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E
νας άλλος πόλεμος, ευτυχώς αναίμακτος
αλλά εξίσου σκληρός και με αντίκτυπο στη
διεθνή κοινή γνώμη, εξελίσσεται παράλλη-
λα με τις σφοδρές συγκρούσεις στην Ου-

κρανία. Είναι αυτός της εικόνας και του ήχου, της εί-
δησης και της «είδησης», της προπαγάνδας και του
επηρεασμού των πολιτών απ’ άκρου εις άκρον της
Γης, ο νικητής του οποίου μπορεί να «περάσει» σαν νι-
κητής και στο θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων,
αρκεί να το βλέπουν οι followers στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης... 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι και ένα πρώτο crash
test για τα social media, καθώς σε περίοδο πολέμου
παρατηρείται η δυναμική τους στον επηρεασμό ση-
μαντικού κομματιού της κοινής γνώμης. Η «Wall
Street Journal» υπογραμμίζει: «Ο πόλεμος στην Ου-
κρανία δεν είναι η πρώτη σύγκρουση που διαδραματί-
ζεται στην εποχή των social media. […] Αυτό που κά-
νει τον συγκεκριμένο πόλεμο να ξεχωρίζει είναι η λο-

γική της σύγκρουσης που έχει σε πολλές περιπτώσεις
μετατοπιστεί». Από την πλευρά της, η «Washington
Post» αναφέρει: «Η προπαγανδιστική μηχανή της Ρω-
σίας χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και τα υποστηριζόμενα από το κράτος μίν-
τια για να εξαπατήσει και να αποδυναμώσει τους εχ-
θρούς της», με την υποσημείωση όμως ότι οι Ουκρα-
νοί πλέον κερδίζουν κατά κράτος τη μάχη των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ουκρανικός στρατός έχει δικό του λογαριασμό στο
Twitter που ξεπερνά τους 350.000 ακολούθους και
ανανεώνει το υλικό της σελίδας του σχεδόν κάθε ώρα.
Και αν βοηθά στο να ανυψωθεί το φρόνημα του λαού
βλέποντας τα ανδραγαθήματα όσων υπερασπίζονται
την πατρίδα τους, ωστόσο οι διαχειριστές τους υπέπε-
σαν σε ένα «φάουλ», τη δημοσιοποίηση των προσώ-
πων Ρώσων αιχμαλώτων, κάτι που δεν προβλέπεται
από τη Συνθήκη της Γενεύης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι

έχει γίνει viral στα social media, με τον λογαριασμό
του στο Twitter να εκτοξεύεται από τους 300.000
στους πάνω από 5 εκατομμύρια ακολούθους, αφού
τον χρησιμοποιεί για να ενημερώνει συνεχώς για τις
εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο.

Ένα απτό παράδειγμα στη χώρα μας είναι οι δημοσι-
εύσεις της ρωσικής πρεσβείας, η οποία κινούμενη στη
γραμμή της Μόσχας εξαπέλυσε ευθείες βολές στην
ελληνική κυβέρνηση, ενώ έφτασε και στο σημείο να
προτείνει στους ακολούθους της στα social media να
παρακολουθούν... Open!

Για ακόμη μια φορά πολλοί είναι οι επιτήδειοι
που προσπαθούν να παρασύρουν το κοινό, ανεβά-
ζοντας βίντεο από παλαιότερες πολεμικές συγ-
κρούσεις ή «βομβαρδίζοντας» τα κοινωνικά δί-
κτυα με fake news. Αυτό έχει ως συνέπεια ακόμη
και μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία να ανα-
παράγουν ψευδείς ειδήσεις, είτε ηθελημένα είτε
κατά λάθος.
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Τ
ην… αφύπνιση της ΕΕ, προκειμέ-
νου να βάλει ισχυρό ανάχωμα στις
έντονες κερδοσκοπικές πιέσεις στη
διεθνή αγορά ενέργειας, ζήτησαν

στις δηλώσεις τους οι τέσσερις ηγέτες του ευ-
ρωπαϊκού Νότου, οι οποίοι εξαιρουμένου του
Κυριάκου Μητσοτάκη, που λόγω Covid-19
συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης, συναντήθη-
καν χθες το μεσημέρι στη Ρώμη.

Η συνάντηση του κουαρτέτου του Νότου λί-
γα 24ωρα πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυ-
φής της ΕΕ, την προσεχή Πέμπτη και Παρα-
σκευή, αποτελεί το δίχως άλλο, σύμφωνα με
ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο, ένα ξε-
κάθαρο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες πως Ιτα-
λία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, αλλά και
Γαλλία, που φαίνεται πως διάκειται θετικά στις
εξελισσόμενες διεργασίες, βρίσκονται σε
κοινό μονοπάτι, ώστε να μεγιστοποιήσουν την
πίεση για άμεση λήψη αποφάσεων βραχυ-
πρόθεσμου χαρακτήρα στην κατεύθυνση της
ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Έλλη-
να πρωθυπουργού ότι «στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο της επόμενης εβδομάδας δεν πρέπει
απλώς να γίνει αντιληπτή η κρισιμότητα των
περιστάσεων, αλλά πρέπει να πάρουμε απο-
φάσεις άμεσα, να δράσουμε υπέρ της Ευρώ-
πης και των πολιτών μας», καθώς είναι κοινός
τόπος στις τέσσερις πρωτεύουσες του ευρω-
παϊκού Νότου ότι η συγκυρία δεν προσφέρε-
ται για ολιγωρία και καθυστερήσεις. 

Το σχέδιο 6 σημείων του Μητσοτάκη
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της

«Political», Κυριάκος Μητσοτάκης, Μάριο
Ντράγκι, Πέδρο Σάντσες και Αντόνιο Κόστα
συμφώνησαν να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμ-
μή έως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προσε-
χούς εβδομάδας. Μένει να διαφανεί, πάντως,
τα επόμενα 24ωρα κατά πόσον τα τέσσερα
κράτη-μέλη του Νότου θα προσέλθουν στις
Βρυξέλλες με κάποιου είδους κοινή πρόταση
γύρω από την ανάγκη εξομάλυνσης της λει-
τουργίας της διεθνούς αγοράς ενέργειας. Σε
κάθε περίπτωση, βάση για περαιτέρω συγκλί-

σεις αποτελεί το δίχως άλλο το σχέδιο έξι ση-
μείων που απέστειλε μέσω επιστολής του
στην Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, που μεταξύ άλλων
προβλέπει την επιβολή πλαφόν στη χονδρική
τιμή του φυσικού αερίου και τη μη μετακύλιση
του υπέρογκου κόστους στην τιμή του ηλε-
κτρικού ρεύματος. Παράγοντες που γνωρί-
ζουν από πρώτο χέρι τις παρασκηνιακές ζυ-
μώσεις, επιμένουν πως η προσέγγιση των
τεσσάρων πρωτευουσών συγκλίνει τόσο στο
πολιτικό μήνυμα όσο και στις τεχνικές προ-
διαγραφές των επιμέρους προτάσεων. Οι
ίδιες πηγές τονίζουν, δε, πως ειδικά η Ιταλία
βρίσκεται πολύ κοντά στις ελληνικές προτά-
σεις, με τον Μάριο Ντράγκι να ταυτίζεται με τις
εισηγήσεις Μητσοτάκη τόσο ως προς την
ανάγκη επιβολής ανώτατου ορίου στην τιμή

του φυσικού αερίου όσο και στην αντίστοιχη
του διαχωρισμού της τιμής του φυσικού αερί-
ου από αυτήν του ηλεκτρικού ρεύματος. Την
ελληνική πρόταση στήριξε, εξάλλου, ένθερμα
και ο Ισπανός πρωθυπουργός στις Βερσαλ-
λίες την προηγούμενη εβδομάδα.

Ευκαιρία για λαϊκιστές
Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε -όπως το κάνει με

συνέπεια τα τελευταία χρόνια- και την πολιτι-
κή διάσταση, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν
υπάρξει επαρκής ευρωπαϊκή αντίδραση, θα…
παραχωρηθεί ζωτικός χώρος στις δυνάμεις
του λαϊκισμού να δηλητηριάσουν τις ευρω-
παϊκές κοινωνίες. Δεν παρέλειψε να επανα-
λάβει, δε, πως η Ελλάδα κατέβαλε υψηλό τί-
μημα από την επικράτηση τέτοιων δυνάμεων
κατά την προηγούμενη δεκαετία. 

Σε κάθε περίπτωση, το ζωηρό ενδιαφέρον
της Αθήνας για την πολιορκούμενη Μαριού-
πολη επιβεβαίωσε η δέσμευση του Έλληνα
πρωθυπουργού πως, όταν σταματήσουν οι εχ-
θροπραξίες, η κυβέρνηση θα αναλάβει την
ανακατασκευή του μαιευτηρίου της πόλης,
που βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους. 

ΣΣπύρος Μουρελάτος
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Μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση επίκαιρης επε-
ρώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για την οπαδική βία, ο κ. Θεοδωρικά-
κος επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ θα συνεχι-
στούν και δεν θα προαναγγέλλονται για να μη «βοη-
θήσουμε το οργανωμένο έγκλημα να προετοιμα-
στεί». Κάνοντας έναν απολογισμό των πρόσφα-
των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχαν πολ-
λά τμήματα της ΕΛΑΣ, επεσήμανε ότι διενεργή-
θηκαν 1.215 έλεγχοι ατόμων, ενώ 312 παράνομοι
μετανάστες που στερούνταν των απαραίτητων εγ-
γράφων για τη νόμιμη διαμονή τους μεταφέρθηκαν
στο προαναχωρησιακό κέντρο της Αμυγδαλέζας. Επίσης,
συνελήφθησαν 12 άτομα για ναρκωτικά και 9 για παρεμπό-

ριο. Αναφερόμενος στην οπαδική βία, εξέφρασε την απο-
φασιστικότητα της κυβέρνησης να δώσει τέλος σε φαινό-

μενα χουλιγκανισμού, ζητώντας ενότητα από όλες
τις πτέρυγες της Βουλής.

Ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε επικαιρο-
ποιημένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία
από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 11
Μαρτίου διενεργήθηκαν από την ΕΛΑΣ 932
έλεγχοι σε οπαδικούς συνδέσμους, με απο-

τέλεσμα να «σφραγιστούν» 69 εξ αυτών και
να γίνουν 17 συλλήψεις. Για την Πανεπιστημιακή

Αστυνομία ανέφερε ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί, γιατί
είναι λαϊκή επιταγή και αυτονόητη ανάγκη ασφάλειας για

φοιτητές και καθηγητές. «Τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρος
για μπαχαλάκηδες και εγκληματικά στοιχεία», σημείωσε ο
υπουργός.

«Το δόγμα “νόμος και τάξη” που εφαρμόζετε έχει αποτύ-
χει απολύτως τόσο ως προς την ασφάλεια του πολίτη όσο
και ως προς την αντιμετώπιση της βαριάς εγκληματικότη-
τας», είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης.
Αφού απαρίθμησε μια σειρά περιστατικών χουλιγκανικής
βίας που έγιναν μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού,
πρότεινε να θεσπιστεί ασυμβίβαστο για όσους υπηρέτησαν
στην ΕΛΑΣ επί μια δεκαετία, ώστε να μην μπορούν μετά την
αποστρατεία τους να εργάζονται σε αθλητικά σωματεία.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Θα συνεχιστούν οι “σκούπες” από την ΕΛΑΣ»

O Νότος ζητά άμεση 
ευρωπαϊκή απάντηση 

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο  

Οι ηγέτες Ιταλίας, Ελλάδας,
Ισπανίας και Πορτογαλίας
πιέζουν για άμεση λήψη
αποφάσεων στην κατεύθυνση
της ανακούφισης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων
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Στην αξιωματική αντιπολίτευση υπο-
στηρίζουν πως η κυβέρνηση συνεχίζει
στο ίδιο μοτίβο τη στρατηγική της απέ-
ναντι στη στήριξη των πολιτών, η οποία
δεν μπορεί να ξεφύγει από ιδεοληψίες.
Χαρακτηρίζουν μέτρα-ψίχουλα τις εξαγ-
γελίες του πρωθυπουργού, κάνοντας λό-
γο για εμπαιγμό εις βάρος των πολιτών
που υποφέρουν από τις ανατιμήσεις και
την ακρίβεια στα καύσιμα και τους λογα-
ριασμούς ρεύματος.

«Δεν θέλουν να δώσουν πραγματικές
παροχές, δεν τους ενδιαφέρουν τα χαμη-
λά στρώματα», λένε πηγές του ΣΥΡΙΖΑ,
γεγονός που απορρέει και από τις δηλώ-
σεις κορυφαίων στελεχών της ΝΔ.

Όπως δήλωσε και η τομεάρχης Οικο-
νομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου,

«τα συγκεκριμένα μέτρα είναι εξαιρετικά
περιορισμένα σε σχέση με την απώλεια
της αγοραστικής δύναμης των πολιτών
και επιπλέον δεν ακουμπούν την πηγή
του προβλήματος, δηλαδή την αισχρο-
κέρδεια που υπάρχει εδώ και μήνες στην
αγορά ενέργειας». Στο ίδιο μήκος κύμα-
τος και ο τομεάρχης Ανάπτυξης Αλέξης
Χαρίτσης, χαρακτήρισε το πακέτο της κυ-
βέρνησης ανεπαρκές και αναντίστοιχο με
τις ανάγκες που έχουν πολλαπλασιαστεί
λόγω της κυβερνητικής αδράνειας τους
τελευταίους μήνες.

Εξαπάτηση των συνταξιούχων
Με λίγα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει

πως η κυβέρνηση μέσα από αυτά τα μέ-
τρα εξαπατά κυρίως τους συνταξιούχους,

οι οποίοι θα λαμβάνουν την ενίσχυση
ύστερα από ένα εξάμηνο σαρωτικής
ακρίβειας, χωρίς ωστόσο να δίνεται σε
όλους η δυνατότητα χορήγησης.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση ανακοί-
νωσε επίδομα 200 ευρώ για το Πάσχα σε
676.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ο συνο-
λικός τους αριθμός, σύμφωνα με στοι-
χεία του Δεκεμβρίου του 2021 του Γρα-
φείου Προϋπολογισμού της Βουλής, εί-
ναι 2.427.397.

«Μέτρα-ασπιρίνες», δηλαδή, μόλις στο
27% του συνόλου των συνταξιούχων, δη-
λαδή σε έναν στους τέσσερις, όπως ανα-
φέρει και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων,
το οποίο προσθέτει πως χορηγείται επί-
δομα μόνο σε όσους εισπράττουν κύριες
συντάξεις κάτω από 500 ευρώ τον μήνα.

Σ
ε θέση μάχης βάζει και επισήμως
από αύριο το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ο Νί-
κος Ανδρουλάκης με την πρώτη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επι-

τροπής από τότε που ανέλαβε το πηδάλιο
του κόμματος. 

Θεσμικά η ατζέντα περιλαμβάνει την πο-
ρεία προς το συνέδριο, το σχέδιο για την
αυτοοργάνωση, την πολιτική φυσιογνωμία
του κόμματος, το «ψηφιακό κόμμα» και τις
τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο το
μήνυμα που θα εκπέμψει η αυριανή συνε-
δρίαση θα είναι αυτό της εκλογικής ετοιμό-
τητας, αφού στη Χαριλάου Τρικούπη είναι
πεπεισμένοι ότι επίκεινται έκτακτες πολι-
τικές εξελίξεις και για αυτό τον λόγο θέ-
λουν να αποφύγουν το ενδεχόμενο ενός
εκλογικού αιφνιδιασμού.

Προς το συνέδριο
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην παρέμβασή

του θα επιχειρήσει με θεσμικό και συντε-

ταγμένο τρόπο να ενημερώσει για τα βήμα-
τα μέχρι το συνέδριο, το οποίο προγραμμα-
τίζεται στα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου, το
σχέδιο για την αυτοοργάνωση και την
εκλογή δημοτικών και νομαρχιακών οργα-
νώσεων, την παρουσίαση του ψηφιακού
κόμματος, καθώς και για το πολιτικό και
ιδεολογικό στίγμα του κόμματος. «Συνεχί-
ζω στην πορεία της εντολής που πήρα από
τα μέλη και τους φίλους της δημοκρατικής
παράταξης. Συνεχίζουμε με πολιτική αυτο-
νομία, με ενότητα και με ανανέωση. Και
υπογραμμίζω το τελευταίο, διότι όπως βλέ-
πετε υπάρχει μια προσπάθεια να βγάλουμε
νέα στελέχη, αξιόπιστα, με γνώση, ώστε να
καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι το πρό-
γραμμά μας μπορεί να υλοποιηθεί, να γυ-
ρίσουμε σελίδα στον τόπο και να γίνουμε
ξανά ισχυρή κυβερνητική δύναμη», υπο-
στήριξε επ’ αυτού ο Νίκος Ανδρουλάκης
λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία της ΚΕ.

Πυρετός στα ψηφοδέλτια
Την ίδια στιγμή, πάντως, η επιτροπή για

την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμ-
ματος λειτουργεί «στα κόκκινα». Ήδη
εστάλη email από τον επικεφαλής της επι-
τροπής Βαγγέλη Αργύρη προς τους υπο-
ψηφίους του 2019 με ανοιχτό κάλεσμα

προς όλους όσοι επιθυμούν να λάβουν μέ-
ρος στις εκλογικές λίστες του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας
και ένα σύντομο βιογραφικό στο email της
Επιτροπής Ψηφοδελτίων (eargirispsifo-
deltia@gmail.com).

Όσον αφορά το «μείγμα» των υποψή-
φιων βουλευτών, ο κ. Ανδρουλάκης μιλών-
τας στον Τ\Σ ΣΚΑΪ είπε με νόημα, «σέβομαι
την ιστορία της παράταξης. Έχουμε αν-
θρώπους που έχουν προσφέρει στην ελλη-
νική κοινωνία, αλλά ήρθε η ώρα να κοιτά-
ξουμε προς το μέλλον». Διευκρινίζοντας τι
εννοεί, πρόσθεσε ότι «είναι χρήσιμη η εμ-
πειρία, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπρο-
στά. […] Εμείς φιλοδοξούμε να κυβερνή-
σουμε και να φέρουμε τον τόπο σε μια άλλη
πορεία μιας κανονικής ευρωπαϊκής χώ-

ρας. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και το
ανθρώπινο δυναμικό για να γίνει μια κανο-
νική, ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία ο λαός
της θα ζει σε πολύ καλύτερες συνθήκες και
με πολύ μικρότερες ανισότητες».

Στόχος της επιτροπής είναι μέχρι το τέ-
λος Απριλίου να υπάρχουν «ετοιμοπόλε-
μες και αξιόπιστες» λίστες υποψηφίων που
θα τεθούν προς έγκριση από τα αρμόδια
κομματικά όργανα.

Τάδε… Έφη Αχτσιόγλου: Ανεπαρκής κυβέρνηση με ανεπαρκή μέτρα

Προεκλογικός
«συναγερμός»
για το ΚΙΝΑΛ

Αύριο η πρώτη συνεδρίαση
της Κεντρικής Επιτροπής 
με πλούσια ατζέντα

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



Π
αρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουρ-
γός δηλώνει πως οι εκλογές θα
γίνουν στο τέλος της τετραετίας,
εντούτοις οι προετοιμασίες για

την κατάρτιση των γαλάζιων ψηφοδελτίων
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κυρίως για τα
εξωκοινοβουλευτικά στελέχη που μετέχουν
στο κυβερνητικό σχήμα. Άλλωστε, το κυνήγι
του σταυρού απαιτεί χρόνο για όσους κατέ-
βουν πρώτη φορά με το ψηφοδέλτιο της Νέ-
ας Δημοκρατίας.

Στο κυβερνητικό σχήμα μετέχουν 20 μη
εκλεγμένα στελέχη, τα περισσότερα εκ των
οποίων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να
διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών ανακα-
τεύοντας με αυτό τον τρόπο αρκετά την τρά-
πουλα των υποψηφιοτήτων. Ωστόσο, η τελι-
κή απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη.

Ήδη έχουν κλειδώσει ορισμένα ονόματα,
όπως του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον Δυτικό
Τομέα της Β’ Αθήνας, ο οποίος έχει αρχίσει
να κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις στα μέσα
ενημέρωσης. Επίσης, ο Τάκης Θεοδωρικά-
κος, ο οποίος έχει ανεβάσει ιδιαιτέρως τις
μετοχές του λόγω αποτελεσματικότητάς του
στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα
είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα.

Το βάπτισμα του πυρός θα πάρουν ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας στην Ανατολική Αττική αλλά και η
υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, η
οποία αρχικά είχε πάρει κατεύθυνση προς
την Ευρυτανία, ενώ πιθανότατα δεν θα είναι
υποψήφια έπειτα από αρκετές εκλογικές
αναμετρήσεις η Γεωργία Μαρτίνου. Ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάν-
νης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμέ-
νου να είναι υποψήφιος στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα του την Καβάλα. 

Τα ερωτήματα
Στην Α’ Πειραιώς θα είναι υποψήφιοι ο

υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρί-
της και η Δόμνα Μιχαηλίδου, αν και για την
υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης ακούγεται η Α’ Αθήνας, αλλά με τις
πιθανότητες να είναι μικρές. Ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης, ο οποίος αρχικά είχε βάλει πλώρη
για την Α’ Αθήνας, τώρα ακούγεται έντονα
πως θα αναλάβει εκπρόσωπος κατά την
προεκλογική περίοδο, ενώ δεν αποκλείεται
να καταλάβει μια θέση στο ψηφοδέλτιο Επι-
κρατείας. Ο Γιάννης Οικονόμου θα πρέπει να
αποχωρήσει κάποια στιγμή για να μπορέσει

να ασχοληθεί με τους ψηφοφόρους του στη
Φθιώτιδα.

Άγνωστο παραμένει το τι θα πράξει ο
υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με
τις μέχρι τώρα πληροφορίες να τον θέλουν
να μην είναι υποψήφιος. Το ίδιο ισχύει και
για τον Θεόδωρο Λιβάνιο, αν και κάποια σε-
νάρια τον θέλουν να είναι στα ψηφοδέλτια
της Δυτικής Αττικής. 

Η μάχη της Α’ Αθήνας
Μάχη θα γίνει στην Α’ Αθήνας, καθώς με-

τέχουν κορυφαία ονόματα με πορεία στη
ΝΔ, όπως η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης
Κικίλιας, ο Θανάσης Πλεύρης, ο Νικήτας
Κακλαμάνης, η Φωτεινή Πιπιλή και ο Άγγε-
λος Συρίγος. Η διαγραφή του Κωνσταντίνου
Μπογδάνου μπορεί να άδειασε μια θέση,
ωστόσο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει
δηλώσει έτοιμος να επανακάμψει, όπως

υπάρχει και η πρόθεση της Ελίζας Βόζεμ-
περγκ να επιστρέψει από τις Βρυξέλλες. Δεν
αποκλείεται όμως να προστεθεί ένα ακόμη
όνομα στη μακρά λίστα των υποψηφιοτήτων,
αυτό του Θόδωρου Σκυλακάκη, το οποίο
ακούγεται ολοένα και πιο έντονα το τελευ-
ταίο διάστημα. 

Αδειάζει το Επικρατείας
Στόχος του πρωθυπουργού είναι να αδει-

άσει το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμ-
μένος όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι εκ νέου
υποψήφιος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης πιθα-
νότατα θα μετακινηθεί στην Α’ Πειραιά, ενώ ο
Θόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος πήρε τη θέ-
ση της αείμνηστης Μαριέττας Γιαννάκου,
κατευθύνεται για την Α’ Αθήνας. Επίσης,
εκτός θα τεθεί και ο Χρήστος Ταραντίλης, ο
οποίος μετά το αποτυχημένο του πέρασμα

από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου
δεν έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το
Μαξίμου. 

Τα δύσκολα μέτωπα
Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα

που απαιτούν ιδιαίτερες ισορροπίες, τις
οποίες αναμένεται να λύσει προσωπικά ο
ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η υποψηφιό-
τητα του δημοσιογράφου Δημήτρη Καμπου-
ράκη στα Χανιά δείχνει ότι θα αποχωρήσει
από το ψηφοδέλτιο η Ντόρα Μπακογιάννη, η
οποία και για λόγους υγείας είναι δύσκολο
να επιστρέψει στο κυνήγι του σταυρού. Δεν
αποκλείεται όμως να καταλάβει μια θέση
στο Επικρατείας.

Ο Κώστας Καραμανλής έχει αφήσει
ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι εκ νέου
υποψήφιος, αφήνοντας μια θέση κενή στην
Α’ Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής ο πρώην
πρωθυπουργός κρατάει κλειστά τα χαρτιά
του, καθώς ο ίδιος θα επιλέξει τον χρόνο
για να το πράξει. Από την πλευρά του, ο Αν-
τώνης Σαμαράς δεν φαίνεται διατεθειμέ-
νος να αφήσει τη θέση στο ψηφοδέλτιο της
Μεσσηνίας.
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Τα είκοσι μη εκλεγμένα
στελέχη που μετέχουν 
στο κυβερνητικό σχήμα
ανακατεύουν την τράπουλα
των υποψηφιοτήτων

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Ε Ξ Ω Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι

Ο άγνωστος Χ
στα «γαλάζια»
ψηφοδέλτια
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«Η σύγκρουση δεν ωφελεί κανέναν»
Ι

σορροπώντας σε ένα τεντωμένο γεω-
στρατηγικό σκοινί, η Λαϊκή Κίνα δεν
συμπαρατάσσεται ούτε με τις ΗΠΑ ούτε
με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ου-

κρανία. Έτσι φάνηκε μετά το κρίσιμο τηλε-
φώνημα που είχε χθες ο Αμερικανός πρό-
εδρος Τζο Μπάιντεν με τον Κινέζο ομόλογό
του Σι Τζινπίνγκ, με το Πεκίνο να ανακοινώ-
νει ότι «η σύγκρουση δεν ωφελεί κανέναν».

Είναι μια στάση που δείχνει ότι η Λαϊκή
Κίνα δεν προτίθεται να πάρει το μέρος της
υπερδύναμης της Δύσης αλλά και ούτε να
διαταράξει την άθραυστη συμμαχία της με
τη Ρωσία, γιατί σε κάθε περίπτωση έχει να
χάσει πολλά.

«Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ και οι δύο μεγαλύτερες οικο-
νομίες του κόσμου, πρέπει όχι μόνο να οδη-
γήσουμε την ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας -
ΗΠΑ στον σωστό δρόμο αλλά και να επωμι-
στούμε τις διεθνείς μας ευθύνες και να κα-
ταβάλουμε προσπάθειες για την παγκόσμια
ειρήνη και ηρεμία», φέρεται να τόνισε ο Σι.

«Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε», έγραψαν
λίγο ως πολύ δυτικά ΜΜΕ. Μόλις χθες η
αμερικανική πλευρά είχε εκφράσει ανοιχτά
την ανησυχία της για το ενδεχόμενο η Κίνα
να εμπλακεί στον πόλεμο στην Ουκρανία
ενισχύοντας στρατιωτικά τη Ρωσία.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών έχει
κατηγορήσει την Ουάσιγκτον για τη σύρρα-
ξη στην Ουκρανία, αποδίδοντας τον πόλεμο

στην επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Η
Κίνα έχει αποφύγει να καταδικάσει τον ρω-
σικό πόλεμο, λέγοντας ότι η θέση της είναι
«δίκαιη και αντικειμενική», αλλά ο Λευκός
Οίκος έχει προειδοποιήσει ότι αν το Πεκίνο
συνδράμει τη ρωσική εισβολή, θα αντιμε-
τωπίσει οικονομικές κυρώσεις, κλιμάκωση
του «εμπορικού πολέμου» με τις ΗΠΑ και
απομονωτισμό.

Αναλυτές λένε ότι Κίνα και Ρωσία μοιρά-
ζονται ένα κοινό συμφέρον: την εκθρόνιση
των ΗΠΑ από τη θέση της παγκόσμιας
υπερδύναμης και την ανάδυση μιας νέας
παγκόσμιας τάξης πραγμάτων που θα είναι
απολυταρχική αντί της φιλελεύθερης δυτι-
κής δημοκρατίας. Σε μια προφανή ένδειξη
ισχύος λίγες ώρες πριν από την επικοινωνία
Μπάιντεν - Σι, η Κίνα έστειλε ένα αεροπλα-
νοφόρο στα ευαίσθητα Στενά της Ταϊβάν. Το

Πεκίνο διεκδικεί την Ταϊβάν ως αποσχισθεί-
σα επαρχία της, κλιμακώνοντας εσχάτως τις
στρατιωτικές της δραστηριότητες κοντά στη
νησιωτική χώρα, προκαλώντας συναγερμό
στην Ταϊπέι και την Ουάσιγκτον.

Διπλωματικά πυρά
Ο Μπάιντεν αποκάλεσε χθες τον Πούτιν

«εγκληματία πολέμου» και «δολοφονικό δι-
κτάτορα», με τη Μόσχα να χαρακτηρίζει τον
πρόεδρο των ΗΠΑ «ευερέθιστο και ξεχα-
σιάρη». «Οι ΗΠΑ θέλουν να κάνουν τον κό-
σμο “αμερικάνικο σαλούν”», είπε σε συνέν-
τευξή του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι «έχουμε
συνηθίσει στις κυρώσεις... Θα μας κάνουν
πιο δυνατούς».

Στο πολεμικό μέτωπο οι Ρώσοι βομβάρ-
δισαν και χθες προάστια του Κιέβου, το

Χάρκοβο στα ανατολικά και τη μαρτυρική
Μαριούπολη στον Νότο, ενώ έχουν απο-
κλείσει από αέρος και θαλάσσης την Οδησ-
σό, το μεγάλο λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο. Ο
Πούτιν φαίνεται να σκληραίνει τη στάση του,
καθώς τα ρωσικά στρατεύματα μοιάζουν
αποτελματωμένα σε όλα τα βασικά μέτωπα
του πολέμου, ο οποίος μπήκε στην τέταρτη
εβδομάδα του.

Σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές
υπηρεσίες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ση-
μειώσει «ελάχιστη πρόοδο από ξηρά, θά-
λασσα ή αέρα τις τελευταίες μέρες», ενώ
θεωρεί ότι 7.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν
σκοτωθεί στον πόλεμο. Σύμφωνα με τον
ΟΗΕ, οι άμαχοι νεκροί ανέρχονται από χθες
σε 726, μεταξύ των οποίων 52 παιδιά, ενώ
συνολικά περισσότεροι από 3,1 εκατομμύ-
ρια πρόσφυγες -οι περισσότεροι γυναίκες
με παιδιά- έχουν φύγει από την Ουκρανία
για να σωθούν από τη φρίκη του πολέμου.

Στάση ουδετερότητας για 
τον πόλεμο στην Ουκρανία 
από τον Κινέζο πρόεδρο Σι σε
τηλεφωνική επικοινωνία του 
με τον Αμερικανό ομόλογό του 
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Για ποιον γενικό γραμματέα,
ο οποίος βρέθηκε στο επί-
κεντρο της δημοσιότητας τις
τελευταίες μέρες, έχουν αρ-
χίσει ήδη οι μουρμούρες από
τα υψηλά πατώματα της Ηρώ-
δου του Αττικού; Για να βοη-
θήσω λίγο, είχε βρεθεί και
παλαιότερα σε κρίσιμη θέση
με όχι ιδιαίτερη επιτυχία... 

KOYIZ 
Αυτές τις μέρες θα αποφασίσει η
Μαρία Συρεγγέλα αν θα είναι υπο-
ψήφια στον Δυτικό Τομέα Αθήνας.
Διατηρεί κόσμο και βάση στην πε-
ριοχή αλλά υπάρχει ένα μεγάλο
πρόβλημα. Δεν έχει την πολυτέλεια
να λείπει από το υπουργείο (όπως
άλλοι), καθώς έχει πάρει επ’ ώμου
αρκετά προγράμματα που πρέπει να
εφαρμοστούν… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Μ
ια περιφέρεια που θα γίνει η...
γαλάζια σφαγή του Δράμαλη εί-
ναι ο Δυτικός Τομέας της Αθή-

νας. Ο ερχομός του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
στην περιοχή δεν έγινε χωρίς γκρίνια.

Όπως όμως μου σφύριξαν, οι βουλευ-
τές πήραν διαβεβαίωση από το Μαξίμου
ότι μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θη-
τείας «ο Μιχάλης δεν θα αξιοποιηθεί σε
υπουργείο» διότι θα είχε ξεκάθαρο
αβαντάζ. Θα μου πείτε βέβαια -και δι-
καίως- ότι και ο Μιλτιάδης είναι υπουρ-
γός, αλλά όχι σε υπουργείο καθημερινό-
τητας που θα μπορούσε να κάνει τη δια-
φορά. Όσο για τις δημοσκοπήσεις που

γίνονται στην περιοχή, δείχνουν ντέρμπι
των τριών (Χρυσοχοΐδης, Λοβέρδος,
Βαρβιτσιώτης). Για να μην ξεχνιόμαστε

όμως, όλα αυτά υπό την αίρεση ότι ο
πρωθυπουργός θα επιλέξει άλλη περι-
φέρεια. 

Μου λένε εντόνως ότι τώρα με την απόσυρση του Κώστα Τζαβάρα από τον Νομό Ηλείας
καλοβλέπει την έδρα και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακά-
κης, ο οποίος έχει σχέση με την Ηλεία, καθώς η σύζυγός του είναι από τα Δουναίικα
Ηλείας. Και θα βγει αέρα πατέρα και θα απελευθερώσει μια πολύτιμη θέση στο Επικρα-
τείας (όπου προοριζόταν ξανά) για να τη δώσει κάπου αλλού ο πρωθυπουργός… 

Και τι δεν είχε ακούσει η
πρώην γενική γραμματέας Αν-
τεγκληματικής Πολιτικής Σο-
φία Νικολάου από τους συρι-
ζαίους για την υπόθεση Δημάκη.
Ανάλγητη την ανέβαζαν, αυταρχι-
κή την κατέβαζαν. Και ποια ήταν
η... αναλγησία της; Ότι σε πε-
ρίοδο που ήταν κλειστά τα πα-
νεπιστήμια λόγω Covid-19 εκείνη

αποφάσισε τη μεταγωγή του Δη-
μάκη στις φυλακές Γρεβενών,
προμηθεύοντάς τον με υπολογι-
στή για να παρακολουθεί διαδι-

κτυακά τα μαθήματα. Η χειρότερη
επικρίτρια από όλους αυτούς ήταν
η λαλίστατη τότε Ρένα Δούρου.
Τώρα που ο Δημάκης το έσκασε,
η Ρένα δεν ξέρει, δεν είδε, δεν

άκουσε. 

Ο νέος αρχηγός του Λιμενικού
Σώματος, αντιναύαρχος Γιώργος Αλε-

ξανδράκης, έχει καταγωγή από το Λασίθι
και διατηρεί στενή σχέση με τον υπουρ-
γό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη αλλά

και με τον υφυπουργό Λευτέρη Αυ-
γενάκη. Είναι κρητικής αποδο-

χής και αυτό αρκεί... 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα
Μακρή θα έχει την αυστηρή επίβλεψη
της ενσωμάτωσης παιδιών από την Ου-

κρανία που φοιτούν σε σχολεία του
Βόλου, όπου θα κάνει συχνές

επισκέψεις. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Στον Βόλο ο Σταϊκούρας
Σήμερα Σάββατο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας θα ταξιδέψει στον Βόλο για να παραστεί σε
εκδήλωση της ΔΕΕΠ Μαγνησίας στο ξενοδοχείο Βόλος
Παλλάς και να αναλύσει τα μέτρα στήριξης που πάρθη-
καν πρόσφατα από το οικονομικό επιτελείο για την
ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Μαζί του θα βρε-
θούν και η υφυπουργός για τη Δημογραφική Πολιτική
και την Οικογένεια Μαρία Συρεγγέλα και ο διευθυντής
του γραφείου του προέδρου του κόμματος Στέλιος
Κονταδάκης. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από
την εκδήλωση μέσα στην... έδρα της η Ζέττα Μακρή. 

Στα κόκκινα λόγω του πολέμου
Στα κόκκινα βρίσκεται καθημερινά ο υφυπουρ-

γός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης με τους
ομογενείς από την Ουκρανία. Μετά τις επιχειρήσεις
απεγκλωβισμού «Νόστος» για περίπου 200 ομογε-
νείς το επόμενο βήμα, αν σταματήσει ο πόλεμος, εί-
ναι να γίνει καταγραφή των ζημιών στα κτίρια και τις
οικίες τους. Και εκεί, όπως μαθαίνω, θα υπάρξει
επίσημο αίτημα για κονδύλια αποκατάστασης από
την ΕΕ αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Στα δυτικά θα γίνει η γαλάζια
σφαγή του Δράμαλη

Επίσκεψη Πιερρακάκη στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Κιλκίς 
Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγμα-

τοποίησε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτι-
κής Κυριάκος Πιερρακάκης και η υπο-
δοχή που του επιφύλαξαν ο Σταύρος
Καλαφάτης, η Μαρία Αντωνίου και ο
Απόστολος Τζιτζικώστας ήταν υποδειγ-
ματική. Και αυτός τους έκανε «δώρο»
μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που θα φέρ-
νει διαφάνεια στα ραντεβού για τις εξε-
τάσεις των οδηγών, καθώς είχε παρατη-

ρηθεί μια σχετική γραφειοκρατία στην
υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Όλα αυτά την Παρασκευή,
διότι σήμερα Σάββατο ο Πιερρακάκης
θα πεταχτεί στο Κιλκίς για να δει τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο
Γεωργαντά, που του έλειψε, αφού αναγ-
καστικά μετατέθηκε στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω αποπομπής
Λιβανού. 

Και τι δεν άκουσε η Νικολάου 
από τη Ρένα… Τώρα όμως άφαντη 



ΧΧάκερ έριξαν το ελληνικό
σάιτ της ρωσικής Mere
Μιλάμε για τη ρωσική αλυσίδα σουπερμάρ-

κετ Mere που δραστηριοποιείται στην Ελλά-

δα. Χάκερ μπλόκαραν το ελληνικό σάιτ της

ρωσικής αλυσίδας και ανέβασαν την ουκρα-

νική σημαία στον ιστότοπό της. Θυμίζω ότι η

λειτουργία της αλυσίδας συνεχίζει κανονικά

με έναν κρίκο λιγότερο, αυτό του καταστήμα-

τος που έκλεισε στον Λαγκαδά και αναμένε-

ται να μεταφερθεί -σύμφωνα με τα λεγόμενα

της διοίκησης- στη Θεσσαλονίκη.

Το τελευταίο αντίο στην Έλσα Παπαδημητρίου
θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος
ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 στον
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Ναύ-
πλιο. Η οικογένεια της εκλιπούσης παρακαλεί,
αντί στεφάνου, όσοι επιθυμούν να κάνουν την
αντίστοιχη δωρεά στο Ίδρυμα Μαρίας Κ. Ράδου
(Γηροκομείο Ναυπλίου), ΙΒΑΝ
GR0801104270000042729613341 (Εθνική Τρά-
πεζα) με αιτιολογία Γηροκομείο Ναυπλίου εις
μνήμην Έλσας Παπαδημητρίου.

Το φουσκωτό 
του Χόλτερμαν 
πάει στο Λιμενικό 

Να και μια καλή είδηση. Η δωρεά της εταιρεί-
ας Reggeborgh στο Λιμενικό της Κέρκυρας.
Μιλάμε για ένα υπερ-φουσκωτό σκάφος με
τρεις 400άρες εξωλέμβιες μηχανές που θα
μπορεί να «οργώνει» όλο το Ιόνιο μέσα σε λίγη
ώρα. Δωρητής επισήμως είναι η Reggeborgh
Invest BV. Στην ουσία, δωρητής είναι ο βασι-
κός μέτοχος της εταιρείας, ο Χένρι Χόλτερ-
μαν, ο οποίος μάλιστα διατηρεί εξοχική κατοι-
κία στο νησί. Το συγκεκριμένο φουσκωτό εί-
ναι αξίας 500.000 ευρώ και είναι το μοντέλο
Viking Norsafe S-1200, το οποίο πιάνει μέχρι
και 67 κόμβους, δηλαδή πάνω από 120
χλμ./ώρα.

Χθες σας έγραψα πρώτος για τη μάζωξη των
Συριζαίων της Oμπρέλας στο Low Profile
Whiskey Bar. Το τι έγινε δεν περιγράφεται…
Σήμερα σας έχω παρασκή-
νιο, διότι όντως είχαν
διάθεση για χιού-
μορ τα παλικά-
ρια. «Είπα ότι
πρώτα θα μά-
θει να μιλάει
αγγλικά ο
Τσίπρας και
μετά ελληνικά
ο Τσακαλώτος»,
ήταν από τις καλύ-
τερες ατάκες που ανέ-
φερε εις εκ των παρισταμένων. Πάντως οι τα-
γοί της Ομπρέλας έλεγαν ότι δεν θα προτεί-
νουν κανέναν άλλον υποψήφιο για την προ-
εδρία απέναντι στον Τσίπρα. «Το έχουμε δη-
λώσει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θα το ήθελε
βέβαια πολύ ο Τσίπρας να υπάρχει αντίπα-
λος, αλλά εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε
τέτοιες διαδικασίες. Δεν υπάρχει ζήτημα τέ-
τοιο για εμάς». 

Απλώνει δίχτυα
και στους
Οικολόγους 
ο Ανδρουλάκης 

Ο
Ανδρουλάκης κινείται και προς τον χώ-
ρο της Οικολογίας, με τον οποίο είχε
επαφές παλαιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνάντη-

ση με τους συμπροέδρους των Οικολόγων
Πράσινων Δημήτρη Πολιτόπουλο και Κατερίνα
Ανδρικοπούλου-Σακοράφα είχε ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Αν-
δρουλάκης, με αντικείμενο συζήτησης τα κρί-
σιμα ζητήματα ενεργειακής και περιβαλλοντι-
κής πολιτικής, με έμφαση στην πράσινη και δί-
καιη ενεργειακή μετάβαση, και την παράλληλη
προστασία των πλέον ευάλωτων πολιτών. Οι
δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι πολιτικές
ενεργειακής αυτονομίας είναι αυτές που θα
καθορίσουν τη νέα εποχή, με επίκεντρο την
προώθηση της αυτοπαραγωγής ανανεώσιμων
πηγών και την εξοικονόμηση ενέργειας για την
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Κάλλιο αργά 
παρά ποτέ 

Με καθυστέρηση τριών ετών, από
τότε που η Κομισιόν είχε προσφύγει

κατά της Δανίας, το Ευρωδικαστήριο γνωμοδότη-
σε, μέσω της γενικής εισαγγελέως του, ότι η σκαν-
διναβική χώρα παραβίασε τη νομοθεσία της ΕΕ,
καθώς δεν εμπόδισε δανέζικες εταιρείες να παρά-
γουν και να εξάγουν λευκό τυρί με την ετικέτα
«Φέτα». Κάλλιο αργά παρά ποτέ για τους Έλληνες
παραγωγούς.
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Η ατάκα Συριζαίου για
Τσίπρα και Τσακαλώτο
που έσπασε κόκαλα… 

Χάσμα ΟΤΟΕ -
τραπεζών

Αγεφύρωτο παραμένει το χάσμα μεταξύ των
τραπεζών και της ΟΤΟΕ για την υπογραφή νέας
κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας μετά
και την τρίτη κατά σειρά συνάντηση των δύο
πλευρών. Οι προτάσεις που κατέθεσαν στη δια-
πραγμάτευση οι εκπρόσωποι των τραπεζών για
τα μισθολογικά θέματα της κλαδικής ΣΣΕ απέ-
χουν πολύ ακόμα από τις διεκδικήσεις της ΟΤΟΕ
και απορρίφθηκαν από την πλευρά των εργαζο-
μένων. Μεγάλο «αγκάθι» των διαπραγματεύσεων
είναι το ύψος των αυξήσεων για την επόμενη
τριετία, με τους εργαζομένους να ζητούν 12% και
τις τράπεζες να αντιπροτείνουν μόλις 3%.

Χ
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υ Αντίο, Έλσα
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Να δεις που οι Κουτσολιούτσοι 
θα ζητήσουν και τα ρέστα… 

T
εράστιο ενδιαφέρον αποκτά η απόφαση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κα-
κουργημάτων με την οποία η… νέα εταιρεία Folli Follie απεβλήθη ως πολιτική
αγωγή. Η έδρα έκανε δεκτή τη σχετική ένσταση που είχαν υποβάλει οι συνήγο-

ροι των κατηγορουμένων, κάτι που σημαίνει πως η Folli Follie δεν μπορεί να συμμετά-
σχει στη διαδικασία για να υποστηρίξει τις κατηγορίες κατά των Κουτσολιούτσων και
των συνεργατών τους. Έτσι, με την εταιρεία εκτός, η υπεράσπιση των Κουτσολιούτσων
έχει εστιάσει στον ρόλο και τις τυχόν ευθύνες τής νυν διοίκησης της Folli Follie, η οποία
διορίστηκε με δικαστική απόφαση έπειτα από πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς. Να δείτε που θα βγουν από πάνω ο Τζώρτζης και ο μπαμπάς και θα ζητήσουν
και αποζημίωση στο τέλος…

Η… ανοχή Μπακογιάννη 
στις αφίσες του ΚΚΕ
Έχουν αρχίσει κάποιοι να κατηγορούν τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη
ότι επιδεικνύει μεγάλη ανοχή έναντι των αφισοκολλήσεων του ΚΚΕ. Τις
τελευταίες ημέρες, σε πολλές κολόνες του κέντρου της Αθήνας έχουν αναρτηθεί
εκατοντάδες αφίσες για τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσει το ΚΚΕ την
ερχόμενη Τρίτη με ομιλητή τον Κουτσούμπα. Αρκετοί, λοιπόν, εγκαλούν τις Αρχές
του δήμου ότι δεν έχει την τόλμη να κατεβάσει τις αφίσες και να ξεκινήσει τις
διαδικασίες για την επιβολή του αντίστοιχου προστίμου στον Περισσό όπως
επιβάλλει ο νόμος. Μην του βάζετε δύσκολα του Κώστα. Μην του βάζετε δύσκολα.
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Ο Καμπουράκης
επιβεβαιώνει την
πρόταση από ΝΔ
Ο Δημήτρης Καμπουράκης βρίσκεται αυ-
τές τις μέρες στα Χανιά και μίλησε στα το-
πικά μέσα ενημέρωσης, όπου επιβεβαί-
ωσε την είδηση ότι έχει δεχθεί πρόταση
για να είναι υποψήφιος στις επόμενες
εκλογές με τη ΝΔ. Του έγινε, λέει, επίση-
μη πρόταση από τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη, αλλά ακόμα το σκέφτεται ο
Δημήτρης. Δεν έχει κατασταλάξει και
αναμένεται να αποφασίσει όταν θα είναι
εντελώς σίγουρος για αυτή την κίνηση. Σε
περίπτωση που δεχτεί, ο Δημήτρης Καμ-
πουράκης θα είναι υποψήφιος στον νομό
Χανίων και αυτό πιθανόν να φέρει ολική
ανατροπή στα πρόσωπα που θα εκλεγούν.

Για να ξέρετε: Έγραψε το τελευ-
ταίο του κείμενο για τις εσωκομ-
ματικές διαμάχες στον ΣΥΡΙΖΑ,
πήρε το καπελάκι του κι έφυγε. Ο
λόγος για τον Νίκο Τσαγκρή, έναν
από τους καλούς χρονογράφους
της Αριστεράς. Απηύδησε ο άν-
θρωπος και όπως έγραψε ο ίδιος,
έφυγε προκειμένου να παραμεί-
νει συνεπής στις βασικές δημο-
σιογραφικές του αρχές, οι οποί-
ες όπως ανέφερε προσβάλλονται
από «αγενείς αντιδεοντολογικές
και αντισυναδελφικές συμπερι-
φορές κάποιων εκ των εσχάτων
συγκυριακών διαχειριστών της
πολυβασανισμένης “Αυγής”».
Σημαντικό: Ο άνθρωπος αρθρο-
γραφούσε αμισθί από το 2017 μέ-
χρι σήμερα… 

Ο Μαρκόπουλος 
στο Μαξίμου

Ένα πουλάκι μού σφύριξε ότι την
πόρτα του Μαξίμου πέρασε αυτή την
εβδομάδα ο βουλευτής της Β’ Πειραιά
Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως μα-
θαίνουμε, ο προορισμός του ήταν το
γραφείο του διευθυντή
του πρωθυπουρ-
γού, Γρηγόρη Δη-
μητριάδη, με τον
οποίο εκτός του
ότι τα λένε πολύ
καλά έχουν και συ-
χνές συναντήσεις. Το μενού
της συζήτησης άγνωστο, αλλά το μυα-
λό όλων πάει στην ευρύτερη περιοχή
του Πειραιά και στις ανάγκες της. Ο
Μαρκόπουλος διατηρεί άριστες σχέ-
σεις με το Μέγαρο Μαξίμου και ξέρει
πολύ καλά τον Πειραιά… 

Περί επιστροφής των Μαρινόπουλων… 
Φήμες κυκλοφορούν εντόνως τις τελευταίες ημέρες

περί επιστροφής της οικογένειας Μαρινόπουλου στον
κλάδο των σουπερμάρκετ. Οι φήμες λένε ότι η αγγλι-
κή Marks & Spencer έχει επιλέξει την ελληνική θυ-
γατρική της, Marks & Spencer Μαρινόπουλος Ελ-
λάδος ΑΒΕΤΕ, που διαθέτει τα είδη ένδυσης και
αξεσουάρ της αγγλικής αλυσίδας στη χώρα μας, με
σκοπό να προχωρήσει σε στρατηγική επέκταση στον
χώρο των σουπερμάρκετ. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα
αγκάθι. Ως γνωστόν, η ελληνική εταιρεία έχει συσσωρευμένες ζη-
μίες 68 εκατ. ευρώ και συνολικό δανεισμό ύψους 35,4 εκατ. ευρώ και ουσιαστικά βα-
σίζεται στη μητρική εταιρεία για να διατηρεί τα καταστήματα Marks & Spencer ανοι-
χτά. Στελέχη της αγοράς θεωρούν εξόχως δύσκολο να βάλουν από την τσέπη τους λε-
φτά οι Άγγλοι για να επιστρέψουν οι Μαρινόπουλοι στην αγορά σουπερμάρκετ… Δύ-
σκολο πολύ.
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Σ
τις μέρες μας βιώνουμε μια σημαντική αλλά αθό-
ρυβη κρίση, αυτή του νερού. Το νερό είναι θεμε-
λιώδες για τον άνθρωπο, καθώς είναι η βάση για
την υγεία μας. Ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

έχει οριστεί η 22η Μαρτίου από τη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ το 1992, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη
σημασία του νερού και την κρίση που επηρεάζει εκατομ-
μύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, καθώς και για να
προωθηθεί η βιώσιμη χρήση του.

Είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα το οποίο
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον δεκάδες χώ-
ρες και γενικότερα η ανθρωπότητα. Πρόκειται για την έλ-
λειψη νερού, η οποία θα επηρεάσει το ένα τέταρτο του
πληθυσμού της Γης στο άμεσο μέλλον. Το ποσοστό -δυ-
στυχώς- αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2030.

Το νερό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους ανθρώ-
πους και το φυσικό περιβάλλον και για αυτό τον λόγο πολ-
λοί το αποκαλούν «λευκό χρυσό». Η μεγάλη του σημασία
φαίνεται και στο ότι το ίδιο το ανθρώπινο σώμα αποτελεί-
ται κατά 60% από νερό, ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος κα-
τά σχεδόν 75%. Ωστόσο, το ποσοστό του νερού στο σώμα
μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως η ηλι-
κία και το φύλο.

Το νερό δεν συντηρεί μόνο την ανθρώπινη ζωή αλλά
βελτιώνει την υγεία μας, τη φυσική μας κατάσταση, ακό-
μα και την εμφάνισή μας.

Όπως κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, η ΕΥΔΑΠ τιμά και τη
φετινή χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα Νερού διοργανώ-
νοντας σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης, το διάστημα από 21 έως 24 Μαρτίου 2022. Η αρχή
θα γίνει με μια διαδικτυακή εκδήλωση στις 22 Μαρτίου,
με την υποστήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και

του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Fiware4water, κατά
την οποία θα γίνει συζήτηση με θέμα «Το νερό για την πό-
λη και η πόλη για το νερό». Με αυτή τη σειρά εκδηλώσε-
ων, η ΕΥΔΑΠ θέλει να δώσει το έναυσμα για τη δημιουργία
και ενίσχυση δικτύων σχετικά με τη διοχέτευση και μετα-
φορά ιδεών σχετικά με το νερό.

Οι παράλληλες δράσεις που θα συνοδεύσουν 
την κεντρική εκδήλωση είναι:
� 21 Μαρτίου: Η ΕΥΔΑΠ παρουσιάζει στο 1ο Δημοτικό

Σχολείο Μαραθώνα το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού με τίτλο «Σπάμε το φράγμα

της Μηχανικής». Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να
μάθουν για τα μηχανικά επιτεύγματα που συνόδευσαν
την κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα, τη μεγά-
λη επίδραση που έχει διαχρονικά το έργο στην ανάπτυ-
ξη της πόλης των Αθηνών, αλλά και να γνωρίσουν το έρ-
γο της ΕΥΔΑΠ για την παροχή ποιοτικού νερού στους
κατοίκους του Λεκανοπεδίου. 

� 23 Μαρτίου: Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ θα πραγματο-
ποιήσουν δενδροφύτευση στον Ασπρόπυργο, στέλνον-
τας μήνυμα για τη σημασία του εθελοντισμού, τον ρόλο
του νερού και των οικοσυστημάτων αλλά και τη διασύν-
δεση που αυτά τα δύο έχουν.

� 24 Μαρτίου: Απονομή των βραβείων διαγωνισμού και-
νοτομίας της ΕΥΔΑΠ σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, στο
πλαίσιο του διαγωνισμού EYDAP Innovation Challenge
για την ανάπτυξη μηχανισμών οι οποίοι θα αναγνωρί-
ζουν πιθανά μοτίβα κατανάλωσης και θα υλοποιούν
μοντέλα πρόβλεψης και ανίχνευσης αποκλίνουσας
συμπεριφοράς. 

Τα οφέλη
�Συντελεί στη διατήρηση του όγκου του αίμα-

τος, διατηρώντας έτσι την ενέργεια του σώ-
ματός μας.

�Η σωστή ενυδάτωση βελτιώνει τη συγκέντρω-
ση και τον χρόνο αντίδρασής μας, ιδιαίτερα
κατά την εργασία.

�Αυξάνει τον αριθμό θερμίδων που καίμε κατά
τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

�Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της στο-
μαχικής διαταραχής που μπορεί να προκλη-
θεί από τα φάρμακα σε συμπυκνωμένη μορ-
φή.

�Μας βοηθά να απαλλαγούμε από το περίσσιο
νάτριο, που μπορεί να προκαλέσει κατακρά-
τηση υγρών.

22 Μαρτίου: Η ΕΥΔΑΠ τιμά και φέτος
την Παγκόσμια Ημέρα Νερού
διοργανώνοντας σειρά δράσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
το διάστημα από 21 έως 24 Μαρτίου

Ένας στους
τέσσερις

παγκοσμίως
διψάει

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  H Μ Ε Ρ Α  Γ Ι Α  Τ Ο  Ν Ε Ρ Ο





Τ
η βούληση της κυβέρνησης να στη-
ρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις
για όσο διάστημα απαιτηθεί εκφρά-
ζει μέσω συνέντευξής του στην

«Political» ο υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.
Στο φόντο της πρόσφατης συνάντησης Μη-
τσοτάκη - Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη,
ο κ. Πλακιωτάκης καλεί τη γείτονα να αφήσει
κατά μέρους «θεωρίες αναθεωρητισμού και
συμπεριφορές που προκαλούν κινδύνους
στο Αιγαίο». 

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής αναφέρεται επίσης στην εντυπω-
σιακή, όπως τη χαρακτηρίζει, μείωση των
μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο και επιση-
μαίνει πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να δεχτεί
Ουκρανούς πρόσφυγες. Αναφορικά με την
Εθνική Στρατηγική για τη Νησιωτικότητα, ο κ.
Πλακιωτάκης τονίζει ότι από το 2019 και εν-
τεύθεν το υπουργείο έχει προκηρύξει 29
επιπλέον άγονες γραμμές.

Ανησυχείτε ότι το σφοδρό κύμα ακρίβει-
ας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις θα διασαλεύσει την κοινωνική συνο-
χή προκαλώντας ανατροπές και στο πολι-
τικό σκηνικό; Εκτιμάτε ότι θα απαιτηθούν
και άλλες κυβερνητικές παρεμβάσεις,
όπως αυτή που ανακοινώθηκε αυτή την
εβδομάδα;
Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια ενεργειακή

κρίση αλλά και η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία έχουν προκαλέσει μεγάλη αύξηση
των τιμών στην ενέργεια και η αύξηση αυτή
σε μεγάλο βαθμό έχει μετακυλιστεί στις τι-
μές βασικών προϊόντων.

Η κυβέρνηση, ακριβώς για να μη διασα-
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λευτούν η κοινωνική σταθερότητα και συνο-
χή, έλαβε αμέσως σειρά μέτρων για να ανα-
κουφίσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Με σχεδόν 2 δισ. ευρώ έχουν επιδοτηθεί μέ-
χρι σήμερα οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και φυσικού αερίου, ενώ διευρύναμε
σημαντικά τους δικαιούχους του επιδόματος
θέρμανσης. Γνωρίζουμε καλά ότι είναι αρκε-
τοί οι συμπατριώτες μας που εξακολουθούν
να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες.
Ακριβώς για αυτό με πρόσθετες στοχευμένες
παρεμβάσεις ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ που
ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες διευρύ-
ναμε σημαντικά το πλαίσιο στήριξης. Αυξημέ-
νη επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα για όλα τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ειδικό επίδο-
μα σε 677.000 χαμηλοσυνταξιούχους, ΑμεΑ
και ανασφάλιστους ηλικιωμένους, διπλή δό-
ση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, επι-
δότηση στα καύσιμα για τρεις μήνες για άτομα
με εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Προφανώς
δεν μηδενίσαμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Τις
περιορίσαμε όμως στον μέγιστο δυνατό βαθ-
μό στηρίζοντας κάθε ελληνικό νοικοκυριό και
κάθε επιχείρηση και αυτό θα συνεχίσουμε να
κάνουμε για όσο διάστημα απαιτηθεί. 

Μπορεί να είναι ρεαλιστική η αισιοδοξία
για αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτω-
πο των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά τη
συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με
τον Τούρκο πρόεδρο στην Κωνσταντινού-
πολη; Πώς θα περιγράφατε επί του παρόν-
τος την κατάσταση στο Αιγαίο;
Ελπίδα όλων μας είναι η πρόσφατη συνάν-

τηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο
πρόεδρο να αποτελέσει αφετηρία για μια πολύ
καλύτερη σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες.
Μια σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, τον
σεβασμό των διεθνών συνθηκών που οι δύο
χώρες έχουν υπογράψει, τον τερματισμό πα-
ραβιάσεων και προσκλήσεων εκ μέρους της
Τουρκίας, που -δυστυχώς- ήταν πολλές και
συνεχείς τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα
έχει αποδείξει ότι επιδιώκει ειλικρινώς σχέ-
σεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Ελπίζω η
Τουρκία να αντιληφθεί ότι πρέπει να επιδιώξει
το ίδιο βάζοντας στην άκρη θεωρίες αναθεω-
ρητισμού και συμπεριφορές στο Αιγαίο που
δημιουργούν κινδύνους. 

Φοβάστε ότι η διεθνής αναταραχή μπορεί
να οδηγήσει σε αύξηση των μεταναστευτι-
κών ροών προς τη χώρα μας; Υπάρχει σχέ-
διο αντιμετώπισης μιας τέτοιας προοπτι-
κής;
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο πό-

λεμος που δυστυχώς συνεχίζεται έχουν ήδη
προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο προσφυγικό
κύμα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τη χώρα
μας. Η στήριξη των συνανθρώπων μας από
την Ουκρανία αποτελεί για όλες τις χώρες της

Ευρώπης και φυσικά και για την πατρίδα μας
αυτονόητη νομική και ηθική υποχρέωση και,
όπως γνωρίζετε, έχουμε προετοιμαστεί και
λειτουργούμε ήδη σε αυτή την κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές στο
Αιγαίο, ο σχεδιασμός μας είναι πλήρης και
έχει αποδείξει ότι λειτουργεί εξαιρετικά απο-
τελεσματικά. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν
μειωθεί εντυπωσιακά τα τελευταία δύο χρό-
νια. Το 2021 είχαμε 85% λιγότερες αφίξεις
υπηκόων τρίτων χωρών που εισήλθαν παρά-
νομα στη χώρα μας σε σχέση με το 2019. Η
επιτυχία αυτή οφείλεται στην υπερπροσπά-
θεια των γυναικών και ανδρών του Λιμενικού
Σώματος αλλά και στη σημαντική ενίσχυσή
του σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, που
πολλαπλασίασε τις επιχειρησιακές του δυνα-
τότητες. 

Από την πρώτη στιγμή που οι πολίτες εμπι-
στεύτηκαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη
Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας,
καταστήσαμε σαφές ότι η Ελλάδα έχει θαλάσ-
σια σύνορα και είναι καθήκον της να τα προ-
στατεύει. Πράττουμε το αυτονόητο. Και το
πράττουμε με αποφασιστικότητα αλλά και
απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες εμπλο-
κής στη θάλασσα, έχοντας ως προτεραιότητα
την προστασία της ανθρώπινης ζωής. 

Εσχάτως έχουν αναζωπυρωθεί σενάρια
πρόωρων εκλογών μαζί με αντίστοιχα για
την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Μήπως η
ανατροπή σκηνικού ελέω του πολέμου
στην Ουκρανία ανοίγει παράθυρο επί-
σπευσης των πολιτικών εξελίξεων;
Η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρότατη κοινο-

βουλευτική πλειοψηφία και απολαμβάνει την
εμπιστοσύνη της κοινωνίας, με τρόπο εντυ-
πωσιακό πρέπει να πω, έπειτα από σχεδόν

τρία χρόνια διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γί-
νουν την ώρα που πρέπει. 

Ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει ώστε
να στηριχθούν τα ακριτικά νησιά και κυ-
ρίως να βελτιωθεί η σύνδεσή τους με την
ηπειρωτική χώρα;
Όπως γνωρίζετε, θεσμοθετήσαμε στην

Ελλάδα εθνική στρατηγική για τη νησιωτι-
κότητα. Για πρώτη φορά οι αποσπασματικές
παρεμβάσεις δίνουν τη θέση τους σε ολιστι-
κή στρατηγική προσέγγιση της νησιωτικής
πολιτικής και της θαλάσσιας οικονομίας.
Μια στρατηγική που αναγνωρίζει τις εγγε-
νείς χωρικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτε-
ρότητες αλλά και τα πολλαπλά πλεονεκτή-
ματα της μοναδικότητας της πολυνησιακής
ανάπτυξης και της διακριτής ταυτότητας των
νησιών και έχει στην υπηρεσία της ειδικά
χρηματοδοτικά προγράμματα σε σχέση τό-
σο με την ανάπτυξη υποδομών όσο και με τη
νησιωτική επιχειρηματικότητα.

Προφανώς η διασφάλιση σταθερής, ποιοτι-
κής επικοινωνίας των νησιών με την Ηπειρω-
τική Ελλάδα αλλά και μεταξύ τους αποτελεί
σταθερή προτεραιότητά μας. Ακριβώς για αυ-
τό από το 2019 μέχρι σήμερα προκηρύξαμε 29
επιπλέον άγονες γραμμές και αυξήσαμε τον
προϋπολογισμό τους από 90 σε 138 εκατ. ευ-
ρώ για τα έτη από το 2021 έως το 2023. 

Στόχος μας είναι το 2022 να προκηρύξουμε
με χρηματοδότηση που διεκδικούμε από την
ΕΕ πολυετείς συμβάσεις με παράλληλη θε-
σμοθέτηση κινήτρων για τη δρομολόγηση νέ-
ων πλοίων. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη
χρηματοδότηση από το υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής σειράς λιμενικών
έργων, δημιουργούν ασφαλές επενδυτικό πε-
ριβάλλον που θα αποδώσει σημαντικά οφέλη
στους νησιώτες και τα νησιά μας. 

Η κυβέρνηση στηρίζει πολλά στον τουρι-
σμό για την ανάπτυξη της οικονομίας σε
μια δύσκολη περίοδο λόγω της ενεργει-
ακής κρίσης. Οι κρουαζιέρες αποτελού-
σαν πάντα για τη χώρα μας έναν σημαντι-
κό βραχίονα σε αυτό τον τομέα, ο οποίος
όμως επλήγη σημαντικά από την πανδη-
μία. Φέτος εκτιμάται πως η εικόνα θα εί-
ναι καλύτερη;
Έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει στην έναρξη

της τουριστικής περιόδου, έχουμε κινηθεί
γρήγορα και αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα
ο τόσο σημαντικός για τον τουρισμό κλάδος
της κρουαζιέρας να ανακάμπτει και να παρου-
σιάζεται ακόμη πιο δυναμικά στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, ολοκληρώσαμε τη σύνταξη ει-
δικού επιχειρησιακού σχεδίου σε κάθε λιμά-
νι, περατώνουμε στο αμέσως προσεχές χρο-
νικό διάστημα την επικαιροποίηση των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων και προβαίνουμε έγ-
καιρα στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
εταιρειών. Η γνώση από πολύ νωρίς των όρων
και των συνθηκών υπό τις οποίες θα δραστη-
ριοποιηθούν φέτος παίζει καταλυτικό ρόλο
στην απόφαση πολλών και μεγάλων εταιρειών
να εντάξουν ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμά
τους.

Απτή απόδειξη της εμπιστοσύνης των φο-
ρέων στη χώρα αποτελεί το γεγονός ότι, σύμ-
φωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία,
φέτος αναμένεται να δραστηριοποιηθούν
στην Ελλάδα περί τα 250 κρουαζιερόπλοια,
ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα θα έχουν ελ-
ληνικά λιμάνια ως λιμάνια αφετηρίας. Ο συνο-
λικός αριθμός των λιμανιών που θα υποδε-
χτούν κρουαζιερόπλοια ανέρχεται σε πάνω
από 50, με εκείνα του Πειραιά, της Κέρκυρας,
της Σαντορίνης, της Μυκόνου, του Ηρακλείου
και του Κατακόλου να παραμένουν και φέτος
οι βασικοί υποδοχείς προσεγγίσεων.
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«
«Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί
εντυπωσιακά τα τελευταία δύο χρόνια.
Το 2021 είχαμε 85% λιγότερες αφίξεις
σε σχέση με το 2019 και 
η επιτυχία αυτή οφείλεται στην
υπερπροσπάθεια του Λιμενικού»



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Πενήντα χρόνια μετά το «Ping-Pong» Νίξον - Μάο,
στο κόκκινο η σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας 
Η

εφαρμογή των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά
της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ου-
κρανία αποτελεί πλέον άλλη μια αφορμή

για την αύξηση της έντασης ανάμεσα στην Ουά-
σιγκτον και το Πεκίνο. Έτσι η αμερικανική πλευ-
ρά απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση στο Πεκί-
νο, τονίζοντας ότι η Κίνα θα υποστεί σοβαρές συ-
νέπειες αν βοηθήσει τη Ρωσία να αποφύγει τις
δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω Ου-
κρανίας (www.bbc.com, 15/3/2022). Από κοντά
και ο διοικητής της Αεροπορίας του Ειρηνικού
της USAF Κένεθ Σ. Γουίλσμπαχ, ο οποίος απείλη-
σε την Κίνα σε περίπτωση που δράσει στο ζήτημα
της Ταϊβάν ακολουθώντας την τακτική της Ρω-
σίας στην Ουκρανία (www.globalt imes.cn,
15/3/2022).

Ένταση επικράτησε επίσης και στην πρόσφατη
συνάντηση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας
των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν με τον Κινέζο ανώτερο
διπλωμάτη Γιανγκ Τζιεσί στις 14 Μαρτίου 2022
στη Ρώμη, όπου βγήκαν τα μαχαίρια, με τη συ-
νάντηση να χαρακτηρίζεται από ορισμένα μέσα
ενημέρωσης «έντονη». Σε μια συνεδρίαση λοι-
πόν, η οποία κράτησε 7 ώρες, η κινεζική πλευρά
κατέστησε σαφές ότι θα διατηρήσει τον δικό της
διακριτό ρόλο και ότι δεν πρόκειται να γίνει πα-
ρακολούθημα της Ουάσιγκτον στην αντιρωσική
πολιτική. Μάλιστα, σε σχέση με το ζήτημα της
Ταϊβάν το Πεκίνο υπενθύμισε στην Ουάσιγκτον τη
Διακήρυξη της Σαγκάης του 1972.

Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι το συνεχώς εν-
τεινόμενο κλίμα σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ
και Κίνα κορυφώνεται λίγες μέρες μετά τη συμ-
πλήρωση πενήντα ετών από την υπογραφή της
περίφημης Διακήρυξης της Σαγκάης, η οποία
σηματοδότησε την προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας.

Ήταν 21 Φεβρουαρίου 1972 όταν ο τότε πρό-
εδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον έφτανε στο Πεκί-

νο προκειμένου να συναντηθεί αυθημερόν με τον
Κινέζο ηγέτη Μάο Τσετούνγκ. Επρόκειτο για μια
σημαντική ιστορική αμερικανική πρωτοβουλία
προσέγγισης με τη Λαϊκή Κίνα του Μάο. Μια κί-
νηση που αποσκοπούσε στη διαμόρφωση μιας
νέας εποχής στις αμερικανοσινοϊκές σχέσεις.

Έτσι η γνωστή «Ping-Pong Diplomacy» που
προώθησε ο αποκαλούμενος και «μάγος της
εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ» Χένρι Κίσινγκερ
άνοιγε τον δρόμο της Κίνας προς τη Δύση, ενώ
ταυτόχρονα την απομάκρυνε ακόμη περισσότερο
από την τότε ΕΣΣΔ. Βέβαια, οι σχέσεις ΕΣΣΔ και
Λαϊκής Κίνας είχαν ήδη αρχίσει να ψυχραίνονται
από την εποχή του Νικίτα Χρουστσόφ, που στο
περίφημο 20ό Συνέδριο του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης (ΚΚΣΕ) προ-
χώρησε στην αποκαθήλωση του Στάλιν, γεγονός
το οποίο η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος
Κίνας (ΚΚΚ) υπό τον Μάο Τσετούνγκ είχε στη συ-
νέχεια καταγγείλει.

Η συνάντηση Νίξον - Μάο στις 21 Φεβρουαρίου
1972 εξόργισε ακόμη περισσότερο τη Μόσχα και
ενέτεινε το σχίσμα ανάμεσα στο ΚΚΣΕ και το
ΚΚΚ, μια κόντρα που οδήγησε στην έντονη δια-
μάχη των Κομμουνιστικών Κομμάτων των χωρών
της Δύσης και της Λατινικής Αμερικής με τις εκεί
διάφορες μαοϊκές αριστερές οργανώσεις.

Κατά την παραμονή του στην Κίνα από τις 21
έως τις 28 Φεβρουαρίου 1972 ο Ρίτσαρντ Νίξον
κατά κύριο λόγο επικεντρώθηκε σε συναντήσεις
με τον τότε Κινέζο πρωθυπουργό Τσου Εν Λάι.
Για την ακρίβεια πραγματοποιήθηκαν έξι γύροι
συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στο Πεκίνο
στο διάστημα 21-26 Φεβρουαρίου 1972. Στην
αμερικανική αντιπροσωπεία, εκτός από τον πρό-
εδρο Νίξον, συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ Γουίλιαμ Ρότζερς, ο τότε προεδρι-
κός σύμβουλος Χένρι Κίσινγκερ και πληθώρα

άλλων στελεχών. Από κινεζικής πλευράς στην
αντιπροσωπεία, εκτός από τον πρωθυπουργό
Τσου Εν Λάι, συμμετείχαν ο Κινέζος υπουργός
εξωτερικών Τσι Πενγκ Φέι,  ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Τσιάο Κούαν Χούα και άλ-
λα στελέχη.

Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και
Κίνας ήταν η υπογραφή στις 27 Φεβρουαρίου
1972 της περίφημης Διακήρυξης της Σαγκάης,
στην οποία οι ΗΠΑ για πρώτη φορά αποδέχτηκαν
τη γνωστή «One China principle», δηλαδή ότι η
Κίνα είναι μία, ενιαία και αδιαίρετη και ότι η Ταϊ-
βάν, γνωστή την εποχή εκείνη ως Φορμόζα, απο-
τελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας Κίνας.
Μια εξέλιξη που αναμφισβήτητα πιστώθηκε στις
μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του Μάο Τσετούνγκ
και του Τσου Εν Λάι.

Ο ενθουσιασμός στην κινεζική πλευρά για τη
μεγάλη αυτή επιτυχία της κινεζικής ηγεσίας εκ-
δηλώθηκε με τη μαζική υποδοχή της κινεζικής
αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου
κατά την επιστροφή της από τη Σαγκάη στις 29
Φεβρουαρίου 1972. Έτσι, τον Τσου Εν Λάι και
τους υπόλοιπους της κινεζικής αντιπροσωπείας
τούς υποδέχθηκαν τουλάχιστον 5.000 συμπα-
τριώτες τους. Στους παρόντες μπορούσε να δια-
κρίνει κανείς την τότε σύζυγο του Μάο Τσε-
τούνγκ, Τσιανγκ Τσινγκ, μέλος του ΠΓ του ΚΚΚ,
γνωστή στην πορεία ως «η χήρα του Μάο» και μέ-
λος «της ομάδας των 4». Στους παρόντες επίσης
το γνωστό μέλος του ΠΓ του ΚΚΚ Γε Τσιεν Γινγκ
αλλά και ο μετέπειτα ΓΓ του ΚΚΚ Χούα Κούο
Φενγκ, που όντας πρωθυπουργός της Κίνας δια-
δέχτηκε τον Μάο Τσετούνγκ μετά τον θάνατό του
στις 9 Σεπτεμβρίου 1976, κλείνοντας τον δρόμο
της Τσιανγκ Τσινγκ προς την εξουσία. Και φυσικά
όλοι μαζί με δηλώσεις τους απέδωσαν τα εύσημα
στο Μάο Τσετούνγκ για τη μεγάλη αυτή κινεζική
επιτυχία.

Πενήντα χρόνια λοιπόν μετά τη Διακήρυξη της
Σαγκάης και τη σινοαμερικανική προσέγγιση, το
«America is back» του Τζο Μπάιντεν οδηγεί σε
μια σκληρή αντιπαράθεση με την Κίνα του Σι
Τζινπίνγκ. Έτσι, ο Τζο Μπάιντεν με την πολιτική
του πέτυχε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που πέ-
τυχε το δίδυμο Νίξον - Κίσινγκερ (www.econo-
mist.com, 5/2/2022), καθώς Κίνα και Ρωσία
έχουν βρεθεί πλέον μαζί στη διεθνή σκηνή.

Πάντως, την ώρα που καταγράφουμε αυτές τις
σκέψεις ο Μπάιντεν θα έχει μια ακόμη ευκαιρία
να ομαλοποιήσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κί-
να, αρχής γενομένης στις 18 Μαρτίου 2022 με την
τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Κινέζο ηγέτη
Σι Τζινπίνγκ (edition.cnn.com, 18/3/2022). Θέμα
στο οποίο θα επανέλθουμε σε επόμενο άρθρο
μας. Οψόμεθα πάντως για το καλύτερο χάριν της
παγκόσμιας ειρήνης.



τoυ
Γιώργου 

Γαμπιεράκη

Πρόεδρος 
της Ακαδημίας
Εθελοντισμού

Help Hellas

της
Μαριάνθης
Καφετζή - 
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος 
ΕΟ & Κ. - Ζάππειο
Μέγαρο, 
οικονομολόγος,
πολιτεύτρια ΝΔ
στον Βόρειο 
Τομέα 
Β1 Αθηνών
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Η Ακαδημία Εθελοντισμού Help Hellas καινοτομεί με την 
1η πλατφόρμα εκπαίδευσης εθελοντισμού στην Ελλάδα

Κύμα προσφύγων και ακρίβειας

Τ
η σύνδεση του εθελοντισμού με την εκπαί-
δευση επιδιώκει μέσα από την εκπαιδευτι-
κή της δραστηριότητα η Ακαδημία Εθελοντι-

σμού Help Hellas με στόχο τη δημιουργία μιας νέ-
ας γενιάς ενεργών πολιτών με γνώσεις και ειδικές
δεξιότητες, μέσα από προγράμματα Διά Βίου Μά-
θησης και Εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες, που
είναι εναρμονισμένα με τους 17 στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης του ΟΗΕ για την Agenda 2030.

Η Ακαδημία Εθελοντισμού Help Hellas σε μια δύ-
σκολη συγκυρία επιχειρεί να υλοποιήσει ένα εθνι-
κής εμβέλειας σχέδιο με στόχο να αναβαθμίσει συ-
νολικά το εθελοντικό κίνημα στη χώρα μας, να αγω-
νιστεί για τη θεσμική θωράκισή του και να συνδέσει
ολιστικά την εκπαίδευση και τον εθελοντισμό στη
χώρα μας. Στόχος της Help Hellas, που είναι μια Ορ-
γάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι να συμβά-
λει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας κοινωνι-
κής προσφοράς, προσφέροντας στους ενεργούς πο-
λίτες κοινωνικές δεξιότητες και γνώσεις με στόχο τη
διαμόρφωση μιας νέας γενιάς πολιτών με αυξημένο
αίσθημα ατομικής κοινωνικής ευθύνης.

Η Ακαδημία Εθελοντισμού Help Hellas δημιούρ-
γησε την 1η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για
τον Εθελοντισμό helpacademy.gr, η οποία θα προ-
σφέρει εκπαίδευση εξ αποστάσεως σε σύγχρονη
και ασύγχρονη μορφή με πιστοποιημένους εκπαι-
δευτές ενηλίκων.

Ήδη έχουν ανταποκριθεί 136 άτομα και το α’ τρί-

μηνο εκπαίδευσης ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου.
Περιλαμβάνει τρία επίπεδα, στα οποία παρέχονται
ανά επίπεδο βεβαίωση παρακολούθησης, πιστοποι-
ητικό παρακολούθησης και πιστοποίηση φορέων
υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που
διαρκεί συνολικά πέντε μήνες. Το πρόγραμμα θα
παρέχεται επίσης σε στελέχη και εθελοντές δήμων
μέσω του Εθνικού Δικτύου Πόλεων Εθελοντισμού
www.ethelopolis.gr αλλά και σε εθελοντές εταιρει-
ών και οργανισμών.

Η εκπαίδευση, πλην μιας αρχικής μικρής εγγρα-
φής στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, προσφέρεται
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στους εκπαιδευόμενους εθελον-
τές, το κόστος του οποίου καλύπτεται από Προγράμ-
ματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης είναι να επιμορ-
φωθούν οι εθελοντές της χώρας μέσω προγραμ-
μάτων Διά Βίου Μάθησης για τους σκοπούς, τις
γενικές αρχές και πρακτικές του εθελοντισμού, τις
δεξιότητες και τις μεθόδους αποτελεσματικής
υλοποίησης εθελοντικών δράσεων. Να συμβάλει
επίσης με την απαραίτητη τεχνογνωσία στη δημι-
ουργία ενός πανελλαδικού δικτύου σχετικά με τον
σχεδιασμό, την υποστήριξη και τον συντονισμό
εθελοντικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο, αλλά
και στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με-
ταξύ των εθελοντών και των εθελοντικών οργανώ-
σεων της χώρας.

O εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής. Αφορά συστη-

ματική προσφορά σε ισότιμη βάση από έναν άνθρω-
πο σε έναν άλλον άνθρωπο με πράξεις αγάπης και
προσφοράς. Με τις οποίες και ο εθελοντής και ο
επωφελούμενος αισθάνονται ηθική ικανοποίηση
και αισθήματα πληρότητας.

Ο εθελοντισμός διαφοροποιείται γιατί η δράση
του εσωκλείει πολλές ποιότητες και δεξιότητες,
όπως σταθερότητα δράσης, αυτοπειθαρχία, οργά-
νωση, ενσυναίσθηση, ομαδικότητα, σχεδιασμό, δέ-
σιμο και δημιουργία δεσμών με άλλους ανθρώπους.

Αυτές ακριβώς τις ποιότητες, που δεν διδάσκονται
και δεν συμπεριλαμβάνονται σε κανένα εγχειρίδιο
διδασκαλίας μέχρι σήμερα, ξεκινά να διδάσκει η
Ακαδημία Εθελοντισμού Help Hellas. Μέσα σε μια
δύσκολη συγκυρία προσφέρει σε όσους παρακο-
λουθούν το πρόγραμμα τη δυνατότητα να εκπαιδευ-
τούν σε ποιότητες και δεξιότητες, τις οποίες μπο-
ρούν να τις χρησιμοποιούν σε κάθε περίσταση και
επαγγελματική κατάσταση στη ζωή τους.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι υπό τη μόνιμη
Αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής Κέντρων και Ομίλων
για την UNESCO και υλοποιείται με τη συνεργασία
τεσσάρων φορέων: τη διοικητική οργάνωση της
Ακαδημίας Εθελοντισμού Help Hellas, τον σχεδια-
σμό και την υλοποίηση της Επιστημονικής Ένωσης
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τον συντονισμό του Κοινω-
νικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών, την τεχνο-
γνωσία, εμπειρία και πιστοποίηση του ΚΔΒΜ της
Forum Training & Consulting.

Ο
κόσμος αλλάζει, η Ευρώπη βιώνει μια από τις
μεγαλύτερες γεωπολιτικές κρίσεις των τε-
λευταίων δεκαετιών μετά την εισβολή της

Ρωσίας στην Ουκρανία και την ίδια στιγμή ένα νέο κύ-
μα έξαρσης της πανδημίας γίνεται αισθητό. Χάρη βέ-
βαια στους εμβολιασμούς τα θύματα από την Covid
είναι περιορισμένα, όπως επίσης και η πίεση στο σύ-
στημα υγείας της χώρας μας είναι περιορισμένη και
ελεγχόμενη.

Είναι προφανές ότι τα σύνορα στην Ευρώπη αλ-
λάζουν ή ακόμη τίθενται υπό αμφισβήτηση. Μια
νέα μεγάλη ανθρωπιστική κρίση εκτυλίσσεται
μπροστά στα μάτια μας με τον ξεριζωμό εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων που εγκαταλείπουν την πατρίδα
τους λόγω ενός πολέμου, που ήδη διανύει την τρίτη
εβδομάδα, με τις πόλεις της Ουκρανίας να βομ-
βαρδίζονται αδιακρίτως και ανελέητα. Παράλληλα
με το κύμα προσφύγων βιώνουμε ένα πρωτοφανές
κύμα ενεργειακής κρίσης, με την ακρίβεια να
απειλεί την ευημερία των πολιτών του κόσμου.
Όλοι μας γινόμαστε μάρτυρες ενός ράλι τιμών στο
ρεύμα, στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο αλλά και
στα προϊόντα τροφίμων. Με τρόμο πλέον βλέπουμε

τους λογαριασμούς ρεύματος, τον μετρητή της
βενζίνης αλλά και τα ράφια των σουπερμάρκετ.
Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας αλλά
και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και γενικότερα
του κόσμου. Το αποτέλεσμα είναι να συρρικνώνε-
ται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αλλά
και οι επιχειρήσεις να παλεύουν και πάλι για την
επιβίωσή τους.

Η αισιοδοξία που νιώθαμε με τις μειώσεις φό-
ρων και εισφορών των τελευταίων ετών, με την ψή-
φο εμπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα και με
το ρεύμα σοβαρών επενδύσεων στη χώρα μας αρ-
χίζει να κλονίζεται. Απαιτούνται θαρραλέες και
τολμηρές κινήσεις όχι μόνο από την κυβέρνηση
αλλά διευρυμένα από την ΕΕ. Η διεθνής κερδο-
σκοπία εκμεταλλευόμενη τη γεωπολιτική κρίση
προκαλεί αλυσιδωτές ανατιμήσεις στη διαμόρφω-
ση των χονδρικών τιμών φυσικού αερίου. Χρει-
άζονται άμεσα πολιτικές και στοχευμένες κινήσεις
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τάσεις κερδο-
σκοπίας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε
εθνικό. Η Κομισιόν επεξεργάζεται προτάσεις πα-
ρεμβάσεων για τη διαμόρφωση των χονδρικών τι-

μών φυσικού αερίου.  Σε εθνικό τώρα επίπεδο η
κυβέρνηση μέσω των αρμόδιων υπουργών Οικο-
νομικών, Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης ανα-
κοίνωσαν ένα πρόγραμμα πρόσθετων ενισχύσεων
με διάρκεια ενός τριμήνου. Παρεμβάσεις ύψους
1,1 δισ. που στοχεύουν να ανακουφίσουν 3,2 εκα-
τομμύρια ευάλωτους πολίτες και νοικοκυριά με ει-
σόδημα έως 30.000 ευρώ τον χρόνο. Η κυβέρνηση
επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο για μια δεύτερη
αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος ακόμη
παραμένει ένας από τους χαμηλότερους της Ευ-
ρώπης. Κατώτατος μισθός που μετατρέπεται σε μη
βιώσιμος, αφού το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται
αισθητά λόγω της ακρίβειας.

Ας ελπίζουμε ότι από τη συγκεκριμένη γεωπολι-
τική κρίση, από τον πόνο και τον ξεριζωμό των αν-
θρώπων αλλά και από την οικονομική κρίση και τις
προσωπικές θυσίες του καθένα μας η επόμενη μέ-
ρα να μας βρει πιο δυνατούς, να ξεπεραστούν οι
αγκυλώσεις του παρελθόντος, να χτιστεί η Στρατη-
γική Αυτονομία της Ευρώπης αλλά και το σχέδιο
της κυβέρνησης για ενεργειακή αυτάρκεια της χώ-
ρας μας να πραγματοποιηθεί.



«Η
κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύ-
γει το συντομότερο δυνατό», μας λέει
ο βουλευτής Εύβοιας, αν. τομεάρχης
Εσωτερικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μιλτιάδης

Χατζηγιαννάκης και εκφράζει την πεποίθηση πως «η
χώρα το βράδυ των εκλογών θα έχει σταθερή προ-
οδευτική κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό
τον Αλ. Τσίπρα», ενώ θεωρεί ανεδαφικό «οποιοδήποτε
σενάριο συγκυβέρνησης» με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά επιμόνως εκλογές. Πιστεύετε ότι
μπορεί να γίνουν και είστε βέβαιοι ότι θα κόψετε
πρώτοι το νήμα, παρά τις αρνητικές για το κόμμα
σας δημοσκοπήσεις;
Είμαι πεπεισμένος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμ-

μαχία πρέπει και θα κερδίσει τις ερχόμενες εκλογές,
όποτε και εάν αυτές γίνουν. Οι πολίτες, ύστερα από
σχεδόν τρία χρόνια και έπειτα από διαδοχικά τραγικά
λάθη σε οποιαδήποτε κρίση κλήθηκε να διαχειριστεί η
παρούσα κυβέρνηση, έχουν αντιληφθεί ότι κάθε μέρα
που περνά με τη ΝΔ στην εξουσία η καθημερινότητά
τους γίνεται χειρότερη. Δεν έχουν χρήματα να βάλουν
καύσιμα στο αυτοκίνητο για να πάνε στη δουλειά και
ακούν από τους υπουργούς ότι αυτοκίνητο έχουν οι
πλούσιοι. Ο μισθός τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο κά-
θε μήνα. Οι τιμές στην ενέργεια καλπάζουν και αντί η
κυβέρνηση να πάρει κάποιο ουσιαστικό μέτρο στήρι-
ξης, συνιστά στον κόσμο να ανάβει λιγότερο τον θερμο-
σίφωνα. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και
η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη περιορίζεται στο μονα-
δικό προφανώς πράγμα που ξέρει να κάνει, την επικοι-
νωνιακή προπαγάνδα και τη μεταφορά ευθυνών. 

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, αν κάτι μας έχει
διδάξει η τελευταία δεκαετία, είναι ότι τα αποτελέσμα-
τα της κάλπης και οι προβλέψεις των γκάλοπ βαδίζουν
σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια. 

Είστε έτοιμοι να αναλάβετε τη διακυβέρνηση και με
ποιο αφήγημα;
Δεν είναι ζήτημα αφηγήματος, είναι ζήτημα, πρωτί-

στως, επιβίωσης της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς,
η Νέα Δημοκρατία δεν διδάχθηκε τίποτα από τα λάθη
που έκανε στο παρελθόν, ξέχασε πολύ γρήγορα πως η
κακοδιαχείριση και η κατασπατάληση του δημόσιου
χρήματος ήταν από τους βασικούς λόγους που μας
οδήγησαν στη χρεοκοπία και στα δεκαετή σχεδόν μνη-
μόνια. Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να στηρίξει την κοι-
νωνία σε μια παρατεταμένη περίοδο που σοβαρές κρί-
σεις διαδέχονται η μία την άλλη, έχει επιλέξει να στηρί-
ξει τους ημετέρους της, μοιράζοντας μέσα σε ενάμιση
χρόνο 4,5 δισ. ευρώ δημόσιων πόρων με απευθείας και
αδιαφανείς αναθέσεις, την ίδια ώρα που τα νοικοκυριά
φτωχοποιούνται. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία,
μέσα σε τεσσεράμισι χρόνια διακυβέρνησης, όχι μόνο
έβγαλε τη χώρα από τη θηλιά των μνημονίων με την
κοινωνία όρθια, αλλά και παρέδωσε τα δημόσια ταμεία
με 32 δισ. ευρώ, ταμεία τα οποία βρήκε παντελώς άδεια

όταν ανέλαβε το 2015. Οι μνήμες είναι νωπές και τα
συμπεράσματα απτά. Με πολύτιμη παρακαταθήκη την
εμπειρία αυτή, έχουμε πλέον το «know how», ο ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συμμαχία έβγαλε μία φορά τα κάστανα
από τη φωτιά και θα το ξανακάνει, με την κοινωνία για
την κοινωνία.

Με απλή αναλογική είναι δύσκολη η αυτοδυναμία.
Σε ποιους θα απευθυνθείτε για συμμαχική κυβέρνη-
ση; Αποκλείετε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με ΝΔ;
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί δομι-

κό μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συν-
τριπτική πλειοψηφία των πολιτών σήμερα. Αντιλαμβά-
νεται, λοιπόν, ο καθένας ότι οποιοδήποτε τέτοιο σενά-
ριο συγκυβέρνησης είναι τουλάχιστον ανεδαφικό. Η
κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα πρέπει να φύγει το
συντομότερο δυνατό και να αναδειχθεί από τις εκλογές
μια νέα, προοδευτική κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις συ-
νεργασίας έχουν μία λογική, θέτοντας ξεκάθαρα τις
κόκκινες γραμμές επί τάπητος. Στις συγκλίσεις ο καθέ-
νας θα βάλει τις κόκκινες γραμμές του, δεν σημαίνει ότι
θα συμφωνούμε σε όλα. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα το
βράδυ των εκλογών θα έχει σταθερή προοδευτική κυ-
βέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Αλέξη
Τσίπρα.

Θα βρείτε μπροστά σας μια οικονομία με πολλά
ανοιχτά μέτωπα και ένα υπέρογκο δημόσιο χρέος.
Πώς θα τα αντιμετωπίσετε;
Χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ερ-

γαλεία που είναι διαθέσιμα και εκμεταλλευόμενοι τη
δημοσιονομική ευελιξία που προσφέρει η ΕΕ στα κρά-

τη-μέλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές
συνέπειες που αφήνουν στις κοινωνίες η πανδημική
κρίση και η επακόλουθη οικονομική κρίση, που διογ-
κώθηκε εσχάτως με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ό,τι,
δηλαδή, δεν πράττει η κυβέρνηση της ΝΔ, που αντί να
μοχλεύσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την πραγματική ανασυγκρό-
τηση της χώρας, στοχεύει απροκάλυπτα να τους μοιρά-
σει στα μεγάλα και ολιγαρχικά επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα. Αυτός είναι ο λόγος που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας πήρε την πρωτοβουλία να ζη-
τήσει τη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης και Λογοδοσίας για τα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, καθώς ο ορίζοντάς τους υπερβαίνει τη θη-
τεία της κυβέρνησης της ΝΔ. Αυτά τα κονδύλια πρέπει
να στηρίξουν πραγματικά την κοινωνία και να δώσουν
ανάσες στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Με αυ-
τήν την προοπτική θα μπει ένα πρώτο λιθαράκι για τη
βελτίωση της ελληνικής οικονομίας.

Στα Ελληνοτουρκικά θα επιδιώξετε διακομματική
συνεννόηση;
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία δεν ακολούθησε

ούτε πρόκειται να ακολουθήσει την αντιπολιτευτική τα-
κτική της ΝΔ στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η
οποία δίχασε τον ελληνικό λαό για μια συμφωνία που
σήμερα τιμά. 

Πρέπει γενικά στην εξωτερική μας πολιτική και ειδι-
κότερα στα Ελληνοτουρκικά να υπάρχει συνεννόηση.
Πιστεύω πως ακόμα υπάρχουν λογικές φωνές στη Νέα
Δημοκρατία με ευήκοα ώτα, που μοιράζονται την ίδια
άποψη με εμάς.Μ
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«O ΣΥΡΙΖΑ 
θα κυβερνήσει 

με την κοινωνία 
για την κοινωνία»
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Σ
τις διαχρονικές αγκυλώσεις που
εμποδίζουν την Ελλάδα να αξιο-
ποιήσει τον ορυκτό της πλούτο
σε διαπιστωμένα κοιτάσματα,

αλλά και στη διεθνή συζήτηση που έχει
ξεκινήσει μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας,
για την προώθηση του αγωγού EastMed
με όλες τις ευκαιρίες, αλλά και τους πιθα-
νούς κινδύνους που μπορεί να φέρει για
την Ελλάδα η εμπλοκή της Τουρκίας, μί-
λησε στην «Political» ο καθηγητής Γεωλο-
γίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ
Ζεληλίδης, ειδικός στη Γεωλογία Πετρε-
λαίων. 

Kαι αυτά που λέει ο κ. Ζεληλίδης απο-
κτούν μεγαλύτερη σημασία μετά το πρω-
θυπουργικό «πράσινο φως» για νέες
έρευνες υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και
Κρήτη. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης σε πρόσφατο τηλεοπτικό του
μήνυμα δήλωσε τη στήριξή του στην
έρευνα υδρογονανθράκων στην ελληνική
επικράτεια από την Ελληνική Διαχειριστι-
κή Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ),
ανοίγοντας έτσι ξανά τον φάκελο με το θέ-
μα των υδρογονανθράκων που η κυβέρ-
νηση είχε αφήσει στο συρτάρι. Τόνισε πως
σε περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της
Κρήτης και στο Ιόνιο εμφανίζονται αξιο-
σημείωτα κοιτάσματα φυσικού αερίου με
οικονομικό πλεονέκτημα. Στους επενδυ-
τές που έχουν παραμείνει και ενισχύουν
την Ελλάδα, όπως Total, ΕΛΠΕ, ExxonMo-
bil, Ελληνικά Πετρέλαια και Energean, δί-
νεται η δυνατότητα ενεργού δράσης σε
περιοχές με ενισχυμένο ενδιαφέρον. 

Περιγράφοντας την ισχύουσα κατάστα-
ση με τις εταιρείες που δραστηριοποιούν-
ται στο θέμα της εξόρυξης, ο καθηγητής
τόνισε: «Η Εxxon έχει αναστείλει τις δρα-
στηριότητές της, η Τotal δεν δραστηριο-

ποιείται, η Repsol έφυγε, τα ΕΛΠΕ δεν
έκαναν τη γεώτρηση στον Πατραϊκό. Δεν
είναι περίπτερο οι εταιρείες να τις φέρ-
νουμε όποτε θέλουμε. Πιστεύω ότι πολλά
πράγματα λέγονται για το θεαθήναι. Αν γί-
νει κάτι και ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες,
θα είναι σε ένα βάθος χρόνου». 

Τα τρία σκοτεινά σημεία
Ο κ. Ζεληλίδης στη συνέχεια επισήμανε:

«Πρέπει να σκεφτούμε και τον EastMed, o
οποίος ακυρώθηκε και από τη διαχρονική
δική μας αδράνεια. Ήρθε τον Γενάρη με
ένα non paper η Αμερική και είπε ότι είναι
οικονομικά μη βιώσιμος, γιατί πίστευαν
ότι η Ρωσία δεν θα κάνει αυτό το χτύπημα.
Έρχονται σήμερα και λένε ότι η εναλλακτι-
κή είναι ο EastMed. Εδώ, έχω τρία σκοτει-
νά σημεία που με ανησυχούν. Το ένα είναι
αυτό που διάβασα προχθές, ότι θα μπο-
ρούσε να είναι οικονομικά βιώσιμος ο
αγωγός αν εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν
δεσμευμένα κοιτάσματα. Αυτό έχει να κά-
νει με το κοίτασμα της Αφροδίτης και του
Γλαύκου. Φθάνουν; Πιθανότατα ναι. Τι
έκανε πριν από λίγες μέρες ο πρωθυ-
πουργός του Ισραήλ; Τα βρήκε με τον Ερν-
τογάν και είπε ότι υπάρχει και άλλη λύση.
Τα κοιτάσματα του Ισραήλ να πάνε μέσω
Τουρκίας. Έρχονται, λοιπόν, στον αντίπο-
δα και τα κοιτάσματα του Zohr της Αιγύ-
πτου, θα μπουν ή δεν θα μπουν;».

Ο κ. Ζεληλίδης σχολίασε ακόμα: «H δή-
λωση του Έλληνα πρωθυπουργού πιθανά
να θέλει να πει, ας ξεκινήσει ο αγωγός και
σε λίγα χρόνια που θα έχουμε ένα κοίτα-
σμα δικό μας, θα ενισχύσουμε και εμείς
τον αγωγό. Πώς μπορεί να γίνει όμως ο
αγωγός με το “αν θα βρω και πότε θα είναι
έτοιμο το κοίτασμα”; Η Αμερική φαίνεται
να υποστηρίζει τον EastMed, πριν από
τρεις μήνες όμως οι ΗΠΑ έστελναν τα κοι-
τάσματα του Ισραήλ στην Τουρκία. Αναρω-
τιέμαι, λοιπόν, μήπως η Αμερική πιέζει για
συνεκμετάλλευση στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο». 

Ο κ. Ζεληλίδης πρόσθεσε: «Έχουμε και
ΑΟΖ Τουρκίας - Λιβύης, που δεν ισχύει,

αλλά αυτή την υπερασπίζονται, και έχουμε
και εμείς έναν σχεδιασμό ΕastMed με μια
ΑΟΖ που δεν έχουμε ακόμα με την Κύπρο,
που όμως αναιρεί την ΑΟΖ της Τουρκίας -
Λιβύης. Ποιος θα μας υποστηρίξει;». 

Τα… εικονικά προβλήματα
«Πώς θα σχεδιαστεί ο αγωγός, αν δεν

καθορίσουμε και την ΑΟΖ Ελλάδας - Κύ-
πρου; Μπορεί οι Τούρκοι να πήραν κάποι-
ες δεσμεύσεις για συνεκμετάλλευση, και
αυτό με ανησυχεί ακόμα περισσότερο»,
επισήμανε ο κ. Ζεληλίδης.

Ο καθηγητής υποστήριξε επίσης πως τα
κοιτάσματα του Ηροδότου στο τριεθνές,
Ελλάδα - Κύπρος - Αίγυπτος, θα είναι το
επόμενο μεγάλο deal. «Είναι μια λεκάνη
διπλάσια από τη Λεβαντίνη. Η εκτίμησή
μου είναι ότι έχει διπλάσια κοιτάσματα
από τη Λεβαντίνη. Έχουμε την Exxon που
ήρθε δυναμικά και καθόρισε την ΑΟΖ με
τη Λιβύη, αλλά βγαίνει το non paper της
Αμερικής και η εταιρεία λέει “αναστέλλω
τις δραστηριότητές μου εκεί, γιατί υπάρ-
χουν δικαστικές διεκδικήσεις περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων”. Η Exxon πάγωσε
προς το παρόν. Αρχίζω και πιστεύω μή-
πως ήταν εικονικά αυτά τα προβλήματα». 

«Δεν θέλουν τους υδρογονάνθρακες»
Μιλώντας για τα ελληνικά κοιτάσματα

υποστήριξε: «Έχουμε τον Κυπαρισσιακό
που με δικές μας μελέτες εκτιμήσαμε ότι
έχουμε ισοδύναμα κοιτάσματα με το

Ζohr της Αιγύπτου, περίπου 10 τρισ. κυβι-
κά μέτρα μεθανίου, εκεί δραστηριοποι-
ούνται υποτίθεται τα ΕΛΠΕ και δεν προ-
χωράνε. Έχουμε τον Πατραϊκό, 200 εκα-
τομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, και όταν
υπάρχει πετρέλαιο, προηγείται το αέριο
που είναι ελαφρύτερο. Πάγωσε όμως η
γεώτρηση, τέσσερα χρόνια την περιμέ-
νουμε. Στην Πρέβεζα βράζει ο κόλπος,
από το μεθάνιο που βγαίνει σαν να βράζει
μια κατσαρόλα με νερό πάνω στην εστία.
Κανένας δεν ασχολείται, διαχρονικά.
Πώς, λοιπόν, ανοίγει ο δρόμος της εκμε-
τάλλευσης των υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα; Ποτέ, καμία κυβέρνηση δεν ήθε-
λε πραγματικά τους υδρογονάνθρακες
στην Ελλάδα. Κανείς δεν θέλει να ακού-
σει και να μάθει». Ο καθηγητής εκτίμησε:
«Αν αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα της Ελ-
λάδας, είναι τόσα που θα δώσουν ενερ-
γειακή ασφάλεια στην Ευρώπη για τα
επόμενα πενήντα χρόνια».

Ο καθηγητής Γεωλογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ
Ζεληλίδης μιλά για τον άφθονο
ελληνικό ορυκτό πλούτο που
όμως δεν αξιοποιείται και τις
πιέσεις για συνεκμετάλλευση…

«Έχουμε κοιτάσματα
που εξασφαλίζουν 
ενεργειακά για 50
χρόνια την Ευρώπη»

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Αβραάμ Ζεληλίδης
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Ε
ίκοσι τέσσερα χρόνια στην πολιτική σκηνή
δεν είναι και λίγα… Τόσα μετρά η Έλενα Ρά-
πτη από την πρώτη στιγμή που εξελέγη δημο-
τική σύμβουλος μέχρι και σήμερα, που οι

Θεσσαλονικείς ψηφοφόροι την εμπιστεύονται με
κλειστά μάτια και την τιμούν με την ψήφο τους. Γέννη-
μα θρέμμα Θεσσαλονικιά, η Έλενα μεγάλωσε στην
Κάτω Τούμπα. Σχολείο πήγε στο Αρσάκειο Θεσσαλο-
νίκης, τότε που το σχολείο ήταν… θηλέων, αν και,
στην Α’ γυμνασίου, η τάξη της ήταν η πρώτη μεικτή,
αγόρια με κορίτσια. Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολι-
τισμό και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Για πολλά χρόνια εργάστηκε ως ελεύθερη επαγγελ-
ματίας στον χώρο των οπτικοακουστικών συστημάτων
επικοινωνίας.

Το 1998 αποφασίζει να ασχοληθεί με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και σε ηλικία 22 ετών εκλέγεται για
πρώτη φορά δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης,
ενώ το 2002 επανεκλέγεται πρώτη σε σταυρούς προ-
τίμησης. Ο δρόμος της πολιτικής γίνεται για την Έλε-
να μονόδρομος… 

Το 2004 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής του
ελληνικού κοινοβουλίου στην Α’ Θεσσαλονίκης με τη
Νέα Δημοκρατία και επανεκλέγεται το 2007, το 2009,
στις διπλές βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του
Ιουνίου 2012, τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του
2015 και τον Ιούλιο του 2019. Κυριολεκτικά η μισή της
ζωή είναι στην πολιτική.

Η πολιτική της διαδρομή και ο αγώνας της κατά της
σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών είναι παράλ-
ληλοι. Το 2012 ορίζεται μέλος στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος του
δικτύου κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της
σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και συντονί-
στρια της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβου-
λίου της Ευρώπης στην Ελλάδα. Το 2017 ορίζεται μέ-
λος της ομάδας εμπειρογνωμόνων (expert) του νέου
προγράμματος που συνδιοργανώνεται από τη Διευρυ-
μένη Μερική Συμφωνία για τον Αθλητισμό του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης (EPAS) και την Ευρωπαϊκή
Ένωση με τίτλο «Ασφάλεια στον αθλητισμό - Τερματι-
σμός της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποί-
ησης των παιδιών στον αθλητισμό».

Ποιος την έμπλεξε με την πολιτική; Ο πατέρας της.
Όταν σκέφτηκε να δραστηριοποιηθεί ενεργά στα πο-
λιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης,
ο πατέρας της ήταν εκείνος που την ενθάρρυνε να βά-
λει υποψηφιότητα ως δημοτική σύμβουλος. Πλέον
είναι «η ψυχή» του πολιτικού της γραφείου.

«Να προσπαθείς πάντα
για το ακατόρθωτο»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Έλενα Ράπτη
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Έλενα Ράπτη έχει ισχυρούς δε-
σμούς με την οικογένειά της, εί-
ναι όπως λέει το «λιμάνι» της.

Νιώθει τεράστια ευγνωμοσύνη για τους
γονείς της, γιατί μεγάλωσε με πάρα πολλή
αγάπη και ήθελε με τη σειρά της να αποτε-
λέσει στήριγμα σε άλλα παιδιά που μπορεί
να μη μεγάλωσαν σε ένα ασφαλές και
υποστηρικτικό περιβάλλον όπως η ίδια.
Εύκολα θα τη χαρακτήριζες «κορίτσι του
μπαμπά», καθώς το πρόσωπό της λάμπει
όταν μιλάει για τον πατέρα της, τον Δημή-
τρη. Ο πατέρας της είναι επιτυχημένος
επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη και ταυ-
τόχρονα βαθύτατα πολιτικοποιημένος.
Δεν διστάζει ακόμα και τώρα να τον συμ-
βουλεύεται καθημερινά για τις πολιτικές
της επιλογές, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά
στην αδερφή της και τη μητέρα της. «Φύ-
λακας άγγελός μου είναι η μητέρα μου, η
Φωτεινή, που είναι σταθερά στο πλευρό
μου», λέει η Έλενα για τη μητέρα της, η

οποία τη βοηθούσε σε όλες τις εκδηλώ-
σεις για την παιδική κακοποίηση.

Μεγάλωσε παίζοντας στις αλάνες της
γειτονιάς. Από μικρή δοκίμασε τον εαυτό
της σε διάφορα αθλήματα όπως το τένις, η
ενόργανη, το τάε κβον ντο, το μπαλέτο και
η ιππασία… Αγαπά πολύ το διάβασμα και
ένα φεγγάρι στο σχολείο δοκίμασε την τύ-
χη της στην υποκριτική. Συμμετείχε στη
θεατρική ομάδα του σχολείου. Μάλιστα εί-
χε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια παράστα-
ση που ανέβηκε στο Βαφοπούλειο Πνευ-
ματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο
σχολικού διαγωνισμού. Έναν χρόνο πριν
κατέβει υποψήφια στις δημοτικές εκλογές
έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή
του Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης
και… κόπηκε! Δεν το είχε με την υποκριτι-
κή, αλλά την κέρδισε η πολιτική! Πλέον, τα
χόμπι της τα έχει αφήσει στην άκρη, αφού
καλείται καθημερινά να αντεπεξέλθει σε
ένα απαιτητικό πρόγραμμα υποχρεώσεων.

Δεν έχει, όμως, ξεχάσει τους φίλους και
τις φίλες της από την παιδική ηλικία, με
τους οποίους διατηρεί στενές σχέσεις. Την
Αθηνά, τον Παντελή, τη Δήμη, τη Μαρία,
τον Γιάννη, τη Στέλλα… Είναι πάντα εκεί
για όλους. Η φιλοσοφία της ζωής της συμ-
πυκνώνεται σε μια φράση που λέει συνέ-
χεια: «Έχει το γούστο του να προσπαθείς
για το ακατόρθωτο».

Όταν νιώθει πιεσμένη, έχει ένα και
μόνο ησυχαστήριο, το Μοναστήρι της
Παναγίας στη Θεσσαλονίκη. Το έμαθε
από τα μαθητικά της χρόνια. Το Αρσά-
κειο τους πήγαινε εκεί για να εκκλησια-
στούν. Έτσι το έμαθε κι όπως λέει η ίδια
σε φίλους της, στη συνέχεια, όταν έψα-
χνε απαντήσεις, ο δρόμος την οδήγησε
ξανά εκεί και έχει βρει το πιο γλυκό κα-
ταφύγιο… Στον ελεύθερο χρόνο της
προτιμά να ασχολείται με τον ανιψιό της,
τον Δημήτρη, και με το σκυλάκι της, που
το έχει ονομάσει Γιαννάκη. Ένα γεγονός

που στιγμάτισε τη ζωή της ήταν η απώ-
λεια της γιαγιάς της, με την οποία ήταν
πολύ δεμένη.

Ως άνθρωπος η Έλενα Ράπτη είναι αι-
σιόδοξη. Απεχθάνεται τη μεμψιμοιρία και
λατρεύει τους ανθρώπους που είναι αυ-
θεντικοί, που δείχνουν τον πραγματικό
τους εαυτό, που είναι γενναιόδωροι, κα-
λοπροαίρετοι και έχουν καθαρή καρδιά.
Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη διατηρεί μια σχέση εμπιστοσύνης και
σεβασμού. Η πρωτοβουλία του πρωθυ-
πουργού να δημιουργήσει Εθνικό Σχέδιο
Δράσης που θα διορθώσει όλες τις δυσ-
λειτουργίες στον ευαίσθητο τομέα της
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και η
εμπιστοσύνη που έδειξε ο Μητσοτάκης
στο πρόσωπό της να δουλέψει σε αυτό τον
σκοπό, είναι όπως λέει η ίδια μια ηθική
επιβράβευση και δικαίωση για την αφο-
σίωσή της στον αγώνα για την προστασία
των παιδιών.

Το Μοναστήρι της Παναγίας και η δραματική σχολή…

Εκτός από την πολιτική, ο εθελοντισμός 
είναι το άλλο μισό της ζωής της

Ο αγώνας της για την παιδική 
κακοποίηση στην Ελλάδα είναι 
τεράστιος και αναγνωρισμένος 
από όλους τους πολιτικούς χώρους Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε μικρή ηλικία, σβήνει τα κεράκια
στην τούρτα των γενεθλίων της

Με τη μητέρα και την αδερφή της

Αυτό το μικρό κοριτσάκι είναι 
η Έλενα Ράπτη, η γοητευτική 
βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης

Με την ομάδα του ΠΑΟΚ σε εκδήλωση 
κατά της παιδικής κακοποίησης Στο 12ο Συνέδριο της ΝΔ
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Σωτήρης Σέρμπος, αναπληρω-
τής καθηγητής Διεθνούς Πολιτι-
κής ΔΠΘ και σύμβουλος Εξωτε-
ρικής Πολιτικής και Διεθνών

Σχέσεων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ, ξεδιπλώνει τις σκέψεις του για όσα
συμβαίνουν στη «γειτονιά μας», τις εκτιμή-
σεις του για την επόμενη μέρα στο γεωπο-
λιτικό παιχνίδι αλλά και για το στίγμα που
θα εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ στα μείζονα θέματα
εξωτερικής πολιτικής.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τις
επιδιώξεις της Τουρκίας και την «ποι-
ότητα» των ελληνοτουρκικών σχέσεων
για το επόμενο διάστημα; 
Οφείλουμε να μελετάμε περισσότερο

διεισδυτικά την πορεία της τουρκικής εξω-
τερικής πολιτικής, όπως εκείνη διαμορ-
φώνεται από το φθινόπωρο του 2020. Για
να το πούμε απλά, η Τουρκία προχωρά σε
συμμάζεμα δυνάμεων και προκρίνει την
επιστροφή της εξωτερικής της πολιτικής
σε μια αναθεωρημένη εκδοχή της θεωρίας
των «μηδενικών προβλημάτων» του Αχμέτ
Νταβούτογλου. Με την ιδεολογία να υπο-
χωρεί έναντι του πραγματισμού (βλέπε
σταθεροποίηση της οικονομίας και συντή-
ρηση διαπεριφερειακού αποτυπώματος)
και αφού ολοκληρώθηκε μια πρώτη περίο-
δος αισθητής διεύρυνσης του περιφερει-
ακού της ρόλου το 2020, επέστρεψε στον
εξορθολογισμό και στους κατά περίπτωση
συμβιβασμούς που απαιτούνται με σειρά
χωρών της περιοχής. 

Ως προς τα Ελληνοτουρκικά, εξαιτίας
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η
Αθήνα κερδίζει χρόνο τον οποίο θα πρέπει
να αξιοποιήσει ωφέλιμα, έτσι ώστε να ενι-
σχύσει τη διαπραγματευτική της θέση
έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού.
Τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με τις
Βρυξέλλες, η Άγκυρα θα επιδιώξει ένα
αναμορφωμένο και γεωπολιτικά αναβαθ-
μισμένο πλαίσιο συνεννόησης. Εδώ είναι

το πεδίο όπου η Ελλάδα θα πρέπει να επι-
στρέψει προδραστικά και διεκδικητικά στο
πεδίο των διαπραγματεύσεων. Ξεκινώντας
με τους δυτικούς εταίρους και συμμάχους
της. Αξιώνοντας τη συνιδιοκτησία του εγ-
χειρήματος στο οποίο θα πρέπει να περι-
ληφθεί και ένας οδικός χάρτης εξομάλυν-
σης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Με
τον τελευταίο να ευθυγραμμίζεται με την
τρέχουσα συγκυρία, όπου αναζωογονείται
η σημασία αποφασιστικής απόκρουσης
των αναθεωρητικών πολιτικών. Διακρίνω,
λοιπόν, ένα παράθυρο ευκαιρίας για τα
επόμενα δύο τρία χρόνια, το οποίο δεν θα
πρέπει να χαθεί για την Ελλάδα. Προκειμέ-
νου οι λύσεις που θα επιτευχθούν να εδρά-
ζονται τόσο στο διεθνές δίκαιο και τη γεω-
γραφία όσο και να θωρακίζονται μέσω
διατλαντικών δικλίδων ασφαλείας. 

Θεωρείτε ότι η χώρα μας είχε διπλωμα-
τικά περιθώρια για έναν διαφορετικό
χειρισμό ως προς τη συμβολή της στο
πεδίο αντιμετώπισης της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία; 
Τα όποια περιθώρια εξανεμίστηκαν από

τη στιγμή που το Κρεμλίνο αποφάσισε να
εισβάλει στην Ουκρανία. Για την Ελλάδα, η
υπηρέτηση τόσο του εθνικού συμφέροντος
όσο και του πυρήνα του αξιακού της παρα-
δείγματος, από κοινού με το πλέγμα ιστο-
ρικών και θρησκευτικών δεσμών με την
ίδια την Ουκρανία, δεν επιτρέπουν περι-
θώρια για «γκρίζες ζώνες». Πόσω μάλλον
όταν η Ελλάδα γειτονεύει με χώρα που εμ-
φορείται από μια συναλλακτική κουλτούρα
επαναπροσδιορισμού θεμελιωδών «κανό-
νων του παιχνιδιού» και αποδεκτών ορίων
άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Με την

ίδια να επιθυμεί να διαδραματίσει αυτόνο-
μο ρόλο «τρίτου» πόλου στο υπό διαμόρ-
φωση διεθνές σύστημα. Τέλος, επειδή η
πολιτική και θεσμική διαδικασία κάθε άλ-
λο παρά αποτελεί τον φτωχό συγγενή μιας
εθνικής στρατηγικής, κακώς ο πρωθυ-
πουργός απαξίωσε την ευκαιρία επιδίω-
ξης εθνικής συνεννόησης. Ειδικά όταν το
διακύβευμα βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό
και άρα το μήνυμα προς την ελληνική κοι-
νωνία οφείλει να είναι κρυστάλλινο και
ανόθευτο.

Γιατί συντηρείται ακόμη αυτό το δίλημ-
μα γύρω από τις σφαίρες επιρροής που
ανήκει η χώρα μας;
Να ανατρέξετε στο περιεχόμενο της κοι-

νής δήλωσης Ρωσίας - Κίνας, τον περα-
σμένο μήνα. Κατά την άποψή τους, η «νέα
εποχή» των διεθνών σχέσεων θα περιλαμ-
βάνει την επιστροφή στα χρόνια των διευ-
θυντηρίων των μεγάλων δυνάμεων με συ-
νεννοήσεις για σφαίρες επιρροής και επι-
κυριαρχίας. Στο πλαίσιο των «νέων κανό-
νων», έννοιες όπως εθνική κυριαρχία, δη-
μοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα
δικαιώματα αναθεωρούνται επί τα χείρω.
Αυτό είναι το δίλημμα. Υπαρκτό και επικίν-
δυνο. Άρα, για την Ελλάδα, η σημερινή πρό-
κληση παραμένει, να επαναπροσδιορίσει
τον ρόλο και να αναβαθμίσει το status της
στην ευρωατλαντική κοινότητα αξιών και
συμφερόντων. Συμβάλλοντας στη θερά-
πευση των πληγών της και προχωρώντας
στην αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού εγ-
χειρήματος. Ενισχύοντας πολυεπίπεδα τό-
σο το εθνικό της αποτύπωμα όσο και το εύ-
ρος δράσης της εξωτερικής της πολιτικής.
Ειδικά στη γειτονιά μας, όπου τα ρήγματα
και οι αβεβαιότητες επιμένουν. Καταληκτι-

κά, αλίμονο αν επιτρέψουμε οι «νέοι κανό-
νες» να γραφτούν και για εμάς χωρίς εμάς.

Ποιο είναι το στίγμα της πολιτικής που
θα εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ για τα μείζονα
θέματα εξωτερικής πολιτικής;
Στο ΠΑΣΟΚ αντιλαμβανόμαστε τόσο τη

φύση και τη συνθετότητα των σημερινών
διεθνών προκλήσεων όσο και τις διαδοχι-
κές αντανακλάσεις τους. Πλέον, η Ελλάδα
δεν διαθέτει την πολυτέλεια να τρέχει πίσω
από τις εξελίξεις, αποφεύγοντας να εκπο-
νήσει το δικό της σχέδιο δράσης. Η σύλλη-
ψή του παραμένει το κρίσιμο προαπαιτού-
μενο, προκειμένου να εναρμονιστούμε με
το κεντρικό διακύβευμα της εποχής που
διανύουμε. Τα τελευταία χρόνια, γυρνάμε
υπερβολικά γύρω από την Άγκυρα και πο-
λύ λίγο γύρω από όλα τα υπόλοιπα. Τα
οποία και εντέλει θα καθορίσουν την εξέλι-
ξη των σχέσεών μας με την ίδια την Τουρ-
κία. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στον φυσικό του
χώρο με όρους εθνικής αυτοπεποίθησης
στο εσωτερικό, διεκδικητικής διαπραγμά-
τευσης στο εξωτερικό και, τέλος, αναβαθ-
μισμένης επιστροφής στη γειτονιά μας.
Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις σφυρη-
λάτησης μιας -με σοσιαλδημοκρατικό
πρόσημο- περισσότερο ανθεκτικής χώρας
και κοινωνίας. Με σχέδιο κυβερνησιμότη-
τας που θα λειτουργεί ως ανάχωμα απέ-
ναντι σε σειρά κρίσεων που ολοένα και πε-
ρισσότερο θα δοκιμάζουν την επίτευξη
ενάρετων ευθυγραμμίσεων μεταξύ εσωτε-
ρικής και εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται
για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Με
καθαρές θέσεις που θα απορρέουν από
ρεαλισμό πατριωτικής ευθύνης και μα-
κράς πνοής. Μακριά από τις σειρήνες του
λαϊκισμού. 

Αν. καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, σύμβουλος Ν. Ανδρουλάκη

«Αλίμονο αν οι “νέοι 
κανόνες” γραφτούν 

για εμάς χωρίς εμάς»
στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

Σωτήρης Σέρμπος 
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Γιάννα Παπαδάκου:
Έχασε την αντιδικία με
Μιωνή και €20.000 
Δικαστική απόφαση σε βάρος της
δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου
εκδόθηκε από το Πολυμελές
Πρωτοδικείο της Αθήνας στη
διαμάχη της με τον επιχειρηματία
Σάμπυ Μιωνή. Ο τελευταίος είχε
ασκήσει αγωγή καταδολίευσης
δανειστών σε βάρος της
δημοσιογράφου, της κυπριακής
εταιρείας-βιτρίνας Promanus
Limited, καθώς και των οργάνων
διοίκησης της εταιρείας, επειδή,
σύμφωνα με τον
επιχειρηματία,
εκείνη
προκειμένου
να μην τον
αποζημιώσει
για
συκοφαντικό
δημοσίευμα
πούλησε
εικονικά το σπίτι της
στην κυπριακή offshore.
Το δικαστήριο διέρρηξε, ακύρωσε
δηλαδή, την πώληση του μεριδίου
που κατέχει η δημοσιογράφος στο
οικογενειακό ακίνητο -πρόκειται για
το 1/2 εξ αδιαιρέτου μεζονέτας στα
Μελίσσια- και επιπροσθέτως
επιδίκασε αποζημίωση 20.000 ευρώ
στον Μιωνή για την ηθική βλάβη που
υπέστη.
Ωστόσο, η ίδια η δημοσιογράφος με
ανάρτησή της στο Facebook, αν και
επιβεβαίωσε την απόφαση,
σημείωσε ότι αδίκως
πανηγυρίζουν ορισμένοι,
αναφέροντας τον Άδωνι
Γεωργιάδη, αφού η δίκη έχει
ακόμη δύο δικαιοδοτικές φάσεις
και θα αποδείξει την αθωότητά της.

Σ.Σ

Χαμός με τους δικηγόρους στη δίκη Λιγνάδη: «Ρουφιάνοι, μπράβοι, απατεώνες»
Πυρά που στόχευαν ακόμη και σε προσωπικό

επίπεδο αντάλλαξαν υπεράσπιση και πολιτική
αγωγή στη δίκη του κατηγορούμενου για
τέσσερις βιασμούς σε βάρος ανήλικων και
ενήλικων ανδρών Δημήτρη Λιγνάδη. Ο συ-
νήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμε-
νου Αλέξης Κούγιας και ο νομικός παραστά-
της του πρώτου νεαρού άνδρα που κατέθεσε
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταγγέλλοντας
τον βιασμό του ενώ ήταν ανήλικος Γιάννης Βλάχος δια-
σταύρωσαν τα ξίφη τους με αφορμή τη συγκεκριμένη
μαρτυρία.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Αλέξης Κούγιας
δήλωσε πως γνώριζε τη διεύθυνση κατοικίας

του μάρτυρα στην Ελλάδα, με τον Γιάννη
Βλάχο να αντιδρά άμεσα λέγοντας: «Έχετε
βάλει μπράβους και ρουφιάνους να παρα-
κολουθείτε τους μάρτυρες;». Νωρίτερα ο

Αλέξης Κούγιας είχε σχολιάσει την κατάθε-
ση του μάρτυρα, αιγυπτιακής καταγωγής, κά-

νοντας λόγο για «διεθνή απατεώνα», εντοπίζοντας
αντιφάσεις και κενά στην επίμαχη μαρτυρία. «Ο μάρτυρας
διάγει πολυτελή βίο ενώ είναι ανεπάγγελτος και αυτό
προκαλεί ερωτήματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέξης

Κούγιας και έκανε λόγο για «δικτατορία της ιδιαιτερότη-
τας».

Από την πλευρά του, ο νομικός παραστάτης του μάρτυ-
ρα Γιάννης Βλάχος απάντησε με τη σύμβαση εργασίας του
νεαρού ως σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Σουηδία, που
έληξε στις 28/2, καθώς και με άλλα έγραφα προκειμένου
να στηρίξει την κατάθεσή του. Επιπλέον κατέθεσε αίτημα
με το οποίο ζητεί την επισκόπηση υλικού που έχει κατα-
σχεθεί από ακίνητο του αδελφού του Δημήτρη Λιγνάδη,
μαζί με άλλα αντικείμενα, προκειμένου οι ένορκοι, όπως
είπε, «να δουν τα ανήλικα αγκαλιά με τον κατηγορούμενο
σε πορνογραφικές στάσεις».

Πήγαν οι πρωταγωνιστές,
αλλά... όχι ο Φιλιππίδης
της Σοφίας Σπίγγου

Σ
ε φορτισμένο κλίμα διεξήχθη η
πρώτη συνεδρίαση του Μεικτού
Ορκωτού Δικαστηρίου για τη δίκη
του Πέτρου Φιλιππίδη. Στη δικα-

στική αίθουσα βρέθηκαν δημοφιλείς ηθο-
ποιοί που αναμένεται να καταθέσουν σε
βάρος του κατηγορουμένου για έναν βια-
σμό και δύο απόπειρες.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν εμφανίστηκε
στο δικαστήριο λόγω προβλημάτων υγείας,
όπως επικαλέστηκε ο εκ των συνηγόρων
του Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ζητώντας
ολιγοήμερη διακοπή της δίκης προκειμέ-
νου να μπορέσει να έρθει ο εντολέας του
στο δικαστήριο. «Πρέπει να είναι παρών για
να τον ρωτήσετε ποια είναι η θέση του. Ού-
τως ή άλλως, θα διαρκέσει η δίκη επί μα-
κρόν, για αυτό παρακαλώ το δικαστήριο
ώστε ο Πέτρος Φιλιππίδης να είναι εδώ. Εί-
ναι ο πρωταγωνιστής αλλά δεν παίζει θέα-
τρο πια, είναι κατηγορούμενος και είναι πιο
σωστό να είναι παρών», ανέφερε ο κ. Δη-
μητρακόπουλος.

«Καταπατούνται
τα δικαιώματα των θυμάτων»

Στην ερώτηση της προέδρου σχετικά με
το αν υπάρχει ιατρικό πιστοποιητικό για
την κατάσταση της υγείας του, ο κ. Δημη-
τρακόπουλος απάντησε: «Το μεγαλύτερο
πιστοποιητικό θα είναι μόλις τον δείτε. Αν
δώσετε διακοπή, θα έρθει. Αν δεν μπορεί
να έρθει, θα τον φέρουμε με αμαξίδιο.
Μπορώ να δώσω αυτήν τη διαβεβαίωση
ως άνθρωπος, όχι ως Θεός. Αν είναι σε θέ-
ση να έρθει, θα έρθει με καροτσάκι. Εγώ

δεν είμαι σεναριογράφος, ό,τι λέω ισχύει.
Γίνεται μια προσπάθεια να ανακτήσει το
σωματικό του βάρος μέσα στις φυλακές,
έχει χάσει 25 κιλά».

Την αντίθεσή του στη διακοπή της δίκης
εξέφρασε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Αλέξανδρος Μίντζιας: «Εδώ και δύο μήνες
στα κανάλια προαναγγέλλει η πλευρά του
κατηγορουμένου αποκαλύψεις και κάνει
επιθέσεις σε μάρτυρες. Από την αρχή, ακό-
μη και πριν από τις καταγγελίες επικαλείται
ένα πρόβλημα υγείας. Ήρθαν εδώ χωρίς
χαρτιά γιατρών και λένε στο δικαστήριο ότι
θα πειστεί διά της… οράσεως. Καταπα-
τούνται τα δικαιώματα των θυμάτων, δια-
βάλλονται στην τηλεόραση και έχουν έρθει
να απαντήσουν εδώ που αρμόζει». Ωστόσο,
το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της
δίκης για τις 28 Μαρτίου, υιοθετώντας την
εισαγγελική πρόταση που συναινούσε στη
διακοπή.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας είχε
κατατεθεί δήλωση αποχής από την εισαγ-
γελέα της έδρας, με το δικαστήριο να απο-

φασίζει τελικά πως θα προχωρήσει με την
αρχική του σύνθεση. Ακολούθησε η εκφώ-
νηση του καταλόγου των μαρτύρων, μεταξύ
των οποίων βρίσκονται τα τρία φερόμενα
θύματα του ηθοποιού Μ.Α., Σ.Μ. και Α.Γ.
που δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγω-
γής. Τον κατάλογο των μαρτύρων συμπλη-
ρώνουν 12 άτομα ακόμη, μεταξύ των οποί-
ων ο Σπύρος Μπιμπίλας, μια στενή συνερ-
γάτιδα του Πέτρου Φιλιππίδη αλλά και η
σύζυγός του Ελπίδα Νίνου. Από την πλευρά
των θυμάτων προτάθηκαν 15 μάρτυρες, με-
ταξύ των οποίων οι ηθοποιοί Λένα Δροσά-
κη, Κάτια Δανδουλάκη, Χρύσα Παππά,
Εβελίνα Παπούλια αλλά και ένα στέλεχος
μεγάλου καναλιού.

Επικαλέστηκε λόγους
υγείας και δεν εμφανίστηκε.
«Έχει χάσει 25 κιλά», 
είπε ο συνήγορός του
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Αυτοί είναι οι απαγωγείς του Κυπαρίσση - Τι ψάχνει ακόμη η ΕΛΑΣ
Τις φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας των τριών

ατόμων που έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για την
απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση έδωσε
στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, κάνοντας χρήση σχετικής διά-
ταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Πρόκειται
για τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής ομάδας
Αλέξανδρο Μακαδασίδη (γεν. 18/4/1988 στην Ορεστιάδα),
τον Θεόδωρο Καλτσά (γεν. 30/11/1981 στην Αθήνα) και τη
σύζυγό του Χριστίνα Καταρτζίδου (γεν. 28/7/1983 στο
Ίλιον Αττικής). Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με πληροφορίες,
έχουν αποδεχτεί προανακριτικά την εμπλοκή τους στην
υπόθεση, όχι όμως και η γυναίκα, στο μαγαζί της οποίας
βρέθηκε ένα μίνι οπλοστάσιο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγ-
κλημάτων Κατά Ζωής συνεχίζουν την έρευνα για τους

τουλάχιστον τρεις ασύλληπτους συνεργούς, οι οποίοι
εκτιμάται ότι είχαν περιφερειακό ρόλο στην απαγωγή.
Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ
για τον έναν υπάρχει η πληροφορία ότι ονομάζεται «Γρη-

γόρης». Μυστήριο επικρατεί και με το ποσό των 500.000
ευρώ που δεν έχει ακόμη βρεθεί από τα λύτρα ύψους
800.000 ευρώ που κατέβαλε η οικογένεια του επιχειρη-
ματία. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εκτιμούν πως τα
εξαφανισμένα περιφερειακά μέλη έχουν πάρει ένα κομ-
μάτι από αυτά τα χρήματα (σ.σ. περίπου 50.000 - 60.000
ευρώ ο καθένας), ενώ τα υπόλοιπα ενδεχομένως να πρό-
λαβε να τα κρύψει το ζευγάρι Καλτσάς - Καταρτζίδου.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι οι δράστες δεν έχουν αποκαλύψει τα δύο κρησφύγετα
όπου κρατούσαν τον Γιώργο Κυπαρίσση. Σε κάθε περί-
πτωση η έρευνα δεν σταματά, ενώ οι Αρχές ελπίζουν να
πάρουν κάποιο χρήσιμο στοιχείο μετά τη δημοσιοποίηση
των φωτογραφιών των εμπλεκομένων.

Παπ. 

Η
σύλληψη του Νορβηγού φωτο-
γράφου Knut Bry στο λιμάνι της
Μυτιλήνης με την κατηγορία της
κατασκοπείας απασχολεί τα τε-

λευταία 24ωρα τα διεθνή ΜΜΕ, καθώς πρό-
κειται για έναν διεθνούς φήμης βραβευμένο
καλλιτέχνη. 

Η σύλληψη του Knut Bry έγινε το μεσημέρι
της Τετάρτης από το Λιμενικό ενώ φωτογρά-
φιζε την είσοδο του λιμανιού της πόλης. Σύμ-
φωνα με πηγές του ΛΣ, σε φωτογραφίες που
πήρε ο 75χρονος καλλιτέχνης φαίνονται πε-
ριπολικά σκάφη και πλοία του Πολεμικού
Ναυτικού την ώρα που αναχωρούν από το νη-
σί. Με αυτά τα δεδομένα ασκήθηκε σε βάρος
του ποινική δίωξη για την κακουργηματική
κατηγορία της κατασκοπείας.

Κατασχέθηκαν τα αρχεία του
Το πρωί της Παρασκευής, ο Νορβηγός

φωτογράφος μεταφέρθηκε από το Λιμεναρ-
χείο Μυτιλήνης -όπου κρατείται- στον ανα-
κριτή, προκειμένου να ζητήσει προθεσμία
για να προετοιμάσει την απολογία του στον
ανακριτή. Αυτή θα δοθεί την ερχόμενη Δευ-
τέρα (21/3) και μέχρι τότε θα παραμείνει κρα-
τούμενος του Λιμενικού. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά τη σύλλη-
ψη έγινε έρευνα -παρουσία εισαγγελέα- στο
σπίτι όπου διέμενε ο Knut Bry, όπου κατα-
σχέθηκαν όσα ηλεκτρονικά αρχεία με φωτο-
γραφίες βρέθηκαν, για να εξεταστούν ως
προς το περιεχόμενό τους.

Ο Knut Bry δεν είναι γνωστός μόνο στη χώ-
ρα του, όπου φωτογραφίες που έχει τραβήξει
κοσμούν το πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά
σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο και τις ΗΠΑ. Μάλι-
στα, τη δεκαετία του ’80, είχε βραβευτεί για
δύο συνεχόμενα χρόνια ως «φωτογράφος
της χρονιάς», ενώ συνεργάζεται με το Νορ-
βηγικό Σπουδαστικό Κέντρο Μετόχι.

Ο 75χρονος φωτογράφος αγαπά ιδιαίτερα
τη Λέσβο, έχοντας εκδώσει τρία πολυτελή
λευκώματα για το νησί που αφορούν τη μα-
γειρική και τη φύση. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, προανακριτικά ανέφερε ότι οι φωτο-
γραφίες που τράβηξε ήταν για το νέο λεύκω-
μα που ετοιμάζει, ενώ ο δικηγόρος του τόνι-
σε: «Φυσικά δεν αποδέχεται τις κατηγορίες
υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν βλέπουμε κάτι
στη δικογραφία που είναι ενοχοποιητικό
εναντίον του». 

Αν και η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη,
δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει προκύ-

ψει κάποιο νέο ενοχοποιητικό στοιχείο. Η
ΜΚΟ «Lesvos Solidarity - pikpa», με την
οποία συνεργαζόταν ο 75χρονος Νορβηγός
καλλιτέχνης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της:
«Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Νορβηγός fine
art photographer και σκηνοθέτης Knut Bry,
του οποίου οι φωτογραφίες κοσμούν το
πρωθυπουργικό γραφείο της χώρας του,
διώκεται σήμερα από τις ελληνικές Αρχές
με την κατηγορία της κατασκοπείας! O αγα-
πημένος μας Knut είναι ο δημιουργός τριών
πολυτελών λευκωμάτων για τη Λέσβο, τη
μαγειρική και τη φύση της, που κυκλοφο-
ρούν σε συνεργασία με το Νορβηγικό Σπου-
δαστικό Κέντρο Μετόχι και διαφημίζουν το
νησί παγκοσμίως». 

Ξανά στη
φυλακή 
ο Κορκονέας
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο Επα-
μεινώνδας Κορκονέας μετά την
απόφαση της Ολομέλειας του
Αρείου Πάγου που αναίρεσε την
απόφαση του Μεικτού Ορκωτού
Εφετείου Λαμίας για το σκέλος
που αφορά την αναγνώριση του
ελαφρυντικού του προτέρου σύν-
νομου βίου. Η Ολομέλεια του
Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την
αναίρεση του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα και
αναιρέθηκε «για έλλειψη της
απαιτούμενης αιτιολογίας» η
απόφαση του δευτεροβάθμιου δι-
καστηρίου. Η συγκεκριμένη εξέ-
λιξη σηματοδοτεί την επιστροφή
του Επαμεινώνδα Κορκονέα στο
εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού
Εφετείου Λαμίας, το οποίο θα
συγκροτηθεί με νέα σύνθεση,
προκειμένου να δικαστεί για τη
δολοφονία του Αλέξανδρου Γρη-
γορόπουλου.
Ήταν πριν από περίπου έναν χρό-
νο όταν με οριακή πλειοψηφία (3-
2) από το Ποινικό Τμήμα έγινε δε-
κτή η αναίρεση του εισαγγελέα
του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά
της επίμαχης απόφασης του Εφε-
τείου σχετικά με την παροχή του
ελαφρυντικού του προτέρου σύν-
νομου βίου, που οδήγησε στην
επιβολή ποινής 13 ετών κάθειρ-
ξης στον ειδικό φρουρό και την
αποφυλάκισή του. 

Ο Νορβηγός Knut Bry
κατηγορείται καθώς είχε 
στην κάμερά του εικόνες 
από σκάφη του Λιμενικού
Σώματος και του Πολεμικού
Ναυτικού στη Μυτιλήνη

Θρίλερ με σύλληψη
διεθνούς φήμης 
φωτογράφου
για κατασκοπεία



ΣΑΒΒΑΤΟ 19 MAΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ23

«Καλλιστώ»: Στο επίκεντρο εκδήλωσης οι παραβατικές συμπεριφορές των νέων 

Επέστρεψε και σαρώνει η γρίπη
Η

Όμικρον 2 φέρνει καθημερινά
υψηλά κρούσματα στη χώρα. Και
χθες, Παρασκευή, καταγράφηκαν
από τον ΕΟΔΥ 23.621 νέες μολύν-

σεις και 55 θάνατοι ενώ 354 είναι οι διασω-
ληνωμένοι. Από τα χθεσινά κρούσματα,
7.876 εντοπίστηκαν στην Αττική και 2.375 στη
Θεσσαλονίκη. 

Ο άστατος καιρός, η χαλάρωση των μέ-
τρων και η μη χρήση μάσκας, σε συνδυασμό
με την υπερμεταδοτική υποπαραλλαγή Όμι-
κρον 2, έχει φέρει νέες μολύνσεις ακόμα και
ατόμων με τριπλό εμβολιασμό.

Ωστόσο, μετά την πανδημία προστέθηκε
ένας ακόμη πονοκέφαλος, καθώς η χαλάρω-
ση των μέτρων άφησε παραθυράκι να εισβά-
λει η γρίπη. Το εργαστήριο αναφοράς γρίπης
του Ινστιτούτου Παστέρ προβλέπει ανοδική
πορεία μέχρι το τέλος του Μάρτη, με κυρίαρ-
χο στέλεχος το ΑΗ3Ν2. Μάλιστα εκτιμά ότι
αναμένεται σταδιακή αύξηση του ποσοστού
θετικότητας τις επόμενες βδομάδες, χωρίς
να αποκλείεται η εμφάνιση και του τύπου Β
της γρίπης. 

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προλη-
πτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπού-
λου τόνισε στο Star πως άτομα με σοβαρά
νοσήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά, έγκυοι, βρέ-

φη και ανοσοκατεσταλμένοι θα είναι ευάλω-
τοι και για νόσηση από Covid-19 και για νό-
σηση από γρίπη, για αυτό και θα πρέπει να
τηρούνται μέτρα προστασίας. 

Πότε θα πέσουν οι σκληροί δείκτες 
Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης

αποδίδει την αύξηση κρουσμάτων στο νέο
στέλεχος ΒΑ2 ( Όμικρον), ενώ ο καθηγητής
Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης βλέπει πι-
θανή χορήγηση 4ης δόσης σε ηλικιωμένους
70-75 ετών και άνω.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη

μιλώντας στο Mega τόνισε πως οι σκληροί
δείκτες της πανδημίας θα πέσουν μέχρι το
Πάσχα, ωστόσο βλέπει μια αύξηση των νο-
σηλειών στο 8-10%, ευτυχώς όμως από την
Όμικρον και όχι από τη Δέλτα. Η αύξηση
κρουσμάτων οφείλεται κυρίως στην επικρά-
τηση της Όμικρον 2, η οποία εκτιμάται ότι
έχει ξεπεράσει το 50% σε κάποιες περιοχές,
ενώ σε κάποιες άλλες, όπως η Κρήτη, φτάνει
μέχρι και στο 60%. Ειδικά το Ηράκλειο σημει-
ώνει εδώ και δύο μήνες σχεδόν 1.000 νέα
κρούσματα καθημερινά. 

Με ανάρτησή του στο fb o επίκουρος κα-

θηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκί-
νης ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των
διαγνώσεων στην επικράτεια αυξήθηκε κατά
37%. Ο αριθμός των θανάτων έδειξε σημαντι-
κή βελτίωση κατά 8%, ενώ ο αριθμός των ατό-
μων σε παρακολούθηση στις ΜΕΘ υποχώρη-
σε για ακόμα μία εβδομάδα κατά 6,5% και
στις απλές κλίνες κατά 6%.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μι-
λώντας στον ΣΚΑΪ, είπε μεταξύ άλλων πως η
αύξηση κρουσμάτων που βλέπουμε τις τε-
λευταίες δεκαπέντε μέρες φαίνεται να κορυ-
φώνεται, χωρίς να περιμένουμε όμως πίεση
στο ΕΣΥ ανάλογη με αυτή του Δεκεμβρίου-
Ιανουαρίου. Οι μισές κλίνες ΜΕΘ Covid είναι
κενές, ενώ σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις
του ecdc όλη η Ευρώπη παρουσιάζει αυξο-
μειώσεις στα κρούσματα, όμως τουλάχιστον
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν θα έχου-
με πίεση στο ΕΣΥ και άνοδο που θα αλλάξει
την κανονικότητα.

Το μείζον κοινωνικό ζήτημα της παραβατικότητας των νέων
αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου είχε ως
αντικείμενο η εκδήλωση του Συλλόγου Κοινωνικών Δράσεων
για την Υγεία και το Περιβάλλον «Καλλιστώ», με ομιλητές τους
ειδικούς δρα Ίλια Θεοτοκά, κλινική ψυχολόγο-ψυχοθερα-
πεύτρια, και δρα Γιώργο Χριστόπουλο, πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ. 

Αρχικά, η γνωστή ψυχολόγος δρ Ίλια Θεοτοκά μίλησε για
τις παραβατικές συμπεριφορές των εφήβων και τον τρόπο με
τον οποίο αυτές επηρεάζονται. Ακόμα, ανέδειξε όλα όσα οδη-
γούν στην «πίεση» των εφήβων (υψηλές προσδοκίες των γο-
νιών, έλλειψη χρόνου κ.ά.), ενώ τόνισε τη σημασία του «κύ-
κλου» των νέων παιδιών, δηλαδή των φίλων και των οικογε-
νειών με τις οποίες έρχονται σε επαφή. Τέλος, υπογράμμισε
τον σημαντικό ρόλο της οικογένειας και των ειδικών στη βοή-
θεια των νέων. 

Αμέσως μετά, ο δρ Γιώργος Χριστόπουλος πήρε τον λόγο
και μίλησε για τις ανισότητες και τους αποκλεισμούς που υφί-
στανται οι νέοι, ενώ επικεντρώθηκε στο περίφημο φαινόμενο

των «neets». Το εν λόγω φαινόμενο, με τη μετάφραση «ψεί-
ρες», αναφέρεται στους νέους οι οποίοι είναι έξω από την εκ-
παίδευση, την κατάρτιση και την εργασία, δηλαδή εντελώς
περιθωριοποιημένοι. Ο δρ Χριστόπουλος υποστήριξε ότι,
σύμφωνα με μελέτες, οι μορφωμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα

γίνονται «neets» εξαιτίας των οικονομικών συνθηκών. 
Τη συζήτηση είχε ανοίξει η πρόεδρος του συλλόγου κυρία

Σοφία Κορωναίου, η οποία παρουσίασε το έργο και τις δρά-
σεις του, αναφέροντας: «Ο σύλλογος “Καλλιστώ” ιδρύθηκε λί-
γες μέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου,
στις 4 Φεβρουαρίου, μια κίνηση με συμβολικό και ουσιαστικό
χαρακτήρα, αφού το έναυσμα για το ξεκίνημα αυτό είναι η
ευαισθητοποίηση, η πρόληψη για τον καρκίνο, καθώς και για
τα προβλήματα και τις αιτίες που επηρεάζουν μακροχρόνια
την υγεία μας, όπως η περιβαλλοντική υποβάθμιση η ραγδαία
κλιματική αλλαγή κ.ά.». Επιπλέον, υπογράμμισε τους στόχους
του συλλόγου «Καλλιστώ». 

Η συζήτηση έκλεισε με ερωτήσεις και τοποθετήσεις όσων
συμμετείχαν, τονίζοντας ότι η πανδημία έπαιξε σημαντικό ρό-
λο στην αύξηση της νεανικής παραβατικότητας.

Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι Σύλλογος Κοινω-
νικών Δράσεων «Καλλιστώ»
(https://www.youtube.com/watch?v=p96vIF4o7zE).

Το Ινστιτούτο Παστέρ
προβλέπει ανοδική πορεία 
της μέχρι το τέλος του Μάρτη
- Καθηγητής Πνευμονολογίας
Ν. Τζανάκης: «Πιθανή 
η 4η δόση σε ηλικιωμένους
70 ετών και άνω» 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Έκτακτη συνάντηση των δημάρχων της χώρας πραγ-
ματοποιήθηκε σήμερα στον Δήμο Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των
δημάρχων, μετά την απόφαση που πάρθηκε στο συνέ-
δριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της έξαρσης
της ενεργειακής κρίσης αλλά και λόγω της εισβολής
στην Ουκρανία. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου τό-
νισε κατά την έναρξη του συνεδρίου ότι υπάρχει ανάγ-
κη έκτακτων σχεδίων δράσεων, τα οποία θα ανανεώ-
νονται ανάλογα με τις εξελίξεις, ώστε να μην πληγούν
οι προϋπολογισμοί των δήμων και να μην οδηγηθούν
σε κλείσιμο σημαντικές υποδομές οι οποίες βοηθούν
τη λειτουργία μικρών και μεγάλων δήμων.

Ακόμη μίλησε για την αύξηση στους λογαρια-
σμούς θέρμανσης και ρεύματος των δήμων και ως
λύση έδωσε την ενεργειακή αυτονόμησή τους, με τη

δημιουργία φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων μέ-
σω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάπτυξης. Επό-
μενο ζήτημα που επισήμανε είναι η ανάγκη να στα-

ματήσει η ταφή των απορριμμάτων. Για το θέμα των
ναυαγοσωστών ο κ. Παπαστεργίου ζήτησε ευθέως
να βρεθούν χρήματα, καθώς εδώ και δύο μήνες η
ΚΕΔΕ περιμένει απάντηση από το υπουργείο Ναυτι-
λίας, αλλά να βρεθούν χρήματα και για το θέμα των
αδέσποτων ζώων. 

Σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ήτοι πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Ταμείο Ανάκαμψης και νέο
ΕΣΠΑ, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», ύστερα από ένα τρίμηνο καθυστε-
ρήσεων, όντως έχει ανεβάσει στροφές, φτάνοντας πλέ-
ον τις εντάξεις στα 3 δισ. ευρώ, υπενθυμίζοντας ότι ως
ανώτατο όριο εντάξεων στο συνέδριο του Οκτωβρίου εί-
χαν οριστεί τα 4,1 δισ. από τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών και ζήτησε να ξεκαθαριστεί αν ισχύει αυτό
που ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη ή τα σύμφωνα με
τη σχετική ΚΥΑ 3,45 δισ.

Γλυφάδα

Οριζόντια μείωση 20%
στα δημοτικά τέλη 

Βαθιά ανάσα στους κατοίκους της
Γλυφάδας, που πλήττονται και αυτοί
από την ακρίβεια, έδωσε ο δήμαρχος
Γιώργος Παπανικολάου που ανακοί-
νωσε την οριζόντια μείωση 20% στα δη-
μοτικά τέλη και μάλιστα χωρίς να βάλει
εισοδηματικά κριτήρια. Με αυτή την κί-
νηση η πόλη των νοτίων προαστίων κα-
τατάσσεται στις φθηνότερες περιοχές
της Αττικής φτάνοντας το 1,04 ευρώ το
τμ για τις κατοικίες. «Δεν είναι μια απλή
απόφαση. Είναι μια πολύ δύσκολη και
σύνθετη προσπάθεια ετών. Βάλαμε τά-
ξη στο “σπίτι” μας για να μπορέσουμε
να ελαφρύνουμε τον λογαριασμό για
κάθε σπίτι και για κάθε επιχείρηση»,
τόνισε ο κ. Παπανικολάου.

Με τον τρόπο αυτό οι κάτοικοι και οι
καταστηματάρχες της Γλυφάδας θα εί-
ναι διπλά κερδισμένοι, καθώς με τις
επιδοτήσεις της κυβέρνησης στους λο-
γαριασμούς ρεύματος θα υπάρχει και η
σημαντική μείωση στα δημοτικά τέλη.

!
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KΕΔΕ:  Έκτακτο σχέδιο για τους προϋπολογισμούς των δήμων

Φιλοξενία πέντε αστέρων 
από τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο 
Την καλύτερη επιλογή για «αποκέντρωση» των
συνεδριακών διαδικασιών της έκτακτης συνάν-
τησης δημάρχων αποτέλεσε η φιλοξενία στον
Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Μάλιστα,
μία ημέρα πριν από τη «μητέρα των μαχών»,
όπου οι δήμαρχοι όλης της χώρας θα συζητού-
σαν προβλήματα, όπως η αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους, το θολό τοπίο στα οικονομικά και
η πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων, πέρα-
σαν μια χαλαρή βραδιά σε γνωστό μαγαζί της
παραλιακής, φυσικά με οικοδεσπότη τον δή-
μαρχος της πόλης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. 
Τα πηγαδάκια ήταν πολλά, με τις αυτοδιοικητι-
κές συζητήσεις για όλα τα ανοιχτά θέματα να δί-
νουν και να παίρνουν και με πρωταγωνιστή τον
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, που ως καλός οικοδε-
σπότης συνομίλησε με όλους τους συναδέλ-
φους του, ενώ έντονο ήταν το ενδιαφέρον του
για το πώς περνούσαν και πώς εξελισσόταν η
βραδιά. Παρών ήταν και ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. 



Ο
ικονομική ανάσα για τους δήμους
και τις περιφέρειες αποτελεί η από-
φαση που υπέγραψε ο αναπληρω-

τής υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για
θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας μια
μέρα πριν από την έκτακτη συνάντηση των
δημάρχων που πραγματοποιείται σήμερα
στη Βουλιαγμένη Αττικής. Όπως επισημαί-
νει ο κ. Πέτσας, η συγκεκριμένη απόφαση
εντάσσεται στο πλαίσιο των άμεσων πα-
ρεμβάσεων που αναλαμβάνει η κυβέρνη-
ση, προκειμένου να μετριαστούν οι επι-
πτώσεις του κύματος των ανατιμήσεων, λό-
γω της εισαγόμενης ενεργειακής κρίσης
που κλιμακώνεται με τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση που υπέ-
γραψε ο κ. Πέτσας περιλαμβάνεται: 
�Έκτακτη πρόσθετη επιχορήγηση, συνολι-

κού ύψους 57 εκατ. ευρώ, από τους Κεν-
τρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς τους
δήμους όλης της χώρας.

� Συμπληρωματική κατανομή, συνολικού
ύψους 14 εκατ. ευρώ, από τους Κεντρικούς

Αυτοτελείς Πόρους προς τους δήμους
όλης της χώρας για την κάλυψη των λει-
τουργικών δαπανών των σχολείων τους.

�Έκτακτη πρόσθετη επιχορήγηση, συνολι-
κού ύψους 4 εκατ. ευρώ, από τους Κεν-
τρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς τις πε-
ριφέρειες όλης της χώρας.
Οι συγκεκριμένες υπουργικές αποφά-

σεις έρχονται σε συνέχεια της δέσμευσης
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών,
της κοινής προπαρασκευαστικής ομάδας
εργασίας που έχει συσταθεί ανάμεσα στην
ΚΕΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και το
υπουργείο Οικονομικών, καθώς και της τη-
λεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε, την
ίδια ημέρα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη με τους περιφερειάρχες. Σε
δήλωσή του ο κ. Πέτσας τόνισε: «Ανακοι-
νώνουμε την πρώτη δόση μιας νέας έκτα-
κτης ένεσης ρευστότητας προς τους δή-
μους και τις περιφέρειες της χώρας, προ-
κειμένου να στηρίξουμε στην πράξη την
Αυτοδιοίκηση και σε αυτήν την κρίσιμη
συγκυρία».

Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου 
Ξεκινά τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 το έργο

ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού κο-
λυμβητηρίου του Αμαρουσίου. Οι εργασίες αφο-
ρούν κυρίως παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέρ-
γειας για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξα-
μενής και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου και
συστήματος παραγωγής ζεστών νερών. Το έργο
αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου
και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλό-
δημος ΙΙ». Όπως τόνισε ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου: «Ένα έργο για το οποίο διεκδι-
κήσαμε τη χρηματοδότηση ξεκινά και γίνεται πράξη. Είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί εν μέσω
ενεργειακής κρίσης θα συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πόρων και φυσικά στην κα-
λύτερη ποιότητα υπηρεσιών προς τα χιλιάδες μέλη του κολυμβητηρίου μας». 

Ανίχνευση
δεξιοτήτων 

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης, σε συνεργασία με το Τμήμα
Πρόληψης και Προαγωγής Δημό-
σιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινω-
νικών Υπηρεσιών, υλοποιεί το πρό-
γραμμα ανίχνευσης δεξιοτήτων
ανάπτυξης «Αξιολογώ, Προλαμβά-
νω, Στηρίζω». Το καινοτόμο αυτό
πρόγραμμα αποτελεί έναν κρίκο
στην αλυσίδα των κοινωνικών πα-
ρεμβάσεων του δήμου για την προ-
αγωγή της ψυχικής υγείας των δη-
μοτών και απευθύνεται σε οικογέ-
νειες με παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας που φοιτούν στους δημοτικούς
βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στόχος
του προγράμματος είναι η πρώιμη
ανίχνευση αναπτυξιακών και ψυ-
χοκοινωνικών δυσκολιών καθώς
και η στήριξη του οικογενειακού
πλαισίου, σε επίπεδο κατανόησης
από την οικογένεια της σημασίας
ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικα-
νοτήτων βάσει της ηλικίας του κάθε
παιδιού. Η συμμετοχή στο πρό-
γραμμα είναι δωρεάν.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα δυτικά της Αθήνας,
παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης ετοιμάζονται να ξεκινή-
σουν μπαράζ προσφυγών για
την ακύρωση αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου; Οι
προσφυγές θα είναι βασισμέ-
νες στις καταγγελίες τους ότι
για τις αποφάσεις αυτές δεν
είχαν ενημέρωση πριν από τις
συνεδριάσεις όπως προβλέ-
πει ο νόμος και κατά συνέ-
πεια δεν μπορούσαν να συμ-
μετάσχουν σε αυτές τις συνε-
δριάσεις…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εκδήλωση για 
την οδική ασφάλεια
Ανοιχτή εκδήλωση για την προαγω-
γή της οδικής ασφάλειας διοργανώ-
νει αύριο, Κυριακή 20 Μαρτίου, ο
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος
Μυλωνάς». Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης και συγκεκριμένα στις
12.00, η πρόεδρος του ΙΟΑΣ Βασιλι-
κή Δανέλλη-Μυλωνά και ο δήμαρ-
χος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος θα
υπογράψουν σύμφωνο συνεργα-
σίας. Παράλληλα οι πολίτες θα
έχουν την ευκαιρία να περάσουν μια
δημιουργική μέρα, όπου με ευχάρι-
στο τρόπο θα δοθούν τα ερεθίσματα
για αλλαγή της συμπεριφοράς των
οδηγών και των πεζών, μακροπρό-
θεσμα και ουσιαστικά. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό
Κατάστημα Βουλιαγμένης από τις
10.00 έως τις 15.00 και γίνεται στο
πλαίσιο της 15ης Πανελλαδικής
Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας.

Δωρεάν
προγράμματα
κολύμβησης
Για μία ακόμη χρονιά, ο Δήμος
Αθηναίων δίνει τη δυνατότητα σε
παιδιά και ενήλικες με αναπηρία να
συμμετάσχουν στα δωρεάν προ-
γράμματα κολύμβησης και ειδικής
εκγύμνασης που υλοποιούνται μέ-
σω του Οργανισμού Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ-
ΔΑ). Τα δημοτικά κολυμβητήρια στο
Γουδή, στο Σεράφειο, στην Κολο-
κυνθού, στην Γκράβα, καθώς και
στο Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φω-
κιανός», ανοίγουν τις πόρτες τους
για να υποδεχθούν άτομα με ανα-
πηρίες που ενδιαφέρονται για το
κολύμπι και τη γυμναστική. Τα προ-
γράμματα απευθύνονται σε παιδιά,
εφήβους και ενήλικες, ηλικίας 5-
40 ετών, και είναι σχεδιασμένα από
εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς,
λαμβάνοντας υπόψη τρεις διαφο-
ρετικές περιπτώσεις ατόμων με
αναπηρία: της διάχυτης αναπτυξια-
κής διαταραχής (αυτισμός, νοητική
υστέρηση, σύνδρομο Down), της
νευρομυϊκής διαταραχής και της
τραυματικής εμπειρίας στο νερό. 
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Έκτακτη ρευστότητα 
σε δήμους, περιφέρειες 



ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ26

Δ
εκάδες εκατομμύρια ευρώ
έχουν αφαιρέσει επιτήδειοι
από τραπεζικούς λογαρια-
σμούς ανύποπτων πολιτών,

ενώ οι καταγγελίες από τον Νοέμβριο του
2020 έχουν πολλαπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Κατανα-
λωτή, τα υποψήφια θύματα λαμβάνουν
SMS ή email ή δέχονται ακόμη και τηλε-
φωνικές κλήσεις από απατεώνες και αν
δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (κω-
δικοί πρόσβασης ebanking ή των χρεω-
στικών και πιστωτικών καρτών), τότε μέσα
σε ελάχιστα λεπτά τα χρήματά τους έχουν
κάνει «φτερά» για τράπεζες της αλλοδα-
πής. Όταν αποκαλύπτεται η απάτη είναι
εξαιρετικά χρονοβόρες οι διαδικασίες για
να επιστραφούν τα ποσά, ενώ η τελική ζη-
μιά «μοιράζεται» μεταξύ της τράπεζας και
του καταθέτη.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή παρέχει
τις εξής δέκα χρήσιμες συμβουλές για την
προστασία των καταθετών:

1. Προσεκτική φύλαξη των μυστικών
κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες e-
banking και συχνή αλλαγή τους χωρίς πο-
τέ να τους αποκαλύψουν σε κανέναν. 

2. Προστασία των στοιχείων χρεωστι-
κών ή πιστωτικών καρτών και αποκάλυψή
τους μόνο σε περιβάλλον ασφαλών συ-
ναλλαγών. 

3. Οι κωδικοί ebanking και καρτών δεν
δίνονται ποτέ και πουθενά, ιδίως όταν
πρόκειται για περίεργες ιστοσελίδες που
παραπέμπουν σε κάποιον κόμβο (link) μέ-
σω «μαϊμού» email. 

4. Ποτέ δεν πρέπει να αποκαλύπτεται το

παραμικρό προσωπικό στοιχείο σε άτομα
που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπε-
ζών ή επενδυτικοί σύμβουλοι, δελεάζον-
τας με τοποθετήσεις που έχουν υπεραπο-
δόσεις. 

5. Διαγραφή μηνυμάτων άγνωστης ή
αμφίβολης προέλευσης στον υπολογιστή
ή στο κινητό τηλέφωνο μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου (email), εφαρμογής
(app), μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή και
από άγνωστο τηλεφωνικό αριθμό.

6. Διενέργεια σχολαστικού ελέγχου στις

διευθύνσεις των email, ενώ επιβάλλεται
να βλέπουν ποιο είναι το εμφανιζόμενο
όνομα του αποστολέα. Χαρακτηριστική
περίπτωση υποκλοπής στοιχείων είναι η
εμφάνιση εισερχόμενου email που μπο-
ρεί να αναφέρει ψευδεπίγραφα το όνομα
πραγματικής επαφής του παραλήπτη, ενώ
το email του αποστολέα δεν έχει καμία
σχέση με αυτή την επαφή.

7. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω e-
banking είναι ασφαλείς μόνο όταν γίνον-
ται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς

διαθέτει ενεργοποιημένο και ενημερωμέ-
νο πρόγραμμα προστασίας από κακόβου-
λο λογισμικό. 

8. Οι καταναλωτές πρέπει να πληκτρο-
λογούν απευθείας τις ιστοσελίδες των
τραπεζών και την πλατφόρμα του ebank-
ing έτσι ώστε να είναι βέβαιοι ότι έχει
ενεργοποιηθεί η εφαρμογή της κρυπτο-
γράφησης. Ασφαλείς είναι οι ιστοσελίδες
που διαθέτουν το πρόθεμα https, εικονί-
διο κλειστού λουκέτου αριστερά από τη
διεύθυνση του site ή στην κάτω δεξιά γω-
νία του παραθύρου.

9. Οι τράπεζες ποτέ δεν ζητούν τα προ-
σωπικά στοιχεία των καταναλωτών. 

10. Όταν διαπιστώνουν διαρροή προσω-
πικών στοιχείων πρέπει να ειδοποιούν
αμέσως την τράπεζα για να λάβουν οδη-
γίες και να προβούν σε ενέργειες αμφι-
σβήτησης μη εγκεκριμένων συναλλαγών.
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθορι-
στική η βοήθεια της Υπηρεσίας Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Τραπεζικές απάτες: Πώς
να μην πέσετε θύματα 

Δέκα συμβουλές για την
προστασία των καταθετών -
Μάστιγα το «ξελάφρωμα»
των λογαριασμών 
από επιτήδειους

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έναν νέο τρόπο έχουν βρει επιτήδειοι επιχειρηματίες-ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων εστίασης για να εισπράττουν από τους πελάτες τους
τον ΦΠΑ και να μην τον αποδίδουν στην εφορία. Συγκεκριμένα, στις
παραγγελίες που λαμβάνουν μέσω των γνωστών πλατφορμών deli-
very «ξεχνούν» να χρησιμοποιήσουν την ταμειακή μηχανή και παρα-
δίδουν τα εδέσματα χωρίς απόδειξη. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπι-
σαν τρανταχτές περιπτώσεις φοροδιαφυγής χρησιμοποιώντας ένα
ψηφιακό όπλο που έχουν στη διάθεσή τους. Μέσω αυτού έχουν τη
δυνατότητα τόσο να υπολογίζουν αρχικά -κατ’ εκτίμηση- τις παραγ-
γελίες που γίνονται μέσω delivery όσο και στη συνέχεια να επαλη-
θεύουν και να καταλήγουν στον ακριβή αριθμό αυτών αλλά και όσων
παραδόθηκαν χωρίς να εκδοθεί απόδειξη. Για να συμβεί αυτό, πέραν
του ειδικού αλγορίθμου και της χρήσης Business Intelligence λογι-
σμικού, ζητήθηκαν και απεστάλησαν από τις πλατφόρμες τα στοιχεία

των συναλλαγών για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Στη διετία της
πανδημίας πραγματοποιήθηκαν 34 εκτεταμένοι έλεγχοι, από τους
οποίους προέκυψαν συνολικά 846.536 μη εκδόσεις φορολογικών
στοιχείων, που αντιστοιχούν σε καθαρή αποκρυβείσα ύλη 5,7 εκατ.
ευρώ και μη αποδοθέντα ΦΠΑ ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά: 

Αττική: 
• Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2017-2019
117.000 αποδείξεις καθαρής αξίας 680.000 ευρώ και ΦΠΑ
143.000 ευρώ.
• Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2017-2019
48.000 αποδείξεις καθαρής αξίας 450.000 ευρώ και ΦΠΑ 95.000 ευρώ.
• Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2017-2019
110.000 αποδείξεις καθαρής αξίας 945.000 ευρώ και ΦΠΑ
198.000 ευρώ.

Κρήτη:
• Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στη χρήση 2020 31.000
αποδείξεις καθαρής αξίας 172.000 ευρώ και ΦΠΑ 39.000 ευρώ.
• Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στη χρήση 2020 44.000
αποδείξεις καθαρής αξίας 258.000 ευρώ και ΦΠΑ 57.500 ευρώ.
• Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στη χρήση 2020 31.200
αποδείξεις καθαρής αξίας 111.000 ευρώ και ΦΠΑ 31.000 ευρώ.

Θεσσαλονίκη:
• Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2018-2019
20.000 αποδείξεις καθαρής αξίας 116.000 ευρώ και ΦΠΑ 26.000 ευρώ.
• Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2018-2019
19.800 αποδείξεις καθαρής αξίας 138.000 ευρώ και ΦΠΑ 31.500 ευρώ.
• Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2018-2019
22.000 αποδείξεις καθαρής αξίας 119.000 ευρώ και ΦΠΑ 27.000 ευρώ.

ΑΑΔΕ: «Ξεχνούσαν» να κόβουν αποδείξεις σε παραγγελίες από πλατφόρμες delivery



Σ
ε 4 δισ. ευρώ ή περίπου 600
εκατ. ευρώ ετησίως αναμέ-
νεται να φτάσει η στήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώ-
χειας στην Ελλάδα.

Οι πόροι θα διατεθούν μέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
κατά την περίοδο 2025-2032 και
έχουν ως στόχο την κάλυψη του κό-
στους που θα προκύψει από την τιμο-
λόγηση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα. Οι πόροι αυτοί θα διατε-
θούν για την ενίσχυση των πιο ευά-
λωτων ομάδων και θα περιλαμβά-
νουν επιδοτήσεις για ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων, εγκατάστα-
ση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
αλλά και προμήθεια ηλεκτρικών οχη-
μάτων. 

Νοικοκυριά μεσαίου 
και χαμηλού εισοδήματος

Στόχος των προγραμμάτων είναι η
χρηματοδότηση παρεμβάσεων από
νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλού ει-
σοδήματος, ενώ θα χρηματοδοτη-
θούν οι χρήστες των μεταφορών και
οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έτσι, θα
στηριχθούν οι επενδύσεις για την αύ-
ξηση της ενεργειακής απόδοσης και
τις ανακαινίσεις κτιρίων, η καθαρή
θέρμανση και ψύξη με αξιοποίηση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
καθώς επίσης και οι λογαριασμοί

ενέργειας των ευάλωτων νοικοκυ-
ριών και των πολύ μικρών επιχειρή-
σεων. Ταυτόχρονα θα διατεθούν πε-
ρισσότεροι πόροι για αγορά οχημά-
των μηδενικών και χαμηλών εκπομ-
πών, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότη-
τα ακόμη και εισοδηματικής στήρι-
ξης.

Η χρηματοδότηση απορρέει από
την εφαρμογή του νέου νομοθετικού
πλαισίου για τον περιορισμό των εκ-
πομπών αερίων του «θερμοκηπίου»
και βασίζεται στην έκθεση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής του περασμένου
Ιουλίου. Σύμφωνα με το πλαίσιο για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής αλλά και σε συνδυασμό με τις
υψηλές τιμές της ενέργειας λόγω και
του πολέμου στην Ουκρανία, οι εται-
ρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, οι μεταλλουργικές επιχειρή-
σεις, τα διυλιστήρια και άλλες ενερ-
γοβόρες επιχειρηματικές μονάδες
υποχρεούνται να διαθέτουν δικαιώ-
ματα εκπομπής διοξειδίου του άν-
θρακα για το διοξείδιο του άνθρακα
που εκπέμπουν. 

Από το 2025 θα είναι αναγκαστική η
υιοθέτηση των νέων κανόνων για τις

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
στις μεταφορές και την ενεργειακή
αναβάθμιση των ακινήτων. Αυτό πρα-
κτικά σημαίνει ότι η βενζίνη, το πε-
τρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρ-
μανσης και το φυσικό αέριο θα επι-
βαρύνονται με το κόστος που αναλο-
γεί στο διοξείδιο του άνθρακα που
εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα. Για πα-
ράδειγμα, ένα πετρελαιοκίνητο αυτο-
κίνητο 15ετίας θα επιβαρύνεται με
σημαντικό κόστος καθώς ρυπαίνει
περισσότερο. Επιπλέον, ένα ακίνητο,
το οποίο δεν θα είναι στην ενεργειακή
κλάση Ε, θα πληρώνει περισσότε-
ρους φόρους και τέλη. 

Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
διαθέσει πόρους 72,5 δισ. ευρώ στα
κράτη-μέλη, ενώ η Ελλάδα κατατάσ-
σεται μέσα στις πέντε πρώτες χώρες
που θα λάβουν τα υψηλότερα ποσά με
βάση τον πληθυσμό και την ιδιαιτερό-
τητα της οικονομίας. Μάλιστα, τα κον-
δύλια που θα πάρει η Ελλάδα θα είναι
τριπλάσια σε σχέση με αυτά που ανα-
λογούν με βάση τις εκπομπές από τα
κτίρια και τις μεταφορές. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Διπλή αμερικανική
στήριξη σε οικονομία
και τράπεζες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία με βάση τα ση-
μερινά δεδομένα δεν θα επηρεάσει την πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας και τα κέρδη
των επιχειρήσεων, ενώ έπειτα από πολλά
χρόνια... ανομβρίας οι τράπεζες θα αποκτή-
σουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας.

Αυτό είναι το διπλό θετικό μήνυμα που
στέλνουν προς τις αγορές οι επενδυτικοί
όμιλοι Citigroup και JP Morgan. Οι δύο θε-
τικές εκθέσεις για τις τραπεζικές μετοχές,
με βάση την πορεία της οικονομίας, αποτυ-
πώνουν την εμπιστοσύνη των αμερικανικών
κολοσσών στις προοπτικές της οικονομίας
αλλά και τη στήριξη στην προώθηση του
προγράμματος μεταρρυθμίσεων από την
ελληνική κυβέρνηση.

Ειδικότερα, η Citi παρουσιάζει τις νέες
εκτιμήσεις για τις ελληνικές μετοχές, ανα-
μένοντας εκτίναξη των κερδών τους κατά
37,9%, ενώ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην
Ουκρανία υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση
37,4%. Έτσι, οι ελληνικές τραπεζικές μετο-
χές θα παρουσιάσουν τον υψηλότερο ρυθ-
μό ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη και
την Ευρωζώνη αλλά και στις αναδυόμενες
αγορές. Το 2023 τα κέρδη των ελληνικών
τραπεζών θα «τρέξουν» με ρυθμό 23,8%
έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 20,8%.

Από την άλλη πλευρά, η JP Morgan, με
βάση τρία διαφορετικά σενάρια, εκτιμά ότι
οι τράπεζες θα αποδώσουν φέτος ποσοστό
35%-40%. Μάλιστα, θεωρεί ότι οι ελληνικές
τραπεζικές μετοχές θα παρουσιάσουν τις
υψηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως, μαζί
με τη Νότια Κορέα, την Ουγγαρία, την Αίγυ-
πτο και την Κίνα. Προς το παρόν ο αμερικα-
νικός οίκος διατηρεί ουδέτερη σύσταση και,
σύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργάζεται,
τα κέρδη θα διαμορφωθούν σε 38%, 35% και
40% αντίστοιχα.
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Τα κονδύλια θα διατεθούν
μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου 
- Ποιοι θα τα πάρουν 

Έξτρα πόροι 4 δισ. κατά 
της ενεργειακής φτώχειας



Α
γοραστές και πωλητές μάχονται καθημερινά το τελευταίο
διάστημα για το ποιος θα επικρατήσει στο ελληνικό χρη-
ματιστήριο, με αποτέλεσμα η μεταβλητότητα να χτυπά

κόκκινο. Υπό τις παρούσες συνθήκες η βραχυπρόθεσμη τάση στο
ΧΑ θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις εισαγόμενες ειδήσεις και
τα αποτελέσματα χρήσης 2021 που ανακοινώνουν οι εισηγμένες,
ενώ στο εξωτερικό οι ενεργοί επενδυτές προσπαθούν να αποκω-
δικοποιήσουν τα μηνύματα που έρχονται από τις κεντρικές τρά-

πεζες. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα εξακολουθήσουν να
βρίσκονται οι τράπεζες και μένει να διαφανεί αν κάποιοι αποφα-
σίσουν να τοποθετηθούν. Τεχνικά καθώς ο τραπεζικός δείκτης
έχασε την πρώτη στήριξη των 605 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομά-
δων), οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται στις 590 - 586 (διέρχον-
ται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 577 μονάδες (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 60, 90 και 200 εβδομάδων). Οι αντιστάσεις τίθενται στις 629
- 639 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών), 650 και 700 μονάδες.

Schroders: Στρατηγικής
σημασίας αγορά η Ελλάδα

Νέο εκπρόσωπο για την Ελλάδα (Head of
Greece, Cyprus & Malta) όρισε τον Δημήτρη
Μπατζή η Schroders, μία από τις μεγαλύτε-
ρες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης επεν-
δύσεων στην Ευρώπη. Ο κ. Μπατζής σε δηλώ-
σεις του αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει γίνει μια
στρατηγικής σημασίας αγορά για την περιοχή
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και
της Μεσογείου τα τελευταία χρόνια, με τη συ-
νεργασία της Schroders με εγχώρια ελληνικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι πολύ
δυνατή. Επισήμανε επίσης ότι μεταξύ των
στρατηγικών στόχων της εταιρείας είναι «η
μηδενική κατανάλωση ενέργειας» (net zero),
αφού «η βιωσιμότητα είναι μέρος του DNA
της Schroders».

Συνεργασία της Lavisoft με 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής
ανέλαβε την υλοποίηση έργου για τον Ελλη-
νικό Ερυθρό Σταυρό που αφορά στη μισθο-
δοσία (Payroll MaSter) καθώς και στο Por-
tal Διαχείρισης Εργαζομένων (HR Net MaS-
ter). Με τα δύο αυτά συστήματα δίνεται η
δυνατότητα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
να διαχειρίζεται το σύνολο των εργαζομέ-
νων σε όλες τις εγκαταστάσεις ανά την Ελ-
λάδα με στόχο τη βελτιστοποίηση και τον
εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικα-
σιών. Το Payroll MaSter της Lavisoft προ-
σφέρει την παραμετροποίηση όλων των αρ-
χείων αποδοχών, κρατήσεων και ταμείων
προκειμένου να εξυπηρετείται κάθε είδους
διαφοροποίηση στον υπολογισμό της μι-
σθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο.

Intralot: Επέκταση συμβολαίου
με τη λοταρία Μαρόκου

Την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου
της Intralot Maroc, θυγατρικής του Ομίλου In-
tralot που λειτουργεί ως προμηθευτής τυχε-
ρών παιχνιδιών στο Μαρόκο, με τη La Maro-
caine Des Jeux et des Sports (MDJS), την
κρατική λοταρία αθλητικού στοιχηματισμού
και άλλων τυχερών παιχνιδιών της χώρας,
ανακοίνωσε η εισηγμένη. Η επέκταση του
συμβουλαίου είναι για ένα επιπλέον έτος, που
σημαίνει ότι πλέον λήγει στις 31/12/2023.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πλήρως συμβατή με την επενδυτική φιλοσοφία ESG (Envi-
ronmental, Social and Governance) είναι πλέον και με τη
βούλα η Unibios Holding (πρώην Βιοσώλ). Με πρωτοβουλία
του προέδρου και βασικού μετόχου της Αντώνη Σβορώνου η
εισηγμένη τροποποίησε το καταστατικό της ώστε να αναδει-
κνύεται ως κύριος σκοπός της η συμμετοχή σε εταιρείες
που επιδιώκουν σκοπούς που εντάσσονται στην προώθηση
της πράσινης οικονομίας. Έτσι το καταστατικό που εγκρίθη-
κε από το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει ρητά ότι σκοπός
της εταιρείας είναι «η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και
επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με αντικείμενα δρα-
στηριότητας κυρίως στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και
της πράσινης οικονομίας, καθώς και η συμμετοχή σε άλλες
εταιρείες και επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, ανε-
ξαρτήτως του αντικειμένου των δραστηριοτήτων τους και
του νομικού τους τύπου».

Την ισχυρή δέσμευσή της στην έμπρακτη ενίσχυση του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας επιβεβαιώνει η Alpha Bank μέσα από το πρόγραμμα Εται-
ρικής Υπευθυνότητας «Μαζί με στόχο την Υγεία», το οποίο διαχρονικά
ενισχύει Μονάδες Υγείας σε όλη την Ελλάδα με ιατρικά μηχανήματα και
υγειονομικό εξοπλισμό. Στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί η
διοίκηση της τράπεζας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο CEO του Ομίλου
Βασίλης Ψάλτης είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κωνσταντίνο Αγοραστό και τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας, κατά τη διάρκεια της οποίας συμφωνήθηκε η
ένταξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πρόγραμμα «Μαζί με στόχο την
Υγεία», για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών σε 6 δομές Υγείας
στους Νομούς Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Alpha Bank: «Μαζί με στόχο την Υγεία» στη Θεσσαλία

«Πράσινη» και με τη βούλα η Unibios Holding

ΧΑ: Οι τράπεζες στο επίκεντρο
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Λ
ίγες μέρες πριν από τον Ημιμαραθώνιο της Αθή-
νας η Stoiximan ανακοίνωσε πως θα είναι επίση-
μος χορηγός της διοργάνωσης. Η χορηγία αυτή

αποτελεί μέρος της ευρύτερης συνεργασίας της εταιρεί-
ας με τον ΣΕΓΑΣ, του οποίου θα είναι επίσημος χορηγός
για τα επόμενα δύο χρόνια. Η εταιρεία δίνει ξανά το «πα-
ρών» στα δρομικά events στηρίζοντας για τα επόμενα
δύο χρόνια δύο από τις σημαντικότερες διοργανώσεις,
τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και τον Αυθεντικό Μαρα-
θώνιο. Παράλληλα όμως θα βρίσκεται και στο πλευρό
της Εθνικής Ομάδας Στίβου, επίσης ως επίσημος χορη-
γός, ενισχύοντας περαιτέρω τους Έλληνες πρωταθλητές
και τον κλασικό Αθλητισμό. Στον 10ο Ημιμαραθώνιο της
Αθήνας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου με
διοργανωτή τον ΣΕΓΑΣ και τον Δήμο Αθηναίων, σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, η Stoiximan θα
υποδεχτεί τους αθλητές και τους εργαζομένους της, που
θα συμμετέχουν στις διαδρομές των 5 και 21 χλμ. στο πε-
ρίπτερό της στο Ζάππειο.

Πειραιώς: Στηρίζει 
τέχνη και πολιτισμό

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επετειακού της
προγράμματος με το οποίο συμμετέχει στην επέτειο για τα
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, υποστήριξε τη
δημιουργία του εικαστικού ντοκιμαντέρ «IODINE - Η Ελλά-
δα στα Ερείπια του Μεσολογγίου». Το ντοκιμαντέρ θα συμ-
μετάσχει στο 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο του Διεθνoύς Διαγωνισμού Film Forward. Σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, με αφετηρία τον πί-
νακα του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του
Μεσολογγίου» για την Ελληνική Επανάσταση, το εικαστικό
ντοκιμαντέρ Iodine αναζητά τα στοιχεία εκείνα που καθι-
στούν το ελληνικό τοπίο τον απόλυτο προορισμό καλλιτε-
χνικής έμπνευσης.

Profile: Αναβάθμιση του RiskAvert
Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμι-

κού, παρουσιάζει τη νέα αναβαθμισμένη έκδοση του
RiskAvert με την προσθήκη νέων λειτουργιών κάλυψης των
εποπτικών απαιτήσεων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγ-
ματα (NPE Backstopping), καθώς και για τον επιτοκιακό
κίνδυνο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (IRRBB). Όπως ανα-
φέρει, το RiskAvert, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρι-
σης κινδύνων για την κεφαλαιακή επάρκεια, αναβαθμίστη-
κε για να ενσωματώσει την ενότητα NPE Prudential Back-
stop που επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να
πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις για τον υπολογισμό
και την αναφορά ελάχιστων ζημιών από NPEs.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο Bioiatriki+ DERMA στην Κηφισιά

Ο Όμιλος Βιοϊατρική παρουσιάζει το νέο Δερμα-
τολογικό Κέντρο Bioiatriki+ DERMA στην Κηφι-
σιά. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοί-
νωση, το Bioiatriki+ DERMA στελεχώνεται από έμ-
πειρους δερματολόγους και αισθητικούς και πα-
ρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας
όλο το φάσμα της κλινικής και της αισθητικής δερ-
ματολογίας. Με έμφαση στην πρόληψη, παρέχεται
πλήρης δερματολογικός έλεγχος για την έγκαιρη
αντιμετώπιση κάθε δερματολογικής βλάβης και
για την πρώιμη αισθητική παρέμβαση. Οι επιστή-
μονες του κέντρου προτείνουν τις πιο αποτελε-
σματικές θεραπείες, ανάλογα με το περιστατικό
και το ιστορικό κάθε ασθενούς. Παρέχεται ακόμη
εξατομικευμένη δερματολογική συμβουλευτική
και εκπαίδευση για τη σωστή διαχρονική φροντίδα
του δέρματος.

Η Ελληνικά Εκλεκτά  Έλαια 
στη Foodexpo 2022

Η εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια ήταν με-
ταξύ των 1.200 εκθετών στη Foodexpo 2022, τη
σημαντικότερη εμπορική Έκθεση Τροφίμων και
ποτών στη ΝΑ Ευρώπη με διεθνή χαρακτήρα και
προσανατολισμό. Πρωταγωνιστές στο περίπτε-
ρο Hall 2, C-25, ήταν τα κορυφαίας ποιότητας
ελαιόλαδα της Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, που
ξεχωρίζουν για τις υγειοπροστατευτικές ιδιό-
τητές τους. Η εταιρεία ανέδειξε την ευρεία ποι-
κιλία ελαιολάδων της για τον επαγγελματία αλλά
και για οικιακή χρήση, απευθυνόμενη στους χι-
λιάδες επισκέπτες της οργανωμένης λιανικής,
του χονδρεμπορίου και της μαζικής εστίασης
από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό. 

Στην Amazon η MGM 
αντί 8,5 δισ. δολαρίων

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγο-
ρά της Metro-Goldwyn Mayer (MGM), ύψους 8,5
δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε η Amazon. Σε ανάρτη-
ση στο blog του αμερικανικού τεχνολογικού κο-
λοσσού η Amazon καλωσορίζει όλους τους υπαλ-
λήλους της MGM στο δυναμικό, σε μια κίνηση που
υποδεικνύει πως δεν θα προχωρήσει σε απολύ-
σεις υπαλλήλων μετά τη συγχώνευση. Η ανακοί-
νωση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας ήρθε
αφού παρήλθε η προθεσμία που είχε η αρμόδια
επιτροπή του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ
ώστε να κάνει ένσταση για το deal.
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Η Stoiximan επίσημος 
χορηγός του 
Ημιμαραθωνίου Αθήνας

Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος
στα € 17,1 για ΟΤΕ

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τον τίτλο του OTE
προχώρησε η Eurobank Equities, υπογραμμίζοντας τα
ισχυρά μεγέθη του Οργανισμού και την υπεραπόδοσή του
σε σχέση τόσο με τα εγχώρια μη τραπεζικά blue chips όσο
και τον ευρύτερο τηλεπικοινωνιακό κλάδο στην Ευρώπη.
Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή επισημαίνει σε έκθεσή της
ότι σε μια περίοδο κατά την οποία υποβαθμίστηκαν ελα-
φρώς οι εκτιμήσεις για τις επιστροφές του ΟΤΕ στους μετό-
χους του, ο τίτλος του ΟΤΕ εμφάνισε απόδοση 2% σε ετήσια
βάση όταν ο ευρωπαϊκός κλάδος των τηλεπικοινωνιών κι-
νήθηκε στο -1%. Για τη μετοχή του ΟΤΕ η Eurobank Equities
θέτει πλέον την τιμή-στόχο στα 17,1 ευρώ από τα 16 ευρώ
προηγουμένως, ενώ διατηρεί τη σύσταση hold.



«Το κόστος ηλεκτρικής
ενέργειας για την
ελληνική βιομηχανία είναι
έως και 30% υψηλότερο
από εκείνο των βασικών
ανταγωνιστών της»

Ο
πόλεμος στην Ουκρανία δη-
μιουργεί νέες δυσμενείς
συνθήκες για όλες τις επιχει-
ρήσεις, ιδιαίτερα για επιχει-

ρήσεις και βιομηχανίες που έκαναν ει-
σαγωγές ή εξαγωγές σε Ρωσία και Ου-
κρανία, επεσήμανε προ ημερών η πρό-
εδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
(ΣΒΘΣΕ) Ελένη Κολιοπούλου, η οποία,
σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε
μαζί της, χαρακτήρισε θετικό βήμα από
την κυβέρνηση τον διπλασιασμό της
επιδότησης της τιμής της μεγαβατώρας
από 65 σε 130 ευρώ.

Αυτή όμως είναι η μία όψη του προ-
βλήματος, διότι η άλλη αφορά τις τιμές
στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής

ενέργειας στη χώρα μας, που συνεχί-
ζουν να πλήττουν την ανταγωνιστικότη-
τά της εγχώριας βιομηχανίας και δη της
ενεργοβόρου στις ευρωπαϊκές και διε-
θνείς αγορές, δυσχεραίνοντας συνολι-
κά τις συνθήκες λειτουργίας της. 

Διαχρονικό πρόβλημα
Σημειώνεται ότι ο κανονισμός της ΕΕ,

που αφορά στην ακεραιότητα και δια-
φάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας,
θεσπίζει και το πλαίσιο για την παρακο-
λούθηση των χονδρικών αγορών ενέρ-
γειας όπου γίνεται η εμπορική δια-
πραγμάτευση μεταξύ των προμηθευ-
τών λιανικής (π.χ. εταιρειών ηλεκτρι-
κής ενέργειας) και μεγάλων χρηστών
ενέργειας. Ο κανονισμός αποσκοπεί
και στην απαγόρευση καταχρήσεων,
όπως είναι η εκμετάλλευση εμπιστευτι-
κών πληροφριών και η χειραγώγηση

της αγοράς.  Τι συμβαίνει όμως στην
Ελλάδα και επανέρχονται με παρέμβα-
σή τους Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι της
χώρας, ζητώντας την παρέμβαση της
κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιμών
στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας; 

Αιτιολογώντας το αίτημά τους προς
την κυβέρνηση, οι Σύνδεσμοι Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου
και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΔΕ), Βιο-
μηχανιών Αττικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ),
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ), Βιομηχανιών Στερε-
άς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και η Ένωση Βιομη-

χανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙ-
ΚΕΝ) αναφέρουν αναλυτικά: Τελευταί-
ως διαπιστώνεται η αδικαιολόγητη
εκτόξευση των τιμών στη χονδρεμπορι-
κή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο
επίπεδο των 360-400 ευρώ ανά Mwh,
με αναφορά στην εκτόξευση των χρη-
ματιστηριακών τιμών του φ.α. λόγω της
κρίσης στην Ουκρανία, η οποία όμως θα
επηρεάσει την ελληνική αγορά τον
Απρίλιο. Η αύξηση των τιμών διευρύνει
περαιτέρω το διαχρονικό πρόβλημα
του υψηλού κόστους ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, από το οποίο επιβαρύνεται η ελ-
ληνική βιομηχανία, με αρνητικές επι-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com
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SOSγια την ανταγωνιστικότητα
της βιομηχανίας   

Θετικό βήμα θεωρούν οι Σύνδεσμοι των επιχειρήσεων τον διπλασιασμό
επιδότησης της τιμής της μεγαβατώρας, αλλά ζητούν από την ελληνική
κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων
στήριξης της βιομηχανίας, για την αντιμετώπιση της υπερβολικής αύξησης
των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
και της φορολόγησης των υπερκερδών-«ουρανοκατέβατα κέρδη» 
(windfall profits) των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας



πτώσεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητά
της. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας η τι-
μή που προμηθεύονται το φ.α. όλοι οι
προμηθευτές και οι ηλεκτροπαραγωγοί
διαμορφώνεται από τις χρηματιστηρια-
κές τιμές TTF (Title Transfer Facility ή
Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων) του προ-
ηγούμενου μήνα (front month), όπως
αυτό καθορίζεται στις σχετικές συμβά-
σεις τους, καθώς στη χώρα μας δεν
υπάρχει spot αγορά (τοις μετρητοίς),
αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές αγορές. 

Η επίκληση των τιμών, συνεχίζουν οι
Σύνδεσμοι, «που διαμορφώνονται στις
ευρωπαϊκές χονδρεμπορικές αγορές
δεν αποτελεί πλήρη αιτιολογία για την
άνοδο των τιμών στην ελληνική αγορά,
διότι αφενός στις ευρωπαϊκές χον-
δρεμπορικές αγορές ηλεκτρισμού δια-
πραγματεύεται μόνο το 20%-30% της
κατανάλωσης σε κάθε χώρα, αφετέρου
στις εν λόγω αγορές η διαπραγμάτευση
του φ.α. γίνεται μέσω των spot αγορών
(τοις μετρητοίς) και όχι βάσει των τιμών
του προηγούμενου μήνα».

Μέτρα στήριξης
Οι Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι θεωρούν

ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει: «να
προχωρήσει άμεσα στη λήψη πιο απο-
τελεσματικών μέτρων στήριξης της βιο-
μηχανίας, στο πλαίσιο που καθορίστηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
αντιμετώπιση της υπερβολικής αύξη-
σης των τιμών στη χονδρεμπορική αγο-
ρά, συμπεριλαμβανομένης και της φο-
ρολόγησης των υπερκερδών (windfall
profits) των παραγωγών ηλεκτρικής
ενέργειας». 

Όπως μας είπε η πρόεδρος του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) Ελένη Κο-
λιοπούλου, ένα μέτρο στήριξης θα ήταν
και η δημιουργία ενεργειακών κοινοτή-
των για net metering (αυτοπαραγωγή)
από τις επιχειρήσεις και virtual net me-
tering (εικονικό ενεργειακό συμψηφι-
σμό), με χρηματοδοτικό εργαλείο το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Στον εικονικό ενερ-
γειακό συμψηφισμό (virtual net meter-
ing) είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός
της παραγόμενης ενέργειας (από έναν
ΦΒ σταθμό) με την καταναλισκόμενη
ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκα-
ταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαρα-
γωγού, χωρίς να υφίσταται ο περιορι-
σμός η εγκατάσταση παραγωγής να εί-

ναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγ-
κατάσταση κατανάλωσης και να συνδέ-
εται ηλεκτρικά με αυτή (σύνδεση στο
δίκτυο μέσω της αυτής παροχής), όπως
συμβαίνει στον κλασικό ενεργειακό
συμψηφισμό.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του Ελληνικού
Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών
Ηλεκτρικής Ενέργειας (πρωτοβουλία
των μεγαλύτερων ιδιωτικών εταιρειών),
όπως έχει αποτυπωθεί από τα μέλη του,
είναι ότι βασική επιδίωξή του είναι «να
συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πραγ-
ματικά απελευθερωμένης αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, που θα λειτουργεί
προς όφελος των τελικών καταναλω-
τών». Οι εταιρείες του ΕΣΑΗ έχουν επεν-
δύσει 1,5 δισ. σε έξι σύγχρονες ηλεκτρο-
παραγωγές μονάδες φυσικού αερίου. 

Η ελληνική ενεργειακή αγορά δεν λει-
τουργεί με ανταγωνιστικούς όρους, δι-
ευκρινίζει η «Ελληνική Παραγωγή»-
Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυ-
ξη: «Tο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για
την ελληνική βιομηχανία είναι έως και
30% υψηλότερο από εκείνο των βασικών
ανταγωνιστών της. Για τις βιομηχανίες

εντάσεως ενεργείας είναι ένας παρά-
γοντας επιβαρυντικός για τις εξαγωγές
τους, αλλά και για να ανταγωνιστούν
ομοειδή εισαγόμενα προϊόντα. Η χώρα
μας οφείλει να ακολουθήσει το παρά-
δειγμα της υπόλοιπης Ευρώπης, οργα-
νώνοντας μια ανταγωνιστική αγορά, στο
πλαίσιο της μετάβασης στο Ευρωπαϊκό
Μοντέλο-Στόχο (Target Model), αυξά-
νοντας τις διασυνδέσεις με το εξωτερικό
και επιτρέποντας να εισάγουν οι κατανα-
λωτές ενέργειας φθηνότερο ρεύμα από
εκεί χωρίς διοικητικές επιβαρύνσεις του
κόστους του. Παράλληλα χρειάζεται ένα
μακροχρόνιο εθνικό ενεργειακό πρό-
γραμμα, που να διασφαλίζει επάρκεια
και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος,
προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική
εξωστρεφή βιομηχανία». 

Απροσδόκητα οφέλη
Σύμφωνα με τους Βιομηχανικούς

Συνδέσμους, «η τιμή προμήθειας για τον
Μάρτιο είναι 80 ευρώ ανά Μwh, βάσει
της οποίας το υπολογιζόμενο μεταβλητό
κόστος για μια μονάδα φυσικού αερίου
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 ευρώ

ανά Μwh, εάν λάβουμε υπόψη μας και
τη σημαντική πτώση των τιμών των δι-
καιωμάτων CO2 στα 60 ευρώ ανά Mwh,
από το επίπεδο των 90 ευρώ ανά Mwh
που είχε φθάσει τους δύο τελευταίους
μήνες. Επομένως, οι τιμές των 360 ευρώ
ανά Mwh στην ελληνική χρηματιστηρια-
κή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κρίνον-
ται ως υπερβολικές και αδικαιολόγητα
υψηλές, επιφέροντας απροσδόκητα
οφέλη, αλλά τα οποία πλήττουν την αντα-
γωνιστικότητα των βιομηχανικών κατα-
ναλωτών ενέργειας».

Η «επιδότηση των 65 ευρώ ανά Μwh,
που δίδεται στις βιομηχανίες για τον
μήνα Μάρτιο (σ.σ. η κυβέρνηση διπλα-
σίασε την τιμή για τον Απρίλιο) προφα-
νώς δεν επαρκεί για να καλύψει τις κα-
τά πολύ επαυξημένες τιμές. Είναι πλέον
σαφές ότι η κρίση θα διαρκέσει τουλά-
χιστον έως και τις αρχές του επομένου
έτους. Το πλήγμα που θα υποστεί η βιο-
μηχανία της χώρας θα είναι καίριο και
τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας για την
πλειοψηφία αυτών». 
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Πιεστική
κατάσταση 
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα
πιεστική για τις επιχειρήσεις
που εισάγουν πρώτες ύλες
από τις αγορές Ουκρανίας -
Ρωσίας, καθώς αποκόπτονται
αιφνίδια από τις συγκεκριμέ-
νες αγορές, εξηγεί η Ελένη
Κολιοπούλου, πρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσ-
σαλίας και Στερεάς Ελλάδος.
Επίσης, η ανεύρεση νέων προ-
μηθευτών είναι εξαιρετικά
χρονοβόρα διαδικασία και
πολλές φορές απαγορευτική,
λόγω της γενικής έλλειψης
αλλά και της απόστασης της
χώρας μας από εναλλακτικές
αγορές. 
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Στον απόηχο της μεγάλης νίκης-πρόκρισης του
ΠΑΟΚ με το 2-1 επί της Γάνδης μέσα στο Βέλγιο, η
Super League 1… φλέγεται αυτή την Κυριακή. Όχι
μόνο για τη μεγάλη συνάντηση των «δικεφάλων» στο
ΟΑΚΑ, που έχει μονόπλευρο ενδιαφέρον, αλλά και
ενόψει του ματς της χρονιάς για τον Άρη και τον Πα-
ναθηναϊκό στο «Κλεάθης Βικελίδης».

Ο Ολυμπιακός, αποσπασμένος κατά 12 βαθμούς,
θα πάει στα Γιάννενα να παίξει με τον αξιόμαχο ΠΑΣ,
από τον οποίο συνήθως υποφέρει.

Στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ, με το νέο «αστέρι» της, τον Πο-
λωνό Γκρέγκορζ Κριχόβιακ, μπορεί και στη βασική
ενδεκάδα, θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και πρέπει να τον
νικήσει. Αλλιώς, ίσως να την περιμένουν λαχτάρες
στην προσπάθεια για έξοδο στην Ευρώπη. Διότι αν
χάσει ή φέρει ισοπαλία, ο Άρης μπορεί είτε να την
προσπεράσει στη βαθμολογία είτε να ισοβαθμήσει
μαζί της. Ο δεύτερος ΠΑΟΚ έχει απόσταση ασφαλεί-

ας εννέα βαθμών από την ΑΕΚ, αλλά και δώδεκα από
τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, θα παίξει κουρασμένος,
αλλά κυρίως ονειρεύεται τελικό στο Conference
League. 

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης που είναι σε εξαιρετική
κατάσταση θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, έχοντας
δυο βαθμούς περισσότερους στη βαθμολογία. Αν τον
νικήσει, αυξάνει τη διαφορά στους πέντε και έχει
προβάδισμα να πάρει μία από τις προνομιούχες θέ-
σεις που οδηγούν στο Conference League την προ-
σεχή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, ακόμα και να
χάσει, έχει κι άλλο μονοπάτι για να βγει στην Ευρώ-
πη, μέσω του Κυπέλλου. Παίζει στον ημιτελικό με τη
Λαμία, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός το άλλο ζευγάρι. Στους
«Ζωσιμάδες», ο Ολυμπιακός βολεύεται και με ισο-
παλία, αλλά ο ΠΑΣ με νίκη αρχίζει και αυτός να ελπί-
ζει σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. 

Σήμερα αρχίζουν και τα πλέι άουτ στη League 1,

όπου παίρνουν μέρος σε μονούς αγώνες οι οκτώ της
βαθμολογίας. Υποβιβάζεται η τελευταία και η προτε-
λευταία παίζει μπαράζ με τον έναν εκ των δυο πρω-
ταθλητών των δυο ομίλων της Super League 2. 

Το πλήρες πρόγραμμα
Σήμερα, Σάββατο: ΟΦΗ - Ιωνικός (15.00 Cosmote

TV), Ατρόμητος - Απόλλων Σμ. (17.15 NOVA), Βόλος -
Αστέρας Τρ. (17.15 Cosmote TV), Παναιτωλικός - Λα-
μία (19.30 Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: ΠΑΣ Γιάννι-
να - Ολυμπιακός (15.00 NOVA), Άρης - Παναθηναϊκός
(19.00 NOVA), ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (19.30 Cosmote TV).

H Super League 1… φλέγεται, 
Άρης - Παναθηναϊκός και 
ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός τα άλλα ματς

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
Πλέι οφ

Ολυμπιακός................68
ΠΑΟΚ..........................56
ΑΕΚ.............................47
Άρης............................45
Παναθηναϊκός............43
ΠΑΣ Γιάννινα ..............40

Πλέι άουτ
ΟΦΗ ............................37 
Αστέρας Τρ..................35
Παναιτωλικός.............32
Βόλος..........................30
Ιωνικός .......................26
Ατρόμητος ..................23
Λαμία ..........................18
Απόλλων Σμ................13

Με Κριχόβιακ η ΑΕΚ 
κόντρα στον ΠΑΟΚ
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Μ
ε τη γαλλική Μαρσέιγ, τον
θρύλο του γαλλικού Νότου,
κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ στους
«8» του Conference League.

Και αν την περάσει... έφυγε για τελικό,
καθότι στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει
τον νικητή του ζευγαριού Φέγενορντ -
Σλάβια Πράγας.

Και τις δύο τις έχει και πάει Τίρανα,
όπου θα γίνει ο τελικός. Ωστόσο, η Μαρ-
σέιγ είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος,
αλλά μήπως είναι εύκολος ο ΠΑΟΚ; Με-
τά τη θριαμβευτική του νίκη-πρόκριση
2-1 επί της Γάνδης μέσα στο Βέλγιο -και
με βασικές ελλείψεις- ο ΠΑΟΚ έχει ευ-
ρωπαϊκό αέρα στα πανιά του, είναι υπο-
λογίσιμος στην Ευρώπη, έχει και τη μο-
ναδική ευκαιρία να γράψει ιστορία απο-
κλείοντας τους Γάλλους. Κι ας λένε ότι η
κάθε ομάδα έχει δικαίωμα στην ουτο-
πία. Αυτός ο ΠΑΟΚ, ο καλός ΠΑΟΚ, δεν
θα είναι ουτοπικό να προκριθεί σε βά-
ρος της «Μασσαλιώτιδας». 

Τι εστί Μαρσέιγ; Και όνομα βαρύ σαν
ιστορία, καθότι είναι η πρώτη γαλλική
ομάδα που κατέκτησε την κούπα του Ch-
ampions League. Επί των ημερών μας
διαθέτει ένα υπέρλαμπρο αστέρι του
γαλλικού ποδοσφαίρου, τον Ντμίτρι Πα-
γέτ, και σέντερ φορ τον Πολωνό, επίσης
διεθνή, Αρκάντιους Μιλκ. Στη φάση των
ομίλων του Europa League η Μαρσέιγ
τερμάτισε στην 3η θέση πίσω από τη Γα-
λατασαράι και τη Λάτσιο, ενώ απέκλεισε

εύκολα την Καραμπάγκ και λίγο πιο δύ-
σκολα τη Βασιλεία (δύο νίκες με 2-1)
στους «16» του Conference League.
Προπονητής είναι ο άλλοτε της εθνικής
Αργεντινής Χόρχε Σαμπαόλι. Τη Μαρσέιγ
αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός την περα-
σμένη σεζόν στους ομίλους του Cham-
pions League, 1-0 στο «Καραϊσκάκης»
και άδικη ήττα 2-1 στη Μασσαλία. Το
πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Βελοντρόμ
στις 7 Απριλίου και ο επαναληπτικός
στην Τούμπα μία εβδομάδα αργότερα.

Champions League
Στην κλήρωση των προημιτελικών ξε-

χωρίζουν οι αναμετρήσεις της Τσέλσι με
τη Ρεάλ και της Μάντσεστερ Σίτι με την
Ατλέτικο. Η Μπενφίκα υποδέχεται τη Λί-
βερπουλ και η Βιγιαρεάλ την Μπάγερν.
Τα πρώτα ματς θα γίνουν στις 5 και 6
Απριλίου και οι ρεβάνς στις 12 και 13 του
ίδιου μήνα. Παράλληλα, έγινε και η κλή-
ρωση για τα ημιτελικά, εκεί όπου είναι
περίπου αναπόφευκτη η σύγκρουση της
Λίβερπουλ με την Μπάγερν για μία θέση
στον τελικό. Οι πρώτοι ημιτελικοί θα γί-
νουν  στις 26 και 27 Απριλίου και οι ρε-
βάνς στις 3 και 4 Μαΐου. Ο τελικός στο
Παρίσι στις 28 Μαΐου.

Europa League
Στα προημιτελικά προφανώς και ξε-

χωρίζουν η αναμέτρηση της Άιντραχτ με
την Μπαρτσελόνα αλλά και αυτή της Λει-

ψίας με την Αταλάντα. Οι πρώτοι αγώνες
θα γίνουν στις 7 Απριλίου και οι επανα-
ληπτικοί στις 14 του ίδιου μήνα. Στον ημι-
τελικό γύρο η Μπαρτσελόνα, που είναι το
φαβορί για πρόκριση, θα τεθεί αντιμέτω-
πη με τον νικητή του ζευγαριού Γουέστ
Χαμ - Λιόν, όπως μπορείτε να δείτε στον
σχετικό πίνακα. Στα ημιτελικά το πρώτο
ματς είναι προγραμματισμένο για τις 28
Απριλίου και οι επαναληπτικοί για την 5η
Μαΐου. Ο τελικός στις 18 Μαΐου στη Σε-
βίλλη.

Conference League
Το ζευγάρι Λέστερ - Αϊντχόφεν είναι το

πλέον δυνατό ζευγάρι των «8» του Con-
ference League. Ελαφρύ προβάδισμα
έχουν οι Άγγλοι κόντρα στους έμπειρους
Ολλανδούς. Στον ημιτελικό η νικήτρια θα
βρει τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο
Γκλιμτ - Ρόμα. Οι ημιτελικοί θα γίνουν
στις 28 Απριλίου και 5 Μαΐου. Ο τελικός
στα Τίρανα στις 25 Μαΐου.

Με τον θρύλο του γαλλικού
Νότου κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ
και αν προκριθεί παίζει 
με τη Σλάβια Πράγας ή τη
Φέγενορντ στον ημιτελικό

Αν περάσει τη Μαρσέιγ, πάει Τίρανα

Champions League
Προημιτελικά
Τσέλσι - Ρεάλ Μ.
Μάντσεστερ Σ. - Ατλέτικο Μ.
Βιγιαρεάλ - Μπάγερν 
Μπενφίκα - Λίβερπουλ

Champions League
Ημιτελικά
Μάντσεστερ Σ./Ατλέτικο Μ. - Τσέλσι/Ρεάλ Μ.
Μπενφίκα/Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ/Μπάγερν

Europa League
Προημιτελικά
Λειψία - Αταλάντα
Άιντραχτ - Μπαρτσελόνα
Γουέστ Χαμ - Λιόν
Μπράγκα - Ρέιντζερς

Europa League
Ημιτελικά
Λειψία/Αταλάντα - Μπράγκα/Ρέιντζερς
Γουέστ Χαμ/Λιόν - Άιντραχτ/Μπαρτσελόνα

Conference League
Προημιτελικά 
Μπόντο Γκλιμτ - Ρόμα
Φέγενορντ - Σλάβια Πρ.
Μαρσέιγ - ΠΑΟΚ 
Λέστερ - Αϊντχόφεν

Conference League
Ημιτελικά
Λέστερ/Αϊντχόφεν - Μπόντο Γκλιμτ/Ρόμα
Φέγενορντ/Σλάβια Πρ. - Μαρσέιγ/ΠΑΟΚ
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Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ελλάδα και μάλιστα η
χώρα μας φιγουράρει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Η «Political» πραγματοποίησε μια έρευνα γύρω από τα κορυφαία αν-
τικλεπτικά συστήματα και με μεγάλη μας λύπη διαπιστώσαμε ότι οι κλέφτες χρησι-
μοποιώντας μια πάμφθηνη ηλεκτρονική συσκευή κάνουν «αόρατο» το όχημα που
έχουν κλέψει και κανείς δεν μπορεί να το εντοπίσει.

Ο λόγος για τις συσκευές αποτροπής παρακολούθησης οχήματος μέσω GPS
Tracker, τις οποίες έχουν προμηθευτεί όλοι οι κλέφτες οχημάτων και μέσω αυτών
εξαφανίζουν κυριολεκτικά το όχημα από οποιαδήποτε εφαρμογή εντοπισμού. Το

κόστος των συσκευών αποτροπής παρακολούθησης οχήματος μέσω GPS αρχίζει
από 18 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 120 ευρώ ανάλογα με την εμ-
βέλεια «δράσης». Οι φθηνές συσκευές των 18-20 ευρώ παρέχουν μια περιοχή κά-
λυψης έως 10 μέτρα, ενώ οι ακριβές συσκευές με τιμές από 80 έως και 200 ευρώ
παρέχουν κάλυψη έως και 1,5 χιλιόμετρο.

Οι περισσότερες φθηνές συσκευές θυμίζουν τους αντάπτορες που τοποθετούν-
ται στην πρίζα του αναπτήρα και διαθέτουν υποδοχές USB για φόρτιση κινητών ή
άλλων συσκευών, αλλά αντί για υποδοχές έχουν μια μικρή κεραιούλα που αποτελεί
την «ομπρέλα» έναντι των συστημάτων GPS Tracker.
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Πώς οι κλέφτες με 18 ευρώ κάνουν «αόρατα» τα κλεμμένα ΙΧ

Δοκιμάζουμε το Suzuki 
Jimny LCV με 102 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Τ
ο Suzuki Jimny επέστρεψε στην ελληνική
αγορά διατηρώντας τα μοναδικά off road
χαρακτηριστικά του αλλά χωρίς το πίσω
κάθισμα καθώς αφορά επαγγελματική

έκδοση. Η καριέρα του ως επιβατικού έχει ολο-
κληρωθεί λόγω ρύπων, ωστόσο την επαγγελματική
του εκδοχή ζηλεύουν πολλοί ανταγωνιστές καθώς
το ιαπωνικό μοντέλο με τιμή λίγο πάνω από τις
21.000 ευρώ (17.457 ευρώ πλέον του ΦΠΑ) έρχεται
να αναταράξει τα ήρεμα νερά στην κατηγορία των
επαγγελματικών οχημάτων.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η επαγγελματική έκ-
δοση δεν υστερεί κυριολεκτικά σε τίποτα από την επιβα-
τική έκδοση, διαθέτει υπερπλήρη εξοπλισμό και μεγάλο
αποθηκευτικό χώρο (863 λίτρα) με επίπεδο πάτωμα και
προαιρετικό στιβαρό προστατευτικό πλέγμα που διαχω-
ρίζει με ασφάλεια τους επιβάτες από το μεταφερόμενο
φορτίο.

Κλασική σχεδίαση Jimny
Το νέο Suzuki Jimny αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα

ξεχωριστό μοντέλο με έντονες γωνίες, τις οποίες κάποιοι
τις λατρεύουν και κάποιοι άλλοι τις παρομοιάζουν με
«κουτί». Όπως και αν το δει κανείς, πάντως, το νέο Jimny
διαθέτει έντονη σχεδίαση που μαγνητίζει τα βλέμματα
των περαστικών είτε κινείται είτε βρίσκεται σταθμευμέ-
νο. Επίσης διατηρεί σκληροτράχηλο χαρακτήρα αλλά και
τις μικρές διαστάσεις του, προσδίδοντας ευελιξία χωρίς
όμως να δημιουργεί το αίσθημα της ανασφάλειας στον
οδηγό του.

Αν το Jimny προκαλεί με την εξωτερική του σχεδίαση
είτε αρνητικά είτε θετικά, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με
την καμπίνα επιβατών. Το εσωτερικό του Jimny αποτελεί
μια ευχάριστη έκπληξη για τον οδηγό και τον συνοδηγό.
Η μόνη ομοιότητα με το προηγούμενο μοντέλο έχει να
κάνει με την ύπαρξη του δεύτερου λεβιέ που ο οδηγός
επιλέγει την τετρακίνηση αλλά και τις «κοντές» σχέσεις.

Ο πίνακας οργάνων περιλαμβάνει το ταχύμετρο και το
στροφόμετρο και μεταξύ τους έχει τοποθετηθεί μια οθό-
νη LCD, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχουν το ηχοσύ-
στημα και τα χειριστήρια για τον κλιματισμό αλλά και για
την κατάβαση σε δρόμο με μεγάλη κλίση.

Πίσω από τα καθίσματα του οδηγού και συνοδηγού
εστιάζεται η μεγάλη διαφορά στην επαγγελματική έκδο-
ση. Τα πίσω καθίσματα λείπουν απελευθερώνοντας έναν
χώρο φόρτωσης που φτάνει έως τα 863 λίτρα, νούμερο
που πραγματικά εντυπωσιάζει για Suzuki Jimny.

Το νέο Jimny χρησιμοποιεί αποκλειστικά έναν ατμο-
σφαιρικό βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1,5 λίτρου, ο
οποίος αποδίδει 102 ίππους στις 6.000 σαλ και μέγιστη
ροπή 130 Nm στις 4.000 σαλ. Στην πράξη, το μηχανικό
σύνολο σε καμία περίπτωση δεν βάζει φωτιά στον δρόμο
αλλά κινεί με αξιοπρέπεια το αμάξωμα του Jimny.

Η κίνηση μεταφέρεται στον πίσω άξονα μέσω ενός
5τάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου με σωστή κλιμάκωση
αλλά κάπως σφικτή αίσθηση. Φυσικά ως καθαρόαιμο
τζιπ το Jimny διαθέτει κεντρικό μηχανικό διαφορικό και
βοηθητικό κιβώτιο με «κοντές» σχέσεις για τις δύσκολες
καταστάσεις που μπορεί να συναντήσει ο οδηγός εκτός
δρόμου. Όλα αυτά βέβαια έχουν έναν αντίκτυπο στην κα-

τανάλωση καυσίμου, η οποία κινήθηκε πέριξ των 6,8 λί-
τρων για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Για δρόμο, παραλία ή βουνό
Το Suzuki Jimny ανέκαθεν αποτελούσε το σκληροτρά-

χηλο τζιπ των κυνηγών, των ιδιοκτητών σκαφών αλλά και
όσων ήθελαν ένα τετρακίνητο όχημα χωρίς να χρειάζεται
να ξοδέψουν μια περιουσία. Το νέο Jimny προσφέρει όλα
τα παραπάνω με επιπλέον την άνεση αλλά και την υψηλή
τεχνολογία. Κατά την πορεία μας στο εθνικό οδικό δίκτυο
το νέο Jimny μάς εντυπωσίασε καθώς κινείται με απόλυ-
τη άνεση και οικονομία όταν ο οδηγός δεν ξεπεράσει τα
100-110 χλμ./ώρα, ενώ δεν ζορίζεται ακόμη και όταν ο
δείκτης του ταχύμετρου κινείται πέριξ των 140 χλμ./ώρα.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές το Jim-
ny ως γνήσιο καθαρόαιμο τετρακίνητο παρουσιάζει κά-
ποιες κλίσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν προβλη-
ματίζουν, ενώ το ESP το επαναφέρει στον σωστό δρόμο
σε περίπτωση πλαγιολίσθησης... Εκτός δρόμου το Jimny
δείχνει ότι βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον. Ανεβαί-
νει τα βουνά με απίστευτη ευκολία και άνεση, κινείται σε
αμμώδεις παραλίες χωρίς να κολλάει, ρίχνει βάρκες σε
γλίστρες ή αμμουδιές με άνεση και βέβαια με την ίδια
άνεση θα κινείται και σε χιονισμένες πλαγιές. Μέσα στην
πόλη το Jimny αποδείχτηκε ιδιαίτερα ευέλικτο, άνετο και
βέβαια η ανάρτηση απορροφά όλες τις κακοτεχνίες του
οδοστρώματος. Η έλλειψη κάμερας οπισθοπορείας κάνει
αισθητή την απουσία της, ενώ η μεγάλη απόσταση του
αμαξώματος από το έδαφος κάνει τις αστικές αναρριχή-
σεις στα πεζοδρόμια πανεύκολες.
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Α
πό νικητής του πρώτου «Master-
Chef» το 2010... εθνικός μας σεφ
με πολλές εκπομπές, καταστήμα-

τα, βιβλία και ρεκόρ. Ο Άκης Πετρετζίκης,
ο οποίος έχει αγαπηθεί από τον κόσμο
χάρη στην απλότητα και πάνω από όλα τη
νοστιμιά των συνταγών του, έσπασε ακό-
μη ένα ρεκόρ. Ο λογαριασμός του σεφ στο
YouTube ξεπέρασε το φράγμα του ενός
εκατομμυρίου subscribers, κάτι ασυνή-
θιστο για τα ελληνικά δεδομένα. Ο Άκης
Πετρετζίκης το γιόρτασε με ένα βίντεο
στο οποίο Έλληνες της showbiz ανέφε-
ραν τι θα έκαναν αν ήταν εκατομμυριού-
χοι. Το βίντεο έκλεισε με τον σεφ να ευχαριστεί τόσο τους
επώνυμους φίλους του όσο και το κοινό του στα social me-
dia, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συνεχίσει να δημιουργεί
τις πιο νόστιμες συνταγές, να παίρνει αγάπη, να δίνει αγάπη
και να είναι δίπλα στο κοινό που τόσα χρόνια τον στηρίζει
σε κάθε του βήμα.

Ο Άκης Πετρετζίκης διατηρεί λογαριασμό στο Instagram
με περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια followers και στο
Facebook σελίδα με πάνω από 1,4 εκατομμύριο ακόλου-
θους. Το 2019 μπήκε στο βιβλίο Γκίνες για τα περισσότερα
μπέργκερ που έχουν στηθεί σε μία ώρα. Η προσπάθεια είχε
γίνει στη Θεσσαλονίκη και μαζί με την ομάδα του είχε ετοι-
μάσει 3.378 μπέργκερ.

Η αποχώρηση της Κάτιας Ταραμ-
πάνκο στο επεισόδιο της Τετάρτης
(16/3) στο «Survivor» άδειασε ακόμη
περισσότερο το casting του ριάλιτι.
Όχι, η Κάτια δεν ήταν δυνατή παίκτρια,
τουλάχιστον με όσα έδειξε, αλλά ήταν
ένα όνομα που έκανε κλικ στο τηλεο-
πτικό κοινό.

Ο Ατζούν, βλέποντας πως το ενδια-
φέρον αρχίζει και χάνεται και αυτό
αποτυπώνεται και στα νούμερα τηλε-
θέασης, αποφάσισε να μπερδέψει τις
ομάδες και να βάλει τέλος σε «Διάση-
μους» και «Μαχητές» ώστε το «Sur-

vivor» να αποκτήσει άλλο ενδιαφέρον.
Η επιλογή με την οποία έγινε αυτή η

μείξη των παικτών των δύο ομάδων
και η μοιρασιά τους στα δύο αντίπαλα
στρατόπεδα είναι σίγουρο ότι θα ανα-

τρέψει τις ισορροπίες.
Οι νέες ομάδες λοιπόν είναι οι εξής:

«Κόκκινη ομάδα»: Γιώργος Κατσαού-
νης, Μυριέλλα Κουρεντή, Στάθης Σχί-
ζας, Ανδρέας Ματθαιακάκης, Τζο Μα-
ριδάκη, Ναυσικά Παναγιωτακοπού-
λου, Ασημίνα Χατζηανδρέου, Σταυ-
ρούλα Χρυσαειδή, Απόστολος Ρου-
βάς. «Μπλε ομάδα»: Σπύρος Μαρτί-
κας, Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, Βρι-
σηίδα Ανδριώτου, Άρης Σοϊλέδης, Τά-
κης Καραγκούνιας, Θωμαΐς Εμαν-
νουηλίδου, Σοφιάνα Αβραμάκη,
Γιώργος Ταλάντσεβ.

Χαρούμενοι πρέπει να είναι οι fans της
σειράς «Έτερος Εγώ», καθώς την Τετάρ-
τη ξεκίνησαν τα γυρίσματα του 3ου κύ-
κλου. Την είδηση έκανε γνωστή μέσα
από τον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook ο σκηνοθέτης της επιτυχημέ-
νης σειράς της Cosmote TV Σωτήρης

Τσαφούλιας. Ο νέος κύκλος θα ονομάζεται «Έτερος Εγώ - Νέμε-
σις», όμως θα αργήσει να προβληθεί στη συνδρομητική πλατφόρμα.
Η προβολή της προγραμματίζεται -εκτός απροόπτου- για το 2023. Ο
Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης διατηρεί και πάλι τον πρωταγωνιστικό
ρόλο και ο Πέτρος Λαγούτης έχει αναβαθμισμένο ρόλο-κλειδί στις
εξελίξεις. Η νέα σεζόν αναμένεται να έχει τη μορφή θείας δίκης και
όχι εκδίκησης, ενώ θα δούμε και σημαντικές guest εμφανίσεις, με
αυτή της Μαίρης Χρονοπούλου αναμφίβολα να ξεχωρίζει.

Οι Antique επιστρέφουν 
έπειτα από 19 χρόνια!
Πέρασαν 21 χρόνια από την εμφάνιση των Antique στη
Eurovision και το τραγούδι «Die for you» και 19 έτη από
τη διάλυση του συγκροτήματος. Έλενα Παπαρίζου και
Νίκος Παναγιωτίδης είχαν κάνει γνωστό εδώ και αρκετό
καιρό ότι συνεργάζονται και πως σκοπεύουν να επι-
στρέψουν, ωστόσο δεν είχαν αποκαλύψει τι ακριβώς
ετοιμάζουν. Τώρα είναι πιο σίγουρο από ποτέ πως οι An-
tique ετοιμάζονται για ένα δυναμικό comeback, καθώς
το ανακοίνωσε η ίδια η Έλενα Παπαρίζου με μια ανάρ-
τησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Insta-
gram. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα
κλιπ από την τότε εποχή, στο οποίο κρατάει το μπουζού-
κι του συνεργάτη της και φυσάει χρυσόσκονη προς την
κάμερα, γράφοντας στη λεζάντα #Antique #Reunion
#ComingSoon.

«Έτερος Εγώ»: Ξεκίνησαν
τα γυρίσματα του 3ου κύκλου

�Το Ιασώ απέσπασε τρία βραβεία στα Influ-
encer Marketing Awards, εκ των οποίων το

ένα Χρυσό. Με αυτό τον τρόπο διακρίθηκε ως
μια εταιρεία που δημιουργεί καμπάνιες με επί-
δραση εμπνέοντας το κοινό, ενώ αποτελεί το
μοναδικό, όπως επισημαίνει ο ίδιος ο οργανι-
σμός, νοσοκομείο που διακρίθηκε στη συγκε-
κριμένη διοργάνωση.

�Το ποσό των 104.014 ευρώ ενέκρινε η ΕΡΤ
για την ανανέωση της ετήσιας σύμβασης με

το ΑΠΕ για το 2022.

Πρόστιμο από 
το ΕΣΡ στο Star

Πρόστιμο από το παρελθόν για το Star. Το ΕΣΡ
επέβαλε πρόστιμο ύψους 35.000 ευρώ στο κα-
νάλι για είδηση που μεταδόθηκε στο δελτίο ει-
δήσεων στις 20 Νοέμβρη 2018 για τις επανα-
προωθήσεις μεταναστών στον Έβρο. Σύμφωνα
με το ΕΣΡ, το θέμα του δελτίου για τη δράση «πα-
ραστρατιωτικών» υπό την ονομασία «Φρουροί
της Θράκης», οι οποίοι είχαν αναλάβει τον ρόλο
της αστυνομίας στα Ελληνοτουρκικά σύνορα,
ήταν ατεκμηρίωτη και ανακριβής.

�Ανανεωμένη κυκλοφορεί η «Ναυτεμπορι-
κή» με σομόν χαρτί για το οικονομικό ένθε-

το και μπλε για το ναυτιλιακό.

�Σε ενοικίαση νέου εξοπλισμού προβολής και
αναμετάδοσης από την εταιρεία Sound and

Visual Κ. Παπαθανασίου ΑΕ προχώρησε το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με δαπά-
νη ύψους 1.116 ευρώ.

�O Δημήτρης Βάσσος
ύστερα από μια μα-

κρόχρονη πορεία στην
24 Media αναλαμβά-
νει τον συντονισμό
και την ευθύνη υλο-
ποίησης και ανάπτυ-
ξης όλων των digital
προϊόντων του ομίλου.

�Spec για 260.000 ευρώ για ψηφιακές δρά-
σεις.

�Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων διακηρύσσει
ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έρ-

γο «Εναλλακτικές δραστηριότητες και δράσεις
τουριστικής και πολιτιστικής προβολής»: Τμήμα
Β «Ψηφιακές δράσεις για την προβολή του του-
ριστικού και πολιτιστικού αποθέματος». Στο
πλαίσιο του έργου προβλέπεται η σήμανση και
τεκμηρίωση όλων των αξιοθέατων πολιτιστικού
και τουριστικού ενδιαφέροντος του δήμου με
δυνατότητα σύνδεσης μέσω διαφορετικών ψη-
φιακών μέσων και τεχνολογιών.

Το «Survivor» αλλάζει! Τέλος οι «Διάσημοι» και οι «Μαχητές»

Ο Άκης των ρεκόρ 
και των... εκατομμυρίων 
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

«Νιώθω δέος
για την ιστορία 
του τόπου μας»

Ο Κώστας Μακεδόνας 
θα ντύσει με τη φωνή του το

«Άξιον Εστί» σε διπλή συναυλία,
στο Πολιτιστικό Συνεδριακό

Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης 
στις 22 και 23 Μαρτίου

Ο Κώστας Μακεδόνας θα αναμετρηθεί με το μεγαλειώδες και ανυπέρ-
βλητο «Άξιον Εστί». Ο εξαιρετικός καλλιτέχνης, από τους κορυφαί-
ους του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, θα ντύσει με τη φωνή του

το οικουμενικό έργο σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση Οδυσσέα Ελύ-
τη, σε μια μεγάλη, διπλή συναυλία, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρα-
κλείου Κρήτης στις 22 και 23 Μαρτίου. Η πρόκληση είναι μεγάλη, γιατί καλεί-
ται να αναμετρηθεί με τις κλασικές, μυθικές ερμηνείες των Μάνου Κατράκη
και Γρηγόρη Μπιθικώτση, που κατοικούν στο μυαλό του, εμπνέοντάς τον.

«Κάθε φορά που ερμηνεύω αυτό το τεράστιο έργο του Οδυσσέα Ελύτη και
του Μίκη Θεοδωράκη, νιώθω την ίδια συγκίνηση και το ίδιο δέος, απέναντι
στην ποίησή του και τη μουσική. Μέσα από το “ Άξιον Εστί” μαθαίνουμε και
νιώθουμε την ιστορία και το δράμα του τόπου μας», δήλωσε ο Κώστας Μακε-
δόνας στην «Political» λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα.

Εντατικές πρόβες 
Στις εντατικές πρόβες, η φωνή του «γλιστράει» απαλά με συναίσθημα

και άλλοτε με ένταση, δοξάζοντας φωνητικά το διάσημο λαϊκό ορατόριο
που παντρεύει τη βυζαντινή, τη συμφωνική και την ελληνική λαϊκή μουσι-
κή. Άλλωστε, ο σημαντικός εκτελεστής, με αυτό το υπέροχο ζεστό και
γνώριμο ηχόχρωμά του, έχει παρουσιάσει κατ’ επανάληψη το δοξαστικό
«Άξιον Εστί» στο κοινό, με αποθεωτικές ερμηνείες.

«Είναι διαχρονικό, με απίστευτες ισορροπίες μεταξύ του λαϊκού και του
συμφωνικού ήχου. Νιώθω πραγματικά ευλογημένος που θα έχω την τιμή
και τη χαρά για ακόμα μία φορά να ερμηνεύσω αυτό το αριστούργημα με
άξιους συναδέλφους, σε μια αίθουσα με υψηλές προδιαγραφές, όπως
αυτή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου», πρόσθεσε ο
σπουδαίος καλλιτέχνης, αποκαλύπτοντας πως για να αποδώσει το συγκε-
κριμένο έργο, προηγείται μια σωματική και πνευματική προετοιμασία,
ώστε να είναι αντάξιος των τεράστιων μεγεθών.

Συμβολιστικά οράματα
Στο δημιούργημα του Θεοδωράκη συνυπάρχουν τα συμβολιστικά οράματα

του Ελύτη, τα ορατόρια του Μπαχ, με τις άριες, τα ρετσιτατίβι και τα κοράλ, και
η θεία λειτουργία, με τις ψαλμωδίες, την ανάγνωση των Ευαγγελίων και τα
τροπάρια. Στίχοι όπως το «Ένα το χελιδόνι», «Της αγάπης αίματα», «Ανοίγω
το στόμα μου», «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ», αποτελούν μια παρακαταθή-
κη ενός διεθνούς, φημισμένου πνευματικού ποιητικού και μουσικού έργου,
στο οποίο συμπλέκονται ο ελληνοκεντρισμός και η παγκοσμιότητα, η μυθο-
πλασία, η ιστορία και οι θρησκευτικές δομές, ο ρεαλισμός και η ποιητικό-
τητα, και το οποίο έμελλε να εμπνεύσει -και να εμπνέει ακόμα και σήμερα-
έναν ολόκληρο λαό, καθώς έτυχε -και τυγχάνει- ευρύτατης αποδοχής.

Στη διπλή συναυλία συμπράττουν ο Μύρωνας Μιχαηλίδης στη διεύθυνση
της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών, ο Γρηγόρης Βαλτινός στον ρόλο του
«Αναγνώστη», ο Κώστας Μακεδόνας σε ρόλο «Λαϊκού τραγουδιστή», ο Τά-
σης Χριστογιαννόπουλος ως «Ψάλτης», η Μεικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλεί-
ου υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη και η Μεικτή-Νεανική Χορω-
δία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που θα διευθύνει η Λένα Χατζη-
γεωργίου.



Ψυχρολουσία

Τι άλλο θα κάνει ο Σάκης Τανιμανίδης! Ο δημο-
φιλής παρουσιαστής διαφήμισε τα θετικά οφέλη
ενός ice bath for recovery βουτώντας σε μπανιέ-
ρα με παγάκια, μέθοδος που θεωρείται παγκο-
σμίως ως η καταλληλότερη για καλή υγεία. Ο γλυ-
κός μπαμπάς αναμετρήθηκε με τις αντοχές του
μένοντας στο παγωμένο νερό για δύο λεπτά και
αφού συνήλθε, δήλωσε: «Μιλάμε για full παγω-
μένο, όμως λένε ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα
για τον οργανισμό. Θα σας ενημερώσω σε λίγες
μέρες ανάλογα με το πώς νιώθω». 

Με τις ευχές του

Διαπρέπει στην Αμερική, όπου διαμένει μό-
νιμα πλέον, ο Σωκράτης Αλαφούζος. Ο πολυ-
βραβευμένος για τις ταινίες του Έλληνας ηθο-
ποιός και σκηνοθέτης, με πρωταγωνιστικούς
ρόλους σε δημοφιλείς ξένες σειρές, τώρα απέ-
κτησε και έδρα καθηγητή, διδάσκοντας στο Πα-
νεπιστήμιο Chapman. «Ύστερα από ένα εκπλη-
κτικό masterclass είχα την τιμή να συναντήσω
τον Asghar Farhadi, τον βραβευμένο με δύο
Όσκαρ σκηνοθέτη-σεναριογράφο. Είναι ο πρώ-
τος που μου έδωσε τις ευχές του για την πρώτη
μεγάλου μήκους ταινία μου», ανακοίνωσε στο
Facebook.

Μια τρυφερή φωτογραφία από
τα παιδικά της χρόνια ανάρτησε
στη σελίδα της στο Instagram η
Μαρία Βοσκοπούλου. Η μονα-
χοκόρη του αείμνηστου Τόλη
Βοσκόπουλου πόζαρε με τον
παππού και τη γιαγιά στο Σύν-
ταγμα να ταΐζουν περιστέρια,
φορώντας ένα υπέροχο κοντό
παλτό, λευκά μποτάκια και ίδιο
χρώμα κορδέλα στα μαλλιά.
«Μια παλιά πολαρόιντ. Μόλις τη
βρήκα!», σχολίασε με ενθου-
σιασμό η νεαρή ηθοποιός.

Βόλτα στο
Σύνταγμα

Μ
ια συγκινητική ιστορία, από την τρίτη της εγκυμο-
σύνη, μοιράστηκε στον «αέρα» της εκπομπής της η
Ελένη Μενεγάκη. Αφορμή στάθηκε η ανάρτηση της

εγκυμονούσας Εριέττας Κούρκουλου για τη δυσκολία γυναι-
κών να αποκτήσουν παιδιά. «Όταν είχα γεννήσει το τρίτο μου
παιδί, τη Βαλέρια, είχα δεχτεί ένα mail από μια γυναίκα που
έλεγε ότι την ενοχλεί η χαρά μου για τα παιδιά και να μην τη
δείχνω. Την είχα βρει αυτή τη γυναίκα, είχαμε μιλήσει, τη ρώ-
τησα αν θέλει βοήθεια για να τη συστήσω σε γιατρούς, να δει
τι είναι αυτό που την καθυστερεί από το να αποκτήσει παιδί.
Δημιουργήθηκε μια εξ αποστάσεως σχέση και ύστερα από
ένα διάστημα μου έστειλε ξανά γράμμα. Μου έλεγε ότι είναι
έγκυος και αν μπορούσα να τη συγχωρέσω για τα σκληρά λό-
για που μου έγραψε», ανέφερε συγκινημένη.

ΕΕυχές στη μοναχοκόρη
Με τρυφερά λόγια αγάπης, η Γιούλη Ηλιοπούλου ευχήθηκε
«χρόνια πολλά» στη λατρεμένη της Κρίστελ Καπερώνη
(σκηνοθέτρια) για τα γενέθλιά της! Μαμά και κόρη συνεργάζονται
στο δικό τους θέατρο «Ακαδημία Πλάτωνος», με την ηθοποιό να
εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά της: «Να τα εκατοστίσεις,
πριγκίπισσά μου, να έχεις υγεία και αγάπη στη ζωή σου, όσα
ονειρεύεσαι να γίνουν η καθημερινότητά σου».

Ένδοξες στιγμές για την Άλκηστη Πρωτο-
ψάλτη. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, η σπου-
δαία ερμηνεύτρια παρουσίασε ένα επικό
concert στο Θέατρο του Πεκίνου, τραγου-
δώντας και στα κινέζικα για χάρη του ένθερ-
μου κοινού της. Από το ταξίδι της στην Άπω
Ανατολή ξεχώρισε μια απίθανη φωτογραφία,
ντυμένη με παραδοσιακή στολή, αποκαλύ-
πτοντας: «Απαγορευμένη Πόλη. Από τις
ωραιότερες συναυλίες της ζωής μου. Τι πα-
ράσταση! Τι συγκίνηση!».
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Συγκινητική ιστορία

Έκανε την Κινέζα



Α
σχολούμαστε όλοι με το σώμα μας,
τα κιλά μας, την ομορφιά και την
ευεξία μας και, δυστυχώς, συχνά
ξεχνάμε τα δόντια μας. Η στοματι-

κή υγεία είναι εξίσου σημαντική και οι Έλλη-
νες μάλλον την παραμελούν. Κάθε χρόνο στις
20 Μαρτίου γιορτάζεται η στοματική υγεία για
να θυμόμαστε ότι τα δόντια μας και το στόμα
μας θέλουν την ίδια φροντίδα και περιποίηση
όσο και το υπόλοιπο σώμα. 

Για τη φετινή χρονιά το κεντρικό μήνυμα της
Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας είναι
«Νιώσε περήφανος για το Σώμα σου! Νιώσε πε-
ρήφανος για το Στόμα σου! Δώσε αφορμές στον
εαυτό σου ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ». Το μήνυμα αυτό εί-
ναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ, σε μια ιδιαί-
τερα δύσκολη περίοδο, με την υγειονομική κρί-
ση σε εξέλιξη και τις αρνητικές συνέπειές της
έντονα αποτυπωμένες στο κοινωνικό και οικο-
νομικό γίγνεσθαι.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αττικής Αθανάσιος Υφαντής: «Η
σπουδαιότητα της Παγκόσμιας Ημέρας Στομα-
τικής Υγείας έγκειται στο γεγονός ότι δίνεται μια
ακόμη ευκαιρία να αναδειχθεί η καθοριστική
σημασία της στοματικής υγείας στη συνολική
υγεία του ανθρώπου, δεδομένου ότι πολλές
ασθένειες συνδέονται αποδεδειγμένα με στο-

ματικές νόσους ή κακή στοματική υγιεινή. 
Το 90% του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποια

στοματική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του,
πολλές, δε, από τις νόσους του στόματος μπο-
ρούν να προληφθούν. Στην κατεύθυνση αυτή
αποτελεί αναγκαιότητα η συνεργασία της Πολι-
τείας με την οδοντιατρική κοινότητα. Η οδοντια-
τρική πρέπει να λάβει τη θέση που της αναλογεί
στο σύστημα υγείας και να ενταχθεί στην κοι-
νωνική ασφάλιση, ώστε να έχει πρόσβαση σε
αυτή το σύνολο των πολιτών».

Αναφερόμενος στην περίοδο της πανδημίας,
επισημαίνει: «Οι οδοντίατροι είμαστε παρόντες,
διατηρήσαμε ανοιχτά τα οδοντιατρεία μας ακό-
μη και στην πιο δύσκολη περίοδο της πανδη-
μίας, συμβάλαμε στην αποσυμφόρηση του δη-
μόσιου συστήματος υγείας και στην προάσπιση
της ατομικής και δημόσιας υγείας».
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kpapakosto@yahoo.gr

Τα δόντια και το στόμα θέλουν 
την ίδια φροντίδα και περιποίηση 
όσο και το υπόλοιπο σώμα -
Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής 
Υγείας αύριο, Κυριακή 

Οδηγίες 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής
Υγείας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής εξέ-
δωσε χρήσιμες οδηγίες για τους πολίτες, ώστε
να προσέχουν τα δόντια και το στόμα τους μέσα
από την καθημερινή φροντίδα αλλά κυρίως την
πρόληψη. Έτσι, επισημαίνει ότι προστατεύουμε
το στόμα και το σώμα μας ακολουθώντας υγιεινή
διατροφή, με χαμηλή περιεκτικότητα ζάχαρης
και πλούσια κατανάλωση φρούτων και λαχανι-
κών, αποφεύγοντας το κάπνισμα, αποφεύγοντας
την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, υιοθετών-
τας συνήθειες καλής στοματικής υγιεινής, δη-
λαδή, βουρτσίζουμε τα δόντια μας για δύο λεπτά,
δύο φορές την ημέρα, με απλή ή ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα και φθοριούχα οδοντόπαστα,
ξεπλένουμε με ένα φθοριούχο στοματικό διάλυ-
μα ή μασάμε τσίχλα χωρίς ζάχαρη μετά τα γεύ-
ματα και τα σνακ, εάν δεν είναι δυνατό το βούρ-
τσισμα των δοντιών, καθαρίζουμε τα μεσοδόντια
με τη χρήση οδοντικού νήματος ή άλλων καθα-
ριστικών μέσων για επιπλέον όφελος, φορών-
τας προστατευτικό νάρθηκα όταν ασχολούμαστε
με αθλήματα επαφής, μη αμελώντας να επισκε-
πτόμαστε τον οδοντίατρό μας για τακτικό έλεγχο
και καθαρισμό.

Αθανάσιος Υφαντής, 
πρόεδρος του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Αττικής 

Πώς να έχετε υγιές στόμα



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)
Ο Ήλιος πλέον στο δικό σας ζώδιο, θα φωτίσει την καθημε-
ρινότητά σας και θα δώσει λύσεις σε καταστάσεις που σας
έχουν ταλαιπωρήσει. Το διήμερο αυτό, υπάρχει η παραφω-
νία της Αφροδίτης με τον Ουρανό, που θα σας δημιουργήσει
μια ένταση στην προσωπική σας ζωή, με επέκταση στα οικο-
νομικά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Βρίσκεστε σε μια περίοδο αλλαγών, ψυχολογικών και συναι-
σθηματικών εντάσεων, που η καλή διαχείριση και η απομά-
κρυνσή σας από τους κινδύνους θα αποτρέψει τα χειρότερα.
Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ευκαιρία να απαλλαγείτε από
τοξικές παρουσίες και πρόσωπα που σας κάνουν να αισθάνε-
στε άβολα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θα υπάρξουν έντονες στιγμές μέσα στο Σαββατοκύριακο,
όπου μέσα από μια σειρά υποχρεώσεων, μετακινήσεων, επι-
κοινωνίας και έντονων προβληματισμών θα χρειαστείτε ένα
νέο πλάνο, ώστε να ξεκινήσετε από την αρχή μια κατάσταση
που σας έχει απασχολήσει έντονα. Ίσως μάλιστα να μάθετε
κάποιες αλήθειες που θα σας φέρουν σε αμηχανία. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η επιθυμία σας για νέες επαγγελματικές αναζητήσεις είναι
έντονες, αλλά ακόμη και αυτό να μη συμβαίνει, νιώθετε πο-
λύ κοντά σε μια αλλαγή που αφορά τη γενικότερη κοινωνι-
κή σας εικόνα. Όσον αφορά τα χρήματα που τυχαίνει να δια-
χειρίζεστε με κάποιο άλλο πρόσωπο, μάλλον θα υπάρξουν
ανατροπές, που θα συνδυαστούν με συναισθηματική απο-
γοήτευση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς των πρώτων ημερών τα νέα είναι υπέροχα, όταν
μάλιστα συμφωνεί και το προσωπικό σας ωροσκόπιο. Έτσι,
η στιγμή που περιμένατε έχει φτάσει και θα νιώσετε πολύ
καλά όταν κερδίσετε έναν από τους στόχους σας. Τώρα θα
πάμε στα δύσκολα αυτής της περιόδου που αφορούν όσους
έχετε γεννηθεί από 1 έως 14 Αυγούστου, καθώς οι αντιπα-
ραθέσεις και τα εμπόδια θα σας κουράσουν. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς των πρώτων ημερών, τα οικονομικά σας αρχίζουν
σταδιακά να μπαίνουν και πάλι σε σειρά, ύστερα από μια
αρκετά μεγάλη περίοδο, που σας είχαν προβληματίσει τα
απρογραμμάτιστα έξοδα. Γενικότερα θα υπάρξουν επαγ-
γελματικές αλλαγές, αλλά και έντονες διεκδικήσεις σε αυ-
τόν τον τομέα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η είσοδος του Ήλιου στο έβδομο ηλιακό σας σπίτι σημαί-
νει ότι η προσωπική σας ζωή θα γίνει πολύ ενδιαφέρου-
σα και σημαντική, για έναν μήνα περίπου. Ίσως να βάλετε
στο πρόγραμμά σας κάποιες προσωπικές επαφές και να
χρειαστεί να πάρετε κάποιες νομικές ή άλλες συμβουλές. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ένα έντονο διάστημα για εσάς, όπου ο ένας προβληματι-
σμός διαδέχεται τον άλλο, με κάποια γεγονότα που δεν
μπορείτε να αλλάξετε λόγω των εξωγενών παραγόν-
των. Αυτό το Σαββατοκύριακο, καλό είναι να αποφύγετε
τους έντονους διαπληκτισμούς με πρόσωπα από το οικο-
γενειακό σας περιβάλλον.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς των πρώτων ημερών ξεκινά ένας νέος κύ-
κλος, σε προσωπικό επίπεδο, μια στιγμή που όλοι σας
θα βιώσετε ένα ευχάριστο γεγονός ή μια όμορφη στιγ-
μή. Για αυτό το διήμερο βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα,
ιδίως για τις επαφές σας με πρόσωπα του περιβάλλον-
τός σας, που θα σας απογοητεύσουν, λόγω της κακής
τους συμπεριφοράς. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Βρίσκεστε σε μια πλούσια αστρολογική περίοδο, με γεγο-
νότα που έχουν ξεκινήσει πολύ καιρό πριν και θα συνεχί-
σουν να σας προβληματίζουν, αν δεν καταλάβετε ότι όλα
ξεκινούν από τη δική σας καλή διαχείριση αυτών των κατα-
στάσεων. Προσοχή αυτές τις μέρες σε οικονομικές αλλά
και συναισθηματικές υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρε-
μότητα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ίσως θα πρέπει να έχετε την προσοχή σας στραμμένη σε κά-
θε κατάσταση που προσπαθεί να σας… αποκαθηλώσει. Η
προσωπική σας ζωή, η οικογένειά σας, καταστάσεις από το
παρελθόν και παράπονα που κρατάνε χρόνια, όλα αυτά εί-
ναι μέσα στο καθημερινό σας πρόγραμμα και καλείστε να τα
διαχειριστείτε, όσο γίνεται, με ηρεμία. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η εαρινή ισημερία σάς δημιουργεί μια καλή περίοδο
οικονομικών απολαβών και συναισθηματικής φροντί-
δας. Βέβαια, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι ακόμη τί-
ποτε δεν είναι οριστικό σε προσωπικό επίπεδο, ότι το
παρασκήνιο είναι έντονα ενεργό και καλά θα κάνετε να
μην είστε ευκολόπιστοι.
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Eπίσημα πλέον ήρθε η άνοιξη,
από τις 20/3, την ημέρα της
εαρινής ισημερίας, όπου ο
Ήλιος περνά στο ζώδιο του

Κριού. Ξεκινά το νέο αστρολογικό έτος,
το ταξίδι του Ήλιου από τα δώδεκα
ζώδια. Είναι η στιγμή που, για άλλους
περισσότερο και για άλλους λιγότερο,
υπάρχουν σκέψεις και τάσεις να
αφήσουμε πίσω κάποια πράγματα,
πρόσωπα και καταστάσεις, να
βγάλουμε μεταφορικά από πάνω μας
το «κουκούλι» που μας ετοίμαζε, για
το νέο δωδεκάμηνο ταξίδι. 



Ν
α με συμπαθάτε, αλλά έχω αρχίσει και
μπερδεύομαι λίγο. Όχι για τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία και όσα δεινά
έχει επιφέρει στον δοκιμαζόμενο λαό

της, αλλά για την πανδημία του κορονοϊού.
Μέχρι πρόσφατα, πάντως για όσο το φονικό

πέρασμα του ιού από την ανθρωπότητα και τη
χώρα μας εκτόπιζε από την ειδησιογραφία σχε-
δόν τα πάντα, η εικόνα ήταν απολύτως καθαρή. Το
ίδιο και ο τρόπος με τον οποίον οφείλει να αντι-
δράσει κάθε πολίτης που διαθέτει ελάχιστη έστω
ατομική και κοινωνική ευθύνη. Στην αρχή κάτσα-
με όλοι στο σπίτι μας. Μετά προσπαθήσαμε να
αρχίσουμε να βγαίνουμε αλλά μένοντας ασφα-
λείς. Στη συνέχεια εμβολιαστήκαμε. Και με τις
δύο δόσεις. Μετά εμβολιάσαμε τα παιδιά και τους
εφήβους μας. Και μετά κάναμε την τρίτη δόση.

Στο μεσοδιάστημα δώσαμε συλλογικά τη μάχη
για το κοινό καλό. Αντιπαρατεθήκαμε με fake θε-
ωρίες και ευφάνταστες συνωμοσιολογίες και δεν
επιτρέψαμε ούτε στον εαυτό μας να κάνει δεύτε-
ρη σκέψη. Διότι σε μια παγκόσμια πανδημία οι
μόνοι που δικαιούνται να εκφράζουν άποψη εί-
ναι οι ειδικοί.

Τώρα είναι η πρώτη φορά που η εικόνα δείχνει
να θολώνει. Σαν να οδηγείς μέρα με ομίχλη αυτο-
κίνητο με τζάμια που έχουν να καθαριστούν και-
ρό. Εξηγούμαι:
�Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε πρόσφα-

τη παρέμβασή του μέσω της εκπροσώπου του
προειδοποίησε ότι είμαστε μακριά από το τέ-
λος της πανδημίας. Για την ακρίβεια, είμαστε
στο μέσο της διαδρομής. 

� Στην εγχώρια σκηνή καταγράφεται μια ανη-
συχητική αντοχή (συχνά και αύξηση) των
ημερήσιων κρουσμάτων, ευτυχώς χωρίς να
συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των δια-
σωληνώσεων και των θανάτων. Ανάλογη εί-
ναι η εικόνα και στα περισσότερα ευρωπαϊκά
κράτη.

�H EE εκφράζει δημοσίως την εύλογη ανησυχία
της για έκτο κύμα της πανδημίας λόγω των
εκατομμυρίων εκριζωμένων πολιτών από την
Ουκρανία (χώρα με μικρά ποσοστά εμβολια-
σμού πριν από την έναρξη του πολέμου), οι
οποίοι μετακινούνται προς ασφαλέστερους
προορισμούς.

� Το ένα μετά το άλλο τα ευρωπαϊκά κράτη αί-
ρουν τα περιοριστικά μέτρα βασιζόμενα κυ-
ρίως σε δύο στοιχεία: ότι όσοι ήταν να εμβολια-
στούν σε γενικές γραμμές εμβολιάστηκαν και
ότι τώρα, με την ενεργειακή και πληθωριστική
κρίση να καλπάζει, είναι ζήτημα επιβίωσης η
στήριξη δυναμικών κλάδων όπως αυτός της
εστίασης, του τουρισμού κ.ά.

� Στον αντίποδα, στην Κίνα, η οποία, όχι τυχαία,
στη σκέψη όλου του πλανήτη έχει συνδυαστεί
με την έναρξη του εφιάλτη, 13 πόλεις στις οποί-
ες διαβιούν πάνω από 30 εκατομμύρια πολίτες,
επέστρεψαν βιαίως στην πνιγηρή απομόνωση
του lockdown. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα κυβερνητικά στελέχη

και επιστήμονες αφήνουν πλέον ορθάνοικτο να
αρχίσει η σταδιακή άρση περιοριστικών μέτρων
και στην Ελλάδα, η οποία ωστόσο, παρά την υπε-
ράνθρωπη προσπάθεια κυβέρνησης και ειδικών,

δεν κατόρθωσε να φτάσει άλλες χώρες-μέλη της
ΕΕ στα ποσοστά του εμβολιασμού.

Το τι θα αποφασιστεί μένει να φανεί. Ωστόσο,
ομολογουμένως ηχεί λίγο παράξενα η προοπτική
κατάργησης των δύο υποχρεωτικών (και δωρε-
άν) self tests για εκπαιδευτικούς και μαθητές,
όταν ο καθένας μας στον περίγυρό του γνωρίζει
όχι μία αλλά περισσότερες οικογένειες που νό-
σησαν αυτή την περίοδο από τα παιδιά τους, τα
οποία το μετέφεραν στο σπίτι από το σχολείο. Η
κλεψύδρα για τη σχολική χρονιά έχει αρχίσει να
αδειάζει. Μήπως να αφήσουμε τέτοιες σκέψεις
για τον Σεπτέμβριο, με το καλό; Διότι η δυνατότη-
τα δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δίνει
πραγματική εικόνα. Η επί πληρωμή ενδεχομένως
όχι.

Εξίσου κακόφωνα ακούγεται η σκέψη της κα-
τάργησης χρήσης του πιστοποιητικού εμβολια-
σμού, για τον συμβολισμό και την αξία του οποίου
δόθηκαν πραγματικές μάχες στα ιδεολογικά χα-
ρακώματα, όπως και αυτή της ελεύθερης πρό-
σβασης εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων σε
εξωτερικούς χώρους. Κατανοητή η ανάγκη στή-
ριξης του κλάδου. Ακόμη πιο εύλογη ωστόσο η
αγωνία που θα καταλάβει τους πάντες (της εστία-
σης περιλαμβανομένης) αν ο εφιάλτης επιστρέ-
ψει δριμύτερος. 

Συμπέρασμα. Όλα τα παραπάνω συνιστούν
απλές σκέψεις καθημερινών ανθρώπων. Οι απο-
φάσεις ανήκουν στους κυβερνώντες και τους
επιστήμονες. Οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν απο-
δείξει ότι εργάζονται ακούραστα και αδιάκοπα
για το κοινό καλό.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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(Παρα)μένουμε ασφαλείς 
με τον κορονοϊό; 

Ηχεί λίγο παράξενα 
η προοπτική
κατάργησης 
της χρήσης του
πιστοποιητικού
εμβολιασμού, για τον
συμβολισμό και την
αξία του οποίου
δόθηκαν πραγματικές
μάχες στα ιδεολογικά
χαρακώματα


