο Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης
μετρήθηκε το προηγούμενο διάστημα
από δύο κορυφαίες δημοσκοπικές
εταιρείες και το αποτέλεσμα είναι
ότι βγαίνει δεύτερος στην Α’ Πει-
ραιά πίσω από τον πολύ δυνατό -
Μανιάτη στην καταγωγή- Κώστα
Κατσαφάδο και μετά οι υπόλοιποι
με διαφορά από πίσω του. Οι δημοσκο-
πήσεις γέμισαν ικανοποίηση τον υπουργό, ο οποίος
μετά την ανάρρωσή του από την Covid-19, παρά την
καλή θέση στις δημοσκοπήσεις, έχει ξεκινήσει τα
τραπέζια σε γνωστά στέκια της πειραϊκής ακτής… 

Θα γίνει κανονικά 
ο ποδηλατόδρομος 

Ποδηλατόδρομος θα γίνει στην παραλιακή οδό
έλεγε και ξαναέλεγε ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας στη Βουλή, απαν-
τώντας σε ερωτήσεις βουλευ-
τών και δημοσιογράφων για μι-
κρές αλλαγές σε σχετική υπουρ-
γική απόφαση. Απλώς, σε κάποιο
σημείο του Αγίου Κοσμά ο ποδηλα-
τόδρομος δεν θα βλέπει θάλασσα αλλά θα περνάει
πίσω από την πρώτη σειρά των προνομιακών κα-
τοικιών. Σιγά το θέμα… 

Η έκπληξη που επεφύλαξε στον Αλέξη Τσίπρα ο
πρωθυπουργός με την πρόταση για έκτακτη εισφορά
στις εταιρείες ενέργειας που έχουν υπερκέρδη, ήταν
ενδεικτική του κλίματος που κυριάρχησε στη χθεσι-
νή συζήτηση στη Βουλή. Μπορεί να φώναζαν οι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι υιοθετήθηκε η πρότασή τους,
όμως, για να είμαστε απόλυτα συνεπείς, η αλήθεια

είναι η εξής: Την πρόταση για την έκτακτη φορολόγη-
ση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας τη δια-
τύπωσε για πρώτη φορά ο βουλευτής της ΝΔ Μπάμ-
πης Παπαδημητρίου στις 11 Φεβρουαρίου στον σταθ-
μό Action 24, πολύ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία… Kαι να φανταστεί κανείς ότι ο Μπάμπης ανήκει
και στη φιλελεύθερη πτέρυγα… 

E
ντονη δυσαρέσκεια και μεγάλη γκρί-
νια επικρατούν στις τάξεις της Δη-
μοτικής Αρχής Αμαρουσίου με ευ-
θύνη του δημάρχου Θόδωρου Αμ-

πατζόγλου, ο οποίος έχει μετατρέψει τον δή-
μο και τη διοίκησή του σε υπόθεση συγγενών
και φίλων! Ο Αμπατζόγλου, μαζί με τον έτερο
πολιτικό φίλο τού Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Βασίλη
Κορομάντζο, τον αδελφό του και με τη σύζυγό του «παν-
ταχού παρούσα» έχει δημιουργήσει ένα κλειστό κλαμπ
λήψης αποφάσεων για τον δήμο, μετατρέποντας τους
εκλεγμένους αντιδημάρχους σε… μαριονέτες. «Είμαστε
αντιδήμαρχοι άνευ χαρτοφυλακίου», λένε μεταξύ τους με
πικρό χαμόγελο, μονολογώντας «άλλοι εκλέχθηκαν με
την ψήφο των Μαρουσιωτών κι άλλοι διοικούν»…

Κι αυτή η κατάσταση δεν είναι τωρινή αλλά τα-
λαιπωρεί το Μαρούσι εδώ και δυο χρόνια, με
αποτέλεσμα να επαναδραστηριοποιούνται πα-
λιά κομματικά στελέχη και τοπικοί παράγον-
τες, οι οποίοι βλέπουν τον Δήμο Αμαρουσίου,

που κάποτε ήταν πρότυπο στα βόρεια προάστια,
να είναι πλέον ο φτωχός συγγενής. Αποφάσισαν,

λοιπόν, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και
να διερευνήσουν ποιος θα μπορούσε να βγάλει τον Δήμο
Αμαρουσίου από τη μιζέρια που έχει περιέλθει. Και κατέ-
ληξαν στο πρόσωπο του πρώην αντιδημάρχου και νυν
προέδρου του ΕΔΣΝΑ Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος απο-
δέχθηκε την πρόταση και θα είναι υποψήφιος δήμαρχος
στις επόμενες δημοτικές εκλογές με στελέχη από όλες
τις δημοτικές παρατάξεις κοντά του. 

Η οικογενειοκρατία στον Δήμο 
Αμαρουσίου φέρνει εξελίξεις 

Το «μαγαζάκι» του κ. Βλαστού στην ΕΤΑΔ καλά κρατεί

Ιδέα του Μπάμπη η φορολόγηση υπερκερδών στην ενέργεια 

Κάπου πήρε το μάτι μου την Κατερίνα
Μάρκου, πρώην βουλευτή με πολλά κόμ-
ματα, παρέα με τον υφυπουργό Παιδείας
Άγγελο Συρίγο σε μια εκδήλωση του Τούρ-
κου καθηγητή Ιστορίας Τανέρ Ακτσάμ, από
τους λίγους που αναγνωρίζουν τη γενο-
κτονία των Αρμενίων. Ο κ. Συρίγος ήταν
πραγματικός κύριος απέναντί της και δέ-
χτηκε να φωτογραφηθεί μαζί της, αλλά
μάλλον δεν γνώριζε ότι η ίδια έχει χρησι-
μοποιήσει σκληρή γλώσσα, σχεδόν συρι-
ζαϊκή, απέναντι στον πρωθυπουργό… Δεν
ήξερε, δεν ρώταγε… 

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…



ΠΠούτιν: Θα πουλάμε 
αέριο σε ρούβλια
Η Μόσχα θα στραφεί στο ρούβλι στις συναλλα-
γές για την πώληση του φυσικού αερίου σε
«μη φιλικές χώρες», δήλωσε ο Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. «Δεν έχει νόημα να
παραδίδουμε τα αγαθά μας στην ΕΕ, στις ΗΠΑ
και να λαμβάνουμε πληρωμή σε δολάρια, ευ-
ρώ και πολλά άλλα νομίσματα», είπε και πρό-
σθεσε ότι σκοπεύει να εφαρμόσει μια σειρά
μέτρων το συντομότερο δυνατό, ώστε η Ρωσία
να πληρώνεται σε ρούβλια για το φυσικό αέριο
που εξάγει σε «μη φιλικές χώρες». Σημείωσε
ακόμη ότι οι παραδόσεις θα συνεχιστούν σύμ-
φωνα με τους όγκους και τις τιμές που προ-
βλέπονται στα συμβόλαια. Επιπλέον, ο Πούτιν
δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα δώσει εντολή
στην Gazprom να προβεί στις αντίστοιχες αλ-
λαγές στα συμβόλαια.

Έπεσε μέσα ο «αρμόδιος»
επί του θέματος υπουργός
των Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης, ο οποίος διερ-
ρήγνυε τα ιμάτιά του ότι
δεν υπάρχει περίπτωση
αλλαγής και μάλιστα, όπως
έλεγε σε δημόσιες δηλώ-
σεις του, κανένα κυβερ-
νητικό στέλεχος (εννο-
ώντας το Μέγαρο Μαξί-
μου) δεν του είχε θέσει
τέτοιο θέμα. Και όπως
αποδείχθηκε ο Μαυρου-
δής είχε δίκιο και δεν έλεγε
αερολογίες. Από την άλλη μεριά, κά-
ποιοι προσπάθησαν να χρεώσουν δήθεν αποκά-
λυψη ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη τάχθηκε υπέρ
της αλλαγής του νόμου. Δεν είπε κάτι τέτοιο η κυ-
ρία Κεφαλογιάννη. Το μόνο που είπε επί λέξει εί-
ναι ότι «η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνή-
σεις». Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο…

Τεράστια αναστάτωση
στον Πειραιά

Στα υψηλά κλιμάκια της Cosco υπάρχει σοβα-
ρός προβληματισμός από την απόφαση της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
να ακυρώσει το γενικό προγραμματικό σχέδιο
για τις επενδύσεις του κινεζικού κολοσσού στο
λιμάνι του Πειραιά. Πρόκειται για μια απόφα-
ση-βόμβα που ανατρέπει τα δεδομένα, αφού
ως γνωστόν ο κινεζικός κολοσσός εμφανίζον-
ταν ως κυρίαρχος στον Πειραιά. Μαθαίνω ότι η
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
έχει προκαλέσει μια κάποια ικανοποίηση
στην… άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που έτσι
κι αλλιώς δεν βλέπει με καλό μάτι την εκχώρη-
ση του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας στους
Κινέζους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς
θα αντιδράσει η κινεζική πλευρά, όχι νομικά,
πολιτικά εννοώ… Μπλέξιμο μεγάλο…

Δυστυχώς, οι Ρώσοι έχουν τραβήξει τον δρόμο
της απομόνωσης. Το είπε και
ο Δένδιας off the record
όταν ρωτήθηκε από
δημοσιογράφους εάν
υπάρχει ανοικτός δί-
αυλος επικοινωνίας
με τη Ρωσία. «Να πού-
με τι;» ήταν η απάντηση
του Δένδια, ο οποίος υπεν-
θύμισε ότι, ενώ οι δίαυλοι ήταν ανοικτοί και οι
συναντήσεις με τον Λαβρόφ ήταν συχνές, στη
συνέχεια η Μόσχα τράβηξε έναν εντελώς δια-
φορετικό δρόμο… Αφήστε, δε, που η μπάλα
έχει χαθεί με τις αναρτήσεις της ρωσικής πρε-
σβείας και την επιθετική -σε βαθμό παρεξη-
γήσεως- ανάρτηση της εκπροσώπου του ρω-
σικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχά-
ροβα. Όλα αυτά αποτυπώνουν το κάκιστο ση-
μείο των ελληνορωσικών σχέσεων.

Ο Ανδρουλάκης, 
οι σοσιαλιστές και 
ο Χριστοδουλάκης 

Ο
Νίκος Χριστοδουλάκης έπιασε δουλειά
στο ΠΑΣΟΚ. Εκτός από το Insocial που
αναλαμβάνει επικεφαλής, ο πρόεδρος

του ΚΙΝΑΛ θα τον παίρνει μαζί του και στα ταξί-
δια στο εξωτερικό. Στη Λισαβόνα που θα βρί-
σκεται τη Δευτέρα 28 Μαρτίου ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρου-
λάκης, θα συναντηθεί με τον Πορτογάλο πρω-
θυπουργό και επικεφαλής του πορτογαλικού
Σοσιαλιστικού Κόμματος Αντόνιο Κόστα. Μαζί
του θα πάρει και τον Χριστοδουλάκη και δεν εί-
ναι τυχαίο αυτό.

Με ρωτούν πολλοί φίλοι ποιος
είναι ο άνθρωπος που συμβου-
λεύει τον Αλέξη Τσίπρα αυτό το
διάστημα. Ποιος είναι αυτός

που τον σπρώχνει σε αυτή τη με-
γάλη επιθετικότητα που αγγίζει τα

όρια του λαϊκισμού. Ποιος είναι αυτός που τον έχει
εγκλωβίσει στο αφήγημα να ζητάει εκλογές εν μέ-
σω πολέμου. Ο ίδιος που τον συμβούλευε και τα
προηγούμενα χρόνια. Μην ακούτε ότι ο Αλέξης
έχει πάρει δίπλα του καινούργιους συμβούλους.
Ένας άνθρωπος τον επηρεάζει και τον κάνει ό,τι
θέλει, ο Θανάσης ο… μαρούλιας, κατά κόσμον Θα-
νάσης Καρτερός.
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Καμία επαφή 
Ελλάδας - Ρωσίας

Διαρρήκτες μπούκαραν 
στο σπίτι της Σίας
Η βουλευτής Αχαΐ-
ας και τομεάρχης
Πολιτισμού του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Σία Αναγνω-
στοπούλου έπεσε
θύμα διάρρηξης.
Για την ακρίβεια,
άγνωστοι μπήκαν
στο σπίτι της στην
Αθήνα και όπως λέ-
ει η ίδια, τα έκαναν όλα άνω κάτω. Και μάλιστα
την ημέρα των γενεθλίων της! Η ίδια γνωστο-
ποίησε το συμβάν με ανάρτηση στο Facebook,
δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες. Όπως
έγραψε, «αυτό είναι το γραφείο του σπιτιού
μου στην Αθήνα ύστερα από μια επιτυχημένη
επιδρομή κλεφτών. Δώρο γενεθλίων».
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υ Ο εκλογικός νόμος, 
ο Βορίδης και η  Όλγα
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Η Αχτσιόγλου έκανε «παρών»
το «ναι» του Τσίπρα

M
ε την αμφίσημη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, από την οποία προκλήθηκε ένα αλα-
λούμ αναφορικά με τις προθέσεις του στις ρυθμίσεις για τον ΕΝΦΙΑ, ολο-
κληρώθηκε η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομι-

κών που περιλάμβανε την τροπολογία για τα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια.
Παρότι, όπως προκύπτει καθαρά από τα πρακτικά, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγει-
λε θετική στάση στις ρυθμίσεις, λίγες ώρες αργότερα η αρμόδια τομεάρχης Έφη
Αχτσιόγλου διέψευσε τον ίδιο τον αρχηγό της. «Ο κ. Τσίπρας τοποθετήθηκε -και
οφείλω να επανέλθω εγώ διότι και ο ίδιος μού ζήτησε να επανέλθω- για τα μέτρα
για την ακρίβεια. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Είπε ότι θα τα υπερψηφίσουμε, διό-
τι, παρότι διαφωνούμε με τη φιλοσοφία τους, έστω και το ένα ευρώ να πάει στον
κόσμο εμείς θα το υπερψηφίσουμε». Ωστόσο, σημείωσε η κυρία Αχτσιόγλου,
«στον ΕΝΦΙΑ θα ψηφίσουμε “παρών”, διότι ακριβώς την ίδια στιγμή που ευνοούν-
ται κάποιοι πολίτες χαμηλών εισοδημάτων ευνοούνται υπερπολλαπλάσια και πο-
λίτες ανώτατων εισοδημάτων».

Στη Βουλγαρία ο Καραμανλής
Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια, θα βρεθεί σήμερα ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής για
συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της γειτονικής χώρας. Δεν
χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι το πρώτο θέμα συζήτησης είναι ο
αγωγός IGB. Ωστόσο, μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν Ελλάδα -
Βουλγαρία και τα οποία θα συζητηθούν στις επαφές του κ. Καραμανλή,
είναι και πολλά άλλα ενδιαφέροντα, όπως οι προτάσεις για τη
δημιουργία νέου συνοριακού περάσματος μεταξύ των δύο χωρών αλλά
και σιδηροδρομικής σύνδεσης.
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Μαύρα κι… άραχνα
τα βλέπει 
ο Στουρνάρας
Μιλώντας σε τραπεζικό συνέδριο, ο Γιάν-
νης Στουρνάρας υποστήριξε ότι ο πόλεμος
στην Ουκρανία έχει ενισχύσει όλα τα τρωτά
σημεία του συστήματος και έχει περιπλέ-
ξει την κατάσταση. «Αναπόφευκτα, οι προ-
οπτικές για την οικονομία και τον χρηματο-
πιστωτικό τομέα επηρεάζονται από αβε-
βαιότητες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολι-
τικής και οι παράγοντες της αγοράς μπορεί
να χρειαστεί να περιηγηθούν σε θυελλώδη
και αχαρτογράφητα ύδατα τους επόμενους
μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν τον
βλέπω ιδιαίτερα αισιόδοξο, αν και έκανε
κάποιες προσπάθειες να το… σώσει, λέ-
γοντας ότι υπάρχουν ισχυροί ούριοι άνε-
μοι, καθώς το 2021 το πραγματικό ΑΕΠ αυ-
ξήθηκε κατά 8,3%. Ταυτόχρονα, οι εξελί-
ξεις στην αγορά εργασίας είναι ευνοϊκές,
με την αύξηση της απασχόλησης να επιτα-
χύνεται και την ανεργία να μειώνεται. Η
Ελλάδα δικαιούται να λάβει περισσότερα
από 70 δισ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων τα
επόμενα επτά χρόνια.

Θα πούμε το
ψωμί… ψωμάκι
Τι λένε οι ίδιοι οι αρτοποιοί;
«Από 70 λεπτά πήγαμε τη
φραντζόλα των 550 γραμμα-
ρίων στα 90 λεπτά. Και από τα
90 λεπτά την επόμενη εβδομά-
δα θα την πάμε στο 1,20 με 1,30
ευρώ. Με τις εξελίξεις που
έχουμε, γιατί έρχονται τα πάν-
τα αυξημένα, ίσως να ανέβει
ακόμα περισσότερο η τιμή του
κιλού». Το μόνο παρήγορο εί-
ναι ότι, αν και οι αυξήσεις στο
ψωμί συνεχίζονται με τρελούς
ρυθμούς, ο κόσμος έχει μια
εγκράτεια, αλλά δεν έχουμε
μείωση στην κατανάλωση.

Το παρελθόν 
του ΠΑΣΟΚ 
με τον ΕΝΦΙΑ 

Κάτι προ-
σ π ά θ η σ ε
χθες να
ψελλίσει ο
επικεφα-
λής της
Κοινοβου-
λευτικής Ομά-
δας του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης
κατά της κυβέρνησης για τον ΕΝΦΙΑ,
αλλά τον κατατρώγουν το παρελθόν
του κόμματος και ο Βαγγέλης Βενι-
ζέλος. Τι να πει το ΚΙΝΑΛ για τον ΕΝ-
ΦΙΑ, του οποίου εμπνευστής ήταν ο
«Μπένι», ο οποίος τότε μας έλεγε ότι
ο φόρος θα είναι προσωρινός!

Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στον Δένδια
Ιδιαίτερη αναφορά στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών

Νίκο Δένδια έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι, σε ομιλία που απηύθυνε στην Ολομέλεια
του ιταλικού Κοινοβουλίου. «Είμαι ευγνώμων στον
Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ήταν ο
πρώτος Ευρωπαίος αξιωματούχος που αποφάσι-
σε να στηρίξει το έργο των ανθρωπιστικών διαδρό-
μων στη Μαριούπολη, προκειμένου να σωθούν οι
άνθρωποί μας στην πόλη και να μεταφερθεί ανθρω-
πιστική βοήθεια που είναι πολύ σημαντική για όλους
εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.
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Η ημερομηνία της 25ης Μαρτίου επιλέχθηκε για

να ταυτίσει τη θρησκευτική εορτή του Ευαγγελι-

σμού με το χαρμόσυνο μήνυμα του ευαγγελισμού

του Έθνους.

Ποια, όμως, είναι αλήθεια τα βασικά γνωρίσματα

του ιστορικού γεγονότος της Επανάστασης του

1821, που οδήγησε στη δημιουργία του ελληνικού

κράτους; Ο ξεσηκωμός των Ελλήνων δεν ήταν γε-

γονός με τοπική σημασία, αλλά μια κοσμοϊστορική

πρόκληση. Για πρώτη φορά μετά τη Γαλλική Επα-

νάσταση, ένα έθνος προσπάθησε να αποκτήσει την

εθνική του ελευθερία σε έναν κόσμο εχθρικό απέ-

ναντι σε κάθε φιλελεύθερη κίνηση, σε έναν κόσμο,

όπου η Ιερά Συμμαχία και ο εμπνευστής της, ο Μέ-

τερνιχ, τρομοκρατούσαν κάθε προσπάθεια αποτί-

ναξης του πολιτικού status quo που είχαν δημι-

ουργήσει. Γι’ αυτό η σημασία της Ελληνικής Επα-

νάστασης έχει διεθνείς διαστάσεις, γιατί κράτησε

αναμμένο τον δαυλό της ελευθερίας και έδειξε

στους λαούς, όλης της Γης, ότι η φλόγα του αγώνα,

που άναψε στη μικρή αυτή γη, δεν μπορούσε να

σβήσει. Γιατί ήταν ένας αγώνας ψυχής. 

Αξιομνημόνευτη είναι η περίπτωση που γεννή-

θηκε πάνω στο ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο θε-

μελίωσαν ο ρομαντικός ποιητής Παναγιώτης Σού-

τσος και ο πολιτικός που διατύπωσε για πρώτη φο-

ρά το περιεχόμενο του όρου «Μεγάλη Ιδέα», ο

Ιωάννης Κωλέττης. Η σχεδόν οκταετής διάρκεια

της Ελληνικής Επανάστασης οδήγησε στη δημι-

ουργία ενός ανεξάρτητου κράτους, του οποίου η

συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας βασιζόταν και

στο στοιχείο της θρησκείας. Οι Έλληνες χριστιανοί

επιδιώκουν την αποκοπή τους από τους δεσμούς

του οθωμανικού παρελθόντος και στηρίζονται στα

στοιχεία της γλώσσας και της ιστορίας που παρα-

πέμπουν στην αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται για την

κορωνίδα της εθνικής ταυτότητας που λειτουργεί

και ως πηγή για την κατάκτηση «πολιτιστικής γνη-

σιότητας». 

Προτείνουν λοιπόν την 25η Μαρτίου, ημέρα

του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, για την εθνι-

κή εορτή των Ελλήνων και συνοδεύουν την

πρότασή τους με την αναβίωση πολιτιστικών

και αθλητικών γεγονότων στα πρότυπα της αρ-

χαιότητας. Θέλουν να καταστήσουν την εθνική

εορτή μέγα υπερτοπικό γεγονός, με εντυπω-

σιακές και οικονομικές διαστάσεις. Επιλέγουν

ένα δίκτυο πόλεων για την ανάπτυξη υποδομών

(Αθήνα, Ύδρα, Τριπολιτσά, Μεσολόγγι) και στο-

χεύουν στη διεθνή προβολή της χώρας από τη

Μαύρη Θάλασσα έως τις ακτές της Γαλλίας, της

Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολής. Αυτά συμ-

βαίνουν στα 1835, τρία χρόνια πριν από τον επί-

σημο καθορισμό της εθνικής μας εορτής.

Σήμερα, η διεθνής κατάσταση εξελίσσεται δυνα-

μικά και συνεχώς μεταβάλλεται. Είναι η εποχή του

αθέμιτου ανταγωνισμού των λαών της υφηλίου.

Ζούμε σε έναν κόσμο όπου δεν μετρά η προσφορά,

αλλά το επιδιωκόμενο κέρδος. Οι συνεχιζόμενες

ανελέητες ηγεμονικές αντιπαραθέσεις των μεγά-

λων δυνάμεων παρασύρουν με ιδεολογικές με-

ταμφιέσεις τις κοινωνίες, οι οποίες εμπλέκονται

σε άσκοπες εμφύλιες συρράξεις, συμπράττουν σε

επιθετικούς πολέμους, αποσταθεροποιούν τις δια-

κρατικές σχέσεις και κατεδαφίζουν τα θεμέλια της

συλλογικής ελευθερίας.

Η γνώση της Ιστορίας μάς βοηθά να κατανοούμε

καλύτερα τον κόσμο. Τιμώντας το παρελθόν, χτί-

ζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον αυτό είναι

κοινό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινός στό-

χος να είναι η ειρήνη και η ευημερία για όλους

τους πολίτες. 

Τώρα που γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, επι-

βάλλεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά να δι-

καιώσουμε τους οραματισμούς και τους στόχους

των ηρώων του 1821.

Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!

του
Κων/νου 

Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Π
όλεμος, πανδημία, χιόνια μέσα στον Μάρ-
τιο, ακρίβεια σε προϊόντα και ενέργεια.
Και αναρωτιέσαι, τι γίνεται στον πλανήτη;

Και τότε περνάει από το μυαλό σου να πεις: «Έι Γη,
μια στάση να κατέβω! Πάω σε άλλον πλανήτη».

Προς το παρόν, στον δικό μας πλανήτη πασχί-
ζουμε να δούμε τις ακτίνες φωτός, πέρα από τις
ακτίνες μαχητικών και αντιαεροπορικών. Ένας
πόλεμος που ίσως στην αρχή υποτιμήθηκε, αλλά
τώρα παίρνει διαστάσεις που μας προβληματί-
ζουν. Στις συζητήσεις των αναλυτών άρχισαν να
τίθενται ερωτήματα αν υπάρχει κίνδυνος ενός πυ-
ρηνικού ή χημικού πολέμου, ενός Γ’ Παγκόσμιου
Πολέμου. Ερωτήματα τρομαχτικά. Απαντήσεις
που δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα καλούμασταν να
δώσουμε στον 21ο αιώνα. 

Καταστάσεις που ελπίζαμε ότι δεν θα ξαναβίω-
νε το ανθρώπινο γένος. Σειρήνες, καταφύγια,
ακρωτηριασμοί, πτώματα, ξεσπιτωμένοι, μωρά
και ορφανά με μάτια τρομαγμένα. Αντιμέτωπος με
την κυνικότητα του πολέμου, μάχεσαι για την πα-
τρίδα, για το δίκαιο που έχεις ενστερνιστεί, τη
στιγμή που οι μεγάλοι παίκτες παίζουν ακόμα μία
παρτίδα σκάκι, σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι που ο

φρουρός που θυσιάζεται δεν γνωρίζει. Τα σύνορα
αλλάζουν, οι πληθυσμοί μετακινούνται, οι λαοί
φτωχαίνουν και κάποιοι λίγοι πλουτίζουν όπως
πάντα. Η Ευρώπη γεμίζει πρόσφυγες, τρομαγμέ-
νες ψυχές που ο ήχος από τις σειρήνες δεν θα
σβήσει ποτέ από τη μνήμη τους. Η μία χώρα μετά
την άλλη αποφασίζουν να περιορίσουν τις πωλή-
σεις τροφίμων, με στόχο να μην πραγματοποι-
ηθούν αδικαιολόγητες αγορές προϊόντων και
πρώτων υλών που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ει-
σάγονταν από την Ουκρανία. Ρωσία και Ουκρανία,
«το καλάθι του ψωμιού της Ευρώπης», εξάγουν
περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου σιταριού
και το ήμισυ των προϊόντων ηλίανθου, όπως σπό-
ρους και λάδι. 

Στην Ελλάδα, μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ
προχωρούν σε πλαφόν δημοφιλών κωδικών
αλεύρων και ηλιέλαιου για αγορές από τα ηλε-
κτρονικά τους καταστήματα. 

Την ίδια στιγμή, σε άλλες αλυσίδες δεν είναι
διαθέσιμες κάποιες επίσης δημοφιλείς μάρκες
στην κατηγορία του ηλιέλαιου. Κινήσεις προλη-
πτικού χαρακτήρα που δείχνουν ότι η ομαλή
τροφοδοσία της αγοράς δεν μπορεί να αποκλει-

στεί. Οι τιμές των σιτηρών έχουν εκτοξευθεί
ήδη στα ύψη κι επιπλέον το τέλος του πολέμου
και η αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσί-
δας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Οι ευ-
ρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις πιέζουν τις
Βρυξέλλες για την άμεση λήψη μέτρων τα οποία
θα διασφαλίζουν την ασφάλεια εφοδιασμού σε
τρόφιμα και ταυτόχρονα θα μειώνουν την εξάρ-
τηση της ΕΕ από τις εισαγωγές από Ρωσία και
Ουκρανία. Η παγκόσμια οικονομία πλέει σε
αχαρτογράφητα νερά και όπως όλα δείχνουν,
βαίνουμε προς μια παγκόσμια επισιτιστική κρί-
ση που το μόνο το οποίο δεν γνωρίζουμε είναι
το μέγεθός της.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Προγράμματος
Σίτισης δήλωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που
κινδυνεύουν παγκοσμίως από πείνα είχε ήδη αυ-
ξηθεί από 80 εκατομμύρια σε 276 εκατομμύρια
μέσα σε τέσσερα χρόνια πριν από την εισβολή της
Ρωσίας, εξαιτίας αυτού που αποκαλεί «τέλεια κα-
ταιγίδα» συγκρούσεων, κλιματικής αλλαγής και
κορονοϊού. Κόσμος που πεινάει την εποχή του 5G,
της τεχνολογικής επανάστασης, των επενδύσεων,
των γιοτ, της αλλαγής σελίδας. Τραγική ειρωνεία!

Τέλεια καταιγίδα

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 
αφήνει στίγμα στη σύγχρονη εποχή;

της 
Μαριάνθης 
Δ. Καφετζή
-Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος 
ΕΟ & Κ - Ζάππειο
Μέγαρο
Οικονομολόγος,
ΜΒΑ
Πολιτευτής 
ΝΔ, Βορείου 
Τομέα Β1 Αθηνών



Σ
ε αυξημένη επιφυλακή διατηρεί
η Αθήνα το οπλοστάσιο αλλά και
το έμψυχο δυναμικό των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Η ρωσική ει-

σβολή στην Ουκρανία και οι αναθεωρητι-
κές βλέψεις της Τουρκίας δεν αφήνουν
περιθώρια εφησυχασμού, με το Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας να καλεί εταί-
ρους και συμμάχους για μια σειρά ση-
μαντικών ασκήσεων και συνεκπαιδεύσε-
ων με στόχο την αύξηση της επιχειρησια-
κής ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα.

Το πρώτο μεγάλο «ραντεβού» στο
οποίο θα συμμετέχει η αφρόκρεμα των
αεροπορικών δυνάμεων του κόσμου δί-
νεται στις 28 Μαρτίου στην Αεροπορική
Βάση της Ανδραβίδας. Ο «Ηνίοχος 22» θα
απλώσει τα φτερά του σε όλο το Αιγαίο,
με Έλληνες και ξένους πιλότους να
ασκούνται σε απαιτητικά σενάρια που
σχεδιάζει το Γενικό Επιτελείο Αεροπο-
ρίας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ σε κάθε
γωνιά του FIR Αθηνών, ακόμη και στα νη-
σιά για τα οποία η Τουρκία αξιώνει την
αποστρατιωτικοποίησή τους. Η σπουδαία
πολυεθνική αεροπορική άσκηση, που
τείνει να μετατραπεί στο σημαντικότερο
αεροπορικό ραντεβού της Ευρώπης, θα
κλειδώσει για δύο εβδομάδες ολόκληρο
το Αιγαίο αλλά και τμήμα της Ανατολικής
Μεσογείου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα
αποτρεπτικής ισχύος και στρατιωτικής
συνεργασίας προς κάθε κατεύθυνση.

Και το «Charles de Gaulle»
Στο άρμα του «Ηνίοχου» θα ανέβουν

φέτος ακόμη περισσότεροι σύμμαχοι της
Αθήνας, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, οι
Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Ιταλία,
η Κύπρος και χώρες του αραβικού κό-
σμου. Αμφίβολη ωστόσο θεωρείται η
συμμετοχή της Ρουμανίας, που αν και εί-
χε εκφράσει την πρόθεσή της να λάβει
μέρος στην άσκηση, φαίνεται πως τελικά
θα αποσύρει τη συμμετοχή της εξαιτίας
των ραγδαίων εξελίξεων στη γειτονική
της Ουκρανία. Το ΓΕΕΘΑ ωστόσο φρόντι-
σε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο
ώστε να ανεβάσει το επίπεδο της άσκη-
σης προτάσσοντας τη διακλαδικότητα.
Στις πρόσφατες συναντήσεις που είχε ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος, με τον Γάλλο ομόλογό του,
στρατηγό Τιερί Μπουκάρ, μεταξύ των
στρατιωτικών πρωτοκόλλων συνεργα-
σίας που υπέγραψαν οι δύο πλευρές
συμφωνήθηκε και η συμμετοχή του γαλ-

λικού αεροπλανοφόρου «Charles de Ga-
ulle» στον «Ηνίοχο». Η ναυαρχίδα του
γαλλικού στόλου που πλέει ήδη σε ελλη-
νικά νερά θα αποτελεί την πλωτή βάση
από την οποία θα απονηώνονται τα γαλλι-
κά Rafale M, ενώ φρεγάτες, πυραυλάκα-
τοι και υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτι-
κού θα σαρώνουν το Αιγαίο και την Ανα-
τολική Μεσόγειο συμμετέχοντας στα
απαιτητικά σενάρια της άσκησης.

Θέλοντας όμως να ενισχύσει ακόμη
περισσότερο τον διακλαδικό χαρακτήρα
του «Ηνίοχου», το ΓΕΕΘΑ σχεδιάζει την
ταυτόχρονη διεξαγωγή της πολυεθνικής
άσκησης Ειδικών Επιχειρήσεων «Orion
22». Με άλλα λόγια, εκτός από τις αερο-
πορικές δυνάμεις, επίλεκτοι κομάντος
από τις παραπάνω χώρες θα έρθουν
στην Ελλάδα και θα συμμετέχουν σε σε-
νάρια της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου,
με το βάρος να πέφτει στα τμήματα κα-
τάδειξης στόχων JTAC, στο Ειδικό Τμή-
μα Αλεξιπτωτιστών και τους αμφίβιους
καταδρομείς.

«Τίγρεις» στον Άραξο
Ο λόγος που ο «Ηνίοχος 22» πραγμα-

τοποιείται νωρίτερα σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια είναι ότι τον Μάιο προ-
γραμματίζεται μια ακόμη σημαντική αε-
ροπορική συνάντηση στην Ελλάδα. Ο λό-
γος για τη νατοϊκή άσκηση «Tiger Meet»
που θα λάβει χώρα στην 116 Πτέρυγα
Μάχης στον Άραξο, με τη συμμετοχή μα-
χητικών αεροσκαφών από όλες τις να-
τοϊκές μοίρες που έχουν ως έμβλημα την
Τίγρη. Ο Άραξος άλλωστε αποτελεί την
έδρα των ελληνικών Τίγρεων της 335
Μοίρας. Τον σχεδιασμό των σεναρίων
αναλαμβάνει το ελληνικό επιτελείο, ενώ
η άσκηση είναι τύπου Invitex, δηλαδή η
Αθήνα προσκαλεί όποια χώρα επιθυμεί
να συμμετέχει. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, στο «Tiger Meet» έχουν προσκλη-
θεί και τουρκικά F-16, ωστόσο δεν έχει
οριστικοποιηθεί ακόμη η μεταστάθμευ-
σή τους στον Άραξο αλλά ούτε και η συμ-
μετοχή τους στα σενάρια της άσκησης.
Άλλωστε, για να έρθουν τα τουρκικά μα-
χητικά θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο
πτήσης, αναγνωρίζοντας έτσι τα όρια του
εθνικού εναέριου χώρου που καθημερι-
νά σχεδόν παραβιάζουν.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Γαλλία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία,
Κύπρος και χώρες του
αραβικού κόσμου θα
δώσουν δυναμικό «παρών»
στις 28 Μαρτίου

« Η Ν Ι Ο Χ Ο Σ 2 2 »

Καταφθάνει
η παγκόσμια
«αφρόκρεμα»
της αεροπορίας
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Μ
άχες σώμα με σώμα δίνουν οι
Ουκρανοί με τους Ρώσους ει-
σβολείς στη Μαριούπολη,
που έχει μετατραπεί σε «πα-

γωμένη κόλαση» για 100.000 αποκλει-
σμένους ανθρώπους, οι οποίοι παλεύουν
για την επιβίωση μέσα στους βομβαρδι-
σμούς. Με τα ρωσικά τανκς να έχουν μπει
στη μαρτυρική πόλη, κάτοικοι που έφυγαν
μίλησαν στην ανθρωπιστική οργάνωση Hu-
man Rights Watch για «παγωμένη κόλαση,
δρόμους σπαρμένους με πτώματα και συν-
τρίμμια κατεστραμμένων κτιρίων». «Αυτό
δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία», λένε
Ουκρανοί αξιωματούχοι, καθώς η Μόσχα
κλιμακώνει τις επιθέσεις, βλέποντας την ει-
σβολή να μην πετυχαίνει τους στόχους της
ενώ συμπληρώνεται η τέταρτη εβδομάδα του
πολέμου.

Για πρώτη φορά χθες η Ρωσία δήλωσε με
ασυνήθιστα σαφείς όρους γιατί είναι τόσο
σημαντική η κατάληψη της Μαριούπολης,
του στρατηγικού λιμανιού στη Θάλασσα του
Αζόφ, στη Νότια Ουκρανία. 

Πόλεμος φθοράς
Σύμφωνα με Ρώσο αξιωματούχο, η κατά-

ληψη της πόλης θα δημιουργήσει μια
«ασφαλή χερσαία σύνδεση» με την προσαρ-
τημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαί-
ας στη Μαύρη Θάλασσα και τις ανατολικές
περιοχές του Ντονμπάς, που βρίσκονται υπό

τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών.
Έχοντας αποτύχει να καταλάβει το Κίεβο ή

κάποια άλλη μεγάλη πόλη, η Ρωσία κατα-
φεύγει σε έναν πόλεμο φθοράς που έχει με-
τατρέψει κατοικημένες περιοχές σε ερείπια
και έχει προκαλέσει ανησυχία στη Δύση ότι η
σύγκρουση θα μπορούσε να κλιμακωθεί
ακόμη και σε πυρηνικό πόλεμο. 

Μάχες μαίνονται και στην Οδησσό, το με-
γάλο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, που δέχ-
θηκε χθες επίθεση με πυραύλους Κρουζ από
σκάφος που βρίσκεται στα ανοικτά των
ακτών της Κριμαίας.

Την ίδια ώρα, οι υπερασπιστές του Κιέβου
οχυρώνονται περιμένοντας επίθεση των ρω-
σικών δυνάμεων, των οποίων η προέλαση φαί-
νεται να έχει σταματήσει στα βορειοδυτικά.

Απειλές Λαβρόφ κατά του ΝΑΤΟ
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι

Λαβρόφ απείλησε για «άμεση αντιπαράθεση
μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ», σε περίπτωση
αποστολής ειρηνευτικών δυνάμεων στην
Ουκρανία. Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, ισχυρί-
στηκε ότι «αυτό που συμβαίνει τώρα δεν
αφορά την Ουκρανία αλλά την επιθυμία των
ΗΠΑ να κυριαρχήσουν στον κόσμο».

Το Κρεμλίνο επανέφερε και το ενδεχόμε-
νο χρήσης πυρηνικών «σε περίπτωση υπαρ-
ξιακής απειλής για τη Ρωσία». «Εφόσον πρό-
κειται για υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας,
τότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά

όπλα, σύμφωνα με το δόγμα μας», δήλωσε ο
εκπρόσωπος του Πούτιν.

Σημάδια προόδου στις διαπραγματεύ-
σεις με τη Ρωσία βλέπει ο πρόεδρος της
Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας
ότι «οι συνομιλίες είναι δύσκολες και ορι-
σμένες φορές χαρακτηρίζονται από έντονη
αντιπαράθεση, αλλά βήμα βήμα προχωρά-
με μπροστά». Ο Λαβρόφ κατέβασε, πάντως,
τον πήχη των προσδοκιών για επικείμενη
συμφωνία, δηλώνοντας ότι «η ουκρανική
πλευρά αλλάζει συνεχώς θέση στις δια-
πραγματεύσεις». 

Στην Ευρώπη βρίσκεται ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα συμμετάσχει
σήμερα σε τρεις διεθνείς συνόδους, του ΝΑ-
ΤΟ, της G7 και της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Ο
Μπάιντεν θα προσπαθήσει να ενισχύσει την
ενότητα των Δυτικών και να αυστηροποιήσει
τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, ενώ ανα-
μένεται να επισκεφθεί και την Πολωνία.

Σε «παγωμένη κόλαση» για
100.000 εγκλωβισμένους,
που δίνουν μάχη σώμα με
σώμα με τους εισβολείς, έχει
μετατραπεί η Μαριούπολη

Ουκρανία: Πάνω
από 15.000 
οι νεκροί Ρώσοι
στρατιώτες 
Οι απώλειες του ρωσικού στρα-
τού έχουν ξεπεράσει μέσα σε
έναν μήνα εκείνες του σοβιετικού
πολέμου στο Αφγανιστάν, που
διήρκεσε εννέα χρόνια (1980-89).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανα-
κοίνωσε χθες το Γενικό Επιτελείο
των Ενόπλων Δυνάμεων της Ου-
κρανίας, έως τις 22 Μαρτίου ο
ρωσικός στρατός είχε 15.300 νε-
κρούς. Αξιωματούχοι της Δύσης
εκτιμούν ότι έχουν τραυματιστεί
έως και 40.000 Ρώσοι στρατιώτες
στην Ουκρανία, παρομοιάζοντας
τις απώλειες στις τάξεις του ρω-
σικού στρατού με εκείνες στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Περισσότερα από 120 παιδιά
έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής,
ενώ η επίθεση του Πούτιν έχει
υποχρεώσει 3,5 εκατομμύρια αν-
θρώπους να γίνουν πρόσφυγες
περνώντας στις γειτονικές χώρες.

Ερείπια και δρόμοι… 
σπαρμένοι με πτώματα 
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Του Κώστα Παππά

Η
Ελλάδα για ακόμη μια φορά
στέκεται στο πλευρό των αν-
θρώπων που εκτοπίστηκαν
από τις πατρογονικές τους

εστίες και η Πολιτεία καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να εντάξει ομαλά
τους Ουκρανούς πρόσφυγες στην ελλη-
νική πραγματικότητα και σε δεύτερο
χρόνο και στην αγορά εργασίας. Πάνω
από 13.000 έφτασαν στη χώρα τις τελευ-
ταίες εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβο-
λή στη χώρα τους. Γυναίκες με παιδιά
και μια βαλίτσα στο χέρι ξεκίνησαν το
μακρινό ταξίδι από την Ουκρανία και
έφτασαν στην Ελλάδα ελπίζοντας σε ένα
καλύτερο μέλλον για τις ίδιες και τα παι-
διά τους.

Για τ ις πρόνοιες που
λαμβάνει η ελληνική Πο-
λιτεία στο θέμα αυτό μίλη-
σε στην «Political» η υφυ-
πουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου, αρμόδια για
την ένταξη, Σοφία Βούλτε-
ψη. Η υφυπουργός δήλω-
σε ότι από τις πρώτες μέ-
ρες του πολέμου έχουν
φτάσει στη χώρα πάνω
από 13.000 εκτοπισθέν-
τες, κυρίως γυναίκες και παιδιά. «Οι πε-
ρισσότεροι φιλοξενούνται από Ουκρα-
νούς συγγενείς και φίλους, από Έλληνες
που τους προσφέρουν κατάλυμα, από
δήμους. Λειτουργούν επίσης τρεις δο-
μές (Σιντική, Σέρρες και Ελευσίνα). Η
διαδικασία που ακολουθείται ορίζεται
από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδη-
γίας του 2001. Στις 28 Μαρτίου θα ενερ-
γοποιηθεί η πλατφόρμα προκαταγραφής
προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβά-
λουν την αίτησή τους ώστε να εκδοθούν
ταυτότητα προσωρινής προστασίας,
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ».

«Το βάρος στην υγεία τους»
Η κυρία Βούλτεψη τόνισε ότι οι περισ-

σότεροι Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν κα-
τευθυνθεί στις χώρες που γειτνιάζουν
με την πατρίδα τους, στην οποία θέλουν
να επιστρέψουν. Στην ερώτηση για τον
αριθμό των προσφύγων από την Ουκρα-
νία που αναμένεται να φτάσουν στην Ελ-
λάδα εξήγησε: «Ο αριθμός των προσφύ-
γων που θα φθάσει τελικά στη δική μας
χώρα εξαρτάται από την έκβαση του πο-
λέμου. Η Ελλάδα πράττει το ανθρωπιστι-
κό της καθήκον και βρισκόμαστε σε στά-
ση αναμονής. Έχουμε με κάθε τρόπο
διακηρύξει πως είμαστε έτοιμοι να προ-
σφέρουμε ασφαλές καταφύγιο», επισή-
μανε χαρακτηριστικά.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου υποστήριξε ότι οι πρόσφυγες θα
λάβουν όλα τα αναγκαία έγγραφα που
προκύπτουν από το καθεστώς προσωρι-
νής προστασίας. «Παράλληλα, λαμβά-
νονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αν-
τιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε
θέματα υγείας με ειδική μέριμνα για τις
εγκυμονούσες, ενώ έχει ήδη αρχίσει η

εκπαιδευτική διαδικασία και καταβάλ-
λονται προσπάθειες για μεταφορά της
ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκείνους
που τη χρειάζονται, όπου και αν βρίσκε-
ται το προσωρινό κατάλυμά τους. Βρι-
σκόμαστε σε στενή συνεργασία με την
πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα και
προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε
όλα τα αιτήματα», τόνισε η υφυπουργός.
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«Ασφαλές καταφύγιο για
τους Ουκρανούς η Ελλάδα»

Ειδική αναφορά πραγματοποίησε η υφυπουργός Μετανάστευσης στην
εργασιακή ένταξη των προσφύγων από την Ουκρανία, αφού πρώτα χαρ-
τογραφηθούν οι επαγγελματικές τους δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα
τόνισε: «Η ευρωπαϊκή οδηγία παρέχει στους Ουκρανούς πρόσφυγες
πλήρη δικαιώματα για εργασία. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια πολύ ιδιαί-
τερη κατάσταση, ο πόλεμος συνεχίζεται και οι άνδρες παραμένουν στην
Ουκρανία υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους. Οι γυναίκες έδωσαν και
δίνουν τον δικό τους πόλεμο σώζοντας τη νέα γενιά. Αυτήν τη στιγμή
αγωνιούν για την τύχη των ανδρών τους, των αδελφών τους, των πατερά-
δων τους, των γιων τους. Και αυτό που περισσότερο χρειάζονται είναι
προστασία και ψυχική ηρεμία». 
Η κυρία Βούλτεψη σημείωσε ακόμη ότι αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν πολ-
λά μέχρι να φτάσουν έως εδώ και πρόσθεσε σχετικά με τα πρώτα βήματα ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία τα
εξής: «Φυσικά θα διευκολύνουμε την απασχόληση και την ένταξή τους όταν αισθανθούν έτοιμες. Αλλά αυτή είναι
συζήτηση της επόμενης μέρας και αφού χαρτογραφηθούν επαγγέλματα και δεξιότητες. Είναι σημαντικό να αντιμε-
τωπίζουμε αυτούς τους ευάλωτους ανθρώπους με σεβασμό στις άμεσες και επείγουσες ανάγκες τους».

«Οι γυναίκες... πολεμούν σώζοντας τη νέα γενιά»

Η υφυπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη
υποστηρίζει ότι ήρθαν πάνω
από 13.000 πρόσφυγες, μετά τη
ρωσική εισβολή
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Θεοδωρικάκος: 
«Απελευθερώνουμε
την ΕΛΑΣ από 
τη γραφειοκρατία»

Στις «σημαντικές μεταρρυθμίσεις
που πραγματοποιούνται για τον εκ-
συγχρονισμό του αστυνομικού σώμα-
τος και τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυ-
ναμικού του» αναφέρθηκε ο Τάκης
Θεοδωρικάκος κατά την ομιλία του
στην Παλαιά Βουλή, όπου εκπροσώ-
πησε τον πρωθυπουργό σε εκδήλωση
για την παρουσίαση του τόμου της
ιστορίας της Ελληνικής Αστυνομίας
από την Επανάσταση του 1821 έως τις
μέρες μας. Ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη αναφέρθηκε στην εκτετα-
μένη ψηφιοποίηση υπηρεσιών, στην
απλούστευση διαδικασιών και στην
αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαί-
δευσης, τονίζοντας ότι «απελευθερώ-
νουμε δυνάμεις από γραφειοκρατικά
πάρεργα ώστε ο αστυνομικός να μπο-
ρεί να είναι δίπλα στον πολίτη και να
ενισχύει το αίσθημα ασφάλειάς του».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε
στη μετεξέλιξη του ρόλου της Ελληνι-
κής Αστυνομίας από την ίδρυσή της
μέχρι σήμερα και επεσήμανε πως στη
σύγχρονη Ελλάδα η ΕΛΑΣ αποτελεί
τον θεσμό στον οποίο η Πολιτεία έχει
εμπιστευτεί το μέγιστο αγαθό της
ασφάλειας. «Η ΕΛΑΣ διαδραματίζει
πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνική συ-
νοχή, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρό-
νια που αντιμετωπίζουμε μεγάλες και
πρωτοφανείς δοκιμασίες. Εργαζόμα-
στε με όραμα και σχέδιο για την Ελλη-
νική Αστυνομία», τόνισε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε:
«Κάθε μέρα με σκληρή προσπάθεια
κερδίζουμε το στοίχημα της εμπιστο-
σύνης με την κοινωνία».

Θηλιά στον λαιμό 
οι τύψεις για 
τον δολοφόνο 
του 7χρονου Ανδρέα
Ο «άγραφος νόμος των φυλακών»
για τους παιδοκτόνους που τους θέ-
λει είτε να δίνουν τέλος οι ίδιοι στη
ζωή τους είτε να δεινοπαθούν από
τους συγκρατούμενούς τους φαίνε-
ται ότι λειτούργησε ακόμη μια φορά.
Ο 33χρονος Πολωνός, ο οποίος πριν
από πέντε χρόνια σκότωσε τον 7χρο-
νο γιο της συντρόφου του, βρέθηκε
νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στο
κελί του στις φυλακές Κέρκυρας.
Χρησιμοποιώντας ένα σεντόνι για
θηλιά κρεμάστηκε από το κρεβάτι
που υπήρχε στον χώρο μόλις ένα μή-
να μετά τον εγκλεισμό του. Όλα τα
στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία, αν και
ο 33χρονος δεν άφησε πίσω του κά-
ποιο σημείωμα που να εξηγεί τους
λόγους που προχώρησε στο απονε-
νοημένο διάβημα. Πρόκειται για τον
«πρωταγωνιστή» της παιδοκτονίας
που η αποκάλυψή της συγκλόνισε
την Ελλάδα, καθώς με τη σύντροφό
του για πέντε χρόνια κρατούσαν
κρυφή τη δολοφονία του 7χρονου
Ανδρέα, κρύβοντας αρχικά τη σορό
του παιδιού και στη συνέχεια τα οστά
του σε έναν εργαλειοφόρο. 

Παπ.

Η
προσμονή και η αγωνία όλων να
δοθούν απαντήσεις για το θρίλερ
της Πάτρας έχουν κορυφωθεί.
Ωστόσο, η έρευνα του Τμήματος

Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής -κινεί την
όλη προανακριτική διαδικασία- χρειάζεται
ακόμη λίγο χρόνο και κάποια επιπλέον
στοιχεία προτού προκύψουν ουσιαστικές
εξελίξεις.

Έμπειρος αξιωματικός της ΕΛΑΣ σχολία-
ζε στην «Political» ότι «πράγματι η έρευνα
των συναδέλφων της Ασφάλειας έχει μπει
στην τελική ευθεία. Και πράγματι πλέον
υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση. Όμως,
δεν πρέπει κανείς να λησμονεί ότι είναι άλ-
λο πράγμα οι ενδείξεις και άλλο οι αποδεί-
ξεις που θα “δέσουν” μια δικογραφία προ-
τού αυτή σταλεί στον εισαγγελέα. Για αυτό
και μπορεί η κοινή γνώμη και οι πολίτες να
πιέζουν για “απαντήσεις εδώ και τώρα”,
όμως τα αστυνομικά όργανα που είναι επι-
φορτισμένα με τη διερεύνηση της πρωτο-
φανούς υπόθεσης πρέπει να κρατήσουν
“κλειστά αυτιά” και να προχωρήσουν όπως
οι ίδιοι γνωρίζουν».

Αυτό καθώς τα τελευταία 24ωρα καλλιερ-
γείται ένα κλίμα για εντάλματα βίαιης προσα-
γωγής και συλλήψεις μέχρι την 25η Μαρτίου,
κάτι που αφενός δεν προαναγγέλλεται, αφε-
τέρου είναι μάλλον πρόωρο, καθώς ακόμη
δεν έχουν καταθέσει οι δύο πιο βασικοί μάρ-
τυρες της υπόθεσης: οι γονείς των τριών κορι-
τσιών που απεβίωσαν μέσα σε λιγότερο από
τρία χρόνια.

Όπως έγραψε και στο προηγούμενο φύλλο
της η «Political», το βάρος της έρευνας (αστυ-
νομικοί και ιατροδικαστές υπό τον Νίκο Κα-
ρακούκη) έχει πέσει τις τελευταίες μέρες

στην 9χρονη Τζωρτζίνα, αφού πιστεύουν πως
θα δώσει «απαντήσεις» και για τις δύο αδερ-
φές της, τη Μαλένα και την Ίριδα. Το σίγουρο
αυτήν τη στιγμή είναι πως υπάρχουν ισχυρές
ενδείξεις έως και υποψίες για το τι ακριβώς
έχει συμβεί...

«Σταματήστε να με θεωρείτε ένοχη»
Για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της Ελλη-

νικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας Γρηγόρης
Λέων έκανε μια στοχευμένη τοποθέτηση: «Αν
οι θάνατοι ήταν φυσιολογικοί, θα λέγαμε
“αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια”. Τώρα
διερευνάται και η εγκληματική ενέργεια. Άρα
όλα είναι πιθανά. 

Δεν αποκλείεται η έρευνα του Τμήματος
Ανθρωποκτονιών να μας εκπλήξει και να
έχουν γρήγορο αποτέλεσμα». Την ίδια ώρα, η
μητέρα των κοριτσιών επανεμφανίστηκε στα
Μέσα και δήλωσε σε τοπική εφημερίδα της
Πελοποννήσου: «Σε όσους με θεωρούν ένοχη
θα έλεγα σταματήστε το θέμα. Σταματήστε.
Έχετε άδικο. Θα το δείτε στην πορεία ότι έχετε
άδικο...».

Υποψίες, ενδείξεις
και πρόωρες φήμες
για... συλλήψεις

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών
για το θρίλερ με τα τρία νεκρά 
παιδιά από την Πάτρα

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια ενός 31χρονου σεσημα-
σμένου για πληθώρα αδικημάτων πέρασε μια 18χρονη
κοπέλα που επιχείρησε να εργαστεί ως νταντά ενός ανή-
λικου αγοριού, απαντώντας αγγελία στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για προσφορά εργασίας. Όλα συνέβησαν το
απόγευμα της Κυριακής (20/3), όταν η 18χρονη -έπειτα
από διαδικτυακή συνομιλία- συμφώνησε να συναντήσει
τον 31χρονο στο σπίτι που υποτίθεται ότι διέμενε με την
οικογένειά του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τίποτα όμως δεν
ήταν όπως φαινόταν...

Στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς της Ασφάλει-
ας Βορειοανατολικής Αττικής η 18χρονη ανέφερε ότι πή-
γε στο σπίτι που της υπέδειξε ο 31χρονος και αρχικά κά-
θισαν στο σαλόνι όπου συζήτησαν για τη δουλειά. Καθ’
όλη τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο άνδρας υποκρινό-

ταν ότι μιλάει στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του που υποτί-
θεται ότι ερχόταν στο σπίτι με το παιδί τους ώστε η νεαρή
κοπέλα να νιώθει άνετα για το γεγονός ότι ήταν μόνοι
τους. Κάποια στιγμή με πρόφαση την επίδειξη του παιδι-
κού υπνοδωματίου την οδήγησε σε άλλο δωμάτιο και
εκεί με την απειλή μαχαιριού την εξανάγκασε να βγάλει

τα ρούχα της και τη βίασε. Όταν ολοκλήρωσε τις πράξεις
του αποχώρησε τρέχοντας, αφού πρώτα απείλησε εκ νέ-
ου την κοπέλα να μη φύγει εκείνη πρώτη από το διαμέρι-
σμα. Από την έρευνα της ΕΛΑΣ βρέθηκαν βίντεο από πα-
ρακείμενα καταστήματα που δείχνουν τον 31χρονο να
φεύγει τρέχοντας από την πολυκατοικία και να χάνεται
στα γύρω στενά. 

Η 18χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία
και έδωσε αμέσως το προφίλ του 31χρονου στο Face-
book, με τους αστυνομικούς της ΥΑΒ/ΑΑ να τον εντοπί-
ζουν και να τον συλλαμβάνουν στον Πειραιά το απόγευμα
της Τρίτης (22/3). Η κοπέλα μεταφέρθηκε στην Ιατροδι-
καστική Υπηρεσία Αθηνών και, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, τα ευρήματα της εξέτασης υποδηλώνουν βιασμό.

Κώστας Παπαδόπουλος 

Νέα Φιλαδέλφεια: Προσέλαβε από αγγελία 18χρονη νταντά και τη βίασε

Συνέλαβαν και 
ξαναφόρεσαν... 
βραχιολάκια 
στον Β. Δημάκη

Μόλις έξι μέρες διήρκεσε η «ελευθε-
ρία» του Βασίλη Δημάκη, ο οποίος το
μεσημέρι της 17ης Μαρτίου παραβίασε
τους όρους της εκπαιδευτικής άδειας
που είχε πάρει από τις φυλακές Κορυ-
δαλλού σπάζοντας το ηλεκτρονικό
«βραχιολάκι» εντοπισμού που φορού-
σε. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία από
την πρώτη στιγμή έστρεψε τις έρευνες
σε συγκεκριμένα μέρη και πρόσωπα
και έτσι το μεσημέρι της Τετάρτης τον
εντόπισε σε ένα διαμέρισμα στην οδό
Αλικαρνασσού στον Πειραιά και έπειτα
από επιχείρηση από κοινού με άλλες
αστυνομικές υπηρεσίες τού πέρασε
χειροπέδες. Ο 43χρονος επονομαζόμε-
νος «ληστής με το Καλάζνικοφ» (έχει
καταδικαστεί σε 44 έτη κάθειρξης για
ληστείες, οπλοκατοχή κ.ά.) κρυβόταν
στο διαμέρισμα μιας γυναίκας από την
Αλβανία, σε βάρος της οποίας αναμένε-
ται να ασκηθεί δίωξη για υπόθαλψη. Ο
ίδιος με κείμενό του υποστήριζε ότι
έσπασε το «βραχιολάκι» για να κατα-
δείξει τα κακώς κείμενα του σωφρονι-
στικού συστήματος.

Παπ.

του Κώστα Καντούρη

«O
ταν προσπαθώ να κάνω μια
καινούργια αρχή έρχεται
αυτό το βίντεο και βρίσκο-
μαι πάλι στο μηδέν. Με

έχουν στοχοποιήσει. Έκανα απόπειρα αυτο-
κτονίας, καταστράφηκα». Μια 34χρονη
πρώην μουσικός προσπαθεί να μαζέψει τα
κομμάτια της. Εδώ και λίγα χρόνια ένα βίντεο
με προσωπικές ευαίσθητες στιγμές της
«ανέβηκε» με ψεύτικο προφίλ της σε ιστο-
σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.
Ήταν φανερά εκδίκηση.

Η γυναίκα, η οποία προσπαθεί να φτιάξει
τη ζωή της, όμως μπροστά της συναντά διαρ-
κώς αυτό το βίντεο, είναι ένα από τα δεκάδες
θύματα της αποκαλούμενης εκδικητικής
πορνογραφίας. 

Είναι πλέον κακούργημα
Οι υποθέσεις τους περνούν καθημερινά

από τα ακροατήρια των Πλημμελειοδικείων,
όπου κατηγορούμενοι παραπέμπονται ότι
διακίνησαν τα βίντεο αντιμετωπίζοντας το
αδίκημα της παραβίασης ευαίσθητων προ-
σωπικών δεδομένων. Το τελευταίο διάστημα
και ειδικά μετά την υπόθεση Παναγιωτόπου-
λου τα δικαστήρια αποφασίζουν ότι σκοπός
του κατηγορούμενου ήταν η εκδίκηση του
θύματος, η πρόκληση βλάβης και παραπέμ-
πουν την εκδίκαση στα Κακουργιοδικεία.

«Βλέπουμε ότι υποθέσεις με τις συγκε-
κριμένες πράξεις προσπαθούν να το κάνουν
κακούργημα, αν και υπάρχουν αντίθετες

γνώμες. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι οι
γυναίκες αυτές εξαφανίζονται ως προσωπι-
κότητες και οντότητες με αυτό το αδίκημα.
Για αυτό πρέπει να είναι ένα κατεξοχήν κα-
κουργηματικό αδίκημα». Η Θεανώ Παπα-
κωνσταντίνου ήταν συνήγορος Πολιτικής
Αγωγής σε μια 53χρονη, η οποία έπεσε επί-
σης θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και
εξετάστηκε πριν από λίγο καιρό από το Τρι-
μελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Εί-
δε από κοντά ότι η εντολέας της έχει κατα-
στραφεί, όπως μετέφερε στην «Political».

Πηγαίνει σε ψυχολόγο
Είναι ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας που

επισκέπτεται ψυχολόγο και ακολουθεί φαρ-
μακευτική αγωγή. «Περπατώ στον δρόμο και
νομίζω ότι όλοι μιλούν για εμένα», είπε η γυ-
ναίκα στο δικαστήριο. Και σε αυτή την υπό-
θεση αποφασίστηκε να παραπεμφθεί και να
δικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουρ-
γημάτων. Όπως και λίγες μέρες νωρίτερα με

την υπόθεση της μουσικού. «Επί της ουσίας
αυτή η γυναίκα δεν θα το ξεπεράσει ποτέ,
βρίσκεται υπό ψυχιατρική παρακολούθηση.
Ακόμη και από το χωριό της να φύγει, από τη
Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα, θα το κουβα-
λάει μαζί της. Το κακό αυτό είναι χωρίς επι-
στροφή, είναι ένα τετελεσμένο αδίκημα που
δεν διορθώνεται», σημείωσε η κυρία Παπα-
κωνσταντίνου. «Εγώ πήγαινα να δικάσω με
βαριά καρδιά γνωρίζοντας ότι είναι πλημμέ-
λημα», κατέληξε. 

Revenge porn με κορίτσια
της διπλανής πόρτας… 

Σε απόγνωση τα θύματα 
με τη δημοσιοποίηση 
της προσωπικής τους ζωής:
«Έκανα απόπειρα 
αυτοκτονίας, καταστράφηκα»



Π
ροχωρά η επιχείρηση αποκλι-
μάκωσης των μέτρων, καθώς
στη χθεσινή συνεδρίασή της η
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

του υπουργείου Υγείας εισηγήθηκε ομό-
φωνα τη μείωση του αριθμού των τεστ στα
οποία υποβάλλονται εβδομαδιαίως μαθη-
τές και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, κα-
θώς και την αύξηση πληρότητας στα γήπε-
δα στο 100%. Οι μαθητές και οι εμβολια-
σμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν πλέον
ένα self test την εβδομάδα.

Η εισήγηση της Επιτροπής έγινε αποδεκτή
από την κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα
διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.

Επίσης, την αναστολή του μέτρου του διοι-
κητικού προστίμου των 100 ευρώ στους
ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών ανακοίνω-
σε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Συγ-
κεκριμένα είπε: «Από τις 15 Απριλίου θα ανα-
σταλεί το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους
άνω των 60 ετών που παραμένουν ανεμβο-
λίαστοι. Θα εισπραχθεί το ποσό έως τα 300
ευρώ που αντιστοιχεί μέχρι τις 15 Απριλίου.
Το μέτρο θα επανεξεταστεί τον Σεπτέμβριο,
άρα τελεί σε αναστολή για τους υπόλοιπους
μήνες. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει η Επιτροπή
των Εμπειρογνωμόνων, όπου θα παρουσια-
στεί το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για
την αποκλιμάκωση των μέτρων και τον χρόνο
αποκλιμάκωσης αυτών, που αφορούν τα
τεστ, την είσοδο στους κλειστούς χώρους και
την ανάγκη να υπάρχει πιστοποιητικό, προ-
κειμένου να εισερχόμαστε σε χώρους. Βάσει
των αποφάσεων της επιτροπής θα ληφθούν
και οι αποφάσεις της κυβέρνησης».

Δεν εξετάζεται 4η δόση
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα

Γκάγκα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τε-
τάρτης, αναφερόμενη στον εμβολιασμό, ση-
μείωσε πως το καλοκαίρι οι ανεμβολίαστοι
άνω των 60 δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν

το διοικητικό πρόστιμο. Απαντώντας σε ερώ-
τηση για το πότε θα εφαρμοστεί το εν λόγω
μέτρο, είπε, «θα δούμε, πιθανότατα από τον
επόμενο μήνα». Πρόσθεσε πως, αν τα κρού-
σματα κορονοϊού μειωθούν σε 200 με 300
την ημέρα, τότε μπορεί να υπάρξει μια μεγα-
λύτερη απελευθέρωση, αλλά ακόμη δεν εί-
μαστε εκεί. Για την τέταρτη δόση η κυρία
Γκάγκα ανέφερε ότι δεν εξετάζεται να χορη-
γηθεί παρά μόνο σε κάποιες κατηγορίες ανο-
σοκατεσταλμένων ατόμων.

«Ο ιός κρύβει κι άλλες εκπλήξεις»
Εντωμεταξύ, ανησυχία προκαλεί η νέα αύ-

ξηση κρουσμάτων και στη χώρα μας, καθώς
ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 23.106 κρούσματα,
53 θανάτους και 338 διασωληνωμένους.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο ιός «κρύβει νέες
εκπλήξεις» κάνοντας έκκληση σε όλους να
είμαστε προσεκτικοί. 

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζα-
νάκης μίλησε στο Mega για την πορεία της
πανδημίας και τα εμβόλια, ενώ αναφέρθηκε
και στην ανησυχία μετά την ανακοίνωση του
ΠΟΥ για την αύξηση των κρουσμάτων λόγω
της μετάλλαξης Όμικρον.

«Η κάθε χώρα θα δει το επιδημιολογικό
της περιβάλλον, την εμβολιαστική της κάλυ-
ψη, τους σκληρούς δείκτες και θα πράξει
αναλόγως. Ο ιός κρύβει κι άλλες εκπλήξεις,
ελπίζω να μην πάρουμε μέτρα σκληρά όπως
τον προηγούμενο καιρό. Στην Κρήτη έχουμε
διπλάσιο επιδημιολογικό φορτίο σε σχέση
με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε κρούσμα-
τα και σε εμβολιασμένους, το περνούν ήπια
στο σπίτι τους. Μπορεί ο αριθμός των κρου-
σμάτων να είναι προβληματικός, τα νούμερα
όμως στο ΕΣΥ δεν θεωρούνται προβληματι-
κή εικόνα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ.
Τζανάκης.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη
από την πλευρά της επισήμανε ότι η επιτροπή
πρέπει να πάει βήμα βήμα, καθώς η άρση της
υποχρέωσης της μάσκας σε συνδυασμό με
την Καθαρά Δευτέρα οδήγησε σε αύξηση
των κρουσμάτων. Έκκληση για εμβολιασμό
ιδιαίτερα στους άνω των 60 ετών και με υπο-
κείμενα νοσήματα, απηύθυνε η πρόεδρος
της ΕΙΝΑΠ. Μεταξύ άλλων μιλώντας στο
ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να
πάει στις παρελάσεις, προσθέτοντας ότι το
Πάσχα φέτος θα είναι καλύτερο.
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Φωνές από φοιτητές σε Πάτρα και Κρήτη για τα επαγγελματικά δικαιώματά τους
Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες φοιτητές αλλά και

απόφοιτοι τμημάτων των Πανεπιστημίων Πατρών και
Κρήτης που δεν έχουν ακόμα κατοχυρωθεί πλήρως τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα η Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πατρών,
με έδρα το Μεσολόγγι, πρώην ΤΕΙ Γεωπονίας που ανωτα-
τοποιήθηκε, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Επιστήμης των
Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Μέχρι σήμερα, οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών δεν
έχουν ενταχθεί σε κανέναν κλάδο του Εθνικού Προσον-
τολογίου, ώστε να αποκτήσουν προσόν διορισμού μονί-
μου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου σε θέσεις δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προ-
σώπων δημόσιου δικαίου, σε αντίθεση με τους αποφοί-
τους άλλων τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν δικαίωμα συμμε-
τοχής σε κανέναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, συμπεριλαμβα-
νομένων των διαγωνισμών που αφορούν τη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση. Δεν έχουν, επίσης, δικαίωμα να απα-
σχοληθούν ως εκπαιδευτικοί σε φροντιστήρια ή φορείς
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης.

Το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει άμεσα να προχωρή-
σει σε ρύθμιση με την οποία θα εντάσσονται τα πτυχία των
σχολών αυτών σε κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

ώστε να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα οι κάτο-
χοί τους. Το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο ενόψει των
πανελλαδικών εξετάσεων, που βρίσκονται προ των πυ-
λών, και των επιλογών των υποψηφίων στο μηχανογρα-
φικό δελτίο αλλά και επικείμενων συγχωνεύσεων και κα-
ταργήσεων πανεπιστημιακών τμημάτων με το νομοσχέ-
διο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δεδομένου ότι οι
σχετικές αποφάσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το 2023, χι-
λιάδες επιτυχόντες των φετινών πανελλαδικών θα εισαχ-
θούν σε τμήματα που θα συγχωνευθούν ή θα καταργη-
θούν και θα πρέπει στον δεύτερο μόλις χρόνο των σπου-
δών τους να μετακινηθούν σε άλλο τμήμα. 

Εύη Πανταζοπούλου

Δόθηκε το «πράσινο φως» 
για 100% πληρότητα στους
αθλητικούς χώρους -
Καταργείται από 15 Απριλίου 
το πρόστιμο των 100 ευρώ
στους ανεμβολίαστους 
άνω των 60 ετών

Λιγότερα τεστ σε σχολεία
και… γεμάτα γήπεδα



Σ
τα 32 χρόνια της ορειβατικής
του ζωής ο Αντώνης Συκάρης
έχει ανέβει με επιτυχία 169 κο-
ρυφές στο εξωτερικό και έχει

πραγματοποιήσει 65 ορειβατικές αποστο-
λές σε 18 χώρες του κόσμου. Είναι ο μόνος
Έλληνας που έχει σκαρφαλώσει 5 από τις
14 κορυφές άνω των 8.000 μ. (Grand
Slam), ενώ έχει σκαρφαλώσει 63 κορυ-
φές πάνω από τα 4.000 μ. στις Άλπεις.

Σήμερα Πέμπτη ξεκινά για την κατάκτη-
ση της κορυφής του Νταουλαγκίρι ύψους
8.167 μ. στο Νεπάλ. Πρόκειται για την 8η
υψηλότερη κορυφή του κόσμου, που οι
Έλληνες ορειβάτες αποκαλούν «βουνό
των Ελλήνων», αφού έχουν γίνει συνολικά
μέχρι σήμερα πέντε ελληνικές προσπά-
θειες χωρίς επιτυχία. Σήμερα στα 59 του
χρόνια και παππούς της μικρής Ίριδας,
δηλώνει στην «Political» πιο δυνατός από
ποτέ για να φτάσει στις δικές του κορυφές
και εκεί να σηκώσει υπερήφανα την ελλη-
νική σημαία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντώνης Συκάρης
επισήμανε: «Δραστηριοποιούμαι 32 χρόνια
με την ορειβασία ανελλιπώς. Έχω κάνει 65
ορειβατικές αποστολές. Είναι ένας τρόπος
ζωής για εμένα η ορειβασία, μου δίνει χαρά
και με γεμίζει ευτυχία. Είναι μια πράξη δη-
μιουργίας. Έχω ήδη πέντε πετυχημένες
αποστολές σε αναβάσεις πάνω από τα 8.000
μέτρα, έχω προσπαθήσει 10 φορές σε απο-
στολές 8.000 μέτρων». 

«Όταν κινδύνευσα...»
«Πέρυσι σε μια διεθνή αποστολή στην

οποία συμμετείχαμε 22 ορειβάτες έχασαν
τη ζωή τους δύο ορειβάτες από πτώσεις

και άλλοι τρεις δεν γύρισαν ποτέ στη δια-
δρομή προς την κορυφή. Εγώ σταμάτησα
γιατί έπαθα κρυοπαγήματα στα πόδια μου
από τις θερμοκρασίες των -42 βαθμών.
Αυτό έγινε σε διαδρομή στο Πακιστάν σε
αποστολή για κορυφή 8.611 μέτρων», το-
νίζει και προσθέτει: «Υπήρξαν και άλλες
στιγμές που κινδύνευσα στη ζωή μου,
όπως στις Άλπεις το 2015, όταν εγκλωβι-
στήκαμε από την κακοκαιρία και υπήρχε
μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή μας, ή στο
βουνό Κουνκούρ στην Κίνα το 1992. Η
ορειβασία εγκυμονεί κινδύνους, όμως
προσφέρει απίστευτη χαρά διότι είναι ένα
σπορ που σε βοηθάει να υπερνικήσεις όχι
μόνο τα στοιχεία της φύσης αλλά και τον
ίδιο σου τον εαυτό».

«Μην εγκαταλείψεις τα όνειρά σου»
Στη συνέχεια ο Αντώνης Συκάρης μιλάει

για τους στόχους που θέτει από εδώ και
πέρα, στόχοι που αν επιτευχθούν θα του
δώσουν μια θέση στο πάνθεον των θρύ-
λων της παγκόσμιας ορειβασίας: «Είμαι
59 ετών, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέ-
μα ορίου ηλικίας, γιατί το σημαντικότερο
είναι το μυαλό να παράγει τη διάθεση.
Όταν αγαπάς κάτι πολύ, το μυαλό παράγει
διάθεση για αυτό που κάνεις. Πιστεύω ότι
όταν το πνεύμα είναι πρόθυμο η σαρξ δεν
είναι ασθενής αλλά ακολουθεί», επιση-
μαίνει με νόημα και τονίζει: «Νιώθω πολύ
δυνατός και ακμαίος και δεν νιώθω να
υπάρχει κάτι που να με εμποδίζει. Ο στό-
χος μου είναι να ανέβω και τις 14 κορυφές
πάνω από τα 8.000 μ. Είναι κάτι το οποίο
κανείς Έλληνας δεν έχει πετύχει. Αν γίνει
πραγματικότητα το σχέδιό μου να κατα-
κτήσω άλλες εννέα κορυφές, θα είναι κάτι
που δεν έχει πετύχει κανείς άνθρωπος
άνω των 55 ετών. Οι 41 άνδρες και δύο γυ-
ναίκες που έχουν πετύχει αυτό τον στόχο
το έχουν καταφέρει σε μικρότερη ηλικία
από τη δική μου. Παράλληλα, προσπαθώ

να πετύχω και τον άλλο μου στόχο, να ανέ-
βω 82 κορυφές πάνω από τα 4.000 μέτρα.
Έχω σκαρφαλώσει ήδη σε 63 κορυφές. Το
σλόγκαν μου είναι “μην εγκαταλείψεις τα
όνειρά σου, κάποια στιγμή θα πραγματο-
ποιηθούν”».

«Είμαι υπερήφανος για τη χώρα μου»
Ο Έλληνας υπερορειβάτης δεν διστάζει

να εκφράσει την αγάπη του για την Ελλάδα
και να τονίσει το εθνικό χρώμα των απο-
στολών του: «Όλα αυτά θα πει κάποιος ότι
γίνονται από προσωπικά όνειρα. Όμως,
είναι πραγματικότητα ότι εκεί πάνω πρε-
σβεύεις ένα έθνος, μια χώρα και θέλεις
για έναν ακόμη πολύ μεγαλύτερο λόγο
από τα προσωπικά σου να το καταφέρεις
για την Ελλάδα. Είμαι υπερήφανος που εί-
μαι Έλληνας, θέλω η χώρα μας να ακου-
στεί και στην ορειβασία. Θέλω με αφορμή
αυτήν τη συζήτηση να ευχαριστήσω τον

κόσμο που στέκεται κοντά μου στις προ-
σπάθειες αυτές. Ακολουθούν λοιπόν τα
βουνά Νταουλαγκίρι και Μακαλού, πάνω
από τα 8.000 μ. και τα δύο».

Σε ερώτηση της «Political» για τη ση-
μαντικότερη προσωπική του στιγμή στην
ορειβασία απαντά: «Ήταν στο Έβερεστ το
2017, όπου έφτασα στην υψηλότερη κο-
ρυφή του κόσμου, 8.848 μ., ένα όνειρο
πολλών ετών που δεν είχα καταφέρει και
το μοιράστηκα με τον φίλο μου τον Μάικ
Ευμορφίδη. Μαζί έχουμε κάνει υπέροχα
πράγματα και στα βουνά και στη ζωή».

Ο Αντώνης Συκάρης ξεκινά
σήμερα για την κατάκτηση της
κορυφής του Νταουλαγκίρι
ύψους 8.167 μ. στο Νεπάλ

Ο  Έλληνας
υπερορειβάτης
που βάζει όριο
τον... ουρανό 

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
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Λευκάδα

Το Νυδρί αποκτά τον δικό του
χώρο πολιτισμού

Τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Επανά-
χρηση Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νυδριού & Δημιουργία
Πολιτιστικού Κέντρου Νυδριού - Πολυχώρος Νταίρπφελντ»,
προϋπολογισμού 291.000 ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Λευκάδας. Η κάλυψη του προϋπολογισμού
θα γίνει από ιδίους πόρους κατά το ποσό των 112.657 ευρώ, ενώ
το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από την πρόσκληση «Αστική
αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγί-
ου» του Πράσινου Ταμείου του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Το έργο προβλέπει ανάπλαση του παλαιού Δημοτι-
κού Σχολείου Νυδρίου, που χτίστηκε τον μεσοπόλεμο και χρη-
σιμοποιήθηκε κατά καιρούς ως ιατρείο και χώρος συνεδριά-
σεων, και τη μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο.

ΠΟΠ-ΟΤΑ

Ζητά νέα Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας και αυξήσεις μισθών

Την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με
παράλληλη αύξηση μισθών και επαναφορά του 13ου και
14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, καθώς και την τακτοποί-
ηση των καθαριστριών, ζητά με ανακοίνωσή της η ΠΟΠ-ΟΤΑ.
Προς τούτο, η διοίκηση αποφάσισε τη συμμετοχή της ομο-
σπονδίας στην 24ωρη απεργία που κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η
ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 6 Απριλίου, με ταυτόχρονες συγκεν-
τρώσεις σε Αθήνα και σε επαρχιακές πόλεις.

Τα τοπικά προϊόντα, το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και οι πολι-

τισμικές αξίες των Πρεσπών παρουσιάστηκαν στην Αθήνα, σε

εκδήλωση που έγινε στον πεζόδρομο της Κοραή, στο κέντρο της

πρωτεύουσας. Τα χάλκινα της φημισμένης Μπάντας της Φλώρι-

νας έδωσαν τον τόνο της εκδήλωσης και οι χορευτές του πολιτι-

στικού συλλόγου «Λυγκηστές» μετέδωσαν το κέφι, ενώ η ζεστή

φασολάδα και οι γίγαντες φούρνου ήταν οι καλύτεροι πρεσβευ-

τές των τοπικών προϊόντων των Πρεσπών. Στόχος της εκδήλω-

σης ήταν η τουριστική προβολή της όμορφης ακριτικής περιο-

χής και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διασυνοριακού έρ-

γου HOLYWATER που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Inter-

reg, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Πρεσπών και εταίρους τον

Δήμο Ρέσεν, το Μουσείο Bitola, την Εφορεία Αρχαιοτήτων

Φλώρινας και την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. Προσκεκλη-

μένοι του δημάρχου Πρεσπών Παναγιώτη Πασχαλίδη ήταν πολι-

τικοί και αυτοδιοικητικοί της περιοχής.

Βόιο

Κονδύλι 4,3 εκατ. 
για οδικές
προσβάσεις σε
επιχειρήσεις 
Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας το σχέδιο και οι όροι της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
περιφέρειας και Δήμου Βοΐου για την
υλοποίηση του έργου «Οδικές προ-
σβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογε-
νούς τομέα Δήμου Βοΐου ΠΕ Κοζά-
νης». Την εισήγηση έκανε η οικεία
αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατε-
ρίνα Δαδαμόγια, ενώ το έργο προϋπο-
λογισμού 5,1 εκατ. ευρώ συγχρημα-
τοδοτείται από τον Δήμο Βοΐου. Αντι-
κείμενο του έργου είναι η ασφαλτό-
στρωση και χαλικόστρωση 122 οδών
εντός των ορίων του Δήμου Βοΐου,
ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση
σε 216 επιχειρήσεις.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Έργα 9 εκατ. για αναβάθμιση 
του λιμανιού Βόλου

Την αναβάθμιση του λιμανιού του Βόλου προωθεί η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας με έργα συνολικού προϋπολογισμού 9
εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Τα έργα
προβλέπουν την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήμα-
τος ασφαλείας ISPS, προμήθεια και εγκατάσταση αυτοκι-
νούμενου γερανού, προμήθεια μηχανήματος διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων και έργα διακίνησης παλαιοσιδή-
ρου (scrap) με μεταφορά από τον προβλήτα Νο 1 στον προ-
βλήτα Νο 3 για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων. «Σε συνδυασμό με την κατασκευή της νέας Ιχθυό-
σκαλας και της σύνδεσης του λιμανιού με την Εθνική οδό
που βοήθησε στην αποσυμφόρηση της πόλης από βαρέα
οχήματα, στηρίζουμε το λιμάνι του Βόλου με απτά και με-
τρήσιμα αποτελέσματα. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας το λιμάνι του Βόλου είναι μεγά-
λης στρατηγικής σημασίας. Αποτελεί πύλη εισόδου, πύλη
ανάπτυξης και προοπτικής για το μέλλον», δήλωσε ο περι-
φερειάρχης Κώστας Αγοραστός.
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Μ
εγάλη συγκέντρωση για το ακίνη-
το ΕΟΜΜΕΧ πραγματοποίησε την
προηγούμενη Δευτέρα ο Δήμος

Μοσχάτου-Ταύρου σε ιδιαίτερα θερμή
ατμόσφαιρα, με ένα και μοναδικό σύνθημα:
«Όχι στην εκποίηση, ναι στην παραχώρηση
του ακινήτου στον δήμο». Είχε προηγηθεί
το πρωί της ίδιας μέρας συνάντηση του δη-
μάρχου Ανδρέα Ευθυμίου και μελών της
Διαπαραταξιακής Επιτροπής στη Βουλή με
εκπροσώπους των κομμάτων. Στη συγκέν-
τρωση έξω από το κτίριο του πρώην ΕΟΜ-
ΜΕΧ συμμετείχαν σύσσωμο το Δημοτικό
Συμβούλιο και εκπρόσωποι από τα Κοινοτι-
κά Συμβούλια και πολλοί βουλευτές όλων
των κομμάτων.

Στην ομιλία του ο κ. Ευθυμίου έκανε σα-
φές ότι «οι πρώην αποθήκες ΕΟΜΜΕΧ συ-
νιστούν δημόσιο χώρο, γιατί συγκροτούν

ένα εμβληματικό σημείο. Το ακίνητο αυτό
αποτελεί ένα σημαντικό τοπόσημο για την
πόλη μας». Όσον αφορά τη διεκδίκηση
από πλευράς δήμου τόνισε: «Διεκδικούμε
μετά την άμεση ανάκληση της απόφασης
του ΤΑΙΠΕΔ, τη συνεδρίαση του ΚΟΙΣΥΠ
για να τροποποιήσει τις αποφάσεις που
έλαβε το 2019 και την ανάληψη νομοθετι-
κής πρωτοβουλίας για την ψήφιση ρύθμι-
σης με την οποία θα επανέρχεται η κυριό-
τητα του ακινήτου στο Ελληνικό Δημόσιο,
ώστε να παραχωρηθεί στον δήμο και στους
πολίτες του».

Οι κινητοποιήσεις δεν σταμάτησαν, πάν-
τως, σε αυτή τη συγκέντρωση, καθώς την
Πέμπτη 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί
άλλη μία στις 11.00 το πρωί, έξω από τα γρα-
φεία του ΤΑΙΠΕΔ και αναμένεται κλιμάκω-
σή τους ανάλογα και με τις εξελίξεις. 

Στη Δικαιοσύνη με ΣΥΡΙΖΑ
και «Αυγή» 

Παρουσιάζοντας έγγραφο-βεβαίωση, που χο-
ρηγήθηκε ύστερα από αίτησή του, του πρόεδρου
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθηγητή Γεράσι-
μου Σιάσου, το οποίο χαρακτηρίζει ως πρωτότυ-
πη και αυθεντική την αξιολόγηση του ειδικού μέ-
ρους της διδακτορικής διατριβής του, ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης προχώρησε στην υλοποίηση των απειλών του να κι-
νηθεί νομικά κατά της εφημερίδας «Αυγή» και του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση του διδακτορι-
κού του. «Για μια ακόμη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανακοίνωση που εξέδωσε, διαστρεβλώνει
την αλήθεια και διαβάζει “όπως τον βολεύει” το έγγραφο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, που
χαρακτηρίζει πρωτότυπη και αυθεντική την αξιολόγηση του ειδικού μέρους της διδακτορι-
κής διατριβής μου», επισημαίνει ο κ. Πατούλης και συνεχίζει: «Είναι προφανές ότι εκτέθη-
καν ανεπανόρθωτα από το έγγραφο αυτό, αφού στηρίχθηκαν σε όσα έγραψε ένας ανώνυ-
μος “κουκουλοφόρος” συντάκτης της “Αυγής”».

Ο περιφερειάρχης ήδη απέστειλε εξώδικα και τονίζει με έμφαση: «Με τον ΣΥΡΙΖΑ, την
“Αυγή” και τα στελέχη του θα τα πούμε σύντομα στη Δικαιοσύνη».

Δωρεάν
προγράμματα
κολύμβησης 
για ΑμεΑ
Ο Δήμος Πε-
τρούπολης,
στηρίζοντας
στην πράξη τα
άτομα με ανα-
πηρίες, επα-
ναλειτουργεί
τα δωρεάν
προγράμματα εκγύμνασης Ειδικής
Φυσικής Αγωγής. Τα προγράμματα
απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους
και ενήλικες με αναπηρία και περι-
λαμβάνουν κολύμβηση, μυϊκή εν-
δυνάμωση, θεραπευτικό pilates-
stretching, αθλοπαιδιές, χορό και
εικαστικά. Πρόκειται για προγράμ-
ματα που στο σύνολό τους εφαρμό-
ζονται είτε ατομικά είτε σε μικρές
ομάδες ατόμων, με στόχο την καλύ-
τερη απόδοση και το μεγαλύτερο
δυνατό θεραπευτικό όφελος για
τους συμμετέχοντες και θα διεξά-
γονται στο δημοτικό κολυμβητήριο,
στο κλειστό γυμναστήριο «Ν. Παξι-
μαδάς» και στο δημοτικό γυμνα-
στήριο ανδρών-γυναικών. Όπως
τονίζει ο δήμαρχος Στέφανος Βλά-
χος: «Τα δωρεάν προγράμματα εκ-
γύμνασης Ειδικής Φυσικής Αγω-
γής για τους συμπολίτες μας με
αναπηρία αποτελούν μία ακόμη
δράση που έχει ως στόχο τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής και της
καθημερινότητάς τους».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, πρόσφατα το Δημο-
τικό Συμβούλιο αποφάσισε
να θεωρήσει «έλλειμμα του
δήμου» την «τρύπα» που εν-
τόπισε ο έλεγχος σε δύο
πρώην δημοτικές επιχειρή-
σεις; Το χειρότερο δεν είναι
ότι το «προϊόν κακοδιαχείρι-
σης» πέρασε στον δήμο, αλ-
λά ότι κανένας δεν θεώρησε
αυτονόητο να ελεγχθούν τα
τότε στελέχη των δημοτικών
αρχών και των διοικήσεων
για την κακοδιαχείριση…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αναβάθμιση 
του δημοτικού
φωτισμού
Ο δήμαρχος Διονύσου Γιάννης
Καλαφατέλης υλοποιεί έναν
σημαντικό προγραμματικό του
στόχο, αυτόν της ενεργειακής
αναβάθμισης της πόλης, μέσω του
εκσυγχρονισμού του δικτύου
δημοτικού φωτισμού με συστήματα
«Smart Cities», με μεγάλο όφελος
τόσο για τον δήμο όσο και για τους
δημότες του. Ήδη η Οικονομική
Επιτροπή του δήμου αποφάσισε την
Τρίτη 22/3 την έγκριση της μελέτης
και των όρων διακήρυξης του
ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς
διαγωνισμού. Η εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης που θα συναφθεί για
διάρκεια 12 ετών, ανέρχεται στο
ποσό των 5.057.197,40 ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Καλαφατέλη, «η
παρέμβασή μας αποσκοπεί σε έναν
ασφαλέστερο δήμο, με πολύ
μεγάλη εξοικονόμηση κόστους για
όλους τους δημότες και με
ανάπτυξη, παράλληλα, σύγχρονων
υποδομών “Smart Cities”».

Πέντε νέα σύγχρονα
απορριμματοφόρα
στο Μαρούσι

Παρουσία του δημάρχου Αμαρου-
σίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου πραγ-
ματοποιήθηκε η παραλαβή και επί-
δειξη λειτουργίας τριών νέων απορ-
ριμματοφόρων 8 τόνων, στο πλαίσιο
προμήθειας πέντε απορριμματοφό-
ρων (τριών των 8 τόνων και δύο των
12 τόνων) που θα παραληφθούν τις
επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζεται
πως πριν από έναν μήνα περίπου εί-
χαν παραληφθεί τρία νέα σάρωθρα
κατά την εκτέλεση του συνολικού
προγράμματος ανανέωσης των οχη-
μάτων καθαριότητας του δήμου και
εν γένει του δημοτικού μηχανοκίνη-
του στόλου. Κατά τη διάρκεια της
επίδειξής τους διαπιστώθηκε η τε-
χνολογική τους υπεροχή έναντι αυ-
τών που κατέχει ήδη ο δήμος, ενώ
επισημάνθηκε και η υψηλή τους επι-
χειρησιακή δυνατότητα, λόγω μεγέ-
θους, σε δρόμους στενούς όπως του
Αμαρουσίου.

ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ
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«Όχι» στην εκποίηση 
του ακινήτου ΕΟΜΜΕΧ



Δ
έκα άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την
άγρια επίθεση, με οπαδικά κίνητρα, σε βάρος 14χρο-
νου, που είχε σημειωθεί στην παραλιακή λεωφόρο Μ.

Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη, δύο 24ωρα πριν από τη δολο-
φονική επίθεση εναντίον του 19χρονου Άλκη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η εμπλοκή δύο
ακόμη νεαρών ατόμων στο επεισόδιο, που προστέθηκαν
στους οκτώ οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί αρχικά από την
έρευνα των αστυνομικών Αρχών.

Στο σύνολό τους πρόκειται για άτομα ηλικίας 16 έως 19
ετών (μεταξύ αυτών και δύο αλλοδαποί), και σύμφωνα με όσα
έγιναν γνωστά, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις σε αστυνομι-
κούς του Τμήματος Ασφαλείας και του Αστυνομικού Τμήμα-
τος Τούμπας-Τριανδρίας με την ιδιότητα του υπόπτου.

Η δικογραφία -στην οποία περιλαμβάνεται βίντεο από κά-
μερα ασφαλείας της περιοχής που κατέγραψε την επίθεση-
αναμένεται να αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσ-
σαλονίκης για να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχεί-
ριση των εμπλεκόμενων προσώπων.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου, όταν
οι δράστες επιτέθηκαν απρόκλητα στον 14χρονο και τον ξυ-
λοκόπησαν, προκαλώντας του βλάβες στο κεφάλι και το σώ-
μα. Μάλιστα, όπως είχε καταγγείλει το θύμα, όσο δεχόταν τα
χτυπήματα τον ρωτούσαν τι ομάδα είναι. Χάρη στην επέμβαση
υπαλλήλων παρακείμενου ξενοδοχείου που αντιλήφθηκαν
το σκηνικό, γλίτωσε τα χειρότερα.

Το θύμα συνοδευόταν από τον 15χρονο αδελφό του, που
όμως κατάφερε να ξεφύγει.

Το «πράσινο φως» για τη μετονομασία της οδού Γαζή
σε Άλκη Καμπανού άναψε η Επιτροπή Ονοματοθεσίας
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε συνεδρίαση υπό τον πρό-
εδρο Πέτρο Λεκάκη, αποφασίστηκε να αλλάξει όνομα ο
δρόμος, εκεί όπου την 1η Φεβρουαρίου δολοφονήθηκε

ο 19χρονος από επίθεση χούλιγκαν. Η αλλαγή γίνεται
ύστερα από σχετικό αίτημα του ΑΣ Άρης, ενώ στο σημείο
της πολυκατοικίας που σημειώθηκε το τυφλό οπαδικό
χτύπημα θα τοποθετηθεί αναθηματική πλάκα στη μνήμη
του νεαρού.

Η Γαζή αλλάζει όνομα και γίνεται οδός Άλκη Καμπανού

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καμία αλλαγή 
στον εκλογικό νόμο
είπε ο Στ. Πέτσας

«Δεν υπάρχει καμία σκέψη, κα-
μία προετοιμασία στο υπουργείο
Εσωτερικών για αλλαγή του εκλο-
γικού νόμου», δήλωσε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέ-
λιος Πέτσας. Τη δήλωση αυτή έκα-
νε κατά την επίσκεψή του στον Δή-
μο Θερμαϊκού, απαντώντας σε
ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά
με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο
για σενάρια αλλαγής του εκλογικού
νόμου από την κυβέρνηση.

Νέο πολιτικό
γραφείο για 
τον Λ. Τσαβδαρίδη 

Την είδηση για τη λειτουργία
του νέου πολιτικού του γραφεί-
ου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
μοιράστηκε με τους διαδικτυα-
κούς του φίλους ο Λάζαρος
Τσαβδαρίδης. Ο βουλευτής της
ΝΔ στον νόμο Ημαθίας έγραψε
χαρακτηριστικά: «Καλορίζικο
να είναι και το νέο πολιτικό
γραφείο μου στην Αλεξάνδρεια
επί της οδού Βετσοπούλου! Σας
περιμένουμε εγώ και οι συνερ-
γάτες μου με την ελπίδα να
μπορούμε πάντα να είμαστε
χρήσιμοι».

Χρηστίδης και
Σαουλίδης μαζί 
στην Κομοτηνή
Τους δρόμους έχουν πάρει τις τε-
λευταίες ημέρες τα στελέχη του Κι-
νήματος Αλλαγής στο πλαίσιο της
αυτοοργάνωσης. Συγκεκριμένα, την
Κομοτηνή επισκέφθηκαν ο Παύλος
Χρηστίδης, που ήταν υποψήφιος για
την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής
στις πρόσφατες εσωκομματικές
εκλογές, και ο Αντώνης Σαουλίδης,
που θα είναι υποψήφιος στην Α’
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να
συμμετάσχουν σε συνέλευση του
κόμματος στο Εργατικό Κέντρο.

Ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα για
την άγρια οπαδική επίθεση σε 14χρονο 

Τόνοι ανθρωπιστικής
βοήθειας για Ουκρανία

Γεμίζουν τα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια
για τις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας. Τόνοι
υγειονομικού υλικού φορτώνονται από το κτίριο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την αρμό-
δια αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Μελίνα Δερμεντζοπούλου, να είναι συ-
νεχώς παρούσα και να δίνει τις απαραίτητες κατευ-
θύνσεις, ώστε όλα τα αγαθά να φτάσουν το συντομό-
τερο στον προορισμό τους.

Γέμισε πολλές φορές 
η… καρδιά στον Λαγκαδά

Σχεδόν πέντε τόνοι πλαστικά καπάκια συγ-
κεντρώθηκαν μετά τη συγκινητική ανταπόκρι-
ση των δημοτών του Δήμου Λαγκαδά με στόχο
την προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων. Η κόκ-
κινη καρδιά που τοποθετήθηκε στην πλατεία
του Λαγκαδά γέμισε και άδειασε πολλές φο-
ρές, και το επόμενο διάστημα θα γίνει η αποτί-
μηση, ώστε να διαπιστωθεί οι πέντε αυτοί τόνοι
πλαστικών καπακιών σε πόσα αναπηρικά αμα-
ξίδια αντιστοιχούν.

Υπεγράφη η απόφαση 
για το Μπιτ Παζάρ

Ορίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυ-
ξη με την ταυτόχρονη προστασία της αρχιτεκτονι-
κής κληρονομιάς του Μπιτ Παζάρ. Όπως τόνισε ο
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, «τα
81 καταστήματα και ο εσωτερικός ακάλυπτος χώ-
ρος παραμένουν διατηρητέα. Με την τροποποίηση
δίνεται η δυνατότητα να συνυπάρχουν διάφορες
επαγγελματικές δραστηριότητες. Πάνω από όλα,
στην οδό Τοσίτσα διατηρούνται και οι παραδοσια-
κές χρήσεις, ενώ καθορίζεται το πλαίσιο προστα-
σίας, αποκατάστασης και ανάδειξης της εσωτερι-
κής πλατείας».

Ζωοτροφές στα σύνορα
Πάνω από 11 τόνοι ζωοτροφές και υγειονομικό

υλικό συγκεντρώθηκαν στο Καλοχώρι και φεύγουν
για τα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας, προκειμένου
να μοιραστούν σε πρόσφυγες που ξεριζώνονται από
την πατρίδα τους μαζί με τα κατοικίδιά τους. Η προ-
μήθεια των ζωοτροφών έγινε με πρωτοβουλία του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα,
που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε συνάντηση
με την πρόεδρο του Κτηνιατρικού Συλλόγου Ελλά-
δας, Αθηνά Τραχήλη, παρουσία και της επικεφαλής
του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη,
Μαρίας Αντωνίου. 
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Π
ροσαύξηση της επιδότησης
καυσίμων έως 5 ευρώ για
όσους επιλέξουν τη χρήση
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

για να πληρώσουν, χρησιμοποιώντας το
κινητό τους στο POS του πρατηρίου καυ-
σίμων, αντί να ζητήσουν να μπει το επίδο-
μα καυσίμων στον τραπεζικό λογαριασμό
τους, προβλέπει μεταξύ άλλων η τροπο-
λογία του υπουργείου Οικονομικών που
κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία, επιδοτείται
το κόστος και για το πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης (diesel) κίνησης με 0,12 ευρώ ανά
λίτρο για τον μήνα Απρίλιο, με ανοιχτό το
ενδεχόμενο το μέτρο να παραταθεί με από-
φαση του υπουργού Οικονομικών.

Επιχορήγηση ανά περιφέρεια
Η επιδότηση ανέρχεται σε:
• 50 ευρώ για δικαιούχους-ιδιοκτήτες

οχημάτων (πλην μοτοσικλετών-μοτοπο-
δηλάτων) με κύρια κατοικία στις Περιφέ-
ρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Ατ-
τικής και στην Περιφερειακή Ενότητα
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• 40 ευρώ για δικαιούχους-ιδιοκτήτες
οχημάτων (πλην μοτοσικλετών-μοτοπο-
δηλάτων) με κύρια κατοικία στην υπόλοι-
πη Ελλάδα

• 35 ευρώ για δικαιούχους-ιδιοκτήτες
μοτοσικλετών-μοτοποδηλάτων με κατοι-
κία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου,
Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,
στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, και

• 30 ευρώ για δικαιούχους-ιδιοκτήτες

μοτοσικλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια
κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ένας δικαιούχος ανά όχημα
Κάθε όχημα και μοτοσικλέτα-μοτοπο-

δήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο
φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί
του οχήματος και της μοτοσικλέτας-μοτο-
ποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριό-
τητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαί-
ου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δη-
λώνει μόνο ένα όχημα και μοτοσικλέτα-
μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι το όχημα μοτοσικλέτα-μοτοποδήλα-
το να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφα-
λισμένο και να μην οφείλονται για αυτό τέ-
λη κυκλοφορίας.

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται από
την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δη-
μοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μο-
νοπρόσωπη ΑΕ» (ΚτΠ ΜΑΕ) μέσω ειδικής

εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ),
που δημιουργείται από την ΚτΠ ΜΑΕ, που
εποπτεύεται από τον υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, στον δικαιούχο:

α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα 
β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής

του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιδότηση

μπορεί να προσαυξηθεί κατά 5 ευρώ σε
όσους επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα.

H ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει
ενεργοποιημένη έως τις 31/7/2022, μετά
την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυ-
μα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός
υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποι-
ήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επι-
στρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο και απο-
κλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από
τον δικαιούχο.

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολό-
γητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέ-

ρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκ-
κλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.

Δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτη-
ση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και
δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη
προς τη φορολογική διοίκηση και το Δη-
μόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέ-
ρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτι-
κά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα ει-
σοδηματικά όρια για την καταβολή οποι-
ασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοι-
ακού χαρακτήρα.

«Μπόνους» πέντε ευρώ 
για ψηφιακή χρήση της
επιδότησης - Ξεκινά από
1η Απριλίου - Φθηνότερο 
το πετρέλαιο κίνησης 

Κ Α Υ Σ Ι Μ Α

Μειώσεις και έξτρα έκπτωση 
για πληρωμές με smartphone

Δηλώσεις: Τι αλλάζει με το πρόστιμο για εκπρόθεσμη τροποποιητική 
Διατάξεις και για τις φορολογικές δηλώσεις και για τους

πλειστηριασμούς περιέχει η τροπολογία του υπουργείου
Οικονομικών που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη
Βουλή και περιλαμβάνει την επιδότηση καυσίμων.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει ότι δεν θα επι-
βάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθε-
σμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φό-
ρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική
δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Παράλληλα ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί,
συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν
υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται, τα πρόστιμα που έχουν
επιβληθεί για τον ίδιο λόγο και για τα οποία δεν έχει παρέλ-
θει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκ-
κρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει
η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ προβλέπει, επίσης, τη δυνατό-
τητα εφάπαξ εξόφλησης, εντός της προβλεπόμενης προ-

θεσμίας, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για
το φορολογικό έτος 2021 με έκπτωση 3% επί του συνολικού
οφειλόμενου φόρου.

Όσον αφορά τους πλειστηριασμούς, η τροπολογία προ-
βλέπει αναστολή για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πε-
ριέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση
απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών
που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και
24 Ιουλίου 2018 «για χρονικό διάστημα ενός έτους από τη
δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου».

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Τ
ο ποσό των 38,6 δισ. ευρώ
διαθέτει το Ελληνικό Δημό-
σιο σαν «μπαζούκας» για την
αντιμετώπιση οποιασδήποτε

κρίσης. Αυτό δήλωσε χθες στη Βουλή
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας απαντώντας σε σχετική
ερώτηση του πρώην υφυπουργού Οι-
κονομικών και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Τρύφωνα Αλεξιάδη. Μάλιστα, το ποσό
αυτό είναι αυξημένο κατά 4,6 δισ. ευ-
ρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου
2021, καθώς το υπουργείο Οικονομι-
κών θέλει να έχει απόθεμα ασφαλεί-
ας, προκειμένου να υλοποιήσει μέτρα
οικονομικής στήριξης των νοικοκυ-
ριών και των επιχειρήσεων, λόγω της
έκρηξης των τιμών της ενέργειας και
της ακρίβειας. 

Ιστορικό υψηλό
Το ποσό των 38,6 δισ. ευρώ αποτε-

λεί ιστορικό υψηλό και αντιστοιχεί στο
10% του συνολικού δημόσιου χρέους
της κεντρικής κυβέρνησης, το οποίο
στο τέλος του 2021 διαμορφώθηκε
στα 388,34 δισ. ευρώ. Επιπλέον, τα τα-
μειακά διαθέσιμα των 38,6 δισ. ευρώ
αντιστοιχούν στο 20% του Ακαθαρί-
στου Εγχωρίου Προϊόντος, ενώ από
αυτά τα 14 δισ. ευρώ είναι το υπόλοιπο
των δανείων του μνημονίου που
μας… περιμένουν, αλλά είναι κλειδω-

μένα στα… συρτάρια του Μόνιμου
Μηχανισμού Στήριξης. Πρέπει να ση-
μειωθεί ότι μέσα στην πανδημία το
δημόσιο χρέος της χώρας εκτοξεύτη-
κε κατά 32 δισ. ευρώ, λόγω των πρω-
τογενών ελλειμμάτων τη διετία 2020-
2021. 

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για
την πορεία του δημόσιου χρέους έως
τις 31/12/2021, από τα 388,337 δισ. ευ-
ρώ, το 76,2% ή 295,9 δισ. ευρώ είναι
μη διαπραγματεύσιμο χρέος, κάτι που
διευκολύνει την ελληνική οικονομία,
καθώς δεν υπόκειντο στην καθημερι-
νή… βάσανο των αγορών. Έτσι, με
διαπραγματεύσιμο το υπόλοιπο 23,8%
στις αγορές, η Ελλάδα καταφέρνει να
εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος της, κα-
θώς τυγχάνει της προστασίας της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρά
το γεγονός ότι δεν έχει αποκτήσει
ακόμη επενδυτική βαθμίδα.

Δάνεια με σταθερό επιτόκιο
Από τα 388,337 δισ. ευρώ του δημό-

σιου χρέους, το 98,9% ή 384,06 δισ.

ευρώ αντιστοιχεί σε δάνεια με σταθε-
ρό επιτόκιο, ενώ το 99,7% ή 387,17 δισ.
είναι σε ευρώ και μόλις 1,2 δισ. σε δο-
λάρια. Ένα ακόμη στοιχείο σχετικά με
την ποιότητα του ελληνικού δημόσιου
χρέους είναι το γεγονός ότι τα δάνεια
του Μηχανισμού Στήριξης ανέρχονται
σε 242,619 δισ. ευρώ, ενώ το μακρο-
πρόθεσμο χρέος (άνω των 5 ετών)
διαμορφώνεται στα 289,5 δισ. ευρώ. 

Όπως δήλωσε προχθές ο Χρήστος
Σταϊκούρας στο συνέδριο Money Re-
view Banking Summit 2022, η Ελλά-
δα μπορεί να αντέξει χωρίς πρόβλημα
την πίεση που ασκεί η ουκρανική κρί-
ση, παρά το γεγονός ότι η αύξηση των
επιτοκίων των κρατικών τίτλων δυ-
σχεραίνει την εξυπηρέτηση του δα-
νειακού προγράμματος του 2022,
αφού η Ελλάδα δεν είναι ενταγμένη
σε κάποια επενδυτική βαθμίδα.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τα καύσιμα εκτόξευσαν
το έλλειμμα 
στο ισοζύγιο

Στα 2 δισ. ευρώ ανήλθε με το… καλημέρα
το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συ-
ναλλαγών τον περασμένο Ιανουάριο, αντα-
νακλώντας τη μεγάλη αύξηση των τιμών του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, πριν
ακόμη εκτοξευτούν λόγω της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος,
το έλλειμμα τετραπλασιάστηκε σε σχέση με
τον περυσινό Ιανουάριο, καθώς από τα 432
εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 1,6 δισ. ευρώ. Η
εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο των ει-
σαγωγών κατά 57,9% σε τρέχουσες τιμές,
ενώ τα πράγματα θα ήταν χειρότερα, αν οι
εξαγωγές δεν είχαν σημειώσει άνοδο κατά
35,4%. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση
των εξαγωγών, χωρίς τα καύσιμα, σημεί-
ωσαν άνοδο κατά 22,8%. Αντίβαρο στη συγ-
κράτηση του ελλείμματος αποτέλεσε η αύ-
ξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά
309,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021,
ενώ θετική ήταν και η συμβολή της ελληνι-
κής ναυτιλίας, συμβάλλοντας στην αύξηση
του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών.
Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα-
γών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί
στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματο-
δότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλ-
λειμμα, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, έναντι μικρού
πλεονάσματος τον ίδιο μήνα του 2021.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξη-
ση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του
εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση
κατά 3,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεών τους
σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξω-
τερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους
οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων
μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμ-
μάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 2,5 δισ.
ευρώ. Στο τέλος Ιανουαρίου του 2022, τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας δια-
μορφώθηκαν σε 12,7 δισ. ευρώ. 

ΠΕΜΠΤΗ 24 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ22

Χρ. Σταϊκούρας: «Κατά 
4,6 δισ. ευρώ αυξήθηκαν 
τα ταμειακά διαθέσιμα 
μέσα σε 3 μήνες» 

«Μπαζούκας» 38,6 δισ. για 
αντιμετώπιση της κρίσης



ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ23

Τ
ο φαινόμενο της διαφθοράς είναι
πολυδιάστατο και δύσκολο να εντο-
πιστεί και καταπολεμηθεί τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς. Είναι αξιο-

σημείωτο ότι στη χώρα μας ασχολείται πλη-
θώρα υπηρεσιών από διαφορετικά υπουργεία
για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου,
με πολλές φορές αντικρουόμενα αποτελέ-
σματα. Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών
αυτών μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιφανει-
ακή ή/και δύσκολη. Οι αιτίες για το γεγονός
αυτό είναι πολλές.

Η έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μετα-
ξύ των υπηρεσιών που ασχολούνται με την
καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς και της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε
τρεις βασικές κατηγορίες: α) μη ύπαρξη των
αναγκαίων δεδομένων που χρειάζεται η κάθε
υπηρεσία (για παράδειγμα, μη διαθέσιμα
στοιχεία ή στοιχεία σε μορφή η οποία να μην
είναι εύκολα διαχειρίσιμη), β) ύπαρξη των
αναγκαίων δεδομένων αλλά έλλειψη διαχεί-
ρισής τους (έλλειψη εξειδικευμένου προσω-
πικού) και γ) ύπαρξη των αναγκαίων δεδομέ-
νων αλλά δυσχέρεια στην ανταλλαγή τους (λό-
γω φόβου μείωσης του στάτους μίας υπηρε-
σίας - οι πληροφορίες καθιστούν αναγκαία
την ύπαρξη μίας υπηρεσίας έναντι άλλης). 

Ψηφιακά νομίσματα,
προπληρωμένες κάρτες 

Στην Ελλάδα παρακολουθούμε τα τελευ-
ταία χρόνια το τεράστιο ζήτημα των μετανα-
στευτικών ροών που όλο και αυξάνονται.
Μια σημαντική πτυχή του θέματος αυτού
είναι η ροή των κεφαλαίων των μετανα-
στών είτε ως πληρωμή των λαθρεμπόρων
είτε ως μεταφορά παράνομων κεφαλαίων
στη χώρα μας. Όπως παρατηρούμε από τη
διεθνή βιβλιογραφία καθώς και από τις
τροποποιήσεις που επισημαίνει η 5η Ευ-
ρωπαϊκή Οδηγία, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση στη χρήση των εικονικών νομι-
σμάτων και των προπληρωμένων καρτών
ως μεθόδου παράνομης ροής κεφαλαίων

από και προς τη χώρα μας. Εν συντομία θα
αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα των μεθόδων αυτών. 

Σήμερα, τα bitcoins και γενικότερα τα κρυ-
πτονομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την αγορά ποικίλων αγαθών, από εισιτήρια
αεροπορικών εταιρειών έως και εισιτήρια για
παρακολούθηση ενός αγώνα ποδοσφαίρου,
τόσο εύκολα όσο μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν και για την απόκτηση κλεμμένων αριθ-
μών πιστωτικών καρτών, παράνομων ναρκω-
τικών, πυροβόλων όπλων και οποιουδήποτε
άλλου αγαθού με αμφισβητήσιμη νομιμότητα
που αγοράζεται και πωλείται στο διαδίκτυο.
Ως εκ τούτου, είναι πολύ εύκολο να χρησιμο-
ποιηθούν και για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες. 

Δυστυχώς, η αγορά των κρυπτονομισμάτων
είναι γεμάτη από κερδοσκόπους που παίρνουν
ρίσκο και δεν είναι συνδεδεμένη με οποιαδή-
ποτε νομισματική πολιτική ή εποπτεία. Κάποι-
ος μπορεί να πάρει χρήματα σε συστήματα ει-
κονικών νομισμάτων εντελώς ανώνυμα, αν το
επιθυμεί, επειδή οι εικονικές ανταλλαγές νο-
μισμάτων, όπως το bitcoin, δεν έχουν συστή-
ματα αναγνώρισης και επαλήθευσης των ατό-
μων αυτών, ή των τηλεφώνων και των διευ-
θύνσεών τους, ούτε καν από ποιες χώρες προ-
έρχονται. Οι εγκληματίες μπορούν εύκολα να
μπερδέψουν την ψηφιακή τους ταυτότητα με
απλή πλαστογράφηση της διεύθυνσης IP τους
ή χρησιμοποιώντας λογαριασμό άλλου ατό-
μου, και αυτό καθιστά δύσκολη την ανίχνευση
των δραστηριοτήτων τους. 

Όσον αφορά τις προπληρωμένες κάρτες,
τείνουν να αποτελέσουν μια ελκυστική εναλ-
λακτική λύση για τους εγκληματίες του σήμε-
ρα. Πολλοί τύποι τέτοιων καρτών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ανώνυμα και για να απο-
κτηθούν πολλές φορές δεν απαιτείται καν
τραπεζικός λογαριασμός. Ο κίνδυνος που δη-
μιουργείται από την ανωνυμία των προπλη-
ρωμένων καρτών μπορεί να προκύψει σε κά-
θε φάση της διαδικασίας (δηλαδή, όταν αγο-
ράζεται, καταχωρίζεται, φορτώνεται ή χρησι-
μοποιείται από τον πελάτη).

Σύμφωνα με έρευνες και τη διεθνή βιβλιο-
γραφία, ένας από τους κυριότερους τρόπους
για τη μεταφορά αυτών των κεφαλαίων είναι
μέσω του συστήματος hawala, το οποίο απο-
τελεί ένα παράνομο παράλληλο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα και είναι αρκετά διαδεδομέ-
νο στις ισλαμικές χώρες. 

Το παράλληλο σύστημα hawala 
Συγκεκριμένα, η λειτουργία του συστήμα-

τος αυτού μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Ο
χρήστης Α που θέλει να μεταφέρει χρήματα
στον χρήστη Β χρησιμοποιεί τους ενδιάμε-
σους στην κάθε χώρα. Συγκεκριμένα, ο χρή-
στης Α καταθέτει χρήματα στον ενδιάμεσο ΧΑ.
Ο ενδιάμεσος ΧΑ επικοινωνεί με τον ενδιάμε-
σο στην άλλη χώρα ΧΒ και του δίνει εντολή να
παραδώσει στον χρήστη Β το συμφωνημένο
ποσό. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε,
δεν γίνεται καμία πραγματική μεταφορά χρη-
μάτων, καθώς οι ενδιάμεσοι ΧΑ - ΧΒ κερδί-
ζουν μέσω ενός ποσοστού προμήθειας και
ισοσκελίζουν τα βιβλία τους. 

Πρόσφατα, ανακαλύφθηκε ένα τέτοιο δί-
κτυο στη Γερμανία, όπου χρήματα μεταφέ-
ρονταν παράνομα στην Τουρκία, με το ύψος
τους να φτάνει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Εί-
ναι διεθνώς αποδεκτό πως τέτοιου είδους συ-
στήματα υποβοηθούν τους εγκληματίες για τη
διάπραξη αδικημάτων, με συνηθέστερο τη νο-
μιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη-
ριότητες. Ένα τέτοιο σύστημα είναι πολύ πι-
θανό να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότη-
ση και λειτουργία του συστήματος της παρά-
νομης ροής μεταναστών στη χώρα μας. 

Αυτοί είναι οι κυριότεροι τρόποι που χρησι-
μοποιούν οι εγκληματίες αυτές τις μέρες για

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες στη χώρα μας. Θεωρούμε ότι
είναι και οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμο-
ποιούνται και από το σύστημα διακίνησης πα-
ράνομων μεταναστών στην Ελλάδα. 

Η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού
πρέπει να είναι πολυεπίπεδη και απαιτείται
να γίνουν και νομοθετικές παρεμβάσεις. Συγ-
κεκριμένα, η υπηρεσία η οποία βρίσκεται
στην αιχμή του δόρατος είναι το ΣΔΟΕ. Λόγω
της φύσης και των αρμοδιοτήτων του είναι
ικανό να αντιμετωπίσει κάθε πτυχή του οικο-
νομικού εγκλήματος και με κατάλληλες πα-
ρεμβάσεις να αντιμετωπίσει και τις νέες μορ-
φές οικονομικού εγκλήματος, όπως οι περί-
πλοκες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εγ-
κληματίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, τα κρυπτονομί-
σματα, η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων
και πολιτιστικών αγαθών, συστήματα hawala
που χρησιμοποιούνται από γειτονικές χώρες
κυρίως στο πλαίσιο της παράνομης μεταφο-
ράς μεταναστών κ.ά. Στην κατεύθυνση αυτή
πρέπει να ενδυναμωθούν και να στελεχω-
θούν περαιτέρω όλα τα τμήματα και οι διευ-
θύνσεις του ΣΔΟΕ.

Το στελεχιακό δυναμικό του ΣΔΟΕ πρέπει
να ενδυναμωθεί και να αξιοποιήσει ακόμα
περισσότερο το υπάρχον δυναμικό, το οποίο
έχει πλαισιωθεί με ικανά στελέχη με διδακτο-
ρικές σπουδές και συμμετοχή σε παγκόσμι-
ους και ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Κρυπτονομίσματα:
Στα δίχτυα 
του οικονομικού 
εγκλήματος 

Ποιες οι νέες μέθοδοι - Ανάγκη
προσαρμογής των Αρχών 



Η
παραμονή του τζίρου σε ανησυ-
χητικά χαμηλά επίπεδα και οι
απολύτως επιλεκτικές - μετρη-

μένες κινήσεις των αγοραστών σε όλο
το εύρος του ταμπλό αποτελούν τα βασι-
κά χαρακτηριστικά στις τελευταίες συ-
νεδριάσεις. 

Πάντως, οι πιο αισιόδοξοι θεωρούν
ότι η συρρίκνωση του τζίρου, με ταυτό-
χρονο περιορισμό του volatility και των
ημερήσιων ταλαντώσεων, μπορεί να
αποδειχτεί θετική στη δημιουργία βά-
σης τιμών και προτού ξεκινήσει η επό-
μενη προσπάθεια αντίδρασης. Η προ-
σοχή παραμένει επικεντρωμένη στις
τραπεζικές μετοχές, καθώς δεν είναι λί-
γοι οι αναλυτές που εκτιμούν ότι ο τρα-
πεζικός είναι ο κλάδος που θα ηγηθεί
και του επόμενου ανοδικού κύματος, αν
και όποτε έλθει. 

Όσο ο ΓΔ δίνει κλεισίματα υψηλότερα
των 855 μονάδων, οι αγοραστές έχουν
τον πρώτο λόγο και κάθε δικαίωμα στην

ελπίδα για κίνηση προς τις 886 (εκθετι-
κός ΚΜΟ 200 ημερών), 895 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 899 (απλός ΚΜΟ

200 ημερών) και 940 - 950 μονάδες.
Κλείσιμο χαμηλότερα των 855 μπορεί
να πιέσει προς τις 832 και 814 μονάδες.

Πετρόπουλος: Σε ιστορικά υψηλά
κύκλος εργασιών και κέρδη

Σημαντική αύξηση οικονομικών μεγεθών
εμφάνισε ο Όμιλος της Πέτρος Πετρόπουλος
ΑΕΒΕ το 2021, με τον κύκλο εργασιών να

ανέρχεται σε €155,7 εκατ. (αύξηση 32,5%) και
τα κέρδη μετά τους φόρους σε €6,8 εκατ. (αύ-
ξηση 103,6%), ενώ αυξήθηκαν σημαντικά τα
ταμειακά διαθέσιμα, όπως ανακοίνωσε η ει-
σηγμένη. Ο όμιλος κλείνει φέτος τα 100 του
χρόνια εμφανίζοντας τις καλύτερες επιδόσεις
ιστορικά. Εισέρχεται δυναμικά στη δεύτερη
εκατονταετία έχοντας διευρύνει στρατηγικά
το χαρτοφυλάκιό του με σημαντικές συμμα-
χίες σε κλάδους όπως είναι αυτός της ηλε-
κτροκίνησης, που αποτελεί το μέλλον για τη
βιώσιμη ανάπτυξη.

Νέα μονάδα παραγωγής 
από τη Pharmahemp Hellas

Έγκριση εγκατάστασης σε μια νέα μονάδα
παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης που ανήκει στην εταιρεία Helle-
nic Cultivation Pharmaceutical Hemp ΜΙΚΕ
(Pharmahemp Hellas) έδωσε το υπουργείο
Ανάπτυξης. Η επένδυση ύψους 4,2 εκατ.
ευρώ θα αναπτυχθεί εντός ενιαίας έκτασης
34 στρεμμάτων στον Δήμο Καρδίτσας και σε
αυτή θα γίνονται η καλλιέργεια, η επεξερ-
γασία, η μεταποίηση και η παραγωγή των τε-
λικών προϊόντων φαρμακευτικής κάννα-
βης. Πίσω από τη Hellenic Cultivation Phar-
maceutical Hemp ΜΙΚΕ βρίσκεται ο επιχει-
ρηματίας Ηλίας Κωστόπουλος, ο οποίος τις
τελευταίες δεκαετίες δραστηριοποιείται
μέσω διαφόρων επιχειρήσεων στο χονδρι-
κό και λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμαν-
σης και στην παροχή υπηρεσιών σε πολυ-
κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Νίκας: Στο 98,9% αυξήθηκε 
το ποσοστό της Cryred

Η εταιρεία Cryred Investments δήλωσε ότι
στις 21 Μαρτίου απέκτησε 8 συνολικά κοινές
ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρεί-
ας με την επωνυμία «Παναγιώτης Γ. Νίκας»
(στο εξής η εταιρεία) έναντι 1,24 ευρώ ανά με-
τοχή. Κατόπιν αυτής της απόκτησης το ποσο-
στό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει
άμεσα και έμμεσα η Cryred στην εταιρεία δια-
μορφώθηκε σε περίπου 98,9% από περίπου
95,05% που ήταν στις 21/1/2022.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το 2021
ανακοίνωσε η Aegean. Ο όμιλος κατέγραψε σημαντική αύ-
ξηση κατά 63% το 2021 στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών
σε σχέση με το 2020, το πρώτο έτος της πανδημίας, ως απο-
τέλεσμα της ανάκαμψης από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο
του 2021. Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε €674,8 εκατ. το
2021 από €415,1 εκατ. το 2020. Ο όμιλος προσέφερε 11,2
εκατομμύρια θέσεις και μετέφερε 7,2 εκατομμύρια επιβά-
τες συνολικά, με την κίνηση να ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύ-
ρια επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού και 3,7 εκατομμύρια
επιβάτες στο δίκτυο εξωτερικού το 2021. Ο συντελεστής

πληρότητας διαμορφώθηκε στο 65,5%, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2020 και σημαντικά χαμηλότερα από τα συνήθη
προ πανδημίας. Οι ζημίες προ φόρων σε οργανική συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε €72,5 εκατ., σημαντικά περιορισμέ-
νες από ζημίες προ φόρων ύψους €296,8 εκατ. το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της σημαντικής βελτίωσης στο γ’
τρίμηνο του έτους, το πρώτο θετικό τρίμηνο από την αρχή της πανδημίας.

Ο διαγωνισμός για την επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
νερού στη Θεσσαλονίκη ανατέθηκε τελικά με απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας στην ένωση εταιρειών Ιντρακάτ - Γκολιόπουλος
ΑΤΕ - Giovanni Roptigvavo - Fiagli SRL και αποβλήθηκε η εταιρεία
Άκτωρ - Ηλέκτωρ ΑΕ που είχε πάρει τον διαγωνισμό. Ειδικότερα, τον
Οκτώβριο του 2019 προκηρύχθηκε από την Εταιρεία Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ) δημόσιος ηλεκτρονικός
ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου κατα-
σκευή, επέκταση και εγκαταστάσεων νερού δαπάνης 12,73 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασία νερού κ.λπ., έτσι ώστε η δυναμικότητά τους να αυξηθεί από τα 150.000 m3
σε 300.000 m3 ημερησίως. Υπήρξαν πέντε προσφορές και η ένωση εταιρειών Ιντρακάτ κ.λπ. κατετάγη πρώτη και ορι-
στική ανάδοχος του έργου έναντι 13,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (έκπτωση 37% επί του προϋπολογισμού του έργου).

ΣτΕ: Στην Intrakat η επεξεργασία νερού στη Θεσσαλονίκη

Aegean: Οργανικές ζημίες προ φόρων 72,5 εκατ.

Προβληματίζει ο τζίρος στο χρηματιστήριο
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Σ
ημαντική άνοδο παρουσιάζουν τα οικονομικά
αποτελέσματα του ΟΠΑΠ για το 2021, σύμφωνα
με τη σχετική ανακοίνωση. Τα καθαρά έσοδα προ

εισφορών (GGR) χρήσης 2021 διαμορφώθηκαν στα
€1.538,8 εκατ. αυξημένα κατά 36,2% σε ετήσια βάση. Το
δ’ τρίμηνο 2021 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα
€498,5 εκατ., αυξημένα κατά 115,9% σε σχέση με την αν-
τίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντικατοπτρίζοντας την ανθε-
κτική επίδοση του retail και την ισχυρή συνεισφορά του
online. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) το 2021 αυξήθηκαν κατά 111,1% στα €550,3
εκατ. (FY 2020: €260,7εκατ.) ή κατά 96% σε επαναλαμ-
βανόμενη βάση. Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 διαμορ-
φώθηκαν στα €259,4 εκατ. αυξημένα κατά 26,4% (FY
2020: €205,2 εκατ.) ή κατά 151,3% σε επαναλαμβανόμε-
νη βάση. Η διοίκηση του ομίλου θα προτείνει τη διανομή
μερίσματος 0,4 ευρώ μετά τη διανομή προμερίσματος
0,10 ευρώ, καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου ύψους
0,9 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους.

ΟΛΠ μετά το ΣτΕ: Δέσμευση
για προσαρμογές 
στο masterplan

Σε συνέχεια των αποφάσεων του ΣτΕ αναφορικά με
προηγούμενες εγκρίσεις της ΕΣΑΛ για το Προγραμματι-
κό Σχέδιο Επενδύσεων (masterplan) του Λιμένος Πει-
ραιώς, οι οποίες επηρεάζουν το έργο επέκτασης του τερ-
ματικού σταθμού κρουαζιέρας, με την προσωρινή παύση
των κατασκευαστικών εργασιών, η ΟΛΠ αναφέρει σε
ανακοίνωση ότι επιθυμεί να ενημερώσει τα εξής: H εται-
ρεία δεσμεύεται να εφαρμόσει το μεγάλο επενδυτικό της
σχέδιο στη χώρα λαμβάνοντας υπόψη όποιες ενδεχόμε-
νες προσαρμογές κρίνονται απαραίτητες, σύμφωνα με
τις αποφάσεις των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών
αρχών και τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό
Δημόσιο. Ως σταθερός, αξιόπιστος και μακροπρόθεσμος
επενδυτής στη χώρα η ΟΛΠ ΑΕ συνεργάζεται στενά με τις
ελληνικές Αρχές για το βέλτιστο αποτέλεσμα σε πλήρη
πάντα εφαρμογή όλων των αποφάσεων. Στόχος του ορ-
γανισμού παραμένει η ανάπτυξη του λιμένος προς όφε-
λος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Fourlis: Αύξηση τζίρου και κερδών -
Μέρισμα €0,11 ανά μετοχή

Αύξηση των οικονομικών
του μεγεθών ανακοίνωσε ο
Όμιλος Fourlis για το 2021.
Ειδικότερα ο όμιλος παρου-
σίασε πωλήσεις €439,8 εκατ.
έναντι €370,6 εκατ. το 2020
αυξημένες κατά 18,7%. Τα

ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων EBITDA (OPR) το 2021 ανήλθαν σε €38,1
εκατ. έναντι €20,4 εκατ. το 2020. Τα κέρδη προ φόρων το
2021 βελτιώθηκαν κατά €23,1 εκατ. σε σχέση με το 2020
και ανήλθαν σε €12,1 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων €11
εκατ. το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν €11,5
εκατ. Προτεινόμενο μέρισμα στους μετόχους €0,11 ανά
μετοχή, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Τακτικής Γε-
νικής Συνέλευσης του 2022.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πρωτοβουλία από 
τη Motor Oil Hellas

Η Motor Oil στηρίζει τις νέες τεχνολογίες απο-
κατάστασης δασών για μια αποτελεσματική και
βιώσιμη διαχείριση του δασικού μας περιβάλλον-
τος. Στο πλαίσιο εφαρμογής έργων αναδάσωσης,
η Motor Oil αναδεικνύει τις καλές διεθνείς πρα-
κτικές και σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών εγκαινιάζει ένα καινοτόμο πρό-
γραμμα για την εκτέλεση δασικών έργων εφαρ-
μόζοντας πρωτοποριακές τεχνολογίες. Για πρώτη
φορά στη χώρα μας θα πραγματοποιηθεί πιλοτική
αναδάσωση με τη χρήση drone. Η μέθοδος αυτή
είναι πιο στοχευμένη και αποδοτική, καθώς
απλουστεύεται η εργασιακή διαδικασία και απο-
κλείονται σφάλματα κατά την εκπόνηση έργων
δενδροφύτευσης.

ΔΕΗ: Καμία αλλαγή όρων 
στα σταθερά συμβόλαια

Τα σταθερά συμβόλαια της ΔΕΗ myHome En-
ter, myHome Enter+ και myHome Online έχουν
ορισμένη διάρκεια και τιμή, η οποία παραμένει
σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης, όπως τό-
νισε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. «Τα συμβό-
λαια αυτά δεν υπόκεινται σε καμία ρήτρα και η
ΔΕΗ δεν έχει προβεί σε καμία αλλαγή όρων της
σύμβασης σταθερού συμβολαίου πριν από τη
λήξη της για τους περισσότερους από 500.000
πελάτες της που έχουν επιλέξει προϊόντα στα-
θερού τιμολογίου», καταλήγει.

Νέα υπηρεσία από Εθνική 
και SoftOne

Η SoftOne, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπε-
ζα, παρουσιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία
OnePay, μια νέα Fintech λύση που αυτοματοποιεί
τη διαχείριση και συμφωνία των εισπράξεων
απαιτήσεων από τους πελάτες κάθε επιχείρησης.
Η υπηρεσία ενσωματώνεται στα συστήματα λογι-
σμικού του Ομίλου Softone (Soft1 ERP & Atlantis),
ενώ είναι διαθέσιμη μέσω της λύσης ηλεκτρονι-
κής τιμολόγησης Einvoicing και για οποιοδήποτε
άλλο λογισμικό. Σε real time διασύνδεση με την
ψηφιακή πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας και
αξιοποιώντας τις Cloud τεχνολογίες της SoftOne,
η υπηρεσία OnePay παρέχει μια σειρά από ση-
μαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πελά-
τες τους.
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ΟΠΑΠ: Στα 50 λεπτά το 
συνολικό μέρισμα, επιστροφή
κεφαλαίου 90 λεπτών

IDEAL Holdings: Αύξηση κερδών 85%
Σημαντική αύ-

ξηση στα αποτε-
λέσματά της για
το 2021 ανακοί-
νωσε η IDEAL
Holdings. Ειδικό-
τερα, η εταιρεία
ενημέρωσης για τα Proforma Ενοποιημένα Αποτελέ-
σματα του 2021: 

• 43% αύξηση των εσόδων στα €67,53 εκατ. σε σύγκρι-
ση με τα €47,19 εκατ. το 2020.

• 62% αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων (EBITDA) στα €10,76 εκατ. έναντι €6,66 εκατ.
το 2020.

• 85% αύξηση των κερδών μετά από φόρους στα €7,15
εκατ. έναντι €3,86 εκατ. το 2020.

• Προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου €0,07 ανά με-
τοχή έναντι μηδενικής επιστροφής το 2020.

• Ταμειακά διαθέσιμα €16,62 εκατ. με δάνεια €15,18
και αρνητικό δείκτη μόχλευσης, ο οποίος δίνει μεγαλύ-
τερη δυνατότητα αξιοποίησης των ταμειακών διαθεσί-
μων.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Άρωμα» Μουντιάλ

Μπαράζ
Σκωτία - Ουκρανία (αναβλ.)

Ρωσία - Πολωνία (ακυρ.)
Ουαλία - Αυστρία
Σουηδία -Τσεχία

Ιταλία - Β. Μακεδονία
Πορτογαλία - Τουρκία

Η
Ευρώπη μυρίζει Μουντιάλ.
Το πολυσυζητημένο Παγκό-
σμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου
του Κατάρ 2022, που θα γίνει

χειμώνα καιρό, από τις 21 Νοεμβρίου
έως και τις 18 Δεκεμβρίου, ημέρα του
τελικού. Στην Ευρώπη δίνουν αγώνες
μπαράζ για τα τρία εναπομείναντα εισι-
τήρια, καθότι η Γηραιά Ήπειρος θα εκ-
προσωπηθεί με δεκατρείς ομάδες -οι
δέκα έχουν ήδη προκριθεί από τους
προκριματικούς των ομίλων. Στο Πόρτο,
η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει σε μονό
αγώνα την Τουρκία και ο νικητής αυτού
του ζευγαριού θα τεθεί αντιμέτωπος με
τον νικητή του αγώνα Ιταλία - Β. Μακε-
δονία. Αν δεν γίνει το θαύμα των… θαυ-
μάτων, η Ιταλία θα προκριθεί και θα

υποδεχτεί την Πορτογαλία στον «τελι-
κό» στις 29 Απριλίου. Οι πρωταθλητές
Ευρώπης Ιταλοί θα κοντραριστούν, δη-
λαδή, με τους πρώην πρωταθλητές Ευ-
ρώπης Πορτογάλους.

Σήμερα θα γίνουν δύο, ακόμα, προ-
κριματικοί αγώνες μπαράζ. Η Σουηδία
υποδέχεται την Τσεχία και όποια νική-
σει, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Πολω-
νία, η οποία προκρίνεται στον «τελικό»
χωρίς αγώνα, καθότι ήταν να παίξει με
την εθνική Ρωσίας, η οποία, ως γνω-
στόν, αποκλείστηκε από τα μπαράζ, λό-
γω της εισβολής στην Ουκρανία. Για το
τρίτο εισιτήριο θα παίξουν Ουαλία - Αυ-
στρία, με τον νικητή να κοντράρεται με
τη Σκωτία. Η οποία Σκωτία έπρεπε να
αντιμετωπίσει την Ουκρανία, αλλά το

ματς αναβλήθηκε, ούτε πρόκειται να γί-
νει ποτέ, λόγω του πολέμου. Υπενθυμί-
ζεται ότι οι δέκα ομάδες της ευρωπαϊ-
κής ζώνης που ήδη έχουν προκριθεί
απευθείας στην τελική φάση του Μουν-
τιάλ είναι οι εξής: Γερμανία, Δανία, Γαλ-
λία, Βέλγιο, Κροατία, Ισπανία, Σερβία,
Αγγλία, Ελβετία, Ολλανδία.

Εκτός των δεκατριών της Ευρώπης θα
προκριθούν τέσσερις από τη Λατινική
Αμερική, πέντε από την Αφρική, τέσσε-
ρις από την Ασία, τρεις από τη Βόρεια
Αμερική. Ακόμα δυο χώρες θα προκύ-
ψουν από αγώνες μπαράζ, Λατινικής
Αμερικής - Ασίας και Κεντρικής Αμερι-
κής - Ωκεανίας.

Η FIFA ανακοίνωσε τη διαδικασία για
την κλήρωση της τελικής φάσης του

Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ 2022,
που θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλί-
ου, στις 18.00, στο Συνεδριακό και Εκθε-
σιακό Κέντρο της Ντόχα.

Αυτό το Μουντιάλ είναι το τελευταίο
που θα διεξαχθεί με 32 ομάδες. Από το
επόμενο, που από κοινού θα διοργανώ-
σουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό,
οι ομάδες που θα προκρίνονται θα είναι
48. Περισσότερα παιχνίδια για περισσό-
τερο χρήμα. 

Μεγάλα ματς Πορτογαλία -
Τουρκία, Σουηδία - Τσεχία
για τα τελευταία εισιτήρια



Τ
ο χρήμα δεν φέρνει την ευτυ-
χία. Τραγελαφικά πράγματα
αναδύονται από την πιο πλού-

σια ομάδα του κόσμου, την Παρί Σεν
Ζερμέν, του ζάπλουτου Καταριανού
ιδιοκτήτη Νασέρ αλ-Κελαϊφί. Ούτε
λίγο ούτε πολύ, ο πιο ακριβοπληρω-
μένος παίκτης, ο Βραζιλιάνος Νεϊ-
μάρ, πάει… μεθυσμένος στην προ-
πόνηση, σύμφωνα με όσα μετέδωσε
ο Ντάνιελ Ριόλο στην εκπομπή
«After Foot» του καναλιού RMC
Sport. Μεθυσμένος. Για αυτό και
«σκοτώνεται» με τους συμπαίκτες
του, προπονείται χαλαρά πάντα και
δεν βρίσκεται εκεί ένας άνθρωπος
να τον συνεφέρει. Ούτε ο «παλιόφι-
λος» Λίο Μέσι μπορεί. Προπονητής
δεν υπάρχει, ο Ποτσετίνο είναι φευ-
γάτος και το έχει καταλάβει. Ωστόσο,
μεθυσμένος… ξεμέθυστος, ο Νεϊ-
μάρ παίρνει περισσότερα λεφτά και

από τον Μέσι και από τον Εμπαπέ. Η
«L’Equipe» δημοσίευσε το Top 20
των συμβολαίων στη Ligue 1 και οι…
18 θέσεις ανήκουν σε παίκτες της
Παρί. Εξαίρεση αποτελούν μόνο ο
Μπεν Γεντέρ και ο Φάμπρεγας της

Μονακό. Ο Νεϊμάρ κερδίζει
4.083.000 ευρώ τον μήνα, ο Μέσι
ακολουθεί με 3.375.000 και ο Εμπα-
πέ με 2.220.000. Την πεντάδα συμ-
πληρώνουν Μαρκίνιος και Βεράτι με
1.200.000.

Νεϊμάρ: Ένας μεθυσμένος με 4 εκατ. ευρώ τον μήνα Και επίσημα έξω η Ρωσία
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ρωσικές ομάδες

ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Ού-
νικς Καζάν αποβλήθηκαν και επίσημα από τη φε-
τινή EuroLeague, μετά την εισβολή των Ρώσων
στην Ουκρανία. Οι τρεις ομάδες είχαν ζητήσει
τρεις εβδομάδες αναβολή, με στόχο να επιστρέ-
ψουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση σε
περίπτωση που εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ωστό-
σο, αρκετοί ξένοι παίκτες έχουν ήδη αποχωρήσει.

«Ύποπτο» το ΟΦΗ -
Παναιτωλικός 2-4

Με το παιχνίδι ΟΦΗ - Παναιτωλικός 2-4, για το
οποίο έγινε καταγγελία στην πλατφόρμα της επι-
τροπής ΕΠΑΘΛΑ (Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής
Ακεραιότητας) της ΓΓΑ που ασχολείται με «παι-
χνίδια ύποπτα προς χειραγώγηση» ασχολείται η

Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Το παιχνίδι
έγινε τον περασμένο Ιανουάριο και έληξε με
νίκη 4-2 της ομάδας του Αγρινίου. 

Επιτέλους, νίκη 
για τον Παναθηναϊκό
Ο βαριά «πληγωμένος» Παναθηναϊκός από την

ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, επανέκαμψε
στο ΟΑΚΑ και νίκησε 80-67 την Μπάγερν, φτάνον-
τας στο 7-17 σε νίκες-ήττες στη EuroLeague. Οι
πόντοι: Μέικον 18, Παπαγιάννης 8, Κασελάκης 2,
Νέντοβιτς 14 (2/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4/4 βο-
λές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χουγκάζ, Έβανς 2,
Μαντζούκας 5, Σαντ-Ρος 15 (3/4 δίποντα, 1/2 τρί-
ποντα, 6/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα).

Φυλακή ο εισβολέας…
σκόρερ της Μαρσέιγ

Επειδή στη Γαλλία η Δικαιοσύνη λειτουργεί,
οπαδός της Μαρσέιγ, τουρκικής καταγωγής, τι-
μωρήθηκε με φυλάκιση έξι μηνών, γιατί όχι μόνο
εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι
Μαρσέιγ - Νις, αλλά… σκόραρε κιόλας! Ο καταδι-
κασθείς θα οδηγηθεί στη φυλακή και για τρία
χρόνια δεν θα μπορεί να πατάει το πόδι του στο
γήπεδο. 

Νέος προπονητής, παλιές ιδέες
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου πήρε έναν «λουσάτο» προπονητή, τον
Ουρουγουανό Γουστάβο Πογιέτ, αλλά με απαρχαιωμένες ιδέες. Όπως
δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ Στέργιος Αντωνίου, ο Πογιέτ ζήτησε
για έδρα της Εθνικής το γήπεδο της… Λεωφόρου, του Παναθηναϊκού.
Γιατί αυτό θεωρεί ότι είναι έδρα. Μπορεί, λέει, να της προσδώσει…
δυναμική. Ένα γήπεδο που ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης χαρακτήρισε «επικίνδυνο».

Σε Βρετανία,
Ιρλανδία 
το Euro 2028

Στη Βρετανία και την Ιρλανδία θα διεξαχθεί η τελική φάση του Euro 2028, όπως αναφέρουν
δημοσιεύματα των χωρών αυτών. Η μοναδική υποψηφιότητα που έχει κατατεθεί στην UEFA για τη
συνδιοργάνωση του τουρνουά είναι από Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία. Και
λογικά θα ψηφιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Το Euro 2024 θα γίνει στη Γερμανία. 

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Αλλάζει ώρα το «Καλό Μεσημερά-
κι» του Νίκου Μουτσινά και θα αρχί-
ζει στις 4.00 το μεσημέρι.

• Οι παίκτες του «Masterchef»
μαγείρεψαν και πρόσφεραν ένα
πλήρες γεύμα σε εκατό πρό-
σφυγες.

• Αποκαλυπτικός ο γόης Απόστολος
Γκλέτσος: «Υπάρχουν πολλές σχέ-
σεις μου με επώνυμες κυρίες που
έμειναν μυστικές».

• Ο Αντώνης Λουδάρος κατήγ-
γειλε πως σε πολύ επιτυχημέ-
νες σειρές ηθοποιοί παίρνουν
μόλις 60 ευρώ.

• Αναμονή στο Star για την τελική
απάντηση της Βίκυς Καγιάς για το αν
θα επιστρέψει στο «GNTM»!

• Επανένωση για τους «Anti-
que» έπειτα από 16 χρόνια.
Κούκλος ο Νίκος Παναγιωτί-
δης. 

• Με δική της εκπομπή θα επιστρέ-
ψει στην τηλεόραση η Μαρία Τζομ-
πανάκη. Θα προβάλλεται σε Αμερική
και Ελλάδα.

• Σε χειρουργική επέμβαση στο
πόδι θα υποβληθεί ο τραγουδι-
στής Μπο, ύστερα από ατύχημα
σε προπόνηση πυγμαχίας.

• Δεύτερη φορά μαμά θα γίνει η Σο-
φία Λεοντίτση που γνωρίσαμε στο
«My Style Rocks».

• Τέσσερις μήνες έμεινε στο
Ιράν ο Πάνος Γκόγκος του «Σα-
σμού» για γυρίσματα σειράς
που θα προβληθεί στο Netflix.

• Έξι μήνες μετά τον θάνατο του Mad
Clip κυκλοφορεί ο νέος του δίσκος
με τίτλο «Money And Drugs Can’t Li-
ve In Poverty».

O
διάσημος Οίκος Christie’s βγάζει στο
σφυρί πορτρέτο της Μέριλιν Μονρόε διά
χειρός Άντι Γουόρχολ με τιμή εκκίνησης
τα 200.000.000 ευρώ. Ο Τζορτζ Φρέι, πρό-

εδρος του «Thomas and Doris Aman Foundation»
που διέθεσε το έργο σε δημοπρασία, δεν δίστασε να
το παρομοιάσει με τη «Μόνα Λίζα», τη «Γέννηση της
Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι και το «Les Demoisel-
les d’Avignon» του Πικάσο!

Το «Shot Sage Blue Marilyn» που φιλοτέχνησε ο
Αμερικανός καλλιτέχνης το 1964, θα παρουσιαστεί
στο κοινό τον ερχόμενο Μάιο και αν βρει αγοραστή,
θα φιγουράρει στη λίστα με τα 20 πιο ακριβά έργα
Τέχνης που πουλήθηκαν σε δημοπρασία τον 21ο
αιώνα.

Οι διοργανωτές τρίβουν τα χέρια τους, ενώ μανιώ-
δεις συλλέκτες, ζάπλουτοι Άραβες και billionaires
από όλο τον κόσμο φλερτάρουν έντονα με
την ιδέα να αποκτήσουν το πορτρέτο-τρό-
παιο του πιο διάσημου sex symbol βά-
ζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η προσωπογραφία της ξανθιάς ντίβας
του Χόλιγουντ με τη λαμπερή γαλάζια
σκιά στα μάτια και τα κατακόκκινα χείλη
βασίζεται σε μια διαφημιστική φωτογρα-
φία από την ταινία της ηθοποιού «Niaga-
ra» και ανήκει στη σειρά «Shoot Marilyn»
του Γουόρχολ. Η συλλογή πήρε το όνομά
της από μια γυναίκα που μπήκε στο
στούντιο του Warhol Factory το 1964 και
τράβηξε τέσσερις φωτογραφίες την από-
λυτη σταρ του Χόλιγουντ! Η μεταξοτυπία
ανήκει στο «Thomas and Doris Aman Fo-
undation» με έδρα τη Ζυρίχη. Τα έσοδα,
όπως ανακοινώθηκε, θα πάνε στο ίδρυμα
το οποίο και θα τα διαθέσει σε προγράμ-
ματα υγείας και εκπαίδευσης για τη βελ-
τίωση της ζωής των παιδιών σε ολόκληρο

τον κόσμο. «Η Μέριλιν είναι το απόλυτο αμερικανικό
ποπ όνειρο. Συνδυάζει αισιοδοξία, αδυναμία, δια-
σημότητα και λατρεία ταυτόχρονα. Είναι ένας από
τους σπουδαιότερους πίνακες όλων των εποχών»,
σχολίασε ο CEO του Οίκου Άλεξ Ρότερ.

Ο Τζορτζ Φρέι σε δηλώσεις του σχετικά με το
«Shot Sage Blue Marilyn» ανέφερε: «Το εντυπωσια-
κό πορτρέτο απομονώνει το άτομο και το αστέρι. Ξε-
χνιούνται οι τρομερές συνθήκες της ζωής και του
θανάτου της Μέριλιν. Το μόνο που μένει είναι το αι-
νιγματικό χαμόγελο που τη συνδέει με ένα άλλο μυ-
στηριώδες χαμόγελο, μιας διακεκριμένης κυρίας,
της Μόνα Λίζα». 

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ προσφοράς για έργο του
Άντι Γουόρχολ ήταν τα 105,4 εκατομμύρια δολάρια
που κατέβαλε συλλέκτης το 2013 για την απόκτηση
του «Silver Car Crash (Double Disaster)»!

Μέριλιν αξίας 200 εκατ. €!



Η σκανταλιάρα Μελίτα

Ένα χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνίστρια
την κορούλα τους ανάρτησαν στο διαδίκτυο η
Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Η κάμε-
ρα τσάκωσε την 3χρονη Μελίτα να το σκάει από
την κούνια της βγαίνοντας από το υπνοδωμάτιο
σαν γάτα, προσέχοντας να μην ξυπνήσει τη για-
γιά της που κοιμόταν του καλού καιρού. «Όταν η
εγγονή βάζει τη γιαγιά για ύπνο! Αχ βρε Μελίτα.
Πραγματικά από τα πιο αστεία βίντεο που έχω
δει», σχολίασε η γλυκιά μαμά.

Συνεργασία-έκπληξη

Ευρυδίκη και Μύρωνας Στρατής μαζί, on tour!
Οι δημοφιλείς καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές
και το «χρυσό» ρεπερτόριό τους για μια σειρά
από δυνατά καλοκαιρινά live, με εμφανίσεις σε
ολόκληρη την Ελλάδα, ερμηνεύοντας τραγούδια
από την προσωπική τους δισκογραφία αλλά και
ευφάνταστες διασκευές σε αγαπημένα ποπ και
ροκ κομμάτια. Την ανακοίνωση έκανε η Ευρυδί-
κη, μέσω του λογαριασμού της, επισημαίνοντας
πως οι συναυλίες τους θα είναι ένα ξεχωριστό
πάρτι γεμάτο μουσικές, ένταση, κέφι και χορό.

Πιάστηκε ολόκληρος ο Αργύρης
Αγγέλου! Ξεκίνησε εντατικά μα-
θήματα γιόγκα για καλή ψυχική
υγεία και άσκηση, όμως το αποτέ-
λεσμα (προσωρινά!) δεν ήταν αυ-
τό που περίμενε. «Τρίτο μάθημα.
Πόνος παντού! Ακόμα και σε μυς
που δεν ήξερα ότι υπάρχουν! Με-
λανιές μπόλικες! Παρ’ όλα αυτά η
δασκάλα μου είναι περήφανη, λέ-
ει. Οπότε συνεχίζουμε», αποκά-
λυψε με χιούμορ ο ηθοποιός, πο-
ζάροντας κρεμασμένος στον στύ-
λο του γυμναστηρίου.

Γιόγκα style

Ε
ντατικά γυρίσματα για τον Θανάση Ευθυμιάδη και την εκπομ-
πή του «Ρίζες» που θα προβληθεί στο Mega. Ο ηθοποιός βρέ-
θηκε στον Αρχαίο Ελαιώνα της Αίγινας και εντυπωσιασμένος

από τα αιωνόβια δέντρα, μοιράστηκε τις σκέψεις του στο Insta-
gram: «Ακουμπώντας αυτήν την ιερή ελιά, που βρίσκεται σε αυτό το
σημείο εδώ και χιλιάδες χρόνια, όλες οι σκέψεις σταματούν, γίνον-
ται μικρές, ασήμαντες. Η απληστία του ανθρώπου τον οδηγεί στη
βία. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για την ιδιοκτησία της Γης. Ο Μέγας
Αλέξανδρος κατέκτησε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, αλλά λίγο πριν
φύγει από τη ζωή, ζήτησε όταν θα κουβαλάνε το νεκρό του σώμα να
αφήσουν τα χέρια του να κρέμονται από τις δύο πλευρές, ώστε να
δουν όλοι ότι, φεύγοντας από αυτή τη ζωή, φεύγεις με τα χέρια
άδεια. Ακόμα και αν είσαι ο πλανητάρχης…».

Εκτός συνόρων
Το Ντουμπάι υποκλίθηκε στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ο δημοφι-
λής καλλιτέχνης μαζί με τον διεθνώς διάσημο Λιβανέζο συνθέτη
και ερμηνευτή Γκι Μανουκιάν ήταν προσκεκλημένοι στο Μητρο-
πολιτικό Θέατρο για μια sold out συναυλία που δόθηκε χθες, Τε-
τάρτη, στο ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο «Dubai Theater». Οι
θαυμαστές του Έλληνα τραγουδιστή στα Αραβικά Εμιράτα τον
υποδέχτηκαν on stage με μεγάλο ενθουσιασμό, αποθεώνοντάς
τον με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στη Ρόδο ταξίδεψαν ο Πέτρος Ίμβριος με τη
σύζυγό του Συράν Λελούδα και τον γιο τους,
εκπληρώνοντας το τάμα τους στην Παναγία
Τσαμπίκα Ψηλή. Οι τρεις τους φωτογραφήθη-
καν μπροστά στη θαυματουργική εικόνα, με
τον τραγουδιστή να προσεύχεται: «Σε ευχαρι-
στούμε για την ευλογία των παιδιών μας. Και
σε παρακαλούμε σε κάθε γωνιά της Γης να
προστατεύεις όλους τους ανθρώπους και κυ-
ρίως τα παιδιά».
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Γυρίσματα για τις «Ρίζες»

Το τάμα



Τ
όσο για τις γυναίκες όσο και για τους άν-
δρες, η αποτρίχωση με λέιζερ είναι η κα-
λύτερη μέθοδος όταν ο στόχος είναι τα
μόνιμα αποτελέσματα. Στα πλεονεκτή-

ματά της περιλαμβάνονται η εξοικονόμηση χρό-
νου και η ασφάλεια που παρέχει ακόμα και σε αν-
θρώπους με ευαίσθητο δέρμα, αρκεί να εκτελεί-
ται από εξειδικευμένους και έμπειρους ιατρούς
και προσωπικό. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα,
όμως, είναι δύο: η αποτρίχωση σε σημεία του σώ-
ματος που δεν μπορεί να επιτευχθεί από τον ίδιο
τον ενδιαφερόμενο και η απουσία πόνου, σε αντί-
θεση με άλλες μεθόδους αποτρίχωσης, όπως το
κερί και η ηλεκτρόλυση. 

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
Journal of Cosmetic and Laser Therapy (έκδοση
της European Society for Laser Dermatology), η
οποία αξιολόγησε τα ποσοστά μείωσης της τριχο-
φυΐας και τις παραμέτρους των ασθενών που δεν
χρειάζονται πλέον αποτρίχωση μετά την ολοκλή-
ρωση της θεραπείας, έδειξε ότι δεν υπήρχε πλέον
ανάγκη για αποτρίχωση μετά το τέλος των θερα-
πειών με λέιζερ αλεξανδρίτη που θεωρείται το πιο
σύγχρονο και ασφαλέστερο μηχάνημα που χρη-
σιμοποιείται στις μέρες μας. 

«Τα ευρήματα έδειξαν ότι όλες οι ασθενείς δή-
λωσαν ότι δεν χρειάζονταν πλέον αποτρίχωση,
καθώς οι εναπομείνασες τρίχες ήταν πολύ λεπτές
για να γίνουν αντιληπτές. Έδειξαν επίσης ότι,
ακόμη και σε όσες έπασχαν από σύνδρομο πολυ-

κυστικών ωοθηκών, το αποτέλεσμα ικανοποίησε
τις ασθενείς ακόμα και χωρίς ολική αφαίρεση των
τριχών. Ως εκ τούτου, η εξάλειψη της ανάγκης για
αποτρίχωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το “μό-
νιμο αποτέλεσμα” της αποτρίχωσης με λέιζερ»,
εξηγεί ο πλαστικός επανορθωτικός και αισθητι-
κός χειρουργός Γεώργιος Βελημβασάκης και
συμπληρώνει: «Το συγκεκριμένο λέιζερ χρησι-
μοποιεί έναν κρύσταλλο αλεξανδρίτη ως πηγή ή
μέσο λέιζερ. Παράγει ένα συγκεκριμένο μήκος
κύματος φωτός στο υπέρυθρο φάσμα (755 nm)
και για αυτό θεωρείται λέιζερ κόκκινου φωτός. 

Πρόκειται για ένα από τα πιο αποτελεσματικά
λέιζερ για αποτρίχωση, καθώς σε κάθε συνεδρία
επέρχεται πλήρης καταστροφή στο 15-30% των
τριχοθυλακίων. Από τη συγκεκριμένη μελέτη δια-
πιστώθηκε ότι όχι μόνο η μείωση της τριχοφυΐας
αλλά και η λεπτή υφή όσων τριχών απέμειναν εί-
ναι τόσο ικανοποιητική που δεν υπάρχει πια η
ανάγκη αποτρίχωσης». 
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Παρέχει ασφάλεια ακόμα και σε
ανθρώπους με ευαίσθητο δέρμα,
αρκεί να εκτελείται από
εξειδικευμένους και έμπειρους
ιατρούς και προσωπικό

Πώς γίνεται
Κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης με λέι-
ζερ, η μελανίνη στην τρίχα απορροφά την
ενέργεια του λέιζερ στον θύλακά της, όπου
προκαλεί βλάβη. Οι θύλακες των τριχών εί-
ναι μικροσκοπικά όργανα που αναπτύσσον-
ται μέσα στο δέρμα, οι οποίοι ρυθμίζουν και
αναπτύσσουν τις τρίχες. Το υψηλής ισχύος
λέιζερ επιτίθεται στη ρίζα της τρίχας και
καταστρέφει τον θύλακα, ώστε η τρίχα να
μην μπορεί να αναπτυχθεί ξανά. 
Η διαδικασία είναι απλή και ξεκινά με μια
δοκιμαστική εφαρμογή με στόχο τη ρύθμι-
ση όλων των παραμέτρων ανάλογα με τον
τύπο του δέρματος (π.χ. ένταση, διάρκεια
παλμών, διάμετρος spot, κ.λπ.) και την τρι-
χοφυΐα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι απο-
λύτως ικανοποιητικό με τις λιγότερες δυνα-
τές συνεδρίες. Ακολουθεί η χρήση τοπικής
αναισθησίας στα ευαίσθητα σημεία, για να
είναι απολύτως ανεκτή η θεραπεία, και ξε-
κινά η εφαρμογή του λέιζερ στο δέρμα από
έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό. 
Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, στην
περιοχή εφαρμόζονται καταπραϋντικές
κρέμες για την ύφεση του ερεθισμού, αν
έχει υπάρξει. Πολλές γυναίκες δεν αντι-
λαμβάνονται ερεθισμό μετά το λέιζερ.

Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός επανορθωτικός και
αισθητικός χειρουργός 

Αποτρίχωση 
με λέιζερ
αλεξανδρίτη
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
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Κριός
(21/3-20/4)
Μια υποτονική μέρα, όπου ο δωδέκατος ηλια-
κός σας τομέας συνεχίζει να σας ταλαιπωρεί,
επειδή ο Ερμής βρίσκεται εκεί και σας δημι-
ουργεί στενάχωρες σκέψεις. Τα λόγια των άλ-
λων σας βασανίζουν και θέλετε να τα ξεχάσετε,
γιατί σας ανοίγουν παλιές πληγές.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, σήμερα θα υπάρξουν
κάποιες περίεργες οικονομικές συνθήκες, που
μπορεί να αφορούν χρήματα που χάσατε, έξοδα
που δεν είχατε προγραμματίσει, αλλά και ψυχο-
λογικές μεταπτώσεις, που σας προκαλούν με τη
συμπεριφορά τους οι άλλοι.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
σας κάνει ανήσυχους για κάποιες συμπεριφο-
ρές των άλλων. Μπορεί να έχετε συζητήσεις με
αγαπημένα σας πρόσωπα, που για κάποιο λόγο
θα προσπαθήσουν να σας κρύψουν αλήθειες. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους του τρίτου δεκαημέρου,
τα γεγονότα που θα συμβούν σήμερα ίσως να
σας προκαλέσουν ανασφάλεια στον επαγγελμα-
τικό σας χώρο. Γενικότερα αποφύγετε να πάρετε
αποφάσεις, γιατί βρίσκεστε σε μια σύγχυση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, η μέρα θα είναι κάπως
αδιάφορη αλλά με αρκετή δόση συναισθηματι-
κού φορτίου, κάτι που δύσκολα θα μπορέσετε
να διαχειριστείτε. Γενικότερα χρειάζεστε τον
χρόνο σας, για να καταλάβετε τις αλλαγές που
συμβαίνουν στη ζωή σας και κλονίζονται πολλά
από εκείνα που είχατε σταθερά και ακλόνητα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, η μέρα θα εί-
ναι αρκετά πολύπλοκη, σε οικογενειακά αλλά
και συναισθηματικά θέματα. Αφήστε τα σημαν-
τικά για αργότερα, δεν είναι κακό να κάνετε ένα
μικρό αλλά αναγκαίο διάλειμμα από την καθη-
μερινότητά σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Με διάθεση για επικοινωνία και μετακινήσεις
θα περάσει η μέρα αυτή. Να προσέξετε, βέβαια,
γιατί πολλά από εκείνα που θα ακούσετε, θα συ-
ζητήσετε και θα διαβάσετε θα είναι γεμάτα
υπερβολές και ανακρίβειες.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οικονομικά θέματα σήμερα θα σας απασχολή-
σουν έντονα και ίσως κάποιες συναισθηματικές
σας επιλογές να αρχίσουν να αποδομούνται και
να σας δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο από εκείνο
που γνωρίζατε έως τώρα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο μάλλον
περιπλέκει κάποιες καταστάσεις που σας έχουν
κουράσει υπερβολικά. Μην περιμένετε σήμερα
να μπουν σε σειρά οικογενειακά θέματα για τα
οποία δεν έχετε ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά
και διάθεση από τους άλλους, ώστε να βρεθούν
λύσεις.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια περίεργη μέρα για εσάς, όπου κάποια λόγια
που θα σας πουν θα σας προσγειώσουν απότο-
μα και θα σας φανερώσουν τις αληθινές προθέ-
σεις ορισμένων προσώπων. Αποφύγετε να
υπογράψετε συμβόλαια και να πάρετε οριστι-
κές αποφάσεις.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια θολή εικόνα σήμερα για κάποιο προσωπικό
θέμα μάλλον θα σας κουράσει και θα σας προ-
καλέσει ανασφάλεια και κακή διάθεση. Είστε
από τα ζώδια που η κάθε μέρα που περνά σας
διδάσκει και σας εξελίσσει. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν θα πρέπει σήμερα να ασχοληθείτε με τα
επαγγελματικά σας, αλλά και τη γενικότερη ει-
κόνα σας, δεν είναι η καλύτερη στιγμή, οπότε
αφήστε για αργότερα μια πιο δυναμική παρου-
σίαση των αξιών σας και των ταλέντων σας.
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Η Σελήνη σήμερα συνεχίζει να βρίσκεται στο
ζώδιο του Τοξότη, ενώ το γενικότερο κλίμα
που επικρατεί, δείχνει ότι βρισκόμαστε σε
μια χρονική στιγμή όπου όλα γίνονται με

αρκετή προσπάθεια. Ίσως να μη βοηθούν οι
πλανητικοί συνδυασμοί στο να νιώσουμε καλά, να
πάρουμε αποφάσεις και να βλέπουμε το ποτήρι…
μισογεμάτο. 



Σ
τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, ο κ.
Τσίπρας με στεντόρεια φωνή κατήγ-
γειλε τον κ. Μητσοτάκη ότι, αντί να
ακολουθήσει μια σωστή φιλολαϊκή

πολιτική, πορεύεται με το manual της νεοφιλε-
λεύθερης ορθοδοξίας.

Συνεχίζοντας, όμως, να εξαπολύει μύδρους
εναντίον του πρωθυπουργού, τον κατηγόρησε
ότι δεν παίρνει μέτρα εναντίον της αισχροκέρ-
δειας των ηλεκτροπαραγωγών εταιρειών και
αναρωτήθηκε γιατί δεν τους επιβάλλει πρό-
σθετους φόρους. Είπε… και τι δεν είπε!

Το κακό για τη δική του εικόνα είναι ότι τα εί-
πε μόλις λίγα λεπτά αφότου είχε κατέβει από το
βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός και είχε πει
ότι τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας (φυ-
σικά και της ΔΕΗ) θα φορολογηθούν με έκτα-
κτη εισφορά, αφού η ΡΑΕ προσδιορίσει επα-
κριβώς το ύψος των υπερκερδών. Και όχι μόνο
αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε ότι τα
όποια υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας θα
επιστραφούν στους καταναλωτές!

Τώρα αν αυτό είναι νεοφιλελεύθερη ορθοδο-
ξία, τότε τι είναι κοινωνικός καπιταλισμός; Γιατί
αν κάτι έχουν κάνει από την πρώτη στιγμή της

ενεργειακής κρίσης ο κ. Μητσοτάκης και η κυ-
βέρνησή του, είναι να παίρνουν μέτρα για να
αμβλύνουν τις επιπτώσεις της. Και αυτό από το
φθινόπωρο. Πριν ακόμα συνειδητοποιήσουν οι
πολίτες και οι παραγωγικές τάξεις την ένταση
της ενεργειακής κρίσης.

Σίγουρα όλοι θα θέλαμε -και πρώτος σίγου-
ρα ο κ. Μητσοτάκης- η στήριξη της κυβέρνη-
σης προς τους πολίτες να είναι μεγαλύτερη.
Ίσως αντί για 4 δισ. να έπρεπε να έχει διαθέσει
14 δισ. για τη στήριξη των πολιτών. Εύκολο! Το
θέμα, όμως, είναι όχι μόνο πού θα τα βρει, αλλά
κυρίως τι θα κάνει αν τα βρει τώρα και η κρίση
που ξεκίνησε με τον πόλεμο στην Ουκρανία σε
πλήρη εξέλιξη διαρκέσει πολύ καιρό.

Δεν πρέπει μια υπεύθυνη κυβέρνηση να συ-
νυπολογίζει όλα αυτά και να πράττει με γνώμο-
να το αύριο και όχι το σήμερα; Ποια κυβέρνηση
από την οικονομική κρίση και μετά προχώρησε
σε αυξήσεις κατώτατων μισθών; Ποια κυβέρ-
νηση στηρίζει με δεκάδες επιδόματα το οικο-
γενειακό εισόδημα; Ποια κυβέρνηση έχει αντι-
μετωπίσει τόσες και μάλιστα αλλεπάλληλες
κρίσεις; Να θυμίσουμε; Μεταναστευτική, εθνι-
κή με την επίθεση στον Έβρο, υγειονομική,

κλιματική, ενεργειακή κρίση… Και τώρα έναν
πόλεμο στην Ευρώπη που κανείς δεν ξέρει πού
και πώς θα τελειώσει.

Φανταζόταν, άραγε, ο φιλελεύθερος Μητσο-
τάκης και ο υπερφιλελεύθερος Σκυλακάκης
ότι θα κυβερνούν με καταβολή επιδομάτων,
γιατί έτσι πρέπει να διατηρήσουν την κοινωνική
συνοχή; Και επιπλέον, φαντάζεται ο ελληνικός
λαός, σε αυτήν την περίοδο των διαδοχικών και
πρωτοφανών κρίσεων που θα βρισκόταν η χώ-
ρα, αν κυβερνούσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης
Τσίπρας;

Χθες στη Βουλή ο πρωθυπουργός έδωσε μα-
θήματα υπευθυνότητας, σε αντίθεση με τον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που απέ-
δειξε ότι όσο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κέρδη εκλογικά
από την όποια φυσιολογική φθορά της κυβέρ-
νησης, τόσο και πιο ακραία λαϊκίστικες και επι-
κίνδυνες θέσεις θα λαμβάνει.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση σε τρεις λέ-
ξεις: Ενότητα, Σοβαρότητα, Υπευθυνότητα. Εί-
ναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Είναι η πολιτι-
κή που ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και
για την οποία η Ελλάδα έχει επιβραβευθεί από
τη διεθνή κοινότητα τα τελευταία τρία χρόνια.

Αν ο κ. Τσίπρας ενεργούσε ως υπεύθυνος
πολιτικός ηγέτης, ως υπεύθυνος Έλληνας, θα
ακολουθούσε μια άλλη πολιτική. Μια πολιτική
που χαρακτηριστικό της θα είχε την ενότητα και
όχι την οξύτητα. Δυστυχώς, όμως, δεν εννοεί
να καταλάβει ο κ. Τσίπρας ότι απέναντί της η
Ελλάδα, και ολόκληρη η Ευρώπη, έχει να αντι-
μετωπίσει έναν κίνδυνο η κατάληξη του οποίου
είναι απρόβλεπτη. Δεν είναι δυνατόν αυτές τις
τραγικές ώρες, που παγκοσμίως κυριαρχεί η
αβεβαιότητα, πολιτικοί αρχηγοί να αναλώνουν
τις προσπάθειές τους στο πόσα κομματικά ή
προσωπικά οφέλη θα έχουν.

Αμφιβάλλει κανείς ότι, αν ο κ. Μητσοτάκης
έκανε τώρα εκλογές, μέσα σε αυτήν την αβε-
βαιότητα, θα «σάρωνε»; Η χώρα, όμως, αυτήν
την ώρα χρειάζεται υπευθυνότητα. Όχι μικρο-
κομματικά τερτίπια και κοντόφθαλμες, λαϊκί-
στικες και επιφανειακές προσεγγίσεις, επιπέ-
δου δημοτικού. 

Κρίμα για τον κ. Τσίπρα, κρίμα για το κόμμα
του, κρίμα και για τους πολίτες που τον εμπι-
στεύτηκαν, να συνεχίζει να συμπεριφέρεται με
κομματική και όχι εθνική λογική. 

Τον έχουν πάρει χαμπάρι, όμως, όπως λέει
και ο σοφός λαός, στα συμφέροντα του οποίου
ομνύει.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Εθνική υπευθυνότητα κόντρα
στο κομματικό συμφέρον

Χθες στη Βουλή 
ο πρωθυπουργός
έδωσε μαθήματα
υπευθυνότητας,
σε αντίθεση με
τον αρχηγό της

αξιωματικής
αντιπολίτευσης
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