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Ε
πειτα από δύο χρόνια απουσίας τής διά ζώ-
σης εκδήλωσης λόγω πανδημίας, το Οικο-
νομικό Φόρουμ των Δελφών φέτος θα διε-
ξαχθεί κανονικά με ζωντανές συζητήσεις

και φυσική παρουσία ομιλητών, συνέδρων και χορη-
γών και με τίτλο «New Realities». Από την Τετάρτη 6
έως και το Σάββατο 9 Απριλίου θα έχουμε την ευκαιρία
να ακούσουμε συζητήσεις μεταξύ κορυφαίων προσω-
πικοτήτων στους Δελφούς, οι οποίοι αποτελούν πόλο
έλξης της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής σκη-
νής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας μας. Και αυ-
τό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν αναφερόμαστε
μόνο στο γεγονός ότι η χώρα μας θα είναι για ένα τε-
τραήμερο στο επίκεντρο του οικονομικού ενδιαφέ-
ροντος και των παραγόντων της αγοράς διεθνώς.

Η Ελλάδα προσπαθεί να επιστρέψει σε μια κανονι-

κότητα, σε ένα περιβάλλον «νέας πραγματικότητας»,
για να δανειστούμε και τον τίτλο του φόρουμ. Σε ένα
δυστοπικό δυστυχώς περιβάλλον στη σκιά του πολέ-
μου στην Ουκρανία, με νωπή την καταστροφή από την
πανδημία, με τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια να δημι-
ουργούν ένα κοκτέιλ θανάτου για κάθε οικονομική
δραστηριότητα, για κάθε είδους επιχείρηση, για κάθε
νέα πρωτοβουλία οικονομικής φύσης. Σε αυτό το ση-
μείο, λοιπόν, είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο το γεγο-
νός ότι μια ημερίδα-θεσμός επιστρέφει σε κανονικό
ρυθμό με φουλ πρόγραμμα και παρουσία διακεκριμέ-
νων προσωπικοτήτων.

Η αγωνία των ανθρώπων της αγοράς, του επιχειρείν,
της ανάπτυξης και των επενδύσεων είναι μεγάλη για το
τι μέλλει γενέσθαι. Υπάρχει φόβος για το αύριο και την
επιβίωση των επιχειρήσεων, των καταστημάτων, για

την πορεία των επενδυτικών σχεδίων, για το τι περι-
βάλλον θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε φιλόδοξο pro-
ject. Και είναι απαραίτητο να υπάρχουν οδηγοί, «πιλό-
τοι» για να κατευθύνουν μια ενέργεια, μια συμφωνία,
μια επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας, έστω
και σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι τέτοια η ψυχολογία
των ανθρώπων που έχουν ανάγκη το Φόρουμ στους
Δελφούς ή αντίστοιχες πρωτοβουλίες που θα φέρουν
την οικονομία και πάλι σε διαδικασία εξομάλυνσης.
Με δυσκολίες, το ξέρουμε όλοι, αλλά και με πίστη για
την ύπαρξη ευκαιριών, για τις δυνατότητες ανάτασης,
για έναν συνδυασμό ιδιωτικής πρωτοβουλίας και θε-
σμικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της καθημε-
ρινότητας, στο πλαίσιο μιας νέας πραγματικότητας που
δεν χρειάζεται να είναι και ζοφερή.
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Α
πό την πρώτη στιγμή που ξέσπα-
σε η ενεργειακή κρίση, βασικό
μέλημα του πρωθυπουργού,
εκτός από τις επιδοτήσεις, ήταν

και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος των πολιτών με τις μειώσεις των φό-
ρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέποντας
ουσιαστικά τους αργούς ρυθμούς που
προχωρά η ΕΕ και την απροθυμία των χω-
ρών του Βορρά να αντιμετωπιστεί από
κοινού το κύμα της ακρίβειας, προχωρά
σε κινήσεις που ναι μεν είχε εξαγγείλει
προεκλογικά αλλά είχε προγραμματίσει
να τις ανακοινώσει σε διαφορετικό χρονι-
κό σημείο. 

Ωστόσο πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει
δραματικά, η κοινωνία πιέζεται από τις
συνεχείς ανατιμήσεις και η κυβέρνηση
αναζητά τρόπους στήριξης των πολιτών,
χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο τη δημο-
σιονομική πορεία της χώρας.

Ο μήνας των μέτρων στήριξης 
Στο Μαξίμου περίμεναν έναν διαφορετικό

Απρίλιο, καθώς θα ήταν το πρώτο Πάσχα χω-

ρίς μέτρα προστασίας από την πανδημία,

ωστόσο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

ανέτρεψε όλους τους σχεδιασμούς. Ο επό-

μενος μήνας χαρακτηρίζεται κομβικός, κα-

θώς θα μπουν σε εφαρμογή τα μέτρα που

ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη των

ευάλωτων νοικοκυριών με την «επιταγή

ακρίβειας» των 200 ευρώ, την κάρτα καυσί-

μων και τις οριζόντιες αυξημένες επιδοτή-

σεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού

ρεύματος των καταναλωτών και των επιχει-

ρήσεων. 
Παράλληλα, με τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ θα
αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών,
καθώς 8 στους 10 θα πληρώσουν λιγότερο
φόρο, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
ανακοινώσει την έκτακτη φορολόγηση με
συντελεστή 90% στα υπερκέρδη των εταιρει-
ών ενέργειας, μέρος του οποίου θα επιστρα-
φεί στους φορολογούμενους. 

Ενίσχυση 4 δισ. ευρώ
Ο πρωθυπουργός μιλώντας στο υπουργικό
συμβούλιο αναφέρθηκε στους τέσσερις
άξονες για την ενίσχυση των πολιτών που
έχει φτάσει πλέον τα 4 δισ. ευρώ. «Προφα-
νώς και είναι αδύνατον να απορροφηθεί το
σύνολο των αυξήσεων που έχουν την αιτία
τους μακριά από την πατρίδα μας, αλλά οι
παρεμβάσεις στήριξης -για τις οποίες έχου-
με ήδη πάρει αποφάσεις- είναι από τις πιο

δυναμικές και από τις πιο πολυεπίπεδες σε
ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση
εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακοινώσει νω-
ρίτερα το δεύτερο μέρος των μειώσεων των
ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που θα
αυξήσει τους μισθούς ενώ παράλληλα θα
βοηθήσει και τις επιχειρήσεις. 
Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει το ποσοστό
της μείωσης και στην περίπτωση που δεν
υπάρξουν απρόοπτα, τότε το μέτρο αυτό ανα-
μένεται να «κλειδώσει» μέσα στον Απρίλιο
και θα ισχύσει πιθανότατα από την 1η Ιουνίου.
Πρόκειται για μια κίνηση η οποία είχε αρχικά
προγραμματιστεί να γίνει το φθινόπωρο,
ωστόσο οι εξελίξεις στο Ουκρανικό φαίνεται
πως επίσπευσαν τους σχεδιασμούς. 

Ανησυχία για την ακρίβεια
Στο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο
πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις με
μοναδικό γνώμονα την αναχαίτηση της ακρί-

βειας που προκαλούν η ενεργειακή κρίση
και τα κυκλώματα κερδοσκοπίας που εκμε-
ταλλεύονται τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυ-
ξάνουν συνεχώς τις τιμές των καυσίμων και
οι οποίες μετακυλίονται στα προϊόντα. Ο
πρωθυπουργός δεν έκρυψε την ανησυχία
του για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στη
διεθνή οικονομία το Ουκρανικό. 
«Τα τελευταία δύσκολα κύματα της πανδη-
μίας ενώνονται τώρα με αυτά της ρωσικής ει-
σβολής, διαμορφώνοντας ένα πρωτόγνωρο
κλίμα διεθνούς ανησυχίας απέναντι σε ένα
απρόβλεπτο, σε ένα πολύ επιθετικό αύριο». 

Το μεγάλο στοίχημα 
Στα μέσα του επόμενου μήνα θα έχουν ολο-
κληρωθεί οι συζητήσεις για τη νέα αύξηση
του κατώτατου μισθού, με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να έχει προαναγγείλει πως θα είναι
σημαντική και σαφώς μεγαλύτερη του 2%
που έχει ήδη προχωρήσει η κυβέρνηση.
Πρόκειται για μια κίνηση που θα συμπαρα-
σύρει και τα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμά-

κια, δίνοντας μια μικρή ανάσα απέναντι στο
κύμα των ανατιμήσεων που πλήττει ολόκλη-
ρη την Ευρώπη. 
Ο πρωθυπουργός έχει παραδεχθεί σε συνεν-
τεύξεις του πως οι μισθοί στη χώρα μας είναι
χαμηλοί, γεγονός το οποίο οφείλεται στη δε-
καετή οικονομική κρίση. 
Παράλληλα, όμως, προχωρά και στις μει-
ώσεις των φόρων για να αυξήσει το διαθέσι-
μο εισόδημα, καθώς όπως έχει τονίσει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης «αυτό που νοιάζει τον
πολίτη είναι τι μένει στην τσέπη». 

Το χρονοδιάγραμμα 
του πρωθυπουργού: 
1η Απριλίου μείωση ΕΝΦΙΑ,
1η Μαΐου αύξηση κατώτατου
μισθού, 1η Ιουνίου μειώσεις
ασφαλιστικών εισφορών

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Οι τρεις παρεμβάσεις για 
αύξηση του εισοδήματος 



Δ
ιπλό μήνυμα ότι «υπάρχει από-
λυτη επάρκεια στην αγορά» και
«οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί
ώστε να αποτραπεί κάθε φαινό-

μενο αισχροκέρδειας» εξέπεμψε από τη
χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού
Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
επιχειρώντας κατ’ αυτό τον τρόπο αφενός
να καθησυχάσει την ελληνική κοινωνία,
αφετέρου να την πείσει ότι οι κυβερνητι-
κές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση
των στρεβλώσεων στην αγορά είναι καί-
ριες και αποτελεσματικές. 

Επάρκεια στην αγορά
Κυβερνητικές πηγές προϊδεάζουν ότι το

αμέσως προσεχές διάστημα τυχόν παρα-
βάσεις θα τιμωρούνται με τσουχτερά όσο
και παραδειγματικά πρόστιμα προκειμέ-
νου να γίνει κοινός τόπος πως σε μια πολύ
δύσκολη συγκυρία η κυβέρνηση δεν θα
ανεχτεί παιχνίδια από επιτηδείους. Οι νέ-
ες πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις ήλ-
θαν εξάλλου λίγες ώρες αφότου ο Αλέξης
Τσίπρας μέσω συνέντευξής του στην εκ-
πομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και
τον Γιώργο Παπαδάκη είχε ζητήσει σχέδιο
έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση
της ακρίβειας, επαναφέροντας παράλλη-
λα το αίτημά του για πρόωρες εκλογές.

Αντιλαμβανόμενος ότι το ζήτημα της
ακρίβειας τόσο στην ενέργεια όσο και στα
είδη πρώτης ανάγκης κυριαρχεί στους
προβληματισμούς της συντριπτικής πλει-
ονότητας των Ελλήνων πολιτών, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης ρίχνει το βάρος των κυ-
βερνητικών προσπαθειών στην εξεύρεση
«έξυπνων» τρόπων προκειμένου να
απορροφηθεί σημαντικό βάρος της μεγά-
λης επιβάρυνσης που υφίστανται κατανα-
λωτές και επιχειρήσεις.

Ασπίδα στην παραγωγή
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός

επιβεβαίωσε πως τις επόμενες μέρες οι
υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης Χρήστος Σταϊκούρας και
Γιώργος Γεωργαντάς αναμένεται να
ανακοινώσουν επιπρόσθετη οικονομική
στήριξη στους παραγωγούς για τα λιπά-
σματα και τις ζωοτροφές, καθώς ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει
πως δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγω να πλη-
γεί η παραγωγική βάση. Τουναντίον, το
Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνεται την
παρούσα στενωπό και ως μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία να στηριχθεί η εγχώ-
ρια παραγωγή, ώστε να αναβαθμιστεί ο

πρωτογενής τομέας. Παράλληλα, ο
πρωθυπουργός ουδόλως υποβαθμίζει
τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
καθώς οι προτάσεις του τόσο για την
κοινή προμήθεια και αποθήκευση φυ-
σικού αερίου όσο και για την επιβολή
πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού
αερίου είτε ήδη υλοποιούνται από την
Κομισιόν είτε βρίσκονται σε προχωρη-
μένο στάδιο επεξεργασίας από τις ευ-
ρωπαϊκές Αρχές. Ωστόσο, είναι απολύ-
τως κατανοητό ότι οι επιπτώσεις των ευ-
ρωπαϊκών παρεμβάσεων δεν θα γίνουν

αισθητές στους πολίτες πριν από την
παρέλευση εξαμήνου, ως εκ τούτου και
έως τότε σε πρώτο πλάνο θα παραμέ-
νουν οι κατά τόπους εθνικές παρεμβά-
σεις.

Απαντήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στο Μέ-

γαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει να μην
αφήνουν εφεξής αναπάντητες τις επι-
θέσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα κραυγα-
λέα ψεύδη που αυτές κατά κανόνα εμ-
περιέχουν, όπως λένε χαρακτηριστικά.
Χρησιμοποιώντας ασυνήθιστα σκληρή
ρητορική, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο
για… ψεύτες της αντιπολίτευσης, φωτο-
γραφίζοντας εμμέσως πλην σαφώς το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,

τονίζοντας ότι αποκρύβουν το γεγονός
ότι τυχόν επιβολή εθνικού πλαφόν στην
ηλεκτρική ενέργεια τελικώς επιβαρύνει
τους εθνικούς προϋπολογισμούς και
εντέλει τους φορολογουμένους, επιχει-
ρώντας έτσι να καταδείξει πως η κυβέρ-
νηση έχει ήδη υλοποιήσει πρωτοβου-
λίες που τώρα επιστρατεύουν άλλα κρά-
τη της Ευρωζώνης. 
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Στόχος του κ. Μητσοτάκη 
να απορροφηθεί σημαντικό
βάρος της μεγάλης
επιβάρυνσης που υφίστανται
καταναλωτές και επιχειρήσεις
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Πρωθυπουργική αγκαλιά στον Σαϊντού Καμαρά από τη Γουινέα
Τις πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε ο μαθητής της

τρίτης λυκείου Σαϊντού Καμαρά και συναντήθηκε με τον
πρωθυπουργό. Πρόκειται για το ασυνόδευτο ανήλικο προ-
σφυγόπουλο που ήρθε πριν από τρία χρόνια στη χώρα μας
από τη Γουινέα και τώρα έχει υποβάλει εκ νέου αίτημα πολι-
τικού ασύλου από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δή-
λωσε το προσωπικό ενδιαφέρον του για την υπόθεση
του μαθητή από τη Γουινέα και τον ενημέρωσε για τις κινή-
σεις της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για την ενίσχυση του φακέλου του με υλικό σχε-

τικά με τη συμμετοχή και την απόδοσή του στο σχολικό περι-
βάλλον με βάση τις εισηγήσεις του Τμήματος Παρακολού-
θησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων που λειτουργεί από τον
Ιούλιο του 2019.

Ο Σαϊντού Καμαρά, αριστούχος στο λύκειο του Αγίου Δη-
μητρίου, είχε πάρει μέρος στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου
συγκινώντας την κοινή γνώμη, ενώ ευχαρίστησε όλους για
τη στήριξη που του παρείχαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέ-
φρασε την προσδοκία του η απόφαση της Αρχής Προσφυ-
γών να είναι τέτοια που θα επιτρέψει στον Σαϊντού Καμαρά
να κάνει την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Στήριξη με «έξυπνες» λύσεις



TETAΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6

Επίθεση στην κυβέρνηση 
και τον Κυριάκο Μητσοτάκη
για την ακρίβεια και 
την ενεργειακή κρίση

Μ
ία ακόμα ευκαιρία για να
επιτεθεί στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και την κυβέρνηση
είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Αλέξης Τσίπρας στην εφ’ όλης της ύλης
συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. Ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε
στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό
για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρί-
ση, τονίζοντας πως με την πολιτική που
εφαρμόζει επιτρέπει την ύπαρξη της αι-
σχροκέρδειας. 

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι στην
πραγματικότητα η κυβέρνηση δεν ενδια-
φέρεται για τον πολίτη, εργαζόμενο ή
συνταξιούχο, κάτι που αποδεικνύεται από
το ότι στη ΔΕΗ και στον ΕΦΚΑ και σε άλ-
λους δημόσιους οργανισμούς προσλαμ-
βάνονται στελέχη με τεράστιους μισθούς,
την ώρα που ο κατώτατος μισθός έχει κα-
θηλωθεί, από το ότι δεν μειώνεται ο ΦΠΑ
στα είδη βασικής κατανάλωσης, αλλά και
από τις απευθείας αναθέσεις.

Απαντώντας στην κριτική για τη ΔΕΗ την
περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Τσίπρας υποστήριξε πως «σε 4,5 χρόνια
μνημονίου δεν αυξήθηκε το τιμολόγιο ού-
τε ένα ευρώ. Είχε το 2018 κάποιες αρνητι-
κές λογιστικές καταγραφές, αλλά το 2019
επανήλθε και σε λογιστική κερδοφορία».

«Σχέδιο έκτακτης ανάγκης»
«Χρειάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγ-

κης, χρειάζεται να παρέμβει το κράτος
ρυθμιστικά στις αγορές, να είναι δίπλα
στον πολίτη που αδυνατεί αυτήν τη στιγμή
να τα βγάλει πέρα», τόνισε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σχολιάζοντας τη φράση που χρησιμο-
ποιούν πολλά κυβερνητικά στελέχη για να
δείξουν ότι η εύρεση χρημάτων στην Ελ-
λάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση, το «δεν
υπάρχουν λεφτόδεντρα», ο πρώην πρω-
θυπουργός δήλωσε πως «λεφτόδεντρα
δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως κλεφτό-
δεντρα». 

Ακόμη, αναφορά έγινε και στο θέμα της
έκθεσης «Ελέγχοντας το μήνυμα: Οι προ-
κλήσεις της ανεξάρτητης δημοσιογρα-
φίας στην Ελλάδα», που συνέταξαν έξι
διεθνείς οργανώσεις, λέγοντας ότι η εμ-
μονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τον
έλεγχο της ενημέρωσης κάνει κακό στη
χώρα, χαρακτηρίζοντας επίσης τη λίστα
Πέτσα σκάνδαλο, γιατί δεν τηρήθηκαν κα-
θόλου κανόνες, δόθηκαν χρήματα χωρίς
ουσιαστικά κριτήρια αλλά με γνώμονα
ποιος ήταν πιο κοντά στην κυβέρνηση.

Δικαιολογώντας τις κυβερνητικές
εφαρμογές του ΣΥΡΙΖΑ προς τους συν-
ταξιούχους την περίοδο 2015-2019, ο
Αλέξης Τσίπρας είπε:

«Υπήρξαν μειώσεις επί κυβερνήσεώς
μας, δεν θα το αρνηθώ, αλλά είχαμε
στόχο να βγάλουμε τη χώρα από τα μνη-
μόνια προσπαθώντας να διατηρήσουμε
την κοινωνική αλληλεγγύη», θυμίζον-
τας ότι οι μεγάλες περικοπές στις συν-
τάξεις έγιναν το 2010-2015. «Εμείς δί-
ναμε 1 δισ. κάθε χρόνο στους συνταξι-
ούχους με τη 13η σύνταξη και ο κ. Μη-
τσοτάκης κατήργησε τον νόμο αυτό και
αυτά τα 3 δισ. για τα έτη 2019-2021 τα
έδωσε για την ιδιωτικοποίηση της επι-
κουρικής ασφάλισης, και έρχεται τώρα
και λέει “θα δώσω 200 ευρώ τον Απρί-
λιο”. Πήρε 3 δισ. ευρώ και δίνει 135 εκα-
τομμύρια ευρώ. Και έχει το γνώθι σαυ-
τόν και μιλάει για ψίχουλα», συμπλήρω-
σε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ζητάμε εκλογές…»
«Ζητάμε εκλογές, γιατί η πολιτική που

ασκεί η κυβέρνηση είναι παντελώς ακα-
τάλληλη σε συνθήκες κρίσης», είπε ο κ.
Τσίπρας για να ασκήσει κριτική σε
όσους υποστηρίζουν τις αλλεπάλληλες
αναμετρήσεις μέχρι να προκύψει ισχυ-
ρή μονοκομματική κυβέρνηση. 

«Αν προεξοφλεί κανείς ότι μια
εκλογική αναμέτρηση δεν θα βγάλει
αποτέλεσμα, είναι σαν να υποτιμούμε
την κρίση του λαού. Εμείς έχουμε την
κουλτούρα, όπως και σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες. Οι πολιτικές δυνάμεις
μπορούν να διαμορφώνουν ένα πλαί-
σιο συνεργασίας σε προγραμματικές
βάσεις».

Στο αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργα-
σίας με τη ΝΔ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
απάντησε ότι «οι διαφορές με τη Νέα
Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη είναι χα-
οτικές, είναι ιδεολογικές. Έχουμε πολύ
σημαντικές διαφορές, αλλά από εκεί και
πέρα επαναλαμβάνω ότι η κρίση των
πολιτών θα διαμορφώσει τους συσχετι-
σμούς. Υπάρχει η δυνατότητα κυβέρνη-
σης συνεργασίας την επόμενη ημέρα
των εκλογών με απλή αναλογική που θα
έχει την πλειοψηφία των βουλευτών.
Αυτό θα έχει βάση αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει
τις εκλογές».

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ
για τον Σαϊντού 

Τροπολογία υπέρ του μαθητή Σαϊν-
τού Καμαρά κατέθεσε σύσσωμη η
κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ με επικεφαλής τον πρόεδρο Αλέ-
ξη Τσίπρα, ζητώντας την επαναφορά
συγκεκριμένων διατάξεων που είχε
καταργήσει στο παρελθόν η ΝΔ.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν
από τη ΝΔ να πάρει συγκεκριμένη
θέση στο ζήτημα του μαθητή Σαϊντού
Καμαρά και εκατοντάδων άλλων που
φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, δια-
φορετικά, όπως σημειώνεται, ο τρό-
πος που πολιτεύεται πάνω σε αυτό το
θέμα η Νέα Δημοκρατία θα είναι
υποκριτικός.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να επανέλθει η
δυνατότητα των Ανεξάρτητων Επι-
τροπών της Αρχής Προσφυγών να
παραπέμπουν προς εξέταση στις αρ-
μόδιες Αρχές μια αίτηση διεθνούς
προστασίας, όταν αυτή απορρίπτεται
αλλά η Επιτροπή κρίνει ότι συντρέ-
χουν ανθρωπιστικοί λόγοι για τη χο-
ρήγηση άδειας διαμονής στη χώρα.

Στ. Παπ. 

Τσίπρας: Κλεφτόδεντρα υπάρχουν 
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Ο βουλευτής Α’ Αθήνας Νικήτας Κακλαμάνης έχει
αρχίσει και εξελίσσεται σε πονοκέφαλο για το Μαξί-
μου -όχι ότι δεν ήταν πάντα- καθώς δημοσίως έχει
πάρει επιφυλακτική θέση για τη στάση της Ελλά-
δας να στείλει όπλα στην Ουκρανία. Στις τε-
λευταίες συνεντεύξεις χτυπάει καμπανάκια
για την αναβάθμιση της Τουρκίας στην πε-
ριοχή και ζητάει δυναμική παρέμβαση της
χώρας στην Ευρώπη για τις διεκδικήσεις
της γείτονος σε Θράκη και Μεσόγειο. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Ο Αμπατζόγλου και η «κωλοφυλλάδα» 

Νεαρός βουλευτής προωθεί νεαρή,
πρώην δεξί χέρι του Καμμένου

Μαθαίνω ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει τσιμπούρι
στην οδό Πειραιώς νεαρός βουλευτής μικρού νομού, ο
οποίος σπρώχνει για να κατέβει στο ψηφοδέλτιο του νομού
του νεαρή κοπέλα, το επώνυμο της οποίας μοιάζει με αυτό
πολύ γνωστού αρτοβιομήχανου. Το θέμα δεν είναι ότι ο νεα-
ρός βουλευτής θέλει στο ψηφοδέλτιο μια κοπέλα που θα
βοηθήσει την υποψηφιότητά του. Το κάνουν πολλοί βου-
λευτές που έχουν «χρήσιμους ηλίθιους» για να μαζεύουν
τους σταυρούς για πάρτη τους. Το θέμα είναι ότι η κοπέλα
ήταν το δεξί χέρι του Πάνου Καμένου στην περιοχή, πρόσω-
πο που έλυνε και έδενε την εποχή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Κρίσιμη σύσκεψη Πέτσα -
Σκυλακάκη - Σκρέκα για 
τα δημοτικά τέλη 

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών Στέλιος Πέτσας έχει δεχτεί καθη-
μερινές πιέσεις από δημάρχους που θέ-
λουν να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη
επειδή έχει αυξηθεί το ενεργειακό κό-
στος των δήμων. Εκείνος τους συνιστά
ψυχραιμία και τους παραπέμπει στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», που
«τρέχει» το υπουργείο, όπου υπάρχουν
επιλέξιμα έργα για την ανάπτυξη ΑΠΕ
που θα μειώσουν την εξάρτησή τους
από τα ορυκτά καύσιμα επιφέροντας
ακόμη και μείωση των τελών κατά 30%.
Επίσης, μέσα στην εβδομάδα θα γίνει μια σημαντική
σύσκεψη μεταξύ των υπουργών Πέτσα, Σκυλακάκη
και Σκρέκα ώστε να αποδεσμευτούν και άλλοι πόροι
από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των δήμων… 

Πάλιωσε η «γκάφα» της Αντωνίου 
Στα social media έχει αρχίσει και γίνεται viral μια ατυ-

χής δήλωση-γκάφα της Μαρίας Αντωνίου που είχε κάνει
πριν από τρία χρόνια. Τι έλεγε; Σε εθνική εορτή είχε κάνει
δήλωση για το «όχι που είπαμε στους Γερμανούς το
1840!». Προφανώς και είναι γκάφα, αλλά, ρε παιδιά εκεί
στην Κουμουνδούρου που το ξανακάνετε viral, μαζευτείτε
λίγο. Αφενός η εθνική εορτή που πέρασε είναι η 25η Μαρ-
τίου (Επανάσταση κατά των Τούρκων), αφετέρου δεν γίνε-
ται αντιπολίτευση έτσι με προπέρσινα ξινά σταφύλια… 

Πολιτικός που βρίσκεται στην επικαιρό-
τητα και εφοπλιστής που επίσης βρίσκε-
ται στην επικαιρότητα είχαν συζητήσει

μαζί με εκδότη γνωστής αμυντικής σελίδας
τη δημιουργία συντηρητικού καναλιού… Το
εγχείρημα δεν προχώρησε. Για την ακρίβεια,
απέτυχε παταγωδώς εν τη γενέσει του.

Επειδή η συζήτηση για τις εξελίξεις
στη δεξιά πολυκατοικία έχει ανάψει με-
τά τις προθέσεις Μπογδάνου να ανακοι-
νώσει το κόμμα Εθνική Συμφωνία, όλες
οι τάσεις της Δεξιάς άρχισαν να παίρ-
νουν θέση. Μου έλεγαν πηγές μου από
το καραμανλικό μπλοκ ότι ο Νίκος Κα-
ραχάλιος δεν θα πάει στην εκδήλωση
στο ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός»,
διότι «ο Μπογδάνος χρησιμοποιεί το
όνομά του σε παραπολιτικά που δίνει ο

ίδιος»… Εξάλλου, τι δουλειά έχει «ένας
κεντρώος» στη σύναξη ακροδεξιών και
συντηρητικών, όπως μου λέει η πηγή
μου. Αλλά και από την τάση των σαμαρι-
κών μη νομίζετε ότι θα πάνε «βασικοί».
Μου είπαν δύο ονόματα, αυτά του Θα-
νάση Σκορδά και του Μανώλη Αγγελά-
κα. Και αυτοί με παραίνεση του Φαήλου
Κρανιδιώτη. Φαήλος και Τζήμερος θέ-
λουν να συνεργαστούν με τον Μπογδά-
νο διότι είναι βουλευτής και θα έχουν

μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, θα
ακούγεται ο συνδυασμός τους που μέ-
χρι τώρα έχει ψιλοβαλτώσει… Αλλά μέ-
χρις εκεί, δεν θα αφήσουν επ’ ουδενί να
γίνει αρχηγός του συνδυασμού ο κ.
Μπογδάνος επειδή έχει το προνόμιο να
έχει έδρα στη Βουλή. Γι α  να δούμε…
Προς το παρόν κρατάτε μικρό καλά-
θι για το αν θα πάει μα-
κριά και αυτή η
κίνηση... 

Ε
νοχλημένος σφόδρα εμφανίστηκε ο δή-
μαρχος Αμαρουσίου Θόδωρος Αμπατζό-
γλου από το δημοσίευμα της στήλης
περί οικογενειοκρατίας στον

δήμο και γκρίνιας από τους εκλεγμέ-
νους δημοτικούς συμβούλους του λό-
γω αυτής της κατάστασης.  Μάζεψε
λοιπόν τα εκλεγμένα στον δήμο μέ-
λη του συνδυασμού και αφού ανέ-
φερε ότι «υπάρχει μια κωλοφυλλά-
δα που με έχει βάλει στο στόχα-
στρο», στη συνέχεια τους κάλεσε και
συνυπέγραψαν το Μανιφέστο Αμπατζό-
γλου, το οποίο, όπως μαθαίνουμε, αναφέρει:
«Στο Αμαρούσιον σήμερον την 29ην Μαρτίου του
σωτήριου έτους 2022 ημείς, ο δήμαρχος Αμαρουσίου
και οι εκλεγμένοι σύμβουλοι του συνδυασμού του
υπεγράψαμεν σύμφωνον Αγάπης, Φιλίας, Πίστης και

Αφοσιώσεως, δεσμευόμενοι ότι ημείς οι καλοί και
υπάκουοι εκλεγμένοι σύμβουλοί σου είμαστε μαζί

σου, σε στηρίζομεν και δεν θα παρεκκλίνομεν
των οδηγιών σου, μέγιστε δήμαρχε Θόδωρε

Αμπατζόγλου».
Και για τους αναφερόμενους απα-

ξιωτικούς χαρακτηρισμούς του δη-
μάρχου προς την «Political» μια
οφειλόμενη απάντηση: Ακούστε, κύ-
ριε Αμπατζόγλου, η «κωλοφυλλάδα»

στην οποία αναφέρεστε θα είναι διαρ-
κώς κοντά σας και θα προστατεύει τα

συμφέροντα του Δήμου Αμαρουσίου, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επειδή είστε ανε-

νημέρωτος, η «κωλοφυλλάδα» στέλνεται σε 250.000
emails καθημερινά, δεν είναι site αλλά διαδικτυακή
καθημερινή εφημερίδα με χιλιάδες αναγνώστες. Αυτά
προς το παρόν. 

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος,
προτού αρχίσει να μιλάει με τη Νέα Δε-

ξιά του Φαήλου Κρανιδιώτη και τη Δημι-
ουργία Ξανά του Θάνου Τζήμερου, είχε προ-
σεγγίσει το κόμμα του Τράγκα Ελεύθεροι Άν-
θρωποι μέσω στελεχών του κόμματος στη
Θεσσαλονίκη. Τότε το κόμμα παρουσίαζε

μια μεγάλη δημοσκοπική άνοδο, η
οποία είχε συνεπάρει τον νεαρό

ανεξάρτητο βουλευτή... 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Μπογδάνος δεν θα γίνει... Κύρτσος 
Ένα ιδιότυπο παρεάκι δημιουργήθηκε στη Βουλή με-

ταξύ του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και των πρώην
υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Είχαν διαβάσει οι δυο τους για τα περί ίδρυσης κόμμα-
τος με το όνομα Εθνική Συμφωνία και αναρωτιόντου-
σαν πού θα κινηθεί πολιτικά ο συνομιλητής τους. Αφού

τους εξήγησε το ιδεολογικό σήμα
περί συντηρητικών γραμμών και
αξιών, ο Μπογδάνος τούς επισήμανε με αφοπλιστικό
τρόπο αυτό που ήθελαν να ακούσουν. «Εγώ πάντως
Κύρτσος δεν θα γίνω. Να βρίζω προσωπικά τον πρωθυ-
πουργό από το πρωί μέχρι το βράδυ». 

Έντονες ζυμώσεις στη δεξιά πολυκατοικία 



ΤΤο πρωί αφεντικό της
Goldman Sachs, το βράδυ DJ
Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα ότι ο Ντέιβιντ
Σόλομον, ο πρόεδρος και CEO της Goldman
Sachs, έχει χτίσει όνομα και στην παγκό-
σμια σκηνή των DJs. Ο Σόλομον, που χρησι-
μοποιεί το όνομα «D-SOL», ανεβαίνει στη
σκηνή μεγάλων φεστιβάλ και βάζει φωτιά
στα decks. Τον προσεχή Ιούλιο, μάλιστα,
ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο διάσημο φε-
στιβάλ Lollapalooza που θα πραγματοποι-
ηθεί στο Σικάγο. Ο ίδιος λέει πως άλλοι CEO
παίζουν γκολφ ή τένις, αλλά ο ίδιος προτιμά
να κάνει τον disc jokey, ενώ τα χρήματα που
κερδίζει τα αξιοποιεί για φιλανθρωπίες.

Την έντονη αντίδραση
του βουλευτή της ΝΔ
Μάξιμου Χαρακόπου-
λου προκάλεσε η προ-
κλητική ενέργεια Ρώ-
σου βουλευτή κατά τη
διάρκεια της συνεδρία-
σης της Διεθνούς
Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευ-
σης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), που πραγματοποιήθηκε
στο Μιλάνο, όταν ο τελευταίος εμφανίστηκε με T-
shirt που έφερε το γράμμα «Ζ», το οποίο χρησιμο-
ποιούν οι Ρώσοι εισβολείς στην Ουκρανία.
Ο Μ. Χαρακόπουλος, που προέδρευε της συνε-
δρίασης, απηύθυνε αυστηρές συστάσεις στο μέ-
λος της ρωσικής αντιπροσωπείας και ζήτησε εμ-
φαντικά είτε την αποχώρησή του είτε την αλλαγή
περιβολής, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργα-
σίες της Διεθνούς Γραμματείας, όπως και τελικώς
έγινε. Ο κ. Χαρακόπουλος επισήμανε ότι καθήκον
όλων είναι η προάσπιση του κύρους του διεθνούς
θεσμού των ορθοδόξων, ιδιαίτερα τώρα που βρί-
σκονται σε πόλεμο δυο ιδρυτικά μέλη της ΔΣΟ,
Ρωσία και Ουκρανία, δυο ομόδοξοι λαοί.
«Η Διεθνής μας Γραμματεία λαμβάνει χώρα στη
σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, που δυστυχώς
απειλεί να υψώσει ένα νέο παραπέτασμα διχα-
σμού της Ευρώπης, αλλά και του ορθοδόξου κό-
σμου», σημείωσε ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ.

Αύριο, Πέμπτη, θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας, αφού θα πραγματοποιηθεί και η
γενική συνέλευση των εργαζομένων στα ναυπηγεία,
όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρευρεθεί ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και αναμένε-
ται να παράσχει ενημέρωση για την πρόοδο που έχει γί-
νει. Ο κ. Γεωργιάδης είναι στην ομάδα των υπουργών
που είναι συναρμόδιοι για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ενώ
έχει οριστεί ως συντονιστής για τις συναντήσεις μεταξύ
των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, της
ONEX, αλλά και της εταιρίας «EY», ώστε να γίνει ό,τι
χρειάζεται προκειμένου να κατατεθεί το γρηγορότερο
δυνατό το σχέδιο εξυγίανσης στο Πρωτοδικείο. Για την
ακρίβεια, το όλο θέμα το έχει πάρει στις πλάτες του ο
Άδωνις όπως σας έχω γράψει και σε λίγες ημέρες θα
πρέπει να ενημερώσει και τον πρωθυπουργό για την
πρόοδο που έχει γίνει… 

Την Πέμπτη τα νεότερα
για τα ναυπηγεία 

Η ομιλία του Ζελένσκι στην ελληνική Βουλή
έχει προκαλέσει τριγμούς και αναταράξεις
στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μαθαίνω ότι αρ-
κετοί βουλευτές της Κουμουνδούρου είναι
αντίθετοι με την παρουσία του κόμματος. Δεν
θέλουν, ρε παιδί μου, να χειροκροτήσουν τον
Ζελένσκι, πόσο πιο απλά να σας το γράψω…
Μάλιστα, έχουν ενημερώσει off the record
και την Όλγα Γεροβασίλη. Αφήστε που ορι-
σμένοι ψηφοφόροι του Παύλου Πολάκη
έχουν ξεφύγει στο Facebook και παροτρύ-
νουν τον Σφακιανό να πάρει την ΚΟ μέσα από
την ολομέλεια και να φύγει… λες και είναι
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης! Μιλάμε για
απίστευτα πράγματα.

«Πληρωμένη
απάντηση» Ρωμανού
στον Μπάρκα

Έ
ντονη πολιτική αντιπαράθεση ση-
μειώθηκε μεταξύ του βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα και του
διευθυντή του Γραφείου Τύπου της

Νέας Δημοκρατίας Νίκου Ρωμανού κατά τη
διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στην
πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού
ΣΚΑΪ. Αφορμή στάθηκε σχόλιο του βουλευ-
τή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποί-
ος υποστήριξε πως καθετί που θα κάνει η
κυβέρνηση υπέρ των λαϊκών στρωμάτων ο
ΣΥΡΙΖΑ θα το υποδέχεται με πανηγυρι-
σμούς. «Οτιδήποτε φιλολαϊκό, εμείς θα πα-
νηγυρίζουμε», δήλωσε συγκεκριμένα.
Άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Ρωμανού, ο
οποίος υπενθύμισε στον κ. Μπάρκα το γε-
γονός πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας φώναζε στη Βουλή να μην τον προ-
καλούν για την υπερψήφιση της μείωσης
του ΕΝΦΙΑ, διότι θα την υπερψηφίσει κα-
θώς είναι θετικό μέτρο, λέγοντας μάλιστα
με στόμφο, «και μου κάνετε και κόλπα εδώ
αν θα τον ψηφίσω, ωραία μαγκιά αυτή, αν
θα τον ψηφίσω. Προφανώς και το τελευταίο
ευρώ που θα έρθει και θα ελαφρύνει τον
Έλληνα πολίτη εμείς θα το ψηφίζουμε», και
τελικά ήρθε η Αχτσιόγλου να διαψεύσει τον
Τσίπρα. Τι να πει ο Μπάρκας; Ήρθε σε δύ-
σκολη θέση ο άνθρωπος.Η αποχώρηση του προέδρου της

Aegean Airlines Ευτύχη Βασι-
λάκη από το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Φουρλής έχει προκαλέ-

σει προβληματισμό στα στελέχη
της αγοράς. Άπαντες ψάχνουν να ερ-

μηνεύσουν αυτή την κίνηση… Αν, δηλαδή, πρόκειται
μόνο για προσωπικούς λόγους ή είναι κάτι παραπά-
νω… Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.
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Ο Ζελένσκι «διχάζει»
την Κουμουνδούρου 

Περί 
ανασχηματισμού… 
Το τελευταίο διάστημα έχουν την… τιμητική
τους τα σενάρια ανασχηματισμού. Θα το έχετε
προσέξει, φαντάζομαι. Ήδη διάφορα παλικά-
ρια άρχισαν να ανασχηματίζουν υπουργούς.
Θα έλεγα να μη βιάζεστε, πάντως. Αργεί ακόμα
ο ανασχηματισμός, έτσι λένε οι δικές μου πλη-
ροφορίες. Για να είμαι ακριβής, μην περιμένε-
τε ανασχηματισμό πριν από το συνέδριο της
Νέας Δημοκρατίας.
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υ Ο Χαρακόπουλος τον έβαλε
στη θέση του
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Ο Δημητριάδης, ο Λιβάνιος και η Ποταμιά…

Μια ευχάριστη και απρόσμενη έκπληξη περίμενε τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της
Ποταμιάς, στο απομακρυσμένο νησί της Θάσου. Πρόκειται για το δημοτικό σχολείο που είναι
χτισμένο πάνω στην πλαγιά του ψηλότερου όρους του νησιού και φιλοξενεί δεκάδες παιδιά
που μαθαίνουν τα πρώτα τους γράμματα. Σε επιστολή της προς τον υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Θεόδωρο Λιβάνιο, η διευθύντρια του συλλόγου διδασκόντων, Γεωργία Κυ-
ριαζίδου, γνωστοποιούσε τις ελλείψεις σε επίπεδο εξοπλισμού και τα προβλήματα που αντι-
μετώπιζε η σχολική μονάδα, ευελπιστώντας σε θετική ανταπόκριση για την αντιμετώπισή
τους όπου είναι εφικτό, γνωρίζοντας ταυτόχρονα πως αυτό αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση.
Άμεσα το αίτημα για λειτουργική αναβάθμιση του σχολείου, που θα βοηθήσει στη βελτίωση
του επιπέδου παροχής γνώσεων, περιήλθε στο γραφείο του διευθυντή του πρωθυπουργού,
Γρηγόρη Δημητριάδη, για τη διερεύνηση κάθε πιθανής λύσης. «Το σχολείο είναι η μόνη μας
ελπίδα μαζί με την ψυχή που βάζουν μαθητές, δάσκαλοι, γονείς και τοπική κοινωνία. Το αυ-
ριανά μέλη της κοινωνίας μας θα είναι τα παιδιά μας», σημείωνε η κυρία Κυριαζίδου, μεταξύ
άλλων, στην πρόσκλησή της για βοήθεια στη σχολική μονάδα που υπηρετεί. Έτσι, σε μικρό
χρονικό διάστημα εστάλησαν στο νησί της Θάσου ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σταθεροί και
φορητοί, τεχνολογικός εξοπλισμός όπως πολυμηχάνημα εκτυπωτή αλλά και προτζεκτόρες
που συνοδεύονταν από αρκετά βιβλία που θα ενισχύσουν σημαντικά τη βιβλιοθήκη των παι-
διών του σχολείου. «Η διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές/τριες του Δη-
μοτικού Σχολείου Ποταμιάς επιθυμούν να εκφράσουν τις θερμές ευχαριστίες τους για τη
συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας στην προσπάθεια του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης κ. Λιβάνιου Θεόδωρου να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για την ευγενική χορηγία-δω-
ρεά στο σχολείο μας», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η διευθύντρια του σχολείου.

Η επανεμφάνιση του Δημήτρη Τσιόδρα 
Ένας από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι

αναμφίβολα ο Δημήτρης Τσιόδρας, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού. Ύστερα

από πολύ καιρό ο Δημήτρης βγαίνει μπροστά στις κάμερες και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Είναι ένας άνθρωπος που έχει σηκώσει στις πλάτες του πολλή δουλειά, πίσω από τις κάμερες.

Χθες, λοιπόν, εμφανίστηκε στην ΕΡΤ και τόνισε ότι «η προσπάθεια που γίνεται είναι να υπάρχει

επάρκεια προϊόντων και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας». Όπως τόνισε,

ανατιμήσεις θα υπάρξουν, αλλά η κυβέρνηση θα κάνει στο μέτρο του δυνατού ό,τι μπορεί για

να ανακουφίσει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Αναφερόμενος στο πλαφόν που έχει

μπει σε σουπερμάρκετ σε αλεύρι, ζάχαρη και ηλιέλαιο, ο κ. Τσιόδρας επισήμανε ότι αυτό δεν

ήταν απόφαση της κυβέρνησης και των αρμόδιων Αρχών αλλά απόφαση των εταιρειών.
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Ιδιαίτερη απήχηση 
η Ζαχαράκη 
στην Ανατ. Αττική 
Στην Ανατολική Αττική θα δώσει τη μάχη
του σταυρού η υφυπουργός Τουρισμού
Σοφία Ζαχαράκη. Η επιλογή της σε μια
τόσο δύσκολη περιφέρεια δεν είναι κα-
θόλου τυχαία, καθώς αποτελεί ένα από τα
πιο δυνατά χαρτιά του Κυριάκου Μητσο-
τάκη και ένα από τα «καθαρά» πρόσωπα
της κυβέρνησης. Η τοποθέτησή της δια-
χρονικά από τον ίδιο σε καίριες θέσεις
δείχνει την απόλυτη εμπιστοσύνη που
τρέφει στο πρόσωπό της. Σύμφωνα με
μετρήσεις που έχουν γίνει στην Ανατολι-
κή Αττική, πριν καλά καλά ξεκινήσει έχει
ιδιαίτερη απήχηση και όπως μας ενημέ-
ρωσε άνθρωπος που πρόσφατα βρέθηκε
σε συγκέντρωσή της, οι παρευρισκόμε-
νοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις
και δήλωναν ενθουσιασμένοι πως επιτέ-
λους βρήκαν στο πρόσωπό της μια άξια
εκπρόσωπό τους στην Ανατολική Αττική.

Εκτός απροόπτου, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης την
Πέμπτη θα είναι στην Πά-
τρα με αφορμή την εκκίνη-
ση των εργασιών στο Πά-
τρα - Πύργος. Όπως μα-
θαίνω, εκτός από τον πρω-
θυπουργό, παρόντες στην
εκδήλωση θα είναι υπουρ-
γός Υποδομών, Κώστας Αχ.
Καραμανλής και ο υφυ-
πουργός Υποδομών Γιώρ-
γος Καραγιάννης, οι οποίοι
πήραν «επ’ ώμου» τον οδι-
κό άξονα ύστερα από την
απόφαση της διάλυσης του
διαγωνισμού των οκτώ
τμημάτων που χώλαινε.

O σύμβουλος 
που θα μας κουνήσει
το μαντίλι…   

Εγώ σας το είχα γράψει σε ανύ-
ποπτο χρόνο… Είχα ρωτήσει
υψηλόβαθμο κυβερνητικό για τον
σύμβουλο και μου απάντησε
«αδιάφορος». Και μετά μου πέτα-
ξε την ατάκα «μένει μέχρι να φύ-
γει». Αυτό σε απλά ελληνικά ση-
μαίνει ότι μετράει ημέρες. Υπάρ-
χει, μαθαίνω, μεγάλη δυσαρέ-
σκεια για τις υπηρεσίες του, οι
οποίες έχουν μπλέξει το Δημόσιο
σε περιπέτειες αποζημιώσεων
και οι χειρισμοί του θεωρούνται
τουλάχιστον παιδαριώδεις… Εγώ
απλά, επειδή ξέρω πιο πολλά από
όσα γράφω, περιμένω να μάθω τι
αποζημίωση θα ζητήσει ο «τύ-
πος». Κρατήστε το αυτό το τελευ-
ταίο, θα γελάσουμε…

O Ηλίας και οι τρικομματικές κυβερνήσεις
Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η αντιπολίτευση θα αρχίσει να

λανσάρει την «καραμέλα» των δικομματικών και των τρικομματι-
κών κυβερνήσεων ειδικού σκοπού… Διάβαζα, για παράδειγμα,
μια συνέντευξη που παραχώρησε προσφάτως ο εκλογολόγος
Ηλίας Νικολακόπουλος, που είναι και άτυπος σύμβουλος του
Τσίπρα… «Αν δεν υπάρξει συνεργασία δυο κομμάτων, αξιόπιστη
κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπάρξει…», σημειώνει μεταξύ άλλων
ο κύριος Ηλίας… Μάλιστα, σε άλλο σημείο ο κύριος Ηλίας αναφέρει το
εξής απίστευτο: «Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, έχουμε διαπιστώσει πολλά χρόνια τώρα,
δεν είναι και οι πιο αποτελεσματικές ή οι πιο ικανές». Αυτό πότε το διαπίστωσε; Στη δικομμα-
τική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ;



T
ην άποψη ότι η κυβέρνηση θα
εξακολουθήσει να λαμβάνει
στοχευμένα μέτρα για την ανα-
κούφιση νοικοκυριών και επι-

χειρήσεων εκφράζει μέσω της συνέντευ-
ξής του στην «Political» o υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και βουλευ-
τής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας Χρί-
στος Δήμας. Ο κ. Δήμας επισημαίνει πως
μέσω του Elevate Greece η κυβέρνηση
μπορεί πλέον να σχεδιάζει και να υλοποι-
εί πολιτικές απολύτως προσαρμοσμένες
στις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και να
προικοδοτεί τους ενδιαφερομένους με
σημαντικά φορολογικά κίνητρα. 

Παρά τα μέτρα που ανακοίνωσε προ-
σφάτως η κυβέρνηση, το άνευ προ-
ηγουμένου κύμα ακρίβειας σε ενέρ-
γεια και είδη πρώτης ανάγκης απο-
τελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα
των νοικοκυριών. Υπάρχουν «εφε-
δρείες» για τυχόν νέες παρεμβά-
σεις, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί
στο εγγύς μέλλον; Τι απαντάτε στις
αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι θα
πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε ορισμέ-
να βασικά είδη ή ο ΕΦΚ;

Αρχικά θα ήθελα να αναφέρω ότι βρισκό-
μαστε μπροστά στη μεγαλύτερη γεωπολι-
τική αναταραχή στην ήπειρό μας από το
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η
ενεργειακή αναστάτωση -συνοδευόμενη
από τη διεθνή έκρηξη των τιμών- που πα-
ρατηρείται, δημιουργεί μια νέα και σκλη-
ρή πραγματικότητα με πολύ σοβαρές οι-
κονομικές επιπτώσεις στην Ευρώπη, από
τις οποίες αναπόφευκτα πλήττεται και η
χώρα μας. Είναι γεγονός πως τα νοικοκυ-
ριά και οι επιχειρήσεις σηκώνουν τερά-
στια βάρη από τις πρωτόγνωρες ανατιμή-
σεις στην ενεργειακή αγορά και τη συνα-
κόλουθη αύξηση των τιμών σε βασικά
αγαθά. Δυστυχώς, όσο δεν σταματούν οι
εχθροπραξίες, δεν διαφαίνεται εύκολος
τρόπος επίλυσης των προβλημάτων που
συνεχίζει να προκαλεί η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση έχει ήδη διαμορφώσει ένα
σχέδιο ανταπόκρισης στην πρώτη φάση
ανατιμήσεων στην ενέργεια και στα αγαθά.
Στους βασικούς άξονες του σχεδίου αυτού
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ΧΡIΣΤΟΣ ΔHΜΑΣ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μόνο 
αυξήσεις στη φορολογία, 
εμείς μόνο μειώσεις»

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
βουλευτής ΝΔ Κορινθίας

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο



προστίθενται διαρκώς νέες πολιτικές ενί-
σχυσης, με στόχο να εξαντλήσουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να πε-
ριοριστούν τα βάρη, να στηριχθούν οι επιχει-
ρήσεις και να ανασάνουν τα νοικοκυριά. Πή-
ραμε και θα συνεχίσουμε, εφόσον χρει-
αστεί, να παίρνουμε στοχευμένα μέτρα με
κύριο γνώμονα να προστατεύσουμε τους πιο
αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας. Η
αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί για μία
ακόμη φορά να εκμεταλλευτεί τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η κοινωνία, προσπαθών-
τας να στρεβλώσει την πραγματικότητα και
να παρουσιάσει τις ανατιμήσεις ως ελληνικό
φαινόμενο. Όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές
και τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεικτι-
κά αναφέρω ότι οι Έλληνες πολίτες θα πλη-
ρώσουν 920 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα
συγκριτικά με ό,τι τους είχε βεβαιωθεί το
2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επί-
σης, θα πληρώσουν 354 εκατομμύρια λιγό-
τερα σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωναν το
2019, μετά τις πρώτες μειώσεις ΕΝΦΙΑ που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας. Και σχεδόν 8 στους 10 συμπολίτες
μας θα δουν έως και 40% μειωμένο τελικά
τον φόρο για τα ακίνητά τους. Η πραγματι-
κότητα, πάντως, είναι αμείλικτη και δια-
ψεύδει τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για όσο διά-
στημα κυβέρνησε τη χώρα προχώρησε
μόνο σε αυξήσεις της φορολογίας. Αντι-
θέτως, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει προ-
βεί σε καμία αύξηση της φορολογίας, μό-
νο σε μειώσεις. Συνεπώς, κρίνοντας και
από τα πεπραγμένα, πρόκειται για δύο
διαφορετικούς κόσμους. 

Εν μέσω της διεθνούς αναταραχής,
αναθερμαίνονται τα σενάρια πρόωρων
εκλογών, αλλά και αυτά της αλλαγής του
εκλογικού νόμου. Μήπως η ενίσχυση
του μπόνους του πρώτου κόμματος εξυ-
πηρετεί το μείζον διακύβευμα της στα-
θερότητας που θέτει μετ’ επιτάσεως ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και ως εκ τούτου
φαντάζει υπό τις παρούσες έκτακτες
συνθήκες ως αναγκαιότητα; Υπάρχει
plan B σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας;
Με ποιο κόμμα θα μπορούσε να σχημα-
τίσει κυβέρνηση συνεργασίας η Νέα
Δημοκρατία;

Όπως έχει διαμηνύσει επανειλημμένα ο
πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν στο
τέλος της τετραετίας. Όσοι ζητούν εκλογές
εν μέσω διεθνών κρίσεων, όπως είναι ο πό-
λεμος ή η πανδημία, δεν δείχνουν την απα-
ραίτητη σοβαρότητα και την υπεύθυνη στά-
ση που επιβάλλουν οι συνθήκες. Τώρα,
όσον αφορά τις επόμενες εκλογές, αυτές
θα πραγματοποιηθούν με τον υφιστάμενο
νόμο της απλής αναλογικής. 

Η Τουρκία αντέδρασε έντονα κατά της
Στρατηγικής Πυξίδας, που υιοθέτησε
η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας
ότι πίσω από τις πρόνοιές της είναι η
Ελλάδα και η Κύπρος. Υπ’ αυτό το πρί-
σμα πόσο ρεαλιστική μοιάζει η απο-
κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο,
κατά τη διαβεβαίωση Ερντογάν στην
πρόσφατη συνάντησή του με τον κ.
Μητσοτάκη;

Στη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο
παρουσιάστηκαν οι πάγιες θέσεις των δύο
χωρών. Ο στόχος μας είναι να επιτευχθεί στα-
θερότητα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο,
αποφεύγοντας τις εντάσεις και ρίχνοντας
τους τόνους. Μπορούμε να δώσουμε έμφαση
σε μια θετική ατζέντα, που να βασίζεται κυ-
ρίως στην οικονομία. Η Ελλάδα σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μετακινείται από τις θέσεις της
και είμαστε σαφώς υπέρ του διαλόγου και των
ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. Παραμένου-
με σταθερά προσηλωμένοι στο ότι οι διαφο-
ρές επιλύονται μόνο στη βάση του Διεθνούς
Δικαίου, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε την
υλοποίηση του εξοπλιστικού μας προγράμμα-
τος. Η απόκτηση των υπερσύγχρονων οπλι-
κών συστημάτων συμβάλλει στην περαιτέρω
ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και της
αποτρεπτικής ισχύος του Πολεμικού Ναυτι-
κού, της Πολεμικής Αεροπορίας και, συνολι-
κά, των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας.

Σας ανησυχεί η άνοδος των κρουσμά-
των του κορονοϊού που καταγράφεται
τις τελευταίες ημέρες; Εκτιμάτε ότι
μπορεί να επενεργήσει αρνητικά στην
οικονομική δραστηριότητα και δη στη
φετινή τουριστική σεζόν;

Η πανδημία δεν έχει φύγει ακόμα. Είναι
κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε και οφεί-
λουμε όλοι μας να μην επαναπαυόμαστε. Ο
στόχος μας είναι όσο πηγαίνουμε προς το
καλοκαίρι να αρθούν τα περιοριστικά μέ-
τρα, πάντα όμως με τη σύμφωνη γνώμη της
επιτροπής των ειδικών. Παρά την αύξηση
των κρουσμάτων που ανιχνεύονται τις τε-
λευταίες ημέρες, δεν παρατηρείται αύξηση
στις νοσηλείες. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό
έχει το γεγονός ότι σχεδόν το 85% των ενη-
λίκων και το 90% άνω των 60 ετών είναι εμ-
βολιασμένοι κατά της Covid-19. Το θετικό
είναι ότι από εδώ και στο εξής ο καιρός θα
βελτιώνεται και έτσι θα μπορούμε να βρι-
σκόμαστε όλο και περισσότερο σε εξωτερι-
κούς χώρους και να αποφεύγουμε τον συ-
νωστισμό. Για να έχουμε μια καλή τουριστι-
κή περίοδο, προέχει η διασφάλιση της δη-
μόσιας υγείας και να είμαστε προσεκτικοί,
φορώντας μάσκες, τηρώντας τα μέτρα προ-
στασίας και ακούγοντας τις εισηγήσεις των
ειδικών.

Μπορείτε να μας κάνετε έναν σύντομο
απολογισμό τής μέχρι τώρα πορείας
του Elevate Greece;

Μέχρι και πριν από ενάμιση χρόνο περί-
που, η ελληνική Πολιτεία δεν είχε ορισμό
για το ποιες επιχειρήσεις λογίζονται ως νε-
οφυείς. Δεν ήξερε, συνεπώς, πόσες υπάρ-
χουν, πού βρίσκονται, σε ποιον τομέα δρα-
στηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους
απασχολούν και τι κύκλο εργασιών πραγ-
ματοποιούν. Εύλογο είναι πως όταν δεν έχει
η Πολιτεία όλα αυτά τα δεδομένα αδυνατεί
στην πραγματικότητα να σχεδιάσει αλλά και
να εφαρμόσει αποτελεσματική πολιτική.
Σήμερα, για όλα τα παραπάνω ερωτήματα

υπάρχουν απαντήσεις και στο μητρώο
έχουν ήδη εγγραφεί 568 νεοφυείς επιχει-
ρήσεις, οι οποίες απασχολούν περισσότε-
ρους από 5.000 εργαζομένους. Τις προ-
ηγούμενες ημέρες, με την υπερψήφιση του
νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, το Elevate Greece εξελίσ-
σεται και από πλατφόρμα μετατρέπεται σε
επιχείρηση του Δημοσίου. Ένα απαραίτητο
βήμα, ώστε η Πολιτεία να μπορεί να δίνει
ακόμα περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες
σε Έλληνες επιστήμονες και ταλαντούχους
επιχειρηματίες του οικοσυστήματος καινο-
τομίας, προκειμένου να είναι ανταγωνιστι-
κοί διεθνώς από την Ελλάδα.

Πλέον, υπάρχει μια σαφής και χαρτογρα-
φημένη εικόνα του οικοσυστήματος καινο-
τομίας και έτσι η Πολιτεία έχει τη δυνατότη-
τα να σχεδιάζει πολιτικές κομμένες και
ραμμένες στις ανάγκες του οικοσυστήμα-
τος. Με άλλα λόγια, το Elevate Greece είναι
ένα ουσιαστικό εργαλείο μέσα από το οποίο
για πρώτη φορά η Πολιτεία παρέχει εξειδι-
κευμένα κίνητρα στις νεοφυείς επιχειρή-
σεις, όπως φορολογικές εκπτώσεις για
επενδυτικούς αγγέλους (angel investors),
μετοχές προαίρεσης (stock options), ακόμα
και δράσεις ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της
ρευστότητάς τους λόγω Covid-19.

Πλαισιώνεται, όμως, και από ένα ση-
μαντικό δίκτυο επίσημων υποστηρικτών
που δραστηριοποιούνται στον χώρο της
καινοτομίας, των επενδύσεων και της
επιχειρηματικότητας, στο οποίο συμπε-
ριλαμβάνονται τράπεζες, πολυεθνικές
εταιρείες, ελληνικές επιχειρήσεις αλλά
και θεσμικοί υποστηρικτές. Οι παροχές
που προσφέρονται από τους επίσημους
υποστηρικτές στις νεοφυείς επιχειρή-
σεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
σπουδαία χρηματικά έπαθλα, πρόσβαση
στο παγκόσμιο δίκτυο καινοτομίας που
διαθέτουν, υπηρεσίες νέφους, συμβου-
λευτικές υπηρεσίες, ακόμα και εξειδι-
κευμένα τραπεζικά προϊόντα.
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«
«Το Elevate Greece είναι
ένα ουσιαστικό εργαλείο,
μέσα από το οποίο για
πρώτη φορά η Πολιτεία
παρέχει εξειδικευμένα
κίνητρα στις νεοφυείς
επιχειρήσεις»



του 
δρα Αντώνη 
Στ. Στυλιανού

Λέκτορας 
Νομικής 
στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, 
διευθυντής 
Μονάδας
Νομικής Κλινικής
Πανεπιστημίου
Λευκωσίας

τoυ
Θανάση 

Διαμαντόπουλου

Καθηγητής, 
συγγραφέας

του έργου 
«Η κορύφωση

του Εθνικού 
Διχασμού:

Η δίκη των Έξι,
“αναγκαίο 
σφάλμα” 

ή “δικαστικός 
φόνος”;»,

υπό έκδοση από
τις εκδόσεις 

Πατάκη

Η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πέραν των υπό-

λοιπων ζητημάτων που έχει δημιουργήσει, προκάλε-

σε και μια «παράπλευρη» απώλεια για τον στόχο της

προώθησης, του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων σε επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Ρωσία αποχώρησε από τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο

της Ευρώπης (προληπτικά μάλιστα την προηγούμενη μέρα

προ της αποπομπής της από το ίδιο το Συμβούλιο). Στις 16

Μαρτίου 2022 έπεσαν (ευχόμαστε προσωρινά) οι τίτλοι τέ-

λους σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί μια περίπλοκη σχέση

μεταξύ Ρωσίας και Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί έναν περιφερειακό

οργανισμό που στόχο έχει την προάσπιση των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο (δεν πρέπει να συγχέε-

ται με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και απο-

τελεί το πλέον σημαντικό όργανο εποπτείας, εφαρμογής και

υλοποίησης των ρητρών που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) μέσω του

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

(ΕΔΑΔ). Ως τέτοιο όργανο το Συμβούλιο της Ευρώπης πρωτο-

στάτησε σε παγκόσμιο επίπεδο στον ορισμό, καθορισμό, ερ-

μηνεία και διατύπωση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων που εφαρμόζονται όχι μόνο στο πλαίσιο των κρατών-

μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά σε ένα διεθνικό

επίπεδο. Η αποχώρηση/αποπομπή της Ρωσίας αποτελεί προ-

φανώς μια οπισθοδρόμηση στον άξονα της περαιτέρω προ-

ώθησης του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν και η

σχέση της Ρωσίας με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευ-

ρώπης και του ΕΔΑΔ δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα εποικοδομητική.

Οι στόχοι ίδρυσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 5

Μαΐου 1949, ήτοι η διαφύλαξη της κοινής ευρωπαϊκής κληρο-

νομιάς και η αποκατάσταση της ειρήνης, της δημοκρατίας και

της σταθερότητας στην Ευρώπη μετά το πέρας του Β’ Παγκο-

σμίου Πολέμου και των μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων, σαφώς δεν συνάδουν με τα τεκταινόμενα

στην παρούσα ουκρανική κρίση. Η Ρωσία εντάχθηκε στο Συμ-

βούλιο της Ευρώπης το 1996, μετά όμως την προσάρτηση της

Κριμαίας το 2014 τής είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα ψήφου, με

τη Ρωσία να απαντά με αναστολή της συνδρομής της, ενώ το

2019 τής αποδόθηκε πάλι το δικαίωμα ψήφου.

Η αποχώρηση/αποπομπή της Ρωσίας από το Συμβούλιο

της Ευρώπης έχει δυσμενείς συνέπειες για τους ίδιους τους

πολίτες της, που πλέον δεν θα έχουν το δικαίωμα προσφυγής

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και το

ίδιο το Δικαστήριο (και το Συμβούλιο) δεν θα μπορεί να επι-

βλέπει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων στη ρωσική επικράτεια. Ιστορικά ο απο-

κλεισμός της Ρωσίας από τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο

της Ευρώπης αποτελεί τον πρώτο τέτοιο αποκλεισμό σε αυτό

το επίπεδο μετά τον σχεδόν αποκλεισμό της Ελλάδας το 1969

και τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία το 2014. Τονίζεται ότι στο

διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μόνο το ευρω-

παϊκό σύστημα επιτρέπει την αποπομπή κρατών-μελών σύμ-

φωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβα-

σης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η αναστολή και ο αποκλεισμός κράτους-μέλους του Συμ-

βουλίου της Ευρώπης έχουν εγγενή νομική αξία, καθώς εμπο-

δίζουν τους εκπροσώπους των κρατών που παραβιάζουν το Κα-

ταστατικό του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύονται στο Συμβού-

λιο των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αποτελεί

το ανώτατο πολιτικό όργανο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμ-

βασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το οποίο πλέον δεν

έχει αρμοδιότητα υποβολής συστάσεων προς το κράτος-μέλος

που αποχωρεί αλλά και εποπτείας των αποφάσεων του Ευρω-

παϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι συνέπειες των πιο πάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικές

όσον αφορά τους ίδιους τους σκοπούς του Συμβουλίου της

Ευρώπης, ήτοι της προώθησης, σεβασμού και ελέγχου

εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό

επίπεδο. Η παρούσα κρίση, πρωτοφανής στα σύγχρονα

ιστορικά δεδομένα του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των, προκαλεί την αναγκαιότητα αναθεώρησης των μηχα-

νισμών εφαρμογής, εποπτείας και προώθησης του τομέα

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό αποτελεί ένα ση-

μαντικό πεδίο δράσης που οφείλει να τύχει αντίδρασης

από τα αρμόδια όργανα, με απώτερο στόχο την πλήρη

εφαρμογή του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ακόμη και σε περιπτώσεις ενόπλων συρράξεων.

Αν δεν κάνω λάθος, σε όλη την Ευρώπη κατά τη
διάρκεια του 20ού αιώνα δεν υπήρξε κατάρρευση ή
ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος σε χώρα ή
σε περίοδο κατά την οποία τα κυβερνητικά ηνία κρα-
τούσε κυβέρνηση βασιζόμενη σε συμπαγή μονοκομ-
ματική κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αυτό σημαίνει πως τα αμιγώς αναλογικά συστήματα
-τα οποία σχεδόν πάντα εμποδίζουν τη συγκρότηση τέ-
τοιου είδους κυβερνήσεων- δεν ευθύνονται μόνο για
την πολιτική αστάθεια, το εύτρωτο των κυβερνητικών
σχημάτων, το βραχύβιο των κοινοβουλίων κοκ... Αλλά
ακόμη και για τη δυνητική αποδυνάμωση του δημο-
κρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος... Αυτή λοι-
πόν η γνώση και συνείδηση πάντα με τοποθετούσε
στους αντίπαλους της απλής αναλογικής. Και, βέβαια,
με έκανε να «ξεφωνίσω» τον Τσίπρα και όλους τους πι-
θανούς ή απίθανους συμμάχους του -από τον Λεβέντη
έως τη Χρυσή Αυγή- που πρόκριναν και επέβαλαν στη
χώρα μας το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα. Κινη-
τροδοτούμενοι είτε από ιδεοληψίες (στη μαοϊκή λογι-
κή «μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση») είτε
από κομματικές ιδιοτέλειες (αφού κατά την κυρία
Αχτσιόγλου οι έκρυθμες καταστάσεις ευνοούν την
Αριστερά) είτε απλώς από ασχετοσύνη...

Ωστόσο...
Γνωστή είναι η λεγόμενη «ετερογονία των σκοπών

της Ιστορίας». Δηλαδή η παραγωγή αποτελεσμάτων εί-
τε διαμετρικά αντίθετων από αυτά που επιδίωκαν οι
πολιτικοί πρωταγωνιστές, είτε αντίθετων, ανεξαρτήτως
προθέσεων, από αυτά τα οποία κατά την κοινή γνώση
και εμπειρία παράγουν συγκεκριμένες δράσεις και
ενέργειες (εν προκειμένω θεσμικές αποφάσεις των
επιμέρους πολιτικών υποκειμένων). 

Έτσι... 
Η καταστροφικότητα -ή, έστω, η βλαπτικότητα- της

αναλογικής αντιπροσώπευσης κατά κανόνα αναδει-
κνύεται σε συνθήκες πολιτικής ομαλότητας, εφόσον
αυτή συχνά εμποδίζει την κανονικότητα της πολιτικής
ζωής, κυρίως δε την κανονική εναλλαγή δημοκρατικά
νομιμοποιούμενων και σταθερών κυβερνήσεων. Σή-
μερα όμως μόνο τέτοιες συνθήκες πολιτικής ομαλότη-
τας δεν υπάρχουν...

Εφόσον, λοιπόν, ο πόλεμος στην Ουκρανία/έγκλημα
κατά της ανθρωπότητας του μεγαλομανούς ημιδικτά-
τορα αποδειχθεί σχετικώς βραχύβιος... Και υπό την
προϋπόθεση πως -αυτό όμως δεν είναι δεδομένο ακό-
μη και αν οι εχθροπραξίες τελειώσουν αύριο- οι οικο-
νομικές και επισιτιστικές συνέπειές του αποδειχθούν
σε κάποιον βαθμό περιορισμένες και ελέγξιμες... Η
ψηφισμένη αναλογική θα λειτουργήσει παρ’ ημίν κατά
το σύνηθες ως πρόξενος κοινωνικοπολιτικών προβλη-
μάτων και υπονομευτής της πολιτικής ομαλότητας.

Αν όμως, αντίθετα, κάτι που σήμερα φαίνεται πιθα-
νότατο με βάση πολλές και ιδιαίτερα εμπεριστατωμέ-
νες αναλύσεις κορυφαίων ειδικών αναλυτών ανά τον
κόσμο, ο πόλεμος δεν περιοριστεί ή δεν περιχαρακω-
θεί χωροχρονικά (ή αν οι οικονομικές συνέπειές τους
ούτως ή άλλως αποδειχθούν ανεξέλεγκτες…). Και εάν,
κατά συνέπεια, προκύψουν στην απόλυτη αποκορύ-
φωσή τους στη χώρα μας φαινόμενα όπως ακρίβεια,
ανέχεια, ανασφάλεια, επισιτιστικές ελλείψεις κοκ...
Και αυτά πυροδοτήσουν έκρηξη της κοινωνικής ορ-
γής... Τότε η μόνη κυβέρνηση που θα μπορούσε να πα-
ραγάγει στοιχειώδη σταθερότητα και να καταστήσει
δυνατή μια υποτυπώδη διαχείριση της, άλλως, ανεξέ-
λεγκτης κατάστασης είναι μια οικουμενική -ή πάντως

ευρύτατης κοινοβουλευτικής στήριξης- κυβέρνηση.

Σε καμία περίπτωση πάντως μια κυβέρνηση οριακά

αυτοδύναμη, προϊόν της ενίσχυσης κάποιου κόμματος

από τον εκλογικό νόμο. Και προφανώς αυτή την, υπό

τις δεδομένες συνθήκες, σταθεροποιητική λύση της

Οικουμενικής -ή της ευρύτατης στήριξης- κυβέρνη-

σης μόνο το σύστημα που γενικώς παράγει αστάθεια

και ακυβερνησία θα μπορούσε να ευνοήσει: η -υπό

φυσιολογικές συνθήκες απεχθής- απλή αναλογική!

(Παράλληλα πλεονέκτημα θα αποτελεί η ήδη θεσμο-

θετημένη ισχύς, για τις αμέσως επόμενες εκλογές,

ενός συστήματος με ισχυρά πλειοψηφικά στοιχεία, το

οποίο είναι πιθανόν στη συνέχεια, μετά την επάνοδο

της οικονομικής ομαλότητας, να διευκολύνει και την

επιστροφή στην πολιτική κανονικότητα.)

Συμπέρασμα: Η απλή αναλογική δεν είναι απλώς

αποδεδειγμένα ένα προβληματικό εκλογικό σύστημα,

που οπωσδήποτε δεν επιτρέπει ή δεν διευκολύνει την

εφαρμογή κάποιας -της οιασδήποτε- συνεκτικής κυ-

βερνητικής πολιτικής. Είναι ακόμη ένα σύστημα που

δεν ικανοποιεί πλήρως κανενός κόμματος και καμιάς

παράταξης τους γνωμακόλουθους οπαδούς. Μόνο

που, σε συνθήκες κοινωνικοοικονομικού Αρμαγεδδώ-

να, με ακραία ανέχεια, καταβαράθρωση του βιοτικού

επιπέδου, ακόμη και επισιτιστικά προβλήματα που οι

δυτικές κοινωνίες νόμιζαν πως είχαν αφήσει πίσω

τους, το βασικό ζητούμενο δεν είναι η απόλυτη ικανο-

ποίηση κάποιων. Αλλά η κατά το δυνατόν διαχείριση -

με κόστος όλων, ή το κατά το δυνατόν περισσότερων,

πολιτικών δυνάμεων του τόπου- της άλλως ανεξέλεγ-

κτης οργής, της απελπισίας και της αντισυστημικής

διάθεσης ή έκρηξης των πολλών.

Η αποπομπή της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Κρίση, καταστροφή και αλλαγή κυβερνητικού μοντέλου...
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Α
πό το καλό στο... καλύτερο
φαίνεται ότι πηγαίνει η Εται-
ρεία Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) επί ημερών Στέφα-

νου Βλαστού μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων για το 2020, που δημο-
σιοποιήθηκαν με καθυστέρηση αρκε-
τών μηνών και από τα οποία προκύ-
πτουν από τη μια απώλεια εσόδων και
από την άλλη αύξηση στο μισθολογικό
κόστος. Την ίδια ώρα δεν σταματούν να
έρχονται στο φως προσλήψεις ημετέ-
ρων σε διάφορες νευραλγικές θέσεις
ανά τη χώρα, πάντα εκτός ΑΣΕΠ και με
μισθούς golden boys!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η
εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε
36,9 εκατ. ευρώ έναντι 50,9 εκατ. ευρώ
το 2019, καταγράφοντας μείωση 27,5%.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA
εμφανίστηκαν ζημιογόνα κατά 26,1
εκατ. ευρώ έναντι κερδών 70,5 εκατ.
ευρώ το 2019. Η μεταβολή αυτή προήλ-
θε κυρίως από τη μείωση αποτελεσμά-
των αναπροσαρμογής επενδύσεων σε
ακίνητα από 72,7 εκατ. σε 26,1 εκατ. ευ-
ρώ το 2020. Το καθαρό αποτέλεσμα για
το 2020 υπήρξε ζημιογόνο κατά 23,5
εκατ. ευρώ έναντι κερδών 71,1 εκατ.
ευρώ το 2019. Αντιθέτως, σύμφωνα με
όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην
ΕΤΑΔ, η μισθολογική δαπάνη την τε-
λευταία διετία εκτοξεύτηκε από τα 12
εκατ. ευρώ τον χρόνο το 2018 στα 20
εκατ. ετησίως τη χρονιά που μας πέρα-
σε, αποτέλεσμα των κατά το δοκούν
προσλήψεων αλλά και των υψηλών
αμοιβών που εξασφαλίζει για τα νεο-
προσλαμβανόμενα στελέχη ο διευθύ-
νων σύμβουλος Στέφανος Βλαστός. 

Πρόσληψη-σκάνδαλο
Τον Οκτώβριο του 2019 προκηρύχθηκε

από την ΕΤΑΔ ΑΕ διαγωνισμός για την
κάλυψη θέσης προϊσταμένου στην Επι-
χειρηματική Μονάδα Αχίλλειο Μουσείο
της Κέρκυρας, που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί με την
απαίτηση προσόντων για την κάλυψη της
θέσης. Αυτά βάσει της προκήρυξης αφο-
ρούσαν «πτυχίο ανώτατης/ανώτερης
σχολής κατεύθυνσης Οικονομικών ή Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων, 10ετή εμπειρία,
άριστη γνώση της αγγλικής, γνώση εξει-
δικευμένων προγραμμάτων Η/Υ και με-
ταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός». Έναν
μήνα αργότερα το Σωματείο Εργαζομέ-
νων ΕΤΑΔ μεταβίβασε στη διοίκηση της
εταιρείας έγγραφο του ΥΠΕΣ σύμφωνα
με το οποίο «προκύπτει ότι η ΕΤΑΔ ΑΕ
υπάγεται στις διατάξεις στου άρθρου 51

του ν. 4622/2019 και προκειμένου να
προβεί στην πρόσληψη του πάσης φύσε-
ως προσωπικού της απαιτείται η έκδοση
απόφασης της επιτροπής της
ΠΥΣ33/2006 όπως ισχύει». 

Με άλλα λόγια, η διοίκηση της ΕΤΑΔ
προχωρούσε σε μια ακόμη παράνομη
πρόσληψη εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ,
όπως έχουμε ξαναγράψει σε ρεπορ-
τάζ της «Political» για άλλες περιπτώ-
σεις. Παρά την επισήμανση, η διαδι-
κασία δεν σταμάτησε και τον Μάρτιο
του 2020, όταν μάλιστα η κυβέρνηση
ανακοίνωνε πως τα μουσεία και οι αρ-
χαιολογικοί χώροι θα παραμείνουν
κλειστά λόγω της πανδημίας, η ΕΤΑΔ
ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ανα-
στάσιου Διαβάτη ως προϊσταμένου
του Αχίλλειου Μουσείου με μηνιαίο
μισθό τις 4.500 ευρώ! 

Το θέμα έχει και συνέχεια, καθώς ο

«εκλεκτός» της διοίκησης Βλαστού
δεν πληροί τα κριτήρια για τη θέση,
όπως τα έθεσε η ίδια η ΕΤΑΔ, καθώς
δεν διαθέτει πτυχίο ανώτατης ή ανώ-
τερη σχολής, και σύμφωνα με πλη-
ροφορίες είναι απόφοιτος λυκείου,
στην αναγγελία πρόσληψής του φέ-
ρεται να έχει μηδενική προϋπηρεσία
-όταν η απαίτηση ήταν για 10ετή εμ-
πειρία-, ενώ η πρόσληψή του είναι
αορίστου χρόνου, όταν για τα διευ-

θυντικά στελέχη υπάρχει όριο σύμ-
βασης τα τρία έτη. Και η συγκεκριμένη
περίπτωση εντάσσεται στις διερευνώ-
μενες από τη Δικαιοσύνη υποθέσεις,
στο πλαίσιο της δίκης σε βάρος του δι-
ευθύνοντος συμβούλου κ. Βλαστού και
τεσσάρων ακόμη πρώην και νυν μελών
της διοίκησης της ΕΤΑΔ, με τις κατηγο-
ρίες για παράβαση καθήκοντος, που
μετά την αναβολή στις 9 Μαρτίου έχει
οριστεί για τις 8 Ιουνίου.

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  

Τα έσοδα στα... Τάρταρα
και οι μισθοί στα ύψη

Χωρίς πτυχίο αλλά με 4.500 ευρώ 
τον μήνα ο διευθυντής 

του Αχίλλειου Μουσείου

Ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΕΤΑΔ Στέφανος Βλαστός



Ο
ι Ουκρανοί προσέφεραν ουδετε-
ρότητα απορρίπτοντας την έντα-
ξη στο ΝΑΤΟ, οι Ρώσοι είπαν ότι
μειώνουν δραστικά τις στρατιω-

τικές επιχειρήσεις στο Κίεβο και τα χρη-
ματιστήρια έκαναν άλμα μετά τις συνομι-
λίες που είχαν οι δύο εμπόλεμες πλευρές
χθες στην Κωνσταντινούπολη.

Έμπειροι αναλυτές εκτιμούν ωστόσο
ότι το διπλωματικό πόκερ θα έχει διάρ-
κεια, θεωρώντας ότι πραγματικός στό-
χος του Πούτιν είναι να συνεχίσει τις επι-
θέσεις για να κερδίσει περισσότερα σε
μια τελική συμφωνία για την κατάπαυση
του πυρός. Στις διαπραγματεύσεις που
κράτησαν τέσσερις ώρες στο παλάτι
Ντολμά Μπαχτσέ, η ουκρανική αντιπρο-
σωπεία πρότεινε να υιοθετήσει η χώρα
καθεστώς ουδετερότητας, δηλαδή να
δεσμευτεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ
και δεν θα φιλοξενεί σε εδάφη της ξένες
βάσεις ή ξένους στρατιώτες.

Θέλει εγγυήσεις από οκτώ 
ξένες δυνάμεις

Το Κίεβο ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας
από οκτώ ξένες δυνάμεις (ανάμεσά τους
και την Τουρκία) και μηχανισμό που θα
επιτρέπει στην Ουκρανία να καλεί τις εγ-
γυήτριες χώρες σε βοήθεια σε περίπτω-
ση που θα δεχτεί επίθεση. Η πρόταση,
που θα ισχύσει μόνο σε περίπτωση πλή-
ρους κατάπαυσης του πυρός, προβλέπει
15ετή περίοδο διαβουλεύσεων για το
καθεστώς της προσαρτημένης από τη
Ρωσία Κριμαίας.

Επιπρόσθετα, η ουκρανική πλευρά θέ-
τει ως μείζον ζήτημα τον απευθείας διά-
λογο των δύο αρχηγών κρατών Πούτιν
και Ζελένσκι για το ζήτημα του Ντονμ-
πάς (τις περιοχές στα ανατολικά που
ελέγχονται από τους φιλορώσους αυτο-
νομιστές), καθώς η Ρωσία ισχυρίζεται
ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα καλύ-
πτουν αυτά τα εδάφη.

«Θα ενταχθούμε στην ΕΕ»
«Δεν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ, αλλά ου-

δείς θα μπορεί να μας εμποδίσει να εν-
ταχθούμε στην ΕΕ», δήλωσε ο επικεφα-
λής των Ουκρανών διαπραγματευτών.
«Αν δεχθούμε επίθεση, θα πρέπει να
έχουμε το δικαίωμα να συγκαλέσουμε
έκτακτη σύνοδο. Αν δεν επιλυθεί κάτι σε
αυτήν τη σύνοδο, οι εγγυήτριες χώρες
θα μας παράσχουν στρατιώτες και όπλα.
Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ση-
μεία της συμφωνίας. Αν υπάρξουν εγ-
γυήσεις ασφαλείας, θα υιοθετήσουμε το
ουδέτερο καθεστώς», πρόσθεσε.

«Όσον αφορά την Κριμαία και παρό-
μοιες περιοχές, το καθεστώς τους θα
αξιολογηθεί χωριστά. Δεν πρέπει να διε-

ξαχθεί δημοψήφισμα υπό πίεση. Αν κα-
ταλήξουμε σε συμφωνία, θα συγκαλέ-
σουμε πολυμερή διάσκεψη. Τότε θα κα-
λέσουμε τις εγγυήτριες χώρες. Θέλουμε
να μετάσχουν στη διάσκεψη σε 2-3
εβδομάδες», είπε η ουκρανική πλευρά.

Συνάντηση των δύο προέδρων
Η Ρωσία δεσμεύτηκε να μειώσει

«δραστικά» τις στρατιωτικές επιχειρή-
σεις στα πέριξ του Κιέβου και στην πόλη
Τσερνίχιβ της Βόρειας Ουκρανίας. Η
Μόσχα πρότεινε επίσης να πραγματο-
ποιηθεί συνάντηση των προέδρων Πού-

τιν και Ζελένσκι με ταυτόχρονη υπογρα-
φή ειρηνευτικής συμφωνίας από τους
υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπρο-
σωπείας δήλωσε ότι οι προτάσεις του
Κιέβου αποτελούν ένα «εποικοδομητικό
βήμα» προς τον συμβιβασμό, προσθέ-
τοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνε-
χιστούν τις επόμενες μέρες με τηλεδιά-
σκεψη. 

Αξιωματούχοι της Ουκρανίας ανησυ-
χούν, πάντως, ότι η Ρωσία μπορεί να επι-
χειρήσει να φτάσει σε μια συμφωνία για
προσωρινή κατάπαυση του πυρός ώστε

να κερδίσει χρόνο για να αναδιατάξει τις
στρατιωτικές δυνάμεις της και να ξεκι-
νήσει νέα επίθεση.

Συνεχίζεται το διπλωματικό 
πόκερ με τις διαπραγματεύσεις
- Ουδετερότητα πρότεινε η μία
πλευρά, ενώ η Μόσχα είπε ότι
θα μειώσει τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις στο Κίεβο

Τι πρόσφεραν οι Ουκρανοί
και τι θα κάνουν οι Ρώσοι 
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Δεν άγγιξαν φαγητό και νερό οι διαπραγματευτές του Ζελένσκι
Με το μυστήριο να πυκνώνει γύρω από την υπόθεση δη-

λητηρίασης του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο
Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα προ-
έτρεψε τους Ουκρανούς διαπραγματευτές που κάθι-
σαν χθες στο τραπέζι των συνομιλιών με τους Ρώσους
να μη φάνε, να μην πιουν και να μην αγγίξουν τίποτα!

Η «Wall Street Journal» αποκάλυψε ότι ο Αμπρά-
μοβιτς και δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές εμφάνισαν
συμπτώματα δηλητηρίασης στις αρχές Μαρτίου μετά
τη συνάντηση με τη ρωσική αντιπροσωπεία στα σύνο-
ρα με τη Λευκορωσία. Οι Ουκρανοί κατηγορούν «τους σκλη-
ροπυρηνικούς της Μόσχας», θεωρώντας τη δηλητηρίαση
ως απόπειρα σαμποτάζ των συνομιλιών. Δημοσιεύματα
αναφέρουν ότι στόχος της επίθεσης δεν ήταν να οδηγηθεί
στον θάνατο ο Αμπράμοβιτς αλλά «να λάβει προειδοποίηση

για να μην προδώσει το Κρεμλίνο» στις διαπραγματεύσεις.
Όπως αναφέρεται, ο 55χρονος δισεκατομμυριούχος ιδιο-
κτήτης της Τσέλσι έφαγε μόνο σοκολάτα και ήπιε νερό. 

Μετά ένιωσε κάψιμο στο δέρμα, έχασε την όρασή
του για πολλές ώρες και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία.
Δυτικοί ερευνητές που ανέλυσαν τα δεδομένα δεν
μπόρεσαν να προσδιορίσουν αν επρόκειτο για χημικό
ή βιολογικό παράγοντα ή για επίθεση ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας.

Το Κρεμλίνο διέψευσε τις πληροφορίες περί δηλη-
τηρίασης του Αμπράμοβιτς από τους Ρώσους, λέγοντας ότι
είναι αναληθείς και εντάσσονται στο πλαίσιο ενός «πολέμου
πληροφοριών». Ο Αμπράμοβιτς δεν είναι επίσημο μέλος της
ρωσικής αντιπροσωπείας, αλλά ήταν παρών στις συνομιλίες
που έγιναν χθες στην Τουρκία.
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Τ
ην ώρα που η Μόσχα ανακοίνωνε
ότι περιορίζει «δραστικά» τη
στρατιωτική της δραστηριότητα
στις περιοχές του Κιέβου και του

Τσερνίχιβ της Ουκρανίας μετά τις «ουσια-
στικές» (σύμφωνα με τον επικεφαλής της
ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεν-
τίνσκι) ουκρανορωσικές συνομιλίες στην
Κωνσταντινούπολη, ρωσική ρουκέτα
έπληττε το κτίριο της Περιφερειακής Διοί-
κησης στη νότια ουκρανική πόλη Μικο-
λάιβ. Αποτέλεσμα, να σκοτωθούν τουλά-
χιστον επτά άνθρωποι και να τραυματι-
στούν 22. Διασώστες ανέσυραν 18 τραυ-
ματίες από τα συντρίμμια, ενώ ταυτόχρο-
να οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζον-
ται, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία
άμεσης βοήθειας. 

Και ενώ η Ρωσία προσπαθεί να θολώσει
τα νερά και να αποπροσανατολίσει τη διε-
θνή κοινότητα, ο τοπικός κυβερνήτης Βι-
τάλι Κιμ δημοσίευσε μια φωτογραφία με
σκοπό να δώσει απαντήσεις, εικονίζοντας
μια μεγάλη τρύπα στο πλευρό του κτιρίου.
Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα
κατευθύνθηκαν στο κτίριο, η περιοχή του
οποίου είχε αποκλειστεί. 

Ο Κιμ επεσήμανε όμως ότι το πλήγμα
έχει ένα θετικό στοιχείο - δείχνει ότι η

Ρωσία έχει παραιτηθεί από την προσπά-
θεια να πάρει στα χέρια της τη Μικολάιβ
και ότι εγκαταλείπει την προσπάθεια να
καταλάβει την πόλη. 

Κατηγορεί τις ΗΠΑ 
για... κυβερνοεπιθέσεις

Παράλληλα, το ρωσικό πρακτορείο ει-
δήσεων Interfax μετέδωσε ότι οι ρωσικές
δυνάμεις κατέστρεψαν μεγάλη αποθήκη
καυσίμων στην περιοχή Ρίβνε στη Δυτική
Ουκρανία με πυραύλους Κρουζ. Ο Ρώσος
υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι στρατιω-
τικές δυνατότητες της Ουκρανίας έχουν
σοβαρά μειωθεί και επανέλαβε ότι οι κύ-
ριοι στόχοι της πρώτης φάσης της στρα-
τιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην
Ουκρανία επιτεύχθηκαν. Ο Σεργκέι Σοϊγ-
κού ακόμη προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα
απαντήσει καταλλήλως αν το ΝΑΤΟ προ-
μηθεύσει στην Ουκρανία αεροπλάνα και
συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Και ενώ η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία συμπλήρωσε ήδη έναν μήνα, το
ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγό-
ρησε τις ΗΠΑ ότι ηγούνται μιας μαζικής
επιχείρησης που διεξάγεται σε καθημε-
ρινή βάση στον κυβερνοχώρο με στόχο
ρωσικούς κρατικούς θεσμούς και τόνι-

σε ότι θα βρει αυτούς που ευθύνονται
για την «κυβερνοεπίθεση».

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες αρωγής του
ΟΗΕ έχουν καταφέρει να βοηθήσουν έως
και 900.000 ανθρώπους στην Ουκρανία
μέχρι στιγμής.

Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού
(ΔΕΕΣ) ζήτησε από την Ουκρανία και τη
Ρωσία να καταλήξουν σε μια ξεκάθαρη
συμφωνία για την ασφαλή απομάκρυνση
των αμάχων από τη Μαριούπολη αλλά και
άλλες ουκρανικές πόλεις, την ώρα που τε-
λειώνουν τα είδη πρώτης ανάγκης.

Ο Ρόμπερτ Μαρντίνι, γενικός γραμματέ-
ας της ΔΕΕΣ, δήλωσε ότι ο οργανισμός
δεν θα συμμετάσχει σε αναγκαστικές
απομακρύνσεις αμάχων από ουκρανικές
πόλεις, ενώ κατήγγειλε και «μια εκστρα-
τεία παραπληροφόρησης εναντίον της
ΔΕΕΣ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Βόμβες στη σκιά 
των διαπραγματεύσεων

Ακόμη «βρέχει» ρουκέτες 
στο Κίεβο παρά την κουβέντα 
για μείωση της στρατιωτικής
δραστηριότητας 
από τους Ρώσους

Ανοίγονται τρεις
ανθρωπιστικοί
διάδρομοι

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι
ξαναρχίζει η απομάκρυνση
αμάχων μέσω τριών ανθρωπι-
στικών διαδρόμων από πόλεις
που πολιορκούνται από τις ρω-
σικές δυνάμεις, κυρίως από τη
Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα
της χώρας, λόγω φόβων για ρω-
σικές «προβοκάτσιες». Ο πρώ-
τος διάδρομος θα ανοιχτεί μετα-
ξύ της Μαριούπολης και της Ζα-
πορίζια, που βρίσκεται βορει-
ότερα, για την απομάκρυνση
αμάχων με αυτοκίνητα, καθώς
και μεταξύ του Μπερντιάνσκ,
όπου ήδη είχαν απομακρυνθεί
άμαχοι τις προηγούμενες μέ-
ρες, και της Ζαπορίζια. Ο δεύτε-
ρος θα ανοιχτεί από τη Μελιτό-
πολη, που τελεί υπό τον έλεγχο
των ρωσικών δυνάμεων στο νό-
τιο τμήμα της χώρας, προς τη
Ζαπορίζια και ο τρίτος θα ενώνει
και πάλι τη Ζαπορίζια με την
Ενεργκοντάρ, που βρίσκεται
επίσης στα χέρια των δυνάμεων
της Μόσχας και στην οποία
υπάρχει πυρηνικός σταθμός. Το
άνοιγμα ανθρωπιστικών δια-
δρόμων οργανώνεται καθημερι-
νά για τις πόλεις που έχουν πλη-
γεί περισσότερο από τις μάχες
στην Ουκρανία ώστε να επιτρα-
πεί η απομάκρυνση αμάχων. Η
Ουκρανία έχει καταγγείλει επα-
νειλημμένως ρωσικές επιθέ-
σεις στους διαδρόμους αυτούς,
κυρίως γύρω από την πολιορκη-
μένη Μαριούπολη.
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Ένα κόσμημα της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς
κινδυνεύει από την
καταστροφική μανία 
των ρωσικών πυραύλων, 
που χτυπούν 
σε απόσταση 2-3 χιλιομέτρων 

Μ
πορεί οι συνομιλίες μεταξύ των
δύο πλευρών να βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη επί τουρκικού
εδάφους, όμως ο βομβαρδι-

σμός των ουκρανικών πόλεων από τους ρωσι-
κούς πυραύλους συνεχίζεται. Στο δυτικό τμή-
μα της χώρας, μάλιστα, που κάποτε αποτε-
λούσε ασφαλές καταφύγιο για χιλιάδες εσω-
τερικούς πρόσφυγες, οι ρωσικές επιθέσεις
έχουν ενταθεί, με τα πλήγματα να καταγρά-
φονται ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές. 

Οι σειρήνες ηχούν κάθε λίγες ώρες σε ολό-
κληρη τη Δυτική Ουκρανία. Η Λβιβ, το Ρίβνε,
το Λουτσκ, το Ιβάνο Φρανγκίβσκ, η Βίνιτσα και
άλλες περιοχές που απέχουν λίγα χιλιόμετρα
από τα σύνορα με την Πολωνία βρίσκονται
σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο των ρωσι-
κών πυραύλων που εκτοξεύονται είτε από τη
Μαύρη Θάλασσα είτε από το έδαφος της Λευ-
κορωσίας. Στη Λβιβ, μια από τις ιστορικότερες
πόλεις της Ουκρανίας, οι Αρχές προσπαθούν
να προστατεύσουν όχι μόνο τους πολίτες, ζη-
τώντας τους να τρέχουν στα καταφύγια κάθε
φορά που ακούγεται ο συναγερμός της αερο-
πορικής επιδρομής, αλλά και τα ανεκτίμητης
αξίας έργα τέχνης, τα γλυπτά και τα μοναδικής
αρχιτεκτονικής κτίρια που αποτελούν μέρος
του αναγνωρισμένου από την UNESCO ως
μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, ιστορικού κέντρου της πόλης. 

Προστασία από την UNESCO
Από το 1998, η Λβιβ βρίσκεται σε ειδικό κα-

θεστώς προστασίας από την UNESCO με σκο-
πό να διατηρηθεί ο ιστορικός της χαρακτήρας.
Μέχρι σήμερα, και παρά το γεγονός ότι άλλα-
ξε πολλές φορές χέρια για να καταλήξει το
1991 στην Ουκρανία, το μεγαλύτερο τμήμα της
παλιάς πόλης σώζεται ακέραιο. Άντεξε πολέ-
μους, μεταξύ των οποίων και τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, πυρκαγιές και διάφορες φυσι-
κές καταστροφές και τώρα, η μεσαιωνική πό-
λη που αποτελούσε κάποτε σπουδαίο θρη-
σκευτικό και εμπορικό κέντρο της Ανατολικής
Ευρώπης, κινδυνεύει από την καταστροφική
μανία των ρωσικών πυραύλων που χτυπούν
σε απόσταση δυο τριών χιλιομέτρων από το
κέντρο της. 

Για να περισώσουν ό,τι μπορούν από την
ιστορία τους, μπροστά στον κίνδυνο ενός νέ-
ου βομβαρδισμού, ειδικά συνεργεία επιδί-
δονται σε αγώνα δρόμου για να καλύψουν με
λαμαρίνες, μουσαμάδες, σκαλωσιές, αντι-
πυρικά υλικά και σακιά με άμμο όλα τα μνη-
μεία και τα σημαντικά κτίρια της πόλης. «Οι
βάρβαροι έχουν βάλει στο μάτι και τον πολι-

τισμό μας, θέλουν να ρημάξουν την Ουκρα-
νία, να μας σβήσουν από τον χάρτη», λέει ο
Αλεξέι Λιβότνι, που εργάζεται ως εθελοντής
σε μία από τις ομάδες που συστάθηκαν για να
προστατεύσουν τα κειμήλια της πόλης. Εκ-
κλησίες, μέγαρα, ωδεία, αγάλματα και γλυ-
πτά που συνθέτουν το υπαίθριο μουσείο της
Λβιβ «ντύνονται» στα χρώματα του πολέμου
και ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο οι μάχες
και οι βομβαρδισμοί να φτάσουν ακόμη και
στο κέντρο της πόλης. 

Αποθήκες φαρμάκων
Και ενώ απέξω τα κτίρια μοιάζουν με στρα-

τόπεδα, από μέσα μετατρέπονται σε αποθή-
κες συλλογής και διανομής ανθρωπιστικής
βοήθειας. Η ιστορική σκηνή της Φιλαρμονι-
κής της Λβιβ αντί για μουσικά όργανα έχει γε-
μίσει από κουτιά με φάρμακα και είδη πρώτης
ανάγκης. «Στην κανονική μου ζωή, πριν ξε-
σπάσει ο πόλεμος, ήμουν μουσικός, αρπί-
στρια. Τώρα όμως είμαι υπεύθυνη για τη συλ-
λογή φαρμάκων και την καταγραφή των αναγ-
κών στα νοσοκομεία του Χαρκόβου και του
Σούμι», λέει στην «Political» η Οκσάνα Κού-
λικ. Η Φιλαρμονική της Λβιβ είχε βραβευτεί

και στον πόλεμο του 2014 για τη βοήθεια που
παρείχε στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.
«Γνωρίζαμε τι έπρεπε να κάνουμε από την
πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής, δεν χά-
σαμε χρόνο. Αν χρειαστεί να πολεμήσουμε
κιόλας, θα το κάνουμε», μας λέει καθώς
ηχούν και πάλι οι σειρήνες στη Λβιβ και μας
ζητά να την ακολουθήσουμε στο υπόγειο κα-
ταφύγιο της Φιλαρμονικής. Εκεί, μαζί με τους
υπόλοιπους εθελοντές, θα περιμένουμε μέ-
χρι να λήξει και αυτός ο συναγερμός, ελπίζον-
τας ότι η ουκρανική αεράμυνα θα εξουδετε-
ρώσει και πάλι τους ρωσικούς πυραύλους
προτού χτυπήσουν την πόλη.

Πόλη-μουσείο
στο έλεος των
βομβαρδισμών

stavros.ion@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΒΙΒ:

Σταύρος
Ιωαννίδης
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Το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
χωρίς όμως να εισέλθει σε λεπτομέρειες για το μοντέ-
λο διοίκησης στα πανεπιστήμια, παρουσίασε
χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Παρότι το νο-
μοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δια-
βούλευση πριν από το Πάσχα, φαίνεται
πως δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφά-
σεις στο συγκεκριμένο θέμα, αν και δε-
δομένες πρέπει να θεωρούνται η επανα-
φορά των Συμβουλίων Διοίκησης και η θε-
σμοθέτηση μάνατζερ με την ονομασία «Διευθύνων
Σύμβουλος», ο οποίος πιθανότατα θα διορίζεται με

προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. Παράλληλα, θα
περιοριστούν οι αρμοδιότητες των πρυτανικών Αρχών

αλλά και της Συγκλήτου. 
Στο νομοσχέδιο θα συμπεριληφθούν, μεταξύ
άλλων, διατάξεις με τις οποίες θα δίνεται η
δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολου-
θούν μαθήματα άλλων τμημάτων της ίδιας ή
άλλης σχολής του πανεπιστημίου και να φοι-

τούν για ένα εξάμηνο σε ομοειδές ή μη ομο-
ειδές τμήμα. Επίσης, θα παρέχεται το δικαίω-

μα συνεργασίας τμημάτων για την ίδρυση προ-
πτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διεπιστημονικού
χαρακτήρα διπλής ειδίκευσης που θα οδηγούν στην

απονομή διπλού πτυχίου.  Όσον αφορά την αναδιάρ-
θρωση του ΔΟΑΤΑΠ, προβλέπoνται η κατάργηση της
ατομικής αίτησης μόνο για ακαδημαϊκή αναγνώριση
πτυχίων για φοιτητές εξωτερικού που θέλουν να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα και η σύστα-
ση δύο Εθνικών Μητρώων (Μητρώο Αναγνωρισμένων
Πανεπιστημίων Εξωτερικού και Μητρώο Αναγνωρι-
σμένων Τίτλων Σπουδών). Με αυτόν τον τρόπο απλο-
ποιείται η διαδικασία, καθώς ο κάτοχος πτυχίου εξω-
τερικού που ανήκει σε μια από τις παραπάνω δύο κα-
τηγορίες δεν χρειάζεται να καταθέσει ατομική αίτηση
στον ΔΟΑΤΑΠ για να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές ή δι-
δακτορικές σπουδές του στην Ελλάδα.

Η  Κεραμέως παρουσίασε στο Υπουργικό σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ

Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
την τελική ευθεία μπαίνουν πλέ-
ον οι υποψήφιοι των φετινών πα-
νελλαδικών εξετάσεων, καθώς η
διαδικασία αναμένεται να ξεκι-

νήσει εντός του πρώτου δεκαημέρου του
Ιουνίου. Όλες οι αλλαγές που θα ισχύ-
σουν φέτος, μεταξύ των οποίων και η
ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα
τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου,
έχουν «κλειδώσει» και, όπως όλα δεί-
χνουν, η πιο πολύπλοκη περίπτωση είναι
αυτή του μηχανογραφικού δελτίου, κα-
θώς τελικά θα παραμείνουν δύο, αντί για
τρία που είχε ανακοινωθεί από την περα-
σμένη χρονιά. 

Οι μαθητές θα συμπληρώσουν και θα
υποβάλουν μόνο το μηχανογραφικό α’
φάσης, καθώς η εφαρμογή του μηχανο-
γραφικού β’ φάσης ανεστάλη προσωρινά.
Θα υποβάλουν, επίσης, μηχανογραφικό,
εφόσον το επιθυμούν, για την εισαγωγή
τους στα δημόσια ΙΕΚ. Φέτος, μάλιστα, το
υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται
στην αύξηση του αριθμού των προσφερό-
μενων θέσεων όσο και των ειδικοτήτων,
σε σχέση με τις 8.000 θέσεις σε 52 ειδικό-
τητες που δόθηκαν κατά την πρώτη χρο-
νιά εφαρμογής του παράλληλου μηχανο-
γραφικού. 

Τα 4 νέα τμήματα
Αλλαγές θα δουν οι υποψήφιοι και στο

μηχανογραφικό που θα υποβάλουν προ-
κειμένου να διεκδικήσουν μια θέση στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα,
στο μηχανογραφικό εντάσσονται τέσσερα
νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών (Ικά-
ρων Μετεωρολόγων, Ικάρων Έρευνας
Πληροφορικής, Ικάρων Διοικητικών και

Ικάρων Εφοδιαστών). Το Τμήμα Ικάρων
Μετεωρολόγων εντάσσεται στο δεύτερο
Επιστημονικό Πεδίο, το Ικάρων Έρευνας
Πληροφορικής στο δεύτερο και το τέταρ-
το Επιστημονικό Πεδίο και τα Τμήματα
Ικάρων Διοικητικών και Ικάρων Εφοδια-
στών στο τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο.

Ταυτόχρονα, το Τμήμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης
Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ εντάσσεται
και στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, πα-
ράλληλα με το τρίτο και τέταρτο που ήταν
ήδη ενταγμένο. Το Τμήμα Χρηματοοικο-
νομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι προσβάσι-
μο και μέσω του δεύτερου Επιστημονικού
Πεδίου, παράλληλα με το τέταρτο όπου
ήταν ήδη. Τέλος, το Τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-
στημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εν-
τάσσεται και στο τέταρτο Επιστημονικό
Πεδίο, παράλληλα με το δεύτερο που ήταν
ήδη ενταγμένο. 

Φέτος, επανέρχονται και οι συντελε-
στές βαρύτητας για καθένα από τα πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με συνο-
λικό τελικό άθροισμα 100%, ωστόσο, αυτοί

έχουν οριστεί (και θα ορίζονται στο εξής)
από το εκάστοτε πανεπιστημιακό τμήμα.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο ίδιος υπο-
ψήφιος να συγκεντρώνει διαφορετικά
μόρια εισαγωγής ανάλογα με τη σχολή, το
τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση που
επιθυμεί να εισαχθεί. Ειδικά για τους
υποψηφίους των επαγγελματικών λυ-
κείων, οι συντελεστές κατανέμονται ισό-
ποσα (25%) σε Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά
και στα δυο μαθήματα Ειδικότητας ανά
τομέα. 

Λατινικά αντί Κοινωνιολογίας 
Μία ακόμα αλλαγή, που επηρεάζει

μόνο τους υποψηφίους της Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών, αφορά την αντικατάσταση του
μαθήματος της Κοινωνιολογίας με αυτό
των Λατινικών. 

Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει και για τους
υποψήφιους παλαιότερων ετών, παρά
τις αρχικές σκέψεις περί του αντιθέτου,
οι οποίοι θα κληθούν να εξεταστούν σε
ένα μάθημα το οποίο δεν έχουν παρα-
κολουθήσει.  Τέλος, η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής (ΕΒΕ) παραμένει και φέτος,

με διορθώσεις, όμως, σε πολλές περι-
πτώσεις. Συνολικά 12 πανεπιστήμια (Γε-
ωπονικό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανε-
πιστήμιο Ελλάδος, Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) αυ-
ξομείωσαν την ΕΒΕ στις σχολές τους
φέτος. Πολλά τμήματα χαμήλωσαν τους
συντελεστές εισαγωγής, καθώς πέρυσι
έχασαν σημαντικό αριθμό εισακτέων,
ενώ 27 σχολές αποφάσισαν να «ψηλώ-
σουν» την ΕΒΕ τους.

Τι αλλάζει φέτος στις Πανελλαδικές

Εντός του πρώτου 10ημέρου
του Ιουνίου οι εξετάσεις
- Τα δύο μηχανογραφικά, 
η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 
και οι συντελεστές βαρύτητας
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Συνάντηση του Κικίλια με τον Πατριάρχη
Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ στο Ισραήλ 

Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ συναν-
τήθηκε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, στο
πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στο Ισ-
ραήλ με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΜΤΜ
2022. Ο υπουργός δήλωσε ότι επισκέπτεται το Πα-
τριαρχείο Ιεροσολύμων ως ταπεινός προσκυνητής και
ως Έλληνας, ευχόμενος το μήνυμα της νίκης της ζωής
κατά του θανάτου, που μεταλαμπαδεύτηκε από τα Ιε-
ροσόλυμα σε όλο τον κόσμο και είναι σήμερα πιο επί-
καιρο από ποτέ, να φωτίζει το μυαλό, την ψυχή και την καρδιά όλων.

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης τόνισε ότι η επίσκεψη του υπουργού αποτελεί έμπρα-
κτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της ελληνικής Πολιτείας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύ-
μων. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων απένειμε στον Βασίλη Κικίλια το μετάλλιο του Ιερού Κου-
βουκλίου του Παναγίου Τάφου, ενώ αμέσως μετά ο υπουργός μετέβη στην Παλαιά Πόλη
των Ιεροσολύμων και προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως.

Ρ.Σ.

της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
ον νέο στρατηγικό σχεδιασμό του
υπουργείου Τουρισμού για την
ανάπτυξη του ορεινού και χειμε-
ρινού τουρισμού στη χώρα μας

ανέδειξε η αρμόδια υφυπουργός Σοφία
Ζαχαράκη στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο
Χειμερινού και Ορεινού Τουρισμού που
διοργανώθηκε στην Ανδόρα.

Το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται σε
διετή βάση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού, αποτελεί θεσμό για τον κλάδο
του ορεινού και χειμερινού τουρισμού,
διερευνώντας τις νέες τάσεις, τις ανάγκες
και τις προοπτικές που καταγράφονται.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η σύν-
δεση του αγροδιατροφικού τομέα και της
γαστρονομίας ορεινών προορισμών με
τον κλάδο της φιλοξενίας, η καινοτομία
και η ανάγκη υιοθέτησης υπεύθυνων, υπό
το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης, πολι-
τικών διαχείρισης ορεινών προορισμών,
βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων
του συνεδρίου.

«Greece does have a Winter»
Η Σοφία Ζαχαράκη έλαβε μέρος σε ει-

δικό πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν ομό-
λογοί της από την Ανδόρα, τη Σλοβενία και
την Ισπανία, με αντικείμενο τις πολιτικές
ανάκαμψης και προώθησης του χειμερι-
νού και ορεινού τουρισμού.

Στη νέα καμπάνια προβολής ελληνικών
ορεινών προορισμών «Greece does have
a Winter», την οποία δημιούργησε για
πρώτη φορά η χώρα μας, καταγράφονται
οι σημαντικές επενδύσεις που δρομολο-
γούνται σε έργα υποδομής για την ανά-
πτυξη του ορεινού τουρισμού και μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης και για την αξιο-
ποίηση των χιονοδρομικών κέντρων ολό-

κληρο τον χρόνο.
Στην καμπάνια τονίζεται επίσης το σχέ-

διο αναμόρφωσης της τουριστικής εκπαί-
δευσης για τη στροφή σε νέες μορφές
αναψυχής με σημείο αναφοράς το βουνό
και τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι-
σίου για την καταπολέμηση της γραφει-
οκρατίας, την προσέλκυση επενδύσεων
και την ισόρροπη διάχυση της τουριστικής
ανάπτυξης. 

«Ολοκληρωμένος οδικός χάρτης»
«Ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός

αποτελεί μια από τις κορυφαίες στρατηγι-
κές επιλογές του υπουργείου Τουρισμού
στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγω-
νιστικότητας και ποιοτικού εμπλουτισμού

της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας.
Για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση,
διακρίνοντας την τεράστια αναπτυξιακή
δυναμική του χώρου, υιοθετεί έναν ολο-
κληρωμένο οδικό χάρτη με σκοπό την
επωφελή ανάδειξη ορεινών προορισμών
και την αδιαπραγμάτευτη προσήλωση
στην αρχή της βιωσιμότητας. Βρέθηκα
στην Ανδόρα για να παρουσιάσω το σχέδιο
και τις δράσεις μας για την ενίσχυση του
ορεινού τουρισμού αλλά και την καμπάνια
ορεινού τουρισμού που η χώρα μας για
πρώτη φορά αναπτύσσει τόσο δυναμικά
και στοχευμένα», υπογράμμισε η κυρία
Ζαχαράκη.

Στο πάνελ τονίστηκε η σημαντική ανά-
καμψη που παρουσίασε ο τουρισμός σε

ορεινούς προορισμούς κατά τους χειμερι-
νούς μήνες με τη λειτουργία των χιονο-
δρομικών κέντρων ύστερα από δύο χρό-
νια αναστολής εργασιών, πετυχαίνοντας
μάλιστα σε μεγάλο βαθμό την αύξηση της
μέσης δαπάνης και τη χρονική του επέ-
κταση.

Σημαντικές επενδύσεις σε έργα
υποδομής μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης παρουσίασε 
στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο
της Ανδόρας η υφυπουργός
Σοφία Ζαχαράκη
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Το ελληνικό σχέδιο
για ορεινό και
χειμερινό τουρισμό

Επιστρέφουν οι καθημερινές πτήσεις 
από Αθήνα προς Τορόντο και Μόντρεαλ

Ξεκίνησαν και πάλι οι απευθείας πτήσεις με-
ταξύ Ελλάδας και Καναδά για την καλοκαιρινή
περίοδο, με τα δρομολόγια να πραγματοποι-
ούνται καθημερινά συνδέοντας την Αθήνα με
το Τορόντο και το Μόντρεαλ. Το πτητικό πρό-
γραμμα της Air Canada ξεκίνησε νωρίτερα από
ποτέ τη φετινή σεζόν και ήδη από τις 28 Μαρτί-
ου έως και τις 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το Τορόν-
το, ενώ από τις 29 Μαρτίου έως και τις 21 Νοεμβρίου η αεροπορική εταιρεία έχει
δρομολογήσει απευθείας πτήσεις με το Μόντρεαλ. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται
από την κεντρική βάση της Air Canada με αεροσκάφη Boeing 777-300ER χωρητι-
κότητας 450 επιβατών. «Η επανεκκίνηση των απευθείας συνδέσεών μας με το Μόν-
τρεαλ και το Τορόντο για τη θερινή περίοδο 2022 ενισχύει πολύ σημαντικά τη δια-
συνδεσιμότητα της πόλης και της χώρας μας», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου,
διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ.

Ρ.Σ.
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«Η
Ελλάδα έχει μετατραπεί
σε ένα απέραντο εργοτά-
ξιο από το κέντρο της
Αθήνας έως τη Θεσσαλο-

νίκη και την Κρήτη», δήλωσε ο υφυπουρ-
γός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιο-
φωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Ο Γιώργος Καραγιάννης
αναφέρθηκε στον αυτοκι-
νητόδρομο Πάτρα - Πύρ-
γος, σημειώνοντας ότι
«ήδη τα πρώτα εργοτά-
ξια σε Πύργο και
Αχαΐα έχουν αρχίσει
να δουλεύουν, ενώ ο
πρωθυπουργός και ο
υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών θα επισκε-
φθούν τα εργοτάξια για να δουν
από κοντά τι γίνεται».

Για τη λύση που έδωσε το υπουργείο
προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο προς
όφελος της Δυτικής Πελοποννήσου και
της Δυτικής Ελλάδας, ο υφυπουργός
σχολίασε πως «προτιμούμε να παίρνου-
με δύσκολες αποφάσεις αλλά υπεύθυνες
που οδηγούν στην υλοποίηση των έργων.
Δεν πρόκειται να εγκαινιάζουμε fake έρ-
γα ούτε μουσαμάδες. Δεν πρόκειται να
έχουμε μπουλντόζες που την επόμενη
μέρα θα εξαφανιστούν», τονίζοντας πως
η απόφαση πάρθηκε με πολιτική γενναι-
ότητα και ευθυκρισία, ενώ η Πολιτεία δι-
καιώνεται για αυτό.

Εντός του 2024 τα πρώτα 56 χλμ.
Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, εν-

τός του 2024 θα παραδοθούν τα πρώτα 56
χλμ. από τον Πύργο, ενώ το σύνολο του
έργου θα ολοκληρωθεί σε 40 μήνες. Για
πρώτη φορά η Πολιτεία παρεμβαίνει και
στην υφιστάμενη υποδομή με σκοπό να
αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια του αυ-
τοκινητοδρόμου.

Για τη Δυτική Αττική η κυβέρνηση είχε
διαπιστώσει αναπτυξιακό έλλειμμα και το
υπουργείο προχωρά στην αναβάθμιση
των υποδομών της περιοχής, γεγονός που

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, προ-
σελκύει επενδύσεις και αποκαθιστά την
εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι το μετρό
θα φτάσει στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώ-
ρας, καθώς θα δοθούν σε λειτουργία οι
τρεις σταθμοί της επέκτασης της γραμμής
3, δηλαδή τα Μανιάτικα, ο σταθμός Πει-
ραιά και το Δημοτικό Θέατρο. Μεταξύ των
υπόλοιπων έργων που προχωρούν είναι
και η επέκταση της γραμμής 2 του μετρό
προς το Ίλιον με τρεις νέους σταθμούς, την
Παλατιανή, το Ίλιον και τον Άγιο Νικόλαο,

καθώς και ο προαστιακός της Δυτικής Ατ-
τικής μέχρι τα Μέγαρα.

Το διπλό έργο στη γραμμή 4
Για τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας

σημείωσε ότι προχωρά ένα διπλό έργο,
δηλαδή το κύριο έργο που αφορά την κα-
τασκευή της νέας γραμμής αλλά και μια
ευρεία παρέμβαση που θα μειώσει το πε-
ριβαλλοντικό αποτύπωμα, θα «πρασινί-
σει» ολόκληρες περιοχές και θα μετατρέ-
ψει κάθε νέο σταθμό σε πνεύμονα πρασί-
νου. «Θα κάνουμε αστικές αναπλάσεις σε
έκταση 85.000 τμ, πρόκειται για μια πολύ
σοβαρή παρέμβαση», τόνισε ο Γιώργος
Καραγιάννης διαμηνύοντας ότι ο σταθμός
στην πλατεία Εξαρχείων θα γίνει κανονι-
κά, καθώς «η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη
ότι δεν θα αφήσει περιοχές στο ημίφως
και δεν θα επιτρέψει άβατα. Επιπλέον,
στην περιοχή κατοικούν πολίτες που φο-
ρολογούνται και οφείλουμε να κάνουμε
πιο εύκολη την καθημερινότητά τους».
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Mε το βλέμμα στραμμένο στη σημερινή συνεδρίαση, οι
ειδικοί της Επιτροπής θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, πώς
θα κινηθούμε σε σχέση με το πιστοποιητικό εμβολιασμού
και αν θα έρθει σύντομα η ώρα να πετάξουμε τη μάσκα.

Στις 18 Απριλίου ανοίγει ο τουρισμός, αλλά η αύξηση
κρουσμάτων και θανάτων μετά το τριήμερο της 25ης
Μαρτίου και το βαθύ κόκκινο που επικρατεί στο μεγαλύ-
τερο μέρος του επιδημιολογικού μας χάρτη δεν αφή-
νουν πολλά περιθώρια για ταυτόχρονη αποκλιμάκωση
όλων των μέτρων. Το Πάσχα πλησιάζει και θέλουμε να
χαλαρώσουμε, ωστόσο βιώνουμε μια περίοδο που
έχουμε πάλι πολλές νοσήσεις εμβολιασμένων ή και
επαναμολύνσεις.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπεί-
ας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εξηγεί γιατί βλέπουμε τό-
σες επαναλοιμώξεις. «Το στέλεχος Όμικρον έχει την ικα-

νότητα να ξεφεύγει σχετικά ευκολότερα από τα εμβόλια
σε σχέση με τα προηγούμενα στελέχη. Έπειτα από 4-6 μή-
νες το εμβόλιο, ακόμη και η 3η δόση, μας προστατεύει γύ-
ρω στο 50% από το να κάνουμε λοίμωξη και γύρω στο 90%
από το να κάνουμε σοβαρή λοίμωξη. Επίσης, το στέλεχος
Όμικρον αφήνει ανοσία για πολύ μικρό διάστημα. Αυτό,
σε συνδυασμό με το ότι αρχικώς υπήρξε το Όμικρον 1 στέ-
λεχος και μετά το Όμικρον 2, που διαφέρει από το Όμι-
κρον 1, οδήγησε στο να εμφανιστούν αρκετά περιστατικά
επαναλοιμώξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα». Ο διευ-
θυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Γιώργος Μπουλμπα-
σάκος μιλώντας στο Star τόνισε ότι τις τελευταίες δύο
εβδομάδες βλέπουν αύξηση στις εισαγωγές κυρίως από
άτομα ευάλωτα και μεγαλύτερα σε ηλικία. Ο κ. Μπουλμ-
πασάκος ανέφερε πως νοσούν ξανά και υγειονομικοί, γε-
γονός που δυσκολεύει τις εφημερίες.

Χθες καταγράφηκαν 28.933 νέα κρούσματα κορονοϊού,
ενώ ανακοινώθηκαν 49 θάνατοι. 351 ασθενείς είναι δια-
σωληνωμένοι, εκ των οποίων οι 205 είναι ανεμβολίαστοι. 

Από σήμερα τα self tests στους μαθητές
Από σήμερα και έως την ερχόμενη Τρίτη μπορούν να

προμηθευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία οι μαθητές και
οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί τρία self tests προκειμέ-
νου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου από τις 4 έως τις 15
Απριλίου και την εβδομάδα μετά την επιστροφή τους από
τις διακοπές του Πάσχα. Από την ερχόμενη εβδομάδα μα-
θητές και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται
στα σχολεία με ένα αρνητικό self test κάθε εβδομάδα, στο
οποίο θα έχουν υποβληθεί έως και 24 ώρες πριν από κάθε
Τρίτη, αντί για δύο που ισχύει μέχρι σήμερα.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

«Εργοτάξια και όχι μουσαμάδες»

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού και η μάσκα στο τραπέζι των ειδικών σήμερα

Ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης
αναφέρθηκε στον
αυτοκινητόδρομο Πάτρα -
Πύργος, λέγοντας πως
«εμείς δεν θα εγκαινιάσουμε
fake έργα»
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Χειροπέδες 
σε ανηλίκους 
για μαχαιρώματα,
γροθιές και ληστείες 

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά
βίας μεταξύ ανηλίκων, με την ΕΛΑΣ
να προχωρά μόνο τις τελευταίες
ημέρες σε τρεις συλλήψεις για λη-
στείες με χρήση σωματικής βίας και
σε μία περίπτωση με μαχαίρωμα. Το
πιο πρόσφατο χρονικά περιστατικό
συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας
(28/3) έξω από το σχολικό συγκρό-
τημα της Γκράβας, με θύμα έναν
16χρονο και φερόμενο ως δράστη
έναν 17χρονο από την Αλβανία που
συνελήφθη. 

Οι δύο ανήλικοι (σ.σ. ο 17χρονος
δεν πάει σχολείο) συναντήθηκαν για
να λύσουν μια προσωπική διαφορά
που είχαν, ωστόσο, τα πράγματα πή-
ραν… περίεργη τροπή, με τον 16χρο-
νο μαθητή να δέχεται δύο μαχαιριές
στον μηρό και να πέφτει θύμα λη-
στείας. Τελικά, ύστερα από αναζητή-
σεις, το βράδυ της ίδιας ημέρας
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Προστασίας Ανηλίκων πέρασαν χει-
ροπέδες στον 17χρονο, ενώ βρήκαν
στο σπίτι του 5 κινητά τηλέφωνα -
ανάμεσά τους και αυτό του 16χρονου.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το βράδυ
της Παρασκευής (25/3), στον λόφο
του Φιλοπάππου δύο ανήλικοι (σ.σ.
14 και 15 ετών) προσέγγισαν ένα νεα-
ρό ζευγάρι και με την απειλή μαχαι-
ριού το λήστεψαν. Επειδή ο νεαρός
άνδρας αντιστάθηκε, το αποτέλεσμα
ήταν να τον χτυπήσουν άσχημα, χάρη
στην περιγραφή του, ωστόσο, αστυ-
νομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν
και συνέλαβαν λίγη ώρα αργότερα
στο κέντρο της Αθήνας τα μέλη της
«άγουρης» συμμορίας.

Παπ.

Γκάζι: Μισθωμένο 
διαμέρισμα 
έκρυβε ηρωίνη
αξίας 500.000 ευρώ  

Σε αποθήκη ναρκωτικών είχε μετα-
τρέψει ένας 28χρονος Αλβανός διαμέ-
ρισμα στο Γκάζι, το οποίο είχε μισθώσει
μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, πι-
στεύοντας ότι θα… ξεγλιστρήσει από
την ΕΛΑΣ. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της
Δίωξης Ναρκωτικών αξιοποίησαν σχε-
τική πληροφορία και πραγματοποίησαν
έφοδο στο διαμέρισμα, όπου βρέθηκε
και κατασχέθηκε ηρωίνη βάρους 30 κι-
λών και 500 γραμμαρίων. Η αξία των
ναρκωτικών υπολογίζεται από τους
αστυνομικούς στις 500.000 ευρώ (σ.σ.
εκτιμάται ότι θα γινόταν «επεξεργασία
πολλαπλασιασμού» πριν από την πώλη-
σή της στις πιάτσες). Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο 28χρονος διακινητής ναρ-
κωτικών είχε ξεκινήσει να «διαφημί-
ζει» την… πραμάτεια του, δίνοντας κά-
ποιες μικρές -δοκιμαστικές- ποσότη-
τες σε «βαποράκια» στο κέντρο της
Αθήνας. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο Αλβα-
νός που συνελήφθη είναι μέρος ευρύ-
τερου κυκλώματος διακίνησης ναρκω-
τικών, για αυτό και εξετάζουν τις επα-
φές του. Παρόμοια υπόθεση -με μισθω-
μένο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθή-
νας, που είχε μετατραπεί σε αποθήκη
ηρωίνης- είχε εξιχνιάσει και πριν από
μερικούς μήνες η Δίωξη Ναρκωτικών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Παπ.

«Ε
ίμαστε αισιόδοξοι ότι εντός των
επόμενων ημερών θα έχουμε απο-
τελέσματα από τις τοξικολογικές
εξετάσεις, τα οποία θα μας οδηγή-

σουν σε ξεκάθαρο συμπέρασμα αναφορικά με
την αιτία θανάτου της 9χρονης». Αυτό σχολιάζει
στην «Political» πηγή με γνώση των ερευνών για
τους θανάτους των τριών κοριτσιών της ίδιας οι-
κογένειας από την Πάτρα. 

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι εντός των επόμε-
νων 72 ωρών θα έχουμε τη διασταύρωση των
αποτελεσμάτων από το εργαστήριο του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η συγ-
κεκριμένη διασταύρωση χαρακτηρίζεται «κλει-
δί» για τη σύνταξη του ιατροδικαστικού πορί-
σματος για τον θάνατο της Τζωρτζίνας. Αυτό, κα-
θώς στις τοξικολογικές εξετάσεις φαίνεται να
ανιχνεύτηκε ουσία που δεν δικαιολογείται η πα-
ρουσία της σε τόσο μεγάλο βαθμό. Με δεδομένο
ότι η ιστολογική εξέταση δεν έδειξε κάποιο πα-
θολογικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα έχει απο-
κλειστεί το ενδεχόμενο καρδιολογικού προβλή-
ματος, η φράση «ξεκάθαρο συμπέρασμα» δεί-
χνει πως η εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας
πλησιάζει όλο και πιο κοντά. Πολλώ δε μάλλον
εάν επιβεβαιωθεί ότι η ουσία αυτή δεν εμπεριέ-
χεται σε κάποια από τα φαρμακευτικά σκευά-
σματα που λάμβανε η 9χρονη. 

Οι λίστες φαρμάκων
Οι επιστήμονες των εργαστηρίων, τόσο στην

Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, έχουν στα χέ-
ρια τους λίστες φαρμάκων που μπορούν να προ-
καλέσουν αιφνίδιους θανάτους, εάν ληφθεί
υπερβολική δόση. Επίσης, εξετάζεται το ενδε-
χόμενο να υπήρξε θανατηφόρος συνδυασμός

ουσιών. Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι
ο γονιδιακός έλεγχος που έγινε στους γονείς
των τριών κοριτσιών, ο οποίος δεν έδειξε κάποιο
πρόβλημα το οποίο θα μπορούσαν να είχαν κλη-
ρονομήσει τα παιδιά. Μάλιστα, ο έλεγχος φέρε-
ται να έγινε σε εκατοντάδες γονίδια, ενώ τα απο-
τελέσματά του θα περιληφθούν και αυτά στον
φάκελο που σχηματίζει η ΕΛΑΣ. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει και η πη-
γή της «Political», οι επόμενες 72 ώρες είναι πο-
λύ κρίσιμες. Εάν, όντως, επιβεβαιωθεί η ύπαρξη
ουσίας που δεν θα έπρεπε και αυτό αποτυπωθεί
στο ιατροδικαστικό πόρισμα, τότε οι αξιωματικοί
του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών θα
έχουν στα χέρια τους το «χαρτί» που χρειάζονται
για να «ξεκολλήσει» η έρευνα. Δεν αποκλείεται,
μάλιστα, να επισπευστεί ο χρόνος που θα κλη-
θούν να εξεταστούν τα τρία πρόσωπα που βρί-
σκονται στο κάδρο των ερευνών, με πολύ πιο
συγκεκριμένα πλέον ερωτήματα και ενδεχόμε-
νο μετατροπής της κατάθεσης από ένορκη-μαρ-
τυρική σε ανωμοτί…

Από ώρα σε ώρα
«ξεσκεπάζεται»
το μυστήριο…

papadkos@gmail.com

Γράφει
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η επαλήθευση των
τοξικολογικών εξετάσεων 
για την ανίχνευση περίεργης
ουσίας στην Τζωρτζίνα
επιταχύνει τις εξελίξεις



Έξι υπήκοοι Συρίας που διέ-
μεναν παράνομα στη χώρα με-
ταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
έπειτα από τροχαίο ατύχημα
που ακολούθησε καταδίωξη
σε επαρχιακό δρόμο των Σερ-
ρών. Τις απογευματινές ώρες
της Δευτέρας εντοπίστηκε
στην παλαιά εθνική οδό Θεσ-
σαλονίκης - Καβάλας ΙΧ με
οδηγό έναν 34χρονο, ο οποίος
στη θέα των αστυνομικών ανέ-
πτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Το όχημα εξε-
τράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε σε επαρχιακό

δρόμο των Σερρών και συνε-
λήφθη ο οδηγός, καθώς, όπως
διαπιστώθηκε, μετέφερε με το
αυτοκίνητο έξι αλλοδαπούς, οι
οποίοι δεν διέθεταν τα απαραί-
τητα έγγραφα για τη νόμιμη
παραμονή τους στη χώρα. Οι
διακινούμενοι τραυματίστη-
καν ελαφρά και μεταφέρθη-
καν για περαιτέρω εξετάσεις
σε νοσοκομείο της Θεσσαλονί-
κης. Ο συλληφθείς με τη δικο-

γραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον
αρμόδιο εισαγγελέα.

Μάλιστα, η Νίνα Ντόμπρεβ δεν έφυγε με άδεια χέρια από τη συγκεκριμένη
συνάντηση, αφού ο δήμαρχος είχε ήδη προνοήσει ώστε να της προσφέρει ως
δώρο ένα φουλάρι με το σήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για να θυμάται η
πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ όχι μόνο τα γυρίσματα της ταινίας αλλά και την
πόλη που την υποδέχτηκε με ιδιαίτερη ζέση.

Δώρισε στη Νίνα ένα... δημοτικό φουλάρι

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΔ: Πρωθυπουργική
παρουσία
στο προσυνέδριο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη
διεξαγωγή του προσυνεδρίου της
ΝΔ στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο
Σάββατο 2 Απριλίου, στο οποίο θα
παραστούν και θα μιλήσουν ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης αλλά και κυβερνη-
τικά στελέχη. Το προσυνέδριο θα
έχει δύο θεματικές. Η πρώτη θα
αφορά «την καθημερινότητα των πο-
λιτών, τις μειώσεις φόρων, τις επεν-
δύσεις και τις νέες δουλειές» και η
δεύτερη «τα μεγάλα έργα υποδομής
που αλλάζουν την εικόνα της χώ-
ρας». Η ώρα προσέλευσης έχει ορι-
στεί για τις 9.30 το πρωί.

Το jukebox 
της κέντρισε
το ενδιαφέρον

Στο γραφείο του κ. Ζέρβα
στον τρίτο όροφο του δημαρ-
χιακού μεγάρου της Θεσσαλο-
νίκης βρέθηκαν η πρωταγωνί-
στρια της ταινίας Νίνα Ντόμ-
πρεβ και ο παραγωγός Ρομπέρ
βαν Νόρντεν. Το ενδιαφέρον
της Ντόμπρεβ έκλεψε το juke-
box που υπάρχει στον χώρο,
όπου είχε την ευκαιρία να επι-
λέξει και ένα τραγούδι. Ο κ.
Ζέρβας έβαλε Μίκη Θεοδωρά-
κη, ενώ η ίδια διάλεξε το «Ima-
gine» του Τζον Λένον.

H CIA... βρέθηκε στο
δημαρχιακό μέγαρο
Στα κεντρικά γραφεία της CIA βρέ-
θηκε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας. Όχι, ο δήμαρχος δεν ταξί-
δεψε στην Αμερική, αλλά η Κεντρι-
κή Υπηρεσία Πληροφοριών των
ΗΠΑ μεταφέρθηκε στο δημαρχιακό
μέγαρο της Θεσσαλονίκης για να γί-
νουν τα γυρίσματα της χολιγουντια-
νής ταινίας «The Bricklayer». Οι
χώροι των γραφείων μετατράπηκαν
σε στρατηγείο της CIA, όπου είχαν
την ευκαιρία αρκετοί δημοσιογρά-
φοι, υπάλληλοι του δήμου αλλά και
στελέχη της διοίκησης να παρακο-
λουθήσουν ορισμένες σκηνές.

Έξι παράνομοι μετανάστες τραυματίστηκαν
έπειτα από ανατροπή του αυτοκινήτου τους

Το σχόλιο του Γαλαμάτη
για τη νίκη του Ηρακλή

Τη νίκη του Ηρακλή στο μπάσκετ στην έδρα του
Απόλλωνα Πάτρας έπειτα από δύο παρατάσεις σχο-
λίασε με τον δικό του τρόπο ο Ηρακληδέας γενικός
γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημή-
τρης Γαλαμάτης. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε,
«έχουμε το προνόμιο να επιλέγουμε το πότε... θα
κερδίσουμε. Ομάδα άλλης, μεγάλης στόφας!».

Πυρπόλησαν το υπηρεσιακό
αυτοκίνητο του Δερμουτζίδη

Λαμπάδιασε τουπηρεσιακόαυτοκίνητο τουδη-
μάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη.
Άγνωστοι το πυρπόλησαν ενώ βρισκόταν σταθ-
μευμένο έξωαπό το δημαρχείο στη Σταυρούπο-
λη. Οι δράστες έβαλανφωτιά στο ρεζερβουάρ, η
οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Ο δή-
μαρχοςΔημήτρης Δεμουρτζίδης εξέφρασε την
οργή του για το συμβάν, ενώ την επίθεση καταδί-
κασανηΚΕΔΕκαιοεπικεφαλήςτηςαντιπολίτευ-
σηςΓιώργοςΛίλτσης.

ΝΔ: Και ο Ιωαννίδης
υποψήφιος στην Α’

Πολύ παίζει τελευταία το όνομα του αντιδημάρχου
Αθλητισμού του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Μανώλη Ιωαννίδη ως υποψηφίου για τις βουλευτι-
κές εκλογές. Εξετάζει το ενδεχόμενο να κατέβει
στις εθνικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην
Α’ Θεσσαλονίκης και κάνει κάποιες διεργασίες και
συναντήσεις.

Έρχεται την Κυριακή
ο Νίκος Ανδρουλάκης

Την Κυριακή 3 Απριλίου το ΚΙΝΑΛ ανοίγει από τη
Θεσσαλονίκη την προσυνεδριακή του αυλαία διορ-
γανώνοντας θεματική συζήτηση για την υγεία. Εκτός
από τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη,
θα μιλήσει και ο αρμόδιος τομεάρχης Υγείας και
βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Φραγκίδης. Ο χώρος διε-
ξαγωγής του συνεδρίου είναι το Βελλίδειο Συνε-
δριακό Κέντρο, ενώ μεταξύ των εισηγητών είναι ο
πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, το μέ-
λος της ΠΟΕΔΗΝ Πέτρος Κετικίδης, ο πρόεδρος της
Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Νίκος Δέδες κ.ά.
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Πράσινο Ταμείο

Παράταση μέχρι το τέλος Μαΐου
σε δύο προσκλήσεις

Την παράταση της διάρ-
κειας των προσκλήσεων
για χρηματοδοτήσεις έρ-
γων στον Άξονα Προτεραι-
ότητας 2 (ΑΠ2) «Αστική
αναζωογόνηση & λοιπές
δράσεις περιβαλλοντικού
ισοζυγίου» του χρηματο-
δοτικού προγράμματος
«Δράσεις περιβαλλοντι-
κού ισοζυγίου» για το έτος 2021, αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις προσκλήσεις:
α) με αριθμ. 4410 και κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2021, με

την οποία καλούνται δήμοι με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων,
καθώς και οι Σύνδεσμοι της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να
υποβάλουν τις προτάσεις τους,

β) με αριθμ. 5360 και κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2021_Β,
με την οποία καλούνται δήμοι με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοί-
κων, καθώς και οι Σύνδεσμοι της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας,
να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Νέα καταληκτική ημερομηνία, κοινή και για τις δύο προσκλή-
σεις, ορίστηκε η 31η Μαΐου 2022.

Πάτρα

Ο Πελετίδης ζητά ακρόαση 
από τον Κώστα Καραμανλή

Επανέρχεται στο θέμα της ολοκλήρωσης της κατασκευής της νέ-
ας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής και του τρόπου διέλευσής της
από τον αστικό ιστό της Πάτρας ο οικείος δήμαρχος Κώστας Πελε-
τίδης. Προς τούτο, με νέα του επιστολή, ζητά συνάντηση του
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή με φο-
ρείς της αχαϊκής πρωτεύουσας. Στη επιστολή του ο δήμαρχος επι-
μένει στην υπογειοποίηση του τμήματος που περνά από την πόλη,
επισημαίνοντας ότι «η υπογειοποίηση με τη μέθοδο cut and cover
του τμήματος αυτού είναι πολύ πιο φτηνή συγκριτικά με αυτή στο
κέντρο της πόλης, λόγω του υπεδάφους της. Επιπλέον, ικανοποιεί
και τα αιτήματα του πατραϊκού λαού, γεγονός σημαντικό για την
ομαλή υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου».

Με 3 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτούνται δύο περιφέρειες και μία ΔΕΥΑ
της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόληψη και αντιμετώπιση

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και
Β’ βαθμού» (ΣΑΕ 055), ύστερα από σχετική απόφαση του αναπληρωτή

υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα.
Οι επωφελούμενοι είναι 16 δήμοι από τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και

Ιονίων Νήσων και τη ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας και αφορούν επείγουσες
εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες και πυρκαγιές που

προκλήθηκαν κατά το διάστημα Αυγούστου 2021 - Ιανουαρίου 2022,
υλοποίηση εργασιών για πρόληψη από φυσικές καταστροφές καθώς και για

αποκατάσταση υποδομών και δικτύων άρδευσης και ύδρευσης.

Μετέωρα - Σάμη

Στις ομορφότερες
μικρές πόλεις 
της Ευρώπης Άσσος
και Καστράκι

Η Άσσος στην Κεφαλονιά και το Κα-
στράκι στους πρόποδες των Μετεώρων
βρίσκονται στη λίστα του Condé Nast
Traveler, του διεθνούς φήμης ταξιδιωτι-
κού περιοδικού, με τις 26 πιο όμορφες
μικρές πόλεις της Ευρώπης.

Το Καστράκι, ένας μικρός οικισμός
μόλις 560 μόνιμων κατοίκων, κάτω από
τους δαιδαλώδεις βράχους και τις εμ-
βληματικές μονές, ένα πανέμορφο χωρι-
ουδάκι ξετρυπώνει ανάμεσα στην πυκνή
βλάστηση. Ξεχωρίζει στη σκιά των Μετε-
ώρων, που αποτελούν Μνημείο Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προ-
σελκύοντας όλες τις εποχές του χρόνου
ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, τα αποθεωτικά σχόλια για τα
«μυστικά», μικρά μέρη της χώρας μας
συνεχίζονται για το γραφικό, πολύχρωμο
χωριουδάκι Άσσος της Κεφαλονιάς, το
οποίο το αμερικανικό Condé Nast Trave-
ler αποκαλεί «έναν από τους πιο επιτα-
κτικούς λόγους να επισκεφθείτε τα ελ-
ληνικά νησιά».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δυτική Ελλάδα

Στην Πάτρα το «Στρατηγικό
Σχέδιο για τον Αθλητισμό»

Το πρώτο συνέδριο «Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδίου
για τον Αθλητισμό», με τον
τίτλο «Συμπαίκτες στο μέλ-
λον του Αθλητισμού» που
διοργανώνει το υφυπουρ-
γείο Αθλητισμού σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδας, την Ένωση Δήμων, τα Επιμελητήρια
και τη διοίκηση του Παμπελοποννησιακού Αθλητικού
Κέντρου, θα διεξαχθεί στην Πάτρα.

«Ξεκινάμε τη διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων
στην έδρα κάθε περιφέρειας, υπό τον τίτλο “Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό, Συμπαίκτες στο
μέλλον του Αθλητισμού”. Πρώτος σταθμός είναι η Πά-
τρα, 8-10 Απριλίου 2022», δήλωσε ο υφυπουργός Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Ταυτόχρονα, επεσήμανε πως είναι σημαντικό να
συνεχιστεί ο ανοιχτός διάλογος με όλους τους εμπλε-
κόμενους, προκειμένου να συνδιαμορφωθεί το
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό».

Πάτμος

Θα δοθεί 1,54 εκατ. για 
το οδικό δίκτυο του νησιού

Συμβασιοποιήθηκε το έργο «Τριετής συντήρηση
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.Αι. νήσου Πά-
τμου», συνολικού προϋπολογισμού 1.543.257 ευρώ,
χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου
της Πάτμου και ειδικότερα εργασίες τεχνικής επιθε-
ώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής και κύριας
συντήρησης.

Επιπλέον, ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την
ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου του
νησιού, επί τριετία, ώστε να εντοπίζονται και να αντι-
μετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.
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Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ σε 16 δήμους
και τη ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας



Τ
α εμβληματικά έργα που εκτελούνται
στην Περιφέρεια Αττικής με χρηματο-
δότηση από το ΠΕΠ Αττική 2014-2020

και τα οποία έχουν ενταχθεί στην επικοινω-
νιακή εκστρατεία «EU In My Region» («Η
Ευρώπη στην περιοχή μου») παρουσίασε σε
συνέντευξη Τύπου ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης στο Δημαρχείο Πα-
λαιού Φαλήρου, παρουσία και του δημάρ-
χου Γιάννη Φωστηρόπουλου. 

Ο περιφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη ανα-
φορά στα συγκεκριμένα εμβληματικά έργα,
στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων,
καθώς και στα σημαντικά έργα και στις υπο-
δομές που προγραμματίζονται για τη νέα
προγραμματική περίοδο. Όπως τόνισε χα-
ρακτηριστικά: «Η Αττική αλλάζει, κερδίζει
το στοίχημα της ανάπτυξης με συστηματική
δουλειά και με την αξιοποίηση χρημάτων
του ΕΣΠΑ». Στόχος της δράσης είναι οι πο-
λίτες της Αττικής να ενημερωθούν για τα έρ-
γα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

στην Αττική. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
καμπάνιας επελέγη να προβληθούν η ανέ-
γερση του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου, η
κατασκευή έξι πεζογεφυρών σε βασικούς
οδικούς άξονες της Αττικής και η προμή-
θεια του Πυροσβεστικού Σώματος με σύγ-
χρονα οχήματα και εξοπλισμό αντιμετώπι-
σης φυσικών καταστροφών. 

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε ακόμη στις
χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ
Αττικής που σχετίζονται με την αναβάθμιση
εμβληματικών πολιτιστικών υποδομών
όπως η ανακαίνιση της Εθνικής Πινακοθή-
κης και το Ψηφιακό Μουσείο της Ακρόπο-
λης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη χρη-
ματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας
της Αττικής, στη χρηματοδότηση προσλή-
ψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπι-
κού, στη χρηματοδότηση σύγχρονου ιατρι-
κού εξοπλισμού, καθώς και στην ενίσχυση
10.000 μικρών επιχειρήσεων για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Ενδιαφέρον για τη Θαλάσσια Ιερά Οδό
Την πρόθεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπε-

τσώνας να συνεργαστεί εποικοδομητικά για την
ανάπτυξη της καινοτόμου θαλάσσιας διαδρο-
μής Θαλάσσια Ιερά Οδός διατύπωσε ο δήμαρ-
χος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστος Βρετ-
τάκος, κατά τη συνάντηση εργασίας με τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας (ΟΛΕ) ΑΕ και νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας Θαλάσσια Ιερά Οδός Απόστολο Καμα-
ρινάκη. Πρόκειται για μια πολιτιστική-τουριστι-
κή διαδρομή με πλοιάρια ανοιχτού τύπου, η οποία θα συνδέει τον Πειραιά με την Ελευσίνα
διερχόμενη από το ιστορικό Στενό της Σαλαμίνας και θα ενώνει επτά δήμους. Το ταξίδι στη
Θαλάσσια Ιερά Οδό θα εμπλουτίζεται με πολιτιστικά δρώμενα κατά τον πλου. «Ο Δήμος Κε-
ρατσινίου-Δραπετσώνας θα υποστηρίξει το εγχείρημα και θα αξιοποιήσει μια εξαιρετική
ευκαιρία για την ανάδειξη των ιστορικών σημείων της περιοχής και της πλούσιας ιστορίας
της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βρεττάκος. 

ΚΕΔΕ: Παρεμβάσεις
για την αντιμετώπιση
της φτώχειας

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας
είχε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημή-
τρης Παπαστεργίου με εκπρόσω-
πους του Συλλόγου Εργαζομένων
Κοινωνικών Δομών για την Αντιμε-
τώπιση της Φτώχειας. Αντικείμενο
της συνάντησης ήταν να διαμορ-
φωθεί ένα κοινό πλαίσιο παρεμβά-
σεων που θα διασφαλίσει την
απρόσκοπτη μέχρι σήμερα λει-
τουργία του επιτυχημένου προ-
γράμματος στους δήμους μέσω του
νέου ΕΣΠΑ. Επίσης έγινε εκτενής
συζήτηση για δημιουργία ενός
προγράμματος-γέφυρα, στα πρό-
τυπα του «Βοήθεια στο Σπίτι», με
στόχο αφενός την έμφαση στη συ-
νέχιση του προγράμματος και αφε-
τέρου τη δημιουργία εξειδικευμέ-
νων θέσεων εργασίας για την πάτα-
ξη της υπoστελέχωσης. Όπως τόνι-
σε ο κ. Παπαστεργίου: «Το νέο πρό-
γραμμα πρέπει να σχεδιαστεί άμε-
σα, προκειμένου οι προσκλήσεις
ένταξης και χρηματοδότησης να
ολοκληρωθούν και να μην προκύ-
ψουν κενά, με ό,τι αυτό μπορεί να
σημάνει για την ανακούφιση των
ωφελούμενων».

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
είδε με μεγάλη ανακούφιση
τη ρύθμιση του υπουργείου
Εσωτερικών που τον υπο-
χρεώνει να κάνει έφεση για
την υπόθεση των συμβασι-
ούχων του; Βλέπετε, ιδεο-
λογικά δεν του πήγαινε η
καρδιά να μην προχωρήσει
τα ένδικα μέσα μέχρι τέ-
λους, αλλά η πίεση που δε-
χόταν από τους εργαζόμε-
νους ήταν ασφυκτική, τώρα
του λύθηκαν τα χέρια και
έχει την ευχέρεια να… ρί-
χνει την ευθύνη στην κυ-
βέρνηση. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αναβάθμιση
αθλητικών
εγκαταστάσεων
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έρ-
γο για την αναζωογόνηση των αθλη-
τικών εγκαταστάσεων στον χώρο
πολιτισμού και αθλητισμού «Μελίνα
Μερκούρη» στον Δήμο Δάφνης-
Υμηττού μετά την υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης από τον
περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πα-
τούλη, παρουσία του δημάρχου Ανα-
στάσιου Μπινίσκου. Σκοπός του έρ-
γου είναι η αναβάθμιση των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων αλλά και του-
περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου
αφενός να δημιουργηθούν περισσό-
τεροι χώροι άθλησης, αφετέρου να
διευρυνθεί το χρονικό εύρος λει-
τουργίας του κέντρου προς όφελος
των δημοτών αλλά και των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από πόρους της
περιφέρειας με το ποσό του
1.625.000 ευρώ και από πόρους του
δήμου ύψους 285.000 ευρώ.

Εκτός «μνημονίου»
ο Δήμος Σαλαμίνας

Επίσημα πια ο Δήμος Σαλαμίνας
είναι οικονομικά υγιής, σύμφωνα
με την ανακοίνωση του δημάρχου
Γιώργου Παναγόπουλου. Θυμίζου-
με ότι το 2015 ο Δήμος Σαλαμίνας
τέθηκε σε καθεστώς οικονομικής
επιτήρησης από το υπουργείο
Εσωτερικών, ενώ, όπως τονίζεται,
με την ανάληψη των καθηκόντων
της νέας δημοτικής αρχής το 2019
διαπιστώθηκε έλλειμμα 5,9 εκατ.
ευρώ. Ωστόσο εξασφαλίσθηκε το
ποσό αυτό με προγραμματική συμ-
φωνία με το υπουργείο για το 2020,
η οποία ανανεώθηκε και για το
2021. Έτσι, ο δήμος μπόρεσε τα δύο
πρώτα χρόνια να σταθεί στα πόδια
του και φέτος, όπως επισημαίνεται,
η δημοτική αρχή κατόρθωσε να
συντάξει ισοσκελισμένο προϋπο-
λογισμό χωρίς να απαιτείται προ-
γραμματική οικονομική συμφωνία
και μάλιστα διαθέτει και πλεόνα-
σμα της τάξης των 400 χιλ. ευρώ
περίπου. 
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Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Π Α Τ Ο Υ Λ Η Σ :
«Αλλάζουμε την Αττική 
με αξιοποίηση του ΕΣΠΑ»
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Τ
η δυνατότητα να λάβουν δάνεια
κεφαλαίου κίνησης έως 250.000
ευρώ ή έως το 25% του τζίρου
τους μέσω του Ταμείου Εγγυοδο-

σίας Covid-19 (Γ’ κύκλος) της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB έχουν οι
πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργα-
σιών έως 1.000.000 ευρώ. Δεδομένης της
εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η δι-
καιούχος επιχείρηση απολαμβάνει χαμη-
λότερο επιτόκιο στο δάνειο και πολύ λιγό-
τερες εξασφαλίσεις.

Ειδικότερα, στα δάνεια που χορηγούνται
μέσω του συγκεκριμένου ταμείου παρέχε-
ται εγγύηση ύψους 80% από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα, με το μέγιστο πο-
σοστό διασφαλίσεων που ενδέχεται να ζη-
τηθεί από τις τράπεζες να διαμορφώνεται
σε μόλις 20%. Τα συγκεκριμένα δάνεια εί-
ναι διάρκειας έως 60 μηνών, συμπεριλαμ-
βανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μή-
νες, ενώ χρήση του ταμείου μπορούν να
κάνουν και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Τα δάνεια αφορούν είτε ανεξάρτητα είτε
επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε

προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν
έχουν υλοποιηθεί.

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα
δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμ-
πράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την
πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων
τραπεζών. Ειδικά για τις εμπράγματες εξα-
σφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπο-
ρεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού
του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται
στη δανειακή σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η
προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής
κατοικίας του επιχειρηματία.

Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό
φάκελο θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη.
Το διαχειριστικό κόστος αποτελεί εφάπαξ
ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχι-
κού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό
τις 4.000 ευρώ και κατώτατο τα 100 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση δανεί-
ου, καθώς αυτό είναι επενδυτικού σκοπού,
η τράπεζα μπορεί να ζητήσει την ιδιωτική
συμμετοχή της επιχείρησης.

Προς διάθεση ακόμη 300 εκατ. 
Οι δανειοδοτήσεις βρίσκονται σε πλήρη

εξέλιξη και υπολείπονται περίπου 300
εκατ. ευρώ προς διάθεση. Για τη συμμετο-
χή στο Ταμείο, οι ενδιαφερόμενες επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση
αρχικά στο https://ependyseis.gr/mis και

στη συνέχεια να απευθυνθούν στην τράπε-
ζα της επιλογής τους.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα είναι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα
Πειραιώς, η Eurobank, η Alpha BankΑΛ-
ΦΑ +3,16%, η Attica Bank, η Παγκρήτια
Συν. Τράπεζα, η Συν. Τράπεζα Καρδίτσας, η
Συν. Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας και η
Συν. Τράπεζα Χανίων.

Ο στόχος του προγράμματος
Καλύπτεται μερικώς ο πιστωτικός κίν-

δυνος, με παροχή εγγύησης από το Ταμείο
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, για
τη χορήγηση νέων δανείων κεφαλαίου κί-
νησης τακτής λήξης προς πολύ μικρές επι-
χειρήσεις. Στόχος είναι η κάλυψη των αυ-
ξημένων αναγκών ρευστότητας που προ-
κύπτουν ως συνέπεια της επιδημικής κρί-
σης του Covid-19. Όλα τα δάνεια πρέπει να
εκταμιευθούν το αργότερο μέχρι την
30ή/06/2022.

Φρέσκο χρήμα σε μικρές
επιχειρήσεις ως 250.000€

Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα:Τρεις
πληρωμές μέχρι 
τα τέλη Απριλίου

Συνολικά τρεις θα είναι οι
πληρωμές για τους δικαιού-
χους του Ελάχιστου Εγγυημέ-
νου Εισοδήματος μέχρι τα τέλη
Απριλίου, με την αρχή να γίνε-
ται στις 31 Μαρτίου.

Στις 31 Μαρτίου θα καταβλη-
θεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Ει-
σόδημα του Μαρτίου.

Τη Μεγάλη Τρίτη, όπως απο-
κάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου,
θα πληρωθεί η πρώτη δόση του
διπλού Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος που ανακοινώθη-
κε για 241.281 δικαιούχους στο
πλαίσιο των μέτρων για την αν-
τιμετώπιση των επιπτώσεων
της ακρίβειας.

Στις 29 Απριλίου θα καταβλη-
θεί η δεύτερη δόση του διπλού
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελάχι-
στο Εγγυημένο Εισόδημα ορί-
ζεται στα 200 ευρώ τον μήνα για
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, στα
100 ευρώ για κάθε επιπλέον
ενήλικο μέλος και στα 50 ευρώ
για κάθε ανήλικο μέλος της
ίδιας οικογένειας δικαιούχων.

Η εισοδηματική ενίσχυση
καταβάλλεται μηνιαίως με πί-
στωση σε τραπεζικό λογαρια-
σμό του δικαιούχου, ο οποίος
τηρείται υποχρεωτικά σε πι-
στωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
στην Ελλάδα. Η ενίσχυση δεν
καταβάλλεται, εάν ο αιτών δεν
έχει δηλώσει στην αίτηση για
ένταξη στο ΚΕΑ αριθμό τραπε-
ζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
στον οποίο είναι δικαιούχος ή
συνδικαιούχος.

Για τη διασφάλιση της ομαλής
έκβασης των πληρωμών συ-
στήνεται οι δικαιούχοι πριν από
την ολοκλήρωση της αίτησης
για το Ελάχιστο Εγγυημένο Ει-
σόδημα να μεταβαίνουν σε τρα-
πεζικό κατάστημα για την επι-
καιροποίηση των στοιχείων του
τραπεζικού τους λογαριασμού
και ιδιαιτέρως την αντιστοίχιση
ΙΒΑΝ με ΑΦΜ.

Με την εγγύηση του Ταμείου
Εγγυοδοσίας ο δικαιούχος
απολαμβάνει χαμηλότερο
επιτόκιο στο δάνειο και πολύ
λιγότερες εξασφαλίσεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Σ
ε φάση σταδιακής προμνημο-
νιακής κανονικότητας φαίνε-
ται να έχουν επιστρέψει οι μι-
σθοί, καθώς 3 στους 4 εργα-

ζομένους λαμβάνουν πάνω από 1.250
ευρώ μεικτά, ενώ 1 στους 2 αμείβεται με
πάνω από 1.850 ευρώ.

Σύμφωνα με μια εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα έρευνα του Pricefox.gr για τον
μήνα Μάρτιο, προκύπτουν τα εξής:

1. Ένας στους τέσσερις εργαζομέ-
νους στην Ελλάδα αμείβεται με μεικτές
αποδοχές έως 1.250 ευρώ, γεγονός που
σημαίνει ότι οι 3 στους 4 κινούνται πάνω
από το όριο αυτό.

2. Ένας στους δύο Έλληνες δεν έχει
απολαβές μεγαλύτερες των 1.850 ευρώ,
ενώ φαίνεται ως ιδιαιτέρως εντυπωσιακό
το στοιχείο ότι ο... άλλος ένας έχει μεικτές
αποδοχές πάνω από το ποσό αυτό.

3. Καλύτερα αμειβόμενη είναι η ηλι-
κιακή ομάδα 35-44 ετών, καθώς η διά-
μεση τιμή των αποδοχών τους διαμορ-
φώνεται στα 1.900 ευρώ μηνιαίως. Μά-
λιστα, το 15% από αυτούς λαμβάνει από
2.750 έως 3.834 ευρώ μηνιαίως. Αξίζει
να σημειωθεί ότι το 35% των νέων και
κυρίως απόφοιτων αμείβεται λιγότερο
από 1.000 ευρώ μεικτά τον μήνα. Επί-

σης, στις ηλικίες 55+, περίοδος πριν
από τη συνταξιοδότηση, οι αμοιβές πα-
ρουσιάζουν πτώση σε σχέση με την ηλι-
κιακή ομάδα 45-54 ετών κατά 8%.

4. Οι γυναίκες εμφανίζονται αδικημέ-
νες, καθώς λαμβάνουν κατά 11,5% χα-
μηλότερες αποδοχές σε σχέση με τους
άντρες, αντανακλώντας τις διαχρονικές
διαφορές που υπάρχουν ακόμη και σε
μισθολογικό επίπεδο για τα δύο φύλα. 

Αυξάνεται το κόστος ζωής
Τα δεδομένα της έρευνας καταγρά-

φουν και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί
από την αρχή του έτους, ενώ πρέπει να
σημειωθεί ότι σε επίπεδο ονομαστικών
μισθών αναμένονται ακόμη καλύτερες
επιδόσεις από την 1η Μαΐου, καθώς θα
υπάρξει νέα αύξηση στον κατώτατο μι-
σθό, η οποία με τη σειρά της θα επηρεά-
σει θετικά το μεγαλύτερο μέρος του ερ-
γατικού δυναμικού, αν και οι συνθήκες

λόγω της κρίσης είναι πιο... περίπλοκες.
Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα μι-

σθολογικά κινείται πολύ κοντά με Λετο-
νία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Εσθονία
με μέσο μισθό 1.116 ευρώ, αλλά το κόστος
ζωής στις χώρες αυτές είναι χαμηλότερο
έως και 19%, με τις διαφορές στους μι-
σθούς να μην ξεπερνούν το 10%. Το κόστος
ζωής στην Ελλάδα αυξάνεται ολοένα και
περισσότερο, με τους μισθούς να μην
ακολουθούν την ίδια πορεία.

Κατά τo Pricefox.gr, στις χώρες που
βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα ο μέσος μι-
σθός διαμορφώνεται ως εξής: Ο μέσος μι-
σθός στην Πολωνία είναι 1.002 ευρώ, στη
Μάλτα 1.021 ευρώ, στη Λετονία 1.050 ευ-
ρώ, στη Λιθουανία 1.059 ευρώ, στην Πορ-
τογαλία 1.110 ευρώ, στην Εσθονία 1.214
ευρώ, στην Τσεχία 1.309 ευρώ, στη Σλοβε-
νία 1.363 ευρώ, στην Κύπρο 1.658 ευρώ
και στην Ιταλία 1.752 ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το υπουργείο Εργασίας
απαντά στην
αντιπολίτευση για τα
λεφτά των συνταξιούχων

Στην αντεπίθεση πέρασε χθες το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προκειμένου να δώσει
απαντήσεις στις αιτιάσεις της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης περί κατάφωρης
αδικίας απέναντι στους συνταξιού-
χους. Όπως προκύπτει από σχετικά
στοιχεία, τα τελευταία 2,5 χρόνια με
συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο συν-
ταξιοδοτικό σύστημα μεγάλη μερίδα
των συνταξιούχων είδε αυξήσεις στο
εισόδημά του. Συγκεκριμένα:
• Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα
μεγάλου μέρους των συνταξιούχων
προ της εκδήλωσης του πληθωρισμού
και της ρωσοουκρανικής κρίσης. Το
υψηλότερο εισόδημα προέκυψε ως
αποτέλεσμα των μόνιμων αυξήσεων
σε 225.000 συνταξιούχους με πάνω
από 30 έτη ασφάλισης. Οι αυξήσεις
αυτές κυμαίνονται από 0,56% έως
7,21% στο ανταποδοτικό τμήμα της
σύνταξης. 
• Δόθηκαν αυξήσεις στις επικουρικές
συντάξεις 235.000 συνταξιούχων, που
λάμβαναν μηνιαίως πάνω από 1.300
ευρώ. 
• Δόθηκαν αυξήσεις σε όσους εργά-
ζονται μέσω της μείωσης των αποδο-
χών τους κατά 30% και όχι κατά 60%,
όπως προέβλεπε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. 
• Αυξήθηκαν οι συντάξεις για τα ορφα-
νά τέκνα, καθώς πλέον δικαιούνται
σύνταξη και από τους δύο γονείς σε
ποσοστό 50%. 
• Μειώθηκε η «προσωπική διαφορά»
για 550.000 συνταξιούχους που έχουν
πάνω από 30 έτη ασφάλισης και από το
2023 αναμένεται να λάβουν αυξήσεις. 
• Σε επίπεδο φορολογικών παρεμβά-
σεων μειώθηκε ο συντελεστής φορο-
λόγησης στο 9% από 22% για ετήσιες
αποδοχές έως 10.000 ευρώ και κατά
1% για τα εισοδήματα άνω των 20.000
ευρώ. Το όφελος είναι 177 ευρώ ετη-
σίως για τις συντάξεις άνω των 833 ευ-
ρώ και έως 177 ευρώ για τις συντάξεις
από 720 έως 833 ευρώ. 
• Τέλος, το υπουργείο Εργασίας προωθεί
την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξε-
ων, οι οποίες έχουν μειωθεί σε 83.000 από
1.050.000 που ήταν το 2019, όταν ανέλαβε
η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της
χώρας.
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Σύμφωνα με έρευνα 
του Pricefox.gr, ένας 
στους δύο λαμβάνει 
πάνω από 1.850 ευρώ

Μισθό πάνω από 1.250€
για 3 στους 4  Έλληνες



Κ
άποιοι αναλυτές ποντάρουν
σε window dressing, μιας και
απομένουν μόλις δύο συνε-

δριάσεις για την ολοκλήρωση του
πρώτου χρηματιστηριακού τριμήνου
και ίσως αυτό να παίξει κάποιο ρόλο,
για όσους θέλουν να επιδιώξουν κα-
λύτερες αποτιμήσεις στο ταμπλό. Από
την άλλη, οι πιο επιφυλακτικοί εκτι-
μούν ότι η μεταβλητότητα θα παρα-
μείνει στη χρηματιστηριακή αγορά το
επόμενο διάστημα. Τεχνικά ο Γενικός
Δείκτης έχει σαν πρώτο ζητούμενο τα
συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα
των 855 - 860 μονάδων. Για τη σχετική
αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας,
πρέπει ο Δείκτης να αφήσει πίσω του
τη ζώνη 874 - 908, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 30, 60, 90 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσι-
μο υψηλότερα των 908 μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 940 - 944. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης, οι επόμενες στηρίξεις στις
832, 823 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 814 (ημερήσιο «stop long») και η ζώνη 811-778 (την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200
εβδομάδων). Αναφορικά με τον FTSE25, για να βελτιωθεί η εικόνα πρέπει να υπερκεράσει εν σειρά τις 2.100 (εκθετικός ΚΜΟ 60
εβδομάδων), 2.112, 2.137 – 2.199 (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 30, 60, 90 και 200 ημερών, αλλά και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). 

Cenergy: Ανάθεση συμβολαίου 
στη ΣΩΛΚ για αγωγό μεταφοράς
υδρογόνου στην Αυστραλία

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Je-
mena Asset Management Pty Ltd ανέθεσε
στην CPW America Co, θυγατρική της Σωλη-
νουργεία Κορίνθου, στον κλάδο σωλήνων χά-
λυβά της, σύμβαση για το έργο του Port Kem-
bla Lateral Pipeline. Το συμβόλαιο αφορά πε-
ρίπου 13 χλμ. σωλήνων χάλυβα με διάμετρο 18
ιντσών (457 χιλ.), υψίσυχνης συγκόλλησης
(HFW) πιστοποιημένων για τη μεταφορά έως
και 100% υδρογόνου, με εξωτερική και εσωτε-
ρική επένδυση καθώς και την προμήθεια των
αντίστοιχων εξαρτημάτων (bends). Η κατα-
σκευή των σωλήνων θα πραγματοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, με
παράδοση απευθείας στην Αυστραλία εντός
του 2022. Αυτό το έργο φυσικού αερίου θα
συνδέσει τον μελλοντικό, τερματικό αγωγό
Port Kembla Energy με τον υπάρχοντα, 797
χλμ., Eastern Gas Pipeline.

Energean: Στη Halliburton η μελέτη
για την αποθήκευση διοξειδίου 
του άνθρακα στον Πρίνο

H Energe-
an Oil & Gas,
θ υ γ α τ ρ ι κ ή
του ομίλου
E n e r g e a n ,
ανέθεσε στη
Halliburton τη μελέτη αξιολόγησης του δυνα-
μικού αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα
(carbon storage) στη λεκάνη του Πρίνου, στην
Καβάλα. Το project της αποθήκευσης διοξειδί-
ου του άνθρακα στον Πρίνο αποτελεί μια επέν-
δυση της τάξης των 390 εκατ. ευρώ, η οποία
έχει ήδη λάβει το πράσινο φως από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery &
Resilience Fund) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
η οποία θα καταστήσει τον Πρίνο πρότυπο βιο-
μηχανικό συγκρότημα όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και στη Μεσόγειο γενικότερα.

Byte: Αύξηση τζίρου κατά 26%,
υπερδιπλασιασμός κερδών το 2021

Αύξηση του κύκλου εργασιών, με υπερδιπλα-
σιασμό των κερδών προ φόρων, κατέγραψε η
Byte για το 2021. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημέ-
νος κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε στο επίπε-
δο των €39.785 χιλ. έναντι €31.669 χιλ. την προ-
ηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση της
τάξης του 25,9%. Τα μεικτά κέρδη του ομίλου
διαμορφώθηκαν στο ύψος των €9.167 χιλ. από
€6.059 χιλ. το 2020, αυξημένα κατά 51,31%. Τα
κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο
επίπεδο των €3.125 χιλ. καταγράφοντας άνοδο
της τάξης του 86,36% σε σχέση με πέρυσι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αύξηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του
Λιμένα κατέγραψε η ΟΛΘ ΑΕ το 2021 σε σύγκριση με το
2020. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα έσοδα για το 2021
ανήλθαν σε €77,9 εκατ. (τα έσοδα της ThPA Sofia ανήλ-
θαν σε €1 εκατ.), τα Ενοποιημένα Λειτουργικά Κέρδη
(EBITDA) ανήλθαν σε €33,4 εκατ. και τα Ενοποιημένα
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €19,8 εκατ. Ανα-
φορικά με τα μεγέθη της ΟΛΘ, ο κύκλος εργασιών αυξή-
θηκε από €71,7 εκατ. το 2020 σε €76,9 εκατ. το 2021, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση €5,2 εκατ. (7,2%), με €1,3 εκατ.
πρόσθετα έσοδα από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων,

αύξηση 2,7% και €3,3 εκατ. πρόσθετα έσοδα από τον σταθμό συμβατικού φορτίου, αύξηση 16,3%, κυρίως λόγω των αυξη-
μένων όγκων φορτίου στους δύο αυτούς τομείς.

Η AΜΒΥΞ, η μεγαλύτερη και παλαιότερη
εταιρεία διανομής αλκοολούχων ποτών,
οίνων και μπίρας στην Ελλάδα, ανακοι-
νώνει ότι στο χαρτοφυλάκιό της θα προ-
στεθεί και η σαμπάνια Armand De Bri-
gnac, η οποία από το 2021 ανήκει στον
οίκο Moët Hennessy, με τον οποίο η
ΑΜΒΥΞ διατηρεί συνεργασία για 105
χρόνια, καθώς και στον διάσημο ράπερ
Jay-Z, o οποίος θεωρείται ένας από
τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες
παγκοσμίως. Όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, η ιστορία της Armand de Brignac ξεκινά το 1625 από τον οικογενειακό οίκο Cattier. Ο οίκος Armand de
Brignac παράγει σαμπάνιες για να προσφέρουν απόλαυση τόσο στους λάτρεις της πολυτέλειας όσο και στους επαγγελμα-
τίες κριτικούς και γευσιγνώστες.

Η σαμπάνια Armand de Brignac στο χαρτοφυλάκιο της ΑΜΒΥΞ

Στα €19,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ΟΛΘ ΑΕ

ΧΑ: «Μυρίζει» window dressing
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Με το βραβείο καινοτομίας «Beyond Innovation Awards
22» του «Economist» που έλαβε η ΔΕΗ κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης του «Economist» με θέμα «Technology and
Innovation in 2022 and beyond», επιβεβαιώνεται η
στρατηγική προσήλωση της εταιρείας στην επιτάχυνση
και εμβάθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Οι
ψηφιακές ανατροπές, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για
την προσεχή δεκαετία βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκ-
δήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτι-
σμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκου Πιερρακάκη και διακε-
κριμένων ερευνητών.

ΕΧΑΕ: Άλμα 112% στα καθαρά κέρδη
το 2021 - Μέρισμα €0,15 ανά μετοχή

Με εκτίναξη της καθαρής κερδοφορίας του κατά 112%
στα 8,2 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε το 2021 ο όμιλος του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, και αυξάνει το μέρισμα που
διανέμει στα 0,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι των 0,07 για το
2020.

Ειδικότερα, στα βασικά μεγέθη του ο όμιλος παρου-
σίασε:

• Έσοδα από διαπραγμάτευση και μετασυναλλακτικές
υπηρεσίες: €19,7 εκατ., αύξηση 8,0% σε σχέση με το
2020

• Έσοδα από εισαγωγές και υπηρεσίες εκδοτριών:
€4,1 εκατ., αύξηση 60,3%

• Έσοδα από υπηρεσίες πληροφόρησης: €3,4 εκατ.,
αύξηση 9,6%

• Έσοδα από τεχνολογικές και ψηφιακές υπηρεσίες:
€7,1 εκατ., αύξηση 36,6%

Όμιλος Sabo: Δίνει μπόνους 
1 εκατ. € στους εργαζομένους
Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 33% εμφάνισε ο
όμιλος Sabo για το 2021, ο οποίος θα δώσει μπόνους
ύψους 1 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους. Όπως επι-
σημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος, χάρη
στο αφοσιωμένο και άρτια εξειδικευμένο ανθρώπινο
δυναμικό του, κατάφερε μέσα σε τέσσερις δεκαετίες
να αποτελεί τρανό παράδειγμα επιχειρηματικής αρι-
στείας στην Ελλάδα αλλά και στον διεθνή στίβο με δυ-
ναμική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες της Ευρώπης,
Ασίας, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Βόρειας και Λατινι-
κής Αμερικής, εξάγοντας ετησίως περισσότερο από
το 60% του κύκλου εργασιών του.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

CPI ΑΕ: Αύξηση 33% στα καθαρά
κέρδη το 6μηνο χρήσης

Αύξηση παρουσίασαν τα μεγέθη της εταιρείας
CPI κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 1/7/2021 -
31/12/2021. Η λειτουργική κερδοφορία της εται-
ρείας (EBITDA) ανήλθε σε €526 χιλ., έναντι €398
χιλ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, παρουσιάζον-
τας αύξηση 32%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων
τετραπλασιάστηκαν στα €162 χιλ. έναντι €41 χιλ.
το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Τα έσοδα σε επί-
πεδο εξαμήνου παρουσίασαν μικρή αύξηση 2%
και διαμορφώθηκαν σε €9,08 εκατ. έναντι €8,88
εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν άνοδο 33%
και διαμορφώθηκαν στα €123 χιλ. έναντι €93 χιλ.
το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Διπλασιασμός κερδών 
για την BriQ Properties το 2021

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (ο Όμιλος) ενημερώ-
νει ότι, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομι-
κές καταστάσεις για τη χρήση από 1/1 έως
31/12/2021, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε
€6.064 χιλ. έναντι €3.681 χιλ. της περσινής χρή-
σης, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 65%. Η αύ-
ξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση εσόδων
προερχόμενων από νέες επενδύσεις, κυρίως στον
τομέα των logistics. Τα προσαρμοσμένα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €3.865 χιλ.,
έναντι €1.654 χιλ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξη-
ση 134%. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε
€4.277 χιλ. έναντι €2.067 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου
2020.

Η MetLife μετονομάζεται 
σε NN Hellas II

Η MetLife, ανώνυμη εταιρεία ασφαλίσεων ζωής
μετονομάστηκε σε ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής, με διακρι-
τικό τίτλο NN Hellas II, μέχρι την ενοποίησή της με
την ΝΝ Hellas, η οποία αναμένεται να ολοκληρω-
θεί εντός του 2022. Αυτό γνωστοποιήθηκε από την
εταιρεία, η οποία ενημερώνει ότι η εξέλιξη αυτή
δεν επηρεάζει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ούτε
το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών. Όπως
σημειώνεται: «Ο όμιλος ΝΝ, με οδηγό τις αξίες
“Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμα-
στε”, υλοποιεί σταδιακά και με προσεκτικά βήμα-
τα την ενοποίηση των δύο εταιρειών».

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS27

Το βραβείο καινοτομίας «Beyond
Innovation Awards 22» πήρε η ΔΕΗ

Συγχώνευση Nova και Wind με τη βοήθεια
κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών

Σ
ε παρουσίαση της νέας κοινής διοικητικής ομάδας
των Nova και Wind προέβη η United Group, που θα
προχωρήσει σε συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Στόχος αυτής της σύγκλισης είναι η δημιουργία ενός
αξιόλογου συνδέσμου που θα αποτελεί έναν ισχυρό πά-
ροχο στον ελληνικό κλάδο τηλεπικοινωνιών με υπηρε-
σίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και συν-

δρομητικής τηλεόρασης.
Συντίθεται μια νέα, κοινή
διοικητική ομάδα με στε-
λέχη από τη Nova και τη
Wind, συνθέτοντας την εμ-
πειρία, τη γνώση της αγο-
ράς και την τεχνογνωσία
που διαθέτουν οι δύο εται-
ρείες για περισσότερο από
τρεις δεκαετίες. Οι δύο
εταιρείες έχουν ισχυρό

στίγμα στην ελληνική αγορά με περίπου 5 εκατομμύρια
συνδρομητές και πανελλαδικό δίκτυο που υπερβαίνει τα
200 καταστήματα. Το νέο διοικητικό σχήμα θα δημιουρ-
γήσει μια νέα εταιρική οντότητα, η οποία θα διαθέτει το
μέγεθος, το εύρος και την εξειδίκευση ώστε να αποτελέ-
σει ηγέτιδα δύναμη στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλά-
δου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της χώρας. Η Viktoriya Boklag, CEO της
United Group, τόνισε ότι υπάρχει μια έμπειρη διοικητική
ομάδα που θα ηγηθεί του νέου σχεδιασμού, ενώ ο Πανα-
γιώτης Γεωργιόπουλος, CEO του σχήματος Nova-Wind, μί-
λησε με ενθουσιασμό για το νέο επιχειρηματικό βήμα. 
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Σ
το ελληνικό «βασίλειον της ημιμάθειας», ο
νέος τεχνικός της Εθνικής Γκουστάβο Πο-
γιέτ είναι κοπιαρισμένη λογική των αποτυ-
χημένων προκατόχων του, μετά την ήττα 1-0

από το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα. Μετά τη νί-
κη στο ντεμπούτο του, 1-0 τη Ρουμανία στο Βουκου-
ρέστι, ο Ουρουγουανός τεχνικός ήταν αναμορφωτής
της Εθνικής, με καινούργιες ιδέες και η πρόωρη
άνοιξη. Κι όλα αυτά μέσα σε σκάρτες δέκα ημέρες
αναγνώρισης των διεθνών. Τα δε σχόλια στα social
media, νεολαίων με σπουδή μπασκετικού… αναλυτή
περί των ποδοσφαιρικών, τον χαρακτήρισαν και Ρε-
χάγκελ και Σάντος από τα… ξέρετε, γνωστής εταιρεί-
ας σουπερμάρκετ.

Ο Γκουστάβο Πογιέτ είναι ένας ποδοσφαιράνθρω-
πος που οι Έλληνες, «ποιητές εκ του προχείρου»,
τον έστησαν στον τοίχο, με στερεότυπο τη δική τους
αλήθεια, που είναι τεράστιο ψέμα. Η «Political» είναι
σε θέση να γνωρίζει τις πρώτες σκέψεις του Ουρου-
γουανού προπονητή όχι μόνο για τους διεθνείς, αλλά
και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε:
1. Ο Πογιέτ γνωρίζει ότι ήρθε σε μια χώρα που όλοι

μιλούν για μπάλα και όχι για ποδόσφαιρο.

2. Άπαντες κρίνουν τον προπονητή και τους παί-
κτες από έναν και μόνο ποδοσφαιρικό αγώνα.

3. Έχουν θεαματικές μεταπτώσεις στην ψυχολογία
τους, ανάλογα με το αποτέλεσμα.

4. Οι καλύτεροι παίκτες είναι αυτοί που κάθονται
στον πάγκο και δεν παίζουν.

5. Οι χειρότεροι είναι αυτοί που παίζουν σε περί-
πτωση ήττας.

Όπως είναι γνωστό, ο Πογιέτ υπήρξε και τεχνικός
της ΑΕΚ πριν από μερικά χρόνια και δεν χρειάστηκε
και πολύ να καταλάβει το επίπεδο κατάρτισης του κό-
σμου, αλλά και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης.
Κόντρα σε Ρουμανία και Μαυροβούνιο έκανε δοκι-
μές, χωρίς λογική για τους πολλούς, αλλά σύμφυτες
με το ποδόσφαιρο.

1. Ο Πέλκας, για παράδειγμα, αρίστευσε ως αριστε-

ρός winger. Ο Δουβίκας, όχι. Όταν επιστρέψει ο Μα-
σούρας, ο Πέλκας μπορεί να παίξει και στον άξονα,
ενώ ο Πογιέτ υπολογίζει τα μέγιστα και στον Χρήστο
Τζόλη.

2. Ο Γιακουμάκης διαθέτει περισσότερο «μέταλλο»
από τον Παυλίδη για τη θέση του σέντερ φορ.

3. Λύρατζης, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος και Τσιμί-
κας σε δυο χρόνια θα συνθέσουν απροσπέλαστη άμυ-
να για ισάξιους ή έστω καλύτερους αντιπάλους.

4. Ο Χατζηγιοβάνης, αναπληρωματικός και υπό πώ-
ληση στον Παναθηναϊκό, θα είναι το μελλοντικό εξ-
τρέμ.

5. Ο Αλεξανδρόπουλος, ο μόνος από τους Έλληνες
που μπορεί να επιτεθεί κατά μέτωπο, θα είναι αδια-
πραγμάτευτος στη μεσαία γραμμή, όπως και ο
18άχρονος Κουρφαλίδης της Κάλιαρι.

Οι διαπιστώσεις του Ουρουγουανού
τεχνικού έπειτα από τη νίκη επί 
της Ρουμανίας και την ήττα 
από το Μαυροβούνιο

Πογιέτ, τα 5+5 συμπεράσματα
Πρεμιέρες ομοσπονδιακών

Ότο Ρεχάγκελ:  . . . . . .Φινλανδία - Ελλάδα 5-1 (06/09/2001)
Κλαούντιο Ρανιέρι:  . . . . .Ελλάδα - Ρουμανία 0-1 (07/09/14)
Σέρχιο Μαρκαριάν:  . . . .Ουγγαρία - Ελλάδα 0-0 (29/03/15)
Μίχαελ Σκίμπε:  . . . .Λουξεμβούργο - Ελλάδα 1-0 (13/11/15)
Τζον Φαν’τ Σιπ: . . . . . . . .Φινλανδία - Ελλάδα 1-0 (05/09/19)
Γκουστάβο Πογιέτ: . . . . .Ρουμανία - Ελλάδα 0-1 (25/03/22)



Μέσα σε άκρως διχαστικό κλίμα
κρίνεται σήμερα το μέλλον του Πα-
ναθηναϊκού στην ψηφοφορία για
την αποδοχή ή όχι της «Διπλής Ανά-
πλασης», που σημαίνει μετακόμιση
στον Βοτανικό και παράδοση της
ιστορικής Λεωφόρου στον Δήμο
Αθηναίων. Στην προσυνέλευση που
έγινε στο χορτάρι της Λεωφόρου
ακούστηκαν βαριές κουβέντες από
τους αρνητές της μετεγκατάστασης
του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο
του Βοτανικού. Οι εντάσεις και το
συμπέρασμα είναι ένα: Ο λαός του
Παναθηναϊκού δεν είναι ενωμένος
για το μεγαλεπήβολο project. Αυτό
φάνηκε από τις τοποθετήσεις και
των δυο πλευρών και πολλές φορές
ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Πανα-
θηναϊκού Παναγιώτης Μαλακατές
έπαιξε τον ρόλο του «πυροσβέστη».
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις

12.00 το μεσημέρι έως τις 7.00 το
απόγευμα και θα πάρουν μέρος διά
ζώσης και ηλεκτρονικά 4.204 εγγε-
γραμμένα μέλη. Προγνωστικά δεν
υπάρχουν και τα αποτελέσματα θα

γίνουν γνωστά περίπου τρεις ώρες
αργότερα. Στη Λεωφόρο θα υπάρχει
και επαρκής αστυνομική δύναμη για
τον φόβο ακραίων συμπεριφορών
από τους «αντιφρονούντες». 

ΠΑΟ: Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία «Δεν θέλουμε
πίσω τον Μέσι»

Ο πρόεδρος της Μπαρ-
τσελόνα Ζουάν Λαπόρτα το
ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται
να πάρει πίσω τον Λιονέλ Μέσι το
προσεχές καλοκαίρι. Τον θέλει στα… εγκαίνια του
νέου Καμπ Νου το καλοκαίρι του 2025, αλλά όχι
για παίκτη. Ο Μέσι θα φύγει από την Παρί Σεν Ζερ-
μέν με το τέλος του πρωταθλήματος, είναι στα 34
του χρόνια και περιμένει. Τι; Τον «δάσκαλο» Πεπ
Γκουαρντιόλα από Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γκατούζο
για την εθνική Ιταλίας

Μετά το σοκ του αποκλεισμού της από το Μουν-
τιάλ του Κατάρ, χάνοντας 1-0 από τη Βόρεια Μακε-
δονία στο Σαλέρνο, η εθνική Ιταλίας… κατεδαφί-
ζεται. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, που την έκανε πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης το περασμένο καλοκαίρι, θα φύ-
γει και υποψήφιος να τον αντικαταστήσει είναι ο
Τζενάρο Γκατούζο, άλλοτε τεχνικός του ΟΦΗ. Επί-
σης, θα ξεκινήσει προσπάθεια με νέα παιδιά.

Μεταγραφή Βαλμπουενά
ο Καμπελά

Ο Ολυμπιακός, αν τελικά πάρει τον Γάλλο
βιρτουόζο της μπάλας Ρεμί Καμπελά, που
έμεινε ελεύθερος από την Κράσνονταρ,

πέρα από τα χρήματα, θα το οφείλει στον
φίλο του Γιαν Εμβιλά, με τον οποίο υπήρξαν

συμπαίκτες στη Σεντ Ετιέν, αλλά και στον Μα-
τιέ Βαλμπουενά. Ο οποίος Ματιέ θέλει μία επι-

τυχία… μεταγραφική, αφού τέτοιο πόστο θα πά-
ρει στον Ολυμπιακό μόλις σταματήσει.

Αγγλική «επανάσταση»
Μια ποδοσφαιρική «επανάσταση» κυοφορείται

στην Αγγλία, σχετικά με τους διαιτητές και τους
ποδοσφαιριστές της Premier League. Όλοι συμ-
φώνησαν με την άποψη του Γερμανού προπονητή
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ραλφ Ράνγκνικ, ότι
οι διαιτητές που είναι επαγγελματίες πρέπει να
γυμνάζονται μαζί με τους παίκτες, για να μάθουν
την ψυχολογία τους. Έτσι θα εξομαλυνθούν οι
σχέσεις τους, τόνισε ο Γερμανός. 

Εύκολα στους «16» ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν αρκετά καλός και νίκησε εύκολα 2-0 σετ (6-4, 6-3) 
τον Άλεξ Ντε Μινόρ και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Miami Open.
Επόμενος αντίπαλος για το Νο5 στον κόσμο Έλληνα τενίστα θα είναι ο Ισπανός
Κάρλος Αλκάραθ, Νο16 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρόκειται για τον παίκτη 
που ταλαιπώρησε -μέχρι να χάσει- τον Ράφα Ναδάλ στο πρόσφατο Indian Wells.
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Κιλκίς: Διακοπή πρωταθλημάτων
Με αφορμή τον ξυλοδαρμό ποδοσφαιριστή στο σπίτι του
μετά το ματς τοπικού πρωταθλήματος στο Κιλκίς, ο
πρόεδρος της ΕΠΣ του νομού Κώστας Πάταρας δήλωσε
ότι αυτό ήταν «ένα ακόμα περιστατικό». Κι ακόμα, ότι μία
εβδομάδα πριν από τη δολοφονία του Άλκη είχε
αναβάλει τα τοπικά πρωταθλήματα στον νομό εξαιτίας
της έξαρσης της βίας. 
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Πρώτος σε αριθμό τηλεθεατών για τον
Μάρτιο ο Γιώργος Αυτιάς.

•Για τη μάχη της με την ανορεξία
μίλησε το μοντέλο Ανδρεανή Τσά-
φου: «Έφτασα να ζυγίζω 47 κιλά».

• Η Μαρία Με-
νούνος εμφα-
νίστηκε στην
τελετή βρα-
βείων Όσκαρ
με εντυπωσια-
κή πράσινη
τουαλέτα της
Σήλιας Κριθα-
ριώτη. 

• «Όταν
πήγα στη
E u r o v i -
sion ήθελα να βγω πρώτος. Στενο-
χωρήθηκα», εξομολογήθηκε ο
Λούκας Γιώρκας.

• Μετά την περιπέτεια με τον κορονοϊό
η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασο-
πούλου επέστρεψε στα πλατό του ΣΚΑΪ.

•«Πρόσεχε τα λόγια σου!» είναι ο
τίτλος του σεμιναρίου κωμικού
αυτοσχεδιασμού των ηθοποιών
Βίκυς Αδάμου και Χριστίνας Σαμ-
πανίκου.

• Τίτλοι τέλους στον γάμο του ηθοποιού
Σταύρου Ζβήγκου και της φωτογράφου
Ελένης Αϊβαλή.

•«Μου κόστισε να βλέπω τη Νατά-
σα Μανίσαλη να λιώνει», αποκά-
λυψε για την αδικοχαμένη ηθο-
ποιό η Μαρία Κανελλοπούλου.

• Η Ιωάννα Μαλέσκου σύστησε στο In-
stagram το νέο τετράποδο φίλο της, τον
Κόκο. 

• «Έφυγε» σε ηλικία 91 ετών η
σπουδαία κυρία του νησιώτικου
τραγουδιού Ειρήνη Κονιτοπούλου
- Λεγάκη.

• Ο Μανώλης Λιδάκης διέψευσε τις φή-
μες πως πάσχει από λευχαιμία.

•Ο Δημήτρης Σκουλός θέλει τη
Βίκυ Καγιά στο νέο «GNTM». 

• «Είναι διαμάντι στον χαρακτήρα», είπε
με καμάρι ο Ίαν Στρατής για τη σύντρο-
φό του Μαίρη Συνατσάκη.

Π
αγκόσμιες πρεμιέρες, διε-
θνείς συμπαραγωγές και
παρέλαση διεθνούς φήμης
καλλιτεχνών περιλαμβάνει

το φετινό πολυσυλλεκτικό καλοκαιρι-
νό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών
και Επιδαύρου.

Έπειτα από δύο χρόνια πανδημίας
το ΦΑΕ επανέρχεται δυναμικά από τις
7 Ιουνίου με ένα υπερμέγεθες «κύ-
μα» πολιτισμού που περιλαμβάνει 67
αριστοτεχνικές παραγωγές σε Ηρώ-
δειο, Επίδαυρο και Πειραιώς 260, ενώ
θα υποδεχτεί σχεδόν 2.000 δημοφι-
λείς πρωταγωνιστές της Τέχνης από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως
ανακοίνωσε η καλλιτεχνική διευθύν-
τρια Κατερίνα Ευαγγελάτου.

Πειραιώς 260
Στο σταυροδρόμι του θεάτρου, του χορού και του

κινηματογράφου θα παρουσιαστούν 26 παραστάσεις
και εκδηλώσεις, με πρώτη τη μεγάλη γιορτή της ηλε-
κτρονικής μουσικής «ADD 2022» κατά τη διάρκεια
της οποίας θα παίξουν 40 καταξιωμένοι αλλά και νέοι
ξένοι και Έλληνες καλλιτέχνες. Αυλαία στις θεατρι-
κές παραστάσεις θα σηκώσει την 1η Ιουνίου ο Γιάν-
νης Χουβαρδάς με την «Άλλη πλευρά της καταιγί-
δας», δίνοντας τη σκυτάλη στον «Ταρτούφο» του Ίβο
βαν Χόβε.

Ηρώδειο
Η ποιήτρια της ροκ Πάτι Σμιθ, η σούπερ σταρ της

τζαζ Νταϊάνα Κραλ, η Αμερικανίδα αβάν γκαρντ καλλι-
τέχνιδα Λόρι Άντερσον, ο πολυβραβευμένος Ευρω-

παίος συνθέτης Μαξ Ρίχτερ, ο κορυ-
φαίος ανά τον κόσμο βιολονίστας της
κλασικής μουσικής Λεωνίδας Καβά-
κος, καθώς επίσης και οι Δημήτρης
Παπαδημητρίου, Ρος Ντέιλι, Μαρία
Φαραντούρη, Γιώργος Νταλάρας και
Ελένη Βιτάλη είναι μεταξύ των αστέ-
ρων που θα φιλοξενηθούν φέτος στο
Αρχαίο Ωδείο. Ωστόσο, την αυλαία θα
ανοίξει η διάσημη όπερα του Βέρντι
«Ριγκολέττος» που θα παρουσιάσει η
Εθνική Λυρική Σκηνή στις 2, 5, 8 και 11
Ιουνίου υπό τη μουσική διεύθυνση του
Λουκά Καρυτινού σε σκηνοθεσία Κα-
τερίνας Ευαγγελάτου, με τον Δημήτρη
Τηλιακό στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Επίδαυρος
Η «Άλκηστη» του Ευριπίδη θα κάνει παγκόσμια

πρεμιέρα στις 1 και 2 Ιουλίου σε σκηνοθεσία του Ολ-
λανδού Γιόχαν Σίμονς. Στις 8 και 9 Ιουλίου θα παρου-
σιαστεί η «Μήδεια» του Μποστ με τη σκηνοθετική
υπογραφή του Γιάννη Καλαβριανού, ενώ στις 15 και
16 Ιουλίου ο Δημήτρης Καραντζάς θα ανεβάσει τους
«Πέρσες» του Αισχύλου. Το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει επίσης τις παραστάσεις «Αγαμέμνων» του Αισχύ-
λου σε σκηνοθεσία του Γερμανού Ούλριχ Ράσε (22 -
23/7), «Αίας» του Σοφοκλή με σκηνοθεσία Αργύρη
Ξάφη (29 - 30/7) και «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε
σκηνοθεσία Τσεζάρις Γκραουζίνις (5 - 6/8). Το Κρατι-
κό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα παρουσιάσει δύο
παραστάσεις, την «Ελένη» του Ευριπίδη σε σκηνοθε-
σία Βασίλη Παπαβασιλείου (12 - 13/8) και την «Ιφιγέ-
νεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θέμη
Μουμουλίδη (19 - 20/8).
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67ο Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 

Πλούσιο 
θέαμα πολιτισμού

Οι συντελεστές του Θεάτρου Πειραιώς 260
με τον Γιάννη Χουβαρδά

Ο Ολλανδός σκηνοθέτης
Γιόχαν Σίμονς θα βρεθεί
στην Επίδαυρο για την
«Άλκηστη» του Ευριπίδη



Τραπέζι για τη Μαίρη

Λουκούλλειο γεύμα προς τιμήν της Μαίρης
Χρονοπούλου παρέθεσε η Μιμή Ντενίση στο
σπίτι της. Η λαμπερή οικοδέσποινα υποδέχτηκε
με χαρά τη σημαντική κυρία του θεάτρου, τραπε-
ζώνοντας επίσης τους καλούς φίλους της Ένκε
Φεζολλάρι, Σπύρο Μπιμπίλα και Χάρη Παπαδό-
πουλο. «Η βραδιά, εξαίσια. Το φαγητό υπέροχο,
αλλά αυτό που άξιζε πραγματικά ήταν η όλη
ατμόσφαιρα. Κουβέντα στην κουβέντα καταπια-
στήκαμε με όλα τα θέματα. Η σειρά μου τώρα,
καλή μου Μιμή», σχολίασε στο Instagram η «κυ-
ρία του κεφιού».

Σιωπηλός όρκος

Καλύτερος άνθρωπος επέστρεψε από τον
Άγιο Δομίνικο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο
πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης εξομολο-
γήθηκε για πρώτη φορά την απόφαση που πήρε
κατά την παραμονή του στο παιχνίδι. «Έμεινα 53
μέρες και θυμάμαι μία προς μία τις στιγμές που
έζησα. Λόγω του “Survivor” πήρα ένα σιωπηλό
όρκο: να περνάω περισσότερο χρόνο με τους γο-
νείς μου», δήλωσε ο δημοσιογράφος, προσθέ-
τοντας πως είχε πολλά νεύρα με τον Βαλάντη,
αλλά πλέον τον έχει συγχωρέσει.

Με την... κολλητή
Στο πλευρό της παγκοσμίου φή-
μης YouTuber Nikkie Tutoria πό-
ζαρε χαμογελαστή η Δήμητρα
Αλεξανδράκη. Το απίθανο τετ α τετ
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο
της Μαντάμ Τισό στο Άμστερνταμ,
με την Ελληνίδα blogger να φωτο-
γραφίζεται δίπλα στο κέρινο
ομοίωμα της Ολλανδής beauty
vlogger. «Εδώ με την κολλητή συ-
ζητάμε για την επόμενη Eurovi-
sion!», έγραψε με χιούμορ στο In-
stagram το γνωστό μοντέλο.

V
intage φωτογραφία με τον διάσημο Χολιγουντιανό γόη
Γκρέγκορι Πεκ να κυκλοφορεί στη Λίνδο της Ρόδου με γαϊ-
δουράκι έδωσε στη δημοσιότητα ο Άρης Λουπάσης: «Καλο-

καίρι του ’60 σε διάλειμμα των γυρισμάτων της πολεμικής περιπέ-
τειας “Τα κανόνια του Ναβαρόνε”. (...) Ο Πεκ ταξιδεύει στη Ρόδο για
τα γυρίσματα της ταινίας με τόπο διαμονής το ξενοδοχείο “Μirama-
re”. Το μαγικό νησί της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα τεράστιο κινη-
ματογραφικό πλατό με εκατοντάδες ηθοποιούς και κομπάρσους,
άρματα μάχης, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Πολλά από τα πλάνα
αναδεικνύουν μοναδικά τις ομορφιές του τόπου, όπως τον παραδο-
σιακό οικισμό της Λίνδου, την Καλλιθέα, το χωριό Κρεμαστή και την
καταπράσινη κοιλάδα των πεταλούδων. Η βραβευμένη με Όσκαρ
ταινία προβάλλεται έναν χρόνο αργότερα με μεγάλη επιτυχία σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό και με τη συμμετοχή σπουδαίων ηθοποιών
όπως οι Ειρήνη Παππά, Ντέιβιντ Νίβεν και Άντονι Κουίν».

Μπέλλα, εσύ;
Μην είναι το μακιγιάζ, τα φίλτρα ομορφιάς, μη φταίνε ο ήλιος και
η γωνία της φωτογράφισης; Πάντως, όποια και αν είναι η αιτία, η
Ελληνίδα καλλονή Ιωάννα Μπέλλα είναι πλέον «φτυστή» με τη
διάσημη σέξι Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια Μέγκαν Φοξ! Η
πρώην εστεμμένη βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι και πόζαρε με
αριστοκρατική μπούρκα μπροστά στο φημισμένο τζαμί Sheikh
Zayed. «Μετρώντας ευλογίες», έγραψε στη λεζάντα.

Βάλε χάντρα
Τον μάτιασαν τον Φοίβο Παπαδάκη. Ο γιος
του παρουσιαστή Γιώργου Παπαδάκη μια
εβδομάδα μετά την παρθενική τηλεοπτική
του εμφάνιση στο Open διαγνώσθηκε με
κορονοϊό και βρίσκεται σε καραντίνα. «Δια-
γνωστικά θετικός και δυστυχώς η Covid θα
με αναγκάσει να βρίσκομαι για λίγες μέρες
εκτός εκπομπής. Μου λείπετε ήδη και η
σκέψη μου είναι μαζί σας», ενημέρωσε ο
δημοσιογράφος.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τα κανόνια του Ναβαρόνε



Τ
ις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατη-
ρούνται ολοένα και αυξανόμενα κρού-
σματα γρίπης τύπου Α σε παιδιά. Φαί-
νεται ότι ύστερα από δύο χρόνια, αφού

το 2021 καταγράφηκαν σχεδόν μηδενικά κρού-
σματα στη χώρα μας, η ενδημική γρίπη κάνει
πάλι την εμφάνισή της. Τα μέτρα κοινωνικής
απόστασης και η χρήση της μάσκας λόγω της
πανδημικής Covid-19 και η μείωση των μετακι-
νήσεων μεταξύ διαφορετικών χωρών, «εξαφά-
νισαν» τη γρίπη το προηγούμενο έτος. «Η επα-
νεμφάνισή της σε μια εποχή που έχουμε κατα-
κόρυφη αύξηση κρουσμάτων Covid-19 μας
προβληματίζει, καθώς μια ενδεχόμενη συλλοί-
μωξη στα παιδιά μπορεί να συνεπάγεται σοβα-
ρότερη νόσο. 

Ο ιός της γρίπης μεταδίδεται από άτομο σε
άτομο μέσω του αέρα. Το παιδί μπορεί να κολ-
λήσει τη γρίπη ερχόμενο σε επαφή με ιούς από
το αναπνευστικό ενός μολυσμένου ατόμου, μέ-
σα από τον βήχα ή το φτάρνισμά του. Η μετάδο-
ση επιπλέον μπορεί να γίνει και με έμμεση επα-
φή, αγγίζοντας αντικείμενα τα οποία έχει αγγί-
ξει ένα μολυσμένο άτομο», τονίζει η παιδίατρος
δρ Αντωνία Μουτάφη. Ένα άτομο μπορεί να με-
ταδίδει τη γρίπη 24 ώρες πριν αρχίσει να έχει
συμπτώματα και μπορεί να διαρκεί μέχρι και 7
ημέρες από την έναρξη της λοίμωξης. 

Το παιδί που θα κολλήσει γρίπη μπορεί να εμ-
φανίσει ένα ή και περισσότερα από τα κάτωθι

συμπτώματα: πυρετό, συνήθως υψηλό, μυϊκούς
πόνους και αρθραλγίες, πονοκέφαλο, βήχα,
πονόλαιμο, ναυτία, εμέτους και διάρροιες, κό-
πωση, ρινική καταρροή ή «μπούκωμα». Στα μι-
κρότερα παιδιά και στα βρέφη, η γρίπη μπορεί
να προκαλέσει μειωμένη σίτιση, ευερεθιστότη-
τα, βράγχος φωνής, θορυβώδη αναπνοή και να
εξελιχθεί σε λοίμωξη του κατώτερου αναπνευ-
στικού. Η γρίπη συνήθως προκαλεί ήπια νόσο,
σπάνια όμως μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές
όπως η παραρρινοκολπίτιδα, η ωτίτιδα, η πνευ-
μονία, η μυοσίτιδα και η αφυδάτωση. 

Τα συμπτώματα της γρίπης ομοιάζουν κατά
πολύ με αυτά της νόσησης από Covid-19. Για
αυτό χρειάζεται οι γονείς να ενημερώνουν τον
παιδίατρό τους, ώστε αυτός να εκτιμήσει, εφό-
σον το κρίνει αναγκαίο, κλινικά το παιδί. Τα παι-
διά περνούν συνήθως ήπια τη νόσηση από γρί-
πη μέσα σε λίγες μέρες με αντιπυρετικα, παυσί-
πονα, καλή διατροφή και ξεκούραση στο σπίτι.
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kpapakosto@yahoo.gr

Πώς μεταδίδεται, τι συμπτώματα
έχει και η ανησυχία για μια
ενδεχόμενη συλλοίμωξη
με Covid-19 που μπορεί να
συνεπάγεται σοβαρότερη νόσο

Δρ Αντωνία Μουτάφη,
παιδίατρος

Επέστρεψε «αγριεμένη» 
η γρίπη στα παιδιά 

Η ανάγκη για εμβολιασμό
Η εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρίπης τίθε-

ται εύκολα, υποβάλλοντας το παιδί σε κάποιο
τεστ γρήγορης ανίχνευσης του ιού με δείγμα
επιχρίσματος από τον λαιμό ή εκκρίσεων από τη
μύτη. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης είναι
άμεσα διαθέσιμα. Οι γιατροί αναφέρουν πως τα
αντιβιοτικά δεν βοηθούν στη γρίπη. Τα αντιιικά
φάρμακα δεν συνιστώνται σε ήπια νόσο αλλά σε
σοβαρή νόσο, σε παιδιά που πάσχουν από χρόνια
νοσήματα ή είναι ανοσοκατεσταλμένα, ή στα
βρέφη. 

«Ο ετήσιος εμβολιασμός έναντι της γρίπης εί-
ναι ασφαλής και μπορεί να πραγματοποιείται από
την ηλικία των έξι μηνών. Ο εμβολιασμός γίνεται
στην αρχή της χειμερινής περιόδου και προστα-
τεύει το παιδί για έναν χρόνο. Ενδείξεις εμβο-
λιασμού ανακοινώνονται από τους αρμόδιους
φορείς της κάθε χώρας. Για την Ελλάδα ενδεί-
κνυται οπωσδήποτε ο εμβολιασμός στις ομάδες
υψηλού κινδύνου. Για τα παιδιά που δεν ανήκουν
στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καλό είναι αυτό
να συζητείται με τον παιδίατρο. Στις ΗΠΑ, η Αμε-
ρικανική Ακαδημία Παιδιάτρων συστήνει τον εμ-
βολιασμό όλων των παιδιών ηλικίας από 6 μηνών
μέχρι 18 χρονών. Ο εμβολιασμός είναι αποτελε-
σματικός και προφυλάσσει από τη βαριά νόσηση
με επιπλοκές», τονίζει η κυρία Μουτάφη.



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Εσείς οι ανήσυχοι του ζωδιακού δεν είστε
στην πιο καλή σας στιγμή, εφόσον χρειάζεστε
να σας ανεβάσουν την ψυχολογία τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, αλλά μάλλον έχουν και με
άλλα θέματα να ασχοληθούν, εκτός από εσάς.
Φροντίστε το βράδυ να έρθετε πιο κοντά με τα
συναισθήματά σας, τις ανάγκες σας και τα ση-
μαντικά της ζωής σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια μέρα που τα συναισθήματά σας είναι έντο-
να και βρίσκεστε σε μια πολύ κρίσιμη κατά-
σταση, που θα πρέπει να αποφασίσετε τι θα
κάνετε στην προσωπική σας ζωή. Είναι πολύ
σημαντικό να ξεκαθαρίσετε τις σκέψεις σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν
και μάλιστα μια κατάσταση όπου να ’ναι φτάνει
στο τέλος της, ένα τέλος που το προσμένατε
πολύ καιρό. Αν το βράδυ παρευρεθείτε σε ένα
κοινωνικό γεγονός, αναμφίβολα θα κλέψετε
την παράσταση. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Όσοι έχετε γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο θα
πάρετε μια ικανοποίηση, είτε συναισθηματική
είτε επαγγελματική. Είναι μια μέρα που η επι-
κοινωνία θα έχει βασική θέση στην εξέλιξή
σας, όπως επίσης θα νιώσετε την ανάγκη να
μεταδώσετε ή να πάρετε γνώσεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οικονομικά θέματα συνεχίζουν να σας απα-
σχολούν, αλλά σήμερα η υπεραισιοδοξία είναι
αρκετά επικίνδυνη στο να πάρετε αποφάσεις
για αγορές και επενδύσεις. Μια συναισθηματι-
κή παραφωνία θα την εντοπίσετε ύστερα από
μια περίεργη συμπεριφορά αγαπημένου σας
προσώπου. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
σας προσφέρει συναισθηματικές αναδρομές,
θα σας πλησιάσουν πρόσωπα που θα έχουν
ευαισθησίες ή θα σας μιλήσουν για θέματα που
αφορούν τα αγνά συναισθήματά τους προς
εσάς ή προς άλλα, αγαπημένα τους πρόσωπα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα υπάρξουν επαγγελματικές εξελί-
ξεις και ίσως να σας βοηθήσουν κάποια πρό-
σωπα, ώστε να κερδίσετε φήμη και καλή
επαγγελματική μεταχείριση. Θα επικοινωνή-
σετε και θα μετακινηθείτε, λόγω των υποχρε-
ώσεών σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Πολύ ιδιαίτερη η μέρα σας, αφού θα καταλά-
βετε ότι τα συναισθήματά σας έχουν αποδέκτη
και έχουν έρθει τη στιγμή που περιμένατε.
Εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε περισ-
σότερες ευκαιρίες να είστε καλά με τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οικογενειακά θέματα θα σας απασχολήσουν
σήμερα, αλλά θα βάλετε σε σειρά και μια υπό-
θεση που σας έχει απασχολήσει έντονα. Είναι
μια μέρα της υπερβολής, για αυτό τον λόγο μην
πείτε πράγματα που αργότερα θα τα μετανιώ-
σετε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους είναι μια μέρα που
θα αναζητήσετε τα ταξίδια, τις συζητήσεις, την
καλή παρέα, αλλά και τη χαρά που βγαίνει μέ-
σα από την καλή σχέση που έχετε με το περι-
βάλλον σας ή με κάποιο άτομο που ανήκει σε
αυτό.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Καλή μέρα για να διορθώσετε κάποια οικονο-
μικά σας λάθη, ή να ζητήσετε μια προαγωγή, ή
να κακομάθετε τον εαυτό σας, μέσα από μι-
κρές χαρές που σίγουρα τις αξίζετε με το πα-
ραπάνω. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώδιο, θα
δημιουργήσει σύνοδο με τον Δία και τον Πο-
σειδώνα. Έχετε, λοιπόν, μια έντονη συναισθη-
ματική φόρτιση, που μάλλον θα πρέπει να
προσέξετε, ώστε να μην την αφήσετε να θεριέ-
ψει μέσα σας. Δεν είναι πάντα αυτό που βλέ-
πετε όλη η αλήθεια και αυτό θα πρέπει να το
προσέξετε. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΖΩΔΙΑ33

Ο Μάρτιος με αργό ρυθμό φτάνει στο τέλος
του, μέσα από πολλές σκέψεις, γεγονότα και
καταστάσεις, που δεν μπορούμε να

διαχειριστούμε εύκολα. Σήμερα η Σελήνη, μετά τις
20.00, θα έρθει σε σύνοδο με τον Δία,
δημιουργώντας στα ζώδια του Νερού καλύτερη
ψυχολογία, κυρίως σε όσους ανήκουν στο τρίτο
δεκαήμερο.



Η
χθεσινή αποστροφή του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουρ-
γικό συμβούλιο ότι «τα τελευταία δύ-
σκολα κύματα της πανδημίας ενώ-

νονται τώρα με αυτά της ρωσικής εισβολής, δια-
μορφώνοντας ένα πρωτόγνωρο κλίμα διεθνούς
ανησυχίας απέναντι σε ένα απρόβλεπτο, σε ένα
πολύ επιθετικό αύριο» δεν αφήνει καμία αμφι-
βολία ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για τα χει-
ρότερα.

Και μπορεί μέχρι στιγμής να μη γνωρίζουμε
ακριβώς το μέγεθος των αλλαγών που έρχονται,
αλλά είναι απολύτως προφανές ότι θα είναι τε-
κτονικές και θα αλλάξουν όλα όσα θεωρούσαμε
δεδομένα πριν από την έναρξη της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία. Ακόμα και αν ο πόλεμος
τελειώσει σύντομα. Πόσω μάλλον, αν διαρκέσει
καιρό. Και τούτο γιατί αυτό που γνωρίζουμε πλέ-
ον είναι πως τίποτα δεν μπορούμε να θεωρούμε
δεδομένο στη διεθνή πολιτική, όταν ένα μόνιμο
μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πα-
ραβιάζει κατά τέτοιο τρόπο το Διεθνές Δίκαιο.

Η ενεργειακή κρίση και η παρεπόμενη επισιτι-
στική, το προσφυγικό τσουνάμι είναι μόνο οι κο-
ρυφές του παγόβουνου που ανέδειξε η μετωπι-
κή σύγκρουση Δύσης - Ρωσίας. Και φυσικά, και
μόνο που μιλάμε για επισιτιστική κρίση σε μία
από τις πλέον ευημερούσες περιοχές του κό-
σμου, στη Γηραιά Ήπειρο, δείχνει το πόσο αδια-
νόητα είναι αυτά που συμβαίνουν εν έτει 2022.

Ιδιαίτερα, αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν υλοποιήσει
την απειλή του και κλείσει τις στρόφιγγες του
ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, η κατάσταση θα
γίνει εκρηκτική, αφού, σύμφωνα με τους υπολο-

γισμούς του ΟΟΣΑ, αν μειωθούν κατά 20% οι ρο-
ές από τη Ρωσία, ο πληθωρισμός στην ΕΕ θα αυ-
ξανόταν κατά 2,5% και η ακαθάριστη παραγωγή
θα μειωνόταν πάνω από 1%. 

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, φαντασία για να σκε-
φτεί κανείς τι επίπτωση θα έχει μια τέτοια εξέλι-
ξη σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που, όπως και η
Γερμανία, η Ιταλία, έχει εξάρτηση τουλάχιστον
40% από το ρωσικό αέριο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και
το επιτελείο του έχουν κάνει όλες τις ασκήσεις
επί χάρτου, για αυτό και επιδεικνύουν τη μέγιστη
δυνατή αυτοσυγκράτηση στη λήψη μέτρων στή-
ριξης, διότι πολύ απλά φοβούνται τα χειρότερα. 

Το μήνυμα -και το εξέπεμψε χθες με σαφή-
νεια ο κ. Μητσοτάκης- είναι καθαρό: Η Ελλάδα
έχει διαθέσει μέχρι στιγμής 4 δισ. ευρώ για να
στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις
συνέπειες του πολέμου (ποσό πολύ μεγαλύτερο
από εκείνα που έχουν δαπανήσει άλλες ευρω-
παϊκές χώρες), «αλλά είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να απορ-
ροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων που έχουν την
αιτία τους μακριά από την πατρίδα μας».

Η κυβέρνηση, και ορθά, εξαντλεί όλες τις
προσπάθειες για τη στήριξη πρώτα από όλα
των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και
δευτερευόντως της μεσαίας τάξης που αποτε-
λεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας.
Οι πολίτες αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολη εί-
ναι η διαχείριση αυτής της πολυδαίδαλης εισα-
γόμενης κρίσης. Δεν ζουν σε άλλο πλανήτη,
όπως κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που, εν μέσω
της μεγαλύτερης παγκόσμιας κρίσης από τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, θυμήθηκαν το 2012 και

τις πλατείες των «αγανακτισμένων».
Γνωρίζουν καλά ότι σε τόσο σύνθετες γεωπο-

λιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις οι απαντή-
σεις δεν μπορεί παρά να είναι κοινές. Το πρό-
βλημα είναι πόσο μπορεί να αντέξουν, αν σταμα-
τήσει να αντέχει η τσέπη τους.

Εκεί ποντάρουν το τελευταίο διάστημα διάφο-
ρες δυνάμεις και παράκεντρα που διαχρονικά
«τρέφονται» από την ανέχεια και την αβεβαιότη-
τα για να «πουλήσουν» αντισυστημισμό.

Μπροστά σε αυτό το παγκόσμιο σκηνικό,
όμως, είναι ευθύνη όχι μόνο της κυβέρνησης
αλλά και του συνόλου του πολιτικού κόσμου της
χώρας να ορθώσουν τείχη στον επικίνδυνο λαϊ-
κισμό, στις ανερμάτιστες υποσχέσεις και τα ψεύ-
τικα τα λόγια τα μεγάλα. Αυτή η χώρα, αυτός ο
λαός πλήρωσε ακριβά την ευπιστία του σε ανέ-
φικτα «θα» και τις πρακτικές τού «σήμερα να εί-
μαστε καλά και αύριο βλέπουμε». 

Οι μνήμες από το σφίξιμο της μέγγενης των
μνημονίων είναι αρκετά νωπές και κανείς δεν
δικαιούται να πει ότι δεν γνώριζε ή δεν φαντά-
στηκε. 

Και μόνη αυτή η άσκηση μνήμης μάς αφορά
όλους. Τους πολιτικούς, κυβερνώντες αλλά και
αντιπολιτευόμενους, και φυσικά τους πολίτες, οι
οποίοι με την ψήφο τους εκλέγουν κυβερνήσεις
και επικροτούν ή καταδικάζουν τον λαϊκισμό. Ο
κίνδυνος να θελήσουν κάποιοι να ποντάρουν
στην κόπωση και την οργή από τις χρόνιες ταλαι-
πωρίες για να υπονομεύσουν για μία ακόμη φο-
ρά το μέλλον των παιδιών μας καραδοκεί. Και
μόνο όπλο απέναντι σε μια τέτοιου είδους εθνική
ανευθυνότητα είναι η αλήθεια.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η ακρίβεια και το «τέρας του λαϊκισμού»
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