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Σ
τη μεσοβδόμαδη ομιλία του στη Βουλή αλ-
λά και στη συνέντευξή του στον Alpha, με-
τά τη συνομιλία του με τον Αιγύπτιο πρό-
εδρο, ο πρωθυπουργός ξεδίπλωσε το σχέ-

διο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, την προ-
οπτική επί της ουσίας για καθαρότερη, φθηνότερη
και ανεπηρέαστη από εξωγενείς παράγοντες και
διπλωματικά παιχνίδια προμήθεια ενέργειας.

«Θα πρέπει να εισάγουμε λιγότερο ρωσικό φυσι-
κό αέριο και να εισάγουμε περισσότερο αέριο σε
υγροποιημένη μορφή», τόνισε από το βήμα της
Βουλής ο πρωθυπουργός, για να το πάει ένα βήμα
παραπέρα στη συνέντευξή του λέγοντας πως «αυτό
είναι το ενδιάμεσο βήμα» μέχρις ότου ολοκληρω-
θούν οι υποδομές για το «πράσινο υδρογόνο» -η
«Political» είχε αποκλειστικό πρωτοσέλιδο ρεπορ-
τάζ για την πρόοδο των έργων στη Δυτική Μακεδο-

νία στις 21 Ιανουαρίου- και κατά συνέπεια η μετά-
βαση στη νέα εποχή των ΑΠΕ. 

Παράλληλα και μετά την ολοκλήρωση της συμ-
φωνίας με την Αίγυπτο, ήρθε και η επιχειρηματική
επιβεβαίωση για το mega project της υποθαλάσ-
σιας μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από την
αφρικανική χώρα, προϊόν ηλιακής ενέργειας, σε
μια διαδρομή 954 χλμ. από την περιοχή El Sallum
μέχρι τη Νέα Μάκρη, με όριο παράδοσης το καλο-
καίρι του 2026. 

Για να επανέλθουμε στο σήμερα, στις συνέπειες
της ρωσικής εισβολής περιλαμβάνεται και το «παι-
χνίδι» που στήνει ο Πούτιν με στόχο την ενεργει-
ακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ρωσικό
φυσικό αέριο καλύπτει σχεδόν το 40% των αναγ-
κών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εισαγωγές πε-
τρελαίου σχεδόν το 25%. Και μόλις προ ημερών ο

Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε προαναγ-
γείλει την απεξάρτηση της χώρας του από το ρωσι-
κό αέριο με την κατασκευή δύο μεγάλων εργοστα-
σίων LNG, σε μια απόφαση… τομή για τα ενεργει-
ακά δεδομένα της Γερμανίας.

Η χώρα μας, λοιπόν, βρίσκεται μπροστά σε μια
μεγάλη ευκαιρία απεξάρτησης αφενός από το ρω-
σικό φυσικό αέριο, αφετέρου από τις «βρόμικες»
ενεργειακές πηγές, όπως ήταν ο κοστοβόρος λι-
γνίτης, χαράσσοντας παράλληλα έναν νέο δρόμο
ενεργειακής αυτάρκειας. 

Και τώρα μπορούν όλοι να καταλάβουν τη στό-
χευση του Κ. Μητσοτάκη αλλά και του υπουργείου
Περιβάλλοντος από την εποχή Χατζηδάκη που συ-
νεχίζει σήμερα ο Κ. Σκρέκας, όταν αποφασίστηκε
κεντρικά και παρά τις αντιδράσεις η απολιγνιτοποί-
ηση της χώρας. 
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Ο
ι ραγδαίες εξελίξεις στο Ουκρανι-
κό, με τις πολεμικές επιχειρήσεις
της Μόσχας να συνεχίζονται με
ιδιαίτερη σφοδρότητα και τις οικο-

νομικές επιπτώσεις να πλήττουν τις παγκό-
σμιες αγορές, προβληματίζουν έντονα το
Μαξίμου, το οποίο δέχεται εισηγήσεις από
κορυφαίους υπουργούς για τον επαναπρο-
γραμματισμό του εκλογικού σχεδιασμού.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί εί-
ναι ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και
ο Αλέξης Τσίπρας στις τηλεοπτικές συνεν-
τεύξεις που παραχώρησαν έθεσαν ο καθέ-
νας από τη δική του πλευρά το διακύβευμα
των εκλογών. «Σταθερότητα ή περιπέτειες»,
τόνισε ο πρωθυπουργός, ένα δίλημμα που
φούντωσε τα σενάρια περί αλλαγής του
εκλογικού νόμου προτού η χώρα οδηγηθεί
στις κάλπες με το σύστημα της απλής αναλο-
γικής. «Υπευθυνότητα ή κυβέρνηση της δι-
καιολογίας», ήταν το δίλημμα που έθεσε ο
Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πιέζεται από το
ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,

οι τελικές αποφάσεις για το ζήτημα της αλλα-
γής του εκλογικού νόμου αναμένονται άμε-
σα, ακόμη και μέσα στον Μάρτιο. Στην περί-
πτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάψει
το «πράσινο φως», τότε δεν αποκλείεται να
έχει ψηφιστεί πριν από το Πάσχα.

Ήδη κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης
έχουν ταχθεί υπέρ της επαναφοράς του μπό-
νους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα έτσι
ώστε να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα,
κάτι που δεν επιτυγχάνεται απολύτως με το
εκλογικό σύστημα που ψήφισε η κυβέρνηση
της ΝΔ το 2020 και σίγουρα όχι με την απλή
αναλογική, με την οποία θα διεξαχθούν οι
επόμενες εθνικές εκλογές.

«Η κυβέρνηση είναι σταθερή. Απολαμβά-
νει μιας ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψη-
φίας και -πιστεύω- και μιας ευρύτερης απο-
δοχής της κοινωνίας, ασυνήθιστης θα έλεγα,
δημοσκοπικά τουλάχιστον, για μια κυβέρνη-
ση που κυβερνά 30 μήνες. Δεν νομίζω ότι
στην ιστορία της Μεταπολίτευσης είχαμε κυ-
βέρνηση που να προηγείται τόσο του δεύτε-
ρου κόμματος, έχοντας περάσει και από τό-
σες δοκιμασίες», τόνισε στον Alpha ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

Σε ουδέτερο χρόνο
Κυβερνητικά στελέχη μιλώντας στην «Po-

litical» υποστήριξαν πως στην περίπτωση
που αποφασιστεί η αλλαγή του εκλογικού

νόμου, τότε θα πρέπει να γίνει σε ουδέτερο
χρόνο και μακριά από την ημερομηνία των
εκλογών, ώστε να μην κατηγορηθεί η κυβέρ-
νηση για πολιτικό καιροσκοπισμό. Οι ίδιες
πηγές χαρακτήριζαν κατάλληλη την περίοδο
που διανύουμε για μια τέτοια κίνηση, καθώς
οι δραματικές εξελίξεις που επικρατούν στην
Ουκρανία έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα,
ενώ και οι κάλπες δεν πρόκειται να στηθούν
το αμέσως επόμενο διάστημα.

Δεύτερες σκέψεις
Στη συνέντευξή του στον Alpha ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι κάλπες θα
στηθούν στο τέλος της τετραετίας. Αυτός
ήταν και ο αρχικός στόχος του πρωθυπουρ-
γού, καθώς εκτιμούσε πως μετά την πανδη-
μία και τους ρυθμούς ανάπτυξης που είχε η
οικονομία η εικόνα της χώρας θα ήταν σα-
φώς καλύτερη το 2023, που θα είναι ούτως ή
άλλως εκλογική χρονιά. «Το ποιος θα διαχει-
ρίζεται κρίσιμες εθνικές υποθέσεις σε έναν
κόσμο εξαιρετικά ασταθή, ναι, θα αποτελέσει
και αυτό ένα ζητούμενο των εκλογών, όταν
θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας», σημεί-
ωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση και ο πόλε-
μος στην Ουκρανία έχουν αναθεωρήσει
τους όποιους στόχους υπήρχαν, καθώς κα-
νείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα ολο-
κληρωθεί η ρωσική εισβολή αλλά και την

επόμενη μέρα στο γεωπολιτικό πεδίο. Έμ-
πειροι «γαλάζιοι» κοινοβουλευτικοί εξη-
γούσαν πως ό,τι διαφορετικό και να έλεγε ο
πρωθυπουργός στη συνέντευξη για τον
χρόνο των εκλογών θα έθετε σε κίνδυνο τη
σταθερότητα της χώρας, καθώς θα μπαίνα-
με σε μια κρίσιμη εθνικά στιγμή σε μια μα-
κρά προεκλογική περίοδο. 

Οι συζητήσεις στα υπουργικά γραφεία για
το πότε θα στηθούν οι κάλπες δίνουν και
παίρνουν. Το πιθανότερο σενάριο είναι να
πραγματοποιηθούν οι εκλογές το φθινόπω-
ρο. Ο πρωθυπουργός και στενοί του συνερ-
γάτες κρατούν επί του παρόντος κλειστά τα
χαρτιά τους, αξιολογούν όλα τα δεδομένα και
κυρίως τις εξελίξεις που θα φέρει σε οικονο-
μικό και κοινωνικό επίπεδο το Ουκρανικό.

Στην περίπτωση που ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανάψει
το «πράσινο φως», δεν
αποκλείεται να έχει ψηφιστεί
πριν από το Πάσχα - Ποιοι
εισηγούνται επαναφορά του
μπόνους των 50 εδρών

Πότε, 
πώς 
και γιατί

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
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Σε εφ’ όλης της ύλης εξελίχθηκε η συνέντευξη του πρό-
εδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικο-
λάου τα ξημερώματα της Παρασκευής, αρχίζοντας από τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα εθνικά μείζονα ζη-
τήματα και φτάνοντας μέχρι την οικονομία αλλά και την
προοπτική των πρόωρων εκλογών.

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξαιρετικά αρνη-
τική εξέλιξη για την ανθρωπότητα αλλά και την Ευρώπη
τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ δήλωσε πως η Ρωσία επι-
λέγει μια ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. 

«Στις 24 Φεβρουαρίου ξυπνήσαμε σε έναν διαφορετικό
κόσμο, σε έναν κόσμο ξανά διπολικό, σε έναν νέο σκληρό
Ψυχρό Πόλεμο», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
επισημαίνοντας πως η καταγγελία και καταδίκη της εισβο-
λής της Ρωσίας, της παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου και

του αναθεωρητισμού, είναι κάθετη και κατηγορηματική.
Παράλληλα μίλησε για τους κινδύνους που προκύπτουν
για τη χώρα μας από τη στάση που τηρεί έναντι αυτής, όχι
στο επίπεδο της καταδίκης της αλλά με την ενεργή συμμε-
τοχή της μέσω της αποστολής στρατιωτικού υλικού στην
Ουκρανία. 

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «μέγα λάθος και επιπο-
λαιότητα» την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια
απόφαση που κρύπτει «ενός ανδρός αρχή», χρεώνοντάς
του «πρωθυπουργικό βοναπαρτισμό», αφού έλαβε μια
κρίσιμη απόφαση για τη χώρα μας με μακροπρόθεσμες
συνέπειες χωρίς «να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να ζητήσει
μια γνώμη». 

Ο κ. Τσίπρας, ωστόσο, επιτέθηκε πολυεπίπεδα στην κυ-
βέρνηση, ξεδιπλώνοντας όλη την αντιπολιτευτική ατζέντα

του. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεγιστοποίησε την κρίση,
παρά το γεγονός ότι είχε τα εργαλεία και τις δυνατότητες
να την αντιμετωπίσει», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
για να επεκταθεί στη συνέχεια στη μη επαρκή στήριξη των
νοικοκυριών που στενάζουν από το παρατεταμένο κύμα
ακρίβειας.

«Βρισκόμαστε στο σύνδρομο της τρίτης εβδομάδας. Στη
19η μέρα του μήνα εξαντλείται το εισόδημα των νοικοκυ-
ριών», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Στον επίλογό του, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε πως είναι ανα-
γκαία μια κυβερνητική αλλαγή, «η χώρα χρειάζεται μια
κυβέρνηση της ευθύνης. Έναν πρωθυπουργό της υπευ-
θυνότητας και όχι της δικαιολογίας. Αυτό θα είναι το κρί-
σιμο δίλημμα στις εκλογές που πιστεύω ότι δεν θα αργή-
σουν να γίνουν».

Σ
ε σπαζοκεφαλιά για δυνατούς λύ-
τες εξελίσσεται η χορήγηση του
εφάπαξ οικονομικού βοηθήμα-
τος, που σχεδιάζει να δώσει στους

ασθενέστερους ενόψει Πάσχα η κυβέρνη-
ση, όπως, εξάλλου, επιβεβαίωσε χθες ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και αυτό γιατί το άδηλον ακόμα της έκ-
βασης του πολέμου στην Ουκρανία και ως
εκ τούτου η διάρκεια και η έντασή του
οδηγούν σε περισσότερα ερωτηματικά
παρά βεβαιότητες στον άξονα Μεγάρου
Μαξίμου - οικονομικού επιτελείου. «Για
να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα πρέ-
πει πρώτα να οριοθετήσουμε επακριβώς
το πρόβλημα», ανέφερε στην «Political»
ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, ο
οποίος επιβεβαιώνει πως η κυβέρνηση
μελετά διάφορα σενάρια -από τη διακοπή
της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου
έως τον σχετικά σύντομο τερματισμό της
κρίσης- και πως αναμένεται να καταλήξει
πολύ σύντομα σε ένα συγκεκριμένο σχέ-
διο για την ουσιαστική στήριξη των πλέον
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στο πρό-
τυπο της αντίστοιχης ενίσχυσης των πε-
ρασμένων Χριστουγέννων.

Περιμένοντας την Ευρώπη
Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, αναμέ-

νουν και τις αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ,
καθώς, όπως έχει εξηγήσει και στο πρό-
σφατο παρελθόν ο ίδιος ο πρωθυπουργός,
μια τέτοιου μεγέθους κρίση απαιτεί στιβα-
ρή και συλλογική ευρωπαϊκή απάντηση,

το εύρος της οποίας θα καθορίσει εν συ-
νεχεία και την εμβέλεια των εθνικών πα-
ρεμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση, κυβερ-
νητικά στελέχη προειδοποιούν πως το
κυοφορούμενο οικονομικό βοήθημα
μπορεί να καλύψει μέρος μόνο των σοβα-
ρών οικονομικών επιπτώσεων από την
ουκρανική κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες της «Political»,
προς το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου πα-
ραπέμπονται οι σχετικές κυβερνητικές
ανακοινώσεις, με την καταβολή του εν
λόγω επιδόματος να πραγματοποιείται
εντός του Απρίλιου. Εξάλλου, η κυβέρνη-
ση έχει ήδη αποφασίσει να επεκτείνει
«για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αυτό
απαραίτητο» την επιδότηση στην ενέρ-

γεια και εν προκειμένω έως το τέλος Ιου-
νίου, ωστόσο, καλά πληροφορημένες πη-
γές κάνουν λόγο για μερική τουλάχιστον
διαφοροποίηση ως προς το έως τώρα
μείγμα. Συγκεκριμένα, και λόγω της βελ-
τίωσης των καιρικών συνθηκών, θα μει-
ωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο και θα αυξηθεί αντιστοίχως
αυτή στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Νεώριο
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στα

ναυπηγεία στο Νεώριο στη Σύρο έχει
υψηλό συμβολισμό, καθώς η επαναλει-
τουργία τους ενσαρκώνει κατ’ ουσίαν το
οικονομικό success story που αποτελού-
σε τον πυρήνα των προεκλογικών εξαγγε-
λιών της Νέας Δημοκρατίας. «Έτσι ορα-

ματιζόμαστε την ανάπτυξη στη χώρα μας.
Πάνω από όλα, όταν μιλάμε για ανάπτυξη,
μιλάμε για καλές δουλειές. Θα είμαστε δί-
πλα σε κάθε παραγωγική επένδυση που
δημιουργεί θέσεις εργασίας», ανέφερε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, που θεωρεί το
success story των ναυπηγείων Σύρου τον
πυρήνα του πολιτικοοικονομικού της
αφηγήματος της κυβέρνησης, καθόσον
πλησιάζει το επόμενο εκλογικό ραντεβού.

Αλέξης Τσίπρας: «Μέγα λάθος» η αποστολή αμυντικού υλικού

Κρίσιμο δεκαπενθήμερο 
για το «δώρο» Πάσχα 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Μητσοτάκης στη Σύρο: 
«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε
παραγωγική επένδυση που
δημιουργεί θέσεις εργασίας»



της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Η
χηρό καμπανάκι για τους υγειονομι-
κούς που επιλέγουν να παραμείνουν
ανεμβολίαστοι χτυπά το υπουργείο
Υγείας, ενώ παράλληλα εκφράζει τη

σαφή πρόθεση να ενισχύσει τις οικογένειες
των υγειονομικών που νόσησαν από Covid-19
και έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με παρέμβαση του Θανάση
Πλεύρη στη Βουλή, επίκειται νομοθετική
διάταξη που θα θέτει οριστικά εκτός ΕΣΥ
όσους εμμένουν στη θέση του μη εμβολια-
σμού τους.

«Όποιος αρνείται την επιστήμη του δεν μπο-
ρεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΕΣΥ»,
ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης και ξεκαθάρισε ότι
η Πολιτεία δεν εκβιάζεται. Ο υπουργός Υγείας
επεσήμανε ότι θα προκηρυχθούν οι θέσεις που
θα αδειάσουν στο ΕΣΥ ενώ ανακοίνωσε ότι
επεξεργάζεται διάταξη που θα προβλέπει είτε
την παράταση της αναστολής εργασίας και μετά
τις 31 Μαρτίου, είτε θα περιλαμβάνει τη ρητή
πρόβλεψη ότι ο εμβολιασμός θα αποτελεί τυπι-
κό προσόν για να παρέχει κάποιος τις υπηρε-
σίες του στο ΕΣΥ.

«Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί ούτε θα επι-
στρέψουν στην εργασία, ούτε θα πάρουν ανα-

λογικά χρήματα, ούτε θα τους αναγνωριστεί
συντάξιμος χρόνος. Κάποιος ο οποίος αρνείται
την επιστήμη, το lege artis, τους κανόνες της
επιστήμης δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες
υγείας στο Δημόσιο. Αρνούμενος την επιστήμη
του δεν θα εκβιάζει την Πολιτεία», υπογράμμι-
σε ο κ. Πλεύρης.

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως θα υπάρξει
έμπρακτη ανταμοιβή από την Πολιτεία προς τις
οικογένειες των υγειονομικών που έχασαν τη
ζωή τους στην πρώτη γραμμή.

«Δεν αρκούν τα “ευχαριστώ” προς όσους με
αλτρουισμό προσέφεραν τις υπηρεσίες τους
στον συνάνθρωπο, και για τον λόγο αυτό θα
υπάρξει, όταν έχουμε την πλήρη εικόνα, μια
συνολική αντιμετώπιση του θέματος με κορω-
νίδα τη βοήθεια στις οικογένειες των υγειονο-
μικών που έχασαν τη ζωή τους», είπε χαρακτη-
ριστικά.

Οικονομική ενίσχυση στις
οικογένειες των υγειονομικών
που έχασαν τη ζωή τους 
στην πρώτη γραμμή

Να συνεχιστούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε ο
Πούτιν να αντιληφθεί ότι το κόστος της βαρβαρότητας του
πολέμου είναι σημαντικότερο από το οποιοδήποτε όφε-
λος που προσδοκά, ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής Κώ-
στας Τασούλας, συμμετέχοντας στην τηλεδιάσκεψη των
προέδρων των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων.

«Αυτό που συνέβη δεν είναι απλώς μια εισβολή αλλά
μια βαρβαρότητα που αν την αφήσουμε θα χτυπήσει τη
δημοκρατία μας και αύριο θα πάρει ο επόμενος σειρά»,
είπε ο κύριος Τασούλας, τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να συ-
νεχίσει να στηρίζει σθεναρά τον ουκρανικό λαό.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, ο πρόεδρος
του ουκρανικού Κοινοβουλίου Ruslan Stefanchuk διε-
κτραγώδησε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του,
αναφέροντας ότι τουλάχιστον 20 παιδιά έχουν ήδη σκο-
τωθεί από τη ρωσική εισβολή και σημείωσε ότι στοχοποι-

ούνται νοσοκομεία, ακόμη και ένα ορφανοτροφείο με 50
παιδιά στα προάστια του Κιέβου. 

«Αυτή τη στιγμή 360 παιδιά του παιδιατρικού νοσοκο-
μείου του Κιέβου νοσηλεύονται σε έναν υπόγειο χώρο»,
είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, καταδικάζοντας επίσης την
επίθεση σε πυρηνικούς σταθμούς.

Ο κ. Stefanchuk ζήτησε να αποκλειστούν περισσότερες
ρωσικές τράπεζες από το διεθνές οικονομικό σύστημα,
υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη χρηματο-
δότηση προς τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, τρό-
φιμα και φάρμακα προς τους Ουκρανούς πολίτες.

Απευθυνόμενος προς τους προέδρους ζήτησε τα εθνι-
κά κοινοβούλια της ΕΕ να ψηφίσουν την απαγόρευση διέ-
λευσης αεροσκαφών πάνω από τον ουκρανικό εναέριο
χώρο και κυρίως να προχωρήσει γοργά το αίτημα ένταξης
της Ουκρανίας στην ΕΕ. Ολοκληρώνοντας τον διάλογό του
με τους ομολόγους του στα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ τό-
νισε με έμφαση: «Είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ στο παρελ-
θόν, η Ευρώπη στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης της
χώρας μου», και κατέληξε πως, σύμφωνα με τις τελευταί-
ες δημοσκοπήσεις, το 86% των Ουκρανών είναι υπέρ της
ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τασούλας: Δεν είναι απλώς μια εισβολή αλλά μια βαρβαρότητα

Πλεύρης: «Εκτός 
ΕΣΥ και με νόμο
οι ανεμβολίαστοι»
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Οι πιθανοί στόχοι
κυβερνοεπιθέσεων
από τη Ρωσία  

Μαθαίνω από απόλυτα έγκυρη πηγή ότι ο
συναγερμός της Αθήνας για πιθανές κυβερ-
νοεπιθέσεις από τη Μόσχα, που υπόσχεται
«αντίποινα» σε όσους Δυτικούς έστειλαν
αμυντική βοήθεια στη δοκιμαζόμενη Ουκρα-
νία, δεν αφορά μόνο κυβερνητικές «στρατη-
γικές θέσεις», όπως υπουργεία, μεγάλους
οργανισμούς κ.ά., αλλά και τράπεζες. Μάλι-
στα, τα ηγετικά στελέχη του εγχώριου τραπε-
ζικού συστήματος έχουν ενημερωθεί αρμο-
δίως και βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τα
αρμόδια κυβερνητικά στελέχη που χειρίζον-
ται το δύσκολο και λεπτό αυτό θέμα. Είναι
προφανές ότι, αφού μιλάμε για ψηφιακό πό-
λεμο, και αυτό το βάρος του συντονισμού
έχει πέσει στις πλάτες του υπουργού Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, αλλά όχι μόνο. Σημαντι-
κό ρόλο διαδραματίζουν και άλλα υπουργεία. 

Κουμπάρε, σε
πήρανε χαμπάρι

Μεγάλο σούσουρο, μαθαίνω, ακούγεται
στα Τρίκαλα για τον αντιπεριφερειάρχη του
Κ. Αγοραστού στην περιοχή, Χρήστο Μιχαλά-
κη, ο οποίος, όπου σταθεί κι όπου βρεθεί,
αναλύει το όραμά του να μεταπηδήσει από
τον αυτοδιοικητικό στίβο στον πολιτικό, στις
επόμενες εκλογές. Αν έμενε εκεί, κανένα
πρόβλημα. Τα όνειρα, άλλωστε, δεν απαγο-
ρεύονται. Τα προβληματάκια έχουν ξεκινή-
σει από την ώρα που ο αντιπεριφερειάρχης
έχει αρχίσει ήδη τις διαρροές κατά των μελ-
λοντικών αντιπάλων του στο ψηφοδέλτιο της
ΝΔ στον νομό Τρικάλων. Είναι αυτό που λένε,
κουμπάρε, σε πήρανε χαμπάρι. 
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Ποιος αναπληρω-
τής καθηγητής Διε-
θνούς Δικαίου ανα-

λαμβάνει σύμβουλος
του αρχηγού του ΚΙΝΑΛ

Νίκου Ανδρουλάκη, που αντιλαμβά-
νεται ότι, με τις δραματικές εξελί-
ξεις στη διεθνή σκηνή, το πρώτο που
χρειάζεται είναι δυνατή ομάδα συμ-
βούλων με εξειδικευμένες γνώσεις;
Οι πληροφορίες μου λένε ότι τις τε-
λευταίες μέρες οι δύο άνδρες είναι
σε ανοιχτή γραμμή, οπότε ο αρχηγός
αποφάσισε να πάρει και θεσμική
υπόσταση η συνεργασία.

Ο Νίκος Παππάς και το
τροπικό νησί Μαργαρίτα 

Συνεχίζονται τα προβλήματα, όπως πλη-
ροφορούμαι, για τον άλλοτε κραταιό υπουρ-
γό του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά. Και όχι μόνο για τις
περιβόητες τηλεοπτικές άδειες, των οποίων η υπόθεση είναι ήδη
στα χέρια της Δικαιοσύνης και αναμένονται εξελίξεις οσονούπω,
αλλά και για κάτι ταξιδάκια, αν θυμάστε, στη Βενεζουέλα, του μο-
ναδικού προέδρου Μαδούρο! Τότε, το 2013, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε προ-
πόνηση για να πάρει την εξουσία και σύμφωνα με τα δημοσιεύμα-
τα της εποχής, ο κ. Παππάς είχε γίνει δεκτός από έναν αμφιλεγό-
μενο επιχειρηματία, τον κ. Μαχέτ Χαλίλ και ταξίδεψε με το ιδιωτι-
κό του αεροσκάφος στο τροπικό νησί Μαργαρίτα, στο οποίο και
φιλοξενήθηκε στα ξενοδοχεία του. 

Τα γενέθλια του Κυριάκου 
Μητσοτάκη και η έκπληξη  

Μπορεί ο πρωθυπουργός αυτές τις μέρες να κοιμάται λίγες
ώρες, παρακολουθώντας από τη μία πλευρά τις δραματικές
εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και από την άλλη τις βαριές
συνέπειες του πολέμου στην εγχώρια αγορά, αλλά το χθεσινό
πρωινό τον περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη. Τα δύο από τα

τρία παιδιά του, η Σοφία και ο Κωνσταντί-
νος (η Δάφνη σπουδάζει στις ΗΠΑ), τον

επισκέφτηκαν αχάραγα στο Μέγαρο
Μαξίμου, για να του ευχηθούν χρόνια
πολλά για τα γενέθλιά του. Ο κ. Μη-
τσοτάκης, ο οποίος έκλεισε χθες τα

54, τα πήρε μια μεγάλη αγκαλιά και
αναχώρησε τρέχοντας για τη Σύρο.

Π
ολλοί υποστήριζαν ότι, μετά τον τελευταίο ανασχημα-
τισμό και την αντικατάστασή του από τον κ. Θεοδωρι-
κάκο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχά-

λης Χρυσοχοΐδης θα ιδιώτευε. Μάλιστα, κάποιοι άλλοι μετά
την αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ προέβλεψαν ότι θα βρισκόταν
μια φόρμουλα, ώστε ο πρώην υπουργός να επιστρέψει στον
χώρο που τον ανέδειξε. Όλοι όμως δεν είχαν λάβει υπ’ όψιν
τους τον παράγοντα Γρηγόρη Δημητριάδη. Όπως μαθαίνουμε
εξ εγκύρου πηγής, ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυ-
πουργού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο κλείσιμο της συμφω-
νίας να είναι υποψήφιος στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών με

τη ΝΔ ο κ. Χρυσοχοΐδης. Και μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη
εκλογική περιφέρεια θα έχει μία έδρα επιπλέον, την οποία
φυσιολογικά -αν κρίνουμε από τα προηγούμενα αποτελέσμα-
τα- θα κερδίσει η ΝΔ, ως πρώτο κόμμα. Σήμερα, βουλευτές
της ΝΔ στον Δυτικό Τομέας είναι οι κ.κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-
της και Γιάννης Λοβέρδος. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι
οι εκλογές θα γίνουν στη λήξη της τετραετίας, όπως επανέλα-
βε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οπότε θα
έχουν προλάβει να ενσωματωθούν τα νέα αποτελέσματα της
απογραφής του 2021, που σε αρκετές περιοχές θα φέρουν τα
πάνω κάτω.

Ο απερίγραπτος «ναυαρχούκος» 
Κάποιοι θεώρησαν ατυχία το γεγονός ότι ο πρώην υφυπουργός Άμυνας και απόστρα-
τος «ναυαρχούκος» (για να θυμηθούμε και την Τζένη Καρέζη) κ. Αποστολάκης δεν
έγινε τελικώς και υπουργός της ΝΔ. Θυμάστε την περίπτωση με την Πολιτική Προστα-
σία… Εκείνο που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης, τελικά, είναι πολύ
τυχερός. Φαντάζεστε τον κ. Αποστολάκη υπουργό Πολιτικής Προστασίας της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη και να λέει ότι κακώς στείλαμε οπλισμό στην Ουκρανία, θέση που
εξέφρασε σε προχθεσινή τηλεοπτική συνέντευξή του. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει:
Ποιος πολιτικός εγκέφαλος είχε προτείνει στον κ. Μητσοτάκη για υπουργό τον
«ναυαρχούκο» Αποστολάκη; Είναι στη θέση του; Να περιμένουμε και άλλες τέτοιου…
βεληνεκούς προτάσεις;

Ο Δημητριάδης, ο Χρυσοχοΐδης και 
ο Δυτικός Τομέας της Β’ Αθηνών 



ΦΦως στο τούνελ της HSBC
Το deal της Παγκρήτιας Τράπεζας με την HS-

BC αργά αλλά σταθερά προχωράει. Το νέο

βελτιωμένο τίμημα στη συμφωνία με την Παγ-

κρήτια Τράπεζα κινείται στην περιοχή των 100

εκατ. ευρώ και δρομολογεί την έξοδο της HS-

BC από την ελληνική αγορά. Η αύξηση του τι-

μήματος άνοιξε τον δρόμο ώστε η Τράπεζα της

Ελλάδος να ανάψει το «πράσινο φως» στη

συμφωνία των δύο πλευρών, αντιμετωπίζον-

τάς την από νέα βάση.

Ποιος θα κάτσει 
στο τραπέζι με τον Πούτιν;

Η συζήτηση που έχει αρχίσει γύρω από τον
πόλεμο στην Ουκρανία είναι «ποιος θα στα-
ματήσει τον Πούτιν;». Άπαντες ξέρουν ότι ο
πρόεδρος της Ρωσίας δεν πρόκειται ποτέ να
καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι. Επί-
σης, δεν δέχεται να διαβουλευτεί ούτε τηλε-
φωνικά με κανέναν ηγέτη της ΕΕ. Η Ευρώπη
έχει βάλει ως ενδιάμεσους και τον Εμανουέλ
Μακρόν και τον Όλαφ Σολτς. Αποτέλεσμα μη-
δέν. Ο μόνος που μπορεί να κατευνάσει τον
Πούτιν είναι ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος όμως -
προσώρας- δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον
για διαπραγματεύσεις.

Μπούκαραν στο σπίτι 
του Πορτοσάλτε

Στόχος διαρρηκτών έγινε το σπίτι του δημο-
σιογράφου του ΣΚΑΪ Άρη Πορτοσάλτε.
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, άγνωστοι μπήκαν
σπίτι του για να το κλέψουν. Όπως είπε ο
γνωστός δημοσιογράφος, οι δράστες μπή-
καν όταν εκείνος και η οικογένειά του έλει-
παν από αυτό και το διαπίστωσαν όταν το
βράδυ επέστρεψαν.

Τελικά είναι αλήθεια. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐ-
δης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και τα είπαν ενόψει των
εκλογών. Θεωρώ βέβαιη τη συμμετοχή του
στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας
στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών. Το ότι τον
απέπεμψε στον προηγούμενο ανασχηματι-
σμό δεν σημαίνει ότι έκλεισαν οι πόρτες.
Και ειδικά τώρα που η ΝΔ χρειάζεται το
άνοιγμα προς το Κέντρο.

Είναι πολλά 
τα λεφτά 
για τον Σρέντερ

Η
παράνοια χτυπάει κόκκινο. Ο Γερμανός
πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέν-
τερ προτιμάει τα χρήματα από την υστε-

ροφημία του. Αυτό που δεν έκανε ακόμη το
κόμμα του, το SPD, το έκανε η δημοφιλέστατη
ποδοσφαιρική ομάδα Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Το ΔΣ της τον καθαίρεσε από μέλος του επειδή
δεν παραιτήθηκε από την Gazprom. Ο πρώην
καγκελάριος παρέδωσε στη Μέρκελ στις 22
Νοεμβρίου 2005 και στις 9 Δεκεμβρίου, δηλα-
δή λίγες μέρες μετά, ανέλαβε CEO στην εται-
ρεία της Gazprom που θα έφτιαχνε τον Nord-
Stream2. Παρά το γεγονός ότι όλοι τού λένε να
παραιτηθεί, αυτός έχει δεθεί με τη ρωσική κα-
ρέκλα. Κάτι τέτοιοι κυβέρνησαν την Ευρώπη.

Ο άνθρωπος θέλει να πάει με την
οικογένειά του στην Κωνσταν-
τινούπολη να περάσει το τριή-
μερο της Καθαράς Δευτέρας.

Δηλαδή, ταξιδάκι αναψυχής εν
μέσω πολέμου. Δικαίωμά του. Αλ-

λά όχι να στήνει επίσκεψη με τον Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο για να μας πείσει ότι πάει επί τούτου.
Έλεος κάπου, σύντροφε Αλέξη, δεν τρώμε σανό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL POLITICANTIS8

Ο Μιχάλης ο... Δυτικός

Περί βελτιώσεων 
του εκλογικού νόμου

Με τα νέα δεδομένα που δημιουργούν ο πόλεμος
και το κύμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για το ενδεχό-
μενο αλλαγής του εκλογικού νόμου. Θα έλεγα βελ-
τίωσης προκειμένου η χώρα να μη βρεθεί ακυβέρ-
νητη. Λοιπόν, νομικά κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Η κυ-
βέρνηση θα μπορούσε να στηριχτεί στην αρχή στο
ότι ο νεότερος νόμος καταργεί τον προηγούμενο και
να αλλάξει τον εκλογικό νόμο που η ίδια ψήφισε τον
Ιανουάριο του 2020, ώστε οι επαναληπτικές εκλο-
γές να γίνουν με τον «νόμο Μητσοτάκη Νο2» και η
αυτοδυναμία να μπορέσει να επιτευχθεί και με πο-
σοστά κάτω του 38%. Ο προβληματισμός αφορά το
πολιτικό κόστος, αφού στη ΝΔ φοβούνται ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα βγει στα κάγκελα. Μέγα λάθος. Δεν ενδια-
φέρει κανέναν η αντιπολιτευτική ρητορική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Πάνω από όλα, είναι το δημόσιο συμφέρον να
κυβερνηθεί ο τόπος.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

LOCK

Η κρίση στην Ουκρανία δίνει
πόντους στον Μακρόν

Η
επιλογή του να βγει μπροστά και να επιχειρήσει να λειτουργήσει πυροσβεστικά
τού δίνει πόντους για τις επικείμενες εκλογές. Ο Εμανουέλ Μακρόν θα είναι ο νι-
κητής των προεδρικών εκλογών, εξασφαλίζοντας το 57% των ψήφων κατά την ψη-

φοφορία του δεύτερου γύρου απέναντι στη Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της
Opinionway/Kea Partners για την εφημερίδα «Les Echos» και το Radio Classique. Κατά
τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών ο Εμανουέλ Μακρόν πιστώνεται με το 28% των
ψήφων και ακολουθούν η Μαρίν Λεπέν με 18%, η Βαλερί Πεκρές με 13%, ο Ερίκ Ζεμούρ με
12% και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν με 12%.

Καθησυχαστικός ο Κοπελούζος
«Ο εφοδιασμός της Ελλάδας με ρωσικό φυσικό αέριο συνεχίζεται χωρίς διαταραχές,
ωστόσο ακόμη και στην περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα, υπάρχουν εναλλακτικές
λύσεις για την κάλυψη των αναγκών της χώρας», επεσήμανε ο ιδρυτής του Ομίλου
Κοπελούζου, Δημήτρης Κοπελούζος, σε δηλώσεις του με αφορμή την παρουσίαση του
έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου. Στον όμιλο ανήκει κατά 50% η
μεικτή ελληνορωσική εταιρεία Προμηθέας Gas (το υπόλοιπο 50% ανήκει στην Gazprom)
που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και πώληση ρωσικού φυσικού αερίου στην
ελληνική αγορά. Ο κ. Κοπελούζος ανέφερε ότι ακόμη και σε περίπτωση διακοπής
τροφοδοσίας, το αέριο από τον αγωγό ΤΑΡ και το υγροποιημένο αέριο που εισάγεται με
πλοία στη Ρεβυθούσα μπορούν να στηρίξουν τις ανάγκες της αγοράς.
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«Όχι στον πόλεμο»
φώναξαν
δημοσιογράφοι
ρωσικού καναλιού
Με τον δικό τους τρόπο αποφάσισαν να κλεί-
σουν οριστικά το πρόγραμμα του ρωσικού
καναλιού TV Rain οι δημοσιογράφοι και οι
τεχνικοί του μετά την απόφαση του Ρώσου
προέδρου να «πέσει μαύρο» στο τηλεοπτικό
δίκτυο. Οι δημοσιογράφοι του καναλιού εί-
χαν εκφράσει από την αρχή της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία την αντίθεσή τους
στις ενέργειες του Ρώσου προέδρου. Μάλι-
στα, κάποιοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα,
όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, καθώς φο-
βούνται για την ασφάλειά τους. Η ρυθμιστι-
κή αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας είχε
ήδη μπλοκάρει από την αρχή της εβδομάδας
τη μετάδοση του TV Rain, έτσι δημοσιογρά-
φοι και τεχνικοί μετέδωσαν την τελευταία
ζωντανή εκπομπή μέσω του YouTube. Στο
τέλος συγκεντρώθηκαν όλοι στο κεντρικό
στούντιο και φώναξαν «όχι στον πόλεμο».
Στη συνέχεια μάλιστα έβαλαν να παίξει η
«Λίμνη των Κύκνων», όπως έκαναν το 1991
οι σοβιετικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, αντί να
δείχνουν τον πόλεμο.

Οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κα-
τασκευάσουν ένα νέο αερο-
πλανοφόρο. Έχουν ήδη ένα, το
TCG Anadolu, το οποίο έβγα-
λαν τώρα στη θάλασσα επ’ ευ-
καιρία του πολέμου στην Ου-
κρανία για να κάνουν και αυτοί
το «κομμάτι» τους. Η είδηση
όμως είναι αλλού… Οι πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι θα κα-
τασκευαστεί και δεύτερο αε-
ροπλανοφόρο που θα φέρει
την ονομασία TCG Trakya, δη-
λαδή «Θράκη». Κατά τα λοιπά,
οι γείτονες είναι φίλοι μας!

Το κύκλωμα των
συνταγογραφήσεων

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ξε-
σκονίζει το κύκλωμα που από τον Απρί-
λιο του 2015 προέβαινε μέσω ιατρών
στη συστηματική έκδοση ψευδών συν-
ταγογραφήσεων υγειονομικού υλικού
(κυρίως καθετήρων και αερίου οξυγό-
νου) σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και
στη συνέχεια, μέσω υποδομής που είχε
διαμορφώσει, πετύχαινε την εξαπάτη-
ση του ΕΟΠΥΥ και αποζημιωνόταν για
τις εν λόγω συνταγογραφήσεις. Η Αρχή
για το Ξέπλυμα εντόπισε τουλάχιστον 17
εταιρείες που ήταν μέρος της εγκλημα-
τικής οργάνωσης και προχώρησε στη
δέσμευση πέντε ακινήτων αλλά και κα-
ταθέσεων άνω των 500.000 ευρώ. Η
Αστυνομία είχε συλλάβει 13 μέλη της
οργάνωσης και στη δικογραφία κα-
κουργηματικού χαρακτήρα που σχη-
ματίστηκε έχουν περιληφθεί 65 άτομα.
Το παράνομο οικονομικό όφελος για
την οργάνωση και αντίστοιχα η ζημία σε
βάρος του ελληνικού Δημοσίου υπερ-
βαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο Σταύρος πάει... πόλεμο
Κόσμος και κοσμάκης ανεβαίνει στο

Κίεβο. Αναφέρομαι βεβαίως στους Έλ-
ληνες δημοσιογράφους που βρίσκονται
στα σημεία των μαχών. Παρακολουθώ
τόσο τον Σωτήρη Δανέζη, από τους πα-
λιούς και έμπειρους, όσο και τον Χρή-
στο Νικολαΐδη, επίσης έμπειρο. Έμαθα
ότι στο μέτωπο πήγε και ο πρώην πρό-
εδρος του Ποταμιού, ο Σταύρος Θεοδω-
ράκης, ο οποίος ετοιμάζει ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το πούλμαν της μεγάλης φυγής»!
Εντάξει σαν «Ποτάμης» δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, αλλά ως δημοσιογράφος είναι
άρτιος ο Σταύρος.



Τ
η θέση η «φόρμουλα» των κυρώ-
σεων κατά της Ρωσίας να ενερ-
γοποιηθεί και κατά της Τουρκίας,
εφόσον η χώρα μας απειληθεί,

εκφράζει μέσω συνέντευξής του στην
«Political» ο υφυπουργός Εξωτερικών,
αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Αν-
δρέας Κατσανιώτης. Επιπλέον, ο κ. Κατσα-
νιώτης υπογραμμίζει πως «επιβάλλεται η
δυναμική αντίδραση της ΕΕ καθώς κανένα
κράτος-μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπί-
σει μόνο του αυτήν την ενεργειακή κρίση».

Η Ελλάδα πρωτοστατεί στα δυτικά αντί-
μετρα κατά της Ρωσίας στο φόντο της
εισβολής της στην Ουκρανία. Μέρος
της αντιπολίτευσης σας κατηγορεί ότι η
αποστολή αμυντικού υλικού στο Κίεβο
ήταν μια παράτολμη πρωτοβουλία. Τι
απαντάτε;
Η αναίτια εισβολή της Ρωσίας στην Ου-

κρανία, σε μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή χώ-
ρα, συσπειρώνει τον δυτικό κόσμο που
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ανάσχεσης
έναντι του ρωσικού αναθεωρητισμού. Η
σύγκριση δυνάμεων ευνοεί τη σωστή
πλευρά της Ιστορίας. Οι ελεύθερες δημο-
κρατικές χώρες είναι πιο ισχυρές, πιο
πλούσιες, και πιο εχέφρονες από τις αυ-
ταρχικές. Για αυτό και τελικά, όπως συνέ-
βη πάντοτε στην Ιστορία, ενωμένες θα νι-
κήσουν. Η Ελλάδα, ως γενέτειρα της δημο-
κρατίας, του ελεύθερου πνεύματος και του
δυτικού πολιτισμού, δεν αντιμετωπίζει δι-
λήμματα για το τι στάση οφείλει να κρατή-
σει. Τασσόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευ-
ρό των συμμάχων μας στην υπεράσπιση

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ10

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο

«Η ισχύς του δικαίου δεν μπορεί
να αντικατασταθεί από 
το δίκαιο του ισχυρού»

Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό



του Διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χωρίς αυτά, ο
κόσμος θα είναι χαοτικός. Ούτε επιτρέπει
μικροσυμφέροντα να αλλοιώσουν τη γενι-
κότερη εικόνα. Το δίκαιο πρέπει και θα
υπερισχύσει: είναι ζήτημα υπαρξιακό, ζή-
τημα ζωής και θανάτου. Προς τούτο δεν χω-
ρούν αμφιταλαντεύσεις ούτε μικροπολιτι-
κές, κι όσοι επιδίδονται σε αυτά είναι υπό-
λογοι και κρίνονται, όχι μόνο από την Ιστο-
ρία αλλά και από τον λαό.

Ορισμένοι παρατηρητές εκτιμούν πως η
ουκρανική κρίση προσφέρει μια πρώ-
της τάξεως ευκαιρία στην Αθήνα να βελ-
τιώσει τη σχετική της θέση έναντι της
Τουρκίας αναδεικνύοντας τις αναθεω-
ρητικές της επιδιώξεις. Συμμερίζεστε
μια τέτοια προσέγγιση; Ανησυχείτε μή-
πως η Άγκυρα αυξήσει την πίεση σε Αι-
γαίο και Ανατολική Μεσόγειο στο αμέ-
σως προσεχές διάστημα;
Από την πρώτη στιγμή της επίθεσης της

Ρωσίας στην Ουκρανία εστιάσαμε στην
απειλή του ιστορικού αναθεωρητισμού.
Δεν είναι μόνο το καθεστώς Πούτιν που
προβάλλει ως αναθεωρητική δύναμη στην
ευρύτερη περιοχή μας. Αντίστοιχο δόγμα
ακολουθεί και η Τουρκία στη γειτονιά μας.
Μάλιστα, παρουσιάζεται το εξής οξύμωρο
σχήμα: Ρωσία και Τουρκία θέλουν να μετα-
βάλουν την πραγματικότητα κοιτάζοντας
στο παρελθόν. 

Η μια προς την ΕΣΣΔ, η δε άλλη προς την
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Ρώσος πρό-
εδρος θέλει να διορθώσει το «ιστορικό λά-
θος» του Λένιν, δεν αναγνωρίζει την Ου-
κρανία, θέλει την αποστρατιωτικοποίησή
της και παραβιάζει τη Συνθήκη του Μινσκ
και το Διεθνές Δίκαιο. Ο Τούρκος ομόλογός
του ονειρεύεται να διορθώσει το «ιστορικό
λάθος» του Κεμάλ, με τη Συνθήκη της Λω-
ζάννης, παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και
το Δίκαιο της Θάλασσας, μας απειλεί με
πόλεμο (casus belli) και ζητά την αποστρα-
τιωτικοποίηση των νησιών μας. Ρωσία και
Τουρκία δεν κοιτάζουν προς τα εμπρός αλ-
λά προς τα πίσω και ονειρεύονται να ανα-
θεωρήσουν την ιστορία. Η Ελλάδα κοιτάζει
προς το μέλλον με αποφασιστικότητα, αυ-
τοπεποίθηση και προετοιμασία. Με σεβα-
σμό στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς
Δικαίου και στις υποχρεώσεις της έναντι
των ευρωπαϊκών και υπερατλαντικών μας
υποχρεώσεων. Απαντά στον αναθεωρητι-
σμό ενισχύοντας τη διπλωματική και αμυν-
τική αποτρεπτική της ισχύ.

Άρα, λοιπόν, για να απαντήσω στα δύο
ερωτήματά σας. Η Δύση -και υπό τις εξελί-
ξεις στην Ουκρανία που αλλάζουν το σκη-
νικό- οφείλει με αποφασιστικότητα να δεί-
ξει σε όλα τα ανοικτά μέτωπα ότι η ισχύς
του δικαίου δεν μπορεί να αντικατασταθεί

από το δίκαιο του ισχυρού. Πως το καθε-
στώς των κυρώσεων που ενεργοποίησε για
τη Ρωσία δεν μπορεί να εφαρμόζεται με
δύο μέτρα και δύο σταθμά αλλά να λειτουρ-
γήσει στην περίπτωση που απειληθεί και η
χώρα μας. Εμείς από την πλευρά μας οφεί-
λουμε με αίσθημα εθνικής ομοφωνίας και
ομοψυχίας να συνεχίσουμε την αμυντική
μας θωράκιση.

Ποιο είναι το κυβερνητικό σχέδιο για
την ανακούφιση νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων εξαιτίας της ενεργειακής
κρίσης; Υπάρχουν τα δημοσιονομικά
περιθώρια ουσιαστικής στήριξης κατα-
ναλωτών και επιχειρήσεων χωρίς να
υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός
και, εάν ναι, ποιους θα αφορούν οι έκτα-
κτες ενισχύσεις; Αναμένετε σύντομα
μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο ζή-
τημα της αύξησης του πληθωρισμού πα-
νευρωπαϊκά;
Είναι πράγματι γεγονός ότι η πατρίδα

μας, όλοι μας, καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε μια ακόμα εισαγόμενη κρίση. Οι πο-
λίτες γνωρίζουν ότι δεν ευθύνεται η κυ-
βέρνηση για την αύξηση των τιμών ενέρ-
γειας. Παράλληλα, όμως, και η κυβέρνηση
κατανοεί πως τα νοικοκυριά, οι αγρότες και
οι επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη, ώστε
όλοι μαζί να ξεπεράσουμε και αυτόν τον
σκόπελο. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας έχει ήδη προχωρήσει σε έκτα-
κτα μέτρα κρατικής επιδότησης των τιμο-
λογίων, στο μέτρο βέβαια των δημοσιονο-
μικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουν ήδη

διατεθεί περισσότερα από 2 δισ. ευρώ ενώ
ο πρωθυπουργός έχει υπογραμμίσει ότι η
στήριξη θα συνεχιστεί όσο διαρκεί και η
κρίση. Παράλληλα, κάλεσε την ΕΕ να δημι-
ουργήσει συνεκτικό δίχτυ ενεργειακής
ασφάλειας και στήριξης των πολιτών. Επι-
βάλλεται η αντίδραση της ΕΕ. Και επιβάλ-
λεται η δυναμική αντίδρασή της καθώς κα-
νένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να αντιμε-
τωπίσει μόνο του αυτήν την ενεργειακή
κρίση. Προς τον σκοπό αυτό, όπως σας
προείπα, η ελληνική κυβέρνηση και προ-
σωπικά ο πρωθυπουργός έχει προτείνει τη
δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού
μηχανισμού που θα διαθέσει τουλάχιστον
100 δισ. ευρώ για το 2022, προκειμένου να
στηριχθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε ποιες ενέργειες προχωρά το υπουρ-
γείο Εξωτερικών, ώστε να διασφαλίσει -
όσο αυτό είναι δυνατόν- την προστασία
των Ελλήνων πολιτών και της πολυπλη-
θούς ομογένειας της Ουκρανίας;
Προφανώς αναφέρεστε στις πρωτοβου-

λίες που αναλάβαμε τους τελευταίους μή-
νες κατά την ακραία κλιμάκωση της έντα-
σης στην περιοχή. Πρωτοβουλίες που απο-
τελούν υποχρέωσή μας, καθώς στην Ου-
κρανία ζουν περισσότεροι από 120.000
ομογενείς μας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι
εκτός από τη Μαριούπολη και το Ντονέτσκ
έχουμε περίπου 48 μειονοτικά μας χωριά
και κωμοπόλεις στην περιφέρεια του
Ντονμπάς. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε
ότι ο Ελληνισμός έχει παρουσία στις πα-

ρευξείνιες περιοχές από τον 6ο πΧ αιώνα.
Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι οι ομογενείς
μας επιθυμούν να έχουν στενούς δεσμούς
με τη μητέρα πατρίδα, αλλά δεν θέλουν να
εγκαταλείψουν ακόμα και σήμερα τις πα-
τρογονικές τους εστίες. Για τους ανθρώ-
πους αυτούς η μεταφορά τους στην Ελλάδα
δεν είναι επαναπατρισμός αλλά ξεριζωμός.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, εμείς από την
πρώτη στιγμή σπεύσαμε να υποστηρίξουμε
τις προξενικές μας Αρχές και να στήσουμε
δίκτυο συνεχούς επικοινωνίας με τις ελλη-
νικές κοινότητες.  Την ώρα που άλλες χώ-
ρες απέσυραν τους διπλωμάτες τους από
την Ουκρανία, εμείς στείλαμε νέο Γενικό
Πρόξενο στη Μαριούπολη τον κ. Μανώλη
Ανδρουλάκη και τον έμπειρο διπλωμάτη
Φραγκίσκο Κωστελλένο. Παρακολουθού-
με, λοιπόν, στενά και στο πεδίο τις εξελί-
ξεις, προσφέροντας κάθε δυνατή αρωγή
και στήριξη. Επιλέξαμε να μην κλείσουμε
τους διαύλους επικοινωνίας και να έχουμε
πρωτογενή πληροφόρηση, ούτως ώστε να
μπορούμε να δημιουργούμε τις αναγκαίες
γέφυρες απεγκλωβισμού. 

Οι διπλωμάτες μας συλλέγουν και επε-
ξεργάζονται τα δεδομένα και διεξάγουν τις
απαραίτητες επαφές, κάτω από εξαιρετικά
αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να απεγ-
κλωβίσουν Έλληνες πολίτες που βρίσκον-
ται στην Ουκρανία και ομογενείς μας που
εκφράζουν την επιθυμία να φύγουν. Απο-
τέλεσμα αυτών των προσπαθειών αποτε-
λούν και οι τρεις επιχειρήσεις απεγκλωβι-
σμού που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από
Κίεβο, Οδησσό και Μαριούπολη με αρκε-
τές δυσκολίες αλλά με επιτυχία. Η προσπά-
θεια συνεχίζεται, ώστε να δοθεί κάθε δυ-
νατή βοήθεια σε εκείνους που θα τη ζητή-
σουν. Πρέπει, τέλος, να σας αναφέρω πως
οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ίσως να εί-
ναι οι μοναδικές που διεξάγονται αυτή τη
στιγμή στην εμπόλεμη Ουκρανία.
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««Το καθεστώς των κυρώσεων κατά 
της Ρωσίας πρέπει να ενεργοποιηθεί
και στην περίπτωση που απειληθεί 
η χώρα μας»
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Πολωνία - Ουγγαρία ξορκίζουν τώρα το Δουβλίνο 3
λόγω προσφυγικών ροών από Ουκρανία

Ο
πόλεμος στην Ουκρανία πέραν των άλλων συ-

νεπειών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία

ενός τεράστιου προσφυγικού ρεύματος. Έτσι,

μέχρι την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 τουλάχιστον

677.000 πρόσφυγες είχαν εγκαταλείψει την Ουκρανία,

ενώ υπολογίζεται ότι περίπου οι μισοί από τους πρό-

σφυγες έχουν πάει στη γειτονική Πολωνία και περίπου

100.000 στην Ουγγαρία, σχεδόν 60.000 στη Μολδαβία,

σχεδόν 50.000 στη Σλοβακία και περίπου 40.000 στη

Ρουμανία (www.amna.gr 2/3/2022). Οι αριθμοί αυξά-

νονται δραματικά καθημερινά, καθώς νέα στοιχεία

ανεβάζουν τον αριθμό των εκτοπισμένων σε

1.038.583, εκ των οποίων 547.982 εισήλθαν στην Πο-

λωνία, 133.009 στην Ουγγαρία, 72.200 στη Σλοβακία,

51.261 στη Ρουμανία, 97.827 στη Μολδαβία, 42.900

στη Ρωσία και 88.147 σε άλλες χώρες (www.dw.com

3/3/2022). 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του

ΟΗΕ, ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται να οδηγήσει

σε ένα προσφυγικό τσουνάμι τουλάχιστον 4 εκατ. ψυχών,

ενώ πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμούν ότι ο

αριθμός των εκτοπισμένων θα κυμανθεί μεταξύ 2,5 και

6,5 εκατομμυρίων ατόμων, εκ των οποίων 1,2 έως 3,5

εκατομμύρια πρόσωπα υπολογίζεται ότι θα ζητήσουν

διεθνή προστασία. Καθώς, μάλιστα, ο πόλεμος στην Ου-

κρανία εντείνεται, ο ΟΗΕ εκφράζει πλέον φόβους ότι ο

αριθμός των προσφύγων μπορεί να φτάσει και τα 10 εκα-

τομμύρια ψυχές (https://edition.cnn.com 4/3/2022). 

Έτσι, χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλο-

βακία, νιώθοντας την τεράστια πλέον προσφυγική πίε-

ση, ανακάλυψαν ξαφνικά την «κοινοτική αλληλεγγύη»

και άρχισαν να ζητούν μια δίκαιη κατανομή των προ-

σφυγικών βαρών σε όλη την έκταση της ΕΕ, ξορκίζον-

τας το Δουβλίνο 3. Είναι οι ίδιες χώρες οι οποίες σε άλ-

λες εποχές έδειχναν το σκληρό τους πρόσωπο και

απέρριπταν κάθε σκέψη για δίκαιη κατανομή των προ-

σφυγικών ροών όταν τα καραβάνια των προσφύγων

από το Ιράκ, το Αφγανιστάν και άλλες εμπόλεμες περιο-

χές της Ασίας και της Αφρικής κατέκλυζαν κυρίως την

Ελλάδα. Μάλιστα, η Πολωνία και η Ουγγαρία με εξαιρε-

τικό πείσμα καταψήφιζαν κάθε προσπάθεια για θεσμο-

θέτηση ενός δίκαιου συστήματος κατανομής των προ-

σφύγων εντός της ΕΕ. Είναι οι χώρες αυτές οι οποίες,

παρότι είχαν υποχρέωση να φιλοξενήσουν συγκεκρι-

μένο αριθμό προσφύγων στο πλαίσιο του συστήματος

μετεγκατάστασης, αρνήθηκαν να το πράξουν κωλυ-

σιεργώντας συστηματικά. Είναι η Πολωνία και η Ουγγα-

ρία που πριν ακριβώς από δύο χρόνια, στις 2 Μαρτίου

2020, καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο της ΕΕ για

άρνηση εφαρμογής των ρυθμίσεων της ΕΕ για τις με-

τεγκαταστάσεις προσφύγων (www.jurist.org/news

2/3/2020), πλην όμως δεν ίδρωσε το αυτί τους. Είναι οι

χώρες αυτές που οχυρωμένες πίσω από το Δουβλίνο 3,

το οποίο μετατρέπει τις χώρες πρώτης υποδοχής σε

αποθήκες ψυχών, έθεταν συστηματικά βέτο σε κάθε

σκέψη αλλαγής ή κατάργησης του Δουβλίνο 3

(www.euractiv.com 18/9/2020). 

Τώρα, λοιπόν, που το προσφυγικό τσουνάμι χτυπά την

πόρτα της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, ξαφνικά Βαρ-

σοβία και Βουδαπέστη ανακάλυψαν τα προβλήματα που

παρουσιάζει η εφαρμογή του Δουβλίνο 3 και άρχισαν να

ασκούν πιέσεις για δίκαιη κατανομή των προσφυγικών

βαρών μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ. 

Συνειδητοποιούν, λοιπόν, ότι η ίδια η Ιστορία πολλές

φορές εκδικείται. Ευτυχώς, βέβαια, για τα εκατομμύ-

ρια των Ουκρανών προσφύγων, τα θεσμικά όργανα της

ΕΕ αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών με-

λών της καθώς και των ευρωπαϊκών κοινωνιών δεν

οχυρώθηκαν πίσω από το Δουβλίνο 3, το οποίο θα με-

τέτρεπε την Πολωνία σε μια απέραντη αποθήκη ψυ-

χών όπου θα εγκλωβίζονταν εκατομμύρια δύστυχων

Ουκρανών προσφύγων. 
Έτσι, ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ότι στην περίπτωση της ουκρανικής προσφυγικής κρί-
σης θα εφαρμοστεί η Οδηγία 2001/55/ΕΚ, η οποία πα-
ρέχει καθεστώς προσωρινής προστασίας, πράγμα που
σημαίνει ότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες «θα λάβουν
άδεια διαμονής και ότι θα έχουν πρόσβαση στην εκ-
παίδευση και στην αγορά εργασίας» (https://ec.eu-
ropa.eu/commission 2/3/2022). Μια Οδηγία η οποία
είχε εφαρμοστεί το 2001 με αφορμή την προσφυγική
κρίση η οποία ενέσκηψε από τη διάλυση της Γιουγ-
κοσλαβίας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στην περίπτω-
ση της ουκρανικής προσφυγικής κρίσης δεν θα εφαρ-
μοστεί το δρακόντειο Δουβλίνο 3. Ταυτόχρονα, η Επι-
τροπή προτείνει επίσης συγκεκριμένες επιχειρησια-
κές κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να βοηθή-
σει τους συνοριοφύλακες των παραπάνω κρατών με-
λών της Ένωσης να διαχειρίζονται αποδοτικά τις αφί-
ξεις στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προσωρι-
νή προστασία διάρκειας ενός έτους είναι το καταλλη-
λότερο μέσο στην παρούσα ουκρανική κατάσταση, κα-
θώς επιτρέπει στα εκτοπισμένα άτομα να απολαμβά-
νουν εναρμονισμένα δικαιώματα σε ολόκληρη την
Ένωση, τα οποία παρέχουν επαρκές επίπεδο προστα-
σίας. Η θέσπιση προσωρινής προστασίας θα ωφελού-
σε επίσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς τα δικαιώ-
ματα που συνοδεύουν την προσωρινή προστασία πε-
ριορίζουν την ανάγκη των εκτοπισμένων να αναζητή-
σουν αμέσως διεθνή προστασία υποβάλλοντας αίτηση
ασύλου, γεγονός που θα οδηγούσε σε υπερφόρτωση
και εντέλει σε κατάρρευση των συστημάτων ασύλου
των κρατών μελών. Επιπλέον, οι Ουκρανοί υπήκοοι,
ως ταξιδιώτες χωρίς βίζα, έχουν το δικαίωμα να κυ-
κλοφορούν ελεύθερα εντός της Ένωσης για περίοδο
90 ημερών. Σε αυτήν τη βάση, μπορούν πλέον να επι-
λέξουν το κράτος μέλος στο οποίο επιθυμούν να απο-
λαύσουν τα δικαιώματα που συνδέονται με την προ-
σωρινή προστασία και να επανενωθούν με την οικογέ-
νειά τους και τους φίλους τους σε ολόκληρη την Ένω-
ση. Αυτό στην πράξη θα μειώσει την πίεση στα εθνικά
συστήματα υποδοχής. Μόλις ένα κράτος μέλος παρά-
σχει άδεια διαμονής σύμφωνα με την Οδηγία
2001/55/ΕΚ, το άτομο που απολαύει προσωρινής προ-
στασίας, ενώ έχει το δικαίωμα να μετακινείται εντός
της Ένωσης για 90 ημέρες, εντός περιόδου 180 ημε-
ρών, θα πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση των δικαιω-
μάτων που απορρέουν από την προσωρινή προστασία
μόνο στο κράτος μέλος που χορήγησε την άδεια δια-
μονής.  Ήρθε, λοιπόν, η ώρα αντίστοιχη λύση να εφαρ-
μοστεί για όλους τους πρόσφυγες, απαλλάσσοντας
έτσι και την Ελλάδα από τις τεράστιες προσφυγικές
πιέσεις καθώς και από τον βραχνά του Δουβλίνο 3.
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Ο
ι προηγούμενες γενιές έζησαν τους δικούς τους
πολέμους. Η δική μας γενιά ζει κι αυτόν τον πόλε-
μο. Την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που αποτε-

λεί μια τραυματική εθνική εμπειρία, καθώς και τα τραγικά
γεγονότα στη Γιουγκοσλαβία. Τώρα, ζούμε έναν άλλον
μεγάλο πόλεμο στην Ευρώπη. Παρακολουθούμε με κομ-
μένη την ανάσα τις ραγδαίες εξελίξεις και ελπίζουμε, ευ-
χόμαστε ο πόλεμος αυτός να μη γενικευθεί και να μη με-
ταβληθεί σε έναν παγκόσμιο όλεθρο. Δεν πρέπει να επι-
τρέψουμε η ισχύς των όπλων να ανατρέψει το Διεθνές Δί-
καιο, τις ισχύουσες Συνθήκες, τα υφιστάμενα σύνορα. Η
Ελλάδα έχει κάθε λόγο να αγωνιστεί για να μην επιτραπεί
οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη. Η επίθεση της Ρωσίας στην
Ουκρανία παραβιάζει κατάφωρα τα όρια του Διεθνούς Δι-
καίου, καταπατά τις Συνθήκες και αμφισβητεί το δικαίωμα
των κρατών και των λαών να ζουν ελεύθερα. Απειλεί ανοι-
χτά τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σταθερότητα στην
Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οφείλουμε να αντισταθούμε στη βούληση του οποιου-
δήποτε επιθυμεί να επιλύει τις διακρατικές διαφορές με τα
όπλα. Τώρα κρίνεται η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, της

ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της παγκόσμιας κοινότη-
τας. Για την Ελλάδα το ζήτημα είναι ακόμη πιο σύνθετο και
περίπλοκο, λόγω της ομογένειας που ζει στις πληγείσες
περιοχές. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το ζήτημα της ασφάλει-
ας των Ελλήνων στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης. 

Μας ενδιαφέρει, όμως, για έναν ακόμη λόγο. Η περιοχή
μας είναι μια εστία αναταραχής εξαιτίας των προκλήσεων
και των απειλών πολέμου από την Τουρκία. Όπως ο πρό-
εδρος Πούτιν μίλησε για ιστορικό λάθος, αναφερόμενος
στη γέννηση της Ουκρανίας, έτσι και ο Τούρκος πρόεδρος
αμφισβήτησε ανοιχτά τη Συνθήκη της Λωζάννης -την
οποία και η ίδια η Τουρκία υπέγραψε- και μίλησε για την
ανάγκη αναθεώρησής της. Αλίμονο εάν οποιοσδήποτε
ηγέτης αδιαφορεί για τους κείμενους διεθνείς κανόνες
και για τις υπογραφείσες Συνθήκες και επιβάλλει διά των
όπλων την άποψή του. Κάτι τέτοιο θα ήταν ολέθριο και θα
έθετε σε κίνδυνο και τη σταθερότητα και την ασφάλεια της
περιοχής μας αλλά και την παγκόσμια ειρήνη. Η Ελλάδα,
λοιπόν, έχει κάθε λόγο να αντιδράσει στη ρωσική εισβολή
και να ενώσει τις δυνάμεις της μαζί με την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη, ώστε να σταματήσει αυτό το αιματοκύλισμα στην

Ουκρανία αλλά και να αποτραπεί κάθε νέο αντίστοιχο φαι-
νόμενο. 

Η χώρα μας ασκεί μια εξωστρεφή εξωτερική πολιτική,
η οποία έχει αποφέρει απτά και σημαντικά αποτελέσματα.
Παράλληλα, θέτει τις εθνικές, κόκκινες γραμμές της.

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη δραστηριοποιείται, παράλληλα, σε τρεις άξονες: τον
πολιτικό, τον διπλωματικό και τον επιχειρησιακό. Διευρύ-
νει τις συμμαχίες της και υπογράφει νέες συμφωνίες
αμυντικής συνεργασίας που την καθιστούν ισχυρό σταθε-
ροποιητικό παράγοντα στην περιοχή. Συμφωνίες με τη
Γαλλία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
συμφωνίες για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών με
την Αίγυπτο, με την Ιταλία.  Επίσης, η χώρα μας, συστημα-
τικά και αθόρυβα, αναβαθμίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις της,
κάνοντας ακόμη πιο ισχυρό και αποτελεσματικό τον απο-
τρεπτικό αυτόν παράγοντα που εγγυάται την ειρήνη και
την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα τηρεί στάση
αναμονής -αλλά όχι αδράνειας-, οχυρώνει την ειρήνη της
και παρακολουθεί, μαζί με την υπόλοιπη διεθνή κοινότη-
τα, τις τρέχουσες εξελίξεις.

Η
καθημερινότητα έχει γίνει πάρα πολύ απαιτητική
και οι πολίτες με δυσκολία καταφέρνουν να αντα-
ποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Ο τουρισμός και κυρίως η ανάπτυξη όλων των μορφών
του ας είναι το βασικό μέλημα της κυβέρνησης.

Υπάρχουν προοπτικές, απαιτούνται φιλόδοξες στρατη-
γικές και προώθηση του «brand name» της πατρίδας μας
σε όλο τον κόσμο. 

Οι έρευνες δείχνουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε
και να ξεπεράσουμε τα επίπεδα του 2019. Οι εποχές αλ-
λάζουν και οι τουρίστες απαιτούν ποιότητα, συνέπεια και
πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων.

Ανθεκτική η Αθήνα, ισχυρό «brand» και υγειονομική
ασφάλεια είναι οι βασικοί λόγοι ταξιδιού στην ελληνική
πρωτεύουσα. Η πρόθεση για ταξίδι όχι μόνο υπήρξε
αναλλοίωτη, αλλά και ενδυναμώθηκε κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Ισχυρά τα μηνύματα από τα στοιχεία
«απόδοσης» των ξενοδοχείων της Αθήνας τα δύο έτη της
πανδημίας. Οι επισκέπτες της Αθήνας την επιλέγουν συ-
νειδητά και τη συστήνουν ανεπιφύλακτα, παρά την ταλαι-
πωρία που προκαλούν οι συνθήκες πανδημίας και τα μέ-
τρα Covid-19, όπως προκύπτει από τη 17η ετήσια έρευνα
«Περί Ικανοποίησης Ξενοδοχείων και Απόδοσης Ξενο-
δοχείων Αττικής 2021».  Η φετινή έρευνα σε ό,τι αφορά
το ένα τμήμα της (ικανοποίηση επισκεπτών) αποτελεί
για πρώτη φορά προϊόν συνέργειας με τον Διεθνή Αε-
ρολιμένα Αθηνών. Δύο διαφορετικές έρευνες που διε-
ξάγονται επί σειρά ετών από πλευράς των δύο φορέων,
συναντήθηκαν σε ένα κοινό ερωτηματολόγιο. Συνδυά-
ζοντας τα σημεία επαφής αλλά και τα σημεία κοινού
ενδιαφέροντος, στράφηκαν προς τον επισκέπτη της
Αθήνας που αναχωρεί -σκιαγραφώντας το προφίλ του
και αναλύοντας την εμπειρία του. 

Τα κοινά συμπεράσματα παρουσιάσθηκαν από τους
επικεφαλής της έρευνας κ. Stefan Merkenhof, Managing
Consultant GBR Consulting, και κυρία Μαριπόλα Κώτση,
προϊσταμένη έρευνας αγοράς ΔΑΑ κατά τη διάρκεια εκ-

δήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Airo-
tel Stratos Vassilikos», παρουσία κλαδικών φορέων. 

Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις των
επισκεπτών, μαζί με τα φετινά στοιχεία απόδοσης των ξε-
νοδοχείων, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και απολύτως
απαραίτητα για την αποτίμηση της πραγματικής εικόνας
του προορισμού εν μέσω της πανδημίας και την εξαγωγή
σωστών συμπερασμάτων για τις δυνατότητες αλλά και τα
προβλήματά του.

Όπως επεσήμανε ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών Γιάννης Παράσχης, είναι ιδιαίτερα θετικό στοι-
χείο το γεγονός ότι ο «“προορισμός Αθήνα”, όπως φαίνε-
ται και από τα στοιχεία της κοινής μας έρευνας με την
ΕΞΑΑΑ, διατηρεί την ανθεκτικότητα και την ελκυστικότη-
τα. Μέσα από τη συντονισμένη προσπάθεια και την ενιαία
στρατηγική όλων των φορέων του τουρισμού, βασικός
στόχος μας είναι να αναδείξουμε και πάλι την πόλη μας
ως έναν από τους κορυφαίους “city break” προορισμούς,
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.»

Η κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοι-
νωνίας & Μάρκετινγκ ΔΑΑ, από την πλευρά της τόνισε:
«Η διαμόρφωση συνεργειών και συνεργασιών για την
προβολή και την προώθηση του “προορισμού Αθήνα”
αποτελεί, εδώ και χρόνια, στρατηγική προτεραιότητα του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών». 

Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής
και Αργοσαρωνικού κυρία Λαμπρινή Καρανάσιου-Ζού-
λοβιτς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ ιδιαίτερα
τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τόσο τη διοίκηση όσο και
την ερευνητική ομάδα, για την άψογη συνεργασία μας, η
οποία για άλλη μια φορά αποδεικνύει τη μεγάλη αξία και
σπουδαιότητα που έχουν -ειδικά στον τουρισμό και ειδι-
κά στον τουρισμό της Αθήνας- οι συνέργειες. Τα πολύ εν-
διαφέροντα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προήλθαν
από τη σύνθεση όχι μόνο των ερωτηματολογίων δυο αυ-
τόνομων ερευνών, αλλά και ιδεών, δεδομένων, δυνατοτή-
των, προβληματισμών αλλά και κοινών στόχων». 

Ο γενικός γραμματέας της ΕΞΑΑΑ κ. Ευγένιος Βασιλι-
κός επεσήμανε πως «όλα καταδεικνύουν την ανάγκη για
ειλικρινή στο εξής πολιτική πρόθεση, για στρατηγική που
πρέπει να ακολουθηθεί, για στόχους κοινούς μεταξύ δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με το ποια τουριστική
Αθήνα επιθυμούμε για το μέλλον. Απαιτείται σχεδιασμός
-κυρίως- ακόμη και του χάρτη της δυναμικότητας της
πόλης, αλλά και των υπηρεσιών που η Αθήνα οφείλει να
προσφέρει στους επισκέπτες της».

Η ικανοποίηση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων
συνεχίζει να αποτιμάται υψηλά με βαθμολογία 8,7, και η
σχέση ποιότητας/τιμής στο επίπεδο 8,5 στα 10. Οι δαπά-
νες των επισκεπτών ξενοδοχείων στην πόλη παρέμειναν
αξιοσημείωτα σταθερές στα 115 ευρώ ανά άτομο/ημέρα,
αν και ο συνδυασμός των κατηγοριών δαπανών άλλαξε
με λιγότερες δαπάνες στα αξιοθέατα, ψυχαγωγία και FB,
αλλά περισσότερο για τοπικές μεταφορές, συμπεριλαμ-
βανομένων των ταξί και άλλων δαπανών που περιλαμβά-
νουν τα τεστ Covid-19. 

Η έρευνα δείχνει ότι το 47% όσων δεν επισκέφτηκαν το
παραλιακό μέτωπο, δεν το γνωρίζουν, ενώ 6 στους 10 επι-
σκέπτες δεν γνωρίζουν το νησί της Αίγινας και ακόμη πε-
ρισσότεροι δεν γνωρίζουν τα άλλα νησιά του Αργοσαρω-
νικού. Αυτές οι παραλίες και τα νησιά της Αττικής αποτε-
λούν μια τεράστια ευκαιρία για την ενίσχυση της εμπει-
ρίας και την αύξηση της διάρκειας διαμονής και κατ’ επέ-
κταση των δαπανών, ενώ πολλά έργα υποδομής που βρί-
σκονται υπό κατασκευή θα βελτιώσουν περαιτέρω την
ανταγωνιστική θέση της Αθήνας.

Καλούνται η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού, ο Δή-
μος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής να αξιοποιήσουν
τα στοιχεία της έρευνας και να δημιουργήσουν νέες πη-
γές εσόδων. Τα νησιά του Αργοσαρωνικού, εφόσον γί-
νουν γνωστά, θα αποτελέσουν ένα επιπλέον κίνητρο για
τους επισκέπτες!

Η Ελλάδα απέναντι στις εξελίξεις

Στρατηγική για να γίνουν γνωστά τα νησιά του Αργοσαρωνικού
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«Ο
κ. Μητσοτάκης δεν αντιμετωπίζει την
κατάσταση ως υπεύθυνος πρωθυπουρ-
γός αλλά σαν κομματάρχης», κρίνει ο
αντιπρόεδρος της Βουλής Δημήτρης

Βίτσας στην «Political», προσθέτοντας ότι «αυτό είναι
θλιβερό και επικίνδυνο». Εξηγεί δε ότι «η αποστολή πο-
λεμικού υλικού σε εμπόλεμη ζώνη είναι μια εξαιρετικά
προβληματική ενέργεια που πηγαίνει κόντρα σε μια
σταθερά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» και δεν
νομίζει «να ήταν περισσότερο αναγκαία σε άλλη περί-
πτωση η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρ-
χηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Η Ελλάδα με απόφαση του πρωθυπουργού εκτός
από ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει και αμυντικό
υλικό στην Ουκρανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αντιδρά. Γιατί;
Ποια θα ήταν η δική σας πολιτική;
Η αποστολή πολεμικού υλικού σε μια εμπόλεμη

ζώνη είναι μια εξαιρετικά προβληματική ενέργεια
που πηγαίνει κόντρα σε μια σταθερά της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής που γινόταν σεβαστή από όλες
τις κυβερνήσεις για δεκαετίες: καμία στρατιωτική εμ-
πλοκή σε πόλεμο, αλλά ανθρωπιστική αρωγή και συμ-
μετοχή σε ειρηνευτικές αποστολές. Εμείς αντιδρούμε
τόσο σε αυτό όσο και στον τρόπο με τον οποίο συνέβη,
χωρίς δηλαδή καμία συνεννόηση για μια τόσο δραμα-
τική αλλαγή του δόγματος της εξωτερικής πολιτικής
της χώρας. Η δική μας προσέγγιση είναι ότι η Ελλάδα
έχει κάθε λόγο, τόσο για αξιακούς όσο και για λόγους
καλώς εννοούμενου εθνικού συμφέροντος, να ενερ-
γεί πάντα διπλωματικά, πάντα υπέρ της ειρήνης και
της κατάπαυσης του πυρός. Προφανώς καταδικάζον-
τας σε όλους τους τόνους και χωρίς επιφυλάξεις την
παράνομη εισβολή της Ρωσίας εναντίον ενός άλλου
κυρίαρχου κράτους και υποστηρίζοντας τη διεθνή νο-
μιμότητα και την εδαφική ακεραιότητα και την κυ-
ριαρχία της Ουκρανίας. H στάση αυτή ισχύει ακόμη
περισσότερο στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπου
υπάρχει μια πολυπληθής ελληνική ομογένεια, η
οποία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή κυριολεκτικά μέσα
στη γραμμή του πυρός.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να ακολουθεί την πο-
λιτική της Ουάσιγκτον. Δεν θα ήταν πιο ευρωπαϊκή
μια πολιτική προσέγγιση της Ρωσίας, κατά το ντεγ-
κωλικό δόγμα «Ευρώπη από τον Ατλαντικό μέχρι τα
Ουράλια»;
Η Ευρώπη θα είναι από τους μεγάλους χαμένους αυ-

τής της τραγικής ιστορίας, όποιο και αν είναι το αποτέ-
λεσμα. Είναι εντελώς λάθος η ανάγνωση ότι δήθεν επι-
στρέφει στο διεθνές στερέωμα. Το ακριβώς αντίθετο
συμβαίνει. Έχασε μια ακόμη ευκαιρία -την τελευταία
ίσως- να αποκτήσει τη δική της αυτόνομη παρουσία
στο διεθνές γίγνεσθαι και μάλιστα στο δικό της περι-
βάλλον. Σύρθηκε σε μια κατάσταση που θα την πλήξει
γεωπολιτικά και οικονομικά χειροτερεύοντας την
εξάρτησή της. 

Η Γερμανία με ένα πρόγραμμα 100 δισ. ευρώ επα-
νεξοπλίζεται για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Πώς κρίνετε την υπόθεση και δη
όταν βασική αιτία δημιουργίας των ευρωπαϊκών
οργανισμών ήταν ο έλεγχος των εξοπλισμών της
Γερμανίας;
Το ζήτημα εδώ δεν είναι ειδικά η Γερμανία, αλλά ότι

μπαίνουμε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη,
ήδη αποδυναμωμένη από τη διπλή κρίση του ευρώ και
της πανδημίας, θα μπει σε μια διαδικασία εξοπλισμών
που θα απορροφήσει πολύτιμους πόρους, που διαφο-
ρετικά θα πήγαιναν στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη.
Αυτή θα είναι μια από τις αρνητικές συνέπειες του πο-
λέμου στην Ουκρανία. Είναι εξαιρετικά προβληματικό
να επανεξοπλίζεται η Ευρώπη. 

Πέρα από την οποιαδήποτε κομματική πολιτική φι-
λοσοφία, μήπως τέτοια ζητήματα κομβικής εθνικής
σημασίας θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπίζονται με
μια διακομματική συναίνεση;
Εδώ ο κ. Μητσοτάκης δεν συνεννοείται με τον

υπουργό Εξωτερικών προτού πάρει τόσο σημαντι-
κές και επιπόλαιες αποφάσεις, έχουμε την απαίτη-
ση να συνεννοηθεί με τις πολιτικές δυνάμεις της χώ-
ρας; Όμως, για να απαντήσω στη σημαντική ερώτη-
σή σας, είναι αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι, τουλά-
χιστον. Δυσκολεύομαι να φανταστώ άλλη περίσταση
όπου η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών
Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα
ήταν περισσότερο αναγκαία. Αλλά δυστυχώς ο κ.
Μητσοτάκης δεν αντιμετωπίζει την κατάσταση ως
υπεύθυνος πρωθυπουργός αλλά σαν κομματάρχης.
Η προσοχή του δεν εστιάζει στην κρισιμότητα της

κατάστασης αλλά στο πώς θα επωφεληθούν ο ίδιος
και η ΝΔ επικοινωνιακά. 

Το Ουκρανικό δημιουργεί νέες συνθήκες πολιτικές
και οικονομικές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επιμένετε
ακόμη για πρόωρες εκλογές;
Με κάθε διαδοχική κρίση που χτυπάει τη χώρα μας,

αντανακλώντας τις διεθνείς κρίσεις που αναπόφευκτα
μας επηρεάζουν, το αίτημά μας για εκλογές, πολιτική
πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ανάδειξη μιας
νέας προοδευτικής κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ
ενισχύεται. Δεν αποδυναμώνεται.

Είναι ιστορικό ατύχημα ότι στο τιμόνι της χώρας αυ-
τήν τη στιγμή βρίσκεται μια κυβέρνηση τόσο ανίκανη
και συγχρόνως ανάλγητη και κυνική. Έπειτα από μια
καταστροφική διαχείριση της πανδημίας, μια συνολική
οικονομική κατάπτωση και κοινωνική φτωχοποίηση
και μια απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και του
κράτους δικαίου, ήρθε και ένας πόλεμος για να δείξει
και πάλι το μέγεθος της ατυχίας της χώρας. Η κυβέρνη-
ση του κ. Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί να αντιμε-
τωπίσει την οποιαδήποτε κρίση με όρους ευθύνης και
υπέρ της κοινωνίας, του λαού ή του εθνικού συμφέ-
ροντος. Τα κριτήριά της είναι άλλα.

Η εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων
που τη στήριξαν και τη στηρίζουν, η επικοινωνιακή
διαχείριση και η χρήση των περιστάσεων για στενό
κομματικό όφελος. Το βλέμμα του δεν είναι στραμμέ-
νο στην Ουκρανία και στην ειρήνη στην ευρωπαϊκή
ήπειρο αλλά στο κομματικό του ακροατήριο. Πρέπει
να φύγει το συντομότερο δυνατό, προτού η ζημιά που
θα έχει προκαλέσει στα συμφέροντα της χώρας κα-
ταστεί ανεπανόρθωτη.Δ
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«Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη 
ούτε θέλει 
ούτε μπορεί»
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Ο λιγνίτης μπορεί να είναι -υπό προϋποθέσεις- η εναλλακτική
λύση στο φυσικό αέριο της Ρωσίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε την
Πέμπτη ο Φρανς Τίμερμανς. Όπως είπε ο επικεφαλής της Πράσι-
νης Συμφωνίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά κράτη-μέ-
λη της έχουν υποστηρίξει ένθερμα το φυσικό αέριο ως μεταβατι-
κό καύσιμο σε ό,τι αφορά την απολιγνιτοποίηση, ωστόσο πλέον τα
πράγματα έχουν αλλάξει.

«Η ιστορία πήρε μια πολύ απότομη τροπή πριν από μια εβδομά-
δα και πρέπει να συμφιλιωθούμε με αυτή την ιστορική αλλαγή»,
είπε ο Φρανς Τίμερμανς σε συνέντευξη που παραχώρησε την
Πέμπτη στο BBC 4. «Η Πολωνία και πολλές άλλες χώρες σχεδία-
ζαν να απαγκιστρωθούν από τον λιγνίτη και στη συνέχεια να χρη-

σιμοποιήσουν προσωρινά φυσικό αέριο και μετά να μεταβούν
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», είπε ο ίδιος.

«Αν συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον λιγνίτη για μεγαλύτερο
διάστημα, αλλά στη συνέχεια μετακινηθούν αμέσως στις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, θα είναι κάτι που μπορεί να βρίσκεται εν-
τός των παραμέτρων που έχουμε ορίσει για την κλιματική μας πο-
λιτική. Πρέπει να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο και το πε-
τρέλαιο της Ρωσίας και πρέπει να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα
απ’ ό,τι περιμέναμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει προτάσεις
την επόμενη εβδομάδα προκειμένου αυτό να συμβεί το συντομό-
τερο δυνατόν».

Μ. ΜΑΣΤ.

Ευρώπη: Ο λιγνίτης επιστρέφει για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο

Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
ετά τις εξελίξεις με τη ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία
και τα νέα δεδομένα που δια-
μορφώνονται στην ευρωπαϊ-

κή αγορά ενέργειας, ένα «παλιό» ενεργει-
ακό έργο επανέρχεται στο προσκήνιο και
μάλιστα με ισχυρή διπλωματική και γεω-
πολιτική διάσταση. Πρόκειται για το επεν-
δυτικό σχέδιο του Ομίλου Κοπελούζου
«Elica Interconnection», την ηλεκτρική
διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου.

Το έργο χαίρει της στήριξης των δύο
κρατών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε κατά
την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που πραγμα-
τοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου
Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και την ομάδα που
εμπλέκεται στο έργο της ηλεκτρικής δια-
σύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε
ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με-
ταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου -
βάση της οποίας είναι το Μνη-
μόνιο Διασύνδεσης Ελληνικών
και Αιγυπτιακών Ηλεκτρικών
Δικτύων που υπεγράφη στις 14
Οκτωβρίου 2021- θα συμβάλει στη
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών
και οδών της Ευρώπης και συνεπώς στην
ενεργειακή ασφάλεια της ευρωπαϊκής
ηπείρου, δεδομένων των τελευταίων εξε-
λίξεων.

Σε συνάντηση με δημοσιογράφους την
προηγούμενη Πέμπτη, ο επιχειρηματίας
Δημήτρης Κοπελούζος επισήμανε την
απόφαση των δύο κυβερνήσεων να υπο-
στηρίξουν το project του ομίλου του, ενώ η
συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη του προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων Βέρνερ Χόγερ δρομολογεί και την
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου. 

Χρηματοδότηση από τράπεζες
Σύμφωνα με τον κ. Κοπελούζο, η επέν-

δυση θα ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ

μέρος του κόστους, ύψους 1,5 δισ. ευρώ,
θα χρηματοδοτηθεί από ομάδα ελληνικών
τραπεζών. Ταυτόχρονα, το έργο είναι υπο-
ψήφιο για ένταξη στα PCI.

Η ιδέα του Ομίλου Κοπελούζου, που
χρονολογείται από το 2008, 14 χρόνια με-
τά παίρνει σάρκα και οστά… Το διπλό
υποβρύχιο καλώδιο ακολουθώντας μια
διαδρομή 954 χλμ. από τη Σαλούμ μέχρι
τη Νέα Μάκρη θα μεταφέρει φθηνή «πρά-
σινη» ενέργεια ισχύος 3 GW από αιολικά
και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής
ισχύος 61 GW. Το 1/3 των εισαγωγών θα
παρέχεται στην εγχώρια βιομηχανία και
τα άλλα 2/3 θα εξάγονται στην ΕΕ. Για την
ακρίβεια, 1 GW θα μεταφέρεται από τα δί-
κτυα της Ελλάδας - Ιταλίας και Ελλάδας -

Βουλγαρίας και άλλο 1 GW θα χρησιμο-
ποιείται για παραγωγή «πράσινου» υδρο-
γόνου. Οι περισσότερες ποσότητές του
επίσης θα εξάγονται στην Ευρώπη.

Η Elica Interconnection επισπεύδεται
αδειοδοτικά και χρηματοδοτικά μετά τον
πόλεμο στην Ουκρανία. Η ηλεκτρική δια-
σύνδεση έρχεται να προσφέρει μια εναλ-
λακτική πηγή προμήθειας σε Ελλάδα και
ΕΕ, διευκολύνοντας τον περιορισμό της
ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία.

Χαμηλές τιμές
Η ενέργεια από τις ΑΠΕ της Αιγύπτου

είναι κατά πολύ φθηνότερη σε σχέση με
τις τιμές της ελληνικής αγοράς. Όπως
εξήγησε ο κ. Κοπελούζος, στη βορειοα-

φρικανική χώρα οι δημοπρασίες ΑΠΕ
έδωσαν τιμές της τάξης των 17 δολ/MWh,
όταν η χαμηλότερη τιμή στους διαγωνι-
σμούς της ΡΑΕ ήταν πέρυσι στα 37 ευ-
ρώ/MWh. Ακόμη και με τον συνυπολογι-
σμό του μεταφορικού κόστους η τιμή ρεύ-
ματος από τις ΑΠΕ της Αιγύπτου θα είναι
χαμηλότερη από εκείνη των 37 ευρώ.

Στην... πρίζα η ηλεκτρική
διασύνδεση με Αίγυπτο

Προς υλοποίηση το project
του Ομίλου Κοπελούζου Elica
Interconnection - Πάνω 
από 3,5 δισ. η επένδυση
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Ο
νέος εκπρόσωπος Τύπου του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Δημήτρης
Μάντζος σε έναν πρώτο υπολο-
γισμό των συνεπειών της ρωσι-

κής εισβολής δεν κρύβει την ανησυχία
του για την επόμενη μέρα, ενώ θεωρεί ότι
η ενεργειακή κρίση ήρθε για να μείνει.
Δεν αποκλείει το γεγονός ότι ο Ερντογάν
θα θελήσει να δημιουργήσει μια τεχνητή
ένταση για να αποκλιμακώσει την εσω-
στρέφεια που κυριαρχεί στη χώρα του.
Στο εσωτερικό μέτωπο επικρίνει την κυ-
βέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρί-
βειας, καθώς, όπως λέει, αποτελεί πολιτι-
κή επιλογή η στήριξη στους λίγους και
αρεστούς. Με αφορμή, δε, τις ένθεν κα-
κείθεν πιέσεις για μετεκλογική συνεργα-
σία στέλνει μήνυμα προς όλες τις κατευ-
θύνσεις: «Πορευόμαστε με πολιτική αυ-
τονομία, προοδευτική ταυτότητα και ανα-
νεωμένη δυναμική». 

Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για τη
χώρα μας εξαιτίας της ρωσικής εισβο-
λής και ποια μέτρα πρέπει να λάβει η
κυβέρνηση προκειμένου να θωρακι-
στούμε;
Η καταδικαστέα και παράνομη ρωσική

εισβολή προκαλεί ήδη ανυπολόγιστες
συνέπειες όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η προσφυγική
κρίση αποτελεί μια σκληρή πραγματικό-
τητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με
πειστικό τρόπο και έμπρακτη αλληλεγγύη
από την ΕΕ. Την ίδια ώρα η εξάρτηση της
χώρας μας από το φυσικό αέριο δημιουρ-
γεί την ανάγκη για ένα νέο ενεργειακό
μείγμα. Πρέπει να προχωρήσουν οι επεν-
δύσεις στις ΑΠΕ και σε ένα δίκτυο υψη-
λής διασυνδεσιμότητας. Σε κάθε περί-
πτωση η ενεργειακή κρίση δεν είναι ούτε
απλό ούτε παροδικό φαινόμενο. Ήρθε για
να μείνει. Και για αυτό οποιαδήποτε από-

φαση που αφορά την αντιμετώπιση των
συνεπειών της θα πρέπει να λαμβάνεται
έπειτα από συζήτηση και συνεννόηση και
όχι στο παρασκήνιο. 

Θεωρείτε ότι η αδιάλλακτη συμπερι-
φορά του Πούτιν δημιουργεί πρόσθε-
τα αρνητικά δεδομένα στο πεδίο των
ελληνοτουρκικών σχέσεων;
Η αναθεωρητική στάση του κ. Πούτιν,

που συνοδεύεται από αρκετή δόση αυτο-
κρατορικής νοσταλγίας, δημιουργεί σί-
γουρα ένα επικίνδυνο μοτίβο στις διε-
θνείς σχέσεις. Προφανώς η Ελλάδα δεν
είναι Ουκρανία, αλλά και η Τουρκία δεν
είναι ένας απλός γείτονας. Ο κ. Ερντογάν
πιέζεται στο εσωτερικό του από τη στα-
διακή πολιτική του αποδόμηση και την
επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών.
Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμε-
νο να θελήσει να κάνει εξαγωγή αυτής
της εσωστρέφειας, δημιουργώντας τε-
χνητή κρίση στις σχέσεις με την Ελλάδα.
Η χώρα μας, όπως και η Κύπρος, οφείλει
να παραμείνει σε επαγρύπνηση, ενι-
σχύοντας τη θέση της μέσα στην Ευρώπη.
Η ΕΕ είναι το κοινό μας σπίτι και οφείλει
με ενιαία φωνή να λειτουργήσει ως πα-
ράγοντας ειρήνης στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. 

Η ακρίβεια οδηγεί τα νοικοκυριά ένα
βήμα πριν από την απόγνωση. Υπάρχει
ρεαλιστική αντιμετώπιση για αυτή την
κατάσταση και γιατί δεν την εφαρμόζει
η κυβέρνηση;
Το ράλι των ανατιμήσεων συνεχίζεται

αμείωτο. Δυστυχώς η κυβέρνηση δια-
ψεύστηκε σε κάθε πρόβλεψη αποτυγχά-
νοντας να προστατεύσει τους πλέον αδύ-
ναμους συμπολίτες μας. Παρά τη μεγάλη
δημοσιονομική επέκταση, το χρήμα που
«έπεσε» στην αγορά δεν κατευθύνθηκε
με τρόπο δίκαιο και αναλογικό σε όσους
είχαν πραγματική ανάγκη προστασίας.
Θεωρούμε ότι η επιλογή της κυβέρνησης
είναι συνεπής με την πολιτική της φιλο-
σοφία. Στήριξη των λίγων και αρεστών
και ουσιαστική αδιαφορία για τα κοινωνι-
κά στρώματα που βρίσκονται σε πραγμα-
τικό αδιέξοδο. Εμείς προτείνουμε ένα
πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση
του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τη μείωση
του ΕΦΚ στα καύσιμα. Η κυβέρνηση δεν
μπορεί να αρνείται τα διαθέσιμα δημο-
σιονομικά περιθώρια. Ας αναζητήσει τα
«λεφτόδεντρα» στις πολιτικές των επιλε-
κτικών φοροαπαλλαγών, των διευθετή-
σεων και των απευθείας αναθέσεων που
έχει ήδη υιοθετήσει. 

Με τον τρόπο που συμπληρώνονται
τα κομμάτια του πολιτικού παζλ, θεω-
ρείτε ότι οι εκλογές θα ήταν μια καλή
λύση;
Μόνο η κυβέρνηση μπορεί να επιβάλει

τις εκλογές. Ελπίζουμε να επιλέξει τον
χρόνο διεξαγωγής τους με βάση τα πραγ-
ματικά συμφέροντα των πολιτών και όχι
το μικροκομματικό όφελος της ΝΔ, όπως
επίσης ευελπιστούμε σε μια ομαλή προ-
εκλογική περίοδο, χωρίς φωτογραφικές
διευθετήσεις και διευκολύνσεις. Όποτε

και αν γίνουν οι εκλογές, η παράταξή μας
θα είναι έτοιμη με την «καλύτερη ομάδα
στο γήπεδο» και με ρεαλιστικό και αξιό-
πιστο προγραμματικό λόγο. Η ανατροπή
των συσχετισμών περνά από την κάλπη,
που θέλουμε να είναι για εμάς η πιο πει-
στική και ισχυρή απόδειξη ότι είμαστε
εδώ, πιο δυνατοί και πιο χρήσιμοι. 

Πρόσφατα το κόμμα σας βρέθηκε στο
επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής πίε-
σης. Τα νέα δεδομένα που προκύ-
πτουν στη γεωπολιτική σκακιέρα μή-
πως σας επιτρέπουν να κάνετε δεύτε-
ρες σκέψεις στο πεδίο των μετεκλογι-
κών πολιτικών συνεργασιών;
Όσο δυναμώνουμε τόσο θα εντείνονται

και οι επιθέσεις από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ εναν-
τίον μας. Χαλάμε τη «συνταγή» και αυτό
ενοχλεί. Απέναντι στην τοξικότητα ή και
τις προσωπικές αντιπαραθέσεις που επι-
λέγουν οι αντίπαλοί μας, εμείς επιμένου-
με πολιτικά: διατυπώνουμε προτάσεις και
κρυστάλλινες θέσεις για κάθε μεγάλο ζή-
τημα: πανδημία, ακρίβεια, ενέργεια, φυ-
σικές καταστροφές. Το ίδιο πράξαμε και
στη μεγάλη περιπέτεια της Ουκρανίας,
παίρνοντας από την αρχή σαφή θέση
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
του Διεθνούς Δικαίου. Πορευόμαστε
αξιακά και χωρίς επιφυλάξεις. Και έτσι
θα συνεχίσουμε. Με πολιτική αυτονομία,
προοδευτική ταυτότητα και ανανεωμένη
δυναμική. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όταν θα
έρθει η ώρα των εκλογών το ΠΑΣΟΚ/Κί-
νημα Αλλαγής θα είναι ο μεγάλος κερδι-
σμένος της βραδιάς.

Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

«Τους χαλάμε 
τη συνταγή και
αυτό ενοχλεί» 

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

Δημήτρης Μάντζος 
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Τ
ο νομοσχέδιο «Πρότυπες Προ-
τάσεις για Έργα Υποδομής»
έχει ως γνώμονα την προστα-
σία του δημόσιου συμφέρον-

τος και προσθέτει ακόμη ένα όπλο στη
φαρέτρα του θεσμικού πλαισίου για την
παραγωγή δημόσιων έργων, ενώ ο ανά-
δοχος θα επιλέγεται με τη διαδικασία
του δημόσιου διαγωνισμού.

«Με αυτό το νομοσχέδιο αναγνωρί-
ζουμε τις παθογένειες που υπήρχαν
στο Ελληνικό Δημόσιο. Λέμε ότι θέ-
λουμε τη συμβολή του ιδιωτικού
τομέα, αλλά θέλουμε και έναν ρόλο
του Δημοσίου να εγκρίνει, να ελέγ-
χει και να επιβλέπει αυτά τα έργα»,
σημείωσε ο Κώστας Καραμανλής και
κάλεσε τους ιδιώτες να συνδράμουν σε
αυτήν τη διαδικασία. 

Οι «Πρότυπες Προτάσεις» αφορούν
ένα νέο μοντέλο σύλληψης και ωρίμαν-
σης νέων έργων υποδομών, που θα υπο-
βάλλονται από τον ίδιο τον ιδιωτικό το-
μέα με σκοπό τη θέσπιση ενός ολοκλη-
ρωμένου πλαισίου υποβολής, αξιολόγη-
σης και έγκρισης προτάσεων για μεγάλα
έργα, άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ,
σε πρώτη φάση.  

Έργα, τα οποία θα προάγουν την περι-
φερειακή ανάπτυξη, θα συμβάλλουν
στην εθνική οικονομία και θα υλοποι-
ούνται μέσω κλασικών δημόσιων έργων,
συμβάσεων παραχώρησης ή ΣΔΙΤ.

Οι στόχοι του νέου πλαισίου αφορούν
την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και την
προετοιμασία νέων έργων σε τομείς
προτεραιότητας του Δημοσίου, παράλλη-
λα με τις υπάρχουσες διαδικασίες του.

Αξιοποίηση τεχνολογίας
Αφορούν επίσης την επιτάχυνση της

ωρίμανσης των έργων, μέσω της δυναμι-
κότητας του υφιστάμενου συστήματος
σχεδιασμού έργων υποδομής, αφού η
ωρίμανσή τους θα γίνει από τον ιδιωτικό
τομέα. Κάτι που θα απελευθερώσει αν-
θρώπινους πόρους για την ταχύτερη προ-
ώθηση των λοιπών ανοιχτών ζητημάτων.

Μεταξύ άλλων θα αξιοποιηθεί η τεχνο-
λογία του ιδιωτικού τομέα και σε επίπεδο
σχεδιασμού έργων, αλλά και θα αποδο-

θεί ως «μνήμη» στον δημό-
σιο τομέα, προκειμένου να απο-

φευχθούν λάθη που σταθερά γίνονταν
όταν σχεδιάζονταν και δημοπρατούνταν
έργα στη χώρα.

«Η Νέα Δημοκρατία είχε παρουσιάσει
ως αξιωματική αντιπολίτευση τις βασι-
κές αρχές που διέπουν το νομοσχέδιο.
Επομένως, δεν φέρνουμε κάτι που μπο-
ρεί να εκπλήξει κανέναν. Η διαφορά με-
ταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι ότι εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά
και άλλα μετεκλογικά. Εφαρμόζουμε το
πρόγραμμά μας, διότι είμαστε μια παρά-
ταξη που έχουμε συνέπεια μεταξύ λό-
γων και πράξεων», υπογράμμισε ο Κώ-
στας Καραμανλής.
Με το νέο πλαίσιο ρυθμίζεται το ελάχι-

στο περιεχόμενο μιας πρότυπης πρότα-
σης, δηλαδή το ελάχιστο επίπεδο ωρί-
μανσης πρότασης, τα κίνητρα για την
υποβολή πρότυπων προτάσεων, καθώς
και η τήρηση των αρχών της διαφάνειας
και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνι-
ζομένων. Ρυθμίζεται, επίσης, η ανάδει-
ξη του αναδόχου πάντοτε με διαγωνιστι-
κή διαδικασία, σύμφωνα με τους κανό-
νες που θέτουν το εθνικό δίκαιο και το
δίκαιο της Ένωσης. 

Οι γυναίκες 
στη ΣΤΑΣΥ γιορτάζουν 
και γίνονται αφίσες

Στις 8 Μαρτίου, στη ΣΤΑΣΥ γιορ-
τάζουν τις γυναίκες τους και τις συ-
στήνουν στο επιβατικό κοινό μέσω
μιας καμπάνιας, η οποία θα παρου-
σιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα
στα μέσα σταθερής τροχιάς. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα της Γυναίκας, την Τρίτη 8 Μαρτί-
ου, γυναίκες που εργάζονται σε το-
μείς όπως η λειτουργία και η συν-
τήρηση των Σταθερών Συγκοινω-
νιών, εμφανίζονται σε αφίσες, που
θα τοποθετηθούν στα διαφημιστικά
πλαίσια στους χώρους των σταθ-
μών του μετρό.

«Η συγκοινωνία είναι γένους
θηλυκού», είναι το σύνθημα με το
οποίο θα αναδεικνύεται η προ-
σφορά των γυναικών στην εν γένει
λειτουργία της εταιρείας, μέσω
της αντιπροσωπευτικής αυτής
φωτογράφισης δέκα γυναικών
εργαζομένων.

Οδηγοί συρμών, εκδότριες εισι-
τηρίων, τεχνίτριες τροχαίου υλικού,
σταθμάρχες, ελεγκτές ισχύος, είναι
οι επαγγελματικές ιδιότητες των
γυναικών, εκπροσωπώντας ουσια-
στικά τις συνολικά 495 γυναίκες
που στελεχώνουν τις Σταθερές
Συγκοινωνίες.

Η διοίκηση, η λειτουργία και η
ανάπτυξη της εταιρείας στηρίζονται
σε μεγάλο βαθμό στη γυναικεία
επαγγελματική παρουσία, που είναι
αισθητή και ουσιαστική σε καίριες
θέσεις ευθύνης, όπως αυτές της
αναπληρώτριας πρόεδρου και των
γενικών διευθυντριών Λειτουργίας
και Εταιρικής Υποστήριξης, ενώ την
τρέχουσα περίοδο, θέσεις ευθύνης
στην εταιρεία κατέχουν γυναίκες
εργαζόμενες σε ποσοστό 32%, ενώ
στον διοικητικό κλάδο το 50% των
εργαζομένων είναι γυναίκες.

Ρ.Σ.

«Επιταχυντής εξελίξεων»
Ο Γιώργος Καραγιάννης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «επιταχυντή εξελίξεων,

που εμπλέκει τον ιδιωτικό τομέα στη σύλληψη και την ωρίμανση έργων, αξιοποι-
ώντας την τεχνογνωσία του», υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος του
υπουργείου Υποδομών είναι ο διπλασιασμός των δυνάμεων
και η ταχύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Θεωρούμε πως η αλληλεπίδραση ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα μακροπρό-
θεσμα για το ίδιο το Δημόσιο, αφού θα γίνει μια μεταφορά
τεχνογνωσίας που σίγουρα τη χρειάζεται», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά ο υφυπουργός, υπενθυμίζοντας πως η συγκεκριμένη
πρωτοβουλία αποτελεί σαφή προεκλογική εξαγγελία του ίδιου του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη που περιεχόταν ρητά στο πρόγραμμα της Νέας Δημο-
κρατίας για τις υποδομές.

«Πρότυπες Προτάσεις» για
έργα άνω των 200 εκατ. €

Καραμανλής και Καραγιάννης
μίλησαν για ένα νέο μοντέλο
σύλληψης και ωρίμανσης 
κατασκευής υποδομών
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Η
υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη θα λέγαμε
ότι έχει όλο το «πακέτο». Με το πιάνο της,
τα γαλλικά της αλλά και με τεράστια εμπει-
ρία στην Αυτοδιοίκηση πέρασε στην κεν-

τρική πολιτική σκηνή και παραμένει λαμπερή και δυ-
ναμική. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ψυχικό. Ο πα-
τέρας της Γεώργιος Ράπτης, μηχανολόγος του ΕΜΠ,
υπήρξε διευθυντής της ΔΕΗ, ενώ η μητέρα της Ελένη
Λαμπροπούλου - Ράπτη αρχιτέκτονας και επί σειρά
ετών διευθύντρια δημοσίων έργων στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Από μικρή ήταν στις οδηγούς-προσκόπους, είχε με-
γάλη έφεση στο πιάνο και τη μουσική, ενώ για αρκετά
χρόνια έκανε και μπαλέτο. Διατηρεί πολλές φιλίες
από τα παιδικά της χρόνια, αφού ποτέ δεν έφυγε από
το Ψυχικό. Το μικρόβιο με την πολιτική μπήκε γρήγο-
ρα μέσα της από τη σχολική περίοδο, όταν υπήρξε και
γραμματέας του 15μελούς, ενώ ασχολήθηκε αρκετά
και με την ποίηση, την οποία λάτρευε, καθώς και με
τους ελληνικούς χορούς.

Το μόνο που ήθελε στη ζωή της ήταν να γίνει δικη-
γόρος και τα κατάφερε. Μπήκε στη Νομική Αθηνών
επηρεασμένη από τον μέντορά της, τον θείο της Δη-
μήτρη Ράπτη, νομικό σύμβουλο του κράτους. Μπήκε
στη ΔΑΠ, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε «παιδί του
κομματικού σωλήνα». Η Ζωή είχε τεράστια ευαισθη-
σία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και αυτό ήταν
πρωτίστως που την ώθησε να ασχοληθεί με την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση. Για αυτό και όταν ολοκλήρωσε τις
σπουδές της πήρε ειδίκευση στο Δίκαιο του Περιβάλ-
λοντος και της Χωροταξίας. Έχει χειριστεί σημαντι-
κές υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας για τη διάσωση ελεύθερων και κοινόχρηστων
χώρων, μεταξύ των οποίων της αναδασωτέας έκτασης
των Τουρκοβουνίων στο Ψυχικό, του Βυζαντινού δια-
τηρητέου μνημείου της Ομορφοκκλησιάς στο Γαλάτσι
(υπόθεση Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου - ΠΑ-
ΛΑΙ), του πρώην κτήματος Θων στους Αμπελοκήπους,
του Άλσους Δήμου Βριλησσίων (πρώην Ναυτικό Οχυ-
ρό), του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου Τήνου,
του αισθητικού δάσους της νήσου Σκιάθου κ.λπ.

«Με ενοχλούν 
οι αδιάφοροι 
για το κοινό καλό»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ζωή Ράπτη
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Ε
να από τα ενδιαφέροντα στοιχεία
της ζωής της είναι ότι γνώριζε τον
Κυριάκο Μητσοτάκη από το Κολ-

λέγιο, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό.
Όπως και το γεγονός ότι ο σημερινός πρω-
θυπουργός είχε τεράστια ενασχόληση με
περιβαλλοντικές δράσεις από τα νεανικά
του χρόνια. Αργότερα, όταν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ξεκίνησε να πολιτεύεται, πή-
γαινε ανελλιπώς σε όλες τις περιβαλλον-
τικές δράσεις στον Δήμο Ψυχικού και εκεί
γνωρίστηκε με τη Ζωή, η οποία ήταν ήδη
αντιδήμαρχος.

Το μότο της ζωής της είναι, όπως λέει,
το «ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυ-
νατό». Όπως λένε όσοι τη γνωρίζουν, η
Ζωή έχει ένα σπάνιο χάρισμα που δύσκο-
λα συναντάς. «Μπορείς να της εμπιστευ-
τείς τα πάντα ξέροντας ότι δεν θα σε προ-
δώσει ποτέ», λένε οι φίλοι της. Δεν είναι
τυχαίο άλλωστε ότι σιχαίνεται το κουτσομ-
πολιό και την οκνηρία. Δεν μπορεί καθό-

λου τους ανθρώπους που αρνούνται να
ασχοληθούν με τα κοινά. «Με ενοχλούν οι
αδιάφοροι για το κοινό καλό», είναι η
φράση που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία
και τη στάση της ζωής της. Μπήκε στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση πολύ μικρή και εξε-
λέγη δημοτική σύμβουλος Ψυχικού, πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ψυχι-
κού και αργότερα αντιδήμαρχος. Ίδρυσε
μάλιστα τον Σύνδεσμο Δήμων για την
Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκο-
βουνίων, κάτι αντίστοιχο με τον ΣΠΑΠ
στην Πεντέλη και τον ΣΠΑΥ στον Υμηττό. 

Η απόφασή της να μεταπηδήσει από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολι-
τική σκηνή συνέβη την περίοδο που η χώ-
ρα χρεοκόπησε και μπήκε στα μνημόνια.
Αυτό, όπως λέει και η ίδια, ήταν ένα γεγο-
νός που τη σόκαρε και την οδήγησε να
ασχοληθεί στην πρώτη γραμμή για να γί-
νουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη
χώρα. Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος

της ΓΓ Ολυμπιακών αγώνων του υπουρ-
γείου Πολιτισμού στην κυβέρνηση Κώστα
Καραμανλή και νομική σύμβουλος του
υπουργείου Υγείας στο Πρόγραμμα Υπο-
στήριξης Μεταρρύθμισης Υγείας στην κυ-
βέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Έχει διατελέσει
γενική γραμματέας του Ινστιτούτου Δημο-
κρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής»
(2010-2015). Ήταν υποψήφια στις ευρωε-
κλογές με τη Νέα Δημοκρατία το 2014 και
στις βουλευτικές εκλογές στη Β’ Περιφέ-
ρεια Αθηνών το 2015. Το 2016 ανέλαβε
γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας - Κόμ-
ματος και μέλος των Τομέων Υγείας και
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της Νέας Δημοκρατίας.

Στον ελεύθερο χρόνο της προσπαθεί να
κλέβει κάποιες μέρες για να πηγαίνει στην
Τήνο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει κατα-
γωγή από εκεί, θεωρεί το «νησί της Πανα-
γίας» κάτι σαν δικό της «χωριό» και φρον-
τίζει να ξεκουράζεται εκεί τα καλοκαίρια

ή όταν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις της.
Με όλες της τις δυνάμεις εδώ και 25 χρό-
νια προσφέρει στα κοινά και δεν μπορεί
να φανταστεί τη ζωή της εκτός πολιτικής.
Επιμένει ότι τα πολιτικά κόμματα δεν πρέ-
πει να είναι περίκλειστοι πυρήνες, αλλά
πρέπει να συνομιλούν και να αφουγκρά-
ζονται διαρκώς την κοινωνία. Αγαπάει πο-
λύ τον άνθρωπο και ίσως για αυτό ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης τής εμπιστεύτηκε το
ειδικό χαρτοφυλάκιο που ο ίδιος δημι-
ούργησε μέσα στην πανδημία για την ψυ-
χική υγεία και τις εξαρτήσεις.

Αγαπά όμως και την Ελλάδα και σέβεται
την έννοια της πατρίδας. Προσπαθεί να
μεγαλώσει τον γιο της με αυτές ακριβώς
τις αρχές: «Λέω συνέχεια στον γιο μου “αν
οποιοσδήποτε επιβουλευτεί τη χώρα μας,
να πολεμήσεις και να μην παραδοθείς πο-
τέ”». Η Ζωή εκτός από πολιτικός είναι γνή-
σια Ελληνίδα μάνα και η λέξη «δειλία» εί-
ναι άγνωστη στο λεξιλόγιό της.

Η γνωριμία της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
και η μακρά πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σχολή Μωραΐτη, αποφοίτηση με τους γονείς της Γιώργο και
Ελένη, την κολλητή και κουμπάρα της Φανή Βουτσελά και τον
θείο της Δημήτρη Ράπτη

Πρόεδρος του Συνδέσμου των 4 Δήμων για την Προστασία και 
Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2007Δώδεκα ετών στο Ψυχικό

Σε ηλικία δύο ετών με καρπούζι...

Σχολή Μωραΐτη, Όμιλος
Ελληνικών Χορών

Προπύλαια ΕΚΠΑ, αποφοίτηση 
από τη Νομική Σχολή

Στην Καρδιανή
Τήνου 
με τον γιο της 
το 2005
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Ο
ι Ρώσοι σχεδίαζαν να έχουν υπό την κατοχή
τους όλη την Ουκρανία μέσα δύο εβδομάδες,
σύμφωνα με απόρρητα έγγραφα που έχουν
περιέλθει στα χέρια του ουκρανικού στρα-

τού. Το αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο του Πούτιν προ-
έβλεπε έναρξη της εισβολής στις 20 Φεβρουαρίου (τέσ-
σερις ημέρες νωρίτερα) και την κατάληψη της χώρας μέ-
χρι τις 6 Μαρτίου. 

Ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι κατάσχεσε τα
έγγραφα αυτά από την 810η Ταξιαρχία Πεζοναυτών του
ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Ανάμεσά τους
περιλαμβάνονται χάρτες, λεπτομέρειες για στρατιωτικές
επιχειρήσεις και ραδιοσυχνότητες. 

Στην πραγματικότητα, όμως, ύστερα από 9 ημέρες πο-
λέμου, οι Ρώσοι έχουν καταλάβει μόνο τη Χερσώνα, στη
Νότια Ουκρανία, και συνεχίζουν να σφυροκοπούν το Χάρ-
κοβο, στα ανατολικά, και τη Μαριούπολη, ένα λιμάνι-
κλειδί στην Αζοφική Θάλασσα, με σημαντική ελληνική
κοινότητα.

Ο βομβαρδισμός, τα ξημερώματα της Παρασκευής, του
πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, στη Νοτιοανατο-
λική Ουκρανία, ξύπνησε τον εφιάλτη για ένα «δεύτερο
Τσερνόμπιλ». Έπειτα από μάχη, ο μεγαλύτερος ατομικός
σταθμός της Ευρώπης κατελήφθη χθες από τους Ρώ-
σους, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να
κατηγορεί τον Πούτιν για «πυρηνική τρομοκρατία».

Το Μικολάιβ, στη Νότια Ουκρανία, δέχτηκε επίθεση τις
πρώτες πρωινές ώρες χθες, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις
κινούνταν σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης.
Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα
από τη Χερσώνα, η οποία έπεσε στα χέρια του Πούτιν νω-
ρίτερα μέσα στην εβδομάδα, και είναι ένα βασικό σημείο
στον δρόμο προς την Οδησσό -την τρίτη μεγαλύτερη πόλη
και το κύριο λιμάνι της Ουκρανίας- που τελεί υπό απειλή.

Αν και οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν διαπιστώνεται
διαρροή ραδιενέργειας από κανέναν αντιδραστήρα, Ου-
κρανοί έκαναν ουρές έξω από κλειστά φαρμακεία για να
αγοράσουν χάπια ιωδίου.

Kομβόι αρμάτων μάχης
Το τεράστιο κομβόι ρωσικών αρμάτων μάχης, τεθωρα-

κισμένων, φορτηγών και άλλων στρατιωτικών οχημάτων,
μήκους αρκετών δεκάδων χιλιομέτρων, παρέμενε και
χθες ακινητοποιημένο, με την κεφαλή του σε απόσταση
25 χιλιομέτρων από το κέντρο του Κιέβου. Κάποιοι δυτι-
κοί αξιωματούχοι αποδίδουν τη στασιμότητα σε προβλή-
ματα ανεφοδιασμού. Άλλοι θεωρούν ότι οι Ρώσοι ανα-
συγκροτούνται, καθώς ετοιμάζονται να εισβάλουν τις
επόμενες ώρες στο κέντρο της πρωτεύουσας. 

Την ντε φάκτο μετατροπή της Ουκρανίας σε περίκλει-
στο κράτος, στερημένο από κάθε πρόσβαση στη Μαύρη

και την Αζοφική Θάλασσα, φαίνεται να επιδιώκει ο ρωσι-
κός στρατός ύστερα από την κατάληψη της Χερσώνας.
Αγωνία επικρατεί για τη Μαριούπολη και την Οδησσό που
βρίσκονται σε ρωσικό κλοιό.

Στόχος δολοφονίας ο Ζελένσκι
Οι «Times» του Λονδίνου αποκάλυψαν χθες ότι οι Ρώ-

σοι επιχείρησαν τρεις φορές να δολοφονήσουν τον Ζε-
λένσκι. Οι απόπειρες δολοφονίας απετράπησαν χάρη στις
πληροφορίες που έφτασαν στις ουκρανικές Αρχές, ανα-
φέρει η βρετανική εφημερίδα. «Παράλληλα, χιλιάδες μέ-
λη της διαβόητης ομάδας Ρώσων μισθοφόρων Βάγκνερ
έχουν περάσει και δρουν στην Ουκρανία από τις αρχές
του έτους, προσπαθώντας, μεταξύ άλλων, να δολοφονή-
σουν τον Ουκρανό πρόεδρο», γράφουν οι «Times».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τον Ιανουάριο έως και
4.000 μέλη της ομάδας Βάγκνερ έχουν σταλεί στην Ου-
κρανία και εκτελούν από δολιοφθορές έως δολοφονίες,
έχοντας λάβει λίστα στόχων. Σύμφωνα με τη «New York
Post», νεκρός έπεσε τις προηγούμενες ημέρες ένας από
τους κορυφαίους στρατηγούς του Πούτιν. Ο Αντρέι Σου-
χοβέτσκι φέρεται να πυροβολήθηκε από Ουκρανό ελεύ-
θερο σκοπευτή στις μάχες στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ,
έξω από το Κίεβο.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να διε-
ξαχθεί ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ρώσων και Ουκρανών.

Πόλεμο 
15 ημερών 
ήθελε 
ο Πούτιν

Τι αποκαλύπτουν ρωσικοί χάρτες και
επιτελικά σχέδια - Κατελήφθη το πυρηνικό
εργοστάσιο στη Ζαπορίζια - Ετοιμάζεται
μεγάλο χτύπημα στην Οδησσό
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Άξονας Ρωσίας - Κίνας κατά ΗΠΑ
Η

Ρωσία έδωσε το πράσινο
φως σε ένα συμβόλαιο 30
ετών για την προμήθεια φυ-
σικού αερίου στην Κίνα μέσω

ενός νέου αγωγού, με τις πληρωμές σε
ευρώ, ενισχύοντας την ενεργειακή της
συμμαχία με το Πεκίνο εν μέσω της έντα-
σης στις σχέσεις της με τη Δύση για την
Ουκρανία και άλλα θέματα, όπως μεταδί-
δει το Reuters.

Η Gazprom, η οποία έχει το μονοπώλιο
στις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου
μέσω αγωγών, συμφώνησε να προμη-
θεύει τον κινεζικό ενεργειακό κολοσσό
CNPC με 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέ-
τρα αερίου το έτος, όπως δήλωσαν η ρω-
σική εταιρεία και Κινέζος αξιωματούχος
του κλάδου της ενέργειας, αναφέρει το
πρακτορείο.

Σε τρία χρόνια
Οι πρώτες ροές μέσω του αγωγού, που

θα συνδέει την ανατολική περιοχή της
Ρωσίας με τη Βορειοανατολική Κίνα,
αναμένεται να ξεκινήσουν σε δύο με τρία
χρόνια, αναφέρει το Reuters επικαλού-
μενο πηγές. 

Η Ρωσία ήδη στέλνει φυσικό αέριο
στην Κίνα μέσω του αγωγού Power of Si-
beria που ξεκίνησε το 2019, αλλά και μέ-
σω μεταφορών υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG). Οι εξαγωγές της έφτασαν
τα 16,5 δισ. κυβικά μέτρα αερίου στην Κί-
να το 2021. 

Το δίκτυο του αγωγού Power of Siberia
δεν συνδέεται με αγωγούς που στέλνουν
φυσικό αέριο στην Ευρώπη, η οποία βρί-
σκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές
άλμα των τιμών του φυσικού αερίου λόγω
των περιορισμένων προμηθειών, ένα από
τα πολλά σημεία έντασης με τη Μόσχα. 

Με βάση προηγούμενα σχέδια, η Ρω-

σία είχε στόχο να φτάσει τις προμήθειες
προς την Κίνα στα 38 δισ. κυβικά μέτρα
αερίου μέσω αγωγών μέχρι το 2025. 

Το νέο σχέδιο
Το νέο σχέδιο, το οποίο συνέπεσε με

την επίσημη επίσκεψη του Ρώσου προ-
έδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο για
τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,

θα προσθέσει άλλα 10 δισ. κυβικά μέτρα,
αυξάνοντας τις ρωσικές πωλήσεις μέσω
αγωγών στο πλαίσιο των μακροπρόθε-
σμων συμβολαίων με την Κίνα. 

Η συμφωνία να γίνονται οι διακανονι-
σμοί σε ευρώ αποτελεί μέρος της προ-
σπάθειας που κάνουν και οι δύο χώρες
για τη διαφοροποίησή τους από το αμερι-
κανικό δολάριο. 

Κατά έξι βαθμίδες, στην κατηγορία «σκουπίδια» (junk), υποβάθ-
μισαν τη Ρωσία οι οίκοι αξιολόγησης Fitch και Moody’s, σημει-
ώνοντας ότι οι δυτικές κυρώσεις θέτουν εν αμφιβόλω την ικανότη-
τά της να εξυπηρετήσει το χρέος της και θα αποδυναμώσουν την οι-
κονομία της.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές της Ρωσίας κλυδωνίζονται από τις
κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία,
τη μεγαλύτερη επίθεση σε ευρωπαϊκό κράτος από τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Η εισβολή προκάλεσε ζοφερές προειδοποιήσεις
αναφορικά με τις επιπτώσεις στη ρωσική οικονομία, ενώ και η S&P
είχε υποβαθμίσει την περασμένη εβδομάδα την αξιολόγηση της
Ρωσίας στην κατηγορία junk. Επίσης, οι FTSE Russell και MSCI

ανακοίνωσαν την περασμένη Τετάρτη ότι αφαιρούν τις ρωσικές με-
τοχές από όλους τους δείκτες τους, ενώ εκπρόσωπος της επενδυτι-
κής MSCI δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «δεν μπορείς να
επενδύσεις» στο ρωσικό χρηματιστήριο. Εξάλλου το Institute of In-
ternational Finance προέβλεψε προ ημερών ότι η ρωσική οικονο-
μία αναμένεται να συρρικνωθεί φέτος σε διψήφιο ποσοστό.

Η Fitch υποβάθμισε τη Ρωσία σε «Β» από «ΒΒΒ», με αρνητικό το
outlook. Η Moody’s, η οποία είχε επισημάνει την πιθανότητα υπο-
βάθμισης την περασμένη εβδομάδα, μείωσε επίσης την αξιολόγη-
ση της χώρας κατά έξι βαθμίδες, σε Β3 από Baa3. Η Fitch είπε ότι το
μοναδικό προηγούμενο τόσο μεγάλης υποβάθμισης έξι βαθμίδων
ήταν η Νότια Κορέα το 1997. 

Fitch και Moody’s υποβάθμισαν τη Μόσχα στην κατηγορία «σκουπίδια» 

Πούτιν και Σι συμφώνησαν
σε ένα συμβόλαιο 30 ετών
για προμήθεια φυσικού
αερίου στο Πεκίνο με 
τις πληρωμές σε ευρώ 



Σ
τους παράγοντες που δυσχεραί-
νουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ
Ρωσίας και Ουκρανίας αλλά και
στις στρατηγικές επιδιώξεις της

Ρωσίας από τον πόλεμο αναφέρθηκε μι-
λώντας στην «Political» o διεθνολόγος Αλέ-
ξανδρος Δεσποτόπουλος. 

Αρχικά ο κ. Δεσποτόπουλος, επιχειρών-
τας να αποκρυπτογραφήσει τη στρατηγική
της Ρωσίας, σημείωσε πως «έχουμε μια
επιχείρηση στα Ανατολικά της Ουκρανίας
και ταυτόχρονα μια αντεπιχείρηση που στο-
χεύει κυρίως στο Κίεβο. Σε ό,τι αφορά την
Ουκρανία, δύο είναι οι βασικοί στόχοι της
Ρωσίας, αφενός να καταλάβει το σύνολο της
ανατολικής πλευράς της χώρας, στη λογική
“προστατεύω τους ρωσόφωνους αδελφούς
μου”, αφετέρου να πέσει το Κίεβο, δηλαδή η
πρωτεύουσα του κράτους, η ουσιαστική
γραμμή άμυνας και πολύ πιθανά και η κυ-
βέρνηση, ώστε να αναδειχτεί μια νέα κυ-
βέρνηση φιλορωσική».

Σημείωσε ακόμη πως είτε με αυτή την
κυβέρνηση, την τωρινή, είτε με την επόμε-
νη, είτε με οποιαδήποτε άλλη αυτό που εν-
διαφέρει τη Ρωσία να εξασφαλίσει είναι
αυτόνομο καθεστώς ή προσάρτηση ακόμη
της ανατολικής πλευράς της χώρας, μια
μόνιμη διχοτόμηση, αυτό επιδιώκει η Μό-
σχα. «Η υπόλοιπη Ουκρανία, η Δυτική, αν
είναι ανεξάρτητη μεν, αλλά υπό ρωσικό
έλεγχο σε ένα καθεστώς αποστρατιωτικο-
ποίησης και μακριά από τους ευρωατλαν-
τικούς θεσμούς. 

Η μάχη για την Ουκρανία θεωρώ ότι είναι
χαμένη για τη Δύση, από τη στιγμή που το
ΝΑΤΟ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα παρέμ-
βει στρατιωτικά στη χώρα. Θεωρώ απίθανο
οι ουκρανικές δυνάμεις παρά την ηρωική
τους αντίσταση να καταφέρουν να κερδί-
σουν τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του
κόσμου. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη,
φοβάμαι όμως ότι δεν θα γίνει», εκτίμησε ο
κ. Δεσποτόπουλος, ο οποίος συνέστησε ότι
πρέπει να περιμένουμε μια στρατιωτική νί-
κη της Ρωσίας στην Ουκρανία και συνθη-
κολόγηση του ηττημένου με τους όρους του
νικητή, «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρω-
σία κερδίζει τον γεωπολιτικό πόλεμο. Αυτό
είναι κάτι διαφορετικό», εξήγησε ο διεθνο-
λόγος. 

Θέλει να επιβάλει τους όρους της
Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που δυ-

σχεραίνουν τις διαπραγματεύσεις, ο κ. Δε-
σποτόπουλος εξήγησε πως είναι δύσκολο

όσο βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις να
έχουμε μια ουσιαστική συμφωνία ακόμη
και για κατάπαυση του πυρός. «Στη Συρία,
για παράδειγμα, ή σε άλλες περιοχές όπου
είχαμε αναφλέξεις μέχρι η ισχυρή πλευρά
του πολέμου να κατοχυρώσει τους στρατιω-
τικούς στόχους δεν προχωρά σε ουσιαστική
διαπραγμάτευση. 

Για εμένα η ευθύνη της μη ουσιαστικής
διαπραγμάτευσης ανήκει στη Ρωσία, η
οποία θέλει να ρίξει το Κίεβο. Θέλει να θέ-
σει ένα πλαίσιο που δεν θα υπάρχει πια
στρατιωτική δυνατότητα εκ μέρους της Ου-
κρανίας για να επιβάλει η Ρωσία τους όρους
της. Όσο ο ουκρανικός στρατός είναι όρθιος
να θέτει όρους, κανένας πρωθυπουργός ή
πρόεδρος δεν μπορεί να δεχτεί διχοτόμηση
της χώρας του, τότε θα είχε όλο τον λαό
εναντίον του. Δεν μπορεί ο Ζελένσκι να δε-
χτεί τώρα τους όρους που θέτει η Ρωσία, για
αυτό και έχουν αφήσει τους υφυπουργούς
να παίζουν το θέατρο του παραλόγου με
διαπραγματεύσεις που γίνονται για το θεα-
θήναι και όχι για πραγματικούς λόγους,

τουλάχιστον εκ μέρους της Ρωσίας», εκτί-
μησε.

Απαισιοδοξία για… λευκό καπνό
Τέλος, εξέφρασε την απαισιοδοξία του για

το ενδεχόμενο να έχουμε λευκό καπνό στις
διαπραγματεύσεις αυτές. «Η Ρωσία πρώτα
θα ολοκληρώσει αυτό που έχει στο μυαλό
της, δηλαδή την πλήρη στρατιωτική υποταγή
της Ουκρανίας. Ως νικητής του πολέμου θα
έρθει να επιβάλει όρους. Δεν θέλει να δια-
πραγματευτεί στην Ουκρανία η Ρωσία. Από
τη στιγμή που η Δύση ξεκαθάρισε ότι δεν θα
αναμειχτεί στρατιωτικά στην Ουκρανία, η
Ρωσία θέλει να επιβάλει πλήρως τους όρους
της. Εδώ συνομιλεί ο Πούτιν με τον Μακρόν
και καταλήγουμε να έχουμε λεκτικές αψι-
μαχίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλαίσιο
όπως είναι η κατάσταση, ούτε καν διπλωμα-
τικής συνεννόησης Ρωσίας και Δύσης. Όλα
αυτά θα λειτουργήσουν όταν μπορέσει να
υπάρξει μια καταρχήν συνεννόηση Ουκρα-
νών και Ρώσων, αν και εφόσον υπάρξει σύν-
τομα», τόνισε ο κ. Δεσποτόπουλος.

kpappas817@gmail.com

του
Κώστα Παππά

Ο διεθνολόγος Αλέξανδρος
Δεσποτόπουλος μιλάει 
στην «Political» και θεωρεί 
ότι οι Ρώσοι κάνουν 
διαπραγματεύσεις 
για το θεαθήναι

«Χαμένη υπόθεση για
τη Δύση η Ουκρανία»
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Ε
να... ξέφρενο πάρτι προσλήψεων φαίνεται πως
έχει στηθεί στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου,
σύμφωνα με επώνυμες καταγγελίες αλλά και,
κυρίως, βάσει της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμέ-

νων του ΑΣΕΠ. Μια ιστορία που εκθέτει την κυβέρνηση
περί αξιοκρατίας και διαφάνειας στις προσλήψεις που
«φορτώνουν» τον προϋπολογισμό και για αυτό το υπουρ-
γείο Οικονομικών, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημο-
σιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ, διέταξε διαχειριστικό
έλεγχο στην Εταιρεία. 

Οι κολλητοί
Η «Political» αποκαλύπτει σήμερα στοιχεία-φωτιά για

το «πάρτι» που στήθηκε στην ΕΤΑΔ το τελευταίο διάστημα
με προσλήψεις «κολλητών» πέρα από κάθε έννοια τυπι-
κών προσόντων, διαγωνιστικών διαδικασιών και διαφα-
νών συνθηκών. Ανάμεσά τους το έγγραφο της διοίκησης
της ΕΤΑΔ με υπογραφή του διευθύνοντος κ. Βλαστού, το
οποίο ορίζει την Επιτροπή Παρακολούθησης Λειτουρ-
γίας, Βιωσιμότητας και Επέκτασης Δραστηριοτήτων του
Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού. Αυτή η οποία απο-
τελείται από τους Αντώνη Τουρκοχωρίτη ως προϊστάμενο
Επιχειρηματικής Μονάδας Χιονοδρομικού Κέντρου Παρ-
νασσού, τον προϊστάμενο Εκμετάλλευσης Αναβατήρων,
τη δικηγόρο Παναγιώτα Δάρα, δικηγόρο ως επικεφαλής
Τομέων Νομικής Υποστήριξης ΕΤΑΔ ΑΕ, τη Χλόη Πατρινέ-
λη, διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Χαρτοφυλακίου Ακινήτων και Τεχνικής Υποστήρι-

ξης, και τους Στέφανο Γαβριηλίδη, εξωτερικό συνεργάτη
στη Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακινήτων και Επιχει-
ρηματικών Μονάδων, με καθήκοντα παρακολούθησης
της λειτουργίας και επέκτασης του Χιονοδρομικού Κέν-
τρου του Παρνασσού, και Νίκο Αργυρίου, εξωτερικό συ-
νεργάτη στη Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακινήτων και
Επιχειρηματικών Μονάδων, με καθήκοντα παρακολού-
θησης και συνεπικούρησης της διάστρωσης πιστών, εκ-
χιονισμού δρόμων και πάρκινγκ του Χιονοδρομικού Κέν-
τρου Παρνασσού και επικοινωνίας με τους παραπαρνάσι-
ους δήμους, όπως σημειώνεται στην απόφαση της ΕΤΑΔ.

Παρότι δεν προβλέπεται στην οργανωτική δομή ή στον
κανονισμό της Εταιρείας η συγκρότηση μιας τέτοιας Επι-
τροπής, ο επικεφαλής της ΕΤΑΔ θεώρησε καλό ότι... χρει-
άζεται, αναθέτοντας καθήκοντα στο κάθε μέλος της Επι-
τροπής με άγνωστα κριτήρια. Για παράδειγμα, οι εξωτερι-
κοί συνεργάτες, ο κ. Γαβριηλίδης, ο οποίος έχει ως αρμο-
διότητα την παρακολούθηση της λειτουργίας και επέκτα-
σης του Χιονοδρομικού, διατηρεί κατάστημα με είδη δώ-
ρων, ενώ ο κ. Αργυρίου, ο οποίος έχει στην ευθύνη του την
επίβλεψη διάστρωσης των πιστών, τα πάρκινγκ και την
κατάσταση των περιμετρικών δρόμων του Κέντρου, εί-
ναι... οινοποιός στην Αράχοβα! 

ΑΣΕΠ: Παράνομες οι προσλήψεις
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),

το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο της Πολιτείας για να απο-
φανθεί αν μια πρόσληψη είναι νόμιμη ή από το... παράθυ-

ρο, έπειτα από έλεγχό του εντάσσει στην Έκθεσή του την
ΕΤΑΔ στους φορείς που αυθαιρέτησαν και παρανόμησαν
σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού.
«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έλεγχοι που διε-
νεργήθηκαν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων (ΕΤΑΔ
ΑΕ) -μαζί με τρεις ακόμη δημόσιες υπηρεσίες- επειδή οι
ως άνω φορείς, αν και εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο
του ν. 2190/1994, δεν τήρησαν τις διατάξεις του νόμου, με
συνέπεια όλες οι προσλήψεις που ελέγχθηκαν να είναι
παράνομες και τα αρμόδια όργανα αυτών να υπέχουν ποι-
νικές και πειθαρχικές ευθύνες, ενώ παράλληλα προβλέ-
πεται και ο καταλογισμός σε βάρος τους των παρανόμως
καταβληθεισών αποδοχών», σημειώνεται στην έκθεση
του ΑΣΕΠ, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5172 της 9ης Νο-
εμβρίου 2021.

Αυτά και αρκετά ακόμη ήρθαν σε γνώση του υπουργεί-
ου Οικονομικών, με αποτέλεσμα η Διεύθυνση Δημοσιο-
νομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
να συγκροτήσει ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια ελέγ-
χου στον φορέα στις επόμενες μέρες.

Πάρτι προσλήψεων
κολλητών στην ΕΤΑΔ 

Η «Political» αποκαλύπτει τα στοιχεία-
φωτιά - Διαχειριστικό έλεγχο 
στην Εταιρεία διέταξε το ΓΛΚ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Αποφασισμένος να σκοτώσει και να εξαφανίσει τα πτώ-
ματα της οικογένειας φαίνεται πως ήταν ο «μακελάρης της
Ανδραβίδας», καθώς στην ΕΛΑΣ έχουν φτάσει πληροφο-
ρίες ότι είχε σκάψει λάκκους για να θάψει εκεί μέσα τα θύ-
ματά του. Για αυτό και είχε ξεκινήσει να μεταφέρει στο
τρέιλερ όπου βρέθηκαν τρεις από τις σορούς, μέχρι που
κάτι -ενδεχομένως η επιστροφή του 11χρονου- τον έκανε
να φύγει άρον άρον. Ο 57χρονος, που είναι ο βασικός ύπο-
πτος για το στυγερό έγκλημα, παραμένει ασύλληπτος, έχει
κλειστό το κινητό του τηλέφωνο και δεν έχει επικοινωνή-
σει με κανέναν. 

Όσον αφορά τη νεκροψία-νεκροτομή στα τέσσερα μέλη
της οικογένειας που δολοφονήθηκαν από τον «μακελάρη
της Ανδραβίδας», αυτή ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της

Παρασκευής (4/3) με την ιατροδικαστή Πατρών, Αγγελική
Τσιόλα, να δηλώνει: «Τόσο η σορός του 32χρονου πατέρα
όσο και η σορός της 37χρονης μητέρας έφεραν κακώσεις
στο κεφάλι από βραχύκαννο πυροβόλο όπλο». Όσον
αφορά τα δύο παιδιά, ηλικίας τριών και δύο ετών αντί-

στοιχα, η κυρία Τσιόλα είπε ότι «αιτία θανάτου και των
δύο είναι η ασφυξία διά αποφράξεως των έξω στομίων
των αεροφόρων οδών». Επίσης, έχει γίνει δειγματοληψία
για ίχνη DNA, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να αξιοποι-
ηθούν για την ταυτοποίηση του δράστη.

Καθώς προχωράει η έρευνα της ΕΛΑΣ, από τις καταθέ-
σεις που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει το
συμπέρασμα ότι ο 57χρονος που αναζητείται ως βασικός
ύποπτος, είναι ένας ιδιαίτερα σκληρός και χωρίς μέτρο άν-
θρωπος. Φέρεται δε να έχει, κατά το παρελθόν, πυροβολή-
σει και εναντίον άλλων ατόμων από το χωριό, ανάμεσά
τους και τον κουμπάρο του για ασήμαντη αφορμή, και πιέ-
ζοντάς τους μετά να μην καταθέσουν μήνυση σε βάρος του.

Κ. Παπ

Το DNA… δίνει τον μακελάρη της Ανδραβίδας - Τι έδειξε η νεκροψία

«Ο
λο αυτό το διάστημα πέρασα
έναν εφιάλτη, δεν μπορού-
σα να κοιμηθώ, φοβόμουν
για το παιδί μου. Σήμερα εί-

ναι μια ημέρα μεγάλης χαράς για όλη την οι-
κογένεια. Ελπίζουμε οι δράστες να βρεθούν
και να τιμωρηθούν κατηγορηματικά». 

Με αυτά τα λόγια ο Στράτος Κυπαρίσσης,
πατέρας του επιχειρηματία Γιώργου Κυπα-
ρίσση, περιέγραψε τα συναισθήματά του λί-
γες ώρες μετά την απελευθέρωση του γιου
του από τους απαγωγείς που τον κρατούσαν
για 65 ημέρες. Η είδηση της απελευθέρω-
σης του 40χρονου επιχειρηματία ήρθε ενώ
πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν αρχίσει να
σκέφτονται το εφιαλτικό σενάριο. Ωστόσο,
λίγες ημέρες μετά τη δραματική έκκληση
της μητέρας του, οι δράστες φαίνεται ότι ξε-
κίνησαν εκ νέου την επικοινωνία και τις δια-
πραγματεύσεις με την οικογένειά του. Το
ποσό που δόθηκε ως λύτρα, σύμφωνα με

πληροφορίες, φτάνει τις 800.000 ευρώ.
Πρόκειται για χρήματα αισθητά λιγότερα
από το ποσό που είχαν ζητήσει στην πρώτη
τους επικοινωνία με τον αδερφό του Γιώρ-
γου Κυπαρίσση, το οποίο ήταν της τάξεως
των 2 εκατ. ευρώ (σ.σ. αν και γρήγορα έπε-
σαν στο 1 εκατ. ευρώ).

Eφιαλτικές στιγμές
Ο επονομαζόμενος και «βασιλιάς των με-

ταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινή-
των» πέρασε εφιαλτικές στιγμές όταν λίγο
μετά τα μεσάνυχτα της 29ης Δεκεμβρίου
2021 έπεσε θύμα απαγωγής λίγα μέτρα μα-
κριά από το σπίτι του στο Ντράφι. Λίγα
24ωρα πριν από την απελευθέρωσή του,
επικράτησε η λογική και οι απαγωγείς συμ-
φώνησαν να πάρουν τα χρήματα που μπόρε-
σε να μαζέψει η οικογένεια Κυπαρίσση,
αφήνοντάς τον τελικά ελεύθερο το πρωί της
Παρασκευής (4/3) κάπου στο Τατόι, για να
πάρει ταξί και να επιστρέψει στους δικούς
του. Ύστερα από μία ολιγόλεπτη συνάντηση
μαζί τους, στο Ίλιον, πήγε στη ΓΑΔΑ όπου
έδωσε την πρώτη του κατάθεση στους αξιω-
ματικούς της Ασφάλειας που χειρίζονται την
υπόθεσή του. Ο 40χρονος επιχειρηματίας
είναι ιδιαίτερα καταπονημένος, είχε δεχτεί

χτυπήματα από τους δράστες, οι οποίοι τον
είχαν ξυρίσει στο κεφάλι και το σώμα.

«Η βασική μας επιδίωξη ήταν να αφεθεί
ελεύθερος ο άνθρωπος και είναι καλά στην
υγεία του. Αυτό έγινε. Πλέον ρίχνουμε το
βάρος στο να εντοπίσουμε τους δράστες
της απαγωγής και να τους οδηγήσουμε στη
Δικαιοσύνη». Με αυτά τα λόγια σχολιάζουν
στην «Political» πηγές της ΕΛΑΣ τις επόμε-
νες κινήσεις μετά την απελευθέρωση του
Γιώργου Κυπαρίσση. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, αφού διασφαλίστηκε η ασφάλεια
του 40χρονου επιχειρηματία, υπήρξε με-
γάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας σε Δυ-
τική και Βορειοανατολική Αττική, αλλά και
στα Μεσόγεια. Αυτό, προκειμένου να εντο-
πίσουν τα άτομα που κρατούσαν όμηρο τον
Γιώργο Κυπαρίσση, πιθανότατα σε κάποιο
σπίτι αραιοκατοικημένης περιοχής στην
Αττική. 

Οι Αρχές είναι αισιόδοξες ότι θα φτάσουν
στα ίχνη τους, για δύο λόγους: α) γιατί έχουν
κάποια στοιχεία στα χέρια τους και β) γιατί η

ιστορία έχει δείξει ότι ελάχιστες απαγωγές
στη χώρα μας μένουν ανεξιχνίαστες. Από
εκεί και πέρα, ο Γιώργος Κυπαρίσσης έχει
δώσει ήδη την πρώτη του κατάθεση στους
αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων
Κατά Ζωής, ενώ είναι βέβαιο ότι θα ξαναπε-
ράσει από τη ΓΑΔΑ τις επόμενες ημέρες για
να εισφέρει με όσα περισσότερα θυμάται
στις έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
απαγωγείς δεν επέτρεψαν στον επιχειρημα-
τία ούτε στιγμή να δει τα πρόσωπά τους, ενώ
η απελευθέρωσή του έγινε με τρόπο «επαγ-
γελματικό».

Ελεύθερος και…
κουρεμένος από
τους απαγωγείς 
κατά 800.000 €

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Με ταξί και με ξυρισμένο
κεφάλι επέστρεψε σπίτι του 
ο Κυπαρίσσης - Οι δράστες
ζητούσαν αρχικά 
2 εκατ. ως λύτρα
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Ξαφνικά διπλάσιες 
οι καταγγελίες για σεξουαλική
κακοποίηση από τον πρώην
μουσικό των Πυξ Λαξ -
Ανατριχιαστικές οι περιγραφές
για το πώς τις πλησίαζε 

Για περισσότερες από 4 ώρες «βομβάρδισε» με
ερωτήσεις το πρώτο φερόμενο θύμα του Δημήτρη
Λιγνάδη ο συνήγορός του Αλέξης Κούγιας, σε μια
προσπάθεια να αποδομήσει τους ισχυρισμούς του
και να τρωθεί η αξιοπιστία του.

Ο κ. Κούγιας ζήτησε από τον μάρτυρα να πει
στο δικαστήριο την ακριβή διεύθυνσή του στη
Σουηδία σε περίπτωση που θελήσει να κοινο-
ποιήσει αγωγή ή μήνυση, προκαλώντας την αν-
τίδραση του δικηγόρου του μάρτυρα Γιάννη Βλάχου, ο
οποίος επισήμανε ότι τα στοιχεία του είναι γνωστά στο δι-
καστήριο και ο τρόπος που διατυπώνονται οι ερωτήσεις
είναι έμμεσα εκφοβιστικές.

Αμέσως μετά ζητήθηκε από την υπεράσπιση να δηλώ-
σει την ακριβή διεύθυνση στο σπίτι όπου μένει στη Βούλα.

Ο μάρτυρας είπε ότι δεν θέλει να πει
τη διεύθυνση του σπιτιού που μένει
γιατί φοβάται. «Σας παρακαλώ πολύ.
Δεν θέλω να πω, νιώθω ανασφάλεια.
Μέσα σε αυτό τον χρόνο έχω τις ανη-
συχίες μου. Δεν θέλω να πω όσο εί-
μαι στην Ελλάδα πού μένω και πού
κοιμάμαι τα βράδια», ανέφερε, με
την πρόεδρο της έδρας να σχολιάζει:

«Έχετε δικαίωμα να μην απαντήσετε, αλλά θα αξιολογη-
θεί από το δικαστήριο».

Ακολούθησε «βροχή» ερωτήσεων από τον συνήγορο
υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη σχετικά με το πού ζει
και εργάζεται ο μάρτυρας, ενώ στη συνέχεια εισφέρθη-
καν στο δικαστήριο φωτογραφίες του μάρτυρα στο δίκτυο

LinkedIn, με τον Αλέξη Κούγια να σχολιάζει ότι
«οι φωτογραφίες που προβάλλετε στο Ίντερνετ
δείχνουν την εικόνα ενός ανθρώπου που συχνά-
ζει σε πλούσια μέρη και θέλει να παρουσιάζει το
κορμί του».

Έπειτα από μια σύντομη διακοπή του δικαστη-
ρίου η έδρα επανήλθε, με την πρόεδρο να ζητά
διευκρινίσεις από τον μάρτυρα σχετικά με τις
αλλαγές στις ημερομηνίες των συμβάντων που

κατήγγειλε και τον μάρτυρα να απαντά: «Δεν ήθελα να μι-
λήσω στους φίλους και τους συγγενείς για να θυμηθώ τις
ημερομηνίες γιατί δεν ήθελα να με σταματήσει κανένας.
Θα είχαν φοβηθεί. Αυτή είναι η νοοτροπία τους, “μην
μπλέξεις”».

Σ.Σ. 

Tης Σοφίας Σπίγγου

Τ
ον ασκό του Αιόλου έχει ανοίξει η
δημοσιοποίηση της καταδίκης του
71χρονου πρώην ντράμερ των Πυξ
Λαξ για σεξουαλική κακοποίηση,

αφού πλέον οι καταγγελίες σε βάρος του
φτάνουν τις δέκα.

Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης μπή-
κε από την περασμένη εβδομάδα η μηνυτή-
ρια αναφορά πέντε γυναικών, στην οποία
καταγράφονται οι μαρτυρίες τους για όσα
βίωσαν ενώ ήταν ανήλικες. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι μέσα σε λίγες μέρες στα χέ-
ρια του εισαγγελέα έφτασαν ακόμη πέντε
καταγγελίες γυναικών σε βάρος του μουσι-
κού για σεξουαλική κακοποίησή τους ως
ανηλίκων, με τον αριθμό να διπλασιάζεται.

Η δράση του ντράμερ, σύμφωνα με τις κα-
ταγγελίες, εξακολουθούσε έως και το 2019
και ενώ ήδη ελεγχόταν από τη Δικαιοσύνη
για τον βιασμό ανήλικου κοριτσιού, για τον

οποίο έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 12
έτη κάθειρξης. Μάλιστα, οι πέντε μαρτυρίες
που περιλαμβάνονται στη μήνυση αποκάλυ-
ψαν και άλλες περιπτώσεις ανήλικων κορι-
τσιών που, όπως καταγγέλλουν, έπεσαν θύ-
ματα της διαστροφής του μουσικού, ενώ
ήταν μεταξύ 8 και 13 ετών. 

Αποκτούσε εμπιστοσύνη
Από τις καταγγελίες συνάγεται το συμπέ-

ρασμα ότι ο μουσικός είχε συγκεκριμένο
modus operandi και σε πολλές περιπτώσεις
φέρεται να εκμεταλλευόταν τη χαλαρότητα
των καλοκαιρινών διακοπών αλλά και τη
γνωριμία του με τους γονείς των παιδιών, οι
οποίοι του έδειχναν εμπιστοσύνη επειδή
ήταν γνωστός και από τη συνεργασία του με
το μουσικό συγκρότημα.

Ένα από τα κορίτσια περιγράφει πως ο
μουσικός την προσέγγισε ενώ έπαιζε μέσα
στη θάλασσα με τις φίλες της. «Ο μηνυό-
μενος με πλησίασε και κάνοντας ένα
αστείο “για το κατούρημα στη θάλασσα”

βρήκε αφορμή και μου έπιασε το αιδοίο.
Εκείνη τη στιγμή ταράχτηκα, ένιωσα αμή-
χανα χωρίς να καταλάβω τον λόγο, καθώς
δεν μπορούσα να αντιληφθώ γιατί κάποιος
να σε πιάσει σε εκείνο το σημείο», περι-
γράφει και συμπληρώνει: «Την επόμενη
χρονιά βρισκόταν και πάλι εκεί, στο ίδιο
σημείο. Τον έβλεπα να συνεχίζει να πλη-
σιάζει τα παιδιά των παραθεριστών και δή-
θεν “να παίζει” μαζί τους».

Διαφορετική κοπέλα περιγράφει στην
καταγγελία της ότι ο ντράμερ ήταν γείτο-
νας και οικογενειακός φίλος και χρει-
άστηκε να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχο-
λόγου για να διαχειριστεί την κακοποίηση
που έζησε. «Πολλές φορές αυτός ερχόταν
να πάρει τις κόρες του από το σχολείο και ο
μεγαλύτερός μου φόβος ήταν μήπως μου
έλεγε να πάρει μαζί και εμένα να με γυρί-
σει, γιατί μέναμε κοντά», αναφέρει το κο-
ρίτσι και στη συνέχεια περιγράφει όσα
βίωσε, τονίζοντας πως προσέγγισε εκείνη
και τις φίλες της προτείνοντας να παίξουν

στον υπολογιστή του ένα πολύ δημοφιλές
για τα κορίτσια παιχνίδι.

Το χέρι του στο εσώρουχο
«Τα κορίτσια κοιτούσαν την οθόνη του

υπολογιστή και αυτός βρήκε την ευκαιρία να
βάλει το χέρι του μέσα από το εσώρουχό
μου και άρχισε να τρίβει τα δάχτυλά του στο
αιδοίο μου ανάμεσα στα πόδια μου. Προ-
σπάθησα να σηκωθώ εκείνη τη στιγμή, αλλά
με έπιασε από τα μπράτσα και με τράβηξε
πάνω στο μόριό του και συνέχισε να με χαϊ-
δεύει και να τρίβει σε εκείνο το σημείο», κα-
ταλήγει στην καταγγελία της.

Ο Κούγιας «βομβάρδισε» με ερωτήσεις τον μάρτυρα κατηγορίας του Λιγνάδη

Δέκα ανήλικες
βαράνε τύμπανα
για τον ντράμερ
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Συνολικά πέντε περιστατικά, κατά τα οποία λέμβοι με
περισσότερους από 120 αλλοδαπούς επιχείρησαν να ει-
σέλθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, καταγράφηκαν σή-
μερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη θαλάσσια
περιοχή της Κω. 

Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, και
στις πέντε περιπτώσεις περιπολικά σκάφη της Ελληνικής
Ακτοφυλακής, συνεπικουρούμενα από κοινοτικά μέσα της
δύναμης Frontex, ήταν παρόντα στο πεδίο και ανέλαβαν τη
διαχείριση των περιστατικών, ενώ καμία από τις παραπάνω
λέμβους δεν εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Οι αλλοδαποί επιβαίνοντες περισυνελέγησαν τελικά από
τουρκικές ακταιωρούς, οι οποίες, όπως αναφέρει το Λιμε-
νικό Σώμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας απουσίαζαν

από το πεδίο και κατέφθασαν καθυστερημένα στην εν λό-
γω θαλάσσια περιοχή κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από
την Ελληνική Ακτοφυλακή.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Ναυτιλίας, «για ακόμη μια
φορά το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλαί-
σιο των εφαρμοζόμενων εθνικών μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της μεταναστευτικής πίεσης, λαμβάνει όλα τα προ-
σήκοντα μέτρα για την αποτελεσματική επιτήρηση και
προστασία των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποφασιστικότητα, σεβασμό στο
διεθνές δίκαιο, έχοντας ως πρωταρχικό του μέλημα την
προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα που αποτε-
λεί την ύψιστη επαγγελματική και ηθική υποχρέωση του
Λιμενικού».

E
πειτα από σχετική Διάταξη της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσ-
σαλονίκης δόθηκαν στη δημο-
σιότητα τα στοιχεία ταυτότητας

και οι φωτογραφίες των δώδεκα συλλη-
φθέντων για την υπόθεση ανθρωποκτο-
νίας σε βάρος του 19χρονου Άλκη στην
περιοχή Χαριλάου την 1η Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για τους Gega Aleksandro
του Artan, γεννημένο το 2002 στην Αλβα-
νία, Kambo Geraldi του Dhimiter, γεννη-
μένο το 1999 στην Αλβανία, Βελαλόπουλο
Αλέξανδρο - Ηλία του Ευάγγελου, γεννη-
μένο το 1997 στην Αττική, Κουμαρόπουλο
Ιωάννη του Παρασκευά, γεννημένο το
2001 στη Θεσσαλονίκη, Demirazi Roxhers
του Sotiraq, γεννημένο το 2002 στην Αλ-
βανία, Βαρβέρη - Βασιλειάδη Ιωάννη του
Νικολάου, γεννημένο το 2001 στη Θεσσα-
λονίκη, Χατζηκωνσταντίνου Δημήτριο του
Παύλου, γεννημένο το 2000 στην Πτολε-
μαΐδα, Μπίσκο - Τοκμακίδη Κωνσταντίνο
του Κων/νου, γεννημένο το 2000 στη Θεσ-
σαλονίκη, Σαρακατσάνο Στέργιο του
Ευαγγέλου, γεννημένο το 1999 στις Σέρ-
ρες, Καλαϊτζίδη Νικόλαο του Βαλέριου,
γεννημένο το 2002 στη Θεσσαλονίκη,
Τζούροβιτς Οδυσσέα του Ιορδάνη, γεννη-
μένο το 2001 στη Θεσσαλονίκη, Carciu
Αfksendos του Artur, γεννημένο το 1999
στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμ-
φωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη,
αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνι-
κού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλω-
των ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων
και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της
αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό
των εγκλημάτων που τελέστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πο-

λίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνι-
κούς αριθμούς 2310-388340 και 2310-
388332 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά
Ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσα-
λονίκης για την παροχή οποιασδήποτε
σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι
διασφαλίζονται η ανωνυμία και το απόρ-
ρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δη-
μοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας
μέχρι 23/4/2022, σύμφωνα με την Εισαγ-
γελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυ-

τού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται
στον νόμο η διατήρηση ή/και αναπαραγω-
γή της δημοσιοποίησης των παραπάνω
στοιχείων.

Το Λιμενικό «φρέναρε» την είσοδο σε πάνω από 120 μετανάστες

Ιδού οι 12 που... έφαγαν τον Άλκη

Η ΕΛΑΣ δημοσιοποίησε την 
ταυτότητα των συλληφθέντων
που συμμετείχαν στη δολοφονία
που συγκλόνισε την Ελλάδα 
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Στη δημιουργία πλατφόρμας καταγραφής περιστατικών
σχολικού εκφοβισμού προχωρά το υπουργείο Παιδείας,
στο πλαίσιο των δράσεων που σκοπεύει να αναλάβει για
τον περιορισμό του φαινομένου, που πλέον λαμβάνει ανε-
ξέλεγκτες διαστάσεις εντός και εκτός σχολικών μονάδων.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα προς την
κατεύθυνση αυτή με τη στελέχωση των σχολείων με ψυ-
χολόγους. Στην πλατφόρμα θα καταχωρίζονται επώνυμα
ή ανώνυμα από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς περι-
στατικά βίας και εκφοβισμού. Παράλληλα, θα δρομολο-
γηθεί η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τη συμμετοχή

πανεπιστημιακών φορέων, στα οποία θα λάβουν μέρος
όσοι διδάσκοντες το επιθυμούν.

Στη συνέχεια αυτοί θα κληθούν να μεταφέρουν την

πληροφορία και τη γνώση, ενώ το υλικό της επιμόρφωσης
καθώς και επιπλέον υλικό, που θα απευθύνεται σε εκπαι-
δευτικούς, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, θα είναι αναρ-
τημένο στο Διαδίκτυο. Παράλληλα με τη διοργάνωση επι-
μορφωτικών προγραμμάτων στους εκπαιδευτικούς θα
διατεθεί και οδηγός με υλικό σχετικά με την πρόληψη, τη
διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας. Από
τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας, που θα λά-
βουν επιμόρφωση, θα οριστεί και υπεύθυνος για τη σχο-
λική βία και τον εκφοβισμό με ευθύνη του διευθυντή της
εκάστοτε σχολικής μονάδας. 

Ε.Π.

Έρχεται πλατφόρμα που θα καταγράφει περιστατικά σχολικού εκφοβισμού

Τέλος από σήμερα 
οι μάσκες σε 
εξωτερικούς χώρους

Ένα βήμα ακόμη προς την κανονικότητα
θα κάνουμε σήμερα, καθώς πετάμε τις μά-
σκες στους εξωτερικούς χώρους και κά-
νουμε πιο ευχάριστα τα Κούλουμα. Ωστόσο,
αυτό δεν σημαίνει ανεξέλεγκτες καταστά-
σεις, καθώς υπάρχει η αυστηρή σύσταση να
τις έχουμε μαζί μας και να τις χρησιμοποι-
ούμε όταν βρεθούμε σε συγχρωτισμό.

Χθες πάντως στη χώρα καταγράφηκαν
16.060 νέα κρούσματα και 56 θάνατοι, ενώ
οι διασωληνωμένοι είναι 389, οι 273 από
αυτούς ανεμβολίαστοι. Στην Αττική κατα-
γράφηκαν 5.522 κρούσματα, 1.756 στη Θεσ-
σαλονίκη, ενώ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων
έχουν επίσης το Ηράκλειο (924) αλλά και η
Αχαΐα (517).

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα ακόμη
φάρμακο για να φρενάρει τους θανάτους σε
βαριά περιστατικά. Πρόκειται για το αντι-
φλεγμονώδες φάρμακο baricitinib, που μει-
ώνει τον κίνδυνο να πεθάνει κάποιος που
νοσεί από βαριά με Covid. Το συγκεκριμένα
φάρμακο λαμβάνεται από το στόμα και χρη-
σιμοποιείται για να καταστέλλει την υπεραν-
τίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος
στους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα,
αλλά μειώνει κατά 13% τον κίνδυνο θανάτου
των νοσηλευόμενων ασθενών με σοβαρή
Covid-19. 

της Εύης Πανταζοπούλου

Τ
ο ποσό των 148 εκατ. ευρώ θα
διαθέσει το υπουργείο Παιδείας
για την ψηφιακή αναβάθμιση των
σχολείων μέσω της προμήθειας

και εγκατάστασης περισσότερων από
36.000 διαδραστικών συστημάτων μάθη-
σης. Στο έργο περιλαμβάνεται η αγορά
διαδραστικών συστημάτων μάθησης -
διαδραστικών πινάκων, κατάλληλου λο-
γισμικού δημιουργίας και προβολής ψη-
φιακών διαδραστικών μαθημάτων και
εμπλουτισμένων ψηφιακών πρότυπων
μαθήματος, ώστε οι εκπαιδευτικοί να
έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν
το δικό τους πολυμεσικό υλικό για τα
επόμενα μαθήματα, καθώς και εκπαι-
δευτικού υλικού για τη χρήση του προ-
σφερόμενου λογισμικού, αναρτημένου
στο Διαδίκτυο, και υπηρεσιών εγκατά-
στασης και δικτύωσης.

Νέες τεχνολογίες
Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυ-

σης του ψηφιακού μετασχηματισμού της
εκπαίδευσης, καθώς εισάγει τη χρήση
των Νέων Τεχνολογιών στην καρδιά της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο συγκε-
κριμένα, η ένταξη και αξιοποίηση των
διαδραστικών πινάκων στη διδασκαλία
του συνόλου των γνωστικών αντικειμέ-
νων αναμένεται να ενισχύσει ποσοτικά
και ποιοτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών, να προωθή-
σει συνεργατικές τεχνικές στην προσέγ-
γιση και επεξεργασία του εκπαιδευτικού

υλικού, να τονώσει το ενδιαφέρον των
μαθητών ωθώντας τους να συμμετέχουν
περισσότερο και ουσιαστικότερα στη μα-
θησιακή διαδικασία, να διευκολύνει την
οργάνωση και παρουσίαση του διαθέσι-
μου ψηφιακού υλικού, να δημιουργήσει
συνθήκες εκπαιδευτικής και παιδαγωγι-
κής συμπερίληψης και να προωθήσει
συμμετοχικές διαδικασίες και κλίμα δια-
λόγου συμβάλλοντας στην καλλιέργεια
της δημιουργικότητας και την ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης.

Σετ ρομποτικής και voucher
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της

συστηματικής προσπάθειας των τελευ-
ταίων 2,5 ετών για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό της εκπαίδευσης έχουν προ-
ωθηθεί διάφορες ενέργειες, όπως η
προμήθεια περισσότερων από 177.000
σετ ρομποτικής για παιδιά 4-15 ετών με
κονδύλι 30 εκατ. ευρώ και η χορήγηση
voucher 200 ευρώ για την αγορά τεχνο-

λογικού εξοπλισμού σε περισσότερα από
500.000 παιδιά και νέους 4-24 ετών και
σε περισσότερους από 160.000 εκπαι-
δευτικούς χωρίς κοινωνικά και οικονο-
μικά κριτήρια. Παράλληλα, έχει προχω-
ρήσει η ψηφιοποίηση σημαντικών διαδι-
κασιών, όπως οι e-εγγραφές, η αποστολή
των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών
εξετάσεων μέσω SMS και η ηλεκτρονική
ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών.

Το υπουργείο Παιδείας
προχωράει σε ψηφιακή
αναβάθμιση, καθώς θα
εγκαταστήσει πάνω από
36.000 διαδραστικά
συστήματα μάθησης

Πέφτουν 150 εκατ. για
ηλεκτρονικά σχολεία



Οροπέδιο Λασιθίου

Κονδύλι 3,62 εκατ. για
ολοκληρωμένη διαχείριση νερού

Συμβασιοποι-
ήθηκε το έργο δια-
χείρισης νερού
στον Δήμο Οροπε-
δίου Λασιθίου με
την υπογραφή της
σχετικής σύμβα-
σης από τον οικείο
δήμαρχο Γιάννη
Στεφανάκη και τον
εκπρόσωπο της
αναδόχου εταιρείας, παρουσία των αρμόδιων αντιδημάρχων και
τεχνικών παραγόντων των δύο μερών. Το έργο επιχορηγείται με
το ποσό των 3.621.166 ευρώ στο πλαίσιο της αναβάθμισης δι-
κτύων ύδρευσης και περιορισμού διαρροών, όπου στρατηγικός
στόχος είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των
υδατικών πόρων, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της
επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρρο-
ών. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022
και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2023.

Κρήτη

Στην επιτροπή ECON 
ο Γιάννης Κουράκης

Με την ιδιότητά του, ως τακτικού μέλους της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής των Περιφερειών, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων Κρήτης Γιάννης Κουράκης συμμετείχε στην πρόσφα-
τη συνεδρίαση της επιτροπής ECON (Οικονομικής Πολιτικής).
Στην ατζέντα της επιτροπής βρέθηκαν κορυφαίας σημασίας θέ-
ματα για την ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση, όπως: Σχέδιο γνωμοδότη-
σης για την «Επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης», Αν-
ταλλαγή απόψεων επί του εγγράφου εργασίας για την «Ψηφιακή
συνοχή», Συζήτηση σχετικά με τη γνωμοδότηση της πλατφόρμας
«Fit for Future» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις «Ηλεκτρονικές
Δημόσιες Συμβάσεις».

Κεντρικό θέμα από την έναρξη των εργασιών της 9ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Κορυ-

φής των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης, που διεξάγεται στη Μασσαλία, εί-

ναι η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία. Η διάσκεψη -η πρώτη που διεξάγεται μετά

την έναρξη της πανδημίας- ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή και την καταδίκη της στρα-

τιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας από τους 2.000 και πλέον

παριστάμενους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών. Παράλληλα,

οι Αυτοδιοικητικοί της Ευρώπης έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης

στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, ενώ αποφάσισαν να συντονίσουν τις δυνάμεις και

τις κινήσεις τους, ενισχύοντας την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία. «Στηρί-

ζουμε τον ουκρανικό λαό για να στηρίξουμε την ελπίδα της γενιάς μας και των νεότε-

ρων γενιών ότι δεν θα ξαναγίνουν τα λάθη των προηγούμενων γενιών», δήλωσε ο συμ-

μετέχων στη διάσκεψη περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

ΕΕΤΑΑ

Ενημέρωση για το
πρόγραμμα «Δημιουργική
Ευρώπη - Πολιτισμός
2021-2027»

Τέσσερις ενημερωτικές διαδικτυακές ημερί-
δες συνδιοργάνωσε, τον Φεβρουάριο του 2022,
με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της Κεν-
τρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης και της Αττικής, η Ελληνι-
κή Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης. Προς τούτο, η ΕΕΤΑΑ συνεργάζεται με το
γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη» Ελλάδας του
υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και για τον
νέο κύκλο προσκλήσεων του ευρωπαϊκού χρη-
ματοδοτικού προγράμματος «Δημιουργική Ευ-
ρώπη 2021-2027». Στις ημερίδες, στις οποίες
συμμετείχαν συνολικά 124 εκπρόσωποι δήμων
από τις 4 περιφέρειες της χώρας, αναπτύχθηκαν
τα εξής θέματα: Το νέο «Πρόγραμμα Δημιουργι-
κή Ευρώπη 2021-2027». Η συμπλήρωση της αί-
τησης για τα διακρατικά σχέδια συνεργασίας, η
βασικότερη πρόσκληση του υποπρογράμματος
«Πολιτισμός». ΟΤΑ και Πολιτιστική Χορηγία. Συ-
ζήτηση με τις/τους συμμετέχουσες/οντες και πα-
ροχή διευκρινίσεων για τη συμμετοχή της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και των πολιτιστικών και δη-
μιουργικών οργανισμών της στο πρόγραμμα.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Οι 10 δήμοι με τους
περισσότερους θανάτους
από κορονοϊό

Οι μεγάλοι δήμοι της χώρας είχαν τους περισ-
σότερους θανάτους από κορονοϊό τη διετία
2020-2021. Αυτό προκύπτει από τα αναλυτικά
στοιχεία ανά δήμο για τα έτη 2019, 2020 και 2021
και τον αριθμό των ληξιαρχικών πράξεων θανά-
του, λόγω Covid-19, για τα έτη 2020 και 2021 που
διαβίβασε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στη
Βουλή. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πίνακα του
ΥΠΕΣ, τους περισσότερους θανάτους από κορο-
νοϊό τη διετία 2020-2021 καταγράφουν οι Δήμοι
Αθηναίων με 1.404, Θεσσαλονίκης με 1.032, Νί-
καιας-Ρέντη με 796, Κορδελιού-Ευόσμου με
749, Βόλου με 476, Λαρισαίων με 457, Κιλκίς με
424, Κατερίνης με 417, Πατρέων με 359, Σερρών
με 253. Εντύπωση προκαλεί ο (συγκριτικά) με-
γάλος αριθμός θανάτων σε μικρούς δήμους της
Βόρειας Ελλάδας, όπως οι Δήμοι Παιονίας (172)
και Σιντικής (169).
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Περιφέρειες και δήμοι της Ευρώπης καταδικάζουν 
τον πόλεμο στην Ουκρανία



Η
προώθηση του διαλόγου που διε-
ξάγεται ήδη μεταξύ της Αυτοδιοί-
κησης Α’ Βαθμού και της πολιτικής

ηγεσίας του ΥΠΕΣ και άλλων συναρμόδιων
υπουργείων, για την εξεύρεση ουσιαστικών
λύσεων στα οξυμμένα οικονομικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δήμοι της
χώρας, ήταν το αντικείμενο της συνάντη-
σης που είχε αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με
τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα. Στην αντιπροσωπεία της ΚΕ-
ΔΕ, εκτός από τον πρόεδρο Δημήτρη Παπα-
στεργίου, συμμετείχαν και ο Α’ αντιπρό-
εδρος Λάζαρος Κυρίζογλου και ο γενικός
διευθυντής Γιάννης Καραγιάννης, ενώ πα-
ρών στη συνάντηση ήταν και ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Μιχάλης
Σταυριανουδάκης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι η
τεράστια αύξηση του ενεργειακού κόστους
απειλεί με κατάρρευση τους δήμους. Τόνι-
σε πως, τον Ιανουάριο του 2021, η τιμή της
ΜWh ήταν 63 ευρώ, ενώ έναν χρόνο μετά,
τον Ιανουάριο του 2022, η τιμή εκτοξεύτηκε
στα 252 ευρώ, δηλαδή τέσσερις φορές
επάνω. Το κόστος αυτό είναι δυσβάστακτο,
ακόμη και αν υπολογιστεί η επιδότηση που
έχει ήδη δώσει το κράτος και ανέρχεται στα
65 ευρώ/MWh. Για τον σκοπό αυτό κρίνεται
απαραίτητο να υπάρξει έκτακτη οικονομική
ενίσχυση προς τους δήμους, ώστε να μπο-
ρέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτή την
αδιανόητη κατάσταση που έχει δημιουργη-

θεί. Ο κ. Πέτσας επιβεβαίωσε πως επεξερ-
γάζεται μέτρα για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, τα οποία θα ανακοινωθούν
σύντομα.

Ακόμη, ο κ. Παπαστεργίου έθεσε το ζή-
τημα της γρήγορης εκκαθάρισης των πο-
σών που εισπράττουν οι δήμοι για τα αντα-
ποδοτικά τέλη μέσω των παρόχων ενέργει-
ας και ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ρύθ-
μιση που θα προβλέπει την υποχρεωτική
εκκαθάριση ανά δίμηνο από πλευράς πα-
ρόχων των χρημάτων που δικαιούνται οι
δήμοι, ώστε να αποδίδονται άμεσα.

Και για τις ΔΕΥΑ 
Η ΚΕΔΕ έθεσε και το θέμα της οικονομι-

κής βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν και
οι Εταιρείες Ύδρευσης των Δήμων (ΔΕΥΑ)
τονίζοντας ότι χρήζουν άμεσης οικονομι-
κής στήριξης, αφού διακινούν το πιο πολύ-
τιμο αγαθό για την ανθρώπινη ζωή, το νερό.
Μάλιστα, προτάθηκαν δύο λύσεις. Η πρώτη
άμεση λύση για την ΚΕΔΕ είναι να υπάρξει
έκτακτη, ειδική επιδότηση πλέον των 65
ευρώ/MWh για τη βραχυπρόθεσμη αντιμε-
τώπιση του προβλήματος, αλλά και επιπλέ-
ον στήριξη ρευστότητας, και η δεύτερη να
σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα ειδικό
πρόγραμμα για virtual net metering σε δή-
μους και ΔΕΥΑ, στο πλαίσιο λειτουργίας
των ενεργειακών κοινοτήτων, από το οποίο
θα καλύπτονται οι ενεργειακές τους ανάγ-
κες μέσα από την αυτοπαραγωγή. 

«Τρέχουμε 
για τον αυτισμό» σε
Παπάγο-Χολαργό

Τον 6ο Αγώνα Δρόμου Πόλης Πα-
πάγου-Χολαργού «Τρέχουμε για
τον αυτισμό» διοργανώνει ο Δήμος
Παπάγου-Χολαργού με τη στήριξη
τοπικών αθλητικών συλλόγων και
εθελοντικών φορέων, την Κυριακή
3 Απριλίου, μία ημέρα μετά την
παγκόσμια ημέρα αυτισμού που
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2
Απριλίου. Η φετινή διοργάνωση
στους δρόμους του Δήμου Παπά-
γου-Χολαργού είναι αφιερωμένη
στον αυτισμό και κυρίως στην
ευαισθητοποίηση του κοινού για
τις ανάγκες των ατόμων που βρί-
σκονται στο φάσμα του αυτισμού,
καθώς και στη συμβολή στην απο-
δοχή και ενσωμάτωσή τους στην
κοινωνία. Το βασικό γεγονός της
διοργάνωσης θα αποτελέσουν οι
αγώνες δρόμου αποστάσεων 5 και
10 χλμ. με εκκίνηση από το δημαρ-
χείο της πόλης. Τα έσοδα της διορ-
γάνωσης θα διατεθούν στα τμήματα
μπάσκετ «Champs» του ΚΟ Χολαρ-
γού, με παιδιά που βρίσκονται στο
φάσμα του αυτισμού.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
δήμαρχος κατηγορείται από
γονείς για… «ειρωνική και
εριστική διάθεση» στις συ-
ναντήσεις για την αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων; Ειδικά
οι γονείς των παιδιών των
παιδικών σταθμών απορούν
αν η Δημοτική Αρχή τους εμ-
παίζει χαρακτηρίζοντας την
κατάσταση «ομαλή», ενώ δεν
έχει φροντίσει να υπάρχει το
στοιχειώδες προσωπικό για
τη λειτουργία τους.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΑΑλλάζει πρόσωπο
Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, μετά
την ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πε-
λάγους, ένας ακόμα μεγάλος δρό-
μος της πόλης παίρνει σειρά για να
αλλάξει ριζικά όψη, να βελτιώσει σε
πολύ μεγάλο βαθμό το οδικό δίκτυο,
αλλά και να ενισχύσει την ποιότητα
ζωής των δημοτών. Συγκεκριμένα,
το έργο «Ανάπλαση οδού Ειρήνης»
περιλαμβάνει δράσεις στο σύνολο
της οδού Ειρήνης όσο και επί τμήμα-
τος της οδού Πελοποννήσου και Ελ-
βετίας για τη συνένωση με το άλλο
σημαντικό έργο ανάπλασης της
οδού Αιγαίου Πελάγους. Ο προϋπο-
λογισμός του έργου ανέρχεται σε
1.668.000 ευρώ, τα οποία θα χρημα-
τοδοτηθούν από πιστώσεις του
«Πράσινου Ταμείου» και ιδίων πό-
ρων του δήμου. Όπως τονίζει ο δή-
μαρχος Βασίλης Ζορμπάς: «Είμαστε
αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε
το πρόγραμμά μας, προκειμένου η
Αγία Παρασκευή να αλλάξει πρόσω-
πο, να γυρίσει σελίδα και να γίνει
μια πόλη που αξίζει στους πολίτες».

Έργα αποχέτευσης
στον Βαρνάβα 
Το πράσινο φως για την έναρξη
κρίσιμων αποχετευτικών έργων
ομβρίων στον Βαρνάβα του Δή-
μου Μαραθώνα, που θα συμβά-
λουν καίρια στην αντιπλημμυρική
θωράκιση της περιοχής, δόθηκε
μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης από τον περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη με την
ανάδοχο εταιρεία, παρουσία του
δημάρχου Μαραθώνα Στέργιου
Τσίρκα. Τα έργα προβλέπουν την
κατασκευή αγωγών ομβρίων πε-
ρίπου 4 χιλιάδων μέτρων και την
κατασκευή φρεατίων υδροσυλλο-
γής και επίσκεψης του δικτύου
και θα γίνουν με χρηματοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής συνολι-
κού προϋπολογισμού περίπου 3,3
εκατ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε ο
περιφερειάρχης: « Ένα κρίσιμο
αντιπλημμυρικό έργο για τον Μα-
ραθώνα, που θα λύσει όλο το πρό-
βλημα των ομβρίων στον Βαρνάβα
και θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά
την περιοχή, γίνεται πραγματικό-
τητα».

ΚΕΔΕ
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Λύσεις για αποτροπή
οικονομικής κατάρρευσης
των δήμων της χώρας
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Σ
ενάριο ακόμη και για οριακή ύφεση
στο α’ εξάμηνο λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία και της διατήρησης
των τιμών της ενέργειας σε υψηλά

επίπεδα επεξεργάζεται το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης.

Η ανατροπή στον οικονομικό σχεδιασμό
οφείλεται στο γεγονός της εκτόξευσης του
πετρελαίου στα 120 δολάρια το βαρέλι, το
οποίο έρχεται να «κουμπώσει» με την ιστο-
ρικά υψηλή τιμή του φυσικού αερίου αλλά
και το... ηλεκτροσόκ της χονδρικής τιμής
του ρεύματος. Το πρώτο δίμηνο η οικονομία
έκλεισε με καλύτερες επιδόσεις ως προς
τον προϋπολογισμό, ενώ θεωρείται θετικό
το momentum που έχει δημιουργηθεί από
το 2021 στην οικοδομική δραστηριότητα, τις
επενδύσεις και τις εξαγωγές. 

Σημείο-κλειδί
Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονο-

μικό επιτελείο της κυβέρνησης, σημείο-
κλειδί για τη διατήρηση θετικού momen-
tum αποτελεί ο τουρισμός, καθώς ήδη οι
προκρατήσεις του Μαρτίου κινούνται σε εν-
τυπωσιακά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, αυτό
δεν αρκεί, καθώς τα δεδομένα έχουν αλλά-
ξει σε παγκόσμιο επίπεδο και η φετινή του-
ριστική κίνηση θα επηρεαστεί τόσο από τις
γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και από το δια-
θέσιμο εισόδημα των τουριστών. Υπό κανο-
νικές συνθήκες και σύμφωνα με τις μέχρι
στιγμής προβλέψεις φέτος αναμένεται νέα
έκρηξη του τουρισμού, η οποία θα συνο-
δευτεί από νέα σημαντική αύξηση των του-
ριστικών εισπράξεων, που θα προκύψει ως
αποτέλεσμα του μεγαλύτερου αριθμού επι-
σκεπτών και όχι από την αύξηση της κατά
κεφαλήν δαπάνης, η οποία αναμένεται σχε-
τικά μειωμένη.

Πάντως, την ίδια στιγμή ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και μεγάλη... περιέργεια προκαλεί η
μελέτη της UBS, η οποία, παρά τη ρωσική
εισβολή και την έκρηξη των τιμών της ενέρ-
γειας, αναμένει φέτος ανάπτυξη 5,5% για
την ελληνική οικονομία!

Αύξηση τουριστικού ρεύματος
Μάλιστα, σημειώνει ότι η αύξηση του του-

ριστικού ρεύματος θα είναι τέτοια που επί
της ουσίας θα εξαφανίσει πλήρως τις ανη-
συχίες σχετικά με την έλευση κυρίως Ρώ-
σων τουριστών. Άλλωστε, κατά την περσινή
σεζόν επισκέφτηκαν τη χώρα μας μόλις
130.000 Ρώσοι, που αντιπροσωπεύουν μό-

λις το 0,8% του συνόλου των τουριστικών ει-
σπράξεων, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές στη
Ρωσία αντιστοιχούν μόλις στο 0,5%. Εκεί
όπου η UBS βλέπει να υπάρχει ένα... θεμα-
τάκι είναι με τις τιμές της ενέργειας, καθώς
η Ελλάδα προμηθεύεται από τη Ρωσία το
20% των ποσοτήτων πετρελαίου από το 32%
του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του οι-
κονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, η
συμπλήρωση του α’ τετραμήνου θα αποτε-
λέσει μια πρώτη ένδειξη για το αν θα βγει ο
φετινός προϋπολογισμός ή θα χρειαστεί
αναθεώρηση και σε ποιο εύρος. Επιπλέον οι
υψηλές τιμές της ενέργειας θα διατηρηθούν

και το 2023, ωστόσο η Ελλάδα θα έχει ως
αντίβαρα το «πάγωμα» των δημοσιονομι-
κών κανόνων, την πλήρη κάλυψη των ελλη-
νικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα αλλά και τις σημαντικές εισ-
ροές από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Οι φόβοι και τα αντίβαρα της 
οικονομίας - Οι προκρατήσεις
του Μαρτίου για τον τουρισμό

Στασιμότητα το α’ 6μηνο,
ισχυρή ανάκαμψη μετά

Ασύμμετρη απειλή οι αυξήσεις σε τρόφιμα και εμπορεύματα
Σε ασύμμετρη απειλή για την οικονομία της Ευρωζώνης

αλλά και τις φτωχές χώρες του πλανήτη μπορεί να εξελιχ-
θεί η ανεξέλεγκτη τροφοδότηση των τιμών στα τρόφιμα
και τα εμπορεύματα λόγω της έκρηξης των τιμών της
ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τόσο στην Ευρώπη
όσο και στην Ελλάδα, ακόμη και μια σημαντική μείωση των
τιμών της ενέργειας δεν θα επιδράσει θετικά στην πορεία
των βασικών αγαθών διατροφής αλλά και των πρώτων
υλών. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι η
Ρωσία και η Ουκρανία καλύπτουν το 30% της παγκόσμιας
ζήτησης σε σιτηρά, καλαμπόκι και δημητριακά και ειδικά

η Ευρώπη δεν έχει σημαντικές εναλλακτικές, αφού οι πο-
σότητες από Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπα-
νία και Γαλλία δεν θα είναι αρκετές λόγω του υψηλού κό-
στους παραγωγής και των περιορισμένων ποσοτήτων που
θα παραχθούν. Έτσι, τα μικρομεσαία στρώματα στην Ευ-
ρώπη αλλά κυρίως στον φτωχό αφρικανικό κόσμο θα βρε-
θούν μπροστά σε μη διαχειρίσιμες καταστάσεις, καθώς η
διαμόρφωση των τιμών των σιτηρών σε υψηλό 14 ετών και
η ξέφρενη πορεία του ελαιόλαδου και του καλαμποκιού
μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε επισιτιστική κρίση.
Μάλιστα, την τελευταία περίοδο πολλές εγχώριες αλευρο-

βιομηχανίες βλέπουν τα αποθέματα να μειώνονται δραμα-
τικά και τις ποσότητες που χρειάζονται για να καλύψουν τη
ζήτηση σημαντικά πιο περιορισμένες.

Ακόμη πιο μεγάλο πρόβλημα για τις αναπτυγμένες βιο-
μηχανικά χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι οι πρώτες
ύλες, συγκεκριμένα ο σίδηρος, το αλουμίνιο, ο χάλυβας
και άλλα μεταλλεύματα. Συνολικά ο τομέας των εισαγω-
γών πρώτων υλών από τη Ρωσία και την Ουκρανία θα επη-
ρεαστεί για τουλάχιστον δέκα εβδομάδες, σύμφωνα με
το... καλό σενάριο, ενώ ήδη είναι ορατές οι επιπτώσεις
στις τιμές.



Μ
ια... γλυκόπικρη γεύση
αφήνει η άνοδος του
Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος κατά 8,3% το

2021, καθώς η έκρηξη των ενεργειακών
τιμών και του πληθωρισμού το τελευ-
ταίο τρίμηνο του περσινού έτους δεν
επέτρεψε την υπέρβαση του 9% ώστε να
αντισταθμιστεί πλήρως η ύφεση του
2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2021:
1. Συνολικά το ΑΕΠ σε όρους όγκου

ανήλθε σε 181 δισ. ευρώ έναντι 167,1
δισ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 8,3%.

2. Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ ανήλθε σε
182,8 δισ. ευρώ έναντι 165,3 δισ. ευ-
ρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 10,6%.

3. Το δ’ τρίμηνο του 2021 το ΑΕΠ της χώ-
ρας αυξήθηκε κατά 7,7% σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, με αποτέ-
λεσμα ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικο-
νομίας να διαμορφωθεί στο 8,3%.

4. Η συνολική τελική καταναλωτική δα-
πάνη παρουσίασε αύξηση τον Δεκέμ-
βριο κατά 8,8% σε σχέση με το δ’ τρί-
μηνο του 2020.

5. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 24,1% και
ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μέσα
στην Ευρωζώνη. 

6. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
παρουσίασαν αύξηση κατά 24,1%.

7. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά
4,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυ-
ξήθηκαν κατά 63,2%. Οι ελληνικές
εξαγωγές το 2021 σημείωσαν νέο
ιστορικό υψηλό.

8. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
παρουσίασαν αύξηση κατά 33,2% σε
σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2020. 

9. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κα-
τά 29,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά 43,4%.
Οι εξελίξεις του τελευταίου τριμήνου

του 2020 προβληματίζουν το οικονομι-
κό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο
δεν μπορεί να προχωρήσει σε ασφαλείς
προβλέψεις για όσο θα εξελίσσεται η
εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία.
Όπως αναφέρεται σε κοινή δήλωση των
υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊ-
κούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη, «είναι γεγονός ότι η
κατάσταση στην Ουκρανία θολώνει από
το νέο περιβάλλον υψηλής αβεβαιότη-
τας και ανασφάλειας, που ροκανίζει το

διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και
επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενει-
ακούς προϋπολογισμούς».

Επιπλέον οι δύο υπουργοί τονίζουν
ότι η ελληνική οικονομία, εν μέσω δυ-
σμενούς περιβάλλοντος, ανέκαμψε
ισχυρά το 2021, καλύπτοντας σχεδόν το
σύνολο των απωλειών του 2020, ξεπερ-
νώντας σε κάθε περίπτωση την αρχική
πρόβλεψη που είχε συμπεριληφθεί
στον προϋπολογισμό. 

Η επίδοση της Ελλάδας είναι από τις
τρεις μεγαλύτερες στο σύνολο της Ευ-
ρωζώνης ως αποτέλεσμα της σημαν-
τικής ενίσχυσης των επενδύσεων και
των καθαρών εξαγωγών, κάτι που
συνδέεται με την αλλαγή του παραγω-
γικού μοντέλου μέσα στην πανδημία
του κορονοϊού. 

loukas1972@gmail.com
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Σε... lockdown από 
τις 36 και 72 δόσεις 
1,4 εκατ. οφειλέτες
Εφορίας - ΕΦΚΑ 

Ψυχρολουσία για το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης αποτελεί ο αποκλεισμός
πάνω από 750.000 επαγγελματιών και περί-
που 700.000 φορολογουμένων από τη ρύθ-
μιση των 36 ή 72 δόσεων προς την Εφορία
και τον ΕΦΚΑ.

Μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας
στις 28 Φεβρουαρίου, αποκαλύπτεται ότι
μόλις το 8% των οφειλετών ανταποκρίθηκε
στη ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθη-
καν κατά τη διάρκεια της πανδημίας (από
τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο
του 2021). Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την
αδυναμία των οφειλετών να πληρώσουν
τους λογαριασμούς ενέργειας ή να καλύ-
ψουν το ακριβό κόστος διαβίωσης, ενώ εν-
σωματώνει και την προσδοκία για μια νεό-
τερη ρύθμιση με πιο ευνοϊκούς όρους λόγω
και της χειροτέρευσης της συγκυρίας ως
αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
προβληματίζεται πλέον, καθώς είχε προ-
ϋπολογίσει την τακτοποίηση οφειλών
ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις του υπουργείου Εργασίας και του
ΕΦΚΑ, αφορούσε σε 767.645 μη μισθω-
τούς, εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν μόλις
56.500 οφειλέτες. Αυτό σημαίνει ότι 711.145
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι
επαγγελματίες και αγρότες παίρνουν... σει-
ρά για την εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης από το Κέντρο Είσπραξης Ασφα-
λιστικών Οφειλών.

Από την άλλη πλευρά, από το σύνολο των
830.000 επαγγελματιών-οφειλετών της
Εφορίας μόλις 80.000 ήταν αυτοί οι οποίοι
προχώρησαν σε ρύθμιση των φορολογικών
τους χρεών που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Η εξόφληση των
οφειλών θα γίνει σε 36 άτοκες δόσεις ή σε
72 με επιτόκιο 2,5%. Η ελάχιστη δόση είναι
30 ευρώ για οφειλές έως 1.000 ευρώ και 50
ευρώ για μεγαλύτερα ποσά. Όσοι δεν απο-
δέχθηκαν τη ρύθμιση είναι υποχρεωμένοι
να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24
δόσεων, αλλιώς η ΑΑΔΕ θα πρέπει να προ-
χωρήσει σε κατασχέσεις.
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H έκρηξη των ενεργειακών
τιμών και του πληθωρισμού
το τελευταίο τρίμηνο 
του περσινού έτους δεν 
επέτρεψε την υπέρβαση του
9% ώστε να αντισταθμιστεί
πλήρως η ύφεση του 2020

«Γλυκόπικρη» αύξηση
του ΑΕΠ 8,3% το 2021



«Τ
ο τοξικό περιβάλλον και η
νευρικότητα στις αγορές δεν
αφήνουν και πολλά περιθώ-

ρια να πάμε σε πιο λεπτομερή ανάλυση
εταιρειών, με την κλασική προσέγγιση
των ισολογισμών, παρά τις ευκαιρίες που
υπάρχουν πλέον σε όλο το φάσμα του
ταμπλό», όπως επισημαίνει ο Μάνος Χα-
τζηδάκης της Beta Sec. Σύμφωνα με τον
ίδιο, δεν υπάρχουν ακόμα ισχυρές ενδεί-
ξεις ότι φθάνουμε σε πυθμένα, ωστόσο
βραχυπρόθεσμα το ΧΑ είναι υπερπουλη-
μένο και με τη βούλα της τεχνικής ανά-
λυσης, ενώ εμφανίστηκαν κάποια πρώτα
αντανακλαστικά, που άφησαν υποσχέ-
σεις ότι κάπου εδώ υπάρχει μέγεθος
αγοραστών ικανό να αναχαιτίσει την κα-
τάσταση. Τεχνικά, αν ο γενικός δείκτης
δώσει επιβεβαιωμένα κλεισίματα χαμη-
λότερα της ζώνης 855-850, οι επόμενες
στηρίξεις εντοπίζονται στις 824 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 800-795 μονάδες. Πρώτη σημαντική αντίσταση στη ζώνη 893-902
(συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και αμέσως επόμενες στις 925 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και 973 μονάδες.

Στην Barclays 
ο Θέμος Φιωτάκης 

Ο Θέμος Φιωτάκης, ένας από τους πλέον
γνωστούς Έλληνες οικονομικούς αναλυτές
διεθνώς, με επιτυχημένη καριέρα στις Gold-
man Sachs, UBS και Glenpoint Capital, ανέ-
λαβε χθες καθήκοντά ως Head of FX Re-
search στη βρετανική Barclays. Αποτελεί
κυριολεκτικά «μεταγραφή αεροδρομίου»
για τη βρετανική τράπεζα, καθώς θεωρείται
εξαιρετικά επιτυχημένος αναλυτής στην
αγορά συναλλάγματος, είτε πρόκειται για
ανεπτυγμένες οικονομίες είτε για αναδυό-
μενες αγορές. Και ειδικά σε μια περίοδο
πολλαπλών προκλήσεων σαν αυτή που δια-
νύουμε, με τον στασιμοπληθωρισμό να
απειλεί την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και την
ενεργειακή κρίση να οξύνεται από τον πόλε-
μο στην Ουκρανία, κάθε μεγάλος οργανι-
σμός θέλει κάποιον που να μπορεί να «κα-
θαρίσει τον ορίζοντα» και να προβλέψει την
επόμενη ημέρα. Ο κ. Φιωτάκης είναι εξαιρε-
τικά οξυδερκής και επικοινωνιακός και για
τον λόγο αυτό φιλοξενείται συχνά στα μεγα-
λύτερα οικονομικά δίκτυα. Του ευχόμαστε
σιδεροκέφαλος.

Βραβείο για την Optima bank
Η Optima bank βραβεύθηκε από το Χρημα-

τιστήριο Αθηνών για τη συνολική συνεισφορά
της ως αναδόχου στην ανάπτυξη της αγοράς
ομολόγων, σε ειδική εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Μαρτίου, με τη λήξη
της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου, σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση. Η βράβευση έγινε
από τη Δήμητρα Τσαμπουριάνου, υποδιευθύν-
τρια Νέων Εισαγωγών - Διεύθυνση Τίτλων και
Εκδοτριών, ενώ για λογαριασμό της Optima
bank το βραβείο παρέλαβαν ο κ. Πάρις Οικο-
νόμου, Head of Wholesale Banking, και ο κ.
Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Head of Treasury &
Capital Markets.

Ευρωσύμβουλοι: Από 8/3 
σε διαπραγμάτευση 
3,7 εκατ. νέες μετοχές

Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ανακοίνωσε
ότι η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 3.708.370
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εται-
ρείας, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης, που
προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως
αποφασίσθηκε από την Α’ Επαναληπτική Τα-
κτική Γενική Συνέλευση στις 12/7/2021, θα αρ-
χίσει από την Τρίτη 8/3/2022. Από την ίδια ως
άνω ημερομηνία, το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας ανέρχεται σε 4.450.044,00€, ολο-
σχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε
14.833.480 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονο-
μαστικής αξίας 0,30€ εκάστης. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Hellenic Cables, ο τομέας καλωδίων
της, εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της απεξάρτησης από τον άνθρακα,
υποβάλλοντας τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της
στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Ενθαρρύνοντας ενεργά τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οι-
κονομία, στοχεύει δυναμικά να μειώσει στο μισό τις εκπομπές άνθρακα για
Scope 1 & 2 (50% έως το 2030, ξεκινώντας από το έτος βάσης 2020) και να μει-
ώσει τις εκπομπές στην αλυσίδα αξίας (Scope 3, συμπεριλαμβανομένων των
πρώτων υλών και των εκπομπών κατά τη μετακίνηση) κατά 25%, εντός του ίδι-

ου χρονικού πλαισίου. Η εταιρεία δεσμεύεται επίσης να αυξήσει την ετήσια προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές σε 80% έως το 2025 και σε 100% έως το 2030. Πέρα από τους βραχυπρόθεσμους στόχους, η Hel-
lenic Cables σχεδιάζει να φτάσει σε μηδενικές καθαρές εκπομπές θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της
πριν από το 2050, ξεκινώντας από το έτος βάσης 2020.

Η Noval Property έλαβε τιμητική διάκριση από τον Όμι-
λο Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έκδοση του πρώτου
της Πράσινου Κοινού Ομολογιακού της Δανείου στην
Οργανωμένη Αγορά του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Με τη διάκριση αυτή, επισφραγί-
ζεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος που η εταιρεία κατέχει
στον κλάδο ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων, ενώ
αναγνωρίζεται η ευαισθητοποίηση που έχει επιδείξει
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο
αυτό τη δέσμευσή της να λειτουργεί και να εξελίσσεται
με γνώμονα τις αρχές αυτές. Το πράσινο ομόλογο που
εκδόθηκε από τη Noval Property και είναι το δεύτερο κατά σειρά πράσινο ομόλογο που εκδίδεται για τον τομέα των ακι-
νήτων, προβάλλεται πλέον στην πληροφοριακή ενότητα «Athex Bonds GREENet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μια
πλατφόρμα ενημέρωσης που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης που απασχολούν τους εκ-
δότες, τους επενδυτές και τις κεφαλαιαγορές παγκοσμίως.

Διάκριση από το χρηματιστήριο για Noval Property 

Δέσμευση της Hellenic Cables στην πρωτοβουλία Science Based Targets

Μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης το ΧΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS32



Η
Intralot γνωστοποίησε ότι την 01η/03/2022, η Alph-
achoice Services Limited, η οποία ελέγχεται κατά
ποσοστό 100% από την ανώνυμη εταιρεία με την

επωνυμία K-Systems, της οποίας μόνος μέτοχος είναι ο
Σωκράτης Π. Κόκκαλης, απέκτησε 7.323.920 κοινές ονο-
μαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρείας. Κατόπιν
τούτου την 01η/03/2022 το ποσοστό των άμεσων δικαιωμά-
των ψήφου της Alphachoice Services Limited επί μετοχών
Intralot ανέρχεται σε 25,695% επί του συνόλου των δικαιω-
μάτων ψήφου της εκδότριας (δηλαδή 39.123.920 δικαιώ-
ματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 20,885% επί
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας (δη-
λαδή 31.800.000 δικαιώματα ψήφου), λόγω απόκτησης
7.323.920 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου,
μετοχών Intralot. Παράλληλα, το ποσοστό των έμμεσων δι-
καιωμάτων ψήφου του Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών
Intralot ανέρχεται σε 25,695% επί του συνόλου των δικαιω-
μάτων ψήφου της εκδότριας (δηλαδή 39.123.920 έμμεσα
δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού
20,885% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκ-
δότριας (δηλαδή 31.800.000 έμμεσα δικαιώματα ψήφου),
μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών.

ΑΔΜΗΕ: Επιτάχυνση 
των επενδύσεων 

Νέα ώθηση στις επενδυτικές δραστηριότητες του ΑΔ-
ΜΗΕ δίνει η επίλυση της διοικητικής εκκρεμότητας στον
διαχειριστή, με την ανανέωση της θητείας του προέδρου και
διευθύνοντος συμβούλου Μ. Μανουσάκη. Συγκεκριμένα, η
ανανέωση της εμπιστοσύνης προς την τωρινή διοίκηση του
διαχειριστή αναμένεται να οδηγήσει σε επιτάχυνση της
υλοποίησης κομβικών έργων και επενδύσεων που έχουν
προγραμματιστεί από τον ΑΔΜΗΕ. Οι επενδύσεις αυτές,
σύμφωνα και με το νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης
του διαχειριστή, περιλαμβάνουν στρατηγικά έργα διεθνών
διασυνδέσεων όπως η διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου, η
νέα διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας, η αναβάθμιση της δια-
σύνδεσης με τη Βουλγαρία αλλά και η νέα διασύνδεση Ελ-
λάδας - Αλβανίας. Επίσης, προωθούνται έργα εκσυγχρονι-
σμού τού συστήματος μεταφοράς με τεχνολογίες αιχμής
και, φυσικά, η συνέχιση των μεγάλων έργων νησιωτικών
διασυνδέσεων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το εμβληματικό
έργο της διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής, η τέταρτη φάση της
διασύνδεσης των Κυκλάδων και η διασύνδεση των Δωδε-
κανήσων και των νησιών του ΒΑ Αιγαίου.

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε 
το Project Dory 

Την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπη-
ρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), Project Dory, συνολι-
κής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 0,4 δισ. ευρώ, σε
εταιρεία του ομίλου της Davidson Kempner Capital
Management LP, ολοκλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.
Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρ-
χεται σε 0,2 δισ. ευρώ ή 53% της μεικτής λογιστικής
αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε
κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμ-
περιλαμβανομένης της συναίνεσης του Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Κρι-Κρι: Επένδυση 6 εκατ. 
για μονάδα παραγωγής βιοαερίου

Σε λειτουργία έχει τεθεί η υπερσύγχρονη μονάδα
αναερόβιας επεξεργασίας στον χώρο των εγκατα-
στάσεων της γαλακτοβιομηχανίας Κρι-Κρι στις Σέρ-
ρες. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 6 εκατ. ευ-
ρώ που υλοποιείται από την ελληνική γαλακτοβιο-
μηχανία στο πλαίσιο της μετάβασής της στο κυκλικό
μοντέλο της βιώ-
σιμης ανάπτυξης
και ευημερίας. Η
μονάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την πα-
ραγωγή βιοαερί-
ου χρησιμοποι-
ώντας αποκλει-
στικά ως πρώτη
ύλη τα υγρά από-
βλητα της εγκατάστασης παγωτού και γαλακτοκομι-
κών, καθώς και τον ορό γάλακτος που προκύπτει
από τη στράγγιση γιαούρτης. Στο τέλος του επόμε-
νου μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η
μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ισχύος 998kW, η οποία θα δέχεται το παραγόμενο
βιοαέριο. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται
πρόκειται να διατίθεται στη συνέχεια στο δίκτυο του
ΔΕΔΔΗΕ.

Profile: Άνοδος πωλήσεων,
υπερδιπλασιασμός κερδών

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης
λογισμικού, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά με-
γέθη για το 2021, στα οποία παρουσιάζει σημαντική
άνοδο των πωλήσεων, κατά 34%, και υπερδιπλασια-
σμό της κερδοφορίας, συνέπεια της απρόσκοπτης
υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου. Σε
ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομί-
λου ανήλθε σε 20,12 εκατ. ευρώ έναντι 15,04 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, λόγω της
ανάληψης νέων έργων, της σταθερής προτίμησης
των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που ανα-
πτύσσει η εταιρεία, καθώς και της επιτυχημένης
εξαγοράς της Centevo.

ΟΠΑΠ: Νέος Chief Retail Officer 
ο Ηλίας Κατσαρός

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι ο Ηλίας Κατσαρός εντάσ-
σεται στον ΟΠΑΠ, ως νέος Chief Retail Officer και
μέλος της Ανώτερης Διοικητικής Ομάδας, από την
1η Μαρτίου 2022. Ο Ηλίας Κατσαρός διαθέτει επαγ-
γελματικό υπόβαθρο από διάφορους τομείς, με στα-
διοδρομία άνω των 20 ετών, στις ΗΠΑ, την Ελλάδα
και τη Γερμανία. Έχει εργαστεί σε εταιρείες κατέ-
χοντας υψηλόβαθμους ρόλους τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, με στόχο τώρα στον ΟΠΑΠ τη
διατήρηση της ισχυρής θέσης του retail δικτύου, κα-
θώς και την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης για
την εταιρεία και τους συνεργάτες της, βάσει της επι-
χειρηματικής στρατηγικής Fast Forward.
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Intralot: Στο 25,695%
ανήλθε το έμμεσο ποσοστό
του Σωκράτη Κόκκαλη

Profile: Η Cirdan Capital 
επέλεξε το Axia 

Η Profile, κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανα-
κοίνωσε την επιλογή τού διεθνώς αναγνωρισμένου συστή-
ματος διαχείρισης επενδύσεων Axia από τη Cirdan Capital,
fintech εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, για την επέκταση της
λειτουργικότητας και
των υπηρεσιών της τε-
χνολογικής πλατφόρ-
μας της. Η Cirdan Capi-
tal ιδρύθηκε το 2014
και εξειδικεύεται στην
έκδοση structured
επενδυτικών προϊόν-
των. Η συγκεκριμένη
συνεργασία θα ενδυναμώσει τη Cirdan Capital για να προ-
σφέρει στους πελάτες της -επαγγελματίες επενδυτές, pri-
vate banks, wealth managers και family offices- λύσεις
που αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες, ώστε να μπορούν
να παρέχουν με εύκολη πρόσβαση ακόμα πιο προσωποποι-
ημένες επενδυτικές προτάσεις.



«Ε
ίναι ξεκάθαρο πως οι με-
γάλες ανατιμήσεις στις τι-
μές ενέργειας αποτελούν
πανευρωπαϊκό πρόβλημα

και απαιτούν συντονισμένη ευρωπαϊκή
αντίδραση», δήλωσε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας, στο έκτακτο Συμβούλιο των υπουρ-
γών Ενέργειας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το
οποίο συνεκλήθη με αίτημα της Ελλά-
δας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.
Ο υπουργός εξέφρασε τους φόβους του,
ότι «η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτες
επιπτώσεις και να εντείνει ακόμα περισ-
σότερο την ενεργειακή κρίση». 

Η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμ-
σον, εκτιμά ότι «μία πλήρης διακοπή των
ρωσικών εξαγωγών θα αποτελούσε πρό-
κληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία όμως θα μπορούσε να τη διαχειρι-
στεί. Αν (πάλι) συνεχιστεί η υφιστάμενη
κατάσταση, τότε η πληρότητα των ευρω-
παϊκών αποθηκών τον Απρίλιο θα έχει
μειωθεί στα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα
του 18%, έναντι 30% πριν από έναν ακρι-
βώς χρόνο» (σ.σ το φυσικό αέριο αντι-

στοιχεί στο 20% της παραγωγής ηλεκτρι-
σμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρω-
σία προσφέρει το 30%-35% της συνολι-
κής κατανάλωσης σε αέριο). «Στόχος
μας», είπε η Επίτροπος Ενέργειας, «είναι
να βρούμε με ποιον τρόπο θα ελαχιστο-
ποιήσουμε τις συνέπειες για τους κατα-
ναλωτές και τις επιχειρήσεις». 

Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων
Με ποιον τρόπο λοιπόν θα ελαχιστο-

ποιηθούν οι βαρύτατες συνέπειες για τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, είναι το
ερώτημα, στο οποίο η Ένωση Βιομηχα-
νικών Καταναλωτών ΕΒΙΚΕΝ (εκπροσω-
πεί σήμερα περίπου το 50% της εγχώριας
βιομηχανικής κατανάλωσης ενέργειας)
ελπίζει να δίνεται μια απάντηση με το νέο
πακέτο έκτακτων μέτρων της Κομισιόν
την ερχόμενη εβδομάδα, για την άμ-
βλυνση των επιπτώσεων στις τιμές ενέρ-

γειας, που συμπαρασύρει όλο τον κύκλο
της παραγωγικής αλυσίδας. Οι επιδοτή-
σεις δεν μπορούν εσαεί να στηρίζουν
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ανεξαρτήτως όμως του πακέτου Κομι-
σιόν, η ελληνική αγορά πρέπει να ξεπε-
ράσει τις δικές της παθογένειες, μας εί-
πε ο Αντώνης Κοντολέων, πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου της ΕΒΙΚΕΝ:
«Παρά τον υποτιθέμενο εκσυγχρονισμό
της, στο πλαίσιο του target model (σ.σ.
του μοντέλου-στόχου της αγοράς), πα-
ραμένει υποχρεωτική (mandatory pool).
Που σημαίνει δηλαδή ότι όλη η ενέργεια
περνάει μέσα από το Χρηματιστήριο
Ενέργειας, καθώς δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα διμερών συμβολαίων με τα οποία

θα ήταν δυνατό να αντισταθμιστεί ο κίν-
δυνος από τις διακυμάνσεις των τιμών
στη χονδρεμπορική αγορά (hedging) για
τις μεγάλες βιομηχανίες και τους μι-
κρούς προμηθευτές ηλεκτρισμού.

Η ελληνική βιομηχανία δεν μπορεί
να επιτύχει ανταγωνιστικές τιμές ως
προς τους (Ευρωπαίους) ανταγωνιστές
της, αν δεν προχωρήσουν άμεσα οι
αναγκαίες διαθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις στη λειτουργία της αγοράς στη χώ-
ρα μας. Είναι απαραίτητη η ενεργοποί-
ηση της δυνατότητας σύναψης διμε-
ρών συμβολαίων στην ελληνική αγορά
ενέργειας και δημιουργίας ανεξάρτη-
της αγοράς ΑΠΕ στο Χρηματιστήριο
Ενέργειας».

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Είναι η θέση της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών
ΕΒΙΚΕΝ, που ελπίζει στο νέο πακέτο μέτρων της Κομισιόν.
Η κυβέρνηση πρότεινε στην ΕΕ τη δημιουργία 
Μηχανισμού Αλληλεγγύης με σκοπό τη στήριξη
νοικοκυριών και επιχειρήσεων
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«Διμερή συμβόλαια απέναντι
στο ενεργειακό κόστος»  

Αντώνης Κοντολέων, 
Πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ 



Στοιχειώδης ανταγωνισμός
Η διαμόρφωση των τιμών εξαρτάται από

τη δυνατότητα εμφάνισης στοιχειώδους
ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας
και στη χονδρεμπορική αγορά, πρόσθεσε
ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
της ΕΒΙΚΕΝ, που αριθμεί 27εταιρείες-μέ-
λη από διάφορους κλάδους, με κοινό χα-
ρακτηριστικό: την υψηλή ένταση ενέργει-
ας (energy-intensity), δηλαδή μεγάλη κα-
τανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγό-
μενου προϊόντος, όπως το τσιμέντο, ο χά-
λυβας, τα μη σιδηρούχα μέταλλα, το χαρτί,
τα λιπάσματα κ.ά. 

Ο κ. Κοντολέων διευκρίνισε ότι στην Ελ-
λάδα το 100% της χονδρικής τιμής του ηλε-
κτρισμού περνά στον καταναλωτή, ενώ σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες μόνον ένα μέ-
ρος της χονδρικής τιμής μετακυλίεται
στον καταναλωτή, γιατί εκεί λειτουργούν
μηχανισμοί, όπως είναι οι προθεσμιακές
αγορές και τα διμερή συμβόλαια. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, οι
τιμές των χονδρεμπορικών ευρωπαϊκών
αγορών έχουν περάσει κατά 50% στις τι-
μές του καταναλωτή, ενώ σε μεσομα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα (διμερή συμβό-

λαια) μόνο στο ένα τρίτο. Η Ρουμανία και
η Πολωνία έχουν βρει έναν συνδυασμό
εργαλείων σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα
της βιομηχανίας να αγοράζει ενέργεια:
Προσφέρονται διμερή συμβόλαια και
παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στη βιο-
μηχανία να συμμετέχει στις δημοπρα-
σίες και να φτιάξει ένα δικό της χαρτο-
φυλάκιο ενέργειας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανι-
κών Καταναλωτών είπε με έμφαση ότι
«στην ελληνική αγορά εδώ και μισό χρό-
νο οι παραγωγοί-προμηθευτές έχουν εν-
σωματώσει ρήτρα αναπροσαρμογής,
συνδέοντας τα τιμολόγια όλων των κατα-
ναλωτών με το συνολικό κόστος της χον-
δρεμπορικής αγοράς. Οι προμηθευτές
έχουν μεταφέρει εξ ολοκλήρου στους
πελάτες τους με την εισαγωγή της ρή-
τρας, εξασφαλίζοντας σίγουρα κέρδη
χωρίς ρίσκο. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα
διμερή συμβόλαια αγοραπωλησίας ηλε-
κτρικής ενέργειας αποτελούν κοινή πρα-
κτική, αλλά δεν τα έχουμε στην Ελλάδα,
με αποτέλεσμα επιχειρήσεις-μέλη της
ΕΒΙΚΕΝ να αδυνατούν να υποστηρίξουν
μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τους πε-

λάτες τους, καθώς εκείνοι δεν δέχονται
την εισαγωγή ρητρών που να εξαρτώνται
από την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό
αέριο».

Η ΕΒΙΚΕΝ υποστηρίζει ότι πρόσθετο
φορτίο για την ενεργοβόρο βιομηχανία
είναι «η υποχρέωση μείωσης των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
κατά 30% από το 2023 μέχρι το 2030,
αφού υποχρεούται, μέσω της νέας οδη-
γίας ETS (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμά-
των Εκπομπών), σε μείωση των εκπομ-
πών κατά 61% μέχρι το 2030, σε σχέση με
τον Εθνικό Στόχο μείωσης των εκπομ-
πών CO2. Και επίσης θεωρεί ότι το ποσο-
στό μείωσης 30% είναι δυσανάλογα υψη-
λό, σε σχέση με τον Εθνικό Στόχο μεί-
ωσης των εκπομπών.

Δημιουργία Μηχανισμού
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο της
πρότασης της κυβέρνησης για τη δημι-
ουργία Μηχανισμού Αλληλεγγύης με
σκοπό τη στήριξη νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων, πρότεινε στο Συμβούλιο: τη
χρηματοδότηση, από τα ευρωπαϊκά

διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κρίσιμων
υποδομών αποθήκευσης ορυκτών καυ-
σίμων και ενεργειακών διασυνδέσεων
με τρίτες χώρες, που θα ενισχύσουν την
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
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Κατευθυντήριες
γραμμές     
Οι νέες κατευθυντήριες
γραμμές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «προσφέρουν στα
κράτη-μέλη την ευελιξία να
ελαφρύνουν το βάρος των
υψηλών τιμών ηλεκτρικής
ενέργειας για ένα ευρύ φά-
σμα ενεργοβόρων κλάδων,
μέσω των μειώσεων σε διά-
φορες εισφορές ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και περι-
βαλλοντικούς και ενεργει-
ακούς φόρους ή εισφορές
υπέρ τρίτων. Πέρα από την
παροχή βραχυπρόθεσμης
ανακούφισης από τις υψηλές
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας,
προωθούνται μέτρα ενεργει-
ακής απόδοσης και εξανθρά-
κωσης και παρέχονται κίνη-
τρα στους δικαιούχους να κα-
ταναλώσουν ηλεκτρική ενέρ-
γεια χωρίς εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα – συμπερι-
λαμβανομένων των μακρο-
πρόθεσμων συμβάσεων αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας.
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Η
επιστροφή από το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζά-
νης (CAS) των έξι βαθμών τιμωρίας στον Άρη φέρνει ανατρο-
πή στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου του πρωταθλή-
ματος της Super League και ενόψει των πλέι οφ, που αρχί-

ζουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, με τη συμμετοχή των έξι πρώτων ομά-
δων. Ο Άρης εξασφαλίζει μία θέση στα πλέι οφ, φτάνοντας στην 4η θέση
της βαθμολογίας, βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από την ΑΕΚ και προσπέρα-
σε κατά τρεις τον Παναθηναϊκό. 

Οι «πράσινοι» επίσης είναι στην εξάδα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος και
αυτοί, όπως και ο Άρης, στο αυριανό φινάλε. Για το έκτο εισιτήριο των πλέι
οφ, μετά τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Άρη και τον Παναθηναϊ-
κό, θα παλέψουν ο ΠΑΣ Γιάννινα, ακόμα και αν δεν του επιστραφούν οι
πέντε βαθμοί που του αφαιρέθηκαν, ο Αστέρας Τρί-
πολης και ο ΟΦΗ. Αν του επιστραφούν, αυτός παίρ-
νει την 6η και προνομιούχο θέση. Αν όχι, θα πρέπει
να νικήσει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και να μη νι-
κήσει ο Αστέρας Τρίπολης την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. 

Ο ΟΦΗ έχει το πιο εύκολο πρόγραμμα, αφού θα
υποδεχτεί τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά για να πά-
ρει την 6η θέση, θα πρέπει να χάσουν τόσο ο Αστέ-
ρας όσο και ο ΠΑΣ. Αν νικήσει ο ΠΑΣ στον Βόλο και
δεν κερδίσει ο Αστέρας την ΑΕΚ, θα ισοβαθμήσει
με τον ΠΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΟΦΗ θα είναι
6ος αν νικήσει με έξι γκολ διαφορά τον Απόλλωνα.

Οι έξι ομάδες θα παίξουν μίνι πρωτάθλημα δέκα
αγώνων, κουβαλώντας τη βαθμολογία της κανονι-
κής σεζόν. 

Ο πρώτος της βαθμολογίας θα προκριθεί στον 1o
προκριματικό γύρο του Champions League. Ένα
εισιτήριο θα πάρει ο κυπελλούχος (ΠΑΟΚ - Ολυμ-
πιακός, Λαμία - Παναθηναϊκός οι ημιτελικοί) και
άλλα δυο ο δεύτερος και ο τρίτος της βαθμολογίας.
Η κλήρωση για τα πλέι οφ καθώς και για τα πλέι
άουτ των υπόλοιπων οκτώ ομάδων (από την 7η μέχρι και τη 14η θέση) που
θα παίξουν για τη σωτηρία τους, θα γίνει την προσεχή Τετάρτη. Στο αυριανό
φινάλε, πριν από τα προαναφερόμενα, ξεχωρίζει η αναμέτρηση του φορ-
μαρισμένου Άρη με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». 

Το πλήρες πρόγραμμα: Άρης - Ολυμπιακός (Nova), ΑΕΚ - Αστέρας Τρ.
(Cosmote TV), Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (Nova), Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα
(Cosmote TV), Ιωνικός - Παναιτωλικός (Cosmote TV), ΟΦΗ - Απόλλων Σμ.
(Cosmote TV), Λαμία - ΠΑΟΚ. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 19.00.

Ένα εισιτήριο
για τρεις…
μνηστήρες 

Φινάλε στην κανονική περίοδο, με ΠΑΣ Γιάννινα, Αστέρα
και ΟΦΗ να διεκδικούν θέση στην εξάδα των πλέι οφ

Ολυμπιακός 65

ΠΑΟΚ 50

ΑΕΚ 43

Άρης 42

Παναθηναϊκός 39

Αστέρας Τρ. 35

ΠΑΣ Γιάννινα 34

ΟΦΗ 34

Παναιτωλικός 29

Βόλος 29

Ιωνικός 26

Ατρόμητος 23

Λαμία 18

Απόλλων Σμ. 13

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
25n Αγωνιστική
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O
κορυφαίος σκακιστής όλων των εποχών, Ρώσος
Γκάρι Κασπάροφ, ορκισμένος εχθρός του αιμο-
σταγούς εισβολέα στην Ουκρανία Βλαντίμιρ
Πούτιν, είχε πει σε ανύποπτο χρόνο: «Αυτός είναι

ένας πολύ ύποπτος άνθρωπος. Αν κάτι δεν διαπραγματεύε-
ται, είναι συνωμοσία. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία
σκέψης για αυτόν». 

Περιέγραψε τη συνωμοσιολογική σχολή σκέψης δυο κο-
σμοθεωριών. Του Μεγάλου Πέτρου, τσάρου της ρωσικής αυτο-
κρατορίας του οίκου των Ρομανόφ και, φυσικά, της Σοβιετικής
Ένωσης. 

Κολυμπούσε πεταλούδα
Ο Πούτιν μπορεί να μην έζησε την εποχή της τσαρικής Ρω-

σίας, αλλά όταν κάθε μέρα στη γενέτειρά του, την Αγία Πετρού-
πολη, έβλεπε το θεόρατο άγαλμα του «χάλκινου καβαλάρη»
Μεγάλου Πέτρου, μπορεί να ονειρευόταν και τα όνειρα πολλές
φορές βγαίνουν αληθινά. Όταν πήρε τα ηνία της Ρωσίας το
2000, έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διαμόρφωση μιας νέ-
ας ρωσικής εθνικής ιδέας και ταυτότητας στον αθλητισμό, υπό
την κυριαρχία του, φυσικά, και τη μετατροπή του σε ένα σημαν-
τικό εργαλείο για τη διαμόρφωση της αφήγησης του έθνους και
τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης μεταξύ του παρελθόν-
τος και του παρόντος. Αθλητής ο ίδιος στα νιάτα του, με μαύρη
ζώνη στο τζούντο, εύκολα αντιλήφθηκε ότι μέσω του αθλητι-
σμού μπορεί να καθυποτάξει τις μάζες, στη λογική ότι πάντα ο
απλός λαός ένιωθε δέος για τους αθλητές. Για αυτό και ο ίδιος
κολυμπούσε πεταλούδα στα κρύα νερά λιμνών και ποταμών,
έκανε extreme sports, ψάρευε γυμνός από τη μέση και πάνω. 

Το «κρατικό» ντόπινγκ
Για τον Πούτιν, ο αθλητισμός υπηρετεί μια ιδεολογική λει-

τουργία, ένα ουσιαστικό μέρος του μέγιστου οράματός του για
τη μεγάλη δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης, που σάρωνε τα με-
τάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα παγκόσμια κι ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα. Πρώτο μέλημα; Το «κρατικό» ντόπινγκ.
Όπως και στη Σοβιετική Ένωση, έτσι και στη Ρωσία, θεωρήθη-
κε αποδεκτό ή αναγκαίο κακό, κατά τον Όλεγκ Σαμανάγιεφ,
αρχισυντάκτη της εφημερίδας «Sport Egress». Αποτέλεσμα; Η

Ρωσία πιάστηκε με τη γίδα στον ώμο, όταν πράκτορες του κα-
θεστώτος άλλαξαν τα μπουκαλάκια με τα ούρα Ρώσων αθλη-
τών, πριν φτάσουν για έλεγχο οι εκπρόσωποι της παγκόσμιας
ομοσπονδίας ντόπινγκ, WADA. Η Ρωσία αποπέμφθηκε από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 και του Τόκιο το
2020 (διεξήχθησαν το 2021). 

Ο Πούτιν, στην προσπάθειά του να γιγαντώσει τη Ρωσία, άρ-
χισε να ζητά μεγάλες διοργανώσεις. Πήρε τους χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι το 2014, οι οποίοι του προσέ-
φεραν ασυναγώνιστες ευκαιρίες για κλοπή. Σύμφωνα με τον
Μπόρις Νεμτσόφ, ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης που σκο-
τώθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 έξω από τις πύλες του Κρεμ-
λίνου, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Σότσι κόστισαν 50 δισ. δολά-
ρια. Ήταν οι πιο ακριβοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην ιστορία. Από
τα χρήματα που δαπανήθηκαν, περισσότερα από τα μισά -περί-
που 26 δισ. δολάρια- εξαφανίστηκαν, είπε ο Νεμτσόφ, κλάπη-
καν από τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2018
Το 2010 ο Πούτιν θριάμβευσε ξανά, αυτή τη φορά όταν η

εκτελεστική επιτροπή της FIFA στη Ζυρίχη παρέδωσε στη Μό-
σχα το Παγκόσμιο Κύπελλο 2018. Δεν έδωσε σημασία όταν κα-

τέρρευσε το ίματζ του στον υπόλοιπο κόσμο από το σκάνδαλο
χρηματισμού μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA. Ο
τότε αντιπρόεδρός της Τζακ Γουόρνερ, ο διακινητής του χρή-
ματος, πιάστηκε στην τσιμπίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης
των ΗΠΑ. Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες παρουσίασαν 430
σελίδες στις οποίες καταγραφόταν ότι δωροδοκήθηκε ο ίδιος ο
τότε πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, που μερικά χρόνια αρ-
γότερα το παραδέχτηκε! Η Μόσχα ξόδεψε 50 εκατ. δολάρια για
να πάρει τη διοργάνωση, κατά τον πολιτικό επιστήμονα Στάνισ-
λαβ Μπελκόφσκι. 

Στο μεταξύ, ο Πούτιν είχε χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό σαν
τρόπο προβολής της ρωσικής επιρροής στο εξωτερικό. Το
2013, ο σύντροφος του προέδρου στο τζούντο, Βασίλι Σεστά-
κοφ, εμφανίστηκε ως καλεσμένος στην ετήσια καλοκαιρινή
χοροεσπερίδα του συντηρητικού κόμματος της Βρετανίας και
έδωσε τα χέρια με τον Ντέιβιντ Κάμερον, μεταφέροντας τους
προσωπικούς χαιρετισμούς τού Πούτιν.

Αδίστακτο παιχνίδι
Η εκδικητικότητα του Πούτιν για τον Γκάρι Κασπάροφ, πολι-

τικό του αντίπαλο, έφτασε σε σημείο γελιοποίησης. Ο Κασπά-
ροφ διεκδίκησε τη θέση του προέδρου της παγκόσμιας ομο-
σπονδίας σκακιού. Είχε σίγουρη τη θέση, γιατί είναι ο Κασπά-
ροφ. Υποψήφιος του Κρεμλίνου ήταν ο Κίρσαν Ιλιουμζίνοφ, ο
οποίος ήταν επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας για 19
χρόνια. Ο Ιλιουμζίνοφ κέρδισε. Ποιος είναι αυτός; Ένας πρώην
πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας της Καλμυκίας, ο οποίος
ισχυρίστηκε δημόσια ότι κάποτε τον απήγαγαν εξωγήινοι! Κι
αυτό όπως και πολλά άλλα «λαδώματα» αντανακλούν την ευ-
ρύτερη κοσμοθεωρία του Πούτιν ότι δεν υπάρχουν ηθικοί πα-
ράγοντες, ότι η Δύση είναι επίσης κυνική και διττή, με τη Ρωσία
απλώς να παίζει καλύτερα το ίδιο αδίστακτο παιχνίδι.

Και αθλητικός…
«πατερούλης» 
ο Πούτιν

Με επιρροές από… Ρομανόφ
και Σ. Ένωση, το «λάδωμα» έγινε 
μέρος του αριβισμού του καθώς
και εργαλείο προπαγάνδας και μίζας
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Στην black list έχουν εισέλθει οι Έλληνες έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
στη Γερμανία εξαιτίας των ελέγχων που πραγματοποιούν συνεχώς οι Αρχές και
αφορούν σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουν πουλήσει σε Έλληνες εμπόρους
και σε πάρα πολλά από αυτά έχουν διαπιστωθεί παρανομίες γύρω από τον ΦΠΑ αλ-
λά και τα γυρισμένα χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε
έλεγχο και ήδη οι εξουσιοδοτημένες μονάδες έχουν σταματήσει κάθε πώληση σε

Έλληνες εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ενώ στην ίδια γραμμή ακολου-
θούν και οι ανεξάρτητες μεγάλες εμπορίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Γερ-
μανία. Ο λόγος εστιάζεται στο γεγονός ότι οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές
της Γερμανίας συνεχώς τους καλούν για έλεγχο και διασταυρώσεις που αφορά σε
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουν εξαχθεί στην Ελλάδα, αλλά, όπως έχει διαπι-
στωθεί, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είτε ο ΦΠΑ έχει «χαθεί», είτε τα χιλιόμετρα εί-
ναι γυρισμένα, είτε τα χαρτιά του αυτοκινήτου έχουν κάποιο πρόβλημα!
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Γερμανία: Στην black list οι Έλληνες έμποροι μεταχειρισμένων ΙΧ!

Δοκιμάζουμε το Audi Q3 45 TFSI e
με 245 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

H
Audi εξακολουθεί να διατηρεί όλα τα εί-
δη καυσίμων στα μοντέλα της, ωστόσο
τον τελευταίο καιρό έχει επιχειρήσει
μια σαφή στροφή προς την ηλεκτροκί-

νηση αλλά και τα plug-in υβριδικά συστήματα με
στόχο τη μείωση των μέσων εκπομπών CO2 αλλά
και το κόστος χρήσης για τους ιδιοκτήτες τους.

Το Audi Q3 45 TFSI e είναι ένα από αυτά και πωλεί-
ται σε τιμές που ξεκινούν από τις 46.550 ευρώ. Επί-
σης, με λιανική τιμή προ φόρων, που διαμορφώνεται
στις 35.395 ευρώ, αποτελεί ιδανική επιλογή για εται-
ρικούς χρήστες. Για όσους θέλουν την πιο σπορτίφ
έκδοση S line (όπως το μοντέλο της δοκιμής μας),
αυτή κοστίζει από 52.550 ευρώ…

Βέβαια, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το γερμα-
νικό πολυτελές μοντέλο είναι κατά πολύ φθηνότερο
σε σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα των Mercedes-
Benz και BMW, τα οποία κοστίζουν πολλές χιλιάδες
ευρώ παραπάνω και δεν έχουν να προσφέρουν τίπο-
τε περισσότερο… Να τονίσουμε επίσης ότι ο κάτοχος
του Audi Q3 45 TFSI e δεν θα πληρώνει ετήσια τέλη
κυκλοφορίας.

Στιβαρή σχεδίαση
Σχεδιαστικά οι γραμμές του plug-in υβριδικού Au-

di Q3 δεν αλλάζουν συγκριτικά με αυτές των υπόλοι-
πων εκδόσεων του μικρομεσαίου SUV, με το αυτοκί-
νητο να είναι καλαίσθητο, δυναμικό και σύμφωνο με
την πρόσφατη αισθητική φιλοσοφία της μάρκας. Το
μοναδικό σημείο που προδίδει πως πρόκειται για
plug-in έκδοση είναι η έξτρα τάπα για τη σύνδεση της

πρίζας φόρτισης ακριβώς μπροστά από την πόρτα του
οδηγού.

Περνώντας στο εσωτερικό, όπως και στις υπόλοι-
πες εκδόσεις του Audi Q3, έτσι και στην PHEV εκδο-
χή του τα υλικά είναι ποιοτικά με μαλακά πλαστικά σε
πολλές επιφάνειες, ενώ η συναρμογή και το φινίρι-
σμα έχουν γίνει με προσοχή στη λεπτομέρεια, ενώ
ιδιαίτερα έντονη είναι και η τεχνολογία.

Ο τεχνολογικά προηγμένος χαρακτήρας του αυτο-
κινήτου ενισχύεται από την ύπαρξη των αναπόσπα-
στων πλέον ψηφιακών οθονών που περιλαμβάνει τον
ψηφιακό πίνακα οργάνων Virtual Cockpit των 12,3 ιν-
τσών, που παρέχει όλη την πληροφόρηση που χρει-
άζεται ο χειριστής του Q3 45 TFSI e. Συμπληρωματικά
υπάρχει και η οθόνη για το infotainment με διαγώνιο
10,1 ιντσών. Εργονομικά τα πάντα βρίσκονται τοποθε-
τημένα στη σωστή θέση, εκτός ίσως από το κουμπί
της εκκίνησης του κινητήρα που είναι χαμηλά και πά-
νω στην κεντρική κονσόλα.

Κάτω από το καπό του Audi Q3 45 TFSI e της δοκι-
μής μας υπήρχε ο γνώριμος υπερτροφοδοτούμενος
βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1.4 λίτρου ΤFSI, με
ισχύ 150 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλε-
κτροκινητήρα 116 ίππων. Συνδυαστικά η μέγιστη
ισχύς αγγίζει τους 245 ίππους και η ροπή τα 400 Nm,
γεγονός που προσδίδει κορυφαίες επιδόσεις. Με το
ξεκίνημα του μοτέρ ο ηλεκτροκινητήρας μπαίνει σε
λειτουργία και ο βενζινοκινητήρας εμπλέκεται μόνο
όταν απαιτείται περισσότερη δύναμη.

Το μεγάλο όμως πλεονέκτημα είναι η μέση εργο-

στασιακή κατανάλωση καυσίμου της τάξεως των 1,6
λτ./100 χλμ., ωστόσο στην πράξη η μέση κατανάλωση
κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας ανήλθε σε 4,9 λί-
τρα, ενώ όταν κινούμασταν αμιγώς με ηλεκτρισμό η
κατανάλωση καυσίμου διατηρήθηκε σε μηδενικά
επίπεδα… Η φόρτιση της μπαταρίας σε φορτιστή
11Kw θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και 45 λεπτά, ενώ
σε μια οικιακή πρίζα ο χρόνος φόρτισης αγγίζει τις 6
ώρες.

Γερμανική υπεροχή
Το Audi Q3 45 TFSI e στον δρόμο δίνει ιδιαίτερη έμ-

φαση στην παροχή πολύ καλών επιπέδων άνεσης και
ποιότητας κύλισης. Και στην πράξη το γερμανικό SUV
τα καταφέρνει πολύ καλά παρά το αυξημένο του βά-
ρος, προσφέροντας στους επιβάτες του άνετες καθη-
μερινές μετακινήσεις. Στην εθνική οδό το plug-in
υβριδικό Audi Q3 είναι σταθερό και ασφαλές, ενώ σε
εξαιρετικά επίπεδα βρίσκεται η ηχομόνωση, με τους
επιβαίνοντες να απολαμβάνουν τις διαδρομές.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές η
ανάρτηση προσφέρει αυξημένη πρόσφυση, κρατών-
τας σε λογικά επίπεδα τις κλίσεις του αμαξώματος.
Μέσα στην πόλη το γερμανικό πολυτελές μοντέλο
αποδείχτηκε ευέλικτο και άκρως οικονομικό, καθώς
ο οδηγός του μπορεί να κινηθεί χωρίς να καταναλώσει
ούτε ένα λίτρο βενζίνης για περίπου 50 χιλιόμετρα!

Όσον αφορά τη διαδικασία παρκαρίσματος, το Audi
Q3 45 TFSI e διαθέτει κάμερα οπισθοπορείας, οπότε
όλα πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη ευκολία, ακόμη
και για έναν άπειρο οδηγό.
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

H
MBC Group απέκτησε το 30%
του Ομίλου ANTENNA κατα-
βάλλοντας 225 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη συμμετοχή του MBC
Group, του μεγαλύτερου ομίλου media
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρι-
κή με έδρα το Ντουμπάι, στις δραστη-
ριότητες του Ομίλου ANTENNA Ελλά-
δας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαί-
ου 225 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε και τα κεφά-
λαια καταβλήθηκαν εξολοκλήρου από το MBC Group για την
υποστήριξη ενός μεγάλου επενδυτικού πλάνου στην Ελλάδα. Το
MBC Group κατέχει πλέον το 30% των μετοχών με δικαίωμα ψή-
φου και ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ διατηρεί το 70% και τον έλεγχο της
σχετικής εταιρείας συμμετοχών.

Το MBC Group, που ιδρύθηκε το 1991 στο Λονδίνο, διαθέτει
πάνω από 17 υψηλής τεχνολογίας πρωτοπόρα κανάλια και τη με-
γαλύτερη streaming πλατφόρμα της Μέσης Ανατολής.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν για τη δημιουργία στην Ελλάδα

υπερσύγχρονων και πρωτοποριακών
studios και υποδομών διεθνών προδια-
γραφών για την προσέλκυση τηλεοπτι-
κών και κινηματογραφικών παραγωγών
από ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος είναι η
ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο
οπτικοακουστικής παραγωγής που, πα-
ράλληλα με τα κίνητρα που έχει θεσπί-
σει το κράτος, θα ενθαρρύνει την αύξη-
ση των σχετικών επενδύσεων και την

εισροή συναλλάγματος. Κεφάλαια θα διατεθούν και σε νεοφυείς
(startups) digital επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις digi-
tal υπηρεσιών που θα ενισχύσουν το ψηφιακό οικοσύστημα της
Ελλάδας και θα δώσουν ώθηση στην αναπτυσσόμενη ψηφιακή
οικονομία. Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις αναμένεται να δημι-
ουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και να αξιοποι-
ήσουν ειδικότητες προηγμένης τεχνολογίας. Η συμφωνία αυτή
συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τον
Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ και θα προσφέρει σημαντικά πολλαπλασιαστι-
κά οφέλη, καταλήγει η ανακοίνωση.

Από την Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου
στις 21.00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τε-
τάρτη και Πέμπτη ο ΑΝΤ1 θα παρουσιά-
ζει, αποκλειστικά για την ελληνική τηλε-
όραση, την πολυσυζητημένη
κωμική/σατιρική σειρά του 2015 «Υπη-
ρέτης του λαού» («Servant of the peo-
ple»), την οποία υπογράφει ως δημι-
ουργός και πρωταγωνιστής ο πρόεδρος
της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε
μια τραγική συγκυρία για τον ίδιο τον
Ζελένσκι, για τη χώρα του αλλά και για
τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορρο-
πίες, ο «Υπηρέτης του λαού» είναι ένα
σημαντικό ντοκουμέντο για την πορεία

του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για πολλούς η
σειρά άνοιξε στον Ζελένσκι τον δρόμο
προς τον προεδρικό θώκο. Μετά την τε-
ράστια επιτυχία της ο ίδιος ανακοίνωσε
την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότη-
τα για την προεδρία στις εκλογές του

2019, τις οποίες και κέρδισε με το κόμ-
μα του, το οποίο ονομάστηκε και αυτό
«Υπηρέτης του λαού».

Τα έσοδα από τις πωλήσεις της σειράς
θα διατεθούν στον Ουκρανικό Ερυθρό
Σταυρό και σε άλλες οργανώσεις της
Ουκρανίας, όπως δήλωσε η εταιρεία
διανομής Eccho Rights. H σειρά είναι
μια κωμωδία που φωτίζει και τις κατα-
στάσεις στην Ουκρανία πριν από την
εκλογή του Ζελένσκι. Ο πρόεδρος που
ενσαρκώνει στη σειρά είναι ένας απλός
άνθρωπος, του οποίου ο ρόλος εξελίσ-
σεται σε έναν ηρωικό και λατρεμένο
ηγέτη.

Το ριάλιτι περιπέτειας από τη μέρα
που βγήκε στον αέρα έχει περάσει
σχεδόν από όλες τις ώρες προβολής,
όμως δεν έχει «πιάσει» σε καμία. Τα
νούμερα τηλεθέασης είναι απογοη-
τευτικά και έτσι ο ANT1 πήρε την

απόφαση να το μετακινήσει ξανά, αυτήν τη φορά βάζοντας
την ώρα προβολής του στη μεταμεσονύχτια ζώνη του Πα-
ρασκευοσαββατοκύριακου. Πλέον το ριάλιτι περιπέτειας
θα προβάλλεται την Παρασκευή στις 23.30 και το Σαββατο-
κύριακο στις 00.15, με τη θέση του να παίρνει ελληνική ται-
νία. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον προηγούμενο προγραμ-
ματισμό η «Φάρμα» έπαιζε στις 21.30 και στις 22.00 αντί-
στοιχα, ενώ πριν από την αλλαγή αυτή ήταν προγραμματι-
σμένη στην prime time ζώνη.

Από την πισίνα και τα χρυσά μετάλ-
λια σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, η
Καρολίνα Πελενδρίτου θα εμφανι-
στεί στον «Σασμό». Η 36χρονη
αθλήτρια από τη Λεμεσό, που στο
παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για
την απώλεια όρασής της, έχει στις…

πλάτες της δεκάδες διακρίσεις, με αποκορύφωμα τα τρία χρυσά
μετάλλια σε Παραολυμπιακούς: ένα ασημένιο και δύο χάλκινα.
Σύντομα πρόκειται να δούμε την Καρολίνα Πελενδρίτου να ει-
σβάλει στη σειρά του Alpha «Σασμός». Η αθλήτρια θα μπει στη
ζωή ενός νέου ζευγαριού, του Μανόλη και της Κλαίρης. Όπως
έχουμε δει, η Κλαίρη είναι τυφλή, έτσι η Καρολίνα Πελενδρίτου
θα έχει κάποιον ρόλο-κλειδί στη ζωή της.

Η «Φάρμα» περνά στο... περιθώριο Xρυσή Παραολυμπιονίκης στον «Σασμό»

Αποχωρεί 
ο CEO της Domino’s

Την αποχώρησή του από τη θέση του CEO της
Domino’s σχεδιάζει ο Ritch Allison, με τα καθή-
κοντά του να αναλαμβάνει ο Chief Operating Of-
ficer της εταιρείας. Ο Russell Weiner, εκτός από
τον ρόλο του ως COO, ήταν επίσης και πρόεδρος
της Domino’s ΗΠΑ και υπηρετεί την εταιρεία
από το 2008, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της
ως Executive VP και Chief Marketing Officer.

Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά τη διάρκεια
της θητείας του οι ετήσιες πωλήσεις λιανικής
αναπτύχθηκαν από τα 3 στα 8 δισ. δολάρια.

Το Onmed.gr ανανεώνεται
To site υγείας Onmed.gr του ομίλου DPG Di-

gital Media ανανεώνει την εμφάνισή του. Έχον-
τας ήδη συμπληρώσει 8 χρόνια παρουσίας στον
χώρο των site υγείας και ευεξίας και με το βλέμ-

μα στραμμέ-
νο στις προ-
κλήσεις της
σ ύ γ χ ρ ο ν η ς
εποχής, το
O n m e d . g r
προχωρά σε
νέα σχεδία-
ση, προτάσ-

σοντας την ανάδειξη του περιεχομένου της αρ-
θρογραφίας σε ένα user friendly περιβάλλον
τόσο στη mobile μορφή του όσο και στο de-
sktop, με τη χρήση dynamic typography, featu-
red illustrations και premium φωτογραφικού
υλικού.

Διάκριση της The
Kompany στα Influencer 
Marketing Awards

Η The Kompany απέσπασε δύο Silver βρα-
βεία στα Influencer Marketing Awards 2022,
που πραγματοποιήθηκαν για 3η χρονιά με μεγά-
λο αριθμό συμμετοχών. Η βράβευση αφορά στις
κατηγορίες «Best Multi - Platform Use for In-
fluencer Marketing» για την καμπάνια «Pando-
ra Me» της εταιρείας Pandora και «Best Covid-
19 Response» για την υπηρεσία Drive-through
Covid-19 Test του Ομίλου της Ευρωκλινικής.
Στην καμπάνια της Pandora το επικοινωνιακό
ζητούμενο ήταν η υποστήριξη του λανσαρίσμα-
τος της «Pandora Me».

Ο Founder & CEO της The Kompany Kώστας
Τσολάκης δήλωσε: «Ευχαριστούμε πολύ τους
συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη που μας
δείχνουν, καθώς και όλους τους συντελεστές
που συνέβαλαν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση
των δύο projects».

Εξαγορά του 30% του ΑΝΤ1 
από Άραβες έναντι 225 εκατ.

Στον ΑΝΤ1 η σειρά που έκανε τον Ζελένσκι πρόεδρο
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Ενοχλημένη δήλωσε η Παναγιώτα
Βλαντή με τις επίμονες ερωτήσεις των
δημοσιογράφων για το πότε θα κάνει
παιδί.

• Άγγελος Διονυσίου: «Έλεγα
ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ και
τελικά, έκανα τρεις γάμους»!

• Εξομολόγηση-σοκ από τον ηθοποιό
Κώστα Αποστολάκη: «Έχω εκμεταλλευ-
τεί γυναίκες, φιλίες, εργοδότες και συνα-
δέλφους. Έχω ζητήσει συγγνώμη».

• Η Χριστίνα Παππά θα γίνει
γιαγιά! Ο γιος της Δημήτρης
και η σύντροφός του Άννα
Μπεζάν περιμένουν παιδί.

• Εννιά κιλά έχασε στο «Survivor» η
αθλήτρια Αθηνά Ευμορφιάδη.

• «Εδώ ο κόσμος χάνεται…».
Οργή στο Twitter για τις φωτο-
γραφίες χλιδής της Ιωάννας
Τούνη από τις διακοπές στο
Ντουμπάι.

• Η Διονυσία Γεωργιάδη αποκάλυψε
πως με τον αδικοχαμένο Πάνο Νάτση
προσπαθούσαν να κάνουν παιδί.

• Παράκληση του Σπύρου
Μπιμπίλα: Ζήτησε το ποσό των
200 ευρώ για κάθε τηλεοπτική
του εμφάνιση, υπέρ του Ταμεί-
ου Αλληλοβοήθειας Ηθοποιών.

• Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος παραδέχτη-
κε πως έχει ανύπαρκτη προσωπική
ζωή: «Έχει μπατάρει το πράγμα»!

• Στο νοσοκομείο ο τραγουδι-
στής Άλεξ Καββαδίας. Το ανα-
κοίνωσε με φωτογραφία του
στο Instagram.

• Σαν χθες, 4 Μαρτίου, έφυγε από τη
ζωή το 2008 η Ελληνίδα θεά Έλενα Να-
θαναήλ.

• Αναγνω-
ρίζετε τον
πιτσιρικά;
Είναι ο
Γιώργος 
Σαμπάνης; 

Π
αραληρούν οι Έλληνες ροκάδες για το
απόλυτο μουσικό υπερθέαμα του καλο-
καιριού! Οι θρυλικοί Scorpions και ο «νο-
νός της ροκ» Alice Cooper θα συναντη-

θούν μαζί στο stage του Ολυμπιακού Σταδίου, την Τε-
τάρτη 6 Ιουλίου, σε ένα concert in concert που αναμέ-
νεται να γράψει «χρυσή» ιστορία.

Οι «Σκορπιοί» ξεκινούν τον Μάρτιο την παγκόσμια
περιοδεία τους «Rock Believer World Tour», εμ-
πνευσμένη από το ολόφρεσκο ομώνυμο άλμπουμ
«Rock Believer», στην ηχογράφηση του οποίου συμ-
μετείχε για πρώτη φορά το new entry του συγκροτή-
ματος, ο ελληνικής καταγωγής ντράμερ Mikkey Dee,
των Motörhead. O Klaus Meine και η παρέα του δεν
ήταν δυνατό να μη συμπεριλάβουν την Αθήνα στον
γύρο του κόσμου! Σε κάθε επίσκεψή τους, απολαμ-
βάνουν την πλήρη αποθέωση από το ένθερμο κοινό
που παραληρεί παθιασμένα με αποθεωτικά χειρο-
κροτήματα, δίνοντας παλμό στα live τους.

Οι «Σκορπιοί»
Το συγκρότημα, ένα από τα μακροβιότερα -και πιο

επιτυχημένα εμπορικά- της rock μουσικής, κλείνει
φέτος πενήντα χρόνια από την κυκλοφορία του πρώ-
του άλμπουμ του! Τα μέλη του κατάφεραν και έμειναν
ενεργά όλα αυτά τα χρόνια, κυκλοφορώντας δεκάδες
άλμπουμ, ενώ οι πωλήσεις των δίσκων τους ανέρ-
χονται σε 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το συγκρότημα
αποσύρθηκε στο στούντιό του στο Ανόβερο και άρχι-
σε να δουλεύει πάνω σε νέα τραγούδια. «Ηχογραφή-
σαμε το άλμπουμ ως συγκρότημα ζωντανά, σε ένα
δωμάτιο, όπως κάναμε τη δεκαετία του ’80 και με βά-
ση το DNA των 'Scorpions'. Ανυπομονούμε να ξεκι-
νήσουμε και επιτέλους να παίξουμε ξανά για τους
θαυμαστές μας», ανέφερε ο frontman του συγκροτή-
ματος.

Ο Mr Poison
Μισό αιώνα στον μουσικό γαλαξία γιορτάζει φέτος

και ο 74χρονος εκκεντρικός «έφηβος» των hard
ακουσμάτων, Alice Cooper. Ο «Mr Poison» με το έντο-
νο smokey eye μακιγιάζ και τα εκρηκτικά live με τις
γκιλοτίνες, τις ηλεκτρικές καρέκλες και τους βόες στη
σκηνή, είναι έτοιμος για ένα ακόμα one man show!

Το τελευταίο του άλμπουμ (2021) έχει τον τίτλο «De-
troit Stories» σαν φόρο τιμής στο Detroit, τη γενέθλια
πόλη του. Την παραγωγή υπογράφει ο Bob Ezrin, ο
οποίος ήταν παραγωγός και του «School’s Out» το 1972.

Στην εκρηκτική συναυλία στο ΟΑΚΑ, με την προπώ-
ληση των εισιτηρίων να έχει ξεκινήσει, ο Alice Cooper
θα παρουσιάσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως
το «Poison», το «Bed of Nails», το «House of Fire», το
«Feed My Frankenstein» και πολλά άλλα από δίσκους
που έγραψαν ιστορία, όπως το θρυλικό «Trash» του
1986 ή το «Billion Dollar Babies» του 1973.

Στην Αθήνα 
Scorpions και Alice
Cooper στις 6 Ιουλίου!



Περήφανος θείος

Καμαρώνει ο θείος Χάρης Ρώμας! Ο δημοφιλής
ηθοποιός απόλαυσε την ανιψιά του Έφη Ρασσιά
για πρώτη φορά στο σανίδι και την αποθέωσε στο
Instagram για το ταλέντο της. «Η υπέροχη ανιψιά
μου (και συνάδελφός μου φυσικά) Έφη Ρασσιά
δίνει ρέστα στην παρθενική της θεατρική εμφάνι-
ση στο “Διάχρονο”. Έχω βαρεθεί να με παίρνουν
τηλέφωνο συνάδελφοι και φίλοι που παρακολού-
θησαν την πρεμιέρα, για να μου εκφράσουν τον
θαυμασμό τους για το κορίτσι μας!», έγραψε με
ενθουσιασμό.

«Είμαι ευγνώμων»

Αγνώριστος ο Βασίλειος Κωστέτσος! Ο διε-
θνούς φήμης Έλληνας σχεδιαστής δημοσίευσε
μια throwback φωτογραφία από το εφηβικό τα-
ξίδι του στη γαλλική πρωτεύουσα, με φόντο τη
βιτρίνα διάσημου οίκου υψηλής ραπτικής. «Σε
ηλικία δεκατεσσάρων χρόνων στο Παρίσι, πο-
ζάροντας στην boutique του Valentino στην Av-
enue Montaigne. Αξέχαστες, όμορφες και
πραγματικά νοσταλγικές εποχές. Είμαι ευγνώ-
μων και τυχερός που τις έζησα. Χάρη στην αγα-
πημένη μας μητέρα, που δίπλα της ζήσαμε ανε-
πανάληπτα εφηβικά χρόνια», αποκάλυψε στον
προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Επιτήδειος έφτιαξε ψεύτικο δια-
δικτυακό λογαριασμό με το όνο-
μα και φωτογραφίες του Χρήστου
Χατζηπαναγιώτη, παριστάνοντας
τον γνωστό ηθοποιό. Το αστείο εί-
ναι πως η δημόσια έκκληση του
πρωταγωνιστή να γίνουν αναφο-
ρές στο Instagram, προκειμένου
να «κατέβει» το fake προφίλ, κι-
νητοποίησε ακόμα και τον… θρα-
σύτατο χάκερ! «Μόλις έκανα sto-
ry, ο απατεώνας άλλαξε φωτο-
γραφία. Προσέξετε όσοι τον ακο-
λουθήσατε», προειδοποίησε ο
τηλεοπτικός «Λυκούργος Νταλα-
ούρας».

Θρασύτατος
απατεώνας

Ο
Ηλίας Μελέτης έγινε 42 χρόνων. Ο πρωταγωνιστής της
επιτυχημένης σειράς «Τα καλύτερά μας χρόνια» είχε
γενέθλια, αλλά την ξεχωριστή αυτή ημέρα, το μυαλό του

ήταν στην εμπόλεμη Ουκρανία: «Όσο κι αν προσπάθησα να βρω
κάτι ελπιδοφόρο, κάτι χαρούμενο, κάτι αισιόδοξο να γράψω για
τα γενέθλιά μου, δεν βρήκα λόγια. Προσπαθώ να καταλάβω
πώς ακριβώς φτάσαμε ως εδώ, το γιατί υπάρχει τέτοια κακία
στον κόσμο, για το τι λύση, άραγε, μπορούμε να βρούμε για να
ζήσουν τα παιδιά μας σε έναν καλύτερο κόσμο που από ό,τι
φαίνεται, γίνεται όλο και χειρότερος από όλες τις απόψεις. Αλ-
λά μάταια. Ίσως είναι η φτιαξιά μας τέτοια, κάποιοι να σκοτώ-
νουν και κάποιοι να σκοτώνονται. Έφτασα 42 χρόνων για να κα-
ταλάβω ότι οτιδήποτε και να συμβεί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Υπομονή, λοιπόν, και χρόνια μου πολλά!».

ΔΔωρεά στον Ερυθρό Σταυρό
Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης πρόσφερε η Δωροθέα
Μερκούρη στον ΕΕΣ για τον λαό της Ουκρανίας. Η ηθοποιός, που
παρουσιάζει live cooking στο Instagram, προέτρεψε τους
followers της να ακολουθήσουν το παράδειγμά της: «Δεν έχει
άλλη μαγειρική και μακαρονάδες στην κουζίνα μου, για την ώρα.
Τα 10 ή 100 ευρώ που θα δώσει ο καθένας μας, θα κάνουν κάτι
μεγάλο, κάπου άλλου».

Συγκίνησε η Κατερίνα Καραβάτου. Η παρου-
σιάστρια δημοσίευσε σειρά οικογενειακών
φωτογραφιών με τους γονείς της που έφυ-
γαν από τη ζωή, σχολιάζοντας με νοσταλγία:
«Βλέπω τους γονείς μου, με πιάνει η καρδιά
μου. Παλιότερα οι άνθρωποι όταν έβγαιναν
φωτογραφίες δεν γελούσαν, ίσως απλώς κά-
πως χαμογελούσαν. Δες μας όμως, είμαστε
ενωμένοι και σε καιρό ειρήνης. Έτσι πρέπει
να είναι οι άνθρωποι: Ενωμένοι σε Ειρήνη».
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Πικρά γενέθλια

«Με πιάνει η καρδιά μου»



Ο
ύπνος είναι μια θεμελιώδης βιολογική
ανάγκη της ζωής, όπως και η τροφή, για
όλες τις ηλικίες. «Ο ύπνος θρέφει τα
παιδιά» έλεγαν οι παλαιότεροι, και αυτό

γιατί οι ευεργετικές ορμόνες της αύξησης παρά-
γονται κατά τη διάρκεια του ύπνου και έτσι προ-
άγεται η ανάπτυξη. Αυτή η θεμελιώδης βιολογική
ανάγκη, όπως και η τροφή, ελέγχεται νευρωνικά
από συγκεκριμένα κέντρα του εγκεφάλου. 

Η καθημερινή ρουτίνα δίνει τα μηνύματα
στον εγκέφαλο ότι τώρα είναι ώρα για ύπνο. Αν
αυτή η ρουτίνα απουσιάζει, όποια μέθοδος
ύπνου και να ακολουθηθεί, είναι σίγουρο ότι
βαθύς, ποιοτικός ύπνος δεν θα επιτευχθεί.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παι-
διατρικής, συνιστάται τα βρέφη να κοιμούνται
στο δωμάτιο των γονιών τους, κοντά στο κρεβά-
τι τους, αλλά σε διαφορετική επιφάνεια, ειδικά
σχεδιασμένη για βρέφη, τουλάχιστον για τους
πρώτους έξι μήνες. 

Ο ύπνος στο δωμάτιο των γονιών, αλλά σε ξε-
χωριστή επιφάνεια, μειώνει τον κίνδυνο ΣΑΒΘ
(Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου) κατά
50%. Πέραν των έξι μηνών, είναι ασφαλές το παι-
δί να μεταβεί στο δωμάτιό του για τον βραδινό
ύπνο. «Για να μπορέσει το μωρό-νήπιο να κοι-
μηθεί, θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες
συνθήκες και να έχει ακολουθηθεί μια συγκε-
κριμένη ρουτίνα. 

Ο χώρος του δωματίου να έχει αεριστεί καλά, η

θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, όπως και η
υγρασία του δωματίου. Θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα συσκότισης του δωματίου. Εάν το

παιδί επιθυμεί χαμηλό φωτισμό, φροντίζουμε το
φωτάκι νυκτός να μην ανήκει στο μπλε φως και να
είναι σε επίπεδο χαμηλότερο από το επίπεδο των
ματιών του», αναφέρει η παιδίατρος δρ Αντωνία
Μουτάφη. 

Το μωρό θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενδε-
δυμένο, ώστε να μη ζεσταίνεται και ιδρώνει. Τα
έντονα χρώματα των τοίχων του δωματίου προ-
καλούν εκνευρισμό και εγρήγορση. Για αυτό να
επιλέγονται πιο απαλοί, γήινοι χρωματισμοί που
προκαλούν ηρεμία. Το κρεβάτι του παιδιού θα
πρέπει να είναι ελεύθερο από λούτρινα ζωάκια
για λόγους ασφαλείας, αλλά και για λόγους πε-
ρισπασμού. Οι γονείς καλό θα είναι να καθορί-
σουν μία συγκεκριμένη ώρα ύπνου. Πριν από
τον ύπνο να σταματούν το έντονο παιχνίδι ή την
έκθεση σε οθόνες, να κάνουν στο παιδί ένα
χλιαρό μπάνιο και στη συνέχεια, κοντά στην ώρα
του ύπνου, να μεταφέρουν το παιδί στο δωμάτιό
του διαβάζοντάς του ένα παραμύθι ή ψιθυρίζον-
τας λόγια αγάπης. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η καθημερινή ρουτίνα δίνει 
τα μηνύματα στον εγκέφαλο 
ότι τώρα είναι ώρα για ύπνο

Βραδινές αφυπνίσεις
Εάν το παιδί ξυπνά κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας και σας ψάχνει, αρχικά αναρωτηθείτε τι
συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και
το παιδί νιώθει αγωνία το βράδυ. 
Ανταποκριθείτε στην ανάγκη του παιδιού,
ανάλογα και με τις δικές σας ανάγκες τη δε-
δομένη στιγμή. Εάν είστε πολύ κουρασμένοι
και δεν μπορείτε με ήρεμο τρόπο να διαχει-
ριστείτε την αφύπνισή του, μπορείτε να κοι-
μηθείτε μαζί του. 
Εάν είστε πιο ξεκούραστοι και ήρεμοι, πη-
γαίνετε στο δωμάτιό του και χωρίς να αλλά-
ξετε τον φωτισμό, μιλήστε ήρεμα και χαμη-
λόφωνα στο παιδί. Εάν νιώθετε ότι πεινάει,
θηλάστε το ή εναλλακτικά προσφέρετέ του
γάλα με μπιμπερό.
Σύμφωνα με τη γιατρό, η τακτική του «ελεγ-
χόμενου κλάματος» θεωρείται παρωχημένη
και επικίνδυνη, καθώς έχει αποδειχθεί ότι
αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι το
παιδί «αποσύρεται συναισθηματικά» και τε-
λικά κοιμάται.

Βοηθήστε το μωρό να κοιμηθεί
Δρ Αντωνία Μουτάφη, παιδίατρος



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)
Σε εσάς τους Κριούς, η σύνοδος του Ήλιου με
τον Δία θα σας δώσει τύχη μέσα από τις επαγ-
γελματικές σας επιλογές. Ίσως, μάλιστα, να
παρουσιαστεί μια ευκαιρία για σπουδές ή με-
τακινήσεις, που θα σας κάνουν να νιώσετε
κυρίαρχοι σε μια κατάσταση.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, η μέρα αυτή είναι αρκε-
τά πολύπλοκη και αυτό γιατί από τη μια η Σελή-
νη σάς κάνει ψυχολογικά ευαίσθητους, από την
άλλη ο Ήλιος, σε σύνοδο με τον Δία, θα σας δώ-
σει καλές προοπτικές στα θέματα που αφορούν
το φιλικό σας περιβάλλον και στα σχέδιά σας
για το μέλλον.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Με νέα, θετική διάθεση θα ξεκινήσει η μέρα
σας και θα έχετε πολλά να κάνετε πάνω στα
επαγγελματικά σας. Είναι μια μέρα ξεχωριστή
και ενδιαφέρουσα, που σίγουρα κάτι καλό θα
σας χαρίσει.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με πολύ έντονη διάθεση ξεκινά η μέρα σας,
εφόσον έχετε να σκεφτείτε τα θετικά μιας
κατάστασης. Θα βρεθείτε πολύ κοντά σε μια
σημαντική συμφωνία ή μια καλή έκβαση σε
νομικά θέματα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς κυρίως του δεύτερου δεκαημέρου,
η τύχη θα έρθει από κάποιες οικονομικές σας
υποθέσεις. Είστε σε μια αρκετά θετική μέρα,
όπου θα έχετε τον παράγοντα «τύχη» να σας
ακολουθεί.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε αρκετά τυχεροί αυτή την περίοδο, ακό-
μη και σε μια έντονη εργασιακή στιγμή, που
καλό είναι να ρίξετε τους τόνους, ώστε να
μην επιβαρύνετε την υγεία σας. Δίας και
Ήλιος απέναντί σας θέλουν να ολοκληρώ-
σουν τις σκέψεις σας για ένα σημαντικό βήμα
στη ζωή σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η καθημερινότητα, η υγεία σας και γενικό-
τερα ο τρόπος που λειτουργείτε μέσα στο
εικοσιτετράωρο θα έχουν τον παράγοντα
«τύχη». Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε μια
σωστή διατροφή, να κόψετε μια κακή συνή-
θεια και γενικότερα να αρχίσετε κάτι που θα
αναβαθμίσει την υγεία σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για τους Σκορπιούς του δεύτερου δεκαη-
μέρου, θα υπάρξουν πολύ καλές συνθή-
κες για να βάλετε τάξη σε μια προσωπική
σας υπόθεση. Ο παράγοντας «τύχη», για
όσους έχετε γεννηθεί 6, 7, 8 Νοεμβρίου,
θα είναι έντονος σήμερα και θα σας δο-
θούν ευκαιρίες που θα έρθουν ουρανοκα-
τέβατες.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οικογενειακές υποθέσεις θα έχουν μια νότα
χαράς και ίσως να αποφασίσετε να κάνετε
μια μετακίνηση, ώστε να βρεθείτε κοντά σε
αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε σε μια πολύ καλή μέρα για να επικοι-
νωνήσετε, να κάνετε κάποια πράγματα που
θα σας φέρουν πιο κοντά με πρόσωπα που
αποτελούν το περιβάλλον σας. Ίσως μια μι-
κρή μετακίνηση, ή μια απλή έξοδος, να σας
δώσει μια νότα αισιοδοξίας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια εξαιρετική μέρα σε θέματα οικονομικά.
Ίσως, μάλιστα, να κάνετε μια αγορά που θα
έχει συναισθηματική προέκταση και αυτό να
σας δώσει επιπλέον ικανοποίηση. Για τους
γεννημένους 3 Φεβρουαρίου, τα πράγματα
είναι αρκετά θετικά, ύστερα από μια στρεσο-
γόνα περίοδο που πέρασε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια ξεχωριστή μέρα για όλους σας, αλλά
κυρίως για όσους έχουν σήμερα γενέ-
θλια. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες να
ανανεωθείτε και να πάρετε αποφάσεις
που αφορούν το μέλλον σας και ένα ση-
μαντικό για εσάς πρόσωπο.
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HΣελήνη προχωρά στο ζώδιο του Κριού και
δημιουργεί έντονες συμπεριφορές, αλλά δείχνει
επίσης ότι τα παρορμητικά ζώδια, Κριός, Ζυγός,
Καρκίνος και Αιγόκερως, θα έχουν

συναισθηματικά ξεσπάσματα. Σήμερα, η πιο σημαντική
πλανητική όψη που θα συμβεί, είναι εκείνη του Ήλιου
με τον Δία, σε απόλυτη σύνοδο. Μια όψη που γίνεται
μία φορά τον χρόνο και δίνει τύχη, ανάλογα με το
ζώδιο στο οποίο βρίσκεται και τον τομέα του
προσωπικού μας ωροσκοπίου. Ο παράγοντας «τύχη» θα
έρθει και όταν μας επηρεάζει, καλό είναι να την
εκμεταλλευόμαστε.



Σ
τη δημοκρατία είναι δεδομένο ότι πρέ-
πει να λειτουργούν οι θεσμοί. Και τα
προβλεπόμενα από το Σύνταγμα θε-
σμικά όργανα πρέπει να λαμβάνουν τις

αποφάσεις.
Είτε έχουμε πολιτική, είτε οικονομική, είτε

εθνική κρίση.
Κανείς, επί παραδείγματι, δεν μπορεί να κη-

ρύξει επιστράτευση εκτός από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Την επιστράτευση δεν μπορεί να
την προκηρύξει κανένα άτυπο όργανο, όπως το
Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Είναι σα-
φές και κατανοητό.

Όπως επίσης είναι κατανοητό ότι σε περί-
πτωση που η χώρα μας δεχθεί επίθεση, κανέ-
νας πρωθυπουργός δεν πρόκειται να διαβου-
λευθεί με τους λοιπούς πολιτικούς αρχηγούς
για το αν πρέπει να απαντήσει στην επίθεση ή
να κηρύξει επιστράτευση. Ο χρόνος έχει τη δι-
κή του πολύτιμη σημασία σε αυτές τις περι-
πτώσεις.

Ωστόσο, επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
οι δημοκρατίες λειτουργούν καλύτερα, όταν
πριν φτάσουμε σε τέτοιου είδους έκτακτες κα-
ταστάσεις κυριαρχεί ο διάλογος, έστω και αν
αυτός δεν είναι θεσμοθετημένος.

Κανείς δεν αμφισβητεί αυτό που είπε ο πρω-
θυπουργός στη συνέντευξή του στον Alpha ότι
αποφάσεις όπως η βοήθεια στην Ουκρανία -για
την αποστολή της οποίας έπραξε ορθότατα- εί-
ναι αποφάσεις σε επίπεδο πρωθυπουργού.
Φυσικά και είναι δική του αποκλειστικά ευθύ-

νη, όσα Συμβούλια Πολιτικών Αρχηγών και να
είχαν προηγηθεί. Και είναι συνταγματικά απο-
δεκτή η δήλωσή του ότι δεν διαβουλεύεται για
να πάρει τις αποφάσεις αυτές ούτε ζητεί τη
σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης.

Η αποφασιστικότητά του δείχνει έναν άν-
θρωπο που έχει επίγνωση του ρόλου του και
των ευθυνών που έχει αναλάβει απέναντι στον
λαό και στην ιστορία.

Παρά ταύτα, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι οι
δημοκρατίες λειτουργούν καλύτερα όταν σε
μείζονος σημασίας ζητήματα υπάρχουν δίαυ-
λοι ανοικτοί και γίνεται -έστω και άτυπα- διά-
λογος.

Τα ανθρώπινα μυαλά δεν κινούνται όλα με
την ίδια λογική και προς την ίδια κατεύθυνση.
Για αυτό, από τη μέρα που γεννήθηκε η δημο-
κρατία σε αυτόν τον τόπο, ως κύριο συστατικό
της είχε τον διάλογο. Κάτι που και ο ίδιος ο κ.
Μητσοτάκης έκανε και κάνει στη Βουλή, όχι
γιατί του το επιβάλλει κάποιος νόμος αλλά γιατί
ο ίδιος πιστεύει ότι μέσω του διαλόγου στη
Βουλή ενημερώνεται ο ελληνικός λαός.

Θα συμφωνήσουμε επίσης με τη θέση του ότι
έτσι που γίνεται ο διάλογος στα Συμβούλια Πο-
λιτικών Αρχηγών -σε όσα έχουν γίνει μέχρι σή-
μερα, πλην ίσως εκείνων για το Σκοπιανό το
1992- δεν ωφελούν. Θα επισημάνουμε, όμως,
ότι τους όρους και τις συνθήκες διαλόγου δεν
θα τους επιβάλει ο κ. Βαρουφάκης, αλλά η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και δευτερευόν-
τως ο πρωθυπουργός.

Η ΝΔ δικαίως, ίσως, θέτει το ερώτημα: «Τι
αλήθεια θα μπορούσε να προκύψει διαφορετι-
κό πίσω από τις κλειστές πόρτες που δεν θα
μπορούσε να ειπωθεί ανοιχτά στη Βουλή; Θα
υποστήριζαν διαφορετικές θέσεις; Υπάρχει κά-
ποιος που θεωρεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει
διαφορετικό αποτέλεσμα;».

Μα, εδώ ακριβώς βρίσκεται το «κλειδί» σε
μια τέτοια διαδικασία. Όταν οι πολιτικοί αρχη-
γοί κλείνονται σε ένα δωμάτιο με τον/την αρχη-
γό του κράτους, τότε επιβάλλεται να μιλάνε έξω
από τα δόντια και να υπερβαίνουν τις κομματι-
κές δεσμεύσεις τους. Και όσοι δεν τολμούν να
το κάνουν, ο προσκαλών Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας να τους καθιστά σαφές ότι δεν έχουν
δικαίωμα να μην το κάνουν. Έτσι θα ακουστούν
χρήσιμα πράγματα και έτσι υπάρχει μία ισχνή,
έστω, ελπίδα να μεταδώσουν οι πολιτικοί αρχη-
γοί μήνυμα αρραγούς μετώπου σε αυτές τις
πρωτόγνωρα κρίσιμες στιγμές.

Η κρίση στην Ουκρανία αλλάζει τα πάντα,
όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Άρα, χρει-
άζονται μεγάλη ωριμότητα, τεράστια αίσθηση
ευθύνης και ειλικρίνεια. Έτσι μόνο θα μπορού-
σε να επιτευχθεί σύνθεση απόψεων. Έτσι μόνο
το πολιτικό προσωπικό της χώρας θα στείλει το
μήνυμα στους ανησυχούντες πολίτες της χώ-
ρας ότι σε συνθήκες ιστορικά τόσο δύσκολες,
το εθνικό συμφέρον βάζει στο περιθώριο κομ-
ματικά συμφέροντα, εκλογικές και προσωπι-
κές στρατηγικές. Τέτοιες ώρες, αυτό χρειάζον-
ται οι πολίτες. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Ο διάλογος ποτέ δεν βλάπτει τη 
δημοκρατία και τα εθνικά συμφέροντα

Η κρίση στην
Ουκρανία αλλάζει
τα πάντα, όπως τα
γνωρίζαμε μέχρι
σήμερα. Άρα,
χρειάζονται
μεγάλη
ωριμότητα,
τεράστια αίσθηση
ευθύνης και
ειλικρίνεια


