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Γ
ια κάποιον που δεν έχει βρεθεί στις πόλεις
της Νότιας Ουκρανίας και της Κριμαίας, στην
Οδησσό και τη Μαριούπολη, τη Μελιτόπολη,
τη Συμφερούπολη και τη Σεβαστούπολη, εί-

ναι ίσως δύσκολο να κατανοήσει την «ελληνικότητα»
αυτών των πόλεων που σήμερα βρίσκονται στη δίνη
του χάους. Μεγάλα εμπορικά κέντρα του 17ου και του
18ου αιώνα, προσέφεραν την ευκαιρία μιας νέας πα-
τρίδας και μιας νέας ζωής σε χιλιάδες ανήσυχους και
ανυπότακτους Έλληνες, που δεν μπορούσαν να υπο-
μείνουν τη ζωή με τον τουρκικό ζυγό στον τράχηλο.
Εκεί έζησαν, δημιούργησαν και πολλοί από αυτούς
μεγαλούργησαν, προσφέροντας παράλληλα πολύτι-
μες υπηρεσίες στην υπόδουλη χώρα στην προσπάθεια
να βρει τον δρόμο για την ανεξαρτησία της. Μεγάλοι
ευεργέτες, δωρητές του έθνους, οι ιδρυτές της Φιλι-

κής Εταιρείας εκεί βρήκαν το εύφορο έδαφος για να
ανθίσουν τον σπόρο της ελευθερίας. 

Και μια μαγική κλωστή, που διατρέχει τον χρόνο
από τα τότε μέχρι σήμερα, κρατά ζωντανό τον ελληνι-
σμό της περιοχής, με τους χιλιάδες ομογενείς, με τους
συνδετικούς κρίκους της Ιστορίας, του Πολιτισμού,
της Τέχνης, με οδούς, μνημεία, πολιτιστικά κέντρα και
εκδηλώσεις μνήμης της ελληνικότητάς τους. 

Στην Οδησσό λειτούργησε το πρώτο παράρτημα του
Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού το 1994. Υπό την αι-
γίδα του ιδρύθηκε και το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας,
το οποίο τα τελευταία χρόνια στεγάζεται στην οικία του
Φιλικού Γρηγόρη Μαρασλή, εμπόρου και πατέρα του
μεγάλου εθνικού ευεργέτη επίσης Γρηγορίου Μαρασ-
λή στην οδό Κρίσνι Πρεούλοκ. Σε αυτό το κτίριο, σύμ-
φωνα με τις ιστορικές πηγές, συνεδρίασαν τα μέλη της

Φιλικής Εταιρείας. Ανατρέχοντας στα εκθέματα του
μουσείου, ο επισκέπτης επιστρέφει σε εκείνη την
εποχή, όπου ο πόθος για ανάκτηση της εθνικής ανε-
ξαρτησίας κυρίευε τις ψυχές των Ελλήνων σε όλα τα
πλάτη και τα μήκη της Γης. Η αναπαράσταση της συνε-
δρίασης της Φιλικής με τον Ξάνθο, τον Τσακάλωφ και
τον Σκουφά συγκινεί.

Η Οδησσός, μετά τη Μαριούπολη, βρίσκεται πλέον
στο επίκεντρο της ρωσικής επίθεσης σύμφωνα με τις
ουκρανικές Αρχές, που θεωρούν ότι θα πραγματοποι-
ηθεί μέσω και απόβασης, την ώρα που ολοκληρώνεται η
αμυντική θωράκισή της. Εκεί, στο ίδιο λιμάνι, από όπου
έφευγαν τα ελληνόκτητα εμπορικά πλοία για να μετα-
φέρουν στους εξεγερμένους οπλισμό, χρήματα και τρό-
φιμα, δίπλα στις περίφημες σκάλες του Ποτέμκιν, θα
αποβιβαστούν ρωσικά τεθωρακισμένα.
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Μ
ε στόχο να απλώσει ισχυρό δίχτυ
ασφαλείας γύρω από τους αδύ-
ναμους και τη μεσαία τάξη, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε

το περίγραμμα των κυβερνητικών παρεμβά-
σεων σε τρία επίπεδα: την επιδότηση του ηλε-
κτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου,
την επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαί-
ου κίνησης αλλά και ένα εφάπαξ οικονομικό
βοήθημα για τους πλέον ευάλωτους. 

Ο πρωθυπουργός επικαιροποίησε την
υπόσχεσή του «να βρίσκεται πάντα δίπλα
στον πολίτη», προαναγγέλλοντας «μελετημέ-
νες παρεμβάσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ», που,
όπως είπε, «θα ανακουφίσουν 3,2 εκατομμύ-
ρια ευάλωτους πολίτες». Επιχειρώντας να
περιγράψει την εμβέλεια των δρομολογού-
μενων κυβερνητικών παρεμβάσεων ο κ. Μη-
τσοτάκης επεσήμανε πως «οι ρυθμίσεις αφο-
ρούν όλα τα μέτωπα της ακρίβειας: την τόνω-
ση του εισοδήματος με ένα έκτακτο επίδομα
στους χαμηλά αμειβόμενους και τους χαμη-
λοσυνταξιούχους. Τη στήριξη των οικογενει-
ών με παιδιά, που έχουν σήμερα και τα πε-
ρισσότερα έξοδα. Τη γενναία επιδότηση των
λογαριασμών ρεύματος. Αλλά και τη μερική
απορρόφηση των αυξήσεων στα καύσιμα με
την κάλυψη 180 λίτρων για την κίνηση των
οχημάτων. Ενώ συνδυάζονται με ειδικές μέ-
ριμνες για τους αγρότες και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν χτυπηθεί ιδιαί-
τερα από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα».

Επιδότηση ρεύματος
Ειδικότερα και, σύμφωνα με τις διαθέσι-

μες πληροφορίες, για τον μήνα Απρίλιο η
γενναία επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος
διαμορφώνεται στα 72 ευρώ για το οικιακό τι-
μολόγιο από τα 39, που ήταν τον προηγούμε-
νο μήνα, στα 87 από τα 51 για το κοινωνικό τι-
μολόγιο και στα 130 από 65 για τις επιχειρή-
σεις. Επιπλέον, η έκτακτη οικονομική ενίσχυ-
ση, ήτοι η λεγόμενη «επιταγή ακρίβειας»,
όπως τη χαρακτήρισε προσφάτως ο πρωθυ-
πουργός, θα προσεγγίσει τα 300 ευρώ για
ανέργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξι-
ούχους και εν γένει τους δικαιούχους του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Σε ό,τι
αφορά την επιδότηση της βενζίνης, ο κ. Μη-
τσοτάκης γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση
θα καλύψει 180 λίτρα για την κίνηση των οχη-
μάτων, με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές να
εξηγούν πως η κυβέρνηση θα δώσει χρήματα
για να καλύψει μέρος της αύξησης σε αυτό
τον αριθμό των λίτρων. 

Ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά

ότι «νιώθει τις δυσκολίες γύρω μας», επιμέ-
νοντας ότι «ο δρόμος μας είναι ανηφορικός,
αλλά έχουμε τη σωστή πυξίδα για να φτάσου-
με στον προορισμό μας». Ο κ. Μητσοτάκης
διεμήνυσε ότι «είναι ώρα η πολιτική να θέσει
τους κανόνες στις αγορές», τονίζοντας ότι οι
δρομολογούμενες ρυθμίσεις υπηρετούν δύο
αρχές, ήτοι είναι στοχευμένες και όχι οριζόν-
τιες, δίνοντας ειδικότερη έμφαση στη στήρι-
ξη των πιο αδυνάμων, ενώ είναι ευθυγραμμι-
σμένες με τη συνετή δημοσιονομική πολιτική
που έχουμε χαράξει. Ο πρωθυπουργός ση-
μείωσε πως «οι εποχές που έρχονται είναι
αχαρτογράφητες» και, όπως είπε, «δεν πρό-
κειται για να φανώ προσωρινά ευχάριστος να

υπονομεύσω την αναπτυξιακή πορεία του τό-
που». Αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς
στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Μη-
τσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «ακούω
από τώρα τις κραυγές της αντιπολίτευσης για
“ψίχουλα” και “κοινωνική αναλγησία”», ση-
μειώνοντας ότι «πρώτος εγώ θα αποφάσιζα
μεγαλύτερο πακέτο στήριξης αν ήμουν σί-
γουρος ότι δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη δημο-
σιονομική σταθερότητα».

Τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε
πως ως Ελλάδα και Ευρώπη «διεκδικούμε την
ενεργειακή μας αυτάρκεια», κάνοντας λόγο για
επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές ξεπερνών-
τας κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο, ανάπτυξη

ηλεκτρικών διασυνδέσεων με κράτη όπως η
Αίγυπτος αλλά και αξιοποίηση των εθνικών
κοιτασμάτων φυσικού αερίου με οικονομικό
ενδιαφέρον, για τα οποία επέμεινε πως σύντο-
μα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Ανάσα 1,1 δισ. ευρώ
σε 3,2 εκατ. πολίτες!

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Παρεμβάσεις της
κυβέρνησης Μητσοτάκη 
σε τρία επίπεδα για 
την καταπολέμηση 
της ακρίβειας

Σήμερα η εξειδίκευση από τέσσερις υπουργούς
Το συνδυαστικό πακέτο εξειδικεύουν σήμερα οι συναρμόδιοι

υπουργοί της κυβέρνησης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τους
υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γιώργο Γεωργαντά, καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονο-
μικών Θόδωρο Σκυλακάκη, ενώ συντονιστής θα είναι ο υφυπουρ-
γός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου.

Τα μέτρα αφορούν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρι-
κής ενέργειας νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τον Απρίλιο και
την παροχή έκπτωσης στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, που
θα χρηματοδοτηθεί από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα του προ-
ϋπολογισμού κατά το α’ δίμηνο του έτους. Η επιδότηση στο ρεύμα
θα είναι υψηλότερη κατά 40% σε σχέση με τον Μάρτιο και θα ανέλ-
θει στα 55 ευρώ επί του συνολικού λογαριασμού του Απριλίου για

κατανάλωση έως 300 κιλοβατώρες και μόνο για τις κύριες κατοι-
κίες. Για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες το ύψος της επιδότησης
θα είναι ακόμη υψηλότερο, με τις τελευταίες πληροφορίες να την
ανεβάζουν στα 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Από την άλλη, γρίφο
αποτελεί η επιδότηση στα νοικοκυριά για τη χρήση του φυσικού
αερίου, ενώ για τις επιχειρήσεις αναμένεται να καλυφθεί τουλάχι-
στον το 50% της μηνιαίας κατανάλωσης ή έως και το 80%.

Ως προς την επιδότηση για τα καύσιμα κίνησης, η χθεσινή εξαγ-
γελία του πρωθυπουργού για κάλυψη μέχρι 180 λίτρα για τους
προσεχείς μήνες (60 λίτρα μηνιαίως) σημαίνει ότι για ένα αυτοκί-
νητο 1.400 κυβικών μέτρων αφορά ένα γέμισμα και... κάτι ψιλά, το
οποίο μπορεί να καλύψει απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων μη-
νιαίως. Το μέτρο θα αφορά επαγγελματίες οδηγούς και κατόχους
ΙΧ με εισόδημα έως 30.000 ευρώ για τον έγγαμο με παιδιά, ενώ θα
υπάρξει και περιουσιακό κριτήριο. Λ. ΓΕΩ.



Ο
νέος ΕΝΦΙΑ φέρνει χαμηλότε-
ρο φόρο για 8 στους 10 ιδιοκτή-
τες συγκριτικά με πέρυσι, παρά
την αύξηση των αντικειμενι-

κών αξιών, ενώ περίπου το 14% των ιδιο-
κτητών θα πληρώσει τα ίδια. Συγκεκριμέ-
να, περίπου 5 εκατ. φορολογούμενοι θα
έχουν μείωση φόρου έως και 80%, με τα
μεγαλύτερα οφέλη να αποκομίζουν όσοι
έχουν συνολική αξία ακίνητης περιουσίας
έως 300.000 ευρώ και το κάθε ακίνητο
δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ λόγω της
κατάργησης του συμπληρωτικού φόρου
και της απαλλαγής από κάθε πρόσθετο
φόρο. Επιβαρύνσεις θα υπάρξουν για 6
στους 100 ιδιοκτήτες, οι οποίοι είδαν και
μεγάλη αύξηση στην περιουσία τους λόγω
της ενεργοποίησης των νέων αντικειμενι-
κών αξιών.

Η νέα φορολογική κλίμακα ενσωματώ-
νει ουσιαστικές μειώσεις συντελεστών για
τους έχοντες ακίνητη περιουσία με τιμή
ζώνης από 551 ευρώ έως 4.000 ευρώ. Η
νέα κλίμακα έχει εννέα φορολογικές ζώ-
νες που κυμαίνονται από 2 έως 16,2 ευρώ
ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι δώδεκα
ζωνών από 2 έως 13 ευρώ της προηγού-
μενης κλίμακας.

Στο πρώτο κλιμάκιο από 0 έως 750 ευ-
ρώ (προηγουμένως ήταν δυο κλιμάκια) ο
συντελεστής διαμορφώνεται στα 2 ευρώ
(2-2,8 ευρώ), ενώ στο κλιμάκιο από 4.001
έως 4.500 ευρώ παραμένει αμετάβλητος
στα 11,1 ευρώ. Για τιμή ζώνης πάνω από
5.001 ευρώ ο συντελεστής φόρου αυξάνε-
ται από τα 13 στα 16,2 ευρώ.

Δέκα παραδείγματα
• Διαμέρισμα στην Πετρούπολη, 1ου

ορόφου, 220 τμ, εικοσαετίας, με τιμή ζώ-
νης 1.150 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο
279,92 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξή-
θηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που ανα-
λογεί είναι 198,45 ευρώ, μειωμένος κατά
29,05%.

• Διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, 1ου ορό-
φου, 100 τμ, εικοσαετίας, με τιμή ζώνης
1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 310,80
ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε
1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί εί-
ναι 235,20 ευρώ, μειωμένος κατά 24,32%.

• Διαμέρισμα στο Λαύριο, 1ου ορόφου,
110 τμ, εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100
ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 341,88 ευ-
ρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα
1.300 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί εί-

ναι 258,72 ευρώ, μειωμένος κατά 24,32%.
• Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή,

1ου ορόφου, 300 τμ, εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης 1.250 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φό-
ρο 1.217,40 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης
αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που
αναλογεί είναι 1.027 ευρώ, μειωμένος
κατά 15,64%.

• Διαμέρισμα στη Σαντορίνη, 1ου ορό-
φου, 100 τμ, εικοσαετίας, με τιμή ζώνης
4.950 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.744
ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα
5.050 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί εί-
ναι 1.991,75 ευρώ, αυξημένος κατά 14,21%.

• Διαμέρισμα στη Μύκονο, 1ου ορόφου,
250 τμ, εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 4.900
ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 10.206 ευ-
ρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορ-
φώνεται στα 5.900 ευρώ, θα πληρώσει
φόρο 11.891,24 ευρώ, αυξημένο κατά
16,51%.

• Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια,
1ου ορόφου, 120 τμ, εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο
372,96 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξή-
θηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που ανα-
λογεί είναι 282,24 ευρώ. Ενώ η αξία του
ακινήτου αυξήθηκε κατά 25%, ο φόρος
μειώθηκε κατά 24,32%.

• Διαμέρισμα στην Ξάνθη, 1ου ορόφου,
100 τμ, εικοσαετίας, με τιμή ζώνης αμετά-
βλητη στα 750 ευρώ, πλήρωσε το 2021
φόρο 220,50 ευρώ, ενώ το 2022 θα πλη-
ρώσει φόρο 147 ευρώ, δηλαδή μειωμένο
κατά 33,33%.

• Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της
οδού Νέας Εγνατίας, 1ου ορόφου, 150 τμ,
εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ,
πλήρωσε το 2021 φόρο 466,20 ευρώ. Το
2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνε-
ται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο
352,80 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακι-

νήτου αυξάνεται κατά 22,73%, ο φόρος
μειώνεται κατά 25%.

• Διαμέρισμα στον Πλατύ Γιαλό της Μυ-
κόνου, 1ου ορόφου, 200 τμ, εικοσαετίας,
με τιμή ζώνης 2.500 ευρώ, πλήρωσε το
2021 φόρο 1.828 ευρώ. Το 2022, με την τι-
μή ζώνης να διαμορφώνεται στα 3.250 ευ-
ρώ, ο φόρος που αναλογεί είναι 2.424 ευ-
ρώ, αυξημένος κατά 32,60%.

Για ποιους κουρεύεται 
ο ΕΝΦΙΑ έως και 80%

Χαμηλότερο φόρο 
για 8 στους 10 ιδιοκτήτες
ακινήτων συγκριτικά με
πέρυσι, παρά την αύξηση 
των αντικειμενικών

ΠΕΜΠΤΗ 17 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Υποχώρηση της χαμηλής εγκληματικότητας στο κέν-
τρο της Αθήνας προκύπτει από στοιχεία που παρουσία-
σε στη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με αυτά, το διάστημα από 1η
Σεπτεμβρίου 2021 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022 οι
κλοπές και οι διαρρήξεις μειώθηκαν κατά 27%, ενώ οι
ληστείες κατά 30%, σε σχέση με τα αντίστοιχα διαστήμα-
τα των τελευταίων δύο ετών, προ κορονοϊού. Ο κ. Θεο-
δωρικάκος αναφέρθηκε και στη συνδυαστική επιχείρη-
ση στο κέντρο της Αθήνας, λέγοντας πως συνελήφθη-
σαν για ναρκωτικά, παρεμπόριο, παράνομες μεταφορές
και άλλα αδικήματα 125 παράνομοι μετανάστες, οι οποί-

οι οδηγήθηκαν στο κέντρο της Αμυγδαλέζας και θα κρα-
τηθούν εκεί μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες τους. Μά-
λιστα, ο υπουργός προανήγγειλε ότι αντίστοιχες επιχει-
ρήσεις με τη συμμετοχή πολλών δυνάμεων της ΕΛΑΣ θα
πραγματοποιηθούν τόσο στην Κυψέλη όσο και σε άλλες
περιοχές της Αθήνας.

Ειδικά για το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης ο κ. Θεοδω-
ρικάκος είπε ότι τον Οκτώβριο ενισχύθηκε με 30 αστυ-
νομικούς, ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκαν και άλλοι τέσ-
σερις αστυνομικοί. «Θέλουμε το ισοζύγιο στο Αστυνομι-
κό Τμήμα Κυψέλης να είναι θετικό και αν αποχωρήσουν
κάποιοι θα το ενισχύσουμε περαιτέρω», τόνισε.

Σ
το στόχαστρο του Ευάγγελου Βενι-
ζέλου αλλά και αρθρογράφων που
βρίσκονται κοντά στον πρώην πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ και ανήκουν στον

ευρύτερο χώρο των εκσυγχρονιστών έχει
μπει ο Νίκος Δένδιας. Σε κάθε ευκαιρία
βάλλουν εναντίον του με στόχο να δημιουρ-
γήσουν ρήγματα στη συνεργασία του με τον
πρωθυπουργό, δίνοντας όμως παράλληλα
και την ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ να επιτεθεί
στην κυβέρνηση.

Παρά το γεγονός ότι τόσο ο πρωθυπουρ-
γός όσο και ο υπουργός Εξωτερικών με δη-
μόσιες τοποθετήσεις τους έχουν τονίσει
επανειλημμένως την άριστη μεταξύ τους
συνεργασία, εντούτοις οι ίδιοι παράγοντες
εξακολουθούν να ασκούν σκληρή κριτική
ακόμη και για ζητήματα που δεν έχουν ει-
πωθεί από την πλευρά του Νίκου Δένδια.

Είναι ενδεικτικό ότι ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, όταν ρωτή-
θηκε αν υπάρχει κρίση στις σχέσεις του
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια,
είχε απαντήσει: «Αυτές είναι ιστορίες για
αγρίους». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
υπουργός Εξωτερικών δεν είναι διατεθει-
μένος να απαντήσει και να μπει σε καμία
διαμάχη με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Fake news
Εκείνο που προκαλεί εντύπωση ακόμη

και σε έμπειρους διπλωμάτες είναι ότι ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών υιοθέτησε

σενάρια χωρίς πρώτα να τα διασταυρώσει,
όπως ότι ο Νίκος Δένδιας ζήτησε από τον
Σεργκέι Λαβρόφ να μεσολαβήσει στην
Τουρκία για την επίλυση του Κυπριακού. Ο
Ευάγγελος Βενιζέλος είχε κατηγορήσει
επίσης τον Νίκο Δένδια πως αμέσως
μετά την επίσκεψή του στη Μό-
σχα διαβεβαίωνε ότι η Ρωσία
δεν θα εισβάλει στην Ουκρα-
νία, την ώρα που η Βασιλίσσης
Σοφίας εξέδωσε οδηγία με την
οποία καλούσε τους Έλληνες
πολίτες να αναχωρήσουν άμεσα
από την Ουκρανία και να μην ταξιδέ-
ψουν προς στη χώρα αυτήν. «Ουδεμία σχέ-
ση έχει με την πραγματικότητα ο συγκεκρι-
μένος ισχυρισμός», είχε τονίσει ο Νίκος
Δένδιας όταν δέχτηκε ανάλογο ερώτημα
και υπενθύμισε πως το Κρεμλίνο είχε πει τα
ίδια στον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν στη
συνάντησή τους στη Μόσχα αλλά και στον
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι
Μπλίνκεν.

Ρωσόφιλος
Αρθρογράφοι που κινούνται στον χώρο

των εκσυγχρονιστών και έχουν παρουσιά-

σει βιβλία μαζί με τον Κώστα
Σημίτη και τον Ευάγγελο Βενιζέ-

λο έφτασαν στο σημείο να χαρακτη-
ρίσουν τον Νίκο Δένδια ρωσόφιλο. Αιτία
ήταν ότι σε εκδήλωση του Αγγλοελληνικού
Συνδέσμου με θέμα τον «Λόρδο Βύρωνα»
στον σύντομο χαιρετισμό του δεν καταδίκα-
σε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών στην το-
ποθέτησή του είχε αναφερθεί στον Έλληνα
πρόξενο που ήταν εγκλωβισμένος στη Μα-
ριούπουλη αλλά και στη συνεργασία της
Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου προ-
κειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις.

Στη Βασιλίσσης Σοφίας αναζητούν τον

λόγο που έχει μπει στο στόχαστρο των Βε-
νιζελικών ο Νίκος Δένδιας αλλά και το ποι-
οι πραγματικά βρίσκονται πίσω από τη δια-
κίνηση τέτοιων πληροφοριών, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι βρίσκονται μακριά από τη ΝΔ και
φυσικά εκτός του Μεγάρου Μαξίμου.

Ασύμμετρος 
πόλεμος κατά
του Ν. Δένδια

Γιατί ο Ευάγγελος Βενιζέλος
και η «ομάδα κρούσης» 
του χτυπούν τον υπουργό
Εξωτερικών

Κερδίζεται η μάχη με τη χαμηλή εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας

του
Σωτήρη Σταθόπουλου
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Νέα προσπάθεια να πέσουν οι
τόνοι στα Ελληνοτουρκικά αποτε-
λεί το τετ α τετ του Νίκου Παναγιω-
τόπουλου με τον Τούρκο ομόλογό
του Χουλουσί Ακάρ, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο περιθώριο της Συ-
νόδου των Υπουργών Άμυνας του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Παναγιωτόπουλος και Ακάρ
συμφώνησαν την επανεκκίνηση
των συνομιλιών στο πλαίσιο των
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης (ΜΟΕ), με την προοπτική
να μειωθούν οι εντάσεις και να
ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο
θερμού επεισοδίου ανάμεσα στις
δύο χώρες.

Οι υπουργοί υπογράμμισαν
ακόμη τη σημασία μείωσης των
εντάσεων και εμπέδωσης κλίμα-
τος ασφαλείας στην Ανατολική
Μεσόγειο βάσει των κανόνων

διεθνούς δικαίου και αρχής κα-
λής γειτονίας. Ο επόμενος γύρος
των ΜΟΕ, που είχαν «παγώσει»
εδώ και αρκετούς μήνες, πρόκει-
ται να ανακοινωθεί σύντομα,
σύμφωνα με το υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας.

Η συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε λίγα 24ωρα μετά την επί-
σκεψη του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στην Κων-
σταντινούπολη και το γεύμα με
τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν, που «έσπασε τον

πάγο» στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις έπειτα από μια μακρά
περίοδο εντάσεων. Άλλωστε, οι
δύο πλευρές έδειξαν ότι επιθυ-
μούν να ρίξουν τους τόνους και
να συνεργαστούν ώστε να βρεθεί
κοινός τόπος για την επίλυση των

διμερών διαφόρων, ενώ τόνισαν
την ανάγκη συνεργασίας στα θέ-
ματα ασφαλείας της νοτιοανατο-
λικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, στον
απόηχο της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία. 

Αλλαγή ηγεσίας 
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός

Κωνσταντίνος Φλώρος, συνο-
δευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ,
αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλού-
ση, παραβρέθηκε στην τελετή πα-
ράδοσης-παραλαβής καθηκόντων
του διοικητή 1ης Στρατιάς/EU-
ΟHQ «Αχιλλέας» από τον αντι-
στράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα στον
αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελού-
δη, η οποία έλαβε χώρα στο στρα-
τόπεδο «Στρατηγού Νικόλαου
Πλαστήρα» στη Λάρισα.

Σταύρος Ιωαννίδης

Παναγιωτόπουλος και Ακάρ «άνοιξαν» τα ΜΟΕ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Π ρο των πυλών είναι οι πρό-
ωρες εθνικές εκλογές και
στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μοιράζουν

ήδη υπουργεία και θέσεις. Οι συζητή-
σεις είναι πολλές και καθημερινές,
ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η εσωτερική
προώθηση στελεχών.

Μια τέτοια περίπτωση συμβαίνει και
στους κόλπους της Κίνησης Μελών
στον Πειραιά. Στις τελευταίες κλειστές
συνελεύσεις των υποστηρικτών της Κί-
νησης Μελών συμμετείχε και ο Νίκος
Μπίστης. Το γεγονός αυτό επέφερε αρ-
χικά αμηχανία και εν συνεχεία δυσα-
ρέσκεια και αντιδράσεις. Και αυτό γιατί
ο Νίκος Μπίστης μπορεί να προέρχεται
από το ΠΑΣΟΚ και να συμπεριλαμβάνε-
ται στην ουσία στην Προοδευτική Συμ-
μαχία για την οποία μιλά ο πρόεδρος
Τσίπρας, ωστόσο μετά την εκλογική ήτ-
τα του 2019 στρατεύτηκε ανοιχτά με την
Κίνηση των 53+ και της Ομπρέλας.

Ο Νίκος Μπίστης μάλιστα δεν αρκέ-
στηκε σε αυτό. Συμμετέχοντας στο Ορ-
γανωτικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ στις
εσωκομματικές εκλογές του 2020 για
ανάδειξη νέων Νομαρχιακών Επιτρο-
πών, μαζί με την Έφη Καλαμαρά απο-
τέλεσε το «δίδυμο του σκανδάλου» για
τους Προεδρικούς, μη αφήνοντας τις
διαδικασίες εγγραφών για τα νέα μέλη
να εξελιχθούν ως ορίζει το καταστατι-
κό του κόμματος. Σήμερα, κάνοντας

ξαφνικά στροφή 180 μοιρών, συμμετέ-
χει στις κλειστές συνεδριάσεις της Κί-
νησης Μελών, ενώ, όπως αναφέρουν
πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα μέλη αναρω-
τιούνται για ποιο λόγο εντάχθηκε με
τέτοια ευκολία. Μάλιστα, οι ίδιες πη-
γές αναφέρουν πως σε κατ’ ιδίαν συ-
ζητήσεις ζητήθηκαν εξηγήσεις από
τον επικεφαλής της Κίνησης Μελών -
βουλευτή του Πειραιά- ο οποίος δήλω-
σε ότι οι εντολές δόθηκαν από επάνω.

Κύκλοι της Προοδευτικής Συμμαχίας
φωτογραφίζουν τον πρώην υπουργό
Νίκο Παππά, ο οποίος ηγείται πανελ-
λαδικά της Κίνησης Μελών, ενώ κά-
νουν και λόγο για συμφωνίες στην
πλάτη ιστορικών μελών των Προεδρι-
κών που είχαν συγκρουστεί με τον Νί-
κο Μπίστη στο παρελθόν για τα εσω-
κομματικά του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν μάλιστα
ότι οι επόμενες συνεδριάσεις δεν θα

είναι «αναίμακτες». Μια ομάδα στελε-
χών έχει αποφασίσει να δείξει εμπρά-
κτως τη δυσαρέσκειά της απέναντι στη
συμμετοχή του Νίκου Μπίστη αποχω-
ρώντας από τη διαδικασία.

Καλό θα ήταν πάντως, όπως και να
εξελιχθούν τα γεγονότα στο Συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση να προωθεί στελέχη που έχουν δώ-
σει τη μάχη του σταυρού. Έτσι, για να
κρατούνται οι τύποι… 

Άνω κάτω
στον ΣΥΡΙΖΑ

λόγω Μπίστη
Αντιδράσεις και άγριο παρασκήνιο από την

παρουσία του στην Κίνηση Μελών στον Πειραιά



Πηγαδάκι με ενδιαφέρον «έστησε» στο εν-
τευκτήριο της Βουλής ο υπουργός Μετανά-
στευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο
οποίος από τη στιγμή που πήρε το χαρτο-
φυλάκιο έχει συνεχώς δίπλα του βουλευ-
τές της ΝΔ να τον παρακαλούν να μην εγκα-
ταστήσει δομή στις περιφέρειές τους.

Τι  έλεγε ο  Νότης με παράπονο,  λοιπόν;  Ότ ι

στην περιοχή του, τη Χίο, εκεί όπου τον έβριζαν γιατί
δεν δ ιώχνει  τους μετανάστες από το  νησί ,  εκεί

όπου δεν άφηναν την κατασκευαστική εταιρεία
να έρθει να φτιάξει την κλειστή δομή στο νησί,
τώρα τον παρακαλούν να φέρει Ουκρανούς μετα-

νάστες, διότι χρειάζονται εργατικά χέρια για τις
αγροτικές εργασίες, τα ξενοδοχεία κ.λπ. Δεν τους

πιάνεις από πουθενά τελικά... 

ΚΚάποιος χάρηκε
για τη Δούρου

Ποιο στέλεχος του πολιτικού γραφείου
της Έφης Αχτσιόγλου πανηγύριζε χθες για
την εισαγγελική πρόταση σχετικά με την
ενοχή της Ρένας Δούρου; Τελικά, αυτή η
κοπέλα δεν έχει συμπάθειες ούτε στο ίδιο
της το κόμμα... 
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Υποψήφιος αρχηγός κόμματος και στε-
νός συνεργάτης προέδρου κόμματος
βρέθηκαν δίπλα δίπλα σε εκδήλωση Εμ-
πορικού Επιμελητηρίου νησιού του Ιονί-
ου και δεν ψέλλισαν κουβέντα ο ένας
στον άλλον... Γιατί, ρε παιδιά, τι έχετε να
μοιράσετε; 

Υπέρμαχος της εκλογικής λίστας για

την Ευρωβουλή είναι ο Πάνος Τσα-

κλόγλου για να ανα-

βαθμιστεί και λίγο

η «γαλάζια» ευ-

ρωομάδα... Δεν

θα έλεγε επίσης

«όχι» σε μια τέ-

τοια πρόταση... 

KOYIZ 

Νέο πολιτικό γραφείο εγκαινίασε ο βου-
λευτής Βόρειου Τομέα Αθήνας Γιώργος
Κουμουτσάκος στο Μαρούσι. Η μάχη του
σταυρού θα είναι δυνατή στην περιφέ-
ρεια και οι συμμαχίες απαραίτητες. Για
το δεύτερο υπάρχει στενή σχέση και
διαχρονική συμμαχία του Γιώργου με
τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο…

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι 
 

Τώρα παρακαλούν τον Νότη να φέρει εργατικά χέρια στη Χίο...

Σήμερα η συνάντηση 
Μπακογιάννη με Ουκρανό πρέσβη

Σήμερα το πρωί θα
συναντηθεί στην πλα-
τεία Κοτζιά ο δήμαρ-
χος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης με τον
Ουκρανό πρέσβη στην
Αθήνα Σεργκίι Σου-
τένκο. Ο δήμαρχος, ο
οποίος χθες γιόρτασε
τα 44α γενέθλιά του με
τούρτα-έκπληξη από
τους συνεργάτες του, εξελίσσεται σε έναν δραστήριο παίκτη για το
Ουκρανικό, αφού έχει συγκεντρώσει ανθρωπιστική βοήθεια μέσω
του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και των Λεσχών Φιλίας, ενώ θα διαθέ-
σει -με διαδικασίες fast track από το δημοτικό συμβούλιο- και χώ-
ρο στέγασης για την ουκρανική κοινότητα στο κέντρο της Αθήνας. 

E
ξαλλη έμαθα ότι ήταν η φίλη
μου Σοφία Βούλτεψη με τον
υπουργό Τουρι-
σμού Βασίλη

Κικίλια, όταν τον άκουσε
να ζητάει από τον Ου-
κρανό πρέσβη να έρ-
θουν οι πρόσφυγες από
την εμπόλεμη ζώνη και να
δουλέψουν στον ξενοδο-
χειακό κλάδο όλη τη σε-
ζόν, όπου υπάρχει έλ-
λειμμα εργατών κατά
50.000 θέσεις. 

Όπως έμαθα αργότερα,
οι πρόσφυγες που έρχονται
στην Ελλάδα είναι περισσότερο γυναί-
κες με παιδιά, μορφωμένες, δικηγό-
ροι, λογίστριες, καθηγήτριες κ.ά. που
έχουν αφήσει στην Ουκρανία τους συ-
ζύγους τους να πολεμήσουν. Και με

την πρώτη ευκαιρία θέλουν να γυρί-
σουν πίσω. Δεν έχουν καμία διάθεση
να δουλέψουν σε αυτήν τη χαώδη ψυ-
χολογική κατάσταση που βρίσκονται...

Και μεταξύ μας, δικαίως ενίσταται η
Σοφία, η οποία είναι και η καθ’ ύλην
αρμόδια για το θέμα, άσχετα αν κάποι-
οι το παραβλέπουν. 

Γκρίνια της Βούλτεψη για 
τους Ουκρανούς πρόσφυγες

Τελικά δεν τη γλίτωσε και βρέθηκε

θετικός στον κορονοϊό ο Νίκος Ρωμα-

νός, διευθυντής του

Γραφείου Τύπου

της Νέας Δημο-

κρατίας, παρόλο

που πρόσεχε πο-

λύ. Περαστικά τού

ευχόμαστε. Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι 
 



ΟΟ ΣΥΡΙΖΑ και 
η κυβέρνηση μειοψηφίας
Έξω λένε ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Μέσα ξέ-

ρουν ότι με το ζόρι θα είναι δεύτερο κόμμα.

Ποιο είναι λοιπόν το νέο αφήγημα που που-

λάνε οι εκλογικοί αναλυτές της Κουμουν-

δούρου στον Αλέξη Τσίπρα; Του λένε λοιπόν

ότι έχουν μελετήσει σοβαρά το ακραίο σενά-

ριο της συγκρότησης κυβέρνησης μειοψη-

φίας. Με κυβερνητικό εταίρο το Κίνημα Αλ-

λαγής και ΚΚΕ - ΜέΡΑ25 να δίνουν ψήφο

ανοχής στη Βουλή. Προϋπόθεση πρώτη: ΣΥ-

ΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ να έχουν τουλάχιστον 120

έδρες. Προϋπόθεση δεύτερη: να συμφωνή-

σει το ΚΚΕ να δώσει ψήφο ανοχής. Προϋπό-

θεση τρίτη: να μπει στη Βουλή το ΜέΡΑ25.

Και αυτά όλα μαζί. Και με αυτά τα σενάρια θα

σώσουν τη χώρα… Ο Αλέξης, δε, τους ακούει

αποσβολωμένος.

Καθησυχαστικός εμφανί-
στηκε ο CEO της Τρά-
πεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου
για τις επιπτώσεις
από τη μικρή θυ-
γατρική που διατη-
ρεί η τράπεζα στην
Ουκρανία. Οι αναλυ-
τές ρώτησαν για την επί-
πτωση του πολέμου στην Ουκρανία, με τον CEO
της τράπεζας Χρήστο Μεγάλου να υπογραμμίζει
ότι οι άμεσες επιπτώσεις είναι μηδαμινές, κα-
θώς η έκθεση της τράπεζας προκύπτει από την
ουκρανική θυγατρική JSC Piraeus Bank ICB, με
την καθαρή αξία ενεργητικού να υπολογίζεται
σε 22 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και 10 εκατ. ευ-
ρώ από ενδοομιλική χρηματοδότηση και 10 εκατ.
ευρώ από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Μικρο-
πράγματα... αν και ο προβληματισμός εντοπίστη-
κε αλλού, στις έμμεσες επιπτώσεις στο εγχώριο
μακροοικονομικό σκηνικό από τον πληθωρισμό
που, σύμφωνα με την εκτίμηση της Τράπεζας
Πειραιώς, θα φτάσει το 2022 στο 6%-7%.

Περί Ρώσων τουριστών...

Να λέμε και καμιά αλήθεια επειδή ακούω ότι
δεν θα έρθουν Ρώσοι τουρίστες και θα επέλ-
θει καταστροφή στον τουρισμό. Εκτός από το
2013, όταν είχαν έρθει 1,5 εκατομμύριο Ρώσοι
στην Ελλάδα, τα τελευταία τρία χρόνια εγώ
δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη κίνηση... Άνθρω-
πος του τουρισμού μού έλεγε ότι «το 2019,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Έρευ-
νας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, εί-
χαν ταξιδέψει στην Ελλάδα 583.000 Ρώσοι
τουρίστες δαπανώντας 433 εκατ. ευρώ, όταν
οι συνολικές τουριστικές αφίξεις στη χώρα
μας ήταν 31,3 εκατομμύρια». Για να μην κατα-
πίνουμε αμάσητα όσα ακούγονται, το 2020 ο
αριθμός των Ρώσων ταξιδιωτών στην Ελλάδα
έφτασε με το ζόρι τις 26.000, ενώ το 2021 η
τουριστική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώ-
θηκε σε 119.500 ταξιδιώτες. Το 2020 οι Ρώσοι
ξόδεψαν 14 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την TτΕ,
ενώ το 2021 δαπάνησαν περί τα 115 εκατ. ευ-
ρώ. Συνεννοηθήκαμε;

Ιδιαίτερα ενεργός στα
social media εμφανί-
ζεται το τελευταίο
διάστημα ο σύμ-
βουλος του πρωθυ-
πουργού Αλέξης
Πατέλης. Μετά την
ανάρτησή του για άμε-
ση αύξηση του κατώτα-
του μισθού και μάλιστα πριν
από τον Μάιο, ο κ. Πατέλης επανέρχεται και
ζητά από τους επιχειρηματίες να προχωρή-
σουν και αυτοί σε αυξήσεις μισθών. «Είναι
και η σειρά των επιχειρήσεων να αυξήσουν
τους μισθούς. Οι εργαζόμενοι το αξίζουν. Η
χώρα μας έχει έρθει αντιμέτωπη με πολλές
δυσκολίες. Θα περάσουμε και αυτό τον κάβο.
Μαζί», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Πατέ-
λης. Να πω ότι έχει άδικο; Φωτιά θα πέσει να
με κάψει. Πατέλης και ξερό ψωμί, αδέρφια... 

Γιατί έφυγε 
η Γιάννα Χορμόβα
από το υπουργείο
Εργασίας; 

Γ
ια να είμαστε ακριβείς, δεν έφυγε…
Την… έφυγαν κανονικά και με τον νό-
μο, και η απόφαση πάρθηκε από ψη-

λά… Όπως, μάλιστα, μου είπε πολύ καλή πη-
γή, η πρώην γενική γραμματέας Δημογραφι-
κής & Οικογενειακής Πολιτικής Γιάννα Χορ-
μόβα, που είχε προταθεί από την υφυπουργό
Μαρία Συρεγγέλα, έκανε ό,τι μπορούσε για
να… φύγει. Καμία πρόθεση να συνεργαστεί
με την προϊστάμενή της, καμία διάθεση να
εργαστεί σοβαρά, ο κόσμος να χαλάσει
έφευγε από το υπουργείο στις τρεις το μεση-
μέρι… Και είχε πάρει και ένα πολύ σημαντι-
κό πρόγραμμα, το «Νταντάδες της Γειτο-
νιάς», το οποίο περίμεναν πώς και πώς οι ερ-
γαζόμενες μητέρες. Όλα αυτά έφτασαν στα
αυτιά του Χατζηδάκη και ενημέρωσε καταλ-
λήλως τους ανωτέρους του. Μετά, όλα πήραν
τον δρόμο τους…

Γραμμή 
για τον Νίκο...

Μαθαίνω ότι πάλι έχει πέσει...
γραμμή από επάνω να σταματήσουν

οι πολύ υψηλοί τόνοι των «γαλάζιων» βουλευτών
κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, παρά το γεγονός ότι
στη ΝΔ θεωρούν ότι δεν υπάρχει περιθώριο συ-
νεργασίας σε κυβερνητικό επίπεδο με το ΚΙΝΑΛ.
Και πάνω που είχαν αρχίσει δυο τρεις υπουργοί
της ΝΔ να βαρούν ανελέητα τον Ανδρουλάκη, τώρα
θα πρέπει να μαϊνάρουν...
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Ο Πατέλης ξαναχτυπά

Βλέπουν φαντάσματα, 
όχι την πραγματικότητα

Κάποιοι βλέπουν φαντάσματα και δημιουργούν
ιστορίες από το πουθενά. Αυτό έγινε και χθες στη
Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης επίκαιρης
ερώτησης από τη βουλευτή της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή
προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θε-
οδωρικάκο. Και παρότι καταγράφονται οι συζητή-
σεις στα πρακτικά, κάποιος συντάκτης ιστοσελίδας
παρέφρασε έναν διάλογο για να δημιουργήσει εν-
τυπώσεις. Μάλλον βλέπει πολύ Μύκονο ΤV και εμ-
πνεύστηκε ότι τόσο η Φωτεινή Πιπιλή όσο και ο Νι-
κήτας Κακλαμάνης εξέφρασαν δήθεν δυσαρέσκεια
από την απάντηση που έδωσε ο υπουργός. Τα όσα
ακολούθησαν διαψεύδουν τον ίδιο και το Μέσο
όπου εργάζεται. Οι ισχυρισμοί του αποδείχτηκαν
κενό γράμμα, καθώς στη δημόσια τοποθέτησή τους,
ο προεδρεύων τη συνεδρίαση και η βουλευτής δή-
λωσαν ικανοποιημένοι από την απάντηση του
υπουργού για την προσπάθεια ενίσχυσης της αστυ-
νόμευσης στην Κυψέλη.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Καθησυχαστικός 
ο Μεγάλου
για την Πειραιώς



Τo
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Δέκα ευρώ για να δεις 
τον Παναγιωτόπουλο;

Κ
άτι δεν πάει καλά στην Καβάλα με την τοπική οργάνωση της ΝΔ, που πρόκειται,
όπως βλέπω στο Facebook, να πραγματοποιήσει εκδήλωση για την ενεργειακή
κρίση με ομιλητή τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και τοπικό βουλευτή Νίκο Πα-

ναγιωτόπουλο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 11.30 πμ
στο ξενοδοχείο «Lucy». Μέχρις εδώ τίποτα το περίεργο. Κοιτάζοντας όμως προσεκτικά
την ανακοίνωση διακρίνω το εξής απίστευτο: Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ. Δηλαδή, αν
κατάλαβα καλά, για να δει κάποιος τον υπουργό Εθνικής Άμυνας θα πληρώσει 10 ευρώ;
Και ερωτώ: Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει ενημερωθεί ότι η ομιλία του κοστίζει…
10 ευρώ; Η Πειραιώς τι λέει; Όλα καλά;

Η δικαίωση για Σταϊκούρα και Σκυλακάκη
Διαβάζω προσεκτικά την ακόλουθη παράγραφο: «Οι όποιες επεκτατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι προσωρινές
και να περιοριστούν αποκλειστικά στην απορρόφηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους με στόχευση στις
ευάλωτες ομάδες. Αντίθετα, θα πρέπει να αποφευχθούν οριζόντιες παρεμβάσεις, καθώς και μόνιμα μέτρα
δημοσιονομικής χαλάρωσης που δεν σχετίζονται με το ενεργειακό κόστος». Εκ πρώτης όψεως φαντάζει για δήλωση
κάποιου κυβερνητικού στελέχους. Όμως όχι, είναι απόσπασμα από την Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της
Βουλής, που δικαιώνει τις μέχρι τώρα επιλογές του Χρήστου Σταϊκούρα και του Θόδωρου Σκυλακάκη. Να σας θυμίσω
ότι επιστημονικός υπεύθυνος της έκθεσης είναι ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2015
ανέλαβε προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τον Οκτώβριο του 2015 ανέλαβε
γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο υπουργείο Οικονομικών. Τον δε Μάρτιο του 2018 ανέλαβε
συντονιστής στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Αυτά. Δεν περιγράφω άλλο…
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Τα... καρφιά
Μπογδάνου 
σε Δένδια
Όσοι δεν είδατε τον Μπογδάνο στη Βουλή
χάσατε… Κατέθεσε ερώτηση προς τον
επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας
για το πού βρίσκονται τα Ελληνοτουρκικά.
Μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Μπογδά-
νος ερωτά αν ισχύει η ΑΟΖ μας σε επαφή
με την Κυπριακή Δημοκρατία και με πλή-
ρη επήρεια της Μεγίστης, κατά πόσον συ-
ζητιέται η αποστρατιωτικοποίηση, αν απο-
σύρουμε τα ρωσικά οπλικά μας συστήματα
αλλά και κατά πόσον έχουμε de facto
απεμπολήσει το δικαίωμα στα 12 ναυτικά
μίλια. Επίσης, ο ανεξάρτητος βουλευτής
της Α’ Αθηνών ζητεί να πληροφορηθεί «αν
και πότε θα εξορύξουμε τους υδρογονάν-
θρακές μας». Καρφιά 45άρια για τον Νίκο
Δένδια, δηλαδή, ο οποίος «επέβαλε» τρό-
πον τινά τη διαγραφή του από τη ΝΔ. 

Τα παράδοξα 
της βενζίνης…
Πώς γίνεται η τιμή του διυλιστη-
ρίου της απλής αμόλυβδης βεν-
ζίνης να έχει μειωθεί κατά 4% τις
προηγούμενες μέρες ως απότο-
κο της πτώσης της διεθνούς τι-
μής του πετρελαίου και η μείωση
αυτή να μην έχει ακόμη περάσει
στις τιμές των πρατηρίων; Από τα
1,61 ευρώ ανά λίτρο, που ήταν
στις 11 Μαρτίου η τιμή του διυλι-
στηρίου της απλής αμόλυβδης
βενζίνης, έχει σήμερα υποχω-
ρήσει στο 1,56 ευρώ ανά λίτρο.
Στα πρατήρια παραμένει σταθερά
πάνω από 2 ευρώ. Προφανώς κά-
ποιοι αισχροκερδούν, δεν μπορώ
να σκεφτώ κάτι άλλο…

Το τηλεφώνημα
Μητσοτάκη -
Κουτσούμπα 

Ο γραμματέας του ΚΚΕ εξέφρασε
τηλεφωνικά το παράπονό του στον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Για την ακρίβεια, ο Κουτσούμπας είναι
έξαλλος με τη ΔΑΠ και το είπε στον
Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της τη-
λεφωνικής τους επικοινωνίας, που
έγινε για το Ουκρανικό, ο Δημήτρης
Κουτσούμπας κατήγγειλε στον πρω-
θυπουργό «απαράδεκτα φαινόμενα
αντικομμουνισμού, διαστρέβλωσης
και παραποίησης των θέσεων του
ΚΚΕ που εκπορεύονται από δυνάμεις
και κύκλους της ΝΔ (πχ, από τη ΔΑΠ
στον χώρο της φοιτητικής νεολαίας),
με αφορμή τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
στην Ουκρανία, αλλά γενικεύοντας και
για όλη την ιστορική του διαδρομή».

Στείλε το βιογραφικό σου στο ΚΙΝΑΛ
Θέλεις να γίνεις βουλευτής και δεν έχεις μπάρμπα στην

Κορώνη; Δεν είσαι κομματικό στέλεχος; Δεν πειράζει.
Το ΚΙΝΑΛ ανοίγει τις πόρτες του και όποιος πολίτης
επιθυμεί να κατέβει υποψήφιος στις εθνικές εκλο-
γές μπορεί απλώς να στείλει ένα e-mail με το βιο-
γραφικό του. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Η Επιτροπή Ψη-
φοδελτίων του κόμματος τα λέει, που λειτουργεί υπό
τον Βαγγέλη Αργύρη. Σε έναν μήνα από την ανακοίνω-
ση και την έναρξη των διαδικασιών θα έχει στα χέρια του
το πρώτο μητρώο υποψηφίων προς ένταξη στις λίστες των ψηφο-
δελτίων, τα οποία θα εγκριθούν από τον πρόεδρο και τα όργανα του κόμματος. Υπο-
βάλλεις μια αίτηση υποψηφιότητας στο eargirispsifodeltia@gmail.com και τα άλλα τα
αναλαμβάνει το κόμμα, τέλος!
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"Political power grows out of the barrel of a gun"
Mao Zedong, Problems of War and Strategy, 
November 6, 1938

Ο κύριος Πούτιν μάς θύμισε ξανά με την εισβολή
στην Ουκρανία στις 20 Φεβρουαρίου 2022 το περίφημο
σύμφωνο Molotov-Ribbentrop (23 Αυγούστου 1939),
και τη διχοτόμηση της Πολωνίας ως πρώτου μεγάλου
θύματος του Β’ΠΠ. Είχε προηγηθεί η εισβολή και κατο-
χή της Σουδητίας στην Τσεχοσλοβακία από το Γ’ Ράιχ,
με το σύμφωνο ειρήνευσης (ή και κατευνασμού) του
Μονάχου (The Munich Agreement, September 1938).

Nigro notanda lapillo στην ιστορία του μεγάλου κι έν-
δοξου Ρωσικού Έθνους.

Πάνω από τριάντα χρόνια πριν, το 1989, μακριά από
την κοσμογονία της κατάρρευσης του «Iron Curtain»
όπως το είχε ονομάσει ο W. Churchill, το αμερικανικό
περιοδικό National Interest δημοσίευσε ένα δοκίμιο με
τον εντυπωσιακά τολμηρό τίτλο "The End of History?". Ο
συγγραφέας του, ο πολιτικός επιστήμονας Φράνσις
Φουκουγιάμα, ανακοίνωνε ότι οι μεγάλες ιδεολογικές
μάχες μεταξύ Ανατολής και Δύσης είχαν τελειώσει και
ότι η δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία είχε θριαμβεύ-
σει. Με τις τότε αντικομμουνιστικές διαδηλώσεις να σα-
ρώνουν την πρώην Σοβιετική Ένωση, το δοκίμιο αναγο-
ρεύτηκε σε προφητεία. Ο Φουκουγιάμα έγινε ένα απί-
θανο αστέρι της πολιτικής επιστήμης, ο «φιλόσοφος της
αυλής του παγκόσμιου καπιταλισμού», όπως τον απο-
καλούσε ο Τζον Γκρέι. Ο πολιτικός φιλελευθερισμός, οι
ελεύθερες αγορές, είναι, κατά τον Φουκουγιάμα, ανα-
πόφευκτος. Από το 1989 συνέβησαν πολλά, αλλά το
«Τέλος της Ιστορίας» δεν διαψεύσθηκε. Αυτό, φυσικά,
δεν σημαίνει ότι επιβεβαιώθηκε επίσης. Οι προκλήσεις
της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι ακόμη πολύ με-
γάλες. Πολλές πρώην Δημοκρατίες της ΕΣΣΔ μετατρά-
πηκαν σε κράτη διακυβέρνησης από κάστες ολιγαρχών.
Υπήρξε και τουλάχιστον καταπολεμήθηκε πολύ σθενα-

ρά για την ώρα από τον δυτικό κόσμο ο κίνδυνος του ισ-
λαμοφασισμού. Η Μέση Ανατολή θα χρειαστεί δεκαε-
τίες για να ανοικοδομηθεί ξανά. Οι δυνάμεις του ρωσι-
κού στρατού στη Συρία, υποστηρίζοντας το καθεστώς
Άσαντ, συνέβαλαν στην ήττα του Ισλαμικού Κράτους και
τώρα πολλοί φιλελεύθεροι Άραβες τάσσονται στις τά-
ξεις των δυνάμεων εισβολής του ρωσικού στρατού στην
Ουκρανία, από ευγνωμοσύνη.

Ο κύριος Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία της
Ρωσίας. Η χωρίς προφάσεις και μια Ελένη αιματηρή ει-
σβολή σε κυριαρχικό κράτος των Ηνωμένων Εθνών εί-
ναι, όμως, το τραγικό σφάλμα της δικής του πολιτικής
ιστορίας. Ήδη οι διεθνείς κυρώσεις εναντίον της χώρας
του ανέρχονται σε άνω του 1 δισ. δολάρια και το δε-
σμευμένο του συνάλλαγμα σε χώρες εκτός Ρωσίας εί-
ναι πάνω από 400 δισ. δολάρια. Φυσικά, κρατάει τα
κλειδιά των αγωγών πετρελαίου και κυρίως φυσικού
αερίου προς τις χώρες της ΕΕ αλλά και μέσω των κρα-
τών-φίλων της δικής του σφαίρας επιρροής, του ΟΣΣΑ
(περιλαμβάνει την Αρμενία, τη Λευκορωσία, το Καζακ-
στάν, το Κιργιστάν και το Τατζικιστάν).

Ήδη η Ρωσία μετράει δυο επεμβάσεις, σε Αρμενία-
Ναγκόρνο Καραμπάχ στον πρόσφατο πόλεμο με το
Αζερμπαϊτζάν (Σεπ.-Noέ. 2020), όχι σε μεγάλο όφελος
των συμμάχων της Αρμενίων, όπως παραπονιούνται οι
ίδιοι, και στο Καζακστάν (Ιαν. 2022) «λόγω της ταχύτα-
της επιδείνωσης της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης
και της αύξησης της βίας στο Καζακστάν», κατά το ρω-
σικό υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα και το Αζερμπαϊτζάν
τού οφείλει υποχρέωση.

Επεκτείνοντας το σκεπτικό μας, οι επιδιώξεις της
ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία διαφαίνονται πολ-
λαπλές: από τη Συρία διδάχθηκε ότι είναι εύκολο να
διατηρήσεις τη στρατιωτική και πολιτική ισχύ σου σε
ένα τμήμα της χώρας που ελέγχεις, παρά σε ολόκληρη.
Άρα, θα απαιτήσει, κατά τις δηλώσεις της, de jure ανα-
γνώριση των τμημάτων της Ουκρανίας που de facto

ελέγχει είτε ως ρωσικά enclaves τύπου Καλίνινγκραντ,
είτε ως ημιαυτόνομες περιοχές, σαν το Αρτσάχ. Η πε-
ριοχή του Καυκάσου, άλλωστε, βρίθει από αυτοανακη-
ρυχθείσες, αναγνωρισμένες και μη, αυτόνομες και ημι-
αυτόνομες περιοχές όπως το Ναχιτσβάν, η Αμπχαζία, η
Νότια Οσετία κ.λπ. Πιθανόν οι δυο ρωσόφωνες περιο-
χές του Ντονμπάς και η Κριμαία να μετατραπούν με
μελλοντική συμφωνία ειρήνευσης στην περιοχή σε τέ-
τοιες. Πιθανολογείται η μετατροπή της Κεντρικής και
Βορειοδυτικής Ουκρανίας σε κράτος παρία, υποτελές
οικονομικά και πολιτικά στη Ρωσία, αποκόπτοντάς της
κάθε ευρωπαϊκή προοπτική. Τέλος, επιτεύχθηκε η επί-
δειξη ισχύος στην «αυλή της» προς κάθε ενδιαφερόμε-
νο. Το ΝΑΤΟ ήδη πολλαπλώς δήλωσε ότι δεν θα γίνει η
παραμικρή επέμβαση εκτός των συνόρων του αλλά και
ότι θα τα διαφυλάξει με στρατιωτική ισχύ. Με μια νέα
ευρωπαϊκή στρατιά ταχείας επέμβασης που προσπα-
θούσε 20 χρόνια να συστήσει.

Τα αποτελέσματα όπως προβλέπονται: χιλιάδες αν-
θρώπινες ζωές, πάνω από 3 τρισ. δολάρια ζημίες στο
ρωσοευρωπαϊκό εμπορικό ισοζύγιο, πάνω από 5 εκα-
τομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες, τεράστιο ρήγμα στις
ρωσοευρωπαϊκές σχέσεις, απομόνωση της Ρωσίας
διεθνώς, γιγάντια στροφή της Ευρώπης σε εναλλακτι-
κές αγορές και πηγές ενέργειας. Ίσως δούμε ενδεχό-
μενη ταχεία ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας (πρώην
κράτος παρίας της ΕΣΣΔ) στο ΝΑΤΟ. Η κατοχή της Ου-
κρανίας περαιτέρω πιθανόν να εξελιχθεί σε πόλεμο
φθοράς με απρόβλεπτο τέλος.

Το τέλος της Ιστορίας; Όχι. Σίγουρα η αρχή νέας σελί-
δας στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το Νέο Παραπέτα-
σμα ξεδιπλώθηκε, ας ελπίσουμε να μην παραμείνει άλ-
λες πέντε δεκαετίες.

Αφορισμός:
"Those that fail to learn from history are doomed to

repeat it"
W. Churchill

Ξ επέρασαν τα δυόμισι εκατομμύρια οι Ουκρανοί
που εγκατέλειψαν ως πρόσφυγες την Ουκρανία
κατευθυνόμενοι σε γειτονικές χώρες. Οι περισ-

σότεροι εξ αυτών αναζητούν καταφύγιο στην Πολωνία,
ενώ ακολουθούν η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Μολδα-
βία. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πάνω από τέσσερα
έως και επτά εκατομμύρια πρόσφυγες τις επόμενες
εβδομάδες, αν συνεχιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις
στο ουκρανικό έδαφος. Πρόκειται λοιπόν αναντίλεκτα
για τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση σε ευρωπαϊκό
έδαφος τις τελευταίες δεκαετίες.

Υπάρχουν πολλά διεθνή όργανα που ασχολούνται με
τη μετανάστευση. Ένα εκ των αρχαιοτέρων και των πλέ-
ον σημαντικών είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συχνά
οι πολίτες αναρωτιούνται τι είναι το Συμβούλιο και πώς
συμβάλλει σε διάφορα θέματα, όπως το Μεταναστευτι-
κό. Η Επιτροπή Μετανάστευσης στο πλαίσιο του Συμ-
βουλίου αποκτά υπό τις νέες συνθήκες εκ νέου μεγάλο
ενδιαφέρον. Τους επόμενους μήνες η Επιτροπή μας θα
διερευνήσει διεξοδικά την κατάσταση της νέας προ-

σφυγικής κρίσης, θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες
επισκέψεις στα σύνορα και όπου αλλού χρειάζεται και
είναι εφικτό και θα επιχειρήσει να διασφαλίσει την προ-
στασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των νέων προ-
σφύγων, όπως προκύπτουν από τη Σύμβαση της Γε-
νεύης και άλλες διεθνείς συμβάσεις.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ιδρυθέν το 1949 και απο-
τελούμενο από σαράντα επτά κράτη-μέλη (46 χωρίς τη
Ρωσία, η οποία εκδιώκεται ήδη), συνεργάζεται στενά
και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. Μάλιστα,
μόλις πριν από δύο μήνες εγκρίθηκε μια σημαντική έκ-
θεση που αφορά το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και
Ασύλου που προωθεί η ΕΕ. Παράλληλα, τα προηγούμε-
να χρόνια το Συμβούλιο είχε μια θετική συνεισφορά και
στα υπόλοιπα προσφυγικά ρεύματα, παρέχοντας τεχνο-
γνωσία. Καθώς πρόκειται για το όργανο-θεματοφύλακα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, εντός του
οποίου λειτουργεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου, η συμβολή του θα συνεχίσει
να είναι κρίσιμη και στη νέα κρίση. 

Η κρίση στην Ουκρανία επιτείνει την ανάγκη ολοκλή-
ρωσης των διαπραγματεύσεων επί του νέου Συμφώνου
για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τα 27 κράτη-μέλη
αντέδρασαν άμεσα ως προς την Ουκρανία επιδεικνύον-
τας πνεύμα αλληλεγγύης και ενεργοποίησαν για πρώτη
φορά την Οδηγία για την Προσωρινή Προστασία. Η Οδη-
γία παρέχει άμεση προστασία στους εκτοπισθέντες,
ενώ θέτει σε εφαρμογή έναν μηχανισμό αλληλεγγύης
για την κατανομή των προσφύγων. Παράλληλα, η από-
φαση του Συμβουλίου Υπουργών προβλέπει τη μη ενερ-
γοποίηση των διαδικασιών επιστροφής ατόμων μεταξύ
κρατών-μελών στη βάση του κανονισμού του Δουβλί-
νου, ο οποίος δεσμεύει τη χώρα υποδοχής σε υποχρεω-
τική πενταετή φιλοξενία του αιτούντος και έχοντος δι-
καίωμα σε άσυλο.

Η Ουκρανία πρέπει να αποτελέσει οδηγό για ένα πρό-
βλημα που λύνεται μόνο με αλληλεγγύη και ισομερή
κατανομή των βαρών μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών
κρατών. 

O κύριος Πούτιν και το «Τέλος της Ιστορίας» 

Ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στη νέα προσφυγική κρίση
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Ρ
ωσία και Ουκρανία φέρεται να έχουν σημειώσει
σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες για εκεχει-
ρία στη βάση ενός «δοκιμαστικού ειρηνευτικού
σχεδίου 15 σημείων», που περιλαμβάνει κατά-

παυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευ-
μάτων, εάν το Κίεβο δηλώσει ουδετερότητα στο πρότυπο
του «αυστριακού μοντέλου», και αποδεχθεί περιορι-
σμούς όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις του.

Η προτεινόμενη συμφωνία, την οποία αποκαλύπτουν οι
«Financial Times», προβλέπει μεταξύ άλλων σημείων ότι
η Ουκρανία θα παραιτηθεί από τη φιλοδοξία για την έντα-
ξή της στο ΝΑΤΟ, και θα δεσμευτεί να μην έχει στο έδα-
φός της ξένες στρατιωτικές βάσεις ή οπλισμό, με αντάλ-
λαγμα την προστασία από εγγυήτριες δυνάμεις όπως οι
ΗΠΑ, η Βρετανία και η Τουρκία.

Επιφυλάξεις
Η Μόσχα και το Κίεβο δήλωσαν χθες ότι σημειώνεται

πρόοδος στους όρους μιας συμφωνίας για να υπάρξει
εκεχειρία, αν και οι Ουκρανοί παραμένουν επιφυλακτι-
κοί, θεωρώντας ότι η Μόσχα ενδέχεται να συζητά για να
κερδίσει χρόνο και να ανασυντάξει τις δυνάμεις της, ώστε
να συνεχίσει την επίθεση.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει το ουδέτερο καθε-
στώς, την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικο-
ποίηση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τονί-
ζοντας ότι «δεν επιθυμούμε να θέσουμε υπό την κατοχή
μας την Ουκρανία, αλλά οι στόχοι των στρατιωτικών μας
επιχειρήσεων θα εκπληρωθούν, όπως σχεδιάστηκαν από
την αρχή».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πε-
σκόφ είπε ότι «η ιδέα μιας αποστρατιωτικοποιημένης Ου-

κρανίας όπως η Αυστρία θα μπορούσε να θεωρηθεί συμ-
βιβασμός για το τέλος του πολέμου».

Το Κίεβο φέρεται να προτείνει την εκδοχή μιας αυ-
στριακής εκδοχής ουδέτερου κράτους που θα έχει όμως
δικό του στρατό και εγγυήσεις για την ασφάλειά του από
ξένες μεγάλες δυνάμεις. Η Αυστρία δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ,
αλλά είναι μέλος της ΕΕ. Έχει στρατό, δεσμεύεται όμως
σε ουδετερότητα, και το Σύνταγμά της απαγορεύει την έν-
ταξη σε στρατιωτικές συμμαχίες και ξένες στρατιωτικές
βάσεις στο έδαφός της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανί-
στηκε αισιόδοξος, λέγοντας ότι βλέπει «ρεαλιστικές θέ-

σεις» των Ρώσων στις συνομιλίες. Τόνισε όμως ότι απαι-
τούνται «πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας» απέναντι στη
Ρωσία, βάσει των οποίων οι συμβαλλόμενες εγγυήτριες
δυνάμεις (σσ όπως οι ΗΠΑ) θα δεσμεύονται να επέμβουν
στο πλευρό της Ουκρανίας σε περίπτωση επίθεσης.

Ο Ζελένσκι στο Κογκρέσο
Μιλώντας χθες μέσω βιντεοσύνδεσης στο αμερικανικό

Κογκρέσο, ο Ζελένσκι έκανε αναφορές στο Περλ Χάρμ-
πορ και στην 11η Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι «η Ρωσία επι-
τέθηκε εναντίον των αξιών μας, στο δικαίωμά μας να ζού-
με ελεύθεροι, όπως εσείς στις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με αναλυτές, το μεγαλύτερο σημείο εμπλο-
κής παραμένει η απαίτηση της Ρωσίας να αναγνωρίσει η
Ουκρανία την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και την
ανεξαρτησία των δύο αυτονομιστικών περιοχών στην
ανατολική συνοριακή περιοχή του Ντονμπάς.

Μετά το δημοσίευμα των «FT», ο εκπρόσωπος του
Κρεμλίνου δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να αποκαλυ-
φθεί οποιαδήποτε συμφωνία», ενώ η ουκρανική προ-
εδρία επανέλαβε την πάγια θέση της ότι η διευθέτηση θα
είναι εφικτή μόνο με απευθείας διάλογο μεταξύ Πούτιν
και Ζελένσκι.

ΡΩΣΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ειρηνευτικό σχέδιο
15 σημείων 

Η συμφωνία, που αποκάλυψαν οι «FT»,
περιλαμβάνει αποκήρυξη ένταξης
του Κιέβου στο ΝΑΤΟ σε αντάλλαγμα
εγγυήσεων ασφάλειας - Ποιο είναι το
μοντέλο της Αυστρίας που προτείνεται

Δράμα χωρίς τέλος
Γροθιά στο στομάχι κάθε πολιτισμένου ανθρώπου
είναι οι εικόνες από τους ομαδικούς τάφους στη
μαρτυρική Μαριούπολη. Ανάμεσα στους εκατον-
τάδες νεκρούς είναι ο Κίριλ, ένα βρέφος 18 μη-
νών που πέθανε από θραύσμα στο κεφάλι. Ο
16χρονος Ίλια σκοτώθηκε ενώ έπαιζε ποδόσφαι-
ρο σε σχολικό γήπεδο. Πρόχειρα σκαμμένες τά-
φροι γίνονται τόπος ανάπαυσης των αμάχων στο
λιμάνι της Αζοφικής Θάλασσας, με τη μεγάλη ελ-
ληνική κοινότητα. Ρώσοι κρατούν 500 πολίτες σε
νοσοκομείο της πόλης σαν «ανθρώπινες ασπί-
δες», ενώ συνεχίστηκαν και χθες οι βομβαρδι-
σμοί στο Κίεβο και το Χάρκοβο, την ώρα που σφίγ-
γει ο κλοιός από αέρος και θαλάσσης γύρω από
την Οδησσό, στον Εύξεινο Πόντο.
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Τελειώνει το θρίλερ με τον πρόξενο
Τ

ο θρίλερ με την επιστροφή του προξέ-
νου μας από τη Μαριούπολη περιέ-
γραψε ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στη
Βουλή. Το αρχικό σχέδιο δρομολογίου

αναγκάστηκε να αλλάξει μετά τον βομβαρδισμό
της Ζαπορίζια, που ήταν σταθμός του ταξιδιού,
με αποτέλεσμα να διαφοροποιηθεί η διαδρομή
στο διπλωματικό κομβόι που μεταφέρει τον
πρόξενο Μανώλη Ανδρουλάκη και το προσωπι-
κό του ΟΑΣΕ. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο στόχος
είναι μέχρι σήμερα το βράδυ η αποστολή να
φθάσει εντός ευρωπαϊκών συνόρων με πιθανό-
τατη διαδρομή κατάληξης στην Ευρώπη τη Ρου-
μανία και εναλλακτική τη Μολδαβία.

Από εκεί και πέρα, ο υπουργός Εξωτερικών
αναφέρθηκε σε όλες τις διπλωματικές πρωτο-
βουλίες που έλαβε το υπουργείο για να προειδο-
ποιήσει την ελληνική Ομογένεια με συνεχείς

ανακοινώσεις καθ’ όλη
τη διάρκεια του Φε-
βρουαρίου, ενώ ανα-
φέρθηκε στη δική του
επίσκεψη στη Μαριού-
πολη και στις συνομι-
λίες του με τον ομόλογό
του Κουλέμπα, καθώς
και στις συνομιλίες που
είχε στη Μόσχα με τον
Λαβρόφ. Επεσήμανε,
δε, ότι έπειτα από πέντε
επιχειρήσεις επιστρο-
φής για τους Έλληνες
ομογενείς είναι στα
σκαριά και η επιχείρη-
ση «Νόστος 6» για
όσους επιθυμούν να

φύγουν έστω και στο «και πέντε» από την εμπό-
λεμη περιοχή. «Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη
στιγμή, τραγική στιγμή, το ελάχιστο που οφεί-
λουμε όλοι είναι η απολυτή σοβαρότητα», είπε ο
κ. Δένδιας.

Αναφορικά με τις διπλωματικές κινήσεις της
Τουρκίας, ο υπουργός Εξωτερικών κατέστησε
σαφές ότι η χώρα λαμβάνει υπόψη την τουρκική
απειλή, αλλά δεν καθορίζεται από αυτή, έχει αυ-
τοτελή πολιτική με δικές της προτεραιότητες και
αρχές και δεν ασκείται αποκλειστικά αντιτουρ-
κική εξωτερική πολιτική. Παράλληλα εξέφρασε
την ευχή να απομακρυνθεί η Τουρκία από «τις
παράλογες αξιώσεις» της έναντι της Ελλάδας,
για να προσθέσει ωστόσο πως «φοβάμαι ότι δεν
είναι εύκολο να το δούμε στη διάρκεια της ζωής
μας». Εκτίμησε, δε, ότι «αν η Τουρκία αλλάξει
στάση και προσέλθει στην παράταξη των χωρών
που αποδέχονται το διεθνές δίκαιο και δεν απει-
λούν άλλα κράτη, τόσο το καλύτερο για την
Τουρκία αλλά και για όλους μας».

Αναμένεται 
μέχρι σήμερα 
το βράδυ 
η αποστολή 
να φτάσει εντός
ευρωπαϊκών
συνόρων

Δέκα χιλιάδες εξακόσιοι εκτοπισμέ-
νοι Ουκρανοί πολίτες έχουν ήδη φτάσει
στη χώρα μας, όπως είπε ο υπουργός
Μετανάστευσης και Ασύλου ενημερώ-
νοντας τη Βουλή. Οι πρόσφυγες αυτοί
καταφθάνουν αποκλειστικά σε νόμιμα
σημεία εισόδου, παρουσιάζοντας τα
διαβατήριά τους ή σε ελάχιστες περι-
πτώσεις κάποιο άλλο νομιμοποιητικό
έγγραφο.

Ειδικότερα στον Προμαχώνα η υπη-
ρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει
δημιουργήσει μια ειδική ομάδα υποδο-
χής, προσφέροντας τρόφιμα, ζεστά ρο-
φήματα, καθώς και προσωρινό χώρο
αναμονής μέχρι να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες στο Τμήμα Διαβατηριακού
Ελέγχου.

Από τις πρώτες κιόλας συνομιλίες
μαζί τους, είπε ο υπουργός, καταλαβαί-
νει κανείς πως το μυαλό τους βρίσκεται
στην πατρίδα τους και στην ανοικοδό-
μησή της. «Εμείς ως χώρα ετοιμάζουμε
σενάρια για κάθε δυνατό ενδεχόμενο

και ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό
αφίξεων». Όπως είπε ο κ. Μηταράκης,
μέχρι στιγμής ελάχιστοι έχουν ζητήσει
τη φιλοξενία σε δομές. Οι περισσότεροι
φιλοξενούνται σε ομοεθνείς και συγγε-
νείς και στην πορεία θα αναζητήσουν
στέγη.

Δομές φιλοξενίας
Αναφορικά με τις υλικές παροχές φι-

λοξενίας, έχουν δημιουργηθεί δύο δο-
μές. Η δομή στη Σιντική Σερρών, μια
καινούργια δομή, χρησιμοποιείται για
την ολιγοήμερη φιλοξενία όσων φτά-
νουν στη χώρα μας από τον Προμαχώ-
να. Εκεί υπάρχει δυνατότητα πρώτης
φιλοξενίας σε ειδικά διαμορφωμένους
οικίσκους και προσφέρουμε ένα ζεστό
ρόφημα, γεύματα και είδη ατομικής
υγιεινής. Και η δεύτερη θα είναι στις
Σέρρες, εκεί έχουν γίνει ενέργειες για
περίπου 800 διαθέσιμες κλίνες για μα-
κροπρόθεσμη φιλοξενία στη δομή των
Σερρών. Σε πρώτη φάση υπάρχουν δια-

θέσιμες άμεσα έως και 15.000 κλίνες, οι
οποίες προοδευτικά μπορούν να αυξη-
θούν και στις 30.000 εφόσον χρειαστεί.

Για την ενσωμάτωσή τους στην ελλη-
νική κοινωνία ήδη έχει προβλεφθεί η
δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας
προκαταγραφής που θα τεθεί σε λει-
τουργία στις 28/3 και θα παρέχει τη δυ-
νατότητα σε όλους τους δυνάμει δι-
καιούχους να δηλώσουν τα βασικά τους
στοιχεία και να λάβουν εξατομικευμένο
ραντεβού προσέλευσης στα Γραφεία
της Υπηρεσίας Ασύλου προκειμένου να
ολοκληρώσουν την καταγραφή τους.

Για να συμβάλει η ελληνική κυβέρνη-
ση, το υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου θέτει σε λειτουργία μια ειδική
σελίδα ευρέσεως εργασίας, στην οποία
θα αναρτώνται αγγελίες από εταιρείες
που προσφέρουν άμεσα θέσεις. Επί-
σης, από τις 4 Απριλίου θα ξεκινήσει η
διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων στα
Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Θεσσα-
λονίκης, Αττικής, Πάτρας και Κρήτης.

Μηταράκης: «Στην Ελλάδα 10.600
πρόσφυγες από την Ουκρανία»
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Πάνω από 700.000 άτομα από
Ρωσία, Ουκρανία και
Λευκορωσία ακυρώνουν τις
κρατήσεις τους στην Ελλάδα

Τα δύσκολα είναι ακόμη μπροστά και για τις ελληνικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις φρούτων και λαχανικών, σύμ-
φωνα με όσα είπε στην «Political» o Γιώργος Πολυχρονά-
κης, ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επι-
χειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών
και Χυμών Incofruit - Hellas: «Έχουμε στοιχεία μέχρι και
την περασμένη Παρασκευή ότι την πρώτη εβδομά-
δα είχαμε 11,4% μείωση γενικών εξαγωγών και τη
δεύτερη εβδομάδα μέχρι τις 11 του μήνα είχαμε
γύρω στο 18,1%. Υπήρξε μια μείωση των εξαγω-
γών προς όλους τους προορισμούς. Βεβαίως,
προς Λευκορωσία και Ουκρανία οι εξαγωγές εί-
ναι μηδενικές. 

Υπολογίζεται ότι συγκεντρώνεται ένας όγκος εξαγωγών
γύρω στις 110.000 με 115.000 τόνους. Είναι 60.000 προς την
Ουκρανία και γύρω στις 17.000 προς τη Λευκορωσία και

εκτιμάται γύρω στις 40.000 προς τη Ρωσία μέσω
τρίτων χωρών, όπως οι βαλτικές χώρες ή η Σερβία,

η Μολδαβία και η ίδια η Ουκρανία, που τα τελευταία
χρόνια είχαν ανοίξει αυτό το τριγωνικό γκρίζο εμπόριο προς
τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα κόστος γύρω στα 160 με 200 εκατ.
ευρώ, που αν συνυπολογίσετε και αυτά που επιτρεπόταν να

πάνε στη Ρωσία, όπως ήταν τα μεταποιημένα προϊόντα και
οι χυμοί, αυτά αντιστοιχούν σε επιπλέον όγκο πρώτης ύλης
για τους χυμούς και τις κομπόστες άλλους 40.000 τόνους,
που σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος απώλειας από την ελ-
ληνική πλευρά είναι 160.000 τόνοι με εκτιμώμενη αξία από
160 μέχρι 200 εκατ. ευρώ».

Ο κ. Πολυχρονάκης εκτίμησε σε περίπου ένα εκατομμύ-
ριο τόνους τη ζημιά που έχουν υποστεί όλες οι παραγωγι-
κές ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα των φρούτων και λαχα-
νικών που πραγματοποιούσαν εξαγωγές στη Λευκορωσία,
την Ουκρανία και μέσω τρίτων χωρών και στη Ρωσία. Προ-
έβλεψε επίσης ότι οι ποσότητες αυτές θα οδηγηθούν στις
ευρωπαϊκές αγορές με χαμηλότερες τιμές. Ο κ. Πολυχρο-
νάκης τονίζει ότι ήδη έχει ζητηθεί από την ΕΕ να υιοθετή-
σει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των δυσμενών κα-
ταστάσεων.

Στα 200 εκατ. ευρώ οι ζημίες των επιχειρήσεων φρούτων και λαχανικών

Ο
πόλεμος στην Ουκρανία έχει
άμεσες συνέπειες στην ελληνι-
κή οικονομία τόσο στη βαριά
βιομηχανία του τουρισμού όσο

και στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρή-
σεις φρούτων και λαχανικών προς τις χώ-
ρες της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και
της Ρωσίας.

Για τις άμεσες επιπτώσεις στον τουρισμό
μίλησε στην «Political» ο Άρης Μαρίνης,
πρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Ομο-
σπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού. Ο κ.
Μαρίνης σημείωσε ότι είναι παγωμένες
όλες οι αγορές που αφορούν την Ελλάδα.
«Υπήρχε μια τεράστια ροή κρατήσεων, αν-
τίστοιχη των επιπέδων του 2019, που ήταν
μια πολύ καλή χρονιά. Ξαφνικά όμως με

την έναρξη του πολέμου όλα αυτά πάγωσαν
και περιμένουμε τις εξελίξεις. Η ζημιά που
παθαίνουμε σίγουρα είναι από την αγορά
της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Λευκο-
ρωσίας, που είναι περίπου 700.000
άτομα και μιλάμε για το μίνιμουμ
των ακυρώσεων. Περιοχές
όπως η Κρήτη, που περίμενε
τους 400.000 από αυτούς,
και η Βόρεια Ελλάδα, όπως η
Χαλκιδική, σίγουρα θα πλη-
γούν περισσότερο σε σχέση με
την υπόλοιπη Ελλάδα», σημείωσε ο κ.
Μαρίνης, ο οποίος εξέφρασε μια συγκρα-
τημένη αισιοδοξία το ποσοστό αυτών των
ακυρώσεων να καλυφθεί από άλλους λα-
ούς. «Ακόμη είναι νωρίς για να δούμε τις
πραγματικές επιπτώσεις», σημείωσε. 

Το ενεργειακό κόστος
Στη συνέχεια, ο κ. Μαρίνης αναφέρθηκε

στο ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτελεί
ένα τεράστιο πρόβλημα. «Σίγουρα αυτό το
κόστος μπορεί να επηρεάσει επισκέπτες

και από άλλες χώρες. Άλλωστε και
στις χώρες τους αυτοί οι άνθρωποι

αντιμετωπίζουν το ενεργειακό κό-
στος. Εμείς ως επιχειρήσεις θα μετα-

φέρουμε ένα μέρος του κόστους αυτού
στον πελάτη και σίγουρα θα υπάρχουν και
από εκεί επιπτώσεις με μια μείωση. Όλα
εξαρτώνται από τις ακυρώσεις που θα
έχουμε από άλλες μεγάλες αγορές, όπως
αυτές της Σκανδιναβίας, της Αγγλίας, της
Γερμανίας και της Πολωνίας».

Μιλώντας για τα τουριστικά γραφεία που
είχαν αποκλειστική συνεργασία με αγορές
όπως αυτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας,
ο κ. Μαρίνης δήλωσε: «Αυτά τα γραφεία
έπειτα από δύο χρόνια κρίσης κορονοϊού

αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα αντέξουν αν δεν
στηριχθούν από την κυβέρνηση, δεν θα
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους. Ήδη όλα τα ταξιδιωτικά
γραφεία της Ελλάδας είναι ταλαιπωρημένα
εδώ και δύο χρόνια, πόσω μάλλον αν συνε-
χιστεί αυτή η κρίση».

Tουρισμός
και εξαγωγές
«θύματα» 
του πολέμου 

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Ε
κτοξεύτηκε η αεροπορική κίνηση
του Φεβρουαρίου σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2021 με το εντυ-
πωσιακό ποσοστό +537,2% σύμφω-

να με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας.

Φέτος, τον δεύτερο μήνα του έτους, διακι-
νήθηκαν 321.225 επιβάτες στα αεροδρόμια
της χώρας, δηλαδή πάνω από εξαπλάσιοι σε
σχέση με τον αντίστοιχο περσινό όπου είχαν
διακινηθεί μόλις 50.410 επιβάτες από πτήσεις
εξωτερικού. Εντυπωσιακά ποσοστά αύξησης
καταγράφουν όλοι οι εξεταζόμενοι δείκτες
σύμφωνα με όσα συνέλεξαν τα ειδικά κλιμά-
κια της ΥΠΑ. 

Ειδικότερα προκύπτει πως ο συνολικός
αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφτασε
τους 1.347.795 παρουσιάζοντας άνοδο
+305,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 332.200 επι-
βάτες. Οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε
όλα τα αεροδρόμια της χώρας έφτασαν τις
16.877, από τις οποίες 10.749 ήταν εσωτερικού
και 6.128 εξωτερικού.

Η άνοδος των πραγματοποιηθεισών πτήσε-
ων αποτυπώνεται με +81,7%, σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2021, όπου είχαν
πραγματοποιηθεί συνολικά 9.290 πτήσεις.

Η σύγκριση με το 2019
Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με

εκείνα του Φεβρουαρίου του 2019 που οι
πτήσεις ήταν 19.930, φέτος τον Φεβρουάριο
υπάρχει πτώση -15,3% στην κίνηση αερο-
σκαφών. 

Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης, για
αναχωρήσεις και αφίξεις, που ήταν 2.042.595

τον Φεβρουάριο του 2019, τώρα για το ίδιο
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει πτώ-
ση -34%.

Όσον αφορά ειδικά τις αφίξεις επιβα-
τών πτήσεων εξωτερικού, τον Φεβρουά-
ριο του 2019 ήταν 542.007, τώρα για το
ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα
υπάρχει πτώση -40,7%.

Από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της
ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρο-
μίων το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του
2022 προκύπτει πως ο συνολικός αριθμός των
διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 2,6 εκα-
τομμύρια, παρουσιάζοντας άνοδο +261,6% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021,
όπου είχαν διακινηθεί 718.330 επιβάτες. 

Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια
της χώρας, ανήλθαν στις 35.095, από τις οποί-
ες 22.063 ήταν εσωτερικού και 13.032 εξωτε-
ρικού, παρουσιάζοντας άνοδο +75,5%, σε σχέ-

ση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου
είχαν πραγματοποιηθεί 19.998 πτήσεις.

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το
δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2019
που οι πτήσεις ήταν 42.149, φέτος το πρώτο δί-
μηνο του έτους υπάρχει πτώση -16,7% στην κί-
νηση αεροσκαφών. 

Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που
ήταν 4.178.269 το δίμηνο Ιανουαρίου-Φε-
βρουαρίου του 2019, τώρα για το ίδιο εξε-
ταζόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει πτώ-
ση -37,8%.
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Επτάμισι χιλιάδες αιτήσεις για ανανεώσεις
διπλωμάτων, 23.000 για αντικαταστάσεις δι-
πλωμάτων από φθορά, κλοπή ή απώλεια και
4.500 για αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας
έχουν καταθέσει οι πολίτες ηλεκτρονικά στις
υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών.

«Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας εξυπηρετή-
θηκαν γρήγορα και χωρίς να χρειαστεί να επι-
σκεφθούν τα γκισέ των Διευθύνσεων Μετα-
φορών για να υποβάλουν αίτηση. Ειδικά στη διαδικασία
της ανανέωσης, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας γλιτώ-

νουν μεγάλη ταλαιπωρία», σημείωσε ο αρμόδιος
υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος, μιλώντας
στο 24ο συνέδριο Greek ICT Forum - Infomobility
World.

Ένα πολύ μεγάλο μέρος των διαδικασιών καλύ-
πτεται ηλεκτρονικά μετά τη μεγάλη πρόοδο που
έχει συντελεστεί στην ψηφιοποίηση των υπηρε-
σιών του υπουργείου. 

Έχουν εκδοθεί περισσότερα από 20.000 διπλώ-
ματα, ενώ μηνιαίως αποστέλλονται 30.000 sms πληροφο-
ρώντας τους πολίτες για την αίτησή τους.

Οι προσωρινές άδειες οδήγησης που έχουν εκδο-
θεί από τον Μάιο του 2020 φτάνουν τις 326.000 και
σήμερα, αυτός που πετυχαίνει στις πρακτικές εξετά-
σεις, μπορεί σε μία μέρα να εκτυπώσει την προσωρι-
νή άδεια από τον υπολογιστή του και να οδηγήσει το
αυτοκίνητό του.

Επίσης, αναπτύσσεται ένα σύστημα ηλεκτρονικών μη-
τρώων που αφορούν τους εξεταστές οδήγησης, τα πρατή-
ρια, τα συνεργεία, τους σταθμούς φόρτισης, τις αιτήσεις
για τα νέα υδατοδρόμια και την πρόοδο των ΣΒΑΚ. 

Ρ.Σ.

Εξαπλάσια η επιβατική
κίνηση στα αεροδρόμια

«Οι ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών σώζουν από ταλαιπωρία» 

Τον Φεβρουάριο εκτοξεύτηκε
στο +537,2% (321.225 επιβάτες)
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2021 (50.410 επιβάτες)

Συνεργασία VISA 
και υπουργείου
για τη στήριξη
του τουρισμού

Με σκοπό τη στήριξη της βιώσιμης
ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα
μας για τη φετινή σεζόν υπέγραψαν
συμφωνία συνεργασίας το υπουργείο
Τουρισμού και η VISA που είναι παγ-
κόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πλη-
ρωμές.

Η συμφωνία αφορά την παροχή έγ-
κυρων δεδομένων, τα οποία θα παρέχει
η VISA, και θα σχετίζονται με τον διε-
θνή και εγχώριο τουρισμό και τις ταξι-
διωτικές τάσεις, υποστηρίζοντας το ελ-
ληνικό υπουργείο Τουρισμού στην
προσπάθεια πλήρους ανάκαμψης.

Με δεδομένο ότι ο τουρισμός στην
Ελλάδα το 2021 σημείωσε εντυπωσια-
κή άνοδο, επιλέχθηκε η VISA ως ένας
αξιόπιστος εταίρος για την περαιτέρω
στήριξη της ελληνικής οικονομίας. 

«Είναι σημαντικό να διαμορφωθεί
μια πολιτική που βασίζεται σε δεδομέ-
να. Χαιρετίζουμε τη συνεργασία, η
οποία θα ενισχύσει σημαντικά τις δυ-
νατότητές μας στη χάραξη πολιτικής
για τον σχεδιασμό τουριστικών προϊόν-
των», σημείωσε ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας.

Η VISA σχεδιάζει επίσης να συνερ-
γαστεί με το υπουργείο Τουρισμού και
τον ΕΟΤ για να προσελκύσει, με εκ-
στρατείες μάρκετινγκ, περισσότερους
τουρίστες από το εξωτερικό. 

Ρ.Σ. 
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Η
αίσθηση που υπήρχε πριν από
δύο βδομάδες ότι φτάνουμε στο
νήμα για τη λήξη της πανδημίας
ανατρέπεται και πάλι. Η μεγάλη

αύξηση κρουσμάτων και η υπερμεταδοτι-
κή Όμικρον 2 έχουν αφήσει ισχυρό αποτύ-
πωμα σε κάθε ελληνικό σπίτι. Ακόμα και
τριπλά εμβολιασμένοι ανιχνεύονται θετι-
κοί έστω και με ήπια συμπτώματα, κυρίως
νέοι σε ηλικία. 

Πάνω από 20.000 και πάλι ήταν χθες τα
κρούσματα στη χώρα μας, καθώς ανακοι-
νώθηκαν 23.748 νέες μολύνσεις, ενώ οι
νεκροί ήταν 44 και οι διασωληνωμένοι 354,
εκ των οποίων οι 227 ανεμβολίαστοι.

Η Κίνα που επιβάλλει καραντίνα και με
λίγα κρούσματα (zero Covid) έχει θέσει σε
λοκντάουν 30 εκατομμύρια ανθρώπους
εξαιτίας της Όμικρον, ενώ προετοιμάζει
ξανά τα νοσοκομεία της για πιθανή νέα
έξαρση. 

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος
Τζανάκης είχε πει στον ΣΚΑΪ ότι «ζούμε
στον αστερισμό της Όμικρον 2. Η υποπα-
ραλλαγή αυτή αποτελεί το 70% των νέων
κρουσμάτων και νοσηλειών».

Πολλοί οι ασυμπτωματικοί
Ο καθηγητής Φαρμακολογίας στο Πανε-

πιστήμιο Κρήτης Αχιλλέας Γραβάνης, ανα-
φερόμενος στην αύξηση κρουσμάτων, με
ανάρτησή του στο fb τονίζει πως «τα κρού-
σματα είναι υπερπολλαπλάσια και διάχυτα
αλλά δεν δηλώνονται στον ΕΟΔΥ, διότι είτε
είναι ασυμπτωματικά, είτε ανιχνεύονται με
σελφ τεστ και μόνο, που δεν καταγράφον-
ται πουθενά, παρά μόνο στο οικογενειακό-
φιλικό περιβάλλον», ενώ προειδοποίησε
πως η μη χρήση μάσκας σε εξωτερικούς
χώρους διαχέει τη λοίμωξη σε μια στιγμή
που και ο καιρός δεν βοηθά. 

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εν-
τατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακό-
πουλος είπε στον ΣΚΑΪ πού οφείλεται αυ-
τή η αύξηση κρουσμάτων. «Πρώτον, στη
σταδιακή επικράτηση της Όμικρον 2, η
οποία ανακαλύφθηκε παράλληλα με την
Όμικρον και είναι 30%-50% πιο μεταδοτική.
Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε τις συνέπει-
ες αφενός της γενικότερης χαλάρωσης
που υπήρξε και αφετέρου του εορταστικού

τριημέρου.  Ήρθη η υποχρεωτική χρήση
της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και
ταυτόχρονα γλεντήσαμε όλοι μαζί χωρίς να
έχουμε φτάσει στο ποσοστό εμβολιαστικής
κάλυψης άλλων χωρών που κι αυτές απο-
σύρουν μέτρα», είπε με νόημα. 

Αύξηση του ιικού φορτίου
Η συνεδρίαση των ειδικών της επιτρο-

πής που γίνεται κάθε Τετάρτη αναβλήθη-
κε και μετατέθηκε για σήμερα, Πέμπτη,
στις 14.00. Παράλληλα ακυρώνεται η ση-
μερινή ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας
και θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη
Δευτέρα.

Η Κρήτη καταγράφει καθημερινά υψηλό
αριθμό κρουσμάτων ενώ παρατηρείται αύ-
ξηση του ιικού φορτίου στις μεγάλες πό-

λεις. Στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομεί-
ου στο Ηράκλειο διασωληνώθηκε ανεμβο-
λίαστος άνδρας με υποκείμενα νοσήματα
με την υποπαραλλαγή Όμικρον 2.

Η Pfizer και η BioNTech ανακοίνωσαν
την Τρίτη ότι ζήτησαν από την αμερικανική
ρυθμιστική αρχή φαρμάκων (FDA) να εγ-
κρίνει μια δεύτερη αναμνηστική δόση του
εμβολίου τους κατά της Covid-19 για τους
ενήλικες άνω των 65 ετών. Δεδομένα από
το Ισραήλ έδειξαν ότι «μια επιπλέον ανα-
μνηστική δόση εμβολίου τεχνολογίας
mRNA αυξάνει την ανοσογονικότητα και
μειώνει τα ποσοστά των μολύνσεων και της
σοβαρής νόσησης».

Γιατί δεν πέφτουν τα κρούσματα

Σύμφωνα με τους ειδικούς,
παραμένουν ψηλά λόγω 
της υπερμεταδοτικής
υποπαραλλαγής Όμικρον 2
και της χαλάρωσης 
των μέτρων

Τι είπε ο Μαγιορκίνης για την 4η δόση
Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης μιλώντας στην ΕΡΤ είπε πως το σύστημα
υγείας δεν πιέζεται και οι σκληροί δείκτες θα συνεχίσουν να πέφτουν.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο τέταρτης δόσης τόνισε: «Η τέταρτη
δόση λογικά θα πάει και στους 70 άνω, αλλά για τον υπόλοιπο

κόσμο δεν έχουμε ικανοποιητικά στοιχεία για να το
προτείνουμε. Ούτε θα δούμε ενισχυτικές δόσεις σε παιδιά.
Για τα άτομα, τα υπόλοιπα θα πρέπει λογικά να τα δούμε από
Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, αν θα χρειαστεί». 

Σε σχέση με τη μάσκα σε εσωτερικούς χώρους είπε πως όσο οι
δείκτες πέφτουν θα μπορούσε η μάσκα να φύγει στο μέλλον, για

παράδειγμα, στα σχολεία. Όμως στα νοσοκομεία θα παραμείνουν, όπως
και σε χώρους με ευάλωτα άτομα. Παράλληλα ο καθηγητής ανέφερε πως
υπάρχει η πιθανότητα 50% να καταργηθεί μέχρι το Πάσχα το covid pass, δηλαδή
το πιστοποιητικό εμβολιασμού που μας δίνει είσοδο σε εστίαση και κλειστούς
χώρους.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Ο 53χρονος απειλούσε την
ανήλικη λέγοντας πως αν
μιλούσε θα χώριζε τη μητέρα της
που πάσχει από ανίατη ασθένεια

Tου Δημήτρη Δραγώγια

Β
αρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο
53χρονος που συνελήφθη ύστερα
από καταγγελία ότι κακοποιούσε σε-
ξουαλικά την ανήλικη θυγατέρα της

συντρόφου του, απειλώντας την πως αν αποκα-
λύψει το παραμικρό θα χώριζε τη μητέρα της
που πάσχει από σοβαρή ασθένεια.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για βιασμό, κα-
τάχρηση ανηλίκου, παρουσίαση πράξεων γενε-
τήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο και ενδοοικογε-
νειακές απειλές, όλες κατ’ εξακολούθηση (οι
πρώτες δύο σε βαθμό κακουργήματος). Μετά
την απαγγελία των κατηγοριών παραπέμφθηκε
να απολογηθεί στον α’ τακτικό ανακριτή Θεσσα-
λονίκης. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η ανήλικη
(γεννημένη το 2008) φέρεται να εκμυστηρεύτη-
κε τα όσα βίωνε σε καθηγήτριες του σχολείου
και ακολούθησε η καταγγελία. Όπως αποκάλυ-
ψε η μαθήτρια, οι σε βάρος της γενετήσιες πρά-
ξεις ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2020 και συ-
νεχίστηκαν επί σχεδόν ενάμιση χρόνο. Έτσι, οι
Αρχές συνέλαβαν τον 53χρονο.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό και το θάρ-
ρος της ανήλικης να το αντιμετωπίσει, η Γενική

Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης δηλώνει
«παρών» και υπενθυμίζει ότι υπάρχουν τρόποι
προκειμένου ένα άτομο που έχει βιώσει μια αν-
τίστοιχη συμπεριφορά να μπορέσει να τη δια-
χειριστεί.

• Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν ευθύ-
νεστε εσείς για τη συμπεριφορά του θύτη.

•  Μπορείτε να μιλήσετε σε κάποιο πρόσωπο
που εμπιστεύεστε για το τι σας έχει συμβεί ώστε
να σας βοηθήσει.

•  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με άτομα του
υποστηρικτικού σας περιβάλλοντος, με ειδικό
ψυχικής υγείας ή με κάποια από τις
γραμμές/δομές ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ώστε να αντλήσετε δύναμη, να ξεπεράσετε τον
φόβο σας και να απεγκλωβιστείτε από την κατά-
σταση στην οποία έχετε περιέλθει.

• Θυμηθείτε ότι και άλλα άτομα έχουν υποστεί
παρόμοια συμπεριφορά. Δεν είστε μόνοι.

•  Έχετε κατά νου ότι άτομα που ζήτησαν βοή-
θεια και κατήγγειλαν τέτοιου είδους πράξεις
(βλ. παρακάτω πού μπορείτε να απευθυνθείτε)
κατάφεραν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις και
να διαφυλάξουν την ψυχοσυναισθηματική τους
ισορροπία.

•  Σκεφτείτε ότι με την αναφορά-καταγγελία

των σε βάρος σας πράξεων προστατεύετε και
άλλα άτομα από τον ίδιο δράστη ή άλλους πιθα-
νούς δράστες.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε;
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε το

100 και αν δε μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε μή-
νυμα (SMS) γράφοντας το όνομα, το επώνυμο,
τη διεύθυνση και το είδος της επείγουσας ανάγ-
κης (πχ, «κινδυνεύει η ζωή μου»). Μπορείτε να
μεταβείτε στην πλησιέστερη αστυνομική υπη-
ρεσία και να αναφέρετε τι σας έχει συμβεί. Αν
πρόκειται για συμβάν που λαμβάνει χώρα μέσα
στο ενδοοικογενειακό πλαίσιο, μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυ-
νομίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα hellenicpolice.gr στο
πεδίο «Οδηγός του πολίτη».

Τρίτεκνος πατέρας
κακοποιούσε 
τις ανήλικες φίλες
των παιδιών του

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες
φέρνουν στη δημοσιότητα στοι-
χεία της δικογραφίας σύμφωνα
με τα οποία τρίτεκνος πατέρας
φέρεται να κακοποιούσε σε-
ξουαλικά ανήλικα κορίτσια που
ήταν φίλες των παιδιών του. Η
ποινική δίωξη κινήθηκε έπειτα
από καταγγελία μητέρας ανήλι-
κης στην αστυνομία τον Σεπτέμ-
βρη του 2020. Μετά την προκα-
ταρκτική έρευνα ο κατηγορού-
μενος κρίθηκε προσωρινά κρα-
τούμενος και από τον Οκτώβρη
του 2021 κρατείται στις φυλακές
Γρεβενών. Παραπέμφθηκε να δι-
καστεί με την κατηγορία του βια-
σμού, τετελεσμένου και σε από-
πειρα, για γενετήσιες πράξεις με
ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα
12 έτη και για κατάχρηση ανηλί-
κων κατά συρροή και κατ’ εξα-
κολούθηση.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό
βούλευμα, ο κατηγορούμενος
επικοινωνούσε με ανήλικη φίλη
της κόρης του μέσω μηνυμάτων
από το τηλέφωνο που χρησιμο-
ποιούσε η κόρη του και την προ-
σκαλούσε στο σπίτι του. Η πα-
θούσα θεωρούσε ότι επικοινω-
νούσε με τη φίλη της και πήγαινε
στο σπίτι του κατηγορούμενου,
όπου διαπίστωνε ότι η φίλη της
έλειπε σε φροντιστήριο. Κλείδω-
νε τις πόρτες, την αγκάλιαζε και
προσπαθούσε να τη θωπεύσει.
Ανάλογες κατηγορίες αφορούν
δεύτερη ανήλικη από 8 έως 10
ετών, από το 2017 έως το 2019,
ενώ από το 2015 έως το 2019
έκανε τα ίδια και στην τρίτη ανή-
λικη ηλικίας από 5 με 9 χρόνων,
εκμεταλλευόμενος τον χρόνο
που η ανήλικη κόρη του πήγαινε
στην τουαλέτα σε άλλον όροφο
της οικίας του και σταματούσε
μόνο όταν επέστρεφε! Κατά την
απολογία του ο κατηγορούμενος
αρνήθηκε τις κατηγορίες που
του αποδίδονται, ισχυριζόμενος
ότι ουδέποτε βρέθηκε μόνος του
με κάποια από τις ανήλικες πα-
θούσες.

Δ. ΔΡΑΓ.

Πάτρα: Προετοιμάζουν την κατάθεσή τους οι γονείς
Συναντήσεις με τον δικηγόρο τους Απόστολο Λύ-

τρα αλλά και τον τεχνικό σύμβουλο που αναμένεται
να ορίσουν για την υπόθεση είχαν οι γονείς των τριών
κοριτσιών από την Πάτρα. Πρόκειται για κινήσεις
προετοιμασίας ενόψει της κατάθεσης που θα δώ-
σουν στους αξιωματικούς του Τμήματος Εγκλημάτων
κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι έχουν
στα χέρια τους στοιχεία που δείχνουν προς τα πού
πρέπει να στραφεί η έρευνα. Η κατάθεση που θα δώ-
σει το εν διαστάσει ζευγάρι χαρακτηρίζεται κομβική
και ενδεχομένως να καθορίσει τις εξελίξεις. Την ίδια

ώρα, αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από το ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του «Καραμανδά-
νειου» Νοσοκομείου, που είχε υπό την εποπτεία του
τα δύο από τα τρία παιδιά κατά τη νοσηλεία τους. Αί-
σθηση προκάλεσε η νέα ανάρτηση που έκανε ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας Γρη-
γόρης Λέων: «Το να διαγνώσεις ασφυξία στα βρέφη
και στα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα δύσκολο, επειδή
(αυτός) ο βίαιος θάνατος στα παιδιά μπορεί να μην
αφήσει σχεδόν καθόλου σημάδια». 

Κ. Παπ. 

Βαριές κατηγορίες 
για βιασμό 
της κόρης 
της συντρόφου του
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Της Εύης Πανταζοπούλου

Ι
ατρικές συμβουλές, πληροφορίες για
γιατρούς και φαρμακεία αλλά και…
tips για να παραμείνουν ασφαλείς, κα-
τά τη διάρκεια της παραμονής τους στη

χώρα μας, δίνει στους τουρίστες η εφαρ-
μογή «Life Saver» που σχεδίασαν οι μαθη-
τές του Γυμνασίου Πάτμου. Όπως περι-
γράφει στην «Political» η υπεύθυνη καθη-
γήτρια του Τμήματος, Αργυρώ Γιαμαίου,
«η εικονική επιχείρηση “Life Saver” του
Γυμνασίου Πάτμου λύνει ένα πολύ σημαν-
τικό πρόβλημα στον τομέα του τουρισμού:
το πρόβλημα της ασφάλειας και της υγείας
εκατομμυρίων τουριστών που επισκέ-
πτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας.

Η ομάδα μας δημιούργησε μια εφαρμο-
γή που θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες
στους τουρίστες, ώστε να τους διευκολύνει
σε περίπτωση ανάγκης για πρώτες βοήθει-
ες, κατά τη διαμονή τους στη χώρα μας. Η
εφαρμογή παρέχει πληροφορίες για τα
πλησιέστερα νοσοκομεία, γιατρούς, φαρ-
μακεία και βοηθά τους τουρίστες να τους
εντοπίσουν και να έρθουν σε επικοινωνία
μαζί τους. Επιπλέον παρέχονται πληροφο-
ρίες για τις θέσεις των απινιδωτών και τα
νέα που αφορούν την υγεία. Τέλος, παρέ-
χονται συμβουλές για το πώς μπορεί κά-
ποιος να παραμείνει υγιής από ατυχήματα,
εγκαύματα, τσιμπήματα, κ.λπ.». 

Πρόκειται για μια εύχρηστη, καινοτόμο
και απλή εφαρμογή που απευθύνεται σε
μεγάλο αριθμό τουριστών και, καθώς οι
πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής
είναι κατά τόπους (location specific),
απευθύνεται σε τουρίστες-επισκέπτες
κάθε περιοχής στην Ελλάδα. Οι μαθητές

του Γυμνασίου Πάτμου δημιούργησαν την
εικονική μαθητική επιχείρηση στο πλαί-
σιο της συμμετοχής τους στο Junior Ach-
ievement Greece και για την προώθηση
της εφαρμογής απευθύνονται σε αεροπο-
ρικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες και σε
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. 

Εκτός από την κυρία Γιαμαίου, οι μαθη-
τές είχαν την καθοδήγηση του Μάρκου
Βερέμη, Inspirational Mentor, και της
Κωνσταντίνας Τσεβά, εθελόντριας συμ-
βούλου της εικονικής επιχείρησης.

Πώς προέκυψε η ιδέα
«Η ιδέα προέκυψε έπειτα από brain-

storming με τους μαθητές σχετικά με τις
ανάγκες μας. Σκέφτηκαν ιδέες σχετικές
με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την

κυκλική οικονομία και την υγεία. Επέλε-
ξαν το θέμα αυτό, επειδή συμφώνησαν οι
περισσότεροι. Η αρχική ιδέα για τη συγκε-
κριμένη εφαρμογή ήταν αποτέλεσμα των
σοβαρών ελλειμμάτων στις δομές υγείας
σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυ-
ξη του τόπου μας. Οι πρώτες βοήθειες εί-
ναι για όλους… αχρείαστες να ’ναι», λέει
με νόημα η κυρία Γιαμαίου.

Όσον αφορά το πώς μπορεί το σχολείο
να βοηθήσει τα παιδιά να πραγματοποι-
ήσουν τις ιδέες τους, η υπεύθυνη καθη-
γήτρια του τμήματος εκφράζει την άποψη
πως «το σχολείο αποτελεί μικρογραφία
της κοινωνίας και πρέπει να καλλιερ-
γούνται με κάθε τρόπο οι γνωστικές, οι
κοινωνικοσυναισθηματικές και οι τεχνι-
κές δεξιότητες των μαθητών. Οι μαθητές

μας είναι οι αυριανοί πολίτες και πρέπει
να είναι ενεργοί πολίτες. Συνεπώς, το
σχολείο θα πρέπει να είναι ανοιχτό στην
κοινωνία και να υπάρχει αμφίδρομη σχέ-
ση μεταξύ τους». 

Τι είναι η εφαρμογή «Life
Saver» που σχεδίασαν τα
παιδιά του Γυμνασίου Πάτμου
και παρέχει πληροφορίες 
για γιατρούς, φαρμακεία και
συμβουλές ασφαλείας 
σε ξένους επισκέπτες

Ευκαιρία υποτροφίας σε 500 
υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ

Την ευκαιρία σε 500 υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών πανεπι-
στημίων να αποκτήσουν μια υποτροφία δίνει το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι 500 θέσεις αφορούν τους επιστημονικούς κλά-
δους των Φυσικών Επιστημών, των Επιστημών Μηχανικού και Τε-
χνολογίας, των Γεωργικών Επιστημών, της Ιατρικής και Επιστημών
Υγείας, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Κοινωνικών Επιστημών
και των Οικονομικών και Νομικών Επιστημών. Κάθε υποτροφία θα
έχει διάρκεια χρηματοδότησης έως 16 μήνες και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ σχετικά με
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Όσοι
πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις
υποψηφιότητάς τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, έως τις 30 Μαρτί-
ου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ams.iky.gr/ και στη συνέ-
χεια, στο ίδιο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρο-
μικά τα δικαιολογητικά στο ΙΚΥ. 

Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα η Σύνοδος των
Πρυτάνεων, ενώ κυλά αντίστροφα πλέον ο χρόνος,
έως τις 31 Μαρτίου, για να υποβάλουν οι διοική-
σεις των Ιδρυμάτων τις προτάσεις τους σχετικά με
την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη μέσω
συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων.
Εκτός απροόπτου, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως θα παρουσιάσει στους πρυτάνεις τα βασι-
κά σημεία του σχεδίου νόμου για την Ανώτατη Εκ-
παίδευση. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Κεραμέως
έχει θέσει 15 κριτήρια βάσει των οποίων θα προ-
χωρήσουν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμη-
μάτων, τα οποία σχετίζονται με το γνωστικό αντι-
κείμενό τους, τη βιωσιμότητά τους και την πρό-
σβαση που προσφέρουν στην αγορά εργασίας. 

Μεταξύ άλλων, στο πολυαναμενόμενο νομοσχέ-

διο θα προβλέπεται η επαναφορά των Συμβουλίων
Ιδρυμάτων με αυξημένη συμμετοχή εξωτερικών
μελών και η εισαγωγή των φοιτητών σε σχολές και
όχι τμήματα. Το σχέδιο νόμου θα κινείται στη λογι-
κή ότι δεν θα υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώμα-
τα προσδεδεμένα σε συγκεκριμένα πτυχία και θα
παρέχονται ενότητες μαθήματων. Επιπλέον, ο
πρύτανης θα έχει εκτελεστική εξουσία για ακαδη-
μαϊκά θέματα ενώ το Συμβούλιο του Ιδρύματος θα
αναλάβει εποπτικό-στρατηγικό ρόλο. Ταυτόχρονα,
η Σύγκλητος θα αποδεσμευθεί από την ενασχόλη-
ση με οικονομικά θέματα, τα οποία θα αναλάβει
επαγγελματική διοίκηση εποπτευόμενη από το

Συμβούλιο, και θα ασχολείται μόνο με ακαδη-
μαϊκά. 

Ε.Π.

Συνεδριάζει σήμερα η Σύνοδος των Πρυτάνεων

Oι μαθητές που σώζουν τουρίστες



Σύρος-Ερμούπολη

Ο γενικός γραμματέας
συμμετείχε
σε κλειστό διαγωνισμό

Το «δεξί χέρι»
του δημάρχου
Νίκου Λειβαδά-
ρα, με καθήκον-
τα γενικού γραμ-
ματέα του δήμου,
Γ. Καρακατσά-
νης, που είχε «αναλάβει την παρακολούθηση και διεκ-
περαίωση σημαντικών διοικητικών ζητημάτων, όπως
την υπογραφή εγγράφων, έχοντας ενεργή συμμετοχή
στις εσωτερικές διαδικασίες του δήμου», συμμετείχε
σε κλειστό διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός, για τον οποίο,
εκ της θέσεώς του, είχε «εσωτερική πληροφόρηση»,
αφορούσε τον εξοπλισμό του δήμου με ηλεκτρικά είδη.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νίκος Λειβαδάρας, η κίνηση
του Γ. Καρακατσάνη ήταν «μη ηθική» και ζήτησε «την
παραίτησή του, την οποία έκανε και αποδεκτή».

ΟΤΑ

Έσοδα από παραχωρήσεις
παραλιών

Κατατεθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών
αφορά τα έσοδα παραθαλάσσιων και νησιωτικών δή-
μων από παραχωρήσεις παραλιών. Σύμφωνα με εξαι-
ρετική διάταξη: Για το 2022 διατηρείται η αύξηση του
ποσοστού υπέρ του ΟΤΑ επί του ανταλλάγματος παρα-
χώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, η οποία
ίσχυσε για τα έτη 2020 και 2021, από 60% σε 70% με πα-
ράλληλη μείωση του ποσοστού του Δημοσίου από 40%
σε 30%. Ορίζεται ότι το ύψος του καταβαλλόμενου αν-
ταλλάγματος, και για το 2022, θα ανέρχεται σε ποσοστό
65% επί του αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος. Η
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα
δοθεί και για φέτος και αυστηρώς μέχρι τις 31/10/2022.

Συνάντηση εργασίας με τη γενική γραμματέα Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, με θέμα την

ενεργειακή μετάβαση των Ιονίων Νήσων και την ένταξή τους στο πρόγραμμα GReco Islands,

είχε στην Αθήνα η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, πρέσβειρα

του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Η περιφερειάρχης παρουσίασε το προφίλ των

νησιών ως προς την ενεργειακή τους εξάρτηση (διασυνδεδεμένα ή με μονάδα παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας), όπως και τον σχεδιασμό της Περιφέρειας για την ενεργειακή

αυτάρκεια καθαρής ενέργειας. Επιπλέον, η κυρία Κράτσα αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο

πρόγραμμα της περιφέρειας για τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων και την προώθηση

της Κυκλικής Οικονομίας, τόσο μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 όσο και μέσω του Περιφερειακού

Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ιονίων Νήσων. Η κυρία Σδούκου εκδήλωσε

ενδιαφέρον για τη δυνατότητα του πιλοτικού προγράμματος «Πράσινα Νησιά», για τα

Διαπόντια Νησιά και τους Παξούς.

Ο Δήμος Τρικκαίων απέκτησε το δικό του
«Tricoin», που είναι το τρικαλινό ψηφιακό
«νόμισμα» επιβράβευσης των πολιτών που
συμμετέχουν σε δράσεις σχετικές με στόχους
του δήμου, πχ, στον προγραμματισμό για την
αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, όπως είπε
ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημή-
τρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επι-
πλέον ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε πώς θα λει-
τουργήσει το «Tricoin», επισημαίνοντας ότι
δεν «είναι νόμισμα, αλλά ένας τρόπος ανταλ-
λαγής για αγορά υπηρεσιών που υλοποιούνται
στον δήμο, όπως ελεγχόμενη στάθμευση, ει-
σιτήρια εκδηλώσεων, δημιουργία Κοινωνικού
GIS, χάρτη της κοινωνικής κατάστασης των
πολιτών, ειδικά ευπαθών ομάδων, για ανάλυ-
ση και γεωχωρική αποτύπωση, σύστημα μέ-
τρησης ευεξίας των πολιτών και της πόλης,
καταγραφή και μέτρηση άσκησης, ηλεκτρο-
παραγωγά ποδήλατα, έξυπνες ζυγαριές, εξα-
τομίκευση εφαρμογής για αθλούμενους/ες
πολίτες με προσωποποιημένες συμβουλές
άσκησης και διατροφής σε συνεργασία με τη
ΣΕΦΑΑΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που
εδρεύει στα Τρίκαλα.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μύκονος

Βραβεύτηκε με το 
Best City Awards 2022

Με το Best City Awards 2022 βραβεύτηκε ο Δήμος Μυκό-
νου για την πλατφόρμα υπολογισμού και ηλεκτρονικής πλη-
ρωμής δημοτικού τέλους 0,5%. «Ο Δήμος Μυκόνου εφαρμό-
ζει με συνέπεια ένα σχέδιο ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών
με στόχο την παροχή ποιοτικών, άμεσων και ασφαλών υπη-
ρεσιών στους δημότες του. Η βράβευση αυτή δικαιώνει την
υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, επιβεβαιώνει την ανθρω-
ποκεντρική μας φιλοσοφία και αποδεικνύει ότι η Μύκονος
μπορεί να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο δή-
μαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς.

Χερσόνησος

Τρεις περίεργοι εμπρησμοί σε
αυτοκίνητα δημοτικού συμβούλου

Τρία αυτοκίνητα της οικογένειας δημοτικού συμβούλου
και επικεφαλής δημοτικής παράταξης κάηκαν «κατά πε-
ρίεργο τρόπο» το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα, όπως
καταγγέλλει ο επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Δημι-
ουργίας» στον Δήμο Χερσονήσου Μανόλης Διαμαντάκης, τη
νύχτα της Κυριακής άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητό
του και στο αυτοκίνητο της κόρης του, που ήταν σταθμευμέ-
να στις Αρχάνες, ενώ τον περασμένο Μάιο είχαν κάψει το αυ-
τοκίνητο που είχε εκείνη την περίοδο. «Μου στέλνουν μήνυ-
μα, με εκδικούνται», έγραψε ο κ. Διαμαντάκης στο Fb.
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Συνάντηση Κράτσα με τη γγ
Ενέργειας για τα «Πράσινα Νησιά»

Τρίκαλα

Δημιούργησε το δικό
του ψηφιακό νόμισμα,
το «Tricoin»



Δ
ιαδικτυακή συνάντηση εργασίας
πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ΚΕ-
ΔΕ και εκπροσώπων του Πανελλή-

νιου Συντονιστικού Οργάνου Συλλόγου και
Σωματείων «Βοήθεια στο Σπίτι» με αντικεί-
μενο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και
επιτυχημένης λειτουργίας του προγράμμα-
τος στους δήμους. Βασικό θέμα της συζή-
τησης ήταν και η εκτίμηση των αποτελεσμά-
των του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για το προ-
σωπικό που ήδη στελεχώνει το πρόγραμμα
και όπως διαπιστώθηκε, αριθμός εργαζο-
μένων, που επί χρόνια προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του, μένει εκτός, γεγονός που θα
επιφέρει δυσλειτουργίες στην υλοποίηση
του προγράμματος και γεννά μια αίσθηση
αδικίας, ύστερα από 17 χρόνια αδιάλειπτης
εργασίας.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕ-
ΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου: «Σε μια εποχή
που όλοι έχουμε αντιληφθεί την κρισιμότη-

τα των καταστάσεων αλλά και την αναγκαιό-
τητα στήριξης ιδιαίτερα των ευπαθών ομά-
δων των πολιτών στις τοπικές μας κοινω-
νίες, θεωρούμε ότι κανείς δεν περισσεύει
από τέτοιες επιτυχημένες δράσεις και οφεί-
λουμε να τις διασφαλίσουμε και να τις συ-
νεχίσουμε απρόσκοπτα». Και τα δύο μέρη
συμφώνησαν να αναζητηθούν νόμιμοι τρό-
ποι, ώστε ο αριθμός αυτός των εργαζομέ-
νων να απορροφηθεί στις υπάρχουσες δο-
μές. Παράλληλα συμφωνήθηκε να επιδιωχ-
θεί συνάντηση με την ηγεσία του υπουργεί-
ου Εσωτερικών για το θέμα την επόμενη
εβδομάδα. Στη διαδικτυακή συνάντηση,
εκτός του προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη
Παπαστεργίου, συμμετείχε και ο πρόεδρος
της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και
δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιη-
λίδης, καθώς και εκπρόσωποι του Πανελ-
λήνιου Συντονιστικού Οργάνου Συλλόγου
και Σωματείων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ευχαριστίες 
από τον πρέσβη

Τις θερμές ευχαριστίες του για την άμεση
ανταπόκριση του περιφερειάρχη Αττικής και
προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη για την
εξασφάλιση ανθρωπιστικής βοήθειας και τη
φιλοξενία προσφύγων, διατύπωσε κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του στην Περιφέ-
ρεια Αττικής ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα Σεργκέι Σουτένκο. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης, ο πρέσβης της Ουκρανίας αναφέρθηκε στη σημαντική πρωτοβουλία για
τον συντονισμό της δράσης με τους δήμους της Αττικής, στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής
και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας, ενώ τόνισε ότι ο κ. Πατούλης βρέθηκε από την πρώτη
στιγμή αρωγός στην προσπάθεια φιλοξενίας προσφύγων. Ο κ. Πατούλης από την πλευρά
του, αφού παρέδωσε το ψήφισμα συμπαράστασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττι-
κής στον ουκρανικό λαό, επισήμανε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να είναι κοντά
στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από έναν άδικο πόλεμο.

Πρόσφυγες 
από την Ουκρανία 
στον Πειραιά

Τους πρώτους Ουκρανούς πρό-
σφυγες υποδέχθηκε ο Δήμος Πει-
ραιά στο πλαίσιο των πρωτοβου-
λιών που αναλαμβάνει προκειμέ-
νου να στηρίξει τον δοκιμαζόμενο
λαό της Ουκρανίας. Πρόκειται για
25 Ουκρανούς, γυναίκες, παιδιά
και ηλικιωμένους, τους οποίους
φιλοξενεί ήδη σε ξενοδοχείο και
σε ΚΑΠΗ της πόλης. Σύμφωνα με
τον δήμαρχο Γιάννη Μώραλη, ο δή-
μος θα παρέχει για τουλάχιστον
έναν μήνα και για όσο διάστημα
χρειαστεί διαμονή, σίτιση και ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μώραλης
έκανε από την πρώτη στιγμή γνω-
στή την πρόθεσή του να φιλοξενή-
σει πρόσφυγες από την Ουκρανία
και ειδικότερα από την αδελφοποι-
ημένη με τον Πειραιά πόλη της
Οδησσού, με επιστολή του στον
πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλά-
δα Σεργκέι Σουτένκο.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, ο
«γαλάζιος» πρώην δήμαρ-
χος προσπαθεί να υπονο-
μεύσει τις προσπάθειες
επανένωσης της «γαλάζιας»
παράταξης προς χάριν του
«πασοκογενούς» δημάρχου;
Μάλιστα δεν δίστασε να βγει
μπροστά μετά τη δημοσιο-
ποίηση της προσπάθειας και
να δηλώσει «υπερήφανος»
που στις προηγούμενες
εκλογές στήριξε τον νυν δή-
μαρχο… ξεσηκώνοντας, βέ-
βαια, αντιδράσεις από τοπι-
κά στελέχη της ΝΔ. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Βραβείο για
ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση
Με silver βραβείο στην ετήσια
απονομή των Best City Awards 2022
βραβεύτηκε ο Δήμος Ηρακλείου
Αττικής για τα μαθήματα πλοήγησης
και χρήσης επάνω στις ηλεκτρονικές
πλατφόρμες εξυπηρέτησης του
δημόσιου τομέα που προσφέρει
δωρεάν στους δημότες του μέσα από
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του.
Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια το
ΚΕΠ του δήμου εξοικειώνει με το
ηλεκτρονικό περιβάλλον όσους
πολίτες δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν
ή θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν
καλύτερα πλατφόρμες όπως το gov.gr,
το taxisnet, το myaade, ασφαλιστικών
ταμείων και, φυσικά, το iraklio.gr του
δήμου, ώστε να κάνουν πιο απλή την
εξυπηρέτησή τους από το Δημόσιο,
χωρίς ουρές, μετακινήσεις και
ταλαιπωρία.

Ένας από τους 
τρεις φιναλίστ 

Ο Δήμος Αλίμου είναι ένας από
τους τρεις φιναλίστ δήμους, ανάμε-
σα σε 3.184 από όλη την Ευρώπη
και 90 από όλη την Ελλάδα, για το
Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινη-
τικότητας 2021». Η τελετή της απο-
νομής των βραβείων θα πραγματο-
ποιηθεί στα τέλη του μήνα στις Βρυ-
ξέλλες, οπότε και θα γίνει γνωστό
εάν ο Άλιμος ήρθε πρώτος, δεύτε-
ρος ή τρίτος ανάμεσα στις χιλιάδες
πόλεις της κατηγορίας του. Όπως
επισημαίνεται από τον δήμαρχο Αν-
δρέα Κονδύλη, ο Άλιμος συνεχίζει
ακαταπόνητα τις προσπάθειές του
για να γίνει πόλη-πρότυπο στη βιώ-
σιμη κινητικότητα, με σεβασμό στο
φυσικό περιβάλλον και φροντίδα
για την υγεία και την ποιότητα ζωής
των ανθρώπων.
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«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

«Κανείς δεν περισσεύει»



Σε… αρχηγείο της CIA θα μετατραπεί το δημαρχείο
της Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες των γυρισμάτων της
ταινίας «The Bricklayer». Τα γυρίσματα θα γίνουν μέσα
σε ένα Σαββατοκύριακο, ενώ θα πάρουν μέρος ως κομ-
πάρσοι και δύο γυναίκες δημοτικοί υπάλληλοι. Από τους
ανθρώπους του δήμου ζητήθηκε να αδειάσουν κάποια

γραφεία για να μπορέσει να μετατραπεί ο χώρος σε
«στρατηγείο». Οι παραγωγοί, βέβαια, δεν αποκαλύπτουν
πολλά πράγματα για το γύρισμα και έτσι το μόνο που
γνωρίζουν στον δήμο είναι πως μέσα στο δημαρχιακό
μέγαρο θα εκτυλιχθεί μια πολύ σημαντική αποκάλυψη
για την εξέλιξη της ταινίας.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσα-
λονίκη την Παρασκευή, με θέμα «Αλλαγές στον Νέο
Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»,
θα μιλήσουν ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώ-
τσηρας και ο καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ και πρό-
εδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Διαρ-

κούς Παρακολούθησης του ΠΚ και ΚΠΔ, Λάμπρος
Μαργαρίτης. Την εκδήλωση διοργανώνει η ΔΑΠ ΝΔΦΚ
της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και συντονίζει ο δικηγό-
ρος ΥπΔΝ και μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επι-
τροπής Διαρκούς Παρακολούθησης του ΠΚ και ΚΠΔ,
Θεόδωρος Καραγιάννης. 

Έρχεται αύριο ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Ταχματζίδης ζητά
ανανέωση
εμπιστοσύνης 

«Παρών» στις εκλογές του 2023
δηλώνει, από τώρα, ο δήμαρχος
Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης. Εί-
ναι έτοιμος να διεκδικήσει μία ακό-
μη τετραετία, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά, «θα είμαι και την επόμενη
φορά υποψήφιος και τέλος». Ο κ.
Ταχματζίδης θα ζητήσει από τους
δημότες να ανανεώσουν την εμπι-
στοσύνη τους, λέγοντας πως όσα
προγραμματίστηκαν και δρομολο-
γήθηκαν από τη διοίκησή του απαι-
τούν για την υλοποίησή τους μία
ακόμη τετραετία. «Θα ξανακατέβω
υποψήφιος για να αφήσω το αποτύ-
πωμά μου στον δήμο», τονίζει.

Τα δύο δώρα 
του Ιγνάτιου 
στον Ραπτάκη

Μια κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου, σε εντυπωσιακό μέγεθος, από
το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και
ένα επετειακό νόμισμα από τη συλλο-
γή «Ελλάδα 2021» χάρισε στον πρό-
εδρο της Παγκόσμιας Διακοινοβου-
λευτικής Ένωσης Ελληνισμού, Λεω-
νίδα Ραπτάκη, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚ-
Μ και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη,
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Ο κ. Ραπτάκης
δήλωσε εντυπωσιασμένος από τα δώ-
ρα σχολιάζοντας την κεφαλή του Με-
γαλέξανδρου τόσο για τον συμβολι-
σμό της όσο για το ειδικό της βάρος.

Τα γεμάτα αγάπη
«χρόνια πολλά» 
στη γυναίκα του
«Γιώτα Μαντανίκα, είμαι πολύ τυχε-
ρός που σε έχω δίπλα μου! Είσαι μια
υπέροχη σύζυγος και μια πραγματι-
κά υπέροχη μητέρα! Υγεία να έχου-
με για τις χαρές που έρχονται! Χρό-
νια σου πολλά!». Με αυτό τον τρόπο
ευχήθηκε ο Θεόδωρος Καράογλου
στη γυναίκα του, λίγο πριν αναχωρή-
σει για το Παρίσι και τη συνεδρίαση
του ΟΟΣΑ, για τα γενέθλιά της μέσα
από τον προσωπικό του λογαριασμό
στο Facebook, αναρτώντας παράλ-
ληλα μια φωτογραφία των δυο τους
αγκαλιά και χαμογελαστών μπροστά
από τη γενέθλια τούρτα.

Το «αρχηγείο της CIA» στο… δημαρχείο Έκτακτη συνεδρίαση για 
τη στήριξη των νοικοκυριών 

Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης για τη στήριξη των νοικοκυριών της
πόλης κόντρα στην ακρίβεια, αλλά και των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα του τουρισμού
και της εστίασης, καθώς και των εργαζομένων σε
αυτές, ζήτησε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Μάλιστα,
πρότεινε στην ειδική συνεδρίαση να συμμετέχουν
παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης, ώστε
να διαμορφωθούν μια συνολική πρόταση και μέτρα
προς όφελος των δημοτών. 

Γενέθλια σε ασπρόμαυρο
φόντο για τον Τσαλικάκη

Σε ασπρόμαυρο χρώμα
γιόρτασε φέτος τα γενέ-
θλιά του ο διοικητής της
4ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσα-
λικάκης. Η οικογένειά
του τού επεφύλασσε μια
τούρτα-έκπληξη, γνωρί-
ζοντας τα συναισθήματά
του για την ομάδα του
ΠΑΟΚ. Μάλιστα, η έκ-
πληξη ήταν ακόμη μεγα-
λύτερη, αφού ο αγαπη-
μένος του παίκτης, ο
Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, του έστειλε ευχές μέσω βίν-
τεο και μια υπογεγραμμένη φανέλα.

Ο αντιδήμαρχος-ηθοποιός!
Ποιος είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονί-

κης που έπαιξε στο παρελθόν σε ταινία που βραβεύ-
τηκε με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες; Ο λόγος για τον
Μιχάλη Κούπκα, τον «τσάρο» της αντιδημαρχίας Οι-
κονομικών. Με αφορμή τα χολιγουντιανά γυρίσματα
στην πόλη, ο κ. Κούπκας αποκάλυψε πως σε ηλικία
19 ετών, όντας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας, έπαιξε σε ταινία του σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγ-
γελόπουλου. Συμμετείχε ως κομπάρσος στο «Μία αι-
ωνιότητα και μία μέρα», όπου εμφανίστηκε σε ένα
πλάνο φαντάρος να κρατάει έναν στρατιωτικό σάκο
στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. 

ΝΔ: Στις 2/4 το προσυνέδριο 
Το πρόγραμμα των προσυνεδρίων ενόψει του

14ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος ανακοίνωσε
τελικά η ΝΔ. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 2 Απριλίου
στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν βουλευτές και κομ-
ματικά στελέχη από τη Βόρεια Ελλάδα με τις θεματι-
κές ενότητες να εστιάζουν στην καθημερινότητα των
πολιτών, τις μειώσεις φόρων, τις επενδύσεις και τις
νέες δουλειές και τα μεγάλα έργα υποδομής που
αλλάζουν την εικόνα της χώρας. 
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Ι
στορικά μνημεία των Ενόπλων Δυνά-
μεων που άντεξαν στον χρόνο. Φο-
ρείς της σύγχρονης ιστορίας της Ελ-
λάδας. Πετρόκτιστες κατασκευές,

οχυρά, πολυβολεία, παρατηρητήρια, φά-
ροι, ιστορικοί τόποι, ναυάγια και κειμήλια
των πολεμικών μουσείων. Όλα τους εξι-
στορούν με την επιβλητική τους παρουσία
την ουσία και την πορεία του έθνους μας.
Ζωντανά κομμάτια της σύγχρονης ιστο-
ρίας της Ελλάδας.

Πολλά από αυτά που άντεξαν σε μάχες
βρίσκονται σήμερα σε υπαίθριους χώ-
ρους και δέχονται την επίθεση των ακραί-
ων καιρικών φαινομένων και της κλιματι-
κής αλλαγής. Η ΜΚΟ Ecocity, το υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας και το ΑΠΘ, με συγ-
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο,
ενώνουν τις δυνάμεις τους στοχεύοντας
στη διάσωση των νεότερων αυτών μνημεί-
ων των Ενόπλων Δυνάμεων από τις επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στην «Political» μίλησε η πρόεδρος του
ΔΣ της Ecocity Μαργαρίτα Καραβασίλη
(φωτό), η οποία τόνισε ότι οι φορείς έλα-
βαν γνώση ενός προγράμματος του Πρά-
σινου Ταμείου, το οποίο αναφερόταν σε
καινοτόμες δράσεις για τους πολίτες.
«Υπήρχε ένας θεματικός άξονας για την
προστασία των μνημείων πολιτιστικής
κληρονομιάς που απειλούνται από την
κλιματική αλλαγή. Ως Ecocity είχαμε υπο-
γράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το
ΥΠΕΘΑ για να στηρίξουμε την προσπάθεια
του υπουργείου για διάχυση της πληρο-
φορίας. Προέκυψε λοιπόν το μεγάλο θέμα
της προστασίας της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς των μνημείων που διαχειρίζεται το
ΥΠΕΘΑ και στα τρία σώματα του στρατού»,
τόνισε η κυρία Καραβασίλη. 

Εκτεθειμένα στη φύση
Η ίδια υποστήριξε ότι υπήρχαν μεγάλη

μέριμνα και έγνοια για τα μνημεία από το
υπουργείο. «Υπήρχε μια σημαντική δου-
λειά που έγινε από αξιόλογους ανθρώ-
πους του ΥΠΕΘΑ στα ζητήματα καταγρα-
φής και ευαισθητοποίησης. Η πρόταση
λοιπόν που προέκυψε εστίασε στην κατη-
γορία των νεότερων μνημείων που διαχει-
ρίζεται το υπουργείο ώστε να γίνει αρχικά
καταγραφή και στη συνέχεια να δούμε σε
τι βαθμό επηρεάζονται τα μνημεία από τις
αλλαγές του κλίματος».

Η κυρία Καραβασίλη εξήγησε ότι τα νε-
ότερα μνημεία είναι φάροι, ενώ πολλά

άλλα κτίσματα που έχουν σημα-
σία είναι καταχωρισμένα
ακόμη και ως μνημεία της
Unesco. Πολλά από αυτά
βρίσκονται σε σημεία
εκτεθειμένα στην κλιματι-
κή αλλαγή.

Υπάρχουν τα ναυάγια που
έχουν υποστεί έτσι κι αλλιώς
φθορές και από την παραμονή
τους σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον.
«Υπάρχουν και περιοχές που έχουν κτί-
σματα ως μνημειακούς χώρους. Μπορού-
με να προσθέσουμε και τα μνημεία που
βρίσκονται στους εξωτερικούς χώρους
των μουσείων του ΥΠΕΘΑ. Με δεδομένο
ότι στη Μεσόγειο ο κίνδυνος πλημμυρών
μπορεί να αυξηθεί και κατά 50% τις επόμε-
νες δεκαετίες, πέρα από την επιβάρυνση

στη φύση μπορεί να επιφέρουν
προβλήματα και στα μνημεία.

Τα μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς δεν αντικαθί-
στανται», πρόσθεσε η κυ-
ρία Καραβασίλη. Επισή-
μανε επίσης ότι η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή χαράζει ένα
πλαίσιο μέχρι το 2027 με τε-

χνικές κατευθυντήριες οδηγίες
για την ενίσχυση των υποδομών στην

κλιματική αλλαγή με ειδική έμφαση στα
μνημεία. 

Σε συντονισμό με την Unesco
«Η μελέτη αυτή, στην οποία συμμετέ-

χουμε, εγκρίθηκε και συνεργαζόμαστε με
το ΑΠΘ και το Αστεροσκοπείο. Προχωρά-
με σε μια καταγραφή των μνημείων με

στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομέ-
νων της πολιτιστικής κληρονομιάς του
ΥΠΕΘΑ. Υπάρχει επίσης συνεργασία με
μια ομάδα που σύστησαν η κυβέρνηση και
ο πρωθυπουργός με συντονιστή τον κ.
Κρεμλή και βρίσκεται σε συντονισμό με
την Unesco και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα
ναυάγια. Και τα ναυάγια του ΥΠΕΘΑ είναι
πολλά», τόνισε η πρόεδρος της Ecocity,
επισημαίνοντας ότι με το πρόγραμμα αυτό
το ΥΠΕΘΑ θα γνωρίζει τι ακριβώς μνημεία
έχει, από τι κινδυνεύουν και με ποιον τρό-
πο μπορεί να προστατεύσει το καθένα από
αυτά. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να
εντάξει τα μνημεία αυτά σε προγράμματα
της ΕΕ για χρηματοδοτήσεις των εργασιών
συντήρησης των μνημείων.
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Μάχη σωτηρίας ιστορικών
μνημείων από το... κλίμα

Η ΜΚΟ Ecocity, το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας και το ΑΠΘ
ενώνουν τις δυνάμεις τους για
να κρατήσουν ζωντανά
ιστορικά κειμήλια των
Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι
στα ακραία καιρικά φαινόμενα

kpappas817@gmail.com   

Του
Κώστα Παππά
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Την άμεση αναπλήρωση των αποθηκών φυσι-
κού αερίου της Ευρώπης δίχως καμία καθυστέ-
ρηση πρόκειται να προκρίνουν οι Ευρωπαίοι ηγέ-
τες στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής που θα
πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα 24-25
Μαρτίου.

«Η αναπλήρωση των αποθηκών αερίου σε ολό-
κληρη την επικράτεια της Ένωσης πρέπει να ξε-
κινήσει τώρα. Τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν να
πάρουν άμεσα τα αναγκαία μέτρα για να διασφα-
λίσουν επαρκή αποθέματα στους ταμιευτήρες
αερίου πριν από τον επόμενο χειμώνα», φέρεται
να αναφέρει το προσχέδιο Συμπερασμάτων της
επικείμενης Συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών,

σύμφωνα με όσα μεταδίδει το διεθνές πρακτο-
ρείο Reuters.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτεί-
νει συγκεκριμένα μέτρα μέχρι τον επόμενο μήνα,
ζητώντας από τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν
συλλογικά αποθέματα αερίου τουλάχιστον σε πο-
σοστό 90% μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Το συγκεκριμένο μέτρο περιλαμβάνεται στο
σχέδιο Repower EU που παρουσίασε η Κομισιόν
την προηγούμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση μη
επίτευξης του υποχρεωτικού στόχου από τα κρά-
τη-μέλη, θα υπάρξει ζήτημα ιδιοκτησιακής αλλα-
γής στις συγκεκριμένες υποδομές.

Μ. ΜΑΣΤ.

του Μιχάλη Μαστοράκη 

Τ
ην επαναφορά του ξεχασμένου
αγωγού EastMed στην «ενεργει-
ακή σκακιέρα» της περιοχής ως
μια επιλογή στον άξονα της ενερ-

γειακής διαφοροποίησης της Ευρώπης
από το ρωσικό φυσικό αέριο συνιστούν οι
δηλώσεις της γενικής γραμματέως Ενέρ-
γειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάν-
δρας Σδούκου (φωτό), στο πλαίσιο της
συμμετοχής της στο συνέδριο SouthEast
Europe & EastMed.

Η γγ του ΥΠΕΝ υποστήριξε πως η Ελλά-
δα ανέκαθεν υποστήριζε το συγκεκριμένο
έργο ως εναλλακτική όδευση για το ενερ-
γειακό σύστημα της Ευρώπης, διευκρινί-
ζοντας πως συνιστά πλέον ένα ώριμο έργο
και στη δεδομένη συγκυρία αποτελεί μια
επιλογή που τίθεται στο «τραπέζι» και
μπορεί να κουβεντιαστεί περαιτέρω.

Χωρίς να προκύπτει από πλευράς ΗΠΑ
αναίρεση του non paper που εξέδωσε το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Ιανουάριο και επί
της ουσίας έβαλε στο «συρτάρι» το μεγα-
λεπήβολο σχέδιο, η εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία και οι νέες συνθήκες που
δημιουργεί ως προς την ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης «μεταβάλλουν» -
μένει να δούμε σε ποιο βαθμό και βάθος-
τις πρότερες «παραδοχές» για τον αγωγό.

Σε πάνελ του συνεδρίου με θέμα την Ελ-
ληνοαμερικανική Ενεργειακή Συνεργασία
και ομιλητές, εκτός της γγ του ΥΠΕΝ, τον
Άντριου Λάιτ, βοηθό γραμματέα Διεθνών
Υποθέσεων στο τμήμα Ενέργειας των
ΗΠΑ, και τον Γιάννη Μανιάτη, πρώην
υπουργό Ενέργειας, κοινή πεποίθηση
υπήρξε ότι το έργο πρέπει να τύχει περαι-
τέρω διερεύνησης.

Πλέον το εξετάζουν οι ΗΠΑ
Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμ-

μισε πως μετά την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση

και γρήγορη απεξάρτηση της Ευρώπης
από το ρωσικό φυσικό αέριο, η αμερικανι-
κή διοίκηση εξετάζει όλες τις εναλλακτι-
κές λύσεις, μέρος των οποίων είναι και το
σχέδιο του αγωγού EastMed. Σε αυτή την
κατεύθυνση, όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ πα-
ραμένουν ενεργές σε όλα τα διεθνή φό-
ρουμ σχετικά με τον αγωγό και θα εξετα-
στεί περαιτέρω.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μανιάτης
υπογράμμισε πως από το 2019 υφίστανται
μελέτες που αποδεικνύουν την τεχνική
και οικονομική βιωσιμότητα του αγωγού,
ενώ ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η πο-
λιτική στήριξη του έργου από τα εμπλεκό-
μενα κράτη αλλά και ευρύτερα.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέ-
ρες είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις σε πα-
ρόμοια κατεύθυνση από την πλευρά της
αγοράς, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Chevron Michael Wirth να δηλώνει από το
βήμα του ενεργειακού συνεδρίου CER-
AWeek ότι ο αγωγός συνιστά μια λύση και
τον διευθύνοντα σύμβουλο της Edison
Nicola Monti να τονίζει πως είναι επιτα-
κτική ανάγκη να επανέλθει στο επίκεντρο
της προσοχής μας το σχέδιο του αγωγού
EastMed προκειμένου να καταστεί δυνα-
τή η διαφοροποίηση των προμηθειών από
πηγές φυσικού αερίου που έχουν ήδη
ανακαλυφθεί και είναι εγγύς στην ευρω-
παϊκή αγορά.

Ο αγωγός με χωρητικότητα 10 δισεκα-
τομμυρίων κυβικών μέτρων ανά χρόνο, σε
περίπτωση που κάποια στιγμή κατα-
σκευαστεί, θα απαιτήσει 7 δισ. δολάρια
και θα χρειαστεί τέσσερα χρόνια για την
ολοκλήρωσή του. Υπεύθυνη για την ανά-
πτυξή του είναι η Υποθαλάσσιος Αγωγός
Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Ιταλίας / ΥΑΦΑ
ΠΟΔΕΙΔΩΝ ΑΕ, στην οποία συμμετέχουν
ισομερώς η ελληνική ΔΕΠΑ και η ιταλική
εταιρεία Edison. 

Διμερείς συναντήσεις
Στο περιθώριο του 3ου Delphi Forum

της Ουάσιγκτον, η γγ του ΥΠΕΝ συνο-
δευόμενη από τον συντονιστή Διεθνούς
Ενεργειακής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, κα-
θηγητή Θεόδωρο Τσακίρη, πραγματο-
ποίησε διμερείς συναντήσεις με τον
υφυπουργό Εξωτερικών για Ενεργειακά
Θέματα Harry Kamian, τον υφυπουργό
Ενέργειας για Διεθνή Θέματα dr Andew
Light και τις βοηθούς υφυπουργούς
Εξωτερικών Erika Olson, Laura
Lochman και Anna Shpitsberg.

Ο «ξεχασμένος» αγωγός
EastMed στο προσκήνιο

Κομισιόν: Γεμίστε... χθες τις αποθήκες σας

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία
επαναφέρουν την
εναλλακτική επιλογή 
για απεμπλοκή από 
το ρωσικό φυσικό αέριο

Μειώθηκαν 2 έως 7 λεπτά 
οι τιμές των καυσίμων
Στην... αντλία πέρασε από χθες η μεγάλη μείωση των διεθνών τι-
μών του πετρελαίου, καθώς έπειτα από διάστημα σχεδόν δύο μη-
νών συνεχούς ανόδου παρατηρούνται χαμηλότερες τιμές κατά 2-
7 λεπτά. Από την Τρίτη οι τιμές των διυλιστηρίων έχουν υποχωρή-
σει και η μείωση αυτή πέρασε χθες στην κατανάλωση, όπως επι-
βεβαιώνει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλά-
δος Μιχάλης Κιούσης. Η τιμή της βενζίνης υποχωρεί από χθες
κατά 2-3 λεπτά, ενώ μεγαλύτερη είναι στο πετρέλαιο κίνησης
φτάνοντας στα 7 λεπτά, στο πετρέλαιο θέρμανσης με 3 λεπτά και
στο LNG κατά 3 λεπτά. Την ίδια στιγμή οι πρατηριούχοι καταγρά-
φουν πτώση των πωλήσεων κατά 20% τον τελευταίο μήνα λόγω της
εκτόξευσης των τιμών.



Μ
ε το… δεξί μπήκε το 2022
για την απασχόληση, κα-
θώς η εντυπωσιακή αύ-
ξηση των θέσεων εργα-

σίας σε δωδεκάμηνη βάση είχε ως
αποτέλεσμα την υποχώρηση του δεί-
κτη της ανεργίας στο 12,8% τον περα-
σμένο Ιανουάριο, με μείωση 3,4 πο-
σοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2021. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η
οικονομία παρουσιάζει ισχυρή δυνα-
μική κατά το πρώτο δίμηνο του έτους,
ωστόσο, η έκρηξη του πληθωρισμού,
λόγω της απογείωσης των τιμών της
ενέργειας, σε συνδυασμό με τις επι-
πτώσεις της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία, διαμορφώνουν νέα δεδο-
μένα από τις αρχές Μαρτίου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής, το εποχικά
διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας
διαμορφώθηκε στο 12,8% τον περα-
σμένο Ιανουάριο έναντι 16,2% τον Ια-
νουάριο του 2021 και 12,8% τον περα-
σμένο Δεκέμβριο. Η συγκράτηση της
ανεργίας στα επίπεδα του περασμέ-
νου Δεκεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση του αριθμού των απασχο-
λούμενων κάτω από τα 4.000.000 άτο-
μα. Συγκεκριμένα, στο τέλος Ιανουα-
ρίου ο αριθμός των απασχολουμένων
διαμορφώθηκε στα 3.995.622 άτομα,
σημειώνοντας αύξηση κατά 312.199

άτομα σε σχέση με  τον Ιανουάριο του
2021, οπότε είχε καταγραφεί αύξηση
κατά 8,5%. Ωστόσο, σε σχέση με τον
περασμένο Δεκέμβριο, σημειώθηκε
μείωση των απασχολούμενων κατά
68.799 άτομα. 

Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός
των ανέργων στο τέλος του περασμέ-
νου Ιανουαρίου ανήλθε σε 587.152
άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά
123.563 άτομα σε σχέση με τον Ια-
νουάριο του 2021, όπου είχε καταγρα-
φεί μείωση κατά 17,4%. Σε σχέση με
τον περασμένο Δεκέμβριο, ο αριθμός
των ανέργων μειώθηκε κατά 7.100
άτομα, ή σε ποσοστό 1,2%. Τα άτομα
που δεν περιλαμβάνονται στο εργατι-
κό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του ερ-
γατικού δυναμικού», δηλαδή όσοι δεν
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
ανήλθαν σε 3.262.045, σημειώνοντας
μείωση κατά 219.897 άτομα σε σχέση
με τον Ιανουάριο του 2021. Κατά τον
αντίστοιχο περυσινό μήνα, ο αριθμός
όσων δεν αναζητούσαν εργασία ήταν
μειωμένος κατά 72.476 άτομα, ενώ σε
σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο
ήταν αυξημένος κατά 2,3%. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τον Ια-

νουάριο ίσχυαν περιοριστικά μέτρα
στην εστίαση και την ψυχαγωγία, με
αποτέλεσμα ο αριθμός των απασχο-
λουμένων να μειωθεί και αντιστοίχως
να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που
αναζητούσαν εργασία. Η μερική επι-
στροφή στην κανονικότητα τον Φε-
βρουάριο εκτιμάται ότι θα αποτυπω-
θεί μερικώς στα στοιχεία που θα ανα-
κοινωθούν σε έναν μήνα, ενώ δεν
αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις
λόγω της πολεμικής σύρραξης στην
Ουκρανία, η οποία ξέσπασε προς το
τέλος του προηγούμενου μήνα. Το οι-
κονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
εκτιμά ότι ο πληθωρισμός και τα προ-
βλήματα λειτουργίας των επιχειρήσε-
ων θα συγκρατήσουν τον ρυθμό αύ-
ξησης της απασχόλησης, ωστόσο, από
την άλλη πλευρά, η έναρξη της τουρι-
στικής περιόδου από τον τρέχοντα
μήνα θα αποτελέσει ισχυρό αντιστάθ-
μισμα, ώστε να μην υπάρξουν τάσεις
ενίσχυσης της ανεργίας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στα funds έχουν
περάσει «κόκκινα»
δάνεια ύψους 80 δισ.!

Στα 80 δισ. ευρώ ανήλθαν τα «κόκκινα»
δάνεια που διαχειρίζονταν τα funds στο τέ-
λος του 2021, όταν στο πρώτο τρίμηνο του
ίδιου έτους ήταν 61,754 δισ. ευρώ! Όπως
προκύπτει από τα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος, το ξεφόρτωμα δανείων από τους
τραπεζικούς ομίλους είναι μαζικό, καθώς
υπάρχει η δέσμευση για μονοψήφιο ποσο-
στό μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα στο
έτος. Μόνο στο τελευταίο τετράμηνο του
2021, τα funds αγόρασαν επιπλέον δάνεια
7,538 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας στο τέλος του
έτους το συνολικό ύψος στα 79,738 δισ. ευ-
ρώ. Από αυτό το ποσό, τα 32 δισ. ευρώ αφο-
ρούν επιχειρηματικά δάνεια, ενώ τα στεγα-
στικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά
2,729 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε
19,776 δισ. ευρώ. Επιπλέον, τα καταναλωτι-
κά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 726
εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16,070
δισ. ευρώ, ενώ 16,311 δισ. ευρώ αφορούν
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Δεν πληρώθηκαν 
φόροι 803 εκατ. ευρώ

Στα 113 δισ. ευρώ εκτοξεύτηκαν οι οφει-
λές προς την Εφορία, μετά τους απλήρωτους
φόρους ύψους 803 εκατ. ευρώ που άφησαν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Ιανουάριο.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το συν-
τριπτικά μεγαλύτερο μέρος του νέου χρέους
οφείλεται σε μεγαλοοφειλέτες. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι από το νέο χρέος, τα 220 εκατ.
ευρώ αφορούν 60 οφειλέτες και τα 145 εκατ.
από αυτά προέρχονται από 43 οφειλέτες!
Από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών, ύψους 112,959 δισ. ευρώ, τα 25,029 δισ.
ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης
και έτσι το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος
διαμορφώνεται στα 87,931 δισ. ευρώ. Ληξι-
πρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν
4.049.913 φορολογούμενοι εκ των οποίων
1.989.167 απειλούνται με κατασχέσεις και
δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, ενώ
για 1.335.786 οφειλέτες έχουν ληφθεί αναγ-
καστικά μέτρα είσπραξης.
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Υποχώρησε κατά 3,4% σε
σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2021 -
Δημιουργήθηκαν 312.199
νέες θέσεις εργασίας 
σε ένα έτος

Αποκλιμάκωση ανεργίας 
στο 12,8% τον Ιανουάριο



Η
αύξηση των κρουσμάτων της
πανδημίας, η γεωπολιτική κατά-
σταση αλλά και οι πληθωριστικές

πιέσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν
την επενδυτική ψυχολογία σε όλες τις
χρηματιστηριακές αγορές, συμπεριλαμ-
βανομένης και της ελληνικής. Oι εγχώρι-
οι αναλυτές θεωρούν πως στην παρούσα
φάση οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη βρα-
χυπρόθεσμη πορεία του ΧΑ είναι επι-
σφαλής. Αναφορικά με την τεχνική εικό-
να του Γενικού Δείκτη, για να υπάρξει
σχετική βελτίωση χρειάζονται η υπέρβα-
ση της ζώνης των 850 - 860 μονάδων αλ-
λά και των 887 - 890 μονάδων και η κίνη-
ση προς τις 913 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών)
και 950 μονάδες. Σε περίπτωση επιστρο-
φής χαμηλότερα των 805 μονάδων οι
επόμενες στηρίξεις θα είναι στις 788 και 777 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης η εικόνα θα επιδεινωθεί σημαντικά σε περίπτωση συνεχόμενων κλεισιμάτων χαμηλότερα των 1.930 (απλός ΚΜΟ 200
εβδομάδων) ή ακόμη χειρότερα χαμηλότερα των 1.870 μονάδων. Η πρώτη σημαντική αντίσταση στις 2.042 (εκθετικός ΚΜΟ 200
εβδομάδων) και οι αμέσως επόμενες στις 2.050, 2.142 - 2.171 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 2.176 (εκθετικός ΚΜΟ 60
ημερών), 2.200, 2.206 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών), 2.231 - 2.240 και 2.384 μονάδες.

Ο Μάριος Κυριάκου και η Βαράγκης
Οι εταιρείες Vericon Professional Services

και ISO Hellas ΑΕ, συμφερόντων της οικογέ-
νειας Μάριου Κυριάκου, του ιδρυτή της KPMG
Ελλάς, είναι εκείνες που πλέον αποκτούν τον
πλήρη έλεγχο της Βαράγκης, στο πλαίσιο της
επικυρωτικής απόφασης της συμφωνίας εξυ-
γίανσης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθη-
νών. Συγκεκριμέ-
να, στην εταιρεία
Varangis Furnitu-
re & Interiors,
συμφερόντων της
Vericon Professio-
nal Services, πέ-
ρασαν το 99% του
ενεργητικού της Βαράγκης, το σύνολο του προ-
σωπικού και υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1%
επί των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρεί-
ας. Στην ISO Hellas ΑΕ πέρασε το ακίνητο της
εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 38. Να
σημειωθεί πως στο τιμόνι των επιχειρήσεων
της οικογένειας Κυριάκου κάθονται πλέον τα
παιδιά του Μάριου, η Ασπασία Ερμιόνη και ο
Ουράνιος Κυριάκου. Μάλιστα, η στήλη πληρο-
φορείται πως η επιχειρηματική οικογένεια έχει
στραμμένο το βλέμμα και στη ναυτιλία.

ElvalHalcor: Σε ιστορικά 
υψηλά οι πωλήσεις

Με τις πωλήσεις της ElvalHalcor να σημει-
ώνουν ιστορικά υψηλά έκλεισε το 2021. Ειδικό-
τερα, οι όγκοι πωλήσεων σημείωσαν αύξηση
κατά 16,3%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προ-
ϊόντα του κλάδου αλουμινίου κατά 21,3% και τα
προϊόντα του κλάδου χαλκού κατά 7,9%. Τα
κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 113,9 εκατ.
ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της θετικής
επίδρασης αποτίμησης 22 εκατ. ευρώ των με-
τοχών της Cenergy Holdings που λογιστικοποι-
ήθηκε στο α’ εξάμηνο του 2021) έναντι κερδών
29,4 εκατ. ευρώ του 2020, με τα κέρδη μετά
από φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας να
ανέρχονται σε 111,7 εκατ. ευρώ για το 2021 (ή
0,2976 ευρώ ανά μετοχή) από 28,3 εκατ. ευρώ
για το 2020 (ή 0,0754 ευρώ ανά μετοχή).

Μυτιληναίος: Η Μαρία Μέλλιου νέα
διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μυτιληναίος γνωστοποίησε ότι το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρία-
σή του στις 11/03/2022 προέβη, έπειτα από
σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, στον
ορισμό της Μαρίας Μέλλιου ως επικεφαλής
της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της εταιρεί-
ας, σε αντικατάσταση του Αντωνίου Παπαγεωρ-
γίου. Η κυρία Μέλλιου πληροί τα κριτήρια και
τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του
άρθρου 15 του ν. 4706/2020 και των προβλέψε-
ων του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Με το πρότυπο ISO:14001 πιστοποιήθηκε η ΓΑΙAΟΣΕ, θυγατρική του Υπερτα-
μείου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για εφαρμογή μιας υπεύ-
θυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας προσανατολισμένης στον άνθρωπο,
την κοινωνία και το περιβάλλον και η οποία θα στοχεύει στην ικανοποίηση
όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Το πρότυπο ISO:14001 είναι το πιο διαδεδο-
μένο διεθνές πρότυπο για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός Συστήματος Πε-
ριβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται σε μια εταιρεία ή οργανισμό,
ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και το αντικείμενό του και βοηθάει τις
διάφορες δραστηριότητες να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περι-

βαλλοντικά συμβατές. Η ΓΑΙΑΟΣΕ διαχειρίζεται σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου και αναλαμ-
βάνει τη διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, τη δημιουργία
και εν γένει εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων, καθώς και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, έχοντας ήδη κατασκευάσει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 1,2 ΜW.

Οι εκταμιεύσεις δανείων της Τράπεζας Πειραιώς
ξεπέρασαν τον ετήσιο στόχο των 5,7 δισ. ευρώ για
το 2021, φτάνοντας τα 6,5 δισ. ευρώ, κάτι που σε
όρους καθαρής πιστωτικής επέκτασης αντιστοιχεί
σε 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπε-
ζας Πειραιώς κατά την παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων του 2021, η μεγαλύτερη πιστωτική επέκτα-
ση, σε συνδυασμό με την αύξηση της ποιότητας,
δηλαδή των εξυπηρετούμενων δανείων, αντιστάθ-
μισε το κόστος που προέρχεται από τους κινδύνους
και τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων. Όπως δή-
λωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πει-
ραιώς Χρήστος Μεγάλου στους διεθνείς αναλυτές
κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2021, παρατηρείται μεγάλη ζήτηση για δάνεια σε όλους τους
κλάδους οικονομίας, κάτι που αναμένεται να ενισχυθεί με τις πρώτες εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πειραιώς: Στα 6,5 δισ. οι εκταμιεύσεις δανείων 

Περιβαλλοντική πιστοποίηση ISO έλαβε η ΓΑΙΑΟΣΕ

Εύθραυστο το κλίμα στο χρηματιστήριο
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Μ
ε στόχο τη μείωση του προσωπικού από το δί-
κτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες κατά 150
άτομα, η Attica Bank ξεκίνησε χθες νέο πρό-

γραμμα εθελούσιας εξόδου. Στο πρόγραμμα μπορούν να
λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι με τουλάχιστον 5 έτη υπη-
ρεσίας μέχρι το τέλος του 2021. Εξαίρεση αποτελούν τα
καταστήματα άνω των 4 ατόμων (Ηράκλειο, Χανιά, Καλα-
μάτα, Πάτρα, Αγρίνιο, Βέροια, Σέρρες, Κομοτηνή, Καβά-
λα, Θέρμη, Λάρισα, Λαμία, Κεντρικό, Πανεπιστημίου, Ν.
Ερυθραία, Πειραιά) όπου μπορούν να συμμετάσχουν
όλοι. Το πλαφόν τίθεται στις 190.000 ευρώ, αλλά υπό
προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει τις 210.000 ευρώ λόγω
των δύο επιπλέον μπόνους που αφορούν έγκαιρη υπο-
βολή ενδιαφέροντος και εξαγορά πλασματικών ετών για
εργαζόμενους άνω των 55 ετών.

ΑΣΤΑΚ: Δεν θα μετεξελιχθεί 
σε ΑΕΕΑΠ λόγω Skyline

Τη διαδικασία για τον μετασχηματισμό της Alpha Αστι-
κά Ακίνητα σε εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο την
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακι-
νήτων αποφάσισε η Alpha Bank στο πλαίσιο του διαγω-
νισμού για την εξεύρεση συνεπενδυτή όσον αφορά στην
ανάπτυξη και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου 573 ανα-
κτηθέντων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, αξίας
περίπου 500 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω
απόφασης, η Alpha Αστικά Ακίνητα θα αποσχίσει και θα
πωλήσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της σε μη εισηγμέ-
νη εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank, η οποία θα αποτελέ-
σει και το ειδικό όχημα (SPV) της συναλλαγής για το
Skyline. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη εταιρεία θα μετα-
φερθεί όλο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που θα αξιοποι-
ηθεί και εν συνεχεία θα μεταβιβαστεί πλειοψηφικό πα-
κέτο στον προτιμητέο επενδυτή. Τέλος, η Alpha Αστικά
Ακίνητα θα ενσωματώσει τη δραστηριότητα παροχής
υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της Alpha Διαχειρίσε-
ως Ακινήτων και Επενδύσεων (AREM-I).

Η Δωδώνη έδωσε το «παρών» 
στη Foodexpo 2022

Η Δωδώνη
συμμετείχε για
πρώτη φορά στη
Foodexpo, τη
μεγαλύτερη έκ-
θεση Τροφίμων
και Ποτών στη
ΝΑ Ευρώπη, η

οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τις 12
έως τις 14 Μαρτίου 2022 στο Athens Metropolitan Expo.
Με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες παγκο-
σμίως και διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόν-
των, με πάνω από 100 κωδικούς, μέσω της συμμετοχής
της στη φετινή Food Expo, η Δωδώνη στόχευσε στην πε-
ραιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας,
δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους επισκέπτες της έκ-
θεσης να γνωρίσουν από κοντά προϊόντα, τα οποία είναι
διαθέσιμα αποκλειστικά στις αγορές του εξωτερικού,
σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τέσσερα νέα μπουτίκ ξενοδοχεία
από τη Lamway

H εταιρεία Lamway Hotel Management Gro-
up, διαθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της 23 ξενο-
δοχεία σε 12 προορισμούς στην Ελλάδα, ανακοι-
νώνει τη διαχείριση 4 νέων εμβληματικών μπου-
τίκ ξενοδοχείων στην Αθήνα και στα νησιά. Η
Lamway διευρύνει το portfolio των ξενοδοχείων
της με εκλεπτυσμένα καταλύματα σε καθοριστι-
κά σημεία της πόλης της Αθήνας αλλά και σε δη-
μοφιλείς νησιώτικους προορισμούς, όπως ανα-
φέρει σε σχετική ανακοίνωση. Ο Δημοσθένης
Λεοντής, CEO της Lamway Hotel Management
Group, δηλώνει: «Παρά το γεγονός ότι η χρονιά
ξεκινάει με προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο,
εμείς επενδύουμε στην εξωστρέφεια και στην
επιλογή διαχείρισης εκλεπτυσμένων ξενοδοχει-
ακών μονάδων σε στρατηγικά τουριστικά σημεία
της Ελλάδας. Πιστεύουμε στα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά των καταλυμάτων μας αλλά και στην πα-
ράλληλη ανάδειξη της Ελλάδας ως τουριστικού
προορισμού για όλο τον χρόνο».

ΕΛΠΕ: Deal για αγορά αργού
πετρελαίου από Σαουδική Αραβία

Τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν έλθει σε αρχική
συμφωνία για αύξηση των προμηθειών αργού
πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, όπως ανα-
φέρουν πηγές της εταιρείας, σύμφωνα με το Re-
uters. «Υπήρξε μια αρχική συμφωνία για αύξηση
του αργού πετρελαίου που αγοράζουν τα Ελληνι-
κά Πετρέλαια από τη Σαουδική Αραβία ώστε να
εξασφαλιστεί περαιτέρω ο ομαλός εφοδιασμός
της ελληνικής αγοράς με καύσιμα», ανέφερε μια
πηγή στο Reuters. Η Σαουδική Αραβία αντιπρο-
σωπεύει το 8% του αργού πετρελαίου που ήλθε
στην Ελλάδα πέρυσι, ο πέμπτος μεγαλύτερος
προμηθευτής μετά το Καζακστάν, το Ιράκ, τη Ρω-
σία και την Αίγυπτο.

Στην ελληνική αγορά εισέρχεται 
η Radisson Red

Η Radisson Hotel Group υπογράφει το πρώτο
συγκρότημα serviced apartments στην Ελλάδα
υπό το brand Radisson Red. Το Radisson Red
Mitropoleos Square Athens ανοίγει στην Αθήνα
κατά το β’ εξάμηνο του 2023, καθώς το πολυτε-
λές hospitality brand Radisson Red εισέρχεται
για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, αναβαθ-
μίζοντας το portfolio της Radisson στην Ελλάδα
σε επτά ακίνητα σε λειτουργία ή υπό κατασκευή.
Το έργο έχει στόχο τη μετατροπή του ήδη υπάρ-
χοντος κτιρίου γραφείων σε διαμερίσματα εκλε-
πτυσμένου design με τη δυνατότητα παροχής
συγκεκριμένων υπηρεσιών. Το Radisson Red
Mitropoleos Square Athens θα συμπεριλαμβά-
νει 94 μικρά διαμερίσματα με κουζίνα, 150 τμ
χώρο συναντήσεων και γυμναστήριο. 
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Οι όροι της εθελουσίας
στην Attica Bank

Συμμετοχή της Eurocert 
στη Foodexpo 2022

Σημαντικό ήταν το αποτύπωμα της Eurocert στη Foo-
dexpo 2022, που αποτέλεσε για μια ακόμη χρονιά ένα
κομβικό κέντρο εμπορικών συναντήσεων και συμφω-
νιών για τα Τρόφιμα και Ποτά στη χώρα, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Η εξωστρέφεια που
χαρακτηρίζει τη Eurocert, αφού δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως, ταυτίστηκε με
τον διεθνή χαρακτήρα και προσανατολισμό της Foodex-
po 2022, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από
50.000 επισκέπτες. Επαγγελματίες της Οργανωμένης
Λιανικής και του Χονδρεμπορίου Τροφίμων και Ποτών,
καθώς και της Μαζικής Εστίασης από κάθε γωνιά της
Ελλάδας αλλά και από 80 χώρες του εξωτερικού συνομί-
λησαν με τα στελέχη της Eurocert για τις υπηρεσίες και
τις καινοτόμες λύσεις που παρέχει στον τομέα της πιστο-
ποίησης.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Με τις ευχές όλων των υγιών φιλάθλων του
ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε (22.00
Cosmote TV) κόντρα στη Γάνδη στο Βέλγιο,

στη ρεβάνς του 1-0 της Τούμπας, στη φάση των «16»
του Conference League. Εκτός όμως από το γόητρο
μιας πρόκρισης στην προημιτελική φάση, καλείται
να παράξει και «εθνικό έργο», καθότι είναι η μονα-
δική ελληνική ομάδα εκπρόσωπος στην Ευρώπη. Αν
το καταφέρει, η Ελλάδα μπορεί να βγάλει και πέμ-
πτη ομάδα στα ευρωπαϊκά Κύπελλα την περίοδο
2023-2024. Πρώτος ο Πορτογάλος προπονητής του
Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς ευχήθηκε να περάσει ο
ΠΑΟΚ.

Ο νυν υπέρ πάντων αγώνας του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο
έχει και διττό χαρακτήρα, καθότι αν προκριθεί στον
επόμενο γύρο, οι ομάδες που τον τρομάζουν είναι μό-
λις δυο. Η Ρόμα και η Λέστερ, που ενδεχομένως να

εξουδετερώσει η μία την άλλη, αν κληρωθούν αντί-
παλες. Οι υπόλοιπες υποψήφιες για την οκτάδα είναι
στα μέτρα του «δικεφάλου του Βορρά». Στη Θεσσα-
λονίκη κάνουν σκέψεις ακόμα και για τελικό, που θα
γίνει στα Τίρανα, και όχι άδικα.

Κόντρα στη Γάνδη ο ΠΑΟΚ θα παίξει με σοβαρά
προβλήματα, ωστόσο, καθότι τέσσερα βαρβάτα ονό-
ματα θα απουσιάσουν. Ο «εγκέφαλος» Γιασμίν
Κούρτιτς στη μεσαία γραμμή και ο Αντρίγια Ζίφκο-
βιτς στην επίθεση, που «κιτρινίστηκαν» στο πρώτο
ματς. Απών και ο μέγας άτυχος Γιάννης Μιχαηλίδης
που υπέστη ρήξη συνδέσμων και ο Ελ Καντουρί που
σε μια περίοδο επανάκτησης της φόρμας του, προ-
σβλήθηκε από ίωση.

Το ευχάριστο για τον Ρουμάνο τεχνικό Ραζβάν
Λουτσέσκου είναι πως επανέρχεται κάτω από τα δο-
κάρια ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, που τραυματίστη-

κε στο ματς της Τούμπας κόντρα στους Βέλγους. 
Κατά τα φαινόμενα, με περιορισμένες τις επιλο-

γές, ο Λουτσέσκου θα βάλει κάτω από τα δοκάρια τον
Πασχαλάκη, δεξί μπακ θα παίξει ο Λύρατζης και αρι-
στερό ο Βιεϊρίνια. Κεντρικά μπακ ο Κρέσπο με τον
Ίνγκασον. Στη μεσαία γραμμή το «πολυεργαλείο», ο
πιτσιρικάς Χάρης Τσιγγάρας, με τον Σβαμπ. Ο Μπίσε-
σβαρ με τον Μουργκ στα άκρα της επίθεσης και ο Αγ-
κούστο πίσω από τον σέντερ φορ Άκπομ. 

Αν περάσει απόψε τη Γάνδη, 
φτάνει μέχρι τελικό 
του Conference League

ΠΑΟΚ: Λαβωμένος και αποφασισμένος

Το πρόγραμμα

Γάνδη - ΠΑΟΚ........................(0-1)

Άλκμααρ - Μπόντο Γκλιμτ ....(1-2)

Ρεν - Λέστερ .........................(0-2)

Βασιλεία - Μαρσέιγ...............(1-2) 

Κοπεγχάγη - Αϊντχόφεν.......(4-4)

Φέγενορντ - Παρτιζάν Β.......(5-2)

ΛΑΣΚ - Σλάβια Πρ. ................(1-4)

Ρόμα - Φίτεσε .......................(1-0)



Ο
Σωκράτης Παπασταθόπου-
λος και ο Κώστας Μανωλάς
δεν κλήθηκαν «κατόπιν συ-

νεννόησης» από τον ομοσπονδιακό
τεχνικό Γκουστάβο Πογιέτ για τα
δύο φιλικά ματς, με τη Ρουμανία
στις 25 Μαρτίου στο Βουκουρέστι
και με το Μαυροβούνιο στην Ποντγ-
κόριτσα τρεις ημέρες αργότερα. Θα
τους καλέσει για τα επίσημα ματς
του Ιουνίου στο πλαίσιο του Nations
League με τη Β. Ιρλανδία, το Κόσο-
βο και την Κύπρο ή την Εσθονία. Θα
δούμε. Στις κλήσεις περιλαμβάνεται
και το όνομα ενός άγνωστου στην
Ελλάδα 18χρονου που παίζει στη Β’
ομάδα της Κάλιαρι, του Χρήστου
Κουρφαλίδη. «Κόπηκαν» Ανδρού-
τσος, Τζόλης, Γιαννούλης, Σάλιακας.
Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την
προσεχή Δευτέρα στον Άγιο Κοσμά.
Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Αλέξαν-

δρος Πασχαλάκης, Γιώργος Αθανα-
σιάδης, Γιώργος Τζαβέλλας, Παντε-
λής Χατζηδιάκος, Κωνσταντίνος
Μαυροπάνος, Κώστας Τσιμίκας,
Κώστας Σταφυλίδης, Δημήτρης
Γούτας, Γιώργος Κυριακόπουλος,
Δημήτρης Νικολάου, Λάζαρος Ρότα,
Μανώλης Σιώπης, Μάριος Βρουσάι,

Ανδρέας Μπουχαλάκης, Χρήστος
Κουρφαλίδης, Σωτήρης Αλεξαν-
δρόπουλος, Δημήτρης Λημνιός, Πέ-
τρος Μάνταλος, Γιώργος Μασούρας,
Τάσος Μπακασέτας, Τάσος Δουβί-
κας, Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος
Γιακουμάκης, Ευθύμης Κουλούρης,
Βαγγέλης Παυλίδης.

Χωρίς Σωκράτη, Μανωλά η Εθνική Καφέδες και νερά στον Σιμεόνε
Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 1-0 τη Μάντσεστερ

Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ και προκρίθηκε
στους «8» του Champions League, πρώτο ματς 1-
1. Καφέδες και νερά πέταξαν οι θεατές στον «Τσό-
λο» Σιμεόνε μετά τη λήξη. Στο άλλο παιχνίδι έγινε
η έκπληξη, καθώς η Μπενφίκα νίκησε 1-0 τον
Άγιαξ στο Άμστερνταμ και επίσης προκρίθηκε με
το 2-2 του πρώτου αγώνα. Σούπερ εμφάνιση από
τον Έλληνα γκολκίπερ Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Για Ρεμί Καμπελά ο Ολυμπιακός

Η ΑΕΚ πήρε τον Κριχόβιακ από την Κράσ-
νονταρ και ο Ολυμπιακός κάνει προσπάθεια
να φέρει το άλλο βαρύ όνομα του ρωσικού

συλλόγου, τον Γάλλο Ρεμί Καμπελά, 32 ετών.
Το δήλωσε ο ίδιος στη γαλλική «L’ Equipe»

πως εξετάζει την περίπτωση του Ολυμπιακού,
γιατί «παίζει εκεί ο φίλος μου Γιαν Εμβιλά, που

κάναμε σπουδαίο δίδυμο στη Σεντ Ετιέν». 

Τον απέλυσε στο αεροπλάνο!
Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ο

Ολλανδός προπονητής Ρόναλντ Κούμαν απολύ-
θηκε από τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα Ζοάν
Λαπόρτα πάνω στο… αεροπλάνο. Αφού ήπιαν τις
σαμπάνιες τους πρώτα! Ο Κούμαν δήλωσε: «Κα-
θόμουν στη θέση μου, στο αεροπλάνο, με τους
παίκτες ακριβώς από πίσω μου. Ο Λαπόρτα κά-
θεται δίπλα μου και μου λέει, “Απολύεσαι”. Μου
είπε πως είμαι θρύλος της ομάδας, αλλά δεν το
έδειξε».

Πετροβόλησαν 
το πούλμαν του Άρη

Ο χουλιγκανισμός στην Ελλάδα έχει βαθιές ρί-
ζες, ως φαίνεται. Άγνωστοι πετροβόλησαν το
πούλμαν που μετέφερε τους νεαρούς παίκτες του
Άρη Κ17 στην Πορταριά του Πηλίου, όπου πήγαι-
ναν να καταλύσουν ενόψει του τελικού με την αν-
τίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.
Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών κάνει η
αστυνομία του Βόλου.

Συμβολικό δείπνο «τίγρη» - Κριχόβιακ

Πριν από το δείπνο γνωριμίας με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ο διεθνής Πολωνός άσος
Γκρέγκορζ Κριχόβιακ, που υπέγραψε στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος της σεζόν, επισκέφτηκε 
και φωτογραφήθηκε στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά». Και εντυπωσιάστηκε, 
όπως και ο κάθε επισκέπτης. Μπορεί, συνεπώς, να είχε και συμβολικό χαρακτήρα 
το δείπνο, καθώς ο Μελισσανίδης βλέπει με καλό μάτι την αναγέννηση της ΑΕΚ 
μέσω του Πολωνού, στο νέο γήπεδο την προσεχή σεζόν. 

SPORTS
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ολυμπιακός - ΠΑΟ στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός νίκησε 84-73 τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας
και έκανε αποφασιστικό βήμα για την 4άδα της βαθμο-
λογίας της EuroLeague με πλεονέκτημα έδρας. Οι πόν-
τοι: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ 13, Λαρεντζάκης 3, Φαλ 5, Σλού-
κας 10, Μάρτιν 13, Βεζένκοβ 16, Πρίντεζης 4, Παπανι-
κολάου 18 ΜακΚίσικ 2. Τα δεκάλεπτα: 20-15, 39-39, 59-
58, 73-84. Σήμερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πα-
ναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21.00 Nova). 
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Η εκπομπή της Μπέττυς Μαγγίρα
στο Open δεν κόβεται, ισχυρίσθηκε η
Κατερίνα Καινούργιου.

• «Καρφί» της Ζενεβιέβ για την
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Εκείνη
στη Χαβάη κι εμείς εδώ ζούμε
πανδημία και πόλεμο».

• Και η Ηλιάνα τής «απάντησε» με μια
φωτογραφία από την Τζαμάικα να
βουτά στη θάλασσα με σέξι μαγιό!

• Στο νοσοκομείο η κόρη της
Ελένης Χατζίδου. Η μικρή Μελί-
τα παρουσίασε δύσπνοια.

• Δεν τα πάει καλά με τα χορευτικά ο
Δημήτρης Ουγγαρέζος. Έκανε φι-
γούρα οn air και του σκίστηκε το
παντελόνι!

•Φήμες θέλουν τον Δημήτρη
Λιγνάδη να ετοιμάζει θεατρική
παράσταση στις φυλακές Κορυ-
δαλλού.

• Ερωτευμένη δήλωσε στα 60 της η
πρωταγωνίστρια Κατερίνα Διδασκά-
λου.

• Οικιακό ατύχημα έστειλε τη
γυμνάστρια Σοφία Παθέκα στο
χειρουργείο. Έκανε επέμβαση
στο γόνατο και κυκλοφορεί με
πατερίτσες.

• Ο Γιώργος Καράβας του «GNTM»
έγινε… ξανθός! 

• Δεν έχουν τέλος οι αντιδρά-
σεις στο Διαδίκτυο για την αντι-
πολεμική συναυλία της Νατά-
σας Μποφίλιου στο Σύνταγμα.

• Ο Χρήστος Δάντης νοσεί από κορο-
νοϊό, αλλά διέψευσε πως βρίσκεται
σε νοσοκομείο.

•Full in love το μοντέλο Μικαέ-
λα Φωτιάδη με τον σύντροφό
της Αλέξανδρο Σπυριλιώτη.

• «Ήταν μια κακή συνεργασία», εξο-
μολογήθηκε ο Κρητικός λυράρης Νί-
κος Ζωιδάκης για την αποχώρησή
του από το σχήμα Πλούταρχος - Με-
λίνα Ασλανίδου.

O
μοναδικός performer
Τάκης Ζαχαράτος επι-
στρέφει στη σκηνή, για
μια special edition φι-

λανθρωπική καλλιτεχνική εμφάνι-
ση στο θέατρο «Παλλάς», υπό την
αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Ο χαρισματικός showman θα
παρουσιάσει την ολοκαίνουργια
παράσταση «Strangers in the Ni-
ght» με αφορμή τα είκοσι χρόνια
λειτουργίας του «Lifeline Hellas»,
του διεθνούς ανθρωπιστικού οργα-
νισμού του πρίγκιπα Αλέξανδρου
και της πριγκίπισσας Αικατερίνης
της Σερβίας, που θα παραστούν στη μαγική βραδιά.

Σκοπός της εκδήλωσης, που έχει προγραμματιστεί
για την Τρίτη 22 Μαρτίου, είναι η υποστήριξη των παι-
διών της Ουκρανίας και η προσφορά θερμοκοιτίδων
στο νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου».

Παρέλαση αστέρων
Ο εκπληκτικός δημιουργός και μίμος, γνωστός για

την ευαισθησία του απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα,
έχει ετοιμάσει με την ορχήστρα του ένα απίθανο
πρόγραμμα βασισμένο στις αγαπημένες του διαχρο-
νικές προσωπικότητες, που τόσο έχουν επηρεάσει
την καριέρα του. Αφετηρία στο μουσικό ταξίδι, τα
τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα και του Ντιν Μάρτιν
«κλείνοντας το μάτι» στην Αλίκη Βουγιουκλάκη! Η
Aντέλ θα γοητευτεί από τη φωνή της Σοφίας Βέμπο
και η Έιμι Γουάινχαουζ από τη μοναδική χροιά της
Εντίθ Πιαφ.

Η Μαρλέν Ντίτριχ θα κρυφακούσει την Τζένη Βά-

νου να υμνεί τον έρωτα και ο Λούις
Άρμστρονγκ θα διστάσει να διαλέ-
ξει ανάμεσα στη Βίκυ Μοσχολιού
και τη Σίρλεϊ Μπάσεϊ. Όσο για τη
Ζωζώ Σαπουντζάκη; Δεν θα δυ-
σκολευτεί να κάνει σαματά με τα
ζίλια της τραγουδώντας «Αmado
mio» κοντράροντας τη Ρίτα Χέι-
γουορθ, ενώ η Λάιζα Μινέλι θα
χειροκροτεί τη Μαρινέλλα από την
κουίντα!

Το ίδρυμα
Η πριγκίπισσα Αικατερίνη της

Σερβίας ίδρυσε τον ανθρωπιστικό
οργανισμό «Lifeline» το 1993 στο Λονδίνο και εν συ-
νεχεία παραρτήματα το 2002 στην Αθήνα, στο Σικάγο,
στη Νέα Υόρκη και στο Τορόντο, τα οποία συνεργά-
ζονται με το ίδρυμα που έχει βάση το Βελιγράδι.

Κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων για τη
Σερβία, ο ανθρωπιστικός οργανισμός παρείχε ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό βοήθειας, που διανεμήθηκε
σε ολόκληρη τη γείτονα χώρα. Οι δραστηριότητες
επεκτάθηκαν στην ανακατασκευή πολλών νοσοκο-
μείων, νηπιαγωγείων, στην παροχή ιατρικών μηχα-
νημάτων, στην ενίσχυση ιδρυμάτων, σχολείων, στους
πρόσφυγες, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στα γη-
ροκομεία κ.λπ. και συνεχίζονται ως σήμερα.

Το «Lifeline Hellas» βοηθά μόνο την Ελλάδα, όπου
υπάρχουν σημαντικές ανάγκες λόγω της δυσχερούς
οικονομικής κατάστασης που επικρατεί. Οι σημαντι-
κότερες δραστηριότητες του οργανισμού είναι η πα-
ροχή ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία παίδων
και η ενίσχυση ιδρυμάτων παίδων.

Πριγκίπισσα Αικατερίνη - Τάκης Ζαχαράτος 

Μαζί για τα παιδιά!



«Τ! Φάση;»

Ο κόσμος το ’χει τούμπανο και οι παρουσια-
στές κρυφό καμάρι! Πρεμιέρα την Κυριακή για
τη νέα εκπομπή φαρσών «για γερά γέλια» του
Alpha με τίτλο «Τ! Φάση;» και τους Γιώργο Τσα-
λίκη και Εβελίνα Νικόλιζα στο «τιμόνι»! Η κόρη
της Μπέσσυς Αργυράκη ανακοίνωσε και επίση-
μα την ολοκαίνουργια συνεργασία της με το κα-
νάλι. «Είχαμε σκάσει τόσο καιρό που δεν μπο-
ρούσαμε να σας πούμε τι ετοιμάζαμε! Γιώργο
Τσαλίκη, θα τρελαθώ!», έγραψε με ενθουσιασμό
στον λογαριασμό της.

Νέο βιβλίο 
από την Ελισάβετ

Το νέο της βιβλίο παρουσίασε η δημοσιογρά-
φος Ελισάβετ Φιλιππούλη. Η Μιμή Ντενίση και η
Σία Κοσιώνη ήταν ανάμεσα στις καλεσμένες που
προλόγισαν την έκδοση, με την παρουσιάστρια
του ΣΚΑΪ να αναφέρει: «Ήταν τιμή μου να ενώσω
τη φωνή μου με γυναίκες από όλο τον κόσμο στο
υπέροχο βιβλίο “Γυναίκες προς την ανθρωπότη-
τα”. Ένα βιβλίο δώρο από γυναίκες προς γυναί-
κες και παράλληλα μια πράξη αφύπνισης των
ηγεσιών για την απόλυτη ανάγκη ενδυνάμωσης
των γυναικών σε καιρούς διαδοχικών προκλή-
σεων».

«Αυτοψία» 
στην Πόλη
Στην πρωτεύουσα των αυτοκρα-
τοριών ταξίδεψε ο Αντώνης Σρόι-
τερ. O newscaster του Alpha
«πέταξε» για την Πόλη, αποκλει-
στικά για τις ανάγκες της δημο-
σιογραφικής του εκπομπής «Αυ-
τοψία», ποζάροντας με χαμόγελο
και νοσταλγία μπροστά στην
Αγια-Σοφιά. «Στην Κωνσταντι-
νούπολη, για μια εκπομπή, με
τους Έλληνες της Πόλης. Οι τε-
λευταίοι Ρωμιοί ζητούν να μην
τους ξεχνάμε», αποκάλυψε για το
νέο επεισόδιο που θα παρακο-
λουθήσουμε απόψε.

Λ
ίγα 24ωρα μετά το στερνό αντίο στον σημαντικό επιχειρημα-
τία των media Δημήτρη Κοντομηνά, μια φωτογραφία από το
μακρινό παρελθόν θύμισε τις δόξες που έζησε ο άλλοτε

ισχυρός άντρας. Το ενσταντανέ έδωσε στη δημοσιότητα η εκδότρια
Έλενα Λυμπέρη, αποκαλύπτοντας: «Η ζωή του θύμιζε ταινία, με
αφετηρία την Ακαδημία Πλάτωνος και ένα παιδί από φτωχή οικογέ-
νεια που έμελλε να γίνει ένας από τους μεγάλους Έλληνες επιχει-
ρηματίες με πολυσχιδή, ακάματη δράση. Στη φωτογραφία, ο Δημή-
τρης Κοντομηνάς με τη δεύτερη σύζυγό του Μαίρη συναντούν στα
μέσα της δεκαετίας του ’90, στην Ουάσιγκτον, τον τότε εν ενέργεια
πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον. Με τον Δημήτρη
Κοντομηνά μάς συνέδεαν σχέσεις ζωής. Φίλος από τα παλιά με τον
άντρα μου, μας πάντρεψε σε μια μοναδική, λιτή τελετή όπου η πα-
ρουσία, χάρη σε εκείνον, του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου έκανε
το μυστήριο κατανυκτικό».

«Φτηνά τσιγάρα» τέλος
Το μιούζικαλ «Φτηνά τσιγάρα» έριξε αυλαία, ύστερα από σειρά
sold out παραστάσεων. Η πρωταγωνίστρια Χριστίνα Στεφανίδη,
κάνοντας τον απολογισμό της φετινής θεατρικής της παρουσίας,
ευχαρίστησε από καρδιάς τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Ρήγο για
τη σημαντική ευκαιρία που της χάρισε: «Σ’ ευχαριστώ που είσαι
τόσο γενναιόδωρος, δίκαιος και αστείρευτα δημιουργικός και για
όσα έμαθα πλάι σου τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο καλλιτεχνικά!».

Γιόρτασε τα 1.000 posts!
Το προσωπικό της ρεκόρ στο Instagram κα-
τέρριψε η Δανάη Παππά. Η τηλεοπτική Θεο-
δώρα της σειράς «Σασμός» συμπλήρωσε
χίλιες αναρτήσεις στον προσωπικό της λο-
γαριασμό και το γιόρτασε με φωτογραφία-
έκπληξη από τα παιδικά της χρόνια: «Ποιος
θα μου το έλεγε τότε, ότι 17 χρόνια μετά θα
έκανα τη χιλιοστή μου ανάρτηση! Έψαξα
παρά πολύ για να βρω αυτή τη φωτογραφία
να ξέρετε».
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Το ζεύγος Κοντομηνά 
με τον Μπιλ Κλίντον



Η
ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
αποτελεί κύρια αιτία μη αναστρέψιμης
απώλειας της όρασης. Το ποσοστό των
πασχόντων αυξάνεται αναλογικά με

την ηλικία: υπολογίζεται ότι πάσχουν το 1,5% των
ατόμων ηλικίας άνω των 40 ετών και το 15% των
ενηλίκων άνω των 80 ετών. Συνολικά, το 2020
έπασχαν από αυτήν 196 εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο, με τον αντίστοιχο αριθμό για το
2040 να εκτιμάται σε 288 εκατομμύρια. 

Οι ασθενείς που έχουν χάσει την κεντρική όρα-
σή τους λόγω προχωρημένης ηλικιακής εκφύλι-
σης της ωχράς κηλίδας, μπορεί να την ανακτή-
σουν σε ικανοποιητικό βαθμό με τη βοήθεια ενός
εμφυτεύματος που τοποθετείται βαθιά μέσα στο
μάτι, αναφέρουν επιστήμονες από το Πανεπιστή-
μιο Στάνφορντ. Στην προχωρημένη (ατροφική)
εκφύλιση της ωχράς, οι ασθενείς χάνουν την κεν-
τρική όρασή τους λόγω ατροφίας των φωτοευαί-
σθητων κυττάρων στο κέντρο του αμφιβληστροει-
δούς χιτώνα των ματιών τους. 

Ωστόσο τα κύτταρα στην περιφέρεια του αμφι-
βληστροειδούς παραμένουν ανέπαφα, με αποτέ-
λεσμα να διατηρούν οι ασθενείς την περιφερει-
ακή όραση. Το εμφύτευμα που ανέπτυξαν οι επι-
στήμονες τοποθετείται κάτω από τον αμφιβλη-
στροειδή και τροφοδοτείται συνεχώς με εικόνες.
Τις εικόνες μπορούν να δουν εν μέρει οι ασθενείς,

με τη βοήθεια ειδικών γυαλιών, αρκεί να μην
έχουν καταστραφεί από άλλες παθήσεις (π.χ.
γλαύκωμα) τα νευρικά κύτταρα του αμφιβληστρο-
ειδούς, με τα οποία επικοινωνούν τα φωτοευαί-
σθητα. Οι βελτιώσεις αυτές σημαίνουν στην πρά-
ξη ότι άνθρωποι που δεν έβλεπαν σχεδόν τίποτα
όταν κοιτούσαν ευθεία μπροστά, μπορούν πια να
αναγνωρίζουν ταυτοχρόνως τον προσανατολισμό
έγχρωμων γραμμών με το κεντρικό και με τα πε-
ριφερειακά τμήματα του οπτικού πεδίου τους. 

«Τα ευρήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η
απώλεια των φωτοευαίσθητων κυττάρων λόγω
ατροφικής εκφύλισης της ωχράς οδηγεί σε σοβα-
ρή διαταραχή της όρασης. Επειδή όμως διατηρεί-
ται η χαμηλής αντίθεσης περιφερειακή όραση, εί-
ναι σημαντικό η αποκατάσταση της κεντρικής
όρασης να μη θέτει σε κίνδυνο τον υπόλοιπο, υγιή
αμφιβληστροειδή. Πρέπει επίσης να επιτρέπει
την ταυτόχρονη χρήση της φυσικής και της προ-
σθετικής όρασης. Τις προϋποθέσεις αυτές φαίνε-
ται ότι πληροί η νέα μέθοδος, γεγονός που δημι-
ουργεί ελπίδες ότι θα μπορούσε να χρησιμοποι-
ηθεί για να αποκατασταθεί έως έναν βαθμό η λει-
τουργική όραση των ασθενών», σχολιάζει ο χει-
ρουργός-οφθαλμίατρος δρ Αναστάσιος Ι. Κανελ-
λόπουλος. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι
καλύτερα από ό,τι θα φανταζόταν κανείς σύμφω-
να με τον γιατρό, ωστόσο, όπως μας λέει, δεν ση-
μαίνει πως οι ασθενείς ανέκτησαν πλήρως την
όρασή τους. Είναι όμως πολύ καλύτερη από ό,τι
κατά το παρελθόν.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Τοποθετείται κάτω από 
τον αμφιβληστροειδή και
τροφοδοτείται συνεχώς με εικόνες 

Ε Κ Φ Υ Λ Ι Σ Η  Ω Χ Ρ Α Σ  Κ Η Λ Ι Δ Α Σ

Εμφύτευμα βελτιώνει την όραση

Δρ Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος,
χειρουργός-οφθαλμίατρος 

Θεραπείες 
Οι υπάρχουσες θεραπείες για την
ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς μπορούν
να καθυστερήσουν την εξέλιξή της, αλλά
δεν έχει βρεθεί ακόμα τρόπος ιάσεως. «Η
ατροφική μορφή της παρατηρείται στα
προχωρημένα στάδιά της και διαταράσσει
σημαντικά δεξιότητες όπως το διάβασμα
και η αναγνώριση προσώπων, επειδή
χάνεται η υψηλής ανάλυσης κεντρική
όραση. Ο ασθενής όμως διατηρεί άλλες
ικανότητες, όπως ο προσανατολισμός,
επειδή δεν καταστρέφεται η χαμηλής
ανάλυσης περιφερειακή όρασή του»,
αναφέρει ο κ. Κανελλόπουλος. 



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 τους Κριούς, θα παρουσιαστούν κά-
ποιες λύσεις σε θέματα υγείας και εργασίας. Εί-
ναι μια μέρα που θα σας απασχολήσουν αρκετά
οι εργασιακές σας σχέσεις, αλλά και κάποια οι-
κονομικά θέματα, που οι λύσεις τους θα παρου-
σιαστούν τη στιγμή που δεν τις περιμένατε. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια μέρα που φαίνεται θετική για εσάς, ιδίως αν
έχετε γεννηθεί στις 2, 3, 4 Μαΐου, καθώς θα υπάρ-
ξουν ξαφνικές δυνατότητες και καλές ευκαιρίες.
Ίσως μάλιστα να ξεκαθαρίσετε μέσα σας μια υπό-
θεση που αφορά ένα φιλικό σας πρόσωπο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ξαφνικές ιδέες, νέα πρόσωπα και ανανέωση θα
φέρει αυτή η μέρα. Ίσως μάλιστα να κάνετε μια
πολύ ανανεωτική κίνηση στον επαγγελματικό
σας τομέα, κάτι που θα σας βοηθήσει να ξεχω-
ρίσετε με τις ιδέες και τις καινοτομίες σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η επικοινωνία βρίσκεται σε μια πολύ καθορι-
στική στιγμή για εσάς και είναι το όπλο -αν το
χρησιμοποιήσετε έξυπνα, θα σας βγάλει από
δύσκολες καταστάσεις. Στην αντίθετη περί-
πτωση, θα δημιουργηθούν προβλήματα, που
δύσκολα θα μπορέσετε να τα διορθώσετε,
ακόμη και σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, οι μέρες αυτές σας δημι-
ουργούν μια έντονη αντιπαράθεση με τους άλ-
λους, όταν μάλιστα βρίσκεστε ανάμεσα σε οικο-
νομικές διαφορές. Μην αφήσετε να σας παρα-
σύρουν τα έντονα συναισθήματά σας, γιατί θα
χάσετε εδάφη που έχετε κερδίσει σε βασικούς
τομείς. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, οι μέρες αυτές είναι
πάρα πολύ ιδιαίτερες, ιδίως για την προσωπι-
κή σας ζωή. Είστε σε μια πολύ καλή χρονική
στιγμή, που οι καταστάσεις θα γίνουν αρκετά
ξεκάθαρες, ώστε οι αποφάσεις σας να είναι δί-
καιες, ακόμη και αν δεν είναι αρεστές σε κά-
ποια πρόσωπα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια ανησυχία την έχετε και νιώθετε ότι κά-
ποιοι βρίσκονται πάντα πίσω από ορισμένες
αποτυχίες σας. Φροντίστε να κάνετε έξυπνες
κινήσεις, ώστε να τακτοποιηθούν τα θέματά
σας, χωρίς να αφήσετε στους άλλους το περι-
θώριο να σας κρίνουν για ό,τι προσπάθεια
έχετε κάνει. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μία καλή στιγμή μέσα στη μέρα σας, ώστε να
παρουσιάσετε μια επικοινωνιακή τοποθέτηση,
που θα σας απαλλάξει από μικρότητες και κα-
κές συμπεριφορές. Όμως, γενικότερα, οι επό-
μενες μέρες χρειάζονται καλή διαχείριση, σε
βασικούς τομείς, κυρίως για εσάς του δεύτε-
ρου δεκαημέρου. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες, θα υπάρξουν σήμερα
κάποιες καλές ειδήσεις, που αφορούν τις
επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Ίσως μάλιστα
να ανανεωθείτε, μέσα από κάποια νέα συμβό-
λαια ή νέες συνθήκες εργασίας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια μετακίνησή σας, ή μια είδηση, θα σας δη-
μιουργήσει την αίσθηση της αλλαγής, όταν μά-
λιστα έχετε έτοιμο ένα πλάνο απόδρασης από
καταστάσεις που σας έχουν κουράσει και σας
έχουν τελματώσει συναισθηματικά.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια έντονη οικονομική υπόθεση θα σας απα-
σχολήσει, που σίγουρα θα επηρεάσει και άλ-
λους τομείς στη ζωή σας. Φροντίστε να έχετε
ηρεμία και να προχωρήσετε με πολλή προσο-
χή σε ό,τι προκύψει αυτές τις μέρες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, οι μέρες αυτές είναι
πολύ σημαντικές σχετικά με τις αποφάσεις
σας και γενικότερα για τον τρόπο που θα
διαχειριστείτε τις καταστάσεις. Τίποτα δεν
είναι αυτό που φαίνεται και δείξτε προσοχή
σε ό,τι με επιμέλεια κρύβουν κάποιοι, που
ορίζουν τα συναισθήματά σας.
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Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο
της Παρθένου, ενώ βρίσκεται μία μέρα πριν
από την αντίθεσή της με τον Ήλιο, δηλαδή την

πόλωση των δύο φώτων, που οδηγεί στην Πανσέληνο
του Μαρτίου. Έτσι υπάρχει και σήμερα η επιρροή του
ολοκληρωμένου φεγγαριού, με μεγαλύτερη ένταση
στα ζώδια του Μεταβλητού Σταυρού (Διδύμους, Παρ-
θένους, Τοξότες και Ιχθύς). Ο Ερμής επίσης θα σχη-
ματίσει μια βοηθητική όψη με τον πλανήτη Ουρανό,
όπου θα βοηθήσει στην επικοινωνία, αλλά και σε ιδέ-
ες που θα φανούν πολύ διαφορετικές και συγχρόνως
θα διαφωτίσουν θέματα που είχαν παραμείνει σε
σκοτεινές διαδρομές.



Τ
ο Μεταναστευτικό συνιστά μία από τις
πιο κρίσιμες και επώδυνες συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,
με ατελείωτα καραβάνια εκριζωμένων

ανθρώπων, στη συντριπτική τους πλειονότητα
γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, να παίρνουν
τον εφιαλτικό δρόμο της προσφυγιάς αποκομ-
μένοι βίαια από τις ρίζες τους, από τους αγαπη-
μένους τους και ό,τι περικλείει η έννοια «ζωή»
για τον καθέναν.

Η Ελλάδα τα έχει ζήσει στο πετσί της. Και ως
παθούσα κατά το παρελθόν, αλλά και ως χώρα
υποδοχής των κυμάτων προσφύγων και μετα-
ναστών τα τελευταία χρόνια κυρίως από τις χώ-
ρες της Αφρικής, τη Συρία κ.ά. 

Ακριβώς επειδή δεν επρόκειτο για Ευρω-
παίους πολίτες, άρα για γνώριμη κουλτούρα,
οι εκκλήσεις της χώρας μας προς την ΕΕ για
μοίρασμα των βαρών από τις χώρες-μέλη έπε-
φταν διαρκώς στο κενό, με τις μεγάλες δυνά-
μεις να επιλέγουν πόσους και κυρίως ποιους
θα δεχθούν στα εδάφη τους, κάποιες άλλες

απλώς να σφυρίζουν αδιάφορα και τις χώρες
του Βίσεγκραντ να εμφανίζονται άτεγκτες και
κάθετα αρνητικές. Τα έφερε, όμως, έτσι η ζωή,
που για αυτές τις χώρες, δυστυχώς, δυστυχέ-
στατα, ισχύει σήμερα το «εκεί που είσαι ήμου-
να κι εδώ που είμαι θα ’ρθεις». Τώρα οι χώρες
του Βίσεγκραντ αντιμετωπίζουν οι ίδιες το φά-
σμα του Προσφυγικού και ως εκ τούτου, δεν
μπορούν πλέον να αδιαφορούν και να προβάλ-
λουν αντιρρήσεις και εμπόδια.

Η Αθήνα, και ορθώς, εκτιμά ότι οι πολυεπίπε-
δες πιέσεις που προκαλεί η ανθρωπιστική κρίση
στην Ουκρανία και τα εκατομμύρια των προ-
σφύγων δημιουργούν νέα δεδομένα, που έχουν
στην αιχμή τους την ανάγκη ολοκλήρωσης των
διαπραγματεύσεων για το νέο Σύμφωνο για τη
Μετανάστευση και το Άσυλο. Μια συμφωνία
που, με απλά λόγια, αναγνωρίζει την ανάγκη της
αναλογικής μετεγκατάστασης των προσφύγων,
η οποία δεν ίσχυσε στην περίπτωση των προ-
σφυγικών/μεταναστευτικών ροών από την
Τουρκία και τις βόρειες ακτές της Αφρικής. 

Ο αρμόδιος υπουργός Μετανάστευσης Νό-
της Μηταράκης, στην πρόσφατη συνάντηση
που είχε με τη Γερμανίδα ομόλογό του κυρία
Φίζερ, έθεσε με έμφαση την ανάγκη άμεσης
αλλαγής του καθεστώτος στο Μεταναστευτικό
και ανέπτυξε την ελληνική πρόταση, η οποία
εδράζεται σε δύο σημεία: 

- Ότι ορθά οι 27 αντέδρασαν άμεσα και με
πνεύμα αλληλεγγύης ενεργοποίησαν για πρώ-
τη φορά την οδηγία για την Προσωρινή Προστα-
σία, η οποία, εκτός από την προστασία τους, θέ-
τει σε εφαρμογή έναν μηχανισμό αλληλεγγύης
για την κατανομή των προσφύγων, ενώ προβλέ-
πει τη μη ενεργοποίηση των διαδικασιών επι-
στροφής ατόμων μεταξύ κρατών-μελών στη
βάση του κανονισμού του Δουβλίνου. 

- Ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύουν δύο μέτρα
και δύο σταθμά, και όπως υπάρχει ελεύθερη
μετακίνηση εντός ΕΕ των Ουκρανών προσφύ-
γων, να ισχύσει και για τους υπόλοιπους. 

Ζητάει, δηλαδή, η Ελλάδα το αυτονόητο: Να
οριστεί κατόπιν συμφωνίας όλων των χωρών-
μελών ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος προ-
στασίας, μέσα στα όρια του οποίου οι δικαιού-
χοι διεθνούς προστασίας να μπορούν να κυ-
κλοφορούν και να εγκαθίστανται ελεύθερα.
Με άλλα λόγια, να έχουν το δικαίωμα της
ελεύθερης βούλησης, όχι ύστερα από πέντε
υποχρεωτικά χρόνια παραμονής σε μία χώρα
(στη δική μας, εν προκειμένω) και κυρίως να
μην έχουν οι υπόλοιπες χώρες το δικαίωμα να
τους επιστρέψουν στη χώρα μας, αν επιλέξουν
κάποια από αυτές.

Είναι κι αυτή μια εναλλακτική μορφή αλλη-
λεγγύης για το ζήτημα των μετεγκαταστάσεων
προσφύγων και αιτούντων άσυλο, το οποίο μέ-
χρι σήμερα βαρύνει περισσότερο τις χώρες
του Νότου.

Είναι προφανές ότι στην αυριανή σύνοδο
των ηγετών των χωρών του Νότου της Ευρώ-
πης, στην οποία ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτά-
κης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης,
καθώς έχει διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό,
μαζί με την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή
βοήθεια -ανάλογη με αυτή για την Covid-19-
προς τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τις
συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.

Άλλωστε, μπορεί η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορ-
τογαλία να αρθρώνουν επιχειρήματα όπως τα
παραπάνω, αλλά οι χώρες του Βίσεγκραντ
αναμένεται να κινηθούν στην αντίθετη πλευρά.
Να προτάξουν ότι δεν μπορούν να δεχθούν άλ-
λους πρόσφυγες και να μείνουν για μία ακόμη
φορά οι ρεαλιστικοί σχεδιασμοί του ευρωπαϊ-
κού Νότου στον αέρα…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Το «παράθυρο» ευρωπαϊκής συνεννόησης
στο Προσφυγικό και οι κίνδυνοι από Βορρά

Δεν είναι δυνατόν
να ισχύουν δύο

μέτρα και δύο
σταθμά, και όπως

υπάρχει
ελεύθερη

μετακίνηση εντός
ΕΕ των Ουκρανών

προσφύγων, να
ισχύσει και για

τους υπόλοιπους
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