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Θ
α το διαβάσετε και στο βασικό ρεπορτάζ
της «Political» και στις παραπολιτικές στή-
λες «Politicantis» και «Κεντρί» ότι η ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία και κυρίως οι

συνέπειές της στην οικονομία επιφέρουν αλλαγές
στους σχεδιασμούς προκαλώντας ανατροπές στα
ήδη αποφασισμένα. 

Πέραν των όσων φέρεται να εισηγούνται συνερ-
γάτες του στον πρωθυπουργό για πρόωρες εκλο-
γές και για παρεμβάσεις στον εκλογικό νόμο, κα-
θώς σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αναγκαίες οι στα-
θερές και ισχυρές κυβερνήσεις, υπάρχει ρεπορτάζ
και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι λέει το
ρεπορτάζ τόσο της Κουμουνδούρου όσο και της
Χαριλάου Τρικούπη; «Καλοδεχούμενες οι εκλογές,
είναι απαραίτητο να αλλάξει η κυβέρνηση», σε
ελεύθερη απόδοση. Και αυτό το λένε ευθαρσώς ο
ΣΥΡΙΖΑ μεν, πιο «μαζεμένα» το ΚΙΝΑΛ δε. Όπερ

μεθερμηνευόμενον εστί ότι «είμαστε έτοιμοι για
μια εκλογική μάχη».

Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο έτοιμοι είναι στα δύο
μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον ΣΥΡΙΖΑ
καταρχάς, που βαδίζει προς ένα δύσκολο συνέδριο
με εσωκομματικές διαμάχες και διπλές γραμμές σε
μείζονα θέματα, ακόμη και σε επίπεδο άρθρωσης
αντιπολιτευτικού λόγου. Το κόμμα δεν έχει καταφέ-
ρει να αποκαταστήσει στοιχειωδώς τις σχέσεις του
με μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας και η δημοσκοπι-
κή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία παραμένει στα-
θερά διψήφια. Και η διαδικασία της εκπόνησης ψη-
φοδελτίων μόνο εύκολα δεν εξελίσσεται, όπως μα-
θαίνει η «Political». Επομένως, ακόμη και οι στενοί
συνεργάτες του προέδρου δεν μπορούν να πουν κα-
τηγορηματικά ότι στην Κουμουνδούρου είναι έτοιμοι
για κάλπες.

Στη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται σε διαδικασία

«αναστήλωσης». Αλλάζουν πρόσωπα σε καίριες
θέσεις αλλά και δομικά στοιχεία του κόμματος, την
ώρα που όλοι λίγο πολύ ψάχνουν τα «πατήματά»
τους στην εποχή Ανδρουλάκη, ακόμη και ο ίδιος ο
πρόεδρος. Υπάρχουν βέβαια επιμέρους στοιχεία
και μάλιστα σημαντικά που «σπρώχνουν» στην κα-
τεύθυνση του «εκλογές εδώ και τώρα», όπως η νω-
πή εκλογή του προέδρου, ο ενθουσιασμός και ο
«αέρας» από τη δημοσκοπική άνοδο των τελευταί-
ων μηνών. Ωστόσο, όλοι συνομολογούν ότι θα χρει-
αζόταν ένα χρονικό διάστημα ώστε να «δέσουν» τα
παλιά με τα νέα στοιχεία, να ολοκληρωθεί το προ-
γραμματικό πλαίσιο και να διεξαχθεί και το συνέ-
δριο της επανεκκίνησης.

Επιμύθιο: Μάλλον Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανα-
στέναξαν με ανακούφιση ακούγοντας τον πρωθυ-
πουργό να εμμένει στη θέση του περί εκλογών στο
τέλος της τετραετίας.
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Η
αβεβαιότητα που επικρατεί σε γε-
ωπολιτικό επίπεδο μετά την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
σε συνδυασμό με τις σημαντικές

επιπτώσεις που εξακολουθεί να επιφέρει η
ενεργειακή κρίση στην οικονομία, επαναφέ-
ρουν όλο και πιο έντονα τα σενάρια περί αλ-
λαγής του εκλογικού νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,
το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι ει-
σηγήσεις κορυφαίων υπουργών αλλά και
στελεχών που είναι τακτικοί συνομιλητές με
τον πρωθυπουργό και οι οποίοι τάσσονται
υπέρ της επαναφοράς του συστήματος που
πραγματοποιήθηκαν οι εθνικές εκλογές την
τελευταία δεκαετία. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του,
ενώ σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευ-
ξη στον ΣΚΑΪ είχε αποκλείσει ένα τέτοιο εν-
δεχόμενο. Ωστόσο, όπως σημειώνουν κυ-
βερνητικά στελέχη, από εκείνη τη στιγμή που
ο πρωθυπουργός διατύπωσε τη συγκεκριμέ-
νη άποψη μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει δρα-
ματικά τα δεδομένα, χωρίς αυτό να σημαίνει
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αλλάξει
μέχρι στιγμής στάση.

Τα επιχειρήματα
Κορυφαίοι υπουργοί που τάσσονται υπέρ

της αλλαγής του εκλογικού νόμου υποστηρί-
ζουν πως σε εθνικά κρίσιμες στιγμές απαι-
τούνται ισχυρές κυβερνήσεις που θα παίρ-
νουν γρήγορες αποφάσεις, κάτι που δεν
μπορεί να συμβεί με κυβερνήσεις συνεργα-
σίας όπως αποδείχθηκε κατά το πρόσφατο
παρελθόν.  

Οι ίδιες πηγές, δικαιολογώντας αυτή την
άποψη, τονίζουν πως η εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία δεν μπορεί να προσδιοριστεί
χρονικά πότε θα ολοκληρωθεί, ποιο θα είναι
το γεωπολιτικό πεδίο που θα διαμορφωθεί
και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις που θα
υπάρξουν στην παγκόσμια οικονομία, που
ήδη πλήττεται σημαντικά.

Παράλληλα σημειώνουν πως οι όποιες
αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν άμεσα, σε
ουδέτερο χρόνο και σε χρονική απόσταση
από τη διενέργεια των εκλογών, προκειμέ-
νου να μην κατηγορηθεί η κυβέρνηση για
πολιτικό καιροσκοπισμό.

Για ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ
Οι υπέρμαχοι της αλλαγής του εκλογικού

νόμου, που βρίσκονται εντός και εκτός κυ-
βέρνησης, εκτιμούν πως δεν θα πρέπει να
υπάρξουν αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και το
ΚΙΝΑΛ. Άλλωστε, όπως τόνιζαν με νόημα, ο

Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει βέβαιος για τη
νίκη του κόμματός του στις εκλογές, άρα με
την επιστροφή του προηγούμενου συστήμα-
τος θα ισχυροποιούσε τη θέση του και υπεν-
θύμιζαν πως χάρη στο μπόνους των 50
εδρών έγινε πρωθυπουργός το 2015. 

Οι ίδιες πηγές θεωρούν πως με αυτή την
κίνηση η κυβέρνηση βγάζει από τη δύσκολη
θέση τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς σε δια-
φορετική περίπτωση θα έπρεπε να αποφασί-
σει με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί για να κυ-
βερνηθεί η χώρα. Άλλωστε, πρόκειται για
ένα δίλημμα που αντιμετωπίζει ήδη το ΚΙ-
ΝΑΛ όταν δέχεται τις πιέσεις από τη ΝΔ και
τον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση που θα ακολουθήσει
την επομένη των εκλογών. 

Τι ισχύει τώρα
Όπως είναι ήδη γνωστό, οι επόμενες εκλο-

γές όποτε και αν γίνουν θα πραγματοποι-
ηθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Όπως έχει δηλώσει ο πρωθυπουργός, στην
περίπτωση που βγει πρώτο κόμμα η ΝΔ, τότε
θα προσφύγει εκ νέου στη λαϊκή ετυμηγορία
με το νέο εκλογικό σύστημα που ψήφισε η
«γαλάζια» κυβέρνηση στις αρχές του 2020.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το πρώτο κόμμα
που θα λάβει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του
25% των έγκυρων ψηφοδελτίων, τότε λαμβά-
νει μπόνους 20 έδρες, ενώ για κάθε 0,5% που
θα προστίθεται θα παίρνει επιπλέον μπόνους
μία έδρα, ενώ το μάξιμουμ των 50 εδρών θα
εξασφαλίσει στην περίπτωση που το ποσο-
στό φτάσει το 40%.  Οι εισηγήσεις που δέχεται
ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η επιστροφή
στον προηγούμενο νόμο με το απευθείας
μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα,
ένα εκλογικό σύστημα που ίσχυσε για πρώτη
φορά στις εθνικές εκλογές του 2009, καθώς
μέχρι τότε η πριμοδότηση ήταν 40 έδρες. 

Σε εθνικά κρίσιμες στιγμές
απαιτούνται ισχυρές 
κυβερνήσεις που θα παίρνουν
γρήγορες αποφάσεις

Στο «τραπέζι» 
η αλλαγή 
του εκλογικού
νόμου λόγω
του πολέμου

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Οι πρόωρες κάλπες
Οι ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν αποκλείεται να αλλά-

ξουν και τους σχεδιασμούς του Μαξίμου για την ημερομηνία
που θα στηθούν οι κάλπες. Ο πρωθυπουργός έχει επαναλάβει
σε όλους τους τόνους πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τε-

τραετία. Ωστόσο τα γεγονότα έχουν προκαλέσει αρκετές συζη-
τήσεις στα υπουργικά γραφεία, που αφήνουν ανοιχτά όλα τα εν-
δεχόμενα, ακόμα και αυτό του φθινοπώρου. Τα σενάρια που θέ-

λουν να πραγματοποιούνται εκλογές μέσα στο καλοκαίρι συγ-
κεντρώνουν ελάχιστες πιθανότητες λόγω κυρίως της ρευστής

κατάστασης που επικρατεί στο διεθνές επίπεδο. 
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Η
θικά σωστή και εθνικά επιβεβλη-
μένη χαρακτήρισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης την απόφασή του να
αποστείλει η χώρα αμυντικό

οπλισμό στην Ουκρανία σε χθεσινοβραδινή
συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Al-
pha και τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ,
τονίζοντας ότι η χώρα όφειλε να στείλει ένα
ξεκάθαρο σήμα ότι η χώρα βρίσκεται στη
σωστή πλευρά της Ιστορίας και ότι τιμά τις
συμμαχίες της, καθ’ όσον και η ίδια αντιμε-
τωπίζει τις αναθεωρητικές επιδιώξεις της
Τουρκίας. 

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η Ελ-
λάδα δεν θα αποστείλει στρατό στην Ουκρα-
νία, διευκρίνισε όμως πως, αν ζητηθεί κάτι
τέτοιο στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας
στο ΝΑΤΟ, τότε η χώρα θα αποστείλει δυνά-
μεις σε χώρες πέριξ της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε χωρίς
περιστροφές ότι η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και
στον οικονομικό τομέα, προαναγγέλλοντας
ότι θα υπάρξουν κυβερνητικές ανακοινώ-
σεις εντός του Μαρτίου, κάνοντας λόγο για
επιταγή ακρίβειας προς τους πλέον ευάλω-
τους. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι οι
δικαιούχοι αυτού του εφάπαξ οικονομικού
βοηθήματος θα είναι άνεργοι, ΑμεΑ, χαμη-
λοσυνταξιούχοι και χαμηλόμισθοι, όσοι πε-
ρίπου συμπεριελήφθησαν και στην αντί-
στοιχη οικονομική ενίσχυση των Χριστου-
γέννων. Επέμεινε δε πως επίκειται σημαντι-
κή αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η
Μαΐου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε
ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι και σταθε-
ρή αλλά και τυγχάνει ευρείας αποδοχής,
ενώ κατέθεσε και το δίλημμα για τις επόμε-
νες εκλογές «σταθερότητα ή περιπέτειες».

Τηλεδιάσκεψη με Σίσι
Την ίδια ώρα, δηλωτική του επείγοντος

χαρακτήρα που προσλαμβάνει τόσο για τη
χώρα μας όσο και ευρύτερα για τη Δύση το
«στοίχημα» της διαφοροποίησης των πη-
γών προμηθειών ενέργειας είναι η de facto
επίσπευση της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Ελλάδας - Αιγύπτου στο φόντο των δραματι-
κών εξελίξεων στην Ουκρανία αλλά και της
ανάγκης των ευρωπαϊκών χωρών να απε-
ξαρτηθούν το συντομότερο δυνατόν από το
ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό προκύπτει από

τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο
της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και της
ομάδας που εμπλέκεται στο εν λόγω έργο.
Κυβερνητικοί παράγοντες τόνιζαν στην
«Political» ότι απόδειξη της ψήφου εμπι-
στοσύνης αλλά και της ζέσης με την οποία ο
διεθνής και δη ευρωπαϊκός παράγοντας πε-
ριβάλλει το συγκεκριμένο project είναι και
η συμμετοχή στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη
του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγερ, που
υποδηλώνει την πιθανότητα χρηματοδότη-
σής του και από κοινοτικά κονδύλια.

Κόμβος μεταφοράς η Ελλάδα
Ούτως ή άλλως, οι ίδιες πηγές επικα-

λούνται τοποθετήσεις Ευρωπαίων και Αμε-
ρικανών αξιωματούχων για να υπογραμμί-
σουν πως τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ ανα-
γνωρίζουν τον στρατηγικό χαρακτήρα της
συνεργασίας για την ενεργειακή ασφάλεια
της Ευρώπης, η οποία, όπως τονίζεται, θα
μετατρέψει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφο-
ράς πράσινης ενέργειας. Ήδη από τη Διε-

θνή Διάσκεψη Ασφάλειας στο Μόναχο στα
μέσα Φεβρουαρίου Μητσοτάκης και Αλ Σίσι
είχαν συμφωνήσει να θέσουν το project της
ηλεκτρικής διασύνδεσης ως την υπ’ αριθ-
μόν 1 στρατηγική προτεραιότητα στις σχέ-
σεις των δύο χωρών.

Το project με την Αίγυπτο
Μόλις προχθές εξάλλου στη Βουλή ο

πρωθυπουργός είχε υποδείξει την Αίγυπτο
ως μια από τις υποψήφιες πηγές προμήθει-
ας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG),
κάτι που, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της «Political», αποτελεί κοινή βούλη-
ση και τέθηκε επί τάπητος και στη χθεσινή
επικοινωνία των δύο ηγετών. «Η Ελλάδα και
η Αίγυπτος έχουν να παίξουν σημαντικό ρό-
λο σε αυτό το νέο περιβάλλον χάρη στις δυ-
νατότητές τους και στη στρατηγική τους θέ-
ση. Είμαστε οι φυσικές γέφυρες ανάμεσα
στην Ευρώπη και την Αφρική», σημείωσε ο
κ. Μητσοτάκης.

Εξάλλου ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι στέκονται και στο timing της εκ των
πραγμάτων περαιτέρω σύσφιγξης των σχέ-

σεων Ελλάδας - Αιγύπτου, επιμένοντας πως
το συγκεκριμένο ενεργειακό project που
προωθεί τη σταθερότητα στην ευρύτερη πε-
ριοχή αποτελεί την τρανότερη απόδειξη του
στρατηγικού χαρακτήρα στον άξονα Αθήνας
- Καΐρου, σε μια περιοχή που ταλαιπωρείται
τα τελευταία χρόνια από τον αναθεωρητισμό
και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Σε αυτό
το πλαίσιο, ο Γιάννης Οικονόμου διεμήνυσε
μέσω του χθεσινού briefing πως η χώρα δεν
εφησυχάζει, δεν επαναπαύεται και είναι
έτοιμη διά παν ενδεχόμενο. 

Εντός Μαρτίου οι
ανακοινώσεις για το εφάπαξ
οικονομικό βοήθημα - 
Ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι
η Ελλάδα δεν θα αποστείλει
στρατό στην Ουκρανία

Υποψήφιος με τη ΝΔ ο Χρυσοχοΐδης
«Κλείδωσε» η υποψηφιότητα του πρώην υπουργού
Προστασίας του Πολίτη στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθη-
νών έπειτα από συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουρ-
γό στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία έγινε σε πολύ φιλικό
κλίμα και συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις.
Πρόκειται για μια εκλογική περιφέρεια που γνωρίζει

αρκετά καλά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καθώς ήταν υπο-
ψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην αχανή Β’ Αθηνών προτού δια-
σπαστεί. Η κίνηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη απο-
τελεί ένα ακόμη άνοιγμα προς τον χώρο του παραδοσια-
κού Κέντρου, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να διευρύνει
ακόμη περισσότερο την εκλογική βάση της ΝΔ.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ασπίδα στους πλέον ευάλωτους 



της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Σ
ε περίπου εβδομήντα ανέρχονται,
σύμφωνα με πληροφορίες, τα αι-
τήματα των Ελλήνων ομογενών
που ζουν στην Ουκρανία και κυ-

ρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μαριού-
πολης και επιθυμούν να επιστρέψουν στην
Ελλάδα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που
παρείχε ο υφυπουργός Εξωτερικών Αν-
δρέας Κατσανιώτης στην Επιτροπή Εθνικής
Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της
Βουλής, καταγράφονται πολύ λίγα αιτήμα-
τα για αποχώρηση από τη Μαριούπολη, κα-
θώς η συντριπτική πλειονότητα επιθυμεί να
παραμείνει στις πατρογονικές εστίες. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εξω-
τερικών, ο ελληνικής καταγωγής πληθυ-
σμός στην Ουκρανία ανέρχεται περίπου σε
120.000. Ο ελληνικός πληθυσμός διακρίνε-
ται σε τρεις κατηγορίες:
� Στην ιστορική κοινότητα των Ελλήνων
της Αζοφικής
� Στους ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ, κυ-
ρίως Πόντιους από τη Γεωργία
� Στους Νεοέλληνες ομογενείς.

Τα μεγάλα κέντρα του Ελληνισμού είναι η
Μαριούπολη και το Ντονέτσκ, καθώς και τα
48 χωριά-κωμοπόλεις της περιφέρειας
Ντονμπάς. Συνολικά έχουμε 272 ομογενείς
δημάρχους και δημοτικούς ή περιφερει-
ακούς συμβούλους, ενώ στις τελευταίες
εθνικές εκλογές της Ουκρανίας εξελέγη-
σαν τρεις βουλευτές ελληνικής καταγωγής.

Αιτήματα επιστροφής
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι

Έλληνες ομογενείς που επιθυμούν να επι-
στρέψουν πρέπει να ενημερώσουν τις
προξενικές Αρχές, ώστε να ξεκινήσει η
διαδικασία απομάκρυνσής τους. Για
όσους παραμείνουν η σύσταση είναι να
κατευθύνονται σε ασφαλή καταφύγια, ενώ
έχει υπάρξει και αίτημα προς τις ρωσικές
Αρχές για την ασφάλεια των άμαχων πλη-
θυσμών. Πάντως, επειδή υπάρχει πρόβλη-
μα στη χώρα με τις τηλεπικοινωνίες λόγω
των επιθέσεων της ρωσικής πλευράς, εν-
δεχομένως να υπάρξουν και άλλα αιτήμα-
τα επιστροφής τις επόμενες μέρες. Τα
προξενεία μας σε Μαριούπολη και Οδησ-
σό παραμένουν ανοιχτά. Ο κ. Κατσανιώτης

ευχαρίστησε τα στελέχη των προξενικών
μας Αρχών σε Μαριούπολη και Οδησσό,
μεταξύ αυτών και τον κ. Κωστελλένο που
συνοδεύει την πομπή και θα επιστρέψει
στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, οι προξενικές μας
Αρχές διεξάγουν επιχειρήσεις εξαιρετικής
δυσκολίας και κρισιμότητας, καθώς αρκεί
να αναλογιστεί κανείς ότι η πομπή που εί-
ναι ήδη καθοδόν υπολογίζεται ότι θα δια-
νύσει περίπου χίλια χιλιόμετρα σε εμπόλε-
μη περιοχή. « Ίσως είναι οι μοναδικές τέ-
τοιου είδους επιχειρήσεις που γίνονται στο
ουκρανικό έδαφος και σίγουρα είναι επι-
χειρήσεις που θα καταγραφούν στην ιστο-
ρία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερι-
κών», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5

Ο υφυπουργός Εξωτερικών
Ανδρέας Κατσανιώτης 
ενημέρωσε τη Βουλή για 
την κατάσταση των Ελλήνων
στην Ουκρανία

Άδωνις: Όχι στην αισχροκέρδεια πάνω στα αποκαΐδια του πολέμου 
Αυστηρές προειδοποιήσεις σε όσους επιτή-

δειους θελήσουν να εκμεταλλευτούν τη δρα-
ματική συγκυρία του πολέμου στην Ουκρα-
νία, έστειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης παρου-
σιάζοντας στη Βουλή την τροπολογία του
ΥΠΑΝ, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται
πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επι-
χειρήσεων που διαθέτουν υπηρεσίες και
αγαθά οι τιμές των οποίων επηρεάζονται από
τη ρωσοουκρανική κρίση.

Ο Α. Γεωργιάδης εξήγγειλε εκτεταμένους ελέγχους
από την ερχόμενη Τρίτη στην εφοδιαστική αλυσίδα
συγκεκριμένων προϊόντων όπως τα καύσιμα, τονίζον-

τας ότι «η κρίση δεν μπορεί να γίνει ευκαι-
ρία για κάποιους προκειμένου να βγά-

λουν υπερκέρδη», και ότι η κυβέρνη-
ση με τη ρύθμιση ξεκαθαρίζει ότι
«πρέπει να αποφύγουμε κάποιοι
μέσα στην αναμπουμπούλα του πο-
λέμου να κάνουν την αρπαχτή τους».
Πάντως, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε

ότι για προφανείς λόγους δεν μπορεί να
μπει διατίμηση σε κρίσιμα προϊόντα όπως

τα καύσιμα και τα σιτηρά, από τη στιγμή που η
άνοδος των πρώτων υλών είναι εκρηκτική. Ωστόσο
πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι δεν θα

υπάρξει αύξηση των τιμών στα συγκεκριμένα προϊόν-
τα, αφού αναπόφευκτα αυξάνονται οι τιμές των πρώ-
των υλών.

Σημειώνεται ότι η τροπολογία προβλέπει πρόστιμο
από 5.000 έως 1.000.000 ευρώ για τον έλεγχο των τι-
μών σε βασικά αγαθά, μεταξύ των οποίων και τα καύ-
σιμα. 

Σύμφωνα με την τροπολογία, μέχρι τις 30 Ιουνίου το
μεικτό κέρδος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντί-
στοιχο περιθώριο που ίσχυε προ της 1ης Σεπτεμβρίου
2021 για όλη την αλυσίδα εμπορίας και διακίνησης
καυσίμων καθώς επίσης και σιτηρών και των παραγό-
μενων προϊόντων τους.

«Ετοιμοπόλεμος» 
ο Τσίπρας  
Έτοιμος να βοηθήσει με όποιον
τρόπο μπορεί για να στηρίξει
τους ομογενείς μας στην Ου-
κρανία δήλωσε ο Αλέξης Τσί-
πρας. Ενημέρωσε επίσης ότι θα
υπάρξει επικοινωνία με το
υπουργείο Εξωτερικών και με
τις προξενικές Αρχές σε Οδησ-
σό και Μαριούπολη.
Σε επικοινωνία που είχε με μέ-
λη της ελληνικής ομογένειας
της Ουκρανίας, υπογράμμισε
πως είναι υποχρέωσή μας να
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια
για τον τερματισμό της ρωσικής
εισβολής και την ειρήνη, καθώς
και κάθε προσπάθεια για να
βοηθήσουμε τους ομογενείς, να
σωθούν ζωές και να ελαχιστο-
ποιηθούν οι απώλειες.

Μόνο 70
ομογενείς
θέλουν να 
επιστρέψουν
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Κίνδυνος για παγκόσμιο bank run 
Γ

ια τις επιπτώσεις και τους κιν-
δύνους που μπορεί να κρύβει η
περαιτέρω αύξηση της τιμής
του χρυσού, καθώς και για τις

εκτιμήσεις που γίνονται για τις συνέπειες
της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρα-
νία σχετικά με την παγκόσμια οικονομία
μίλησε στην «Political» o Γρηγόρης Ζαρω-
τιάδης, καθηγητής Χρηματοοικονομικών
Επιστημών και κοσμήτορας της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του ΑΠΘ. Σχολιάζοντας τις αυξητικές τά-
σεις στην τιμή του χρυσού, ο καθηγητής
τόνισε ότι ο χρυσός λειτουργεί ως εναλλα-
κτικό μέσο έκφρασης του κεφαλαίου, δη-
λαδή των αποταμιεύσεων ή των μεγαλύ-
τερων κεφαλαίων που συγκεντρώνουν
άνθρωποι, συλλογικότητες ή funds.

«Όταν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις
που προκαλούνται από κρίσεις, τότε ο
χρυσός φαντάζει και είναι ένα πιο ασφα-
λές μέσο έκφρασης των συσσωρευμένων
κεφαλαίων. Προτιμούν δηλαδή οι επενδυ-
τές για ασφάλεια και όχι για θέμα απόδο-
σης να εκφράσουν τα κεφάλαιά τους σε
χρυσό παρά σε οποιοδήποτε άλλο παρά-
γωγο. Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει και μια
ανατροφοδοτούμενη διάσταση, γιατί όσο
επενδύονται κεφάλαια σε χρυσό για
ασφάλεια, αυξάνεται η τιμή του χρυσού
και δημιουργούνται και κερδοσκοπικές
προϋποθέσεις για όσους θέλουν να παί-
ξουν με την τιμή του χρυσού».

«Ο χρυσός καθίσταται πιο ασφαλές μέ-
σο έκφρασης των κεφαλαίων», επισημαί-
νει ο κ. Ζαρωτιάδης και εκτιμά ότι η επι-
δείνωση στρατιωτικών συγκρούσεων
προοιωνίζεται είτε κατάρρευση της αξίας

κάποιων νομισμάτων είτε πληθωριστικές
πιέσεις. «Για αυτό τον λόγο πηγαίνουν οι
επενδυτές προς το χρυσό. Αυτό είναι ανη-
συχητικό γιατί είναι μια ένδειξη ότι μπορεί
να οδηγηθούμε σε μια μεγάλη χρηματοπι-
στωτική κρίση, ειδικά σε μια αγορά που
έχει τα χαρακτηριστικά μιας χρηματοπι-
στωτικής φούσκας. Αυτό υποθετικά μπο-
ρεί να οδηγήσει σε ένα διεθνές bank run.
Φοβούμαστε ότι μπορεί να καταρρεύσει
όλο το σύστημα χρηματοπιστωτικών διευ-
θετήσεων». 

Η διατροφική κρίση
Σε ό,τι αφορά τις άμεσες συνέπειες του

πολέμου στην παγκόσμια οικονομία, ο κα-
θηγητής υποστήριξε ότι στις επιπτώσεις
αυτές υπάρχει το ζήτημα του κόστους της
ενέργειας και μέσα από αυτό η άμεση ή

έμμεση πρόκληση πληθωριστικών πιέσε-
ων. «Οι πιέσεις αυτές καταλήγουν σε αυ-
ξήσεις τιμών που δεν οφείλονται μόνο
στην πραγματική ενίσχυση του κόστους
αλλά και στις συνήθεις κερδοσκοπικές
πρακτικές που σε τέτοιες ιδιαίτερες συν-
θήκες μικρότερα ή μεγαλύτερα ολιγοπώ-
λια επιβάλλουν. Το άλλο σκέλος είναι η
κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού
συστήματος, το οποίο είτε αποκτά τοπικές
εκφάνσεις, όπως οι περιπτώσεις του bank
run στις εμπόλεμες περιοχές, είτε μπορεί
να αποκτήσει ευρύτερες συστημικές εκ-
φάνσεις με την έννοια μεγαλύτερης χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης, τη στιγμή μάλιστα
που ούτως ή άλλως ο χρηματοπιστωτικός
τομέας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει συγκε-
κριμένες ανισορροπίες που δημιουργούν
τη χρηματοπιστωτική φούσκα».

Ως προς τις μεσομακροπρόθεσμες συ-
νέπειες, ο καθηγητής τονίζει ότι πρέπει να
δούμε ποιο θα είναι το αποτύπωμα αυτής
της κρίσης στο παγκόσμιο ΑΕΠ. «Υπάρ-
χουν και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
στον πληθωρισμό, ο οποίος είναι κάτι που

εύκολα ανεβαίνει αλλά δύσκολα κατεβαί-
νει. Δεν είναι μόνο οι πραγματικές αιτίες
που οδηγούν στην αύξηση των τιμών αλλά
και η τακτική κάποιων επιχειρήσεων. Ο
τομέας της ενέργειας κυριαρχείται από
ολιγοπωλιακές μορφές. Το άσχημο είναι
ότι ακόμη και μετά την άρση των αντικει-
μενικών προβλημάτων δεν οδηγούμαστε
άμεσα στη μείωση των τιμών», υποστηρί-
ζει ο καθηγητής.

Κάνει ακόμη αναφορά στο ότι η κρίση
διαταράσσει τις παγκόσμιες αλυσίδες
αξίας: «Μπήκαμε σε μια άλλη φάση που τα
ίδια τα προϊόντα παράγονται συνδυάζον-
τας προετοιμασίες και πρώτες ύλες από
πολλές διαφορετικές περιοχές του πλα-
νήτη. Αυτό διαταράσσεται με μια τέτοιας
κεντρικής σημασίας σύγκρουση που ζού-
με τώρα και προκαλεί δυσκολίες στις παγ-
κόσμιες αλυσίδες παραγωγής. Υπάρχει
επίσης ο κίνδυνος της διατροφικής κρί-
σης, γιατί οι περιοχές στις οποίες γίνονται
εχθροπραξίες έχουν σημαντική συμβολή
στην ποσότητα βασικών διατροφικών
προϊόντων όπως το σιτάρι». 

O καθηγητής
Χρηματοοικονομικών
Επιστημών Γρηγόρης
Ζαρωτιάδης χτυπάει το
καμπανάκι για τις οικονομικές
συνέπειες του πολέμου 

«Πάμε σε πιο κλειστές αγορές»
Ο καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης τονίζει ότι φαίνεται πως «πάμε σε ένα νέο
διπολικό σύστημα, από τη μια η αμερικανική συγκρότηση και από την άλλη η σι-
νορωσική συνεργασία, κυρίως με την οικονομική δύναμη της Κίνας από πίσω. Η
σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο πόλων ενισχύεται και πέρα από την κρίση
στην Ουκρανία και αυτό δημιουργεί ανταγωνισμούς που προκαλούν δυσκολίες
στη λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς. Γυρνάμε ίσως σε πιο περιοριστικές και
περιφερειακές προς το παρόν, όχι ακόμη κρατικές, οικονομικές αγορές, πιο
κλειστές αγορές. Σίγουρα οι επιπτώσεις δεν θα είναι θετικές».

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης



Τι φοβίζει 
την κυβέρνηση 

Θέλω να σας ενημε-
ρώσω ότι το κλίμα
στο προχθεσινό
υπουργικό συμ-
βούλιο ήταν βαρύ.
Ο υπουργός Ενέρ-
γειας Κ. Σκρέκας πε-
ριέγραψε με μελανά
χρώματα την κατάσταση στο ενεργειακό
πεδίο λόγω της εισβολής στην Ουκρανία
και ακολούθησε μεγάλη συζήτηση, η
οποία είχε στην αιχμή της μία και μοναδι-
κή διαπίστωση: ότι τα πάντα, από τη θέρ-
μανση μέχρι τα καύσιμα και τα τρόφιμα,
θα πάνε στον Θεό! Αυτό που επίσης επι-
κράτησε ως αίσθηση είναι ότι η χώρα
πρέπει να είναι σε εγρήγορση και για την
ενεργειακή επάρκεια, αν η κρίση κρατή-
σει. Που θα κρατήσει.

Ο καλύτερος... 
promoter της Θεσπρωτίας 

Την προώθηση των παραδοσιακών
προϊόντων του νομού του, της Θεσπρω-
τίας, έχει αναλάβει ο βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας!
Και πώς διαφημίζει τα αγροτικά και
κτηνοτροφικά προϊόντα της γενέτειράς
του ο βουλευτής και
πρώην νομάρχης
του ηπειρώτικου
νομού; Φέρνον-
τάς τα ως «πε-
σκέσια» στις επι-
σκέψεις σε φίλους
του και καλώντας τους
να τα δοκιμάσουν ώστε να διαπιστώ-
σουν οι ίδιοι την ποιότητά τους. Έτσι
έκανε και σε πρόσφατη επίσκεψή του
σε γνωστό εκδότη των Αθηνών, στον
οποίο έφερε έναν τενεκέ με κατσικίσιο
τυρί! Και απ’ ό,τι έμαθε η στήλη, το τυρί
έβγαλε ασπροπρόσωπο τον βουλευτή.
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Ποια υφυπουργός έχει προκαλέσει τα-

ραχή στους υπουργούς και βουλευτές

που εκλέγονται στην Α’ Αθηνών; Οι φή-

μες που τη φέρουν να είναι υποψήφια

στη δύσκολη αυτή περιφέρεια της Αττικής

έχουν απλωθεί σε όλα τα πολιτικά γραφεία. Και έχουν

αρχίσει οι τακτικές κινήσεις. Άλλοι πήραν το φτυάρι

και ξεκίνησαν το θάψιμο κι άλλοι της τάζουν εκλογι-

κό δίδυμο. Λίγη ψυχραιμία δεν βλάπτει, βρε παιδιά.

Κι άλλος δημοσιογράφος 
στο επιτελείο Ανδρουλάκη 

Μην πείτε ότι δεν σας είχα ενημερώσει έγκαιρα ότι η
επικοινωνία στο ΚΙΝΑΛ θα έχει άρωμα γυναίκας. Η στήλη
επιβεβαιώθηκε πλήρως και στο πρόσωπο που επέλεξε ο
κ. Ανδρουλάκης για τη διεύθυνση της επικοινωνίας του
ΚΙΝΑΛ. Πρόκειται για την έμπειρη πολιτική συντάκτρια
Στεφανία Μουρελάτου (ΑΝΤ1). Το νεότερο που έμαθα εί-
ναι ότι πολύ σύντομα θα πλαισιώσει την ομάδα και επίσης
γνωστός και έμπειρος δημοσιογράφος. Έρχεται σκληρή
μάχη και ετοιμάζονται ταχύτατα! 

Γιατί ανοίγουν μπίρες
στη Χαριλάου Τρικούπη 

Ανοίγουν μπίρες (οι σαμπάνιες ανήκουν σε άλλες
εποχές) στη Χαριλάου Τρικούπη, όπως μαθαίνω, για την
απόλυτη αμηχανία και τη διγλωσσία με την οποία τοπο-
θετούνται ο αρχηγός και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απέναν-
τι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο ίδιος ο αρχηγός
Νίκος Ανδρουλάκης, μάλιστα, αρχίζει να βάζει στοιχή-
ματα με τους στενούς του συνεργάτες ότι, στο επόμενο
κύμα δημοσκοπήσεων, η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ θα με-
γαλώσει και η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ θα μειωθεί.

Α
π’ άκρου εις άκρον, σε ολό-
κληρο τον πλανήτη, όλοι οι
αναλυτές συμφωνούν ότι, με-
τά τη ρωσική εισβολή στην

Ουκρανία, ο κόσμος που γνωρίζαμε εί-
ναι παρελθόν. Παρότι ακόμα βρισκόμα-
στε «στην καρδιά» των γεγονότων, με
άγνωστο τον χρόνο που θα κρατήσουν
και το εύρος των συνεπειών που θα
έχουν, και στην Αθήνα, το Μέγαρο Μαξί-
μου έχει απόλυτη συναίσθηση ότι όλοι οι
σχεδιασμοί που είχαν γίνει ανατρέπον-
ται. Αυτό που μαθαίνω από πολύ υψηλά
ιστάμενο πρόσωπο του κυβερνητικού
επιτελείου, είναι ότι η «βόμβα» της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία ξανα-
φέρνει και με ένταση τα σενάρια των
πρόωρων εκλογών. 

Και πλέον, τα επιχειρήματα είναι εξαι-
ρετικά ισχυρά. Πρώτον, ουδείς γνωρίζει
πόσο χρόνο θα διαρκέσουν οι «ανατα-
ράξεις». Σίγουρα δεν μιλάμε για μικρό
χρονικό διάστημα. Που σημαίνει ότι, αν
ολόκληρο το 2022 οι τιμές παραμείνουν
στα ύψη, από τον Σεπτέμβριο, η κατά-
σταση θα είναι κοινωνικά πολύ δύσκο-
λη. Δεύτερον, γιατί σε περιόδους μεγά-
λων κρίσεων και γενικευμένου φόβου,

οι πολίτες συσπειρώνονται γύρω από
τον κυβερνήτη τους. Και ήδη οι δημο-
σκοπήσεις το καταγράφουν. Τρίτον και
σημαντικότερο, γιατί με τις κινήσεις του
ο Κ. Μητσοτάκης αποτελεί μια υπολογί-
σιμη δύναμη μεταξύ των ισχυρών εταί-

ρων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, σε αντί-
θεση με την αμήχανη αντιπολίτευση που
πατάει σε δύο βάρκες. Οι εισηγήσεις μι-
λούν για εκλογές την άνοιξη. Είναι, λένε,
η μόνη ευκαιρία για νέο δυναμικό ξεκί-
νημα, με ισχυρή αυτοδυναμία. Ίδωμεν. 

Οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές 
Μια αποστροφή του πρωθυπουργού στην πρόσφατη ομιλία του
στη Βουλή προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και στους τριακόσιους.
«Είμαστε σε εγρήγορση και για κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες
ψηφιακές υποδομές», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενημερώνοντας
την εθνική αντιπροσωπεία για ένα ακόμα πολύ σημαντικό πρό-
βλημα που μπορεί να δημιουργηθεί εξαιτίας του πολέμου στην
Ουκρανία. Το έψαξα, λοιπόν, και έμαθα ότι εδώ και μία εβδομάδα
γίνονται συνεχείς συσκέψεις με όλους τους συναρμόδιους φο-
ρείς για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη θωράκιση του συστήμα-
τος από υβριδικό πόλεμο. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για
υπαρκτό κίνδυνο που πρέπει πάση θυσία να αποτραπεί. 

Οι εισηγήσεις για εκλογές την άνοιξη 



ΚΚόντρες στην τηλεόραση 
Το κλίμα είναι τεταμένο στο Open και στο Mega

μεταξύ των δημοσιογράφων και αυτό φαίνεται

στις απευθείας συνδέσεις. Η έντονη λογομα-

χία μεταξύ Γιάννη Παπαδόπουλου και Θανάση

Αυγερινού πάγωσε τους πάντες. Το «μήλον της

έριδος» ήταν η προέλευση της πηγής σχετικά

με τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού

στην Ουκρανία. Ο Θανάσης Αυγερινός ζήτησε

διασταύρωση της είδησης για το συμβάν, κάτι

που όξυνε το κλίμα. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος

απάντησε σε έντονο τόνο ότι η ενημέρωση

προέρχεται από Ουκρανό και όχι από «Ιάπωνα

αξιωματούχο». Αντίστοιχη σφαγή έγινε και

στο Mega μεταξύ του Νίκου Ευαγγελάτου και

του δημοσιογράφου από τη Ρωσία Δημήτρη

Λιάτσου. Κάπου πρέπει να ηρεμήσουν τα

πνεύματα… δεν βοηθάει ο εκνευρισμός.

Το Μαξίμου και 
το μηχάνημα ανέλκυσης
αλιευτικών σκαφών 
στη Χάλκη

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπι-
ζαν τα αλιευτικά σκάφη στο νησί της Χάλκης
έδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο, στο οποίο
προσέτρεξαν οι αλιείς του νησιού, καθώς δεν
μπορούσαν να βγάλουν εκτός θάλασσας τις
βάρκες τους για επισκευή. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, το θέμα έφτασε στο Μαξίμου από τον
δήμαρχο του νησιού, Άγγελο Φραγκάκη, και με
φροντίδα του διευθυντή του πρωθυπουργικού
γραφείου, Γρηγόρη Δημητριάδη, δόθηκε αμέ-
σως λύση και μόλις πριν από λίγες μέρες εγκα-
ταστάθηκε στο νησί ένας ολοκαίνουριος μηχα-
νισμός για την ανέλκυση των καϊκιών.

Ο Αλέξης τούς πετάει στον
Αρβανίτη και στον Δρόσο 

Χαμός γίνεται στα media του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά
στελέχη και δημοσιογράφοι ζητούν να δουν
τον πρόεδρο του κόμματος και να του εξηγή-
σουν τι συμβαίνει στα κομματικά μέσα, αλλά ο
πρόεδρος δεν έχει χρόνο… Τους πετάει «ευ-
γενικά» στον Λευτέρη Αρβανίτη που τα τρέχει
εδώ και δύο χρόνια και στον δικηγόρο Ιωάννη
Δρόσο που τον είχε ένα φεγγάρι διευθύνοντα
σύμβουλο στην ΕΡΤ. Δεν προλαβαίνει τώρα ο
πρόεδρος, πρέπει να βγει πρωθυπουργός…

Την «επιτήρηση» της χώρας μας, που ξεκί-
νησε τον Αύγουστο του 2019 με αφορμή την
υποβάθμιση του αδική-
ματος της ενεργητικής
δωροδοκίας, τερμάτισε
η Ομάδα Κρατών κατά
της Διαφθοράς (GRE-
CO) του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Μετά τις
τροποποιήσεις του Ν.
4637/2019 και την υιο-
θέτηση τεσσάρων επι-
πλέον συστάσεων σχε-
τικά με την ενεργητική δωροδοκία, η Ολο-
μέλεια της GRECO αποφάσισε τον οριστικό
τερματισμό της διαδικασίας για την Ελλάδα.
«Με τις τροποποιήσεις του ΠΚ για την ενερ-
γητική δωροδοκία κλείνει οριστικά η πληγή
που άνοιξε στην αξιοπιστία της χώρας μας η
υποβάθμιση της ενεργητικής δωροδοκίας
σε πλημμέλημα με τον νέο Ποινικό Κώδικα
του ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε ο υπουργός Δικαιο-
σύνης Κώστας Τσιάρας.

Ακσενέρ:
«Μαριονέτα» του
Πούτιν ο Ερντογάν

Π
υρά κατά της τουρκικής κυβέρνησης
για την ουδέτερη στάση που κρατά στον
πόλεμο της Ουκρανίας, αποφεύγοντας

να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εξαπέ-
λυσε η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, Μεράλ
Ακσενέρ, χαρακτηρίζοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν «κούκλα ματριόσκα» του Πούτιν.
Όπως αναφέρει, δεν επιβάλλει κυρώσεις γιατί
η Τουρκία έχει μεγάλη εξάρτηση από τον Βλαν-
τίμιρ Πούτιν, λόγω προμήθειας φυσικού αερί-
ου στην Τουρκία, των πυραύλων S-400, αλλά
και του πυρηνικού σταθμού που διαθέτει στο
Ακουγιού. 
«Η Τουρκία έχει τόση εξάρτηση από τη Ρωσία
που δεν μπορεί να κάνει αυτά τα βήματα. Από
τους S-400 στη Συρία, τον πυρηνικό σταθμό
Ακουγιού μέχρι και τον τουρισμό εδώ, βλέ-
πουμε την ασσυμετρία και το αποτέλεσμα της
εύθραυστης κατάστασης. Φώναζε κι έλεγε:
“Ε, Δύση! Ε, ΝΑΤΟ!”. Στον δρόμο που μπήκε
χθες ήταν ισότιμος ο πρόεδρος. Σήμερα έχουν
την επιθυμία να μετατραπούν σε “κούκλες μα-
τριόσκα”», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μεράλ
Ακσενέρ. 
Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μια θεωρία που
κυκλοφορεί στην Τουρκία ότι ο Ρώσος πρό-
εδρος μετά την Ουκρανία ίσως διεκδικήσει και
τουρκικά εδάφη, δεδομένου ότι παλαιότερα εί-
χε υπό τον έλεγχό του τις πόλεις Καρς και Αρν-
ταχάν. «Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι στο
μυαλό του Πούτιν για τα εδάφη του δεν περι-
λαμβάνει τις πόλεις Καρς και Αρνταχάν;», επι-
σήμανε.

Άλλο πάλι και τούτο… Μαθαί-
νουμε πως οι τουριστικοί προ-
ορισμοί για το τριήμερο είναι
sold out. Παρά τα όσα γίνονται

στην Ουκρανία, ακόμα και αυ-
τές τις ώρες ξενοδόχοι δέχονται

βροχή αιτημάτων για διανυκτερεύσεις το τριήμε-
ρο της Καθαράς Δευτέρας. Από την άλλη, οι ξενο-
δόχοι δηλώνουν εξαιρετικά ανήσυχοι για την πο-
ρεία της τουριστικής σεζόν με όσα γίνονται.
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Ενεργητική δωροδοκία: 
Η GRECO τερματίζει 
την ειδική «επιτήρηση»
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

LOCK

Ο Σκέρτσος, η εισβολή και 
τα… παιδιά που τα ξέρουν όλα

«Π
ώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά; Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα…», σημειώνει, σε
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Επικρατείας
Άκης Σκέρτσος, αναπαράγοντας, έτσι, το τραγούδι του Διονύση Σαββόπου-

λου. Τα παιδιά, που «ερμηνεύουν τα δικά μας βλέμματα αγωνίας. Νιώθουν τους φόβους
μας. Βομβαρδίζονται πλέον καθημερινά από πολεμικές εικόνες. Όλα αυτά ρίχνουν μια
βαριά σκιά πάνω τους, όμως δεν πρέπει να φωλιάσουν στις ψυχές τους. Κι αυτό μπορεί να
αποτραπεί με την κατάλληλη καθοδήγηση από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς μας
και τη λεκτικοποίηση των αρνητικών συναισθημάτων που λειτουργεί ανακουφιστικά όταν
συζητιούνται στο σωστό πλαίσιο», προσθέτει ο κ. Σκέρτσος.

Φαίνεται ότι η επιθετικότητα του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη φέρνει
αποτελέσματα. Ο δήμαρχος έκανε μήνυση σε ιδιωτικό πάροχο ρεύματος για «καπέλο» στα
δημοτικά τέλη και η εταιρεία αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί. Όπως έκανε γνωστό, έγινε
αποδέκτης καταγγελιών από δημότες για χρεώσεις δημοτικών τελών με «καπέλο». Ο Κώστας
Μπακογιάννης έσπευσε, δε, να προειδοποιήσει άλλους προμηθευτές ρεύματος να μη σκεφτούν
να εκμεταλλευτούν την κρίση. Η εταιρεία απέδωσε σε τεχνικό σφάλμα τους λανθασμένους
υπολογισμούς των τελών «σε μικρό ποσοστό λογαριασμών», σημειώνοντας ότι η διαφορά θα
προσμετρηθεί στους επόμενους λογαριασμούς ρεύματος. Κι ο άγιος φοβέρα θέλει τελικά…
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«Κλειδώνει» 
το επιτελείο του 
ο Ν. Ανδρουλάκης 
Συμπληρώνεται με μεθοδικά βήματα το
παζλ των ανθρώπων που θα πλαισιώνουν
τον Νίκο Ανδρουλάκη. Χθες ανακοινώθη-
κε πως ο αναπληρωτής καθηγητής Διε-
θνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης, Σωτήρης Σέρμπος, ανα-
λαμβάνει σύμβουλος εξωτερικής πολιτι-
κής και διεθνών σχέσεων της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.
Ο Σωτήρης Σέρμπος γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη το 1976. Αριστούχος υπότροφος
του Κολλεγίου Ανατόλια, σπούδασε Πολι-
τική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς
Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(BA) και στο London School of Economics
and Political Science (MSc). Υπήρξε αρι-
στούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατι-
κών Υποτροφιών. Εκπόνησε τη διδακτορι-
κή διατριβή του στο ΕΚΠΑ, με ερευνητικό
πεδίο τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας. Είναι
συγγραφέας του βιβλίου «Τουρκία και ΕΕ:
Ο Ρόλος της Εσωτερικής Πολιτικής και του
Διεθνούς Παράγοντα».
Έχει εργαστεί ως επιστημονικός διευθυν-
τής σχεδιασμού πολιτικής, ειδικός σύμ-
βουλος, στα υπουργεία Εξωτερικών, Οικο-
νομικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας-
Θράκης. Επιπλέον έχει εμπειρία σε ζητή-
ματα διαπραγματεύσεων και ανάπτυξης
επιτελικών οργάνων στρατηγικού σχεδια-
σμού. Έχει διδάξει Δημόσια Διοίκηση &
Πολιτική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο και Διεθνείς Σχέσεις στο American
College of Thessaloniki.

Ο Λαβρόφ αποκάλυψε πού το
πάει η Ρωσία. Πολλοί το άκου-
σαν, λίγοι το κατάλαβαν. Χθες,
στις δηλώσεις του, ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών δεν μί-
λησε για προσαρτήσεις εδα-
φών και για σφαίρες επιρροής.
Άφησε ανοιχτό το παράθυρο
διαλόγου, αλλά έδωσε μεγάλη
έμφαση στην προσπάθεια που
πρέπει να γίνει -όπως είπε- για
να αποφασίσει μόνος του ο ου-
κρανικός λαός σχετικά με το
μέλλον του. Τι σημαίνει αυτό;
Εκλογές. Οι Ρώσοι καίγονται να
προκαλέσουν εκλογές στην
Ουκρανία, τις οποίες φυσικά
θα ελέγξουν…

Η χαρά της Ρένας 
Η Ρένα Δούρου είναι, λένε, ξετρε-
λαμένη με τη διαγραφή του Πανα-
γιώτη Κουρουμπλή από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Λογικό μού ακούγεται, διότι με τον
Π. Κουρουμπλή εκτός ψηφοδελτίου
στη Δυτική Αττική και με δεδομένο
πως στην ίδια εκλογική περιφέρεια
δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο Γ.
Δραγασάκης, μπορεί να ελπίζει
πως θα κερδίσει έδρα.

Ο πόλεμος άνοιξε πάλι 
τα σενάρια εκλογών

Ενώ αρχικά το σενάριο των πρόωρων εκλογών στην Ελ-
λάδα είχε απομακρυνθεί, πλέον επανέρχεται και μάλιστα
εντονότερο. Προφανώς υπάρχουν εισηγήσεις οι εκλογές
να γίνουν είτε στο τέλος της άνοιξης είτε στις αρχές του
καλοκαιριού. Θα μου πείτε, θα πάει σε εκλογές εν μέσω
πολέμου; Ένα τέτοιο σενάριο θα δώσει μεγαλύτερη αυτο-
δυναμία ή κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη ΝΔ; Προφα-
νώς και όχι. Όσοι εισηγούνται εκλογές τόσο σύντομα φο-
βούνται τα τραγικά αποτελέσματα που θα διαφανούν στην
οικονομία τους επόμενους μήνες.

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo Η μήνυση του Μπακογιάννη 

σε εταιρεία ρεύματος



Π
ολιτεία και τράπεζες δημιουργούν νομική
ασπίδα κατά της ηλεκτρονικής απάτης και
δρομολογούν νέα μέτρα για την πάταξη

του φαινομένου του ηλεκτρονικού phishing, ώστε
να θωρακίσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς
επιχειρήσεων και ιδιωτών. Η δημιουργία νομοθε-
τικού πλαισίου είναι απαραίτητη, ώστε οι τράπεζες
να αποκτήσουν τα κατάλληλα νομικά εργαλεία και
να παρεμβαίνουν όταν εντοπίζουν ύποπτες κινή-
σεις στους λογαριασμούς. 

Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν περιπτώσεις που οι
τράπεζες δεν μπορούν να μπλοκάρουν τη μεταφο-
ρά χρημάτων, παρότι έχουν εντοπίσει ύποπτη κί-
νηση. Επίσης, με το ισχύον καθεστώς, για να ανα-
κτήσουν χρήματα από συναλλαγή ακόμη και αν
την αμφισβητούν, χρειάζονται τη συναίνεση του
δικαιούχου του λογαριασμού. Η νομική «ασπίδα»
που επιχειρείται, στοχεύει κυρίως στους «σιωπη-
λούς λογαριασμούς», οι οποίοι είναι το βασικό
όχημα υλοποίησης μιας απάτης. 

Οι «mule accounts» είναι τραπεζικοί λογαρια-
σμοί που αναλαμβάνουν ρόλο μεσάζοντα μεταξύ
των θυμάτων και των οργανωμένων κυκλωμάτων,
μέσω διαδοχικών ηλεκτρονικών μεταφορών σε
πολλές τράπεζες ή με ανάληψη μετρητών. Οι επι-
τήδειοι συχνά χρησιμοποιούν λογαριασμούς ανύ-
ποπτων καταθετών, ώστε να διατηρούν την ανωνυ-
μία τους και να καταφέρνουν να «ξεπλένουν» τα
χρήματα που κλέβουν. 

Η κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών και όλων
των εμπλεκόμενων φορέων εστιάζει σε έναν δι-
πλό στόχο, αφενός τη νομική θωράκιση του συ-
στήματος και αφετέρου την ενημέρωση του κοι-
νού. Ειδικότερα, η φαρέτρα των μέτρων που ανα-
μένεται να ενεργοποιηθούν το αμέσως επόμενο
διάστημα βασίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο και τη
συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει αντιλη-

φθεί πλήρως τον τρόπο που λειτουργούν οι e-
απατεώνες και είναι έτοιμη να καλύψει κάθε τρω-
τότητα του παραγωγικού κυκλώματος. Μια μεγα-
λύτερη ενημερωτική καμπάνια θα τρέξει στα ΜΜΕ
και θα προειδοποιεί αναφορικά με τις διαδικτυα-
κές απάτες και συγκεκριμένα τις απάτες τύπου
«ηλεκτρονικού ψαρέματος» που είναι με 54% η πιο
δημοφιλής και διαδεδομένη μορφή e-απάτης. Η
συγκεκριμένη μέθοδος έχει και παραλλαγές,
όπως η αποστολή mail ή SMS στα οποία αποτυπώ-
νεται μια ψευδής κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
όπως κλείδωμα λογαριασμού, υποκλοπή κάρτας,
απόπειρα συναλλαγής, που περιλαμβάνει έναν
σύνδεσμο στον οποίο καλείται να κάνει «κλικ» ο
καταναλωτής. Άλλα κόλπα που μηχανεύονται οι
επιτήδειοι για να εξαπατήσουν τους ανυποψία-
στους και να αρπάξουν χρήματα από τραπεζικούς
λογαριασμούς είναι τα εικονικά ηλεκτρονικά κα-
ταστήματα «e-commerce fraud», τα πλαστά τιμο-
λόγια «invoice fraud» και η χρήση κακόβουλου
λογισμικού για να υποκλέψουν προσωπικά στοι-
χεία «malwares». Η συνεργασία των τραπεζών με
τις αστυνομικές Αρχές έχει ήδη αποδώσει καρ-
πούς με την εξάρθρωση διεθνών σπειρών, ύστεα
από συντονισμένες προσπάθειες των ευρωπαϊ-
κών αστυνομικών και δικαστικών Αρχών. Ταυτό-
χρονα οι τράπεζες προσαρμόζουν διαρκώς τους
μηχανισμούς τους στις καινούργιες μορφές απά-
της, αφού οι επιτήδειοι εφευρίσκουν διαρκώς νέ-
ους τρόπους και χτυπούν στα αδύνατα σημεία του
συστήματος. Οι τράπεζες έχουν επίσης βελτιώσει
τη λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων, ώστε οι
πελάτες που καταγγέλλουν περιστατικά ηλεκτρο-
νικής απάτης να εξυπηρετούνται σε εικοσιτετρά-
ωρη βάση. Προκειμένου να παταχθούν οι ηλε-
κτρονικές απάτες, οι οποίες αυξήθηκαν στη διάρ-
κεια των lockdowns όταν και εκτινάχθηκε ο αριθ-
μός χρηστών του e-banking, συστήθηκε το 2021

ειδική ομάδα εργασίας στο υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, με τον συντονισμό της ΕΛΑΣ, της
Τράπεζας της Ελλάδος, της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών και άλλων υπηρεσιών. Σκοπός είναι η
ευαισθητοποίηση του κοινού να αποφεύγει να δί-
νει στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση τρα-
πεζικών συναλλαγών, όπως ο προσωπικός κωδι-
κός PIN σε τρίτους. 

Οι τράπεζες δεν ζητούν ποτέ τους κωδικούς και
όποιος τους ζητά, πρέπει να απορρίπτεται, ενώ
προτρέπουν τους καταναλωτές να σκέφτονται δι-
πλά, στέλνοντας το μήνυμα «μια παύση αρκεί». Εί-
ναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μια συναλλαγή
που έχει ολοκληρωθεί ύστερα από ισχυρή ταυτο-
ποίηση του πελάτη, με την παροχή username και
password και του κωδικού μίας χρήσης, συνιστά
αμέλεια του καταναλωτή και δεν αποζημιώνεται.
Σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλά-
δος, το 2021 υπεξαιρέθηκαν πάνω από 40 εκατ.
ευρώ μέσω διάφορων μορφών ηλεκτρονικής
απάτης. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σε αύ-
ξηση 200% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2020, επιβεβαιώνοντας εκτιμήσεις διεθνών
υπηρεσιών ασφαλείας όπως Europol και FBI που
προειδοποιούσαν για έκρηξη της απάτης μέσω
διαδικτύου κατά την περίοδο της πανδημίας. Το
σκεπτικό τους, άλλωστε, ήταν προφανές: ο περιο-
ρισμός των μετακινήσεων θα οδηγούσε σε αύξη-
ση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η αύξηση
των συναλλαγών μέσω διαδικτύου σε αύξηση της
δράσης των e-απατεώνων. Επιτακτική, λοιπόν, εί-
ναι η ανάγκη e-προστασίας όλων των τραπεζικών
λογαριασμών, αλλά και απαραίτητη η προσοχή
όλων για να μη διαπιστώσουμε ξαφνικά πως τα
χρήματά μας έκαναν φτερά.

Το SWIFT (Society for Worldwide Interbank Fi-
nancial Telecommunication) είναι ένα σύστημα
ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των τραπεζών
παγκοσμίως. Ένα διατραπεζικό σύστημα μέσω
του οποίου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, περί-
που 11.000 τράπεζες, καταγράφουν-ενημερώ-
νουν-διεκπεραιώνουν διασυνοριακές χρηματοοι-
κονομικές συναλλαγές. Ενδεικτικά, το 2020 περί-
που 38 εκατ. συναλλαγές πραγματοποιούνταν κα-
θημερινά, παγκοσμίως, μέσω της εν λόγω πλατ-
φόρμας. 

Το SWIFT ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970. Έχει
την έδρα του στο Βέλγιο και υπόκειται στην ευρω-
παϊκή νομοθεσία. Ιδιοκτήτες-μέτοχοί του είναι τα
ίδια τα μέλη του, ενώ το ίδιο ως σύστημα παραμέ-
νει θεωρητικώς ουδέτερο και ανεπηρέαστο από
τις όποιες διαφορές που πιθανόν να υπάρξουν με-
ταξύ των μελών του. Στον διαδικτυακό του τόπο
https://www.swift.com/ αναφέρονται όλες οι σχε-
τικές λεπτομέρειες για την ασφάλεια, την αξιοπι-
στία, την εμπιστοσύνη, την ταχύτητα και τη μονα-
δικότητά του στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κοινότητα. Το Ιράν είναι η μοναδική χώρα που έχει
αποκλειστεί από το σύστημα SWIFT, το 2018, κάτι
που επίσης αποφασίστηκε για τη Ρωσία το 2022. 

Η προστασία λογαριασμών από e-απάτες 
και το τραπεζικό σύστημα SWIFT

του 
Βασίλη 
Κορκίδη

Προέδρος 
ΕΒΕΠ
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του
Χάρη 

Τσιόκα

Μέλος του 
Πολιτικού 

Συμβουλίου 
ΣΥΡΙΖΑ-

Προοδευτική
Συμμαχία

Β
ιώνουμε έναν διαφορετικό κόσμο. Η

«ολικού χαρακτήρα» στρατιωτική επέμ-

βαση-εισβολή δεν πρόκειται να διαμορ-

φώσει «νικητές» παρά μόνο επιπτώσεις. Ήδη το

προαναγγέλλουν οι αποτυχημένες επεμβάσεις

στο Ιράκ, τη Συρία, το Αφγανιστάν κ.λπ.

Τόσο η απόφαση του Πούτιν για την ολοκληρω-

τικού χαρακτήρα εισβολή όσο και οι ηθικοί αυ-

τουργοί που δημιούργησαν το περιβάλλον για αυ-

τή την αποτρόπαια επέμβαση οξύνουν επιπτώσεις

οικονομικές και πολιτικές. 

Η ενεργειακή και όχι μόνο κρίση πολλαπλασιά-

ζει την ακρίβεια που οι νεοφιλελεύθερες πολιτι-

κές δημιουργούσαν. Ανακατανέμονται μερίδια αν-

ταγωνισμού ολιγοπωλίων.

Ένας νέος πολυπολικός κόσμος διαμορφώνεται

με την Ευρώπη παρακολούθημα. Τα γεγονότα δεί-

χνουν - φωτογραφίζουν τον έντονο ανταγωνισμό

δυνάμεων που έχουν μετατοπίσει το κέντρο βά-

ρους της σύγκρουσης από τον Ατλαντικό στην

Ανατολή, τον Ειρηνικό.

Οι εξελίξεις αποκτούν και γεωπολιτικό γεω-

στρατηγικό χαρακτήρα. Οι ΗΠΑ επιχειρούν να δια-

μορφώσουν τη νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική μο-

νομερώς, γεγονός που σπρώχνει πιο κοντά την Κί-

να με τη Ρωσία. Και αυτό δημιουργεί ανεξέλεγ-

κτες ψυχροπολεμικές εντάσεις.

Θύματα οι λαοί, οι πολίτες, οι περιφερειακές κυ-

ρίως οικονομίες. Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι σε

αυτό το περιβάλλον η Ευρώπη ως συλλογική οντότη-

τα ή, καλύτερα, η «γερμανική Ευρώπη» δείχνει να

βγαίνει ηττημένη, εξαρτημένη από τη στρατηγική

των ΗΠΑ και των οικονομικών δυνάμεων που στηρί-

ζει.

Η Ευρώπη εμφανίζει έλλειμα ηγεσίας και ταυ-

τότητας. Δείχνει να έχει εγκαταλειφθεί ο στόχος

της ολοκλήρωσης για να έχει δική της ενιαία

αμυντική και εξωτερική πολιτική. Ούτε καν σχέδιο

για την οικονομική της ολοκλήρωση. Είναι ανύ-

παρκτη σε δράσεις συμβολής για τη διαμόρφωση

παγκόσμιου θεσμικού πλαισίου για τον ανταγωνι-

σμό και την επίλυση διαφορών με ειρηνικό τρόπο.

Σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα φαίνεται άβου-

λη. Χάνεται σε επικοινωνιακές τακτικές προκειμέ-

νου να «χρεώσει» την πολύπλευρη οικονομική και

κοινωνική κρίση που προϋπήρχε στον πόλεμο!

Και όλα αυτά ενώ θα έπρεπε να εμπνεύσει αίσθη-

μα σιγουριάς και ασφαλείας στους πολίτες, αντι-

μετωπίζοντας το πολεμικό περιβάλλον με στάση

αρχών απέναντι τόσο στον πόλεμο όσο και στον

αναθεωρητισμό που υφέρπει.

Και αυτό ακριβώς προϋποθέτει να καθίσταται

διακριτό πως δεν πρέπει να εξαντλεί τον ρόλο της

ως προκεχωρημένου και άνευ όρων «φυλάκιου»

της «Δύσης», αλλά ως γέφυρας της Ευρώπης και

συνδέσμου στη Δύση για την ειρηνική διευθέτηση

και την ανάπτυξη στην περιοχή.

Το επιχειρούν άλλες χώρες (Τουρκία, Ισραήλ

κ.λπ.). Πρέπει τώρα να αναληφθούν πρωτοβου-

λίες πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που

φωτίζουν έναν άλλο ρόλο για την Ευρώπη με κέν-

τρο βάρους στη διπλωματία. Ρόλος συμβολής στη

διπλωματική διέξοδο αντί να στέλνει όπλα.

Ας θυμηθούμε πόσο επίκαιρος γίνεται ο Ανδρέ-

ας Παπανδρέου όταν στην πολεμική σύρραξη της

Λιβύης τότε κάλεσε στην Κρήτη τον Μιτεράν και

τον Καντάφι συμβάλλοντας στη διπλωματική διέ-

ξοδο!

Ας θυμηθούμε και τα οφέλη της Ελλάδας.

Οι εξελίξεις τρέχουν και διαμορφώνουν την

επόμενη μέρα. Στο νέο περιβάλλον η Ελλάδα με

τις πρωτοβουλίες της πρέπει να αποτρέψει πολιτι-

κές αναθεωρητισμού που κρύπτονται πίσω από

την εικόνα του «χρήσιμου» (είτε αυτές εκδηλώ-

νονται από Τουρκία, ακόμη και από Γερμανία). Και

αυτό προϋποθέτει ενεργό και πολυδιάστατη εξω-

τερική πολιτική.

Η καταδίκη της ρωσικής εισβολής και του

υφέρποντος αναθεωρητισμού πρέπει να συνδυα-

στεί και με το αίτημα διαμόρφωσης μιας Ευρώ-

πης που θα στηρίζει ενεργά τις κοινότητες που

πλήττονται συμβάλλοντας τόσο σε ειρηνικές λύ-

σεις όσο και στη δίκαιη διαχείριση της πολύ-

πλευρης κρίσης που τροφοδοτεί. Μιας Ευρώπης

που επιλέγει τον δρόμο της οικονομικής και κοι-

νωνικής ολοκλήρωσης. 

Η εισβολή δεν πρόκειται να διαμορφώσει 
«νικητές» παρά μόνο επιπτώσεις 

Η
διαταραχή κοινωνικού άγχους, που πα-
λαιότερα αναφερόταν ως κοινωνική φο-
βία, είναι μια αγχώδης διαταραχή που

χαρακτηρίζεται από συντριπτικό άγχος και υπερ-
βολική αυτοσυνείδηση   σε καθημερινές κοινωνι-
κές καταστάσεις. 

Συμπτώματα 
Τα άτομα με κοινωνική αγχώδη διαταραχή

έχουν έναν επίμονο, έντονο και χρόνιο φόβο ότι
τους παρακολουθούν και τους κρίνουν οι άλλοι
και ότι θα ντρέπονται ή θα ταπεινώνονται από τις
δικές τους πράξεις. Ο φόβος τους μπορεί να είναι
τόσο έντονος που να παρεμποδίζει τη δουλειά, το
σχολείο ή άλλες δραστηριότητες. 

Παρότι αρκετοί αναγνωρίζουν ότι ο φόβος τους
να είναι γύρω από ανθρώπους μπορεί να είναι
υπερβολικός ή παράλογος, δεν μπορούν να τον
ξεπεράσουν. Συχνά ανησυχούν για μέρες ή εβδο-
μάδες πριν από μια τρομερή κατάσταση. Επιπλέ-

ον, συχνά βιώνουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και κα-
τάθλιψη. Τα συμπτώματα μπορεί να περιοριστούν
σε έναν μόνο τύπο -όπως ο φόβος της δημόσιας
ομιλίας- ή ένα άτομο μπορεί να εμφανίσει συμ-
πτώματα όποτε βρίσκεται κοντά σε άλλα άτομα.

Τα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνουν
κοκκίνισμα, εφίδρωση, τρέμουλο, ναυτία και δυ-
σκολία στην ομιλία. 

Επειδή αυτά τα ορατά συμπτώματα ενισχύουν
τον φόβο της αποδοκιμασίας, μπορούν να γίνουν
ένα επιπλέον επίκεντρο φόβου, δημιουργώντας
έναν φαύλο κύκλο: όσο τα άτομα με κοινωνική
αγχώδη διαταραχή ανησυχούν για την εμφάνιση
αυτών των συμπτωμάτων, τόσο μεγαλύτερες εί-
ναι οι πιθανότητές τους να τα αναπτύξουν.

Αντιμετώπιση
Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, η κοινωνική φο-

βία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην κα-
θημερινότητα ενός ατόμου. Για παράδειγμα, μπο-

ρεί να αποτρέψει το άτομο αυτό από τη δουλειά ή
το σχολείο, ή να το εμποδίσει να κάνει νέους φί-
λους. Μια στερεοτυπική αντίληψη για κάποιον
που υποφέρει από κοινωνικό άγχος είναι ότι το
άτομο προτιμά να είναι μόνο του στη ζωή παρά να
αλληλεπιδρά με τον κόσμο. Ωστόσο, τα άτομα με
κοινωνικό άγχος δεν στερούνται τη βασική επι-
θυμία για ανθρώπινη σύνδεση, απλώς έχουν
πρόβλημα να την αποκτήσουν σε συγκεκριμένες
καταστάσεις ή με συγκεκριμένα άτομα. 

Οι άνθρωποι που υποφέρουν από τη διαταραχή
αυτή, λαμβάνουν πραγματικά μεγάλη ευχαρίστη-
ση από τη γνωριμία με νέους ανθρώπους και από
το να περνούν χρόνο με άλλους.

Η θεραπεία για μια διαταραχή κοινωνικού άγ-
χους θα πρέπει να επικεντρώνεται σε μεθόδους
που ενθαρρύνουν την κοινωνική συναναστροφή.

Η ποιοτική επαφή με άλλους ανθρώπους χρη-
σιμεύει ως μια αξιόπιστη στρατηγική βελτίωσης
της διάθεσης.

Τι χρειάζονται όσοι υποφέρουν από κοινωνικό άγχος

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki



Μ
ε ανελέητους βομβαρδι-
σμούς πόλεων, που εντείνουν
τους φόβους για εκατόμβες
νεκρών αμάχων, ο ρωσικός

στρατός συμπλήρωσε την πρώτη εβδομά-
δα των πολεμικών επιχειρήσεων κατά της
Ουκρανίας.

Καθώς σφίγγει ο κλοιός της πολιορκίας
σε Κίεβο και Χάρκοβο, τις δύο μεγαλύτε-
ρες πόλεις της χώρας, τελειώνουν τα φάρ-
μακα και τα τρόφιμα για τους πολίτες. «Για
όνομα του Θεού, προστατέψτε τους αμά-
χους», είπε χθες ο ΟΗΕ, την ώρα που οι
σειρήνες τις αεράμυνας χτυπούσαν από το
πρωί στο Κίεβο και ο κόσμος έτρεχε για να
σωθεί σε καταφύγια και υπόγειους σταθ-
μούς του μετρό.

«Ο εχθρός προσπαθεί να εισβάλει στην
πρωτεύουσα», είπε ο δήμαρχος του Κιέ-
βου, ενώ οι πολίτες έχουν μείνει χωρίς
θέρμανση και οι προμήθειες εξαντλούνται.

Σφυροκόπημα
Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν χθες ένα

κέντρο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στην
πρωτεύουσα, την ώρα που το βρετανικό
υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η ου-
κρανική αντίσταση κρατάει εδώ και τρεις
μέρες τη μεγάλη ρωσική στρατιωτική οχη-
ματοπομπή στα 30 χλμ. έξω από το Κίεβο.

Οι Ρώσοι σφυροκοπούσαν και χθες το
Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Ουκρανίας και πρώην σοβιετική πρω-
τεύουσα της χώρας, στα ανατολικά. Απο-
κλεισμένες από στεριά και θάλασσα ήταν η
Οδησσός στη Μαύρη Θάλασσα και η Μαρι-
ούπολη στη Θάλασσα του Αζόφ, ενώ υπό
ρωσική κατοχή είναι πλέον η Χερσώνα και
το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στα
νοτιοανατολικά, στις όχθες του Δνείπερου.

Περικυκλωμένη ήταν η Μαριούπολη,
σημαντικό λιμάνι 430.000 κατοίκων, με με-
γάλη ελληνική κοινότητα. Οι Ρώσοι «κατα-
στρέφουν σκόπιμα κρίσιμες υποδομές»,
είπε ο δήμαρχος της πόλης, ενώ φιλορώ-
σοι αυτονομιστές αντάρτες απείλησαν ότι
οι δυνάμεις τους και ο ρωσικός στρατός
μπορεί να αρχίσουν στοχευμένα πλήγματα,
αν οι ουκρανικές δυνάμεις δεν καταθέ-
σουν τα όπλα και δεν παραδοθούν.

Έκρηξη σημειώθηκε χθες σε εσθονικό
φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά στα
ανοιχτά της Οδησσού. Το πλοίο «Helt» εν-
δέχεται να χτύπησε σε νάρκη προτού βυθι-
στεί. Τέσσερα άτομα αγνοούνταν, ενώ δύο
μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν σε
σωσίβια λέμβο. Νωρίτερα πύραυλος έπλη-
ξε φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαγκλαντές
στο ουκρανικό λιμάνι Όλβια, επίσης στη
Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκο-
τωθεί μέλος του πληρώματος.

Βλέποντας τη σθεναρή ουκρανική αντί-
σταση, δυτικοί αναλυτές που μίλησαν στο

BBC εκτιμούν ότι ο Πούτιν δεν έχει πραγ-
ματική στρατηγική εξόδου από την Ουκρα-
νία, αν και λένε ότι είναι απίθανο να παρα-
δεχτεί στην παρούσα φάση πως δεν απέ-
δωσαν οι αρχικοί σχεδιασμοί του να κατα-
λάβει τη χώρα με έναν πόλεμο-αστραπή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοί-
νωσε την Τετάρτη ότι 458 Ρώσοι στρατιώ-
τες είναι νεκροί και 1.597 έχουν τραυματι-
στεί στην Ουκρανία. Τα Ηνωμένα Έθνη
ανακοίνωσαν ότι έχουν επιβεβαιώσει τον
θάνατο τουλάχιστον 250 αμάχων στην
πρώτη εβδομάδα του πολέμου, αν και εί-

ναι βέβαιο ότι οι νεκροί στις πόλεις, ανά-
μεσά τους και παιδιά, είναι κατά πολύ πε-
ρισσότεροι.
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«Μανούλα, μην
κλαις, είμαι καλά!»
«Μανούλα, μην κλαις, έφτασα, εί-
μαι καλά!», λέει ένα από τα ασυνό-
δευτα παιδιά που πέρασαν χθες με
πούλμαν τα σύνορα με την Πολω-
νία. Η μητέρα του το παίρνει κλαί-
γοντας και το κρατάει σφιχτά στην
αγκαλιά της, σε άλλη μία από τις
αμέτρητες ιστορίες ανθρώπων που
αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυ-
γες για να σωθούν από τη φρίκη του
πολέμου. «Μέσα σε μόλις επτά μέ-
ρες γίναμε μάρτυρες της εξόδου
ενός εκατομμυρίου ανθρώπων από
την Ουκρανία σε γειτονικές χώ-
ρες», λέει ο ΟΗΕ, εκτιμώντας ότι το
κύμα των προσφύγων μπορεί να
φτάσει τους 4 εκατομμύρια ανθρώ-
πους, καθώς ο ρωσικός στρατός
χτυπάει πια μεγάλες ουκρανικές
πόλεις.

Σφίγγει ο κλοιός
πολιορκίας σε
Κίεβο, Χάρκοβο

Οι Ρώσοι καταστρέφουν
κρίσιμες υποδομές -
Τελειώνουν τα φάρμακα και
τα τρόφιμα για τους πολίτες
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Ο
πόλεμος συνεχίζεται μετά τις
συνομιλίες που είχαν χθες αν-
τιπροσωπείες από τη Ρωσία και
την Ουκρανία. Τα δύο εμπόλεμα

μέρη συμφώνησαν μόνο για έναν τρίτο
γύρο διαπραγματεύσεων και για το άνοιγ-
μα ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους
αμάχους.

Στη συνάντηση των εκπροσώπων Μό-
σχας και Κιέβου, στα σύνορα Λευκορω-
σίας - Πολωνίας, οι Ουκρανοί ζήτησαν
άμεση κατάπαυση του πυρός, ανακωχή
και το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων
για την εκκένωση αμάχων από κατεστραμ-
μένα ή συνεχώς βομβαρδιζόμενα χωριά
και πόλεις - το μόνο που έγινε δεκτό από
τους Ρώσους.

Να μιλήσει απευθείας με τον Πούτιν ζήτη-
σε αμέσως μετά ο Ουκρανός πρόεδρος στη
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Πρέ-
πει να μιλήσω μαζί του, γιατί μόνο έτσι θα
σταματήσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο
Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Κάθισε μαζί μου για
διαπραγματεύσεις. Δεν δαγκώνω, τι φοβά-
σαι;», είπε απευθυνόμενος στον Ρώσο πρό-
εδρο, καταλήγοντας ότι «κάθε λέξη είναι ση-
μαντικότερη από μια σφαίρα».

«Μιλήσαμε γιατί δεν έχουμε να χάσουμε
τίποτα εκτός από την ελευθερία μας», είπε ο
Ζελένσκι πριν από τις διαπραγματεύσεις.
«Δεν θα παραδοθώ ποτέ», επανέλαβε, τονί-
ζοντας μάλιστα ότι «αν η Ρωσία πάρει την

Ουκρανία, θα κυνηγήσει τις χώρες της Βαλ-
τικής», που είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Μακρόν: «Έρχονται τα χειρότερα»
Ένα δυσοίωνο μήνυμα έστειλε νωρίτερα ο

Εμανουέλ Μακρόν. «Έρχονται τα χειρότερα
για την Ουκρανία», είπε ο Γάλλος πρόεδρος
έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον
Βλαντίμιρ Πούτιν. «Λέτε ψέματα και θα το
πληρώσετε ακριβά», φέρεται να τόνισε ο
Μακρόν στον «τσάρο» του Κρεμλίνου. Ο Μα-
κρόν δήλωσε χθες ότι «η δημοκρατία και η
ελευθερία δεν είναι πλέον δεδομένες»,
υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ «που έδειξε εντυ-

πωσιακή ενότητα θα πρέπει να απεξαρτηθεί
από το ρωσικό φυσικό αέριο και να αναβαθ-
μίσει την άμυνά της». Με tweets γραμμένα
στα ουκρανικά εξέφρασε επίσης τη στήριξη
της Γαλλίας στον ουκρανικό λαό, ενώ χαρα-
κτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι
«σύμβολο τιμής, θάρρους και ελευθερίας».

«Μόνο ναζιστές πολεμούν έτσι»
Μιλώντας σε υψηλούς τόνους και χθες, ο

Πούτιν κατηγόρησε τους Ουκρανούς για υπε-
ρεθνικιστική προπαγάνδα, λέγοντας ότι εμπο-
δίζουν τους αμάχους να φύγουν από τις εμπό-
λεμες περιοχές. «Μόνο ναζιστές πολεμούν

έτσι», είπε, ενώ υποστήριξε πως «οι Ουκρανοί
πυροβολούν με ελεύθερους σκοπευτές
όσους επιχειρούν να απομακρυνθούν». «Η ει-
δική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας
προχωρά βάσει σχεδίου», τόνισε ο Βλαντίμιρ
Πούτιν. «Δίνουμε μάχη κατά απειλών που
συμπεριλαμβάνουν πυρηνικά όπλα», πρό-
σθεσε. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν εί-
πε στον Μακρόν ότι «κανείς δεν θα μας απει-
λήσει» και ότι «οι στόχοι της στρατιωτικής
επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία θα
υλοποιηθούν». Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερι-
κών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε το Κίεβο
ότι «λαμβάνει εντολές από την Ουάσιγκτον».
Συνέκρινε τις ΗΠΑ με τον Ναπολέοντα και τον
Χίτλερ, λέγοντας ότι «πίσω στις μέρες εκείνες
είχαν και εκείνοι στόχο να υποτάξουν την Ευ-
ρώπη. Τώρα το κάνουν οι Αμερικανοί». Πρό-
σθεσε πάντως ότι «ο πυρηνικός πόλεμος δεν
είναι στο μυαλό των Ρώσων». 

Ο Ζελένσκι καλεί τον Ρώσο
πρόεδρο σε απευθείας
διαπραγματεύσεις - 
Στο άνοιγμα διόδου μόνο 
για αμάχους συμφώνησαν 
οι δύο πλευρές

Σύνοδος της ΕΕ για την Ουκρανία
Οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν το αίτημα ένταξης της Ουκρανίας όταν συγκεν-
τρωθούν στο Παρίσι την ερχόμενη Πέμπτη για μια άτυπη Σύνοδο Κορυφής. Σύμ-
φωνα με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για «τον
χρόνο ή τις συνθήκες», με τις θέσεις να διαφέρουν, επί του παρόντος, μεταξύ
των 27 κρατών-μελών.  Η Γεωργία και η Μολδαβία, χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, ανα-
μένεται επίσης να υποβάλουν επίσημες αιτήσεις ένταξης «μέχρι το τέλος της
εβδομάδας», όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ.
Νέες κυρώσεις σε βάρος Ρωσίας και Λευκορωσίας ανακοίνωσε ο Λευκός Οί-
κος, θέτοντας αυτήν τη φορά στο στόχαστρο τον ρωσικό αμυντικό τομέα, πλου-
τοπαραγωγικές πηγές και αεροπορικές εταιρείες.
Οι ΗΠΑ ανέβαλαν πάντως τη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, ρί-
χνοντας τους τόνους στη στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία μετά την ανα-
κοίνωση του Κρεμλίνου ότι έχει θέσει σε υψηλή ετοιμότητα πυρηνικά όπλα. 

«Πούτιν, έλα να μιλήσουμε, 
δεν δαγκώνω, μη φοβάσαι»
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Εγκαταλείποντας
τη φλεγόμενη

Μαριούπολη

Συντονισμένη επιχείρηση εκκένωσης με την κωδική ονομασία «Νόστος»
Η δραματική επιχείρηση εκκένωσης των Ελλήνων από την

περιοχή της Μαριούπολης, με την κωδική ονομασία «Νόστος
3», συνεχίζεται με προορισμό σε πρώτη φάση την ασφάλεια. 

Το κομβόι των αυτοκινήτων με επικεφαλής τον πρέσβη
Φραγκίσκο Κωστελλένο έφυγε χθες το πρωί από την πόλη
Ζαπορίζια, που βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοδυ-
τικά της Μαριούπολης και κατευθύνεται δυτικά.

Η εν λόγω επιχείρηση διοργανώθηκε, υπό ιδιαίτερα δυ-
σμενείς συνθήκες, οι οποίες άλλαζαν συνεχώς, από το Γενι-
κό Προξενείο Μαριούπολης, στο οποίο έχει παραμείνει ο γε-
νικός πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρόκειται επί της
ουσίας για τη συνέχεια της επιχείρησης «Νόστος 2», την
οποία διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο Οδησσού υπό τον
συντονισμό του γενικού προξένου Δημήτρη Δόχτση πριν από
λίγες ημέρες. Επίσης, συγκρατείται η επιχείρηση «Νόστος 1»
για την εκκένωση πολιτών Ελλάδας και Κύπρου από το Κίε-
βο, η οποία έγινε σε στενό συντονισμό μεταξύ των υπουργεί-
ων Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου. 

Στο πλαίσιο αυτό συγκρατείται ιδιαίτερα ο ρόλος που δια-

δραμάτισε η επιτετραμμένη της Κύπρου στο Κίεβο Λίνα Θε-
μιστοκλέους. Τον γενικό συντονισμό των επιχειρήσεων έχει
αναλάβει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερι-
κών Θεμιστοκλής Δεμίρης. 

Τα Γενικά Προξενεία Μαριούπολης και Οδησσού, καθώς
και η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτε-
ρικών βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους υπόλοιπους Έλ-

ληνες πολίτες που βρίσκονται ακόμα στην Ουκρανία, συμπε-
ριλαμβανομένων των Ελλήνων ναυτικών. 

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η μεγάλη πλειοψηφία
της ομογένειας στην Ουκρανία έχει επιλέξει να παραμείνει
στη χώρα.  Σε συναγερμό βρίσκονται και οι πρεσβευτικές
Αρχές της χώρας στο Βουκουρέστι, όπου η πρέσβης με πα-
ράλληλη διαπίστευση στη Μολδαβία, Σοφία Γραμματά, σε
συντονισμό με την Ελληνική Κοινότητα Ρουμανίας παρέχει
συνεχή αρωγή στους Έλληνες που φτάνουν στη Μολδαβία
από την Ουκρανία.  Στο πλαίσιο αυτό ναυλώθηκε από το
υπουργείο Εξωτερικών ειδική πτήση πριν από λίγες ημέρες,
προκειμένου να μεταφερθούν αεροπορικά από το Βουκου-
ρέστι οι πολίτες που ήρθαν από Κίεβο και Οδησσό. 

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας βρίσκεται από την
αρχή της ρωσικής εισβολής σε διαρκή επαφή με τις ελληνι-
κές Αρχές στην Ουκρανία και τη Ρουμανία και έχει εκφράσει
την ευγνωμοσύνη του προς τους διπλωματικούς κ.κ. Κω-
στελλένο, Δόχτση και Ανδρουλάκη για το δύσκολο έργο που
επιτελούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η
δεύτερη μέρα του μεγάλου ταξι-
διού από τη Μαριούπολη προς
τη Ρουμανία ξεκίνησε με ένα
μούδιασμα. Έναν κόμπο στον

λαιμό. Οι πληροφορίες που φτάνουν στα
αυτιά μας μιλούν για ολοκληρωτική κατα-
στροφή. Μια εκατόμβη νεκρών, μεταξύ των
οποίων άμαχοι και γυναικόπαιδα.

Η πόλη βομβαρδίστηκε με μανία. Όλμοι
και ρουκέτες χτύπησαν ξανά την ανατολική
πλευρά της, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια
έγιναν επιχειρήσεις με άρματα μάχης και
τεθωρακισμένα. Χτυπήθηκαν δίκτυα και
υποδομές, γέφυρες αλλά και ο σιδηροδρο-

μικός σταθμός της πόλης. Η Μαριούπολη
είναι και πάλι στο σκοτάδι, χωρίς ρεύμα,
επικοινωνίες και νερό. Το ελληνικό κομβόι
διανυκτέρευσε με ασφάλεια στη Ζαπορί-
ζια, ωστόσο η σκέψη όλων είναι στις οικο-
γένειες και τους συγγενείς που άφησαν
στη μαρτυρική Μαριούπολη και τα χωριά
της ομογένειας.

Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο. Η «απόδρα-
ση» από τη Μαριούπολη έγινε λίγες ώρες
προτού η πόλη βρεθεί στη δίνη του πολέ-
μου. Στην πορεία μας προς τη Ζαπορίζια,
όμως, έπρεπε να περάσουμε μέσα από το
μέτωπο του πολέμου. Ένας ρωσικός ουλα-

μός αρμάτων μάχης, η εμπροσθοφυλακή
των ρωσικών δυνάμεων εισβολής με κα-
τεύθυνση τη Μαριούπολη, βρέθηκε στον
δρόμο μας μόλις έξι χιλιόμετρα από την
αρχή του ταξιδιού μας. Η συνάντηση με τον
ρωσικό στρατό ήταν μια επικίνδυνη εμπει-
ρία. 

Στραμμένα πάνω μας
Οι κάννες δύο αρμάτων και ενός τεθω-

ρακισμένου καθώς και τα τυφέκια τριάντα
στρατιωτών ήταν στραμμένα πάνω μας για
ορισμένα λεπτά που έμοιαζαν με αιώνες.

Τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα στη συ-

νέχεια, όταν βρεθήκαμε εν μέσω διασταυ-
ρούμενων πυρών σε έναν επαρχιακό δρό-
μο, με τις σφαίρες ενός αυτόματου όπλου
να χτυπούν ένα από τα αυτοκίνητα της πομ-
πής. Με πολλά βάσανα και λιγοστή βενζίνη,
το κομβόι έφτασε στη Ζαπορίζια. Μέχρι τα
σύνορα θα πρέπει να καλύψουμε ακόμη χί-
λια χιλιόμετρα και να περάσουμε ξανά από
αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ευχή όλων, να
φτάσουμε με ασφάλεια στα σύνορα. Η σκέ-
ψη μας, όμως, είναι σε όσους έμειναν πίσω
και δοκιμάζονται. Προσπαθούμε ακόμα να
επικοινωνήσουμε μαζί τους και προσευχό-
μαστε να είναι ζωντανοί.

stavros.ion@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Σταύρος Ιωαννίδης

Τραγικές εικόνες πόνου και καταστροφής 
στον δύσκολο δρόμο προς τα σύνορα
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Α
νθρωποκυνηγητό για τον εντο-
πισμό και τη σύλληψη του «μα-
κελάρη της Ανδραβίδας», του
ανθρώπου που ξεκλήρισε μια

οικογένεια -ανάμεσά τους και δύο μωρά-,
έχει εξαπολύσει η Αστυνομική Διεύθυνση
Ηλείας, στις έρευνες της οποίας συνδρά-
μει και κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Αν-
θρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει
ταυτοποιήσει τον βασικό ύποπτο για το
απίστευτης αγριότητας έγκλημα με θύμα-
τα τον 32χρονο Αρμάντο, την 37χρονη Μα-
ρία και τα παιδιά τους ηλικίας 2 και 3 ετών.
Μια τετραπλή δολοφονία που φέρεται να
τελέστηκε για το χρέος κάποιων ενοικίων
προς το άτομο που αναζητείται σε Ηλεία,
Αχαΐα και Αττική. Ο λόγος για έναν 57χρο-
νο Έλληνα, ο οποίος είναι -όπως αναφέ-
ρουν οι ίδιες πηγές- ο ιδιοκτήτης του σπι-
τιού όπου διέμενε η οικογένεια. Ήδη από
το βράδυ της Τετάρτης -όταν και αποκλεί-
στηκαν τα άλλα ενδεχόμενα- η αστυνομία

πήγε στο σπίτι του συγκεκριμένου ατόμου,
όμως δεν το βρήκε εκεί. Τον αναζητεί ακό-
μη η οικογένειά του, αλλά δεν έχει δώσει
σημείο ζωής, κάτι που «δένει» το σενάριο
να είναι αυτός ο δράστης της στυγερής τε-
τραπλής δολοφονίας. 

Ο 57χρονος που αναζητείται από την
ΕΛΑΣ χαρακτηρίζεται σκληρός και βίαιος
από όσους τον γνωρίζουν, ενώ κατά το πα-
ρελθόν είχε προκαλέσει αρκετές εντάσεις
τόσο απέναντι στην οικογένεια που δολο-
φονήθηκε όσο και σε όποιον διαφωνούσε
μαζί του. Από τους γείτονες του ζευγαριού
προκύπτει ότι το ζευγάρι τον τελευταίο
καιρό αντιμετώπιζε σημαντικά οικονομικά
προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην πλη-
ρώνει τα ενοίκια για το σπίτι που είχε μι-

σθώσει. Κάτι που φαίνεται να αποτελούσε
αφορμή για καβγάδες με τον 57χρονο,
ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει
(σ.σ. εάν όντως αυτό έχει συμβεί) ότι θα
έφτανε στο σημείο να ξεκληρίσει μια ολό-
κληρη οικογένεια. Στην Ασφάλεια Ηλείας
έχουν καταθέσει ήδη αρκετά άτομα που
γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα, «δεί-
χνοντας» προς την πλευρά του συγκεκρι-
μένου ατόμου. Μόνο από τύχη γλίτωσε ο
11χρονος γιος της Μαρίας από τον πρώτο
της γάμο, καθώς εκείνη την ώρα έλειπε
από το σπίτι.

Εκτέλεσε τους γονείς 
και έπνιξε τα παιδιά - Βασικός
ύποπτος θεωρείται 
ο σπιτονοικοκύρης τους, 
στον οποίο χρωστούσαν νοίκια

Ανθρωποκυνηγητό 
για τον «μακελάρη 
της Ανδραβίδας»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

O 11χρονος είδε
νεκρή όλη
την οικογένεια

Δεν χωρά ανθρώπου νους όσα

συνέβησαν νωρίς το βράδυ της Τε-

τάρτης σε μια ήσυχη γειτονιά της

Ανδραβίδας, όταν ένα 11χρονο αγόρι

επέστρεψε σπίτι του και αντίκρισε

νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος

τη μητέρα του, τον πατριό του, αλλά

και τα δύο αδερφάκια του. Σε κατά-

σταση σοκ το παιδί, πήρε στην αγκα-

λιά του το μωρό της οικογένειας -εί-

χε γεννηθεί τον Αύγουστο του 2020-

και βγήκε κλαίγοντας στον δρόμο

ζητώντας βοήθεια. Οι γείτονες βγή-

καν από τα σπίτια τους να βοηθή-

σουν, ωστόσο, ήταν πολύ αργά. Ο

32χρονος Αρμάντο και η 37χρονη

σύζυγός του Μαρία είχαν δολοφο-

νηθεί εν ψυχρώ με πιστόλι των

9mm, ενώ ο «μακελάρης της Αν-

δραβίδας» φρόντισε να πνίξει με τα

ίδια του τα χέρια τα δύο μικρότερα

παιδιά της οικογένειας (σ.σ. 3 ετών ο

Αλί, 2 ετών ο Έντι). 

Στη συνέχεια, θέλοντας προφα-

νώς να απομακρύνει τις σορούς για

να... καλύψει τα ίχνη του, φόρτωσε

τα θύματά του -εκτός από το βρέ-

φος- σε ένα τρέιλερ. Κάτι όμως τον

κινητοποίησε και δεν πρόλαβε να

ολοκληρώσει το «σκηνικό» που είχε

σκεφτεί, για αυτό και τράπηκε σε

φυγή. Όταν έφτασε στο σημείο η

αστυνομία, εξετάστηκε το ενδεχό-

μενο ο 32χρονος να είχε σκοτώσει

την οικογένειά του και να αυτοκτό-

νησε (σ.σ. η μία από τις σφαίρες που

είχε δεχτεί ήταν στον κρόταφο),

ωστόσο, αποκλείστηκε αμέσως, κα-

θώς δεν εντοπίστηκε όπλο και τίπο-

τα άλλο δεν «έδειχνε» προς τα εκεί.

Αμέσως μετά η ΕΛΑΣ αναζήτησε τον

πρώην σύζυγο της 37χρονης, ο

οποίος διαμένει στο Λουτράκι, όμως

ούτε το συγκεκριμένο πρόσωπο εί-

χε εμπλοκή, καθώς τέθηκε αμέσως

στη διάθεση των Αρχών και είχε

ισχυρό άλλοθι.

Ο 11χρονος βρίσκεται πλέον μαζί

με τον βιολογικό του πατέρα, ενώ

παρακολουθείται από παιδοψυχο-

λόγο της ΕΛΑΣ, όντας ακόμη σε κα-

τάσταση σοκ. 
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Της Σοφίας Σπίγγου

Ε
πί περίπου τέσσερις ώρες κατέ-
θετε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστή-
ριο της Αθήνας ο πρώτος μάρτυ-
ρας που έχει καταγγείλει τον βια-

σμό του σε ηλικία 16 ετών από τον Δημήτρη
Λιγνάδη. Ο κατηγορούμενος σκηνοθέτης
άκουσε ολόκληρη την κατάθεση κοιτάζον-
τας τον μάρτυρα, ενώ δεν είχε κανέναν στο
πλευρό του, αφού ο αδελφός του και φιλι-
κά του πρόσωπα είναι μάρτυρες στην υπό-
θεση και δεν μπορούν να βρίσκονται στη
δικαστική αίθουσα. 

Ο νεαρός άνδρας περιέγραψε στο δικα-
στήριο έναν εφιάλτη τον οποίο προσπαθού-
σε να απωθήσει από το μυαλό του όλα αυτά
τα χρόνια, μέχρι τη στιγμή που διάβασε τη
συνέντευξη του Βασίλη Κυπαρισσόπουλου,
στην οποία έκανε λόγο για βιασμό του από
τον σκηνοθέτη. Μπορεί εκείνη η υπόθεση
να ήταν νομικά «νεκρή», αλλά ο μάρτυρας
κινητοποιήθηκε και αποφάσισε να καταγ-
γείλει -όπως είπε- όσα ο ίδιος βίωσε. «Ο
κατηγορούμενος με χειρίστηκε, με εκμε-
ταλλεύτηκε. Εκμεταλλεύτηκε την αθωότητά
μου σε αυτή την ηλικία που δεν είχα εμπει-
ρίες από τίποτα. Ήμουν το κατάλληλο θύμα.
Μου πήρε πολλά χρόνια να το διαχειριστώ
μόνος αυτό το πράγμα. Επηρέασε τη φύση
μου, άρχισα να νιώθω ενοχή, ότι εγώ έκανα
κάτι λάθος», είπε στο δικαστήριο. 

Η πρώτη γνωριμία 
Η κατάθεση ξεκίνησε από τη γνωριμία

του με τον σκηνοθέτη μέσω Facebook, την
οποία επεδίωξε το ίδιο το θύμα, αφού -
όπως ανέφερε- ήθελε να ασχοληθεί με τον
καλλιτεχνικό χώρο. Αναφερόμενος στη νύ-
χτα του καταγγελλόμενου βιασμού του, πε-
ριέγραψε: «Μπήκα στο σαλόνι, μου πρό-
σφερε κάτι να φάω και μου είπε ότι “ήρθε η
ώρα να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα προ-
χωρήσουμε και πότε θα πάμε στον Ρουβά”.
(…) Ήπια το ποτό, έκανα και το τσιγάρο. Αυ-
τή τη φορά όμως ήταν πολύ πιο διαφορετι-
κό από άλλες φορές. Ένιωθα σαν ταχυπαλ-
μίες, ότι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω

μου. Ο κατηγορούμενος γδύθηκε τελείως,
εγώ εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να ση-
κώσω ούτε χέρι ούτε πόδι». Κατόπιν περιέ-
γραψε πώς στη συνέχεια ο σκηνοθέτης τον
κακοποίησε σεξουαλικά και τον βίασε.

«Έχασα τις αισθήσεις μου. Ξύπνησα την
επόμενη ημέρα, με κάτω το παντελόνι και
το εσώρουχό μου. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα
πολύ φόβο. Ντύθηκα πολύ γρήγορα, δεν
τον είδα στο σαλόνι και άνοιξα την πόρτα
και έφυγα. Δεν είπα σε κανέναν τίποτα. Θυ-

μόμουν τα τελευταία λεπτά πριν λιποθυμή-
σω, αλλά ήξερα ότι ο κατηγορούμενος με
είχε βιάσει», υποστήριξε ο μάρτυρας και
συμπλήρωσε ότι ένιωσε φοβισμένος και
δεν ήξερε με ποιον τρόπο να αντιδράσει. 

Ο φόβος και η ντροπή
Ακολούθησε βροχή ερωτήσεων από την

πρόεδρο και τον εισαγγελέα της έδρας,
προκειμένου να φωτίσουν κάθε πτυχή της
υπόθεσης. 

Πρόεδρος: Στους φίλους σας γιατί δεν το εί-
πατε;

Μάρτυρας: Ένιωθα ντροπή, δεν μπορούσα
τότε. 

Πρόεδρος: Τώρα που έχουν περάσει χρό-
νια, τι σκέφτεστε;

Μάρτυρας: Με εκμεταλλεύτηκε, μου ’δωσε
το μικρό ψαράκι για να με τραβήξει έξω.
Εγώ ήμουν σαφής με τον κατηγορούμε-
νο, του είχα πει δεν είμαι ομοφυλόφιλος. 

Πρόεδρος: Έδειχνε ότι δεν είχε καταλάβει
αυτό που του είχατε πει. Δεν σας φόβισε
αυτό;

Μάρτυρας: Δεν σκέφτηκα ότι θα με βιάσει,
ένα όχι είναι ένα όχι. Δεν ήξερα ότι θα
μπορούσε ένας άνθρωπος να κάνει κάτι
τέτοιο σε ένα παιδί.

Εισαγγελέας: Δείξατε την αποστροφή σας;
Μάρτυρας: Προσπάθησα να γυρίσω και άρ-

παξε δεύτερη φορά το κεφάλι μου.
Ήμουν αδύναμος και αυτός είχε τη δύνα-
μη και τον έλεγχο εκείνη την ώρα. Όλο
αυτό διήρκεσε δέκα λεπτά. Μετά έχασα
τις αισθήσεις μου.
Η εξέταση του μάρτυρα θα συνεχιστεί

και στη σημερινή συνεδρίαση, τόσο από
τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής όσο
και από τον συνήγορο υπεράσπισης του
σκηνοθέτη.

«Έχασα τις αισθήσεις μου
και εκείνος με βίασε…»

Συγκλονίζει η περιγραφή 
του πρώτου μάρτυρα για 
τις εφιαλτικές στιγμές που, 
όπως καταγγέλλει, πέρασε 
στα χέρια του Δημήτρη Λιγνάδη

Στην απόλυση επτά δικαστών για υπηρεσιακή ανεπάρκεια,
εξαιτίας των καθυστερήσεων στην έκδοση δικαστικών αποφά-
σεων, προχώρησε η Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
Αρχικά, είχαν παραπεμφθεί με το ερώτημα της οριστικής από-
λυσης εννέα πρωτοδίκες δικαστές, ενώ ήδη από το περασμένο
έτος η Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είχε αποπέμ-
ψει από το δικαστικό σώμα έξι ακόμη δικαστικούς λειτουργούς.
Με απόφαση του πειθαρχικού οργάνου απολύθηκαν τελικά
επτά δικαστές, για μία δικαστή κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνει
στο σώμα καθώς το θέμα των καθυστερήσεων ήταν παροδικό

και ήδη το μεγαλύτερο μέρος του έχει ξεπεραστεί, ενώ μια υπό-
θεση αναβλήθηκε για λόγους υγείας της ελεγχόμενης δικαστι-
κής λειτουργού.

Ανάμεσα στις υποθέσεις υπήρξε και περίπτωση γυναίκας δι-
καστικού λειτουργού σε Πρωτοδικείο της Πελοποννήσου, εναν-
τίον της οποίας η προϊσταμένη του Πρωτοδικείου αναγκάστηκε
να καταθέσει μήνυση για υπεξαγωγή δημοσίων εγγράφων, κα-
θώς δεν παρέδιδε τις δικογραφίες που είχε στα χέρια και της εί-
χαν αφαιρεθεί με πράξη της προϊσταμένης, λόγω των μεγάλων
καθυστερήσεων που είχε. Σ.Σ.

Απολύθηκαν 7 δικαστές που καθυστερούσαν να εκδώσουν αποφάσεις
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της Εύης Πανταζοπούλου

Π
ρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση αποκτούν οι πιστο-
ποιημένοι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και
ΙΕΚ, στο πλαίσιο της αναβάθμι-

σης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
της προσπάθειας που καταβάλλεται ώστε
να προσελκύσει τους νέους. Όπως προ-
βλέπεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2022-
2024 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση, καθιερώνεται σύστημα δι-
οίκησης ποιότητας που αφορά το πλαίσιο
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις
εισροές που περιλαμβάνουν το διδακτικό
υλικό, τα προγράμματα και τους εκπαι-
δευτικούς, τις διαδικασίες που περιλαμ-
βάνουν τις διδακτικές μεθόδους και την
εφαρμογή τους και τις εκροές που αφο-
ρούν τα μαθησιακά αποτελέσματα στα
πρότυπα των ΕΠΑΛ.

Επιπλέον, το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη
Μαθητείας θα μπορεί να υλοποιείται με εξ
αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη ή και
ασύγχρονη) ή μεικτή και σε φορείς υποδο-
χής και παραγωγικές μονάδες που
εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ καθιερώνεται η δυνατότητα
πρόσβασης πιστοποιημένων αποφοίτων
Μαθητείας ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων.

Εξ αποστάσεως κατάρτιση
Στο Σχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η

υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως προ-
βλέπονται και η εξ αποστάσεως κατάρτι-
ση, η Ίδρυση Πειραματικών και Θεματι-
κών ΙΕΚ και η λειτουργία ξενόγλωσσων
Τμημάτων για αλλοδαπούς με δίδακτρα
και Τμημάτων με τη χρήση της αγγλικής
γλώσσας στην κατάρτιση και στις εξετά-
σεις πιστοποίησης, η λειτουργία των οποί-
ων αποτελεί άνοιγμα στις βαλκανικές χώ-
ρες και τις χώρες της Μεσογείου.

Επιπλέον οι καταρτιζόμενοι στα ΙΕΚ θα
έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν
μέρος της θεωρητικής ή και της εργαστη-
ριακής κατάρτισής τους σε φορείς υποδο-
χής που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα υπάρχει
αξιολόγηση των ΙΕΚ ως προς τη λειτουρ-
γία τους με κριτήρια, όπως ο βαθμός επι-
τυχίας των αποφοίτων τους στις διαδικα-
σίες πιστοποίησης, η απορρόφηση των
αποφοίτων από την αγορά εργασίας και ο
βαθμός ικανοποίησης των καταρτιζόμε-
νων και των εκπαιδευτών σε ετήσια βάση. 

Οι τρεις στόχοι της ΕΕ
Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των ΙΕΚ θα

έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση μέσω εξετάσεων
που οργανώνονται από τα πανεπιστημιακά

τμήματα συναφούς επιστημονικού προ-
σανατολισμού. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης που έχει
καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τρεις
είναι οι κύριοι στόχοι που πρέπει να επι-
τευχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως
το 2030: τουλάχιστον το 78% των ατόμων
ηλικίας από 20 έως 64 ετών να εργάζεται,
τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων να
συμμετέχει σε κατάρτιση κάθε χρόνο και
ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15
εκατ. Σήμερα στη χώρα μας φοιτούν

104.000 μαθητές σε Ημερήσια και Εσπε-
ρινά ΕΠΑΛ, αριθμός αυξημένος κατά 24%
συγκριτικά με τη σχολική χρονιά 2017-
018, και 34.000 καταρτιζόμενοι σε δημό-
σια ΙΕΚ. 

Δεν πρόκειται να υπάρξει φέτος καμία
αλλαγή στο μηχανογραφικό δελτίο

Δεν θα υπάρξουν αλλαγές φέτος στη σύσταση του μηχανογραφικού δελτίου, καθώς, όπως
ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, στη Σύνοδο των Πρυτάνεων οι καταργήσεις
και συγχωνεύσεις τμημάτων που θα αποφασιστούν θα εφαρμοστούν από την επόμενη χρονιά
σχολική χρονιά. Οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων ενημερώθηκαν για την πρόθεση του υπουργείου
να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη και επιφυλάχθηκαν να καταλήξουν
σε προτάσεις, αφού συνεδριάσουν οι Σύγκλητοι. Παράλληλα, εξέφρασαν την ανησυχία τους για
το μέλλον του προσωπικού και των φοιτητών των τμημάτων που θα επηρεαστούν, ενώ η υπουρ-
γός απάντησε ότι θα ληφθεί ειδική μέριμνα. Επεσήμαναν ακόμη ότι η σύνδεση της χρηματοδό-
τησης με την επίδοση των πανεπιστημίων απαιτεί περαιτέρω διαβούλευση. 

Πειραματικά Σχολεία: Με κλήρωση 
η επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν

Με κλήρωση, ως είθισται, θα επιλεγούν οι μαθητές που θα φοιτήσουν στα Πειραματικά Σχο-
λεία, ενώ το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι για νήπια που φέτος φοιτούν σε Πειραματικό
Νηπιαγωγείο, συνδεδεμένο με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, και για μαθητές της ΣΤ’ Δημοτι-
κού που φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό και επιθυμούν να φοιτήσουν στο συνδεδεμένο Πειρα-
ματικό Γυμνάσιο η εισαγωγή γίνεται χωρίς κλήρωση. Οι διαδικασίες κλήρωσης αφορούν τη συμ-
πλήρωση κενών θέσεων. Η επιλογή ́ για την εισαγωγή ́στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία γίνεται απο-
κλειστικά με ηλεκτρονική κλήρωση και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω του gov.gr. Οι
γονείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε ένα μόνο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ανεξάρτητα
από τη διεύθυνση κατοικίας τους και τα όρια της σχολικής περιφέρειας της μονάδας. 

Tι προβλέπει το Στρατηγικό 
Σχέδιο του υπουργείου Παιδείας
για την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση 

Έτσι θα αναβαθμιστούν
οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ - ΙΕΚ
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Η πανδημία υποχωρεί και η εμβολιαστική κάλυψη αυξά-
νεται σε πολλά κράτη. Όμως, η ιστορία έχει δείξει πως δια-
χρονικά την περίοδο των πολέμων, επειδή καταρρέουν τα
συστήματα υγείας, σταματάει ο εμβολιασμός και μεγάλοι
πληθυσμοί μετακινούνται σε άλλες χώρες, ενώ παρατη-
ρούνται νέες εξάρσεις ιών και επανεμφάνιση ασθενειών
που είχαν εκλείψει. 

Με νέα τους ανακοίνωση καθηγητές του ΕΚΠΑ, ανάμεσά
τους και ο πρύτανης Θάνος Δημόπουλος, αναφέρουν πως
οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι ελλείψεις και ο
πόλεμος αποτελούν έναν «τοξικό» συνδυασμό για την

Covid-19 στην Ουκρανία. Ο πόλεμος μπορεί να οδηγήσει
σε αύξηση των κρουσμάτων Covid-19 λόγω του συνδυα-
σμού του χαμηλού ποσοστού εμβολιασμού και του συνω-
στισμού των πολιτών για να εξέλθουν από τη χώρα. Όσοι
νοσήσουν βαρύτερα σε πόλεις που βρίσκονται σε πολιορ-
κία θα παραπεμφθούν αναγκαστικά σε νοσοκομεία κατά-
μεστα από τραυματίες και με περιορισμένες προμήθειες.
Εκεί θα υπάρξει ο θλιβερός συνδυασμός ασθενών με
Covid-19 και τραυματιών πολέμου. 

Επίσης, είναι δυσχερής η μεταφορά οξυγόνου σε περιό-
δους πολέμου, ενώ ήδη το απόθεμα οξυγόνου στην Ουκρα-

νία αρχίζει να μειώνεται σημαντικά. Η κοσμοσυρροή χωρίς
μάσκα σε υπόγειους σιδηροδρόμους και μέσα μεταφοράς
μαζί με το ποσοστό του εμβολιασμού της Ουκρανίας, που
ήταν στο 35% πριν από την έναρξη του πολέμου, θα αυξήσει
τον αριθμό νέων κρουσμάτων και των γειτονικών τους χω-
ρών, ακόμη και αν είχαν υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, αφού
θα δεχτούν ανεμβολίαστους πρόσφυγες. Ωστόσο, όπως το-
νίζεται και στην ανακοίνωση, η καλύτερη επιδημιολογική ει-
κόνα της Ευρώπης αλλά και η ηπιότερη μορφή του στελέ-
χους Όμικρον δεν μας επιτρέπουν να αφήσουμε τον φόβο
της πανδημίας να σταθεί εμπόδιο στην ανθρωπιά μας!

Κ
αταργείται στις 15 Μαρτίου η
υποχρέωση συμπλήρωσης της
φόρμας εντοπισμού PLF για
τους ξένους που επισκέπτονται

την Ελλάδα. Την ανακοίνωση έκανε ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο
οποίος τόνισε πως «η κατάργηση του PLF
απλοποιεί τη διαδικασία εισόδου για τους
ταξιδιώτες, μετακυλίοντας την έμφαση στον
έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Η υιοθέτηση των νέων υγειονομικών
πρωτοκόλλων για τις τουριστικές επιχειρή-
σεις φέρνει την Ελλάδα μπροστά από τον
ανταγωνισμό. Για ακόμη μια χρονιά είμα-
στε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επισκέ-
πτες μας με ασφάλεια». Επίσης, η Επιτρο-
πή εισηγήθηκε και την αύξηση της χωρητι-
κότητας των τουριστικών λεωφορείων από
85% σε 100% από το Σάββατο 5 Μαρτίου, με
τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας -φυσικός
αερισμός, χρήση μάσκας- να παραμένουν
ως έχουν.

Το σύνδρομο long Covid
Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

αναμένεται ανέμελο, αφού μαζί με τον
χαρταετό θα πετάξουμε και τη μάσκα. Οι
εμβολιασμένοι έπειτα από μήνες παίρ-

νουν μια μεγάλη ανάσα ελευθερίας, που
θα μεγαλώνει όσο θα πλησιάζουμε προς
το Πάσχα. Οι διασωληνωμένοι και οι εισα-
γωγές στο ΕΣΥ πέφτουν καθημερινά και
τα νοσοκομεία θα μπορούν σύντομα να
γυρίσουν στην παλιά τους λειτουργία.
Τα non Covid περιστατικά και οι
άλλες ασθένειες θα πάρουν
ξανά τον χώρο που τους
αναλογεί.

Δυστυχώς οι γιατροί
άλλων ειδικοτήτων δια-
πιστώνουν εδώ και καιρό
πως η πανδημία κράτησε
πολλούς ασθενείς άλλων νο-
σημάτων, όπως ογκολογικών,
μακριά από τα νοσοκομεία, με αποτέλε-
σμα να σημειώνονται παγκοσμίως αργο-
πορημένες διαγνώσεις σε σοβαρές
ασθένειες. Τώρα που οι εμβολιασμοί
σχεδόν ολοκληρώνονται και τα στοιχεία
για τη νόσο πληθαίνουν, οι ειδικοί μιλούν
με έμφαση για τα long Covid symptoms,
δηλαδή το χρόνιο αποτύπωμα του ιού
που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό παιδιά
και ενήλικες τόσο με σωματικά συμπτώ-
ματα όσο και με διαταραχές της ψυχικής
υγείας.

Σε αυτό το κλίμα θα έρθει η αργή προ-
σαρμογή μας στη νέα κανονικότητα, καθώς
κανείς δεν νιώθει το ίδιο με παλιά, ακόμη
και χωρίς τη μάσκα. Ο φόβος για το άγνω-
στο, οι καραντίνες, οι νέες μεταλλάξεις και
η αγωνία των δύο τελευταίων χρόνων μαζί

με την έκρηξη του πολέ-
μου δεν αφήνουν πολλά

περιθώρια για χαρά και εφη-
συχασμό.

Tι φοβούνται οι ειδικοί
Οι ειδικοί φοβούνται τυχόν τοπικές μι-

κροεξάρσεις του ιού σε πόλεις με παράδο-
ση στα καρναβάλια, όπου εκεί ίσως σημει-
ωθούν κάποιες παρατυπίες σε σχέση με
την τήρηση των μέτρων, έστω και των ατο-
μικών. Παρ’ όλα αυτά, εφόσον το «πράσινο
φως» για τη μη χρήση μάσκας σε εξωτερι-
κούς χώρους δόθηκε, οι νέοι τουλάχιστον,
ειδικά οι πλήρως εμβολιασμένοι, μπορούν
να νιώσουν πιο ελεύθεροι, πάντα με τη σύ-
σταση για τη χρήση της μάσκας όταν υπάρ-
χει συνωστισμός.

Οι ενημερώσεις της Πέμπτης και της Κα-
θαράς Δευτέρας στο υπουργείο Υγείας μα-
ταιώθηκαν, ωστόσο ακόμη υπάρχει παρα-
κολούθηση τόσο του εμβολιασμού όσο και

του ιού. Τα κρούσματα παραμένουν καθη-
μερινά υψηλά και οι θάνατοι ναι μεν μει-
ώνονται σε σχέση με τον προηγούμενο μή-
να, όμως ο αριθμός τους παραμένει ένα αγ-
κάθι! Χθες Πέμπτη πάντως ανακοινώθηκαν
15.783 νέα κρούσματα και 63 θάνατοι. Οι
διασωληνωμένοι είναι 393, οι 280 από αυ-
τούς ανεμβολίαστοι. 5.501 κρούσματα εν-
τοπίστηκαν στην Αττική και 1.509 Θεσσαλο-
νίκη. Στη χώρα υπάρχει πλήρης επικράτη-
ση της Όμικρον. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται να αυξήσει τα κρούσματα κορονοϊού

Τέλος το PLF για
όσους έρχονται
στην Ελλάδα

Απλουστεύεται η διαδικασία
εισόδου στη χώρα για τους
ταξιδιώτες - Αυξάνεται στο
100% η χωρητικότητα στα
τουριστικά λεωφορεία

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Μ
ετά την έναρξη του πολέμου
στην Ουκρανία, οι προκαθή-
μενοι των Ορθοδόξων Εκ-
κλησιών ο ένας μετά τον άλλο

ενώνουν τις φωνές και τις προσευχές
τους για την άμεση κατάπαυση του πυρός.
Η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία
αναδεικνύει και το γεγονός ότι δύο μεγά-
λες ορθόδοξες χώρες έχουν εμπλακεί σε
πολεμικές συγκρούσεις με άγνωστες συ-
νέπειες για όλο τον κόσμο.

Βαρθολομαίος: 
«Η σφοδρότερη σύγκρουση
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Πρώτος ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαίος εξέφρασε τη στήριξή του
στον λαό και την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Ουκρανίας και μιλώντας από τον ναό του
Αγίου Χαραλάμπους της κοινότητας Βε-
βεκίου τόνισε: «Στις παρούσες δυσμενείς
περιστάσεις, που η παγκόσμια κοινότητα
παρακολουθεί εμβρόντητη την πέραν κά-
θε έννοιας δικαίου και ηθικής πολεμική
επίθεση και απρόκλητη εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία, ένα ανεξάρτητο και
κυρίαρχο κράτος, ή μάλλον ακόμη περισ-
σότερο τώρα, τη στιγμή που εξελίσσεται
στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας, η σφο-
δρότερη σύγκρουση από την εποχή του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατευθύνουμε
την προσευχή μας στον Κύριο Ιησού, τον
Άρχοντα της ειρήνης, ζητώντας Του με
ζέση ψυχής, όπως “ισχύν τω λαώ αυτού
δώση” και όπως “ευλογήση τον λαόν αυ-
τού εν ειρήνη». 

Ο κ. Βαρθολομαίος συμπλήρωσε ακόμα
πως τα τελευταία εικοσιτετράωρα εκτυ-
λίσσεται μια τραγική ανθρωπιστική κατα-
στροφή στην Ουκρανία. «Ένας πόλεμος, ο
οποίος, όπως κάθε πόλεμος, είναι μια κα-
τάσταση αποτρόπαιη και καταδικαστέα.
Είναι η επικράτηση του παραλογισμού επί
της λογικής, του μίσους επί της αγάπης,
του σκότους επί του φωτός, του θανάτου
επί της ζωής». Ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης τις προηγούμενες μέρες είχε τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της

Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος
του περιέγραψε την κατάσταση στην Ου-
κρανία. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο κ.
Βαρθολομαίος διαβεβαίωσε τον Ουκρανό
πρόεδρο για την αλληλεγγύη της μητρός
Εκκλησίας και για τις συνεχείς προσευχές
του για την κατάπαυση του πυρός και του
άμεσου τερματισμού των πολεμικών συγ-
κρούσεων. Στη συνέχεια ο κ. Βαρθολομαί-
ος μετέβη στο προξενείο της Ουκρανίας,
όπου διαβίβασε στον γενικό πρόξενο κ.
Roman Nedilskyi και τους συνεργάτες
του την αμέριστη συμπάθεια, συμπαρά-
σταση και αλληλεγγύη της μητρός Εκκλη-
σίας προς την ουκρανική κοινότητα. 

Ιερώνυμος: 
«Να μπει τέλος 
σε αυτήν  τη φρίκη»

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος δήλωσε από την
πλευρά του συγκλονισμένος από την
πραγματικότητα του πολέμου και επικοι-
νώνησε τηλεφωνικά με τον πρέσβη της
Ουκρανίας στην Ελλάδα Σεργκέι Σουτέν-
κο. «Εύχομαι στον Ουκρανό πρέσβη να
σταματήσει αυτός ο πόλεμος τώρα και

προσεύχομαι για την ανάπαυση των ψυ-
χών των θυμάτων. Πρέπει να μπει τέλος σε
αυτήν τη φρίκη», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος.
Ο κ. Ιερώνυμος απέστειλε επίσης επιστο-
λή στον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης
Ουκρανίας Επιφάνιο, με την οποία αφενός
εκφράζει τη συμπαράσταση και συμπά-
θεια της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον
ευσεβή ορθόδοξο λαό της Ουκρανίας, ο
οποίος υποφέρει από την πολεμική επίθε-
ση των ρωσικών στρατευμάτων, και αφε-
τέρου δηλώνει την πρόθυμη αρωγή και
αλληλεγγύη της εν Ελλάδι Εκκλησίας σε
ανθρωπιστική βοήθεια που θα ζητηθεί εκ
μέρους της αδελφής Ορθοδόξου εν Ου-
κρανία Εκκλησίας.

Αλεξανδρείας Θεόδωρος: 
«Αιματοκυλιέται 
η γειτονιά μας»

Τη συμπαράστασή του και την ευχή του
για τον τερματισμό του πολέμου εκφράζει
σε μήνυμά του και ο Πατριάρχης Αλεξαν-
δρείας Θεόδωρος, ο οποίος μεταξύ των άλ-
λων τονίζει: «Με μεγάλη θλίψη παρακο-
λουθούμε τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρα-
νία εν έτει 2022, τα οποία μας ζωντανεύουν

τις φρικώδεις μνήμες από τη λαίλαπα του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αφού θρηνή-
σαμε τόσα θύματα από την επέλαση του
κορονοϊού, τώρα βλέπουμε μπροστά μας
τα νέα θύματα του παρανοϊκού πολέμου
στην Ουκρανία». Στο μήνυμά του ο κ. Θεό-
δωρος τονίζει ακόμα: «Ενώ ετοιμαζόμαστε
να εισέλθουμε στην αγία και μεγάλη Τεσ-
σαρακοστή, μια περίοδο μετάνοιας και πε-
ρισυλλογής, βλέπουμε δίπλα μας να αιμα-
τοκυλιέται η γειτονιά μας. Το πιο λυπηρό
είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν μεταξύ δύο
ομόδοξων, αδελφών κρατών». Στο μήνυμά
του ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας δεν παρα-
λείπει την αναφορά στην πρόσφατη επιθε-
τική ενέργεια του Πατριαρχείου Μόσχας να
ορίσει έξαρχο στα κανονικά εδάφη του Πα-
τριαρχείου Αλεξανδρείας τονίζοντας:
«Πρόσφατα γευτήκαμε παρόμοια επίθεση,
εκκλησιαστικής μορφής, στην πολυβασα-
νισμένη Αφρική, την ήπειρο που βρίσκεται
αναμφισβήτητα στην πνευματική δικαιο-
δοσία του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας και πάσης Αφρικής, που για δύο
χιλιάδες χρόνια αγωνίζεται για να κηρύξει
το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χρι-
στού».

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Με μία φωνή κατά του πολέμου

Οι προκαθήμενοι 
των Ορθοδόξων Εκκλησιών
προσεύχονται για την άμεση
κατάπαυση του πυρός



Άρτα

Ομόφωνο «ναι» για
την αξιοποίηση του «Ξενία»

Την αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου «Ξενία» και την προς
τούτο έγκριση της μελέτης ωρίμανσης του έργου ψήφισε το Δημο-
τικό Συμβούλιο Αρταίων, χαρακτηρίζοντας τη σχετική μελέτη εξαι-
ρετική. Η ψηφισθείσα μελέτη έχει ήδη εγκριθεί από το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Αναμένεται η έκδοση τευχών δη-
μοπράτησης, η δημοπράτηση και εντέλει η επαναλειτουργία του
«Ξενία», ενός εμβληματικού έργου για την ταυτότητα της Άρτας,
ενός χώρου σύμβολο για όλους τους Αρτινούς. Ο δήμαρχος Αρταί-
ων Χρήστος Τσιρογιάννης, ενημερώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο
για τις μελέτες, επισήμανε: «Διατηρούμε το αρχιτεκτονικό δημι-
ούργημα του Ζήβα και ύστερα από τριάντα χρόνια παραδίδουμε
κάστρο και “Ξενία” ανοιχτό για όλους του Αρτινούς». Η χρηματοδό-
τηση του έργου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Οι 27 δήμοι με μηδέν θανάτους 
από τον κορονοϊό

Σύμφωνα με στοιχεία από το Υποσύστημα Ληξιαρχείου του
Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών», που διαβίβασε
στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, σε 27 δή-
μους της χώρας δεν υπήρξε θάνατος από Covid-19. Οι εν λόγω δή-
μοι είναι οι: Αγαθονησίου, Αγίου Ευστρατίου, Αγκιστρίου, Αλοννή-
σου, Αμαρίου, Ανάφης, Αντιπάρου, Βριλησσίων, Γαύδου, Ελαφο-
νήσου, Ηρωικής Νήσου Κάσου, Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Κιμώ-
λου, Κύθνου, Μεγανησίου, Μεγίστης, Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου,
Σικίνου, Σκύρου, Σύμης, Τήλου, Τήνου, Φολεγάνδρου, Φούρνων
Κορσεών, Χάλκης.

Κατά πλειοψηφία και με θετική ψήφο των τριών μεγαλύτερων παρατάξεων αλλά

και άλλων μεμονωμένων συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο της πρωτεύουσας

ενέκρινε τις συμβάσεις του δήμου με ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Ερασιτέχνη Παναθη-

ναϊκό και ΑΕΠ Ελαιώνα. Με τη «Διπλή Ανάπλαση» υλοποιείται το φιλόδοξο πρό-

τζεκτ της Δημοτικής Αρχής και ο Παναθηναϊκός βρίσκει στέγη σε νέο, σύγχρονο

γήπεδο (τεσσάρων αστέρων, προδιαγραφών FIFA/UEFA και χωρητικότητας έως

40.000 θεατών) και επίσης «μεγαλώνει η πόλη», όπως τόνισε ο δήμαρχος Αθηναί-

ων Κώστας Μπακογιάννης. Η μεταφορά των εν λόγω εγκαταστάσεων στον Βοτανι-

κό μετατρέπει την περιοχή από άναρχη ζώνη βιομηχανίας, βιοτεχνίας και χον-

δρεμπορίου σε ορθολογικώς πολεοδομημένη περιοχή με σύγχρονες αθλητικές

εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, εξήγησε ο δήμαρ-

χος. Οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης («Ανοιχτή Πόλη», «Αθή-

να Είσαι Εσύ») υπερψήφισαν το πρότζεκτ, αναγνωρίζοντας κέρδη και στον ιστο-

ρικότερο σύλλογο της Αθήνας αλλά και στην ίδια την πόλη.

Θεσσαλία

Χρηματοδοτεί
υπόγειους αγωγούς
2,5 χλμ. για άρδευση
1.000 στρεμμάτων

Την κατασκευή υπόγειου δικτύου συ-
νολικού μήκους 2,5 χλμ. για την άρδευση
χιλίων στρεμμάτων στη Θέση Κούτσουρο
- Κομμένο στο Στόμιο Αγιάς, ενέκρινε ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγο-
ραστός. Το έργο προϋπολογισμού 615.000
ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσα-
λίας 2014-2020. «Η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας με ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματο-
δοτεί και κατασκευάζει 22 αρδευτικά έρ-
γα συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ.
ευρώ με στόχο τη στήριξη του αγροτικού
εισοδήματος και της παραγωγής», δήλω-
σε ο κ. Αγοραστός. «Σε συνεργασία με την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας 2014-2020 και τις τεχνικές μας
υπηρεσίες στηρίζουμε στην πράξη τους
ανθρώπους της παραγωγής και του μόχ-
θου», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Σύρος-Ερμούπολη

Προωθεί καταδυτικό τουρισμό
και καταδυτικές διαδρομές

Την «Ανάπτυξη
και Προώθηση
του Καταδυτικού
Τουρισμού και
δημιουργία Κατα-
δυτικών Διαδρο-
μών Σύρου» εν-
τάσσει στο επι-
χειρησιακό πρό-
γραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και στον άξονα
προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφι-
κής συνοχής» ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης. Το έργο, συ-
νολικού κόστους 299.956 ευρώ, πραγματοποιείται με τη
σύμφωνη απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Στοχεύει, δε, στην ανάπτυξη και προώθηση
του καταδυτικού τουρισμού και στη δημιουργία ειδικών
καταδυτικών διαδρομών Σύρου.

Πύργος

Στήριξη σε 21 εργαζόμενους 
σε αγωγή κατά Δημοσίου

Στηρίζει και συμπαραστέκεται στους 21 εργαζόμε-
νους του Δήμου Πύργου η οικεία Δημοτική Αρχή, στην
αγωγή που έχουν ασκήσει από τις 6/4/2021 κατά του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, με ομόφωνη απόφαση που έλαβε το
Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία των ενδιαφερομένων.
Σημειώνεται ότι οι προσφεύγοντες εργαζόμενοι ζητούν
να «αναγνωριστούν οι συμβάσεις που είχαν υπογράψει
ως ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου», καθώς καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δήμου. Ο δήμαρ-
χος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος δήλωσε:
«Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει για την αξία της ερ-
γασίας. Σαφώς και σας στηρίζουμε και σαφώς καλύπτε-
τε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αν χρειαστεί, μάλιστα,
θα παραστώ ο ίδιος στο δικαστήριο».
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Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για τη «Διπλή Ανάπλαση»



Μ
ηνυτήρια αναφορά κατά παντός
υπευθύνου υπέβαλε ο Δήμος Αθη-
ναίων, προκειμένου να διερευνη-

θούν δύο πρωτοφανείς υποθέσεις για υπέ-
ρογκες χρεώσεις δημοτικών τελών εις βά-
ρος δημοτών από ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρι-
κής ενέργειας και ήδη η ανάλογη δικογρα-
φία προωθείται στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται, η μήνυση κατατέθηκε
στις 23 Φεβρουαρίου 2022, ύστερα από από-
φαση του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπα-
κογιάννη για άμεση αντίδραση του δήμου σε
αυτήν τη σκανδαλώδη ενέργεια της εταιρείας,
που μέσω των συγκεκριμένων λογαριασμών
εμφάνιζε αυξημένα δημοτικά τέλη, τα οποία
δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα,
ως χρεώσεις του Δήμου Αθηναίων προς τους
δημότες του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έκαναν
πολίτες στον δήμο, η εν λόγω εταιρεία συμπε-

ριέλαβε στους συγκεκριμένους λογαρια-
σμούς ηλεκτρικού ρεύματος χρεώσεις με
υπερδιπλάσιο «καπέλο». Συγκεκριμένα, για
Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού
προχώρησε σε χρέωση με συντελεστή 3,50
ευρώ/τμ αντί του ισχύοντος 1,55 ευρώ/τμ, ενώ
για Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΦ)
χρέωση με συντελεστή 3,45 ευρώ/τμ αντί του
ισχύοντος 0,33 ευρώ/τμ. Με αφορμή τις δύο
αυτές περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί, ο
δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
στέλνει αυστηρή προειδοποίηση σε εκείνους
που προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τη ση-
μερινή κρίση προς όφελός τους. «Θα πρέπει
να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν θα επιτρέψουμε σε
κανέναν, μέσα από τέτοιες σκανδαλώδεις
ενέργειες, να εκμεταλλευθεί την κρίση σε βά-
ρος των δημοτών μας, με στόχο την αισχρο-
κέρδεια. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα, προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα
περιστατικά στο μέλλον».

Σε δράση τα νέα απορριμματοφόρα 
Σε νέα εποχή μπήκε ο Δήμος Ζωγράφου,

πραγματοποιώντας ριζική ανανέωση του στό-
λου των οχημάτων, με ιδιαίτερο βάρος σε οχή-
ματα για την καθαριότητα. Ο δήμαρχος Ζω-
γράφου Βασίλης Θώδας παρέλαβε και επίση-
μα τα οχήματα που απέκτησε ο δήμος με τη
διαδικασία leasing και ήδη τα απορριμματο-
φόρα επιχειρούν στους δρόμους, συνεισφέ-
ροντας στη γενική προσπάθεια για μια πιο κα-
θαρή πόλη. Συγκεκριμένα, αγοράστηκαν οκτώ
απορριμματοφόρα κλειστού τύπου, ένα ανοιχτό απορριμματοφόρο, ένα βυτιοφόρο 10.000
λίτρων, δύο τετραξονικά οχήματα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων και δύο ανατρεπόμενα
φορτηγά. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και τα ημιφορτηγά που θα χρησιμοποιηθούν για
την Πολιτική Προστασία.

Ένταξη έργων ύψους
257 εκατομμυρίων 
στο «Τρίτσης»

Ενενήντα οκτώ νέα έργα στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση, συνολικού
προϋπολογισμού 257 εκατ. ευρώ,
εντάσσονται στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με
απόφαση του αναπληρωτή υπουρ-
γού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα,
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης. Οι πράξεις αφορούν,
μεταξύ άλλων, είκοσι επτά έργα
ύδρευσης και επεξεργασίας λυμά-
των, συνολικού προϋπολογισμού
περίπου 88,5 εκατ. ευρώ, είκοσι
έργα που αφορούν τη βελτίωση και
αναβάθμιση του δικτύου αγροτικής
οδοποιίας, συνολικού προϋπολο-
γισμού περίπου 51,4 εκατ. ευρώ,
δέκα έργα αστικής αναζωογόνη-
σης, συνολικού προϋπολογισμού
περίπου 65,3 εκατ. ευρώ, τέσσερα
έργα για τη αξιοποίηση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας, συνολικού
προϋπολογισμού περίπου 12,4
εκατ. ευρώ και οκτώ έργα για υπο-
δομές ηλεκτροκίνησης και σταθ-
μούς φόρτισης ηλεκτρικών οχη-
μάτων, συνολικού προϋπολογι-
σμού περίπου 14,4 εκατ. ευρώ. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα δυτικά της Αθήνας, ο
δήμαρχος έχει πλέον «ανοι-
χτό πόλεμο» με τους εργαζο-
μένους; Η απόφασή του να κά-
νει έφεση στην πρωτόδικη
απόφαση που μονιμοποιούσε
συμβασιούχους εργαζομέ-
νους (κόντρα στην τακτική που
ακολουθούν οι περισσότεροι
συνάδελφοί του), την οποία
μάλιστα κέρδισε, χαρακτηρί-
ζεται σαν «αιτία πολέμου» τό-
σο από τους εργαζομένους
όσο και από τις συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις τους… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πρόσκληση 
προς τους ΟΤΑ 
Πρόσκληση σε όλους τους δήμους
και τις περιφέρειες της χώρας απευ-
θύνει το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, για την υποβολή προ-
τάσεων χρηματοδότησης στο πρό-
γραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη
βελτίωση του δημόσιου χώρου».
Πρόκειται για ένα από τα έργα που
έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας, με συνολι-
κό προϋπολογισμό 204 εκατ. ευρώ.
Στόχος του προγράμματος η δημι-
ουργία συνθηκών αστικής αναζωο-
γόνησης με σημαντικά περιβαλλον-
τικά και αναπτυξιακά οφέλη για τις
τοπικές κοινωνίες. Ανάμεσα στις πα-
ρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν πε-
ριλαμβάνονται η ανάπλαση ιστορι-
κών κέντρων και υποβαθμισμένων
περιοχών, η επαναχρησιμοποίηση
του κτιριακού αποθέματος των πόλε-
ων, η δημιουργία δικτύων ήπιας με-
τακίνησης, η ανάπλαση περιοχών με
ύδατα και χώρους πρασίνου, η εγκα-
τάσταση καινοτόμων συστημάτων για
εξοικονόμηση ενέργειας.

Φιλοξενία
προσφύγων 
Την αγκαλιά του για τους ανθρώ-
πους εκείνους που αναγκάζονται
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
και την πατρίδα τους, λόγω του πο-
λέμου στην Ουκρανία, ανοίγει ο
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης. Η Δημοτική Αρχή έστειλε επι-
στολή τόσο στο υπουργείο Εξωτε-
ρικών όσο και στην Πρεσβεία της
Ουκρανίας στην Αθήνα, με την
οποία γνωστοποίησε την πρόθεση
να φιλοξενήσει έναν αριθμό οικο-
γενειών με τα παιδιά τους και να
τους παρέχει και τα αναγκαία. Ο
δήμος θέτει στη διάθεση των οικο-
γενειών από την Ουκρανία τον ξε-
νώνα που έχει, ενώ θα μισθώσει
και ξενοδοχείο αν χρειαστεί. Πα-
ράλληλα, ο δήμαρχος Γιάννης
Κωνσταντάτος έκανε έκκληση
προς τους δημότες της πόλης,
ώστε όποιος διαθέτει χώρο και
μπορεί, επίσης να ανοίξει την κα-
τοικία του για να φιλοξενήσει μια
προσφυγική οικογένεια.

ΑΘΗΝΑ
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Μήνυση για «καπέλο»
στα δημοτικά τέλη 



Ως κτητικό, ζηλιάρη και άνθρωπο που δημιουργούσε
συχνά προβλήματα και καβγάδες περιγράφουν τον
πυγμάχο που μπούκαρε το βράδυ της Τρίτης στο τσι-
πουράδικο που διατηρούσε η πρώην σύντροφός του
στη Θεσσαλονίκη και αφού την πυροβόλησε στην κοι-
λιακή χώρα, έστρεψε το όπλο επάνω του και έβαλε τέ-
λος στη ζωή του. 

Γείτονες, φίλοι και όσοι γνώριζαν καλά τη 41χρονη
Βίκυ, η οποία μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τις πρώτες πρωινές
ώρες κατέληξε, κάνουν λόγο για μια ήσυχη γυναίκα, η
οποία το τελευταίο διάστημα προσπαθούσε να απομα-

κρύνει τόσο από το μαγαζί της όσο και από τη ζωή της
τον 41χρονο πυγμάχο Λεοντή Βορριά, με τον οποίο δια-
τηρούσε παλαιότερα σχέση και τον φοβόταν. «Μόλις
ακούσαμε πυροβολισμούς και φωνές, αμέσως καταλά-
βαμε ότι κάτι έγινε με τη Βίκυ και αυτόν», ανέφεραν άν-
θρωποι της γειτονιάς στην οδό Παπάφη.

Ο 41χρονος αθλητής είχε απασχολήσει πριν από χρό-
νια τα ΜΜΕ, όταν συνέδραμε εθελοντικά στην κατάσβε-
ση των πυρκαγιών που μαίνονταν στην Ανατολική Αττική
το 2018 και όταν τοποθέτησε τον σταυρό στην Απελή της
Μυτιλήνης τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ενώ είχε στε-
νές σχέσεις με το ναζιστικό μόρφωμα «Χρυσή Αυγή».

Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο βρέθηκε ο Δημήτρης
Κούβελας, ο οποίος ενημερώθηκε για την ικανότητα του
νοσοκομείου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πανδημίας
αλλά και σε όλες τις άλλες νοσηλείες που δεν σταμάτησαν

ποτέ. Παράλληλα, ο βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονί-
κης τόνισε την ανάγκη να απλουστευτεί η διαδικασία έγ-
κρισης εξετάσεων και νοσηλείας των ανδρών και γυναι-
κών της ΕΛΑΣ, τροποποιώντας τη σημερινή διαδικασία. 

Επίσκεψη Δημήτρη Κούβελα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Είδε τους εφήβους
υπό το βλέμμα
του… Ανδρέα  

Πρωινή συνάντηση με εκπρο-
σώπους της Βουλής των Εφήβων
πραγματοποίησε ο βουλευτής
Χαλκιδικής του Κινήματος Αλλα-
γής και υπεύθυνος για την «Αυτο-
οργάνωση» του κόμματος, Από-
στολος Πάνας. Μάλιστα μοιρά-
στηκε και σχετική φωτογραφία
στα social media, γράφοντας πως
«η νέα γενιά πρέπει να διεκδικεί
τα δικαιώματά της ανεξαρτήτως
δυσκολιών». Όλα αυτά συνέβη-
σαν κάτω από το βλέμμα του…
Ανδρέα Παπανδρέου. 

Το «ευχαριστώ»
του… μικρού 
Μιχ. Τρεμόπουλου 

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία
από τότε που ήταν μωρό θέλησε ο
Μιχάλης Τρεμόπουλος να ευχαρι-
στήσει τους διαδικτυακούς του φί-
λους για τις ευχές για τα γενέθλιά
του. Ο επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Οικολογία Αλληλεγ-
γύη» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ανήρτησε την πρώτη «αθώα του
φωτογραφία», που όπως έγραψε
μπορεί να ήταν ασπρόμαυρη η απο-
τύπωση, ωστόσο τα όνειρα ήταν
πάμπολλα και πολύχρωμα.

Η συνάντηση του 
Γ. Γεωργαντά με
τον Τ. Μπαρτζώκα 
Δεν προλαβαίνει να υποδέχεται
βουλευτές στο γραφείο του ο νέος
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γε-
ωργαντάς. Βλέπετε, οι αγρότες
έχουν βγει στους δρόμους, μιας
και το ενεργειακό κόστος είναι
δυσβάσταχτο. Αυτή τη φορά, το
κατώφλι του γραφείου του πέρασε
ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος
Μπαρτζώκας, ο οποίος του έθεσε
όλα τα θέματα που απασχολούν
τους αγρότες και κτηνοτρόφους
του νομού. Ευτυχώς, το γραφείο
του υπουργού είναι πάντα ανοιχτό!

Φοβόταν για τη ζωή της η 41χρονη Βίκυ
που εκτελέστηκε από τον ζηλιάρη πρώην της

Κύμα αλληλεγγύης 
προς τους Ουκρανούς 

Γιγαντώνεται το κύμα αλληλεγγύης προς τους

Ουκρανούς. Ο ένας δήμος μετά τον άλλον του πολε-

οδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης συγ-

κεντρώνουν φαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης

ανάγκης, προκειμένου να αποσταλούν στους αν-

θρώπους που δοκιμάζονται από τον πόλεμο και τη

ρωσική εισβολή.

Στον Ναυτικό  Όμιλο
Κατερίνης ο Μπαραλιάκος 

Στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κατερί-

νης συναντήθηκε ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ Ξενο-

φώντας Μπαραλιάκος με τον πρόεδρο του Λιμενικού

Ταμείου Αστέριο Μπουσνάκη. Θέμα συζήτησης

υπήρξε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Οptimist το

οποίο θα πραγματοποιηθεί στην παραλία Κατερίνης

και τη διοργάνωση του οποίου έχει αναλάβει ο Ναυτι-

κός Όμιλος Κατερίνης στις 16-20 Απριλίου 2022, κα-

θώς και τις προοπτικές που έχει ο Ναυτικός Όμιλος.

Έρχεται η Ζαχαράκη 
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την επόμενη εβδομά-

δα η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Θα
παραστεί το απόγευμα της Τετάρτης σε ενημερωτική
εκδήλωση με θέμα «Θεσσαλονίκη - πόλη γαστρονο-
μίας, μέλος του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων της
UNESCO», παρουσία του δημάρχου Κωνσταντίνου
Ζέρβα και της αντιδημάρχου Μαρίας Καραγιάννη.

Ψάχνουν τον αντίπαλο 
του Μανδαλιανού 

Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι παρατάξεις της
αντιπολίτευσης στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου
και ψάχνουν για υποψήφιο που θα κατέβει στις
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 απέ-
ναντι στον δήμαρχο Κλεάνθη Μανδαλιανό. Μαθαί-
νουμε ότι γίνονται συχνά μαζώξεις, προκειμένου
να βρεθεί το καταλληλότερο πρόσωπο που θα
διεκδικήσει την αλλαγή. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ22



Από τεχνικό σύμβουλο θα παρέχονται πλέον
οι υπηρεσίες για την κατασκευή της γραμμής 4
του μετρό της Αθήνας, στο πρώτο τμήμα από το
Άλσος Βεΐκου έως το Γουδή, καθώς και στις
μελλοντικές του επεκτάσεις. Η ανάδοχος κοινο-
πραξία Hill International - ΝΑΜΑ Σύμβουλοι
Μηχανικοί και Μελετητές και Concept Σύμβου-
λοι Μηχανικοί υπέγραψε σύμβαση με την Αττικό
Μετρό συνολικού προϋπολογισμού 18.922.100
ευρώ, πλέον του ΦΠΑ, και διάρκειας 60 μηνών.
Η ανάδοχος θα συμμετάσχει στη μελέτη, δημο-

πράτηση, κατασκευή, δοκιμή και θέση σε λει-
τουργία που απαιτείται στο πλαίσιο του τεχνικού
αντικειμένου των υπό κατασκευή έργων της Ατ-
τικό Μετρό και των νέων έργων, προκειμένου να
πιστοποιήσει την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Θα
παράσχει εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, πλη-
ροφορίες και προτάσεις με βάση τις τελευταίες
τεχνολογικές εξελίξεις. Η Αττικό Μετρό, σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών, σχεδιάζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
επεκτάσεων του μετρό της Αθήνας. Το πρόγραμ-

μα περιλαμβάνει τις επεκτάσεις της γραμμής 4
προς Μαρούσι, Δάφνη και Πετρούπολη, της
γραμμής 2 προς Ίλιον και Γλυφάδα και τον νέο
κλάδο της γραμμής 1 προς Καλλιθέα και το Κέν-
τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η σύμβαση που υπεγράφη θα χρηματοδοτηθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Με-
ταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
ΕΣΠΑ 2014-2020 από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027
και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

ΡΡεγγίνα Σαβούρδου

Toυ Μιχάλη Μαστοράκη

E
να καθόλου ευκαταφρόνητο
ποσό ύψους 2,5 δισ. ευρώ προ-
κύπτει ως όφελος για την αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας το

2021 από τη λειτουργία των αιολικών και
φωτοβολταϊκών και μάλιστα σε μια πε-
ρίοδο που ο λογαριασμός ρεύματος μήνα
με τον μήνα «κατατρώει» όλο και περισ-
σότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ειδική μελέτη που εκπόνησε η εξειδι-
κευμένη εταιρεία iWind Renewables
για λογαριασμό της Ελληνικής Επιστη-
μονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας
(ΕΛΕΤΑΕΝ) ποσοτικοποιεί το όφελος
που δημιούργησαν οι ανανεώσιμες πη-
γές στους καταναλωτές κατά το 2021 λό-
γω της μείωσης της τιμής στην αγορά
ηλεκτρισμού που προκάλεσαν. Το όφε-
λος αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία εν μέ-
σω της ενεργειακής κρίσης.

Ανακούφιση με δύο τρόπους
Τα αιολικά πάρκα ανακουφίζουν τους

καταναλωτές με δύο τρόπους:
1. Δημιουργούν οικονομικό πλεόνα-

σμα, το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά
πόρων στο Ταμείο Ενεργειακής Μετά-
βασης για την επιδότηση των λογαρια-
σμών. Το πλεόνασμα οφείλεται στη δια-
φορά μεταξύ (α) της τιμής στη χονδρική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που είναι
υψηλή εξαιτίας των ορυκτών καυσίμων
και (β) του σταθερού χαμηλού κόστους
της αιολικής ενέργειας.

2. Μειώνουν -μαζί και με τις άλλες
ανανεώσιμες- την τιμή στη χονδρική

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή,
τη λεγόμενη οριακή τιμή συστήματος ή
τιμή επόμενης μέρας). Αυτό συμβαίνει
διότι ο άνεμος και ο ήλιος είναι δωρεάν
και έτσι οι ανανεώσιμες οδηγούν κάθε
ώρα σε σβήσιμο τις ακριβότερες συμ-
βατικές μονάδες παραγωγής. Έτσι, ο
καταναλωτής πληρώνει λιγότερα για το
συνολικό του ρεύμα. Το δεύτερο αυτό
όφελος τεκμηριώνεται και ποσοτικο-
ποιείται για το 2021 με τη μελέτη που εκ-
πόνησε για την ΕΛΕΤΑΕΝ η iWind.

Με τη θεώρηση ότι η ενέργεια που δεν
θα είχε παραχθεί από τις ΑΠΕ θα είχε
καλυφθεί από εισαγόμενο φυσικό αέ-
ριο, η ανωτέρω μείωση για το 2021 συ-
νεπάγεται ότι η συνολική εξοικονόμηση

στη χονδρική αγορά είναι 2,5 δισ. ευρώ
χάρη στις ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν
υπήρχαν οι ΑΠΕ, οι προμηθευτές θα
έπρεπε να είχαν καταβάλει περισσότερα
2,5 δισ. ευρώ για την αγορά ενέργειας,
πόσο που θα μετακυλούσαν στους κατα-
ναλωτές. Το ποσό αυτό είναι τέσσερις
φορές μεγαλύτερο από το ρυθμιζόμενο
τέλος ΕΤΜΕΑΡ.

Προς συρρίκνωση 
ο κλάδος φορτηγών 
εμπορευματικών 
μεταφορών

Σε συρρίκνωση οδηγείται ο κλάδος

των αυτοκινητιστών οδικών εμπο-

ρευματικών μεταφορών εξαιτίας της

παράνομης μεταφοράς, του αθέμιτου

ανταγωνισμού και της απουσίας απο-

τρεπτικών ελέγχων που πλήττουν εν-

τέλει τη νόμιμη μεταφορά.

Στην Ευρώπη εφαρμόζονται ισχυρά

χρηματοδοτικά εργαλεία και χορη-

γούνται επιδοτήσεις για την ανανέω-

ση των αυτοκινήτων, ενώ αντίθετα

στην Ελλάδα τα οχήματα είναι γερα-

σμένα, με την ηλικία τους κατά μέσο

όρο να κυμαίνεται στα 21 έτη.

Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

δεν προβλέπεται επιδότηση για να

αντικατασταθεί ο στόλος με νέας τε-

χνολογίας οχήματα, ενώ δεν παρέχε-

ται χρηματοδότηση με ευνοϊκούς

όρους που θα επιτρέψει την αναδιορ-

γάνωση των επιχειρήσεών τους.

«Στην κρίσιμη περίοδο που δια-

νύουμε, αποτελεί επιτακτική ανάγκη

να δοθεί η δέουσα προσοχή στην οι-

κονομική ενίσχυση του κλάδου, προ-

κειμένου αυτός να ανταπεξέλθει στις

απανωτές προκλήσεις που αντιμετω-

πίζει, έτσι ώστε να μπορέσει να λει-

τουργήσει ως μοχλός οικονομικής

ανάπτυξης και κοινωνικής ευημε-

ρίας», επισημαίνει σε δηλώσεις της

στην «Political» η Ηρώ Δουμάνη, γε-

νική διευθύντρια ΟΦΑΕ και αντιπρό-

εδρος του IRU του Συμβουλίου των

Εμπορευματικών Μεταφορών.

Ρ.Σ.

Mελέτη της iWind Renewables
για λογαριασμό της 
Ελληνικής Επιστημονικής
Ένωσης Αιολικής Ενέργειας 

Αττικό Μετρό: Σύμβαση με τεχνικό σύμβουλο για τη νέα γραμμή 4

Στα 2,5 δισ. το όφελος
από τις ΑΠΕ το 2021
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O
ι δραματικές εξελίξεις στην Ου-
κρανία και η συνεπακόλουθη με-
γάλη αύξηση στις τιμές του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου

προκαλούν «πονοκέφαλο» στο υπουργείο
Οικονομικών, το οποίο επεξεργάζεται διά-
φορα σενάρια για την ανακούφιση των νοι-
κοκυριών και των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται από την ενεργειακή ακρίβεια.

Έτσι, στο τραπέζι του οικονομικού επι-
τελείου βρίσκονται μια ενδεχόμενη επι-
μήκυνση των δόσεων για την επιστροφή
των ποσών της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής και η παράταση του χρόνου για την
εφάπαξ εξόφληση των φθηνών δανείων
με έκπτωση 15%. 

Ξεκινούν 30 Ιουνίου
Ειδικότερα για τις μηνιαίες δόσεις που

ξεκινούν από 30 Ιουνίου μελετάται η αύξη-
σή τους από 60 που είναι σήμερα σε 70, ενώ
υπάρχουν και φωνές που προτείνουν η
αποπληρωμή να γίνει σε 100 δόσεις, κάτι
όμως δεν φαίνεται να συγκεντρώνει μεγά-
λες πιθανότητες. Παράλληλα, εξετάζεται η
προθεσμία για την εφάπαξ εξόφληση του
ποσού με το μπόνους του 15%, που λήγει κα-
νονικά στις 30 Μαρτίου, να παραταθεί για
έναν ακόμη τουλάχιστον μήνα.

Οι αποφάσεις για τις παρεμβάσεις στην
επιστρεπτέα προκαταβολή προκειμένου να
δοθούν ταμειακές «ανάσες» σε 700.000
επαγγελματίες και επιχειρήσεις αναμένεται
να κλειδώσουν το επόμενο διάστημα και θα
εξαρτηθούν από το μέγεθος των επιπτώσε-
ων στην οικονομία από την πολεμική σύρ-
ραξη στην Ουκρανία. Πάντως, στην παρού-
σα φάση δεν υπάρχει καμία συζήτηση για

«κούρεμα» των ποσών που πρέπει να επι-
στραφούν στο κράτος.

To ύψος του «κουρέματος»
Σημειώνεται ότι από όλους τους κύκλους

της επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν χο-
ρηγηθεί συνολικά 8,3 δισ. ευρώ και μετά τα
κουρέματα το ποσό που καλούνται να επι-
στρέψουν οι δικαιούχοι ανέρχεται σε 3 δισ.

ευρώ, από τα οποία το Δημόσιο υπολογίζει
να εισπράξει 2,3 δισ. ευρώ.

Τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής
είναι κουρεμένα έως και 75% και ισχύουν τα
εξής:

1Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου

2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η
Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου

2020, έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το
2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατή-
ρησης των θέσεων εργασίας επιστρέφουν:
� Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση

των εσόδων του 2020 ξεπερνάει το 70% σε
σχέση με το 2019 και η επιχείρηση πα-
ρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020.

� Το 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση
των εσόδων ανέρχεται τουλάχιστον σε
30% και έως 70% σε σχέση με τα έσοδα του
2019 και η επιχείρηση καταγράφει ζημίες
προ φόρων το 2020.

� Το 50% της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις.

2Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή

άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου
2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν
μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και
έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης
των θέσεων εργασίας επιστρέφουν:
� Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση

των εσόδων από το 2020 της επιχείρησης
ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα
του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει
ζημίες προ φόρων το 2020.

� Το 33,3% της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις.

Παράταση του χρόνου για την
εφάπαξ καταβολή - Το επόμενο
διάστημα οι αποφάσεις 

Αμετάβλητο στο 0,04% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο
επιτόκιο των νέων καταθέσεων τον Ιανουάριο του 2022,
ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων αυ-
ξήθηκε στο 3,90%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας.

Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου
των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%.
Τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας μέρας από νοικο-
κυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο
0,03% και 0,00% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέ-
σεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυ-
ριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,14% σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο
του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επι-

χειρήσεις αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορ-
φώθηκε στο 3,90%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δα-
νείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περι-
λαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά
δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογα-
ριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,65%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγ-
κεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε
κατά 54 μονάδες βάσης στο 11,88%. Το μέσο επιτόκιο των
στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο επίσης
αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης στο 2,36%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς

καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης
στο 3,92%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματι-
κών δανείων αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 6,57%.
Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με
συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μει-
ώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης τον Ιανουάριο του 2022 και
διαμορφώθηκε στο 2,79%. 

Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαι-
νόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)
μειώθηκε κατά 72 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο
2,69% από 3,41% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανεί-
ων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,51%.

Επιστρεπτέα: Σκέψεις 
για αύξηση των δόσεων

Υψηλότερα επιτόκια στα νέα δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Σ
ταθερά ανοδική πορεία θα
σημειώσουν τα ακίνητα και
φέτος, έστω και αν υπάρξουν
κάποιοι κλυδωνισμοί λόγω

του υψηλού πληθωρισμού και της πο-
λεμικής εμπλοκής στην Ουκρανία. Η
αγορά ακινήτων έχει μπει σε σταθερή
τροχιά ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια,
μετά τα δέκα «πέτρινα χρόνια» της μνη-
μονιακής περιπέτειας, ενώ η άνοδος
των τιμών και η πτώση των αποδόσεων
αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι παρα-
μένει ανταγωνιστική.

Αυτό ήταν και το... ρεζουμέ στο Fin
Forum. Μάλιστα, σύμφωνα με τον γενι-
κό διευθυντή της Alpha Real Estate Ma-
nagement and Investments Γιάννη
Γκάνο, υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω
ανόδου λόγω των αυξημένων χορηγή-
σεων στεγαστικών δανείων αλλά και της
ρευστότητας που υπάρχει. 

Οι τρεις άξονες
Όσον αφορά τις ευκαιρίες που πα-

ρουσιάζονται στα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, αναφέρθηκε σε τρεις άξονες:
στην αύξηση του όγκου συναλλαγών
ιδιόκτητων ακινήτων, στην εξυγίανση
ισολογισμών από τα non-core assets
και στις αυξημένες αποδόσεις που μπο-
ρούν σήμερα να προκύψουν από την
εκμετάλλευση ακινήτων.

Σημαντικό εργαλείο για την περαιτέ-

ρω τόνωση της κτηματαγοράς είναι η
δραστηριοποίηση των τραπεζών για την
αξιοποίηση των χαρτοφυλακίων ακινή-
των μέσω της αύξησης των πωλήσεων
ιδιόκτητων ακινήτων.

Επιπλέον σημαντικό εργαλείο για την
αγορά αποτελεί η εισαγωγή του leasing
για τα φυσικά πρόσωπα στην αγορά κα-
τοικίας, το οποίο, σύμφωνα με τους πα-
ράγοντες της αγοράς, θα αλλάξει θεα-
ματικά την εικόνα της αγοράς. 

Οι υποψήφιοι αγοραστές
Σύμφωνα με το στέλεχος της Alpha

Bank, οι υποψήφιοι αγοραστές ακινή-
των προτίθενται να χρησιμοποιήσουν
οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό εργα-
λείο για την αγορά σπιτιού, το οποίο βρί-
σκεται και στην πρώτη γραμμή του εν-
διαφέροντος.

Η κτηματαγορά λειτουργεί αυτήν τη
στιγμή με... κεκτημένη ταχύτητα από
την περσινή χρονιά, ενώ αποτελεί μεγά-
λο ζητούμενο η αντίδραση στα νέα δε-
δομένα που έχουν διαμορφωθεί λόγω
της έκρηξης των τιμών της ενέργειας,
των οικοδομικών υλικών αλλά και του
γενικότερου κόστους ζωής.

Από την άλλη πλευρά οι τράπεζες
έχουν αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις για
την αγορά κατοικιών, ενώ καθοριστικό
παράγοντα στήριξης αποτελεί το μέτρο
της αφορολόγητης γονικής παροχής και
δωρεάς έως 800.000 ευρώ. 

Τα νέα δεδομένα
Σύμφωνα με τους ειδικούς της κτη-

ματαγοράς, η πανδημία του κορονοϊού
δημιούργησε νέα δεδομένα για την
αγορά κατοικίας, ενώ οι επαγγελματι-
κοί χώροι μπήκαν σχετικά σε δεύτερη
μοίρα. Η ανάγκη για πιο άνετη διαμονή,
μακριά από τον... συνωστισμό, δημι-
ούργησε την ανάγκη για αγορά ή ενοι-
κίαση ενός ακινήτου με αποτέλεσμα
την άνοδο των τιμών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
από τα τέλη του 2020 έως τον περασμέ-
νο Νοέμβριο είχαν εκδοθεί 23.624
άδειες, οι οποίες αντιστοιχούν σε
6.040.100 τμ. Εν ολίγοις, τα τετραγωνι-
κά αυτά κατά προσέγγιση αντιστοιχούν
στην έκταση της πόλης της Χαλκίδας! 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πάτρα - Πύργος:
Αρχίζει η κατασκευή
μέσω ΕΣΠΑ

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έναρξη
κατασκευής του οδικού άξονα Πατρών -
Πύργου, καθώς με τη... σφραγίδα του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης το έργο ξεκινά με εξασφα-
λισμένη «προίκα» 252,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που υπέ-
γραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο οδικός άξονας
Πατρών - Πύργου αποτελεί πλέον κομμάτι
του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος
- Πάτρα - Πύργος και με τον Κωδικό ΟΠΣ
5162265 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η σχε-
τική πράξη αφορά την κατασκευή του τμήμα-
τος από την Πάτρα έως τον Πύργο, μήκους
74,8 χιλιομέτρων, το οποίο θα συμπληρώσει
τον σχετικό οδικό άξονα που ξεκινάει από
την Ελευσίνα και καταλήγει στον Πύργο.

Το νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου στα πρώ-
τα 13 χλμ. θα κατασκευαστεί με διαπλάτυνση
της υφιστάμενης εθνικής οδού, ενώ στα υπό-
λοιπα 61,8 χιλιόμετρα θα κατασκευαστεί σε
νέα χάραξη. Το ποσό των 252,1 εκατ. ευρώ
που θα διατεθεί για την κατασκευή του απο-
τελεί πίστωση που έχει εγγραφεί στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με αυτό τον
τρόπο λύνεται ένα σημαντικό πρόβλημα μετά
τις γνωστές περιπέτειες με τις «σπαστές» ερ-
γολαβίες που είχαν ανατεθεί επί ΣΥΡΙΖΑ στην
κατασκευαστική εταιρεία Τοξότης του Χρή-
στου Καλογρίτσα και δεν έγιναν ποτέ.

Η ευτυχής κατάληξη του συγκεκριμένου
έργου αποτελεί προϊόν πολύμηνων προσπα-
θειών του υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστα Καραμανλή, ενώ το κρίσιμο στά-
διο της ένταξης και χρηματοδότησης «έτρε-
ξε» με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς από το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέ-
σω των εντατικών προσπαθειών του υπουρ-
γού Άδωνι Γεωργιάδη, του αναπληρωτή
υπουργού Νίκου Παπαθανάση και του υφυ-
πουργού Γιάννη Τσακίρη.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η θετική
απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αίτη-
μα της Ελλάδας για έγκριση της κρατικής
χρηματοδότησης με την οποία έκλεισε ένα
σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία των κατα-
σκευών και της διαπλοκής. 
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Οι νέες οικοδομές 
αντιστοιχούν 
περίπου στο μέγεθος 
ολόκληρης της Χαλκίδας! 

Γιατί θα συνεχιστεί 
η άνοδος στα ακίνητα



Ε
ύθραυστο παραμένει το κλίμα
στο ελληνικό χρηματιστήριο και
δεν αποκλείεται οι πιέσεις να

συνεχιστούν στον απόηχο του πολέμου
στην Ουκρανία. Από τεχνικής πλευράς,
προϋπόθεση αποτελεί η επιβεβαίωση
των 835-840 μονάδων ως στήριξη -
εβδομαδιαία- και στην περίπτωση που
συνεχίσουν υψηλότερα τα ξένα χρημα-
τιστήρια. 

Κλάδος-κλειδί παραμένει ο τραπεζικός
και μένει να διαφανεί κατά πόσο κάποιοι
θα σπεύσουν να τοποθετηθούν μετά την
πτωτική κίνηση. Ευρύτερα, η αγορά έχει
περάσει στα χέρια των short, με τον γενι-
κό δείκτη να προσπαθεί να «μαζέψει» μέ-
ρος των απωλειών, ωστόσο θέλει αρκετά
ακόμη, ώστε να αποκατασταθεί η θετική
εικόνα. Πάντως η Goldman Sachs διατη-
ρεί μια άκρως εποικοδομητική στάση για
την πορεία της εγχώριας αγοράς. Συγκε-
κριμένα, ο αμερικανικός οίκος θέτει στό-
χο για τον γενικό δείκτη του χρηματιστη-

ρίου στις 1.175 μονάδες από 950 μονάδες
που ανέμενε τον Δεκέμβριο του 2021, με
την αγορά να βρίσκεται στις 886,48 μονά-
δες. Αυτό συνεπάγεται ένα περιθώριο
ανόδου περίπου 32,54% κατά τους επόμε-

νους δώδεκα μήνες. Αξίζει να σημειωθεί
πως το consensus των αναλυτών αναμέ-
νει υψηλότερη άνοδο, μέχρι τα επίπεδα
των 1.188 μονάδων σε διάστημα δώδεκα
μηνών από τώρα.

Έργα στις Φιλιππίνες ολοκλήρωσε
η Advent Technologies

Η Advent Technologies υλοποίησε με ιδιαί-
τερη επιτυχία έργα εγκατάστασης κυψελών
καυσίμου (fuel cells) επόμενης γενιάς σε δί-
κτυα τηλεπικοινωνιών στις Φιλιππίνες, στο
πλαίσιο της αναπτυσσόμενης εμπορικής πο-
ρείας της τα τελευταία χρόνια στην ασιατική
αγορά, με πωλήσεις σε Φιλιππίνες, Ταϊβάν,
Ταϊλάνδη, Κίνα και Ιαπωνία. Ανταποκρινόμενη
στην παγκόσμια ανάγκη για παραγωγή ενέρ-
γειας με μηδενικούς ρύπους και μηδενικές
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η Advent
έχει συνάψει συμφωνίες ιδιαίτερης στρατηγι-
κής σημασίας με δύο από τις μεγαλύτερες
εταιρείες τηλεπικοινωνίων των Φιλιππίνων. Τα
συστήματα Advent SereneU έχουν εγκατα-
σταθεί επιτυχώς, τόσο σε πύργους όσο και σε
επίγειες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε
κατοικημένες περιοχές της χώρας.

Intracom: Παραιτήθηκε 
από αντιπρόεδρος ο Γ. Άννινος

Η Intracom Holdings ανακοίνωσε την από
01/03/2022 παραίτηση του κ. Γεωργίου Άννι-
νου, αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβου-
λίου (μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ), από του
αξιώματος του αντιπροέδρου και από μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σε
αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για το
υπόλοιπο της θητείας αυτού, το ΔΣ της εται-
ρείας εξέλεξε ως νέο μέλος ΔΣ τον κ. Δημή-
τριο Σ. Θεοδωρίδη.

Στηρίζει τους ομογενείς 
της Ουκρανίας το Ιατρικό

O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στην πολυετή
ιστορία του έχει δώσει κατ’ επανάληψη το
«παρών» με ανθρωπιστική και ιατρική βοή-
θεια σε εμπόλεμες ζώνες και δοκιμαζόμε-
νους πληθυσμούς. Σήμερα, που δυστυχώς ο
πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή μας κλιμα-
κώνεται με μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες
ζωές, συμπεριλαμβανομένου σημαντικού
αριθμού Ελλήνων ομογενών, ο Όμιλος απο-
φάσισε για ακόμα μία φορά να δώσει το «πα-
ρών». Ήδη από την Πέμπτη 25/2 έχει θέσει τα
δύο παιδιατρικά νοσοκομεία του Ομίλου σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών (Μαρούσι) και Παιδιατρική Κλινική
Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, με
σχετική επιστολή, στη διάθεση του υπουργεί-
ου Εξωτερικών, για τη δωρεάν περίθαλψη και
νοσηλεία παιδιών ομογενών μας που χρει-
άζονται υπηρεσίες υγείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ο Όμιλος Σαράντη προέβη στη σύναψη συμφωνίας για την εξαγορά της
πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσης Stella
Pack SA, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, η εταιρεία
Sarantis Polska SA, 100% θυγατρική της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, υπέγραψε
συμφωνία για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της πολω-
νικής εταιρείας Stella Pack SA. Η εξαγορά τελεί υπό τις συνήθεις συν-
θήκες κλεισίματος και εκκρεμεί η έγκριση των αρχών ανταγωνισμού
στις χώρες δραστηριότητας της Stella Pack. Η Stella Pack κατέχει ηγε-
τική θέση στην παραγωγή και διανομή ειδών οικιακής χρήσης, με 25
χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στις κατηγορίες συσκευασιών τροφί-
μων, σακουλών απορριμμάτων και εργαλείων καθαρισμού, καταγρά-
φοντας ετήσιες πωλήσεις που ανέρχονται σε περίπου 65 εκατ. ευρώ. Η
Stella Pack συμβάλλει ενεργά στην κυκλική οικονομία, καθώς λειτουρ-
γεί μόνο με ανακυκλωμένο πλαστικό και διαθέτει γραμμή διαχωρισμού
απορριμμάτων που κατασκευάζει εσωτερικά δικό της ανακυκλωμένο
πλαστικό, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες παραγωγής της.

Θετική εντύπωση έκανε στους παρισταμένους
στο συνέδριο Fin Forum η αναφορά που έκανε
η senior director Financial Institutions του οί-
κου Fitch, Κριστίνα Τορέγια, η οποία υποστήρι-
ξε πως, παρά τις δυσχέρειες που προκαλούν ο
πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρί-
ση, η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών θα
αποκατασταθεί το 2022. Μάλιστα, η Ισπανίδα
senior director της Fitch διατύπωσε τη σχετική
πρόβλεψη, ενώ προηγουμένως είχε προειδο-
ποιήσει πως τα τραπεζικά ιδρύματα θα υπο-
στούν ζημιές από τη mark to market αποτίμηση
του χαρτοφυλακίου ομολόγων τους.

Σαράντης: Εξαγοράζει τη Stella Pack στην Πολωνία
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Αναζητούνται θετικοί καταλύτες στο χρηματιστήριο

Αισιόδοξη η Fitch 



Στη SingularLogic έργο 
του Δήμου Μυλοποτάμου 

Ο Δήμος Μυλοποτάμου στην Κρήτη ανέθεσε στη Singular-
Logic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, ύστερα από σχετικό
διαγωνισμό, το έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού
πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστι-
κού αποθέματος». Με το έργο αυτό ο Δήμος Μυλοποτάμου
στοχεύει στη διατήρηση, ανάδειξη και προβολή της ιστορίας
και του πολιτισμού της περιοχής, καθώς και στην ενίσχυση
του τουρισμού, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες
που προάγουν την εμπειρία του επισκέπτη, αλλά και στη δη-
μιουργία μιας νέας δυναμικής ανάπτυξης στην τοπική κοινω-
νία, μέσω της ενίσχυσης του Τουρισμού Εμπειρίας. Συγκε-
κριμένα, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ιστοσελί-
δας πολιτισμού, στην οποία θα παρουσιάζονται όλα τα σημεία
ενδιαφέροντος της περιοχής, τα οποία θα αποτυπώνονται
στον χάρτη και θα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστι-
κό περιεχόμενο, φωτογραφικό υλικό, ντοκιμαντέρ, 3D & Vir-
tual Reality video κ.ά., αλλά και ποικίλες πληροφορίες ιστορι-
κού, περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, σε
τρεις διαφορετικές γλώσσες.

ΑΔΜΗΕ: Ανανεώθηκε η θητεία 
του CEO Μανούσου Μανουσάκη

Την ανανέωση της θητείας
του Μανούσου Μανουσάκη
στη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου της συγγενούς
εταιρείας ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για χρο-
νικό διάστημα τριών ετών, με
αφετηρία την Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση του έτους
2022 και λήξη την αντίστοιχη
ημερομηνία του έτους 2025,
ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κατόπιν της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της συγγενούς εταιρείας,
ΑΔΜΗΕ ΑΕ, και συγκεκριμένα των εταιρειών: ΑΔΜΗΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (κάτοχος ποσοστού 51%), ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ
ΑΕ (κάτοχος ποσοστού 25%) και State Grid Europe Limited
(κάτοχος ποσοστού 24%).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Autohellas: Αύξηση 
κερδοφορίας 200% 

H Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα του
2021, παρουσιάζοντας εξαιρετική δυναμική τόσο σε
επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών Ομίλου
όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Ειδικότερα, όπως
αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, κατά
το 2021 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 30,5%,
φθάνοντας τα €641,6 εκατ. έναντι €491,7 εκατ. το
2020. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν
σε €84,8 εκατ. έναντι €41,6 εκατ. το 2020, καταγρά-
φοντας αύξηση 103,6%, και τα κέρδη μετά από φό-
ρους (ΕΑΤ) του Ομίλου για το έτος 2021 ανήλθαν σε
€52,4 εκατ. έναντι €17,3 εκατ., καταγράφοντας τρι-
πλασιασμό σε σχέση με το 2020.

Polygreen: Εξαγόρασε 
τη Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση 

Σε μια σημαντική επένδυση προχώρησε η Poly-
green, που ανακοίνωσε την εξαγορά της Βασιλα-
κόπουλος Ανακύκλωση ΑΕ, εταιρείας που δραστη-
ριοποιείται στη συλλογή και διαλογή ανακυκλώσι-
μων υλικών. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η εξα-
γορά αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα του φιλόδοξου
επενδυτικού πλάνου της Polygreen για το 2022, με
σκοπό την προσφορά στο πελατολόγιό της στην Ελ-
λάδα ενός πλήρους και ολοκληρωμένου πακέτου
υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων. Με την εξαγο-
ρά της Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση ΑΕ, η Poly-
green αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις της και ενι-
σχύει τις υποδομές της στη χώρα μας.

Πρωτιά για την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ 
Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματι-

στηριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική αγορά, ελληνικών και ξένων, δια-
τηρεί η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ τον Φεβρουάριο, με με-
ρίδιο αγοράς της τάξης του 29%. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΧΑ, η αθροιστική αξία των συναλλα-
γών της εταιρείας τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 1,61
δισ. ευρώ, με μερίδιο αγοράς 28,92%. Στη δεύτερη
θέση βρέθηκε η Eurobank Equities με μερίδιο
16,77% και στην τρίτη η Εθνική Χρηματιστηριακή,
με μερίδιο αγοράς 9,82%. Στο δίμηνο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου, το μερίδιο αγοράς της Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ διαμορφώθηκε στο 26,3%.
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SMERC και όμιλος Λάτση
συνασπίζονται στην ESA

Σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εργα-
λείο για την Εθνική Τράπεζα έχει αναδειχθεί το Πρό-
γραμμα Μετασχηματισμού, όπως ανέφερε ο Ερνέστος
Παναγιώτου, γενικός διευθυντής Μετασχηματισμού,
Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων της Εθνικής,
στο πλαίσιο του FIN FORUM 2022. Συγκεκριμένα, εξή-
γησε πώς το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού βοήθησε
την τράπεζα να εξελίξει το εμπορικό και λειτουργικό της
μοντέλο, και να πετύχει τους χρηματοοικονομικούς της
στόχους κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Παράλληλα, ο
ίδιος επισήμανε τις πρωτιές που έφεραν τα ψηφιακά κα-
νάλια της Εθνικής Τράπεζας, τη σημαντική αύξηση των
ψηφιακά ενεργών πελατών από περίπου 1 εκατομμύριο
το 2018 σε 2,5 εκατομμύρια το 2021, καθώς και τη μεί-
ωση των συναλλαγών στα καταστήματα της τράπεζας
από 20% του συνόλου το 2018 σε μόλις 4% το 2021.

Τ
ο επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap
(SMERC - Νίκος Καραμούζης) ανακοίνωσε την
απόκτηση μέσω της θυγατρικής του εταιρείας

CORDIA πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην εταιρεία
ESA Security Solutions, ιδιοκτησίας του Latsco Family
Office (Όμιλος Λάτση). 

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η ESA Secu-
rity Solutions, μετά την είσοδο του Latsco Family Office
στο μετοχικό της κεφάλαιο το 2018, αποτελεί την ταχύτε-
ρα αναπτυσσόμενη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα με
ισχυρή παρουσία στις επανδρωμένες φυλάξεις και στα
ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, σε ευρεία γκάμα
εγκαταστάσεων ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος
όπως επίσης και σε κρίσιμες υποδομές της χώρας. 

Με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 50.000.000, απα-
σχολεί περί τις 3.000 υπάλληλους, γεγονός που την καθι-
στά έναν από τους 20 μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλά-
δα.  Η ESA έχει επιτύχει να συμβάλει καθοριστικά τα τε-
λευταία χρόνια στον επαναπροσδιορισμό τόσο του επαγ-
γέλματος όσο και των υπηρεσιών ασφαλείας στη χώρα,
επενδύοντας στη συνεχή εκπαίδευση, στην εφαρμογή νέ-
ων τεχνολογιών καθώς και στο άνοιγμα νέων αγορών.

Πάνω από 2,5 εκατ. οι ψηφιακά 
ενεργοί πελάτες της Εθνικής
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Δυο αετοί, ο ένας χωρίς φτερά…
Ο ΠΑΟΚ, αν και έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω

αποβολής του Τσιγγάρα στο 19’, συμπλήρω-
σε 6 ματς χωρίς ήττα στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο

την ΑΕΚ, μετά το 1-1 προχθές, Τετάρτη, 11 συνολικά
μέσα-έξω, και πάει φορτσάτος να αντιμετωπίσει τη
Γάνδη στην Τούμπα την προσεχή Πέμπτη, στο πρώτο
ματς της φάσης των «16» του Conference League. 

Η δε ΑΕΚ ζει πλέον με τις αναμνήσεις της τελευ-
ταίας νίκης 2-0 επί του ΠΑΟΚ στα play offs το καλο-
καίρι του 2020 και συνεχίζει να σηκώνει τον σταυ-
ρό του μαρτυρίου, της φετινής σούπερ αποτυχημέ-
νης σεζόν. Κατά πληροφορίες, μόλις τελειώσουν
τα play offs, ο Δημήτρης Μελισσανίδης θα προβεί
σε εκκαθάριση του ποδοσφαιρικού τμήματος,
αφού πρώτα βρει προπονητή στη θέση του Αργύρη
Γιαννίκη, που απολύθηκε παραμονές του αγώνα
του ΟΑΚΑ, την περασμένη Τρίτη. Την ισοπαλία ακο-
λούθησαν ανακοινώσεις των οπαδών της ΑΕΚ και
πανό που στρέφονταν κατά πάντων. Η αποστολή της
« Ένωσης» αποχώρησε με τη συνοδεία αστυνομι-
κής δύναμης από το γήπεδο.

Ο άλλος «δικέφαλος», του Βορρά, σφύζει από ζωή.

Μπορεί να έμεινε 15 ολόκληρους βαθμούς πίσω από
τον βέβαιο πρωταθλητή Ολυμπιακό, νικητή 5-1 επί
του Αστέρα, επίσης σε εξ αναβολής παιχνίδι, αλλά
όπως τονίζουν οι άνθρωποί του, αναπόφευκτο ήταν
εδώ και καιρό να ρίξει το βάρος στην Ευρώπη. Έχει
και την ευκαιρία, ωστόσο, να τεθεί ενώπιος ενωπίω

με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Κυπέλλου, για
να περισώσει οτιδήποτε αν σώζεται στις εγχώριες
διοργανώσεις. Και για λόγους γοήτρου, αλλά και για-
τί το Κύπελλο είναι επιτυχία. Άλλωστε, στον περσινό
τελικό, ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει 2-1 τον Ολυμπιακό στο
ΟΑΚΑ. Άγνωστο, ωστόσο, πότε θα γίνουν οι δυο ημι-
τελικοί (ο άλλος είναι Λαμία - Παναθηναϊκός), καθότι
η ΕΠΟ δεν είχε προνοήσει ότι ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ
θα συνέχιζε στο Conference League.

Έτσι, οι δυο ημιτελικοί του Κυπέλλου, που ήταν
προγραμματισμένοι για τις 2 Μαρτίου, θα γίνουν
προς τα τέλη Απριλίου… μάλλον. Εκτός και αν ο ΠΑ-
ΟΚ προκριθεί στους «8», οπότε αλλάζουν τα πράγ-
ματα. Τα play offs είναι προγραμματισμένα να τε-
λειώσουν στις 14 Μαΐου. 

Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 11 ματς 
αήττητος σε σχέση με
την ΑΕΚ που ζει με τις αναμνήσεις

Το σερί του ΠΑΟΚ
15/7/2020 ......ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ......0-0 ..............πλέι οφ
18/10/2020 ....ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ......1-1......πρωτάθλημα
24/1/2021 ......ΠΑΟΚ - ΑΕΚ ......2-2......πρωτάθλημα
21/3/2021 ......ΠΑΟΚ - ΑΕΚ ...... 3-1..............πλέι οφ
7/4/2021 ........ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ......0-1............Κύπελλο
29/4/2021 ......ΠΑΟΚ - ΑΕΚ ......2-1............Κύπελλο
5/5/2021 ........ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ......1-2 ..............πλέι οφ
26/9/2021 ......ΠΑΟΚ - ΑΕΚ ......2-0......πρωτάθλημα
19/1/2022 ......ΠΑΟΚ - ΑΕΚ ......0-0............Κύπελλο
9/2/2022 ........ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ......1-2............Κύπελλο
2/3/2022 ........ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ......1-1......πρωτάθλημα



Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμ-
πράμοβιτς είναι παρελθόν για την
Τσέλσι ύστερα από 19 ολόκληρα
χρόνια, όπου πήρε όποιον τίτλο
υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο,
στην Αγγλία, οι αποφάσεις της κυ-
βέρνησης δεν κάνουν εκπτώσεις
σε κανέναν.  Ο πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον χρησιμοποίησε
και τους Ρώσους ολιγάρχες σαν
μέσο πίεσης στον Πούτιν, έτσι ο
Αμπράμοβιτς «τελείωσε». Επί της
ουσίας είχε «τελειώσει» όταν απέ-
κτησε πορτογαλικό διαβατήριο μέ-
σω της εβραϊκής κοινότητας του
Πόρτο, ως απόγονος των Σεφαρδι-
τών Εβραίων, που εκδιώχθηκαν
κατά τη διάρκεια της Ιεράς Εξέτα-
σης. Οι Άγγλοι δεν το δέχτηκαν και
ο Αμπράμοβιτς μετακόμισε στη

Λευκορωσία για μόνιμη εγκατά-
σταση. Στη δήλωσή του ότι πουλάει
την Τσέλσι, συμπλήρωσε ότι το 1,5
δισ. ευρώ θα το διαθέσει στα θύ-
ματα του πολέμου στην Ουκρανία.
Νέος αγοραστής της Τσέλσι θα εί-
ναι κατά πάσα πιθανότητα ο Ελβε-

τός δισεκατομμυριούχος Χάνσ-
γιοργκ Βις, ιδιοκτήτης της εταιρίας
Synthes Holding AG που κατα-
σκευάζει ιατρικά μηχανήματα. Η
περιουσία του, κατά το οικονομικό
περιοδικό «Forbes», ανέρχεται
στα 5,8 δισ. δολάρια.

Αμπράμοβιτς: 1,5 δισ. στα θύματα του πολέμου Δικαίωση Άρη στο CAS!
Δικαιώθηκε ο Άρης στο CAS! Έγινε δεκτή η

προσφυγή του και του επιστρέφονται οι έξι βαθ-
μούς που του είχαν αφαιρεθεί για την υπόθεση
πλαστογραφίας του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή
Λάσκοφ. Έτσι, ο Άρης περνάει στην 4η θέση της
βαθμολογίας με 42 βαθμούς, προσπερνώντας
κατά τρεις τον Παναθηναϊκό, που υποχωρεί στην
5η θέση, και απέχει μόλις έναν από την ΑΕΚ στην
3η θέση.

«Ο Πούτιν θα σβήσει την
Ευρώπη από τον χάρτη»!

Για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, δη-
λώσεις που προκαλούν σοκ έκανε ο παλαίμαχος
διεθνής μπασκετμπολίστας Λάζαρος Παπαδό-
πουλος: «Αν ακούσετε τη ρωσική τηλεόραση,
επειδή εγώ γνωρίζω τη ρωσική γλώσσα, αυτό που
λένε στη Ρωσία δεν είναι ότι “απλώς θα κατακτή-
σουμε την Ουκρανία αλλά θα σβήσουμε την Ευ-
ρώπη από τον χάρτη τη Γης. Δεν θα υπάρχει Ευ-
ρώπη”. Και δυστυχώς υπάρχει μια μειοψηφία του
κόσμου η οποία τα πιστεύει αυτά».

«Απείλησαν αθλητές 
να μην κατέβουν»

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή
απέκλεισε Ρώσους και Λευκορώσους αθλη-

τές από τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς
Αγώνες που αρχίζουν σήμερα στο Πεκίνο. Όπως

δήλωσε ο πρόεδρος Άντριου Πάρσονς, πολλές
Ολυμπιακές Επιτροπές χωρών απαίτησαν από
τους αθλητές και, μάλιστα, τους απείλησαν να μην
κατέβουν σε περίπτωση που συμμετείχαν κανο-
νικά Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές. 

Αγγλία: Κορυφαία 
μεταγραφή ο Σα!

Κορυφαία μεταγραφή της σεζόν χαρακτηρί-
ζουν στην Αγγλία αυτή της μεταπήδησης του Πορ-
τογάλου διεθνούς γκολκίπερ Ζοζέ Σα από τον
Ολυμπιακό στη Γουλβς, έναντι 9 εκατ. ευρώ. Ο Σα
έχει κρατήσει το μηδέν στην εστία του εννιά φο-
ρές, πραγματοποίησε συνολικά 88 αποκρούσεις
στο φετινό πρωτάθλημα και βρίσκεται πίσω μόνο
από τον Μελιέ της Λιντς και τον Νταβίντ Ντε Χέα
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που έχουν από 90+
ο καθένας τους.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ Ραζ-
βάν, ναύλωσε δυο λεωφορεία στο Βουκουρέστι και μετέφερε
όλο το προσωπικό της Ντιναμό Κιέβου στη ρουμανική πρω-
τεύουσα. Χειροκροτήθηκε η ενέργεια του καλύτερου Ρουμάνου
προπονητή όλων των εποχών. Ο Λουτσέσκου ανέλαβε την Ντι-
ναμό Κιέβου το καλοκαίρι του 2020. Στο παρελθόν είχε εργαστεί
και στη Σαχτάρ Ντονέτσκ.

Φορτσάτη 
στην Τούμπα 
η Γάνδη

Η Γάνδη, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στους «16» του Conference League, διέλυσε 3-0 την Μπριζ στο
«Γιαν Μπρεντέιλ» και προκρίθηκε στον τελικό του βελγικού Κυπέλλου, καθότι στο πρώτο ματς
είχε ηττηθεί 1-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Άντερλεχτ - Εουπέν.
Μακράν κορυφαίος ήταν ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού Οτζίτζα Οφόε. Το πρώτο ματς θα
γίνει στην Τούμπα την προσεχή Πέμπτη και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα μετά.
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Ένα «μπράβο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• «Αστειότητες» χαρακτήρισε ο Ντέ-
μης Νικολαΐδης τις φήμες πως είναι
ζευγάρι με τη δημοσιογράφο Κατε-
ρίνα Παναγοπούλου.

• Ερωτική εξομολόγηση της
Ελένης Μενεγάκη στον σύζυγό
της Μάκη Παντζόπουλο: «Αν ξα-
ναγεννηθούμε ποτέ, θέλω πάλι
εμείς οι δύο να είμαστε μαζί».

• Ο Θοδωρής Αθερίδης εξομολογή-
θηκε πως έχασε δέκα χρόνια από τη
ζωή του, όταν η κόρη του σε ηλικία 16
χρόνων μέθυσε μέχρι λιποθυμίας.

• Θετική στον κορονοϊό η δημο-
σιογράφος Δέσποινα Καμπού-
ρη.

• Την καλλονή τραγουδίστρια Ανδρο-
μάχη λέγεται πως θα στείλει η Κύ-
προς στη φετινή Eurovision.

• Την Πέμπτη 10 Μαρτίου θα πα-
ρουσιαστεί το τραγούδι της ελ-
ληνικής συμμετοχής με ερμη-
νεύτρια την Αμάντα Γεωργιάδη.

• Δείπνο με φίλους σε γιαπωνέζικο
εστιατόριο για το ζευγάρι Δέσποινα
Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης.

• Φήμες θέλουν την Κωνσταντί-
να Σπυροπούλου και τον Βασίλη
Σταθοκωστόπουλο να ανεβαί-
νουν στα σκαλιά της εκκλησίας,
το καλοκαίρι.

• Aλεξία Μουστάκα: «Έχω κάνει μή-
νυση για κακουργηματική αγωγή. Αν
ήξεραν οι γονείς μου τα άτομα που
έχω απέναντί μου, δεν θα το πί-
στευαν». Αυτά αποκάλυψε η κόρη
του αείμνηστου Σωτήρη Μουστάκα.

• Θα μπορούσε να είναι η Κατε-
ρίνα Καινούργιου, αλλά πρόκει-
ται για την αγρότισσα Ράνια Κα-
ραγιάννη, που γνωρίσαμε στο
«Big Brother».

• Θλίψη για την Ελένη Ράντου. Έφυγε
από τη ζωή πολύ καλός της φίλος.

Η
«2023 Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης» υποδέχεται το
διάσημο φεστιβάλ χορού «Spring For-
ward». Η διασυνοριακή γιορτή του

«Aerowaves» που φιλοξενείται από το 2011 σε
διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, φέτος θα πα-
ρουσιαστεί στη γενέτειρα του Αισχύλου, εκεί
όπου χτυπάει η καρδιά του πολιτισμού.

Από τις 28 Απριλίου έως τη 1η Μαΐου 2022 μερι-
κοί από τους πιο συναρπαστικούς ξένους χορευ-
τές και χορογράφους, θα δώσουν το «παρών» στο
«2023 Elevsis» παρουσιάζοντας 25 παραστάσεις
σε διάφορες περιοχές της πόλης. Ανάμεσά τους,
οι Ayano Yokoyama (Ιαπωνία), Q Dance Company
(Νότια Κορέα), Yeu-kwn Wang / Shimmering
Productions (Ταϊβάν), Movers Platform (Ιαπω-
νία/Κορέα/Ελλάδα) αλλά και ο διεθνούς φήμης
Ισπανός Jesus Rubio Gamo με το «Gran Bolero»
που παρουσίασε στο «Spring Forward» το 2017.
Ομάδες Ελλήνων επαγγελματιών και ντόπιων ερα-
σιτεχνών χορευτών θα βρεθούν επί σκηνής με
τους Λατίνους εξπέρ, προσφέροντας στο κοινό του
μυθικού βασιλιά Κελέου μια αξέχαστη καλλιτεχνι-
κή εμπειρία.

Επιπλέον, θα τρέχουν παράλληλες δράσεις,
όπως το Dance Quality Writing, ένα πρόγραμμα
ανάπτυξης ικανοτήτων για ανερχόμενους συγγρα-
φείς χορού, το Upstart Forum, μια δημόσια συζή-
τηση-ξενάγηση στη διοργάνωση για ζητήματα
προγραμματισμού, και το Spingback Social με

ζωντανή μετάδοση συνεντεύξεων των καλλιτε-
χνών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Αντλώντας έμπνευση από την πλούσια ιστορία
της, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της «2023 Elevsis»
Μιχαήλ Μαρμαρινός και η ομάδα του διαμόρφωσαν
ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό, ερευνητικό και
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με γενικό τίτλο «Μυστή-
ρια Μετάβασης», που κινείται σε τέσσερις στρατηγι-
κές κατευθύνσεις: Πολιτισμός, Άνθρωπος, Πόλη
και Περιβάλλον. Επιπλέον, αντανακλώντας τα μονα-
δικά χαρακτηριστικά της αστικής ζώνης και τις σύγ-
χρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, διαμορφώ-
νονται και οι τρεις κεντρικοί θεματικοί άξονες του
προγράμματός της, διακριτοί και διασυνδεδεμένοι:
Άνθρωπος/Κοινωνία, Περιβάλλον και Εργασία. Η
πόλη των αντιθέσεων διανύει μια μακρά πορεία
από την αρχαία στη νεότερη ιστορία αλλά και τη
βιομηχανοποίηση, φτάνοντας σήμερα με μια διά-
θεση συνεχούς εξέλιξης, διάχυσης και ανάμειξης
πολιτισμών, ιδεών, ανθρώπων. «Η Ελευσίνα είναι
ένας θεσμοθετημένος τόπος των μυστικών και των
μυστηρίων. Τη γοητεία της την καταλαβαίνει κανείς
μόνο άμα την ψάξει. Δεν είναι μια τυπικά όμορφη
πόλη, είναι όμως ξεκάθαρα ιδιότυπη με πτυχές
που θα πρέπει, όπως όλα τα μυστικά που έχουν ση-
μασία, να τις ανακαλύψεις με τα ποδαράκια σου.
Πρέπει να την περπατήσεις, και ακόμα και τότε,
πολλά μπορεί να μη σου αποκαλυφθούν», ανέφερε
σε συνέντευξή του ο πολυβραβευμένος σκηνοθέ-
της Μιχαήλ Μαρμαρινός.

Φεστιβάλ
χορού
στην Ελευσίνα



Μαμαδίστικες ευχές

Τα γενέθλια του μοναχογιού της Νικόλα γιόρ-
τασε (και) διαδικτυακά η Μαριάντα Πιερίδη. Ο
νεαρός έκλεισε τα οχτώ και η Κύπρια τραγουδί-
στρια του ευχήθηκε από καρδιάς, με λόγια αγά-
πης: «Χρόνια πολλά, ζωή μου. Πεθαίνω, τρελαί-
νομαι με το χιούμορ σου, την εξυπνάδα σου και
πάνω απ’ όλα το τεράστιο χαμόγελο που έχεις
πάντα στο πανέμορφο προσωπάκι σου! Θα
φροντίσω να μη φύγει από εκεί ποτέ και για κα-
νένα λόγο! Σε αγαπώ από εδώ μέχρι τον πλανήτη
των Transformers!».

Γυμναστική για όλους

Αν βιάζεστε να αποκτήσετε λεπτή σιλουέτα
για το καλοκαίρι, η πρώην «Survivor» Ειρήνη
Κολιδά έχει τη λύση. Η Πατρινή γυμνάστρια
παρουσιάζει μέσω βίντεο στο Instagram σειρά
ασκήσεων για απώλεια κιλών, με σκοπό να μας
κάνει κορμάρες. «Θα ήθελα να ακολουθήσετε
για έναν μήνα, μαζί με διατροφή και όρεξη για
αλλαγή. Αλλαγή σωματική αλλά συγχρόνως
και ψυχική, για αρχάριους και για λίγο πιο
προχωρημένους, ώστε μαζί να καταφέρουμε
να χτίσουμε κάτι όμορφο», ενημέρωσε τους
followers της.

Η Γωγώ Μπρέμπου θα ηχογραφή-
σει τη «Νίκη» του Χρήστου Χω-
μενίδη σε audiobook. Η επιλογή
της πρωταγωνίστριας να διαβά-
σει το βιβλίο που απέσπασε το
Ευρωπαϊκό Βραβείο Μυθιστορή-
ματος τον περασμένο Νοέμβριο
δεν ήταν τυχαία, αφού εκτός από
καταξιωμένη ηθοποιός είναι και
σύντροφος του σημαντικού συγ-
γραφέα, με τον οποίο κλείνουν
φέτος οχτώ χρόνια κοινής ζωής.
«Διαβάζοντας την υπέροχη “Νί-
κη” του Χρήστου Χωμενίδη»,

Με τη «Νίκη»!

Ο
πόλεμος στην Ουκρανία ξύπνησε ανατριχιαστικές μνήμες
στην Ευρυδίκη από την εισβολή στην Κύπρο. Η τραγουδί-
στρια αποκάλυψε τα όσα εφιαλτικά έζησε σε μικρή ηλικία,

περιγράφοντας μπροστά στην κάμερα συγκλονιστικές στιγμές.
«Ήμουν μόλις 6 ετών όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο. Οι εικόνες
είναι θολές, αλλά υπάρχουν οι μνήμες. Θυμάμαι τα βράδια που κρυ-
βόμασταν κάτω από τα κρεβάτια, όταν χτυπούσαν οι σειρήνες και
ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί», εξομολογήθηκε φανερά συγκινημέ-
νη. Και συνέχισε: «Μαζευτήκαμε όλα τα γυναικόπαιδα στο σπίτι του
παππού και της γιαγιάς στη Λεμεσό και περιμέναμε τους άντρες να
επιστρέψουν από τον πόλεμο, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται, αν ζουν,
αν είναι καλά. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ξυπνούσα
το βράδυ κλαίγοντας από εφιάλτες. Ο πόλεμος είναι ό,τι χειρότερο,
είναι φρίκη…».

ΘΘύμα κλοπής ο Μάρκος
Το φυσάει και δεν κρυώνει ο Μάρκος Σεφερλής. Άγνωστος
έκλεψε το laptop του κωμικού ηθοποιού, στο οποίο είχε
αποθηκευμένο το σενάριο της νέας τηλεοπτικής σειράς
«Μamacita» που ετοιμάζει για τον ΑΝΤ1, με όλους τους
διαλόγους των ηθοποιών που συμμετέχουν στο σίριαλ, ανά
επεισόδιο. Η κλοπή πιθανότατα έγινε στο τηλεοπτικό στούντιο, με
αποτέλεσμα να σταματήσουν τα γυρίσματα και ο παρουσιαστής
του «5Χ5» είναι σε απόγνωση.

Μουδιασμένη η newscaster του Star Μάρα
Ζαχαρέα. Λεπτά πριν βγει στον αέρα του κεν-
τρικού δελτίου, η δημοσιογράφος μοιράστηκε
δημόσια την αγωνία της: «Παρακολουθώ τα
αμοντάριστα πλάνα από την Ουκρανία. Μοιάζει
απίστευτο το ότι γίνεται πόλεμος στην Ευρώπη.
Ορισμένες φορές νομίζω πως θα ξυπνήσω από
ένα κακό όνειρο. Μετά, όμως, βλέπω τα τρο-
μαγμένα μάτια των μικρών παιδιών και ο
εφιάλτης ζωντανεύει».
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Μνήμες τρόμου

Κακό όνειρο



Δ
υστυχώς, αρκετές θεραπείες για τον
καρκίνο προκαλούν εκδηλώσεις στο
δέρμα και στα εξαρτήματά του (μαλλιά,
νύχια), οι οποίες, παρότι συνήθως δεν

είναι σοβαρές, πλήττουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών. Οι παρενέργειες αυτές είναι πολύ συ-
χνές, αλλά η ακριβής επίπτωσή τους παρουσιάζει
διακύμανση αναλόγως με τη θεραπεία. 

Είναι ενδεικτικό ότι η χημειοθεραπεία προκαλεί
τριχόπτωση τουλάχιστον στο 65% των ασθενών που
υποβάλλονται σε αυτήν. Οι στοχευμένες θεραπεί-
ες και η ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο του μα-
στού προκαλούν ξηρότητα και κνησμό σε ποσοστό
που κυμαίνεται από 7% έως και 90%, αναλόγως με
το χορηγούμενο φάρμακο. Επιπλέον, σχεδόν το
95% των ασθενών παρουσιάζει κάποιες αλλαγές
στο δέρμα του ενόσω κάνει ακτινοθεραπεία. 

«Οι πιθανές δερματικές τοξικότητες των αντι-
νεοπλασματικών θεραπειών είναι πολλές και
διαφορετικές. Πολλές εκδηλώνονται σύντομα
μετά την έναρξη της θεραπείας, ενώ άλλες παρα-
τηρούνται πολύ αργότερα. Επιπλέον, κάποιες
βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου και άλ-
λες επιμένουν. 

Οι τοξικότητες αυτές συνήθως είναι ήπιας έως
μέτριας βαρύτητας, αλλά μερικές φορές είναι σο-
βαρές. Ανεξάρτητα από τη σοβαρότητά τους, όμως,
συνήθως είναι ενοχλητικές και παρότι δεν απει-
λούν την υγεία και τη ζωή των ασθενών, μπορεί να
μειώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους»,
εξηγεί ο δρ Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος-
αφροδισιολόγος. 

Στη σοβαρότητα των αντιδράσεων, εκτός από τη

χρησιμοποιούμενη θεραπεία, παίζει ρόλο και η
δόση της. «Η ακτινοθεραπεία μπορεί να προκαλέ-
σει ξηρότητα και απολέπιση στο δέρμα που ακτι-
νοβολείται. Μπορεί επίσης να προκαλέσει έντονο
κνησμό (φαγούρα) και αλλαγή του χρώματός του
(αναπτύσσεται ερυθρότητα ή το δέρμα αποκτά πιο
σκούρα χροιά). Το δέρμα ενδέχεται να μοιάζει σαν

να έχει υποστεί ηλιακό έγκαυμα και μπορεί να δη-
μιουργηθεί οίδημα (πρήξιμο). 

Μερικοί τύποι χημειοθεραπείας μπορεί να προ-
καλέσουν ξηροδερμία, κνησμό, ερυθρότητα,
υπερμελάγχρωση (πιο σκούρα χροιά) ή απολέπιση
(ξεφλούδισμα). Μπορεί επίσης να αναπτυχθεί
ήπιο εξάνθημα ή να αναπτύξει το δέρμα φωτο-
ευαισθησία (αυξημένη ευαισθησία στην υπεριώδη
ακτινοβολία του ηλίου). 

Μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν επίσης προ-
βλήματα στα νύχια (γίνονται πιο σκούρα και εύ-
θραυστα) και στις παρωνυχίδες (γίνονται επώδυ-
νες)», αναφέρει ο κ. Μιχελάκης και συμπληρώνει
πως «η πιο γνωστή παρενέργεια της χημειοθερα-
πείας, πάντως, είναι η αλωπεκία, η οποία είναι συ-
νέπεια της τοξικής δράσης των χημειοθεραπευτι-
κών παραγόντων στους θυλάκους των τριχών.

Η αλωπεκία συνήθως είναι σοβαρότερη όταν ο
ασθενής λαμβάνει συνδυασμούς χημειοθεραπευ-
τικών παραγόντων. Ευτυχώς, όμως, είναι αναστρέ-
ψιμη και συνήθως το τριχωτό της κεφαλής ανα-
κάμπτει 3-6 μήνες μετά το πέρας της θεραπείας».
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Αρκετές θεραπείες προκαλούν 
προβλήματα σε μαλλιά, νύχια και 
παρότι συνήθως δεν είναι σοβαρές,
πλήττουν την ποιότητα ζωής 
των ασθενών

Ενυδάτωση 
και αντηλιακά
Ο κ. Μιχελάκης αναφέρει πως οι ασθενείς
θα πρέπει να ενημερώνουν τον θεράποντα
ογκολόγο τους για κάθε αντίδραση που
παρατηρούν στο δέρμα τους, ακόμα και αν
τους φαίνεται ήπια ή εύκολα διαχειρίσιμη.
Φυσικά, μπορούν να λάβουν μέτρα για να
αμβλύνουν τις επιπτώσεις των θεραπειών
τους. Η καλή ενυδάτωση του δέρματος και
πριν από την έναρξη των θεραπειών παίζει
σημαντικό ρόλο. Απαραίτητο είναι να βά-
ζουν αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστα-
σίας, επίσης η ένδυση με τα κατάλληλα
ρούχα και η μείωση της διάρκειας έκθε-
σης στον ήλιο σε όλη τη διάρκεια του
έτους. Τα ρούχα τους θα πρέπει να είναι
άνετα και από απαλά υφάσματα για να απο-
φευχθούν οι δερματικοί ερεθισμοί και οι
πληγές από την τριβή. 

Δρ Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος

Δέρμα: Προστασία
μετά τον καρκίνο



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)
H Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο σας φέρνει
πιο κοντά σε οικονομικές και οικογενειακές υπο-
θέσεις που θα πρέπει να ασχοληθείτε με πολλή
προσοχή. Είναι η στιγμή να αφήσετε κάποια
πράγματα πίσω σας, πριν σας δημιουργήσουν με-
γαλύτερο πόνο. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, κυρίως του πρώτου δε-
καημέρου, θα υπάρξουν κάποια συναισθηματικά
ξεσπάσματα. Για εσάς των τελευταίων ημερών,
θα υπάρξουν νέες γνωριμίες και ενδιαφέρουσες
συναισθηματικές εξελίξεις.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, οι ευκαιρίες δεν θα λεί-
ψουν σήμερα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό
σας κύκλο. Είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσετε
ενδιαφέροντα άτομα, που θα σας φανούν χρήσιμα
το επόμενο διάστημα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, επαγγελμα-
τικές βλέψεις μπαίνουν και πάλι στο πρόγραμ-
μά σας, ενώ για εσάς των τελευταίων ημερών
κάτι ενδιαφέρον συμβαίνει στην προσωπική
σας ζωή. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μια καλή μέρα για όσους έχετε γεννηθεί το
πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου σας. Ίσως να
λάβετε κάποια ευχάριστα νέα ή να διορθώσε-
τε μια κατάσταση που αφορά το παρελθόν σας.
Για τους γεννημένους 11, 12, 13 Αυγούστου,
οι καταστάσεις που προέρχονται από τους άλ-
λους σας προκαλούν μεγάλο άγχος και θα
πρέπει να τις διαχειριστείτε με ωριμότητα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Θα έχετε πολλά να σκεφτείτε σήμερα για την
υγεία σας, αλλά και για την εργασία σας. Σας
έχουν προβληματίσει επίσης οι απόψεις ή τα λε-
γόμενα κάποιων, που σας βρίσκουν εντελώς αν-
τίθετους, σε ό,τι αφορά την ηθική πλευρά μιας
κατάστασης. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
σας φέρει σε ανοιχτή επικοινωνία με τα πολύ
κοντινά σας πρόσωπα. Μπορεί να έχετε διαφο-
ρετική γνώμη, ή να πρέπει να τους δείξετε τα
όριά σας, που έχουν εξαντληθεί.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς θα υπάρξουν έντονα
εργασιακά θέματα, που από σήμερα και για τις
επόμενες δύο μέρες θα πρέπει να ασχοληθείτε
με αυτά. Επίσης, μην παραμελείτε την υγεία σας,
καθώς θα παρουσιαστούν κάποια παλιά οργανι-
κά προβλήματα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Εσείς του πρώτου δεκαημέρου έχετε ίσως και
από τις πιο πολλές πιθανότητες επανασύνδε-
σης με κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Γενι-
κότερα βρίσκεστε σε μια πολύπλοκη περίοδο,
που δεν μπορείτε να τη διαχειριστείτε με τον
τρόπο που θα θέλατε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους των τελευταίων ημε-
ρών, τα πράγματα ξεκαθαρίζουν και ξέρετε πολύ
καλά πώς να διαχειριστείτε μια κατάσταση. Σήμε-
ρα πρέπει να αντιμετωπίσετε μια πληροφορία
που θα σας προκαλέσει αρκετό στρες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, η προσοχή σας
σήμερα θα πρέπει να είναι στραμμένη σε κά-
θε επικοινωνία που έχετε με πρόσωπα από
το παρελθόν. Προσοχή μη δημιουργήσετε
κακή εικόνα σε σημαντικά θέματα και αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να εκτεθείτε ανεπα-
νόρθωτα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Εσείς οι Ιχθύες μια έντονη παραφωνία θα
την έχετε σήμερα σε προσωπικά θέματα.
Μια λάθος εκτίμηση, ένα λάθος που πρέ-
πει να το διορθώσετε, μια οικονομική και
συναισθηματική υπόθεση, σας χτυπά το
καμπανάκι του κινδύνου. 
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Η Σελήνη σήμερα περνά στο ζώδιο του Κριού,
όπου ενισχύεται η ένταση που υπάρχει
γενικότερα αυτή την περίοδο. Σε ένα πύρινο

ζώδιο η παρουσία της, νιώθει άβολα και
χρειάζεται να διαχειριστούμε τις καταστάσεις με
νηφαλιότητα, όσο αυτό βέβαια μας το επιτρέπει το
προσωπικό μας ωροσκόπιο. 



Μ
ια νέα πραγματικότητα ξημέρωσε
για την Ευρώπη. Μια πραγματικότη-
τα που δεν ξέρουμε πού θα οδηγή-
σει, γιατί κανείς δεν ξέρει τις πραγ-

ματικές προθέσεις του Πούτιν. Πολλοί -και όχι
άδικα- θεωρούν ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί
στρατός κατοχής για μακρό διάστημα στην Ου-
κρανία. Άλλοι πιστεύουν ότι θα υπάρξει πολυ-
διάσπασή της, ανάλογα με τα συμφέροντα των
ισχυρών και, φυσικά, ανάλογα με την έκβαση
του πολέμου.

Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα, που ξέρει από προ-
σφυγιά, πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα αυτή
πραγματικότητα όσο γίνεται πιο γρήγορα και να
καλοδεχθεί τους Ουκρανούς που θα έλθουν στη
χώρα μας. Η παρουσία επιπλέον προσφύγων εί-
ναι δεδομένο ότι δημιουργεί μια νέα κοινωνική
πραγματικότητα που η κυβέρνηση πρέπει να αν-
τιμετωπίσει. Οφείλει, πλέον, να αναπτύξει τέτοι-
ες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την κοινωνική
σταθερότητα και ηρεμία.

Με την τριπλή κρίση (υγειονομική, κλιματική
και ενεργειακή) να επηρεάζει την καθημερινό-
τητά μας και ιδιαίτερα τον τομέα της αγροτικής
παραγωγής, είναι βέβαιο ότι χρειάζονται επιπλέ-
ον παρεμβάσεις από αυτές που ήδη έχουν γίνει.

Η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του
πολέμου αλλά και της τριπλής κρίσης, διατηρεί
χαλαρές τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και για
το επόμενο έτος, ενώ εξετάζει, πλέον, σοβαρά να
εξαιρέσει των ελλειμμάτων τις δαπάνες για την
άμυνα. Μια κίνηση που μετά την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία κρίνεται περισσότερο παρά
ποτέ επιβεβλημένη.

Το οικονομικό ευρωπαϊκό τοπίο που διαμορ-
φώνεται μέσα στην τραγωδία του πολέμου είναι
δεδομένο ότι δεν έχει καμία σχέση με το τοπίο
της ελληνικής οικονομικής κρίσης της προηγού-
μενης δεκαετίας.

Η κυβέρνηση οφείλει να το εκμεταλλευθεί για
να μπορέσει να δώσει ανάσα σε έναν λαό ο οποί-
ος από τις αρχές του 2010 και για μία δεκαετία
στέναξε οικονομικά, ενώ τώρα που η ελπίδα είχε
αρχίσει να εμφανίζεται στον ορίζοντα, διεθνείς
αστάθμητοι παράγοντες και κρίσεις τον κρατούν
και πάλι δέσμιο.

Ο Έλληνας έχει αποδείξει ότι, αν του δοθεί η
ευκαιρία, μπορεί να είναι δημιουργικός. Η κυ-
βέρνηση οφείλει να δράσει στους εξής άξονες:

Πρώτον, να ανακουφίσει τα ευάλωτα νοικοκυ-
ριά. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η εντολή Μητσο-
τάκη για άρση των εντολών πλειστηριασμών σε
3.000 δανειολήπτες είναι σημαντική απόφαση.
Όπως επίσης και οι αποφάσεις της κυβέρνησης
για μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς αγγίζει το σύνολο
του ελληνικού πληθυσμού.

Δεύτερον, να στηρίξει όσο περισσότερο μπο-
ρεί τη λεγόμενη μεσαία τάξη, που μπορεί να μη
διαβιοί στις τραγικές συνθήκες των πιο ευάλω-
των πολιτών, αλλά κατά γενική ομολογία, από τις
10 του μηνός και μετά, το πορτοφόλι είναι ήδη
άδειο. Και το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί
τους επόμενους μήνες.

Τρίτον, να ακολουθήσει μια πολιτική κινήτρων
για περισσότερες επενδύσεις σε τομείς που
έχουν δυνατότητες αλλά έχουν μείνει πίσω. Επί
παραδείγματι, η ενίσχυση της πρωτογενούς πα-
ραγωγής, υπό τις παρούσες συνθήκες διεθνούς

αστάθειας, είναι κάτι περισσότερο από επιβε-
βλημένη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να εισάγει πλέον
από Ουκρανία, Ρωσία και Λευκορωσία. Από την
πρώτη λόγω του πολέμου και από τις δεύτερες
λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί σε βάρος
τους. Συνεπώς, η ενίσχυση του τομέα της αγρο-
διατροφής είναι στοιχείο που έχει άμεση σχέση
με την επισιτιστική επάρκεια της ελληνικής κοι-
νωνίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές δυνά-
μεις της Ελλάδας πρέπει να προσαρμοστούν.

Δεν είναι περίοδος που δικαιολογεί φτηνές
πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είναι περίοδος για
πολιτική σύνθεση, συναίνεση και ενότητα.

Ωστόσο, είναι και περίοδος που πρέπει να λαμ-
βάνονται πολιτικές αποφάσεις με ταχύτητα και
αποφασιστικότητα. Στοιχείο που δεν χαρακτηρί-
ζει τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Ποιος παλιός
δεν θυμάται τις ατελείωτες συσκέψεις της κυ-
βέρνησης Ζολώτα για να ληφθεί μια απόφαση
σχετικά με τις συντάξεις και τελικά να μη λαμβά-
νεται επειδή το κάθε κόμμα δεν ήθελε να αναλά-
βει το πολιτικό κόστος. Και ποιος δεν θυμάται την
αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση Σα-
μαρά, επειδή, επίσης, δεν ήθελε να αναλάβει το
πολιτικό κόστος για μια σειρά αποφάσεων που
έπρεπε να ληφθούν.

Η Ελλάδα, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, περισ-
σότερο από ποτέ άλλοτε, χρειάζεται ισχυρή και
σταθερή κυβέρνηση. Για αυτό και η πρόταση που
κάναμε χθες, για ανάληψη πρωτοβουλίας με
στόχο την αλλαγή του εκλογικού νόμου στην κα-
τεύθυνση της αποτροπής εκλογών με απλή ανα-
λογική, είναι επίκαιρη και εθνικά επιβεβλημένη.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Οι εξελίξεις επιβάλλουν πιο κοινωνική
πολιτική και ισχυρή κυβέρνηση

Δεν είναι
περίοδος που

δικαιολογεί
φτηνές πολιτικές
αντιπαραθέσεις.

Είναι περίοδος για
πολιτική σύνθεση,

συναίνεση και
ενότητα
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