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Σ
ύννεφα αρχίζουν να μαζεύονται πάνω από
την «μπαρουταποθήκη της Ευρώπης», τη
βαλκανική γειτονιά μας, εξ αντανακλάσεως
όμως σε αυτήν τη φάση, όπως έχει δείξει

και η Ιστορία, οι Βαλκάνιοι δεν θέλουν και πολύ για να
δημιουργήσουν μια ακόμη εστία έντασης.

Στην «Political» είχαμε γράψει την προηγούμενη
εβδομάδα για την όξυνση της έντασης στην περιοχή
μας με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και
τις εκεί εχθροπραξίες, έτσι όπως αποτυπώθηκε στα
λεγόμενα Λαβρόφ περί μισθοφόρων που καταφθά-
νουν από τα Βαλκάνια στο Ντονμπάς. Η ρωσική δι-
πλωματία χρησιμοποιεί πλέον «ό,τι βρίσκει μπροστά
της», όμως η ουσία είναι ότι ενεργοποιήθηκε και το
ΝΑΤΟ ενισχύοντας τις δυνάμεις του, σύμφωνα με διά-
φορες πηγές, στα συμμαχικά κράτη της βαλκανικής.

Η αλήθεια είναι ότι τα Βαλκάνια πάντα ακροβατού-

σαν ανάμεσα στους δύο ψυχροπολεμικούς πόλους,
ενώ ακόμη και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης η Μόσχα προσπάθησε με νύχια και με δόντια
να διατηρήσει ερείσματα στην περιοχή. Αναμφίβολα,
ο μεγάλος σύμμαχος παραμένει η Σερβία, που μετά τα
όσα βίωσε τη δεκαετία του ’90 ακολούθησε μια περίο-
δο ανοιγμάτων προς τη Δύση. Σήμερα η Σερβία αποτε-
λεί τον άγνωστο «Χ» στην εξίσωση του πολέμου, αφού
οι Σέρβοι έχουν… προηγούμενα με το ΝΑΤΟ, την ώρα
που ο Πούτιν διατηρεί ακόμη και σήμερα υψηλότατα
ποσοστά δημοφιλίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αλεξάν-
ταρ Βούτσιτς υποστήριξε ότι οι Δυτικοί πιέζουν την
κυβέρνησή του να διακόψει τους δεσμούς με τη Ρω-
σία. Οι Σέρβοι βέβαια επισήμως επιθυμούν την ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο οι ισχυροί δεσμοί με
Ρωσία και Κίνα παραμένουν.

Σε αυτό το σκηνικό είδε το φως της δημοσιότητας

την περασμένη εβδομάδα η είδηση περί ενίσχυσης
των σερβικών δυνάμεων στη μεθόριο με το Κόσοβο.
Οι Κοσοβάροι διείδαν πίσω από την αλλαγή στάσης
του Βελιγραδίου -η φωτογραφία του Τραμπ με τον
Σέρβο Βούτσιτς και τον Κοσοβάρο Χότι να υπογρά-
φουν τη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας το 2020
είχε επισφραγίσει τη βελτίωση των σχέσεων- ρωσικό
δάκτυλο και εκφράζουν ανησυχίες για την εδαφική
ακεραιότητά τους, με τη σημερινή πρόεδρο Οσμάνι να
ζητά επειγόντως την ένταξη της χώρας της στο ΝΑΤΟ.

«Τη Ρωσία τη συμφέρει να έχει νέα πεδία μαχών
γιατί δεν θέλει να επιστρέψουμε στην ειρήνη», λέει
από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Κούρτι, ενώ ο
πρώην πρωθυπουργός Ραμούς Χαραντινάι ανέφερε
προκλητικά ότι «αν η Σερβία προκαλέσει το Κόσοβο,
ξέρει ότι θα βομβαρδιστεί από το ΝΑΤΟ όπως το
1999».
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Σ
το κρίσιμο από κάθε άποψη Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη και την
Παρασκευή στρέφει το ενδιαφέρον
της η Αθήνα, ενόσω οι συνεχιζόμε-

νες εχθροπραξίες στην Ουκρανία εκτινάσ-
σουν τις τιμές του φυσικού αερίου και του
ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόσωπα με βαθιά
γνώση των ενδοευρωπαϊκών διεργασιών κά-
νουν λόγο για πλούσιο παρασκήνιο με στόχο
αφενός να σχηματοποιηθεί και αφετέρου να
ενεργοποιηθεί μια αποτελεσματική ευρω-
παϊκή παρέμβαση στο μέτωπο της ενεργει-
ακής ακρίβειας. 

Τον τόνο έδωσαν στα τέλη της προηγούμε-
νης εβδομάδος οι τέσσερις πρωθυπουργοί
του ευρωπαϊκού Νότου, Μάριο Ντράγκι, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, Πέδρο Σάντσες και Αν-
τόνιο Κόστα, οι οποίοι εξέπεμψαν από τη Ρώ-
μη κατεπείγον μήνυμα για την εδώ και τώρα
παρέμβαση των Βρυξελλών, προτού το άνευ
προηγουμένου κύμα ακρίβειας διασαλεύσει
την κοινωνική συνοχή και καταλήξει στην
ενίσχυση ακραίων και δημαγωγικών δυνά-
μεων ανά την Ευρώπη, όπως έγινε την προ-
ηγούμενη δεκαετία. 

Πάντως, η αίσθηση που αποκομίζουν έμ-
πειροι κοινοτικοί παράγοντες είναι πως η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σοβαρά κάποιες
από τις προτάσεις που εμπεριέχονται στο
σχέδιο έξι σημείων του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού, όπως η αποσύνδεση της τιμής του ηλε-
κτρικού ρεύματος από την αντίστοιχη του φυ-

σικού αερίου, καθώς και η επιβολή πλαφόν
στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου διε-
θνώς, με τις σχετικές ανακοινώσεις να τοπο-
θετούνται έως τα τέλη της τρέχουσας εβδο-
μάδας. Εξάλλου, τα ίδια πρόσωπα επικεντρώ-
νουν το ενδιαφέρον τους στην ανάγκη υιοθέ-
τησης παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χα-

ρακτήρα, υπενθυμίζουν πως οι αντίστοιχες
διεργασίες για την απορρόφηση των οικονο-
μικών κραδασμών από την πανδημία διήρκε-
σαν κάποιους μήνες και τονίζουν με νόημα
πως υπάρχει και η εμβόλιμη Σύνοδος Κορυ-
φής της ΕΕ στα τέλη Μαΐου.

Εντός της ημέρας, ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει την
καθιερωμένη προπαρασκευαστικού χαρα-
κτήρα τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Σε
γεωπολιτικό επίπεδο, η κοινή Σύνοδος ΕΕ -
ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή του Αμερικανού

προέδρου Τζο Μπάιντεν αποτελεί απόδειξη
του αρραγούς μετώπου ανάμεσα στους δύο
πυλώνες του ευρωατλαντικού οικοδομήμα-
τος, καθώς Βρυξέλλες και Βορειοατλαντική
Συμμαχία αναμένεται να επαναβεβαιώσουν
την πλήρη εναντίωσή τους στον ρωσικό
αναθεωρητισμό. 

Οι ηγέτες της Δύσης αναμένεται, εξάλλου,
να συζητήσουν την πορεία υλοποίησης των
κυρώσεων κατά της Μόσχας, την ώρα που εί-
ναι πάντα πιθανή η σκλήρυνσή τους ανάλογα
και με την εξέλιξη των εχθροπραξιών στην
Ουκρανία. Ωστόσο, προοπτική όπως η επιβο-
λή εμπάργκο στο ρωσικά καύσιμα, καίτοι
υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και Ευρωπαίους
εταίρους μας, όπως οι χώρες της Βαλτικής,
δεν είναι καθόλου εύκολο να υιοθετηθεί σε
επίπεδο ΕΕ, καθώς κάτι τέτοιο θα εκτόξευε
έτι περαιτέρω τις ήδη δυσθεώρητες τιμές του
φυσικού αερίου στη Γηραιά Ήπειρο.
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Κρίσιμο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο την Πέμπτη 
και την Παρασκευή - Ποιες
πρωτοβουλίες εξετάζει 
η Κομισιόν

Τετάρτη στη Βουλή τα μέτρα 
για την ενέργεια
Αύριο, Τετάρτη, κατά πάσα πιθανότητα θα κατατεθούν και θα ψηφιστούν τα μέτρα
που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση, όπως είπε στους
δημοσιογράφους ο Χ. Σταϊκούρας, τα οποία θα ενσωματωθούν ως τροπολογία στο
νομοσχέδιο για τον νέο ΕΝΦΙΑ. «Δεν μπορεί να γίνει άλλη νέα  παρέμβαση στον
ΕΝΦΙΑ, όσα έχουμε πει προεκλογικά τα έχουμε κάνει», ξεκαθάρισε ο υπουργός,
επισημαίνοντας μάλιστα ότι τα «παράπονα» που δέχεται για τις νέες ρυθμίσεις
στο email του είναι από έχοντες και κατέχοντες, γιατί δεν καταργήθηκε ο συμ-
πληρωματικός φόρος. Την ίδια ώρα, στην αρμόδια επιτροπή αναπτύχθηκε προ-
βληματισμός από τους φορείς για διατάξεις του νομοσχεδίου. Για επιβαρύνσεις
αγνώστου ύψους, πχ, σε ακίνητα περιοχών όπου οι αντικειμενικές αξίες αυξή-
θηκαν σημαντικά, μίλησε η ΠΟΜΙΔΑ, ενώ παρατηρήσεις επί του συμπληρωματι-
κού ΕΝΦΙΑ έκανε το Οικονομικό Επιμελητήριο. Αντιδράσεις για το πρόγραμμα
προστασίας πρώτης κατοικίας υπήρξαν από την ΕΚΠΟΙΖΩ.

Στ. Παπαμιχαήλ 

ΠΟΥ: Εγκαίνια του νέου Κέντρου 
Παρουσία του πρωθυπουργού πραγματοποι-

ήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου
για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια
των Ασθενών που έχει ιδρύσει στην Αθήνα ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Στο πλαίσιο
λειτουργίας του κέντρου, θα υλοποιηθεί το νέο,
πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ποιότητα των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφή-
βους. Η παιδική ηλικία και η εφηβεία αποτελούν
κρίσιμα στάδια της ζωής για την ψυχική υγεία, κα-
θώς αυτή την περίοδο σημειώνεται ταχεία ανάπτυ-
ξη του ανθρώπου. Δυστυχώς, η ψυχική υγεία των

παιδιών και των νέων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια
του ΠΟΥ έχει υποστεί σημαντική πίεση τα τελευ-
ταία χρόνια. Αρχικά εξαιτίας της πανδημίας Covid-
19 και τώρα λόγω των εκατομμυρίων παιδιών που
πλήττονται από την ανθρωπιστική κρίση στην Ου-
κρανία. «Αυτή είναι η ευκαιρία να προετοιμαστού-
με για τη μελλοντική ανθεκτικότητα των συστημά-
των υγείας μας. Η μεγαλύτερη αρετή μας είναι η
υγεία μας. Και είμαι περήφανος που βλέπω ότι η
ποιότητα των υπηρεσιών υγείας τοποθετείται στο
επίκεντρο της ατζέντας μας», δήλωσε ο υπουργός
Υγείας Θάνος Πλεύρης.                                                    Σ. ΣΤ. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Στα σκαριά 
ευρωπαϊκές 
παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας
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Μετά τον ΛΑΟΣ και τη ΝΔ ο Γιώργος Κύρ-
τσος αναζητά την επόμενη πολιτική του
στέγη μετά τη διαγραφή του από τη «γαλά-
ζια» παράταξη. Οι προσωπικές σχέσεις που
ανέπτυξε με τον Νίκο Ανδρουλάκη στις
Βρυξέλλες κατά την κοινή τους παρουσία
στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν γνωστές ακόμη
και την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής
της ΝΔ. Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ φαίνεται να
εμπιστεύεται τις απόψεις του Γιώργου
Κύρτσου όσον αφορά τα ζητήματα της οι-
κονομίας. Οι δύο άντρες συνομιλούσαν αρ-
κετά όταν έπαιρναν το αεροπλάνο της επι-
στροφής για την Αθήνα, ενώ πρόσφατα εί-
χαν συναντηθεί σε γνωστό στέκι του Κολω-
νακίου.

Ωστόσο, τελευταία ο ανεξάρτητος ευρω-
βουλευτής δείχνει να παρακολουθεί από
κοντά και τις κομματικές δραστηριότητες

του ΚΙΝΑΛ. «Μιλώντας στην ΚΕ του ΚΙΝΑΛ
ο Ν. Ανδρουλάκης έθεσε σαν στόχο “να
αναγεννηθεί η δημοκρατική παράταξη, να
συμβολίζει την ευρωπαϊκή σοσιαλδημο-
κρατία”. Επενδύει στην Κεντροαριστερά
και σε ευρωπαϊκές επιλογές και μεθόδους.
Σημαντικό πολιτικό στοίχημα», ανάρτησε
στο Twitter ο Γιώργος Κύρτσος.

Κλειστά χαρτιά
Νωρίτερα είχε αναφερθεί και στα νέα

πρόσωπα που ανακοίνωσε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, τα οποία αναλαμβάνουν κομ-
βικές θέσεις. «Καλές και ενδιαφέρουσες οι
επιλογές Ν. Ανδρουλάκη για ζητήματα
στρατηγικής και οικονομίας. Νίκος Χριστο-
δουλάκης και Ηλίας Κικίλιας έχουν εμπει-
ρία, γνώσεις και άποψη. Έρχονται μεγάλες
δοκιμασίες και τα κόμματα έχουν υποχρέ-

ωση να ενισχύσουν με τον καλύτερο τρόπο
το δυναμικό τους». Στη Χαριλάου Τρικούπη
κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για τον
Γιώργο Κύρτσο, δείχνοντας με αυτό τον
τρόπο πως το φλερτ επί του παρόντος δεν
είναι αμφίδρομο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης
δείχνει να μη βιάζεται και μετράει τις αντι-
δράσεις που θα υπάρξουν με μια ενδεχό-
μενη ένταξη του Γιώργου Κύρτσου στο ΚΙ-
ΝΑΛ. Η περίπτωση να είναι εκ νέου υποψή-
φιος ευρωβουλευτής με τη «σημαία» άλ-
λου κόμματος συγκεντρώνει από ελάχιστες
έως μηδαμινές πιθανότητες. Από την άλλη,
φαντάζει πιο εφικτό το σενάριο να ενταχθεί
στο οικονομικό επιτελείο του προέδρου
του ΚΙΝΑΛ, καθώς στον συγκεκριμένο το-
μέα υπάρχει έλλειμμα, ενώ μια τέτοια κίνη-
ση θα προκαλούσε λιγότερους κραδα-
σμούς στο εσωτερικό του κόμματος.

Τ
ο... γκελ που θα κάνουν στην κοινή
γνώμη τα μέτρα στήριξης που ανα-
κοίνωσε το οικονομικό επιτελείο για
να αναχαιτίσουν το ράλι της ανόδου

των καυσίμων και της αύξησης στα προϊόντα
αναμένει το Μαξίμου. Κυβερνητικά στελέχη
εκτιμούν ότι μια ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρχει
στις μετρήσεις του Μαΐου, αν και ήδη βρί-
σκονται σε εξέλιξη οι κυλιόμενες μετρήσεις
που αποτυπώνουν το κλίμα που υπάρχει στην
αγορά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Οι ίδιες πηγές θεωρούν πως οι πολίτες στις
αρχές Απριλίου θα αρχίσουν να βλέπουν την
εφαρμογή των πρωτοβουλιών που πήρε η κυ-
βέρνηση με την οριζόντια αύξηση της επιδό-
τησης στους λογαριασμούς του ρεύματος, την
επιταγή ακρίβειας των 200 ευρώ για τα ευά-
λωτα νοικοκυριά και τις παρεμβάσεις στα
καύσιμα.

Παράλληλα όμως θα δουν τις μειώσεις στον
ΕΝΦΙΑ, ενώ την 1η Μαΐου θα ανακοινωθεί η
νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία,
όπως έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός,

θα είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Πρόκειται για
κινήσεις που εκτιμούν στο Μαξίμου πως θα
αλλάξουν το αρνητικό κλίμα που επικρατεί
στην κοινωνία μετά τις συνεχείς ανατιμήσεις.
Επίσης, στο Μαξίμου ελπίζουν πως θα έχει
τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και θα
υποχωρεί σταδιακά η ενεργειακή κρίση.

Κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν τα
μέτρα στήριξης ως μια δύσκολη άσκηση ισορ-
ροπίας ανάμεσα στην αντιμετώπιση της ακρί-
βειας και την τήρηση των δημοσιονομικών
στόχων. «Σε κάθε περίπτωση, όπως μπορεί να
παρατηρήσει κανείς, η Ελλάδα αναλογικά με
τον πληθυσμό της αλλά και τις δυνατότητες
της οικονομίας της έχει πάρει πάρα πολύ ση-
μαντικά μέτρα σε κόστος σε σχέση και με άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες για τον μετριασμό των

επιπτώσεων της ακρίβειας», δήλωσε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. 

Προβάδισμα παρά τις κρίσεις
Στο Μαξίμου σημειώνουν ότι οι πολίτες αν-

τιλαμβάνονται την υπεύθυνη στάση που ακο-
λουθεί η κυβέρνηση κάθε φορά που καλείται
να αντιμετωπίσει μια κρίση, γεγονός που απο-
τυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις. Η ΝΔ εξακο-
λουθεί να προηγείται με διαφορά ασφαλείας
από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και κλήθηκε να διαχειρι-
στεί την εισβολή στον Έβρο και τις τουρκικές
προκλήσεις, την πανδημία που δεν έχει ακό-
μη τελειώσει και τώρα την ενεργειακή κρίση.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να
αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί της κεντροδε-
ξιάς παράταξης με σημαντικές επιρροές στον

χώρο του παραδοσιακού Κέντρου, δημιουρ-
γώντας σοβαρά προβλήματα στον Νίκο Αν-
δρουλάκη, ο οποίος προσπαθεί να επαναπα-
τρίσει ψηφοφόρους που στήριξαν τις προ-
ηγούμενες εκλογές τη ΝΔ. 

Έντονο πολιτικό φλερτ του Κύρτσου με το Κίνημα Αλλαγής

Στο Μαξίμου περιμένουν να
αποτυπωθούν στην κοινωνία
οι θετικές πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης, όπως η μείωση
στον ΕΝΦΙΑ και η αύξηση
στον κατώτατο μισθό

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Τα γκάλοπ Μαΐου
«κλειδώνουν»
τον χρόνο 
των εκλογών
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Το διπλό «στοίχημα» του ΚΙΝΑΛ

«Αυτοοργάνωση»
και «ψηφιακό κόμμα» 
οι βασικές προτεραιότητες 
του Νίκου Ανδρουλάκη 
στον δρόμο για τις εκλογές 

Η Κουμουνδούρου εκτιμά πως η φθορά της κυβέρνησης
έχει προχωρήσει πια σε τέτοιο βαθμό, που και οι πρό-
ωρες εκλογές είναι αναπόφευκτες αλλά και η
εκλογική της ήττα. «Η κλεψύδρα είναι αναποδο-
γυρισμένη και ο χρόνος της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη τελειώνει», λένε πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, οι οποίες τονίζουν πως η αξιωματική αντι-
πολίτευση είναι έτοιμη να κυβερνήσει. 

Αναφορικά με τον εκλογικό νόμο, ο οποίος
βρίσκεται σε πρώτο πλάνο αυτό το διάστημα, στον
ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα
προχωρήσει στην αλλαγή του, διότι κάτι τέτοιο θα ευνοού-

σε τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, μιας και όπως
υποστηρίζουν αυτή θα είναι το πρώτο κόμμα στην

επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Υπενθυμίζεται
πως, μετά τις εκλογές με την απλή αναλογι-
κή, οι επόμενες κάλπες θα στηθούν με τον
εκλογικό νόμο που ψηφίστηκε το 2020, βά-
σει του οποίου απαιτείται ένα ποσοστό κον-
τά στο 37,5% με 38% για να κερδίσει το πρώ-

το κόμμα πάνω από 151 έδρες. Αν και οι μέχρι
τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η Νέα Δη-

μοκρατία διατηρεί ένα ευδιάκριτο προβάδισμα,
ωστόσο δεν φαίνεται να κατακτά τις απαιτούμενες έδρες

για αυτοδυναμία.  Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, συνε-
χίζει τις περιοδείες και τις συναντήσεις του με φορείς και
παράγοντες της αγοράς και της οικονομίας, μιας και η δεύ-
τερη είναι η βαριά πληττόμενη από την πολιτική της κυβέρ-
νησης.

Χθες, Δευτέρα, συναντήθηκε με εκπροσώπους της
Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙ-
ΚΕΝ), καθώς και με εκπροσώπους συνδέσμων βιομηχα-
νιών. Η ΕΒΙΚΕΝ εκπροσωπεί τις ελληνικές βιομηχανίες για
τις οποίες η ενέργεια αποτελεί σημαντικό ποσοστό του κό-
στους παραγωγής και κατά συνέπεια βασικό παράγοντα
ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Πεπεισμένος για τη νίκη και έτοιμος να (ξανα)κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας

Τ
ον οδικό χάρτη για την πορεία του
κόμματος μέχρι τις εθνικές
εκλογές, όποτε και αν αυτές προ-
κηρυχθούν, παρουσίασε ο Νίκος

Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης της ΚΕ. 

«Ενδιάμεσος σταθμός» η διεξαγωγή του
Συνεδρίου που κλείδωσε για το τριήμερο
20-22 Μαΐου. Θα προηγηθούν στις 8 Μαΐου
οι εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών
οργανώσεων και των αντιπροσώπων στο
συνέδριο. «Το δικό μας υπόδειγμα είναι μια
απάντηση στην αρχηγική λειτουργία της
Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Γειτονιά
γειτονιά συγκροτούμε από σήμερα το κίνη-
μά μας. Η μάχη δεν θα γίνει στα τηλεπαρά-
θυρα αλλά στην καρδιά της κοινωνίας», εί-
πε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Το μεγάλο στοίχημα που θέλει να κερδί-
σει είναι η αυτοοργάνωση του κόμματος,
από την οποία προσδοκά ότι θα επέλθει η
«αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλ-
λαγής επαναφέροντας τον διάλογο για τα
πολιτικά προτάγματα της Σοσιαλδημοκρα-
τίας». Ύστερα από 48 χρόνια δίνεται και
πάλι το σύνθημα για αυτοοργάνωση.

Λόγο στην κοινωνία
Πολύτιμη αρωγή σε αυτή την προσπά-

θεια αναμένεται να δώσει το ψηφιακό κόμ-
μα. «Θα ανήκει σε όλους τους πολίτες και
τα μέλη. Δίνει ρόλο και λόγο στην κοινωνία.
Η φωνή όλων των πολιτών και των αποδή-
μων ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού
επιπέδου ή γεωγραφικής τοποθεσίας, μέ-

σω του Διαδικτύου θα ακούγεται στη Βου-
λή, στις πόλεις και στους χώρους δράσης
που έχει παρουσία το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλ-
λαγής και θα υποστηρίξει στην πράξη την
αυτοοργάνωση του κόμματος», λένε χαρα-
κτηριστικά οι άνθρωποι που έχουν αναλά-
βει να τρέξουν το φιλόδοξο εγχείρημα. 

Με αυτό το ψηφιακό εργαλείο, το ΠΑΣΟΚ
φιλοδοξεί να εφαρμόσει, όπως λένε, πρα-
κτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης χω-
ρίς αποκλεισμούς.

Συγκεκριμένα προβλέπεται: 
• Ανοιχτός διάλογος για όλους τους πολίτες

Ανοιχτές on line φυσικές και υβριδικές
εκδηλώσεις. Θα προγραμματίζονται πολι-
τικά εργαστήρια ανοιχτά σε όλους τους πο-
λίτες. Θα δίνεται η δυνατότητα διοργάνω-
σης της δικής τους εκδήλωσης.
• Εγγραφή μελών και ψηφιακές οργανώσεις

Κέντρο υποστήριξης μελών και φίλων
του Κινήματος / ανάπτυξη ψηφιακών δε-
ξιοτήτων. Θα είναι το ψηφιακό «ΚΕΠ» του
κόμματος.

«Βασίζεται σε τεχνολογίες που είναι
ανοιχτές και προσβάσιμες. Βασίζεται σε

μια λογική όπου κινητοποιείται το δημι-
ουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας
μας. Βασίζεται στη λογική ότι ανταποκρι-
νόμαστε στο συλλογικό αίτημα της κοινω-
νίας για διαφάνεια, λογοδοσία και συμμε-
τοχικότητα. 

Και όλη αυτή η πορεία τόσο της αυτοορ-
γάνωσης όσο και η πορεία σε ένα σύγχρο-
νο, ψηφιακό, ανοιχτό κόμμα ασφαλώς δη-
μιουργεί και εμπειρίες διακυβέρνησης, ότι
έτσι θα “τρέχουμε” τη χώρα, όπως το κόμμα
και το κίνημα», υποστηρίζει ο επικεφαλής
αυτής της προσπάθειας Γιώργος Καραμα-
νώλης.

Κατάρτιση ψηφοδελτίων
Το άλλο μεγάλο στοίχημα είναι η έγκαιρη

και στοχευμένη κατάρτιση των ψηφοδελ-
τίων. «Ευθύνη μας είναι τα ψηφοδέλτιά μας
να περιλαμβάνουν τους καλύτερους», είπε
ενώπιον των μελών της ΚΕ ο επικεφαλής
της επιτροπής ψηφοδελτίων του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Βαγγέλης Αργύρης. Εξει-
δικεύοντας τα κριτήρια επιλογής ανέφερε
μεταξύ άλλων: 

•  η κατά 50% τουλάχιστον ανανέωση των
προσώπων των προηγούμενων ψηφοδελ-
τίων και η κατά 30% τουλάχιστον συμμετο-
χή των νέων κάτω των 40 ετών
•  η διεύρυνση των επιλογών με κριτήρια
μορφωτικά ηλικιακά, γεωγραφικά, κοινω-
νικά κ.λπ.
•  η αναζήτηση υποψηφιοτήτων και εκτός
των μελών και φίλων του κόμματος, ώστε
να δοθεί η δυνατότητα αντιπροσώπευσης
σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας
•  η εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων,
κριτηρίων και μεθοδολογίας, ώστε να δια-
σφαλιστεί η ευρύτητα, η διαφάνεια και η
αξιοκρατία των επιλογών.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



Η
ταν να μην αρχίσει να ξηλώνε-
ται το πουλόβερ της Εταιρείας
Ακινήτων Δημοσίου. Οι καταγ-
γελίες σε βάρος της διοίκησης

Βλαστού στην ΕΤΑΔ πέφτουν βροχή μετά
την έναρξη του διαχειριστικού ελέγχου
στην εταιρεία και τις παρενέργειες από
την απομάκρυνση του πρώην προέδρου
Αντώνη Μπέζα, κυρίως από πλευράς δη-
μοτικών αρχών.

Τελευταίο... κρούσμα, ο Δήμος Χαϊδαρί-
ου, στον οποίο η ΕΤΑΔ προκαλεί προβλή-
ματα με την παραχώρηση και αξιοποίηση
σημαντικών κοινόχρηστων χώρων στην
πόλη. Πληροφορίες της «Political» ανα-
φέρουν ότι η εταιρεία συγχέει δύο διαφο-
ρετικά θέματα ως προς την αξιοποίηση
εκτάσεων στην περιοχή του Χαϊδαρί-
ου, μη επιτρέποντας τη λύση ούτε στη
μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Ο
λόγος αρχικά γίνεται για τον προ-
βλήτα 4 των Ναυπηγείων Σκαρα-
μαγκά, μια έκταση 200 στρεμμάτων
που διεκδικεί δικαστικά πλέον ο Δή-
μος Χαΐδαρίου ώστε να εξαιρεθεί από
τον επενδυτικό σχεδιασμό που εκπονή-
θηκε στην περιοχή των ναυπηγείων. Ο Δή-
μος Χαϊδαρίου εκτιμά ότι η πώληση του
προβλήτα δεν είναι νόμιμη, καθώς αυτός
αποτελεί ζώνη παραλίας και αιγιαλού και
πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περί-
πτωση ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του
και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
αυτόν. Μάλιστα, με δύο εξώδικα μέχρι τώ-
ρα είχε γνωστοποιήσει στην ΕΤΑΔ τις θέ-
σεις του. 

Η απόφαση του ΣτΕ
Η ιστορία του προβλήτα 4 έφθασε δικα-

στικά στο ΣτΕ και εκεί η Επιτροπή Αναστο-
λών του Συμβουλίου της Επικρατείας
αποφάσισε να μην υπογραφεί η σύμβαση
για την πώληση του ακινήτου της ΕΤΑΔ
ΑΕ, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Προβλή-
τας 4 στην εταιρεία ιδιοκτησίας του κ.
Προκοπίου, η οποία αναδείχθηκε πλει-
οδότρια στους διαγωνισμούς για την πώ-
ληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Η Επιτροπή του ΣτΕ έκανε με τον τρόπο
αυτό δεκτή την αίτηση του Δήμου Χαϊδα-
ρίου να ανασταλεί η εκτέλεση του διαγω-
νισμού πώλησης του ακινήτου ιδιοκτη-
σίας της ΕΤΑΔ, μέχρις ότου ληφθεί οριστι-
κή απόφαση από το ΣτΕ επί της ουσίας της
αίτησης ακύρωσης του δήμου για τον δια-
γωνισμό. Ο Δήμος Χαΐδαρίου σχεδιάζει
στον συγκεκριμένο χώρο αξιοποίηση για
κοινωφελείς δράσεις των δημοτών με θέ-
ατρο - πράσινο - γήπεδο και ίσως έναν συ-
ναυλιακό χώρο δίπλα στη θάλασσα, που
θα απέδιδε στους δημότες την έκταση και
θα την αναβάθμιζε ουσιαστικά.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανα-

φέρουν επίσης ότι ο πραγματογνώμονας
που ανέλαβε να γνωμοδοτήσει για το θέμα
του προβλήτα είχε εισηγηθεί να εξαιρεθεί
το κομμάτι αυτό από τον γενικότερο επεν-
δυτικό σχεδιασμό. Πηγές της περιοχής
του Χαϊδαρίου ανέφεραν στην «Political»
ότι μια άλλη σημαντική πτυχή της υπόθε-
σης είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Βλα-
στός διαχειρίζεται τα θέματα αυτά και δεν
απαντά καν ούτε στα τηλέφωνα για την
απαραίτητη επικοινωνία και την επίλυση
του προβλήματος, μέσω συμφωνίας πα-
ραχώρησης, για παράδειγμα, στον δήμο
μιας άλλης έκτασης που δεν θα παρεμπό-
διζε ούτε την ολοκλήρωση της επένδυσης
του κ. Προκοπίου αλλά ούτε θα «σκόντα-
φτε» στη Δικαιοσύνη. 

«Ρεβάνς» από την ΕΤΑΔ
Το θέμα της αξιοποίησης του προβλή-

τα όμως δεν είναι το μόνο που απασχο-

λεί το Χαϊδάρι, καθώς και σε μια άλλη
έκταση, όπου φιλοξενούνταν η επιτυχη-
μένη εκδήλωση Γιορτή του κρασιού, η
διοίκηση της ΕΤΑΔ έχει φροντίσει να βά-
λει φρένο στον σχεδιασμό της δημοτι-
κής αρχής της περιοχής για τον χώρο
αυτόν. Πρόκειται για μια έκταση 42.800
τμ που οριοθετείται μεταξύ της Ιστορι-
κής Μονής Δαφνίου, του Διομήδειου
Κήπου και της Ιεράς Οδού.

Η έκταση της Γιορτής, που ανήκε στον
ΕΟΤ και τώρα στην ΕΤΑΔ, παραχωρήθηκε
στον Δήμο Χαϊδαρίου το 1997 για 20 χρό-
νια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δήμος
Χαϊδαρίου ζητά την εκ νέου παραχώρηση
του χώρου και έχει ήδη καταβάλει στην
ΕΤΑΔ τα χρήματα που ζητήθηκαν, καθώς
και το πλάνο αξιοποίησης του χώρου. Οι
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοί-
κηση Βλαστού φαίνεται να συνδέει χωρίς
κανέναν λόγο δύο άσχετα θέματα, την

ανοικτή δικαστική διαμάχη για τον προ-
βλήτα 4 που έχει με τον Δήμο Χαϊδαρίου
με τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνι-
σμού που θέλει να κάνει ο Δήμος Χαϊδαρί-
ου για την αξιοποίηση του χώρου της
Γιορτής.  Με τη γενικότερη απαξιωτική
στάση του λοιπόν ο κ. Βλαστός βάζει στον
πάγο τα σχέδια αξιοποίησης και αυτής της
περιοχής και συνεχίζει να δείχνει την
πλάτη του με έναν στυγνό τεχνοκρατικό
τρόπο σε όποιους επιχειρούν ακόμη και
να επικοινωνήσουν μαζί του για το θέμα.
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Η διοίκηση Βλαστού
εκδικείται τη δημοτική αρχή
μπλοκάροντας τη Γιορτή 
του κρασιού 

Αντίποινα στον Δήμο
Χαϊδαρίου για τα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ
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Το Ντουμπάι και η Σαουδική Αραβία
έχουν γίνει εσχάτως δεύτερο σπίτι για τους

Έλληνες υπουργούς. Μαθαίνω ότι στο Ντουμ-
πάι βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Παναγιώτης Πικραμμένος, όπου θα απευθύ-

νει χαιρετισμό, εκπροσωπώντας τελευ-
ταία στιγμή τον πρωθυπουργό, στην

έκθεση EXPO 2020… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...
Ιδιαίτερη παρέα κάνουν το τελευταίο
διάστημα ο σύμβουλος εξωτερικής πολι-
τικής του ΚΙΝΑΛ και του προέδρου Νίκου
Ανδρουλάκη Σωτήρης Σέρμπος με τον
βουλευτή του κόμματος στη Ροδόπη Ιλ-
χάν Αχμέτ. Οι δυο τους γνωρίζονται πολ-
λά χρόνια, επειδή ο κ. Σέρμπος είναι κα-
θηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο. Θέμα συζήτησης,
τι άλλο; Ο αναβαθμισμένος ρόλος της
Τουρκίας το τελευταίο διάστημα… 

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Δεν καίγεται για
Α’ Αθήνας ο Αβραμόπουλος 

Από καλή πηγή έχω μάθει ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος
δεν πετάει και τη σκούφια του να είναι στο ψηφοδέλτιο της Α’
Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, θα ήθε-
λε διακαώς το υπουργείο Εξωτερικών. Παρα-
τηρούν κάποιοι ότι το τελευταίο διάστημα
υπερασπίστηκε δημοσίως τις διπλωματικές
επιλογές Μητσοτάκη για την Ουκρανία. Και
αυτό είναι ένα σήμα… Αλλά ατύχησε καθώς,
όπως βλέπετε, αυτή την περίοδο οι σχέσεις
Δένδια - Μαξίμου είναι σε πολύ καλό επίπεδο… 

Ενημέρωση Οικονόμου για
την δημόσια τηλεόραση

Εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι ο ανταποκριτής της
ΕΡΤ στη Ρωσία Αχιλλέας Πατσούκας μετέδιδε τα ρε-
πορτάζ του από τη Μόσχα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερώτηση
της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Α. Γκαρά, τονίζοντας ότι από
πλευράς δημόσιας τηλεόρασης δεν υπήρξε οποιαδήπο-
τε πρόθεση παραπλάνησης του κοινού. Σε συνέχεια των
διευκρινίσεων που έδωσε και η διοίκηση της δημόσιας
τηλεόρασης, ο κ. Οικονόμου υποστήριξε ότι ο δημοσιο-
γράφος έκανε χρήση της αναρρωτικής του άδειας από
τον περασμένο Ιανουάριο και πως αυτό δεν το απέκρυ-
ψε ποτέ η ΕΡΤ. Σημείωσε ακόμη ότι η ΕΡΤ ανταποκρινό-
μενη στον ρόλο της ήταν από τα ελάχι-
στα μέσα ενημέρωσης που ήταν
παρούσα στην εμπόλεμη περιο-
χή και πριν από τη ρωσική ει-
σβολή και πως σήμερα οκτώ
δημοσιογράφοι έχουν σταλεί
στις εμπόλεμες περιοχές με τα
απαραίτητα συνεργεία.

Για εξαπάτηση εκ μέρους της ΕΡΤ
έκανε λόγο η Α. Γκαρά, σημειώνοντας ότι ακόμη και αν
στον τηλεοπτικό αέρα έγινε λάθος με το να υποστηρίζε-
ται ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ήταν στη Μό-
σχα, ο ίδιος έπρεπε να το διορθώσει. Ζήτησε, δε, την
ανάληψη πολιτικών ευθυνών και την παραίτηση της δι-
οίκησης που συγκάλυπτε το πρόβλημα.

Μετά τις δημοσκοπήσεις,
πιάσανε την ΕΡΤ… 

Φαντάζει σαν ανέκδοτο αλλά ναι, στην Κουμουνδούρου σκέ-
φτονται πολύ σοβαρά να διατυπώσουν αίτημα για σύσταση εξε-
ταστικής επιτροπής για «άλωση της ΕΡΤ από την κυβέρνηση, για
παχυλούς μισθούς και παράνομες προσλήψεις»… Ναι, πολύ κα-
λά ακούσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει για την ΕΡΤ… Ο ΣΥΡΙΖΑ… 

Μου λένε ότι κυβερνητικός πα-
ράγοντας γιόρτασε τα γενέθλιά

του την προηγούμενη εβδομάδα σε
γνωστό ξενυχτάδικο του Κολωνακίου
πέριξ της πλατείας με τον σύντροφό του
και παρέα άλλων δύο κυβερνητικών… 

Ενώνει ο Πούτιν…
Ακούγεται έντονα ότι κα-

θηγητής Οικονομικής Γεω-
γραφίας και Γεωπολιτικής
Θεωρίας του ΕΚΠΑ έχει συ-
ζητήσει με τον Κυριάκο Βε-
λόπουλο το ενδεχόμενο να
τοποθετηθεί στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας… Τους ενώνει ο
έρωτας για τον Πούτιν… 

Σε ανοιχτή γραμμή με τον Νίκο Παπανδρέου 
Μου λένε ότι ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται σε ανοι-

χτή γραμμή με τον Νίκο Παπανδρέου, αδερφό του ΓΑΠ. Οι σχέσεις των δύο αν-
δρών ήταν πολύ καλές και πριν από τις εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες ο

Νίκος είχε σχεδόν παρακαλέσει τον αδερφό του να μην κατέ-
βει… Ο Νίκος έχει διακαή πόθο να μπει στην Ευρωβουλή

και αυτό θα γίνει μόνο εάν γίνουν εθνικές εκλογές και
έτσι αναγκαστεί να παραιτηθεί ο Ν. Ανδρουλάκης από την
Ευρωβουλή. Επειδή οι εκλογές για Ευρωβουλή είναι το

2024 και σίγουρα θα έχουν προηγηθεί οι εθνικές, είναι σί-
γουρο ότι θα γίνει ευρωβουλευτής. 

Μέσα στις τόσες σκοτούρες του ο υπουργός Οικονομικών
πονοκεφαλιάζει για το αν η αγαπημένη του τοπική
ομάδα, η Λαμία, αυτή της εκλογικής του περιφέ-
ρειας και του τόπου καταγωγής του, θα καταφέρει
να εξασφαλίσει την παραμονή της στη Super Le-
ague. Σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς
συντάκτες δεν έκρυψε την αγωνία του ακόμη και
για το ενδεχόμενο η αγαπημένη του Λαμία να χρει-

αστεί να πάει σε αγώνες μπαράζ είτε με τον Λεβαδειακό είτε
με τη Βέροια. «Είναι δύσκολα τα πράγματα», παρα-

δέχθηκε ο ΥΠΟΙΚ, ο οποίος σημείωσε ότι μετά την
πρόκριση της Λαμίας στα ημιτελικά του Κυπέλ-
λου Ελλάδας η ομάδα ξεφούσκωσε, μετρώντας
επτά συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Για

την ιστορία, ο Χ. Σταϊκούρας εκτός Φθιώτιδας εί-
ναι οπαδός της ΑΕΚ.

ΠΟΝΟΚEΦΑΛΟΣ ΣΤΑΪΚΟYΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜIΑ… 

Ε
πίθεση φιλίας έχει ξεκινήσει ο βουλευτής του
Νότιου Τομέα της ΝΔ Χάρης Θεοχάρης στους
καραμανλικούς της περιφέρειας. Είναι ενδει-
κτικό ότι ήταν ο πρώτος που έδωσε δημόσια

συγχαρητήρια στον δήμαρχο Γλυφάδας Δημήτρη Παπα-
νικολάου, όταν αυτός αποφάσισε τη μείωση των δημοτι-
κών τελών κατά 20% για όλους τους Γλυφαδιώτες. 

Τώρα, πόσο θα καταφέρει να πάρει τη στήριξή
τους, είναι ένα ερωτηματικό, από τη στιγμή που
προέρχεται από την εκσυγχρονιστική Κεντροαρι-
στερά-Ποτάμι που είχε πάντα αλλεργία στον Κ. Κα-
ραμανλή και αντιστρόφως. Άλλωστε, ο Παπανικο-
λάου έχει ήδη σχηματίσει τις συμμαχίες του με τον
Νίκο Δένδια κυρίως, οπότε καλύτερα να μην ελπί-
ζει και πολλά ο Χάρης… 

Μπάσιμο Χάρη Θεοχάρη στους
καραμανλικούς της παραλιακής



Έχει καταντήσει γραφική η εμμονή ορισμένων
αυτοαποκαλούμενων θεματοφυλάκων της πα-
ράταξης να πουσάρουν τον Μαργαρίτη Σχοινά
ως εν αναμονή οικουμενικό πρωθυπουργό. Ο δε
αντιπρόεδρος της Κομισιόν έχει πάρει φόρα και
μιλάει επί παντός επιστητού. Συνεντεύξεις, δη-
λώσεις, ταξίδια στην ελληνική επαρχία. Για να
ξέρετε πάντως, ο Μητσοτάκης έχει πλήρη εικό-
να τού τι συμβαίνει. Και με τους Σχοινάδες και
με κάτι άλλους επίδοξους δελφίνους που το παί-
ζουν σε διπλό ταμπλό. Οπότε καλό θα ήταν κά-
ποιοι να γυρίσουν πλευρό να μην πιαστούν.

ΤΤο ΠΑΣΟΚ θα έχει 
δικό του... ΚΕΠ

Το κόμμα θα αποκτήσει Κέντρο Υποστήριξης
Μελών και Φίλων του Κινήματος/Ανάπτυξης
Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Θα είναι, λένε, το ψη-
φιακό... ΚΕΠ του κόμματος. Θα προγραμματί-
ζονται πολιτικά εργαστήρια ανοιχτά σε όλους
τους πολίτες και θα δίνεται η δυνατότητα
διοργάνωσης προσωπικών εκδηλώσεων. Τα
μέλη θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από δυ-
νατότητες άμεσης επικοινωνίας και συνδια-
μόρφωσης θέσεων. Θα μπορούν να δημιουρ-
γούνται δίκτυα με στελέχη με τα ίδια ενδιαφέ-
ροντα σε όλη την Ελλάδα. Κάτι σαν το TikTok
δηλαδή.

Επειδή στη δημοσιογραφία αυτά που μένουν
τελικά δεν είναι τα σχόλια αλλά το ρεπορτάζ
και επειδή από σχόλια έχουμε μπουχτίσει,
οφείλω να καταθέσω ότι
από πουθενά δεν
προκύπτει ότι
ο Βαγγέλης
Β ε ν ι ζ έ -
λος και η
Ά ν ν α
Διαμαν-
τ ο π ο ύ -
λου ζή-
τησαν από
τον πρό-
εδρο του ΚΙ-
ΝΑΛ να είναι σε
εκλόγιμες θέσεις στο
Επικρατείας. Ούτε βεβαίως ετέθη κάποιο θέ-
μα να κατέβουν για σταυρό στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης ο «Μπένι» και στην Α’ Αθήνας η Άννα.
Για την ακρίβεια, ούτε είχαν ούτε έχουν κά-
νει κάποια σχετική συζήτηση με το ΚΙΝΑΛ.
Τα υπόλοιπα που γράφονται είναι ταινίες επι-
στημονικής φαντασίας...

Ο εκδότης, 
ο επιχειρηματίας
και το «κασέρι»

Γ
νωστός εκδότης εδώ και έναν χρόνο εί-
χε αναλάβει «εργολαβικά» να χτυπάει
σε καθημερινή βάση γνωστό επιχειρη-

ματία και να του χρεώνει σκάνδαλα και υπόγει-
ες διαδρομές με τον ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα άλλα
όμορφα. Μέχρις εδώ τίποτα το περίεργο. Αίφ-
νης όμως πριν από λίγες μέρες ο ίδιος εκδότης
είχε αποθεωτικό δισέλιδο για τον ίδιο επιχει-
ρηματία. Τι μεσολάβησε άραγε; Α, τίποτα
σπουδαίο. Ο καλός εκδότης απλώς κάλεσε τον
επιχειρηματία σε ραντεβού και του είπε ότι τον
ξεσκονίζουν οι ελεγκτικές αρχές για κάποιες
προσωπικές του υποθέσεις. Μάλιστα, ο «εφη-
μεριδάς» τού είπε ότι θα τον βοηθήσει να ξεμ-
περδέψει από αυτή την υπόθεση. Ο επιχειρη-
ματίας «τσίμπησε». Έπεσε στη φάκα, έφαγε το
τυράκι και μετά καταλαβαίνετε τι έγινε. Έγινε
το τυρί, «κασέρι», και επήλθε η αποθέωση. Αυ-
τές είναι δουλειές.

Διαβάζω ότι σε εφαρμογή της
απόφασης του Τριμελούς Εφε-
τείου Κακουργημάτων αποδε-
σμεύτηκαν οι λογαριασμοί του

πρώην «στρατηγού» Θεόδωρου
Τσουκάτου, ο οποίος έχει αθωωθεί.

Ένας εξ αυτών των λογαριασμών είχε και το επίμα-
χο ποσό του 1 εκατ. ευρώ που είχε δεσμευτεί από
τις ελληνικές Αρχές το 2009. Βέβαια, αυτά τα χρή-
ματα ήταν στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ, αφού η Δικαιο-
σύνη απεφάνθη ότι ο Τσουκάτος είχε ρόλο διαμε-
σολαβητή, δεν τα έβαλε στην τσέπη του δηλαδή. 
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Καμία επαφή Βενιζέλου
και Διαμαντοπούλου 
με ΚΙΝΑΛ

Περί συμβούλων…
Για να ξέρετε: Εκτός από τους προέδρους που

φεύγουν, υπάρχουν και οι σύμβουλοι που μένουν
μέχρι να φύγουν. Να, εγώ ρώτησα για έναν συγ-
κεκριμένο σύμβουλο δημόσιου οργανισμού αν
χαίρει της εμπιστοσύνης, όπως λέμε στην καθο-
μιλουμένη. «Αδιάφορος», μου είπαν, «δεν ασχο-
λούμαστε καν».

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Ο «οικουμενικός»
πρωθυπουργός



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Περί ναυάρχου Αποστολάκη...

T
ο τι ακούω για τον ναύαρχο Αποστολάκη δεν περιγράφεται. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον
έχει... προσεγγίσει για να τον κατεβάσει υποψήφιο στο Ρέθυμνο ή θα τον κατε-
βάσει για περιφερειάρχη Κρήτης. Μπάστα λίγο, ρε αδέρφια. Καταρχάς ο Ευάγ-

γελος μιλάει μόνο με τον Τσίπρα. Δεύτερον, στο Ρέθυμνο ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει μόνο μία
έδρα και αυτή την έχει ο Ανδρέας Ξανθός. Λέτε να «κρεμάσει» τον Ξανθό ο Τσίπρας; Τον
Ξανθό που τον έχει σώσει από τις γκάφες του Πολάκη; Το αποκλείω, θα ξεσηκωθεί ο μι-
σός ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στο τρίτο. Θα πάει ο παρ’ ολίγον υπουργός της Νέας Δημοκρα-
τίας και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ναύαρχος Αποστολάκης, για περιφερειάρχης; Από δή-
μαρχος... κλητήρας δηλαδή; Ξεχάστε το. Η μόνη θέση που παίζει για τον Ευάγγελο είναι
το Επικρατείας.

Ο Άδωνις παίρνει πάνω του 
και τα ναυπηγεία της Ελευσίνας
Στα δύσκολα πάντα φωνάζουμε τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ειδικά όταν άλλοι
συνάδελφοί του υπουργοί κάνουν το... παπί. Έτσι λοιπόν γίνεται και με την
εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, όπου το παιχνίδι θα το πάρει πάνω του ο
υπουργός Ανάπτυξης. Η εντολή του πρωθυπουργού, σύμφωνα με όσα διέρρευσαν,
είναι να αναλάβει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης τον
συντονισμό της τελικής διαμόρφωσης του σχεδίου εξυγίανσης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας. Ο υπουργός συναντήθηκε και με τους συνδικαλιστές και, όπως
φαίνεται, η εξυγίανση θα πάρει τουλάχιστον κάνα εξάμηνο.
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Ο Ανδρουλάκης
θέλει 
τον Κικίλια του...
Όχι τον Βασίλη Κικίλια αλλά τον Ηλία, τον
πρώην πρόεδρο του ΟΑΕΔ. Ο οικονομολό-
γος Ηλίας Κικίλιας, ο οποίος το 2013 είχε
εκδιωχθεί με άκομψο τρόπο από τη συγ-
κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου (υπουρ-
γός Εργασίας ήταν ο Γιάννης Βρούτσης τό-
τε) από τον ΟΑΕΔ, αναλαμβάνει καθήκον-
τα συμβούλου της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής
για θέματα οικονομικής πολιτικής. Οι δε-
ξιοί τότε τον κατηγορούσαν ότι έκανε
προσλήψεις δικών του ανθρώπων και ο
ίδιος έλεγε ότι δεν υπέκυπτε σε κομματι-
κές προσλήψεις «γαλάζιων» στα προ-
γράμματα του ΟΑΕΔ. Πιάσ’ τ’ αυγό και
κούρευ’ το. Τώρα πάει ΠΑΣΟΚ ο κ. Κικί-
λιας, αν και έχω την αίσθηση ότι στη συγ-
κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου η παρα-
μονή του ήταν πρόταση του Φώτη Κουβέ-
λη. Τον είχε χρεωθεί ο μπαρμπα-Φώτης.

Ποιο στέλεχος
του γραφείου Τύ-

που του Μαξίμου
αποχωρεί; Μην πάει

ο νου σας στο κακό. Ρώτησα και
έμαθα. Δεν υπήρξε κάποιο
πρόβλημα. Η λήξη της συνερ-
γασίας είναι βελούδινη. Ο κα-
λός συνάδελφος έκρινε ότι
έκανε τον κύκλο του και επέλε-
ξε να απεμπλακεί από το γρα-
φείο Τύπου. Κάθε καλό εύχομαι
για την πορεία του.

Τζίφος το κόμμα 
εκ των δεξιών 
της... Δεξιάς
Για να ξέρετε. Θυμάστε που σας είχα
γράψει για το κόμμα της 25ης Μαρτί-
ου; Ε, τζίφος. Δεν το βλέπω να γίνεται.
Εκεί στα δεξιά της Δεξιάς ανέκαθεν
υπήρχε πρόβλημα στα συγκολλητικά
στοιχεία. Και άλλες φορές προσπάθη-
σαν στο παρελθόν και έμειναν με τον
ενθουσιασμό…

Ο Στεφανής για περιφερειάρχης;
Η είδηση είναι παλιά, μετράει κάνα χρόνο τώρα,

αλλά έχει αρχίσει να ξαναζεσταίνεται. «Ο Στε-
φανής πάει για περιφερειάρχης Βορείου Αι-
γαίου» ή, τουλάχιστον, ο άνθρωπος ενδια-
φέρεται για κάτι τέτοιο. Άρχισε πάλι να ξα-
ναφουντώνει το σενάριο μετά τον διορισμό
του στη θέση του ως συμβούλου της κυ-
βέρνησης επί θεμάτων ακριτικών περιο-
χών και Αγίου Όρους. Βλέπετε, η θέση δεν
υπήρχε, φτιάχτηκε για τον Αλκιβιάδη. Από
την άλλη, ο Μουτζούρης δεν έχει και τις καλύτε-
ρες σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία μετά το «αντάρ-
τικο» που έκανε με το Μεταναστευτικό.
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Ε
ίναι και «στήριγμα» της κοινωνίας, σε έναν
κόσμο που αλλάζει. Αρκεί να είναι ισχυροί και
οι δήμοι. Αυτός ήταν ο τίτλος της έκτακτης συ-

νάντησης των δημάρχων, που πραγματοποιήθηκε
από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, γνωστή
και ως ΚΕΔΕ.

Στη λαίλαπα των πολλαπλών κρίσεων που έπλη-
ξαν και συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα μας όπως
τα τρία μνημόνια, η πανδημία και ο πόλεμος, οι πολί-
τες ψάχνουν στήριγμα και οι δήμοι αποδείχθηκαν το
«αποκούμπι» τους, το ασφαλές λιμάνι. Μπορεί,
όμως, μια Αυτοδιοίκηση, με κουτσουρεμένη χρημα-
τοδότηση και αποδυναμωμένη από ανθρώπινο δυ-
ναμικό, να αποτελέσει στήριγμα; Σίγουρα «κουτσό»
στήριγμα!

Μπορούν οι δήμοι, ο πιο κοντινός για τον πολίτη
φορέας διοίκησης, να παίξουν ρόλο στη διαμόρφω-
ση της γενικότερης ποιότητας ζωής των πολιτών και
στη διαχείριση της κοινής καθημερινότητάς τους;
Στα χαρτιά μπορεί, όχι όμως στην πραγματική ζωή!

Είναι αλήθεια ότι για να υπηρετήσεις την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, με τα σημερινά της οικονομικά, γρα-

φειοκρατικά και οργανωτικά προβλήματα, χρειάζε-
ται η «καύσιμη ύλη» να είναι ο έρωτας, σύμφωνα με
δήλωση γνωστού δημάρχου. Έστω και χωρίς αντα-
πόκριση!

Γιατί οι απαιτήσεις των πολιτών είναι πολλές και οι
δυνατότητες χρηματοδότησης των δήμων ελάχι-
στες. Με πέντε ψωμιά και δυο ψάρια, δεν μπορεί να
ταΐσουν πέντε χιλιάδες ανθρώπους που πεινάνε, ού-
τε να αναστηλώσουν στα πόδια τους ολόκληρες οι-
κογένειες που πάσχουν από οικονομική παραλυσία.
Εκτός και αν το κεντρικό κράτος πιστεύει ότι μπο-
ρούν να «χορτάσουν» με τις υποσχέσεις με τις οποί-
ες «προικίζουν» τους δήμους.

Η κοινωνία βιώνει σήμερα μια εικόνα, μέσα στην
οποία τα πάντα δείχνουν να γκρεμίζονται. Και οι δή-
μοι οφείλουν να στέκονται δίπλα στον πολίτη τη δύ-
σκολη ώρα. Να βιώνουν οι ίδιοι την κοινωνική κα-
θημερινότητα στους δρόμους και στις γειτονιές, με
δράσεις ουσιαστικές και πρακτικά ωφέλιμες.

Αρκεί και το κεντρικό κράτος να σταθεί αρωγός,
δείχνοντας εμπιστοσύνη και επιδιώκοντας σχέσεις
συνεργασίας με τους έχοντες την ευθύνη της διοί-

κησης των δήμων και της εγγύτητας με τους πολίτες.
Οι δήμοι και ιδιαίτερα οι δήμαρχοι, ακόμη και οι

«βλαχοδήμαρχοι», όπως τους είχε αποκαλέσει
πρώην πρωθυπουργός, χρειάζονται αναγνώριση
του έργου τους και στήριξη, τα οποία από δεδομένα
είναι ζητούμενα τις περισσότερες φορές. Μικροί και
μεγάλοι δήμοι, νησιωτικοί, ορεινοί αλλά και αστικοί,
έχουν πολλά προβλήματα σε έναν κόσμο που αλλά-
ζει, ενώ ο επανασχεδιασμός της Αυτοδιοίκησης που
είναι αναγκαίος, γίνεται μόνο στα κείμενα των ομι-
λητών στα συνέδρια. Φτάνει πια!

Οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να ξε-
χνούν ότι οι δήμοι είναι «μεταφορείς» των μηνυμά-
των και επιδιώξεων της κάθε κυβέρνησης προς τους
πολίτες. Την επόμενη φορά που θα κατατίθεται ένα
νομοσχέδιο που αφορά την καθημερινότητα των πο-
λιτών, η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει συμμετοχικό
ρόλο κατά την ετοιμασία του και όχι εκ των υστέρων
μόνο για μια απλή ενημέρωση.

Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι παρίας, αλλά ο βασικός
πυρήνας της δημόσιας διοίκησης!

Μην την πυροβολείτε!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Η
ουκρανική κρίση έχει δημιουργήσει ση-
μαντικές επιπτώσεις που επηρεάζουν την
παγκόσμια κοινωνία και οικονομία. Έτσι

και η ελληνική κοινωνία και οικονομία θα δεχθούν
σοβαρές επιπτώσεις που επακόλουθα θα επηρεά-
σουν και την αγορά ακινήτων. Στην αγορά ακινήτων
έχει πέσει μια μεγάλη βόμβα. Η ραγδαία και σταθε-
ρή πλέον συγκριτική αύξηση του κόστους ενέργει-
ας και ηλεκτρισμού. Κατ’ αρχάς η υψηλή χονδρική
τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πλέον σε δε-
καπλάσιο επίπεδο από το 2021, γεγονός που άμεσα
επηρεάζει επίσης και τη χονδρική τιμή του ηλε-
κτρικού ρεύματος, που το φυσικό αέριο συμμετέ-
χει κατά 50-60% στην Ελλάδα. Οι λογαριασμοί του
ηλεκτρικού ρεύματος, άρα και της θέρμανσης, ζε-
στού νερού ή ψύξης, έχουν ανέβει για όλα τα ακί-
νητα, είτε κατοικίες είτε ακίνητα επαγγελματικής
χρήσης, ειδικά παραγωγής. Επίσης η μεγάλη αύξη-
ση του πετρελαίου και της αμόλυβδης βενζίνης
έχει οδηγήσει στη σημαντική αύξηση του κόστους
μεταφοράς, άρα και των τιμών υλικών κ.λπ. 

Η βόμβα έχει προκαλέσει αβεβαιότητα και άμε-
σες κοστοβόρες επιπτώσεις, που επηρεάζουν ση-
μαντικά την αγορά ακινήτων, όπως ενδεικτικά:

1.Την άνοδο του κόστους κατασκευής και ανα-
καίνισης. Το κόστος κατασκευής, με τη ραγδαία
άνοδο των βασικών υλικών, θα «μπετονάρει», κατ’
ελάχιστον, στα 1.500€/τμ χωρίς φόρους. Για πολύ
μεγάλο διάστημα, τα κόστη ανακαίνισης και για τα
έργα δημόσιων υποδομών επίσης θα αυξηθούν ση-
μαντικά, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι δαπάνες
των δημόσιων και δημοτικών προϋπολογισμών.
Άλλωστε, η άνοδος του κόστους παραγωγής, σε

όλο το φάσμα της οικονομίας, οδηγεί σε αύξηση
και των οικοδομικών υλικών σε όλο το φάσμα κα-
τασκευής και υποδομών.

2. Την άνοδο του κόστους λειτουργίας υποδομών
και ακινήτων. Το κόστος λειτουργίας των ακινήτων
θα αυξηθεί περαιτέρω, σχεδόν διπλάσιο από το
2021, σε ενδεχομένως μη βιώσιμο επίπεδο για
πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με δεδομένο
ότι το κόστος στέγης, κατοικίας και επαγγελματι-
κών χώρων είναι ήδη υψηλό, για το διαθέσιμο ει-
σόδημα πολλών, και δεν αναμένεται να αποκλιμα-
κωθεί άμεσα λόγω έλλειψης προσφοράς, τότε η
βόμβα θα πιέσει ανυπόφορα τους ήδη επιβαρυμέ-
νους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προ-
ϋπολογισμούς. 

Μάλιστα, σε ακραίο επίπεδο, νοικοκυριά και
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά εάν
έχουν μεγάλες, ενεργοβόρες υποδομές και μηχα-
νήματα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης και
κάλυψης των δαπανών λειτουργίας στις κύριες κα-
τοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Μην ξεχνά-
με, η Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά
δαπανών του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικο-
κυριών, σε στέγη και λειτουργία ακινήτων. Η ενερ-
γειακή φτώχεια θεριεύει και ένα μεγάλο ποσοστό
των νοικοκυριών ή των μισθωτών είναι σε δεινή
θέση και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα ελάχι-
στα κόστη λειτουργίας ακινήτων τους. Επιπρόσθε-
τα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η αύξηση του
κόστους λειτουργίας περικόπτει την ομαλή κερδο-
φόρα δραστηριότητα και τη δυνατότητα προσλήψε-
ων προσωπικού ή αύξηση μισθών. Ταυτόχρονα η
ισχυρή αύξηση του ρεύματος, θέρμανσης και ενέρ-

γειας εκτοξεύει τα κόστη και πάγια έξοδα, άρα πε-
ρικόπτει το πολύτιμο πραγματικό εισόδημα και τις
δυνατότητες κατανάλωσης και επενδύσεων των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 

Είναι μια βόμβα μεγάλης διάρκειας και βάθους
επιρροής. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει προλη-
πτικά να λάβει περισσότερα μέτρα για την κοινω-
νία, οικονομία και την κομβική αγορά ακινήτων,
ώστε να περιορίσει το τσουνάμι επιρροής της ου-
κρανικής κρίσης. Απαιτείται μια πολυεπίπεδη πο-
λιτική στήριξης από τον πρωτογενή, την παραγω-
γή μέχρι τον τριτογενή και οικιστικό τομέα. Το θέ-
μα του ηλεκτρισμού είναι πρωτεύον και απαιτεί
και αντισυμβατικές πολιτικές, εκτός των θετικών
επιδοτήσεων που ανακοινώθηκαν. 

Η κοινή ευρωπαϊκή λύση και τα σχετικά κονδύ-
λια είναι σημαντικά, οι έλεγχοι στη διαμόρφωση
των τιμών απαραίτητοι και η μείωση των φόρων
στην ενέργεια μια άμεση ελάφρυνση, αλλά δεν
φτάνουν. Απαιτούνται στοχευμένες δράσεις
εφαρμόσιμης πολιτικής όπως, για παράδειγμα,
επιτέλους, να αναπτυχθεί μαζικά, με ουσιαστικά
επενδυτικά κίνητρα, η αγορά φωτοβολταϊκών τύ-
που net metering (συμψηφισμού), σε οικιακά και
επαγγελματικά ακίνητα ειδικά παραγωγής. 

Έτσι οι οικιακοί και επαγγελματικοί καταναλω-
τές θα γίνουν παραγωγοί ενέργειας και το βαρύ
κόστος λειτουργίας τους θα περιοριστεί αφήνον-
τας διαθέσιμο εισόδημα για επιβίωση, κατανάλω-
ση και επενδύσεις. Γιατί οι δύσκολες εποχές αβε-
βαιότητας απαιτούν ολοκληρωμένες υπερβατικές
δράσεις με βέβαιο μετρήσιμο αποτέλεσμα. 

Η μεγάλη βόμβα στα ακίνητα μέσω Ουκρανίας 

Η Αυτοδιοίκηση είναι «έρωτας»!

του 
Μάνου Κρανίδη

Πολιτικός
Μηχανικός ΕΜΠ,
MSc, CEO «KRAMA
PROPERTY»,
γραμματέας
Ενημέρωσης
ΠΟΜΙΔΑ, δημοτικός
σύμβουλος
Χαλανδρίου,
επικεφαλής
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023,
www.kramaproperty.com
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Χ
αιρετίζοντας τις μεσολαβητικές
προσπάθειες του Ισραήλ, ο Ου-
κρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι πρότεινε την Ιερουσα-

λήμ ως κατάλληλο τόπο για απευθείας συ-
νομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προει-
δοποιώντας ότι, αν δεν υπάρξει λύση στις
διαπραγματεύσεις, «πάμε για Γ’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο».

Σε μήνυμά του προς τους Ουκρανούς
πολίτες μετά την ομιλία του στην ισραηλι-
νή Βουλή μέσω βιντεοδιάσκεψης, ο Ζε-
λένσκι είπε ότι «το σωστό μέρος» για τις
συνομιλίες «είναι η Ιερουσαλήμ», ενώ λί-
γες ώρες νωρίτερα το BBC μετέδιδε ότι ο
Πούτιν φέρεται να συμφώνησε σε μια κατ’
ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό πρό-
εδρο, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε πάν-
τως από τη Μόσχα.

Το σενάριο ανατροπής
Το Κρεμλίνο κλιμάκωσε τη σύγκρουση με

τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι οι διμερείς
διπλωματικές σχέσεις «είναι στα όρια της
διακοπής», μετά τις δηλώσεις του Τζο
Μπάιντεν, ο οποίος χαρακτήρισε τον Πούτιν
«εγκληματία πολέμου». Η Ουκρανία έκανε
χθες το πρώτο άνοιγμα και προς τη Λαϊκή
Κίνα, ζητώντας από το Πεκίνο να συμβάλει
για την «εύρεση πολιτικής λύσης» που θα
βάλει τέλος στην αιματοχυσία.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Υπηρεσία
Πληροφοριών της Ουκρανίας παρουσίασε

ένα σενάριο ανατροπής του Βλαντίμιρ
Πούτιν από τις ρωσικές ελίτ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ουκρα-
νικού υπουργείου Άμυνας, στη Ρωσία έχει
αρχίσει να αναπτύσσεται μια ομάδα ισχυ-
ρών προσωπικοτήτων, προερχόμενων από
την επιχειρηματική και πολιτική ελίτ της
χώρας, η οποία έχει στόχο να καθαιρέσει
τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατό» και να
ανακτήσει τους οικονομικούς δεσμούς με
τη Δύση, οι οποίοι καταστράφηκαν λόγω
των εξοντωτικών κυρώσεων.

Κατά το σενάριο αυτό, η ρωσική ελίτ
έχει ήδη βρει τον διάδοχο του Πούτιν στο
πρόσωπο του διευθυντή της FSB (διαδό-
χου της KGB) Αλεξάντερ Μπορτνίκοβ, ο
οποίος φέρεται να έχει πέσει στη δυσμέ-
νεια του Ρώσου προέδρου εξαιτίας λαν-
θασμένων εκτιμήσεων για τον πόλεμο
στην Ουκρανία.

Όσο για τους τρόπους που θα πέσει ο
Πούτιν από την εξουσία, δεν μπορούν να
αποκλειστούν, σύμφωνα με την ουκρανική
υπηρεσία, κάποιο «ατύχημα», μια «ξαφνική
ασθένεια» ή μια «δηλητηρίαση». 

Κίεβο όπως Στάλινγκραντ
Βομβαρδισμός σε εμπορικό κέντρο

του Κιέβου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχι-
στον οκτώ ανθρώπους χθες, καθώς οι
ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυ-
ροκόπημα στην πρωτεύουσα, όπου

ισχύει νέα απαγόρευση κυκλοφορίας
μέχρι αύριο το πρωί. Σύμφωνα με τους
«New York Times», αν η σύγκρουση
φτάσει στους δρόμους του Κιέβου, «θα
πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική
μάχη των τελευταίων 80 ετών, αντί-
στοιχη του Στάλινγκραντ και του Βερο-
λίνου».

Δραματικές είναι οι συνθήκες για
τους 400.000 αμάχους που παραμέ-
νουν εγκλωβισμένοι χωρίς νερό, τρό-
φιμα και θέρμανση στη μαρτυρική Μα-
ριούπολη, η οποία εξακολουθεί να
βρίσκεται υπό ρωσική πολιορκία επί
ημέρες.

Η πόλη, που έχει ισοπεδωθεί σε με-
γάλο βαθμό, αποτελεί για τη Μόσχα
κομβικό σημείο της επιχείρησης για
τον έλεγχο της Αζοφικής Θάλασσας. Οι
Ρώσοι βομβάρδισαν κατοικημένες πε-
ριοχές έξω από την Οδησσό, το μεγάλο
λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο, ενώ εξαι-
ρετικά τοξική αμμωνία διέρρευσε το
πρωί όταν χτυπήθηκε εργοστάσιο χη-
μικών στην πόλη Σούμι, στη Βορειοα-
νατολική Ουκρανία.

Η Μόσχα δεν επιβεβαιώνει 
τη συμφωνία για συνάντηση
των δύο πλευρών

Δεν θα πάει 
ο Μπάιντεν 
στην Ουκρανία
Τέλος στα σενάρια ότι ο Τζο
Μπάιντεν θα επισκεφθεί την Ου-
κρανία κατά τη διάρκεια του ταξι-
διού του στην Ευρώπη αυτή την
εβδομάδα έβαλε η προεδρία των
ΗΠΑ. «Το ταξίδι θα είναι επικεν-
τρωμένο στη συνέχιση της προ-
σπάθειάς μας ο κόσμος να συ-
σπειρωθεί υπέρ του ουκρανικού
λαού και εναντίον της εισβολής
του (σ.σ. Ρώσου προέδρου Βλαν-
τίμιρ) Πούτιν στην Ουκρανία»,
πάντως «δεν σχεδιάζεται επίσκε-
ψη στην Ουκρανία», ανακοίνωσε
ο Λευκός Οίκος. 
Ο Μπάιντεν θα συμμετάσχει την
Πέμπτη σε ειδικές συνόδους
του NATO, της ΕΕ και της G7
στις Βρυξέλλες. Την Παρα-
σκευή θα βρίσκεται στη Βαρ-
σοβία για συνομιλίες με τον
Πολωνό ομόλογό του Αντρέι
Ντούντα.

Ζελένσκι καλεί Πούτιν
για συνομιλίες στο Ισραήλ
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Γ
ροθιά στο στομάχι αποτελούν οι
εικόνες που έρχονται από το
κέντρο της Λβιβ. Εκατόν εννέα
άδεια παιδικά καροτσάκια που

συμβολίζουν τις 109 αθώες παιδικές ψυ-
χές που χάθηκαν από το ξεκίνημα της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στις 26 ημέρες που μαίνεται ο πόλεμος,
χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους
από τα «τυφλά» χτυπήματα των ρωσικών
δυνάμεων, ανάμεσά τους και δεκάδες
παιδιά. Η Κατρίνα Μπουλίνεσκα, μια νεα-
ρή μητέρα με το 11 μηνών κοριτσάκι της,
που έφυγε από το Κίεβο αναζητώντας
ασφάλεια στη Λβιβ, κοντοστάθηκε μπρο-
στά στα άδεια καρότσια και ξέσπασε σε
λυγμούς. «Τα παιδιά είναι η ελπίδα, το
μέλλον αυτής της χώρας. Σκοτώνουν
αθώα παιδιά με τις επιθέσεις τους», λέει
στην «Political» χωρίς να μπορεί να συγ-
κρατήσει τα δάκρυά της. «Φύγαμε κυνη-
γημένοι από το Κίεβο, γιατί βομβάρδιζαν
συνεχώς τη γειτονιά μας. Με τον σύζυγό
μου, τους γονείς μου και το παιδί περάσα-

με από πολλές δυσκολίες για να φτάσου-
με εδώ. Δεν αντέχω να βλέπω το παιδί μου
να κινδυνεύει». 

Ανησυχία
Η Κατρίνα, όπως και εκατοντάδες χι-

λιάδες ακόμη Ουκρανοί, ήρθε στη Λβιβ
αναζητώντας καταφύγιο από την κατα-
στροφική μανία των ρωσικών δυνάμεων.
Λόγω του στρατιωτικού νόμου, ο σύζυ-
γός της δεν μπορεί να βγει από τη χώρα
και έτσι παραμένουν στη Λβιβ, η οποία
απέχει μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνο-
ρα με την Πολωνία, ελπίζοντας ότι ο πό-
λεμος δεν θα τους βρει εδώ. Οι επιθέ-
σεις, όμως, ακόμη και στο δυτικότερο
τμήμα της χώρας πυκνώνουν και προκα-
λούν ανησυχία σε όσους έχουν καταφύ-
γει στην περιοχή. 

«Σήμερα ξυπνήσαμε από τον ήχο των
εκρήξεων. Φύγαμε από το Χάρκοβο γιατί
φοβόμασταν για τη ζωή μας, αλλά τώρα
ανησυχούμε για το τι μπορεί να συμβεί
στη Λβιβ», λέει ο Βίκτορ, ένας νεαρός
Ουκρανός που γλίτωσε από την κόλαση
του Χαρκόβου. «Προσπαθώ να επικοινω-
νήσω με τους φίλους μου, αλλά δεν μπο-
ρώ εδώ και πολλές ημέρες, ελπίζω να εί-
ναι καλά. Το σπίτι ξέρω ότι στέκεται ακό-
μα, αλλά η γειτονιά μου έχει βομβαρδι-
στεί», μας είπε. 

Ο φόβος του πολέμου έχει αρχίσει να
σκεπάζει και τη Λβιβ. Λίγο μετά τις έξι το
πρωί της Δευτέρας ακούσαμε και πάλι τις
σειρήνες του πολέμου. 

Ήταν η τέταρτη φορά από τα μεσάνυχτα
που ενεργοποιούνταν η αεράμυνα της πό-
λης και η Στρατιωτική Διοίκηση καλούσε
τον κόσμο να τρέξει στα καταφύγια. Τις τε-
λευταίες ημέρες, απανωτά πυραυλικά
χτυπήματα έχουν πλήξει περιοχές κοντά
στη Λβιβ. Τρεις ισχυρές εκρήξεις συγκλό-
νισαν την πόλη το πρωί της Παρασκευής
και πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε από
την πλευρά του αεροδρομίου. Τουλάχι-
στον τρεις ρωσικοί πύραυλοι τύπου Κρουζ
έπληξαν τις εγκαταστάσεις του αεροδρο-
μίου και συγκεκριμένα ένα κέντρο συντή-
ρησης αεροσκαφών. 

Πάλι σειρήνες
Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας

άνθρωπος ενώ δεν υπήρξαν θύματα, κα-
θώς το εργοστάσιο είχε αναστείλει τη λει-
τουργία του για λόγους ασφαλείας. Οι
εκτιμήσεις των ουκρανικών Αρχών ανα-
φέρουν ότι οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν
από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας,
ενδεχομένως από κάποιο από τα πλοία
του ρωσικού στόλου που συμμετέχουν
στον αποκλεισμό της Οδησσού. Το Σάββα-
το, υπερηχητικοί πύραυλοι της Ρωσίας

χτύπησαν αποθήκη οπλισμού στην πόλη
Ιβάνο Φρανγκίβσκ, περίπου 120 χιλιόμε-
τρα νοτιοανατολικά της Λβιβ, ενώ το βρά-
δυ της Κυριακής μια ακόμη επίθεση ση-
μειώθηκε στην πόλη Ρίβνε. 

Είχε προηγηθεί η καταστροφή της
στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Γιαβο-
ρίβ, στα δυτικά της Λβιβ, η οποία είχε ως
αποτέλεσμα τουλάχιστον 35 άνθρωποι να
χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυ-
ματιστούν. Η επίθεση είχε προκαλέσει την
έντονη αντίδραση της Δύσης, καθώς ση-
μειώθηκε λίγα χιλιόμετρα από το έδαφος
της Πολωνίας, χώρας-μέλους της ΕΕ και
του ΝΑΤΟ, όμως η επιμονή της Μόσχας,
που εξακολουθεί να στοχεύει την περιο-
χή, δείχνει ότι το φάντασμα του πολέμου
πλανάται πλέον πάνω και από την έως τώ-
ρα ασφαλέστερη πόλη της Ουκρανίας.

Στην πόλη που έγινε
καταφύγιο για χιλιάδες
αμάχους, καθώς απέχει μόλις
70 χλμ. από την Πολωνία, 
οι βόμβες ακούγονται, πλέον, 
όλο και πιο κοντά

stavros.ion@gmail.com

Του απεσταλμένου μας
Σταύρου Ιωαννίδη

Ο τρόμος φωλιάζει στη Λβιβ
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Η
διασφάλιση της ελληνικής κοινό-
τητας στη Μαριούπολη και στα
χωριά που βρίσκονται στην ευρύ-
τερη περιοχή αποτελεί απόλυτη

προτεραιότητα της Αθήνας, ξεκαθάρισε ο
Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
συνεδρίασε στη σκιά της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία.

Με τον πιο έντονο τρόπο, ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών έθεσε το ζήτημα της
εμπλοκής Τσετσένων μαχητών που έχουν
λάβει οδηγίες από τις ρωσικές δυνάμεις να
εκκαθαρίσουν τις γραμμές άμυνας του ου-
κρανικού στρατού που μάχεται ακόμη στη
Μαριούπολη. «Στη Μαριούπολη αυτήν τη
στιγμή μάχονται Τσετσένοι μαχητές. Τσετσε-
νικός στρατός έχει έρθει από τη ρωσική
πλευρά και η πόλη καταστρέφεται ολοσχε-
ρώς», τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός
Εξωτερικών επισήμανε ακόμα ότι «η ελληνι-
κή κυβέρνηση έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον, εξαιτίας της παρουσίας της ελληνικής
κοινότητας εκεί και θα κάνουμε ό,τι μπορού-
με για να διασφαλίσουμε το μέλλον αυτής
της κοινότητας».

Η δέσμευση της ελληνικής πλευράς έρχε-
ται λίγες ώρες μετά τη λήξη του ρωσικού τε-
λεσίγραφου για παράδοση της Μαριούπολης
και κατάθεση των όπλων. Η Αθήνα δεν κρύ-
βει την ανησυχία της για όσα συμβαίνουν
στην κοιτίδα της ελληνικής ομογένειας,
αφού οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις
έχουν προκαλέσει εκατόμβη θυμάτων ανά-
μεσα στον άμαχο πληθυσμό και έχουν σβή-
σει από τον χάρτη ολόκληρες γειτονιές.
«Έχω πρόθεση να θέσω το θέμα της Μαριού-
πολης, το θέμα της ελληνικής κοινότητας στη
Μαριούπολη και τη συνολική καταστροφή
της πόλης από τα ρωσικά στρατεύματα», είπε
ο κ. Δένδιας. Την ακριβή εικόνα για την κατά-
σταση που επικρατεί στη βομβαρδισμένη
Μαριούπολη θα μεταφέρει στον Νίκο Δένδια
ο γενικός πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης
που επέστρεψε από την «κόλαση» την Κυ-
ριακή και σήμερα θα συναντηθεί με τον
υπουργό Εξωτερικών.

Με το βλέμμα στα Βαλκάνια
Το ενδεχόμενο γενικότερης ανάφλεξης

στα Βαλκάνια ως απόρροια της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία προκαλεί έντονο
προβληματισμό στην Αθήνα. Ο Νίκος Δέν-
διας παρέθεσε πρόγευμα εργασίας στον
ομόλογό του από τη Βόρεια Μακεδονία,
Μπουγιάρ Οσμάνι, στο οποίο συμμετείχαν ο

Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Ζοζέπ Μπορέλ και ο Ευρωπαίος επίτρο-
πος, αρμόδιος για τη διεύρυνση, Όλιβερ
Βαρχέι. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
«η Ελλάδα ενισχύει τη διεθνή παρουσία της
μέσω πρωτοβουλιών για τα Δυτικά Βαλκά-
νια» και «συνεχίζει τις προσπάθειες που κα-
ταβάλλει για την προώθηση της σταθερότη-
τας τόσο στην άμεση γειτονία της χώρας όσο
και ευρύτερα». 

Τουρκική προκλητικότητα
Την ικανοποίησή της εξέφρασε η Αθήνα

για το τελικό κείμενο της «Στρατηγικής Πυξί-
δας» που υιοθετήθηκε από τους υπουργούς
Εξωτερικών και Άμυνας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο οποίο γίνονται σαφείς αναφο-
ρές σε θεμελιώδεις αρχές της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής, ενώ δεν λείπουν και
οι αναφορές στην τουρκική προκλητικότητα.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα
σε συντονισμό με τη Λευκωσία πέτυχαν την
εισαγωγή λεκτικού που αναφέρεται τόσο
στις βραχυπρόθεσμες όσο και σε μακρο-
πρόθεσμες προκλήσεις της Άγκυρας. Ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στην
παρέμβασή του στο Συμβούλιο, υπογράμμι-
σε ότι ο αναθεωρητισμός και η στρατιωτική
επιθετικότητα συνιστούν ξεκάθαρη απειλή
και υπαρκτό κίνδυνο από όπου και αν προ-
έρχονται και ότι πρέπει κατηγορηματικά να
αποθαρρύνονται και να καταδικάζονται. Με-
ταξύ άλλων, τονίζεται η ανάγκη πλήρους σε-
βασμού της κυριαρχίας, της εδαφικής ακε-
ραιότητας και της ανεξαρτησίας εντός διε-
θνώς αναγνωρισμένων συνόρων, ενώ το κεί-
μενο επίσης περιέχει αναφορές στους κιν-
δύνους που προκαλεί η αυξανόμενη αμφι-
σβήτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπί-
δας και η αυξανόμενη επιθετική στάση σε
εναέριους χώρους.

Τέλος, στο κείμενο περιλαμβάνεται και το
ζήτημα της εργαλειοποίησης του Προσφυ-
γικού από την Τουρκία, καθώς «το σύνολο
των ενεργειών αυτών της γείτονος περιλαμ-
βάνονται ρητώς μεταξύ των απειλών και των
προκλήσεων οι οποίες επηρεάζουν την
ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, τις κρί-
σιμες υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών συνό-
ρων».

Στρατός Ρώσων
και Τσετσένων 
καταστρέφει
τη Μαριούπολη

Ο Ν. Δένδιας στο Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων
της ΕΕ: «Θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να
διασφαλίσουμε το μέλλον
αυτής της κοινότητας»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Στην Ελλάδα 
τα χάπια της Pfizer 
H χθεσινή ενημέρωση για την πο-
ρεία της πανδημίας από το
υπουργείο Υγείας πραγματοποι-
ήθηκε από τη Μίνα Γκάγκα και τη
Βάνα Παπαευαγγέλου. Η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα αποκάλυψε πως έφτασε
χθες στην Ελλάδα η παρτίδα με τα
χάπια της Pfizer κατά του κορο-
νοϊού και τόνισε πως η διαδικα-
σία χορήγησής τους θα ξεκινήσει
πολύ σύντομα. Παράλληλα, συνε-
χίζεται όπως είπε η χορήγηση
του χαπιού της Merck με θετικά
αποτελέσματα σύμφωνα με τις
πρώτες αναλύσεις.
Πρόσθεσε, δε, ότι οι πολίτες πρέ-
πει να μάθουν να ζουν σε μια νέα
πραγματικότητα: «Πρέπει να
προσέχουμε και να τηρούμε τα
μέτρα, διότι εξακολουθεί να
υπάρχει η πανδημία. Να δούμε το
μέλλον με αισιοδοξία αλλά την
ίδια ώρα με προσοχή».
Για την παραλλαγή Όμικρον και
την υποπαραλλαγή Όμικρον 2 μί-
λησε η καθηγήτρια Παιδιατρικής
Λοιμωξιολογίας και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
Βάνα Παπαευαγγέλου. Η πορεία
της πανδημίας εμφανίζει αυξητι-
κή τάση τις τελευταίες εβδομά-
δες. Μάλιστα, σημειώθηκε αύξη-
ση κατά 24% στα κρούσματα. Η
κυρία Παπαευαγγέλου τόνισε ότι
παρατηρείται σταδιακή επικρά-
τηση της Όμικρον 2, η οποία εμ-
φανίζει αρκετά μεγαλύτερη με-
ταδοτικότητα.
Στα 23.529 τα χθεσινά κρούσματα
κορονοϊού, με τον ΕΟΔΥ να ανα-
κοινώνει 58 νέους θανάτους και
337 διασωληνωμένους στην Ελ-
λάδα. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,
212 (62,91%) είναι ανεμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 125
(37,09%) είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι. Από την αρχή της πανδη-
μίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
4.401 ασθενείς. Στο κόκκινο πα-
ραμένει η Αττική με 7.944 νέες
μολύνσεις, στις 2.468 η Θεσσαλο-
νίκη και στις 1.079 το Ηράκλειο. 

Φόβος για… ουκρανική μετάλλαξη

Της Εύης Πανταζοπούλου

Τ
ο ενδεχόμενο εμφάνισης νέων πα-
ραλλαγών της μετάλλαξης Όμικρον,
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία,
άφησαν ανοιχτό ο καθηγητής Σωτή-

ρης Τσιόδρας και η καθηγήτρια Υγιεινής και
Επιδημιολογίας Παγώνα Λάγιου σε συνέν-
τευξη Τύπου που διοργάνωσε η Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τις
εξελίξεις που αφορούν την πανδημία του κο-
ρονοϊού. 

«Σχετικά με μια νέα παραλλαγή, αυτή δεν
αποκλείεται. Μπορεί να προκύψει από την αν-
θρωπιστική κρίση στην Ουκρανία, με τις μετα-
ναστευτικές ροές στην Ευρώπη και μάλιστα σε
πληθυσμούς που δεν έχουν υψηλά ποσοστά
εμβολιασμού», είπε χαρακτηριστικά η καθη-
γήτρια Επιδημιολογίας Παγώνα Λάγιου. Στην
πιθανότητα να υπάρξει νέα παραλλαγή του κο-
ρονοϊού αναφέρθηκε και ο καθηγητής Παθο-
λογίας ΕΚΠΑ Σωτήρης Τσιόδρας, φέρνοντας
ως παράδειγμα την ανθρωπιστική κρίση στην
Ουκρανία, η οποία δεν αποκλείεται, όπως είπε,
να επηρεάσει την πανδημία.

«Η Αφρική ήταν η γενέτειρα νέων στελεχών.
Είναι πολύ σημαντική η εμβολιαστική κατά-
σταση και η διασπορά σε έναν πληθυσμό», τό-
νισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιόδρας. Στη συνέν-
τευξη Τύπου συμμετείχαν διακεκριμένα μέλη
ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενώ ρόλο
συντονιστή είχε ο κ. Τσιόδρας. 

Μένουν οι μάσκες στα σχολεία
Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ και

καθηγητής Παιδιατρικής Θεοκλής Ζαούτης, ο
οποίος ανακοίνωσε αλλαγές στην επιδημιολο-
γική επιτήρηση σημειώνοντας ότι πλέον στις
εκθέσεις του Οργανισμού θα καταγράφεται

μόνο ο αριθμός των νοσηλειών, των διασωλη-
νωμένων και των θανάτων. Αναφορικά με τη
χρήση της μάσκας στα σχολεία, οι επιστήμονες
ξεκαθάρισαν ότι δεν ήρθε ακόμη η ώρα να κα-
ταργηθεί. «Στα σχολεία οι μάσκες μάς έχουν
βοηθήσει πάρα πολύ. Η τάση είναι να ελευθε-
ρώσουμε τα παιδιά από τις μάσκες. Όλοι προσ-
δοκούμε πως θα έχουμε βελτίωση στο μέλλον.
Προσωρινά, πάντως, θα τις κρατήσουμε και
από το φθινόπωρο ίσως το έδαφος είναι πιο
προετοιμασμένο για να προχωρήσουμε στην
άρση των μέτρων», ανέφερε η καθηγήτρια
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Μαρία Τσολιά. 

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιόδρας συμπλή-
ρωσε πως η διεθνής τάση, αυτή τη στιγμή, είναι
η χρήση μάσκας σε χώρους αυξημένου κινδύ-
νου, δηλαδή νοσοκομεία, Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς και δομές.

Η κυρία Τσολιά αναφέρθηκε και στις μακρο-
πρόθεσμες επιπλοκές του κορονοϊού στα παι-
διά, επισημαίνοντας ότι οι σπασμοί, είτε πυρε-
τικοί ή υπό μορφή επιληψίας, και η εγκεφαλο-
πάθεια αποτελούν τις πιο συνηθισμένες. Ανα-
φορικά με τον ισχυρισμό ότι η νόσηση με κο-
ρονοϊό αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης νεα-
νικού διαβήτη, σημείωσε ότι είναι υπό εξέτα-
ση. Ωστόσο, στάθηκε στα ψυχιατρικά προβλή-
ματα που καταγράφουν αυξητική πορεία στους
έφηβους, απόρροια της Covid-19, όπως η κα-
τάθλιψη και οι απόπειρες αυτοκτονίας.

Covid και κατάθλιψη
Αύξηση παρουσιάζουν και τα περιστατικά

ασθενών με συμπτώματα κατάθλιψης και άγ-

χους. Σύμφωνα με τον καθηγητής Ψυχιατρι-
κής Νικόλαο Σμυρνή, «αυτό δεν σχετίζεται μό-
νο με τις συνθήκες, αλλά ο ίδιος ο ιός προ-
σβάλλοντας το κεντρικό νευρικό σύστημα
προσβάλλει και συστήματα που σχετίζονται με
τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Τα αντικατα-
θλιπτικά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι
αποτελεσματικά, αλλά υπάρχει ακόμα πολύς
δρόμος. Για ασθενείς με μείζονες ψυχικές
διαταραχές, η νόσηση με Covid συνδέεται με
την εμφάνιση σοβαρότατων υποτροπών». 

Τέλος, επισημάνθηκε πως ένας στους δύο
ασθενείς που νόσησαν σοβαρά εξακολουθεί
να έχει κάποιο σύμπτωμα ύστερα από τρεις
μήνες και το 20% δεν έχει επιστρέψει ακόμα
στην εργασία του. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι νοση-
λεύθηκαν λόγω κορονοϊού πρέπει να επανε-
κτιμήσουν την κατάσταση της υγείας τους
έπειτα από έξι εβδομάδες και όσοι νόσησαν
ήπια μετά το διάστημα των τεσσάρων εβδομά-
δων, εφόσον εξακολουθούν να έχουν οποι-
οδήποτε σύμπτωμα.

Ο Σ. Τσιόδρας και η καθηγήτρια
Επιδημιολογίας Π. Λάγιου
υποστηρίζουν πως δεν
αποκλείουν οι μεταναστευτικές
ροές να φέρουν μια νέα
παραλλαγή της Όμικρον 



Ε
πειτα από αρκετές εβδομάδες
αναμονής, πληροφοριών, σενα-
ρίων, αναρτήσεων, δηλώσεων,
αντεγκλήσεων κ.ά. βρισκόμα-

στε πολύ κοντά σε μια σημαντική εξέλιξη
αναφορικά με τον αιφνίδιο θάνατο των

τριών κοριτσιών της ίδιας οικογένειας
από την Πάτρα. Μια εξέλιξη που πιθανό-
τατα θα αποτελέσει την αρχή του τέλους
στο θρίλερ που παρακολουθεί με κομμέ-
νη την ανάσα το πανελλήνιο, καθώς, σύμ-
φωνα με ασφαλείς πηγές, μέχρι το τέλος
της εβδομάδας θα βγουν τα οριστικά απο-
τελέσματα από τις τοξικολογικές εξετά-
σεις στην 9χρονη Τζωρτζίνα.

Πρόκειται για το κοριτσάκι που απε-
βίωσε στα τέλη Ιανουαρίου και ο θάνατός
της αποτελεί μέχρι και σήμερα αναπάν-
τητο μυστήριο, αν και τα στοιχεία συγκλί-
νουν ολοένα και περισσότερο στο ότι κά-
ποιο «αόρατο χέρι» έκοψε το νήμα της
ζωής του. Οι ίδιες πηγές εκφράζουν αι-
σιοδοξία πως όχι μόνο θα βγουν τα απο-
τελέσματα των τοξικολογικών εξετάσε-
ων αλλά αυτά θα οδηγούν τις Αρχές και
σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το τι
ακριβώς συνέβη με την 9χρονη Τζωρτζί-
να. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα πε-
ριμένουν οι αξιωματικοί του Τμήματος
Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής που χει-
ρίζονται προανακριτικά την υπόθεση, οι
οποίοι συνεχίζουν παράλληλα τη διαδι-
κασία λήψης καταθέσεων από γιατρούς,
νοσηλευτές και ιατροδικαστές σε Αθήνα
και Πάτρα.

«Ο ιατρικός φάκελος της ανήλικης θα-
νούσης (σ.σ.: της 9χρονης Τζωρτζίνας)
ανέφερε όλα τα φάρμακα που είχε λάβει.
Τη φαρμακευτική αγωγή δηλαδή που
έπαιρνε, η οποία χαρακτηρίζεται βαριά
λόγω των προβλημάτων υγείας που αντι-
μετώπιζε», επισημαίνει στην «Political»
πηγή με γνώση της έρευνας και συνεχίζει:
«Η εξέταση πήρε χρόνο, διότι τα αποτελέ-
σματά της έπρεπε να επαληθευτούν. Να
ελεγχθεί δηλαδή αν τα φάρμακα που ανι-
χνεύτηκαν στον οργανισμό της ανήλικης
συνάδουν με την αγωγή που λάμβανε ή αν
υπήρχαν ουσίες στον οργανισμό που δεν
συνάδουν με τη φαρμακευτική αγωγή και
υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρε-
πε να ανιχνευτούν. Επίσης, έγινε και πο-
σοτική μέτρηση. Δηλαδή, εξετάστηκε αν

τα φάρμακα που ανιχνεύτηκαν να έχουν
χορηγηθεί στην ανήλικη ήταν στις ποσό-
τητες που έπρεπε ή είχαν χορηγήθηκαν
μεγαλύτερες ποσότητες, που θα μπορού-
σαν να επιφέρουν επιπλοκές, ακόμη και
θάνατο».

Έρευνα για Μαλένα και Ίριδα
Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η

αναψηλάφηση από την ιατροδικαστική
επιτροπή που συστήθηκε υπό τον Νίκο
Καρακούκη των στοιχείων για τους δύο
θανάτους που προηγήθηκαν χρονικά: αυ-
τούς της 3,5 ετών Μαλένας και τις 6 μηνών
Ίριδας. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι «για
τους δύο πρώτους θανάτους των επίσης
ανηλίκων θηλέων υπάρχει σειρά ευρημά-
των που δείχνει μια ανεξήγητη έλλειψη

οξυγόνου». Με απλά λόγια, όλα συγκλί-
νουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για
θανάτους που προήλθαν από ασφυξία και
αυτό που μένει να απαντηθεί είναι αν πρό-
κειται για εξωγενή παράγοντα -για κάποιο
«αόρατο χέρι»- ή υπήρξε κάποια άλλη αι-
τία δύσκολο να εξηγηθεί επιστημονικά. Το
σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να δοθούν
πειστικές εξηγήσεις και για τις εκδορές
στη μύτη της Μαλένας...

Τέλος, με την προανακριτική έρευνα σε
εξέλιξη, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός
ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν κληθεί ούτε
μία φορά για κατάθεση στη ΓΑΔΑ οι γονείς
των κοριτσιών. Ιδίως στην περίπτωση της
μητέρας τα ερωτήματα μεγαλώνουν, κα-
θώς ήταν «παρούσα» και στους τρεις θα-
νάτους, άρα αποτελεί ίσως τον πλέον βα-
σικό μάρτυρα της υπόθεσης. Για την ώρα,
από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά
Ζωής επισημαίνουν ότι η κατάθεση των
γονιών θα γίνει την ώρα που πρέπει, δη-
λαδή αφού τελειώσουν με όλα τα υπόλοι-
πα στοιχεία.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το
απόγευμα της Δευτέρας ένας 45χρονος άν-
δρας, η εμπλοκή του οποίου στην απαγωγή του
41χρονου επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση
εξετάζεται. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο
45χρονος εντοπίστηκε σε κλεμμένο ΙΧ αυτοκί-
νητο στο Χαλάνδρι και δεν υπάκουσε σε σήμα
των αστυνομικών που επιχείρησαν να τον
ελέγξουν.

Ο 45χρονος πάτησε γκάζι και επιχείρησε να
παρασύρει τους άνδρες της ΕΛΑΣ με το όχημά
του, οι οποίοι προέταξαν τα υπηρεσιακά τους
πιστόλια και πυροβόλησαν προς την πλευρά
των τροχών και της μηχανής του ΙΧ αυτοκινή-

του, καταφέρνοντας να το ακινητοποιήσουν.
Από τα πυρά των αστυνομικών τραυματίστηκε
στο πόδι ο 45χρονος, ο οποίος όμως προσπά-
θησε να διαφύγει πεζός από το σημείο.

Δεν διέσχισε όμως περισσότερα από λίγα
μέτρα, καθώς ακινητοποιήθηκε από τους
αστυνομικούς της Ασφάλειας που του προσέ-
φεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ οδηγήθηκε
με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νο-
σοκομείο. Να θυμίσουμε ότι η ΕΛΑΣ αναζητεί
ακόμη τουλάχιστον δύο άτομα και τα περίπου
500.000 ευρώ που λείπουν από τα λύτρα των
800.000 ευρώ που είχαν δοθεί.

Κ. ΠΑΠ.

Πάτρα: Σφίγγει ο κλοιός
για το «αόρατο χέρι»

Απαγωγή Κυπαρίσση: Χειροπέδες σε 
έναν 45χρονο έπειτα από... πιστολίδι

Μέχρι την Παρασκευή 
οι απαντήσεις από 
τις τοξικολογικές 
της 9χρονης Τζωρτζίνας

Συνέλαβαν Πακιστανό για 
την αρπαγή μιας 14χρονης
Τέλος στην εξαφάνιση μιας 14χρονης κοπέλας από τη Θεσσαλονίκη
έδωσε ένας τυχαίος αστυνομικός έλεγχος σε ένα μαύρο ΙΧ αυτοκίνητο
στο Αιγάλεω. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ύποπτο τον οδηγό
του, έκαναν σήμα να σταματήσει και διαπίστωσαν ότι μαζί του ήταν μια
ανήλικη, η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί από την οικογένειά της
στις 10 Μαρτίου στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.
Αμφότεροι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω, όπου ανέφεραν
ότι η 14χρονη έφυγε από το σπίτι της και ακολούθησε τον 32χρονο με τη
θέλησή της, ωστόσο σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή
ανηλίκου. Η μητέρα της 14χρονης ζήτησε την ποινική δίωξη του Πακι-
στανού, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε αδυναμία στο να έρθει στην Αθήνα για
παραλάβει την κόρη της. Έτσι, με εισαγγελική εντολή η προσωρινή επο-
πτεία της 14χρονης κοπέλας δόθηκε στο Χαμόγελο του παιδιού μέχρι να
βρεθεί η κατάλληλη δομή φιλοξενίας. 

Κ. ΠΑΠ. 



«Σ
την ΕΛΤΕΚ είμαστε στην
εξαιρετικά δυσάρεστη θέση
να επιβεβαιώσουμε τον θά-
νατο τριών εργαζομένων

που βρίσκονταν στο εργοστάσιό μας στα
Γρεβενά κατά τη διάρκεια ατυχήματος στη
γραμμή παραγωγής της μονάδας. Θα θέλαμε
να εκφράσουμε την οδύνη μας για τον χαμό
των συναδέλφων μας και να εκφράσουμε τα
βαθύτατα συλλυπητήριά μας προς τους οι-
κείους τους».

Με μια λακωνική ανακοίνωση η εταιρεία
επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους
όλων ότι από την ισχυρότατη έκρηξη που ση-
μειώθηκε στις 8.15 το πρωί της Δευτέρας στο
εργοστάσιο κατασκευής εκρηκτικών υλών
στην Ιτέα Γρεβενών οι τρεις εργάτες (ο
46χρονος Χαράλαμπος Κ., ο 36χρονος Κων-
σταντίνος Ο. και ο 33χρονος Ζήσης Α.) έχα-
σαν τη ζωή τους. Για τις Αρχές παραμένουν
επισήμως αγνοούμενοι, καθώς οι πυροσβέ-
στες που ανέλαβαν το έργο της ανεύρεσης
επιζώντων εντόπισαν μόνο ανθρώπινα μέλη,
τα οποία ωστόσο θα πρέπει να ταυτοποι-
ηθούν προτού οι τρεις εργάτες χαρακτηρι-
στούν και επισήμως νεκροί.

Όσον αφορά το εργοστάσιο, το οποίο χτί-
στηκε το 2010 και μπήκε σε λειτουργία το
2015, έχει μετατραπεί σε χαλάσματα από
μπετόν και σίδερο. Πρόκειται για μια έκταση
περίπου 100 στρεμμάτων στην οποία είχαν
χτιστεί 14 βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τη
στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο υπήρχαν
μόλις τέσσερα άτομα: οι τρεις εργάτες και ο

φύλακας που είχε πιάσει δουλειά λίγο νωρί-
τερα και μεταφέρθηκε τραυματίας, αλλά χω-
ρίς κίνδυνο για τη ζωή του, στο νοσοκομείο
των Γρεβενών. Ο δήμαρχος Γρεβενών Γιώρ-
γος Δασταμάνης δήλωσε ότι η έκρηξη ακού-
στηκε και μέσα στην πόλη, ενώ κάτοικοι στην
Ιτέα είπαν πως ένιωσαν τη γη να σείεται κάτω
από τα πόδια τους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις
Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που

ανέλαβαν την προανακριτική διαδικασία
προσπαθούν να σχηματίσουν πλήρη εικόνα
για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημει-
ώθηκε η τραγωδία. Σε πρώτη φάση πρέπει
να εντοπιστεί το ακριβές σημείο όπου έγινε η
έκρηξη, με το κλιμάκιο των αστυνομικών να
έχει καθορίσει μέχρι στιγμής ότι όλα συνέ-
βησαν στον χώρο όπου λειτουργούσε η μο-
νάδα παραγωγής συσκευασίας και γαλα-
κτωμάτων. 

Όπως εξηγούν στην «Political» πηγές με
γνώση της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτι-
κών, τα γαλακτώματα είναι υλικά μέσω των
οποίων παράγεται το τελικό αποτέλεσμα,
δηλαδή ο δυναμίτης. Τα γαλακτώματα παρά-
γουν αέρια όπως το νιτρικό αμμώνιο που
μπορεί -υπό συγκεκριμένες συνθήκες- να

δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα σε έναν χώ-
ρο. Αυτό που θα εξεταστεί σε δεύτερη φάση
είναι αν για κάποιον λόγο υπήρξε υπερθέρ-
μανση στον χώρο, κάτι που σε συνδυασμό με
το μείγμα που ήταν αποθηκευμένο θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει στην ισχυρότατη έκρηξη.
Πηγές πάντως της αστυνομίας σχολίαζαν ότι
«ακόμη είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι
ακριβώς συνέβη. 

Πρέπει να συγκεντρώσουμε και να συνε-
κτιμήσουμε πολλά δεδομένα ώστε να φτά-
σουμε στη σύνταξη πορίσματος». Το σίγουρο
είναι ότι η μοιραία έκρηξη προήλθε από λά-
θος, είτε ανθρώπινο είτε τεχνικής φύσεως,
κατά τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας της
μονάδας παραγωγής. Τέλος, χρήζει αναφο-
ράς το γεγονός ότι από καθαρή τύχη ή θαύμα
δεν θρηνήσαμε περισσότερους νεκρούς,
καθώς εκσφενδονίστηκαν βαριά υλικά (τσι-
μεντένιες κολόνες) σε απόσταση εκατοντά-
δων μέτρων από το σημείο της έκρηξης.
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Σήμερα ανοίγουν 
οι προσφορές για 
την προμήθεια 770 
πράσινων λεωφορείων

Ανοίγουν οι προσφορές μετά την 5η κατά
σειρά παράταση που δόθηκε στον διαγωνι-
σμό για την προμήθεια 770 λεωφορείων
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, με την αποσφράγιση των
προσφορών να είναι προγραμματισμένη
για σήμερα.

Ο τελευταίος διαγωνισμός έγινε το 2008
και για αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο
ενδιαφέρον στις μεγαλύτερες βιομηχανίες
σε Ευρώπη και Κίνα, που αποδεικνύεται
και από τις πολυάριθμες αιτήσεις για διευ-
κρινίσεις που κατέθεσαν οι εταιρείες. «Το
αποτέλεσμα αυτού του έντονου ανταγωνι-
σμού ήταν να υπάρξει καθυστέρηση στην
ολοκλήρωση της διαδικασίας λόγω κατά-
θεσης προσφυγών», ανέφερε ο Γιάννης Ξι-
φαράς γενικός γραμματέας Μεταφορών,
σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Po-
litical».

Παράλληλα, εκκρεμεί μια προσφυγή κα-
τά των όρων της διακήρυξης για το ένα από
τα πέντε τμήματα του διαγωνισμού, για την
οποία σύντομα θα αποφασίσει το Συμβού-
λιο της Επικρατείας. Ο διαγωνισμός προ-
χωρά κανονικά, λέει το υπουργείο, και σύν-
τομα θα γνωρίζουμε την απόφαση του ΣτΕ,
ενώ εκτιμά πως τα πρώτα λεωφορεία θα
κυκλοφορήσουν το α’ τρίμηνο του 2023. Η
συνεργασία με τα ΚΤΕΛ και η προμήθεια
λεωφορείων μέσω leasing πρόσθεσαν πε-
ρίπου 873 οχήματα στον στόλο των αστικών
συγκοινωνιών. Ο διαγωνισμός «έσπασε»
σε 5 τμήματα και η μελέτη για το «τεχνολο-
γικό μείγμα» ήταν αποτέλεσμα της συνερ-
γασίας του υπουργείου με εξειδικευμέ-
νους συμβούλους μέσω της ΕΤΕπ. Τα 5
τμήματα αφορούν 120 υβριδικά λεωφορεία
δώδεκα μέτρων, 200 CNG δώδεκα μέτρων,
100 CNG δεκαοχτώ μέτρων, 100 ηλεκτρικά
δώδεκα μέτρων με αυτονομία 135 χλμ., κα-
θώς και 250 ηλεκτρικά δώδεκα μέτρων με
αυτονομία 180 χλμ.

Αναφορικά με το δίκτυο φόρτισης για την
προμήθεια φορτιστών και την εγκατάστασή
τους στα αμαξοστάσια, αποτελεί μέρος του
διαγωνισμού και θα γίνει από τους αναδό-
χους. «Εκτιμούμε πως είναι απαραίτητη η
συνύπαρξη του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα ώστε να διασφαλίσουμε τη μέγιστη
διαθεσιμότητα των συγκοινωνιών και με
αυτό τον τρόπο να αυξήσουμε το μερίδιο
χρήσης των ΜΜΜ σε σχέση με τα υπόλοιπα
είδη μετακινήσεων», αποκάλυψε στην
«Political» ο γενικός γραμματέας Μεταφο-
ρών Γιάννης Ξιφαράς.

Οι αποδόσεις του οργανισμού βελτιώθη-
καν και με την πρόσληψη 403 τεχνιτών και
οδηγών που έγιναν τον περασμένο Μάρτιο.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Το ατύχημα συνέβη στην Ιτέα
Γρεβενών και τρία άτομα τα
οποία δούλευαν στην
επιχείρηση που κατασκεύαζε
εκρηκτικά διαμελίστηκαν, 
ενώ το κτίριο ισοπεδώθηκε

Έκρηξη... εξαύλωσε 
εργοστάσιο και εργάτες
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Ισχυρή σύσταση 
για χρήση μάσκας σε 
όσους παρευρεθούν
στις παρελάσεις 

Με ισχυρή σύσταση για χρήση μά-
σκας στους παρευρισκόμενους αλλά
όχι στους συμμετέχοντες θα πραγματο-
ποιηθούν οι παρελάσεις της 25ης Μαρ-
τίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του
υπουργείου Υγείας και τη σχετική εγ-
κύκλιο της υφυπουργού Παιδείας Ζέτ-
τας Μακρή. Όπως επισημαίνεται, βάσει
των υγειονομικών πρωτοκόλλων,
«υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση
μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, εφό-
σον υπάρχει συνάθροιση και συνωστι-
σμός. Επομένως, τόσο κατά την προσέ-
λευση όσο και κατά τη διάρκεια της πα-
ρέλασης αλλά και της αποχώρησης, θα
πρέπει οι πολίτες να φορούν μάσκα, σε
αντίθεση με τους παρελαύνοντες, οι
οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν
αποστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρέλασης». 

Την παραμονή της επετείου, στα σχο-
λεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκ-
δηλώσεις και οι μαθητές που παρακο-
λουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, θα
αποχωρήσουν νωρίτερα με τους υπό-
λοιπους μαθητές. Στα σχολεία της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνεται
οι εορταστικές εκδηλώσεις να έχουν
τουλάχιστον δίωρη διάρκεια και να
υλοποιηθούν ανά τμήμα για την αποφυ-
γή συνωστισμού των μαθητών.

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται πως
στα γυμνάσια και τα λύκεια σημαιοφό-
ρος ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση
μαθητής της Γ’ τάξης με βάση τον γενι-
κό μέσο όρο της βαθμολογίας της προ-
ηγούμενης τάξης. Παραστάτες ορίζον-
ται, με βάση την επίδοση του γενικού
μέσου όρου της βαθμολογίας της προ-
ηγούμενης τάξης, δύο μαθητές της Γ’
γυμνασίου και δύο της Β’ τάξης. Τονίζε-
ται, ακόμα, ότι η συμμετοχή των σχολι-
κών μονάδων της δημόσιας και ιδιωτι-
κής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στην παρέλαση είναι υποχρεωτική. 

Ε.Π.

Ιατροδικαστής:
«Απάνθρωπος
ο δολοφόνος
της Τοπαλούδη»
Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του
ιατροδικαστή που εξέτασε το πτώμα
της Ελένης Τοπαλούδη μόλις βρέ-
θηκε στη θάλασσα. «Αμέσως κατα-
λάβαμε ότι πρόκειται για εγκληματι-
κή ενέργεια. Υπήρχαν πολλές κα-
κώσεις και χαρακιές στο σώμα και
τα χέρια», είπε ο ιατροδικαστής και
συμπλήρωσε: «Πρόκειται για
ακραία, μη ανθρώπινη συμπεριφο-
ρά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το
πράγμα τόσα χρόνια. Όποιος έκανε
αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να τον
θεωρήσω άνθρωπο». 
Ο μάρτυρας ερωτήθηκε σχετικά με
το εάν από την ιατροδικαστική
έρευνα μπορεί να δοθεί απάντηση
στον αριθμό των δραστών, με τον
ίδιο να απαντά πως «το βέβαιο είναι
ότι μεταφορά του σώματος έγινε σί-
γουρα από δύο άτομα» και να συμ-
πληρώνει ότι «αποτέλεσμα ερωτι-
κής συνεύρεσης με τον θάνατο της
μιας πλευράς δεν μπορεί παρά να
είναι βιασμός». Νωρίτερα είχε κα-
ταθέσει και ο διοικητής του κλιμα-
κίου ειδικών αποστολών του Λιμε-
νικού Σώματος, ο οποίος ήταν ένας
εκ των ανθρώπων που εξιχνίασαν τη
δολοφονία της νεαρής φοιτήτριας, ο
οποίος είπε χαρακτηριστικά για τον
τόπο του εγκλήματος: «Είχε γίνει
μακελειό εκεί μέσα».

Της Εύης Πανταζοπούλου

A
νοιγμα στο εξωτερικό ετοιμάζον-
ται να κάνουν τα ελληνικά πανε-
πιστήμια, μέσω του νομοσχεδίου
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

και διάταξης που θα τους επιτρέπει να
ιδρύουν αυτοχρηματοδοτούμενα παραρτή-
ματα. Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Παιδεί-
ας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε την περα-
σμένη εβδομάδα τα βασικά σημεία του πο-
λυαναμενόμενου σχεδίου νόμου στους
πρυτάνεις με στόχο να πάρει τον δρόμο για
τη Βουλή και να ψηφιστεί, εκτός απρο-
όπτου, μετά το Πάσχα. Συγκεκριμένα, η διά-
ταξη προβλέπει ότι τα ελληνικά ΑΕΙ θα μπο-
ρούν να ιδρύουν παραρτήματα, να έχουν
ερευνητική δραστηριότητα και να παρέχουν
ακαδημαϊκές υπηρεσίες στο εξωτερικό. 

Με ποιους νόμους θα λειτουργεί
Αρμόδιο όργανο θα είναι η Εθνική Αρχή

Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία
αφού λάβει και εξετάσει την έκθεση βιωσι-
μότητας του ενδιαφερόμενου πανεπιστημί-
ου, θα δίνει το «πράσινο φως» για την ίδρυ-
ση τμημάτων, εντός παραρτήματος, στο
εξωτερικό, το οποίο θα λειτουργεί σύμφω-
να με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία
θα εγκατασταθεί. 

Τα πτυχία που θα απονέμονται από το
ιδρυθέν παράρτημα θα αναγνωρίζονται αυ-
τομάτως στη χώρα μας χωρίς να εμπλέκεται
ο ΔΟΑΤΑΠ. Βασική προϋπόθεση θα είναι τα
παραρτήματα αυτά να μπορούν να καλύ-
ψουν τα έξοδα λειτουργίας τους από έσοδα
που έχουν τα πανεπιστήμια που θα τα ιδρύ-
σουν. Στην ίδια κατεύθυνση, τα ελληνικά
ιδρύματα αποκτούν το δικαίωμα συμμετο-

χής σε εταιρικά σχήματα ευρωπαϊκών πα-
νεπιστημίων.

Ίδρυση ερευνητικών κέντρων
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηγεσία του

υπουργείου Παιδείας, μέσω του νομοσχε-
δίου για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊ-
κού χάρτη, κινείται στη λογική της ενίσχυ-
σης της αυτονομίας των πανεπιστημίων με
διάφορες διατάξεις. 

Μεταξύ αυτών, είναι η δυνατότητα ίδρυ-
σης περισσότερων προγραμμάτων σπου-
δών από ένα τμήμα και οργάνωσης διεπι-
στημονικών και διπλών προπτυχιακών προ-
γραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο συνεργα-
σιών τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, η
ευελιξία στη δόμηση του προγράμματος
σπουδών, η απελευθέρωση του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των μεταπτυ-
χιακών, η παροχή της δυνατότητας ίδρυσης
επαγγελματικών μεταπτυχιακών και η δυ-
νατότητα οργάνωσης βιομηχανικών διδα-
κτορικών. 

Ακόμα, ενισχύεται η ερευνητική δραστη-
ριότητα μέσω της ίδρυσης ερευνητικών
κέντρων και διιδρυματικών ερευνητικών
κέντρων εντός των πανεπιστημίων σε συ-
νεργασία με ιδρύματα της αλλοδαπής.

ΑΕΙ: «Πράσινο φως»
για παραρτήματα
στο εξωτερικό

Τα πτυχία που θα απονέμονται
από αυτά θα αναγνωρίζονται 
αυτομάτως στη χώρα μας, χωρίς
να εμπλέκεται ο ΔΟΑΤΑΠ



Πύργος

Στήριξη ΕΟΤ στο Διεθνές
Φεστιβάλ της Αρχαίας Φειάς

Τη στήριξη του ΕΟΤ στο
Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας
Φειάς συζήτησε ο δήμαρχος
Πύργου Παναγιώτης Αντω-
νακόπουλος με την πρόεδρο
του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου.
Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος
ζήτησε από την πρόεδρο του
ΕΟΤ την ανάδειξη των μνη-
μείων της περιοχής, ως του-
ριστικού πόλου, όπως το αρ-
χαίο λιμάνι της Φειάς, το
φραγκικό κάστρο Belvedere
και άλλα σημεία του δήμου,
καθώς και την επικοινωνιακή
προβολή αυτών των μνημεί-
ων με την ευκαιρία του Διεθνούς Φεστιβάλ της Αρχαίας Φειάς.
Επιπλέον, συζητήθηκε η δυνατότητα συνδιοργάνωσης με τον
ΕΟΤ παράλληλου γαστρονομικού συμποσίου.

Χανιά

Συγκέντρωση δύο τόνων 
αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δύο τόνους αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-

σμού συγκέντρωσαν τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χα-

νίων και της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ, με το σύστημα «πόρτα πόρτα», κατά τη

διάρκεια της έκτακτης δράσης την Τετάρτη 16 Μαρτίου. Συγκεκρι-

μένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την πιο πρόσφατη

δράση συγκεντρώθηκαν περίπου 1.800 κιλά συσκευών, ενώ

έχουν συγκεντρωθεί συνολικά περισσότεροι από 15 τόνοι ηλε-

κτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων, από όμοιες δράσεις τον τε-

λευταίο ενάμιση χρόνο. 

Τα «αργυρά» βραβεία Best City Awards που απονεμήθηκαν στην Περιφέ-

ρεια Ηπείρου για δύο έργα της παρέλαβε ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος

Καχριμάνης. Το ένα βραβείο απονεμήθηκε για τη νέα οδό Πλαταριάς - Συ-

βότων και το δεύτερο για την ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου της

Περιφέρειας Ηπείρου. Παράλληλα, η οικεία Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε

ανάδοχο του έργου κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στη Δημοτική Ενό-

τητα Κόνιτσας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.845.154,57 ευ-

ρώ χωρίς ΦΠΑ και η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του ΕΠ «Ήπειρος 2014-

2020». Επιπλέον αναδείχθηκε και ο οριστικός ανάδοχος για το έργο

«Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά

στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 461.000 ευρώ. 

Ικανοποιημένος για τη βράβευση δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος

Καχριμάνης, καθώς επίσης και για την ανάδειξη αναδόχων σε ήδη δρομο-

λογημένα έργα της διοίκησής του.

Ίασμος

Αγωγή του
δημάρχου κατά
δημοτικής
συμβούλου

Αγωγή ύψους 50.000 ευρώ κατά της
δημοτικής συμβούλου της παράταξης
του Κυριάκου Αμούτζα και υποδιευ-
θύντριας του Διαπολιτισμικού Δημοτι-
κού Σχολείου Ιάσμου, Χριστίνας Βιδού-
ρα, κατέθεσε ο δήμαρχος Ιάσμου Ον-
τέρ Μουμίν. Στην αγωγή του ο δήμαρ-
χος επικαλείται «απαξιωτικούς και
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για το
πρόσωπό του» από την κυρία Βιδούρα
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από
την άλλη πλευρά, σκληρή ανακοίνωση
εξέδωσε η δημοτική παράταξη «Σπάρ-
τακος», της κυρίας Βιδούρα, επισημαί-
νοντας: «Κάποιος να πει του δήμαρχου
ότι έφερε τοξικότητα στην περιοχή και
επιχειρεί να αλλάξει τις ισορροπίες με
εθνικές προεκτάσεις και εντάσσει την
πρωτοφανή δίωξη δημοτικής συμβού-
λου σε αυτή τη μεθόδευση».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΔ νησιών: Κοινό αίτημα
ενίσχυσης των ΚΑΠ

Κοινή συνεδρίαση των προεδρείων των τεσσάρων
νησιωτικών Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων της χώ-
ρας πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με στό-
χο τον από κοινού συντονισμό δράσεων και ενεργειών
για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τους νησιωτι-
κούς δήμους, όπως η αλλαγή των κριτηρίων της κατα-
νομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Στη συνε-
δρίαση συμμετείχαν:
� Από την ΠΕΔ Κρήτης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επι-
τροπής Γιάννης Κουράκης, Γιώργος Μαρινάκης και Νί-
κος Κοκκίνης.
� Από την ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ
και δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελλης και ο Πα-
ναγιώτης Αναγνώστου, δημοτικός σύμβουλος Χίου.
� Από την ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, ο δήμαρχος Ν. Κέρκυ-
ρας Κωνσταντίνος Λέσσης.
� Από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του ΔΣ της
ΠΕΔ και δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης, ο
δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης Νικόλαος Λειβαδάρας
και ο γραμματέας του ΔΣ Γιώργος Πόκκιας.
� Εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ οι Γιάννης Γούπιος, Ράλλης
Γκέκας και Τάσος Σαπουνάκης. 

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ18

Ήπειρος

Δύο «αργυρά» βραβεία Best City Awards



Μ
ε επιτυχία συνεχίζεται ο δεύτερος
κύκλος δωρεάν μαθημάτων χειρι-
σμού drones σε εθελοντές και

ομάδες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Έπειτα από σχετική πρωτο-
βουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη και υπό τον συντονισμό της
εντεταλμένης περιφερειακής συμβούλου
εθελοντισμού Ευγενίας Μπαρμπαγιάννη, η
Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τη
Σχολή Αεροπορικών Σπουδών Pegasus,
συνεχίζει με επιτυχία τον δεύτερο κύκλο
δωρεάν μαθημάτων χειρισμού drones στις
πιστοποιημένες ομάδες Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος της διοργάνωσης των σεμιναρίων
είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση των
εθελοντών της Περιφέρειας Αττικής, κάτι
που έχει θέσει ως προτεραιότητα από την
αρχή που ανέλαβε τη θητεία του ο περιφε-
ρειάρχης.

Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα αφορά το πρώτο και θεμελιώδες
στάδιο εκπαίδευσης χειριστών drones, με-
τά την ολοκλήρωση του οποίου ο εκπαι-
δευόμενος θα είναι σε θέση να συμμετά-
σχει σε εξέταση για την απόκτηση του πι-
στοποιητικού για τη λειτουργία drone στις
υποκατηγορίες Α1 και Α3 της Ανοικτής Κα-
τηγορίας, όπως αυτές καθορίζονται από
τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Όπως τόνισε ο
περιφερειάρχης: «Σε συνεργασία με εξει-
δικευμένους φορείς αναγνωρισμένου κύ-
ρους, διασφαλίζουμε την πιστοποιημένη
εκπαίδευση των εθελοντών της Περιφέρει-
ας Αττικής, με στόχο να επιτελούν το έργο
τους αποτελεσματικότερα. Το θερμό ενδια-
φέρον των εθελοντών για την παροχή αυ-
τών των δωρεάν εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων μάς δίνει ισχυρό κίνητρο να συνεχί-
σουμε και με άλλες ανάλογες δράσεις». Η
εκπαίδευση γίνεται σε κανονικές συνθήκες
και στο τέλος διεξάγεται η διαδικασία της
εξέτασης on line.

«Στέγαση και Εργασία» στο Παλαιό Φάληρο 
Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας διεύ-

ρυνσης του πλέγματος κοινωνικής αλληλεγγύης,
ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστη-
ρόπουλος πέτυχε τη χρηματοδότηση του υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για
την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και
Εργασία για τους Αστέγους». Είναι ένα πρόγραμ-
μα ολοκληρωμένης παρέμβασης για την επανέν-
ταξη ατόμων και οικογενειών που διαμένουν σε
ξενώνες αστέγων, στον δρόμο, σε ακατάλληλα καταλύματα ή νοικοκυριά, τα οποία τελούν σε
καθεστώς επαπειλούμενης αστεγίας, δηλαδή νοικοκυριά για τα οποία επίκειται έξωση ή δεν
έχουν δυνατότητα αποπληρωμής των λειτουργικών τους εξόδων. Το πρόγραμμα προβλέπει
την επιδότηση ενοικίου για διάστημα έως και 18 μηνών, την κάλυψη βασικών δαπανών για
οικοσκευή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, την επιδότηση εργασίας για διάστημα έως και 12
μηνών, ενώ παρέχει ταυτόχρονα ψυχοκοινωνική στήριξη στους ωφελουμένους με στόχο την
ενδυνάμωση και κινητοποίησή τους.

Η επέκταση 
του μετρό 
στη σύσκεψη
Σκέρτσου -
Ζενέτου 
Στην πρωτο-
βουλία του
υπουργού Επι-
κρατείας Άκη
Σκέρτσου για
εφ’ όλης της
ύλης συζήτη-
ση με κάθε δή-
μαρχο ξεχωρι-
στά, σχετικά
με ζητήματα
της χωρικής αρμοδιότητάς τους,
ανταποκρίθηκε ο δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος, υποβάλλοντας σχε-
τικό υπόμνημα, ενόψει και της προ-
γραμματισμένης συνάντησης των
δημάρχων του Δυτικού Τομέα Αθη-
νών με τον πρωθυπουργό τέλος
Μαρτίου. Στην ευρεία σύσκεψη ο κ.
Ζενέτος, ανάμεσα στα άλλα, έθεσε
το μείζον θέμα της συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης στη Δυτική Αθήνα,
ζητώντας την επιτάχυνση των δια-
δικασιών για την επέκταση της
γραμμής 2 του μετρό, τον ανασχε-
διασμό των δρομολογίων στις αστι-
κές συγκοινωνίες και την εξασφά-
λιση καλύτερης πρόσβασης των δή-
μων του Δυτικού Τομέα Αθηνών
στην Αττική οδό. Τέθηκε, επίσης, το
μεγάλο ζήτημα της έλλειψης κοι-
μητηρίου αλλά και του προσωπικού
στους δήμους.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
«χαλάει» το αφήγημα της
ΚΕΔΕ και των υπόλοιπων δη-
μάρχων ότι κινδυνεύουν να
καταστραφούν οι προϋπολο-
γισμοί τους λόγω των αυξή-
σεων στις τιμές της ενέργει-
ας; Η άποψή του αυτή, μάλι-
στα, συνοδεύτηκε και από
μεγάλη μείωση των ανταπο-
δοτικών τελών στην πόλη
του… Πάντως (για να είμαστε
δίκαιοι) εκείνος ισχυρίστηκε
ότι η μείωση επετεύχθη από
τον εξορθολογισμό των δα-
πανών στον δήμο του. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Απόπειρα
δολιοφθοράς 
Μια εντυπωσιακή απόπειρα δολιο-
φθοράς της εξέτασης υποψήφιων
οδηγών εντοπίστηκε στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα του Βορείου Τομέα
Αθηνών. Συγκεκριμένα, δυο υπο-
ψήφιοι οδηγοί πιάστηκαν να φέ-
ρουν εξοπλισμό, που πιθανότατα
λειτουργούσε για την παροχή βοή-
θειας στους εξεταζομένους. Αμέ-
σως κλήθηκε το αρμόδιο Τμήμα
Ασφαλείας της περιοχής και έπει-
τα από σχετική έρευνα κατασχέθη-
καν ένα ακουστικό τύπου ψείρα,
ένα πουκάμισο που είχε ενσωμα-
τωμένο αυτοσχέδιο ηλεκτρονικό
μηχανισμό και προσαρμοσμένη
κάμερα στο ένα κουμπί του, καθώς
και μια ηλεκτρονική συσκευή με
ενσωματωμένη κάρτα SIM! Φυσι-
κά, μετά την ενημέρωσή του υπήρ-
ξε άμεση παρέμβαση από τον περι-
φερειάρχη και η υπόθεση οδηγή-
θηκε στον εισαγγελέα. 

«Έξυπνη Πόλη» 
ο Βύρωνας
Εγκρίθηκε από το υπουργείο
Εσωτερικών η πρόταση του Δή-
μου Βύρωνα για το πρόγραμμα
«Smart Cities» ύψους 4.861.000
ευρώ που είχε κατατεθεί στο «Αν-
τώνης Τρίτσης». Συγκεκριμένα, η
πρόταση του Δήμου Βύρωνα πε-
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων την ευ-
ρεία χρήση έξυπνων φωτιστικών
LED για καλύτερο οδοφωτισμό
και εξοικονόμηση ενέργειας, έξυ-
πνες διαβάσεις πεζών σε σχολεία
και άλλες οδούς της πόλης με αυ-
τόματη αναγνώριση παρουσίας
πεζών, ενεργειακή αναβάθμιση
πλατειών με αντικατάσταση των
φωτιστικών, ενεργειακή παρακο-
λούθηση κτιρίων με σύστημα
ελέγχου και προγραμματισμού
λειτουργίας των ηλεκτρικών συ-
σκευών και καταγραφή κατανά-
λωσης ενέργειας. Όπως επιση-
μαίνει ο δήμαρχος Γρηγόρης Κα-
τωπόδης: «Οι δράσεις αυτές στο-
χεύουν στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των πολιτών και στην
αξιοποίηση της τεχνολογίας για
την εξοικονόμηση οικονομικών
και φυσικών πόρων».

ΠΟΛΙΤΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣIΑ 
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Μαθήματα χειρισμού drones 



Ε
πειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Θεσσαλονίκης για διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατόπιν υποβληθέντος προανακριτικού

υλικού από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος Βορείου Ελλάδος, σχετικά με απάτη μέσω δια-
δικτύου σε βάρος 52χρονης ημεδαπής, αστυνομικοί του
Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ταυτοποίησαν τα
στοιχεία εμπλεκόμενου ατόμου στην υπόθεση.

Πρόκειται για 67χρονη γυναίκα, σε βάρος της οποίας
σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Αναφορικά με την
υπόθεση, κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2020 -
Απριλίου 2021, άντρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν

ταυτοποιηθεί ακόμη, συστήθηκε στην παθούσα διαδι-
κτυακά με συγκεκριμένη ιδιότητα και εκδηλώνοντας ψευ-
δώς το ερωτικό του ενδιαφέρον για την ίδια, την έπεισε να
καταβάλει τμηματικά σε διάφορους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 41.000 ευ-
ρώ, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα στα τελωνεία
σχετικά με υποτιθέμενο δέμα που θα της απέστελλε με
περιεχόμενο μεγάλο χρηματικό ποσό από τα έσοδά του.

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέ-
τασης, λοιπόν, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας
67χρονης γυναίκας, σε λογαριασμό της οποίας κατατέθη-
καν από την παθούσα 20.000 ευρώ. Η σχηματισθείσα δι-
κογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Με τα μέλη της ΔΗΜΤΟ της ΝΔ στη γαλλική πρωτεύουσα
συναντήθηκε ο Θεόδωρος Καράογλου κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στο Παρίσι για τις εργασίες του ΟΟΣΑ. Μάλι-

στα σε εκδήλωση που διοργάνωσαν και στην οποία ήταν ομι-
λητής, ανέλυσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τις παρεμβάσεις
της κυβέρνησης για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.

Συνάντηση Θεόδωρου Καράογλου με τη ΔΗΜΤΟ ΝΔ Παρισιού 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνάντηση 
με Ουκρανούς 
φοιτητές του ΑΠΘ

Με προπτυχιακούς και μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές από την Ουκρα-
νία που φοιτούν στο ΑΠΘ, το οποίο
έχει αναλάβει να τους καλύψει τα
έξοδα σίτισης, διαμονής και καθη-
μερινών αναγκών τους, συναντή-
θηκε η Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
άκουσε τους φόβους και τις αγω-
νίες τους για την τύχη των αγαπη-
μένων τους προσώπων, και εξέ-
φρασε την αλληλεγγύη της επιση-
μαίνοντάς τους: «Ο ουκρανικός λα-
ός, ένας λαός στην Ευρώπη, ξαφνι-
κά μετατράπηκε σε πρόσφυγα. Θα
πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι για
την επόμενη ημέρα, προκειμένου
να χτίσουμε αυτό που χάθηκε».

Τίμησαν την ημέρα 
για τα παιδιά με 
σύνδρομο Down

Μπόουλινγκ μαζί με παιδιά με
σύνδρομο Down έπαιξαν πολιτικοί
και αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλο-
νίκης. Στην εκδήλωση που διοργά-
νωσε ο Σύλλογος Συνδρόμου
Down Βορείου Ελλάδος έδωσαν το
«παρών» μεταξύ άλλων ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών Σταύρος Κα-
λαφάτης, η ευρωβουλευτής Μαρία
Σπυράκη, οι βουλευτές της ΝΔ Δη-
μήτρης Κούβελας, Άννα Ευθυμίου,
του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης
και Χρήστος Γιαννούλης, ο δήμαρ-
χος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδα-
μανέλης, η αντιπεριφερειάρχης
Βούλα Πατουλίδου και ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης Πέτρος Λεκάκης.

Θετικός στην Covid
ο Σταύρος Καλαφάτης
Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε
ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακε-
δονίας-Θράκης) Σταύρος Καλαφά-
της, κατά τον τακτικό έλεγχο στον
οποίο υποβλήθηκε. Ήδη ο υφυπουρ-
γός έχει απομονωθεί στο σπίτι του
και ακολουθεί όσα ορίζουν τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα. «Στον τακτικό
έλεγχο που έκανα και σήμερα, το
rapid test έδειξε ότι είμαι θετικός
στην Covid-19. Ακολουθώ τα πρωτό-
κολλα. Ήδη απομονώθηκα στο σπίτι
μου και, για τις επόμενες ημέρες, θα
εργαστώ από εδώ», έγραψε στο
Twitter ο κ. Καλαφάτης.

Της εκδήλωσε διαδικτυακά τον έρωτά του
και την έπεισε να του δώσει 41.000 ευρώ

Γιόρτασε τα δύο χρόνια
του gov.gr στο Κιλκίς 

Τον ξάφνιασαν ευχάριστα στο Κιλκίς τον υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Κυριάκος Πιερρακά-
κης, προσκεκλημένος του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Γεωργαντά, είχε
συνάντηση με μέλη της ΟΝΝΕΔ Κιλκίς και αμέσως
μετά με τους δημάρχους Κιλκίς, Δημήτρη Κυριακί-
δη, και Παιονίας, Κώστα Σιωνίδη. Ωστόσο, μετά το
τέλος των συναντήσεων, ο ιδιοκτήτης του χώρου
στον οποίο κάθισαν του προσέφερε μια τούρτα, με
κερί σε σχήμα του αριθμού «δύο», υπενθύμιση της
δημιουργίας του gov.gr πριν από δυο χρόνια.

Θερμή αγκαλιά στους
Ουκρανούς πρόσφυγες

Πολλά μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Μονοπήγαδου της Θέρμης για την οργάνωση
της δενδροφύτευσης με τη συμμετοχή και των
φιλοξενούμενων προσφύγων από την Ουκρα-
νία. Οι κάτοικοι του χωριού αγκάλιασαν τις
πρώτες οικογένειες προσφύγων στην περιοχή
και μέσα από τη φύτευση των δέντρων θέλη-
σαν να στείλουν μήνυμα ειρήνης, ελπίδας και
αλληλεγγύης.

Στο Ισραήλ η Καραγιάννη
Βαλίτσες για το Τελ Αβίβ ετοιμάζει η αντιδήμαρ-

χος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης Μαρία Καραγιάννη. Θα συμμετάσχει στην έκ-
θεση τουρισμού μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας στις 29 και 30 Μαρτίου, ενώ θα έχει τη
δυνατότητα κατά την παρουσία της στο Ισραήλ να
κάνει επαφές εκεί, ώστε να προωθήσει την τουρι-
στική και πολιτιστική προβολή της πόλης.

Νέα καθήκοντα για Παπαφίλη
Ένας σημαντικός κύκλος έκλεισε για τον Πέτρο

Παπαφίλη στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Αποχαιρέτησε
τους συναδέλφους του στη δημοτική αστυνομία, με
τους οποίους συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια,
όντας ο ίδιος στη θέση του διευθυντή. Ο κ. Παπαφί-
λης αναλαμβάνει πλέον διευθυντής σε διοικητική
υπηρεσία του δήμου. 
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Την αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού LNG στη Ρεβυ-
θούσα σχεδιάζουν κυβέρνηση και ΔΕΣΦΑ με σκοπό τη μεγα-
λύτερη θωράκιση του ενεργειακού συστήματος της χώρας
απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Οι παρεμβάσεις στην υπο-
δομή της Ρεβυθούσας θα επιφέρουν αφενός την αύξηση της
αποθηκευτικής της δυνατότητας και αφετέρου την αύξηση
της τεχνικής δυνατότητας αεριοποίησης υγροποιημένου αε-
ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση θεωρείται ειλημ-
μένη και οι εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας θα αποκτήσουν
και τέταρτη δεξαμενή αποθήκευσης LNG.

Οι διαδικασίες της ανάπτυξής της είναι απλές και κατά τις
ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση
συστήματος FSU. Με πιο απλά λόγια, θα είναι μόνιμα αγκυ-
ροβολημένο στον προβλήτα του νησιού ένα ειδικά διαμορ-
φωμένο δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου αερίου. Η χωρητι-
κότητά του θα ξεπερνά τα 100.000 κυβικά μέτρα, ενώ πρέπει
να σημειωθεί ότι οι τρεις επίγειες δεξαμενές στο Terminal
LNG του ΔΕΣΦΑ έχουν χωρητικότητα 225.000 κυβικών μέ-
τρων.

Το FSU θα είναι σε μόνιμη βάση και δεν θα αξιοποιηθεί μό-
νο για τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του επόμενου χει-

μώνα αλλά, όπως προαναφέρθηκε, και για την κάλυψη της
μεγαλύτερης ζήτησης αερίου κατά τα επόμενα χρόνια της
ενεργειακής μετάβασης. Η αναβάθμιση του Τερματικού
Σταθμού LNG του ΔΕΣΦΑ ανοίγει επίσης νέες δυνατότητες
εναλλακτικού εφοδιασμού των βαλκανικών χωρών.

Η τελευταία αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού LNG του
ΔΕΣΦΑ ολοκληρώθηκε το 2018 με την κατασκευή και της
τρίτης δεξαμενής. Η επένδυση ήταν της τάξης των 148 εκατ.
ευρώ και από τότε η δυνατότητα διαμετακόμισης αεριοποι-
ημένου LNG ανέρχεται στα 5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. 

Μ. Μαστ.

Του Μιχάλη Μαστοράκη

Δ
ιέξοδο από το αυξανόμενο ενερ-
γειακό κόστος στα πυρηνικά της
Βουλγαρίας αναζητά η ελληνική
κυβέρνηση, εξετάζοντας το ενδε-

χόμενο σύναψης μακροχρόνιου διμερούς
συμβολαίου για εισαγωγές φθηνής ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Αν και οι συνομιλίες επί του
θέματος βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο,
ωστόσο, έχουν ξεκινήσει, σε ένα περιβάλ-
λον όπου η μείωση του ενεργειακού κό-
στους και η ενεργειακή θωράκιση της χώ-
ρας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της
ελληνικής κυβέρνησης. 

Η αρχική σκέψη
Η ιδέα αφορά την επιθυμία της Βουλγα-

ρίας να προχωρήσει σε επέκταση του υφι-
στάμενου πυρηνικού σταθμού στο Κοζλον-
τούι και τη δυνατότητα να συνάψει μακρο-
πρόθεσμη συμφωνία (διμερή συμβόλαια) σε
ανταγωνιστικές τιμές, προκειμένου να διο-
χετεύει την πρόσθετη παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Μεταξύ των υποψήφιων «προ-
ορισμών» είναι και η Ελλάδα.

Σε αδρές γραμμές, η συζήτηση αφορά την
πιθανή υπογραφή ενός διακρατικού μνημο-
νίου που θα καλύπτει το εγχείρημα και θα
ανοίξει τον δρόμο, ώστε να υπάρξουν εμπο-
ρικές συμφωνίες και μακροχρόνια συμβό-
λαια ανάμεσα στη βουλγαρική εταιρεία πα-
ραγωγής ρεύματος από πυρηνικά και σε ελ-
ληνική ή ελληνικές εταιρείες ηλεκτρισμού
(για παράδειγμα τη ΔΕΗ). 

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο διμερούς
συμφωνίας για την παροχή πυρηνικής ενέρ-
γειας από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, ο
πρωθυπουργός Κιρίλ Πετκόφ ανέφερε χα-
ρακτηριστικά σε συνέντευξή του: «Χρειάζε-
στε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε
πυρηνική ενέργεια και εσείς δεν έχετε. Βά-
ζοντας δίπλα αυτά τα δύο μπορούμε να δου-
λέψουμε μαζί ως καλοί γείτονες, χτίζοντας
μακροπρόθεσμες σχέσεις μέσα από τη δη-
μιουργία μιας πυρηνικής μονάδας παραγω-
γής ενέργειας, με κοινά οφέλη, σε έναν το-
μέα που είναι σημαντική εναλλακτική για τις
ενεργειακές ελλείψεις στην περιοχή μας».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η
βουλγαρική πλευρά θα προχωρήσει σε ανα-
ζήτηση υποψήφιων προμηθευτών καθώς
και στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας,
προκειμένου να επανέλθει με συγκεκριμέ-
νη πρόταση εντός των επόμενων δώδεκα
μηνών. 

Το Κοζλοντούι και τα άλλα
Να σημειώσουμε ότι ήδη η Ελλάδα εισά-

γει ηλεκτρική ενέργεια από τη Βουλγαρία σε
συνολικές ποσότητες που κυμαίνονται περί
τις 2-4 TWh σε ετήσια βάση, μέρος της οποί-
ας παράγεται από τον υφιστάμενο πυρηνικό
σταθμό της Βουλγαρίας στο Κοζλοντούι. 

Η επέκταση των πυρηνικών ηλεκτροπα-
ραγωγικών εγκαταστάσεων (πέραν των υφι-
στάμενων στο Μπέλενε) αποτελεί σημαντικό
οικονομικό και πολιτικό θέμα στη Βουλγα-
ρία, βρίσκεται δε στη συμφωνία του συνα-
σπισμού κομμάτων που συγκροτούν τη

βουλγαρική κυβέρνηση.
Μια πιθανή συμφωνία για μακροχρόνιο

συμβόλαιο απορρόφησης από τη χώρα μας
της παραγωγής ενός νέου πυρηνικού εργο-
στασίου θα ωθήσει το ίδιο το έργο, καθώς θα
εδραιώσει τη βιωσιμότητά του. «Θα δράσου-
με γρήγορα, δεδομένου ότι υπάρχει αγορα-
στής ρεύματος, γεγονός που εξαλείφει τον
επιχειρηματικό κίνδυνο», ανέφερε σε συ-
νέντευξή του ο κ. Βασίλεφ, που θεωρείται το
νούμερο δύο της βουλγαρικής κυβερνητι-
κής «επετηρίδας». 

Επέκταση της διασύνδεσης
Πρέπει να σημειωθεί ότι και σήμερα η χώ-

ρα μας έχει σημαντικές συναλλαγές με τη
Βουλγαρία σε εισαγωγές και εξαγωγές ρεύ-
ματος, μέσω της υφιστάμενης καλωδιακής
διασύνδεσης, ενώ υπάρχουν επίσης και
συμβόλαια που υπογράφουν traders με πα-
ραγωγικές μονάδες στη γειτονική χώρα.

Προφανώς, ωστόσο, η συζήτηση για συμ-
βολαιοποιήσεις ρεύματος από έναν νέο πυ-

ρηνικό σταθμό αφορά πολύ μεγαλύτερη δυ-
ναμικότητα και πολύ μεγαλύτερη χρονική
διάρκεια.

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντι-
κό να αναφερθεί ότι στο τρίτο τρίμηνο του
2022 αναμένεται να ενταχθεί στο Ευρωπαϊ-
κό Σύστημα η νέα διασυνδετική γραμμή 400
kV Ελλάδας - Βουλγαρίας (μεταξύ του Κέν-
τρου Υπερυψηλής Τάσης Ν. Σάντας και του
σταθμού Maritsa East 1 της γειτονικής χώ-
ρας) που κατασκευάζει ο ΑΔΜΗΕ.

Σχέδιο για φθηνή
ηλεκτρική ενέργεια 
από τη Βουλγαρία

Αναβάθμιση Ρεβυθούσας με την εγκατάσταση τέταρτης δεξαμενής 

Εξετάζεται η αξιοποίηση 
των πυρηνικών της γείτονος 
με σύναψη μακροχρόνιου 
διμερούς συμβολαίου 
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Σ
την τελική ευθεία μπαίνουν οι
διαδικασίες για τη δεύτερη αύξη-
ση του κατώτατου μισθού και οι
πληροφορίες υποστηρίζουν πως

πιθανότατα θα κινηθεί πάνω και από το 6%,
Και αυτό διότι στην κυβέρνηση μελετούν
πρόσθετες παρεμβάσεις για την ανάσχε-
ση των συνεπειών της ακρίβειας και την
ενίσχυση του εισοδήματος των οικονομι-
κά ασθενέστερων.

Οι διεργασίες είναι εντατικές, με την τελι-
κή εισήγηση του υπουργού Εργασίας προς
το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό
του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του
κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνι-
τών να πραγματοποιείται εντός του τελευ-
ταίου δεκαπενθημέρου του Απριλίου 2022
και να τίθεται σε ισχύ την Πρωτομαγιά.

Το σενάριο
Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, ο

κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 700 ευ-
ρώ και η αύξηση θα διαμορφωθεί πάνω
από το 6%, δηλαδή υψηλότερα από τον μέσο
πληθωρισμό του πρώτου τριμήνου 2022.
Με βάση τα παραπάνω, o κατώτατος μισθός
θα ανέλθει στα 703 ευρώ από τα 663.

Οι εκπρόσωποι των εμπόρων ζητούν
αύξηση του κατώτατου μισθού στα επίπε-
δα του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας
πως είναι αναγκαία ως μέτρο καταπολέ-
μησης της ακρίβειας.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προ-
τείνει την άμεση αύξηση του κατώτατου
μισθού στα 751 ευρώ, υπογραμμίζοντας
ότι στη συνέχεια θα πρέπει να αυξηθεί εκ
νέου «έως ότου καταστεί ίσος με το 60%
του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλη-
σης. Η προσαρμογή του κατώτατου μι-
σθού στο επίπεδο της αξιοπρεπούς δια-
βίωσης θα μπορούσε να γίνει και βάσει
μιας συνδυαστικής μεταβολής με το 50%
του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης,

ως αποτέλεσμα ενός συμφωνημένου με-
ταξύ των κοινωνικών εταίρων χρονοδια-
γράμματος». Πρόκειται για μια αύξηση
της τάξης του 13%, από τα 663 ευρώ που
είναι σήμερα.

Από την πλευρά τους εμπειρογνώμονες
θεωρούν πως είναι ενδεδειγμένη η αύξη-
ση του κατώτατου μισθού για το 2022 κατά
7% ή κατά 46,4 ευρώ, φθάνοντας στα 709,4
ευρώ.

Ποια επιδόματα επηρεάζονται
Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα

συμπαρασύρει πάντως και μια σειρά από
επιδόματα που συνδέονται με τις κατώτα-
τες αποδοχές.

• Το επίδομα ανεργίας, το οποίο έφτασε
στα 407 ευρώ από 399,25 ευρώ που ήταν
τον Δεκέμβριο, θα δει νέα αύξηση, μετά τη

νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μι-
σθού τον Μάιο.

Μικρές αυξήσεις λόγω της αναπροσαρ-
μογής του κατώτατου μισθού θα προκύ-
ψουν και για: 

• Το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το
οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας

• Το ειδικό βοήθημα ύστερα από τρίμηνη
παραμονή στα μητρώα των ανέργων: Ισού-
ται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

• Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν
ποινή στερητική της ελευθερίας

• Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης
εργασίας ή διακοπής εργασιών. Ισούται με
20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

• Το ειδικό εποχικό βοήθημα. Το ύψος
του προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται
στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε

ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου
εργάτη, ενώ για τα επαγγέλματα των μου-
σικών-τραγουδιστών, ηθοποιών κ.λπ. στο
70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύον-
τος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη

• Το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλι-
σμένων

• Αμετάβλητο θα παραμείνει το επίδομα
μακροχρόνια ανέργου, το οποίο ανέρχεται
σε 200 ευρώ και είναι σταθερό ποσό.

Εντατικές οι διεργασίες - 
Πιθανότατα θα κινηθεί 
πάνω και από το 6%

Κατώτατος μισθός: Σχέδιο 
για αύξηση-έκπληξη 

Χρονικό περιθώριο 10 εργάσιμων ημερών για τις «φθηνές» μεταβιβάσεις
Χρονικό περιθώριο δέκα εργάσιμων ημερών έχουν στη

διάθεσή τους συμβολαιογράφοι και φορολογούμενοι για
να κλείσουν τις ανοιχτές υποθέσεις μεταβίβασης ακινή-
των και να προλάβουν να υπογράψουν συμβόλαια με τις
παλαιές αντικειμενικές αξίες. Η προθεσμία εκπνέει στις 31
Μαρτίου 2022 για «φθηνές» μεταβιβάσεις ακινήτων, με τις
πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο υπουργείο Οικονομι-
κών δεν υπάρχουν σκέψεις για νέα παράταση, καθώς οι

εφορίες έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την εκκαθάριση των
δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων, ανοίγοντας έτσι τον
δρόμο για την υπογραφή των συμβολαίων.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία της 31ης Μαρτίου αφορά
τις υποθέσεις για τις οποίες οι φορολογούμενοι πριν από
την εκπνοή του 2021 υπέβαλαν στις ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά
στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ τις δηλώσεις φό-
ρου μεταβίβασης, γονικών παροχών και δωρεών.

Επίσης, έως το τέλος του μήνα, οι μεταβιβάσεις ακινήτων
θα γίνονται με βεβαίωση μηχανικού χωρίς την Ηλεκτρονι-
κή Ταυτότητα Κτιρίου. Από την 1η Απριλίου 2022 όλα τα
συμβόλαια θα υπογράφονται με τις νέες αντικειμενικές
αξίες, ενώ στα έξοδα των φορολογουμένων προστίθεται
και το κόστος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, το
οποίο φτάνει μέχρι και 1.000 ευρώ και η έκδοσή του απαι-
τεί και αρκετή γραφειοκρατία, με πλήθος δικαιολογητικών.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Σ
τη δημιουργία πλατφόρμας
ελέγχου των αποθεμάτων σε
άλευρα και ηλιέλαιο προχωρά
το υπουργείο Ανάπτυξης σε

μια προσπάθεια να αποφευχθούν... δυ-
σάρεστες καταστάσεις λόγω των ελλεί-
ψεων που καταγράφονται αλλά και της
πολιτικής ευρωπαϊκών χωρών για πε-
ριορισμό των εξαγωγών τους.

Ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ
Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, μι-
λώντας στον ΑΝΤ1, προανήγγειλε εντα-
τικοποίηση των ελέγχων στην αγορά,
ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να
μειωθεί ο ΦΠΑ στα συγκεκριμένα τρό-
φιμα ή και σε άλλα, αν παραστεί ανάγ-
κη. Όπως δήλωσε ο υπουργός, «οι
έλεγχοι είναι διαρκείς, ενώ έχουν μπει
μεγάλα πρόστιμα για αισχροκέρδεια,
τα μεγαλύτερα που έχουν μπει ποτέ και
έτσι δεν μπορεί η αντιπολίτευση να μου
πει τίποτα».

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι τα
άλευρα και το ηλιέλαιο, πλην της ενέρ-
γειας, είναι τα βασικά προϊόντα που
έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τον
πόλεμο στην Ουκρανία και για τον λόγο
αυτό έχει ζητήσει τη δημιουργία πλατ-
φόρμας για να υπάρξει συστηματικός
έλεγχος των αποθεμάτων, σημειώνον-
τας μάλιστα ότι σε ευρωπαϊκές χώρες

έχει τεθεί και όριο στην πώλησή τους
από σουπερμάρκετ.

Πιέσεις στην ΕΕ
Ταυτόχρονα, ο υπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων σημείωσε ότι δεν μπο-
ρεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μεί-
ωσης του ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα, το-
νίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει σκύψει
πάνω από το πρόβλημα, πιέζοντας την
Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια συνο-
λική λύση και προσθέτοντας ότι ο ίδιος
δεν μπορεί να πάει να φέρει άλευρα μό-
νος του! 

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο κυ-
ριότερος λόγος για τον οποίο η Ελλάδα
έχει υψηλές τιμές στην ενέργεια είναι η
καθυστέρηση στη διείσδυση των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί υπήρ-
χαν αντιδράσεις κάθε φορά που πήγαι-
νε να γίνει ένα έργο για αιολικό πάρκο.
Ταυτόχρονα επανέλαβε ότι η κυβέρνη-
ση έχει δώσει τη μεγαλύτερη επιδότηση
στο ρεύμα σε ολόκληρη την Ευρώπη
αναλογικά με τα μεγέθη της οικονομίας
και υποσχέθηκε συνέχιση της στήριξης
προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

τους προσεχείς μήνες, αν εξακολουθή-
σει η σημερινή δύσκολη κατάσταση.

Η επιδότηση στη βενζίνη
Για την επιδότηση στη βενζίνη ο κ. Γε-

ωργιάδης ανέφερε ότι «οι σημερινές τι-
μές μετά την επιδότηση είναι εκείνες
που ήταν προ κρίσης, προ του πολέμου,
όχι το φθινόπωρο που ήταν ακόμη πιο
χαμηλά». Ο υπουργός Ανάπτυξης ση-
μείωσε ότι η κατανάλωση έχει πέσει,
ενώ αν μειώνονταν ο Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης στα καύσιμα και ο ΦΠΑ,
τότε το όφελος θα ήταν το ίδιο. Όπως
πρόσθεσε, «για κάθε 10 λεπτά μείωσης
του ΕΦΚ στα καύσιμα το κόστος είναι
πάνω από 70 εκατ. τον μήνα και αυτό
δεν το αντέχει ο προϋπολογισμός». Τό-
νισε, δε, ότι η μείωση του φόρου δεν
οδηγεί αυτομάτως στην αύξηση της κα-
τανάλωσης. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Θ. Σκυλακάκης:
«Έρχονται επενδύσεις
σε αγωγούς και
σταθμούς LNG»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση
στην ενέργεια αναμένεται να ενεργοποι-
ήσουν μεγάλες επενδύσεις προς την Ελλά-
δα τα επόμενα χρόνια. Αυτό δήλωσε σε ομι-
λία του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Θόδωρος Σκυλακάκης στο Επενδυτι-
κό Συνέδριο του Economist για την Ελλάδα
και την Κύπρο, που διεξήχθη χθες στο Λον-
δίνο. Πρόσθεσε ότι η βασική πρόκληση για
την Ελλάδα είναι η σταδιακή μείωση της
απεξάρτησής της από την εισαγόμενη ενέρ-
γεια (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), αναγνω-
ρίζοντας ωστόσο ότι η αύξηση των τιμών
στα καύσιμα και στα ενεργειακά προϊόντα
θα την επηρεάσει συγκριτικά περισσότερο
από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε ότι η Ελ-
λάδα λόγω της γεωπολιτικής θέσης της
αποτελεί ενεργειακή πύλη για τη Νοτιοανα-
τολική και Κεντρική Ευρώπη, κάτι που θα
οδηγήσει σε πολλές νέες επενδύσεις, οι
οποίες θα αφορούν όχι μόνο στις ΑΠΕ -
όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτη-
μα σε σχέση με άλλες γειτονικές χώρες-
αλλά και σε υποδομές για σταθμούς LNG,
μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, νέ-
ους αγωγούς, νέες ηλεκτρικές διασυνδέ-
σεις κ.λπ.

Κληρονομιές: Πότε
είναι μηδενικός 
ο φόρος

Ανάσα σε χιλιάδες κληρονόμους αποβιω-
σάντων φέρνει η διάταξη του υπουργείου
Οικονομικών περί μηδενικής φορολόγησης
των ποσών, όταν αυτά αφορούν κοινούς τρα-
πεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει
έστω ένας δικαιούχος στον λογαριασμό του
αποβιώσαντος, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι
μέχρι πρότινος ίσχυε η φορολόγηση των πο-
σών με συντελεστές 1%-10% ανάλογα με το
ύψος του ποσού. 

Η ευνοϊκή διάταξη αφορά και στην κατο-
χή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ωστόσο
η απαλλαγή από τον φόρο δεν ισχύει για κα-
ταθέσεις και λογαριασμούς που τηρούνται
σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα
κράτη και σε κράτη που δεν έχουν συνάψει
και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβα-
ση διοικητικής συνδρομής στον φορολογι-
κό τομέα.
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Έκτακτα μέτρα λαμβάνει 
το υπουργείο Ανάπτυξης - 
O Άδωνις Γεωργιάδης
προανήγγειλε
εντατικοποίηση της
εποπτείας της αγοράς

Ξεσκονίζουν τα αποθέματα 
σε άλευρα και ηλιέλαιο



Σ
υγκρατημένα απαισιόδοξη εμ-
φανίζεται η πλειονότητα των εγ-
χώριων αναλυτών για τη βραχυ-

πρόθεσμη τάση στο ελληνικό χρηματι-
στήριο, εκτιμώντας ότι οι πληθωριστι-
κές τάσεις δεν θα αποκλιμακωθούν
τόσο γρήγορα, ακόμη και αν τελειώσει
σύντομα το Ουκρανικό, ενώ επισημαί-
νουν το αδύναμο τελευταίο τρίμηνο
του 2021 για σημαντικό αριθμό εισηγ-
μένων από όσες έχουν ανακοινώσει
μέχρι τώρα αποτελέσματα της παρελ-
θούσας χρήσης, εκτιμώντας ότι τα
πράγματα μπορεί να πάνε χειρότερα
στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους,
αν διατηρηθούν οι υψηλές τιμές σε
ενέργεια, πρώτες ύλες και μεταφορές.
Τεχνικά για τον Γενικό Δείκτη οι επό-
μενες αντιστάσεις τίθενται στις 887 -
900 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ
60 ημερών), 911 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών) και 950 μονάδες. Σε
περίπτωση επιστροφής χαμηλότερα των 800 - 788 η επόμενη
στήριξη ορίζεται στις 777 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ

200 εβδομάδων). Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η
πρώτη σημαντική αντίσταση τίθεται στις 2.142 - 2.170 (συγκλί-
νουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 2.172 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημε-
ρών), 2.200, 2.206 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών) και 2.231 - 2.240
μονάδες.

Generation Y: Νέα διεθνής
εταιρική ταυτότητα

Η Generation Y, εταιρεία-ηγέτιδα στο e-
business, μπαίνει σε μια νέα εποχή με τη
δομική ανανέωση της εταιρικής της εικόνας.
Ακολουθώντας μια πιο μίνιμαλ και αφαιρε-
τική λογική και επανασχεδιάζοντας το logo
της, η Generation Y ενισχύει τη σύγχρονη ει-
κόνα της, η οποία αποπνέει δυναμισμό και
κύρος και υπογραμμίζει την ανθρωποκεν-
τρική της προσέγγιση, δίνοντας την αίσθηση
ανάτασης και συνεχούς ανοδικής κίνησης.
Με αυτό τον γνώμονα έχει γίνει η επιλογή
της νέας γραμματοσειράς, καθώς και των
χρωμάτων μέσα στα οποία εμφανίζεται κάθε
μήνυμα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Την
ίδια στιγμή το νέο visual identity θέτει ως
πρωταγωνιστές τις αξίες και όλα εκείνα τα
στοιχεία που δομούν το μανιφέστο της εται-
ρείας, όπως η καινοτομία, η αυθεντικότητα
και η συνεχής εξέλιξη μέσω της έρευνας και
της ανάπτυξης.

Mermeren: Επανεκλογή 
της Jasna Azhievska 
Petrusheva στο ΔΣ

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου στις εγκατα-
στάσεις της Mermeren Kombinat AD
Prilep έλαβε χώρα η έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων. Οι μέτοχοι που είτε
μετείχαν είτε αντιπροσωπεύτηκαν ήταν
τρεις και αντιπροσώπευαν το 89,36% των
συνολικών μετοχών της εταιρείας. Σύμ-
φωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης, αποφασίστηκε η επανεκλογή της κυ-
ρίας Jasna Azhievska Petrusheva ως μέ-
λους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η από-
φαση ελήφθη ομόφωνα.

Ideal: Εξαγορά της
νοτιοαφρικανικής Coleus

Στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου
της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Coleus, η
οποία προμηθεύει μεταλλικά πώματα σε ζυ-
θοποιίες και εταιρείες ποτών και αναψυκτι-
κών στην Υποσαχάρια Αφρική, προχώρησε η
Ideal μέσω της θυγατρικής της Astir Vito-
giannis. 

Η Coleus (www.coleus.co.za) διαθέτει πα-
ραγωγικές εγκαταστάσεις στη Δημοκρατία
της Νότιας Αφρικής και προμηθεύει μεταλ-
λικά πώματα σε ζυθοποιίες και εταιρείες πο-
τών και αναψυκτικών στην Υποσαχάρια
Αφρική. Η εταιρεία διέθεσε περισσότερα
από 6,2 δισεκατομμύρια πώματα το 2021
στους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων
των AB InBev Group, Heineken, Distell, Dia-
geo και Coca Cola.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στις ράγες μπαίνει το σχέδιο του Σπύρου Θεοδωρόπουλου να δη-
μιουργήσει έναν επιχειρηματικό όμιλο που θα περιλαμβάνει υγι-
είς, εξωστρεφείς και με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης ελλη-
νικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφί-
μων και των ποτών. Πριν από λίγες μέρες έγινε η σύσταση της Be-
spoke SGA Holdings με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 140 εκατ. ευ-
ρώ -εκ των οποίων 1,4 εκατ. θα καταβάλει ο κ. Θεοδωρόπουλος
και 138,6 εκατ. ευρώ η εταιρεία SAG Investments & Holdings
Limited σε ισόποσες δόσεις μέχρι το τέλος του 2026 με σκοπό:
* Την άμεση και έμμεση απόκτηση, διατήρηση ή πώληση συμμε-

τοχών σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδή-
ποτε μορφής και σκοπού, καθώς και την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας
στην ημεδαπή ή και την αλλοδαπή.
� Τη σύναξη κοινοπραξιών ή/και συνεργασιών με άλλες ημεδαπές ή/και αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε μορ-
φής και σκοπού ή και με φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
� Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά τους συστήματα μέσω κακόβουλου λογισμικού αν-
τιμετώπισαν το βράδυ της Κυριακής τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με αποτέλεσμα να ανα-
στείλουν προσωρινά και για λόγους πρόληψης και ασφάλειας μέρος των υπηρεσιών που
προσφέρουν. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η άμεση αντίδραση και οι ενέργειες
των αρμόδιων υπηρεσιακών λειτουργιών περιόρισαν και απέτρεψαν επέκταση της επί-
θεσης». Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ «ενημέρωσαν άμεσα και συνεργάζονται στενά με όλες τις
συναρμόδιες κρατικές Αρχές, καθώς και με ΙΤ εταιρείες ειδικών στην κυβερνοασφά-
λεια», όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση. Σε αυτό το πλαίσιο και για λόγους πρόληψης και ασφαλείας μέχρι
να ολοκληρωθούν όλες οι επιβεβλημένες ενέργειες «αποφάσισαν την απομόνωση ολόκληρου του Data Center της εται-
ρείας», γεγονός που επηρεάζει συγκεκριμένες εμπορικές λειτουργίες. Ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες. Για την
ακρίβεια και μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος από τα φυσικά καταστήματα των ΕΛΤΑ δεν εξυπηρετούνται οι ει-
σπράξεις λογαριασμών, η αποστολή αλληλογραφίας και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι παραπάνω λειτουργίες
ωστόσο πλην των χρηματοοικονομικών εξυπηρετούνται κανονικά από την ΕΛΤΑ Courier.

Κυβερνοεπίθεση στα συστήματα των ΕΛΤΑ

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Βάζει μπρος το σχέδιό του

Σε δύσβατο μονοπάτι το Χρηματιστήριο
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Σ
ε ανάρπαστη «νύφη» για τους επενδυτές αναδει-
κνύεται η Αττικής Οδός, καθώς μέρα με τη μέρα
αυξάνονται οι μνηστήρες που διεκδικούν τη νέα

παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου, εκτιμώμενου
ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ. Η νέα παραχώρηση αφορά
στη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμε-
τάλλευση για 25 έτη της Αττικής Οδού, ήτοι έως το 2050.
Η λήξη της τρέχουσας παραχώρησης τον Οκτώβριο του
2024 έχει θέσει τους πάντες σε ετοιμότητα, καθώς η δια-
γωνιστική διαδικασία πρέπει να τρέξει εγκαίρως ώστε
να μη δημιουργηθεί «κενό» στη λειτουργία του άξονα.
Ισχυρό «παρών» θα δώσουν οι ελληνικοί όμιλοι μέσα
από συνέργειες και συνεργασίες με ισχυρούς ξένους
παίκτες. Ο Όμιλος Ελλάκτωρ, από κοινού με την Avax
και τη γαλλική Egis που είναι οι υφιστάμενοι παραχωρη-
σιούχοι, η Μυτιληναίος και η Intrakat διερευνούν ήδη
στρατηγικές συμμαχίες, ενώ ο Όμιλος Κοπελούζου θα
μετέχει σε κοινοπραξία με την αυστραλιανή Macquarie.
Τον φάκελο της Αττικής Οδού μελετούν ακόμη ασφαλι-
στικά funds, όπως η PSP Roadis και η Allianz, η DIG
Capital Partners αλλά και διεθνείς όμιλοι με εμπειρία
στη διαχείριση αυτοκινητόδρομων, όπως η Abertis από
την Ισπανία, η πορτογαλική Brisa και η ιταλική Au-
tostrade. Μαθαίνουμε ωστόσο πως ο κατάλογος των εν-
διαφερομένων θα διευρυνθεί περαιτέρω.

Έχασε τη μάχη με 
τον καρκίνο ο Οδυσσέας
Κυριακόπουλος

Την τελευταία του πνοή άφησε την Κυριακή ο πρώην πρό-
εδρος του ΣΕΒ Οδυσσέας Κυριακόπουλος έπειτα από μάχη
με τον καρκίνο. O κ. Κυριακόπουλος ανέλαβε τα ηνία της οι-
κογενειακής εταιρείας S&B, την οποία το 2014 πούλησε
στον γαλλικό κολοσσό Imerys. Γεννήθηκε το 1952 στη Νέα
Υόρκη και σπούδασε μηχανικός Μεταλλείων στο Πανεπι-
στήμιο Montanuniversitaet Leoben της Αυστρίας και στο
Πανεπιστήμιο του Newcastle-upon-Tyne στην Αγγλία, ενώ
πήρε πτυχίο MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ευ-
ρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων (INSEAD) στο
Fontainebleau της Γαλλίας. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του ΙΟΒΕ
και της Lamda Development AE αλλά και του ΔΣ της
IMERYS Group και της ASK Chemicals GmbH. Την περίοδο
2000-2006 διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΒ. Επιπλέον είχε
διατελέσει αντιπρόεδρος της Business Europe (UNICE) και
των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ΑΕ, πρόεδρος της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής (2006-2009), μέλος του Γενικού Συμβουλί-
ου της Τραπέζης της Ελλάδος (2002-2011) και πρόεδρος του
ΙΟΒΕ (2011-2014).

Στη συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο του Οδυσ-
σέα Κυριακόπουλου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με οδύνη πληροφορήθηκα
τον θάνατο του Οδυσσέα Κυριακόπουλου ύστερα από μια
σύντομη αλλά πράγματι γενναία μάχη για τη ζωή του. Η
απώλειά του αποδίδει, πιστεύω, στην έκφραση “δυσανα-
πλήρωτο κενό” το πλήρες νόημά της. Αποχαιρετώ έναν ξε-
χωριστό άνθρωπο και έναν αγαπημένο φίλο για πολλά χρό-
νια, κρατώντας για πάντα την πρωτοπόρα σκέψη του και το
πλατύ χαμόγελό του. Στη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια
του απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Viohalco: Αυξημένος 
ο τζίρος κατά 40%

Ισχυρή ανάπτυξη και βελτίωση όλων των οικο-
νομικών της μεγεθών παρουσίασε η Viohalco το
2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκε-
κριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών
ανήλθε σε 5.375 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά
40% έναντι του 2020 (3.850 εκατ. ευρώ), αποτυ-
πώνοντας την άνοδο της ζήτησης σχεδόν σε
όλους τους κλάδους και την αύξηση των τιμών
μετάλλων. Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο
EBITDA αυξήθηκε κατά 45% σε 426 εκατ. ευρώ
για το 2021 (2020: 294 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά
χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε
95,9 εκατ. ευρώ (2020: 92,3 εκατ. ευρώ). Τα ενο-
ποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της
Viohalco για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε 276 εκατ.
ευρώ έναντι 59 εκατ. ευρώ το 2020, κυρίως λόγω
της σημαντικής ανάκαμψης του κλάδου χάλυβα,
της ισχυρής ανάπτυξης τόσο των έργων όσο και
των προϊόντων του κλάδου καλωδίων, καθώς και
της συνεχούς αύξησης της ζήτησης στους κλά-
δους αλουμινίου και χαλκού.

Και επίσημα στη Mantis 
η Μαλαματίνα

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ιστορική ελ-
ληνική οινοποιία Μαλαματίνα με τη σφραγίδα
του Ομίλου Εταιρειών Mantis. Σύμφωνα με την
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσ-
σαλονίκης στις 22 Δεκεμβρίου 2021, η εταιρεία
εντάσσεται επίσημα στο δυναμικό του κορυφαί-
ου διανομέα στην ελληνική αγορά, διασφαλί-
ζοντας έτσι τη συνέχιση μιας επιτυχημένης πο-
ρείας 127 ετών αλλά και τις προϋποθέσεις για
δυναμική ανάπτυξη στο μέλλον. Όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση, βασική προτε-
ραιότητα του Ομίλου Εταιρειών Mantis είναι η
υλοποίηση ενός επενδυτικού και επιχειρηματι-
κού πλάνου για την ενδυνάμωση της εταιρείας,
το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της
στην ελληνική και ξένη αγορά.

Eurobank: Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης

H Eurobank ανακοίνωσε την ίδρυση του Ταμεί-
ου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ομίλου Eu-
robank, επιδιώκοντας να στηρίξει μακροχρόνια
τους εργαζόμενούς της με μια ακόμη πρωτοβου-
λία κοινωνικής ευθύνης που προάγει ισχυρά πρό-
τυπα ESG. Η ενεργοποίηση του ΤΕΑ συνιστά ένα
σύγχρονο πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης και
προαιρετικής συμμετοχής για όλο το προσωπικό
του ομίλου που απασχολείται με συμβάσεις αορί-
στου χρόνου. Ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι-
καίου, που συστάθηκε κατόπιν γραπτής συμφω-
νίας μεταξύ εργαζόμενων και εργοδότη, λειτουρ-
γεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το δημό-
σιο συνταξιοδοτικό σύστημα. 
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Συνωστισμός μνηστήρων
για την Αττική Οδό

Εβδομάδα e-Εμπορίου από 4 έως 10/4
Από τη Δευτέ-

ρα 4 Απριλίου
έως και την Κυ-
ριακή 10 Απριλί-
ου o Ελληνικός
Σύνδεσμος Ηλε-
κτρονικού Εμ-
πορίου (GRECA)
διοργανώνει την Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η
οποία τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Υπάρχουν πολ-
λοί λόγοι να ψωνίζεις online!». Κατά το διάστημα αυτό τα
ηλεκτρονικά καταστήματα που θα συμμετάσχουν στην
ενέργεια θα παρέχουν ελκυστικές προσφορές προς τους
καταναλωτές, σε συνδυασμό με πληροφορίες και υποστη-
ρικτικά μηνύματα για τα πλεονεκτήματα της online αγορα-
στικής εμπειρίας μέσα από υλικό που θα δημιουργηθεί με
ευθύνη του GRECA.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 MAΡΤΙΟΥ 2022
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τρόμος σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Α νομολόγητος φόβος, στα όρια

ενός εφιαλτικού τρόμου, σφη-
νώθηκε στον Ολυμπιακό και

την ΑΕΚ μετά τη 2η αγωνιστική των
πλέι οφ. Μπορεί να χαθεί αυτό το πρω-
τάθλημα; 

Αυτό αναρωτιέται η πλατιά μάζα των
οπαδών των «ερυθρόλευκων», αλλά
και στα υψηλά κλιμάκια, μετά το 1-1 με
τον ΠΑΣ στα Γιάννινα. Η διαφορά από
τον ΠΑΟΚ μειώθηκε στους δέκα βαθ-
μούς. Και στην ΑΕΚ υπάρχει μια υφέρ-
πουσα τραγικότητα, μετά την ήττα 1-0
από τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Πόσο θριαμ-
βευτική θα είναι η είσοδος στη νεό-
τευκτη «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά»,
αν η ομάδα δεν έχει καταφέρει να προ-
κριθεί στην Ευρώπη; 

Μετά το τέλος του αγώνα στα Ιωάννι-
να, ο Πέδρο Μαρτίνς, που είδε έναν

Ολυμπιακό να απέχει παρασάγγας από
τον γοητευτικό των περασμένων ετών,
το ξεκαθάρισε: «Το πρωτάθλημα δεν
έχει τελειώσει ακόμα». Είναι το ένστι-
κτο αυτοσυντήρησης του κάθε προπο-
νητή ή η ωμή πραγματικότητα ότι ο
Ολυμπιακός δεν πείθει; Μπορεί και τα
δυο, σίγουρα ισχύει το δεύτερο. Ευτυ-
χώς για τον Ολυμπιακό, το ντέρμπι με
την ΑΕΚ θα γίνει σε 15 ημέρες καθότι
διακόπτεται το πρωτάθλημα λόγω των
φιλικών της Εθνικής ομάδας με τη
Ρουμανία την προσεχή Παρασκευή
στο Βουκουρέστι και το Μαυροβούνιο
στην Ποντγκόριτσα τρεις ημέρες αρ-
γότερα. Και ο ΠΑΟΚ έρχεται φουριό-
ζος και με ευρωπαϊκή αύρα από την
πρόκρισή του στους «8» του Confer-
ence League. Κυρίως, όμως, παίζει
σοβαρή μπάλα, πείθει, νικάει. 

Η ΑΕΚ έχει να νικήσει τον ΠΑΟΚ από
το 2017 στο ΟΑΚΑ, 11 ματς συμπληρω-
μένα χωρίς πανηγυρισμούς. Παραιτή-
θηκε ο γενικός αρχηγός Β. Δημητριά-
δης κι ο Αργεντινός φορ Σέρχιο Αρα-
ούχο, ένας πραγματικός leader, δεν
επαρκεί για να αφυπνίσει συνειδή-
σεις. Η ΑΕΚ απέχει μόλις έναν βαθμό
από τον Άρη στη βαθμολογία και τρεις
από τον Παναθηναϊκό. Οι δυο τους
αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο «Κλε-
άνθης Βικελίδης» και ελπίζουν βάσι-
μα σε έξοδο στην Ευρώπη, ενώ ο Πα-
ναθηναϊκός έχει και εναλλακτικό σε-
νάριο πρόκρισης, μέσω του Κυπέλλου,
αν το κατακτήσει. Σε αυτή την περί-
πτωση, απομένουν μόλις δυο εισιτή-
ρια μέσω της βαθμολογίας. Το ένα εί-
ναι καπαρωμένο από τον ΠΑΟΚ, που
απέχει 12 βαθμούς από την ΑΕΚ. Μπο-

ρεί, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτός το
Κύπελλο ή ο Ολυμπιακός (παίζουν
στον ημιτελικό), αλλά επί της ουσίας
δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την απει-
λή που δέχεται η ΑΕΚ από τον Άρη και
τον Παναθηναϊκό.

Στα πλέι άουτ, η Ελλάδα έγινε… Αγ-
γλία, ΟΦΗ - Ιωνικός 2-3, Παναιτωλι-
κός - Λαμία 1-2, Βόλος - Αστέρας Τρί-
πολης 0-2. Στο Περιστέρι, ο Απόλλων
Σμύρνης υπέγραψε τον υποβιβασμό
του χάνοντας 1-0 από τον Ατρόμητο.

Τελική βαθμολογία
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Είναι πολύ πιθανό ο τελικός του
Conference League (25 Μαΐου),
διοργάνωση στην οποία συμμετέχει
ο ΠΑΟΚ, που θα αντιμετωπίσει τη
Μαρσέιγ στη φάση των «8», να μετα-
τεθεί από τα Τίρανα στο ΟΑΚΑ ή το
Παγκρήτιο. Αυτό αναφέρει η άκρως
ενημερωμένη ιστοσελίδα inside-
football.com. Ο λόγος είναι πως ο
πρόεδρος της αλβανικής ποδοσφαι-
ρικής ομοσπονδίας Αρμάντ Ντούκα
έχει εμπλοκή σε πολιτικό σκάνδαλο
και καθαιρέθηκε. Να θυμίσουμε για
την ιστορία ότι η προηγούμενη διοί-
κηση της ΕΠΟ είχε αρνηθεί να θέσει
υποψηφιότητα, λόγω της κόντρας
της με τον υφυπουργό Λ. Αυγενάκη,
που ήθελε τον τελικό στο Ηράκλειο.
Κυριολεκτικά στο… πιάτο πρόσφε-
ρε στην Ελλάδα τον τελικό ο εκτελε-
στικός γραμματέας της UEFA Θόδω-
ρος Θεοδωρίδης και μετά την άρνη-

ση, τον ανέθεσε στα Τίρανα. Κι αυτή
την εποχή, ωστόσο, οι σχέσεις του Λ.
Αυγενάκη με τη νυν διοίκηση της

ΕΠΟ είναι επίσης τεταμένες. Τυπικά,
η ΕΠΟ θα πρέπει να κάνει αποδεκτή
την ανάθεση, αν της προταθεί…

Στο Παγκρήτιο ο τελικός του Conference; Ρεάλ Μ. - Μπάρτσα 0-4,
θα ζήλευε κι ο Μέσι

Αυτή την Μπαρτσελόνα θα τη ζήλευε ακόμα κι ο
Μέσι. Παίζοντας «υπερηχητικό» ποδόσφαιρο,
σκόρπισε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα τη
Ρεάλ Μαδρίτης, 4-0, μέσα στο «Σαντιάγο Μπερ-
ναμπέου». Δυο γκολ πέτυχε ο Ομπαμεγιάνγκ,
Φεράν Τόρες και Αραούχο οι άλλοι σκόρερ. Ο Μέ-
σι, που έριξε γέφυρες επιστροφής στην Μπαρ-
τσελόνα, είδε από την εξέδρα την Παρί Σεν Ζερ-
μέν να διασύρεται και στο πρωτάθλημα, 3-0 από
τη Μονακό.

Ο «χρυσός» Τεντόγλου 
κυνηγά Τσάτουμα…

Με άλμα στα 8,55 μ. ο «χρυσός» Ολυμπιονί-
κης Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό με-
τάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου στο Βε-
λιγράδι. Στο πλευρό του είχε πολύ κόσμο από τα
Γρεβενά που μετέβη οδικώς στην πρωτεύουσα
της Σερβίας. Επόμενος στόχος του Τεντόγλου
είναι να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού

στίβου που κατέχει ο Λούης Τσάτουμας με
8,66 μ. από το 2007.

Παγκόσμιο ρεκόρ 
6,20 μ. ο Ντουπλάντις!
Αυτό το παιδί, ο Σουηδός άλτης του επί κοντώ

Αρμάντ Ντουπλάντις, πρέπει να γεννήθηκε με
φτερά αγγέλλου. Αυτή τη φορά πήγε το παγκό-
σμιο ρεκόρ στα 6,20 μ. στο Παγκόσμιο Κλειστού
Στίβου στο Βελιγράδι. Στην ίδια πόλη είχε κάνει
6,19 μ. πριν από δυο εβδομάδες. Κι έχει ο Θεός. Ο
θρύλος του επί κοντώ, Ουκρανός Σεργκέι
Μπούμπκα, τόνισε ότι ο 22χρονος Ντουπλάντις
μπορεί να «πετάξει» άνετα στα 6,30 μ.!

Ασίστ Τσιμίκα, 
γκολ στον… Μαρινάκη

Παρουσία του ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Βαγγέλη
Μαρινάκη στην κερκίδα του Σίτι Γκράουντ, ο Κώ-
στας Τσιμίκας έδωσε ασίστ στον Ντιόγκο Ζότα και
η Λίβερπουλ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυ-
πέλλου Αγγλίας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάν-
τσεστερ Σίτι. Ο Τσιμίκας ήταν εκπληκτικός και η
Νότιγχαμ επίσης. 

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε 2-0 σετ (6-4, 6-1) από την
Πολωνή Ίγκα Σφιόντεκ στον τελικό του Indian Wells
στην Καλιφόρνια. Ήταν φανερά αγχωμένη μετά τη νί-
κη της 2-1 σετ (6-2, 4-6, 6-1) επί της Ισπανίδας Πάο-
λα Μπαντόσα στον ημιτελικό. Είναι, πια, στο Νο3 της
παγκόσμιας κατάταξης. Για την παρουσία της στον τε-
λικό η Μαρία θα εισπράξει 590.000 ευρώ και η
Σφιόντεκ 1,1 εκατ. ευρώ.

Σε μνήμη 
Ντιέγκο
Μαραντόνα

Με μια ιδιαίτερη εμφάνιση, αφιερωμένη στον Ντιέγκο Μαραντόνα, παρατάχθηκαν οι παίκτες 
της Νάπολι στον αγώνα του Σαββάτου με την Ουντινέζε. Οι «παρτενοπέι» εμφανίστηκαν φορώντας
κόκκινες φανέλες και όχι τις κλασικές κυανόλευκες, στις οποίες υπήρχε η προσωπογραφία 
του πολυθρύλητου άσου που έφυγε από τη ζωή στα 60 του χρόνια, τον Νοέμβριο του 2020. 

SPORTS
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 27
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ήττα 590.000 ευρώ για τη Μαρία
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Το ζεϊμπέκικο μπήκε στην εθνική
λίστα της άυλης πολιτιστικής κληρο-
νομιάς μαζί με το μπουζούκι, τον
ζουρνά και τον μπαγλαμά.

• Δημόσιο φιλί αντάλλαξαν η Δέ-
σποινα Βανδή και ο Βασίλης
Μπισμπίκης στην πίστα όπου εμ-
φανίζεται η τραγουδίστρια.

• Θετική στον κορονοϊό η παρουσιά-
στρια του ΣΚΑΪ Μαρία Αναστασοπού-
λου.

• Ο λαϊκός τραγουδιστής Ζαφεί-
ρης Μελάς παραδέχτηκε πως εί-
ναι Ρομά.

• Η Τζένη Μπότση κάνει δίαιτα. «Δεν
τρώω, υποφέρω», ανέφερε χιουμο-
ριστικά.

• Η πρωταγωνίστρια Βίκυ Βο-
λιώτη δήλωσε έτοιμη να υιοθε-
τήσει και δεύτερο παιδί.

• «Είμαι με μισό νεφρό και ως ομοι-
οπαθής μίλησα στην Ευρυδίκη»,
ανέφερε σε δηλώσεις του ο Βαλάν-
της για το σκηνικό στο «Survivor».

• Στα χνάρια του αδικοχαμένου
Mad Clip η αδελφή του Άσπα.

• «Ήμουν ο καημός της Αλίκης Βου-
γιουκλάκη, γιατί την περνούσα σε ει-
σιτήρια», ισχυρίσθηκε η Μαρία Αλι-
φέρη.

• Κάτι νέο ετοιμάζει η Καλομοί-
ρα με τη φετινή εκπρόσωπο της
Ελλάδας στη Eurovision, Αμάντα
Γεωργιάδη.

• Τέλος ο «πόλεμος» μεταξύ του Δη-
μήτρη Αποστόλου και της πρώην συ-
ζύγου του Μάγδας Πένσου. Συμφώ-
νησαν σε συναινετικό διαζύγιο.

• Άγνωστοι έσπασαν το αυτοκί-
νητο του δημοσιογράφου Πέ-
τρου Κουσουλού.

• Έκκληση της Ελένης Ράντου: Ανα-
ζητά μάρτυρες για το τροχαίο φίλης
της, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη
κατάσταση.

Η
Τέχνη γίνεται «όχημα» στον αγώνα για
την επιστροφή των μαρμάρων του Παρ-
θενώνα στη γενέτειρά τους. Ο οίκος μό-
δας Τρανούλη, δημιουργός του κινήμα-

τος «Athena Take me Home», σε συνεργασία με
τον Δημήτρη Μαλισσόβα παρουσιάζει το ροκ μιού-
ζικαλ «Take me Home» με θέμα το χρονικό της
κλοπής τους από τον αδίστακτο Άγγλο λόρδο Έλγιν
που έμεινε στην ιστορία «ως ο άρπαγας που λεηλά-
τησε βίαια την Ακρόπολη των Αθηνών».

Σκοπός της παράστασης είναι η αφύπνιση και
ενημέρωση του κοινού για το πολιτιστικό έγκλημα
που συντελέστηκε στη χώρα μας, παράλληλα με τη
διάδοση και ενδυνάμωση του αιτήματος επιστρο-
φής των αριστουργηματικών γλυπτών στην Ελλάδα. 

Το αίσχος της λεηλασίας
Ο γνωστός σκηνοθέτης Δημήτρης Μαλισσόβας

και η Τάνια Χαροκόπου υπογράφουν το κείμενο
του έργου που αποτελεί μυθοπλασία, βασισμένη
στο κόμικ του Μανώλη Μουμαλίδη με τίτλο «Παπ-
πού, θα μου πεις μια ιστορία;» με πρωταγωνιστή
τον Κώστα Αρζόγλου. 

Η παράσταση θα ανέβει την Τετάρτη 27 Απριλίου
στο Μέγαρο Μουσικής, με έναν πολυπληθέστατο
θίασο που απαρτίζουν οι Δημήτρης Μαζιώτης, Πά-
νος Παταγιάννης, Ραφαήλ Κριτούλης, Ελίνα Γιαν-
νάκη, Γιώργος Ψάλτου, Ρενάτα Καπετανάκη, Βασί-
λης Μπατσακούτσας, Μαρία Παπαδοπούλου, ενώ
θα συμμετάσχουν επίσης πολλοί μουσικοί και χο-
ρευτές.

Ο κεντρικός ήρωας της παράστασης ακολουθεί
τον ασυνείδητο Άγγλο. Με την ηρωική του δράση,

την ιστορική του συνείδηση, τα ευγενικά του ιδεώ-
δη, ταυτίζεται με το όραμά του, προσωποποιεί τα
αγάλματα, συνομιλεί με την Καρυάτιδα και βάζει
σκοπό της ζωής του την επιστροφή των μνημείων
ανεκτίμητης αξίας πίσω στην Αθήνα. Το θεατρικό
έργο περιγράφει με παραστατικότητα την αρχαι-
οκαπηλία, το αίσχος της λεηλασίας και επιδιώκει
μέσα από τους διαλόγους να ξυπνήσει συνειδήσεις,
να αναμοχλεύσει ενοχές, να συγκινήσει καρδιές.

«Take me Home»
Ο οίκος μόδας Τρανούλη, με πολυετή, επιτυχη-

μένη κι έντονα ενεργή δράση δημιουργικότητας,
εμπνεύστηκε το κίνημα «Athena Take me Home»,
μια φωνή διαμαρτυρίας που μέσω της μόδας αν-
δρώνεται και εκδηλώνεται ως κραυγή ενάντια σε
μια τραγική κλοπή που πραγματοποιήθηκε σε βά-
ρος ενός ιδιαίτερα λαμπερού πολιτισμού, εκείνου
της Αρχαίας Ελλάδας.

Η ιδέα του κινήματος ανήκει στον Θεόδωρο Τρα-
νούλη μέσα από τη συναναστροφή του με τη Μελί-
να Μερκούρη, τον Ζιλ Ντασέν καθώς και με τον
σκηνοθέτη Γιάννη Διαμαντόπουλο, οραματιστές
της ιδέας της επιστροφής των γλυπτών του Παρθε-
νώνα στην Ελλάδα.

Το 2018, στη Σλοβενία, ο οίκος μόδας Τρανούλη
απέσπασε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 18 χώρες,
στην κατηγορία Fashion Design Award Winners,
για την αρχαιοελληνική κολεξιόν Athena by Tra-
noulis. Η Αθηνά Τρανούλη για τον σκοπό αυτό βρα-
βεύτηκε ως πρόεδρος του κινήματος από την Ακα-
δημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης, ενώ άλλη μια
βράβευση ήρθε από τον Όμιλο Εξάλειπτρον.

Ροκ μιούζικαλ για 
τα κλεμμένα γλυπτά
του Παρθενώνα



Αντίο, μπαμπά…

Βαρύ πένθος για την Ελισάβετ Μουτάφη. Ο
πολυαγαπημένος της μπαμπάς έφυγε από τη
ζωή, με την ηθοποιό να τον αποχαιρετά με λόγια
αγάπης: «Δεν θα σου πω αντίο, ξέρω ότι μόλις
φωνάξω μπαμπά θα είσαι εδώ! Αφού το ξέρω! Σ’
αγαπάω! Πήγαινε τώρα στον Μίκη σου, στον Γρη-
γόρη, στον Μάνο, στον Οδυσσέα, στη Λούνα σου.
Ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου όλους του
γιατρούς και τους νοσηλευτές του “Σωτηρία” που
σε αγάπησαν και σε φρόντισαν τόσο πολύ».

Το φαφουτάκι!

Στο πρώτο της παιδικό πάρτι, η Δούκισσα
Νομικού δεν είχε κέφια. Της έλειπε ένα δόντι
και ντρεπόταν να χαμογελάσει. «Μπορεί να μη
φαίνεται η χαρά μου, γιατί δεν χαμογελάω
πλατιά, μιας που εκείνη την ημέρα είχε φύγει
το πρώτο μου δοντάκι! Και δεν ήθελα να το κα-
ταλάβει κανείς από τους φίλους μου. Μεγαλώ-
νοντας έδωσα τόσο μεγάλη σημασία στο να
έχω ωραία δόντια για να μπορώ να χαμογελάω
λαμπερά και περήφανα», έγραψε στη λεζάντα
της φωτογραφίας. 

Έξοδο-έκπληξη επιφύλαξε στη
διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βίκυ Λέανδρος η καλή της φίλη
Χριστίνα Πολίτη. Η σούπερ σταρ
του παγκόσμιου πενταγράμμου
και η δημοσιογράφος απόλαυσαν
το φημισμένο σόου των εγχώριων
drag queen στις «Κούκλες», πο-
ζάροντας χαμογελαστές και εν-
θουσιασμένες με την ιδιοκτήτρια
του κέντρου διασκέδασης. «Μια
επική βραδιά με τη Βασίλισσα
Μαριλού και τη μία και μοναδική
βαρόνη Βίκυ Λέανδρος», σχολία-
σε η κοσμικογράφος.

Οι κούκλες

Π
λησιάζει η 27η επέτειος γάμων του πρίγκιπα Παύλου και της
Μαρί Σαντάλ και τα royal media φιλοξενούν εκτενή αφιε-
ρώματα στο αριστοκρατικό ζευγάρι. Στη φωτογραφία αρχεί-

ου, από το χλιδάτο after wedding πάρτι που ακολούθησε την πολυ-
τελέστατη γαμήλια τελετή το 1995 στο Λονδίνο, οι νεόνυμφοι πόζα-
ραν χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι. Στα αριστερά του πρίγκιπα και
δούκα της Σπάρτης -όπως αναφέρει η ανάρτηση- βρισκόταν η μη-
τέρα του, η βασίλισσα της Δανίας Άννα Μαρία Δάγμαρ Ίνγριδ, ντυ-
μένη στα λευκά, όπως ορίζει το πρωτόκολλο: «Ο γάμος τους αποτε-
λεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη συγκέντρωση βασιλικών οικογε-
νειών, ξεπερνώντας τον γάμο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ με έναν
άλλο Έλληνα πρίγκιπα, τον Φίλιππο της Ελλάδας και Δανίας, καθώς
και εκείνον του πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολου με τη λαίδη Νταϊάνα
Σπένσερ, που ήταν διαβόητος για το μεγαλείο του».

ΑΑκύρωσε τα πάντα
Σε καραντίνα στο σπίτι της βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Άννα
Φόνσου. Η σημαντική ηθοποιός διαγνώσθηκε θετική στον
κορονοϊό και αυτομάτως όλες οι προγραμματισμένες εμφανίσεις
της ακυρώθηκαν. «Λυπάμαι που αναβλήθηκαν η βραδιά ποίησης
με την αγαπημένη μου Ευσταθία και η παράστασή μου στον
Άλιμο. Προσοχή, φίλοι μου, ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ, πιο
δυνατός από ποτέ», ανέφερε στο Instagram.

«Αλληθώρισε» το κοινό με τη σέξι εμφάνιση
της Ελένης Φουρέιρα στη συναυλία του Κο-
λομβιανού Μαλούμα. Η εκρηκτική performer
άνοιξε το live με ένα εντυπωσιακό μουσικοχο-
ρευτικό σόου, φορώντας ένα sur mesure αση-
μί κοστούμι, κεντημένο με χιλιάδες κρυστάλ-
λους Swarovski, που έφερε την υπογραφή της
διεθνούς φήμης σχεδιάστριας μόδας Σήλιας
Κριθαριώτη. «Έχω εμμονή με αυτό το ρούχο!»,
αποκάλυψε η ποπ σταρ.
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Κατέχουν το ρεκόρ

Σάρωσε η «Miss Fuego»



Ο
χειμώνας φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του
και έρχεται η ώρα που, παρά την πανδημία,
σκεφτόμαστε ότι θα βγούμε σε τρεις μήνες
στην παραλία. Ξεκινάμε, λοιπόν, τις διατρο-

φές, τη γυμναστική και ψάχνουμε τον τρόπο να απαλ-
λαγούμε από το τοπικό πάχος.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σύγχρονες μη επεμ-
βατικές μέθοδοι που έχουν βοηθήσει εκατομμύρια
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να εξαλείψουν το πε-
ριττό λίπος από το σώμα τους. Η πιο αξιόλογη είναι η
κρυολιπόλυση, μια θεραπεία σμίλευσης του σώμα-
τος, η οποία ψύχει τα λιποκύτταρα στις περιοχές όπου
εφαρμόζεται και στη συνέχεια τα εξαλείφει για πάντα!
«Αυτή η ενδιαφέρουσα μη χειρουργική θεραπεία κα-
ταπολέμησης του λίπους από το σώμα είναι πραγματι-
κά μοναδική στο είδος της, καθώς είναι εγκεκριμένη
από τον Αμερικανικό Οργανισμό FDA και ασυναγώνι-
στης αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας.  Τα πολλά
πλεονεκτήματα που προσφέρει την έχουν καταστή-
σει πολύ ελκυστική και αγαπητή μεταξύ των ανθρώ-
πων που παλεύουν ανεπιτυχώς να χάσουν το συσσω-
ρευμένο λίπος από συγκεκριμένα σημεία του σώμα-
τός τους, όπως από την κοιλιά», μας εξηγεί ο Γεώρ-
γιος Βελημβασάκης, πλαστικός επανορθωτικός και
αισθητικός χειρουργός. Χρόνο με τον χρόνο η μέθο-
δος γίνεται δημοφιλής, αλλά όσο αυξάνεται η δημοτι-
κότητά της, αυξάνονται και οι φήμες που σχετίζονται
με αυτήν, προκαλώντας αμφιβολίες και φόβους σε
όσους δεν κατανοούν πλήρως τη διαδικασία και τι
ακριβώς προσφέρει. Είναι αλήθεια ότι η κρυολιπό-
λυση δεν είναι ένα εργαλείο απώλειας βάρους, είναι

μια θεραπεία μείωσης του λίπους. Δεν στοχεύει στο
σπλαχνικό λίπος παρά μόνο στο υποδόριο. Σήμερα
χρησιμοποιείται και σε διάφορες άλλες περιοχές του
σώματος. 

Η κρυολιπόλυση ψύχει τα λιποκύτταρα κάτω από
το δέρμα, χωρίς να επηρεάζει την επιδερμίδα. Έτσι,
αυτή η διαδικασία δεν βλάπτει το δέρμα με κανέναν
τρόπο, αφού είναι εξαιρετικά ακριβής. Η κρυολιπό-

λυση δεν χαλαρώνει το δέρμα, διότι η αποβολή των
λιποκυττάρων πραγματοποιείται σταδιακά. Έτσι,
υπάρχει χρόνος το δέρμα να προσαρμοστεί. Πρόκει-
ται για μια μη επεμβατική θεραπεία. Επομένως, είναι
ανώδυνη. Κατά τη διάρκειά της προκαλείται μόνο μια
αίσθηση έντονου κρύου ή ελαφρού μουδιάσματος.

Τα αποτελέσματα δεν φαίνονται αμέσως μετά τη
θεραπεία, εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για να
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αρχίζουν να διακρίνον-
ται έναν μήνα μετά και φαίνονται καθαρά έπειτα από
διάστημα δυο τριών μηνών. Η συγκεκριμένη θερα-
πεία δεν απευθύνεται σε παχύσαρκα άτομα, αλλά σε
εκείνα που έχουν 10-15 κιλά το πολύ πάνω από το
ιδανικό τους βάρος και τοπικές λιποαποθήκες.

Αντενδείκνυται στις εγκύους, γυναίκες που θηλά-
ζουν, στα άτομα με κήλη, πρόσφατο χειρουργείο ή
συγκεκριμένες δερματοπάθειες στην περιοχή που
είναι επιθυμητή η αφαίρεση του λίπους, σε όσους
φέρουν ενεργές εμφυτευμένες συσκευές, λαμβά-
νουν αντιπηκτικά φάρμακα και σε όσους έχουν σύν-
δρομο Raynaud ή περιφερική νευροπάθεια.
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Θεραπεία σμίλευσης του σώματος 
η οποία ψύχει τα λιποκύτταρα στις
περιοχές όπου εφαρμόζεται και στη
συνέχεια τα εξαλείφει για πάντα

Με την έγκριση 
του γιατρού 
Κάθε αισθητική επέμβαση απαιτεί την
έγκριση ιατρού ή να παρέχεται από αυ-
τόν. Δεδομένου ότι η κρυολιπόλυση εί-
ναι μη επεμβατική θεραπεία, ανοίγει
την πόρτα σε πολλά άτομα να προσφέ-
ρουν τη θεραπεία. Τα αποτελέσματα,
όμως, δεν θα είναι εξίσου θεαματικά.
«Η κρυολιπόλυση πραγματοποιείται
χωρίς νάρκωση, τοπική αναισθησία,
και χωρίς τομές. Είναι ανώδυνη και
αναίμακτη, δεν απαιτεί χρόνο αποθερα-
πείας, ούτε χρήση κορσέ, όπως η λιπο-
αναρρόφηση. Για την ολοκλήρωσή της
απαιτείται μόνο μία ώρα και το αποτέλε-
σμα είναι ομοιόμορφο και κυρίως…
μόνιμο!», καταλήγει ο γιατρός κ. Γεώρ-
γιος Βελημβασάκης.

Γεώργιος Βελημβασάκης, 
πλαστικός επανορθωτικός 
και αισθητικός χειρουργός

Μύθοι και πραγματικότητα
Κ Ρ Υ Ο Λ Ι Π Ο Λ Υ Σ Η



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, ο πλανήτης κυρίαρχός
σας Άρης θα βρίσκεται σε μια αρκετά δύσκολη
όψη με τον Ουρανό, κάτι που μάλλον θα σας
δημιουργήσει εσωτερικές ανησυχίες, αλλά
και ξεσπάσματα που δεν θα μπορέσετε να δια-
χειριστείτε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί 1, 2 και 3 Μαΐου η μέρα
αυτή δεν θα είναι από τις πιο εύκολες. Έχετε ήδη
κουραστεί αυτή την περίοδο με τις καταστάσεις που
επικρατούν γύρω σας, αλλά θα χρειαστείτε τώρα
μια επιπλέον στήριξη σε επαγγελματικά θέματα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια μέρα ανατροπής και δύσκολων συνθηκών,
όταν μάλιστα θα πρέπει να βρεθείτε σε μια ένταση,
νομική ή συναισθηματική. Η δυσκολία σας σήμερα
έχει να κάνει με την ψυχολογική σας κατάσταση,
την εργασία σας, αλλά και με καταστάσεις που
φέρνουν ανατροπές στο καθημερινό σας πρό-
γραμμα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς του δεύτερου και τρίτου δεκαημέρου, οι
συνεχόμενες και κουραστικές ανατροπές που
συμβαίνουν σε οικονομικά και συναισθηματικά
θέματα σας προκαλούν ανασφάλειες και παρά-
πονα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι μια
δύσκολη μέρα που, από ό,τι φαίνεται, δεν θα
μπορέσετε να κάνετε κάτι για να αποτρέψετε το
αποτέλεσμα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, η μέρα αυτή δεν είναι εύ-
κολη, ενώ οι αντιπαραθέσεις με τους άλλους θα
σας κουράσουν υπερβολικά. Οι γεννημένοι 3, 4
και 5 Αυγούστου θα πρέπει να έχετε μια δικλίδα
ασφαλείας, που θα τη χρειαστείτε, όταν παρου-
σιαστούν οι δυσκολίες από το πουθενά. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι γεννημένοι 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα έχετε
έντονα ξεσπάσματα, τάση για ατυχήματα και
υπερβολικές απαιτήσεις από τους άλλους, για να
παραγάγετε περισσότερη εργασία. Είναι μια μέρα
απαιτητική και σίγουρα θέλει καλή διαχείριση.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Εσείς οι Ζυγοί φροντίστε τα οικονομικά σας,
αλλά και καθετί που σας βοηθά να έχετε ισορ-
ροπία συναισθηματική και υλική. Ίσως να έχετε
απαιτήσεις από τους άλλους, κάτι που θα φέρει
εκνευρισμό και πόλωση στις διαπροσωπικές
σας σχέσεις.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εντάσεις και ανατροπές σάς προκαλεί αυτή η
μέρα, με πρωταγωνιστές πρόσωπα από το οι-
κογενειακό σας περιβάλλον, αλλά και τους ση-
μαντικούς της ζωής σας. Προσοχή στα έντονα
μπλεξίματα, ακόμη και με τον νόμο.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Έντονες συζητήσεις, παράπονα και καβγάδες
θα αποτελέσουν το σημερινό σκηνικό, κάτι
που θα σας δημιουργήσει ανασφάλεια. Είναι
μια πολύ έντονη στιγμή για να προσπαθήσετε
να κάνετε ένα υγιές νέο ξεκίνημα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν έντο-
να, κυρίως εσάς που βρίσκεστε στην αρχή του
δεύτερου δεκαημέρου. Επίσης, μια αρκετά ανα-
τρεπτική στιγμή για τα συναισθήματά σας, προς
κάποιο πρόσωπο, που μάλλον δεν είχατε κατα-
λάβει τις προθέσεις του εξαρχής. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Όσοι έχετε γεννηθεί 31/1, 2 και 3/2 θα έχετε μια
αρκετά έντονη μέρα, με ανατροπές, τάση για μι-
κροατυχήματα, αλλά και πολλές υποθέσεις που
δεν μπορείτε να διαχειριστείτε με ευκολία. Δείξ-
τε υπομονή στα εμπόδια και μη βιάζεστε να τελει-
ώσετε κάτι που θέλει περισσότερο χρόνο στο να
ολοκληρωθεί, για κάποιο λόγο που ακόμη δεν
γνωρίζετε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν και έχετε πολλά πράγματα που σας έχουν γε-
μίσει με ελπίδα και θετικές σκέψεις, μια εσωτε-
ρική ανησυχία θα σας κάνει να αναθεωρήσετε
κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί. Μπορεί επί-
σης να χρειαστεί να βάλετε σε σειρά ένα οικονο-
μικό χρέος σας, που θα σας κάνει να νιώσετε
αρκετά αβοήθητοι και αδικημένοι. 
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Σήμερα υπάρχει ένας σημαντικός
αστρολογικός συνδυασμός, που εντείνει την
ήδη υπάρχουσα τεταμένη περίοδο. Ο Άρης
με τον Ουρανό σε όψη τετραγώνου,

δημιουργεί ατυχήματα, καβγάδες, έντονα και
ξαφνικά γεγονότα, όπου δεν αφήνει περιθώριο να
διορθωθούν, αλλά μόνο να εκτονωθούν. Ταύροι,
Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι θα έρθουν
αντιμέτωποι με την υπερβολή και επειδή τα
σταθερά αυτά ζώδια αντιπροσωπεύουν τις μόνιμες
βάσεις και τα στηρίγματά μας, νιώθουμε την
κατάρρευση ιδεών, κρατών, σχέσεων, οικονομίας,
σαν ένα βιβλίο να ξαναγράφεται από την αρχή.



Σ
τη συμπλήρωση 27 ημερών από τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο
πλανήτης ολόκληρος αρχίζει να αντι-
λαμβάνεται την ένταση και την έκτα-

ση των δραματικών συνεπειών αυτού του πο-
λέμου για τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό
αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα. Μοι-
ραία, η προσοχή όλων εστιάζεται στις καθημε-
ρινές απώλειες ανθρώπινων ζωών, στην ολο-
κληρωτική καταστροφή πόλεων που μέχρι
χθες αντανακλούσαν τον πολιτισμό και τον
σφυγμό των κατοίκων τους, στα εκατομμύρια
των προσφύγων και των εκριζωμένων και στη
συνέχεια, στις αβάστακτες αυξήσεις σε ενέρ-
γεια, καύσιμα και καταναλωτικά αγαθά.

Το τελευταίο, δυστυχώς, εγκυμονεί έναν
ακόμα εξαιρετικό κίνδυνο: να βρεθεί αντιμέτω-
πη ολόκληρη η ανθρωπότητα με μια παγκόσμια
επισιτιστική κρίση.  Οι προβλέψεις των ειδικών
είναι ανατριχιαστικές και προοιωνίζονται μια
κρίση πολύ πιο σφοδρή από εκείνη του 2008,
όταν η έλλειψη βασικών καταναλωτικών αγα-
θών είχε πυροδοτήσει σκληρές κοινωνικές
αναταραχές σε περισσότερες από 30 χώρες.

Βεβαίως, οι τιμές στην παγκόσμια αγορά
τροφίμων είχαν ήδη αυξηθεί πριν από τη ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία, κυρίως εξαιτίας
των επιπτώσεων της πανδημίας (έλλειψη εργα-
τικού δυναμικού, δυσκολίες και αυξημένο κό-
στος μεταφορών, αυξημένες τιμές ενέργειας
και δραστική μείωση στην παραγωγή λιπασμά-
των). 

Ο πόλεμος, ωστόσο, λειτουργεί ως πολλα-
πλασιαστής των αρνητικών παραγόντων, επει-
δή Ρωσία και Ουκρανία έχουν σημαντικά μερί-
δια στις παγκόσμιες εξαγωγές τροφίμων, κυ-
ρίως σιτηρών και σπορέλαιων.

Ενδεικτική της αγωνίας που υπάρχει τό-
σο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ για την επισι-
τιστική επάρκεια είναι η πρόσφατη παρέμ-
βαση του Γερμανού υπουργού Γεωργίας,
αλλά και η χθεσινή δήλωση του Γάλλου συ-
ναδέλφου του  Ζουλ ιέν  Ντενορμαντ ί ,  ο
οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου,
λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος των υπουρ-
γών Γεωργίας της ΕΕ. Όπως είπε, ο πόλε-
μος ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία,
δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς
σιτηρών στον κόσμο, θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε μια επισιτιστική κρίση «παγκό-
σμιας κλίμακας».

Το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο και δυσεπί-
λυτο. Όπως όμως η ΕΕ, για να περιοριστούμε
στα του οίκου μας, αναζητεί εναγωνίως λύσεις
που θα της διασφαλίσουν, έστω σε κάποιο χρο-
νικό ορίζοντα, ενεργειακή αυτονομία και απε-
ξάρτηση από το φυσικό αέριο, οφείλει να ανα-
ζητήσει άμεσα κοινές λύσεις για την επισιτιστι-
κή επάρκεια των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Η Ελλάδα, σε κάποιο βαθμό, είναι σε λιγότε-
ρο δυσμενή θέση από άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς διαθέτει
σημαντικές ποσότητες φρούτων, λαχανικών
και σιτηρών, που δίνουν μια πρόσκαιρη ανάσα
ανακούφισης.

Και στη χώρα μας, ωστόσο, η κατάσταση πε-
ριπλέκεται. Διότι, για παράδειγμα στα σιτηρά,
μπορεί να μην είμαστε μπροστά στον κίνδυνο
ελλείψεων, αφού μόλις το 30% των εισαγωγών
μας προέρχονται από Ρωσία και Ουκρανία και
ως εκ τούτου μπορούν να καλυφθούν από άλ-
λες αγορές, όπως πχ ο Καναδάς. Και αυτές οι
εναλλακτικές, ωστόσο, δεν είναι χωρίς κόστος,
αφού τυχόν εισαγωγές σιτηρών από τον Κανα-

δά συνεπάγονται τουλάχιστον δύο μήνες ανα-
μονής, ενώ στην εισαγωγή από τη Γαλλία ή τη
Γερμανία αποτρεπτικό παράγοντα συνιστούν οι
τιμές. Και αυτό, διότι όλοι προσπαθούν να εκ-
μεταλλευτούν τη συγκυρία και την αυξημένη
ζήτηση με αντίστοιχη περιορισμένη προσφορά. 

Επιπρόσθετα, λόγω της αύξησης του κό-
στους παραγωγής στην οποία οδηγούν οι εκρη-
κτικές τιμές στο αγροτικό πετρέλαιο και τα λι-
πάσματα, οι παραγωγοί δεν έχουν κανέναν λό-
γο να σπείρουν, αν η τιμή του σιταριού δεν αυ-
ξηθεί σημαντικά.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, την οποία
σημειωτέον σε άλλες δοσολογίες ή τομείς αντι-
μετωπίζουν όλες οι χώρες της ΕΕ, τα κράτη μέ-
λη εντείνουν τις πιέσεις προκειμένου η Κομι-
σιόν να δώσει το «πράσινο φως» για ενισχύσεις
που θα καλύψουν το δυσθεώρητο κόστος πα-
ραγωγής, το οποίο προκάλεσε ο πόλεμος στην
Ουκρανία. 

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση
της «εργαλειοθήκης» για τη στήριξη των Ευρω-
παίων αγροτών ξεκίνησε χθες στη σύνοδο των
υπουργών Γεωργίας. Το σύνθημα το είχε δώσει
ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ανακοι-
νώνοντας προ ημερών έκτακτο πακέτο ενίσχυ-
σης των Γάλλων παραγωγών, ύψους 400 εκατ.
ευρώ, για την κάλυψη των ζημιών από το υπέ-
ρογκο κόστος των ζωοτροφών.

Οι υπουργοί Γεωργίας παλεύουν από χθες να
διασφαλίσουν τα μέγιστα δυνατά για τις χώρες
τους. Το πρόβλημα, ωστόσο, υπερβαίνει τα
εθνικά σύνορα και απαιτεί ολοκληρωμένη,
γενναία παρέμβαση της ΕΕ, η οποία θα είναι
ανάλογη των πρωτόγνωρων προβλημάτων που
δημιουργεί ή γιγαντώνει η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Επισιτιστική επάρκεια στην ΕΕ: Μία ακόμη 
κρίσιμη πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικογένεια 

Οι υπουργοί
Γεωργίας

παλεύουν να
διασφαλίσουν τα

μέγιστα δυνατά
για τις χώρες

τους. Το
πρόβλημα,

ωστόσο,
υπερβαίνει τα

εθνικά σύνορα και
απαιτεί

ολοκληρωμένη,
γενναία

παρέμβαση της ΕΕ
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