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Κ
ακά τα ψέματα, η ελληνική κοινωνία
έχει το ένα μάτι της στραμμένο στην
εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων
στην Ουκρανία, βλέποντας με θλίψη το

δράμα των αμάχων και την ισοπέδωση ολόκληρων
πόλεων, και το άλλο στα καθ’ ημάς, στο ράλι των τι-
μών στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη βενζίνη, τα τρόφιμα,
τους καφέδες, τα σουβλάκια, το ψωμί... Ασύγκριτα
σε «κλίμακα» πόνου τα δύο μεγέθη, συγκρίσιμα
ωστόσο σε ό,τι αφορά την απόγνωση, αφού στην πε-
ρίπτωσή μας η ακρίβεια ήρθε να τσακίσει κάθε ελ-
πιδοφόρο μήνυμα, κάθε προσδοκία «είσπραξης»
για τις θυσίες των προηγούμενων ετών.

Οι καιροί είναι δύσκολοι, δεν υπάρχει καμία αμ-
φιβολία για αυτό, όπως δύσκολη προοιωνίζεται και
η επόμενη μέρα. Ακόμη και αύριο να έρθει στα...
συγκαλά του ο Πούτιν και να σταματήσουν οι ρωσι-

κοί βομβαρδισμοί, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας
χρόνος για να επανέλθει -μια σχετική- σταθερότητα
στη διεθνή οικονομία και να αποκατασταθούν οι ση-
μερινές «ζημιές» από την εκτόξευση του φυσικού
αερίου και του πετρελαίου αλλά και για να κατέβουν
από τα... ύψη σιτηρά και δημητριακά. Παράλληλα,
θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να αποκατασταθεί
και η τάξη στο εμπόριο με «κλειστές» κάποιες αγο-
ρές για τα ελληνικά προϊόντα και με αναζήτηση άλ-
λων για να διοχετευθούν αυτά. Και υπάρχει και η
αγωνία για τον τουρισμό, την ώρα που όλες οι ενδεί-
ξεις έδειχναν ότι το ’22 θα μπορούσε να έκλεινε με
ένα νέο ρεκόρ σε κίνηση και έσοδα από τη «βαριά
βιομηχανία» της χώρας.

Με αυξήσεις λοιπόν που αγγίζουν το 100% στα
καύσιμα, το 60% σε σιτηρά και νωπά προϊόντα και το
50% σε παράγωγα τρόφιμα θα πρέπει να πορευτεί η

κοινωνία, την ώρα που η κυβέρνηση, όπως και κάθε
άλλη στον πλανήτη, προσπαθεί να βγάλει λαγούς
από το καπέλο. Με επίδομα κίνησης, με μείωση φό-
ρων, όπου υπάρχουν δυνατότητα και «χαλαρότητα»,
με μετακινήσεις δισ. από τον έναν λογαριασμό της
γενικής κυβέρνησης στον άλλον, με προσθαφαιρέ-
σεις δικαιούχων και περιθωρίου επιδότησης.

Το ελάχιστο από την πλευρά της ελληνικής κοινω-
νίας, της καθεμιάς και του καθενός από εμάς ξεχωρι-
στά, είναι να κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού την κοι-
νωνική συνοχή, την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη
μας. «Πεδίο δόξης λαμπρό» για κάθε επιχείρηση, από
το λιανεμπόριο και την εστίαση μέχρι τα… βουλκανι-
ζατέρ, να μην περάσουμε, στο όνομα της μετακύλισης
της αύξησης του κόστους, όλα τα «σπασμένα» στους
καταναλωτές, δηλαδή σε όλους μας.

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ:
Γιάννης Αρμουτίδης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος,
Έλλη Τριανταφύλλου,
Γιάννης Παργινός, 
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης, 
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου,  Κώστας Παππάς,
Δημήτρης Δημακόπουλος, Γιώργος Λαιμός,
Σωτήρης Σταθόπουλος, Σωτήρης Πίκουλας,
Σοφία Σπίγγου, Ρεγγίνα Σαβούρδου, 
Δήμητρα Δάρδα,
Άλκης Φιτσόπουλος, 
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Όλοι μας υπεύθυνοι για την κοινωνική συνοχή

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΤΡΙΤΗ 15 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ2



ΤΡΙΤΗ 15 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Σ
ε ένα άτυπο μορατόριουμ, ώστε
να χαμηλώσουν οι τόνοι και να
μετριαστεί η ένταση σε Αιγαίο και
Ανατολική Μεσόγειο, συμφώνη-

σαν προχθές με θέα τον Βόσπορο ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν, σε
μια προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ένα…
restart στις σχέσεις των δύο χωρών, που τα
τελευταία χρόνια δηλητηριάστηκαν από την
έντονη τουρκική επιθετικότητα. 

«Πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια για τη
βελτίωση των σχέσεών μας και κυρίως για
να συνεργαστούμε στα μεγάλα ζητήματα
στα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε
τεράστιες προκλήσεις. Είναι πιο σημαντικό
να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν
και λιγότερο σε αυτά που μας χωρίζουν»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρω-
θυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο,
αμέσως μετά το τετ α τετ με τον Τούρκο
πρόεδρο. Ταυτόχρονα κυβερνητική πηγή
σημείωνε με νόημα πως οι δύο χώρες συ-
νομίλησαν για πρώτη φορά ύστερα από πο-
λύ καιρό ως σύμμαχοι που αντιμετωπίζουν
κοινές προκλήσεις. 

Μισογεμάτο φαίνεται πως προτιμά να
βλέπει το ποτήρι και η Άγκυρα, καθώς σε
ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για
το προχθεσινό ραντεβού τονίστηκε μεταξύ
άλλων ότι «οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επί-
σης να βελτιώσουν τις διμερείς σχέσεις και
να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους
επικοινωνίας, παρά τις διαρροές μεταξύ
των δύο χωρών», με την επισήμανση πως
θα πρέπει να επιταχυνθούν τα βήματα,
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 10 δισ. δο-
λαρίων, σε ό,τι αφορά τον όγκο του διμε-
ρούς εμπορίου, κορωνίδα της λεγόμενης
θετικής ατζέντας ανάμεσα σε Ελλάδα και
Τουρκία.

Η… μπάλα στην Τουρκία 
Στην Αθήνα δεν επικρατεί υπεραισιοδο-

ξία, καθώς, όπως σημειώνουν αρμόδιες
πηγές, το θετικό αποτύπωμα της προχθεσι-

νής συνάντησης μένει να επιβεβαιωθεί επί
του πεδίου και εν προκειμένω από τη βού-
ληση της Τουρκίας να κάνει πράξη τα περί
αποκλιμάκωσης της έντασης. Ούτως ή άλ-
λως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε
τις πάγιες ελληνικές θέσεις και το ίδιο
έπραξε από την πλευρά του και ο Τούρκος
πρόεδρος, χωρίς, πάντως, την ίδια οξύτητα
που χαρακτήριζε την τουρκική ρητορική
τους τελευταίους πολλούς μήνες.

Πάντως και σε επιβεβαίωση των προ-
σπαθειών προσέγγισης, Μητσοτάκης και
Ερντογάν συμφώνησαν στην επανάληψη
του γύρου των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης τον επόμενο μήνα στην τουρκική
πρωτεύουσα και εφόσον δεν παρατηρηθεί
κάποια ανεπιθύμητη κλιμάκωση στην
πραγματοποίηση του σε εκκρεμότητα για
πολλά χρόνια 5ου Ανωτάτου Συμβουλίου
Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες το

προσεχές φθινόπωρο. Καλά πληροφορη-
μένες πηγές μεταδίδουν στην «Poli-
tical» πως στο τραπέζι των δύο ηγετών έπε-
σαν προχθές και διάφορες άλλες ιδέες,
ώστε να εμπεδωθεί το καλό κλίμα ανάμεσα
σε Ελλάδα και Τουρκία, ωστόσο, δεν υπάρ-
χει κάτι οριστικό. Επιπλέον, δεν αποκλεί-
εται Μητσοτάκης και Ερντογάν να βρεθούν
και τον προσεχή Ιούλιο, καθώς η Αθήνα πι-
θανώς να φιλοξενήσει τη Διάσκεψη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο επιταχυντής «Ουκρανία» 
Στην Αθήνα υπάρχει εδραία η πεποίθηση

πως οι εξελίξεις στην Ουκρανία έπεισαν
τον Ταγίπ Ερντογάν να… αλλάξει ρότα και
να επιδιώξει επαναπροσέγγιση με χώρες
τις οποίες προκάλεσε ανοιχτά τους προ-
ηγούμενους μήνες, καθώς, όπως σημει-
ώνεται, η σφοδρή όσο και συντεταγμένη
εναντίωση της Δύσης στον Βλαντίμιρ Πού-
τιν καταδεικνύει πως ο αναθεωρητισμός εί-
ναι απολύτως καταδικαστέος σε διεθνές
επίπεδο. Κυβερνητικές πηγές σημείωναν
τις προηγούμενες ώρες πως κατά το δίωρο
τετ α τετ των δύο ανδρών τα ενεργειακά της
Ανατολικής Μεσογείου εθίγησαν ακροθι-
γώς, ωστόσο, είναι βέβαιο πως, στο πλαίσιο
της ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώ-
πης από τη Ρωσία, Ελλάδα και Τουρκία θα
έχουν αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς η Ανα-
τολική Μεσόγειος προκρίνεται ως μια
εναλλακτική πηγή εφοδιασμού.

mourelatos.sp@gmail.com 

Toυ
Σπύρου 
Μουρελάτου

Επιχείρηση 
«ήρεμα νερά»

Μητσοτάκης και Ερντογάν
συνομίλησαν για πρώτη φορά

ύστερα από πολύ καιρό ως
σύμμαχοι που αντιμετωπίζουν

κοινές προκλήσεις
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Σ
την τελική ευθεία μπαίνουν οι συζη-
τήσεις στο οικονομικό επιτελείο για
τα μέτρα στήριξης στους οικονομικά
ασθενέστερους, προκειμένου να

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις
στα καύσιμα και τα προϊόντα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, την Τετάρτη ή το αργότερο την
Πέμπτη οι συναρμόδιοι υπουργοί θα ανακοι-
νώσουν μια σειρά από επιδόματα, τα οποία
δεν θα είναι οριζόντια και θα στοχεύουν
όσους πραγματικά τα έχουν περισσότερο
ανάγκη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής ελάχιστα στοιχεία
έχουν διαρρεύσει για το τι ακριβώς θα περι-
λαμβάνεται στο πακέτο των μέτρων αλλά και
τον αριθμό των δικαιούχων. Μεγάλο ζητού-
μενο είναι το ακριβές ποσό των εσόδων που
υπήρξαν τους πρώτους μήνες του 2022, κα-
θώς αυτό θα αποτελέσει καθοριστικό παρά-
γοντα για το ύψος των επιδομάτων.

«Καίνε» καύσιμα, ρεύμα, αέριο
Ένα από τα σχέδια που εξετάζονται σοβα-

ρά στο υπουργείο Οικονομικών και το Μαξί-
μου είναι να δοθεί ένα επίδομα κίνησης, με
εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου να με-
τριαστούν οι επιπτώσεις από το ράλι ανόδου
στις τιμές των καυσίμων. «Εκείνο που μπορώ
να σας πω είναι ότι θα αντιμετωπίζουμε τις
συνέπειες της ακρίβειας παντού. Άρα, και το
κομμάτι των καυσίμων δεν θα μείνει εκτός
από τα μέτρα αντιμετώπισης», είπε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου,
αποφεύγοντας να ανοίξει τα χαρτιά του.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να ακολουθη-
θεί η πεπατημένη του πετρελαίου θέρμαν-
σης. Οι δικαιούχοι θα μπαίνουν μέσω taxis
στην ειδική πλατφόρμα, θα καταθέτουν τα δι-
καιολογητικά και θα εισπράττουν μέρος του
ποσού που πλήρωσαν. Πρόκειται για μια κί-
νηση με την οποία ουσιαστικά θα επιστρέ-
φονται σχετικά άμεσα τα χρήματα στις τσέ-
πες των πολιτών. Τα ερωτήματα πλέον που τί-
θενται στην περίπτωση που ισχύσει το συγ-
κεκριμένο μέτρο είναι το ποσοστό που θα
επιστρέφεται, όπως και το ποιος θα είναι ο
πήχης που θα μπει στο ετήσιο εισόδημα.

Παράλληλα αναμένεται για τον Μάρτιο να
είναι αυξημένες οι επιδοτήσεις στους λογα-

ριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του
φυσικού αερίου, και πιθανότατα θα κυμαν-
θούν από 50 έως 60 ευρώ, ενώ για τον Φε-
βρουάριο η τιμή θα παραμείνει στα 40 ευρώ.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση
θα συνεχίσει να επιδοτεί τους λογαριασμούς
της ενέργειας όπως πράττει μέχρι σήμερα.
Επίσης, δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα το ποσό
για την «επιταγή της ακρίβειας», όπως την εί-
χε χαρακτηρίσει ο πρωθυπουργός, καθώς
σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες
μπορεί να είναι από 250 έως 300 ευρώ. Κυ-
βερνητικά στελέχη εξηγούσαν στην «Politi-
cal» πως τα ποσά που είχαν δει αρχικά το
φως της δημοσιότητας για το έκτακτο επίδο-

μα ίσχυαν πριν υπάρξει το ζήτημα με την
εκρηκτική αύξηση των καυσίμων. 

Μείωση ΦΠΑ στα είδη διαβίωσης
Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο βρίσκε-

ται στο τραπέζι των συζητήσεων αλλά δεν
συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς
θα είναι μια οριζόντια παρέμβαση. Ωστόσο
δεν αποκλείεται να γίνει σε στοχευμένα προ-
ϊόντα όπως, πχ, το ψωμί και το αλεύρι, ώστε
οι απώλειες για τον κρατικό προϋπολογισμό
να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Ζητού-
μενο για την κυβέρνηση, όπως έχει πει ο
πρωθυπουργός, είναι η στήριξη των ευάλω-
των νοικοκυριών να μη θέσει σε κίνδυνο

τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας.
Στον κατάλογο των δικαιούχων θα περιλαμ-
βάνονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, όσοι λαμ-
βάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, οι
δικαιούχοι των αναπηρικών επιδομάτων κ.ά.

«Κλειδώνει» το επίδομα κίνησης 

Εντός των ημερών τα 
στοχευμένα μέτρα στήριξης
για ευάλωτα νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις

Με ήπια συμπτώματα Covid ο πρωθυπουργός
Από το σπίτι του εργάζεται ο πρωθυπουργός που βρέ-
θηκε χθες θετικός στον κορονοϊό. Σύμφωνα με
πληροφορίες, μέχρι στιγμής τα συμπτώματα είναι
ήπια και ενδεικτικό της καλής του κατάστασης
είναι πως χθες το απόγευμα ενημέρωσε τηλεφω-
νικά τους πολιτικούς αρχηγούς για τα αποτελέ-
σματα που είχε η συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερν-
τογάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι τριπλά
εμβολιασμένος, πιθανότερα κόλλησε τη νόσο στην
πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στις Βερσαλλίες. Σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός υποβλήθηκε σε τεστ
PCR το Σάββατο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, προκειμέ-
νου να μεταβεί στην Τουρκία, το οποίο βγήκε αρνητικό. Ωστό-

σο στο χθεσινό rapid test που υποβλήθηκε βγήκε
θετικός. «Θα απομονωθώ στο σπίτι μου και θα

εργαστώ από εκεί. Θέλω να θυμάστε ότι ο τρι-
πλός εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη δυ-
νατή ασφάλεια από τη σοβαρή νόσηση. Είμαι
σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ σύν-

τομα θα είμαι πάλι στο γραφείο», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήδη

έχουν ενημερωθεί τόσο ο Ταγίπ Ερντογάν όσο και ο
Οικουμενικός Πατριάρχης με τους οποίους συναντήθη-

κε ο πρωθυπουργός στην Κωνσταντινούπολη. Αξίζει να ση-
μειωθεί πως τόσο ο κ. Βαρθολομαίος όσο και ο Τούρκος πρό-
εδρος είχαν νοσήσει στο πρόσφατο παρελθόν.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Μ
πορεί η χώρα μας να διαθέτει ικα-
νές ποσότητες φρούτων, λαχανι-
κών και σιτηρών, που επαρκούν σε
μεγάλο βαθμό για την κάλυψη των

καταναλωτικών μας αναγκών, όμως τα πράγμα-
τα δεν είναι τόσο απλά τη συγκεκριμένη χρονι-
κή στιγμή που το κόστος παραγωγής έχει εκτι-
ναχθεί. H «Political» επικοινώνησε με παρά-
γοντες της αγοράς και αυτό που μας μετέφεραν
είναι ότι το κλείσιμο των αγορών της Ουκρα-
νίας, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας μπορεί
να οδηγήσει σε έλλειψη βασικών αγαθών, αφού
η ανισορροπία που δημιουργείται στις ελληνι-
κές εξαγωγές και εισαγωγές θα είναι πολύ με-
γάλη. Όσον αφορά τα σιτηρά, όλα δείχνουν ότι
δεν θα αντιμετωπίσουμε θέμα επάρκειας, αφού
το 30% των εισαγωγών μας μπορεί να γίνει από
άλλες αγορές, όπως η Γαλλία και ο Καναδάς,
όμως η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω
των δυσθεώρητων τιμών στο αγροτικό πετρέ-
λαιο και τα λιπάσματα θα ζημιώσει τους παρα-
γωγούς, αν το σιτάρι δεν «δει» τιμές κοντά στα
50 λεπτά το κιλό (σκληρό σιτάρι).

Δυσοίωνες εκτιμήσεις 
Πολύ πιο δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις για

τα φρούτα και λαχανικά, αφού με την έναρξη
του πολέμου τρεις βασικές αγορές στις οποίες
εξήγαμε περίπου 150.000 τόνους έκλεισαν. Ο
λόγος για την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη
Ρωσία. Στην περίπτωση αυτή, όπως εξηγεί
στην «Political» o ειδικός σύμβουλος του Συν-
δέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής-
Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών
Incofruit - Hellas, Γιώργος Πολυχρονάκης, το
εμπόριο διαταράσσεται, αφού η εύρεση νέων
αγορών για τη διοχέτευση αυτών των νωπών
προϊόντων δεν μπορεί να γίνει με το πάτημα
ενός κουμπιού.

Επιπλέον, νέες αγορές θα ψάξουν και όλες
οι υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες, με απο-
τέλεσμα οι τιμές παραγωγού να πιεστούν ση-
μαντικά, κάτι που ο Έλληνας αγρότης δεν μπο-
ρεί να αντέξει τη δεδομένη στιγμή λόγω της
αλματώδους αύξησης στο κόστος παραγωγής.
Η συγκυρία αυτή μπορεί -σύμφωνα με τον κ.
Πολυχρονάκη- να οδηγήσει σε αδυναμία συγ-
κομιδής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν
φρούτα και λαχανικά στην ελληνική αγορά.
Την εικόνα για τον κλάδο των σιτηρών (σκλη-
ρού και μαλακού σίτου) περιέγραψε στην «Po-
litical» ο κ. Χρήστος Τσιχήτας, παραγωγός και

πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Αυτήν τη στιγμή με
τον πόλεμο στην Ουκρανία η χώρα μας δεν έχει
πολλά αποθέματα σιτηρών, αλλά φέτος έχουν
καλλιεργηθεί αρκετά στρέμματα και ίσως λίγο
περισσότερα σε σχέση με πέρσι. Αυτό σημαίνει
ότι έλλειψη προϊόντος δεν θα υπάρξει στη χώρα
μας, αφού από το καλοκαίρι θα γεμίσουν οι απο-
θήκες. Ωστόσο το πρόβλημα είναι οι τιμές παρα-
γωγού, που λόγω της τεράστιας αύξησης του κό-
στους παραγωγής (λόγω αύξησης στις τιμές του
πετρελαίου και των λιπασμάτων) θα πρέπει να
είναι ανάλογες (35-40 λεπτά το κιλό στο μαλακό
και 40-50 λεπτά στο σκληρό σιτάρι). Από την Ου-
κρανία και τη Ρωσία η χώρα μας εισάγει παρα-
δοσιακά 30% των αναγκών της, όμως και αυτό
δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα, αφού μπορούμε να
στραφούμε σε άλλες αγορές τις περιόδους που
δεν επαρκούν τα ελληνικά σιτηρά. Χώρες όπως
η Γαλλία και ο Καναδάς». Και πρόσθεσε: «Να
σημειωθεί επίσης ότι το σκληρό σιτάρι προορί-
ζεται για την παρασκευή ζυμαρικών και αρτο-
σκευασμάτων και η επάρκειά μας είναι μεγάλη,
τόσο που μας επιτρέπει να κάνουμε εξαγωγές,
ενώ το μαλακό σιτάρι που είναι λιγότερο και ει-
σάγουμε προορίζεται για τις αλευροβιομηχα-
νίες, τους φούρνους για ψωμί κ.λπ.».

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Μούσιος,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλά-
δος, ανέφερε στην «Political» πως, καθώς οι
διεθνείς τιμές σε σιτάρι και καλαμπόκι κατα-
γράφουν αύξηση, είναι αναπόφευκτες οι ανα-
τιμήσεις στο ψωμί. 

«Έχουμε σημαντικές αυξήσεις όχι μόνο στο
σιτάρι και στο καλαμπόκι, αλλά και στην ενέρ-
γεια, στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο και στο πε-
τρέλαιο. Εκτιμώ ότι όλοι οι αρτοποιοί θα κά-
νουν μια μεγάλη προσπάθεια να απορροφή-
σουν την αύξηση του κόστους, όπως έκαναν
και όλο το προηγούμενο διάστημα», επεσή-
μανε, προσθέτοντας πως οι τιμές των προϊόν-
των άρτου έχουν ήδη πάρει μια αύξηση 8%-
10%, ενώ αναμένεται και συνέχεια. Ο κ. Μού-
σιος επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν ανατιμή-
σεις: «Περιμένουμε να δούμε σε τι τιμές θα
παραλάβουμε, για να δούμε πόσο μπορούμε
να απορροφήσουμε και πόση αύξηση θα πά-
ρει το ψωμί».

Το ντόμινο με σιτηρά και 
λαχανικά που φέρνει ελλείψεις
- Τι λένε στην «Political» 
παράγοντες της αγοράς

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ε Π Ι Σ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ H Κ Ρ I Σ Η

Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα; 

Γιώργος Πολυχρονάκης,
ειδικός σύμβουλος του
Συνδέσμου Ελληνικών
Επιχειρήσεων Εξαγωγής-
Διακίνησης Φρούτων,
Λαχανικών και Χυμών
Incofruit-Hellas

Χρήστος Τσιχήτας,
παραγωγός και πρόεδρος
της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών
Θεσσαλονίκης

Μιχάλης Μούσιος, 
πρόεδρος Ομοσπονδίας
Αρτοποιών Ελλάδος
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ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: «Θετικό πρόσημο» για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Με θετικό πρόσημο αντιμετώπισαν στη Χαριλάου Τρικούπη

τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρ-
κίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν διατήρησαν τις επιφυλά-
ξεις τους. «Θεωρούμε θετικό το όποιο βήμα συμβάλλει στη
σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στην απο-
κλιμάκωση των εντάσεων της προηγούμενης περιόδου»,
ήταν το πρώτο σχόλιο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ συμπληρώνοντας
στο ίδιο ύφος πως «τα βήματα οικοδόμησης αξιόπιστου δια-
λόγου έχουν ως προϋπόθεση να εγκαταλείψει ο κ. Ερντογάν
παράνομες και παράλογες θεωρίες όπως αυτή της “Γαλάζιας
Πατρίδας” ή της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών μας».

Με αφορμή δε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ηγεσία

του Κινήματος στέλνει το δικό της μήνυμα προς τη γείτονα
επισημαίνοντας ότι «οι αυτοκρατορικές αναθεωρητικές από-
ψεις ηγετών όπως του κ. Πούτιν πρέπει να μπουν στο στόχα-
στρο της διεθνούς κοινότητας. Ο σεβασμός της εθνικής κυ-
ριαρχίας και του διεθνούς δικαίου είναι μονόδρομος για την
ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα μεταξύ των λαών».

Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε κύκλο επαφών με
τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να τους ενημερώσει
για το περιεχόμενο της συνάντησής του με τον Ταγίπ Ερντο-
γάν. Η τηλεφωνική συνομιλία του πρωθυπουργού με τον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Ο κ. Μη-
τσοτάκης ενημέρωσε αναλυτικά τον κ. Ανδρουλάκη για τη συ-

ζήτηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο στην Κωνσταντινού-
πολη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έθεσε το θέμα της
τουρκικής προκλητικότητας και σημείωσε ότι είναι θετικό σε
αυτήν τη συγκυρία να υπάρχουν δίαυλοι συνεννόησης και
αποκλιμάκωσης, χωρίς όμως να δίνεται περιθώριο στην
Τουρκία να συνεχίζει το γαϊτανάκι των προκλήσεων. Ο κ. Αν-
δρουλάκης έβαλε τη διάσταση ότι σε αυτήν τη συγκυρία πρέ-
πει να υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα θέματα
της ενεργειακής ασφάλειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πα-
ρέλειψε να ευχηθεί περαστικά στον πρωθυπουργό, ο οποίος
διαγνώστηκε χθες θετικός στον κορονοϊό.

ΑΝΤ.ΑΝΤ.

Βορίδης: Θεσμικές εγγυήσεις για τους προστατευόμενους μάρτυρες
Κανονικά θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία που προ-
βλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των προστατευόμενων
μαρτύρων, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης μιλώντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης της Βουλής.
Απαντώντας στον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, ο
οποίος μίλησε «για αντιδράσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο από την κυ-
βερνητική συνιστώσα του ΛΑΟΣ στην κοινοτική οδηγία», ο κ. Βορίδης επε-
σήμανε ότι υπάρχει ανάγκη για ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην επαναλη-
φθούν φαινόμενα όπως αυτά που συνδέονται με τη σκευωρία που έστησε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ για να ενοχοποιήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. «Αναζητούμε τη βάση

για να βάλουμε θεσμικές εγγυήσεις ώστε οι προστατευόμενοι μάρτυρες να
είναι υπεύθυνοι για αυτά που καταθέτουν», τόνισε ο υπουργός, σημει-

ώνοντας ότι δεν γίνεται να μην ελέγχεται η τυχόν ψευδορκία από την
πλευρά του προστατευόμενου μάρτυρα.
Κατά τα λοιπά, ο κ. Βορίδης απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών της
αντιπολίτευσης ανέφερε ότι παραμένει στον προγραμματισμό της κυ-

βέρνησης η καθιέρωση μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο. «Το
έχουμε ετοιμάσει νομικά και θα το τακτοποιήσουμε το επόμενο χρονικό

διάστημα», τόνισε, σημειώνοντας πάντως ότι το μέτρο εξετάζεται και υπό το δη-
μοσιονομικό πρίσμα που διαμορφώνουν και για τη χώρα μας οι γενικότερες εξε-
λίξεις στην Ουκρανία.

Κ
ύμα οργής ξεσήκωσε στην Κου-
μουνδούρου η δημοσκόπηση
της Abacus που παρουσιάστηκε
στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha,

στην οποία η δημοτικότητα του προέδρου
Τσίπρα εντός του κόμματός του φαίνεται
να είναι στα τάρταρα. Συγκεκριμένα, η
Abacus εμφανίζει μόνο το 34% να έχει θε-
τική γνώμη για τον Αλέξη Τσίπρα, το 40%
να έχει ουδέτερη και το 26% αρνητική. Με
αυτά τα ποσοστά, στην ουσία 1 στους 3 ψη-
φοφόρους «αγαπά Αλέξη», ενώ οι υπό-
λοιποι αισθάνονται από αντιπάθεια μέχρι
αδιαφορία.

Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το
στοιχείο αυτό της δημοσκόπησης, εντοπί-
ζουν πολιτική μεθόδευση που ουδεμία
σχέση έχει με την πραγματικότητα. Μάλι-

στα, επισημαίνουν πως ακόμη και στις πιο
μεγάλες εσωτερικές κρίσεις πάντα και
μόνο ο Τσίπρας είναι αυτός που με την πα-
ρουσία του εξομαλύνει τις εντάσεις λει-
τουργώντας πάντα ενωτικά. «Η αποδοχή
του προέδρου είναι κάτι που δεν αμφι-
σβητείται από κανέναν», επαναλαμβά-
νουν υπενθυμίζοντας ότι ο Τσίπρας ήταν
αυτός που πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ από το 3% και
τον έκανε κυβέρνηση.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι όσο «σώνε-
ται το λάδι» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
τόσο θα πολώνεται το πολιτικό κλίμα και
ότι «κάποιοι θα παίζουν βρόμικα», επανα-
λαμβάνοντας την πεποίθηση ότι στις
«κάλπες πρώτος θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ». Βέ-
βαια, έρχονται κάποιοι… σύντροφοι να
ανατρέψουν αυτή την πεποίθηση, όπως ο

ευρωβουλευτής του κόμματος Στέλιος
Κούλογλου, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ
παραδέχτηκε ότι «όπως είναι τα σημερινά
δεδομένα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι
το πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ», για να το φτια-
σιδώσει με τη διευκρίνιση ότι «μπορεί να
υπάρξει μια ραγδαία φθορά της κυβέρνη-
σης λόγω της ακρίβειας».

Στα... κάγκελα 
ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω
δημοσκοπήσεων

Φωνάζει η Κουμουνδούρου
για τα ποσοστά δημοτικότητας
Τσίπρα εντός 
του κόμματός του



Ελληνική απόβαση 
στο Ριάντ 

Μαθαίνω ότι στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας
βρέθηκε μεγάλη κυβερνητική αποστολή που πή-
ρε μέρος στο Ελληνοαραβικό Επενδυτικό Φό-
ρουμ. Στην αποστολή συμμετείχαν ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,
ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκο-
γιάννης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Γιάννης Τσακίρης, η υφυπουργός Τουρι-
σμού Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και ο γενικός
γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του
ΥΠΕΞ και πρόεδρος του Enterprise Greece Γιάν-
νης Σμυρλής και οι γενικοί γραμματείς Επενδύ-
σεων Ορέστης Καβαλάκης και Τουρισμού Ολυμ-
πία Αναστασοπούλου. Την αποστολή συνόδευσαν
ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece
Γιώργος Φιλιόπουλος αλλά και πλήθος επιχειρη-
ματιών από όλους τους σημαντικούς εξαγωγι-
κούς κλάδους. Από το γραφείο του Φραγκογιάν-
νη μιλούν για πάνω από 220 κυβερνητικές και
επιχειρηματικές συναντήσεις με τους Άραβες… 

Στη Σαουδική Αραβία 
και ο Θεοχάρης για
σύμβουλος Τουρισμού

Πάντως, στο Ριάντ βρίσκεται και ο πρώην
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος
δεν ακολουθεί την κυβερνητική αποστολή για το
Ελληνοαραβικό Επενδυτικό Φόρουμ. Η αποστολή
του είναι άλλη. Είναι γνωστό ότι
εδώ και καιρό η κυβέρνηση
του Ριάντ έχει ζητήσει τεχνο-
γνωσία από την Ελλάδα για
τα θέματα του τουρισμού.
Όπως μάθαμε, ο κ. Θεοχάρης
είναι σύμβουλος σε οργανισμό
του υπουργείου Τουρισμού της
Σαουδικής Αραβίας για τον Βασικό Τουρισμό και
μάλιστα στο ίδιο board των συμβούλων είναι και ο
πρώην πρόεδρος του Μεξικό Καλντερόν, καθώς
και σημαίνοντες αξιωματούχοι από πολλές χώ-
ρες. Είναι σίγουρα μια σημαντική θέση για τον Χά-
ρη Θεοχάρη. 

ΤΡΙΤΗ 15 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Ειδική αποστολή της Βούλτεψη 
για τα ασυνόδευτα από Ουκρανία

Στις επάλξεις βρίσκεται αυτές τις εβδομάδες η υφυπουργός Με-
τανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, καθώς ολοένα στην πα-
τρίδα μας φτάνουν Ουκρανοί πρόσφυγες. Η κυρία Βούλτεψη θα κληθεί
τις επόμενες μέρες να αναλάβει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πτυχή του Προσφυγικού, που
είχαμε δει και με τους πρόσφυγες από Συρία, που είναι τα ασυνόδευτα παιδιά. Για το θέ-
μα έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με δομές, οργανισμούς αλλά και με τον Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών Ιερώνυμο προκειμένου το επόμενο διάστημα να είναι έτοιμες οι υπηρε-
σίες του υπουργείου να υποδεχτούν και ασυνόδευτα παιδιά από την Ουκρανία. Οι εκτιμή-
σεις της κυρίας Βούλτεψη είναι ότι τον πραγματικό αριθμό των προσφύγων θα τον ξέρου-
με μετά τον πόλεμο, ενώ υπολογίζει ότι το προσφυγικό ρεύμα από την ταραγμένη περιο-
χή θα ξεπεράσει τους 6 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Συνεργασία Καλαφάτη - Οικονόμου 
για το briefing στη Θεσσαλονίκη

Σε πλήρη συντονισμό βρίσκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρ-
μόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης με τον
κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου για το πρώτο briefing των
πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη. Η συνεργασία είναι εφ’ όλης της ύλης, καθώς ο κ.
Καλαφάτης πρέπει να ενημερώσει τον συνάδελφό του για τα μεγάλα έργα υποδομής που
γίνονται στη συμπρωτεύουσα, διότι, όπως φαίνεται, το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων
θα επικεντρωθεί σε αυτά. Για τον χώρο όπου θα διεξάγεται η ενημέρωση των πολιτικών
συντακτών δεν έχουν καταλήξει ακόμη, αλλά η αίθουσα της ΕΣΗΕΜΘ, όπως είχε αρχικά
προταθεί, δεν ενδείκνυται, διότι είναι μικρή και δεν θα υπάρχει λειτουργικότητα. Ο κ. Κα-
λαφάτης έχει προτείνει αίθουσα στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σενά-
ριο που είναι και το πιο πιθανό. 

Τ
ην προηγούμενη εβδομάδα η Τράπεζα της Ελ-
λάδος έδωσε εντολή να διερευνηθούν ρω-
σικά κεφάλαια που προέρχονται από την

κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ως απόρροια κοι-
νοτικής εντολής στο πλαίσιο των κυρώσεων που
θέλει να επιβάλει η ΕΕ στους ολιγάρχες-φίλους
του προέδρου Πούτιν. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τρέχουν και να μη
φτάνουν συνεργάτες των Ρώσων επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πάντως, όπως μου λένε
ανώτατες πηγές, ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι ο μόνος στενός φί-

λος του Ρώσου προέδρου που ελέγχεται διεξοδικά. Εί-
ναι και ο ιδιοκτήτης του Σκορπιού Ντμίτρι Ριμπολό-

βλεφ, καθώς και ο επιχειρηματίας Φιλάρετος
Καλτσίδης, ο οποίος από όλους τους παραπάνω
είναι ο πιο στενός υποστηρικτής του Πούτιν. Τον
τελευταίο καιρό παραμένει «οχυρωμένος» στη

βίλα του στην Κορώνη, ενώ το γιοτ του, μήκους 75
ποδιών, είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Καλα-

μάτας και το λίαρ τζετ του με ελβετική σημαία είναι αραγ-
μένο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Για την ιστορία, ο Καλτσί-
δης είχε ενδιαφερθεί να μπει στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ. 

Η ΤτΕ ψάχνει τον Καλτσίδη και
τους άλλους Ρώσους ολιγάρχες 

Μουρμούρες στις Κυκλάδες 
Στα αυτιά μας έχουν φτάσει μουρμούρες από πολιτευτές, wannabe πολιτευτές,
ακόμη και από ορισμένους βουλευτές του Νομού Κυκλάδων για την παρουσία
της Βίκυς Λοΐζου στο πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού στη Σύρο. Θυμίζουμε
ότι η κυρία Λοΐζου έχει αφήσει τη θέση της στη γενική γραμματεία Τουρισμού
για να πολιτευτεί στον νομό. Αυτό που έλεγαν είναι ότι η «κυρία Λοΐζου χωρίς
θεσμική ιδιότητα ήταν παρούσα σε όλες τις συναντήσεις του πρωθυπουργού και
τις εκδηλώσεις, ενώ αποκλείστηκαν άλλοι τοπικοί παράγοντες». Δεν γνωρίζου-
με το ποσοστό αποδοχής της κυρίας Λοΐζου στα κυκλαδίτικα νησιά, αλλά η εκτί-
μηση του πρωθυπουργού προς το πρόσωπό της είναι δεδομένη. 

Με μια βαλίτσα στο
χέρι ο Μαρινάκης 
Μαθαίνω ότι ο νέος γραμματέας της Νέ-
ας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης θα
ξεκινήσει μια σειρά ταξιδιών για να συ-
ναντήσει ομογενείς σε όλη την Ευρώπη
με σκοπό να αναθερμάνει τις σχέσεις
του κόμματος με αυτούς. Η ομογένεια -
και με τον νέο εκλογικό νόμο που τους
δίνει δικαίωμα ψήφου- αποτελεί βασι-
κή επιδίωξη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στον δρόμο για τις εκλογές.



ΈΈτοιμο το κόμμα 
της… 25ης Μαρτίου 
Οι εκ δεξιών της Δεξιάς ετοιμάζονται, μαθαί-

νω, για ανακοινώσεις και ιδρυτικές διακηρύ-

ξεις πολύ σύντομα. Πότε; Πρακτικά, το καλύ-

τερο timing για αυτούς είναι η επέτειος της

25ης Μαρτίου, η οποία προσφέρεται για ανύ-

ψωση του εθνικού φρονήματος και άλλα

σχετικά. Αρχηγό για το κόμμα έχουν βρει,

έχουν καταλήξει, δηλαδή, αλλά ας μην το κά-

ψω το όνομα…

Η ΝΔ πάει… Ουάσιγκτον

Στελέχη της ΝΔ θα βρε-
θούν τις επόμενες ημέρες
στις ΗΠΑ, όπου θα λάβει
χώρα το συνέδριο για τη
ΝΑ Ευρώπη και την Ανατο-
λική Μεσόγειο. Εκεί θα
βρίσκεται, μαθαίνω, ο
γραμματέας Διεθνών Σχέ-
σεων κ. Τάσος Χατζηβασι-
λείου, για τον οποίο σας έχω γράψει ότι χαίρει της
απολύτου εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, καθώς και οι κύριοι Κώστας Σκρέκας, Νίκος
Παπαθανάσης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και Δη-
μήτρης Καιρίδης.

«Η θέση της γυναίκας στη
σύγχρονη πολιτική σκηνή»
Στην ημερίδα της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής
με θέμα «Η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη
πολιτική σκηνή» που πραγματοποιήθηκε στο
Μουσείο Οίνου
Μάρκου μίλη-
σαν οι κυρίες
Νίκη Κεραμέ-
ως υπουργός
Παιδείας και
Θ ρ η σ κ ε υ μ ά -
των, Άννα-Μι-
σέλ Ασημακοπούλου ευρωβουλευτής, Άννα
Καραμανλή βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών
και η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής
κυρία Βανίτα Σωφρόνη. Το «παρών» στην εκ-
δήλωση έδωσε και ο κ. Στέλιος Πέτσας, ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών, καθώς και
ένας μεγάλος αριθμός γυναικών, περιφερει-
ακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι
τοπικών οργανώσεων και ο δικός μας Θανά-
σης Παπαμιχαήλ (στη φωτό). Την εκδήλωση
συντόνισε η κυρία Έλενα Σώκου, εκπρόσω-
πος Τύπου ΝΔ για τα περιφερειακά ΜΜΕ.

Σας το είχα γράψει ότι ο πρόεδρος Αλέξης
Τσίπρας δεν θα βγει στα κάγκελα για τον
εκλογικό νόμο. Αν το κάνει, θα είναι σαν να
παραδέχεται ότι είναι δεύτερο κόμμα και ότι
χάνει. Έτσι, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο
εκλιπαρούσε τον Μητσοτάκη να κάνει εκλο-
γές και να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. «Έχε-
τε πάρει απόφαση να δραπετεύσετε. Εμείς
σας εκλιπαρούμε: εκλογές τώρα, τον Μάρ-
τιο, μην περιμένετε τον Μάιο. Θέλετε να αλ-
λάξετε τον εκλογικό νόμο; Αλλάξτε τον.
Εκλογικός νόμος που θα δίνει μπόνους στο
δεύτερο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί
δεύτερο κόμμα είστε. Λυτρώστε τον λαό από
την ανικανότητα, την αναλγησία και την αλα-
ζονεία σας. Κάντε εκλογές το συντομότερο
δυνατό για να γλιτώσουμε και να σώσουμε
ό,τι σώζεται σε αυτό τον τόπο», είπε χαρα-
κτηριστικά.

ΣτΕ: Κόκκινη κάρτα
στο Master Plan 
του ΟΛΠ

«Π
αγώνει» η Ολομέλεια του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας την επέ-
κταση του επιβατικού λιμένα του

Πειραιά, τον νέο επιβατικό σταθμό και όσα
προέβλεπε το Master Plan του Οργανισμού Λι-
μένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ΑΕ για τις υποχρεωτι-
κές επενδύσεις που προέκυπταν από τη σύμ-
βαση παραχώρησης του λιμένα Πειραιώς στην
Cosco Group Limited. 
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι πράξεις έγ-
κρισης ήταν μη νόμιμες, διότι δεν είχε προηγη-
θεί στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του
νέου σχεδιασμού του λιμένα του Πειραιά, που
περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη νότια επέκταση
του επιβατικού λιμένα του Πειραιά, νέο χερ-
σαίο επιβατικό σταθμό, τέσσερα νέα ξενοδο-
χειακά συγκροτήματα, την επέκταση του σταθ-
μού διακίνησης αυτοκινήτων στον εμπορικό
λιμένα Ηρακλέους και την κατασκευή πενταώ-
ροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στον
προβλήτα Ηρακλέους και νέων αποθηκών σε
χώρο 80 στρεμμάτων (μειοψήφησαν επτά μέλη
του δικαστηρίου). Έτσι, ακύρωσε την πράξη
του γενικού γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του
υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια κατα-
σκευής του έργου της νότιας επέκτασης του
επιβατικού λιμένα Πειραιά. Επίσης, κατάργησε
την τρίτη δίκη-υπόθεση, με την αιτιολογία ότι
προσβάλλονταν οι πράξεις της Επιτροπής Σχε-
διασμού και Ανάπτυξης Λιμένων οι οποίες
ακυρώθηκαν με την πρώτη απόφαση της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ (547/2022).

Για να ξέρετε: Τα Συριζόπουλα
είναι σε απόγνωση. Αφού δεν
έπιασε το σενάριο περί νέας
«κυβέρνησης τύπου Παπαδή-

μου», τώρα ρίχνουν στην πιάτσα
σενάριο περί… ανάληψης υψηλού

ευρωπαϊκού πόστου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ότι, δηλαδή, ο Μητσοτάκης θέλει να αποδράσει
από την πρωθυπουργία και να αναλάβει κάποια ευ-
ρωπαϊκή θέση. Πού τα σκέφτονται ήθελα να ’ξερα;
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Ο Τσίπρας θέλει αλλαγή
εκλογικού νόμου…

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ



Το
...

 Π
ρό

σω
πο

«Σφαγή» για τους ιατρούς πολιτευτές
Σας μεταφέρω τι ακούω από την πιάτσα. Οι γνωστοί μας καθηγητές Ιατρικής που εμ-

φανίζονται στα κανάλια εδώ και δυο χρόνια έχουν μπει στο στόχαστρο και των τριών
κομμάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ) για τις επόμενες εκλογές. Έτσι, λοιπόν, η ΝΔ συνο-
μιλεί με τον καθηγητή Πνευμονολογίας και Εντατικής, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ενώ
το τελευταίο διάστημα στο παιχνίδι φαίνεται να παίζει και η Ματίνα Παγώνη, και αυτή με
δεξιές πεποιθήσεις. Η Πειραιώς φαίνεται να επιθυμεί στο παλμαρέ της και τον καθηγη-
τή Νίκο Τζανάκη από την Κρήτη, τον οποίο όμως θα διεκδικήσει και ο Νίκος Ανδρουλά-
κης. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει στο «μάτι» τον διευθυντή της
ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, Νίκο Καπραβέλο. Τέλος, μα-
θαίνω ότι μέχρι στιγμής είναι αρνητικός στην κάθοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή
ο κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, το όνομα του οποίου επίσης είχε ακουστεί για τα ψηφο-
δέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

Η Βαρδινογιάννη κοντά στα προσφυγόπουλα
Η ευαισθησία της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη για τα παιδιά είναι αδιαμφισβήτητη. Έτσι, λοιπόν, η
Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα B. Βαρδινογιάννη - EΛΠIΔA» αναλαμβάνει την υποδοχή 30 παιδιών με
ογκολογικά νοσήματα από την εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας. Με προσωπική παρέμβαση της προέδρου
Μαριάννας B. Βαρδινογιάννη έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών με τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα
Σεργκέι Σοντένκο και εκπροσώπους του YΠEΞ και του υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας, προκειμένου οι μικροί
ασθενείς να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Ελλάδα και στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων. Οι γονείς των παιδιών
θα φιλοξενηθούν στον «Ξενώνα της Ελπίδας». H πρόεδρος στέκεται στο πλευρό των παιδιών και των οικογενειών
τους. «Το ανθρώπινο δράμα που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία προκαλεί αβάσταχτο πόνο. Οι εικόνες καρκινοπαθών
παιδιών σε υπόγεια ογκολογικών νοσοκομείων αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη φρίκη κάθε εμπόλεμης
κατάστασης», αναφέρει.
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«Συνωστισμός» 
στην κοπή της πίτας
λαϊκών αγορών 
Μπορεί πρόωρες εκλογές να μην έχουμε,
αλλά προεκλογική περίοδο έχουμε σίγου-
ρα. «Πατείς με, πατώ σε» έγινε στην κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Παναττι-
κής Ομοσπονδίας Πωλητών Λαϊκών Αγο-
ρών. Πολιτικός συνωστισμός. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσω-
πώντας τον πρωθυπουργό ο αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης Π. Πικραμμένος, ο Μη-
τροπολίτης Περιστερίου Γρηγόριος, ο υπ.
Εξωτερικών Ν. Δένδιας, η υπουργός Παι-
δείας Ν. Κεραμέως, ο υπ. Προστασίας του
Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκος, ο αν. υπ. Οικονο-
μικών Θ. Σκυλακάκης, η υφυπ. Υγείας Ζ.
Ράπτη, η υφυπ. Μετανάστευσης και Ασύ-
λου Σ. Βούλτεψη, οι αντιπρόεδροι της
Βουλής Ν. Κακλαμάνης και Αθ. Μπούρας,
οι βουλευτές Άννα Καραμανλή, Β. Σπανά-
κης και Δ. Χατζηδάκης, ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Κ. Μπακογιάννης, ο αντιπεριφερει-
άρχης ΚΤ Αθηνών Γ. Δημόπουλος, ο δή-
μαρχος Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας Γ.
Βούρος, ο δήμαρχος Ιλίου Ν. Ζενέτος, ο
δήμαρχος Αιγάλεω Γ. Γκίκας, ο πρόεδρος
ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου, ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος, εντεταλμένος για θέ-
ματα Λαϊκών και Υπ. Αγορών, Στ. Μελάς, ο
αντιδήμαρχος Αθηναίων Ελ. Σκιαδάς, ο
αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών Ν. Γρέντζελος, ο προϊστά-
μενος Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της
Περιφέρειας Χ. Πασβαντίδης.

Παρά τα όσα γρά-
φονται και ακού-
γονται, ο Ιβάν ήρ-

θε στην Ελλάδα το
Σαββατοκύριακο. Μά-

λιστα, την Πέμπτη στα VIP της
Τούμπας βρέθηκαν και τα δύο
παιδιά του Ιβάν Σαββίδη, ο
Γιώργος και ο Νίκος, για να
παρακολουθήσουν τον νικη-
φόρο αγώνα του ΠΑΟΚ κατά
της βελγικής Γάνδης. Σύμφω-
να με πληροφορίες, ο Ιβάν
Σαββίδης έφτασε την Κυριακή
στην Αθήνα με πτήση από τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο «τίγρης» επενδύει
στα media 

Σε συμφωνία για τη μετάδοση των
εκπομπών του Bloomberg προχώ-
ρησε η πλευρά του Δημήτρη Μελισ-
σανίδη. Ο επιχειρηματίας ετοιμάζει
ένα διαδικτυακό οικονομικό κανάλι,
έχοντας δημιουργήσει στούντιο στον
Περισσό, και ταυτόχρονα ένα, επίσης
διαδικτυακό, κανάλι μόδας. Όπως
αναφέρεται, ο επιχειρηματίας πραγ-
ματοποίησε και συνάντηση με συ-
νεργάτες του σε τοποθεσία στην οδό
Βασιλίσσης Σοφίας.

Στο πλευρό των κληρικών και το… ΚΚΕ
Όταν σας λέω ότι μυρίζει εκλογές, το εννοώ. Εδώ και καιρό

άπαντες λειτουργούν σαν να γίνονται εκλογές… Εδώ έφτασαν ο
Κουτσούμπας και ο Παφίλης να προωθούν τα αιτήματα των
κληρικών για μισθοδοσία. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ συ-
ναντήθηκε χθες με αντιπροσωπεία του Ιερού Συνδέσμου Κλη-
ρικών Ελλάδας και όπως τόνισε το κόμμα στάθηκε πάντοτε με
απόλυτο σεβασμό στο θρησκευτικό συναίσθημα και στις παρα-
δόσεις του λαού. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι το ΚΚΕ θεωρεί σημαν-
τικό να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία καθώς και συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των
κληρικών, ιδιαίτερα των κατώτατων βαθμίδων, του λεγόμενου δηλαδή λαϊκού κλήρου.
Μάλιστα, το ΚΚΕ είχε καταθέσει σχετική πρόταση νόμου παλιότερα. 
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Σε έναν υποθετικό μικρό πρακτικό οδηγό για
επιτυχημένες εμφανίσεις στα ραδιοτηλεοπτικά
μέσα, η συμμετοχή πολιτικών προσώπων είναι
αναγκαία. Στον υποθετικό αυτό μικρό πρακτικό
οδηγό, πιθανόν να διαβάζαμε τις παρακάτω συμ-
βουλές…
� Φροντίστε την εμφάνισή σας και επιλέξτε κάτι
το εκκεντρικό, όπως μια ιδιόρρυθμη γραβάτα ή
σκελετό γυαλιών, για να ξεχωρίσετε.
� Να είστε προβλέψιμος στις θέσεις σας αλλά
απρόβλεπτος στις αντιδράσεις σας.
�Διατυπώστε απόψεις χωρίς να παίρνετε θέσεις.
� Στα θέματα που δεν θέλετε ή δεν γνωρίζετε τι να
απαντήσετε, φροντίστε ώστε με αυτοαναιρούμε-
νες παρενθετικές φράσεις ή συρροή συμπλεκτι-
κών συνδέσμων να κάνετε τον παρουσιαστή και
τον τηλεθεατή να έχουν ξεχάσει το αρχικό ερώτη-
μα. Μη σας φοβίζει το «άλλα λόγια να αγαπιόμα-
στε».
� Και το πιο αποτελεσματικό, κάντε δηλώσεις τέ-
τοιες που μπορούν εύκολα να γίνουν τίτλοι ή υπό-
τιτλοι και viral. Χρησιμοποιήστε κατά κόρον επώ-
νυμες αναφορές που δείχνουν την κουλτούρα σας
ή έξυπνες φράσεις, tips που «γράφουν»… Τα tips
της πολιτικής επικοινωνίας σάς βγάζουν από τη
δύσκολη θέση και υπάρχουν στο οπλοστάσιο της

πολιτικής επικοινωνίας σας ανά πάσα στιγμή. Αρ-
κεί να τα κρατάτε κάθε Τρίτη!

1. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, όταν κυνη-
γάς το ανέφικτο, θα πετύχεις το εφικτό. Είναι περί-
που σίγουρο, αλλά μην το δέσετε και κόμπο.

2. Σε κάθε πόλεμο οι πολίτες είναι μπλεγμένοι
δίχως αιτία, μια και αυτοί δεν τον έχουν αποφασί-
σει. Όταν πλακώνονται τα βουβάλια στο ποτάμι,
την πληρώνουν τα βατράχια.

3. Πολιτική μέσω Twitter και Facebook. Άλλα-
ξαν τα ήθη, άλλαξε και το επίπεδο των πολιτικών.
Μια νέα «πίστα» για όλους τους πολιτικούς μετά τα
«μπαλκόνια» και τις μεγάλες λαοσυνάξεις. Τα «ξε-
κατινιάσματα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
είναι πολλαπλάσια από ό,τι πριν.

4. Δεν χρειάζεται να τρελαθεί ο κόσμος για να
καταστραφεί ο πλανήτης Γη. Αρκεί ένας!

5. Κάποτε οι αρχηγοί των στρατευμάτων ήταν
στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σήμερα είναι στην
«πρώτη γραμμή» την τηλεοπτικών διαγγελμάτων
και δηλώσεων. Στην πρώτη θέση στα social media!

6. Ακόμη και ένας δήμαρχος κωμόπολης πρέπει
να ενδιαφέρεται για την υστεροφημία του, εκτός
και αν έχει τρελαθεί και δεν έχει επαφή με την
πραγματικότητα.

7. Πολιτικό βέρτιγκο προκαλούν πολλές φορές

τοποθετήσεις, δηλώσεις, ερωτήματα αρκετών πο-
λιτικών σε υψηλές θεσμικές θέσεις. Ειδικά όταν
ακούμε να έχουν σχέση με τη φράση «γεωπολιτι-
κές ανακατατάξεις»!

8. Μία ακόμη διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και
δικτατορίας είναι ότι στη δημοκρατία η κοινή γνώ-
μη διαμορφώνει με τη στάση της πολιτικό κλίμα
και στη συνέχεια πολιτικές, ενώ στη δικτατορία η
γνώμη της κοινής γνώμης αγνοείται.

9. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, εξαρτάται
ποιο δρόμο θα πάρεις. Αν ακολουθήσεις τις μέλισ-
σες θα πας στο μέλι, αν τη μύγα στις ακαθαρσίες…

10. Φυλαχτείτε από λέξεις στιγμής που έχουν
συνέπειες διαρκείας.

11. Στην πολιτική, στα σκάνδαλα πρώτα έχουμε
καταδίκη και μετά δίκη.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-
κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips»
και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφη-
μερίδας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τι-
μή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινί-
σεις επικοινωνήστε στο email: grammateia@nk-
mediagroup.gr ή στα τηλέφωνα 210 9568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
ουκρανική κρίση ανέδειξε με δραματικό
τρόπο την επισφάλεια της ενεργειακής
εφοδιαστικής αλυσίδας της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Ο βαθμός της εξάρτησής της από
τις εισαγωγές παραμένει την τελευταία δεκαετία
σταθερός στο 59% και μάλιστα για το αργό πετρέ-
λαιο στο 94,6% και το φυσικό αέριο στο 83,2%. Χα-
ρακτηριστικότατα η Γερμανία και η Γαλλία εξαρ-
τώνται από τις εισαγωγές κατά 62% και 48% αντι-
στοίχως, με τη χώρα μας να αγγίζει το 73%. Η επι-
κινδυνότητα της κατάστασης αυτής επιδεινώνε-
ται έτι πλέον από τον ελάχιστο αριθμό των προ-
μηθευτών, καθόσον οι εισαγωγές φυσικού αερί-
ου καλύπτονται κατά 70,3% από τρεις μόνο χώ-
ρες, Ρωσία, Νορβηγία και Αλγερία, και του αργού
πετρελαίου κατά 45,9% από Ρωσία, Ιράκ και Σα-
ουδική Αραβία.

Οι δραματικές εξελίξεις, που επιβάλλουν αλ-
λαγή των προμηθευτών και δημιουργούν νέα δε-
δομένα κόστους, οδηγούν και σε αναζωπύρωση
του ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση των εγ-
χωρίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Είναι
γνωστό ότι η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία
Υδρογονανθράκων εκτιμά ότι η δυνητική αξία

των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας θα
μπορούσε να δημιουργήσει έναν κύκλο εργα-
σιών της τάξεως των 250 δισ.

Ήδη από τον Ιανουάριο τα ΕΛΠΕ προχώρησαν
σε σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο από το ειδικό
ερευνητικό σκάφος SW Cook, στα θαλάσσια οι-
κόπεδα «Block 10» (Κυπαρισσιακός Κόλπος)
και «Ιόνιο». Χαρακτηριστικό της εμπιστοσύνης
των πετρελαϊκών κολοσσών στις προοπτικές
της Ελλάδας αποτελεί το γεγονός πως ο διεθνής
διαγωνισμός για τα θαλάσσια οικόπεδα «Δυτικά
της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης»,
όπως αυτός δημοσιεύθηκε στις 11/8/2017, προ-
κλήθηκε από ευθεία εκδήλωση ενδιαφέροντος
της κοινοπραξίας Total - Exxon Mobil - Helpe, η
οποία και αιτήθηκε την παραχώρηση των δύο
αυτών περιοχών.

Δυστυχώς οι σεισμικές έρευνες, που επρόκει-
το να εκκινήσουν, έχουν εγκλωβιστεί στο ΣτΕ λό-
γω προσφυγών, που υπέβαλαν οικολογικές ορ-
γανώσεις εις βάρος της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Χαρακτηριστικό-
τατο του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής Δι-
καιοσύνης είναι ότι η εκδίκαση της υπόθεσης

έχει αναβληθεί τέσσερις φορές σε διάστημα
τριετίας. Είναι κατά συνέπεια ηλίου φαεινότερον
ότι η παραμονή των δύο μεγάλων πολυεθνικών
στην Ελλάδα εξαρτάται αποκλειστικώς από την
εκδήλωση ισχυρών κυβερνητικών διαβεβαιώσε-
ων και έργων, που θα ουσιαστικοποιούν την πολι-
τική βούληση για την εκμετάλλευση των εγχω-
ρίων κοιτασμάτων. 

Δυστυχώς, όσον αφορά την Κύπρο, εκεί η αμε-
σότητα της απόδοσης των γειτνιαζόντων με το αι-
γυπτιακό «ΖΟΡ» και το ισραηλινό «Λεβιάθαν»
κοιτασμάτων συνδυάζεται με την επιδείνωση του
πολιτικού περιβάλλοντος. Στο παρελθόν η θρα-
σεία παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας από
την Τουρκία δεν εμπόδισε τη σημαντική ερευνη-
τική δραστηριότητα των εταιρειών. Σώφρον θα
ήτο, όμως, να μην αφήσουμε την προστασία τους
στα εθνικά τους κράτη. Δεδομένου του μεγέθους
του διακυβεύματος, θα είχε έννοια νομοθετική
μας πρωτοβουλία, που θα επέτρεπε εμπλοκή της
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογοναν-
θράκων, μέσω πχ προγραμματικής συμφωνίας
με την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου. Οπό-
τε η υπόθεση θα είναι νομικώς και δική μας. 

Η εγχώρια εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων ξανά στο προσκήνιο

του 
Δημήτρη 
Βαρτζόπουλου

Βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης 
με τη ΝΔ
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Θρυαλλίδα Πούτιν στα Βαλκάνια
Τ

ο ένα μάτι στις εξελίξεις στην
Ουκρανία και το άλλο στα Βαλ-
κάνια έχει στραμμένο η Αθήνα,
καθώς επικρατεί διάχυτη η άπο-

ψη ότι η ρωσική εισβολή μπορεί να απο-
σταθεροποιήσει την «πυριτιδαποθήκη»
της Ευρώπης.

Ο Νίκος Δένδιας, στις επαφές που είχε
πρόσφατα με τη Βρετανίδα ομόλογό του
Λιζ Τρας, έθεσε το ζήτημα των Δυτικών
Βαλκανίων, τονίζοντας ότι η νέα παγκό-
σμια κατάσταση δημιουργεί προβλήματα
ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Το θέ-
μα συζητήθηκε στις συναντήσεις του Νί-
κου Δένδια τόσο με τη γενική γραμματέα
του ΟΑΣΕ Χέλγκα Σμιτ όσο και με τον Αυ-
στριακό υπουργό Εξωτερικών Αλεξάντερ
Σάλενμπεργκ, καθώς η σκιά του πολέμου
στην Ουκρανία πέφτει βαριά στη βαλκανι-
κή χερσόνησο, όπου η Ρωσία διατηρεί πυ-
ρήνες επιρροής.

Εξαγωγή της κρίσης
Ο φόβος για εξαγωγή της κρίσης στα

Βαλκάνια είναι παραπάνω από ορατός, με
την περίπτωση της Σερβίας να αποτελεί
δύσκολη άσκηση για την ελληνική και ευ-
ρωπαϊκή διπλωματία. Ο εθνολαϊκιστής
πρόεδρος της χώρας Αλεξάνταρ Βούτσιτς
βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς στις 3
Απριλίου είναι προγραμματισμένες οι τρι-
πλές εκλογές, προεδρικές, βουλευτικές
και δημοτικές. Η χώρα που για δεκαετίες
αποτελεί προπύργιο των ρωσικών συμφε-
ρόντων στην περιοχή, κατάφερε να διατη-
ρήσει μια εύθραυστη ισορροπία με τη Δύ-
ση, η οποία δεν αποκλείεται να ανατραπεί
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Σέρ-
βος πρόεδρος, παρά το γεγονός ότι προ-
σπάθησε να έχει καλές σχέσεις και με τα
δύο «στρατόπεδα», θα κληθεί να πάρει
θέση και να συνταχθεί είτε με τον Πούτιν
είτε με τους Δυτικούς.

Η χώρα βρίσκεται σε μια διελκυστίνδα,
με τη Ρωσία, εκτός από τις γεωπολιτικές
εγγυήσεις, να προσφέρει καύσιμα, όπλα
και φυσικά υποστήριξη στο ζήτημα του
Κοσόβου. Από την άλλη πλευρά, η Σερβία
αποτελεί υποψήφια προς ένταξη στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση χώρα, ενώ τα τελευταία
χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύ-

σεις από Ευρωπαίους και γενικότερα Δυ-
τικούς. Το ζήτημα της αναγνώρισης του
Κοσόβου τέθηκε και από τον Ρώσο πρέ-
σβη στην Αθήνα, Αντρέι Μασλόφ, ο οποίος
το έβαλε στο ίδιο «καλάθι» με τα Κατεχό-
μενα. Η θέση της ελληνικής διπλωματίας,
πάντως, παραμένει ακλόνητη, με την Αθή-
να να υπενθυμίζει πως η ανακήρυξη του
ψευδοκράτους καταδικάστηκε από το
Συμβούλιο Ασφαλείας το 1983 με τη θετι-
κή ψήφο τής τότε Σοβιετικής Ένωσης.

«Μισθοφόροι»
Την ανησυχία για την αποσταθεροποί-

ηση των Βαλκανίων ενέτεινε και η αναφο-
ρά του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ σχετικά με «μισθοφό-

ρους» που καταφτάνουν στο Ντονμπάς
από την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και τη
Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Οι αναφορές αυτές
προκάλεσαν τα ανακλαστικά και του ΝΑ-
ΤΟ, που ενίσχυσε το προσωπικό της δύνα-
μης ταχείας ανάπτυξης στην περιοχή, ενώ
σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται
πτήσεις περιπολίας και επιτήρησης συμ-
μαχικών αεροσκαφών πάνω από τις βαλ-
κανικές χώρες.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα συνεχίζει να πιέ-
ζει για την εξασφάλιση ανθρωπιστικών
διαδρόμων στην Ουκρανία και κυρίως
στον Νότο, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος
της ελληνικής ομογένειας. Το υπουργείο
Εξωτερικών επανέλαβε την έκκλησή του
για την τροφοδοσία του άμαχου πληθυ-
σμού στη Μαριούπολη και την παροχή
φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης
στους πολιορκημένους από τα ρωσικά

στρατεύματα κατοίκους της πόλης. Ταυτό-
χρονα, συνεχίζονται οι επαφές με τη Διε-
θνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για
την απομάκρυνση του πληθυσμού αλλά
και τη μεταφορά του γενικού προξένου
Μανώλη Ανδρουλάκη σε ασφαλή περιοχή
εντός ή εκτός Ουκρανίας, ο οποίος εξακο-
λουθεί να βρίσκεται στο κτίριο του ΟΑΣΕ
χωρίς ρεύμα, θέρμανση, τρόφιμα, νερό
και επικοινωνίες.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Πώς η ρωσική εισβολή
ενδέχεται να
αποσταθεροποιήσει τη γειτονιά
μας - Ο «άγνωστος Χ» 
που ονομάζεται Σερβία
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«Τεχνική παύση»
των συνομιλιών
Αντιπροσωπείες Ρωσίας και
Ουκρανίας είχαν πολύωρες συ-
νομιλίες χθες, μέσω τηλεδιά-
σκεψης, σε έναν τέταρτο γύρο
επαφών, με σκοπό να σταματή-
σει η αιματοχυσία.
Σύμβουλος του Ουκρανού προ-
έδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ανακοίνωσε το απόγευμα την
«τεχνική παύση» των διαπραγ-
ματεύσεων, προκειμένου να
υπάρξουν «διευκρινίσεις επί
επιμέρους θεμάτων» στις συ-
ζητήσεις, οι οποίες πρόκειται
να συνεχιστούν σήμερα. 
Οι πιο αισιόδοξοι υποστηρίζουν
πως δεν αποκλείεται να ανοίξει
σύντομα ο δρόμος για πιθανή
συνάντηση των προέδρων Πού-
τιν και Ζελένσκι, εξέλιξη την
οποία δεν έχει αποκλείσει κα-
μία από τις δύο πλευρές.
«Η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει
να συνομιλεί εποικοδομητικά»
και «νομίζω ότι θα επιτύχουμε
κάποια αποτελέσματα κυριολε-
κτικά μέσα στις επόμενες ημέ-
ρες», είπε εκπρόσωπος της ου-
κρανικής προεδρίας.
Αλλά και η ρωσική πλευρά έχει
δηλώσει ότι οι συνομιλίες κα-
ταγράφουν «ουσιαστική πρό-
οδο», η οποία «ενδέχεται να
αναπτυχθεί τις επόμενες ημέ-
ρες σε μια κοινή θέση και των
δύο αντιπροσωπειών, σε έγ-
γραφα προς υπογραφή».
Αν και δεν έχει διαρρεύσει τί-
ποτα για το περιεχόμενο της
συμφωνίας που προετοιμάζε-
ται, αναλυτές εκτιμούν ότι θα
απαιτήσει δύσκολες πολιτικές,
στρατιωτικές και εδαφικές πα-
ραχωρήσεις από την πλευρά
της Ουκρανίας.

Τ
η στιγμή που κορυφώνεται ο δι-
πλωματικός πυρετός συνομιλιών
για την αποκλιμάκωση της πολε-
μικής κρίσης στην Ουκρανία, ο

Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ταξιδέψει στην
Ευρώπη το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Όσο προχωρούν οι μέρες και οι συνομι-
λίες ανάμεσα στους ηγέτες της Δύσης με
τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά και με τον Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι πυκνώνουν, χωρίς
όμως να έχει βρεθεί ακόμη μια κοινή
γραμμή ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, ο
πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να προχω-
ρήσει σε πιο δραστικά μέτρα. 

Όπως διαμηνύουν αξιωματούχοι του
Λευκού Οίκου, γίνονται συζητήσεις, ώστε
ο Αμερικανός πρόεδρος να ταξιδέψει στην
Ευρώπη ενώ ακόμη μαίνεται η σύρραξη. 

Το ταξίδι του Μπάιντεν θα γίνει σε συνέ-
χεια των επισκέψεων κορυφαίων αξιωμα-
τούχων της κυβέρνησής του, όπως της αν-
τιπροέδρου Κάμαλα Χάρις και του υπουρ-
γού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην
Ευρώπη. Ακόμη, πάντως, δεν έχει επιση-
μοποιηθεί κάτι, ούτε έχει υπάρξει δημοσί-
ευση κάποιας ημερομηνίας.

Χτύπησαν εννιαώροφη πολυκατοικία
Με βομβαρδισμούς για πρώτη φορά σε

κατοικημένες περιοχές μέσα στο Κίεβο,

και ασφυκτική μέγγενη σε μεγάλες πό-
λεις, Χάρκοβο, Μαριούπολη και Οδησσό, ο
ρωσικός στρατός χτύπησε αλύπητα και
χθες την Ουκρανία, την ώρα που διεξά-
γονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο
εμπόλεμων πλευρών.

Ανάμεσα στις δεκάδες πυραυλικές επι-
θέσεις που εξαπέλυσαν, οι Ρώσοι χτύπη-
σαν πολυκατοικία εννέα ορόφων στο Κίε-
βο, με τουλάχιστον έναν νεκρό και δώδεκα
τραυματίες, την ώρα που μαίνονταν μάχες
γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, η
οποία προετοιμάζεται εδώ και μέρες για
τη μεγάλη εισβολή του εχθρού, που την
έχει περικυκλώσει με τρεις φάλαγγες.

Οι εικόνες με πυροσβέστες να απομα-
κρύνουν ηλικιωμένους ανθρώπους, γυ-
ναίκες και παιδιά από τα ερείπια βομβαρ-
δισμένων κτιρίων αποτύπωσαν τη φρίκη
του πολέμου, την ώρα που η ουκρανική
προεδρία μιλούσε για «σκηνικό Αποκάλυ-
ψης» στις πόλεις της χώρας.

Σφυροκοπούν το Χάρκοβο
Σε μια δυσοίωνη ανακοίνωση, το Κρεμ-

λίνο είπε ότι «ακόμα και σήμερα (σσ: χθες)
μπορεί να αποκτήσουμε τον πλήρη έλεγχο
μεγάλων πόλεων της Ουκρανίας».

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν το
Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη

της Ουκρανίας στα ανατολικά, τη μαρτυρι-
κή, πολιορκημένη Μαριούπολη στη Θά-
λασσα του Αζόφ στον Νότο, και ετοιμάζον-
ται να επιτεθούν στην Οδησσό, το μεγάλο
λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο.

Ο στρατός του Πούτιν χτύπησε και τη
Δυτική Ουκρανία, βομβαρδίζοντας την
Κυριακή μεγάλη στρατιωτική βάση μόλις
25 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πο-
λωνία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε
χθες για το «χειρότερο σενάριο» στη Μα-
ριούπολη, ύστερα από δώδεκα ημέρες
ασφυκτικής πολιορκίας από τον ρωσικό
στρατό. Οι Αρχές της πόλης μιλούν για αν-
θρωπιστική καταστροφή, καθώς 400.000
κάτοικοι ζουν πλέον χωρίς νερό, ρεύμα
και θέρμανση, ενώ τρόφιμα και φάρμακα
λιγοστεύουν δραματικά.

Ενώ οι Ρώσοι βομβάρδισαν 
για πρώτη φορά ακόμα και
κατοικημένες περιοχές, 
ο Αμερικανός πρόεδρος 
έρχεται στη Γηραιά Ήπειρο

Η κρίση φέρνει 
τον Μπάιντεν
στην Ευρώπη 
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Καθησυχαστικός ο καθηγητής
Πυρηνικής Φυσικής του ΑΠΘ
Χρήστος Ελευθεριάδης:
«Μόνο αν πέσουν βόμβες
πολλών τόνων μπορεί να
προκληθεί κάποιο πρόβλημα
στα περιβλήματα»

Μ
ια καθησυχαστική και επιστη-
μονική προσέγγιση του ενδε-
χόμενου ενός πυρηνικού ατυ-
χήματος πραγματοποίησε, μι-

λώντας στην «Political», o καθηγητής Πυ-
ρηνικής Φυσικής του ΑΠΘ Χρήστος Ελευ-
θεριάδης. Ο καθηγητής, περιγράφοντας την
κατάσταση με τα πυρηνικά εργοστάσια στην
εμπόλεμη Ουκρανία, τόνισε ότι το Τσερνόμ-
πιλ είναι κλειστό εδώ και 20 χρόνια και οι
τελευταίοι δύο αντιδραστήρες που λειτουρ-
γούσαν έχουν κλείσει. 

«Τώρα απλώς είναι ένα κλειστό πυρηνι-
κό εργοστάσιο, που έχει κόσμο που εργά-
ζεται εκεί στη διαδικασία της απεμπλοκής
από την εγκατάσταση. Λειτουργεί σαν χώ-
ρος αποθηκεύσεως παλαιών πυρηνικών
καυσίμων. Ακούστηκε τελευταία μια ιστο-
ρία για κίνδυνο διαρροής επειδή σταμάτη-
σε η παροχή ρεύματος, αλλά κάτι τέτοιο
δεν ισχύει. Ακόμη και χωρίς ρεύμα έχει
πέσει τόσο πολύ η ένταση της ραδιενέρ-
γειας που δεν υπάρχει θέμα ψύξεως. Δεν
ήταν αληθές αυτό που ανακοινώθηκε από
την αρμόδια υπηρεσία της Ουκρανίας.
Ήταν σαφές ότι έγινε αυτή η ανακοίνωση
με σκοπό να υπάρξουν αντιδράσεις στη
Δύση και να στηρίξει περισσότερο την Ου-
κρανία. Ήταν καθαρά επικοινωνιακό, ήταν
φανερό. Επιβεβαιώθηκε μετά και από τη
Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ότι
δεν τίθεται τέτοιο θέμα». 

Για τη Ζαπορίζια υποστήριξε ότι είναι ο
μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευ-
ρώπης: «Εκεί είναι μαζεμένοι έξι αντιδρα-
στήρες εκεί κοντά στο 1 GigaWatt ο καθέ-
νας, δηλαδή περίπου 6 GigaWatt η συνο-

λική ισχύς. Από τους έξι δουλεύουν εκεί
μόνο οι δύο, ο ένας είναι σε σέρβις και οι
άλλοι τρεις ψύχονται σταδιακά για να πε-
ράσουν σε κατάσταση εργασίας συντήρη-
σης. Η Ουκρανία έχει ακόμη τρεις πυρηνι-
κούς σταθμούς».

«Επικοινωνιακά πυροτεχνήματα»
Για το ενδεχόμενο πυρηνικού ατυχήμα-

τος ακόμη και σε μια εμπόλεμη κατάσταση
ο καθηγητής επισήμανε: «Όταν έχεις πυ-
ρηνικές εγκαταστάσεις, ακόμη και σε πε-
ρίοδο ειρήνης έναν βαθμό ανησυ-
χίας τον έχεις. Προσέχεις ιδιαί-
τερα γιατί αυτές οι δουλειές
δεν γίνονται στο πόδι, χρει-
άζονται υπευθυνότητα και
οργάνωση. Σε περίοδο πο-
λέμου το επίπεδο ανησυχίας
ανεβαίνει ακόμη και αν δεν
υπάρχουν ειδικοί λόγοι. Το γε-
γονός και μόνο ότι βρίσκεσαι σε
έκρυθμη κατάσταση, όπως είναι ο πόλε-
μος, σε κάνει να ανησυχείς πιο πολύ», ση-
μείωσε και εξήγησε πως δεν έχουμε κάτι
συγκεκριμένο που μας οδηγεί να ανησυ-

χήσουμε. «Βλήθηκε ένα κτίριο στο Ζαπο-
ρίζια, που ήταν εντελώς περιφερειακό, και
μάλλον και αυτό έγινε για να γίνει κάποιος
θόρυβος. Ο κάθε αντιδραστήρας έχει ένα

περίβλημα πολύ υψηλών αντοχών,
ακόμη και να βληθούν με σφαί-

ρες ή ρουκέτες, δεν νομίζω
ότι έχουν πρόβλημα. Θα
πρέπει να τους βομβαρδί-
σει κανείς με βόμβες πολ-
λών τόνων για να πει ότι

μπορεί να προκληθεί κάποιο
πρόβλημα σε αυτά τα περιβλή-

ματα. Νομίζω ότι οι Ουκρανοί και
οι Ρώσοι, που έχουν την εμπειρία του ατυ-
χήματος του Τσερνόμπιλ, στο φινάλε θα εί-
ναι σοβαροί ως προς τη διαχείριση τέτοιων
καταστάσεων, γιατί θα είναι και οι πρώτοι

που θα πληγούν. Και θα πληγούν σοβαρό-
τατα. Προσέχουν λοιπόν παρά τα όποια
επικοινωνιακά πυροτεχνήματα μπορεί να
εκτοξεύονται κάποια στιγμή».

«Να ακούν τις Αρχές»
Στο ερώτημα σχετικά με το πώς θα πρέ-

πει οι πολίτες να αντιμετωπίζουν ένα πυ-
ρηνικό ατύχημα που συμβαίνει μακριά
από τη χώρα, ο κ. Ελευθεριάδης επισήμα-
νε: «Ο πολίτης θα πρέπει να παρακολου-
θεί τι λένε οι αρμόδιες Αρχές. Τα εργαστή-
ρια στην Ελλάδα μετράνε συνέχεια τα επί-
πεδα της ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα,
παρακολουθούν την κατάσταση και ενη-
μερώνουν την Πολιτεία, η οποία στη συνέ-
χεια ενημερώνει τον κόσμο τι μέτρα πρέ-
πει να λάβει. Να αντιμετωπίζει σοβαρά το
θέμα βασιζόμενος σε αυτά που ακούει
από αρμοδίους και υπευθύνους και όχι
από οποιονδήποτε στο Διαδίκτυο και στις
κουβέντες της σοβαρότητας “μου το είπε η
κυρά Μαρία”».

Τι ισχύει με τις ταμπλέτες ιωδίου...
Ως ανοησία χαρακτήρισε ο κ. Ελευθεριάδης την κίνηση κάποιων πολιτών να

σπεύσουν να αγοράσουν προληπτικά χάπια ιωδίου. «Στα ισότοπα που παράγον-
ται κατά τη διάσπαση του ουρανίου είναι και το ιώδιο 131, ένα ραδιενεργό ισό-
τοπο. Το ιώδιο γενικά προσλαμβάνεται στον θυρεοειδή των ανθρώπων. Αν βρε-
θείς σε περιβάλλον υψηλής ραδιενέργειας και είσαι δίπλα σε αντιδραστήρα
που έχει διαρροή, τότε παίρνεις ένα χάπι ιωδίου για να μην προσλάβει ο θυρε-
οειδής σου ιώδιο από το περιβάλλον. Γεμίζεις τις υποδοχές του ιωδίου με το χά-
πι αυτό για να μη χωράει το ραδιενεργό», επισήμανε και πρόσθεσε: «Αυτό το
χάπι όμως θα το πάρει ο εργάτης ακτινοβολίας και δεν είναι καθόλου υγιεινό,
αλλά το κάνεις για να γλιτώσεις τα χειρότερα. Μερικοί μπορεί να το προμηθεύ-
τηκαν κιόλας. Καλά θα κάνουν να το βάλουν βαθιά στα συρτάρια τους, να μην το
χρησιμοποιήσουν με τίποτα, διότι θα τρέχουν μετά στον ενδοκρινολόγο τους
και θα ψάχνουν τι έχει ο θυρεοειδής τους».

«Οι πυρηνικοί
αντιδραστήρες 
δεν εκρήγνυνται
ούτε με ρουκέτες»

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



E
να από τα σημαντικότερα δι-
δάγματα του πολέμου στην Ου-
κρανία, έπειτα από είκοσι ημέ-
ρες συγκρούσεων, είναι ότι η

ρωσική εισβολή θα είχε τελείως διαφορε-
τική εξέλιξη χωρίς τα σύγχρονα αντιαρμα-
τικά όπλα που έχουν στην κατοχή τους οι
αμυνόμενοι. Η χρήση βαρέος φορητού
οπλισμού έχει προκαλέσει και τα ελληνι-
κά ανακλαστικά.

Τα αμερικανικά Javelin και τα βρετα-
νικά NLAW, όπλα που οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες και οι σύμμαχοί τους μετέφεραν
τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία,
αναδείχθηκαν στον απόλυτο εφιάλτη
των ρωσικών αρμάτων μάχης και τεθω-
ρακισμένων. 

Εικόνες κατεστραμμένων ρωσικών
τανκς κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ενώ το ουκρανικό υπουργείο
Άμυνας δίνει σχεδόν καθημερινά στη δη-
μοσιότητα βίντεο με επιτυχημένες ενέ-
δρες στα ρωσικά κομβόι αρμάτων και τις
γραμμές ανεφοδιασμού τους. 

Δεκαεπτά χιλιάδες αντιαρματικά όπλα
έχουν εξοπλίσει τις τάξεις του ουκρανι-
κού στρατού, πολλά από τα οποία βρί-
σκονται συγκεντρωμένα στο Κίεβο, ώστε

να αντιμετωπίσουν τα ρωσικά άρματα και
τεθωρακισμένα όταν επιτεθούν στην ου-
κρανική πρωτεύουσα.

Το αμερικανικό «ακόντιο»
Το πανίσχυρο αντιαρματικό Javelin με-

τράει εκατοντάδες νίκες, σύμφωνα με τις
ουκρανικές δυνάμεις, απέναντι στα ρωσι-
κά άρματα. Έχει τη δυνατότητα να «κλει-
δώνει» το θερμικό στίγμα ενός στόχου σε
απόσταση μέχρι και 2,5 χιλιομέτρων, μπο-
ρεί να χτυπήσει κάθετα, αποφεύγοντας τη
θωράκιση που διαθέτουν τα ρωσικά
τανκς, ενώ ο χειριστής του μπορεί να χτυ-
πήσει και στο πλαϊνό μέρος ενός οχήμα-
τος με σκοπό να το ακινητοποιήσει ή να το
αχρηστεύσει. Το γεγονός, μάλιστα, ότι το
Javelin είναι ένα όπλο μικρού κόστους
που μπορεί να βγάλει εκτός μάχης όπλα
πολλαπλάσιας αξίας, το καθιστά ιδανικό
για την αύξηση της δύναμης πυρός του

ουκρανικού πεζικού. Τα βλήματα των
Javelin έχουν την ικανότητα να εμπλέ-
κουν και ιπτάμενους στόχους όπως ελικό-
πτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη
που πετούν χαμηλά, ενώ είναι πλήρως
φορητό σύστημα και δεν απαιτεί τρίποδο
ή άλλο σταθερό σημείο για τη χρήση του.
Αυτό το πλεονέκτημα εκμεταλλεύονται οι
ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας που κα-
ταστρέφουν το ένα μετά το άλλο τα ρωσικά
τεθωρακισμένα.

Το παντοδύναμο NLAW
Το αντιαρματικό NLAW, όπως και το

Javelin, είναι όπλο «fire and forget», δη-
λαδή ο χειριστής, από την ώρα που εξαπο-
λύει το βλήμα, μπορεί να μετακινηθεί ή να
ξαναγεμίσει και δεν χρειάζεται να περιμέ-
νει μέχρι να χτυπηθεί ο στόχος. Το μεγάλο
του πλεονέκτημα είναι ότι προσβάλλει τον
στόχο κατακόρυφα από ελάχιστη απόστα-
ση είκοσι μέτρων και ύψος ενός μέτρου,
γεγονός που το καθιστά ιδανικό για χρήση
σε αστικό περιβάλλον. Το NLAW μπορεί να
διαπεράσει θωράκιση 500 χιλιοστών, ενώ
ο χειριστής μπορεί να επιλέξει ποιον στό-
χο θα προσβάλει, ανεξαρτήτως αν υπάρ-
χουν εμπόδια ή άλλοι στόχοι μπροστά του.

Τα αντιαρματικά Javelin και NLAW είναι
ίσως τα όπλα που θα κρίνουν σε μεγάλο
βαθμό την έκβαση της ρωσικής εισβολής
και κυρίως της ουκρανικής αντίστασης,
ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φο-
ρά, ίσως, δοκιμάζονται απέναντι στα ίδια
άρματα που κατασκευάστηκαν για να αντι-

μετωπίζουν. Το οπλοστάσιο των Ενόπλων
Δυνάμεων δεν διαθέτει προς το παρόν
Javelin ή NLAW, όμως, ήδη έχει εκδηλω-
θεί σοβαρό ενδιαφέρον για την ανανέωση
των ελληνικών αντιαρματικών. 

Η χρήση φορητών όπλων βαρέος τύπου,
ειδικά στο ανάγλυφο της χώρας μας, στην
ηπειρωτική αλλά και τη νησιωτική Ελλά-
δα, θα αύξανε κατακόρυφα τις επιχειρη-
σιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνά-
μεων και θα λειτουργούσε ως πολλαπλα-
σιαστής ισχύος. Την ίδια ώρα, είναι δεδο-
μένη η ανάγκη αντικατάστασης των RPG-
18 και των Μ-72 LAW που διαθέτουν οι
μονάδες του πεζικού και των ειδικών δυ-
νάμεων, ενώ ο ελληνικός στρατός χρησι-
μοποιεί ακόμη τα παλαιότερης τεχνολο-
γίας αντιαρματικά MILAN, FAGOT, KOR-
NET και STRIM. 

Σύντομα, ωστόσο, το οπλοστάσιο θα ενι-
σχυθεί με τα ισραηλινά Spike NLOS που
έχουν εξαιρετικές αντιαρματικές δυνατό-
τητες, αλλά σε αντίθεση με τα Javelin και
NLAW δεν είναι φορητά συστήματα αλλά
εποχούμενα.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο ρόλος των αντιαρματικών 
απέναντι στη ρωσική
εισβολή

Το ελληνικό Πεντάγωνο 
βλέπει με ενδιαφέρον 
τα συγκεκριμένα όπλα που,
ενώ είναι μικρού κόστους,
μπορούν να βγάλουν 
εκτός μάχης θηριώδη άρματα
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Στη φυλακή η... καπετάνισσα και δύο μέλη της συμμορίας των χούλιγκαν 
Τον δρόμο προς το... κελί πήραν τρεις εκ των τεσσάρων κα-

τηγορουμένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης
που φέρεται να δρούσε στον χώρο του ποδοσφαίρου στο
πλαίσιο της οπαδικής βίας.

Η 27χρονη φερόμενη ως αρχηγός της οργάνωσης και δύο
ακόμη άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ ένα
άτομο αφέθηκε ελεύθερο. Στον τελευταίο επιβλήθηκαν οι
περιοριστικοί της εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο Αστυ-
νομικό Τμήμα της περιοχής του, της απαγόρευσης εξόδου
από τη χώρα, της απαγόρευσης παρακολούθησης αθλητικών
δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε γήπεδο και της απαγόρευ-
σης εμφάνισης σε συνδέσμους.

Σημειώνεται ότι και τα τέσσερα πρόσωπα είναι οπαδοί του
Παναθηναϊκού, στους οποίους αποδίδονται περισσότερες

από 15 επιθέσεις σε βάρος συνδέσμων και φιλάθλων του
Ολυμπιακού σε Αθήνα και Πειραιά. Μάλιστα, και οι τέσσερις
φέρεται να παραδέχτηκαν κάποια περιστατικά συμπλοκών
και σωματικών βλαβών, αλλά αρνήθηκαν τις ληστείες, τη
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τους εμπρησμούς και
την κατοχή εκρηκτικών που τους αποδίδονται. Για τη συγκε-
κριμένη υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 24 άτομα, ενώ
παραδόθηκε σήμερα και ο ένας εκ των δύο που αναζητούν-
ταν με ένταλμα σύλληψης, ο οποίος έλαβε προθεσμία να
απολογηθεί την Τετάρτη.

Η υπόθεση αποτελεί σκέλος της μεγάλης έρευνας της Δι-
καιοσύνης για τη δράση οπαδών πολλών ομάδων του ελληνι-
κού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος και τα πρώτα αποτελέ-
σματα οδήγησαν στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων

σε βάρος οπαδών του Παναθηναϊκου για οργανωμένες επι-
θέσεις σε βάρος οπαδών του Ολυμπιακού. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι τα θύματα σε πολλές περιπτώσεις έχουν ανα-
γνωρίσει τους δράστες των επιθέσεων σε βάρος τους, ενώ σε
άλλες η αναγνώριση κατέστη αδύνατη λόγω των καλυμμέ-
νων χαρακτηριστικών των δραστών κατά τη διάρκεια των
επιθέσεων. Ωστόσο, στην ταυτοποίηση των προσώπων που
κρύβονταν πίσω από τις επιθέσεις συνέδραμε και η άρση τη-
λεφωνικού απορρήτου που είχε προηγηθεί. Από τους διαλό-
γους που υπάρχουν στο κατηγορητήριο μεταξύ των κατηγο-
ρουμένων φέρεται να προκύπτει η μεταξύ τους συνεννόηση
για χτυπήματα που ακολούθησαν, ενώ αναδεικνύεται και ο
πρωταγωνιστικός ρόλος της 27χρονης.

Σοφία Σπίγγου

Αποφυλακίζεται 
ο πρώην βουλευτής 
της XA Αν. Γρέγος
Αποφυλακίζεται ο πρώην βουλευτής
της Χρυσής Αυγής Αντώνης Γρέγος
με ομόφωνη απόφαση του Πενταμε-
λούς Εφετείου Αναστολών, ενώπιον
του οποίου αιτήθηκε την αναστολή
της ποινής του μέχρι την εκδίκαση
σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της
Χρυσής Αυγής. Την ίδια στιγμή τού
επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευ-
σης εξόδου από τη χώρα, της εμφά-
νισης στο αστυνομικό τμήμα της πε-
ριοχής του μία φορά τον μήνα αλλά
και εγγύηση 5.000 ευρώ.
Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε σε
αντίθεση με την εισαγγελική πρότα-
ση κατά την οποία το αίτημα του κα-
ταδικασμένου σε έξι έτη κάθειρξης
για εγκληματική οργάνωση χρυσαυ-
γίτη έπρεπε να απορριφθεί, καθώς
δεν προκύπτει βλάβη σε βάρος του.
Νωρίτερα οι δικηγόροι του είχαν
υποστηρίξει ότι αντιμετωπίζουν
προβλήματα υγείας τόσο ο ίδιος όσο
και το παιδί του, ενώ το προηγούμενο
διάστημα είχαν απορριφθεί δύο αν-
τίστοιχες αιτήσεις του.

Σ.Σ.

Κραυγές των γονιών 
και ψίθυροι των ειδικών
Σ

την τελική ευθεία μπαίνει η έρευνα
του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων
κατά Ζωής για την υπόθεση που
έχει σοκάρει το πανελλήνιο. Ο λό-

γος για τον θάνατο-μυστήριο των τριών κο-
ριτσιών της ίδιας οικογένειας από την Πά-
τρα, με το ενδεχόμενο της εγκληματικής
ενέργειας να κερδίζει έδαφος.

Οι αστυνομικοί, έχοντας στα χέρια τους
όλες τις μέχρι στιγμής καταγραφές-δεδομέ-
να αλλά και αρκετές καταθέσεις ιατρών και
νοσηλευτών από Αθήνα και Πάτρα, επιχει-
ρούν να πάρουν απαντήσεις για τις συνθή-
κες θανάτου της 9χρονης Τζωρτζίνας αλλά
και για τα περιστατικά που οδήγησαν στην
επιδείνωση της κατάστασης και τελικά στον
θάνατο του κοριτσιού. Περιστατικά που μέ-
χρι στιγμής χαρακτηρίζονται ανεξήγητα επι-
στημονικά και συνέβησαν με μοναδική μάρ-
τυρα τη μητέρα των τριών κοριτσιών, η οποία
-μαζί με τον σύζυγό της- θα δώσει κατάθεση
στο τέλος της προανακριτικής διαδικασίας.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ βρίσκονται
επίσης οι συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς
σταθμούς και οι αναρτήσεις της μητέρας των
κοριτσιών, καθώς εντοπίζονται κάποιες
αναντιστοιχίες - ενδεχομένως λόγω του σοκ
που της προκάλεσαν οι θάνατοι των παιδιών
της.Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι
αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα προκύ-

πτουν από την αναψηλάφηση που κάνει η Ια-
τροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών με επικε-
φαλής τον Νίκο Καρακούκη στο ιατροδικα-
στικό πόρισμα και τα άλλα στοιχεία για τον
πρώτο θάνατο (πριν από περίπου τρία χρό-
νια, της 3,5 ετών Μαλένας). Στο μικροσκόπιο
βρίσκεται η επισήμανση ότι αιτία θανάτου
ήταν η ηπατική ανεπάρκεια, κάτι που δεν
φαίνεται μέχρι στιγμής να προκύπτει από τη
νεότερη έρευνα. Βέβαια, όπως επισημαί-
νουν ξανά αρμόδιες πηγές, «οι δύο έρευνες
δεν γίνονται σε τηλεοπτικούς χρόνους. Χρει-
άζονται υπομονή και ανάλυση σε βάθος»,
εκτιμώντας ότι ίσως χρειαστεί ακόμη και
ένας μήνας μέχρι να ξεδιπλωθεί πλήρως το
κουβάρι των όσων οδήγησαν στον θάνατο τα
τρία κορίτσια. 

«Δεν είναι κατηγορούμενοι»
Την ίδια ώρα, μέσω του δικηγόρου Από-

στολου Λύτρα η οικογένεια των τριών κορι-
τσιών εκφράζει την αγανάκτησή της «για τον
τρόπο που προσεγγίζεται η υπόθεση από
κάποια ΜΜΕ, καθώς και από διάφορους

“αυτόκλητους ειδήμονες”. (...) Είναι αδια-
νόητο να εμφανίζονται τηλεοπτικά και να το-
ποθετούνται δημόσια ιδιώτες ιατροδικαστές
χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία
και δίχως να έχουν διενεργήσει τη νεκρο-
ψία-νεκροτομή με μόνο σκοπό την προβολή
τους και την εκμετάλλευση για ίδιον όφελος
του αυξημένου κοινωνικού ενδιαφέρον-
τος». Στην ίδια ανακοίνωση εξαπολύονται
πυρά κατά δημοσιογράφων, επισημαίνοντας
ότι «έχει καταπατηθεί κάθε έννοια δεοντο-
λογίας, σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας, των θεσμών της Δικαιοσύνης και κυ-
ρίως της μνήμης των τριών παιδιών. (...) Κα-
νείς δεν φέρει την ιδιότητα του κατηγορου-
μένου στη συγκεκριμένη υπόθεση».

Η αντίδραση της οικογένειας, 
η έρευνα της ΕΛΑΣ και 
οι ενδείξεις για εγκληματική
ενέργεια

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Μ
πορεί τον τελευταίο καιρό να
βρίσκεται μόνιμα στο επίκεντρο
η πανδημία, ωστόσο ο υπουρ-
γός Υγείας καταστρώνει τα σχέ-

δια για την επόμενη μέρα σε ΕΟΠΥΥ και
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Θανά-
σης Πλεύρης είπε μεταξύ άλλων πως, στις
αλλαγές που θα έρθουν, ο θεράπων ιατρός
θα είναι υπεύθυνος για την παραπομπή του
ασθενούς στη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη,
δηλαδή στο νοσοκομείο. Οι πολίτες δεν θα
μπορούν να πηγαίνουν από μόνοι τους στα
νοσοκομεία, αν δεν έχουν παραπομπή από
τον θεράποντα γιατρό τους. 

Στην πλήρη εφαρμογή του θεσμού, οι
ασθενείς δεν θα μπορούν να απευθύνονται
και σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων χωρίς
παραπομπή. Διαφορετικά, ο ΕΟΠΥΥ δεν θα
καλύπτει το κόστος της επίσκεψης. Οι για-
τροί του ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνονται κατ’ άτο-
μο και όχι ανά ιατρική επίσκεψη, σε ετήσια
βάση, με τη μορφή του capitation, όπως λει-
τουργούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Παράλ-
ληλα, μπαίνουν οι βάσεις, ώστε οι δομές
ΠΦΥ να εξυπηρετούν τους πολίτες ισότιμα,
ενώ στο πλαίσιο της αναβάθμισης θα γίνουν

Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ). 

Κρούσματα και Προσφυγικό
Με το ποσοστό εμβολιασμού να φτάνει

πλέον στο 72% του γενικού πληθυσμού και
με τις δύο δόσεις, η χώρα βρίσκεται σε ένα
κρίσιμο σημείο για να μπορέσει να κάνει τη
μετάβαση στην επόμενη μέρα. Από τη μία να
πέσουν κι άλλο οι διασωληνωμένοι και οι
θάνατοι, και από την άλλη να δούμε πώς
μπορεί να επηρεάσει την επιδημία στη χώρα
μας το κύμα των προσφυγικών ροών. 

Η Ουκρανία παρουσίαζε ποσοστό εμβο-
λιασμού μόλις 35% και τώρα υπάρχει ο φόβος
για έξαρση του ιού στα κράτη που θα δεχθούν
πρόσφυγες. Ο κόσμος χαλάρωσε μετά την
Καθαρά Δευτέρα και αυτό φάνηκε και στην
αύξηση των κρουσμάτων κυρίως με την υπο-
παραλλαγή Όμικρον 2. Χθες, Δευτέρα, κατα-
γράφηκαν 22.694 νέα κρούσματα, 70 θάνα-
τοι, ενώ 364 είναι οι διασωληνωμένοι στις
ΜΕΘ.  Μιλώντας στην «Political» η πρόεδρος
της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη είπε: «Στις παρε-
λάσεις για την 25η Μαρτίου ναι μεν να κάνουν
τα παιδιά παρέλαση όμως χωρίς κόσμο, γιατί
χωρίς μάσκες, ο ένας δίπλα στον άλλο, ένας
ασυμπτωματικός να είναι σε ένα γκρουπ, θα
γεμίσουν όλοι. Από εκεί και πέρα, με τη μεί-
ωση των δεικτών, να πάμε σε ένα καλό Πά-
σχα, να διασκεδάσει ο κόσμος στα χωριά,
γιατί το έχουν όλοι πολλή ανάγκη». 

Στην ενημέρωση της Δευτέρας η ομότιμη
καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου επανέλαβε

τη χρησιμότητα της τρίτης δόσης για την
αποφυγή σοβαρής νόσησης και διασωλήνω-
σης και τόνισε πως ακόμα οι ειδικοί είναι
επιφυλακτικοί για να απαντήσουν πότε θα
έρθει το τέλος της πανδημίας.

Εμβολιάστηκαν 1.640 με Novavax
Σίγουρα, όμως, η Εθνική Επιτροπή Εμβο-

λιασμών θα ασχοληθεί με το αν θα γίνει τρίτη
δόση σε παιδιά και εφήβους σε αυξημένο
κίνδυνο, αν θα υπάρξει μεταβολή στα μεσο-
διαστήματα των βασικών δόσεων των εμβο-
λίων και αν θα δοθεί τέταρτη δόση προληπτι-
κά σε άτομα μεγάλης ηλικίας και όχι στον γε-
νικό πληθυσμό. Η χώρα μας πόνταρε πολύ
στο πρωτεϊνικό εμβόλιο για όσους φοβόν-
τουσαν την τεχνολογία mRNA. O γενικός
γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους
ανακοίνωσε πως μέχρι στιγμής 1.640 συμ-
πολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με το εμβό-
λιο της Novavax και 1.540 έχουν κλείσει ραν-
τεβού. Παράλληλα τόνισε πως οι ενημερώ-
σεις για το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα γί-
νονται μόνο όταν υπάρχει κάτι σημαντικό να
ανακοινωθεί και όχι όπως γινόταν έως τώρα. 

Διατίθενται
επί πληρωμή 
σχολικές αίθουσες
για εκδηλώσεις
και συνέδρια  

Για εκδηλώσεις και συνέδρια μπο-
ρούν να διαθέτουν τις αίθουσές
τους… επί πληρωμή τα σχολεία,
σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστει-
λε το υπουργείο Παιδείας. Όπως δι-
ευκρινίζεται στην εγκύκλιο, «με
απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου,
η οποία γνωστοποιείται στον οικείο
δήμο, δύναται να διοργανώνονται
και να υλοποιούνται από τη σχολική
μονάδα, μετά το πέρας του ωρολογί-
ου διδακτικού προγράμματος και τη
λήξη του ολοημέρου σχολείου, με ή
χωρίς συνεργασία με τρίτους φο-
ρείς, εκδηλώσεις, προγράμματα και
συνέδρια που απευθύνονται στην
εκπαιδευτική κοινότητα».

Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις αυ-
τές θα εισπράττονται από την αρμό-
δια σχολική επιτροπή και θα πηγαί-
νουν στο ταμείο του σχολείου. Στην
εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο χαρα-
κτήρας των εκδηλώσεων και προ-
γραμμάτων των συνεδρίων που θα
λαμβάνουν χώρα στις σχολικές αί-
θουσες «μπορεί να είναι διαθεματι-
κός, βιωματικός ή ενεργητικός και
θα πρέπει να ενεργοποιεί την κριτική
σκέψη, τη δημιουργικότητα, την αυ-
τονομία, καθώς και την ενθάρρυνση
συμπεριφορών που διέπονται από
τις αξίες αλληλεγγύης και σεβασμού
και να προάγουν τους παιδαγωγι-
κούς σκοπούς του σχολείου». Τονί-
ζεται, τέλος, ότι στα προγράμματα
περιλαμβάνονται περιοριστικά οι ει-
καστικές τέχνες, η μουσική, το θεα-
τρικό παιχνίδι, ο χορός, η κίνηση, οι
πάσης φύσεως αθλοπαιδιές και τα
επιτραπέζια παιχνίδια.

Εύη Πανταζοπούλου

Αλλάζει όλο το τοπίο σε
ΕΟΠΥΥ και Πρωτοβάθμια
Φροντίδα στην Υγεία - Τι
ισχύει για τα επείγοντα

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Μόνο με χαρτί γιατρού
πλέον στα νοσοκομεία
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H
δημογραφική ατονία στην Ελ-
λάδα συνεχίζει να αποτελεί ση-
μαντικό πρόβλημα και χαρα-
κτηρίζει πλέον το σύνολο του

ελληνικού χώρου και όχι μόνο κάποια
τμήματά του. Έρευνα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας έρχεται να αναδείξει ακόμα
περισσότερο το θέμα, καθώς από τους
325 δήμους της χώρας μας μόνον οι 56 εί-
χαν θετικά φυσικά ισοζύγια (περισσότε-
ρες γεννήσεις από θανάτους) την τελευ-
ταία δεκαετία. 

Αν σε όλα αυτά προστεθεί η εκτίμηση
που κάνει, μιλώντας στην «Political», o
καθηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας Βύρων Κοτζαμάνης για
900.000 θανάτους περισσότερους από τις
γεννήσεις την επόμενη εικοσαετία, μπο-
ρεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί το μέ-
γεθος της συρρίκνωσης του πληθυσμού
της Ελλάδας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι
πλέον όλος ο ελληνικός χώρος, σε μικρό-
τερο ή μεγαλύτερο βαθμό, χαρακτηρίζε-
ται από περισσότερους θανάτους και λι-
γότερες γεννήσεις: «Αυτή η ζυγαριά που
είναι αρνητική σε εθνικό επίπεδο κατά
268.000 δεν οφείλεται σε κάποιους δή-
μους αποκλειστικά, αλλά πλέον όλες οι
περιφέρειες είναι στην ίδια τάση. Μόνο
κάποιοι λίγοι δήμοι σε νησιά του Αιγαίου
έχουν θετικό ισοζύγιο, γιατί είναι περιο-
χές που δεν θίχτηκαν από την κρίση, όπως
η Ρόδος, η Κρήτη, οι βασικοί τουριστικοί
προορισμοί». 

Ο κ. Κοτζαμάνης τόνισε ότι δεν εκτιμά
απλώς ότι αυτό το αρνητικό ισοζύγιο θα-
νάτων-γεννήσεων θα συνεχιστεί στην Ελ-
λάδα τις επόμενες δεκαετίες, αλλά μπορεί
και να το υπογράψει. «Η ζυγαριά αυτή
οφείλεται στις γεννήσεις και τους θανά-

τους. Σχεδόν το 90% των θανάτων προέρ-
χεται από άτομα που είναι πάνω από 65
ετών. Τα άτομα που θα περάσουν τα επό-
μενα χρόνια το νήμα των 65 ετών είναι πα-
ρόντες, τους γνωρίζουμε. Μπορούμε να
εκτιμήσουμε, λοιπόν, με μεγάλη ακρίβεια
του θανάτους που θα αυξηθούν ελαφρώς,
γιατί το πλήθος αυτών των ανθρώπων άνω
των 65 τα επόμενα είκοσι χρόνια θα αυξη-
θεί», επισήμανε και πρόσθεσε ότι στις
γεννήσεις γνωρίζουμε ποιο είναι το πλή-

θος των γυναικών που θα έρθει σε ηλικία
να κάνει παιδιά. Αυτή η ομάδα μειώνεται
επίσης και θα μειωθεί και άλλο τις επόμε-
νες δεκαετίες. «Επομένως, αν λιγο-
στεύουν κάθε χρόνο οι άνθρωποι που εί-
ναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά και τίποτα
άλλο να μην αλλάξει, θα έχουμε κάθε χρό-
νο λιγότερες γεννήσεις. Ακόμα και στην
ευνοϊκή περίπτωση που τα νέα ζευγάρια
θα μείνουν στο επίπεδο τεκνοποίησης
που έχουμε τώρα, δηλαδή περίπου 1,5

παιδί ανά ζευγάρι, λόγω του ότι μειώνεται
ο πληθυσμός των ανθρώπων που βρί-
σκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, θα
έχουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη μείωση
των γεννήσεων». 

Ο κ. Κοτζαμάνης εκτιμά ότι για να ανα-
τραπεί αυτή η υπόθεση θα πρέπει ξαφνικά
τα νέα ζευγάρια αντί για 1,5 παιδί να κά-
νουν δύο. «Αυτό, όμως, αποκλείεται να γί-
νει έτσι ξαφνικά, γιατί οι συνθήκες στη
χώρα μας δεν επιτρέπουν τέτοιες ριζικές
αλλαγές». 

Σε 20 χρόνια 
θα είμαστε
900.000 λιγότεροι 

Ο καθηγητής Δημογραφίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βύρων Κοτζαμάνης μιλά για τη
συρρίκνωση του πληθυσμού
στην Ελλάδα, καθώς οι θάνατοι
θα είναι πολύ περισσότεροι 
από τις γεννήσεις 

Σε εξέλιξη και νέα έρευνα για την υπογεννητικότητα στη χώρα μας
Σε μια νέα έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της

υπογεννητικότητας στην Ελλάδα προχωρά η Euroli-
fe FFH, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μάρκε-
τινγκ του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη
MKO HOPEgenesis. Η εταιρεία συνεργάζεται από το
2019 με τη HOPEgenesis για τη στήριξη της ελληνι-
κής οικογένειας και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότη-
τας. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2021 ανακοίνωσε την
επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2023 και υιοθέτη-
σε συνολικά δέκα απομακρυσμένες περιοχές της χώρας:
Πάτμος, Άγραφα, Καστελλόριζο, Λειψοί, Άνω Κουφονήσι,

Τήλος, Ανάφη, Νίσυρο, Χάλκη και Κάσος. Στην «Po-
litical», για την ενδιαφέρουσα αυτή έρευνα που βρί-
σκεται σε εξέλιξη, μίλησε ο κ. Κωστής Ήντουνας,
καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος
αρχικά σχολίασε: «Αναμένοντας και τα ευρήματα
της απογραφής, το δημογραφικό είναι ένας καθορι-

στικός παράγοντας. Οι άνθρωποι τείνουν να συμπεριφέρον-
ται διαφορετικά με βάση και το πού κατοικούν και τη γεω-
γραφική τους θέση και την οικογενειακή τους κατάσταση.
Σίγουρα αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν και τις καταναλωτικές
τους συνήθειες, άρα επηρεάζουν και την αγορά». 

Ο κ. Ήντουνας τόνισε ότι υπάρχει μια προσπάθεια βοήθει-
ας σε ακριτικές περιοχές που υφίστανται θέματα πρόσβα-
σης και υγείας. Υπάρχει ανασφάλεια ιδιαίτερα από νέες μη-
τέρες ή γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδιά και δεν μπο-
ρούν σε αυτές τις περιοχές. «Η δική μας συνεισφορά σαν ερ-
γαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών ήταν η προσπάθεια να γίνει μια έρευνα που σκοπό έχει
να καταγράψει κάποιες βασικές μεταβλητές, όπως το γιατί
είναι σημαντικό σήμερα για ένα νέο ζευγάρι να κάνει παιδιά.
Δεύτερον, ποιοι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν αυτή
τη διαδικασία, παράγοντες και προσωπικοί αλλά και περι-
βαλλοντικοί».

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



Θεσσαλία

Δημιουργεί λιμνοδεξαμενές 
για την κτηνοτροφική 
και αγροτική παραγωγή

Στην κατασκευή νέων λιμνοδεξαμενών για την εξυπηρέτηση

κτηνοτροφικών μονάδων και αρδευτικών αναγκών σε επιλεγμέ-

νες θέσεις ορεινών και ημιορεινών περιοχών των Δημοτικών

Ενοτήτων Χασίων, Τυμφαίων και Φαρκαδόνας προχωρά η Περι-

φέρεια Θεσσαλίας. Ο οικείος περιφερειάρχης Κώστας Αγορα-

στός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, προϋπολογισμού

200.000 ευρώ, που περιλαμβάνει και συμπληρωματικά έργα σε

υπάρχουσες λιμνοδεξαμενές για την επέκταση και στεγανοποί-

ησή τους. Η χρηματοδότηση του έργου εντάσσεται στο Πρό-

γραμμα Δημόσιων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Στηρίζουμε στην πράξη τους ανθρώπους της παραγωγής και

του μόχθου. Υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινό-

τητα των κτηνοτρόφων και στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα και

την παραγωγή», δήλωσε ο περιφερειάρχης.

Πελοπόννησος

Άρχισε η κεντρική διαχείριση
απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη

Από χθες, Δευτέρα 14 Μαρτίου, ξεκίνησε η λειτουργία της

διαχείρισης-επεξεργασίας απορριμμάτων Παλαιόχουνης. Άρ-

χισαν να μεταφέρονται απορρίμματα από όλους τους δήμους

της Αργολίδας και από τους Δήμους Τρίπολης, Βόρειας και Νό-

τιας Κυνουρίας και Κορινθίας, που υπάγονται στη διαχειριστική

ενότητα της εν λόγω μονάδας. Ο περιφερειάρχης Πελοποννή-

σου Παναγιώτης Νίκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την

ομαλή πορεία της διαχείρισης, προσθέτοντας ότι με καλούς

ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση της μο-

νάδας διαχείρισης στην Καλλιρρόη της Μεσσηνίας, η οποία θα

αναλάβει τα απορρίμματα της εν λόγω ΠΕ καθώς και των υπό-

λοιπων δήμων της Αρκαδίας.

Τις «δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού,

του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας γενικότερα»

συζήτησε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης Χρήστος Μέτιος με τον πρέσβη της Σαουδικής Αρα-

βίας στην Αθήνα, δρ Saad Alammar, κατά την πρόσφατη συ-

νάντησή τους στην Κομοτηνή. Ο κ. πρέσβης έδειξε ιδιαίτερο

ενδιαφέρον για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ο

περιφερειάρχης τού παρέθεσε τα συγκριτικά πλεονεκτήμα-

τα της περιοχής καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις. Οι δυο

άνδρες συμφώνησαν να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της πε-

ριφέρειας και της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας.

ΕΔΕΥΑ

Ζητούν στήριξη 
για τις υπέρογκες
αυξήσεις στο ρεύμα

Τις υπέρογκες αυξήσεις της τιμής
του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες
επιβαρύνουν υπέρμετρα το λειτουργι-
κό κόστος των ΔΕΥΑ, συζήτησε την πε-
ρασμένη Τετάρτη, σε ειδική συνεδρία-
ση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-
σης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ). Το ΔΣ της
ΕΔΕΥΑ εκφράζει την έντονη ανησυχία
και αγωνία του, διότι κανένα ρεαλιστι-
κό μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής
για τις ΔΕΥΑ πλην της οριζόντιας επι-
δότησης των 65 ευρώ ανά MWh, η
οποία αφορά όλες τις επιχειρήσεις και
η οποία σε καμία περίπτωση δεν καλύ-
πτει το πρόσθετο κόστος που καλούν-
ται να πληρώσουν οι ΔΕΥΑ. Προς τούτο,
προτείνει: Να αυξηθεί η επιδότηση για
τις ΔΕΥΑ από τα 65 ευρώ/MWh που εί-
ναι σήμερα στα 210 ευρώ/MWh, ώστε
να καλυφθεί το κόστος από τη ρήτρα
αναπροσαρμογής. Να ρυθμιστούν τα
χρέη προς τους παρόχους ενέργειας
που δημιουργήθηκαν από την εφαρμο-
γή της ρήτρας αναπροσαρμογής για το
διάστημα από Αύγουστο μέχρι Δεκέμ-
βριο του 2021 για το οποίο δεν ίσχυε
καμία επιδότηση. Να χρηματοδοτη-
θούν δράσεις εξοικονόμησης και πα-
ραγωγής ενέργειας στις εγκαταστά-
σεις των ΔΕΥΑ.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Τα Χανιά «Smart City
of the Year 2022»

Με την κορυφαία διάκριση στη χώρα, αυτή της «Smart
City of the Year 2022», τιμήθηκε ο Δήμος Χανίων, κατά
την απονομή των «Best City Awards 2022», συγκεντρώ-
νοντας την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε υποψη-
φιότητες από όλη την Ελλάδα. Την περασμένη Πέμπτη,
στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» στην Αθήνα, τα Χα-
νιά αναδείχθηκαν «έξυπνη πόλη της χρονιάς», για τις
καινοτόμες πολιτικές που εφαρμόζουν, συγκεντρώνον-
τας επιπλέον τέσσερα gold βραβεία στις εξής κατηγο-
ρίες: Νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Ενεργειακή ανα-
βάθμιση σχολικών συγκροτημάτων. Εξ ολοκλήρου ψη-
φιακή εξυπηρέτηση στις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων.
Κοινωνικό Πλυντήριο Δήμου Χανίων. «Η επένδυση που
κάνουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, που εργάζεται σκλη-
ρά στις υπηρεσίες μας, αντικατοπτρίζει τη σχέση και την
ποιότητα εξυπηρέτησης που θέλουμε να έχει ο πολίτης
στην καθημερινή εμπειρία του με τον δήμο μας», υπο-
γράμμισε ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης. 
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Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Οικονομική συνεργασία συζήτησε ο περιφερειάρχης 
με τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας



Π
ενταετές μνημόνιο συνεργασίας
υπέγραψε ο Δήμος Αθηναίων με το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

(ΕΜΠ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΟΠΑ) με στόχο τη στήριξη της και-
νοτομίας και της επιχειρηματικότητας και
τη μετεξέλιξη του κέντρου της Αθήνας σε
«φιλικό περιβάλλον» για καινοτόμες επι-
χειρηματικές δράσεις, σύμφωνα με τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα.

Βάσει του μνημονίου που υπεγράφη
ανάμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη και τους πρυτάνεις του ΕΜΠ
Ανδρέα Μπουντουβή και του ΟΠΑ Δημήτρη
Μπουραντώνη, ο δήμος θα διαθέσει στα
δύο ιδρύματα χώρους του Innovathens της
Τεχνόπολης, προκειμένου να αξιοποι-
ηθούν για την ανάπτυξη της καινοτομίας
στην επιχειρηματικότητα. Και τα δύο πανε-
πιστήμια, επί σειρά ετών, δραστηριοποι-
ούνται στη στήριξη φοιτητών και ερευνη-

τών σε αυτόν τον τομέα, μέσα από μαθήμα-
τα, διαγωνισμούς, θερμοκοιτίδες, δράσεις
επιχειρηματικής επιτάχυνσης και μεταφο-
ράς τεχνογνωσίας. Στόχος, μέσα από τη φι-
λοξενία των δράσεων στο κέντρο της πό-
λης, είναι να δημιουργηθούν νέες διεπι-
στημονικές ομάδες, που θα συμβάλουν κα-
θοριστικά στην επιχειρηματική ώσμωση με
την αγορά. Ήδη, τα προηγούμενα χρόνια ο
χώρος του Innovathens και της Τεχνόπο-
λης λειτούργησε αποτελεσματικά προς αυ-
τή την κατεύθυνση.

Όπως επεσήμανε ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης: «Είμαστε υπερήφανοι για
τη σύμπραξη με τα δύο κορυφαία, στον
τομέα τους, ελληνικά πανεπιστήμια, κα-
θώς η συνεργασία αυτή αποτελεί εγγύηση
για την ενίσχυση του οικοσυστήματος και-
νοτομίας της πόλης και εντέλει για την τό-
νωση της επιχειρηματικότητας και της οι-
κονομίας». 

Στήριξη στα γνήσια προϊόντα της Αττικής 
Τη βούληση της Περιφέρειας Αττικής να συνε-

χίσει να στηρίζει έμπρακτα τους τοπικούς παρα-
γωγούς της Αττικής, επενδύοντας στον πλούσιο
αγροδιατροφικό πλούτο της μεγαλύτερης περι-
φέρειας της χώρας, εξέφρασε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, χαιρετίζοντας τα εγ-
καίνια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων-Ποτών
«FOOD EXPO» που πραγματοποιείται στο Athens
Metropolitan Expo. Ο κ. Πατούλης είχε την ευκαι-
ρία μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να επισκεφθεί το περίπτερο της
περιφέρειας και να συγχαρεί από κοντά τους εκθέτες, διαμηνύοντάς τους τη στήριξή του στην
προσπάθεια προβολής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας των προϊόντων τους. Όπως τόνισε ο
περιφερειάρχης: «Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής, επιδιώκουμε την
προβολή του αγροδιατροφικού μας τομέα και την ανάδειξη των εξαιρετικών του προϊόντων». 

Συνεργασία 
για τη φιλοξενία
προσφύγων 

Να συνεργαστούν στενά, ώστε να
συνδράμουν στη φιλοξενία προ-
σφύγων από την Ουκρανία, αποφά-
σισαν οι Δήμοι Ζωγράφου και Ρα-
φήνας-Πικερμίου. Στο πλαίσιο αυτό
οι δήμαρχοι Ραφήνας-Πικερμίου
Ευάγγελος Μπουρνούς και Ζωγρά-
φου Βασίλης Θώδας συναντήθηκαν,
προκειμένου να συζητήσουν τις λε-
πτομέρειες της ανθρωπιστικής
πρωτοβουλίας τους. Όπως αποφα-
σίστηκε, οι 19 πρόσφυγες (γυναί-
κες, παιδιά και δύο ηλικιωμένοι)
που έχουν ήδη φθάσει στην Ελλάδα
θα φιλοξενηθούν προσωρινά στις
δομές των κατασκηνώσεων του Δή-
μου Ζωγράφου που βρίσκονται στα
διοικητικά όρια του Δήμου Ραφή-
νας-Πικερμίου. Ο δήμαρχος Ζω-
γράφου με αίτημα προς την αρμόδια
υπηρεσία του υπουργείου Μετανά-
στευσης ζήτησε την αποστολή υλι-
κοτεχνικής υποδομής που θα χρη-
σιμοποιηθεί για τη βελτίωση των
χώρων φιλοξενίας, ενώ με πρωτο-
βουλία του δημάρχου Ραφήνας-Πι-
κερμίου τη σίτιση των προσφύγων
αναλαμβάνουν οι δύο ενορίες Παν-
τοβασίλισσας και Αναλήψεως, με
τη συνδρομή του δήμου. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα δυτικά της Αθήνας,
σύσσωμη η αντιπολίτευση
αποφάσισε να απέχει από τις
συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου; Όπως υποστηρί-
ζουν, είναι ο μόνος τρόπος να
διαμαρτυρηθούν για τη συ-
στηματική υποβάθμιση του
ρόλου τους από τη Δημοτική
Αρχή. Σύμφωνα με όσα κα-
ταγγέλλουν, το προεδρείο
αγνοεί συνεχώς την αντιπολί-
τευση, τόσο ώστε να μην μπο-
ρεί να λειτουργήσει, για αυτό
αποφάσισαν να το κάνουν
πιο… δραστικά!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δίνεται παράταση
Το υπουργείο Εσωτερικών εντός των
επόμενων ημερών θα καταθέσει στη
Βουλή διάταξη για παράταση της δι-
οικητικής υποστήριξης των Υπηρε-
σιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) των δήμων
έως την 31η Μαΐου 2022. Έτσι ως
χρόνος έναρξης άσκησης της αρμο-
διότητας ορίζεται η 1η Ιουνίου 2022.
Παράλληλα ομάδα έργου, που απο-
τελείται από τον γενικό γραμματέα
Εσωτερικών και Οργάνωσης Μιχάλη
Σταυριανουδάκη, τον γενικό γραμ-
ματέα Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο
Μπακογιάννη, τον πρόεδρο της ΚΕ-
ΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και τον
πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό,
επεξεργάζεται τα στοιχεία που
έχουν ήδη συλλεχθεί, με σκοπό την
προώθηση οριστικής επίλυσης του
ζητήματος της συγκρότησης και εύ-
ρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών
Δόμησης.

Δύο βραβεία 
για τη Γλυφάδα 
Ο Δήμος Γλυφάδας ξεχώρισε και
φέτος στα Best City Awards κατα-
κτώντας δύο βραβεία, το ασημέ-
νιο για το παραμυθένιο βιοκλιμα-
τικό νηπιαγωγείο της Τερψιθέας
και το χάλκινο για την ολοκληρω-
μένη διαχείριση της πανδημίας
στην πόλη. Όπως τόνισε ο δήμαρ-
χος Γιώργος Παπανικολάου: «Πί-
σω από κάθε βραβείο κρύβονται
τεράστιες προσπάθειες και πολ-
λοί μικροί ήρωες. Η διπλή βρά-
βευση μας γεμίζει χαρά και υπε-
ρηφάνεια. Πολλά συγχαρητήρια
σε όλους -στη δημοτική μας ομά-
δα και στους αρμόδιους αντιδη-
μάρχους, στους εργαζομένους,
στους συνεργάτες μας. Ευχαρι-
στούμε και φέτος τους διοργανω-
τές και την κριτική επιτροπή του
Best City Awards».

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

TΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ19

Σύμπραξη με ΕΜΠ-ΟΠΑ για
στήριξη επιχειρηματικότητας



Σ
τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σήμερα εκπρόσωποι
της ελληνικής ομογένειας από όλο τον κόσμο με
αφορμή την κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνι-

μης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής,
της οποίας πρόεδρος είναι ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης, με το ΔΣ της Παγκόσμιας
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. 

Αύριο Τετάρτη στην Αποθήκη Δ’ του λιμανιού θα πραγ-
ματοποιηθεί μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με τίτλο «Η Εγνα-

τία των λιμένων» και αναφορές στη σημασία των λιμανιών
της Ηγουμενίτσας, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και
της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πα-
ραμονής τους στη Θεσσαλονίκη οι περίπου δέκα ελληνι-
κής καταγωγής εκπρόσωποι κοινοβουλίων του εξωτερι-
κού θα έχουν σειρά συναντήσεων με τους εκπροσώπους
των τοπικών αρχών και φορέων, ενώ θα επισκεφτούν την
Παναγία Σουμελά και τους αρχαιολογικούς χώρους της
Βεργίνας και της Πέλλας.

Σε φουλ ρυθμό συνεχίζει τις επαφές του ο Δημήτρης Ασλα-
νίδης, υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά. Σε τακτά χρονικά
διαστήματα ανακοινώνει -μέσω social media- συνεργασίες με

άτομα από όλους τους χώρους και όλων των ηλικιών που στη-
ρίζουν την προσπάθεια του συνδυασμού του με στόχο τον
Οκτώβριο του 2023 να αναλάβει τη διοίκηση του δήμου. 

Παύλος Μελάς: Οργασμός στο «στρατόπεδο» του Δ. Ασλανίδη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η πρωτιά της
Καλυψώς Γούλα

Η πρώτη Θεσσαλονικιά που ορί-
στηκε γενική γραμματέας είναι η δι-
κηγόρος και πρώην πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονί-
κης Καλυψώ Γούλα. Ανακοινώθη-
κε από το υπουργείο Εργασίας ως η
νέα γενική γραμματέας Δημογραφι-
κής Πολιτικής και Ισότητας των φύ-
λων, μια θέση που αποτελεί πρόκλη-
ση ιδιαίτερα μετά τις αμέτρητες γυ-
ναικοκτονίες και το #MeToo.

Δεν παρέλαβε το
βραβείο λόγω Covid

Η...  Covid στέρησε από τον Γιάννη
Δαρδαμανέλη ένα χρυσό βραβείο. Ο δή-
μαρχος Καλαμαριάς ήταν να ταξιδέψει
στην Αθήνα για να παραλάβει το βραβείο
από τα Best City Awards 2022 στον τομέα
της Υγείας, ωστόσο λίγες μέρες νωρίτερα
είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό και
βρισκόταν σε καραντίνα. Παρά το ατυχές
της υπόθεσης και της απουσίας του από
την τελετή, ο κ. Δαρδαμανέλης εξέφρασε
τη μεγάλη χαρά και ικανοποίησή του για
το συγκεκριμένο βραβείο.

«Τρίτωσαν» πλέον 
οι γραμματείς
Έτσι αυτήν τη στιγμή η Θεσσαλονίκη
μετρά τρεις γενικούς γραμματείς.
Πέρα από την Καλυψώ Γούλα, η
οποία παραιτείται από τη θέση της
προέδρου της διοικούσας επιτροπής
του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδί-
ου για να αναλάβει τα νέα της καθή-
κοντα, είναι ο Δημήτρης Γαλαμάτης
στον τομέα Επικοινωνίας και Ενημέ-
ρωσης και ο Αντώνης Οικονόμου στο
υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Έφτασαν ομογενείς από ολόκληρο τον κόσμο Άρχισαν να «μετριούνται»
στο Κίνημα Αλλαγής 

Οι νέες υποψηφιότητες του ΚΙΝΑΛ στη Β’ Θεσσα-
λονίκης δημιουργούν νέα δεδομένα. Ήδη σήμερα
κάποιοι ξεκινούν, όπως μαθαίνω, να μετρούν την
απήχηση που έχουν στον κόσμο. Μάλιστα, την Πα-
ρασκευή ενδεχομένως να έχουμε ονόματα και θέ-
σεις κατάταξης…

Στα γνώριμα έδρανα 
δύο πρώην αντιδήμαρχοι

Σε... παλιά λημέρια, αυτά του δημαρχείου Θεσ-
σαλονίκης, επέστρεψαν δύο αντιδήμαρχοι του
Γιάννη Μπουτάρη. Ο Θανάσης Παππάς και ο Γιώρ-
γος Δημαρέλος βρέθηκαν έπειτα από αρκετά χρό-
νια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου προ-
κειμένου να συμμετάσχουν ως ομιλητές σε ημε-
ρίδα για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, κάθισαν και στη «γαλαρία» των εδράνων,
εκεί όπου κάθονταν και επί διοίκησής τους.

Στήριξη στελεχών 
του ΚΙΝΑΛ στον Βάρδα 

Παρουσία δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έγινε
η συνάντηση του υποψήφιου δημάρχου Καλαμα-
ριάς Χρήστου Βάρδα με τους δημοσιογράφους. Στο
πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια ήταν ο Χρήστος
Παπαστεργίου, ενώ σε κοντινή απόσταση ήταν και ο
Χρόνης Μακρίδης, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα
προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως προς τον Θεοδό-
ση Μπακογλίδη ότι στηρίζουν τη συγκεκριμένη υπο-
ψηφιότητα στην Καλαμαριά.

Σιγή... ιχθύος 
από Παπαστεργίου

Βέβαια, όσο και αν ρωτήθηκε ο Χρήστος Παπα-
στεργίου στα πηγαδάκια αν θα είναι υποψήφιος
βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στις προσεχείς
εκλογές, απέφυγε να πει το παραμικρό. «Ακούγεται
πολύ ότι θα είστε υποψήφιος», έλεγαν οι εκπρόσω-
ποι του Τύπου στον γιατρό και επικεφαλής περιφε-
ρειακής παράταξης. «Αυτά τα ακούτε από άλλους.
Εγώ δεν έχω πει τίποτα», ήταν η απάντησή του. Σφίγ-
γα ο κ. Παπαστεργίου...
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Ο
πόλεμος που μαίνεται στην Ουκρα-
νία με τις ακραίες εικόνες προσφυ-
γιάς και πόνου που τον συνο-
δεύουν ωθεί μητροπολίτες της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος να ενώσουν τη φωνή
και τις προσευχές τους για την κατάπαυση
του πυρός. Η ιδιαιτερότητα του πολέμου στην
Ουκρανία, που φέρνει αντιμέτωπες δύο ορ-
θόδοξες χώρες, επισημαίνεται όλες αυτές τις
μέρες σε μηνύματα προκαθημένων και μη-
τροπολιτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δύο
δυναμικοί ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, οι μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Γαβριήλ
και Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος αναφέρθη-
καν στα τραγικά γεγονότα.

Νέας Ιωνίας Γαβριήλ
Ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, μιας

προσφυγικής Μητρόπολης, ζήτησε από τους
πιστούς να προσευχηθούν και από τον Ιερό
Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας τόνισε:
«Κανένας δεν οφείλει να πληρώνει με τη ζωή
και το αίμα του τα συμφέροντα που πάντοτε
δυστυχώς κρύβονται πίσω από πολεμικές
συρράξεις». Με αφορμή την «εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία», που έχει ως αποτέ-
λεσμα «δύο ορθόδοξοι λαοί να σπαράσσον-
ται», ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας ευχήθηκε
«να φωτίσει ο Θεός τους ηγέτες να κατανοή-
σουν τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή».
Μάλιστα, ενόψει της έναρξης των Χαιρετι-
σμών προς τη Θεοτόκο ο μητροπολίτης Γα-
βριήλ ζήτησε από τους πιστούς να αναπέμ-
ψουν προσευχές στην Παναγία, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά: «Ζητώ τις προσευχές σας για
τον ουκρανικό λαό».

Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος
Από την πλευρά του ο μητροπολίτης Αλε-

ξανδρουπόλεως Άνθιμος σε μήνυμά του για
την είσοδο στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ση-
μειώνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία:
«Εφέτος γύρω μας επικρατεί πόλεμος. Κάθε
πόλεμος είναι παρανοϊκός, φέρνει πόνο, θλί-
ψη, θάνατο. Όταν ο πόλεμος είναι θρησκευτι-
κός, τότε γίνεται ανελέητα σκληρότερος.
Όταν πάλι ο πόλεμος διεξάγεται από Χριστια-
νούς ενάντια σε Χριστιανούς, τότε εκτός από
σώματα σκοτώνει και ψυχές, αλλά σκοτώνει
και “την εν υμίν ελπίδα” και γίνεται αφορμή
να βλασφημείται το όνομα του Θεού “εν τοις
έθνεσι”». Ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλε-
ως σημειώνει ακόμη στο μήνυμά του αυτό

μεταξύ άλλων: «Πόλεμος Ορθοδόξων ενάν-
τια σε Ορθοδόξους σημαίνει κάτι χειρότερο.
Οι Ορθόδοξοι διαφυλάξαμε την αλήθεια της
χριστιανικής πίστεως ανόθευτη και την ιερά
μας παράδοση ακέραιη, έτσι δεν είναι; Οι Ορ-
θόδοξοι μέχρι τώρα στην Ιστορία μας δεν βα-
ρυνόμαστε με θρησκευτικούς πολέμους. Οι
Ορθόδοξοι μέχρι τώρα στην Ιστορία μας δεν
στιγματιζόμαστε με “Ιερές Εξετάσεις”. Και αν
κάποτε αγκαλιάσαμε την κοσμική εξουσία, ο
λαός μας διόλου δεν βλάφτηκε από αυτή την
εκτροπή. Και αν κάποτε “εθναρχήσαμε”, ο
Θεός πορφύρωσε την υπέρβαση με το αίμα
μας και από αυτό το αίμα “ώσπερ πελεκάν”
ήπιε ο λαός μας και επέζησε», σημειώνει ο
μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος.

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Μητροπολίτες: «Προσευχηθείτε
για την κατάπαυση του πυρός»

Δύο δυναμικοί ιεράρχες
της Εκκλησίας της Ελλάδος
αναφέρθηκαν στα τραγικά 
γεγονότα που συνοδεύουν 
και αυτό τον πόλεμο

Ο Λαοδικείας Θεοδώρητος νέος 
εκπρόσωπος του Φαναρίου
Τον μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητο, έναν εκ των πλέον επιφανών ιεραρχών

του Θρόνου, διόρισε η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
ως εκπρόσωπό του και διευθυντή του πατριαρχικού γρα-

φείου στην Αθήνα. Πρόκειται για μια σημαντική θέση
που αναλαμβάνει ο έμπειρος ιεράρχης με σκοπό να
αναβαθμίσει τις σχέσεις και να αμβλύνει τις όποιες
αντιθέσεις παρουσιάστηκαν στο παρελθόν μεταξύ
της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Φαναρίου. Ο
μητροπολίτης Θεοδώρητος διαδέχεται τον μητρο-

πολίτη Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιο και αναλαμβάνει
την κρίσιμη αυτή θέση σε μια εξαιρετικά ταραγμένη

περίοδο για τον κόσμο και την Ορθοδοξία. Θεωρείται ένας
εκ των πλέον καταρτισμένων κληρικών, είναι μετριοπαθής και

διατηρεί άριστες σχέσεις με την ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και προσωπικά
με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ο νέος διευθυντής του πατριαρχικού γραφείου της
Αθήνας υπήρξε καθηγητής στο Κολλέγιο Αθηνών. Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν
ο πρωθυπουργός αλλά και η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι δια-
τηρούν άριστες σχέσεις με τον μητροπολίτη. Ειδικά ο πρωθυπουργός δεν είχε κρύ-
ψει τη προτίμησή του για τον κ. Θεοδώρητο, όταν τέθηκε θέμα τοποθέτησης νέου
εκπροσώπου του Πατριαρχείου στην Αθήνα.
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Το υπουργείο Μεταφορών προχωρά στην ψηφιακή
εποχή αναπτύσσοντας ευφυή συστήματα στις υπηρε-
σίες του, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός
Μιχάλης Παπαδόπουλος. Παρευρισκόμενος στα εγ-
καίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ) στην Πτολεμαΐδα, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος
ανέφερε σειρά ψηφιακών υποδομών που έχουν ενταχ-
θεί στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφο-
ρών της χώρας.

«Διανύουμε μια εποχή κρίσεων που πολλές φορές
αλλάζει τον προγραμματισμό, τους στόχους και την πο-
ρεία των δράσεών μας. Το κράτος λαμβάνει έντονα χα-
ρακτηριστικά μιας δομής διαχείρισης κρίσεων και σε
μια τέτοια αλλαγή τον σημαντικότερο λόγο έχει η δημι-

ουργία ενός ανοιχτού ορίζοντα έρευνας και καινοτο-
μίας», σημείωσε ο υφυπουργός.

Η ηγεσία του υπουργείου προωθεί την εισαγωγή και
τη χρήση των ευφυών συστημάτων στις Μεταφορές σε
εθνικό, περιφερειακό και αστικό επίπεδο. 

«Η δυναμική παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα
είναι μια τέτοια δράση και αποτελεί το επιστέγασμα της
σημαντικής για τον τόπο μας παρουσίας του ΙΤΕΣΚ, που
ιδρύθηκε πριν από χρόνια στη Δυτική Μακεδονία»,
υπογράμμισε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, τονίζοντας
πως ενσωματωμένο το Ινστιτούτο στο ΕΚΕΤΑ εδραι-
ώνει τον ρόλο της έρευνας και της τεχνολογίας με σκο-
πό τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και τη βιώσι-
μη λειτουργία των πόλεων. 

Ρεγγίνα Σαβούρδου

.του Μιχάλη Μαστοράκη

Ν
έα «δυναμική» αποκτά το αίτημα
του ΥΠΕΝ προς την Κομισιόν για
την έγκριση μηχανισμού στρατη-
γικής εφεδρείας για τις λιγνιτι-

κές μονάδες της ΔΕΗ, στο φόντο των εξελί-
ξεων σχετικά με την ενεργειακή κρίση και
την απόφαση της ΕΕ για ταχεία απεξάρτηση
από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Χωρίς να τίθεται ζήτημα αλλαγής του χρο-
νοδιαγράμματος για την απόσυρση των λι-
γνιτικών μονάδων, το ΥΠΕΝ επιταχύνει τον
«βηματισμό» του για την ολοκλήρωση των
προαπαιτούμενων μελετών και των σχετι-
κών διαδικασιών ώστε να προχωρήσει στην
επίσημη υποβολή του αιτήματος προς την
Κομισιόν.

Υπενθυμίζεται ότι η βασική επιλογή για
την απόσυρση όλου του λιγνιτικού στόλου
μέχρι το 2028 παραμένει ως έχει, γεγονός
που έχει κάνει σαφές τόσο ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης σε δημόσιες παρεμ-
βάσεις του όσο και το αρμόδιο υπουργείο
Ενέργειας με σχετικές ανακοινώσεις. Το
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της απολιγνιτο-
ποίησης έχει περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και
εκτιμάται πως δεν χρειάζεται και δεν πρέπει
να αλλάξει, παρότι οι τελευταίες αποφάσεις
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιά-
ζουν μια μεγαλύτερη «ανοχή» στη χρήση
του άνθρακα. 

Ο οικονομικός λόγος
Ομοίως θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να αλ-

λάξει ο ακόμη πιο αποφασιστικός προγραμ-
ματισμός της ΔΕΗ, σύμφωνα με τον οποίο το

2023 θα αποσυρθούν όλες οι λιγνιτικές μο-
νάδες της, με εξαίρεση την καινούργια μο-
νάδα Πτολεμαΐδα 5, η οποία όμως το 2025
θα αλλάξει καύσιμο και από λιγνιτική θα με-
τατραπεί σε φυσικού αερίου.

Ο λόγος που η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει τον
συγκεκριμένο προγραμματισμό είναι οικο-
νομικός, καθώς, όπως έχει εξηγήσει η διοί-
κησή της, η λειτουργία των μονάδων αυτών
δημιουργεί μεγάλες ζημίες στην επιχείρη-
ση, ακόμα και υπό συνθήκες υψηλών τιμών
στο φυσικό αέριο.

Ωστόσο, τόσο η ΔΕΗ όσο και η κυβέρνηση
έχουν συνδέσει την απόσυρση των λιγινιτι-
κών μονάδων με την εφαρμογή μηχανισμού
Στρατηγικής Εφεδρείας κάποιων εξ αυτών,

δηλαδή να αποζημιώνεται η ΔΕΗ για να τις
διατηρεί σε κατάσταση που να μπορούν να
μπουν σε λειτουργία και να ενισχύσουν το
σύστημα στην περίπτωση που υπάρχει θέμα
επάρκειας και ζητηθεί η «επιστράτευσή»
τους από τον ΑΔΜΗΕ.

Το πακέτο στις Βρυξέλλες
Το «θέμα επάρκειας» και το μέγεθος της

αναγκαιότητας των λιγνιτικών μονάδων θα
απαντήσει η Μελέτη Επάρκειας που εκπονεί
ο ΑΔΜΗΕ και, σύμφωνα με πληροφορίες,
αυτή αναμένεται εντός 10ημέρου. Κατόπιν
αυτού, σύμφωνα με ίδιες πληροφορίες, το
ΥΠΕΝ πιθανά μέχρι τέλη του μήνα να στείλει
στις Βρυξέλλες το «πακέτο» των προαπαι-

τούμενων έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για
την υποβολή των σχημάτων Στρατηγικής
Εφεδρείας. 

Σε στρατηγική εφεδρεία οι λιγνίτες

Στην ψηφιακή εποχή οι μεταφορές με
την εισαγωγή και χρήση ευφυών συστημάτων

Μείωση στους θανάτους από
τροχαία κατά 53% στην Ελλάδα

Για το κρίσιμο ζήτημα της οδικής ασφάλειας στα κράτη-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκαν αξιωματούχοι του Ευρωκοινοβουλί-
ου σε εκδήλωση στην Αθήνα. Η Ευρώπη διαθέτει τους ασφαλέστερους
δρόμους παγκοσμίως, παρ’ όλα αυτά όμως κάθε χρόνο χάνονται 20.000
ζωές στην άσφαλτο. Η Ελλάδα πρόσφατα βραβεύτηκε, καθώς πέτυχε να
μειώσει κατά 53% τους θανάτους από τροχαία συμβάντα την περασμένη
δεκαετία. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία της ενωσιακής λίστας, εξακο-
λουθεί να παραμένει στην 23η θέση σε αριθμό νεκρών από τροχαίες
συγκρούσεις. Συνολικά μετράμε 130.000 θανάτους στους ελληνικούς
δρόμους και περισσότερες από 350.000 αναπηρίες τις πέντε προηγού-
μενες δεκαετίες, καταδεικνύοντας την οδική ασφάλεια ως εθνική προ-
τεραιότητα. Ασφαλέστερα οχήματα, ασφαλέστερες οδικές υποδομές,
ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου και καλύτερες υπηρεσίες υγείας για
τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων είναι οι στόχοι που έθεσε η Ευρώ-
πη με σκοπό να μηδενίσει τις ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο.

Ρ.Σ. 

Ενεργειακή κρίση και Ρωσία
επισπεύδουν τις μελέτες του
υπουργείου Ενέργειας για 
να προχωρήσει η επίσημη
υποβολή του αιτήματος 
προς την Κομισιόν 



Μ
ε ταχύτατο ρυθμό προχωρούν οι
διαδικασίες ένταξης νέων έργων
στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» που
χρηματοδοτείται από το Ταμείο

Ανάκαμψης, καθώς χθες ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης
ενέκρινε 70 νέα projects ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

Οι εντάξεις καλύπτουν και τους τέσσερις πυ-
λώνες του Εθνικού Σχεδίου. Συγκεκριμένα, τρία
έργα αφορούν την Πράσινη Μετάβαση και
έχουν προϋπολογισμό 255,81 εκατ. ευρώ, έξι
έργα στην Ψηφιακή Μετάβαση, ύψους 349,48
εκατ. ευρώ, 24 έργα προϋπολογισμού 852,79
εκατ. ευρώ σε Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοι-
νωνική Συνοχή και 37 έργα, ύψους 931,67 εκατ.
ευρώ, σε Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχημα-
τισμό της Οικονομίας. Μετά και τις παραπάνω
εντάξεις, ο συνολικός προϋπολογισμός των
173 έργων που έχουν λάβει έγκριση υλο-
ποίησης, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0»,
διαμορφώνεται σε 8,5 δισ. ευρώ. Σημει-
ώνεται πως τον Ιούλιο του 2021 ανακοι-
νώθηκαν τα πρώτα 12 έργα (1,42 δισ. ευρώ)
που εντάχθηκαν στο Ταμείο, ακολούθησαν 36
έργα (1,34 δισ. ευρώ) τον Οκτώβριο του 2021 και
ακόμη 55 (3,35 δισ. ευρώ) τον Ιανουάριο του
2022.

Τα σημαντικότερα έργα είναι τα εξής:
• Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκο-
μείων σε ολόκληρη την Ελλάδα (314.960.000
ευρώ).
• Ανακαίνιση υποδομών Πρωτοβάθμιας Φρον-
τίδας Υγείας (ΠΦΥ) - Ανάπτυξη ιατρείων διαχεί-

ρισης χρόνιων νοσημάτων (246.829.440 ευρώ). 
• Νέο επενδυτικό πρόγραμμα «Καινοτομία και
πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων» (181.521.000 ευρώ). 
• Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (180.000.000 ευρώ). 
• Εμβληματικές επενδύσεις σε «πράσινη» οικο-
νομία, καινοτομία, τεχνολογία, περιβάλλον κ.λπ.
(171.139.129,14 ευρώ). 
• Ενίσχυση Συλλογικών Φορέων για αναδιάρ-

θρωση δενδρωδών καλλιεργειών
(166.720.000 ευρώ). 

• Προγράμματα αναβάθμισης
δεξιοτήτων και επανακατάρτι-
σης σε κλάδους υψηλής ζήτη-

σης με έμφαση στις ψηφιακές
και πράσινες δεξιότητες

(102.157.600 ευρώ).
• Βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων
(100.000.000 ευρώ). 
• Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα με
παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων
που θα διοχετευτούν σε νέες αγορές (98.111.000
ευρώ). 
• Αναβάθμιση και Επέκταση Πληροφορια-
κών Συστημάτων τομέα Δικαιοσύνης
(70.000.000 ευρώ). 

• Ανάπτυξη νέων βιομηχανικών πάρκων,
επέκταση υφιστάμενων και οργάνωση άτυ-
πων βιομηχανικών συγκεντρώσεων
(65.271.948,36 ευρώ). 
• Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας - Σύν-
δεση επιδόματος ανεργίας με προϋπηρεσία
(58.600.000 ευρώ).
• Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης - Έξυπνες περιβαλ-
λοντικές και πολιτιστικές υποδομές (51.028.440
ευρώ). 
• «Πράσινος» αγροτουρισμός. Καλύπτει ευρύ
φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την εγ-
κατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων φιλο-
ξενίας, οι οποίες θα προωθούν τοπικά προϊόντα,
δημιουργώντας ένα νέο «πράσινο» και βιώσιμο
(αγρο)τουριστικό προϊόν (49.006.000 ευρώ). 
• Στρατηγική και πολιτικές Κυβερνοασφάλειας
στον Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού
Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας
(40.405.796,80 ευρώ). 
• Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατο-
καλλιέργειας (34.440.000 ευρώ). 
• Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για
την υποστήριξη της δράσης «Ψηφιακός μετα-
σχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
από τον σχεδιασμό έως και την ολοκλήρωσή της
(19.990.474 ευρώ). 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι φέρνει το 
επίδομα εργασίας

Επίδομα εργασίας και ξεκαθάρισμα
του μητρώου στον ΟΑΕΔ αποτελούν τους
δύο στρατηγικούς στόχους του υπουρ-
γείου Εργασίας μέσα από το νομοσχέδιο
«Δουλειές Ξανά» που παρουσίασε προ
ημερών ο υπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.

Το υπουργείο μέσα από ένα ενημερω-
τικό σημείωμα 11 σημείων δίνει απαντή-
σεις στα βασικά ερωτήματα που θέτει το
νομοσχέδιο, ενώ ο κ. Χατζηδάκης ασκεί
δριμεία κριτική κατά του ΣΥΡΙΖΑ, που κά-
νει λόγο για κατάργηση του επιδόματος
ανεργίας. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι
στόχοι του νομοσχεδίου είναι τρεις: Ο
πρώτος αφορά τη βοήθεια προς τους
ανέργους και κυρίως τους μακροχρόνια
ανέργους να βρουν δουλειά μέσα από τη
χορήγηση «πριμ» 300 ευρώ για όσους εί-
ναι χωρίς δουλειά πάνω από πέντε χρό-
νια. Ο δεύτερος στόχος είναι η κατάχρηση
του όρου «μακροχρόνια άνεργος», κα-
θώς έχουν βρεθεί... άεργοι με ετήσια ει-
σοδήματα δεκάδων χιλιάδων ευρώ και
περιουσία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ!
Ο τρίτος στόχος είναι η διασφάλιση ότι τα
χρήματα των φορολογούμενων «πιάνουν
τόπο» σε σχέση με τα επιδοτούμενα προ-
γράμματα κατάρτισης.

Ο υπουργός Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι
το επίδομα ανεργίας θα δίνεται με βάση
εισοδηματικά κριτήρια, όπως ισχύει με το
επίδομα θέρμανσης, ώστε να υπάρχει η
βεβαιότητα του αποκλεισμού των επιτή-
δειων που εκμεταλλεύονται το σύστημα.

Ο κ. Χατζηδάκης απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ
στα περί «μαγειρέματος» του δείκτη της
ανεργίας, ότι με το νέο σύστημα θα απο-
κλειστούν όσοι κάνουν χρήση σημαντι-
κών ευεργετημάτων όπως η μοριοδότη-
ση για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ο
κοινωνικός τουρισμός, το Κοινωνικό Οι-
κιακό Τιμολόγιο Ρεύματος, η δωρεάν με-
τακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς, η δωρεάν είσοδος σε μουσεία, αρ-
χαιολογικούς χώρους κ.ά.
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Θ. Σκυλακάκης: «Έχουν 
εγκριθεί χρηματοδοτήσεις 8,5
δισ. για 173 μεγάλα projects»

Στο Ταμείο Ανάκαμψης 
70 νέα έργα ύψους 2,4 δισ. 



O
ι εξελίξεις στην Ουκρανία θα παραμείνουν ο κύριος ρυθμι-
στής της τάσης στο ελληνικό χρηματιστήριο και μένει να
διαφανεί αν οι traders και οι επενδυτές διατηρήσουν τη στά-

ση αναμονής. Πάντως, η μεταβλητότητα θα παραμείνει το βασικό
χαρακτηριστικό και τις επόμενες εβδομάδες και θα χρειαστούν θε-
τικές εξελίξεις, εγχώριες και διεθνείς, για να βελτιωθεί το κλίμα.
Για τον Γενικό Δείκτη οι επόμενες στηρίξεις θα είναι στις 820 (εκθε-
τικός ΚΜΟ 30 μηνών), 810 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 805,

777 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 749 μονάδες. Οι αντιστάσεις
στις 855, 888 - 900 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 940 - 944
(gap) και 964 μονάδες (ημερήσιο «stop short»). Για τον δείκτη υψη-
λής κεφαλαιοποίησης οι στηρίξεις στις 1.967 - 1.959, 1.930 (απλός
ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 1.911 - 1.907, 1.899 και 1.850 μονάδες. Οι αν-
τιστάσεις στις 2.042 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2.090, 2.147
- 2.173 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 2.200, 2.231, 2.305
(gap) και 2.384 μονάδες (ημερήσιο «stop short»).

Quest: Από 21/3 σε
διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Η εταιρεία Quest Συμμετοχών ενημέρωσε το
επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 28/2/2022, αποφάσισε τη μεί-
ωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από
1,33 ευρώ σε 0,44 ευρώ και την ταυτόχρονη αύ-
ξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από
35.740.896 σε 107.222.688 κοινές ονομαστικές
μετά ψήφου μετοχές (split). Οι ως άνω
71.481.792 νέες μετοχές πρόκειται να διανεμη-
θούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας σε
αναλογία 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για
κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Μετά
την ως άνω εταιρική μεταβολή το μετοχικό κε-
φάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε
47.177.982,72 ευρώ, διαιρούμενο σε
107.222.688 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου
μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,44 ευρώ.

Ανάδοχος στα έργα υποδομής 
του Ελληνικού η Avax

Ανάδοχος για τη σύμβαση/πακέτο των έρ-
γων για τις υποδομές της α’ φάσης του έρ-
γου του Ελληνικού αναδείχθηκε η Avax. Ση-
μειώνεται ότι το έργο είναι συνολικού προ-
ϋπολογισμού περί τα 300 εκατ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η
διαδικασία της τεχνικής και οικονομικής
αξιολόγησης των προσφορών που υποβλή-
θηκαν αναφορικά με τα κατασκευαστικά
έργα υποδομών της α’ φάσης του έργου. Η
διαδικασία που ξεκίνησε τον Ιούλιο του
2021 είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του
Ομίλου Avax ως κύριου αναδόχου.

Metro: Νέα γενική διευθύντρια
Marketing η Μαρίνα Εξάρχου

Τη θέση της γενικής διευθύντριας Market-
ing της Metro ανέλαβε από την 1η Μαρτίου η
Μαρίνα Εξάρχου. Πρόκειται για στέλεχος με
πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε διοικητικές
θέσεις Marketing και Επικοινωνίας. Τελευ-
ταία της θέση ήταν αυτή της Retail Marketing
& Retail Experience Director στον ΟΠΑΠ, ενώ
έχει διατελέσει στέλεχος στην EE/BT UK και
στη Wind Hellas. Η διοικητική ομάδα της
Metro καλωσορίζει τη Μαρίνα και εκφράζει τη
βεβαιότητα ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εται-
ρείας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων
που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε μια περίοδο που οι εγχώριες αλευρομηχανίες είναι αντιμέτω-
πες με τεράστιες ανατιμήσεις στις τιμές των πρώτων υλών και στο
κόστος ενέργειας, η εισηγμένη Μύλοι Λούλη ΑΕ έλαβε μια πολύ-
τιμη ένεση ρευστότητας. Το υπουργείο Ανάπτυξης πιστοποίησε -
με έναν χρόνο καθυστέρηση- την ολοκλήρωση της επένδυσης
της αλευρομηχανίας στον Δήμο Σούρπης στη Μαγνησία, η οποία
αφορούσε τον εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής αλεύρων
της εισηγμένης. Η εν λόγω επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ είχε
επιχορηγηθεί με 1 εκατ. ευρώ από τον αναπτυξιακό νόμο. Ωστόσο,
η Μύλοι Λούλη ΑΕ δεν είχε λάβει το 40% της επιχορήγησης, κα-
θώς ανέμενε την τελική πιστοποίηση του υπουργείου. Παράλλη-
λα, για όσο η διαδικασία ήταν σε εκκρεμότητα παρέμενε δεσμευ-

μένη και η εγγυητική επιστολή της εταιρείας συνολικού ποσού 557.850 ευρώ. Με τη χορήγηση της πιστοποίησης
από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων η εγγυητική αποδεσμεύτηκε και στα ταμεία της εισηγμένης εισέ-
ρευσαν 432.637 ευρώ από το υπόλοιπο της εκκρεμούσας επιχορήγησης. Καλό timing ομολογουμένως.

Η Space Ηellas, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οπτικών Επικοι-
νωνιών και Φωτονικής Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ, υλοποίησε και επέ-
δειξε την πρώτη πιλοτική εφαρμογή της τεχνολογίας κβαντικής δια-
νομής κλειδιών (Quantum Key Distribution - QKD) που γίνεται για
δημόσιο φορέα στην Ελλάδα. Η πιλοτική εφαρμογή αφορούσε ανάγ-
κες της προεδρίας της κυβέρνησης/ΚΕΤΥΑΚ, πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις της και σχετιζόταν με τη διασφάλιση επικοινω-
νιών κρίσιμων για την εθνική ασφάλεια. Η τεχνολογία QKD επιτυγ-
χάνει την παραγωγή κρυπτογραφικών κλειδιών και τη μετάδοσή
τους μέσω οπτικού μέσου (πχ, δικτύου οπτικών ινών) με τρόπο που
διασφαλίζει απόλυτα την προστασία τους από πιθανές ενέργειες υποκλοπής. Η επίδειξη έγινε στο πλαίσιo του ευρω-
παϊκού έργου OpenQKD, το οποίο αποσκοπεί στην ευρεία αξιοποίηση του QKD σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης
(use cases) ανά την Ευρώπη.

Space Hellas: Πιλοτικό έργο κβαντικής διανομής κλειδιών

Ένεση ρευστότητας για τους Μύλους Λούλη

Εύθραυστη εικόνα στο χρηματιστήριο
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Η
Alstom, παγκόσμια ηγέτιδα στην έξυπνη και
βιώσιμη κινητικότητα, υπέγραψε στο πλαίσιο
κοινοπραξίας της με την Avax σύμβαση ύψους

41 εκατ. ευρώ με την ΕΡΓΟΣΕ. Το έργο εκσυγχρονισμού
περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων σηματοδό-
τησης, εργασίες ηλεκτροκίνησης και ανανέωση των
γραμμών κατά μήκος 70 χιλιομέτρων της υφιστάμενης
μονής γραμμής του κύριου τμήματος Θεσσαλονίκη - Ει-
δομένη. Η Alstom θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη,
παράδοση, εγκατάσταση, δοκιμή και λειτουργία του Συ-
στήματος Γραμμής ETCS Επιπέδου 1 «Atlas 100», της τε-
χνολογίας ηλεκτρονικής σύμπλεξης (Smartlock 400 +
MooN), την αντικατάσταση του εσωτερικού και εξωτερι-
κού εξοπλισμού (μετρητές αξόνων, μηχανήματα σημεί-
ων, σήματα), καθώς και την εγκατάσταση της ψηφιακής
λύσης ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας «Ico-
nis» στη Θεσσαλονίκη, τον μεγαλύτερο και σημαντικότε-
ρο σιδηροδρομικό κόμβο της χώρας. Η εκσυγχρονισμέ-
νη γραμμή θα επιτρέπει την κυκλοφορία επιβατικών
αμαξοστοιχιών με ταχύτητα που φτάνει τα 160km/h. Το
έργο θα έχει διάρκεια τριών ετών για την εκτέλεση και
άλλων τριών ετών για την εγγύηση.

Διαθέσιμη στην Ελλάδα 
η πλατφόρμα 
Regulatory Technology

Στο πλαίσιο της κάλυψης των διευρυμένων αναγκών των
επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα για την ολοένα
και αυξανόμενη απαίτηση υποβολής αναφορών (reporting)
στις εποπτικές αρχές διαφόρων βαθμίδων, η εταιρεία Prog-
nosys Solutions με έδρα την Κύπρο προσφέρει τώρα και
στην Ελλάδα τη λύση FRCS (Financial Reporter Compli-
ance Suite). Μετά την επιτυχή παρουσία και ανάπτυξη επί
σειρά ετών στην κυπριακή αγορά, η Prognosys Solutions
επιλέγει και συνεργάζεται με την ταχεία αναπτυσσόμενη
ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής In-
fonet Systems Integration για την προώθηση της FRCS και
την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών στη χώρα μας και
την ευρύτερη περιοχή. H πλατφόρμα FRCS είναι ένα πλή-
ρες εργαλείο regulatory technology για reporting χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες, Servicers & EMIs), για
την κάλυψη των τακτικών αναφορών όλων των ειδών σε το-
πικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κατά τη διάρκεια του
έτους σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση.

Η Deloitte στους συμβούλους 
της Lamda στο Ελληνικό

Η Deloitte, σε συνεργασία με την AFRY και ομάδα εξειδι-
κευμένων συμβούλων, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου
που αφορά τον σχεδιασμό της στρατηγικής για την ανάπτυ-
ξη υπηρεσιών έξυπνης πόλης (smart city) για το Ελληνικό
και τη Lamda Development. Το έργο αφορά στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με υπηρεσίες που
θα βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμα επιχει-
ρηματικά μοντέλα, τα οποία θα ενεργοποιηθούν από την
τρέχουσα φάση σχεδιασμού των υποδομών και θα οδηγή-
σουν σε μια βιώσιμη, ψηφιακή και αειφόρο προοπτική ανά-
πτυξης για το Ελληνικό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο έργο πληροφορικής 
ανέλαβε η Q&R

Την υλοποίηση του έργου «Μετασχηματισμός
Διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών» του υπουρ-
γείου Εξωτερικών ανέλαβε η Ένωση Εταιρειών
Vodafone Παναφον ΑΕΕΤ - Quality & Reliability AE
από την Κοινωνία
της Πληροφορίας
(ΚτΠ), συνολικού
προϋπολογισμού
3.911.290,32 ευρώ
πλέον ΦΠΑ. Στην
Ένωση η Q&R συμ-
μετέχει με 51% και η
Vodafone με 49%.
Αντικείμενο του έργου είναι ο μετασχηματισμός
και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχον-
ται από τις Προξενικές Αρχές του υπουργείου
παγκοσμίως με στόχο την καταπολέμηση της γρα-
φειοκρατίας και τη διεκπεραίωση αιτημάτων χω-
ρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών για αιτήματα
σχετικά με πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις,
διαβατήρια, στρατολογικά, πληρεξούσια, μετοικε-
σίες, φορολογικά κ.ά.

Netcompany - Intrasoft:
Προσλαμβάνει 320 επιστήμονες 

Πρόγραμμα 320 προσλήψεων επιστημονικού
προσωπικού ανακοίνωσε η εταιρεία πληροφο-
ρικής Netcompany - Intrasoft, εκ των οποίων οι
270 θέσεις ανοίγουν στην Ελλάδα και οι υπόλοι-
πες 50 στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Οι νέες
θέσεις εργασίας έχουν ήδη αναρτηθεί και αφο-
ρούν υψηλά καταρτισμένο προσωπικό κυρίως
από τους κλάδους της Πληροφορικής και της
Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν
προγραμματιστές λογισμικού, καθώς και συμ-
βούλους πληροφορικής, μηχανικούς συστημά-
των/λειτουργίας, project managers, business
analysts κ.ά.

Alpha Bank: Χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης

Έμφαση στην αξιοποίηση των δανειακών κεφα-
λαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας (ΤΑΑ) από τις επιχειρήσεις-πελάτες της δίνει η
Alpha Bank, έναν μήνα μετά τη δημοσιοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης για υποβολή αιτημάτων
χρηματοδότησης από το ΤΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό, με
στόχο την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρή-
σεων να λάβουν προνομιακή δανειοδότηση η Al-
pha Bank υλοποιεί, όπως έχει ανακοινώσει, ένα
οργανωμένο πλάνο ενεργειών για την καλύτερη
ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών, ενώ σε
ειδικά διαμορφωμένη ενότητα στην ιστοσελίδα
της (www.alpha.gr/el/epixeiriseis/tameio-
anakampsis-kai-anthektikotitas) έχει δημοσιεύ-
σει τη σχετική πρόσκληση για υποβολή αιτημάτων
χρηματοδότησης από το ΤΑΑ. 

TΡΙΤΗ 15 MAΡΤΙΟΥ 2022
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Λύσεις Alstom στη γραμμή
Θεσσαλονίκη - Ειδομένη 

Pfizer: Άνοιξε πάνω από 360 θέσεις 
εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερες από 360 θέσεις εργασίας σε τομείς τεχνο-
λογικής αιχμής «άνοιξε» σε λιγότερο από δύο χρόνια στη
Θεσσαλονίκη η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer, η
οποία έλαβε πάνω από 16.500 βιογραφικά από όλο τον κό-
σμο για προσλήψεις στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (C-
DI) που δημιούργησε στην πόλη. Μάλιστα, το 15% των προσ-
ληφθέντων είναι άνθρωποι που εργάζονταν στο εξωτερικό
και επέστρεψαν στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή είδαν να
διανοίγεται μπροστά τους μια νέα εργασιακή προοπτική. Τα
παραπάνω στοιχεία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη η Ει-
ρήνη Παγανοπούλου, διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
της Pfizer Hellas σε Ελλάδα και Κύπρο, μιλώντας από το
βήμα εκδήλωσης με τίτλο «CDI Tech Career Days», που
διοργανώνει η Pfizer με στόχο την πρόσληψη άλλων 18 ατό-
μων υψηλής εξειδίκευσης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 MAΡΤΙΟΥ 2022
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Κριχόβιακ: 500.000 ευρώ για 9 ματς!
ΗΑΕΚ πιθανότατα να παίζει

την ύπαρξή της την Κυρια-
κή κόντρα στον ΠΑΟΚ στο

ΟΑΚΑ και για αυτό ενέταξε στον
ποδοσφαιρικό της διάκοσμο έναν
σούπερ σταρ έτοιμο να βοηθήσει.
Πρόκειται για τον εν ενεργεία διε-
θνή Πολωνό αμυντικό μέσο Γκρέγ-
κορζ Κριχόβιακ, 32 ετών, από τη
ρωσική Κράσνονταρ. Θα παίξει
δανεικός έως το τέλος της σεζόν
και μετά θα αποφασίσει αν θα πα-
ραμείνει.

Για αυτό το χρονικό διάστημα
των εννέα αγώνων στα πλέι οφ θα
εισπράξει 500.000 ευρώ! Ο Κριχό-
βιακ έκανε χρήση της ευεργετι-
κής απόφασης των δύο υπερκεί-
μενων αρχών του ποδοσφαίρου,

FIFA και UEFA, να «ελευθερώσει»
τους ξένους ποδοσφαιριστές των
ρωσικών ομάδων μετά τον απο-
κλεισμό τους από το διεθνές γί-
γνεσθαι λόγω της εισβολής στην
Ουκρανία.

Ο Κριχόβιακ έχει καταγράψει 86
συμμετοχές στην εθνική Πολω-
νίας, είναι υπαρχηγός της μετά τον
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και μετά το
ματς με τον ΠΑΟΚ θα πάει στην πα-
τρίδα του να παίξει αγώνα μπαράζ
με την Τσεχία ή την Σουηδία για
την πρόκριση στα τελικά του
Μουντιάλ του Κατάρ τον προσεχή
χειμώνα. Η αξία του είναι πολυτέ-
λεια για την Ελλάδα. Ο Κριχόβιακ
έκανε καριέρα στη Σεβίλλη, την
Παρί Σεν Ζερμέν,  τη Ρεμς, την

Μπορντό, την Μπρόμιτς, ενώ τε-
λευταίος του σταθμός ήταν η
Κράσνονταρ. 

Αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος,
αλλά κατά βάση είναι ένα «10άρι»
που δημιουργεί εκτός από το να
καταστρέφει το παιχνίδι των αντι-
πάλων. Αν η Πολωνία προκριθεί
στα τελικά του Μουντιάλ, είναι
σχεδόν απίθανο ο Κριχόβιακ να
μείνει στην ΑΕΚ, εκτός και αν στο
διάστημα που θα φορέσει τη φανέ-
λα της Ένωσης πειστεί ότι θα είναι
ο ηγέτης μιας νέας εποχής για τον
«δικέφαλο», μπαίνοντας στην
«ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά» την
προσεχή αγωνιστική σεζόν. Δή-
λωσε έτοιμος να αγωνιστεί και η
ΑΕΚ τον χρειάζεται περισσότερο

από ποτέ, καθότι αν δεν νικήσει
τον ΠΑΟΚ κινδυνεύει να υποσκε-
λιστεί  στη βαθμολογία από τον
Άρη, ο οποίος υποδέχεται τον Πα-
ναθηναϊκό, ενώ ο Ολυμπιακός θα
πάει να παίξει στα Γιάννενα με την
αβάντα των 12 βαθμών. Στα ματς
της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1 (Αϊτόρ -
Άμραμπατ), Ολυμπιακός - Άρης 2-
1 (Σισέ, Ελ Αραμπί - Εντιαγέ) και
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 (Άκπομ). 

Η ΑΕΚ απέκτησε δανεικό 
τον  Πολωνό σούπερ σταρ, 
ο οποίος παίζει 
κόντρα στον ΠΑΟΚ

Βαθμολογία
(1 αγων. πλέι οφ)

Ολυμπιακός ...............68

ΠΑΟΚ  .........................56

ΑΕΚ  ............................47

Άρης ...........................45

Παναθηναϊκός ...........43

ΠΑΣ Γιάννινα  .............40



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το χατ
τρικ που σημείωσε εναντίον της Τό-
τεναμ (3-2) έφτασε τα 807 γκολ στην
καριέρα του και πέρασε στην αι-
ωνιότητα. Έγινε ο πρώτος σκόρερ
όλων των εποχών για το ποδόσφαι-
ρο με 807 γκολ έναντι 805 του Αυ-
στροουγγαρέζου Μπίσταν από τις
δεκαετίες του ’30, του ’40 και του
’50. Ένα ρεκόρ που είναι απίθανο να
καταρριφτεί εις τους αιώνας των αι-
ώνων. Ο Κριστιάνο είναι 37 ετών και
παίζει σαν έφηβος. Κάνει υγιεινή
διατροφή και γυμνάζεται τον διπλά-
σιο χρόνο από τους υπολοίπους.
Στον αντίποδα, ο 34χρονος Λιονέλ
Μέσι παίζει σαν συνταξιούχος στην
Παρί Σεν Ζερμέν, όπως έγραψε η «L’
Equipe». Είναι ασέβεια προς τον κα-
λύτερο όλων των εποχών, αλλά η
πραγματικότητα είναι ότι ο Αργεντι-
νός πρώτος των πρώτων δεν αισθά-

νεται όμορφα στο Παρίσι. Μάλιστα,
στο νικηφόρο 3-0 επί της Μπορντό
την περασμένη Παρασκευή αποδο-
κιμάστηκε όλη η ομάδα, περισσότε-

ρο ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ που φεύ-
γει για τη Ρεάλ. Για αυτό και ο Μέσι
έριξε «γέφυρα» να ξαναγυρίσει
στην Μπαρτσελόνα.

«Αιώνιος» Ρονάλντο, δυστυχής Μέσι Η Αστυνομία 
εξετάζει τις κάμερες

Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη στη Θεσσα-
λονίκη. Το Πάρκο Αθλητικής Φιλίας στα σύνορα
Τούμπας και Χαριλάου, που εγκαινίασε μόλις μια
εβδομάδα πριν ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας στη μνήμη του Άλκη, του Τόσκο και του Νά-
σου, των τριών δολοφονημένων παλικαριών, λεη-
λατήθηκε. Πήραν από τις φυτεμένες ελιές τα ταμ-
πελάκια με τα ονόματα των παιδιών και κατέστρε-
ψαν τα λουλούδια. Ευτυχώς υπάρχουν και οι κά-
μερες και η Αστυνομία είναι κοντά σε συλλήψεις.

Η Γιουβέντους 
για τους πρόσφυγες

Στη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία με την
εισβολή των Ρώσων η Γιουβέντους έστειλε τρία
δικά της πούλμαν στα σύνορα της Ουκρανίας με
την Ουγγαρία για να παραλάβουν πρόσφυγες με
προορισμό την Ιταλία. Η Μίλαν επίσης είχε στείλει
χρήματα στους πρόσφυγες από την πολύπαθη

χώρα, ενώ αναμένονται παρόμοιες κινήσεις
και από άλλες ομάδες.

Ένας Καμαρά χώρισε
τους... Καμαράδες
Αρπάχτηκαν οι... Καμαράδες στο ματς Ολυμ-

πιακός - Άρης 2-1. Ο πιτσιρικάς Αγκιμπού (από τη
Γουινέα) του Ολυμπιακού έκανε ένα σκληρό φά-
ουλ στον Αμπουμπακάρ (από τη Μαυριτανία) του
Άρη, άναψαν τα αίματα και ο καβγάς συνεχίστηκε
και στα αποδυτήρια. Μέχρι που ανέλαβε ένας τρί-
τος Καμαρά, ο Μαντί του Ολυμπιακού, ο οποίος
μεσολάβησε ώστε να ξεχαστεί το περιστατικό. Οι
καβγατζήδες άλλαξαν και φανέλες.

Λεμπρόν Τζέιμς, ο πρώτος
των πρώτων

Στην ήττα 140-111 από τους Σανς ο Λεμπρόν
Τζέιμς των Λέικερς έγραψε ιστορία. Με τους 31
πόντους που πέτυχε έγινε ο πρώτος παίκτης στην
ιστορία του ΝΒΑ που μετράει περισσότερους από
30.000 πόντους, περισσότερα από 10.000 ριμπά-
ουντ και περισσότερες από 10.000 ασίστ! Δικαίως
και το προσωνύμιο «Βασιλιάς».

Την 1η αγωνιστική των πλέι οφ η πληρότητα των γη-
πέδων ήταν στο 75%, σύμφωνα με την απόφαση της
κυβέρνησης έπειτα από εισήγηση των λοιμωξιολό-
γων. Τι αποτέλεσμα; Κανένα γήπεδο, Τούμπα, «Κα-
ραϊσκάκης» και «Νικολαΐδης» δεν είχε πληρότητα
75% σε εισιτήρια αλλά πολύ λιγότερη. Οι οπαδοί μά-
λιστα έκαναν πορείες για την αύξηση της πληρότητας
και έβριζαν τον Πλεύρη…

Ο Μαρτίνς
ισοφάρισε 
τον Μπάγεβιτς

Στο ματς με τον Άρη ο Πέδρο Μαρτίνς κάθισε για 208η φορά στον «ερυθρόλευκο» πάγκο, ισοφαρίζοντας το
ρεκόρ του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο Πορτογάλος έχει 139 νίκες, 35 ισοπαλίες και 34 ήττες, ενώ 
ο Σερβοέλληνας 144 νίκες, 32 ισοπαλίες και 32 ήττες. Στο πρωτάθλημα ο Μαρτίνς έχει 101 νίκες, 
21 ισοπαλίες και 7 ήττες σε 129 ματς, ενώ ο Ντούσαν 107 νίκες, 19 ισοπαλίες και 12 ήττες σε 138 παιχνίδια.

SPORTS
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Κατά τ’ άλλα, έβριζαν τον Πλεύρη…
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Βραβεία BAFTA: Συγκινητική αναφορά
στον Μίκη Θεοδωράκη, στην ενότητα κο-
ρυφαίων δημιουργών που έφυγαν από
τη ζωή το 2021.

• Ο Σπύρος Παπαδόπουλος επι-
στρέφει στην ΕΡΤ ως πρωταγω-
νιστής σε νέα σειρά.

• Δεν θα βγει στον αέρα του Open (προ-
σωρινά) το πρωινό της Μπέττυς Μαγγίρα
«Ποιος είναι πρωινιάτικα». Τη θέση της
θα πάρει ενημερωτική εκπομπή.

* Ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν στο πλευ-
ρό της αγαπημένης του Δέσποινας Βαν-
δής, στο γύρισμα του πρώτου «Chart
show».

• Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός
και ραδιοφωνικός παραγωγός
της ΕΡΤ Νίκος Αϊβαλής.

• Νέος έρωτας στην πόλη! Ο Ρένος Ρώ-
τας φημολογείται πως είναι in love με τη
συνάδελφό του Αθηνά Γιακεζόγλου.

• Θετικοί στον κορονοϊό οι συ-
νεργάτες της Ναταλίας Γερμα-
νού, Δημήτρης Πανόπουλος και
Παναγιώτης Ραφαηλίδης.

• Χλιδάτος γάμος στο Λονδίνο για το αρι-
στοκρατικό ζευγάρι Αμαλία Βερνίκου και
Περικλή Παναγόπουλο.

• Η τραγουδίστρια Ματίνα Ζάρα
ξεπέρασε τον Λάμπρο Χούτο.
Είναι ζευγάρι με τον μάνατζερ
καλλιτεχνών Χρήστο Βαρδάλο. 

• Ο ηθοποιός Ιωάννης Αθανασόπουλος
της σειράς «Άγριες Μέλισσες» εξομολο-
γήθηκε πως θέλει να υιοθετήσει παιδί.

• Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά
την προβολή της σειράς «Ο Κα-
κός Βεζύρης», ο Γιώργος Γαλί-
της αποκάλυψε πως υπήρξαν
πολιτικές παρεμβάσεις και κό-
βονταν λόγια στο μοντάζ!

Ε
να συναρπαστικό μουσικοθεατρικό αφιέρω-
μα στην πολυτάραχη ζωή και το παγκόσμιο
έργο του ιδιοφυούς συνθέτη Frédéric Chopin
θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής.

Τον Πολωνό μύθο του παγκόσμιου ρομαντισμού και
«ποιητή του πιάνου» θα υποδυθεί ο υπερταλαντούχος
Ανδρέας Κωνσταντίνου, ενώ η κορυφαία Μαρία Τζομ-
πανάκη θα ζωντανέψει επί σκηνής τη Γεωργία Σάνδη,
τη διάσημη Γαλλίδα συγγραφέα βαρόνη Ντιντεβάν. 

Ο εκπληκτικός ηθοποιός που απέσπασε το 2018 το
βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου από την Ελληνική Ακαδη-
μία Κινηματογράφου και η σημαντική Κρητικιά πρω-
ταγωνίστρια θα μας ταξιδέψουν στον χρόνο και στο
ρομαντικό Παρίσι, αποκαλύπτοντας γεγονότα και κεί-
μενα από τις προσωπικές επιστολές του Chopin και
της Σάνδη, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα,
ρίχνοντας φως στις συνθήκες και τις προσωπικές
στιγμές που γράφτηκαν οι διάσημες μουσικές του.

Η ζωή και το έργο του εκφραστή του αέναου πάθους
και της λαμπερής δεξιοτεχνίας θα ξεδιπλωθούν μέσα
από την αριστουργηματική παράσταση «H Καρδιά του
Frédéric Chopin» την Κυριακή 20 Μαρτίου, με έργα
και προσωπικές του επιστολές, με αφορμή τα 212 χρό-
νια από τη γέννησή του.

Η πιανίστρια Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μελέ-
τησε το αρχείο του στη Βαρσοβία, υπογράφει την επε-
ξεργασία και τα κείμενα, ενώ τη δραματοποίηση ανέ-
λαβε η Ελισάβετ Τάνα. H μουσικολόγος επέλεξε για
την παράσταση μερικά από τα διασημότερα έργα του
συνθέτη: Την Επαναστατική Σπουδή Op. 10 No. 12, τα
Πρελούδια Op. 28 No. 12 «Μονομαχία», Op. 15 «Σταγό-
να Βροχής» & Op. 16 «Άδης», τις Μαζούρκες, Op. 17
Nos. 1 & 2, τις Impromptus Op. 29 & 66, τα Νυχτερινά
Op. 9 No. 1, Op. 15 No. 1 & P. 1 No. 16 «Ανάμνηση», την
Μπαλάντα op. 23 No. 1. και το Grande Valse Op. 42.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο πρωτότυπος τρόπος
που παρουσιάζεται το αφιέρωμα αυτό, δίνοντας στον
θεατή την ευκαιρία να απολαύσει τα συναρπαστικά
μουσικά έργα του Frédéric Chopin, καθώς ξετυλίγον-
ται επί σκηνής η ιστορία και τα γεγονότα της ζωής του

που στιγμάτισαν και ενέπνευσαν τη δημιουργία του. Η
μουσικοθεατρική παράσταση αναδεικνύει τη νοσταλ-
γία του συνθέτη για την κατακτημένη από τους Ρώ-
σους πατρίδα του και τον ταραχώδη έρωτά του με την
ποιήτρια Γεωργία Σάνδη.

Μέρος των εσόδων θα δοθεί ως δωρεά στον Πανελ-
λήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Καρδιάς-Πνευμό-
νων «Η Σκυτάλη». Η πρόεδρός του Ιωάννα Λεβαντή
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους Έλληνες
που μεταμοσχεύτηκαν με καρδιά και είναι σήμερα μια
από τις μακροβιότερες μεταμοσχευμένες γυναίκες
παγκοσμίως.

«H καρδιά του Chopin»
στο Μέγαρο Μουσικής



Είχε την τιμητική της

Η Νάντια Κοντογεώργη και ο καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης ήταν οι λαμπε-
ροί παρουσιαστές της τελετής έναρξης του 24ου
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η πρωτα-
γωνίστρια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και με
το τέλος της βραδιάς, μοιράστηκε τον ενθουσια-
σμό της: «Οι άνθρωποι του φεστιβάλ είναι μια δε-
μένη οικογένεια, που προσφέρει το πιο φωτεινό
της κομμάτι, γεμάτο γνώσεις, δημιουργία και
εξωστρέφεια. Μια οικογένεια που με φιλοξένησε
με φροντίδα και αγάπη. Αυτό είναι η τέχνη. Προ-
τείνει βιωματικά έναν καλύτερο κόσμο. Αμήν!».

Ζευγάρι με τον «Survivor»;

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε στις
φήμες που τη θέλουν ζευγάρι με τον νέο παίκτη
του ριάλιτι επιβίωσης Στάθη Σχίζα. Η εντυπω-
σιακή celebrity μίλησε στις κάμερες, ωστόσο
δεν αρνήθηκε ούτε όμως κι επιβεβαίωσε τα πε-
ρί σχέσης: «Είναι ένας άνθρωπος που έχω στη
ζωή μου και τον αγαπώ πολύ. Δεν μου αρέσει να
μιλάω για την προσωπική μου ζωή, δεν υπάρχει
λόγος. Αν είναι να μάθετε κάτι, θα το μάθετε και
αν είναι να δείτε κάτι, θα το δείτε». 

«Παγωτό» από το ψύχος, το χιόνι
και τις πολικές θερμοκρασίες η
Βασιλική Νταντά. Η εντυπωσιακή
λαϊκή τραγουδίστρια βρίσκεται
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού
στο πλαίσιο σειράς εμφανίσεων
σε Αμερική και Καναδά, ενώ λίγο
πριν ταξιδέψει για Βαλτιμόρη,
πόζαρε όλο χαρά στο πλευρό του
διοργανωτή των greek concerts,
Βασίλη Μαυρογιάννη. «Δημιουρ-
γήσαμε αναμνήσεις απόλυτης
διασκέδασης», έγραψε με εν-
θουσιασμό στο Instagram.

«Σικάγο» 
από το κρύο!

Χ
αμός on air μεταξύ Κατερίνας Καραβάτου και Στέφανου Κων-
σταντινίδη. Αφορμή για τη live διένεξη της παρουσιάστριας με τον
συνεργάτη της στην εκπομπή «Τι λες τώρα;» στάθηκε το θέμα του

γάμου του Μαυρίκιου Μαυρικίου, με τον δεύτερο να αποχωρεί έξαλλος
από το πάνελ. Λίγο αργότερα, όταν τα πνεύματα ηρέμησαν, ο δημοσιο-
γράφος επανήλθε στη θέση του και ξέσπασε: «Δεν θέλω να βρίσκομαι
κάπου που δεν επιθυμώ. Δεν μπορώ να έχω κάθε φορά το τετράλεπτο
του Μαυρίκιου Μαυρικίου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με αγάπη το λέω.
Δεν θέλω να πω καθόλου την άποψή μου για τον Μαυρίκιο Μαυρικίου.
Θα ζήσουμε από τώρα τον γάμο του καλοκαιριού; Δεν θέλω. Δεν είναι
υποκρισία. Υποκρισία είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Γιατί η κυρία που
μας βλέπει από το σπίτι λέει άλλα και εμείς άλλα», είπε με νόημα.

MMake love, not war
Με τον δικό της, μοναδικό τρόπο, η σέξι Μάγκυ Χαραλαμπίδου
ευχήθηκε παγκόσμια ειρήνη, δημοσιεύοντας φωτογραφία-
υπερθέαμα. Η «καυτή» ραδιοφωνική παραγωγός πόζαρε στα
προσωπικά της social media φορώντας μαύρο μπουστάκι με
βαθύ ντεκολτέ, προκαλώντας σεισμό στο διαδίκτυο με τα πλούσια
προσόντα της. «Με χαμόγελο και ειρήνη σε όλο τον κόσμο»,
έγραψε στη λεζάντα, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν.

Πρωινό ραντεβού για τρέξιμο έδωσε η Μαρία
Ναυπλιώτου με την παρέα της, στο γήπεδο
στίβου Γλυφάδας. Η δημοφιλής ηθοποιός
φόρεσε φόρμα, αθλητικά και σκουφάκι και
δοκίμασε τις αντοχές της. «Σήμερα, παρ’ όλο
το κρύο, βρεθήκαμε φίλοι κι αποφασισμένοι
να τρέξουμε. Κοιτάζοντας ψηλά υπήρχε μό-
νο ο καθαρός ουρανός. Υπάρχουν άνθρωποι
εκεί που μαίνεται ο πόλεμος που δεν έχουν
αυτό το προνόμιο», σχολίασε.
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Τι λες τώρα;

Κυριακή για run



Ο
κόσμος μιλάει για τα τριγλυκερίδια και τη
χοληστερίνη και ζητάει από τον γιατρό του
εξετάσεις για να δει τις τιμές τους. Τα φυ-
σιολογικά τριγλυκερίδια και η φυσιολογική

χοληστερόλη δεν δίνουν συμπτώματα. Ωστόσο, και τα
ανεβασμένα τριγλυκερίδια και η ανεβασμένη χολη-
στερόλη, πριν γίνουν στεφανιαία νόσος ή καρδιακή
ανεπάρκεια, είναι «σιωπηλά», δεν δίνουν συμπτώμα-
τα, έτσι ώστε να οδηγήσουν τα πάσχοντα άτομα στον
γιατρό. Όμως, η έγκαιρη διάγνωσή τους μπορεί να
σώσει ζωές, γιατί μόνο αυτή θα οδηγήσει στην υπολι-
πιδαιμική θεραπεία, που θα μετριάσει ή θα αποτρέ-
ψει τον κίνδυνο. 

Τα υψηλά επίπεδα της χοληστερόλης ή/και των τρι-
γλυκεριδίων προκαλούν πρώιμη αθηρωμάτωση και
κατά συνέπεια έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριοπάθεια,
γενικευμένη αρτηριοσκλήρυνση και πιθανόν παγ-
κρεατίτιδα.

Όλα αυτά τα νοσήματα, εάν δεν αντιμετωπιστούν
εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε θάνατο.
«Οι πολυετείς μελέτες ατόμων με αυξημένα επίπεδα
χοληστερόλης, στα οποία χορηγήθηκε υπολιπιδαιμι-
κό φάρμακο, απέδειξαν ότι η μείωση της χοληστερό-
λης οδήγησε σε λιγότερα καρδιαγγειακά επεισόδια
και λιγότερους καρδιαγγειακούς θανάτους. Επίσης,
σημειώθηκε επιβράδυνση της εξέλιξης της στεφανι-
αίας νόσου ή ακόμα και υποχώρηση των στενώσεων
που δημιουργήθηκαν στα αγγεία», επισημαίνει η κυ-
ρία Γενοβέφα Κολοβού, διευθύντρια Προληπτικής
Καρδιολογίας.

Η χοληστερόλη, γνωστή κοινώς ως χοληστερίνη,

ανήκει στην ομάδα των λιπιδίων, και παράγεται κυ-
ρίως στο συκώτι και σε μικρότερο βαθμό προέρχεται
από τις τροφές. Η χοληστερόλη κυκλοφορεί στο αίμα
με τέσσερις μορφές. Οι δύο μορφές της, η χοληστε-
ρόλη της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL

χοληστερόλη) και η χοληστερόλη της υψηλής πυκνό-
τητας λιποπρωτεΐνης (HDL χοληστερόλη), είναι οι πιο
γνωστές. Η LDL χοληστερόλη ονομάζεται «κακή»
επειδή τα αυξημένα επίπεδά της στο αίμα (υπερχολη-
στερολαιμία) ευθύνονται για την ανάπτυξη της στε-
φανιαίας νόσου. Η HDL χοληστερόλη ονομάζεται
«καλή», επειδή αναστέλλει την ανάπτυξη της αθηρο-
σκλήρωσης. Στην ομάδα των λιπιδίων, εκτός της χο-
ληστερόλης, ανήκουν και τα τριγλυκερίδια. Η κύρια
μάζα των λιπιδίων της τροφής αποτελείται από τα τρι-
γλυκερίδια, ωστόσο αυτά συντίθενται και από τον ορ-
γανισμό μας. Η χορήγηση φαρμάκου στηρίζεται στην
κλινική κατάσταση του ασθενούς. Οι δυσλιπιδαιμίες
διακρίνονται σε πρωτογενείς (κληρονομούνται) και
δευτερογενείς (διαταραχές οι οποίες οφείλονται σε
γνωστά νοσήματα ή σύνδρομα πέρα από τα λιπίδια
που όμως τα επηρεάζουν). Στις πρωτογενείς δυσλιπι-
δαιμίες ανήκει η οικογενής υπερχοληστερολαιμία, η
οποία προκαλείται κυρίως από τη μετάλλαξη του γο-
νιδίου του υποδοχέα των σωματιδίων LDL. Νοσήμα-
τα που μπορεί να προκαλέσουν δευτερογενείς δυσλι-
πιδαιμίες είναι: νοσήματα νεφρών, νοσήματα θυρε-
οειδούς, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, μετα-
βολικό σύνδρομο.
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Δεν δίνουν συμπτώματα και γι’ αυτό
η έγκαιρη διάγνωσή τους 
μπορεί να σώσει ζωές

Διατροφή και αγωγή
Η χοληστερόλη της τροφής προέρχεται από
τα ζωικά προϊόντα. Η μεγαλύτερη ποσότητα
χοληστερόλης περιέχεται στα ζωικά όργα-
να. Το κρέας δεν περιέχει μεγάλη ποσότητα
χοληστερόλης, αλλά επειδή η ημερήσια κα-
τανάλωσή του είναι μεγάλη, συμμετέχει ση-
μαντικά στην ημερήσια πρόσληψη της χο-
ληστερόλης. «Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα
όπως και η διατροφική χοληστερόλη αυξά-
νουν τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης
και των τριγλυκεριδίων. Η υπολιπιδαιμική
αγωγή χορηγείται στις δυσλιπιδαιμίες
(υπερχοληστερολαιμία ή/και υπερτριγλυ-
κεριδαιμία), στους ασθενείς με στεφανιαία
νόσο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσο
των καρωτίδων, περιφερική αρτηριοπάθεια,
σακχαρώδη διαβήτη κ.ά. Η παρεμβατική αν-
τιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών εφαρμόζε-
ται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, κυρίως σε
ασθενείς με σοβαρή υπερχοληστερολαιμία
ή/και σοβαρή υπερτριγλυκεριδαιμία. Η πιο
συχνή παρέμβαση είναι η λιποπρωτεϊνική
αφαίρεση», τονίζει η ειδικός.

Γενοβέφα Κολοβού, διευθύντρια
Προληπτικής Καρδιολογίας

Οι σιωπηλοί… δολοφόνοι
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ-ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ



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)
Βρίσκεστε σε μια αρκετά σημαντική στιγμή,
που όλα είναι στον απόλυτο έλεγχο της δί-
καιης ανταμοιβής, ώστε να πάρετε μια εικόνα
από τα πρόσωπα που βρίσκονται γύρω σας.
Θα συμβεί ένα γεγονός που θα σας αφυπνί-
σει, μέσα από τις φιλικές σας επαφές. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μην αποφασίσετε σήμερα κάτι σημαντικό,
εφόσον κάποιες πολύ ουσιαστικές σας υποθέ-
σεις είτε θα καθυστερήσουν είτε θα έχουν μια
αλλαγή στην πορεία τους. Εντάσεις και κακή
διάθεση θα έχετε εσείς που έχετε γεννηθεί στις
11 Μαΐου. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μπερδεμένοι βρίσκεστε σήμερα εσείς που
ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο, ενώ εσείς του
τρίτου δεκαημέρου θα πρέπει να κατανοήσετε
τις επιθυμίες των άλλων, κάτι που μάλλον
δεν έχει περάσει από το μυαλό σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Άλλη μια μέρα που τα οικονομικά σας θα
βρεθούν σε δυσμένεια. Σήμερα, μάλιστα, θα
σας προλάβουν και κάποια γεγονότα, που
δεν είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε και
αφορούν μια παλιά σας εκκρεμότητα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα δεν θα υπάρξουν στιγμές ηρεμίας,
κυρίως για εσάς του τρίτου δεκαημέρου,
οπότε θα πρέπει να αναλογιστείτε πολλές
καταστάσεις, για να μπορέσετε να προχωρή-
σετε σε μια πιο φιλική προς εσάς περίοδο. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, κάποια θέματα
που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα σας
έχουν χαλάσει την ψυχολογία. Βρίσκεστε
πολύ κοντά σε μια έντονη και κουραστική πε-
ρίοδο, ιδίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου,
και χρειάζεστε να συμβεί κάτι, που θα σας
δώσει εσωτερική ώθηση και δύναμη για τα
δύσκολα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ίσως να χρειάζεστε μια καλή κάθαρση σε
κάθε επίπεδο. Αν και δεν επηρεάζεστε σή-
μερα σημαντικά από τη μέρα, θα νιώσετε
ευάλωτοι συναισθηματικά το επόμενο διά-
στημα, αλλά ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι Σκορπιοί που έχετε γεννηθεί γύρω στις
13 Νοεμβρίου, θα έχετε μια δυσνόητη μέ-
ρα, με οικογενειακά θέματα και κοινωνι-
κές αναφορές που δεν μπορείτε να διαχει-
ριστείτε με ευκολία. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες θα υπάρξει μια στιγ-
μή απόλυτης επικοινωνιακής πίεσης, όπου
θα νιώσετε σαν να σας δικάζουν ή να σας
κρίνουν για πράγματα που είχαν συμβεί αρ-
κετό καιρό πριν, μπορεί και χρόνια. Κλείστε
τα μάτια και τα αυτιά σας σε ό,τι σας δημι-
ουργεί στενοχώρια και επιλέξτε να έχετε
δίπλα σας εκείνους που βρίσκονται δίπλα
σας χωρίς προσωπικό όφελος. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικονομικά θέματα και σήμερα θα σας απα-
σχολήσουν, ενώ θα υπάρξει μια πολύ βαθιά
αναζήτηση στα γιατί μιας γνωριμίας, που
μάλλον ήταν μονόπλευρο το ενδιαφέρον.
Απομακρυνθείτε από κάτι που δεν είναι δικό
σας και σας δημιουργεί ανασφάλεια. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οι Υδροχόοι που έχετε γεννηθεί στις 9 Φε-
βρουαρίου θα πρέπει να έχετε υπομονή για
ό,τι συμβεί σήμερα. Εξάλλου, το μυστικό εί-
ναι ότι καθετί που βρίσκεται σε γερές βάσεις
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Πολύ ιδιαίτερη μέρα για εσάς, όσον αφο-
ρά τα ξεκαθαρίσματα, τόσο στα επαγγελ-
ματικά σας όσο και σε θέματα υγείας.
Μπορεί επίσης να φροντίσετε μια κατά-
σταση με έναν απόλυτα δικό σας τρόπο,
που θα παραβλέψει την επιθυμία ενός
αγαπημένου σας προσώπου.
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Σήμερα θα υπάρξουν και πάλι δύσκολες όψεις, προς
τον δορυφόρο της Γης, Σελήνη, οπότε και θα
έχουμε ένα παγερό κλίμα, μια χρονική στιγμή που
όλα θα διέπονται από την αυστηρή κρίση του

πλανήτη Κρόνου. Μην ξεχνάμε ότι μια κρόνια παρουσία
δημιουργεί πάντα μια δίκαιη ανταμοιβή, στην καρμική
μας πορεία. Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο
σήμερα είναι οι Λέοντες και οι Υδροχόοι, του τρίτου
δεκαημέρου, ενώ ακολουθούν με μικρότερη ένταση σε
γεγονότα οι Ταύροι και οι Σκορπιοί, του τρίτου και πάλι
δεκαημέρου.



O
σο περνούν οι μέρες και η Ουκρανία
δεν συνθηκολογεί τόσο ο πόλεμος θα
γίνεται πιο άγριος, πιο βάναυσος, πιο
απάνθρωπος. Είναι δεδομένο ότι η

Ρωσία θα έχει νικηφόρες μάχες. Αυτό λένε
τουλάχιστον οι αριθμοί και η διαφορά στη δύ-
ναμη κρούσης. 

Αυτό όμως δεν αρκεί για να κερδίσει τον πό-
λεμο ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Και εξηγούμαι. Αν
ρωτήσουμε οποιονδήποτε ποιος κέρδισε τον
πόλεμο στο Βιετνάμ, όλοι θα απαντήσουν «οι
Βιετναμέζοι». Κι όμως, οι Αμερικανοί δεν είχαν
χάσει ούτε μία μάχη. Αλλά στη συνείδηση όλου
του κόσμου έχει μείνει η σκηνή της αποχώρη-
σης των Αμερικανών με το ελικόπτερο από την
ταράτσα της αμερικανικής πρεσβείας...

Ο Πούτιν λοιπόν σε κάθε περίπτωση είναι πο-
λιτικά ηττημένος. Από τη στιγμή που δεν κατά-
φερε να λήξει τον πόλεμο μέσα σε λίγα εικοσι-
τετράωρα, η πολιτική ήττα του ήταν δεδομένη.
Η μόνη διέξοδος που έχει πλέον είναι να λήξει
τώρα τις διαπραγματεύσεις και να προχωρήσει
σε έναν συμβιβασμό, διασφαλίζοντας την ου-
δετερότητα της Ουκρανίας, την αυτονομία των
ρωσόφωνων περιοχών του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ και την επίσημη προσάρτηση της
ήδη καταληφθείσας από το 2014 Κριμαίας. Και
από την άλλη οι Ουκρανοί να διασφαλίσουν την
ανεξαρτησία τους.

Προφανώς είναι μια λύση που βολεύει τους
πάντες, καθώς ο Ζελένσκι δεν θα έχει χάσει τί-

ποτα από αυτά που είχε η Ουκρανία, μιας και η
αυτονομία των δύο ρωσόφωνων περιοχών
προβλεπόταν και από τη συμφωνία του Μινσκ,
την οποία η Ουκρανία δεν τήρησε. Ο ίδιος έχει
αναδειχθεί σε σύμβολο ελευθερίας ενός λαού
που δεν υποτάχθηκε στη δύναμη των ρωσικών
πυραύλων και τανκς. Και ως ουδέτερος στρα-
τιωτικά θα μπορέσει να ανοικοδομήσει τη χώ-
ρα του ενισχύοντας τους οικονομικούς δε-
σμούς του με τη Δύση. Η Δύση από την άλλη,
έχοντας καταστήσει σαφές με τη στάση της ότι
δεν πρόκειται να εμπλακεί σε παγκόσμιο πόλε-
μο για την Ουκρανία και γνωρίζοντας ότι έχει
αδικήσει την κυβέρνηση του Κιέβου, θεωρείται
δεδομένο ότι θα είναι γαλαντόμα στην οικονο-
μική βοήθεια.

Η Δύση έχει εξαντλήσει τις κυρώσεις που θα
μπορούσε να επιβάλει στη Μόσχα. Και αν δεν
βρεθεί λύση, θα πρέπει να αρχίσει να επιβάλλει
κυρώσεις και στις χώρες που συνεργάζονται
με τη Ρωσία. Παράλληλα θα πρέπει στις ζημιές
που υφίσταται και η ίδια από τις κυρώσεις που
έχει επιβάλει στη Ρωσία να συνυπολογίσει τις
ζημιές που θα επιφέρει η αντίδραση της Μό-
σχας στις δυτικές εταιρείες που μετέχουν στη
δέσμη κυρώσεων.

Θυμίζουμε ότι οι ρωσικές Αρχές απείλησαν
ανοικτά ορισμένες από τις δυτικές εταιρείες
που μετέχουν στις κυρώσεις και έκλεισαν τα
γραφεία τους, προειδοποιώντας για ενδεχόμε-
νες συλλήψεις ηγετικών στελεχών τους ή κα-

τασχέσεις πόρων τους. Οι εταιρείες που δέχτη-
καν προειδοποιήσεις από Ρώσους εισαγγελείς
ήταν, μεταξύ άλλων, οι Coca-Cola, McDonalds,
Procter & Gamble, IBM και Yum Brands

Η προοπτική για ειρήνη κρέμεται από μια
κλωστή. Οι διαδικασίες αποκλιμάκωσης πρέ-
πει να ξεκινήσουν τάχιστα και τις αμέσως επό-
μενες μέρες τα όπλα να αρχίσουν να δίνουν τη
θέση τους στη διπλωματία. Ο χρόνος κάθε ώρα
που περνά είναι εξαιρετικά κρίσιμος, γιατί στο
πεδίο των μαχών τα πράγματα έχουν αρχίσει να
ξεφεύγουν…

Η δραματική προειδοποίηση του προέδρου
Ζελένσκι, «αν πέσουμε εμείς, θα πέσετε κι
εσείς», που συνόδευε το βίντεο της Βουλής της
Ουκρανίας με σκηνές εικονικής πραγματικό-
τητας από «βομβαρδισμούς» του Πύργου του
Άιφελ και της Πύλης του Βραδεμβούργου, ίσως
σήμερα αποτελούν σκηνές φαντασίας, αλλά
πριν από 20 μέρες φαντασία αποτελούσαν και
οι σκηνές του Κιέβου.

Αλήθεια, ποιος φανταζόταν ότι τις σκηνές
που είδαμε χθες με τα χτυπήματα πυραύλων σε
κατοικημένες πολυκατοικίες του Κιέβου; Ποι-
ος φανταζόταν χτυπήματα σε μαιευτήρια στη
Μαριούπολη; Ποιος φανταζόταν ότι ο μεγάλος
εχθρός της Ρωσίας θα ήταν οι τρόφιμοι… ψυ-
χιατρείου στο Χάρκοβο; Ο Πούτιν είναι δεδομέ-
νο ότι άνοιξε την πόρτα του φρενοκομείου. Αν η
πόρτα αυτή δεν κλείσει γρήγορα, οι συνέπειες
θα είναι ανυπολόγιστες.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Τώρα είναι η ώρα της διπλωματίας

Ο Πούτιν είναι
δεδομένο 
ότι άνοιξε 

την πόρτα του
φρενοκομείου. 

Αν η πόρτα αυτή
δεν κλείσει

γρήγορα, 
οι συνέπειες 

θα είναι
ανυπολόγιστες
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