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η εισαγγελέας
για Δούρου



«Η
κρίση κρύβει ευκαιρίες» είναι το από-
φθεγμα που χρησιμοποιείται ενίοτε
για να χρυσωθεί το χάπι. Το ακούσαμε
πολλάκις στο πρόσφατο παρελθόν,

στα χρόνια των μνημονίων και της χρεοκοπίας, το «γυ-
ροφέρνουν» συχνά πυκνά οικονομικοί παράγοντες
για να καταδείξουν ότι σε περιόδους που «στενάζει» η
αγορά προκύπτουν ευκαιρίες για επενδύσεις, εξαγο-
ρές και νέα επιχειρηματικά σχέδια. 

Αναμφισβήτητα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
έχει προκαλέσει μια πολυεπίπεδη κρίση με ανυπολό-
γιστες συνέπειες και σε όλους τους τομείς της οικονο-
μίας. Ενέργεια, εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός πλήτ-
τονται και θα πληγούν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, το τα-
μείο θα δείξει. Ωστόσο υπάρχει ένας κλάδος, με έντο-
νο ελληνικό χρώμα, που ακόμα δεν έχει αποκρυσταλ-
λωθεί αν πλήττεται ή αν, όντως, «βγαίνει ψωμί» μέσα

από την εμπόλεμη θαλάσσια ζώνη της Μαύρης Θά-
λασσας. 

Πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν μια σειρά από
Έλληνες πλοιοκτήτες που επωφελούνται από τη μετα-
φορά του ρωσικού πετρελαίου, συνεχίζοντας τα δρο-
μολόγια των τάνκερ τους μέσω διασταυρούμενων πυ-
ρών. Και δεν χρειάζεται μεγάλη εξήγηση για το πού
οφείλονται αυτές οι «ευκαιρίες» εν ώρα πολέμου,
όταν με το… καλημέρα οι ναύλοι εκτοξεύθηκαν πα-
ράλληλα με τους μετοχικούς δείκτες της διεθνούς
αγοράς αργού. Οι ριψοκίνδυνες αποστολές αποφέ-
ρουν, αυτό είναι αναντίρρητο γεγονός από το παρελ-
θόν. Το παρατηρητήριο του υπουργείου Ναυτιλίας κα-
ταγράφει ελληνική -και ελληνόκτητη- παρουσία στη
βόρεια Μαύρη Θάλασσα με ρωσικά λιμάνια απόπλου,
κυρίως το Νοβοροσίσκ, αφού η Ουκρανία έχει κλείσει
τα δικά της, και παρά την ισχυρή σύσταση της Ελλάδας

ως κράτους σημαίας για άμεση απομάκρυνση από την
ευρύτερη περιοχή. Αλλά η δουλειά πρέπει να γίνει και
οι κερδισμένοι από την «ευκαιρία» είναι πολλοί, από
τις ασφαλιστικές που αναλαμβάνουν το ρίσκο με υπέ-
ρογκα ασφάλιστρα μέχρι τις εταιρείες που αναλαμβά-
νουν τα «μέτρα ασφαλείας» σε περιοχές υψηλής επι-
κινδυνότητας, είτε στην Αζοφική είτε στα ανοιχτά της
Σομαλίας. 

Ωστόσο υπάρχει και η άλλη οπτική, ή μάλλον ο κα-
νόνας, που θέλει τη ναυτιλία στο σύνολό της να δέχε-
ται ισχυρό χτύπημα από τον πόλεμο. Τα ξηρού φορτί-
ου, για παράδειγμα, ή η τουριστική ναυτιλία, τα κρουα-
ζιερόπλοια, που αρχίζουν να υπολογίζουν ζημίες για
τη χρονιά. Όπως και σε επίπεδο πληρωμάτων, καθώς
τη δεδομένη στιγμή λείπουν περίπου 50.000 έμπειροι
Ουκρανοί ναυτικοί, που πολεμούν στο Χάρκοβο και
στα περίχωρα του Κιέβου. 
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Π
ράξη θα κάνει η κυβέρνηση τις
εξαγγελίες του προηγούμενου
διαστήματος για στήριξη των
νοικοκυριών, των καταναλω-

τών και της οικονομίας, εν μέσω μιας ευ-
ρωπαϊκής ενεργειακής και οικονομικής
κρίσης, η οποία γιγαντώθηκε μετά και την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το σχέδιο στήριξης, το οποίο θα διαθέ-
τει ένα διευρυμένο πακέτο μέτρων, έχει
θέσει επί τάπητος το υπουργείο Οικονομι-
κών και κινείται σε τρεις πυλώνες με πα-
ρεμβάσεις σε:
• καύσιμα (για τους εισοδηματικά αδύνα-
μους)
• λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού
αερίου (με επιδοτήσεις λογαριασμών για
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)
• έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ευά-
λωτες ομάδες.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης ανέμενε για τις τελικές αποφάσεις -οι
οποίες θα μετουσιώσουν το ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο ενίσχυσης- το «κλίμα» που θα
καταγραφόταν κατά τη διάρκεια του κρίσι-
μου χθεσινού Eurogroup, στο οποίο με-
τείχε και ο Έλληνας υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας.

Με βάση τα παραπάνω, σήμερα ή το αρ-
γότερο την Πέμπτη, αναμένεται να ανα-
κοινωθούν τα νέα μέτρα στήριξης (τα
οποία πλέον θεωρούνται επιβεβλημένα
λόγω συγκυριών), με την κυβέρνηση να
θέλει να δείξει ανακλαστικά στο μεγάλο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά, την
ώρα που η οικονομική δίνη φαίνεται να
«ροκανίζει» το οικογενειακό εισόδημα
μέρα με τη μέρα.

Κουπόνια για βενζίνη
Όπως ανέφερε σε τηλεοπτική του συ-

νέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου, η παρέμβαση στα
καύσιμα θα αφορά όσους βάζουν καύσιμα
να πληρώνουν σε τιμή μικρότερη από
εκείνη που αναγράφεται στην αντλία. Θα
υπάρχουν και εκεί εισοδηματικά κριτή-
ρια, πιο διευρυμένα από τα κριτήρια που
θα ισχύουν για την οικονομική ενίσχυση
των πιο ευάλωτων, επεσήμανε ο κ. Οικο-
νόμου, χωρίς να διαψεύδει ότι το εισοδη-
ματικό όριο για το εν λόγω μέτρο θα είναι
της τάξης των 25.000-30.000 ευρώ ετη-
σίως. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκ-
πρόσωπο, «δεν θα είναι ούτε δύσκολος

ούτε σαν άσκηση πυρηνικής φυσικής ού-
τε πολύπλοκος ο τρόπος που θα δίνεται
αυτή η ενίσχυση. Ο κόσμος θα πληρώνει
ικανοποιητικά φθηνότερα τα καύσιμα από
όσο αναγράφεται στην αντλία, αυτό πρέ-
πει να συγκρατήσουν αυτήν τη στιγμή οι
πολίτες». Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ακόμη
πως αύριο ή μεθαύριο θα υπάρξει η επί-
σημη ανακοίνωση των νέων μέτρων στή-
ριξης για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής κρίσης και των ανατιμήσεων.

Ενίσχυση ευάλωτων ομάδων
Τα σενάρια, μέχρι να γίνουν οι επίση-

μες ανακοινώσεις, δίνουν και παίρνουν
με αναφορές να κάνουν λόγο για ενίσχυ-
ση εισοδήματος τουλάχιστον 800.000
χαμηλοσυνταξιούχων αλλά και 170.000
ατόμων με αναπηρία με 250 ευρώ, ενώ
διπλό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα
λάβουν περίπου 270.000 δικαιούχοι του
επιδόματος. Το κριτήριο για τους χαμη-

λοσυνταξιούχους θα ανέρχεται σε ετή-
σιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως
7.200 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό φο-
ρολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ,
ενώ η συνολική φορολογητέα αξία της
ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού
δεν θα υπερβαίνει στο σύνολό της το πο-
σό των 200.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, οι δικαιούχοι του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν διπλό
επίδομα, όπως συνέβη και τα Χριστούγεν-
να, με τα κριτήρια να έχουν ως εξής:
• 200 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο
νοικοκυριό
• 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέ-
λος (δηλαδή ένα επιπλέον 50% προστίθε-
ται στο βασικό ποσό)
• 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλα-
δή ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βα-
σικό ποσό).

Η ενεργειακή κρίση είναι το βασικό πρό-
βλημα της κυβέρνησης, καθώς διευρύνε-

ται σε μεγάλη έκταση εντός της αγοράς και
αφορά τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχει-
ρήσεις. Για αυτό τον λόγο η κυβέρνηση έχει
αποφασίσει η επιδότηση τόσο του ηλεκτρι-
κού ρεύματος όσο και του φυσικού αερίου
να ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ.

Το πακέτο του Απριλίου θα είναι προ-
σαυξημένο, καθώς το πρώτο δεκαήμερο
του Μαρτίου η μέση τιμή χονδρεμπορικής
ρεύματος ξεπερνά τα 322 ευρώ/MWh, δη-
λαδή 50% υψηλότερη σε σχέση με εκείνη
του Φεβρουαρίου. Το ποσό μπορεί να δια-
μορφωθεί και στα 50 ή και ακόμα και στα
60 ευρώ τον μήνα.

Τριπλή παρέμβαση 
κατά της ακρίβειας 

ΚΚ Α Y Σ Ι Μ Α ,  Ε Ν E Ρ Γ Ε Ι Α ,  ΤΡ O Φ Ι Μ Α

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Αντίστροφα μετρά 
ο χρόνος για τα μέτρα
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Μ
είωση της τιμής υπολογισμού
του ΕΝΦΙΑ ανά τετραγωνικό
μέτρο αλλά και μεγαλύτερες
εκπτώσεις για τις μικρομε-

σαίες περιουσίες περιλαμβάνει το νομο-
σχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουρ-
γείο Οικονομικών, ενώ μηδενίζεται ο ΕΦΚ
στο αγροτικό πετρέλαιο και μειώνεται ο
ΦΠΑ στα λιπάσματα στο 6% από 13%.

Ειδικότερα, για τον ΕΝΦΙΑ οι νέοι συντε-

λεστές του βασικού φόρου για κτίσματα δια-

μορφώνονται ως εξής:

� Για τιμή ζώνης 0-751 ο υπολογισμός του

φόρου θα γίνεται με 2 ευρώ ανά τμ. 

� Για τιμή ζώνης 751-1.500 ευρώ/τμ ο υπο-

λογισμός θα γίνεται με τιμή 2,80 ευρώ/τμ

αντί 3,70 ευρώ/τμ που ισχύει σήμερα. 

�Για τιμή ζώνης 1.501-2.500 ευρώ ο συντε-

λεστής διαμορφώνεται σε 3,70 ευρώ/τμ.

� Για τιμή ζώνης 2.500-3.000 ευρώ η τιμή

υπολογισμού ορίζεται σε 4,50 ευρώ/τμ. 

� Για τιμή ζώνης 3.001-3.500 ευρώ η τιμή

ανά τετραγωνικό μέτρο ορίζεται σε 7,60

ευρώ. 

�Για τιμή ζώνης 3.500-4.000 ευρώ ορίζεται

σε 9,20 ευρώ ανά τμ. 

�Για τιμή ζώνης 4.000-4.500 ευρώ ο υπολο-

γισμός γίνεται με τιμή 11,10 ευρώ ανά τμ. 
� Για τιμή ζώνης 4.500-5.000 ευρώ ανά τε-

τραγωνικό μέτρο η τιμή ορίζεται σε 13,40
ευρώ/τμ. 

� Για τιμή ζώνης πάνω από 5.000 ευρώ ο
υπολογισμός του φόρου θα γίνει με τιμή
16,20 ευρώ/τμ. 

Για οικόπεδα εκτός σχεδίου
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και οι

νέες τιμές υπολογισμού του φόρου για τα οι-
κόπεδα εντός σχεδίου. Σημειώνεται ότι, σύμ-
φωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου Οι-
κονομικών, ο φόρος για τα οικόπεδα θα είναι
μειωμένος κατά 80%. Σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στο νομοσχέδιο, ανάλογα με την τιμή
ανά τετραγωνικό μέτρο ο συντελεστής υπο-
λογισμού του φόρου αρχίζει από 0,0037 για
αντικειμενική τιμή οικοπέδου 0-6 ευρώ ανά
τμ, 0,0075 για τιμή από 6-20 ευρώ ανά τμ,

ενώ για τιμές οικοπέδου από 20-100 ευρώ
ανά τετραγωνικό μέτρο οι συντελεστές ξεκι-
νούν από 0,0125 και φτάνουν έως 0,0375.
Από τα 100 ευρώ ανά τμ έως και πάνω από
5.000 ευρώ οι συντελεστές κλιμακώνονται
από 0,0750 έως 9,25 ευρώ ανά τμ.

Επίσης, επανακαθορίζεται ο τρόπος υπο-
λογισμού των εκπτώσεων στον ΕΝΦΙΑ για τα
φυσικά πρόσωπα, ανάλογα με τη συνολική
αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Ενδεικτι-
κά αναφέρονται τα ακόλουθα. Έτσι, επεκτεί-
νεται η έκπτωση φόρου 30% για αξία ακίνη-
της περιουσίας έως και 100.000 ευρώ, ενώ
σήμερα η εν λόγω έκπτωση ισχύει για ακίνη-
τη περιουσία έως 60.000 ευρώ, ενώ προσ-
διορίζεται στο 25% η έκπτωση φόρου για αξία
ακίνητης περιουσίας από 100.001 έως
150.000 ευρώ.

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 10 δό-
σεις, οι οποίες θα αρχίσουν να «τρέχουν»
από το τέλος Μαΐου έως το τέλος Φεβρουα-
ρίου 2023, ενώ ο φόρος εισοδήματος θα κα-
ταβληθεί σε 8 δόσεις, αρχής γενομένης από
τον Ιούλιο.  Σημειώνεται επίσης ότι από φέ-
τος οι διορθώσεις στο Ε9 πρέπει να γίνουν
έως τις 31 Μαρτίου και όχι έως τις 31 Μαΐου,
όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι.

Πώς θα υπολογίσετε τον νέο ΕΝΦΙΑ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κατατέθηκε στη Βουλή το
νομοσχέδιο - Μηδενίζεται ο
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
- Μειώνεται κατά 6% ο ΦΠΑ

Έρχεται τριπλή παρέμβαση Μητσοτάκη κατά της ακρίβειας
Ανακοινώνονται τις επόμενες ώρες, το αργότερο έως αύριο

Πέμπτη, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις-ασπίδα σε νοικοκυ-
ριά, επιχειρήσεις και αγρότες προκειμένου να αναχαιτιστεί το
σφοδρό κύμα ακρίβειας, απότοκο της ενεργειακής κρίσης
που κορυφώνεται ελέω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία. Υπό τον φόβο διασάλευσης της κοινωνικής συνοχής ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε εδώ και μέρες από το οικονο-
μικό επιτελείο να εξαντλήσει τα υφιστάμενα δημοσιονομικά
περιθώρια προκειμένου η δρομολογούμενη παρέμβαση να
αποτελέσει ανάσα για τους πληττόμενους καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο
πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό του μήνυμα θα παρουσιάσει
χωρίς περιστροφές και τάση εξωραϊσμού τη δύσκολη κατά-
σταση που έχει μπροστά της όχι μόνο η χώρα μας αλλά και
ολόκληρη η Ευρώπη, κάνοντας λόγο για ανατροπή σκηνικού
λόγω του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, αναμέ-
νεται να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση της κυβέρνησης να

στηρίξει αποτελεσματικά πολίτες, επιχειρήσεις και αγρότες,
χωρίς πάντως να τίθεται εν κινδύνω η δημοσιονομική ισορρο-
πία. Όπως θα επισημάνει χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να
υποθηκεύσει τη μεσοπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης της
χώρας ούτε και να εκτροχιάσει τον προϋπολογισμό χάριν
πρόσκαιρων εντυπώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει,
σύμφωνα με τις χθεσινοβραδινές πληροφορίες, πλέγμα τρι-

πλής παρέμβασης: πρώτον, επέκταση και ενίσχυση της επιδό-
τησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με το βάρος
πλέον να δίνεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, όσο βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, δεύτερον, η «επι-
ταγή ακρίβειας» ύψους έως 300 ευρώ που θα δοθεί σε ανέρ-
γους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και εν γένει
στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
και, τρίτον, η επιδότηση στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα κατατίθενται οι απο-
δείξεις και θα επιστρέφεται ένα ποσό σε καταναλωτές με ετή-
σια εισοδήματα γύρω στις 25.000 ευρώ. Όπως τονίζουν κυβερ-
νητικά στελέχη με άμεση γνώση των εν εξελίξει διεργασιών, το
μέτρο αναμένεται να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, καθώς τα
προβλεπόμενα έσοδα του προϋπολογισμού δεν θα μειωθούν,
καθώς η παρέμβαση θα γίνει στην επιπλέον επιβάρυνση που
προκύπτει από το άνευ προηγουμένου ράλι των τιμών.

Σπ. Μουρ.
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Δικαιωμένος από τους ισχυρισμούς
του καθηγητή Φραγκίσκου Κουτεντάκη
δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο σκέ-
λος σχετικά με τους κινδύνους που εγ-
κυμονεί τυχόν οριζόντια μείωση των
φόρων στα καύσιμα ή στον ΦΠΑ. Μι-
λώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εμπορίου της Βουλής, στην οποία συνε-
χίζεται η επεξεργασία του νομοσχεδίου
για το νέο ΕΣΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης ανέ-

φερε ότι ο καθηγητής του Γραφείου του
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βου-
λή, που τοποθετήθηκε στη θέση αυτή
από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην έκθεσή του επιση-
μαίνει ότι τυχόν απαιτήσεις για οριζόν-
τιες μεγάλες παρεμβάσεις θα έθεταν
την οικονομία σε τεράστιους δημοσιο-
νομικούς κινδύνους. «Ο κ. Κουτεντά-
κης, που δεν ανήκει στον χώρο της ΝΔ,
λέει αυτό που έλεγα εγώ την περασμένη

εβδομάδα, ότι δεν χρειάζονται οριζόν-
τια μέτρα παρά μόνο στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις για τους ευάλωτους συναν-
θρώπους μας», είπε ο κ. Γεωργιάδης,
καλώντας την αξιωματική αλλά και την
ελάσσονα αντιπολίτευση να σταματή-
σουν για λόγους κομματικής πλειοδο-
σίας να διαπράττουν το ίδιο λάθος που
βάζει τη χώρα μας στο μάτι των αγορών.

Στ.Π. 

Γεωργιάδης υπέρ Κουτεντάκη για μείωση φόρων

Μ
ε τα εκλογικά σενάρια να
φουντώνουν παρά τις συνε-
χείς διαψεύσεις του Μαξί-
μου, ο πρωθυπουργός ξεκι-

νά περιοδείες στην περιφέρεια και σε πε-
ριοχές της Δυτικής Αττικής ενόψει του συ-
νεδρίου της ΝΔ που θα πραγματοποιηθεί
στις 6, 7 και 8 Μαΐου στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάλογα με τις
εξελίξεις που θα υπάρξουν με τον πόλεμο
στην Ουκρανία θα προσπαθήσει να δώσει
το «παρών» στα προσυνέδρια και τις θεμα-
τικές συζητήσεις που θα πραγματοποι-
ηθούν. Στελέχη της ΝΔ τόνιζαν πως θα εί-
ναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον

πρωθυπουργό να ακούσει τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, όπως
πράττει πάντα στις περιοδείες του και είναι
κάτι που άλλωστε έχει ζητήσει ο ίδιος ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, οι επι-
σκέψεις του θα πραγματοποιηθούν σε μια
κρίσιμη συγκυρία λόγω της ενεργειακής
κρίσης και της ακρίβειας που πλήττει την
κοινωνία. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 2
Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο
προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη και στο επί-
κεντρο θα βρεθούν η καθημερινότητα των
πολιτών, οι μειώσεις των φόρων, οι επεν-
δύσεις και τα έργα υποδομής που πραγμα-
τοποιούνται στη χώρα.

«Το συνέδριο είναι μια ευκαιρία να ανα-
δείξουμε το κυβερνητικό έργο που έχει
παραχθεί, τους στόχους και τις προεκλογι-
κές μας δεσμεύσεις που έγιναν πράξη αλ-
λά και τις δυσκολίες που συναντά η προ-
σπάθεια μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να
ξεπεραστούν παθογένειες και στρεβλώ-
σεις δεκαετιών», δήλωσε στην «Political» o

διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ
Νίκος Ρωμανός.

Το δεύτερο προσυνέδριο της ΝΔ θα
πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης -
εκλογική έδρα του Νίκου Ανδρουλάκη- και
στην ατζέντα των θεμάτων περιλαμβάνον-
ται τα ζητήματα του τουρισμού, της ναυτι-
λίας και του πρωτογενή τομέα παραγωγής. 

Αιγάλεω και Νίκαια
Θα προηγηθούν οι προσυνεδριακές συ-

ζητήσεις, με την αρχή να γίνεται στις 29
Μαρτίου στο Αιγάλεω, ενώ θα ακολουθή-
σει η Νίκαια. Το βάρος θα δοθεί στη Δυτική
Αττική, στις πόλεις εκείνες όπου οι πολίτες
πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια,
ενώ παραδοσιακά στις συγκεκριμένες πε-
ριοχές η κεντροδεξιά παράταξη δεν έχει
ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά, κάτι που απο-
τυπώθηκε στις εκλογές του 2019 παρά τη
μεγάλη εκλογική νίκη της ΝΔ. Στις 11 Απρι-
λίου η προσυνεδριακή συζήτηση θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Χαλάνδρι.

«Σκοπός μας είναι να καταγράψουμε και
να προσπαθήσουμε να λύσουμε ζητήματα
σε κάθε περιοχή αναδεικνύοντας το έργο
της κυβέρνησης και κάτι τέτοιο δεν θα ήταν
δυνατόν αν δεν υπήρχε αποτελεσματική
συνεργασία μεταξύ κεντρικού κράτους και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τόνισε ο γραμ-
ματέας της ΠΕ της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης,
ο οποίος περιόδευσε στην Καλλιθέα μαζί
με τους βουλευτές που εκλέγονται στον
Νότιο Τομέα, όπως η υφυπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής Σοφία Βούλτεψη, ο
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Διονύσης Χα-
τζηδάκης, η Άννα Καραμανλή, ο Γιάννης
Καλλιάνος και ο Βασίλης Σπανάκης. 

Οι περιοδείες τροφοδοτούν σενάρια...

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη 
ενόψει συνεδρίου δίνει 
τροφή για εκλογολογία

του
Σωτήρη Σταθόπουλου
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Με κάθε αφορμή προσπαθούν στην Κουμουν-
δούρου να σηκώσουν τους τόνους, ακόμα και
αν πρόκειται για ένα ήσσονος σημασίας
ζήτημα μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Αυτή
τη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ έπιασε τον σφυγμό
των… social media για την κριτική στην
ΕΡΤ με αφορμή τον ανταποκριτή της στη
Μόσχα, ο οποίος έκανε ζωντανή σύνδεση
από την… Κυψέλη.

Κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
σχολιάζοντας το γεγονός, κάνουν λόγο για
πρωτοφανές γεγονός και για κατάσταση εξευτελι-
σμού με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Για το θέμα, μάλι-
στα, τοποθετήθηκε επισήμως και το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο Τύπου Νάσο
Ηλιόπουλο να σχολιάζει πως η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση
εμφάνιζε ανταποκριτή από την Κυψέλη σαν να είναι στη
Μόσχα.

Ο κ. Ηλιόπουλος κατηγορεί τον πρόεδρο της
ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Ζούλα, πως δεν αισθά-

νεται την ανάγκη να απαντήσει ούτε στον
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ούτε
στην ΕΣΗΕΑ. «Συγκαλύπτει την εξαπά-
τηση των τηλεθεατών σε μια εξαιρετι-
κώς κρίσιμη στιγμή. Αυτή είναι η ΕΡΤ
του κ. Μητσοτάκη», επισημαίνει στην

ανάρτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος.
Την ίδια ώρα, η αισιοδοξία σε Κουμουν-

δούρου και Λεωνίδου για το αποτέλεσμα των
επικείμενων εκλογών αυξάνεται, μιας και όπως ανα-

φέρουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης «το παι-
χνίδι έχει γυρίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνή-
σει ξανά». Οι ίδιες πηγές τονίζουν, μάλιστα, πως η σύμ-
πλευση με το ΚΙΝΑΛ σε κυβερνητικό επίπεδο είναι βέ-
βαιη, διότι μια συνεργασία σε αυτή τη δεδομένη στιγμή
Δεξιάς με ΠΑΣΟΚ θα επιφέρει καταστροφικά αποτελέ-

σματα τόσο για το ίδιο το ΚΙΝΑΛ όσο και για την καριέρα
του Νίκου Ανδρουλάκη. 

Επικοινωνία Τσίπρα - Μητσοτάκη
Τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση από τον κορονοϊό

έδωσε μέσω τηλεφώνου ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο
Μητσοτάκη το απόγευμα της Δευτέρας. Οι δύο πολιτικοί αρ-
χηγοί συνομίλησαν για περίπου είκοσι λεπτά σχετικά με τα
αποτελέσματα της συνάντησης που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη. Πηγές της
Κουμουνδούρου αναφέρουν πως ο πρόεδρος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης είπε στον πρωθυπουργό πως ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι υπέρ του να διατηρεί την επικοινωνία σε ανώτερο επί-
πεδο με την Τουρκία, κρατώντας πάντα σταθερή θέση στις
«κόκκινες γραμμές», οι οποίες έχουν να κάνουν με τη συζή-
τηση αποκλειστικώς και την παραπομπή στο Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης, εφόσον δεν βρεθεί λύση, γύρω από τα ζη-
τήματα του καθορισμού υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Ο
ξεία κριτική σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλά-
κης σε μια εφ’ όλης της ύλης

συνέντευξη στην εφημερίδα «LIFO». 
Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση

και στις μεγάλες αυξήσεις που αποτε-
λούν βραχνά για τους πολίτες, αποδίδει
ευθύνες προσωπικά στον πρωθυπουργό
υποστηρίζοντας: «Είχαμε δύο δρόμους
και πήραμε τον χειρότερο δυνατό, αυτόν
της βίαιης απολιγνιτοποίησης χωρίς
στρατηγικό οικονομικό σχέδιο», για να
προσθέσει στο ίδιο ύφος: «Η πολιτική του
κ. Μητσοτάκη ισχυροποιεί τους ήδη
ισχυρούς και ο κ. Τσίπρας μιλά στο όνομα
των πολλών αλλά χωρίς να έχει ένα ρεα-
λιστικό σχέδιο για να βελτιώσει τη ζωή
τους. Ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε χτυπώντας
φορολογικά τη μεσαία τάξη, χωρίς να
μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες. Και οι
δύο με τις πολιτικές τους διόγκωσαν τα
προβλήματα».

Όσον αφορά τις γεωπολιτικές αναταρά-
ξεις που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία και τον ρόλο που θα κληθεί να

διαδραματίσει από εδώ και στο εξής η Ευ-
ρώπη, δηλώνει κατηγορηματικά ότι «θέλω
την Ευρώπη μια soft power» και τάσσεται
υπέρ της δημιουργίας του ευρωστρατού:
«Για να διαφυλάξουμε τις αξίες μας και
την εδαφική μας ακεραιότητα, χρειαζό-
μαστε κοινά εργαλεία άμυνας και ασφά-
λειας κι ένα από αυτά είναι και ο ευρω-
στρατός».

Δεν έκρυψε τα χαρτιά του
Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, ο κ.

Ανδρουλάκης δεν έκρυψε τα χαρτιά του
και όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν φιλο-
δοξούμε να είμαστε μόνιμα στην αντιπολί-
τευση. Φιλοδοξούμε να γίνουμε κυβέρνη-
ση και να υλοποιήσουμε τη σοσιαλδημο-
κρατική πολιτική μας». Σε μια προσπάθεια
να γυρίσει σελίδα από τα «βάρη του πα-
ρελθόντος», ερωτηθείς για τα οικονομικά
του κόμματος, αφού ξεκαθάρισε ότι αυτό
που επιδιώκει είναι «να είμαστε σε όλα
εντάξει και οι πολίτες να ξέρουν ότι κά-
νουμε μια πραγματικά νέα αρχή», δε-
σμεύτηκε ότι όλες οι δαπάνες του ΠΑ-
ΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής θα αναρτώνται

στο Διαδίκτυο. «Τα κόμματα χρηματοδο-
τούνται από τους Έλληνες πολίτες, οι
οποίοι πρέπει να βλέπουν πού πάνε οι φό-
ροι τους», είπε με νόημα. 

Την ίδια στιγμή, πάντως, έχουν αρχίσει
να ζεσταίνονται οι κομματικές μηχανές,
καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν
σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε πρόωρες
εκλογές και θέλουν να αποφύγουν τυχόν
αιφνιδιασμό. Ήδη την ερχόμενη Κυριακή

θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Κεν-
τρικής Επιτροπής του κόμματος, η οποία
θα είναι η πρώτη υπό τη νέα ηγεσία. 

ΑΝΤ. ΑΝΤ. 

ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ
Στο Διαδίκτυο
όλες οι δαπάνες 

Δέσμευση Ανδρουλάκη 
για πλήρη διαφάνεια στα
οικονομικά του κόμματος

Αντιπολιτευτικός παροξυσμός στον ΣΥΡΙΖΑ για τον ανταποκριτή της ΕΡΤ 



Ο Αραχωβίτης, η σταφίδα
και οι Ουκρανοί…  

Ο Σταύρος Αραχωβίτης, βουλευτής Λακω-
νίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, έσπασε κάθε ρεκόρ γρα-
φικότητας ή καινοτομίας
χθες στη Βουλή, όπως
το πάρει κάποιος…
Τι πρότεινε; Να
αγοράσει το κρά-
τος την παραγωγή
της κορινθιακής
σταφίδας και να την
αποστείλει στους
Ουκρανούς για να φάνε
τον θρεπτικό αυτό καρπό
και να ζεσταθούν. Αυτή θα ήταν μια σωστή αν-
θρωπιστική βοήθεια, όπως είπε, και όχι να
σταλούν τα θανατηφόρα Καλάσνικοφ… Ποιος
θα το περίμενε; Και ο ίδιος θεωρείται μια σο-
βαρή περίπτωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας δια-
τελέσει και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων…

Συγγνώμη… λάθος! 
Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ο

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος
Σκυλακάκης εμφανίσθηκε στην Ολομέλεια, στη
συζήτηση του σχεδίου νόμου για την Αρχή Δημο-
σίων Συμβάσεων, κρατώντας μια εκπρόθεσμη
τροπολογία που σχετιζόταν με χρηματοδοτήσεις
νεοφυών επιχειρήσεων και δή-
λωσε έτοιμος να την υπο-
στηρίξει. Από τα έδρα-
να οι βουλευτές της
αντιπολίτευσης άρ-
χισαν να διαμαρτύ-
ρονται για τροπο-
λογία «από το πα-
ράθυρο» και για
ρύθμιση που δεν έχει
κατατεθεί στη Νομοθετι-
κή Υπηρεσία. Ωστόσο, όταν
άρχισαν όλοι να την ψάχνουν, διαπίστωσαν ότι
δεν την έβρισκαν πουθενά, με τον εισηγητή να
αντιλαμβάνεται ότι η τροπολογία δεν ήταν προ-
γραμματισμένη για αυτό το νομοσχέδιο αλλά για
το «ερανιστικό» σχέδιο νόμου του υπουργείου
Εσωτερικών που βρίσκεται ακόμα για επεξεργα-
σία στην Επιτροπή της Βουλής!
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Γιατί έχει αγριέψει ο Πίνατ του Μαξίμου; 
Από καλή πηγή έμαθα ότι το σκυλάκι στο Μέγαρο Μαξίμου το τελευταίο δίμηνο

έχει αγριέψει, για αυτό, άλλωστε, σε μια φάση παιχνιδιού δάγκωσε τον υπουργό
Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Ο λόγος είναι ότι εδώ και κάμποσο καιρό έχει φύγει
από το Μέγαρο το πρόσωπο το οποίο ο Πίνατ αναγνώριζε ως το αφεντικό του. Ο
Πίνατ, από την αρχή που έφτασε στο Μέγαρο, γνώρισε πολλούς που έρχονταν για
επίσκεψη ή κυβερνητική συνεργασία με τον ΠΘ ή τους στενούς του συμβούλους.
Ωστόσο, όταν τελείωνε η μέρα, πήγαινε και κοιμόταν στο γραφείο που βρίσκεται
έξω από το γραφείο του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η κοπέλα που ήταν στη γραμμα-
τεία του το φρόντιζε, το τάιζε, το πήγαινε βόλτες και άλλες φορές το έπαιρνε και
σπίτι της. Αυτή ήταν το ουσιαστικό αφεντικό του Πίνατ και όχι ο Γ. Γεραπετρίτης,
όπως έγραφαν μερικοί. Η κοπέλα, όμως, εδώ και δύο μήνες έχει φύγει από τη
γραμματεία, με συνέπεια ο Πίνατ να έχει μπερδευτεί…

Τ
ο «κερασάκι στην τούρτα» σχετικά με την κυβερνητι-
κή αποστολή στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, που
επέστρεψε χθες το βράδυ, είναι το mega deal που

συμφωνήθηκε μεταξύ των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και
των ναυπηγείων της Σαουδικής Αραβίας. 

Ένα deal που άμα προχωρήσει
θα συναγωνιστεί σε επιτυχία
αυτό της Onex στο Νεώ-
ριο. Στο Ριάντ, δίπλα
στον υπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνι Γεωργιά-
δη, ήταν ο εφοπλιστής
και ιδιοκτήτης των
Ναυπηγείων Σκαραμαγ-
κά Γιώργος Προκοπίου.
Αμφότεροι είχαν στενή συνερ-
γασία με τον Σαουδάραβα υπουργό
Επενδύσεων Καλίντ αλ Φαλίχ. Συζητήθηκαν όλες οι προ-
οπτικές συνεργασίας, αλλά αυτό που έκανε αίσθηση ήταν η
προοπτική συνεργασίας των δύο ναυπηγείων, αφού όπως

τόνισε και ο κ. Προκοπίου, «ο Σκαραμαγκάς είναι το μεγα-
λύτερο ναυπηγείο στην Ανατολική Μεσόγειο. Διαθέτει με-
γάλη τεχνογνωσία. Έχει χτίσει τα υποβρύχια του Πολεμι-
κού Ναυτικού, συντηρεί τον κυρίως στόλο και θα μετατρα-
πεί σε έναν κόμβο πολεμικών πλοίων και μέγκαγιοτ, ώστε

τελικά να γίνει ανεξάρτητο και να
μπορεί να επενδύει με τα δι-

κά του κεφαλαία». Φαί-
νεται ότι η λέξη «me-
gayacht» καλάρεσε
στου Σαουδάραβες,
που αρέσκονται σε
αυτή την ακριβή συ-

νήθεια και αποφάσι-
σαν να επενδύσουν.

Ωστόσο, για τον Σκαρα-
μαγκά υπάρχει το αγκάθι του

Συμβουλίου της Επικρατείας, στο
οποίο έχει προσφύγει ο Δήμος Χαϊδαρίου και περιμένει ο
Προκοπίου από μέρα σε μέρα την απόφαση. Άμα το ΣτΕ
ανάψει το πράσινο φως, θα μιλάμε για mega deal. 

Στα σκαριά mega deal ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά και Σαουδικής Αραβίας 

Και τις τιμές θα μειώσουν και θα
στείλουν φάρμακα στην Ουκρανία  
Όχι μόνο έκοψε τον τσαμπουκά στους φαρμακοβιομηχάνους προαναγγέλλοντας μει-

ώσεις τιμών στα σκευάσματα, αλλά τους υποχρέωσε και να συγκεντρώ-
σουν ένα τρίτο (και μεγαλύτερο) πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας με

φάρμακα, γάζες, κιτ πρώτων βοηθειών κ.ά. προς την Ουκρανία, το
οποίο θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες στην εμπόλεμη ζώνη. Ο
υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης, στην ομιλία του στην πίτα του
ΣΦΕΕ, έδειξε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις -τα ίδια θα

πει όταν κληθεί στην πίτα της ΠΕΦ- για αυξήσεις τιμών και μείωση
του clawback λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής. Άλλωστε,

όπως μαθαίνουμε, η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών βιομηχανιών έχει αυξη-
θεί, οπότε υπάρχει ισορροπία. Όμως, υπάρχει και το εξής: Μετά τη σπουδή της Novar-
tis, κανένας υπουργός δεν θα ρισκάρει αυξήσεις τιμών σε φάρμακα κοινής χρήσης. 

Μου λένε άνθρωποι
από το περιβάλλον
του πρώην υπουρ-
γού Γιάννη Μανιάτη
ότι δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να δραστη-
ριοποιηθεί με το ΚΙ-

ΝΑΛ, χωρίς, όμως, να έχει
κακές σχέσεις με το περι-
βάλλον του προέδρου Νίκου
Ανδρουλάκη. Αλλά δεν θα
έλεγε και «όχι» σε μια αξιο-
ποίηση από την κυβέρνηση
ΝΔ, εφόσον, όμως, υπάρχει
αντικείμενο, δηλαδή πρόθε-
ση για αξιοποίηση των υδρο-
γονανθράκων…

Βουλευτής και πρόεδρος

κόμματος βρέθηκαν τυχαία

μαζί σε νησί για τον εορτα-

σμό της Κυριακής της Ορθοδο-

ξίας. Έλα, όμως, που ο βουλευτής έγινε

δέκτης εγκάρδιων χαιρετισμών από τους

ντόπιους, ενώ ο πρόεδρος πέρασε σχε-

δόν απαρατήρητος… 

!



ΠΠερί Οργανισμού
Ανακύκλωσης
Κρατήστε μια ημερομηνία, σας παρακαλώ.

Μέχρι τις 24 Μαρτίου η διοίκηση του Ελληνι-

κού Οργανισμού Ανακύκλωσης πρέπει να

παράσχει μια σειρά από πληροφορίες που

σχετίζονται με τον τακτικό διαχειριστικό

έλεγχο που διενεργεί στον φορέα η Γενική

Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του

υπουργείου Οικονομικών. Θα μας χρειαστεί

αυτή η ημερομηνία, διότι θα βγάλει ειδήσεις.

Τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-

σιονομικών Ελέγχων έχουν ζητήσει από τον

ΕΟΑΝ αναλυτική κατάσταση χρηματικών εν-

ταλμάτων ή λοιπών τίτλων πληρωμής που

εξοφλήθηκαν το 2020, αναλυτική κατάσταση

με όλες τις συναφθείσες συμβάσεις προμη-

θειών κάθε φύσεως αγαθών, υπηρεσιών, με-

λετών και έργων από 01/01/2020 έως

31/12/2020, καταστάσεις μισθοδοτούμενου

και αμειβόμενου προσωπικού ανά κατηγορία

και ειδικότητα, και κατάσταση των αμειβόμε-

νων οργάνων διοίκησης του φορέα. 

Σε κομματικό πυρετό βρί-
σκονται στο ΚΙΝΑΛ, όπως
μαθαίνω, για την κατάρτι-
ση των ψηφοδελτίων του
Κινήματος Αλλαγής στην
Κρήτη. Βλέπετε, η λεβεν-
τογέννα θα είναι μεγάλο
στοίχημα για τον Νίκο Αν-
δρουλάκη, ειδικά το Ηρά-
κλειο, που είναι και γενέ-
τειρα του Νίκου. Εκτός από
τον νυν βουλευτή Βασίλη
Κεγκέρογλου, που κινεί-
ται δυναμικά για την επα-
νεκλογή του «οργώνοντας»
τον νομό, ακούγονται δυο
ακόμα φρέσκα ονόματα. Ο
ένας είναι ο περιφερειακός
σύμβουλος Λάμπρος Βαμ-
βακάς, διδάκτορας της Ια-
τρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, και ο
άλλος ο δικηγόρος Φραγ-
κίσκος Λαμπρινός, γιος του
δημάρχου Ηρακλείου, το όνομα
του οποίου είχε ακουστεί και στο παρελθόν για
υποψηφιότητα με το Ποτάμι. Τότε, βέβαια, δεν
προχώρησε το εγχείρημα. Τώρα πια ίσως έχουν
ωριμάσει οι συνθήκες… 

Κόκκινο πανί ο Κούλογλου

Όπου βρεθεί κι όπου σταθεί ο Στέλιος χαλάει
το αφήγημα του προέδρου Αλέξη Τσίπρα.
Βγήκε στον ΣΚΑΪ ο κ. Κούλογλου και είπε:
«Με τις σημερινές συνθήκες δεν βλέπω τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα».
Φλερτάρει με τη διαγραφή τελικά ο ευρωβου-
λευτής της Κουμουνδούρου. Υπενθυμίζεται
ότι τον Σεπτέμβριο ο Στέλιος Κούλογλου λίγο
έλειψε να διαγραφεί, όταν είδε ισοπαλία με-
ταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα
στη ΔΕΘ, γεγονός που προκάλεσε οργή στον
ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή η ιστορία με τη νομοθεσία για τους κου-
κουλοφόρους μάρτυρες θα έχει απόνερα
στη ΝΔ. Ήδη στο τελευταίο υπουργικό παρα-
λίγο να σφαχτεί ο Άδωνις με τον Τσιάρα… Σε
δύσκολη θέση είναι και ο Μάκης Βορίδης,
που αναγκάστηκε να πει, απαντώντας στον
Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «προφανώς και
θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η κοινοτι-
κή οδηγία που προβλέπει συγκεκριμένα μέ-
τρα για την προστασία των προστατευόμενων
μαρτύρων», επεσήμανε ο Βορίδης, μιλώντας
στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημό-
σιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής επί
νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών.
Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Αντώνης Σα-
μαράς που εδώ και χρόνια περιμένει να τους
πάει μέχρι τέλους…

Το παρασκήνιο
πίσω από 
τον λιγνίτη 
και την Κομισιόν… 

Α
γώνας δρόμου από την κυβέρνηση
και το υπουργείο Ενέργειας προκει-
μένου να δημιουργηθεί ο μηχανισμός

Strategic Reserve, ώστε να αποζημιώνεται η
ΔΕΗ όταν είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεί
λιγνίτη. 
Την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων με-
λετών και την επιτάχυνση των διαδικασιών
για την υποβολή και επίσημα από τη χώρα
μας προς την Κομισιόν αιτήματος έγκρισης
μηχανισμού στρατηγικής εφεδρείας για τις
λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ επιδιώκει το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
υπό το φως των εξελίξεων σχετικά με την
ενεργειακή κρίση και την απόφαση της ΕΕ για
ταχεία απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό
αέριο. Θα μου πείτε, η Κομισιόν κινείται με
ρυθμούς χελώνας. Σωστά.
Όμως η ΔΕΗ όσο και η κυβέρνηση έχουν συν-
δέσει την απόσυρση των λιγνιτικών 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 λει-
τουργία και να ενισχύσουν το σύστημα στην
περίπτωση που υπάρχει θέμα επάρκειας και
ζητηθεί η «επιστράτευσή» τους από τον ΑΔ-
ΜΗΕ.
Έτσι, θα μπορέσει η κυβέρνηση με κάποιον
τρόπο να ελέγξει τα υψηλά τιμολόγια και η
ΔΕΗ να μη χάνει λεφτά.

Η αποκάλυψη του ΓΑΠ για τους
Ρώσους. Πέρασε στα… ψιλά
των εφημερίδων, όμως, ο
Γιώργος Παπανδρέου έκανε

μια αποκάλυψη πολλών μεγατό-
νων. Όταν, λοιπόν, το 2010 επισκέ-

φθηκε ως πρωθυπουργός τη Μόσχα για να ζητήσει
οικονομική βοήθεια από τη Ρωσία, ο Πούτιν όχι
μόνο δεν του απάντησε αλλά του ζήτησε να αγορά-
σει η Ελλάδα όπλα από τη Μόσχα.
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Πονοκέφαλος 
οι μάρτυρες 
με τις κουκούλες
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Το ενδιαφέρον του Ερντογάν 
για την υγεία Μητσοτάκη 

Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε για την υγεία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη όταν έμαθε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός νόσησε με κορονοϊό; Όσο κι αν
ακούγεται περίεργο, ο Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε αμέσως με τον Κυριάκο.

Ο κ. Ερντογάν ήταν από τους πρώτους που ενημερώθηκαν για το θετικό αποτέλε-
σμα του τεστ του Έλληνα πρωθυπουργού λόγω της συνάντησης που είχαν την Κυρια-
κή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη ανησυχία στο περιβάλλον του
Τούρκου προέδρου, καθώς είχε βρεθεί θετικός στον ιό στις αρχές Φεβρουαρίου. Αρ-
κετοί, όμως, ήταν και οι ξένοι ηγέτες οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν ταχεία ανάρ-
ρωση στον πρωθυπουργό, μόλις έγινε γνωστό ότι βρέθηκε θετικός. Ανάμεσά τους
ήταν σύσσωμη η ευρωπαϊκή ηγεσία, όπως η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου Ρομπέρτα Μετσόλα, o επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, ο Ντόναλντ
Τουσκ, καθώς και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με
τον οποίο μίλησαν τηλεφωνικά και τον ενημέρωσε για τη συνάντηση με τον Τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μητσοτάκης και Καραμανλής
θα εγκαινιάσουν τον δρόμο Πατρών - Πύργου
Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υποδομών Κώστα
Καραμανλή, πολύ σύντομα αναμένεται να γίνουν τα εγκαίνια της έναρξης των έργων στον
αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου. Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για το ερχόμενο
Σάββατο, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης νόσησε με κορονοϊό και έτσι πήρε αναβολή η
εκδήλωση. Η οποία θα υλοποιηθεί, εκτός απροόπτου, το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για ένα
έργο που επιτέλους αρχίζει να υλοποιείται και αποτελεί ένα από τα πολλά που τρέχουν στη
χώρα. Η οποία αποκτά σύγχρονες υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών
και μειώνουν τις αποστάσεις. Από το Flyover στη Θεσσαλονίκη, έως τα έργα στην Κρήτη και τη
λεωφόρο Κύμης, η χώρα αναβαθμίζεται.
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Δημοσιογραφικές
υποψηφιότητες 
σε ΝΔ και ΚΙΝΑΛ 

Οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις των κομ-
μάτων για «νέους» υποψηφίους δίνουν
και παίρνουν. Μεταξύ άλλων ακούγονται
και ονόματα δημοσιογράφων. Στη ΝΔ φαί-
νεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συ-
ζητήσεις η υποψηφιότητα του Δημήτρη
Καμπουράκη για να κατέβει υποψήφιος
στα Χανιά. Θα μου πείτε ο Καμπουράκης
είναι «πασοκογενής». Μα ακριβώς για αυ-
τό τον θέλουν στην Πειραιώς. Από την άλ-
λη μεριά, στο ΚΙΝΑΛ φαίνεται ότι υπάρχει
συζήτηση με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο
(πρώην εκπρόσωπο Τύπου της ΔΗΜΑΡ,
θυμίζω) για την κάθοδό του ή στον Πειραιά
ή στη Νότια Αθήνα. Αν λάβω υπόψη μου
ότι κανείς από τους δυο δημοσιογράφους
δεν έχει διαψεύσει τις σχετικές φήμες, το
καλοσκέφτονται…

Ο καιρός περνάει και δεν βλέπω
φως στην υπόθεση της ΛΑΡΚΟ.
Στην κυβέρνηση έχουν αρχίσει
και… ανάβουν λαμπάδες, μήπως
και βρεθεί κάποιος ενδιαφερό-
μενος μετά και την παράταση που
υπήρξε στους διαγωνισμούς του
ΤΑΙΠΕΔ και του ειδικού διαχειρι-
στή. Ελάχιστοι, πάντως, θεωρούν
πως θα κατατεθεί δεσμευτικό εν-
διαφέρον στο τέλος του μήνα χω-
ρίς σαφείς προβλέψεις για τα
μελλοντικά πρόστιμα από την πε-
ριβαλλοντική καταστροφή που
έχει υπάρξει από τη μέχρι σήμε-
ρα λειτουργία της βιομηχανίας. Η
ρύθμιση που υπάρχει σήμερα
προβλέπει πως, σε περίπτωση
τέτοιου προστίμου, το πληρώνει ο
ιδιώτης μέτοχος και τον αποζη-
μιώνει στη συνέχεια το Δημόσιο.

Πού θα υποδεχθούμε
τον Ταγίπ;

Αναβρασμός επικρατεί στη Θεσσα-
λονίκη, διότι πρέπει να βρεθεί ένας χώ-
ρος που θα φιλοξενήσει την κοινή συ-
νεδρίαση των δυο πλευρών στη Θεσσα-
λονίκη όταν θα πραγματοποιηθεί το
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Οι
επιλογές δεν είναι πολλές. Ή θα γίνει
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της
ΔΕΘ - Helexpo, που είναι μεγάλο και με
την κατάλληλη… διαμόρφωση μπορεί
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας τέ-
τοιας συνάντησης, ή θα γίνει στο Διοι-
κητήριο, που είναι ένα υπουργείο, αλλά
οι δυνατότητές του είναι εξαιρετικά πε-
ριορισμένες. Οι αρμόδιοι συζητούν και
το Παλατάκι στη Νέα Κρήνη, το οποίο
όμως τα τελευταία χρόνια είναι παντε-
λώς εγκαταλελειμμένο. Μία ακόμα λύ-
ση είναι και το Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης, όπου είχε πραγματοποιηθεί
η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. 

Ρήγμα στην κυβέρνηση: 
Μπακογιάννης vs Κεραμέως

Προβλέπω εσωτερικό μέτωπο στην κυβέρνηση μεταξύ του
Κώστα Μπακογιάννη και της Νίκης Κεραμέως. Μήλον της έρι-
δος, το 26ο Γυμνάσιο Κολωνακίου, το οποίο η υπουργός Παιδεί-
ας θέλει να το κάνει Πειραματικό. Ο Μπακογιάννης λέει ότι δεν
σηκώνει τελεσίγραφα και ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από
τη μια μέρα στην άλλη. Εάν τελικά εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη
πρόταση, θα μείνουν χωρίς σχολική στέγη οι μαθητές και οι μα-
θήτριες του 14ου, του 15ου, του 16ου και του 74ου Δημοτικού
Σχολείου. «Είναι αδιαμφισβήτητα ευγενής αυτός ο στόχος, αλλά
νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτός ο στόχος δεν
υπηρετείται ούτε με σχέδια επί χάρτου ούτε με εντολές και σί-
γουρα όχι με τελεσίγραφα», επεσήμανε ο κ. Μπακογιάννης και
ζητά από την κυρία Κεραμέως να αναθεωρήσει τη στάση της.
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του 
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Α. Ο πρωθυπουργός
Λάθη προφανώς και (θα) έκανε: Άσφαλτοι είναι

μόνο οι νεκροί, οι αποσυρμένοι και οι αδρανείς.
Κάποια από αυτά -όπως η θέσπιση της ενδοοικο-
γενειακής μεταβίβασης μεγάλων περιουσιών
άνευ ουδεμίας φορολογικής επιβάρυνσης, που
«βιδώνει» εις το διηνεκές τους προνομιούχους
γόνους στην κορυφή της κοινωνικοοικονομικής
ιεραρχίας και εμποδίζει τη ζωογόνο για τα έθνη
κοινωνική κινητικότητα- εκπορεύονται πιθανόν
από την παιδιόθεν διαμορφωμένη ταξική αλλη-
λεγγύη του με τους έχοντες.

Κάποια άλλα -όπως η θέσπιση ενός αφελούς
εκλογικού νόμου, ο οποίος χωρίς καν να διασφα-
λίσει κατά την ψήφισή του ευρύτερη πολιτική συ-
ναίνεση διευκολύνει λιγότερο από τον προϊσχύ-
σαντα την κυβερνησιμότητα και την πολιτική στα-
θερότητα της χώρας, ταυτόχρονα δε ΔΕΝ ενσω-
ματώνει, ως παράγοντα από τον οποίον
(συν)εξαρτάται η κοινοβουλευτική αυτοδυναμία
του πρώτου κόμματος, τη διαφορά από τον δεύτε-
ρο- ίσως οφείλονται σε κληρονομημένα στοιχεία
της νοοτροπίας του: Ενδεχομένως, πράγματι, να
κληρονόμησε από τον πατέρα του τόσο μια αίσθη-
ση αυτάρκειας, που τον κάνει ακόμη και σε ειδικά
θέματα να μη ζητά τη συμβουλή των ειδημόνων,
όσο και την τάση στο συγκεκριμένο θέμα να βλέ-
πει τα πράγματα βραχυπρόθεσμα, υποτιμώντας
τη δυναμική της μεταβολής μέσα στον χρόνο των
αριθμητικοπολιτικών συσχετισμών.

Προφανώς, δε, και σε άλλους τομείς θα μπο-
ρούσαν να εντοπιστούν ατοπήματά του, μεταξύ
αυτών δε το ελάχιστο ίσως δεν είναι η συνέχιση
της ελληνικής παράδοσης, οι βολεμένοι κρατικο-
δίαιτοι να αντιμετωπίζονται ως πατρίκιοι σε σχέ-
ση με τους παρίες που «κωπηλατούν» στην ιδιω-

τικοοικονομική γαλέρα (επιχειρηματίες, αγορο-
δίαιτοι μισθωτοί, κυρίως δε αυτοαπασχολούμε-
νοι, συχνά σε μονοπρόσωπες επιχειρήσεις...).

Ωστόσο...
Προκαλεί πραγματικό δέος η σκέψη πόσες και

πόσο πολύμορφες κρίσεις ενέσκηψαν επί των
ημερών του, τις οποίες αντιμετώπισε με -σχετική
ή απόλυτη, μικρή ή μεγαλύτερη, αδιαμφισβήτητη
ωστόσο σε γενικές γραμμές- επιτυχία...

Και πραγματικά προκαλεί φρίκη η σκέψη τι θα
είχε συμβεί αν, σε μια τόσο ταραγμένη παγκό-
σμια τριετία, τις τύχες της χώρας δεν είχε στα χέ-
ρια του ένας ηγέτης με τέτοια αίσθηση των διε-
θνοπολιτικών ισορροπιών (και αυτό κληρονομιά,
θετική όμως εν προκειμένω, από τον πατέρα του,
ίσως και από έναν απώτερο εκ πλαγίου συγγε-
νή...). Επίσης, δε, με τέτοια ψυχραιμία, στοχο-
προσήλωση, μάλιστα αταλάντευτη εμμονή σε
σαφείς και πραγματιστικούς στόχους, καθαρή
σκέψη, αλλά και μεθοδικότητα (ως προς το τε-
λευταίο ένα έλασσον αλλά χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα: πόσο καιρό, ενόψει μετακίνησης της
διπλωματικής του συμβούλου, προετοίμαζε με-
θοδικά τη διάδοχό της...).

Πάντων τούτων λοιπόν συνεκτιμωμένων -των
θετικών και των αρνητικών, αλλά και των δεδομέ-
νων της δύσκολης συγκυρίας-, θα μπορούσε
άνευ δισταγμού να θεωρήσει κανείς πως η πρω-
θυπουργία του Μητσοτάκη Β’ υπήρξε ευτύχημα
για τον τόπο: Κυρίως επειδή ελαχιστοποίησε τις
συνέπειες των πολλαπλών κρίσεων κάνοντας και
τομές -ψηφιοποίηση κράτους, άριστη οργάνωση
εμβολιασμών, διασφάλιση δημοσιονομικών πε-
ριθωρίων για στήριξη αρκετών αδύναμων, συν-
δυασμός διασφάλισης εθνικής αξιοπρέπειας και
ειρηνικής συνύπαρξης με δύσκολους γείτονες

κ.λπ.-, αυτά δε ενώ ηγείται ενός πολιτικού οργα-
νισμού, φορέως, όπως συμβαίνει με τα μεγάλα
κόμματα αναπόφευκτα, των περισσότερων εκ των
παθογενειών του τόπου. Μιλάμε για ένα κόμμα ο
ένας εκ των προηγουμένων ηγετών του οποίου
εξέφρασε τη δημοσιονομική αφροσύνη, τον κα-
ταστροφικό υπερδανεισμό, την ανέξοδη παροχο-
λογία και την προσπάθεια εξαπάτησης ως προς τα
πραγματικά δεδομένα της οικονομίας μας του ξέ-
νου παράγοντα… Ο δε άλλος διαχρονικά υποδαύ-
λισε τον ανέξοδο και αδιέξοδο «εθνοτσαμπουκά»
(«δεν διαπραγματεύεσαι με πειρατές» κ.λπ.).

Όλα αυτά, ωστόσο, δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη
πως θα επιβραβευθεί και στην κάλπη, αν αφήσει
να επιπέσει επί της κοινωνίας όλος ο λογαρια-
σμός της «πουτινιάδας»...

Β. Ο ηγέτης της μείζονος αντιπολίτευσης
Αυτός και αν έχει αρνητικά και κουσούρια, πο-

λιτικά και προσωπικά: Ολοσχερώς απαίδευτος,
παρορμητικός, χωρίς ευρείς ορίζοντες, ουδόλως
απελευθερωμένος από τη νοοτροπία του καταλη-
ψία, είχε επιπρόσθετα το πρόβλημα να μην ηγεί-
ται καν ενός κόμματος με αμαρτίες, αλλά ενός
αδιανόητου συνονθυλεύματος, στο οποίο συνυ-
πάρχουν ή συνυπήρχαν «κάθε καρυδιάς καρύ-
δια», κάθε δυνατό στοιχείο της πολιτικής πανιδιο-
χλωρίδας: Νεοσταλινικοί, αντιδυτικιστές, ακραίοι
κρατικιστές, πουτινιστές, πουτινολάτρες και που-
τινολάγνοι, εγωκεντρικοί νάρκισσοι, υστερικοί
τυπολάτρες ή τυπολάτρισσες, ανερμάτιστοι και-
ροσκόποι, αδιανόητοι διαμορφωτές δικαστικο-
δημοσιογραφικού παρακράτους κοκ...

Προσωπικά, δε, ο ίδιος έδωσε τα ύψιστα δείγ-
ματα -ή μήπως δήγματα;- της πολιτικής ανηθικό-
τητας: Αποφάσισε να συγκυβερνά με τους λούμ-
πεν εκπροσώπους της ρωσόφιλης συνωμοσιολο-
γικής ακροδεξιάς και να έχει στην κυβέρνηση και
την κοινοβουλευτική του ομάδα εκλεγμένους με
άλλα κόμματα… Αυτός που πάντα κρατούσε ψηλά
το δάκτυλο καταγγελίας της Αποστασίας…

Ωστόσο...
Το ότι με ένα τέτοιο προφίλ και μια τέτοια δια-

δρομή… Στην πορεία πέτυχε να απαλλαγεί από τα
πιο απεχθή ή επικίνδυνα στοιχεία του πολιτικού
του χώρου και των συμμαχιών του… Και στο τέλος
να καταλήξει σε ένα κόμμα το οποίο, χωρίς φυσικά
ούτε κατά διάνοια να χαρακτηρίζεται από πραγμα-
τισμό ή αταλάντευτη προσήλωση στη δημοκρατική
ευταξία, ουσιαστικά δεν αμφισβητεί τις βασικές
διεθνοπολιτικές προσδέσεις της χώρας… Ενώ
έλυσε και το πρόβλημα με τον βόρειο γείτονά
μας… Δημιουργεί μια ελπίδα πως… Οι κομματι-
κές αντιπαραθέσεις στον τόπο μας πέρασαν το
στάδιο του θεμελιωδώς πρωτόγονου και ακραία
εθνοεπικίνδυνου ανταγωνισμού. (Χωρίς αυτό να
σημαίνει ασφαλώς πως δεν είναι πολλοί που με
επιχειρήματα θα εύχονταν στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ να
είναι το ανδρουλάκειο ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ…)

Κυριάκος Μητσοτάκης - Αλέξης Τσίπρας: 

Σύγκριση δύο ηγετών



Ο
βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δη-
μοκρατίας Βασίλης Οικονόμου μιλάει στην
«Political» για τα μέτρα ανακούφισης των κα-
ταναλωτών που έρχονται, για τη μικροπολιτι-

κή οπτική της αντιπολίτευσης στα θέματα της ακρίβειας
και της ενεργειακής κρίσης, αλλά και για τη στάση της
κυβέρνησης απέναντι στο ουκρανικό ζήτημα. Τέλος,
επαναλαμβάνει το αίτημά του για τη δημιουργία μεγά-
λου νοσοκομείου στα Μεσόγεια, που «έχει μπει στις ρά-
γες» με υποστηρικτή τον ίδιο τον πρωθυπουργό. 

Κύριε Οικονόμου, ο κόσμος βρίσκεται σε έντονη
ανησυχία για τις μεγάλες αυξήσεις σε πετρέλαιο
και φυσικό αέριο αλλά και σε βασικά είδη και αγαθά
στο ράφι. Ζητά, πλέον, έμπρακτη στήριξη της κυ-
βέρνησης σε όλα τα επίπεδα… 

Από την πρώτη στιγμή των ενεργειακών ανατιμήσεων, η
κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα στήριξης των καταναλω-
τών με την κάλυψη σημαντικού μέρους των ανατιμήσε-
ων στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Δρομολό-
γησε διαδικασίες, ώστε να υπάρχει από τον Μάιο δεύτε-
ρη, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού. Επεξεργάζε-
ται στοχευμένες παρεμβάσεις -οι οποίες θα ανακοινω-
θούν εντός του Μαρτίου- για τη στήριξη οικονομικά
αδύναμων συμπολιτών μας. Προωθείται νομοσχέδιο
που αφορά την υλοποίηση της κυβερνητικής απόφασης
για περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ αλλά και για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας των πιο ευάλωτων δανει-
οληπτών, ενώ καταρτίζεται συγκεκριμένο σχέδιο για να
έχουμε συνολικά φθηνότερη στέγη, κυρίως για τους νέ-
ους μας. Με ελληνική πρωτοβουλία ξεκίνησε η συζήτη-
ση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αλ-
ληλεγγύης για την ενεργειακή κρίση, προκειμένου η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει συλλογικά στη λήψη
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
από τις μεγάλες ανατιμήσεις τόσο σε νοικοκυριά όσο και
σε επιχειρήσεις. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή της στή-
ριξης που παρέχει η κυβέρνηση στον λαό.

Πώς σχολιάζετε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και
του ΚΙΝΑΛ για την ανάσχεση του πληθωρισμού,
ειδικά τη μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανά-
λωσης και του ΦΠΑ; 

Η επιμονή στη μικροπολιτική αντιμετώπιση κορυφαίων
ζητημάτων για την πατρίδα μας και όλο τον πλανήτη είναι
εθνικά και κοινωνικά επικίνδυνη. Η κυβέρνηση, αξιο-
ποιώντας κάθε εθνική και ευρωπαϊκή δυνατότητα, αντι-
στέκεται κατά το μέγιστο δυνατόν στην πίεση των διε-
θνών κρίσεων, υπερασπιζόμενη τα εθνικά δίκαια, την
κοινωνία και την οικονομία. Με πολύπλευρες πρωτο-
βουλίες και με διαρκή ενίσχυση όσων δοκιμάζονται πε-
ρισσότερο. Συγκεκριμένα να σας πω ότι, σε ό,τι αφορά
τις προτάσεις για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, η φορο-
λογία αυτή καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα των δημοσίων
εσόδων από τα οποία χρηματοδοτούνται κρίσιμα κοινω-
νικά αγαθά, στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια.
Όσοι εισηγούνται να αφαιρεθούν από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό πόροι που χρειάζονται για να χρηματοδο-
τούνται κρίσιμα κοινωνικά αγαθά, οφείλουν να πουν
πώς θα αναπληρωθούν. 

Είστε υπέρμαχος της στήριξης της κυβέρνησης
προς την Ουκρανία ακόμα και με την αποστολή
αμυντικού υλικού προς τους Ουκρανούς, ή θε-
ωρείτε ότι έπρεπε να κρατηθεί μια πιο ουδέτε-
ρη στάση; 

Η εισβολή της Ρωσίας στο ανεξάρτητο γειτονικό της κρά-
τος ξυπνάει και πάλι στην ήπειρο τους παλιούς εφιάλτες
των πολέμων και των σφαιρών επιρροής. Με το θράσος
της βίας επιχειρείται να ακρωτηριαστεί μια χώρα και μαζί
της το Διεθνές Δίκαιο. Ενώ καταπατώντας τα σύνορα η
Ρωσία αναθεωρεί και ανοικοδομεί εκ των υστέρων και
κατά το δοκούν παγιωμένες ιστορικές και γεωγραφικές
πραγματικότητες. Η στάση της πατρίδας μας σε αυτή την
κρίση είναι προϊόν των δικών μας ιστορικών βιωμάτων,
αλλά και των μεγάλων γεωπολιτικών μας επιλογών. Γιατί
ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας και το ίδιο
κάνουμε και τώρα. Η Ελλάδα συμπαρατάσσεται με όλες
τις δυτικές πρωτεύουσες στις κυρώσεις κατά της Ρω-
σίας. Αν δεν δείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη σήμερα σε
μια χώρα που δέχεται ένοπλη επίθεση από έναν εχθρό
της δημοκρατίας και των ελευθεριών, με ποιο ηθικό ανά-
στημα θα ζητήσουμε αύριο αν, ο μη γένοιτο, χρειαστεί
αλληλεγγύη από τον δυτικό κόσμο;

Υπάρχει, επ’ αφορμή της έκρυθμης κατάστα-
σης λόγω της ενεργειακής κρίσης, μια έντονη
παραφιλολογία και για αλλαγή του εκλογικού
νόμου αλλά και για εκλογές μέσα στην άνοιξη.
Εσείς τι εισπράξατε από την πρόσφατη συνάν-
τηση που είχατε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον
πρωθυπουργό; 

Η κυβέρνηση είναι σταθερή. Απολαμβάνει μιας ευρείας
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και πιστεύω και μιας
ευρύτερης αποδοχής της κοινωνίας, ασυνήθιστης δη-
μοσκοπικά τουλάχιστον. Είναι μια κυβέρνηση που κυ-
βερνά τριάντα μήνες. Δεν νομίζω ότι στην ιστορία της

Μεταπολίτευσης είχαμε κυβέρνηση η οποία να προ-
ηγείται τόσο του δεύτερου κόμματος έχοντας περάσει
και από τόσες δοκιμασίες. Το δίλημμα των εκλογών,
όταν γίνουν στο τέλος της τετραετίας, θα είναι σταθερό-
τητα ή περιπέτειες. 

Παρακολουθώντας τις αναρτήσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης παρατηρώ ότι έχετε βά-
λει ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα: τη δημι-
ουργία Γενικού Νοσοκομείου στα Μεσόγεια. Σε
τι φάση βρίσκεται αυτό το φιλόδοξο πρότζεκτ; 

Εδώ και καιρό επισημαίνω το μεγάλο κενό ενός Γενικού
Νοσοκομείου στα Μεσόγεια. Ένα σημαντικό θέμα το
οποίο έχω εποικοδομητικά συζητήσει και με τον Βασίλη
Κικίλια και με τον σημερινό υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύ-
ρη αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η
νοσοκομειακή κάλυψη γίνεται από τα κρατικά και ιδιω-
τικά νοσηλευτήρια του κεντρικού άξονα των Αθηνών,
κοινώς, αν σου συμβεί το παραμικρό, πρέπει να πας στα
νοσοκομεία του κέντρου. Με δεδομένη την πυκνότητα
του πληθυσμού, τη γνώση ότι ένα επείγον ιατρικό περι-
στατικό έχει αυξημένες πιθανότητες αίσιας έκβασης
εφόσον αντιμετωπιστεί έγκαιρα, τον μεγάλο χρόνο για
να φτάσει κάποιος σε αυτά τα νοσηλευτικά ιδρύματα που
βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, σε συνδυασμό με τις
περιορισμένες εξειδικευμένες δυνατότητες των κέν-
τρων υγείας της περιοχής, είναι εμφανές ότι τα Μεσό-
γεια χρειάζονται ένα Γενικό Νοσοκομείο. Το πρότζεκτ
αυτό έχει «μπει στις ράγες» και ο νούμερο ένα υποστη-
ρικτής του είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

στον Σωτήρη Πίκουλα 
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«Στα Μεσόγεια ένα Γενικό Νοσοκομείο,
το υποστηρίζει και ο πρωθυπουργός» 

TETAΡΤΗ 16 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ11
Β

ου
λε

υτ
ής

 Α
να

το
λι

κή
ς 

Α
ττ

ικ
ής

 μ
ε 

τη
 Ν

Δ

«Σταθερότητα 
ή περιπέτειες
το δίλημμα όταν 
γίνουν εκλογές»
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Ολοκληρώθηκε χθες ο γύρος των τηλεφωνικών συνομι-
λίων με τους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς λόγω Covid ο
πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να κάνει διά ζώσης συναντή-
σεις μαζί τους. Μετά τους κ. Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ενη-
μερώθηκαν τηλεφωνικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι κ.
Κουτσούμπας, Βελόπουλος και Βαρουφάκης. Από το ΚΚΕ,
με αφορμή την επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον γγ
του κόμματος, ανακοινώθηκε ότι ο κ. Κουτσούμπας «ζήτη-
σε διευκρινίσεις από τον πρωθυπουργό, καθώς είναι με-
γάλη η ανησυχία στον ελληνικό λαό για τις εξελίξεις στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, πολύ περισσότερο που αυτές οι
σχέσεις -εξαιτίας και του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην

Ουκρανία και του ανταγωνισμού με τη Ρωσία- διαμορφώ-
νονται με βάση τον στόχο για τη συνοχή στη νοτιοανατολι-
κή πτέρυγα του ΝΑΤΟ αλλά και με βάση τους ενεργειακούς
σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς, στους οποίους εμπλέ-
κονται οι δύο χώρες», όπως τόνισε.

Στην ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 τονίζεται πως «ο κ. Μη-
τσοτάκης μετέφερε το ήπιο κλίμα στο οποίο διεξήχθη η
συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, καθώς και
την εκτίμησή του ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι “ήσυχοι”,
επειδή ο κ. Ερντογάν, θορυβημένος από τις εξελίξεις στο
Ουκρανικό, αποφάσισε να ρίξει τις εντάσεις στο Αιγαίο. “Αν
και αυτό δεν λύνει τα χρόνια προβλήματα”, πρόσθεσε ο κ.

Μητσοτάκης, “τουλάχιστον εξασφαλίζει ένα χρονικό διά-
στημα ηρεμίας και αποκλιμάκωσης των εντάσεων στο Αι-
γαίο”». Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Βα-
ρουφάκης σημείωσε στον πρωθυπουργό την ανάγκη εκ
των προτέρων συνεννόησης με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
Κυριάκος Βελόπουλος κατά την τηλεφωνική του συνομι-
λία με τον κ. Μητσοτάκη εξέφρασε τις πάγιες απόψεις
του κόμματος για τα Ελληνοτουρκικά, ενώ λόγω της κρι-
σιμότητας των στιγμών η Ελληνική Λύση αποφάσισε να
μην προχωρήσει σε σχολιασμό της επικοινωνίας των
δύο πολιτικών.

Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Σ
τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης για να προστατευτούν
οι Έλληνες ομογενείς μας στην Ου-
κρανία αναφέρθηκε ο Νίκος Δέν-

διας ενημερώνοντας την Επιτροπή Άμυνας
και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Δί-
νοντας χθες το απόγευμα το στίγμα της αυτο-
κινητοπομπής που συνοδεύει τον πρόξενό
μας στη Μαριούπολη Μανώλη Ανδρουλάκη,
ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε ότι βρισκόταν
στην πόλη Μπερτιάνσκ, καθ’ οδόν προς τη
Ζαπορίζια, ενώ του απένειμε εύσημα που ο
ίδιος επέλεξε να μείνει μέχρι τέλους στη Μα-
ριούπολη, παρότι είχε ερωτηθεί στην προ-
ηγούμενη αποστολή αν θα ήταν φρόνιμο να
αποχωρήσει. Τόνισε ακόμη ότι με πρωτο-
βουλία του υπουργείου Εξωτερικών είχε με-
τακινηθεί ο ίδιος στο κτίριο του ΟΑΣΕ και
πως δεν ήταν όμηρος κανενός. Εύσημα έδω-
σε και προς τον πρόξενο κ. Κωστελένο αλλά
και προς τον πρόξενο στην Οδησσό κ. Δό-
χτση, καθώς ο πρώτος επέστρεψε στην Ου-
κρανία μετά την πρώτη αποστολή και ο δεύ-
τερος εκτέλεσε δύο νόστους.

«Είχα επισκεφτεί Οδησσό και Μαριούπολη

πριν από τον πόλεμο, προσπάθησα να δηλώ-
σουμε την παρουσία της Ομογένειας και να
την προστατεύσουμε κατά το δυνατόν. Θρή-
νησε και θρηνεί θύματα, απόλυτο αριθμό θα
έχουμε μετά το τέλος τραγωδίας», είπε ο
υπουργός τονίζοντας ότι η θέση της Ελλάδας
στον πόλεμο στην Ουκρανία βασίζεται σε
τρεις αρχές: ανθρωπιστικό δίκαιο, αρχή εδα-
φικής ακεραιότητας κρατών και συμπόρευση
με συμμάχους και εταίρους σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Αναφερόμενος στη συνάντηση Ερντογάν -
Μητσοτάκη, ο κ. Δένδιας είπε ότι ήταν μια
άτυπη συνάντηση για την οποία ο πρωθυ-
πουργός είχε την ευαισθησία να ενημερώσει
τους πολιτικούς αρχηγούς και πως επειδή
ήταν άτυπη δεν κρατήθηκαν πρακτικά ούτε
υπήρξαν συμπεράσματα.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός τήρησε τις
απόλυτες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι οι
γραμμές επικοινωνίας πρέπει να υπάρχουν
και αλίμονο αν δεν συζητάμε», είπε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών και επανέλαβε την πάγια θέ-
ση της χώρα μας ότι «η Ελλάδα με την Τουρκία
μία διαφορά έχει, αυτό είναι το αντικείμενο
συζήτησης και αφορά την υφαλοκρηπίδα και
τον καθορισμό ΑΟΖ σε Αιγαίο και Αν. Μεσό-
γειο. Τα υπόλοιπα αφορούν την Τουρκία». 

Διπλωματικές κινήσεις
χειρουργικής ακρίβειας

Ο Δένδιας στη Βουλή για
Ρωσοουκρανικό και
Ελληνοτουρκικά

Ενημέρωση αρχηγών
για τη συνάντηση 
Μητσοτάκη - Ερντογάν
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Ο Μανώλης Ανδρουλάκης
άφησε τη μαρτυρική
Μαριούπολη και οδεύει 
προς Μολδαβία 

Δ
εκατέσσερις ημέρες παρέμεινε
στο υπόγειο του κτιρίου του
ΟΑΣΕ, στη δυτική είσοδο της
Μαριούπολης, ο γενικός πρό-

ξενος της Ελλάδας Μανώλης Ανδρουλάκης,
ο οποίος, όσο γράφονταν αυτές οι γραμμές,
βρίσκεται στον δρόμο για τη Ζαπορίζια. 

Με κομμένη την ανάσα, το υπουργείο
Εξωτερικών αλλά και όλοι όσοι γνωρίσα-
με τον Μανώλη Ανδρουλάκη περιμένου-
με να φτάσει στα σύνορα με τη Μολδαβία
και από εκεί να πάρει τον δρόμο της επι-
στροφής στην Ελλάδα. Ο γενικός πρόξε-
νος έμεινε πίσω στη Μαριούπολη και δεν
ακολούθησε την επιχείρηση «Νόστος 3»,
προκειμένου να συνδράμει τους εγκλω-
βισμένους Έλληνες πολίτες και ομογε-
νείς που έμειναν στη μαρτυρική πόλη. Για
δύο εβδομάδες παρέμεινε στο υπόγειο
καταφύγιο του κτιρίου του ΟΑΣΕ, χωρίς
ρεύμα, θέρμανση, νερό, φαγητό και επι-
κοινωνίες. 

Ενημέρωση Δένδια
Το πρωί της Τρίτης ξεκίνησε η μεγάλη

προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό του
από τη ρημαγμένη Μαριούπολη. Έπρεπε

να περάσει τον ρωσικό κλοιό που σφίγγει
σαν τανάλια την πόλη, για να βρεθεί στον
δρόμο που οδηγεί βορειοδυτικά στη Ζαπο-
ρίζια. «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τη
στιγμή αυτή εξελίσσεται η προσπάθεια εκ-
κένωσης και του Έλληνα γενικού προξέ-
νου από τη Μαριούπολη μαζί με το προσω-
πικό του ΟΑΣΕ», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας
στη Βουλή, όταν έγινε γνωστό ότι η επιχεί-
ρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, και συνέχισε:
«Έχω την ελπίδα ότι θα μπορέσει να επι-
στρέψει ασφαλής στην πατρίδα μας». Δι-
πλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ο γενικός

πρόξενος μαζί με το προσωπικό του ΟΑΣΕ
κινούνται δυτικά και «για λόγους ασφαλεί-
ας δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν λε-
πτομέρειες της επιχείρησης». 

«Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι η πα-
ρουσία του προξένου μας στην Οδησσό,
στην κατεύθυνση να προστατεύσει και να
βοηθήσει τους ομογενείς, όπως και του
πρέσβη και προξένου στη Μαριούπολη,
τιμούν την πατρίδα μας. Τους απευθύνω
και πάλι τα θερμότερα συγχαρητήριά μου,
τους ευχαριστώ πολύ», είπε ο υπουργός
Εξωτερικών. 

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες που έρ-
χονται από τη Μαριούπολη κάνουν λόγο
για ολική καταστροφή. «Η κατάσταση εί-
ναι τραγική, δεν έχουμε νερό ούτε ψωμί,
είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν μπορούμε
να φύγουμε», είπε στην «Political» η Βι-
κτόρια Πομαζάν που παραμένει στη φλε-
γόμενη πόλη. Τα ρωσικά στρατεύματα συ-
νεχίζουν να σφυροκοπούν ανηλεώς την
περιοχή και τα περίχωρα, ενώ σφοδρές
μάχες ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρα-
νούς μαίνονται στα προάστια της πόλης. 

Το βλέμμα και στη
Λιβύη που «βράζει»

Η Αθήνα έχει στραμμένη την προ-
σοχή της και στη Λιβύη, όπου η κατά-
σταση παραμένει έκρυθμη. Με από-
φαση του υπουργού Εξωτερικών Νί-
κου Δένδια, ο πρέσβης της Ελλάδας
στην Αλγερία, Γεώργιος Ζαχαριουδά-
κης, ορίστηκε Ειδικός Απεσταλμένος
του υπουργείου Εξωτερικών για θέ-
ματα Λιβύης, σε αντικατάσταση του
πρέσβη Χριστόδουλου Λάζαρη. Ο ορι-
σμός Ειδικού Απεσταλμένου αποδει-
κνύει σύμφωνα με διπλωματικές πη-
γές «το έμπρακτο και ενεργό ενδια-
φέρον της Ελλάδας για τη γειτονική
Λιβύη, με την οποία μας συνδέουν μα-
κροχρόνιοι και ιστορικοί δεσμοί». Οι
ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι η Ελλά-
δα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που
επαναλειτούργησαν την πρεσβεία
τους στην Τρίπολη, τον Φεβρουάριο
του 2021, και η πρώτη χώρα που επα-
ναλειτούργησε το Γενικό Προξενείο
στη Βεγγάζη, τον περασμένο Μάιο. 

Από το υπουργείο Εξωτερικών ανα-
φέρουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να
εργάζεται σε συντονισμό και συνερ-
γασία με τη διεθνή κοινότητα για την
επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας
στη Λιβύη προς όφελος του λιβυκού
λαού και της ευρύτερης περιοχής. 

Στον δρόμο της επιστροφής
ο ηρωικός γενικός πρόξενος

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ξαφνικό άνοιγμα
Ζελένσκι 
στη Μόσχα
Σ

ε μια δημόσια παραδοχή ο Ου-
κρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι έδειξε να αναγνωρίζει
χθες ότι η ένταξη της χώρας του

στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Η
δήλωση θεωρείται «άνοιγμα στον Πού-
τιν», την ώρα που διεξάγονται συνομιλίες
με τη Ρωσία και ολόκληρη η βομβαρδιζό-
μενη Ουκρανία έχει τεθεί σε «κόκκινο συ-
ναγερμό».

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Ουκρανία δεν εί-
ναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το καταλαβαίνουμε.
Είμαστε λογικοί. Για χρόνια μάς έλεγαν
για υποτιθέμενες ανοιχτές πόρτες, αλλά
ακούγαμε επίσης ότι δεν μπορούμε να
μπούμε. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό
πρέπει να γίνει δεκτό», είπε ο Ζελένσκι σε
συνεδρίαση των ηγετών της Κοινής Εκ-
στρατευτικής Δύναμης (JEF) στο Λονδίνο.
Η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ
αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματα της
Μόσχας για το τέλος του πολέμου που
μπήκε χθες στην 20ή μέρα με ανηλεείς
ρωσικούς βομβαρδισμούς. 

Γενικός αντιαεροπορικός συναγερμός
κηρύχθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το
Κίεβο γίνεται πόλη-φάντασμα με απαγό-
ρευση κυκλοφορίας για τις επόμενες 36
ώρες μετά το ρωσικό σφυροκόπημα που
δέχτηκε τη νύχτα και τις πρωινές ώρες η
ουκρανική πρωτεύουσα, με φωτιές να ξε-
σπούν σε τουλάχιστον τέσσερα πολυώρο-

φα κτίρια και πολίτες να χάνουν τη ζωή
τους μέσα στις φλόγες.

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που
είδαν προχθές το φως της δημοσιότητας,
ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα
συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των 27
ηγετών των κρατών-μελών της ΕΕ στις
Βρυξέλλες στις 24 Μαρτίου με αντικείμε-
νο συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό δήλωσε χθες αξιωματούχος της
ΕΕ, ενώ πηγές είχαν πει στο Reuters τη
Δευτέρα ότι ο Μπάιντεν αναμένεται να
συμμετάσχει με τους ηγέτες των χωρών
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 23 Μαρτίου
για να συζητήσουν τον πόλεμο που προ-
κλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα.

Απαντώντας χθες στις εξοντωτικές κυ-
ρώσεις από τη Δύση, η Ρωσία ανακοίνωσε
τις δικές της προσωπικά κατά του Μπάιν-
τεν, των Αμερικανών υπουργών Εξωτερι-
κών και Αμυνας, του διευθυντή της CIA και
άλλων Αμερικανών αξιωματούχων, απα-
γορεύοντάς τους την είσοδο στη χώρα.

Πλησιάζουν τους 2.500 
οι άμαχοι νεκροί

Η ουκρανική πρωτεύουσα έχει περικυ-
κλωθεί σχεδόν τελείως από τα ρωσικά
στρατεύματα, με τους μισούς από τους 3
εκατομμύρια κατοίκους να την έχουν εγ-
καταλείψει, καθώς ρωσικές και ουκρανι-
κές δυνάμεις συγκρούονται στα βορει-
οδυτικά προάστια του Κιέβου.

Ανθρωπιστική καταστροφή ζουν το ισο-
πεδωμένο Χάρκοβο στα ανατολικά και η
μαρτυρική Μαριούπολη, το λιμάνι στην
Αζοφική Θάλασσα με τη μεγάλη ελληνική
κοινότητα. Ο αριθμός των νεκρών αμάχων
έχει φτάσει τους 2.357, ενώ 400.000 πο-
λιορκημένοι ζουν χωρίς ρεύμα και θέρμαν-
ση, με τα τρόφιμα και τα φάρμακα να εξαντ-
λούνται. Οι συνομιλίες των δύο εμπόλεμων
πλευρών συνεχίστηκαν μέσω τηλεδιάσκε-
ψης χθες, με Ουκρανό διαπραγματευτή να
δηλώνει ότι βρίσκονται σε «κρίσιμο σταυ-
ροδρόμι» που μπορεί να οδηγήσει σε συμ-
φωνία ή σε νέες σφοδρές επιθέσεις.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι «είναι πολύ
νωρίς» για προβλέψεις ως προς την έκβαση
των συνομιλιών, ενώ σύμβουλος της ου-
κρανικής κυβέρνησης είπε ότι αναμένει
πως ο πόλεμος θα έχει τελειώσει μέχρι τις
αρχές Μαΐου το αργότερο, όταν η Ρωσία δεν
θα έχει άλλους πόρους για να επιτίθεται.

Τι κρύβει η δήλωσή του 
για το ΝΑΤΟ - Σε «κόκκινο
συναγερμό» η Ουκρανία -
Εσπευσμένα στην Ευρώπη 
στις 24 Μαρτίου ο Μπάιντεν

H συγκλονιστική φωτό της μικρής 
με το όπλο και το γλειφιτζούρι
Την παιδική ανεμελιά ενόψει της φρί-
κης του πολέμου αποτυπώνει η φωτο-
γραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου
δείχνοντας ένα 9χρονο κοριτσάκι να
κρατάει όπλο με το γλειφιτζούρι στο
στόμα. Την τράβηξε ο πατέρας της μι-
κρής πριν από τη ρωσική εισβολή για
να δείξει τι περιμένει την Ουκρανία.
Εννοείται ότι το όπλο ήταν άδειο.



Α
παισιόδοξος και ανήσυχος για
την εξέλιξη των πολεμικών
επιχειρήσεων στην Ουκρανία
εμφανίστηκε μιλώντας στην

«Political» o κ. Γεώργιος Φίλης, δρ Γεω-
πολιτικής, επίκουρος καθηγητής Διεθνών
Σχέσεων. 

Σχολιάζοντας τις κινήσεις του ρωσικού
στρατού, ο κ. Φίλης εκτίμησε ότι οι δυνά-
μεις του Πούτιν είναι έτοιμες για την πιο
δύσκολη στρατιωτική επιχείρηση, δηλαδή
για μάχες εντός του αστικού ιστού. 

«Η Ρωσία έχει μεταφέρει όλο εκείνο το
υλικό και τους μαχητές, που είναι οι μι-
σθοφόροι ή Τσετσένοι, γύρω από το Κίε-
βο, ώστε να προχωρήσει στην πιο δύσκο-
λη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία είναι
πόλεμος και μάχες εντός του αστικού
ιστού. Άρα, ανεξαρτήτως με το τι συμβαί-
νει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων,
νομίζω ότι η Ρωσία θα διαπραγματευτεί
μόνο όταν θα έχει εκπληρώσει τους βασι-
κούς αντικειμενικούς της στόχους, δηλα-
δή μια εμφατική νίκη επί του πεδίου της
μάχης», τόνισε ο κ. Φίλης. 

«Θέμα ημερών να πέσει η Μαριούπολη»
Στη συνέχεια εξήγησε ότι αυτό σημαί-

νει πως η Ρωσία είναι κοντά στην επί-
τευξη του στόχου της, «γιατί ελέγχει με-
γάλο μέρος της ουκρανικής επικράτειας
στα ανατολικά, αλλά νομίζω ότι θα πρέ-
πει να έχει καταλάβει τα μεγάλα αστικά
κέντρα της Ανατολικής Ουκρανίας,
όπως η Μαριούπολη, που νομίζω πλέον
ότι είναι θέμα ημερών. Το Χάρκοβο
οπωσδήποτε, αλλά η μεγάλη της πολιτι-
κή νίκη θα είναι το Κίεβο, διότι επί της
ουσίας η κατάληψη του Κιέβου αποκε-
φαλίζει την ουκρανική ηγεσία, απονομι-
μοποιεί οποιαδήποτε άλλη κίνηση της
Ουκρανίας και μπορεί να εγκαταστήσει
και μια δική της κυβέρνηση, η οποία θα
ελέγξει αργά ή γρήγορα το κομμάτι της
Ουκρανίας το οποίο θα μείνει εκτός
άμεσου ρωσικού ελέγχου». 

Σε ερώτηση της «Political» αν αρκεί η
κατάληψη του Κιέβου στους Ρώσους,
ώστε να σταματήσει ο πόλεμος, ο κ. Φί-
λης επισήμανε: «Νομίζω ότι η κατάλη-
ψη του Κιέβου δεν αρκεί για να σταμα-
τήσει ο πόλεμος. Η στρατιωτική νίκη επί
του πεδίου θα έχει να κάνει και με το
status της Δυτικής Ουκρανίας. Δηλαδή,
αν στη Δυτική Ουκρανία δούμε να συρ-

ρέουν πολεμοφόδια και πυρομαχικά
και δημιουργηθεί ένα de facto μέτωπο,
αυτό θα είναι ένα περίεργο της σημερι-
νής κατάστασης που δεν υπάρχει μέτω-
πο επί της ουσίας, αλλά υπάρχουν θύ-
λακες αντίστασης στα μεγάλα αστικά
κέντρα του ουκρανικού στρατού, οι
οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν
απώλειες, αλλά και να αποστερήσουν
πολιτικό και διεθνές κεφάλαιο από τη
Ρωσία. Δηλαδή από την άποψη της δη-
μιουργίας θυμάτων και καταστροφών». 

«Χτύπημα και στη Δυτική Ουκρανία»
Ο κ. Φίλης τόνισε επίσης: «Εάν η Ρω-

σία αντιληφθεί ότι η Δυτική Ουκρανία,
εκεί που είναι το Λβιβ, καταστεί κέντρο
αντιρωσικής δραστηριότητας, όπου θα
μπορέσουν να διαιωνιστούν οι επιθέ-
σεις στο υπόλοιπο μέρος της Ουκρα-
νίας, που θα τελεί υπό ρωσικό έλεγχο,
νομίζω ότι θα υπάρξει χτύπημα και στη

Δυτική Ουκρανία. Αυτό αποδεικνύεται
και με αυτό το οποίο έγινε τα τελευταία
εικοσιτετράωρα, που έχουμε επιθέσεις
πυραυλικές κατά κέντρων εκπαίδευσης
με Δυτικούς πλησίον των ουκρανοπο-
λωνικών συνόρων. Το σίγουρο είναι ότι
ο πόλεμος πρόκειται να κρατήσει, δεν
θα τελειώσει τις επόμενες μέρες».

Ο γνωστός αναλυτής, σε ερώτηση της
«Political» σχετικά με το ενδεχόμενο να
βρεθούν face to face δυνάμεις του ΝΑΤΟ
και της Ρωσίας, υποστήριξε ότι ήδη είμα-
στε face to face, επειδή πολλοί δυτικοί μι-
σθοφόροι και πολεμοφόδια συρρέουν
στην Ουκρανία. 

«Είμαστε πλέον σε μια κατάσταση μετα-
ξύ πολέμου διά αντιπροσώπων και πολέ-
μου μεταξύ πραγματικών αντιπάλων. Δεν
είναι ακριβώς όπως ήταν στη Συρία, είναι
πολύ πιο αναβαθμισμένη η κρίση του πο-
λέμου αυτού, γιατί είμαστε πολύ κοντά να
έχουμε και άμεση αντιπαράθεση μεταξύ

των μεγάλων δυνάμεων. Στη Συρία ήταν
πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ,
όμως, η πιθανότητα να ξεφύγει η κατά-
σταση και να πάμε σε ευθεία αντιπαράθε-
ση, έστω και σε πολωνικό έδαφος, είναι
πάρα πολύ μεγάλη. Είμαστε στο… 1938»,
εκτίμησε ο κ. Φίλης.

Ο δρ Γεωπολιτικής, επίκουρος
καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
Γεώργιος Φίλης συγκρίνει το
σημερινό σκηνικό με εκείνο
που επικρατούσε παραμονές
της έναρξης του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και εκφράζει 
την ανησυχία του… 

«Ζούμε μέρες του...1938»

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL Η ΕΥΡΩΠΗ
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ15



TETAΡΤΗ 16 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ16

«Με τη συνεχή δράση μας
επιφέρουμε καίρια πλήγματα
στην παράνομη μετανάστευση,
στο εμπόριο ναρκωτικών και
στο παρεμπόριο», δήλωσε 
ο Τάκης Θεοδωρικάκος

«Φωτιά» άναψε με την ανάρτησή του στο Facebook ο
πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας Γρη-
γόρης Λέων, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με την υπό-
θεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο - τον αιφνίδιο θάνα-
το των τριών κοριτσιών της ίδιας οικογένειας από την Πά-
τρα. «Διαβάζω σε έκθεση: Εκτεταμένη κενοτοπιώδη εκ-
φύλιση ηπατικών κυττάρων», έγραψε ο κ. Λέων και παρέ-
θεσε φωτογραφία-απόσπασμα από βιβλίο της ιατροδικα-
στικής επιστήμης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Αυτές οι
μικροαιμορραγίες και εξαγγειώσεις παρατηρούνται κυ-
ρίως στα διάφορα όργανα που περιγράφηκαν και η έντασή
τους εξαρτάται από την ένταση της ασφυξίας και της εργώ-
δους αναπνοής. Στο μικροσκόπιο παρατηρούνται: Χαρα-
κτηριστικά στοιχεία είναι η ανεύρεση κενοτοπιών πλησίον
των πυρήνων των ηπατικών κυττάρων, κυρίως σε παρατει-
νόμενες ασφυξίες».

Με απλά λόγια, ο Γρηγόρης Λέων ζητά να επανεξετα-
στούν (από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και το

Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής) και οι δύο εκθέσεις της
Μαλένας και της Ίριδας και να μπει στο κάδρο των ερευ-
νών η ασφυξία ως αιτία θανάτου. Ο έμπειρος ιατροδικα-
στής έχει επισημάνει -με βάση τις εκθέσεις που έχουν το
φως της δημοσιότητας- ότι «στο παιδί που απεβίωσε πρώ-
το διαπιστώθηκαν κυάνωση ονύχων χειρών, εκδορές στη
ρινική χώρα, έντονο πνευμονικό οίδημα, έντονη πνευμονι-

κή συμφόρηση και εκτεταμένη κενοτοπιώδη εκφύλιση
των ηπατικών κυττάρων. Στο παιδί που απεβίωσε δεύτερο
φαίνεται να διαπιστώθηκαν κυάνωση ονύχων χειρών, δερ-
ματικές αλλοιώσεις περιστοματικά, έντονο πνευμονικό οί-
δημα, έντονη πνευμονική συμφόρηση και αλλοιώσεις ως
επί ανοξυγοναιμίας στον εγκέφαλο». Εμμέσως πλην σα-
φώς ο κ. Λέων αφήνει να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανό ο
θάνατος των δύο κοριτσιών να προήλθε από εξωτερική
παρέμβαση.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας συνεχίζουν
τη διαδικασία λήψης καταθέσεων, έχοντας στα χέρια τους
περισσότερα στοιχεία απ’ όσα μπορούν σε αυτήν τη φάση
να ανακοινωθούν. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι
πολύ πιθανό ο κύκλος των εξεταζόμενων ατόμων να διευ-
ρυνθεί, καθώς στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ έχουν μπει και
διάφορες καταγγελίες (επώνυμες, ανώνυμες και μέσω
Διαδικτύου) για τη μητέρα των τριών κοριτσιών. 

Κ. ΠΑΠ.

Ιατροδικαστής βάζει στο... κάδρο των ερευνών την ασφυξία των παιδιών

«Ε
νισχύουμε σταθερά και με
επιμονή την παρουσία της
αστυνομίας στο κέντρο και
τις γειτονιές του Λεκανοπε-

δίου έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να αισθάνον-
ται πολύ πιο ασφαλείς», είναι το μήνυμα
που έστειλε ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στον απόηχο
της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο κέντρο
της Αθήνας.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε έπειτα από
εντολή του κ. Θεοδωρικάκου, ενώ συμμε-
τείχαν σε αυτήν 200 άνδρες και γυναίκες
από διαφορετικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ και
συγκεκριμένα από ΟΠΚΕ, Ομάδα ΔΙΑΣ,
ΜΑΤ, «Πάνθηρες», Τροχαία και Ασφάλεια
Αττικής. Στο στόχαστρο βρέθηκε το σύνολο
των έκνομων ενεργειών που καθημερινά
παρατηρούνται σε μια ευρεία περιοχή του
κέντρου της Αθήνας και συγκεκριμένα στις
οδούς Αγίου Κωνσταντίνου (και πέριξ του
ομώνυμου Ιερού Ναού), Πειραιώς, Γερανί-
ου, Μενάνδρου, Βούλγαρη, Ζήνωνος και
στην πλατεία Κουμουνδούρου. Από τη στιγ-

μή που οι επικεφαλής αξιωματικοί έδωσαν
την εντολή, σε ελάχιστα λεπτά αναπτύχθη-
καν οι αστυνομικές δυνάμεις με τζιπ της
ΟΠΚΕ και με κορδέλες απέκλεισαν τον χώ-
ρο ξεκινώντας άμεσα τους ελέγχους. 

Επτά συλλήψεις, 125 προσαγωγές
Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχθηκαν

συνολικά 435 άτομα, με την ΕΛΑΣ να προ-
χωρά σε 125 προσαγωγές παράνομων με-
ταναστών - αλλοδαπών που στερούνταν τα
απαραίτητα έγγραφα. Όλοι τους επιβιβά-
στηκαν σε κλούβες και οδηγήθηκαν στο
ΠΡΟΚΕΚΑ της Αμυγδαλέζας. Οι αστυνομι-
κοί προχώρησαν και σε 7 συλλήψεις, εκ

των οποίων οι 4 για ναρκωτικά (σε μια πε-
ρίπτωση εντοπίστηκαν 23 γραμμάρια
ηρωίνης), 1 για παρεμπόριο, 1 για κατοχή
πλαστού εγγράφου-διαβατήριο και 1 για
φυγοδικία, σε βάρος του οποίου εκκρε-
μούσε καταδικαστική απόφαση. Κομβικό
ρόλο είχε και η Διεύθυνση Τροχαίας Αττι-
κής, βεβαιώνοντας 54 παραβάσεις για
στάθμευση (έγιναν και 11 αφαιρέσεις πινα-
κίδων), 23 λοιπές τροχαίες παραβάσεις
(κράνος, ζώνη ασφαλείας κ.ά.) και 6 παρα-
βάσεις διενέργειας επιβατικής μεταφοράς
με κόμιστρο (λαθραία ταξί). Επίσης, έλεγ-
χοι έγιναν και σε 25 κατάστημα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος χωρίς να εντοπιστούν

παραβάσεις. Μετά το τέλος των ελέγχων
και αφού πρώτα ενημερώθηκε για τα απο-
τελέσματα, ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη σημείωσε ότι «η σημερινή πολύ-
πλευρη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνο-
μίας στο κέντρο της Αθήνας είναι τμήμα
ενός συνολικού οργανωμένου σχεδίου. Με
τη συνεχή δράση μας επιφέρουμε καίρια
πλήγματα στην παράνομη μετανάστευση,
στο εμπόριο ναρκωτικών και στο παράνομο
εμπόριο που βλάπτει τις νόμιμες επιχειρή-
σεις και τους εργαζόμενους. Ενισχύουμε
σταθερά και με επιμονή την παρουσία της
αστυνομίας στο κέντρο και τις γειτονιές του
Λεκανοπεδίου έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να
αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς».

Επιχείρηση-σκούπα 
στο κέντρο της Αθήνας

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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της Σοφίας Σπίγγου

Γ
ια περίπου τέσσερις ώρες άκουγε η
πρώην περιφερειάρχης Αττικής
Ρένα Δούρου την εισαγγελέα της
έδρας στη δίκη για τις φονικές

πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής το 2017 να
αγορεύει υπέρ της ενοχής της πλειοψηφίας
των κατηγορουμένων.

Η εισαγγελέας της δίκης, που διεξάγεται
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
της Αθήνας για τους θανάτους 25 ανθρώπων
και τον τραυματισμό 13, ακόμη πρότεινε την
ενοχή της Ρένας Δούρου για τρία από τα τέσ-
σερα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται.
Ειδικότερα, ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη για
πρόκληση πλημμύρας διά παραλείψεως, αν-
θρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή διά
παραλείψεως και σωματική βλάβη από αμέ-
λεια διά παραλείψεως, ενώ εισηγήθηκε να
αθωωθεί για το πλημμέλημα της παράβασης
καθήκοντος.

«Η κατηγορούμενη αναφέρεται σε αντι-
πλημμυρικά έργα πριν από την εκλογή της
και μάλιστα έκανε κριτική στον προκάτοχό
της για το θέμα αυτό. Κατά τις δηλώσεις της,
ένα τέτοιο αντιπλημμυρικό σχέδιο θα μπο-
ρούσε να εκπονηθεί σε έξι μήνες. Σε τηλεο-
πτική συνέντευξη ρίχνει ευθύνη σε περιφε-
ρειάρχη Βορείου Ελλάδος για πλημύρες με
έναν νεκρό. “Δεν μπορούν κάποιοι να επιχει-
ρούν να αποσείσουν τις ευθύνες τους και να

τις μεταφέρουν σε άλλους”, ανέφερε η κατη-
γορούμενη μεταξύ άλλων το 2015», είπε κα-
τά την αγόρευσή της η εισαγγελέας.

Ο κουφός και το... καμπανάκι
Μάλιστα, όπως εξήγησε, «το έργο εκτρο-

πής Αγίας Αικατερίνης - Σούρες χαρακτηρί-
στηκε πρώτης προτεραιότητας και άρα εκ
της ιδιότητάς της γνώριζε τη σημασία του».
Όμως, σύμφωνα με την εισαγγελική λει-
τουργό, η κυρία Δούρου «δεν έλαβε υπόψη
τον κατάλογο προτεραιοποίησης και όταν
ερωτήθηκε αν κάποιο από τα έργα προχώ-
ρησε δεν ήξερε να απαντήσει». Η εισαγγελέ-
ας έκανε χρήση και της κατάθεσης του συγ-
κατηγορούμενου της και αντιπεριφερειάρχη
τότε κ. Βασίλειου προκειμένου να καταδείξει
ότι η Ρένα Δούρου είχε γνώση της σημασίας
του αντιπλημμυρικού έργου. «Ο συγκατηγο-
ρούμενός της κ. Βασίλειου λέει ότι “θέλω να
πω πως αυτό το εύστοχο που ακούστηκε για
την πλημμύρα του 2015, αν ακούσαμε το
καμπανάκι, όταν σου τυχαίνουν τέτοιες
πλημμύρες και κουφός να είσαι, θα το ακού-
σεις”».

Από τους συνολικά 21 κατηγορούμενους
προτάθηκε η ενοχή των 20 κατά περίπτωση
για ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από
αμέλεια τελούμενα διά παραλείψεως και
πλημμύρα από αμέλεια. Αντίθετα, αθώωση
πρότεινε η εισαγγελέας για 17 άτομα για την
παράβαση καθήκοντος, εκτός από τον προ-

ϊστάμενο Πολεοδομίας Ελευσίνας και τους
δύο υφιστάμενούς του. Τέλος, πρότεινε την
πλήρη απαλλαγή μιας κατηγορούμενης,
υπαλλήλου της Επιτροπής Αστυνόμευσης
Ρεμάτων, καθώς έλειπε σε άδεια.

Η απώλεια Φούσα
Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδι-

κασίας ο πρόεδρος του δικαστηρίου έκανε
μια αναφορά στον θάνατο του συνηγόρου της
Πολιτικής Αγωγής Αντώνη Φούσα, η απου-
σία του οποίου ήταν αισθητή, καθώς επρό-
κειτο για εμβληματική παρουσία στη συγκε-
κριμένη δίκη και έδινε το «παρών» σε κάθε
συνεδρίαση. «Συλλυπητήρια για τον δικηγό-
ρο Αντώνη Φούσα. Όσο ήταν κοντά μας, δια-
πιστώσαμε ότι ήταν φιλότιμος άνθρωπος και
μαχητής. Όποιος φεύγει μας λείπει και στε-
ναχωριόμαστε», ανέφερε ο πρόεδρος του
δικαστηρίου, ενώ με θερμά λόγια αποχαιρέ-
τησαν τον δικηγόρο και η υπεράσπιση των
κατηγορουμένων αλλά και η πλευρά των συ-
νηγόρων Πολιτικής Αγωγής.

Δίκη Τοπαλούδη:
Δυσκολεύτηκαν 
να βρουν δικηγόρο
να αναλάβει 
τον Αλβανό  
Την άρνηση τριών δικηγόρων να ανα-
λάβουν την υπεράσπιση του ενός εκ
των κατηγορουμένων αντιμετώπισε το
Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας
στη δίκη για τη δολοφονία της Ελένης
Τοπαλούδη. Τελικά έπειτα από αρκε-
τές προσπάθειες διορίστηκαν δύο νέ-
οι συνήγοροι και η υπόθεση διακόπη-

κε για τρίτη φορά για τις 21
Μαρτίου.

Ο αρχικώς διορι-
σθείς συνήγορος
του Αλβανού κατη-
γορούμενου παραι-

τήθηκε από την υπε-
ράσπισή του, με το δικα-

στήριο να καλεί στη συνέχεια από τον
κατάλογο τρεις νέους δικηγόρους για
να εκπροσωπήσουν τον κατηγορού-
μενο χωρίς να δεχτεί κανείς.
«Είμαι Ροδίτισσα η ίδια και το καλο-
καίρι επισκέφθηκα το σημείο που πνί-
ξανε αυτό το κορίτσι. Είμαι η ίδια μη-
τέρα και δεν μπορώ να αναλάβω την
υπόθεση. Μου είναι αδύνατον», τόνισε
η πρώτη δικηγόρος και καταχειρο-
κροτήθηκε από το ακροατήριο. Ακο-
λούθησε η δεύτερη δικηγόρος λέγον-
τας: «Και μόνο που είμαι εδώ, είμαι
πολύ ταραγμένη. Δεν θα ασκήσω τα
καθήκοντά μου ούτε και εγώ». Αντί-
στοιχα ο τρίτος δικηγόρος αρνήθηκε
σημειώνοντας: «Ως άνδρας που σέβε-
ται τη γυναίκα δεν μπορώ να αναλάβω
αυτή την υπόθεση».
Οι αρνήσεις των δικηγόρων να αναλά-
βουν την υπόθεση προκάλεσαν την
αντίδραση της εισαγγελέως της
έδρας. «Υπάρχει νομικός πολιτισμός,
ευτυχώς, και κάθε κατηγορούμενος
δικαιούται υπεράσπισης, ό,τι και να
έχει κάνει. Πάντως και στα ποινικά
αυτούς που υπερασπίζεστε τέτοια ει-
δεχθή εγκλήματα έχουν διαπράξει.
Αυτό είναι ντροπή για το νομικό σύ-
στημα. Αυτό μπορεί να το θέλει η κοι-
νή γνώμη, αλλά δεν είναι σωστό. Η
σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου
και η ΕΣΔΑ, που τόσες φορές επικα-
λείστε, προβλέπει το δικαίωμα στην
υπεράσπιση. Αν πάει έτσι, τότε κανείς
δε θα έρθει».

Σ.Σ

Τα τρία αδικήματα που
καταλογίζονται στην πρώην
περιφερειάρχη για τις φονικές
πλημμύρες στη Μάνδρα

Καταπέλτης η εισαγγελέας,
ζητά την ενοχή της Δούρου



ΕΝΠΕ

Νέα δίμηνη παράταση 
για συμβασιούχους Covid

Δεσμεύτηκε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης για νέα,
δίμηνη, παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ) έως και τις 31 Μαΐου 2022, έπειτα από αίτημα-ει-
σήγηση και του Α’ αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη, κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν οι
δεκατρείς περιφερειάρχες με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και συναρμόδιους υπουργούς. Ο περιφερειάρχης Αττι-
κής επέμεινε στην άποψή του πως «πρόκειται για εργαζόμενους
που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες και συμβάλλουν στην
απρόσκοπτη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, και ιδιαίτερα το διά-
στημα της υγειονομικής κρίσης». Και συνέχισε ο κ. Πατούλης:
«Ως Περιφέρεια Αττικής και αναγνωρίζοντας τις σημαντικές
υπηρεσίες που προσφέρουν στη λειτουργία μας οι συγκεκριμέ-
νοι εργαζόμενοι, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την παραμονή
τους στις υπηρεσίες μας, καθώς αυτή συμβάλλει στην καλύτερη
και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Κρήτη

Έργα 1,4 εκατ. στο οδικό δίκτυο της
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Έργα για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, προϋπολογι-
σμού 1.468.000 ευρώ, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο απο-
φάσισε η Οικονομική Επιτροπή της οικείας περιφέρειας. Επι-
πλέον η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη δύο προ-
γραμματικών συμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης - ΠΕ Ρεθύ-
μνης με τους Δήμους Ρεθύμνης και Αγίου Βασιλείου για τα
ακόλουθα έργα: Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας
Κρήτης - ΠΕ Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογι-
σμού 12.000 ευρώ για εργασίες βελτίωσης τμήματος οδικού δι-
κτύου Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης. Και προγραμματική
σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - ΠΕ Ρεθύμνης και του
Δήμου Αγίου Βασιλείου, προϋπολογισμού 17.000 ευρώ για την
κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την προστασία τμήματος
στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο παρουσίασε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο αναπληρω-

τής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, παρουσία του οικείου περι-

φερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, βουλευτών, δημάρχων, αυτοδιοικητικών, εκπροσώπων ανα-

πτυξιακών φορέων και παραγωγικών τάξεων της περιοχής. Η φιλοσοφία του σχετικού νομο-

θετήματος είναι τα ισχυρά κίνητρα επενδύσεων με επιδοτήσεις που φθάνουν το 70%, προσθέ-

τοντας ακόμα ένα αναπτυξιακό εργαλείο στη φαρέτρα των πρόσφατων επενδυτικών νόμων

στο πλαίσιο πάντοτε της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: α. «Στρατηγικές επενδύσεις και

βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές

και στρατηγικές επενδύσεις» Ν. 4864/2021, β. «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση

ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» Ν. 4872/2021, γ. «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα

Ισχυρή Ανάπτυξη» Ν.4887/2022. Ο υπουργός τόνισε ιδιαίτερα την ταχύτητα με την οποία κα-

ταρτίστηκε και προωθήθηκε προς ψήφιση στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος και πάντοτε

μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα που τηρεί με αυστηρή πειθαρχία η κυβέρνηση

μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Ήπειρος

Σε απολογία 
ο περιφερειάρχης
για σειρά απευθείας
αναθέσεων

Σε απολογία καλούνται από την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο περιφερει-
άρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμά-
νης και μέλη της Οικονομικής Επιτρο-
πής, που ανήκουν στην παράταξη της
διοίκησης για υπόθεση πολλών απευ-
θείας αναθέσεων στον συγκεκριμένο
αποδέκτη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για
σειρά «πολλών απευθείας αναθέσεων
νομικών υποθέσεων της περιφέρειας
σε δικηγόρο των Αθηνών», ακόμα και
σε περιπτώσεις που η νομική υπηρεσία
της οικείας περιφέρειας θα μπορούσε
κάλλιστα να διεκπεραιώσει. Όπως εξη-
γείται στην «κλήση απολογίας», ανατέ-
θηκε σε δικηγόρο των Αθηνών η νομική
υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, με
αμοιβές που αγγίζουν τα όρια της απευ-
θείας ανάθεσης (24.800 ευρώ, καθώς
και κατώτερες, πχ, 4.960 ευρώ), χωρίς
«να αιτιολογείται επαρκώς ο λόγος που
ο χειρισμός των εν λόγω υποθέσεων
δεν γίνεται από τον νομικό σύμβουλο
της περιφέρειας». Επιπλέον, στην ίδια
δικηγόρο των Αθηνών ανατέθηκαν πολ-
λές υποθέσεις διαχείρισης απορριμμά-
των, έφεση για επίλυση εργασιακών
διαφορών κ.ά.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Μόνιμος στόχος η ανάδειξη 
του σύγχρονου πολιτισμού

Συγκεκριμένες δράσεις και έργα σε κάθε περιφερει-
ακή ενότητα για «την ανάδειξη του σύγχρονου πολιτι-
σμού» καθώς και η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο
Ανάκαμψης, ήταν το κύριο θέμα που απασχόλησε τον
περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο, κατά τη συνάντηση
που είχε με τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αρμόδιο για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλα Για-
τρομανωλάκη. Υπενθυμίζεται πως εκτελούνται ήδη έργα
προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών και πολιτιστι-
κών μνημείων της περιφέρειας, τα οποία υλοποιούνται
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας στο
πλαίσιο της ΟΧΕ Πολιτισμού. Συζητήθηκαν επίσης η
ανάδειξη και η αξιοποίηση κτιρίων πολιτισμού, όπως του
Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής και του Πολυχώρου Τέ-
χνης και Σκέψης «Οικία Μάνου Χατζιδάκι» στην Ξάνθη.

Βόλος

Το καλοκαίρι αγώνες 
της διοργάνωσης UEFA 
και Nations League

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία και ο Δήμος Βόλου, σύμφωνα με
το οποίο ο οικείος δήμος θα φιλοξενήσει το ερχόμενο
καλοκαίρι αγώνες της διοργάνωσης UEFA και Nations
League. Το Πανθεσσαλικό στάδιο θα αποτελέσει την
έδρα της Εθνικής ομάδας για δύο αγώνες, στις 9 και 12
Ιουνίου, απέναντι στην Εσθονία ή την Κύπρο και το Κό-
σοβο αντίστοιχα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι
στιγμής ποδοσφαιρική διοργάνωση που θα φιλοξενήσει
το Πανθεσσαλικό στάδιο, το οποίο πέρασε στην κυριότη-
τα του Δήμου Βόλου. Η επίσημη παρουσίαση των μεγά-
λων αθλητικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματι-
στεί έγινε την Παρασκευή 11 Μαρτίου στο δημαρχείο.
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Ισχυρά επενδυτικά κίνητρα με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο



Τ
ο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκα-
τάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο πλαί-
σιο του οποίου λειτουργεί το Ειδικό

Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας,
επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης, προκειμένου να πα-
ραδώσει υποστηρικτικό υλικό που εξα-
σφαλίστηκε με χρηματοδότηση της Περι-
φέρειας Αττικής.

Ο κ. Πατούλης ενημερώθηκε για τη λει-
τουργία του ΚΕΑΤ και του σχολείου, ενώ
είχε την ευκαιρία δει από κοντά τον τρόπο
υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος και επισήμανε ότι θα συνεχίσει να
στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τις δρά-
σεις του ΚΕΑΤ, καθώς σημείωσε ότι απο-
τελεί διαχρονικά προτεραιότητά του η
συνδρομή και στήριξη δομών όπως η συγ-
κεκριμένη. Ακόμη επισήμανε: «Η παρά-

δοση υποστηρικτικού υλικού για τις εκ-
παιδευτικές ανάγκες των παιδιών, όπως
είναι το ειδικό χαρτί, μας έδωσε την ευκαι-
ρία να δούμε από κοντά το σημαντικό λει-
τούργημα που ασκείται από τη διοίκηση
και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέν-
τρου και του Ειδικού Σχολείου. Διαπιστώ-
σαμε από κοντά ότι με υπευθυνότητα και
προσήλωση προσφέρουν στα παιδιά, μέσα
από την εκπαιδευτική διαδικασία, τα εφό-
δια γνώσης που χρειάζονται προκειμένου
να γίνουν αυτάρκη μέσα στην κοινωνία
μας. Θέλω επίσης να συγχαρώ και τους
γονείς για το κουράγιο και το περίσσευμα
δύναμης που απαιτείται προκειμένου να
στηρίξουν τα παιδιά τους. Στηρίζουμε το
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών Παιδιών και συμβάλλουμε στην
ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών».

Παραδόθηκε το πάρκο της Κονίστρας στα Πετράλωνα 
Ένας ακόμη πολύτιμος χώρος πρασίνου και

άθλησης του Δήμου Αθηναίων απέκτησε πάλι
ζωή. Πρόκειται για το ιστορικό πάρκο της Κονί-
στρας στα Πετράλωνα, το οποίο αναπλάστηκε-
ανακατασκευάστηκε ριζικά με δωρεά της Novi-
bet και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μέσω του
πρωτοποριακού προγράμματος «Υιοθέτησε την
πόλη σου». Το πάρκο της Κονίστρας, έκτασης πε-
ρίπου 8 στρεμμάτων, επί μία δεκαετία παρέμενε
κλειστό και εγκαταλελειμμένο, ώσπου η Δημοτική Αρχή το διεκδίκησε νομικά, κέρδισε την
κυριότητά του και σχεδίασε από την αρχή την αναμόρφωσή του. Οι νέες, αναβαθμισμένες
αθλητικές εγκαταστάσεις στην Κονίστρα έχουν ήδη ανοίξει τις πόρτες τους και καθημερινά
υποδέχονται εκατοντάδες Αθηναίους, κάθε ηλικίας, που αγαπούν την άθληση. Όπως τόνισε ο
δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης: «Η στρατηγική μας για μια πόλη βιώσιμη και ανθεκτική
ήδη αποφέρει καρπούς. Θέλουμε να προσφέρουμε περισσότερο ποιοτικό χώρο στους Αθη-
ναίους και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε με προσεκτικό σχεδιασμό».

«Τον νου σου 
στα απορρίμματα»

Εκδήλωση ενημέρωσης και συνερ-
γασίας για τις πιλοτικές δράσεις
«Mind the Waste - Τον νου σου στα
απορρίμματα» διοργανώνει ο Δή-
μος Βύρωνα τη Δευτέρα 21 Μαρτί-
ου, 18.30-20.00. Η εκδήλωση απευ-
θύνεται σε συλλογικούς φορείς
που δραστηριοποιούνται στην πόλη
και ευρύτερα, αλλά και σε όσους
ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη δια-
χείριση απορριμμάτων. Στόχος των
δράσεων «Mind the Waste - Τον
νου σου στα απορρίμματα» είναι να
διευκολύνουν τη μετάβαση σε νέ-
ες, βιώσιμες πρακτικές διαχείρι-
σης απορριμμάτων, και ειδικότερα
στις πρακτικές ανακύκλωσης και
πρόληψης, θέτοντας ως απαραίτη-
τη προϋπόθεση την ενεργή συμμε-
τοχή των πολιτών και τη στενή συ-
νεργασία τους με τον δήμο. Μέσα
από τις δράσεις αυτές, ο δήμος επι-
διώκει τη συμμετοχή των δημοτών
στη διαμόρφωση πολιτικών που
αφορούν κρίσιμα ζητήματα της κα-
θαριότητας των κοινόχρηστων χώ-
ρων της πόλης και της διαχείρισης
των απορριμμάτων. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
κατέθεσαν προσφυγή στο ΣτΕ
για έργο που θέλουν να γίνει
και διεκδικούσαν επί πολλά
χρόνια; Για να μη δημιουργη-
θούν λάθος εντυπώσεις, η
προσφυγή αφορά τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων, για την οποία δεν έχει
ενημερωθεί ο δήμος και
υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν
έχουν συμπεριληφθεί τα συ-
νοδά έργα που διεκδικούν…
Προσέχουν για να έχουν! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σεμινάρια
αντιπυρικής και
αντισεισμικής
θωράκισης 
Ξεκίνησαν και πάλι τα εκπαιδευτικά
σεμινάρια αντιπυρικής και αντισει-
σμικής θωράκισης στους μαθητές
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Ασπροπύργου, τα οποία
είχαν διακοπεί εξαιτίας της πανδη-
μίας Covid-19.
Την ενημέρωση των μαθητών έχουν
αναλάβει ο διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ,
ταξίαρχος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο
πυραγός Κωνσταντίνος Καστρινά-
κης καθώς και στελέχη της μονάδας
που ήδη προγραμμάτισαν τις επι-
σκέψεις των σχολείων και όρισαν το
εκπαιδευτικό υλικό. Όπως ανέφερε
ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος
Μελετίου, «οι μαθητές, ως νέοι πο-
λίτες, οφείλουν να διαθέτουν μια
βασική κατάρτιση στην αντιπυρική
και αντισεισμική θωράκιση και εί-
μαστε υποχρεωμένοι να τους παρέ-
χουμε κάθε δυνατή σχετική εκπαί-
δευση».

Προώθηση
υποδομών  
Η προώθηση έργων υποδομής
του Δήμου Ελευσίνας ήταν το βα-
σικό σημείο συζήτησης στη συ-
νάντηση που είχε ο δήμαρχος
Αργύρης Οικονόμου με τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνι Γεωργιάδη. Παράλ-
ληλα, συζητήθηκε και η επιτακτι-
κή ανάγκη για πιθανές πηγές
χρηματοδότησης του δήμου,
ενώ, όπως ενημέρωσε ο κ. Γεωρ-
γιάδης, ήδη εγκρίθηκε η πρότα-
σή του για χρηματοδότηση δι-
κτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Από τη συνάντηση δεν θα μπο-
ρούσε να λείπει η συζήτηση γύ-
ρω από το κρίσιμο θέμα των
Ναυπηγείων Ελευσίνας. Μάλι-
στα, υπήρξε ταύτιση απόψεων
των δύο πλευρών για την ανάγκη
άμεσης λύσης στο χρόνιο πρό-
βλημα βιωσιμότητας των ναυπη-
γείων και στη μέριμνα για τους
600 εργαζομένους του.
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Στήριξη στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Τυφλών 
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Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Ουκρανία, κα-
θώς το υγειονομικό σκέλος του πολέμου θα μας απασχο-
λήσει σοβαρά τις επόμενες μέρες. Όλοι οι ειδικοί εκφρά-
ζουν φόβους πως υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να
εκτοξευτούν τα κρούσματα. Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος
Δημόπουλος μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ για
αύξηση του ιικού φορτίου στην Αττική και πολλά θετικά
σελφ τεστ από πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τα μέτρα τους
και απομονώνονται, αλλά αυτό δεν δηλώνεται στις πλατ-
φόρμες και δεν καταγράφεται.

Παράλληλα, ο κ. Δημόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχό-
μενο να αναδυθεί μια νέα μετάλλαξη εξαιτίας του Προ-
σφυγικού αλλά και των κακών συνθήκων υγιεινής και δια-
βίωσης λόγω του πολέμου. «Επιπλέον, με την Ουκρανία,
όπου έχουμε συνθήκες συνωστισμού και δυσμενείς συν-
θήκες διαβίωσης, είναι αναμενόμενη μια έξαρση της παν-

δημίας και γνωρίζουμε ότι αυτές οι συνθήκες δημιουρ-
γούν τις προϋποθέσεις για πιθανή μετάλλαξη που θα επι-
κρατήσει», προσέθεσε ο κ. Δημόπουλος.

Στο ίδιο κλίμα και ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος
Τζανάκης, ο οποίος μιλώντας στο δελτίο του Star προέβλε-
ψε μεγάλη αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων: «Τις τε-
λευταίες μέρες έχουμε κλιμάκωση των καθημερινών

κρουσμάτων που οφείλεται στην Όμικρον 2 και φαίνεται
ότι θα είναι αιτία να παραταθούν τα ψηλά νούμερα στα
κρούσματα ή και να επιδεινωθούν, φτάνοντας και τις
30.000 ημερησίως. Η ανάγκη για τήρηση των μέτρων είναι
πιο επιτακτική από ποτέ, όπως και η συνέπεια σε σχέση με
τον εμβολιασμό».

Χθες Τρίτη πάντως καταγράφηκαν στη χώρα 26.536
κρούσματα, όταν μια μέρα πριν από την έναρξη του πολέ-
μου ήμασταν στα 16.962. Οι θάνατοι που καταγράφηκαν
ήταν 50, ενώ οι διασωληνωμένοι είναι 358. Τις τελευταίες
μέρες οι διοικητές μεγάλων νοσοκομείων βλέπουν μια μι-
κρή αύξηση των εισαγωγών με Covid περιστατικά, ενώ οι
γιατροί μιλούν για την κυκλοφορία ίωσης που μοιάζει με
γρίπη, η οποία κάνει υψηλό πυρετό, όμως το μοριακό τεστ
είναι αρνητικό.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Φόβος για εκτόξευση κρουσμάτων λόγω των Ουκρανών προσφύγων

Tης Εύης Πανταζοπούλου

Σ
τις 7 Μαΐου θα πραγματοποι-
ηθούν οι εξετάσεις για την εισα-
γωγή στα Πρότυπα Σχολεία, ενώ
τα θέματα θα αποσταλούν ηλε-

κτρονικά στα εξεταστικά κέντρα. Οι μαθη-
τές θα εξεταστούν στην Κατανόηση Κει-
μένων της Ελληνικής Γλώσσας και στις
Μαθηματικές Έννοιες σε ερωτήσεις πολ-
λαπλής επιλογής. Στην Ελληνική Γλώσσα
θα ελεγχθούν οι δεξιότητες των μαθητών
στην κατανόηση γραπτών κείμενων ποικί-
λων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά
κείμενα, άρθρα εφημερίδων η περιοδι-
κών) και στη χρήση βασικών γραμματικών
και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθη-
ματικά θα ελεγχθούν οι δεξιότητες των
μαθητών στην κατανόηση και επίλυση
προβλημάτων κυρίως της καθημερινής
ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές
αριθμητικές πράξεις.

Οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν στα εν
λόγω γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο
μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 150 λε-

πτών, και οι ερωτήσεις θα έχουν μορφή
πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνο-
δεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις
κ.λπ.) που θα αξιοποιήσουν οι υποψήφιοι
για να απαντήσουν. Ως προς την εξεταστέα
ύλη δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες
από τα σχολικά εγχειρίδια, καθώς στόχος
δεν είναι να ελεγχθούν γνώσεις που προ-
ϋποθέτουν απομνημόνευση. Ως εκ τού-
του, οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετή-
σουν επιπλέον ύλη για να συμμετάσχουν
στη δοκιμασία, πέρα από όσα έχουν διδα-
χτεί κατά τη φοίτησή τους στις προηγού-
μενες τάξεις.

Ο τρόπος βαθμολόγησης
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στα Πρότυ-

πα Γυμνάσια ή και σε άλλους χώρους,
εφόσον δεν επαρκούν για όλους τους
συμμετέχοντες. Μετά το πέρας της διαδι-
κασίας, τα απαντητικά φύλλα βαθμολο-
γούνται με άριστα τα 100 μόρια και σε κά-
θε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πε-
δία αποδίδονται 50 μόρια, ενώ δεν προ-
βλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι για να λάβει μέρος ένας
μαθητής στη δοκιμασία θα πρέπει προ-
ηγουμένως οι γονείς του να έχουν υποβά-
λει αίτηση έως τις 31 Μαρτίου μέσω του
gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κω-
δίκων διαπιστευτηρίων του Taxisnet. Για
κάθε μαθητή μπορεί να υποβληθεί αίτηση
μόνο σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό
Γυμνάσιο. Έπειτα από την οριστικοποίηση
της υποβολής της αίτησης αποδίδονται ο
μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μο-
ναδικός εξαψήφιος αριθμός μαθητή, οι
οποίοι είναι απαραίτητοι για την παρακο-
λούθηση της διαδικασίας.

Οι επιτυχόντες μαθητές θα πρέπει να
εγγραφούν στο Πρότυπο Σχολείο που
έχουν δηλώσει αμέσως μετά την ανακοί-

νωση των αποτελεσμάτων και εφόσον δεν
επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτό θα πρέ-
πει να ζητήσουν τη μεταγραφή τους το αρ-
γότερο μέχρι την έναρξη των μαθήματων.
Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων στη β’ και
γ’ τάξη των Πρότυπων Γυμνάσιων πραγ-
ματοποιείται επίσης με δοκιμασία δεξιο-
τήτων τρεις μέρες πριν από την έναρξη
του σχολικού έτους.

Πότε και πώς θα
πραγματοποιηθούν
οι εξετάσεις στα
Πρότυπα Σχολεία

Οι συμμετέχοντες 
θα έχουν 150 λεπτά για 
να απαντήσουν στις 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής



Σ
τον ανακριτή
Θεσσαλονίκης
παραπέμφθηκε

να απολογηθεί ο
37χρονος που κατηγο-
ρείται ότι απήγαγε
44χρονη, πρώην συνα-
δέλφισσά του, και στη
συνέχεια ζήτησε λύτρα
20 εκατ. ευρώ από τον
εργοδότη της. Εις βά-
ρος του η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για αρπαγή
και απόπειρα εκβίασης, σε βαθμό κακουργήματος.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας, όταν ο
37χρονος κατευθύνθηκε σε επιχείρηση εμπορίας ποτών,
όπου εργαζόταν παλιότερα, αναγκάζοντας την 44χρονη

υπάλληλο να τον ακο-
λουθήσει διά της βίας.

Αφού την επιβίβασε
στο αυτοκίνητό του,
φέρεται να της είπε να
παραμείνει ήσυχη,
διαφορετικά θα ανατί-
ναζε το όχημα, ενώ
χρησιμοποίησε και
χειροπέδες.

Σύμφωνα με τη δικο-
γραφία, αφού την οδήγησε με το όχημά του σε πρατήριο
υγρών καυσίμων, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, της
έδωσε ένα σημείωμα με το οποίο ζητούσε από την εργο-
δοσία το ιλιγγιώδες ποσό. Τελικώς την άφησε να φύγει,
χωρίς να πάρει κάποια οικονομικά ανταλλάγματα.

Συνεχίζει τις διακρίσεις ο γιος του Θεσσαλονικιού γενικού
γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Μάλιστα ο περή-
φανος Δημήτρης Γαλαμάτης έκανε και σχετική ανάρτηση στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικά έγραψε: «Ο
Γιάννης μας συνεχίζει! Αν και πρωτάκι φέτος στο Λύκειο, κα-

τέκτησε την 5η θέση και το Β’ Βραβείο στην 39η Εθνική Μαθη-
ματική Ολυμπιάδα, όπου οι διαγωνιζόμενοι μαθητές της Α’, Β’
και Γ’ Λυκείου συμμετέχουν σε κοινά θέματα για όλες τις τά-
ξεις! Να είσαι γερός, να προσπαθείς, να βάζεις στόχους και να
πετυχαίνεις».

Υπερηφάνεια για τις επιδόσεις του υιού του ο Δημ. Γαλαμάτης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κόλλησαν Covid 
και οι δύο βουλευτές
Ημαθίας

Οι δυο εκπρόσωποι της Ημαθίας
στο ελληνικό κοινοβούλιο, Τάσος
Μπαρτζώκας της Νέας Δημοκρα-
τίας και Άγγελος Τόλκας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, διαγνώσθηκαν θετικοί στον κο-
ρονοϊό, μετά τη διενέργεια rapid
test. Και οι δυο έκαναν γνωστό πως
νοσούν μέσα από ανάρτησή τους
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δυο
τους είναι πλήρως εμβολιασμένοι,
τα συμπτώματα που παρουσιάζουν
είναι ελαφρά και ακολουθούν πιστά
την προβλεπόμενη υγειονομική
διαδικασία.

Το κυκλοφοριακό
απασχολεί σοβαρά 
τον Παπαμιμίκο

Για το κυκλοφοριακό, ένα από τα
βασικά προβλήματα της Θεσσαλονί-
κης, γκρίνιαξε ο δικηγόρος και
πρώην γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της ΝΔ, Ανδρέας Παπαμι-
μίκος. Μποτιλιαρισμένος και ο ίδιος
σε κεντρικό σημείο της πόλης, ανήρ-
τησε φωτογραφία με τα ακινητοποι-
ημένα αυτοκίνητα γράφοντας το
εξής: «Οι υπεύθυνοι κρύβονται πίσω
από ψευτοεπικοινωνιακούς χειρι-
σμούς κι εμείς ταλαιπωρούμαστε
αφάνταστα». Μάλιστα, υπήρξε σχό-
λιο διαδικτυακού
του φίλου, ο
οποίος προέτρε-
ψε τον κ. Παπα-
μιμίκο να κατέβει
για δήμαρχος και
να τους «πάρει
σβάρνα». Λες;

Γιατί πήγε στην Πόλη
του Φωτός 
ο Θ. Καράογλου
Για το Παρίσι πέταξε ο Θεόδωρος
Καράογλου, προκειμένου να συμμε-
τάσχει στις εργασίες του ΟΟΣΑ. Ο
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ,
επικεφαλής της ελληνικής αντιπρο-
σωπείας στον Οργανισμό, θα εκπρο-
σωπήσει τη Βουλή των Ελλήνων στη
συνεδρίαση με θέμα «Η βελτιστο-
ποίηση της δύναμης και της ποιότη-
τας της ανάκαμψης στους τομείς της
απασχόλησης και της υγείας».

Για κακούργημα διώκεται ένας 37χρονος 
που απήγαγε μια πρώην συνάδελφό του 

Κατεβαίνουν στην Αθήνα 
οι Ζέρβας και Κούπκας

Φτιάχνουν βαλίτσες ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου για
Αθήνα. Κωνσταντίνος Ζέρβας και Μιχάλης Κούπκας
θα δώσουν το «παρών» την Πέμπτη στη συνεδρίαση
της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή το
τεράστιο πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας που
έχει προκύψει λόγω της εκτόξευσης του ενεργει-
ακού κόστους. 

Συγκίνηση για την
ανθρωπιστική βοήθεια 

Δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του ο
πρώην βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παρα-
σκευάς Παρασκευόπουλος όταν, συνοδευόμενος
από τρεις Ουκρανές
και με κατεύθυνση
την αίθουσα του δη-
μοτικού συμβουλίου
του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης, είδε να αναχω-
ρεί από τον χώρο ένα
φορτηγό με ανθρωπι-
στική βοήθεια για το Κίεβο. Την αποκάλυψη έκανε
και ο ίδιος, όταν ανέβηκε στο βήμα για να καλέσει
τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και τους πολί-
τες σε εκδήλωση στον Λευκό Πύργο, την Πέμπτη
17 Μαρτίου, ενάντια στη ρωσική εισβολή.

Το… ηλιοβασίλεμα 
του Γιάννη Μαγκριώτη

Στο δημαρχείο βρέθηκε και ο πρώην υπουργός
Γιάννης Μαγκριώτης, ως μέλος της ίδιας αντιπρο-
σωπείας της επιτροπής Θεσσαλονίκης κατά του πο-
λέμου στην Ουκρανία για να κατατεθεί η πρόταση-
κάλεσμα για τη συμμετοχή του δήμου στις προσε-
χείς εκδηλώσεις της Πέμπτης στον Λευκό Πύργο. Ο
κ. Μαγκριώτης βρήκε ευκαιρία να φωτογραφίσει το
ηλιοβασίλεμα στον Θερμαϊκό, σχολιάζοντας «πόσο
καλύτερος θα ήταν ο κόσμος αν ήταν όλα ήρεμα,
όπως το ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης».

Σε πορεία μνήμης η ΠτΔ
Τα βήματα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, από

την πλατεία Ελευθερίας έως τον παλιό σιδηροδρο-
μικό σταθμό, με τελικό προορισμό τα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα ακολουθήσει η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά η Κατερίνα
Σακελλαροπούλου θα πάρει μέρος στην πορεία
μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος υπό τον
τίτλο «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη - Άουσβιτς 79 χρό-
νια από την αναχώρηση του πρώτου συρμού». Η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρίσκεται στην πόλη
την Κυριακή 20 Μαρτίου. 
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Μια νέα, ακόμη, ισχυρότερη γεωπολιτική διάσταση και
σημασία αποκτά ο διασυνδετήριος αγωγός μεταξύ Βουλ-
γαρίας και Ελλάδας στο φόντο των εξελίξεων στην ευρω-
παϊκή ήπειρο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,
όπου πλέον στην κορυφή της ενεργειακής ατζέντας βρί-
σκεται η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό
φυσικό αέριο. 

Ο αγωγός IGB είναι ένας ενεργειακός διάδρομος
που έρχεται να προσφέρει φυσικό αέριο από δια-
φορετική πηγή. Σε πρώτη φάση θα συνδεθεί στην
Κομοτηνή με τον αγωγό TAP και θα μεταφέρει στη Στάρα
Ζαγκόρα της Βουλγαρίας αέριο από το Αζερμπαϊτζάν. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο βρίσκεται κοντά

στην ολοκλήρωσή του, με τις εκτιμήσεις να θέλουν
την παράδοσή του από την ελληνική εταιρεία AVAX στο

πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Ο IGB υπενθυμίζε-
ται ότι ανήκει εξ ημισείας στην ελληνοϊταλική εταιρεία I-
GI Poseidon (ΔΕΠΑ και Edison) και στη βουλγαρική BEH.

Ενόψει της ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργα-
σιών, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 18 Μαρτί-
ου η επίσκεψη του Βούλγαρου πρωθυπουργού Κίριλ Πέτ-
κοφ στην Κομοτηνή. Στο εργοτάξιο της AVAX επρόκειτο
να τον υποδεχτεί ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, αλλά λόγω του ότι νόσησε με Covid-19 θα
τον αντικαταστήσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας.

Αθήνα και Σόφια, λένε οι πληροφορίες, θέλουν να πα-
ρουσιάσουν το συγκεκριμένο έργο ως ενδεικτικό της ση-
μασίας των εναλλακτικών πηγών ενέργειας της ΕΕ που
διασφαλίζουν τον εφοδιασμό της ενιαίας αγοράς.

Μ. ΜΑΣΤ.

Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ε βασικό «πονοκέφαλο» για τις
εταιρείες προμήθειας ηλεκτρι-
κής ενέργειας αλλά και φυσι-
κού αερίου εξελίσσεται το φαι-

νόμενο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που
βαίνει διογκούμενο δεδομένης της τρέ-
χουσας ενεργειακής κρίσης. 

Το διαθέσιμο «cash flow» των εταιρει-
ών περιορίζεται και μάλιστα σε μια περίο-
δο που οι ανάγκες των εταιρειών προμή-
θειας ρεύματος σε ρευστότητα για την
(προ)αγορά του αγαθού από τη χονδρική
ρεύματος (Χρηματιστήριο Ενέργειας) εί-
ναι μεγαλύτερες από ποτέ. 

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι προ κρίσης,
με την ετήσια κατανάλωση στις 55 TWh
και μια μέση τιμή χονδρικής στα 50 ευ-
ρώ/MWh, η Ελλάδα πλήρωνε τον χρόνο
για ρεύμα κοντά στα 3 δισεκατομμύρια
ευρώ. Σήμερα η τιμή χονδρικής είναι μια
ανάσα από τα 300 ευρώ. Στο εφιαλτικό σε-
νάριο που διατηρηθούν παρόμοιες τιμές
μέχρι τα τέλη του 2022, τότε η διαφορά
των 250 ευρώ/MWh με τα προ κρίσης επί-
πεδα, πολλαπλασιαζόμενη με την ετήσια
κατανάλωση, βγάζει ένα ασύλληπτο επι-
πλέον νούμερο κοντά στα 14 δισεκατομ-
μύρια ευρώ!  Το «εκρηκτικό μείγμα» για
τις εταιρείες προμήθειας συμπληρώνεται
από τη δυσκολία των καταναλωτών, υπό το
βάρος της συνολικότερης ακρίβειας, να
ανταποκριθούν πλήρως στις πληρωμές
των λογαριασμών. Ως αποτέλεσμα, στην
αγορά έχουν εκτοξευτεί τα αιτήματα για
ρυθμίσεις τόσο σε όγκο όσο και σε ποσά,
με πληροφορίες να αναφέρουν αύξηση
200% και πάνω έναντι του Σεπτεμβρίου
του 2021, προϊδεάζοντας για ένα νέο κύμα
ανεξόφλητων λογαριασμών.

Ψάχνουν νέα κεφάλαια κίνησης 
Η έκταση του προβλήματος θα φανεί

από τον Απρίλιο και μετά, έπειτα δηλαδή
και από την ταχυδρόμηση των εκκαθαρι-
στικών με τον «πολεμικό» μήνα Μάρτιο,
στο πρώτο μισό του οποίου η χονδρική κι-
νείται σταθερά πέριξ ή άνω των 300 ευ-
ρώ/Mwh. Το πρόβλημα θα σκάσει όταν οι
πελάτες που μπήκαν μαζικά το τελευταίο
εξάμηνο σε ρύθμιση θα συνειδητοποι-
ήσουν ότι, παρά την κρατική επιδότηση,
δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δό-
σεις που συμφώνησαν και θα αρχίσουν
στο καλό σενάριο να ζητούν περισσότε-
ρες, στο κακό να τις αθετούν. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι προμηθευτές
που προ κρίσης έκαναν 1.500-2.000 διακα-
νονισμούς τον μήνα, πλέον κάνουν 4.000-
5.000. Αύξηση, όμως, των διακανονισμών

σημαίνει λιγότερο «cash flow», απαραίτητο
για να πληρώσουν με ζεστό χρήμα το ρεύμα
που αγοράζουν σε σταθερά υψηλές τιμές,
οι οποίες όσο δεν αποκλιμακώνονται, θα
χρειάζονται όλο και περισσότερο ρευστό,
δηλαδή φαύλος κύκλος. Φυσικό επακό-
λουθο, η αναζήτηση νέων κεφαλαίων κίνη-
σης και πιστωτικών γραμμών, γεγονός που
με τη σειρά του αυξάνει το κόστος δανει-
σμού τους και γκριζάρει την τραπεζική
τους εικόνα, πρόβλημα ειδικά για τους μι-
κρότερους της αγοράς.

Σε αυτό το αυτοτροφοδοτούμενο σπι-
ράλ, κάποιες εταιρείες έχουν φτάσει στα
όριά τους -τα σενάρια για αναγκαστικές
συγχωνεύσεις και εξαγορές ποτέ δεν
έφυγαν από το τραπέζι- ενώ ορισμένοι

πάροχοι καθυστερούν να εξοφλήσουν
οφειλές προς τους διαχειριστές αλλά και
δημοτικά τέλη προς τους δήμους. 

Σε αυτό το περιβάλλον, αυξανόμενος εί-
ναι ο λεγόμενος «ενεργειακός τουρι-
σμός», δηλαδή η μεταπήδηση του κατανα-
λωτή από πάροχο σε πάροχο προς αναζή-
τηση της καλύτερης τιμής, με πολλούς στο
τέλος της ημέρας να καταλήγουν στη ΔΕΗ,
της οποίας το μερίδιο παραμένει σταθερά
στο 64,59%.

Ζητούν μέτρα από ΡΑΕ και ΕΧΕ
Να θυμίσουμε ότι οι εταιρείες προμή-

θειας έχουν ήδη καταθέσει υπόψιν της
ΡΑΕ και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
μια δέσμη τριών προτάσεων, οι οποίες θα
μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια σχετική
ταμειακή «ανάσα». Η εφαρμογή των προ-
τάσεων αυτών θα περιόριζε τον χρόνο
στον οποίο δεσμεύουν χρηματικά ποσά
για τη δραστηριοποίησή τους στις χον-
δρεμπορικές αγορές, ώστε με αυτό τον
τρόπο να μετριαστεί η πίεση στη ρευστό-
τητά τους. 

«Θηλιά» τα… φέσια για
τις εταιρείες ηλεκτρισμού

Ολοκληρώνεται ο αγωγός IGB - Επίσκεψη του Σκρέκα στο εργοτάξιο

Στο «κόκκινο» η ρευστότητα
των προμηθευτών ρεύματος -
Τριπλασιάστηκαν οι αιτήσεις
για διακανονισμούς οφειλών
από τους καταναλωτές



Π
ρόσθετο απόθεμα 1,1 δισ. ευ-
ρώ δημιουργήθηκε στον
προϋπολογισμό του α’ διμή-
νου, καθώς η θετική πορεία

των φορολογικών εσόδων και η μεγάλη
συγκράτηση των δαπανών οδήγησαν σε
υπέρβαση των σχετικών στόχων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία
του προϋπολογισμού, στο δίμηνο Ιανουα-
ρίου - Φεβρουαρίου το έλλειμμα συγκρα-
τήθηκε στα 903 εκατ. ευρώ έναντι στόχου
2,004 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην
Εισηγητική Έκθεση. Σημειώνεται ότι κα-
τά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα το έλ-
λειμμα είχε διαμορφωθεί στα 3,268 δισ.
ευρώ. Καθοριστικός παράγοντας για τα
βελτιωμένα μεγέθη του α’ διμήνου ήταν η
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος
ύψους 847 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για
πρωτογενές έλλειμμα 239 εκατ. ευρώ. Τα
παραπάνω μεγέθη διαμόρφωσαν ένα θε-
τικό momentum στο α’ δίμηνο έτσι ώστε
να υπάρξει «λίπος» για το διάστημα Μαρ-
τίου - Μαΐου, το οποίο θα είναι επηρεα-
σμένο από τις εξελίξεις στην Ουκρανία.  

Οι επιδόσεις του Φεβρουαρίου
Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα

8,765 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά
887 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ
υπήρξε υπεραπόδοση από τα τέλη κυ-
κλοφορίας, τον φόρο εισοδήματος φυσι-
κών προσώπων και επιχειρήσεων αλλά

και τον ΕΝΦΙΑ. Επιπλέον, αυξημένες ήταν
οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα και στην
ενέργεια λόγω της εκτίναξης των τιμών.
Η... διαφορά στα έσοδα οφείλεται στις
επιδόσεις του Φεβρουαρίου, καθώς ει-
σπράχθηκαν 4,933 δισ. ευρώ έναντι
στόχου 3,767 δισ. ευρώ. Σε αυτό συνε-
τέλεσαν η παράταση της προθεσμίας
πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέ-
χρι το τέλος Φεβρουαρίου και η παρά-
ταση της προθεσμίας πληρωμής έως τις
4 Φεβρουαρίου φορολογικών υποχρε-
ώσεων του Ιανουαρίου λόγω της κακο-
καιρίας «Ελπίς».

Σε αντίθεση με τα φορολογικά έσοδα,
υστέρηση σημείωσαν τα καθαρά έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς εί-
χε συμπεριληφθεί τον Φεβρουάριο η εί-
σπραξη της πρώτης δόσης ύψους 1,718
δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Έτσι, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν
στα 8,86 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα κα-
τά 1,083 δισ. ευρώ.

Η σημαντική ανάκαμψη των δημόσιων
εσόδων συνδυάστηκε με τη συγκράτηση
των δαπανών κατά 2,185 δισ. ευρώ, κα-

θώς διαμορφώθηκαν στα 9,763 δισ. ευρώ
έναντι στόχου 11,948 δισ. ευρώ. Στο σκέ-
λος του Τακτικού Προϋπολογισμού πα-
ρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου
κατά 2,58 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται
κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρω-
μών των εξοπλιστικών προγραμμάτων
κατά 1,537 δισ. ευρώ.

Ο Σκυλακάκης
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-

κών Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε ότι «η
πορεία των φορολογικών εσόδων το α’
δίμηνο του έτους ήταν πολύ καλύτερη του
αναμενόμενου, ενώ η οικονομία -προ του
πολέμου- αναπτυσσόταν με ταχύτερους
ρυθμούς από τους προβλεπόμενους στον
προϋπολογισμό και διευκολύνει την κυ-
βέρνηση να λάβει μέτρα ανακούφισης τό-
σο των νοικοκυριών, προπαντός των ευά-
λωτων, όσο και των επιχειρήσεων από τις
συνέπειες της ενεργειακής κρίσης».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Συνάντηση Κικίλια με
Γάλλους γερουσιαστές για
ενίσχυση του τουρισμού

Στην περαιτέρω ενίσχυση του τουρι-
στικού ρεύματος από τη Γαλλία στο-
χεύει η Ελλάδα μετά και τη συνάντηση
του υπουργού Τουρισμού με το προ-

εδρείο της Ομά-
δας Ελληνογαλ-
λικής Φιλίας της
γαλλικής Γε-
ρουσίας. Οι Di-
dier Marie,

Françoise Dumont και Laurence Har-
ribey στη συνομιλία τους με τον Βασίλη
Κικίλια συμφώνησαν ως προς τη σημα-
σία που έχει για τον ελληνικό τουρισμό
η επιμήκυνση της τουριστικής περιό-
δου, η οποία συνοδεύεται από έργα
υποδομής και στρατηγικές επιλογές
που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά
τις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τους πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης ως μια μεγάλη
ευκαιρία για ισχυρές και σύγχρονες υπο-
δομές, που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα
της Ελλάδας να δέχεται περισσότερους
και ποιοτικότερους επισκέπτες.

Η γαλλική πλευρά, αναφερόμενη στα
μέτρα που έλαβε η χώρα μας κατά της
πανδημίας, υπογράμμισε πως συνέβα-
λαν καθοριστικά στο να καταστεί η Ελλά-
δα ένας ασφαλής προορισμός για τους
Γάλλους που την επισκέφτηκαν την τε-
λευταία διετία.

«Η χώρα μας θα κινηθεί απαρέγκλιτα
στο ίδιο μήκος κύματος φέτος», διαβε-
βαίωσε ο Βασίλης Κικίλιας, αναπτύσσον-
τας στους γερουσιαστές τον σχεδιασμό
του υπουργείου για τον θεματικό τουρι-
σμό, το city break, την κρουαζιέρα, τον
χειμερινό τουρισμό και την ανάδειξη
εναλλακτικών προορισμών.

Τη στρατηγική απόφαση της Πολιτείας
να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα πρότυ-
πο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης υπο-
γράμμισε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας
πως «στρεφόμαστε σε ένα πιο βιώσιμο
τουριστικό μοντέλο, το οποίο λαμβάνει
υπόψη του σειρά συντελεστών που έχουν
να κάνουν με την προστασία του περιβάλ-
λοντος, την ανάδειξη της αυθεντικότητας,
τη σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα, την
ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη
και έχει ως στόχο την ανάδειξη της Ελλά-
δας ως παγκόσμιου προτύπου βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης». 

Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Πρωτογενές πλεόνασμα 847
εκατ. στο α’ δίμηνο - Η θετική
πορεία των φορολογικών
εσόδων και η συγκράτηση
των δαπανών οδήγησαν 
σε υπέρβαση των στόχων

Προϋπολογισμός: «Αέρας»
1,1 δισ. ευρώ για παροχές



Ε
πιφυλακτικοί δηλώνουν οι πε-
ρισσότεροι αναλυτές για τη βρα-
χυπρόθεσμη πορεία του ελληνι-

κού χρηματιστηρίου, εκτιμώντας ότι η
μεταβλητότητα θα παραμείνει σε ιδιαί-
τερα υψηλά επίπεδα, ενώ τα εταιρικά
αποτελέσματα θα διατηρήσουν τις τρα-
πεζικές μετοχές στο επίκεντρο. Σε ό,τι
αφορά την τεχνική εικόνα, προκειμένου
να υπάρξει σχετική βελτίωση ο Γενικός
Δείκτης χρειάζεται να αφήσει πίσω του
τη ζώνη 855 - 860 αλλά και τη ζώνη 888
- 900 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημε-
ρών) και να κινηθεί προς τις 913 (απλός
ΚΜΟ 60 ημερών), 950 και 973 μονάδες.
Σε περίπτωση επιστροφής χαμηλότερα
των 805 μονάδων, οι επόμενες στηρί-
ξεις θα είναι στις 788 και 777 μονάδες
(συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομά-
δων). Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης, σε περίπτωση συνεχόμενων
κλεισιμάτων χαμηλότερα των 1.930

(απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) ή ακόμη
χειρότερα χαμηλότερα των 1.870 μονά-
δων, η τεχνική εικόνα θα επιδεινωθεί
ραγδαία. Η πρώτη σημαντική αντίσταση
στις 2.042 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομά-

δων) και οι αμέσως επόμενες στις 2.144
- 2.171 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200
ημερών), 2.182 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημε-
ρών), 2.200, 2.209 (απλός ΚΜΟ 60 ημε-
ρών), 2.231 - 2.240 και 2.384 μονάδες.

ΟΛΠ: Αύξηση μεγεθών - Στα 0,63
ευρώ το προτεινόμενο μέρισμα

Αυξημένα οικονομικά μεγέθη ανακοίνωσε
ο ΟΛΠ για το 2021. Ειδικότερα, όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργα-
σιών ανήλθε σε €154,2 εκατ. έναντι €132,9
εκατ. της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση ποσού €21,3 εκατ. ή ποσοστό 16%. Τα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €49,2 εκατ.
έναντι €36,9 εκατ. της χρήσης 2020, παρου-
σιάζοντας αύξηση ποσού €12,3 εκατ. ή ποσο-
στό 33,3%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλ-
θαν σε €36,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κα-
τά 39,4% σε σχέση με τα €26,4 εκατ. της χρή-
σης του 2020. Τέλος, το προτεινόμενο μέρι-
σμα ανά μετοχή ανήλθε σε €0,63 αυξημένο
κατά 57,5% σε σχέση με το 2020 (€0,40).

Η Ελληνικός Χρυσός στις πρώτες
εταιρείες που παίρνουν σήμα SHARE
Ανάμεσα στις πρώτες δεκαοκτώ επιχειρή-
σεις που έλαβαν το Σήμα Ισότητας SHARE
του υπουργείου Εργασίας βρίσκεται η Ελ-
ληνικός Χρυσός, η οποία ανταποκρίθηκε
με επιτυχία στα κριτήρια αξιολόγησης και
απέσπασε τη θετική εισήγηση της ανεξάρ-
τητης Επιτροπής Αξιολόγησης, που υλο-
ποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Ελλά-
δα. Η νέα αυτή διάκριση της Ελληνικός
Χρυσός βασίστηκε στις δεσμεύσεις και τις
πολιτικές που η εταιρεία εφαρμόζει και με
τις οποίες αναπτύσσει μια εταιρική κουλ-
τούρα που προωθεί την ίση μεταχείριση
των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των
αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελ-
ματικής και ιδιωτικής ζωής ανεξαρτήτως
φύλου και άλλου είδους διάκρισης μεταξύ
των εργαζομένων.

Alpha Bank: Στα 330 εκατ. 
τα προσαρμοσμένα κέρδη

Σε 330 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2021 τα προ-
σαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους, όπως
ανακοίνωσε η Alpha Services and Holdings.
Συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προ-
έκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy και καταγρά-
φηκαν το β’ τρίμηνο, το αποτέλεσμα μετά από
φόρους διαμορφώθηκε σε -2,9 δισ. ευρώ για
το έτος 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το
Κεφαλαιακό Σχέδιο της Τράπεζας. H αύξηση
των χορηγήσεων δανείων και η βελτίωση της
οικονομικής δραστηριότητας είχαν ως αποτέ-
λεσμα την ενίσχυση των εσόδων από προμή-
θειες, τα οποία ανήλθαν σε 400,4 εκατ. ευρώ το
2021, ενώ το δ’ τρίμηνο κατέγραψε επίδοση
που ξεπερνά τον στόχο των 100 εκατ. ευρώ για
τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η HSBC Continental Europe, θυγατρική της HSBC Holdings
plc, ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει καταρχάς συμφωνία για
την πώληση των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα στην
Παγκρήτια Τράπεζα. Για την οριστική συμφωνία θα χρει-
αστούν προηγουμένως ενημέρωση και διαβούλευση με τα
εργατικά σωματεία. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκει-
ται και σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Όλοι οι υπάλ-
ληλοι που απασχολούνται στην HSBC Continental Europe
Greece κατά την ολοκλήρωση της πιθανής συναλλαγής θα
μεταφερθούν στην Παγκρήτια, στο πλαίσιο της πώλησης. Η
πιθανή συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το α’ εξάμηνο
του 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπερβάλλον ποσό

καλύπτει το κόστος ενδεχόμενης εθελουσίας για μεγάλο μέρος τού προς μεταφορά προσωπικού. Υπενθυμίζεται ότι η HSBC
συμφώνησε επί της αρχής με την Παγκρήτια για τη μεταβίβαση καταθέσεων 1,7 δισ. ευρώ, χαρτοφυλακίου δανείων (στεγα-
στικά και επιχειρηματικά) της τάξης των 500 εκατ. ευρώ και χαρτοφυλακίου επενδυτικών τοποθετήσεων 500 εκατ. ευρώ.
Επιπρόσθετα, η Παγκρήτια θα πάρει το εν Ελλάδι δίκτυο (15 καταστήματα) καθώς και περίπου 350 εργαζόμενους.

Λίγο πριν από τον ερχομό του 2022 η επένδυση Μονάδας Βιο-
ξήρανσης της WATT στη Φυλή ολοκληρώθηκε προσφέροντας
μια σημαντική ανάσα ανακούφισης σε ολόκληρη την Αττική.
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πρώτο του είδους του στην
Ελλάδα και σε συνδυασμό με τις λοιπές υποδομές του ΚΔΑΥ
της WATT παράγει καύσιμο από σύμμεικτα αστικά απορρίμ-
ματα (όπως τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ) κατάλληλο για να χρη-
σιμοποιηθεί στην τσιμεντοβιομηχανία. Έτσι η εταιρεία, με
τον Θανάση Κατρή στο τιμόνι της, κατάφερε να προτείνει λύ-
σεις σε δύο σύγχρονα προβλήματα με μια μόνο κίνηση. Διότι
η Μονάδα Βιοξήρανσης της WATT κατασκευάστηκε βάσει ει-
δικού σχεδιασμού που επινοήθηκε από τον Αθανάσιο Κατρή
και αποτελεί πατέντα της εταιρείας.

Στην Παγκρήτια τα υποκαταστήματα της HSBC στην Ελλάδα
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ΧΑ: Στο επίκεντρο Ουκρανία και εταιρικά αποτελέσματα

Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα Βιοξήρανσης της WATT



Γ. Μυλωνάς: Προσανατολισμός
της Alumil στην εξωστρέφεια

Ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της Alu-
mil Γεώργιος Μυλωνάς αναδείχτηκε Διεθνώς Αναπτυσ-
σόμενος Επιχειρηματίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού της
EY, Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2021, μια διάκρι-
ση που καθρεφτίζει την πολυετή πορεία της ελληνικής
εταιρείας, που ειδικεύεται στα αρχιτεκτονικά συστήματα
αλουμινίου και έχει αναλάβει μια σειρά από διεθνούς βε-
ληνεκούς projects, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται
και τα γραφεία της Google στη Νέα Υόρκη. «Η διάκριση με
το βραβείο Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας συ-
νιστά μεγάλη τιμή για εμένα και τους συνεργάτες μου. Το
όραμα της Alumil για βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ανθρώπων πραγματώνεται μέσα από υψηλής ποιότητας
συστήματα αλουμινίου, που εξοπλίζουν εμβληματικά έρ-
γα σε όλο τον κόσμο», σημείωσε ο κ. Μυλωνάς.

«Επίδομα ενέργειας» από τον Γρηγόρη

Η εταιρεία Γρηγόρης μέσα στις δύσκολες αυτές συν-
θήκες αποφάσισε με αίσθημα ευθύνης προς την κοινω-
νία να στηρίξει εκτάκτως τους συνεργάτες franchisee
των καταστημάτων της με «επίδομα ενέργειας» ύψους
1.500 ευρώ ανά κατάστημα. Στόχος είναι να συγκρατηθεί
το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης του κόστους και
να μη μετακυληθεί στους καταναλωτές μέσω των λιανι-
κών τιμών πώλησης και παράλληλα να υποστηριχθούν οι
συνεργάτες franchisee Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης διαθέτει
σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα από 350 καταστήματα
franchise, τα οποία απασχολούν και υποστηρίζουν πάνω
από 2.500 ανθρώπους και οικογένειες, ενώ εξυπηρε-
τούν καθημερινά κατά μέσο όρο 250.000 καταναλωτές.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

«Χρυσό» το Ιασώ 
στα Influencer Marketing Awards

Το Ιασώ πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά, καθώς

αποτελεί, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση, το

μοναδικό νοσοκομείο που βραβεύεται στα Influ-

encer Marketing Awards με τρία βραβεία, εκ των

οποίων το ένα Χρυσό και διακρίνεται ως εταιρεία

που δημιουργεί καμπάνιες με πολύ μεγάλη επί-

δραση, εμπνέοντας το κοινό. Συγκεκριμένα διακρί-

θηκε ανάμεσα σε περισσότερες από 300 υποψη-

φιότητες με τα εξής βραβεία: Χρυσό βραβείο για

την καμπάνια Marketing & Επικοινωνίας για τον

Μήνα Μαστού στην κατηγορία «Best Occasion-

based Influencer Marketing», Ασημένιο βραβείο

για την καμπάνια Marketing & Επικοινωνίας για τον

Μήνα Μαστού στην κατηγορία «Best in Personal

Care, Health & Beauty» και Χάλκινο βραβείο για

την Επετειακή καμπάνια Marketing & Επικοινω-

νίας «25 Χρόνια Ιασώ» στην κατηγορία «Best Occa-

sion-based Influencer Marketing».

Επιβράβευσε τους συνεργάτες 
της η Eurolife FFH

Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα δίκτυα συνερ-

γατών της διοργάνωσε η Eurolife FFH την Τετάρ-

τη 9 Μαρτίου στο Box Athens με σκοπό να κάνει

μια ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς και

να τιμήσει τους συνεργάτες της, βραβεύοντας

όλους εκείνους που κατάφεραν να διακριθούν με

τις επιδόσεις και το έργο τους. Τα βραβεία παρέ-

δωσαν στους νικητές ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωρ-

γίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, και ο

Νίκος Δελένδας, γενικός διευθυντής Πωλήσεων

και Εκπαίδευσης της Eurolife FFH, ενώ την εκ-

δήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα

Παναγοπούλου.

Epsilon Net: Νέα 
συνεργασία με Interasco

H Interasco ΑΕΓΑ, με στόχο την ενίσχυση του

ψηφιακού της μετασχηματισμού και την επίτευξη

έγκυρης και έγκαιρης διασύνδεσης με την πλατ-

φόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και ταυτόχρονα την ολο-

κληρωμένη κάλυψη των αναγκών του τμήματος

εξυπηρέτησης πελατών και συνεργατών της, εμπι-

στεύτηκε τον Όμιλο Epsilon Net για την υλοποίηση

της εφαρμογής myDATA Hub, την καινοτόμα SaaS

λύση για την άμεση και ευέλικτη διασύνδεση του

μηχανογραφικού της συστήματος με την πλατφόρ-

μα myDATA της ΑΑΔΕ. H Interasco αποτελεί μια

από τις ιστορικότερες εταιρίες στην ελληνική

ασφαλιστική βιομηχανία με συνολική παρουσία 131

χρόνων, από το 1891 που ιδρύθηκε η προκάτοχός

της, ενώ από το 2006 είναι μέλος της Harel Insur-

ance Investments and Financial Services Ltd. 
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Η Stoiximan δωρίζει 64 νέους
απινιδωτές σε αθλητικά

Νέος country manager στη Reckitt

Ο Ιορδάνης Αδαμόπουλος αναλαμβάνει τα νέα του κα-
θήκοντα ως country manager της Reckitt για την Ελλά-
δα, την Κύπρο, την Αλβανία και τη Δημοκρατία της Βό-
ρειας Μακεδονίας. Ο Ιορδάνης Αδαμόπουλος βρίσκεται
στο δυναμικό της Reckitt από το 2018, ενώ διαθέτει πο-
λυετή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων, κατέχοντας
σημαντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες, όπως Unilever,
Coca-Cola HBC Greece, Αλουμύλ ΑΕ κ.ά. Ο κ. Αδαμό-
πουλος παίρνει τη σκυτάλη από τον Νίκο Τσακαλάκη, ο
οποίος έχει αναλάβει ως γενικός διευθυντής για την Πο-
λωνία και την Ανατολική Ευρώπη. 

Τ
ο Σάββατο 12 Μαρτίου παραδόθηκαν 64 αυτόμα-
τοι απινιδωτές σε 58 αθλητικά σωματεία και συλ-
λόγους από τις κεντρικές αποθήκες του υπουρ-

γείου Υγείας από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και
τον αντιπρόεδρο της Stoiximan Πάνο Κωνσταντόπουλο.
Οι αυτόματοι απινιδωτές αποτελούν μέρος των 150 συ-
νολικά απινιδωτών που χορήγησε στο πλαίσιο του προ-
γράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας της Κaizen Ga-
ming η Stoiximan το περασμένο καλοκαίρι. Η συγκεκρι-
μένη δράση έρχεται σε συνέχεια της παραχώρησης πριν
από ενάμιση μήνα 18 απινιδωτών στον Δήμο Αθηναίων
που θα χρησιμοποιηθούν σε αθλητικές δραστηριότητες
και δραστηριότητες πολιτισμού του δήμου, καθώς επί-
σης και στα δημοτικά ιατρεία. Αφορμή στάθηκε το τραγι-
κό περιστατικό της κατάρρευσης, σε ζωντανή μετάδοση,
του Δανού ποδοσφαιριστή Έρικσεν κατά τη διάρκεια του
αγώνα Δανία - Φινλανδία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου, που λειτούργησε ως καμπανάκι αφύπνι-
σης για ολόκληρο τον κόσμο.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Θα είναι μια στροφή προς τον ποδοσφαιρικό πο-
λιτισμό από «υγιείς αρρώστους» οπαδούς ή
ένα πυροτέχνημα ελιγμού αυτή η προσπάθεια

των συνδέσμων οργανωμένων των ομάδων να πεί-
σουν την Πολιτεία ότι άλλαξαν; Θα δείξει. Η «Politi-
cal» αποκαλύπτει σήμερα ότι οι επαφές μεταξύ των
οργανωμένων οπαδών όλων των ομάδων βρίσκονται
σε προχωρημένο στάδιο, προκειμένου να πετύχουν
αυτοκάθαρση και στη συνέχεια να έρθουν σε επαφή
με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδω-
ρικάκο και να ζητήσουν να επιτρέπονται οι μετακινή-
σεις τους στα εκτός έδρας παιχνίδια. Η αρχή έγινε
την περασμένη Κυριακή στο «Καραϊσκάκης», όπου
βρέθηκαν περίπου 150 οπαδοί του Άρη και όλα κύλη-
σαν ομαλά. 

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές από τον
«πυρήνα» των οργανωμένων, η πρόταση που είχε κα-
ταθέσει η «Original 21» των οπαδών της ΑΕΚ για μια
πανελλήνια διάσκεψη, προκειμένου να εξεταστούν

οι τρόποι… εκπολιτισμού τους και απόδρασης από το
περιθώριο της κοινωνίας, βρήκε άμεση ανταπόκρι-
ση. Έχουν ήδη γίνει πολλές συζητήσεις και η υπόθε-
ση βρίσκεται ενώπιον σύνταξης «μνημονίου συνερ-
γασίας» με την Πολιτεία, για να πάρουν την έγκριση
μετακινήσεων στα εκτός έδρας ματς. Να αναλάβουν
οι ίδιοι την περιφρούρηση των εκδρομών και με ρή-
τρα αυτοδιάλυσης αν κάποιος ή κάποιοι παραβούν
τους κανόνες.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν είναι και η
αποστολή στην Αστυνομία των ονομάτων που θα συμ-
μετέχουν σε κάθε εκδρομή, καθώς και το λευκό τους
ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο που
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Οι ίδιες πλη-
ροφορίες ανέφεραν ότι στους συνδέσμους των οργα-
νωμένων άρχισε ήδη το… ξεσκαρτάρισμα των κακο-
ποιών στοιχείων που έχουν παρεισφρήσει και τους
χρησιμοποιούν σαν προκάλυμμα έκνομων πράξεων,
όπως η δολοφονία του Άλκη Καμπανού, αλλά και άλλα

εγκλήματα (κλοπές κ.λπ.) του κοινού ποινικού κώδι-
κα. Μπορεί να μην είναι και άσχετη η όλη υπόθεση
σύλληψης τεσσάρων χούλιγκαν που με επικεφαλής
μια 28χρονη κρατούνται ως υπαίτιοι για κακουργημα-
τικές πράξεις από σύνδεσμο οπαδών μεγάλης ομά-
δας του Λεκανοπεδίου.

Οι οργανωμένοι θα προτείνουν στην Πολιτεία να
εφαρμοστεί πιλοτικά το σκεπτικό τους στα ματς των
πλέι οφ και πλήρως την προσεχή αγωνιστική σεζόν.
Οψόμεθα για τις εγγυήσεις που θα ζητήσει η Πολι-
τεία, όταν φτάσουν εκεί οι προτάσεις τους, και για τη
θέση των ΠΑΕ, που με βάση τον νέο νόμο καθίστανται
συνυπεύθυνες.

Οι συζητήσεις μεταξύ των οργανωμένων
και οι προτάσεις στον Θεοδωρικάκο

Η αυτοκάθαρση των «υγιών αρρώστων»



«Γήπεδο στη Λεωφόρο όπως αρ-
μόζει στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί
να γίνει. Πολλοί προσπάθησαν, αλλά
δεν τα κατάφεραν. Η ΑΕΚ είχε 27
στρέμματα στη Νέα Φιλαδέλφεια για
να κάνει την ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σο-
φιά, ενώ έχει μόνο γήπεδο ποδο-
σφαίρου και τίποτα για τον Ερασιτέ-
χνη. Εμείς θέλουμε κάτι ρεαλιστικό,
κάτι εφικτό. Για να γίνει γήπεδο στη
Λεωφόρο, μιλάμε για πράγματα που
δεν μπορούν να γίνουν». Αυτό δήλω-
σε χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό ο
πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθη-
ναϊκού Παναγιώτης Μαλακατές, σε
μια προσπάθεια να επηρεάσει το
εκλογικό σώμα ενόψει της κρίσιμης
ψηφοφορίας την 31η Μαρτίου. Τότε,
τα μέλη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊ-
κού θα κληθούν με την ψήφο τους να
αποφασίσουν αν ο ιστορικός σύλλο-
γος θα γυρίσει σελίδα και θα μετακο-

μίσει στον Βοτανικό, όπως είναι το
σχέδιο της κυβέρνησης, ή θα παρα-
μείνει στην ετοιμόρροπη Λεωφόρο,
την οποία, μάλιστα, ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης χαρα-

κτήρισε «επικίνδυνη». Όπως είναι
γνωστό, η κυβέρνηση θα συνεισφέ-
ρει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
112 εκατ. ευρώ για την κατασκευή
του γηπέδου.

«Αγαπάμε Λεωφόρο, πάμε Βοτανικό» Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-0 σετ
Παρά την απουσία του Πέριτς, ο Ολυμπιακός νί-

κησε μάλλον εύκολα τον ΠΑΟΚ 3-0 σετ (27-25,
25-20, 25-17) στο Ρέντη και έδωσε νέο ενδιαφέ-
ρον στο πρωτάθλημα της Volley League, καθότι
είναι αυτός στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας,
πίσω από τον Παναθηναϊκό. Το καθοριστικό
ντέρμπι των «αιωνίων» θα γίνει την προσεχή
εβδομάδα στον Άγιο Θωμά. 

Τέλος η σεζόν 
για τον Μιχαηλίδη

Σοκ για τον ΠΑΟΚ ενόψει του καθοριστικού
αγώνα αύριο βράδυ με τη Γάνδη στο Βέλγιο, για το
Conference League, στη ρεβάνς του 1-0 της
Τούμπας. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός Γιάννης
Μιχαηλίδης υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το
υπόλοιπο της χρονιάς. Δεδομένου ότι ο Φερνάντο
Βαρέλα δεν υπολογίζεται, ο Ραζβάν Λουτσέσκου
κάλεσε από την ομάδα Β’ του ΠΑΟΚ τον 19χρονο
Κώστα Κουλιεράκη. 

Ρωσική επίθεση 
στον Κριχόβιακ

Για επικοινωνιακούς λόγους, δυο σημαί-
νοντα πρόσωπα της Ρωσίας, ο πρώην παγ-

κόσμιος πρωταθλητής Νικολάι Βαλούγιαφ
και ο πρώην γκολκίπερ επί Σοβιετικής Ένωσης

Ανζόρ Καβαζασβίολι εξαπέλυσαν δριμεία επί-
θεση κατά του Πολωνού άσου Γκρέγκορζ Κριχό-
βιακ που ήρθε στην ΑΕΚ από τη ρωσική Κράσνον-
ταρ. Τον χαρακτήρισαν «αρουραίο», επειδή έφυ-
γε, όπως είχε κάθε δικαίωμα, μετά τον αποκλει-
σμό των ρωσικών ομάδων.

Καλή η πρόταση, 
αλλά δεν θα περάσει

Πρόταση για υποχρεωτική συμμετοχή τεσσά-
ρων Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα
των ομάδων της Super League και επτά Ελλήνων
ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα των ομάδων της
Super League 2 κατέθεσε ο αναπληρωτής πρό-
εδρος της ΕΠΟ, Παναγιώτης Δημητρίου, κατά την
πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματι-
κού Ποδοσφαίρου. Ανέφικτο για τις «μεγάλες»
ομάδες, που έχουν το πολύ τρεις Έλληνες στη βα-
σική τους ενδεκάδα. Δεν θα περάσει.

Μία χαρά και μία απογοήτευση για το ελληνικό τένις στο
Indian Well. Η εκπληκτική Μαρία Σάκκαρη νίκησε με συ-
νοπτικές διαδικασίες 2-0 σετ (6-3, 6-0) την κάτοχο δυο
Grand Slam, Τσέχα Πέτρα Κβίτοβα και προκρίθηκε στον
4ο γύρο για δεύτερη φορά στην καριέρα της. Αντίθετα,
στο ίδιο τουρνουά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-1
σετ (1-6, 6-3, 6-2) από τον Αμερικανό Τζένσον Μπρούκ-
σμπι και αποκλείστηκε. 

Τώρα
μιλάει
ο Σάκχοφ…

Ο διεθνής Ουκρανός μέσος της ΑΕΚ Γεβγέν Σάκχοφ έχει τον λόγο: «Δεν ήμουν στη γέννηση
της κόρης μου, αν είχα μπει στην Ουκρανία, δεν θα έφευγα ποτέ. Ήρθε η γυναίκα μου στην
Αθήνα με το μωρό μας να είναι μερικών ημερών. Θέλαμε το μωρό να γεννηθεί στην πόλη μας,
το Κίεβο. Εκεί όπου ο αδερφός μου κι ο πατέρας μου είναι έτοιμοι να πολεμήσουν».

SPORTS
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Νίκη η Μαρία, ήττα ο Στέφανος
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Βγήκε στον αέρα το τρέιλερ της νέας
εκπομπής που θα παρουσιάζει στο Open
η Μάριον Μιχελιδάκη.

• Οι πρώην «Survivors» Κω-
σταντίνος Βασάλος και Γιώργος
Αγγελόπουλος συναντήθηκαν
έπειτα από μήνες. Πόζαραν
έτοιμοι για κόντρες… επιβίω-
σης! 

• Στα σύνορα Ουκρανίας - Ρουμανίας
βρίσκεται ο ηθοποιός Γιάννης Χατζηγε-
ωργίου, συμμετέχοντας σε καραβάνι αλ-
ληλεγγύης.

• Αποσύρθηκε η φωτογράφιση
του Παντελή Καναράκη ως Ιη-
σού με ντεκολτέ και ακάνθινο
στεφάνι, μετά τον σάλο και τις
μηνύσεις ιερέων.

• «Κάποιοι παπαράτσι ήταν τόσο εμμονι-
κοί με την Ελένη που το κανάλι αναγκά-
στηκε να βάλει συρματοπλέγματα», απο-
κάλυψε η Ναταλία Γερμανού.

• Δίπλα δίπλα με το διάσημο
μοντέλο Ναόμι Κάμπελ βρέθηκε
η Σήλια Κριθαριώτη στα βρετα-
νικά βραβεία BAFTA. 

• Τροχαίο για την Αθηναΐδα Νέγκα. Έβρι-
σε την οδηγό που την τράκαρε, γιατί αρ-
νούνταν να δώσει τα στοιχεία της.

• «Καρφάκι» της Ιωάννας Μα-
λέσκου στον ΣΚΑΪ. «Πότε θα κά-
νουμε εκπομπή;», αναρωτήθη-
κε δημόσια.

• Aπασφάλισε ο Σπύρος Παπαδόπουλος:
«Γινόντουσαν πράγματα στο “Στην υγειά
μας” που δεν ήταν της αρεσκείας μου».

• Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός
του Εθνικού Θεάτρου Όλγα
Τουρνάκη.

• Ο Τριαντάφυλλος το κρατάει μανιάτικο
από το «Survivor»: «Με τον Κόρο δεν θέ-
λω πολλά πολλά».

Η
πιο διάσημη δεκάμετρη αράχνη του κόσμου
θα δρασκελίσει την Αθήνα για να βρει τη θέ-
ση της στην Εσπλανάδα του Φαλήρου! Θα
μπορούσε να είναι το σενάριο ταινίας τρό-

μου, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για το παγ-
κοσμίου φήμης γλυπτό της Λουίζ Μπουρζουά, που θα
παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ελεύ-
θερη πρόσβαση στο κοινό.

«Maman» από μπρούντζο, χάλυβα και μάρμαρο
Αγέρωχη, πάνω στα οκτώ λεπτά, αρθρωτά πόδια

της, η εμβληματική «Maman» θα πάρει θέση στην πιο
διάσημη περαντζάδα των νοτίων προαστίων στο Κέν-
τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα εκτε-
θεί για επτά μήνες, από τις 31 Μαρτίου μέχρι τις 6 Νο-
εμβρίου. Η εγκατάσταση θα πλαισιωθεί από πρόγραμ-
μα παράλληλων εκδηλώσεων που θα περιλαμβάνει
θεατρικές αναγνώσεις, εκπαιδευτικά και σχολικά
προγράμματα, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες κα-
θώς και ξεναγήσεις.

Το εικαστικό έργο δημιουργήθηκε το 2000, ως πρώ-
τη ανάθεση για το Turbine Hall της Tate Modern, και
στη συνέχεια χυτεύθηκε σε μπρούντζο, χάλυβα και
μάρμαρο. Φιλοξενήθηκε κατόπιν στους πιο art χώ-
ρους του κόσμου, από το Μουσείο Γκουγκενχάιμ στο
Μπιλμπάο και την Εθνική Πινακοθήκη του Καναδά
στην Οτάβα μέχρι το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του
Σαν Φρανσίσκο. Όπως έχει δηλώσει η δημιουργός
του, το «Maman» συμβολίζει τη μητέρα της, η οποία
ύφαινε και αποκαθιστούσε ταπισερί: «Είχε σκοπό,
ήταν έξυπνη, υπομονετική, παρηγορητική, λογική, φι-
νετσάτη, διακριτική, απαραίτητη, νοικοκυρεμένη και
χρήσιμη σαν αράχνη».

Έχοντας δέκα μαρμάρινα αυγά στην κοιλιά-κλω-
βό της, το γλυπτό υποδηλώνει τη μητρική προστα-

σία, ενώ συνάμα προκαλεί φόβο, υποδηλώνοντας
παγίδευση.

Ποια είναι
Η Λουίζ Μπουρζουά γεννήθηκε στη γαλλική πρω-

τεύουσα, ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1911. Ήταν
το δεύτερο από τα τρία παιδιά μιας οικογένειας που
εμπορευόταν και αποκαθιστούσε μεσαιωνικές και
αναγεννησιακές ταπισερί στα παριζιάνικα σπίτια. Το
σύνολο των έργων της παρουσιάζει έντονες αναφο-
ρές στην παιδική της ηλικία, τη σχέση με τον αυταρ-
χικό πατέρα της, την ασθένεια και τον θάνατο της
μητέρας της. 

Η Λουίζ Μπουρζουά σπούδασε Γεωμετρία στη
Σορβόννη και έπειτα ξεκίνησε σπουδές στην Τέχνη,
ενώ το 1938 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με τον σύζυ-
γό της, τον Αμερικανό ιστορικό τέχνης Ρόμπερτ
Γκολντγουότερ.

Δημιούργησε τα πρώτα της σχέδια με αράχνες με
μελάνι και κάρβουνο, σμιλεύοντάς τες ακόμα και σε
μικρές καρφίτσες. Έπειτα από μισό αιώνα, απέκτη-
σαν όγκο και μέγεθος μνημειακών διαστάσεων και
φυσικά μεγάλη φήμη στους κύκλους της Τέχνης. Λί-
γο πριν από τον θάνατό της, ασχολήθηκε με τη σειρά
«Cells» (Κελιά), τα αγχωτικά, αρχιτεκτονικά περι-
βάλλοντα στα οποία εγκλώβιζε γλυπτά και αντικεί-
μενα από το παρελθόν της.

Alert στο ΚΠΣΙΝ για 
τη γιγάντια αράχνη!

Το γλυπτό της Λουίζ Μπουρζουά 
θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα με ελεύθερη 
πρόσβαση στο κοινό



Σώθηκε από θαύμα

Τροχαίο ατύχημα για την Ελένη Βουλγαράκη.
Τυχερή μες στην ατυχία της στάθηκε η δημοσιο-
γράφος της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» όταν
το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με άλλο αμάξι,
με αποτέλεσμα μόνο σοβαρές υλικές ζημιές: «Εί-
μαστε υγιέστατοι και δεν πάθαμε τίποτα, ούτε εγώ
ούτε οι επιβάτες του άλλου αυτοκινήτου! Τα υπό-
λοιπα έχουν μικρή σημασία. Μέσα σε όλη τη μαυ-
ρίλα των ημερών, λοιπόν, νιώθουμε και λίγη ευ-
γνωμοσύνη για τα απλά και δεδομένα αλλά πολύ
σημαντικά που συχνά ξεχνάμε».

Προσφορά αγάπης

Ένα σακίδιο γεμάτο παιχνίδια και μπογιές
πρόσφερε η κορούλα τής Ζέτας Δούκα για τα
παιδάκια στην Ουκρανία. Η ηθοποιός και η μι-
κρή Θάλεια ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
δημιουργού της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος
Άνθρωπος» Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου
που έφυγε για την εμπόλεμη χώρα, προκειμέ-
νου να μαγειρέψει στον άμαχο πληθυσμό. «Πή-
γαμε με τη Θάλεια να βοηθήσουμε και δώσαμε
ένα μικρό σακίδιο με παιχνίδια και μπογιές που
είχε ετοιμάσει. Τι ευτυχία η αλληλεγγύη. Τι υπέ-
ροχο πράγμα η προσφορά!».

Με μια τρυφερή φωτογραφία από
το μαιευτήριο, η Μαρίνα Ασλάνο-
γλου ευχήθηκε χρόνια πολλά
στον μοναχογιό της για τα γενέ-
θλιά του. Ο νεαρός Κωνσταντίνος
έγινε 4 χρόνων και η γλυκιά ηθο-
ποιός έγραψε συγκινημένη:
«Ήρθες στη ζωή μας και μας
πλημμύρισες χαρά και ευτυχία!
Εύχομαι να είσαι πάντα γελα-
στός, τυχερός και χαρούμενος.
Θα είμαστε πάντα δίπλα σου. Ο
μπαμπάς και η μαμά!».

Ευτυχισμένη
μαμά

Η
Δανάη Μπάρκα ανεβαίνει στη σκηνή του «Μικρού Παλλάς» για
έξι μόλις παραστάσεις, με το έργο «Ουρανία». Ο επιτυχημένος
μονόλογος επανέρχεται με πρωταγωνίστρια και πάλι την οικοδέ-

σποινα του Mega και προγραμματισμένη πρεμιέρα τη Δευτέρα 4 Απριλί-
ου. Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος με τρυφερότητα και χιούμορ καταγράφει
την ψυχοσύνθεση μιας νέας γυναίκας εγκλωβισμένης σε ένα παιδικό
δωμάτιο και ο Γιώργος Σουλεϊμάν προσεγγίζει με ευαισθησία τις πιο
κρυφές πτυχές μιας αιχμηρής προσωπικότητας. Το τραγούδι «Μέχρι
Θανάτου» έγραψε ειδικά για την παράσταση ο Θέμης Καραμουρατίδης,
ενώ στον ρόλο της μητέρας ακούγεται η φωνή της Μαρίας Καβογιάννη.
Η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου ανακοίνωσε τα καλά στα προσωπικά
της social media, περιγράφοντας την ηρωίδα που θα υποδυθεί: «Η Ου-
ρανία είναι φίλη σου, αλλά μάλλον δεν το ξέρεις. Υπάρχει σοβαρή πιθα-
νότητα να ανήκεις στους 240 φίλους της στο Facebook».

ΜΜε κορονοϊό, πάλι
Για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες, ο Νίκος Μουτσινάς
διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό. Την αποκάλυψη έκανε ο
ίδιος μέσω Instagram, αναφέροντας πως η εκπομπή του θα
παίζει επανάληψη: «Καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Παιδιά,
ακούστε να δείτε τι γίνεται. Κόλλησα! Ούτε ξέρω από πού, αλλά,
παρ’ όλα αυτά, κόλλησα. Δεν θα μπορέσει να γίνει η εκπομπή.
Στείλτε τα περαστικά σας!».

Στο Παρίσι για ολιγοήμερες διακοπές βρί-
σκεται ο Δημήτρης Μακρυνιώτης. Ο γνωστός
pastry chef, με το που πάτησε το πόδι του στη
γαλλική πρωτεύουσα, έτρεξε στο διάσημο
ζαχαροπλαστείο του βραβευμένου Γάλλου
συναδέλφου του Cedric Grolet για να δοκι-
μάσει τις γκουρμέ δημιουργίες του. «Άραγε
πόσα γλυκά μπορώ να φάω σε τέσσερις μέ-
ρες;», αναρωτήθηκε ενθουσιασμένος από
την έκρηξη γεύσης στον ουρανίσκο του. 
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Επιστρέφει η «Ουρανία»

Ο γλυκατζής



Ο
άνθρωπος έχει την τάση να κάνει
πράγματα και να ενδίδει σε γευστι-
κούς πειρασμούς ενώ κατά βάθος
ξέρει ότι αυτό που κάνει δεν είναι

σωστό για την υγεία του. Οι συμπεριφορές
υγείας είναι ένα πολύ παράξενο φαινόμενο.
Παρότι όλοι ξέρουμε τι μας κάνει καλό, δεν το
ακολουθούμε και τα αποτελέσματα στην
υγεία είναι γνωστά. Όσον αφορά τη διατροφή
και το βάρος, τα πράγματα περιπλέκονται,
γιατί ο σύγχρονος τρόπος ζωής και το άγχος
οδηγούν στην υπερκατανάλωση φαγητού και
στη μειωμένη φυσική δραστηριότητα. 

Ο διατροφικός αυτοέλεγχος είναι απαραίτη-
τος, αλλά οι «εχθροί» του είναι πολλοί, με ισχυ-
ρότερους το επεξεργασμένο φαγητό και το άγ-
χος. «Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αντισταθούμε
στα επεξεργασμένα τρόφιμα; Ο λόγος είναι ότι η
ζάχαρη, το αλάτι και τα λιπαρά που περιέχουν τα
τρόφιμα αυτά προκαλούν υπερδιέγερση του
κέντρου ανταμοιβής στον εγκέφαλό μας, κυ-
ρίως μέσω της έκκρισης ντοπαμίνης, και ο αρ-
χαίος εγκέφαλός μας δεν μπορεί να διαχειριστεί
αυτά τα ισχυρά σήματα. Έτσι, κανείς δεν μπορεί
να φάει μόνο ένα!», αναφέρει ο κλινικός διαιτο-
λόγος-διατροφολόγος Νίκος Καφετζόπουλος
και τονίζει: «Επόμενος αντίπαλος είναι το άγχος.
Το χρόνιο άγχος είναι δυσάρεστο. Είναι ικανό να
οδηγήσει ακόμα και σε κατάθλιψη. Τι κάνουμε,

λοιπόν; Καταναλώνουμε τα εθιστικά τρόφιμα
της βιομηχανίας τροφίμων, τα οποία απελευθε-
ρώνουν ντοπαμίνη, προκαλούν ευχαρίστηση και
έτσι προσπαθούμε να θεραπευτούμε από τα αρ-
νητικά μας συναισθήματα. Και ξαφνικά βρισκό-
μαστε περικυκλωμένοι από ερεθίσματα τα
οποία μας φαίνονται ανίκητα.

Υπάρχει λύση, όμως, και αυτή δεν είναι άλλη
από τη γνώση και την προετοιμασία. Το πρώτο
βασικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι
πώς διαχειρίζεται ο εγκέφαλός μας όλα αυτά
τα ερεθίσματα, να τον βοηθήσετε και να τον
εκπαιδεύσετε. Γιατί είπαμε, ο εγκέφαλός μας
είναι αρχαίος, με αρχέγονα ένστικτα, που σε
καταστάσεις έντονες ενεργοποιούνται. Ποτέ
στην ιστορία ο άνθρωπος δεν είχε χρόνιο άγ-
χος, τόσο χαμηλή δραστηριότητα και τόσες
γεύσεις γύρω του», τονίζει με νόημα ο κ. Κα-
φετζόπουλος.
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Επιμέλεια:
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Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

O σύγχρονος τρόπος ζωής 
και το άγχος οδηγούν στην
υπερκατανάλωση φαγητού και στη
μειωμένη φυσική δραστηριότητα

Υιοθέτησε  τον αυτοέλεγχο
Όλα αυτά κάνουν τον έλεγχο των παρορμήσεων
μια πολύ δύσκολη αποστολή. Αξίζει, όμως, να
μπείτε στη διαδικασία να ελέγξετε τις παρορμή-
σεις σας, γιατί φαίνεται ότι ο αυτοέλεγχος δεν
βοηθάει μόνο στον έλεγχο του βάρους, αλλά και
σε άλλες σκοπιές της ζωής. Όσοι τον έχουν κα-
τακτήσει, ζουν περισσότερα χρόνια, είναι πιο
ευτυχισμένοι και πιο υγιείς. Τα ευχάριστα νέα
είναι ότι αυτή η ικανότητα βελτιώνεται. Ο ειδι-
κός μάς αναφέρει τους τρόπους. Μια προσπά-
θεια για υγιεινή διατροφή και απώλεια βάρους
ξεκινά από τον ύπνο. Ο ανεπαρκής ύπνος αυξά-
νει την παραγωγή της κορτιζόλης και της γκρε-
λίνης, και αυτές οι δυο ορμόνες αυξάνουν την
όρεξή σας και την αποθήκευση του λίπους.
Όταν εκκριθούν οι ορμόνες αυτές, κάθε αυτοέ-
λεγχος εξουδετερώνεται. 
Η πιο απλή συμβουλή είναι να έχετε ένα σπίτι
φιλικό στην προσπάθειά σας. Πολλές φορές
μπορεί να σκεφτείτε ότι θα αγοράσετε ένα γλυ-
κό για τους άλλους ή για τους καλεσμένους και
εσείς θα αντισταθείτε, αλλά η αλήθεια είναι ότι
τελικά θα υποκύψετε. Και αυτό είναι φυσιολο-
γικό. Όταν έχουμε οπτική επαφή με τον πειρα-
σμό, η νευροεπιστήμη έχει δείξει ότι ενεργο-
ποιούνται περιοχές του εγκεφάλου που υπερ-
τερούν του αυτοελέγχου.

Νίκος Καφετζόπουλος, κλινικός
διαιτολόγος-διατροφολόγος 

Αντισταθείτε στους πειρασμούς



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)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου θα υπάρ-
ξουν κάποιες σκέψεις, που θα σας προκαλέ-
σουν εκνευρισμό και σύγχυση. Μην αφήνετε
τους άλλους να υποκινούν καταστάσεις που θα
σας εκθέσουν στον επαγγελματικό σας χώρο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, οι δυσκολίες των προ-
ηγούμενων ημερών μάλλον έχουν εκτονωθεί
και θα πρέπει να πάρετε κάποιες ανάσες, για να
συνεχίσετε το καθημερινό σας πρόγραμμα. Κα-
λό είναι επίσης σήμερα να μην ακούτε φιλικά
σας πρόσωπα, που δεν μπορούν να αντιλη-
φθούν τη δική σας ψυχολογία.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου θα υπάρ-
ξουν εξελίξεις σε προσωπικό και επαγγελμα-
τικό τομέα. Ίσως, μάλιστα, να φροντίσετε ένα
οικογενειακό θέμα, που αφορά τις σχέσεις
σας με τους γονείς σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα έχετε αρκετά φορτωμένο πρό-
γραμμα, κάτι που θα σας κάνει αρκετά απρό-
σεκτους σε καθετί που θα χρειαστεί την κα-
θαρή σκέψη σας, για να πάρετε αποφάσεις.
Είναι μια μέρα που θα πρέπει να αποφύγετε
τα κουτσομπολιά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Πολύ έντονη η Τετάρτη για εσάς, κυρίως σε
οικονομικά θέματα, όπου θα πρέπει να βάλε-
τε σε σειρά αρκετές από τις υποχρεώσεις
σας. Είναι μια μέρα που η κρίση σας δεν θα εί-
ναι σωστή και για αυτό μην αφήσετε κατα-
στάσεις από το παρελθόν να επηρεάσουν τις
τωρινές σας σχέσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο δεν εί-
ναι ιδιαίτερα βοηθητική, εφόσον δεν σας
αφήνει να δείτε τα πράγματα γύρω σας με
ηρεμία και αναλυτική ματιά, όπως το συνηθί-
ζετε τις περισσότερες φορές. Έτσι, αφήστε
για λίγο τα σημαντικά και χαλαρώστε, μέρα
είναι και θα περάσει.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια περίεργη ψυχολογία σήμερα θα σας
αναγκάσει να απομακρυνθείτε από τοξικές
συμπεριφορές, όταν μάλιστα προέρχονται
από το στενό σας περιβάλλον. Είναι μια
χρονική στιγμή που θα πρέπει να απομα-
κρυνθείτε από λόγια που θα σας εκθέσουν
αργότερα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, η μέρα
σας θα έχει έναν συναισθηματικό χαρακτή-
ρα, όπου πολλά λόγια θα ειπωθούν, για να
δείξετε τα συναισθήματά σας σε κάποιο
πρόσωπο, αλλά μπορεί αυτό να συμβεί σε
εσάς, δηλαδή να σας γεμίσουν οι άλλοι με
πλούσια συναισθήματα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Επαγγελματικές οι βλέψεις σας σήμερα, αλ-
λά τα εμπόδια δεν θα λείψουν, όταν μάλιστα
θα έχετε κάποιες συζητήσεις με πρόσωπα
καθοριστικά για μια εργασιακή σας υπόθεση.
Αυτές τις μέρες μην πάρετε οριστικές απο-
φάσεις, γιατί τίποτα δεν θα ολοκληρωθεί.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αν και δεν υπάρχουν αρνητικές όψεις σήμε-
ρα προς το δικό σας ζώδιο, καλό είναι να
αποφύγετε μετακινήσεις χωρίς ιδιαίτερο
λόγο, όπως επίσης και την υπογραφή συμ-
βολαίων ή άλλων εγγράφων.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ίσως να μην είστε στα καλύτερά σας αυτή την
περίοδο, αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
Αν δεχτείτε απόρριψη από κάποιο πρόσωπο,
σκεφτείτε ότι ήρθε η στιγμή να απομακρυν-
θείτε από εκείνο, κλείνοντας τον καρμικό
σας κύκλο. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Εσείς που έχετε γεννηθεί το πρώτο δε-
καήμερο, είστε αρκετά ευάλωτοι σήμερα
στα λόγια των άλλων. Απομακρυνθείτε
από πρόσωπα που σας προκαλούν ανα-
στάτωση και σκεφτείτε πολύ καλά πριν
πάρετε μια απόφαση, που θα σας φέρει
δυσάρεστα συναισθήματα.
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Η Σελήνη περνά στο ζώδιο της Παρθένου στις 6.30
πμ ώρα Ελλάδος, οπότε οι ενέργειες αλλάζουν και
οι βλέψεις μας γίνονται πιο πρακτικές και τείνουν
στην ανησυχία. Βέβαια, ο πλανήτης κυρίαρχος

της Παρθένου βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου η σκέψη
είναι θολή και μπερδεμένη, οπότε, όσο και ο Ερμής θα
βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων, θα γίνονται λάθη, θα
λέγονται ψέματα και η κακή κρίση θα έχει την τιμητική
της. Τα ζώδια που επηρεάζονται σήμερα περισσότερο είναι
εκείνα του Μεταβλητού Σταυρού, του πρώτου δεκαημέρου. 



Δ
ύο εικόνες με διαφορά ενός 24ώρου
και πολλαπλά μηνύματα προς πολλές
κατευθύνσεις. Το γεύμα Μητσοτάκη -

Ερντογάν με θέα τον Βόσπορο και το βαρύ τελε-
τουργικό της επίσκεψης του Γερμανού καγκε-
λαρίου στην έδρα του Τούρκου προέδρου.

Και οι δύο ηγέτες που ταξίδεψαν στην Τουρ-
κία εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία δεν έχουν καμία αυταπάτη για τη στρατηγική
του προέδρου Ερντογάν, η οποία άλλωστε απο-
τυπώθηκε για μια ακόμη φορά με μεγάλη σα-
φήνεια στις κοινές δηλώσεις με τον Όλαφ
Σολτς. Είναι ενδεικτικό ότι ο Τούρκος πρόεδρος
απέφυγε να απαντήσει ευθέως ακόμη και στη
σαφή ερώτηση Γερμανίδας δημοσιογράφου του
BBC αν θα προχωρήσει στην αγορά και νέων
ρωσικών πυραύλων S-400. Όπως επίσης από
κανέναν δεν ξέφυγε το ανέκφραστο βλέμμα του
κ. Ερντογάν όταν ο Γερμανός καγκελάριος κα-
τακεραύνωνε τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πού-
τιν για τον όλεθρο στην Ουκρανία.

O Ερντογάν δεν προτίθεται σε καμία περίπτω-
ση να διαταράξει τις ανταγωνιστικές, πλην ου-
σιαστικές σχέσεις της Άγκυρας με τη Ρωσία, οι
οποίες είναι σύνθετες και με βαθιές ρίζες. Άλ-
λωστε και οι δύο χώρες, η καθεμία με τον δικό
της τρόπο, αξιοποίησαν το γεωπολιτικό κενό
που δημιούργησαν το υποτονικό ενδιαφέρον
των ΗΠΑ και η έλλειψη ομοθυμίας, συνοχής και
αποφασιστικότητας της ΕΕ για να εδραιώσουν
την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή της
Μέσης Ανατολής. Ταυτοχρόνως και οι δύο ηγέ-
τες έχουν την ίδια «αλλεργία» στη διεθνή τάξη

και τους κανόνες δικαίου, τους οποίους και κα-
ταστρατηγούν με κάθε ευκαιρία.

Ο Ερντογάν γνώριζε πολύ καλά ότι με την
αγορά των S-400 από τη Ρωσία θα επερχόταν
ένα ρήγμα στο ΝΑΤΟ, στο οποίο η Τουρκία είναι
μέλος. Και σήμερα είναι ορατό διά γυμνού
οφθαλμού ότι εκτιμά πως στο τέλος της μέρας η
ψυχροπολεμική αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ρωσίας
θα τον διευκολύνει στην εξομάλυνση των σχέ-
σεων Άγκυρας - Ουάσιγκτον, καθώς με φόντο
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα ανακτήσει
εκ των πραγμάτων τον ρόλο της προωθημένης
εμπροσθοφυλακής του ΝΑΤΟ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς και ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός Μητσοτάκης μετέβησαν
στην Τουρκία με απόλυτη γνώση των τακτικι-
σμών αλλά και της στρατηγικής του Ερντογάν. Η
Ελλάδα και η Γερμανία είναι στην ίδια ευρωπαϊ-
κή όχθη, με διαφορετικά ωστόσο συμφέροντα
έναντι της Τουρκίας. Όμως, η δημόσια προτρο-
πή του καγκελάριου Σολτς να συνεχίσει η Τουρ-
κία σε αυτήν τη θετική πορεία που ξεκίνησε με
τις συναντήσεις του Ερντογάν με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ισραηλινό
πρόεδρο έχει αυταπόδεικτη αξία σε αυτή την
ταραγμένη συγκυρία.

Και ακόμη μεγαλύτερη αξία είχε η στάση του
Γερμανού καγκελαρίου στις πιέσεις του Τούρκου
προέδρου για άρση του εμπάργκο στα οπλικά συ-
στήματα που έχει εφαρμόσει το Βερολίνο έναντι
της Άγκυρας. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σολτς δεν
άφησε κανένα περιθώριο αλλαγής στάσης ή έστω
μιας πολιτικής βούλησης για κάτι τέτοιο.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την πολυ-
πλοκότητα, τις νέες γεωστρατηγικές ισορρο-
πίες που διαμορφώνονται από τη μέρα της ρω-
σικής εισβολής και τους λεπτούς χειρισμούς
που απαιτούνται.

Η Ελλάδα μέσα σε αυτή την παγκόσμια καται-
γίδα έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι αν μειωθεί η
ένταση στο πεδίο των Ελληνοτουρκικών, το
όφελος που θα προκύψει δεν θα είναι μόνο δι-
μερούς ενδιαφέροντος, αλλά θα αφορά ολό-
κληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει επιτύχει να
είναι μια υπολογίσιμη φωνή ανάμεσα στους
27 της ΕΕ, πιθανότατα πιο δυνατή από αυτήν
που αναλογεί σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλά-
δα, ορθώς επιμένει στην ανάγκη να παραμεί-
νουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την
Τουρκία.

Το μπαλάκι παραμένει στα χέρια του Ερντο-
γάν. Αν όσα είπε δημοσίως δεν συνοδευτούν
από ανάλογη συμπεριφορά «στο πεδίο», τότε
μόνο μπορεί να υπάρξουν εμβάθυνση των οικο-
νομικών επαφών και αύξηση των συναλλαγών,
κάτι που θα συμβάλει στη σταδιακή εμπέδωση
ενός θετικού κλίματος.

Η σταδιακή αντικατάσταση της ακραία επιθε-
τικής ρητορικής της Άγκυρας από κινήσεις λο-
γικής σε πεδία όπως η διαχείριση του Μετανα-
στευτικού - Προσφυγικού και η δημιουργία αν-
θρωπιστικών διαδρόμων στην Ουκρανία θα πε-
ριβάλει με ρεαλισμό το κλίμα προσδοκιών που
εύλογα καλλιεργήθηκε μετά τη συνάντηση Μη-
τσοτάκη - Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Σολτς, Μητσοτάκης, Ερντογάν:
Ανακατατάξεις και προκλήσεις

Και οι δύο ηγέτες
που ταξίδεψαν

στην Τουρκία εν
μέσω της ρωσικής

εισβολής 
στην Ουκρανία

δεν έχουν καμία
αυταπάτη για 

τη στρατηγική 
του Τούρκου

προέδρου 

TETAΡΤΗ 16 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL #ELLI32


