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Η
προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος από
τον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Μπο-
γδάνο στις 5 Απριλίου με την ονομασία «Εθνι-

κή Συμφωνία» ξαναφέρνει στο προσκήνιο την ώσμω-
ση στα δεξιά της ΝΔ, κατά το δημοσιογραφικό κλισέ.
Το ρεπορτάζ θέλει τον εκδιωχθέντα από τη ΝΔ βου-
λευτή να έχει προχωρημένες συζητήσεις με τους Φαή-
λο Κρανιδιώτη, Θάνο Τζήμερο και Στέλιο Φενέκο για
εκλογική συνεργασία με στόχο την είσοδο στη Βουλή.
Την ίδια ώρα πληροφορίες θέλουν να είναι σε εξέλιξη
διεργασίες για τη δημιουργία ενός ακόμη φορέα με
πρωταγωνιστές παλιά νεοδημοκρατικά στελέχη που
έχουν πάρει αποστάσεις από το σημερινό κόμμα.

Πόσα διαμερίσματα όμως χωρούν στη δεξιά πολυ-
κατοικία; Η μεγάλη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας
σε όλα τα μήκη και πλάτη της Δεξιάς, αρχίζοντας από
το Κέντρο και φτάνοντας στην παραδοσιακή Δεξιά,
αποτυπώθηκε πανηγυρικά στις προηγούμενες εκλο-
γές. «Χαροπάλεψαν» τα κόμματα που αυτοτοποθε-

τούνται ή ετεροπροσδιορίζονται στα δεξιά της ΝΔ, με
τα περισσότερα από αυτά να μην καταφέρνουν καν να
προσεγγίσουν την εκλογική βάση του 3% και μόνο
ένα, η Ελληνική Λύση, να το καταφέρνει... και αυτό
με το ζόρι. Από πού αντλούν ελπίδες εισόδου στο
Κοινοβούλιο οι επίδοξοι πρόεδροι ή ιδρυτές ενός
«λαϊκού, δεξιού κόμματος» σήμερα;

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η κυβερνητική
πολιτική είχε νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα και περιο-
ρίστηκε ο κρατισμός άλλων κυβερνητικών περιόδων
της ΝΔ, όπως και το στίγμα της λαϊκής Δεξιάς. Υπάρ-
χει όμως αντίλογος με συγκεκριμένη επιχειρηματο-
λογία που αφορά το εύρος της στήριξης του κράτους
στους ευάλωτους, τον έντονο ρυθμιστικό ρόλο του
κράτους στα όσα τεκταίνονται στην αγορά αλλά και
τις ΣΔΙΤ που κέρδισαν έδαφος επί Μητσοτάκη. 

«Ναι, αλλά υπάρχει η δεδομένη φθορά από την κυ-
βερνησιμότητα και κυρίως από την ένταξη στη “γαλά-
ζια” πλατφόρμα στοιχείων που ανήκουν σε άλλους

ιδεολογικούς χώρους, όπως η επέκταση του συμφώ-
νου συμβίωσης και η περαιτέρω άμβλυνση των δια-
χωρισμών με την εθνική στρατηγική ισότητας», θα
επιμείνει ο υποστηρικτής της άποψης περί ανέστιων
δεξιών. Η απάντηση είναι ότι σε όλες τις δημοσκοπή-
σεις τα τολμηρά και πιο προοδευτικά βήματα της ση-
μερινής κυβέρνησης έτυχαν θετικής αποδοχής από
τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων της στις
περασμένες εκλογές. 

Κακά τα ψέματα, ήταν μεγάλο το ποσοστό των δε-
ξιών ψήφων που πήγε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στις
εκλογές του 2015 είχε επιλέξει άλλα, δεξιά ή ακρο-
δεξιά κόμματα. Όπως και στο κομμάτι των εθνικών
θεμάτων δεν μπορεί κανείς από τα δεξιά να καταλο-
γίσει «ενδοτισμό» ή «στρογγύλεμα» στις πάγιες εθνι-
κές θέσεις, ιδίως αν συνυπολογιστούν στην εξίσωση
Rafale και Belharra. Επομένως μόνο δύσβατος φαί-
νεται πως θα είναι για τα δεξιά κόμματα ο δρόμος
προς τη Βουλή και στις επόμενες εκλογές.
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Η
κίνηση του πρωθυπουργού να
αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο
συγκυβέρνησης σε περίπτωση
που δεν προκύψει αυτοδυναμία

δεν ήταν τυχαία. Κυβερνητικά στελέχη εξη-
γούσαν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχει-
ρεί με αυτό τον τρόπο να αναγκάσει τον Νίκο
Ανδρουλάκη να ανοίξει τα χαρτιά του για την
επόμενη μέρα των εκλογών, κάτι που απο-
φεύγει επιμελώς σε όλες τις δημόσιες τοπο-
θετήσεις του. 

«Οι εκλογικοί συσχετισμοί δεν έχουν μόνο
μία προφανή ανάγνωση. Δεδομένου ότι ο κό-
σμος ξέρει πως έχουμε ένα σύστημα με το
οποίο θα γίνουν οι εκλογές, έχουμε και ένα σύ-
στημα που, αν έχουμε αδιέξοδο, θα δώσει διέ-
ξοδο αργότερα. Όλα αυτά θα παίξουν τη σημα-
σία τους», δήλωσε με νόημα στον ΣΚΑΪ ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Στο Μαξίμου σημείωναν πως ο πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση
για το αν θα επιλέξει να αφήσει τη χώρα ακυ-
βέρνητη στις κρίσιμες συγκυρίες που διαμορ-
φώνονται στο γεωπολιτικό σκηνικό στις εκλο-
γές που θα γίνουν με το σύστημα της ενισχυ-
μένης αναλογικής που ψήφισε η ΝΔ. «Στόχος
είναι η σταθερότητα, όχι επί τούτω η αυτοδυ-
ναμία», είπε ο πρωθυπουργός στον «Οικονο-
μικό Ταχυδρόμο» και πρόσθεσε: «Από εκεί
και πέρα ο λαός θα μας υποδείξει τελικά αν η

χώρα θα κυβερνηθεί από ένα κόμμα ή από πε-
ρισσότερα κόμματα από ένα». Ήδη πάντως το
ΚΙΝΑΛ δείχνει στις τελευταίες μετρήσεις να
υποχωρεί δημοσκοπικά σε σχέση με τη δυνα-
μική άνοδο που υπήρξε με την εκλογή του Νί-
κου Ανδρουλάκη.

Καμία αλλαγή στάσης
Τακτικοί συνομιλητές του πρωθυπουργού

ξεκαθαρίζουν προς κάθε κατεύθυνση ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μετακινήθηκε από
τις αρχικές του θέσεις. Είναι ενδεικτικό πως
παρά τις προβλέψεις του ΣΥΡΙΖΑ περί πρό-
ωρων εκλογών, ο ίδιος επέμεινε με κατηγορη-
ματικό τρόπο πως οι κάλπες θα στηθούν στο
τέλος της τετραετίας, δίνοντας μάλιστα για
πρώτη φορά και συγκεκριμένη χρονική περίο-
δο που θα διεξαχθούν, κάνοντας λόγο για το
«τέλος της άνοιξης του 2023». Ανάλογη στάση
κράτησε και για τα σενάρια περί αλλαγής του
εκλογικού νόμου, τα οποία διέψευσε κλείνον-
τας οριστικά το παράθυρο.

Επίσης, οι ίδιες πηγές υπενθύμιζαν ότι ο

πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρίσει από τη στιγ-
μή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας
πως θα προχωρήσει σε διπλές εκλογές από τη
στιγμή που η απλή αναλογική οδηγήσει σε
ακυβερνησία. Το ίδιο ισχύει και για τη συγκυ-
βέρνηση, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης τασ-
σόταν πάντα υπέρ των «σταθερών κυβερνήσε-
ων» και τον ίδιο χαρακτηρισμό επανέλαβε και
στη συνέντευξή του στον «Οικονομικό Ταχυ-
δρόμο».

Αχαρτογράφητα νερά
Η ρευστή κατάσταση που επικρατεί μοιάζει

με εξίσωση με αρκετούς αγνώστους, καθώς
κανείς δεν γνωρίζει τις πραγματικές επιπτώ-
σεις που θα επιφέρει στη διεθνή οικονομία ο
πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος σε συνδυα-
σμό με την ενεργειακή κρίση έχει εκτινάξει στα
ύψη τις τιμές των προϊόντων. Μάλιστα, δεν είναι
λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως το αβέβαιο κλί-
μα που έχει δημιουργηθεί ανατρέποντας όλες
τις διεθνείς οικονομικές προβλέψεις μπορεί
να διαρκέσει μέχρι την προεκλογική περίοδο,
από τη στιγμή που οι πολεμικές επιχειρήσεις
της Ρωσίας συνεχίζονται. Στην περίπτωση που
επιβεβαιωθεί το δυσοίωνο αυτό σενάριο, τότε
είναι πολύ πιθανό να αλλάξει και το πολιτικό
διακύβευμα που θα θέσουν τα κόμματα, ενώ
θα αυξηθεί και το ενδεχόμενο μια κυβέρνησης
συνεργασίας.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Ο Μητσοτάκης 
ξεμπρόστιασε
τον Ανδρουλάκη

Σε δύο κινήσεις μέσα σε 24 ώρες προχώρησαν κυ-
βέρνηση και ΝΔ με στόχο να ακούσουν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στα δυτικά προάστια της
πρωτεύουσας. Δεν ήταν τυχαία άλλωστε η κίνηση της
ΝΔ να ξεκινήσει τις προσυνεδριακές συζητήσεις από το
Αιγάλεω, ενώ ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μα-
ξίμου με τους δημάρχους της Δυτικής Αθήνας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να δει την πρόοδο

των έργων και την πορεία της χρηματοδότησης των
συγκεκριμένων περιοχών. «Το ενδιαφέρον μου για τη
Δυτική Αθήνα είναι δεδομένο και θέλω να αποδεικνύε-
ται και στην πράξη», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυ-
πουργός. Ήδη μέχρι σήμερα οι επτά δήμοι έχουν 14 εν-
τάξεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ αναμένεται το προσεχές διάστημα να ενταχ-
θούν άλλα εννέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 25

εκατ. ευρώ. Σχετικά με την επέκταση του μετρό στη Δυ-
τική Αθήνα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η εκτίμηση
που υπάρχει είναι πως η γραμμή 2 θα είναι έτοιμη να
δημοπρατηθεί ενδεχομένως και πριν από το τέλος του
2022. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους δη-
μάρχους να του αναφέρουν σε ποιους τομείς εστιάζον-
ται τα μεγαλύτερα προβλήματα προκειμένου να επι-
σπευστούν οι διαδικασίες.

Διπλή κίνηση στις «λαϊκές» γειτονιές - Το μήνυμα στους δημάρχους της Δυτικής Αθήνας

Κλείνει το μάτι
στον Τσίπρα

«Ο πρωθυπουργός, απαν-
τώντας σε σχετική ερώτηση,
έκανε χθες (σ.σ.: προχθές)
ένα απολύτως θεσμικό σχό-
λιο περί ενδεχόμενου σχημα-
τισμού κυβέρνησης συνερ-
γασίας, αν αυτό επιβάλλει η
λαϊκή ψήφος», αναφέρει σε
σχόλιό του ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου για την τοποθέτηση του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ
στο Φόρουμ του «Οικονομι-
κού Ταχυδρόμου».

Ο κ. Οικονόμου επισημαί-
νει στη συνέχεια ότι «η ισχυ-
ρή πεποίθηση του πρωθυ-
πουργού είναι ότι η χώρα
χρειάζεται σταθερή και απο-
τελεσματική διακυβέρνηση,
ιδίως μέσα σε ένα περιβάλ-
λον πολλαπλών και επάλλη-
λων διεθνών κρίσεων. Και η
αυτοδυναμία είναι το μέσον
για αυτό τον σκοπό».

Και τονίζει: «Ο κ. Ανδρου-
λάκης απέκλεισε σήμερα
(σ.σ.: χθες) ξεκάθαρα τη συ-
νεργασία με όποιον δε ασπά-
ζεται τη Σοσιαλδημοκρατία. Η
ΝΔ είναι γνωστό ότι δεν ανή-
κει σε αυτή την ομάδα. Είναι
προφανές λοιπόν ότι η δική
του εκδοχή της αξιόπιστης
απάντησης στις κρίσεις που
ζούμε περνάει μέσα από τη
συνεργασία με τον κ. Τσίπρα.
Αν και απέχουμε περισσότε-
ρο από έναν χρόνο από τις
εκλογές, το διακύβευμα είναι
ξεκάθαρο. Φυσικά, οι πολίτες
θα αποφασίσουν στο τέλος
της τετραετίας».
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Επιχείρηση «εξωστρέφεια» από τον ΣΥΡΙΖΑ - Ο Τσίπρας στην Πάτρα
Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Πλήθος κόσμου υποδέχτηκε χθες στην Πάτρα τον αρχη-
γό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ο οποί-
ος συνεχίζει τις περιοδείες του στο πλαίσιο της επιχείρη-
σης «εξωστρέφεια» λίγο πριν από το 3ο Συνέδριο του κόμ-
ματος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει το παιχνίδι πάνω
του, μιας και δεν αφήνει ανεκμετάλλευτο τον χρόνο. Την
Τρίτη το πρωί έδωσε συνέντευξη στον ΑΝΤ1, το βράδυ πή-
γε στην αντιπολεμική συναυλία, ενώ την Τετάρτη το πρωί
ταξίδεψε στην Πάτρα. Εκεί επισκέφτηκε το εργοστάσιο
παστερίωσης Γάλακτος «Πρώτο», ενώ στη συνέχεια περιό-
δευσε στην αγορά του Αγίου Γεωργίου συνομιλώντας με
πολίτες και καταστηματάρχες.

Την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά και η
Ρωσία στέλνει τελεσίγραφα για το αέριο, ο ΣΥΡΙΖΑ διά στό-

ματος Τσίπρα υπογραμμίζει πως εδώ και τώρα απαιτείται
ένα έκτακτο σχέδιο διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης
που θα αντιμετωπίσει μαζί με τις ανατιμήσεις και την αι-
σχροκέρδεια. Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομά-
δων δείχνουν ξεκάθαρα το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η αντιπολεμική συναυλία της Τρίτης
πρόσθεσε αισιοδοξία στα στελέχη της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα ανα-
δείξει νικητή τον ΣΥΡΙΖΑ. «Οι χιλιάδες στη συναυλία και το
3ο Συνέδριό μας είναι πραγματικές δημοσκοπήσεις. Μέσα
από τον λαό», δηλώνουν χαρακτηριστικά πηγές της Προ-
οδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Πλήθος κόσμου στη συναυλία
«Όχι στον πόλεμο» βροντοφώναξαν χιλιάδες Έλληνες

πολίτες, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό «παρών» στη μεγάλη

αντιπολεμική συναυλία που διοργανώθηκε στα Προπύλαια
την Τρίτη. Δεκάδες καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους με
άτομα όλων των ηλικιών και τραγούδησαν για την ειρήνη
στην Ουκρανία και σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η συναυλία,
που ξύπνησε μνήμες άλλων εποχών, διήρκεσε περίπου
πέντε ώρες, με καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η
Νατάσα Μποφίλιου και η Γιώτα Νέγκα να συγκινούν με τις
ερμηνείες τους. Το κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμέ-
νο εξαρχής, ενώ κορυφώθηκε με τις ερμηνείες ιστορικών
τραγουδιών του ελληνικού πενταγράμμου.

Ηθοποιοί διάβασαν αντιπολεμικά ποιήματα καθηλώνον-
τας τους παρευρισκόμενους, ενώ η οθόνη στο βάθος τις
σκηνής πρόβαλλε βίντεο από βομβαρδισμένες ουκρανι-
κές πόλεις αλλά και σκηνές από άλλους πολέμους, όπως
κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Σαράγεβο» των Magic
de Spell με βίντεο από την ομώνυμη πόλη. 

Ν
α ανακατέψει την τράπουλα
στο πολιτικό πόκερ του προ-
εκλογικού τραπεζιού επιχεί-
ρησε χθες ο Νίκος Ανδρουλά-

κης, λέγοντας «όχι» σε μετεκλογικό σωσί-
βιο στη ΝΔ αλλά «ναι» σε προγραμματικές
συνεργασίες. «Όποιος πραγματικά πι-
στεύει στις προγραμματικές συνεργασίες
θα το αποδείξει από την πρώτη Κυριακή»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλά-
κης στο συνέδριο του «Οικονομικού Ταχυ-
δρόμου». Απαντώντας ουσιαστικά στην
πρόσκληση-πρόκληση που απηύθυνε από
το ίδιο βήμα ο πρωθυπουργός, είπε πως
«η πρώτη Κυριακή των εκλογών δεν είναι
τυπική διαδικασία», τονίζοντας ότι προσ-
δοκά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προκει-
μένου να οδηγήσει τη χώρα στη συγκρό-
τηση μιας κυβέρνησης με κορμό τη Σο-
σιαλδημοκρατία.

Σε μια προσπάθεια να μην ταυτιστούν οι
δηλώσεις του με το ενδεχόμενο κυβερνη-
τικής συνεργασίας με τη ΝΔ, ισχυρίστηκε
ότι ο πρωθυπουργός «βλέπει ότι δεν βγαί-
νουν τα κουκιά και αλλάζει στρατηγική.
Εκεί που έλεγε μόνο αυτοδυναμία, τώρα
που πιέζεται κάνει πολιτική τα προσωπικά
του αδιέξοδα». Πρόσθεσε, δε, στο ίδιο
ύφος πως «σωσίβιο σε μια κυβέρνηση
που βυθίζεται στα λάθη της, την αλαζονεία
της, στην έλλειψη στρατηγικού σχεδια-
σμού για το μέλλον της χώρας δεν πρόκει-
ται να δώσω». Στη συνέχεια ο κ. Ανδρου-
λάκης θέλησε με τη σειρά του να πετάξει

την μπάλα πίσω στο «γαλάζιο» τερέν: «Αν
πιστεύει κάποιος στις προγραμματικές
συνεργασίες όπως πιστεύουμε εγώ και η
παράταξή μας, θα το αποδείξει από την
πρώτη Κυριακή... Τότε τα πράγματα θα εί-
ναι πολύ διαφορετικά για τη χώρα και για
το πολιτικό σύστημα».  Πηγαίνοντας μάλι-
στα ακόμη ένα βήμα πιο μπροστά ξεκαθά-
ρισε ότι «είμαι υπέρ των συνεργασιών με
προγραμματικό χαρακτήρα». Σε μια προ-
σπάθεια όμως να «γειώσει» κατά κάποιον
τρόπο πιθανές αντιδράσεις, εξέφρασε την
άποψη ότι το πολιτικό προσωπικό της χώ-
ρας δεν έχει κουλτούρα συνεργασιών, σε
αντίθεση με τον ίδιο που ως ευρωβουλευ-

τής έχει αποκτήσει αυτή την εμπειρία.
Πάντως, από το στόχαστρό του δεν ξέ-

φυγαν ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε
ο Αλέξης Τσίπρας, που και αυτός συνεχί-
ζει το πολιτικό φλερτ με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙ-
ΝΑΛ. «Έχουν κριθεί και ο κ. Μητσοτάκης
και ο κ. Τσίπρας. Ο ένας μίλησε για αυτα-
πάτες, ο άλλος ζει με τις αυταπάτες.  Ήρθε
η ώρα να αλλάξει σελίδα η χώρα», προ-
σθέτοντας με νόημα ότι «όντας αυτοί στην
όχθη των ηττημένων και εμείς στην όχθη
των νικητών, θα έχουμε τη δύναμη να επι-
βάλουμε τις προτεραιότητές μας και τα
πρόσωπα υψηλής αξιοπιστίας. Το βράδυ
των πρώτων εκλογών φιλοδοξώ το κόμμα

μας να είναι στην όχθη των νικητών και να
καθορίσει βάσει των συσχετισμών που θα
επιλέξει ο λαός το σχέδιό μας. Στην όχθη
των ηττημένων τότε θα είναι και η ΝΔ και ο
ΣΥΡΙΖΑ».

Nίκος Ανδρουλάκης: 
Θετικός σε προγραμματικές
συνεργασίες, αρνητικός 
να γίνει μετεκλογικό 
σωσίβιο στη ΝΔ

«Ναι» και
«όχι» από 
το ΚΙΝΑΛ



«Η
καλύτερη απάντηση στην
έωλη κριτική της αντιπολί-
τευσης και δη του ΣΥΡΙΖΑ
είναι τα έργα που βρίσκονται

σε εξέλιξη ανά την επικράτεια και αλλάζουν
την εικόνα της χώρας». Η φράση ανήκει σε
ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο και αν-
τανακλά τη διάθεση του Μεγάρου Μαξίμου
να μη ρίξει νερό στον μύλο της πόλωσης και
της τυφλής πολιτικής σύγκρουσης που καλ-
λιεργεί συστηματικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να προ-
σανατολίσει τον πολιτικό διάλογο εκεί όπου
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
δεν μπορεί να ακολουθήσει, ήτοι στην πα-
ρουσίαση χειροπιαστών αποτελεσμάτων.

Ο προσεκτικός πολιτικός παρατηρητής θα
διαγνώσει τα σημάδια της πολιτικής αντεπί-
θεσης του Μεγάρου Μαξίμου, τονίζει άλλη
κυβερνητική πηγή, επιβεβαιώνοντας ότι
εφεξής ο πρωθυπουργός θα συνδυάζει τις
εξορμήσεις του τόσο εντός του λεκανοπεδί-
ου όσο και εκτός αυτού είτε με αποπερατω-
μένα έργα είτε με αντίστοιχα που βρίσκονται
σε εξέλιξη.

Ως προς την προαναφερθείσα στρατηγική,
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ση-
μερινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη,
συνοδεία του υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστα Καραμανλή, προκειμένου
να επιθεωρήσουν το τρίτο εργοτάξιο του αυ-
τοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος στην Αμα-
λιάδα Ηλείας. Πρόκειται για έργο που δεινο-
πάθησε, όπως σημειώνουν αρμόδια κυβερ-
νητικά στελέχη, επί των ημερών της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όταν και το έργο κα-
τατμήθηκε και κατ’ ουσίαν βάλτωσε. Τα ίδια
πρόσωπα επισημαίνουν, δε, ότι το συγκεκρι-
μένο έργο, πέραν του προφανούς οφέλους
της οδικής ασφάλειας, συμβάλλει καθορι-
στικά και στην ανάπτυξη της ευρύτερης πε-
ριοχής της Δυτικής Ελλάδας. 

Μόλις χθες εξάλλου ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης διεμήνυσε μέσω της παρέμβασής του
στο Συνέδριο του «Οικονομικού Ταχυδρό-
μου» πως όραμά του είναι ο εκσυγχρονισμός
της χώρας και μέσω έργων που φέρνουν την
Ελλάδα εγγύτερα στα ευρωπαϊκά στάνταρ.
Πιθανώς ισχυρότερο είναι το παράδειγμα
της επέκτασης της γραμμής 2 του μετρό
προς Ίλιον, για το οποίο ο πρωθυπουργός
γνωστοποίησε χθες ότι η δημοπράτησή του
θα γίνει εντός του 2022 σε σύσκεψη με τους

δημάρχους της Δυτικής Αττικής. Ο κ. Μητσο-
τάκης επεσήμανε μάλιστα προς κάθε δή-
μαρχο ξεχωριστά ότι μέσα στο επόμενο διά-
στημα κάθε δήμος θα πρέπει να ταυτιστεί με
ένα έργο ανάπλασης ή δημιουργίας πρασί-
νου, εκτός από τα έργα υπερτοπικού χαρα-
κτήρα. Το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα πα-
ρέμβει στο πρώτο προσυνέδριο του κόμμα-
τος στη Θεσσαλονίκη, οι θεματικές ενότητες
του οποίου, ήτοι η μείωση φόρων και οι

επενδύσεις, καθρεφτίζουν τις ύψιστες πολι-
τικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.
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Απαντήσεις Μητσοτάκη με έργα

Στη στείρα πόλωση 
του ΣΥΡΙΖΑ το Μαξίμου
αντιπαραθέτει χειροπιαστά
αποτελέσματα

Πολιτική υποκρισία καταλόγισε στην αν-
τιπολίτευση ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας την τροπολο-
γία με τα μέτρα στήριξης των ευπαθών ομά-
δων και τη λεγόμενη «επιταγή ακρίβειας»
των 200 ευρώ που θα χορηγηθεί έως τη Με-
γάλη Τετάρτη στους χαμηλοσυνταξιούχους.
«Δεν λέμε ότι με τα έκτακτα βοηθήματα λύ-
θηκε το πρόβλημα των συνταξιούχων, αλλά
βλέποντας τα δεδομένα λέμε ότι στην πα-
ρούσα φάση μπορούμε να πάμε έως εκεί
γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες
του προϋπολογισμού», τόνισε ο υπουργός

Εργασίας, καλώντας τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης να μην υποτιμούν τα μέτρα. Πρό-
σθεσε, δε, με νόημα ότι «ο κ. Σταϊκούρας
δεν φέρνει τα λεφτά από το σπίτι, καθώς δεν
υπάρχουν λεφτόδεντρα και μαγικές συντα-
γές». Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι το

συνολικό ποσό που θα δοθεί μέχρι τη Μεγά-
λη Τετάρτη, 21 Απριλίου, ανέρχεται στα 324
εκατ. ευρώ και αφορά 1,7 εκατομμύρια δι-
καιούχους. Το ύψος της ενίσχυσης των 135
εκατ. ευρώ που θα δοθεί στους περίπου
677.000 χαμηλοσυνταξιούχους είναι αφο-

ρολόγητο και ακατάσχετο και δεν συμψηφί-
ζεται με τυχόν χρέη. Το αναπηρικό επίδομα
αφορά περίπου 167.000 δικαιούχους και
ανέρχεται σε 33,4 εκατ. ευρώ, ενώ επίδομα
που εκτιμάται στα 7 εκατ. ευρώ θα λάβουν
και περίπου 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλι-
κες. Οι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος θα λάβουν διπλή δόση που θα
καταβληθεί άπαξ και θα προηγηθεί της τα-
κτικής. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε
περίπου 51 εκατ. ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά
τους δικαιούχους επιδόματος παιδιού θα
λάβουν μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση.

Χατζηδάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ
για το επίδομα ακρίβειας

Η σημασία της ελληνικής ναυτιλίας, που αποτελεί πάνω από
το μισό του ευρωπαϊκού στόλου σε χωρητικότητα, βρέθηκε
στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με το
νέο προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Σε μια
δύσκολη χρονικά συγκυρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε
την ανάγκη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, ειδι-

κά σε μια περίοδο που οι εφοδιαστικές αλυσίδες δοκιμά-
ζονται παγκοσμίως. Επίσης, εξετάστηκε η συμβολή της ελ-
ληνικής ναυτιλίας στην απανθρακοποίηση των θαλάσσιων
μεταφορών, στο πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει η χώρα
για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της
καινοτομίας.

Στο επίκεντρο η ελληνική ναυτιλία
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Του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ην πρόθεση της κυβέρνησης να
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
για τη διασφάλιση της ενεργει-
ακής επάρκειας της χώρας, την

ασφάλεια στον εφοδιασμό και τη διατήρη-
ση όσο γίνεται προσιτών τιμών προς τους
καταναλωτές υπογράμμισε, μεταξύ άλ-
λων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευ-
ξή του στο πλαίσιο του 3ου Power & Gas
Forum που διοργανώνει το energypress,
30 και 31 Μαρτίου 2022.

Συζητώντας για όλα τα ζητήματα που
θέτει η τρέχουσα ενεργειακή ατζέντα εν-
τός και εκτός συνόρων, ο κ. Σκρέκας ανα-
φέρθηκε εκτενώς στην πρωτοβουλία της
κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας
του ΥΠΕΝ να προχωρήσουν στον ενεργει-
ακό σχεδιασμό της χώρας, ασχέτως της
επιτακτικότητας και εν μέρει της προτε-
ραιότητας που λαμβάνουν τα «πυροσβε-
στικά» μέτρα προς αντιμετώπισης της μαι-
νόμενης ενεργειακής κρίσης.

Κινήσεις για θωράκιση
Από την άποψη αυτή, το ΥΠΕΝ προωθεί

ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα θωρα-
κίσουν περαιτέρω τη λειτουργία της αγο-
ράς και τέτοιες περιλαμβάνονται στο Mar-
ket Reform Plan που πρόκειται να κατατε-
θεί το επόμενο διάστημα στην Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός προανήγ-
γειλε πρόσθετες ρυθμιστικές παρεμβά-
σεις για το target model, ενώ τις επόμενες
εβδομάδες θα κατατεθεί το νομοσχέδιο
για την αποθήκευση. Δεν παρέλειψε,
ωστόσο, να συμπληρώσει πως παρά το νε-
αρό της «ηλικίας» του target model στην
Ελλάδα, αυτό εξασφάλισε φθηνότερη
ηλεκτρική ενέργεια το 2021 σε σύγκριση
με την Ιταλία που εκεί η αγορά λειτουργεί
περισσότερα χρόνια και είναι πιο ώριμη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα
συγκυριακά κέρδη των εταιρειών, βάσει
της αναγγελίας του πρωθυπουργού από το
βήμα της Βουλής για τη φορολόγησή τους
και την αξιοποίηση των όποιων πόρων
προκύψουν προς ελάφρυνση των κατανα-
λωτών, ο υπουργός ΠΕΝ ανέφερε πως
ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2021 το ΥΠΕΝ
έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή στη ΡΑΕ να

ελέγχει την εφαρμογή τυχόν αθέμιτων εμ-
πορικών πρακτικών τόσο για τις εταιρείες
προμήθειας όσο και παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Επιπρόσθετα, να ελέγχει
αν περνούν οι επιδοτήσεις στους λογαρια-
σμούς ρεύματος των καταναλωτών, κα-
θώς και την πιθανότητα να υπάρχουν
υπερκέρδη ή ακόμη και αισχροκέρδεια,
όπως ανέφερε. «Αυτό θα φανεί στους ισο-
λογισμούς και τη διαφορά θα τη φορολο-
γήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αγορά θέτει εκτός 
τις λιγνιτικές μονάδες

Σε σχετική ερώτηση για το χρονοδιά-
γραμμα απολιγνιτοποίησης, ο κ. Σκρέκας
σημείωσε πως η ίδια η αγορά είναι αυτή
που θέτει εκτός «παιχνιδιού» τις λιγνιτι-
κές μονάδες, καθώς το κόστος, ακόμη και
σήμερα, παραμένει απαγορευτικό για τον
διαχειριστή τους, τη ΔΕΗ δηλαδή, επομέ-

νως ακόμη και διοικητικά να οριστεί η
διατήρησή τους και μετά το 2023 (τότε η
ΔΕΗ έχει αποφασίσει να αποσύρει τις μο-
νάδες), κάτι τέτοιο θα προσκρούει στο κα-
θαρό οικονομικό όφελος της εταιρείας.
Στο εύλογο ερώτημα περί ενεργειακής
επάρκειας με την απόσυρση των λιγνιτι-
κών μονάδων, ο κ. Σκρέκας τόνισε πως
ήδη το 2021 προστέθηκαν 1.000 MW νέων
ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας,
με τις εκτιμήσεις για το 2022 να κάνουν
λόγο για 1.500 έως και 2.000 MW.

Παρεμβάσεις θωράκισης
της αγοράς ενέργειας

«Καμία ανοχή σε αθέμιτες
συμπεριφορές», υποστήριξε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας

Πάει «παραπίσω»
η πληρωμή αερίου
με ρούβλια

Μένει στο τραπέζι, ωστόσο, όχι για
το αμέσως επόμενο διάστημα, η πρό-
θεση της Ρωσίας να πληρώνεται σε
ρούβλια για το φυσικό αέριο που προ-
μηθεύει τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως
ανακοίνωσε τελευταία το Κρεμλίνο,
υποσχόμενο μια σταδιακή μετάβαση.

Ένα νέο στοιχείο μετά την αρχική
πρόταση της Ρωσίας είναι η διεύρυν-
ση του καταλόγου των προϊόντων που
θα ακολουθήσουν τον «κανόνα του
ρουβλιού», δηλαδή, θα ζητηθεί να γί-
νονται οι πληρωμές στο εθνικό νόμι-
σμα της χώρας έναντι του ευρώ ή του
δολαρίου.

«Οι προτάσεις για την επέκταση των
πληρωμών σε ρούβλι σε άλλες ρωσι-
κές εξαγωγές εκτός του φυσικού αε-
ρίου θα πρέπει να μελετηθούν, λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρό-
νια το κύρος του δολαρίου έχει κλονι-
στεί σημαντικά και η μόνη εναλλακτι-
κή λύση είναι η επέκταση της χρήσης
των εθνικών νομισμάτων», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με
πληροφορίες, δεν πρόκειται να απο-
δεχθεί, τουλάχιστον μεμονωμένα, να
αποπληρώσει τους Ρώσους σε ρού-
βλια παρά μόνο στην περίπτωση που
κάτι τέτοιο αποφασιστεί συλλογικά σε
επίπεδο ΕΕ. Την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές, ο υπουργός ΠΕΝ
Κώστας Σκρέκας είχε συγκαλέσει
(Τετάρτη 30 Μαρτίου) εκτάκτως συνε-
δρίαση της ομάδας διαχείρισης κρί-
σεων, με τη συμμετοχή όλων των εμ-
πλεκόμενων φορέων για την ενεργει-
ακή ασφάλεια της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύ-
σκεψη επρόκειτο να εξετάσει την
ασφαλή και επαρκή προμήθεια της
εγχώριας ενεργειακής αγοράς ακόμη
και σε περίπτωση που υπάρχει πλή-
ρης διακοπή της ροής του φυσικού
αερίου, η οποία αντιπροσωπεύει πά-
νω από 50% του μείγματος προμήθει-
ας της χώρας.

Στο τραπέζι… η πυρηνική συμφωνία 
της Ελλάδας με τη Βουλγαρία

Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο συμφωνίας Βουλγαρίας - Ελλάδας στην προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας, ο υπουργός ανέφερε πως ήδη εισάγουμε ενέργεια από τη γεί-
τονα χώρα, μέρος της οποίας παράγεται από πυρηνικούς σταθμούς. Επομένως, ενδε-
χόμενη μακροπρόθεσμη διμερής συμφωνία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα
μπορούσε να αποβεί επωφελής για την Ελλάδα, καθώς θα πρόκειται για φθηνή ηλε-
κτρική ενέργεια που θα αξιοποιηθεί ως φορτίο βάσης, στηρίζοντας την περαιτέρω δι-
είσδυση των ΑΠΕ. Η πρόθεση της Βουλγαρίας να επεκτείνει τον υφιστάμενο πυρηνικό
σταθμό στο Κοζλοντούι συμπίπτει με την πρόθεση της Ελλάδας να εξασφαλίσει φθηνή
και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια για τα επόμενα χρόνια. Οι συζητήσεις έχουν αρχί-
σει, ωστόσο, ακόμη βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, όπως υπογράμμισε. Τέλος, θετικά
διακείμενος, αποκαλύπτοντας την τοποθέτηση του υπουργείου, εμφανίστηκε ο κ.
Σκρέκας ως προς το project της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στη Νότια Καβά-
λα, δηλώνοντας πως «εμείς τη χρειαζόμαστε την υπόγεια δεξαμενή αποθήκευσης».
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Έμαθα ότι η νέα επαγγελματική
ασχολία του Χρήστου Ζώη μαζί με

τον αδερφό του, που σχετίζεται με
επενδυτικά προγράμματα, δεν του
επιτρέπει (σχεδόν του απαγορεύει) να
ασχοληθεί με το κόμμα του Νέα Με-

ταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανα-
συγκρότηση. Στις εκλογές, όταν

γίνουν, θα στηρίξει συγκεκρι-
μένο κόμμα... 

ΑΞΙΖΕΙ…

Αίτημα δημάρχων για επένδυση 
τύπου Ελληνικού στα δυτικά

Η μάχη του Νότου ξεκίνησε... 
Μου λένε ότι η εμμονή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τις

αποζημιώσεις (ή μάλλον για τις περαιτέρω αποζημιώσεις, αφού
οι κανονικές έχουν δοθεί) των οικογενειών αστυνομικών που
έπεσαν θύματα εγκληματικής ενέργειας ενέχει στοιχεία αντιπο-
λίτευσης απέναντι στον Τάκη Θεοδωρικάκο, αρμόδιο υπουργό

Προστασίας του Πολίτη. Ή λειτουργεί ως αντί-
βαρο στις εβδομαδιαίες επισκέψεις που

κάνει ο υπουργός στα αστυνομικά τμήμα-
τα των νοτίων προαστίων. Εγώ θα έλεγα
ότι ο αγώνας για τον Νότιο Τομέα της
Αθήνας έχει ανάψει για τα καλά και θα

δούμε πολλά ακόμη... 

Μπαίνει εισαγγελέας στον ΕΦΚΑ
Μαθαίνω ότι μπαίνει εισαγγελέας στον ΕΦΚΑ και κάποιοι

έχουν χάσει τον ύπνο τους. Ο Γιώργος Γεράκης, αντεισαγγελέας,
ορίστηκε επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του
οργανισμού και θα εξετάσει μία προς μία 1.250 καταγγελίες και
παράπονα πολιτών προς τον ΕΦΚΑ. Τα πράγματα με το ταμείο εί-
ναι στο απροχώρητο, οι μισές καταγγελίες
στον Συνήγορο του Πολίτη αφορούν τον
ΕΦΚΑ, τα πειθαρχικά συμβούλια για να
βγάλουν απόφαση θέλουν πάνω από
δύο χρόνια, ενώ παρεμβαίνουν και οι
γνωστοί συνδικαλιστές... Κάτι δραστικό
πρέπει να γίνει. Και θα γίνει... 

Την τιμητική της 
στη συναυλία η Κατσέλη

Σχεδόν ο μισός ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε προχθές στη μουσική
εκδήλωση στα Προπύλαια, με πρώτο και καλύτερο τον
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αυτήν τη φορά έσκα-
σε μύτη χωρίς τη χαρακτηριστική τραγιά-
σκα. Κάποιοι κρατούσαν τις πολύχρω-
μες σημαίες της ειρήνης, αλλά το μάτι
μας έπεσε στις δύο πρώην κυρίες του
ΠΑΣΟΚ και νυν ΣΥΡΙΖΑ, τις αδελφικές
φίλες Λούκα Κατσέλη και Μαριλίζα Ξε-
νογιαννακοπούλου. Ρωτώντας λοιπόν
έμαθα ότι η κυρία Κατσέλη είχε προσκληθεί
τιμητικώς από τους καλλιτέχνες της συναυλίας, αφού πλέ-
ον εργάζεται ως γενική διευθύντρια της Ένωσης Δικαιού-
χων Έργων Μουσικής, του σχήματος που ουσιαστικά αντι-
κατέστησε τη διαλυμένη ΑΕΠΙ. Δηλαδή, εργάζεται για τα
πνευματικά δικαιώματά τους… Και όχι ως στέλεχος φιλικό
στον ΣΥΡΙΖΑ... Είπα κι εγώ! 

Ο Γκιουλέκας 
με νέο βιβλίο για το 1821

Τιμητική θα είναι η επόμενη Τρίτη για τον πρώην υπουργό
Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, καθώς θα παρου-
σιάσει το τελευταίο του βιβλίο «Το χρονικό
της Επανάστασης 1821-1831» στο αμφι-
θέατρο του Πολεμικού Μουσείου (Ριζά-
ρη 2). Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρό-
εδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασού-
λας, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος. Ο Κώστας έκανε δουλίτσα, έψαξε και βρή-
κε σε εφημερίδες της Παλιγγενεσίας, άγνωστα περιστατικά
και ανέκδοτες ιστορίες και τις έβαλε σε ένα βιβλίο, μέρος μιας
σειράς βιβλίων για την Επανάσταση του 1821. 

Ακούσαμε θεσμικό παράγοντα της ελληνι-
κής Βουλής να είναι ιδιαίτερα εκνευρι-
σμένος με τους αρμόδιους υπουργούς που

χειρίζονται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ -
Αυτονομώ». Θα τους τα πει και μπροστά τους. 

Κάποια πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
έχουν ξεσηκωθεί βλέποντας το έντονο φλερτ του
Γιώργου Κύρτσου με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο
Ανδρουλάκη. Σου λένε, αφού ο Κύρτσος καταφέρ-
νει να χωρέσει στο ΚΙΝΑΛ, γιατί να μην μπορούμε
και εμείς; Σε μια τέτοια διαδικασία σκέψης έχουν
μπει αρκετά στελέχη του πρώην καραμανλικού
μπλοκ, όπως ο Σάββας Τσιτουρίδης, η Κρινιώ Κα-

νελλοπούλου, ακόμη ακόμη και ο Άρης Σπηλιωτό-
πουλος. Μόνο που έχουν μπερδευτεί όλοι αυτοί.
Είναι καραμανλικοί και ο Νίκος είναι του σημιτικού
μπλοκ. Δηλαδή, καμία επαφή. Όσον αφορά τον
Κύρτσο, δεν είναι το ίδιο. Ο ανεξάρτητος ευρωβου-
λευτής είχε πολύ νωρίς βρεθεί εκτός καραμανλι-
κού μπλοκ, ενώ μην ξεχνάμε ότι ο Αντώνης Σαμα-
ράς τον έφερε πίσω… 

Αποστάσεις από την κίνηση Μπογδάνου για την ίδρυση πολιτικού κόμματος
παίρνουν στελέχη που ανήκουν στη σαμαρική πτέρυγα. Ορισμένοι εξ αυτών,
όπως ο Θανάσης Σκορδάς και ο Μανώλης Αγγελάκας, έλαβαν πρόσκληση, αλλά
αυτό δεν σημαίνει πως θα παραστούν κιόλας στην εκδήλωση του ανεξάρτητου
βουλευτή και μελλοντικού αρχηγού του κόμματος Εθνική Συμφωνία.

Κάποιοι καραμανλικοί ζήλεψαν τον Κύρτσο... 

Διαχωρίζουν
τη θέση τους

Η
χθεσινή σύσκεψη του
πρωθυπουργού με δημάρ-
χους των δυτικών προ-

αστίων, παρουσία τοπικών βουλευ-
τών (Λοβέρδος, Βαρβιτσιώτης) και
αρμόδιων υπουργών (Βορίδης, Πέ-
τσας, Σκέρτσος), έβγαλε ειδήσεις. 

Καταρχάς, απ’ ό,τι μου είπε άν-
θρωπος που παρακολούθησε τη σύ-
σκεψη, ο πρωθυπουργός επανέλαβε
με αποφασιστικό τόνο στους δημάρ-
χους ότι δεν θα κάνει πρόωρες εκλο-
γές και αυτές θα γίνουν στο τέλος της
άνοιξης του 2023. Όπως έμαθα, αυτό
τους το τόνισε γιατί πίστευαν ότι θα
γίνουν εκλογές και θα πάνε πίσω ση-
μαντικά έργα των δήμων που περι-
λαμβάνουν χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστό-
σο, η μεγάλη είδηση της σύσκεψης
ήταν το αίτημα των δημάρχων για
επένδυση τύπου Ελληνικού στα δυ-

τικά, με το σκεπτικό ότι θα αναβάθ-
μιζε πολύ το επίπεδο στην περιοχή.
Πρωθυπουργός και κυβερνητικά
στελέχη συμφώνησαν ότι όντως
χρειάζεται μια τέτοια επένδυση και
έδειξαν ανοιχτοί σε προτάσεις.
Όπως μαθαίνω, η πρώτη πρόταση

έπεσε από τον δήμαρχο Περιστερίου
κ. Παχατουρίδη για μεγάλο πάρκο σε
χώρο όπου τώρα βρίσκεται ο σταθ-
μός των απορριμματοφόρων του δή-
μου. Πάντως, τις προτάσεις θα τις
μαζέψει ο Άκης Σκέρτσος, στον
οποίο αρέσουν τέτοια πρότζεκτ. 



ΙΙστορικό λεξικό από τη Βουλή
Κυκλοφόρησε το Ιστορικό Λεξικό των Ελληνικών
Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, μια συνέκδοση του
Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και του Ινστι-
τούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύμα-
τος Ερευνών. Ο τόμος παρουσιάζει μέσα από 424
σελίδες το σύνολο των κομματικών μορφωμάτων
της περιόδου 1844-1967 που εκπροσωπήθηκαν
στο Κοινοβούλιο. Στόχος της έκδοσης είναι «να
αποτυπωθεί η συνέχεια του κομματικού φαινομέ-
νου και να αναδειχθούν οι σταδιακές μεταλλάξεις
του». Τα δύο ιδρύματα που συνεργάστηκαν για το
λεξικό «ευελπιστούν ότι θα αποτελέσει ένα χρή-
σιμο εργαλείο αλλά και αφετηρία για μια εις βάθος
μελέτη των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ενώ
ταυτόχρονα θα αναδείξει τη σταθερή κοινοβου-
λευτική δυναμική που χαρακτηρίζει την ελληνική
κοινωνία και την πολιτική κουλτούρα». Τον τόμο
συνεπιμελήθηκαν οι Κατερίνα Δέδε, Λεωνίδας
Καλλιβρετάκης, Λίνα Λούβη, Ηλίας Νικολακό-
πουλος, Σωτήρης Ριζάς.

Δεν θα το αντέξω… Εκτός από την κίνηση
Μπογδάνου, την οποία χαιρετίζουν οι Φαή-
λος και Τζήμερος, ο Νίκος Καραχάλιος
ανακοίνωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του
ΣΥΡΙΖΑ, στο Κόκκινο δηλαδή, ότι πριν από
τις εκλογές θα εμφανιστεί νέο κεντροδε-
ξιό κόμμα. Όπως είπε, αναφερόμενος στην
κίνηση «Δημοκρατών» που δημιουργήθη-
κε εδώ και έναν χρόνο, υπάρχουν επαφές
παλιών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας
και όχι μόνον από τον χώρο της Κεντροδε-
ξιάς, αφήνοντας ανοιχτό να εμφανιστεί έγ-
καιρα ένα κόμμα του κεντροδεξιού χώρου
με τη συμμετοχή στελεχών που είναι δυ-
σαρεστημένα από την πολιτεία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Πόσοι αυτοαποκαλούμε-
νοι «καραμανλικοί» υπάρχουν, επιτέλους,
σε αυτήν τη χώρα;

Προς τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια του νομού
Αργολίδας φαίνεται να οδεύει ο Γιάννης Μα-
νιάτης, ενισχύοντας τα ανοίγματα Μητσοτάκη
προς τον κεντρώο χώρο, που διεκδικεί ο Νί-
κος Ανδρουλάκης. Ο πρώην βουλευτής του
ΚΙΝΑΛ και υπουργός επί ΠΑΣΟΚ το τελευταίο
διάστημα λόγω της ενεργειακής κρίσης έχει
αυξήσει τις εμφανίσεις του στα τηλεοπτικά
παράθυρα, στηρίζοντας τις κινήσεις της κυ-
βέρνησης. Το όνομά του είχε παίξει τόσο στις
προηγούμενες εκλογές όσο και στον ανασχη-
ματισμό, αλλά δεν προχώρησε. Φαίνεται,
όμως, πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και
δεν αποκλείεται να είναι ο επόμενος υποψή-
φιος που θα ανακοινωθεί μετά τον Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη από τη Νέα Δημοκρατία. 

Μανιάτης… ο επόμενος 

Επειδή αυτή η στήλη δεν
γράφει ποτέ ανακρίβει-
ες, σας θυμίζω ότι πρώ-
τοι των πρώτων σας εί-
χαμε ενημερώσει πριν
από έναν μήνα (ίσως και
παραπάνω) για το deal
μεταξύ ΙΟΝ και Θεοδωρό-
πουλου, το οποίο είχε διαψευ-
σθεί εκείνη την περίοδο… Για άλλη μία φορά οι
πληροφορίες μας ήταν γκαραντί παρά τις δια-
ψεύσεις… Τελικά μάθαμε ότι έπειτα από πολύ-
μηνες συζητήσεις οι μέτοχοι της ΙΟΝ ΑΕ και ο
επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος κατέ-
ληξαν σε συμφωνία για τη δημιουργία στρατηγι-
κής συνεργασίας με στόχο την περαιτέρω ανά-
πτυξη της ιστορικής σοκολατοβιομηχανίας. Ο
Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα συμμετέχει στο με-
τοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποκτώντας αρχι-
κά το 45% των μετοχών, ενώ μελλοντικά θα δύνα-
ται να αποκτήσει και την πλειοψηφία τους, όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Το τίμημα
και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γί-
νει ακόμη γνωστά, αλλά όπως προκύπτει οι σημε-
ρινοί μέτοχοι της ΙΟΝ ΑΕ θα συνεχίσουν να
ασκούν τη διοίκηση της εταιρείας.

Θεοδωρικάκος: 
«Μαζί κάνουμε πράξη 
την ενίσχυση της ΕΛΑΣ» 

«Υ
πηρετείτε τη δημοκρατική νομι-
μότητα, είστε απέναντι σε κάθε
μορφή εγκλήματος και είστε δί-
πλα στον πολίτη», τόνισε μεταξύ

άλλων κατά την ομιλία του στο 32ο Πανελλαδι-
κό Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφε-
ρόμενος στους άνδρες και τις γυναίκες της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος επε-
σήμανε ότι υπογράφηκε μνημόνιο συνεργα-
σίας για την εκπόνηση μελέτης με χρηματοδό-
τηση από το υπουργείο Οικονομικών, αναφορι-
κά με την επικινδυνότητα του επαγγέλματος
(σ.σ. η αναγνώριση της επικινδυνότητας απο-
τελεί χρόνιο συνδικαλιστικό αίτημα). Συνεχί-
ζοντας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
αναφέρθηκε στις αλλαγές που συντελούνται
στην ΕΛΑΣ (σ.σ. ενίσχυση εκπαίδευσης, εκ-
συγχρονισμός στόλου οχημάτων και εξοπλι-
σμού, απαλλαγή από πάρεργα κ.ά.), επισημαί-
νοντας ότι «μαζί κάνουμε πράξη την ενίσχυση
του Σώματος και στα σύνορά μας, γιατί η ΕΛΑΣ
απέδειξε ότι έχει έναν σπουδαίο εθνικό ρόλο.
Μαζί, δίνουμε τη μάχη στις γειτονιές, αυξάνου-
με τις νυχτερινές περιπολίες, δώσαμε και δί-
νουμε μια μεγάλη μάχη ενάντια στον χουλιγκα-
νισμό και στην οπαδική βία».

Ό,τι μπορεί ο καθένας προσπαθεί
να αρπάξει από την περιουσία
του μακαρίτη του Γιώργου Τράγ-
κα. Και δεν αναφέρομαι στην οι-

κογένειά του… Αναφέρομαι σε
διάφορους τυχοδιώκτες που ήταν δί-

πλα του τα τελευταία χρόνια και διαρρέουν δεξιά κι
αριστερά ότι ήταν ψυχοπαίδια του και διάφορα τέτοια
γλαφυρά. Ο «θείος Γιώργος», βέβαια, δεν είχε τέτοι-
ους συναισθηματισμούς…
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Η επιβεβαίωση για 
ΙΟΝ - Θεοδωρόπουλο

Ο Βελόπουλος θέλει να
ανακρίνει τον Ζελένσκι…
Έμαθα ότι στις 7 Απριλίου, που θα συνδεθεί
μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ζελένσκι με την ελλη-
νική Βουλή, ο Κυριάκος Βελόπουλος έσπευσε
να καταθέσει αίτημα στον
πρόεδρο Κώστα Τα-
σούλα για να του επι-
τραπεί να υποβάλει
ερωτήσεις στον κα-
λεσμένο. Ο πρό-
εδρος της Ελληνικής
Λύσης θέλει, λέει, να
«ανακρίνει» τον Βολοντίμιρ
Ζελένσκι και να τον ρωτήσει για τις σχέσεις της
Ουκρανίας με την Τουρκία. Χλομό το βλέπω να
γίνει δεκτό το αίτημά του… Γιατί δεν τον βγάζει
με skype στην εκπομπή του στο κανάλι του, ρε
παιδί μου, να τον κάνει με τα κρεμμυδάκια;

Χ
ρο

νι
κό
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ο

υ
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ρό
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υ

Κι άλλο κόμμα στη δεξιά
πολυκατοικία;



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Φτώχεια καταραμένη…
Μπορεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μετράνε και τα φραγκοδίφραγκα για να

βγάλουν τον μήνα, αλλά όπως βλέπω οι μεγάλοι οίκοι μόδας μια χαρά υπερκέρδη
έχουν, που σημαίνει ότι σε ένα μέρος της κοινωνίας υπάρχει ακόμα πολύ «λίπος».
Αλλιώς πώς να εξηγηθεί ότι η Louis Vuitton, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, είχε πιά-
σει τον τζίρο του 2020 ήδη από το δεκάμηνο του 2021 (εμφανίζοντας πωλήσεις 20,89
εκατ. ευρώ, με συνολικά έσοδα 21,3 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 13,4 εκατ. ευρώ το
2020). Πώς να εξηγηθεί ότι η Prada, που κατέγραφε διψήφια ανάπτυξη (της τάξης
του 25%), είδε μεν πίεση στα καταστήματα λόγω της πανδημίας, αλλά οι διαδικτυακές
της πωλήσεις εκτοξεύθηκαν κατά 210%!

Κι άλλος δήμαρχος κατά παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας  
Ανοίγει σχολή ο Κώστας Μπακογιάννης… Θυμάστε που πριν από λίγο καιρό είχε καταθέσει

μήνυση για «καπέλο» στις χρεώσεις τελών από ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρισμού; Μετά τον

Μπακογιάννη παίρνει τη σκυτάλη ο δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος, που

απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία - δήλωση προς ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής

ενέργειας, προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα οφειλόμενα ποσά ύψους 305.500 ευρώ,

που αντιστοιχούν σε δημοτικά τέλη καθαριότητας, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και

τέλος ακίνητης περιουσίας για το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2020 έως και

τον Δεκέμβριο του 2021. Το εξώδικο απεστάλη, ύστερα από απόφαση του δημάρχου

Καλλιθέας, για να αντιμετωπιστεί η παρελκυστική αλλά και παράνομη τακτική της

καθυστέρησης καταβολής των εισπραχθέντων ποσών. Μόλις άνοιξε ο ασκός του Αιόλου… 
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Σαρώνει 
ο κορονοϊός 
Για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή τα
μέτρα έχουν χαλαρώσει πλήρως
και κανείς δεν προσέχει… Την
εβδομάδα 21 έως 27 Μαρτίου
2022 παρατηρήθηκαν αυξητικές
τάσεις, σε σχέση με την εβδομά-
δα 14 έως 20 Μαρτίου 2022, στο
μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του
SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα
σε οκτώ από τις δεκατρείς περιο-
χές που ελέγχθηκαν από το Εθνι-
κό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμά-
των (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτικές
τάσεις σε τέσσερις από τις δεκα-
τρείς (4/13) περιοχές του ΕΔΕΛ
και σταθεροποιητικές τάσεις σε
μία από τις δεκατρείς (1/13) πε-
ριοχές που ελέγχθηκαν από το
ΕΔΕΛ. Καθαρά αυξητικές τάσεις
παρατηρήθηκαν στην Περιφέρεια
Αττικής (+41%), στα Ιωάννινα
(+108%), στον Άγιο Νικόλαο
(+233%) και στο Ηράκλειο
(+291%). Οριακή ήταν η αύξηση
στην Πάτρα (+20%), στο Ρέθυμνο
(+13%), στα Χανιά (+29%) και στη
Θεσσαλονίκη (+29%).

Τη θέση του CEO ανέλαβε ο Πα-
ναγιώτης Γεωργιόπουλος στη
συγχώνευση Nova-Wind, ενώ ο
προερχόμενος από τη Wind
Γιώργος Τσαπρούνης αναλαμ-
βάνει καθήκοντα Corporate Af-
fairs Executive Director. Η ενο-
ποίηση των δύο εταιρειών προ-
χωρά, αν και θα απαιτηθούν
πολλοί μήνες για την ολοκλή-
ρωση του εγχειρήματος. Ήδη η
Nova Media έχει μετακομίσει
στο Πικέρμι, στα παλιά στούντιο
του Alpha, ενώ θα συνεχίσει να
χρησιμοποιείται το κτίριο της
Wind επί της Αττικής οδού. Μέ-
σα στους επόμενους μήνες θα
αλλάξει και η εμπορική ονομα-
σία Wind.

Οι Έλληνες
«στοκάρουν» κρέας
και όσπρια

Ο φόβος του πολέμου στην Ουκρα-
νία και το τρελό ράλι των τιμών οδη-
γούν τους καταναλωτές να προβαί-
νουν σε μαζικές αγορές προϊόντων
για αποθήκευση. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Nielsen, την πρώτη
εβδομάδα του Μαρτίου καταγράφη-
κε πολύ μεγάλη αύξηση στις πωλή-
σεις στα ζυμαρικά (+43,6%), στα
άλευρα, στα όσπρια (+20,6%), αλλά
και στο κονσερβοποιημένο κρέας

Οι Ρώσοι
«παρκάρουν»
Τουρκία 

Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά
με εντολή Ερντογάν η Τουρκία θα γίνει για
τους Ρώσους ολιγάρχες κάτι σαν τα Νησιά
Κέιμαν. Ο πλούτος των Ρώσων ολιγαρχών αναζη-
τά ένα νέο σπίτι και η Τουρκία σπεύδει να παίξει τον ρό-
λο του καλού οικοδεσπότη. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου είπε πρόσφατα στο CNBC ότι θα καλωσόριζε στην Τουρκία τους Ρώσους ολι-
γάρχες που αντιμετωπίζουν κυρώσεις, τόσο ως τουρίστες όσο και ως επενδυτές,
εφόσον οι επιχειρήσεις τους συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο. Μία ημέρα νω-
ρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «συγκεκριμένες ομά-
δες κεφαλαίων» θα μπορούσαν να «παρκάρουν σε εμάς». Τι σημαίνει το «παρκά-
ρω»; Ότι ο Ταγίπ τα δέχεται όλα, άσπρα και μαύρα… Μιλάμε για μεγάλο πλυντήριο.
Σε αυτά είναι μανούλα ο Τούρκος.



του
Διονύσιου
Ε. Μουζάκη

Καθηγητής 
δρ Μηχανικός
Διευθυντής 
Εργ. Μηχανικής
Στρατιωτική 
Σχολή Ευελπίδων

Σ
υμπληρώθηκε ένας μήνας από την εισβο-

λή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η έκβαση

του πολέμου δεν έχει ακόμη καθοριστεί,

αλλά φαίνεται ότι μάλλον οδηγείται σε αδιέξοδο.

Τα ουκρανικά στρατεύματα, σύμφωνα με ξένους

αναλυτές, αδυνατούν να εκδιώξουν τις δυνάμεις

εισβολής, αλλά από την άλλη έχουν κάνει πολύ

καλή δουλειά υπερασπίζοντας την πατρίδα τους.

Ο αριθμός των νεκρών έχει ως τώρα ανέλθει σε

τουλάχιστον 21.000 στρατιώτες και πολίτες, οι μη

θανατηφόροι τραυματισμοί σε 2.000, περίπου 10

εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί, σχεδόν

2.000 κτίρια έχουν καταστραφεί και περισσότερα

από 119 δισεκατομμύρια δολάρια είναι συνολικά

οι ζημιές σε υποδομές αυτήν τη στιγμή.

Η Ευρώπη βρίσκεται εν μέσω ενεργειακής κρί-

σης για άλλη μία φορά, με τις τιμές του πετρελαί-

ου να εξακολουθούν να κινούνται σε πάνω από

110 $ το βαρέλι και το φυσικό αέριο είναι 1,5 φορά

πιο ακριβό από τη μέση τιμή του το 2021. Το φυσι-

κό αέριο από τα ρωσικά κοιτάσματα και τους

ελεγχόμενους από τη Ρωσία αγωγούς έχει γίνει

οικονομικά, ακόμη και χειρότερα: πολιτικά, πολύ

ακριβό. Άλλοι ενεργειακοί πόροι, συμπεριλαμβα-

νομένων του υδρογόνου και της ανανεώσιμης

ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα,

είναι διαθέσιμοι, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν

τη ζήτηση. Η συμφωνία μεταξύ της Ευρώπης και

των ΗΠΑ για το LNG θα παρέχει τις ανάγκες της

Ευρώπης σε φυσικό αέριο σε λογικές αλλά σχετι-

κά υψηλές τιμές. Η ΕΕ πρέπει να ξεφύγει από τα

ενεργειακά μονοπώλια αν θέλει να υπερασπιστεί

ένα πιο ανεξάρτητο μέλλον.

Εδώ μπαίνει το αρχιπέλαγος της Ελλάδας στην

ενεργειακή σκηνή. Η Ελλάδα έχει κάποια περιο-

ρισμένα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αε-

ρίου τα οποία θα απαιτηθεί ακόμη χρόνος για την

εξόρυξή τους, ως προς τις απαιτούμενες υποδο-

μές και τον τελικό προσδιορισμό της οικονομικής

τους αξίας. Αλλά η Ελλάδα έχει ένα άλλο σημαντι-

κό χαρτί σε αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι: τη στρα-

τηγική της θέση στη ροή καυσίμων υδρογοναν-

θράκων προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Ο

αγωγός TAP, η συνέχιση του TANAP, λειτουργεί

ήδη στη Βόρεια Ελλάδα (Χάρτης 1). Ο υποθαλάσ-

σιος αγωγός EastMed υποτίθεται ότι θα ενώσει το

κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη» (Χάρτης 2)

με ένα hub στη Νότια Κρήτη και πιο πέρα   στη Δυ-

τική-Βόρεια Ελλάδα και την Ιταλία.

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να τολμήσει

(δείτε τις απεγνωσμένες προσπάθειες της Τουρ-

κίας) να ενεργήσει ως μεσολαβήτρια για την ειρή-

νη στο προβλεπόμενο τέλος του πολέμου στην

Ουκρανία. Άλλωστε, οι Έλληνες έχουν ιστορικές

σχέσεις και με τα δύο εμπόλεμα έθνη. Από την άλ-

λη πλευρά, μπορεί να παρουσιάσει τα σχέδιά της

για να γίνει ένας σημαντικός κόμβος στη διαφο-

ροποίηση της ενεργειακής αγοράς της ΕΕ, προ-

κειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις κρίσης,

όπως η παρούσα, στο μέλλον της ΕΕ. Ο ενεργει-

ακός διάδρομος EastMed, ο οποίος περιλαμβάνει

τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed, θα είναι η

κύρια πύλη για τις εξαγωγές LNG από την περιοχή

Ανατολής-Νότου της Μεσογείου προς την Ευρώ-

πη. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εξαγωγές και

από την Ελλάδα, εάν οι ανακαλύψεις υδρογοναν-

θράκων είναι επιτυχείς όπως προβλέπεται. Το L-

NG από το υπάρχον εργοστάσιο υγροποίησης της

Αιγύπτου στο Idku εξάγεται ήδη στην Ευρώπη με

βάση τα υπάρχοντα συμβόλαια και είναι διαθέσι-

μες εξαγωγές από το δεύτερο στην Damietta. Το

χαμηλό κόστος υγροποίησης καθιστά ανταγωνι-

στικό το LNG και από τις δύο μονάδες. Ωστόσο,

όπως ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed, οι πι-

θανές μελλοντικές εξαγωγές LNG στην Ευρώπη

από νέες εγκαταστάσεις υγροποίησης πράσινου

πεδίου -χερσαία ή υπεράκτια- έχουν γίνει κρίσι-

μης στρατηγικής σημασίας λόγω της ρωσικής ει-

σβολής.

Μια άλλη ιδέα θα ήταν να συνδεθεί ο αιγυπτια-

κός πετρελαιαγωγός Sumed που τρέχει στο μισό

μέγιστο της χωρητικότητάς του επί του παρόντος

(1,5 από 2,5 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα) με έναν

άλλο πετρελαιαγωγό που θα χρηματοδοτηθεί ως

στρατηγική υποδομή, από την Ευρώπη για να τα-

ξιδέψει στη Νότια Ελλάδα και από εκεί στην Ευ-

ρώπη (Χάρτης 3). Τα μόνα λιμάνια εξαγωγής πε-

τρελαίου στην περιοχή είναι στο Τζεϊχάν - Τουρ-

κία (αγωγός Μπακού - Τιφλίδα) και στο Σίντι Κε-

ρίρ (Sumed). Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας πολύ

σημαντικός κόμβος για τη διακίνηση πετρελαίου

και φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές με

σημαντικά οφέλη για την οικονομία της, συμπερι-

λαμβανομένων των κλάδων της ναυτιλίας και της

βιομηχανίας. Πολιτικά, μια πολύ σταθερή χώρα,

ένας ισχυρός παράγοντας σταθεροποίησης τόσο

οικονομικά όσο και στρατιωτικά, στα Βαλκάνια,

ένα πλήρες μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα

είναι η βέλτιστη επιλογή για τέτοιες επενδύσεις. Η

γεωγραφική της θέση, όχι μόνο δίπλα στη Μέση

Ανατολή, αλλά έχοντας και τα πλησιέστερα ευρω-

παϊκά λιμάνια μετά τη Διώρυγα του Σουέζ, παρέ-

χει τις συντομότερες διαδρομές για εμπορία και

αποστολές υδρογονανθράκων, από τα κοιτάσματα

πετρελαίου και φυσικού αερίου της Σαουδικής

Αραβίας και του Κόλπου και εξαγωγικά λιμάνια,

όπως ο τερματικός σταθμός της Ain Sukhna στην

Αίγυπτο. Η διεθνής συγκυρία αποτελεί χρυσή ευ-

καιρία για την Ελλάδα.

Μια ευκαιρία για την Ελλάδα
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Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

«N
orth Atlantic Tourist Organization», αυτή είναι
η παράφραση του, εκ του North Atlantic Treaty
Organization προερχόμενου, νατοϊκού ακρω-

νυμίου στη «βαθύτερη ετυμολογία» της οποίας, όπως ανα-
φέρει απόστρατος Έλληνας ναύαρχος και επίτιμος αρχηγός
ΓΕΝ, μυήθηκε από έναν Βέλγο ομόλογό του, κατά το διάστη-
μα που υπηρετούσε σε επιτελική θέση της Βορειοατλαντι-
κής Συμμαχίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο βιβλίο του ο
συγκεκριμένος ανώτατος, εν αποστρατεία, αξιωματικός «για
τους περιδιαβαίνοντες την Ευρώπη περιχαρείς νατοϊκούς
επιτελείς… όντως τουρισμός ήταν για όλες σχεδόν τις χώ-
ρες-μέλη πλην Αμερικής, Γερμανίας, Ελλάδας και Τουρκίας.
Η Αμερική γιατί δικαίως αντιμετωπίζει σοβαρά το ΝΑΤΟ, το
οποίο συνιστά όλα τα αμυντικά της ερείσματα στην ευρωπαϊ-
κή ήπειρο, και η Γερμανία γιατί δεν ξέρει πώς να μην αντιμε-
τωπίζει κάτι στα σοβαρά». Για τη στάση της Ελλάδας και της
Τουρκίας απέναντι στο ΝΑΤΟ, ο διατελέσας επικεφαλής του
Ελληνικού Στόλου και του Ελληνικού Ναυτικού υπογραμμί-
ζει το διαρκές φιλτράρισμα αυτής μέσα από τους στρατιωτι-
κοδιπλωματικούς ηθμούς τής μεταξύ τους καχυποψίας και
προστριβής.

Πραγματικά, η Γερμανία φαίνεται να μην ξέρει πώς να μην
αντιμετωπίζει κάτι στα σοβαρά. Ίσως για αυτό ο αρχηγός του
γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού αντιναύαρχος Σόενμπαχ
δήλωνε, στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, πριν ακόμη
ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πως «το
Κίεβο δεν θα επανακτήσει ποτέ τη χερσόνησο της Κριμαίας»

και πως «ο Πούτιν θέλει να αντιμετωπίζεται ως ίσος από τη
Δύση». Ο συγκεκριμένος ανώτατος νατοϊκός αξιωματικός
οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά τις δηλώσεις του αυτές. Μια
κίνηση η οποία ουδόλως αποθάρρυνε, όπως φαίνεται εκ των
υστέρων, τον Ρώσο πρόεδρο από το να προκαλέσει εκατόμ-
βες θυμάτων εισβάλλοντας στην Ουκρανία.

Την πρώτη κιόλας ημέρα της εισβολής, στο Φιδονήσι, ένα
ουκρανικό νησί του Εύξεινου Πόντου, στα σύνορα με τη
Ρουμανία κοντά στο Δέλτα του Δούναβη, το οποίο αποτέλεσε
για χρόνια το επίκεντρο συνοριακής διαφοράς μεταξύ Ρου-
μανίας και Ουκρανίας, για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπί-
δας του που επηρεάζει και την κυριότητα στα υποθαλάσσια
κοιτάσματα πετρελαίου, σε μια κατάσταση παρόμοια με τις
τουρκικές διεκδικήσεις στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, δε-
κατρείς ηρωικοί Ουκρανοί στρατιώτες, όταν οι Ρώσοι εισβο-
λείς, πλησιάζοντας από θαλάσσης, τους ζήτησαν να παραδο-
θούν, αρνήθηκαν, προέτρεψαν το ρωσικό πολεμικό πλοίο
να… πάει στον αγύριστο -για να το πούμε όσο γίνεται κομ-
ψότερα- και προτίμησαν να αγωνιστούν μέχρι θανάτου. Αρ-
γότερα, τόσο ρωσικές όσο και ουκρανικές πηγές ανέφεραν
πως οι υπερασπιστές στο «νησί του φιδιού» έχουν παραδώ-
σει τα όπλα και κρατούνται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Δεν μπορώ να γνωρίζω με την επιστημονική ακρίβεια των
διεθνολόγων πόσο σοβαρότερα θα έπρεπε να έχει πάρει το
ΝΑΤΟ τις ανάλογες πολεμικές ενέργειες του Βλαντίμιρ Πού-
τιν στη Γεωργία το 2008 και στην Κριμαία το 2014, καθώς και
τις προειδοποιήσεις του για μη περαιτέρω επέκταση της Βο-

ρειοατλαντικής Συμμαχίας στις χώρες επιρροής τής πρώην
ΕΣΣΔ. Γνωρίζω, όμως, πόσο σοβαρά αντιμετώπισε το Βορει-
οατλαντικό Σύμφωνο την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
Γνωρίζω πώς ενεπλάκη με βομβαρδισμούς και ζώνες απα-
γόρευσης πτήσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία και στη Σερ-
βία το 1999. Γνωρίζω επίσης, από ιστοριοδιφικό ενδιαφέρον,
πως όταν η ναζιστική Γερμανία έχασε τον πόλεμο και παρα-
δόθηκε στους σημερινούς νατοϊκούς της συμμάχους και
στην τότε Σοβιετική Ένωση, ένα από τα τελευταία εδάφη που
παρέμεναν υπό γερμανική κατοχή ήταν τα νησιά της Μάγ-
χης. Μερικές δεκάδες χιλιόμετρα δυτικά της χερσονήσου
του Χερβούργου, τα νησιά Τζέρσεϊ, Γκένσεϊ, Ολντέρνη και
Σαρκ έχοντας, από τον πρώτο χρόνο του πολέμου, εγκατα-
λειφτεί από τους Βρετανούς, καταλήφθηκαν από τους Γερ-
μανούς, οι οποίοι και είχαν εγκαταστήσει εκεί επάκτιες πυ-
ροβολαρχίες. Ο ναυτικός διοικητής των νησιών, Γερμανός
ναύαρχος Χουφμέγιερ, έδωσε εντολή στους υφισταμένους
του να προειδοποιήσουν τα σκάφη των νικητών Βρετανών
που έρχονταν για τη διαπραγμάτευση των όρων παράδοσης
να μην πλησιάσουν σε κανένα νησί, γιατί υπήρχε ενδεχόμε-
νο να βληθούν από τα πολυβολεία. Ο Βρετανός επικεφαλής,
όμως, που από ό,τι φαίνεται δεν είχε πάει στα νησιά της Μάγ-
χης για τουρισμό και δεν ήξερε ούτε και εκείνος τον τρόπο
να μην αντιμετωπίζει κάτι στα σοβαρά, απάντησε: «Πείτε
στον ναύαρχό σας πως, αν ανοίξει πυρ εναντίον μας, αύριο
θα τον κρεμάσουμε».

Η
πολεμική σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας έχει
ανοίξει πολλά μέτωπα και θα κληθούν τα αρμό-
δια όργανα να τα διαχειριστούν. Τα δεδομένα

έχουν αλλάξει και οι επιθέσεις στο διαδίκτυο πολλαπλα-
σιάστηκαν. Οι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς και εξετά-
ζουν όλες τις ειδήσεις από πολλές πλευρές.

Ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων στα όργανα της ΕΕ
σημειώνει ραγδαία αύξηση. Ο βαθμός ετοιμότητας των
οργάνων αυτών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ποι-
κίλλει και συνολικά δεν είναι ανάλογος των εντεινόμε-
νων απειλών. Δεδομένης της ισχυρής αλληλοσύνδεσής
τους, υπάρχει το ενδεχόμενο οι αδυναμίες του ενός να
εκθέσουν τα άλλα σε απειλές κατά της ασφάλειάς τους.
Αυτό είναι το συμπέρασμα ειδικής έκθεσης του Ευρω-
παϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εξετάζει τον βαθ-
μό ετοιμότητας των φορέων διακυβέρνησης της ΕΕ κατά
των κυβερνοαπειλών. Οι ελεγκτές συνιστούν τη θέσπιση
δεσμευτικών κανόνων για την κυβερνοασφάλεια και την
αύξηση των πόρων που διατίθενται στην ομάδα αντιμε-
τώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT-
ΕΕ). Επίσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρέπει να προωθήσει την περαιτέρω συνεργα-
σία μεταξύ των ενωσιακών οργάνων, ενώ η CERT-ΕΕ και
ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνο-
ασφάλεια πρέπει να αυξήσουν την εστίασή τους σε αυτά
που διαθέτουν μικρότερη πείρα στη διαχείριση της κυ-
βερνοασφάλειας.

Τα σημαντικά περιστατικά κυβερνοασφάλειας στα
διάφορα όργανα της ΕΕ υπερδεκαπλασιάστηκαν μετα-
ξύ 2018 και 2021· η τηλεργασία αύξησε σημαντικά τον
αριθμό των δυνητικών σημείων πρόσβασης για τους επι-
τιθέμενους. Τα σημαντικά περιστατικά προκαλούνται
κατά κανόνα από πολύπλοκες κυβερνοεπιθέσεις, που
συνήθως προϋποθέτουν τη χρήση νέων μεθόδων και τε-

χνολογιών και μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι
μήνες, για τη διερεύνησή τους και την ανάκαμψη από
αυτά. Ενδεικτικό παράδειγμα ήταν η κυβερνοεπίθεση
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, όταν διέρρευ-
σαν ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία παραποιήθηκαν έτσι
ώστε να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα
εμβόλια.

«Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της
ΕΕ αποτελούν ελκυστικούς στόχους για δυνητικούς επι-
τιθέμενους, ιδίως για ομάδες που είναι ικανές να εκτε-
λούν εξαιρετικά εξελιγμένες αόρατες επιθέσεις στο
πλαίσιο κυβερνοκατασκοπείας ή για άλλους κακόβου-
λους σκοπούς», δήλωσε η Bettina Jakobsen, μέλος του
ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Επιθέσεις αυτού του
είδους μπορεί να έχουν σημαντικές πολιτικές προεκτά-
σεις, να βλάψουν τη συνολική φήμη της ΕΕ και να υπο-
νομεύσουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της. Η ΕΕ
πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προστα-
σία των οργανισμών της».

Κύρια διαπίστωση των ελεγκτών ήταν ότι δεν είναι
πάντοτε επαρκής η προστασία των θεσμικών και λοιπών
οργάνων και οργανισμών της ΕΕ από κυβερνοαπειλές. Η
κυβερνοασφάλεια δεν προσεγγίζεται με συνέπεια, δεν
εφαρμόζονται πάντοτε συναφείς βασικές δικλίδες και
ορθές πρακτικές, ενώ δεν παρέχεται συστηματικά σχετι-
κή επιμόρφωση. Οι πόροι που διατίθενται για την κυβερ-
νοασφάλεια ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, καθώς διαπι-
στώθηκε ότι ορισμένα όργανα δαπανούν πολύ λιγότερο
σε σχέση με άλλα παρόμοιου μεγέθους. Μολονότι οι
διαφορές στα επίπεδα κυβερνοασφάλειας θα μπορού-
σαν θεωρητικά να δικαιολογηθούν από τα διαφορετικά
προφίλ κινδύνου κάθε οργανισμού και τα ποικίλα επίπε-
δα ευαισθησίας των δεδομένων που αυτοί χειρίζονται, οι
ελεγκτές τονίζουν ότι οι αδυναμίες στον τομέα της κυ-

βερνοασφάλειας ενός ενωσιακού οργάνου μπορούν να
εκθέσουν σε κυβερνοαπειλές σειρά άλλων (τα όργανα
της ΕΕ όχι μόνο αλληλοσυνδέονται, αλλά συχνά υπάρχει
σύνδεση και με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς
στα κράτη-μέλη).

Η ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πλη-
ροφορική (CERT-ΕΕ) και ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια (ENISA) αποτελούν
τις δύο βασικές οντότητες που είναι επιφορτισμένες με
την παροχή υποστήριξης σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
Ωστόσο, δεν κατάφεραν να παράσχουν στα όργανα της
ΕΕ όλη τη στήριξη που αυτά χρειάζονται, λόγω των πε-
ριορισμένων πόρων ή του γεγονότος ότι είχαν προτεραι-
ότητα άλλοι τομείς. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, αδυνα-
μίες παρουσιάζει επίσης η ανταλλαγή πληροφοριών:
παραδείγματος χάριν, δεν προβαίνουν όλα τα όργανα της
ΕΕ στην έγκαιρη κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με
τα τρωτά σημεία και τα σημαντικά περιστατικά κυβερνο-
ασφάλειας που έχουν πλήξει τα ίδια και ενδέχεται να
πλήξουν και άλλα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει θεσπιστεί νομικό πλαίσιο για
την ασφάλεια των πληροφοριών και την κυβερνοασφά-
λεια στα θεσμικά και λοιπά όργανα και στους οργανι-
σμούς της ΕΕ, καθώς αυτά δεν υπόκεινται στην ευρύτε-
ρη νομοθεσία της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, την οδη-
γία NIS του 2016, ούτε στην προτεινόμενη αναθεώρησή
της, την οδηγία NIS2. Επίσης, δεν υπάρχουν ολοκληρω-
μένες πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που αυτά δαπα-
νούν για την κυβερνοασφάλεια.

Η ΕΕ πρότεινε επίσης τη θέσπιση νέας νομικής βάσης
για τη CERT-ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της εντολής και
της χρηματοδότησής της. 

Πόσο σοβαρά πήρε τον Πούτιν το ΝΑΤΟ

Αύξηση πόρων και θέσπιση κανόνων για την κυβερνοασφάλεια
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Α
νοιχτή πρόσκληση στον Νίκο Δέν-
δια να επισκεφθεί το Κίεβο έχει
απευθύνει ο Ουκρανός ομόλογός
του, Ντμίτρο Κουλέμπα, όπως

αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου
Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου κα-
τά την τακτική ενημέρωση των διπλωματι-
κών συντακτών, διευκρινίζοντας όμως ότι
προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες
που μπορούν να ανακοινωθούν σχετικά με
τον χρόνο μετάβασης του υπουργού στην
ουκρανική πρωτεύουσα. Ο κ. Παπαϊωάννου
τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να
παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Μαρι-
ούπολη, υπενθυμίζοντας ότι ο Νίκος Δέν-
διας έχει εκφράσει και δημοσίως την επι-
θυμία να ηγηθεί ο ίδιος μιας ανθρωπιστικής
αποστολής που θα φτάσει στη μαρτυρική
πόλη. Προκειμένου να καταστεί εφικτή μια
τέτοια αποστολή, η Αθήνα βρίσκεται σε
συντονισμό με το Παρίσι, με τα δύο υπουρ-
γεία Εξωτερικών να εξετάζουν την κατά-
σταση στο έδαφος αλλά και τις εγγυήσεις
που απαιτούνται από τις δύο αντιμαχόμενες
πλευρές και κυρίως τη ρωσική. Στην απο-
στολή, όταν αυτή οργανωθεί, θα συμμετά-
σχουν εκτός από τους Γάλλους και εκπρό-
σωποι του τουρκικού υπουργείου Εξωτερι-
κών, αφού στη Μαριούπολη παραμένουν

ακόμη εγκλωβισμένοι περίπου εκατό Τούρ-
κοι πολίτες.
Η πρωτοβουλία του κ. Δένδια, ωστόσο,
σκοντάφτει στην άρνηση της Μόσχας να
επιτρέψει το άνοιγμα ανθρωπιστικών δια-
δρόμων στη Μαριούπολη. 
Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε στον
Εμανουέλ Μακρόν ότι για να επιτραπεί η
αποστολή βοήθειας θα πρέπει πρώτα οι
υπερασπιστές της πόλης να παραδώσουν τα
όπλα, με τον Γάλλο πρόεδρο να παραδέχε-
ται ότι μια ανθρωπιστική επιχείρηση δεν εί-
ναι δυνατή σε αυτήν τη φάση.
Αιχμηρή απάντηση αναφορικά με τις τουρ-
κικές αιτιάσεις για τον ορισμό μουφτήδων
στη Θράκη έδωσε το υπουργείο Εξωτερι-

κών. Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης με την οποία συνεχάρη τον μου-
φτή Ιμπραήμ Σερίφ για την επανεκλογή του
στη θέση του προέδρου του Γνωμοδοτικού
Συμβουλίου της Δυτικής Θράκης. «Υπενθυ-
μίζω στην Ελλάδα για άλλη μία φορά ότι ο
σεβασμός προς τους εκλεγμένους μουφτή-
δες της μειονότητας αποτελεί όρο της Συν-
θήκης της Λωζάννης», ανέφερε ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών, για να λάβει τη
σκληρή απάντηση της Αθήνας: «Το ελληνι-
κό υπουργείο Εξωτερικών είναι πάντα πρό-
θυμο να αποστείλει στο τουρκικό ΥΠΕΞ το
κείμενο της Συνθήκης της Λωζάννης με τη
θερμή παράκληση να υποδειχθεί στην Ελ-

λάδα το άρθρο στο οποίο αναφέρεται ότι οι
μουφτήδες της μουσουλμανικής μειονότη-
τας εκλέγονται. Ως γνωστόν, σχετική πρό-
βλεψη στη Συνθήκη της Λωζάννης δεν
υπάρχει», καταλήγει η ανακοίνωση.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Κουλέμπα καλεί Δένδια στο Κίεβο

Έτοιμη η Ελλάδα 
για να παράσχει ανθρωπιστική
βοήθεια στη Μαριούπολη, 
αλλά η Μόσχα βάζει 
εμπόδια στο άνοιγμα
ανθρωπιστικών διαδρόμων

Τείχος αποτροπής από «Ηνίοχο» και «Ωρίωνα 22»
Τα «φτερά» του «Ηνίοχου» σκεπάζουν πλέον κάθε

γωνιά του FIR Αθηνών με τις αεροπορικές δυνάμεις
που συμμετέχουν να δίνουν βροντερό «παρών»
ακόμη και πάνω από τα νησιά για τα οποία η Τουρκία
αξιώνει την αποστρατιωτικοποίησή τους. Ο αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, συνοδευόμενος από τον αρ-
χηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά,

επισκέφθηκε την Αεροπορική Βάση της Ανδραβίδας
από την οποία επιχειρεί το μεγαλύτερο μέρος των
συμμαχικών δυνάμεων που συμμετέχουν στην πο-
λυεθνική άσκηση. Φέτος, παράλληλα με τον «Ηνίο-
χο» πραγματοποιείται και η διεθνής άσκηση δυνά-
μεων Ειδικών Επιχειρήσεων «Ωρίων 22», δίνοντας
χαρακτηριστικά διακλαδικότητας στις επιχειρήσεις
που διεξάγονται στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής

επικράτειας. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ καλωσόρισε τις ξέ-
νες αποστολές υπογραμμίζοντας ότι «συμβάλλουν
καθοριστικώς στην επαύξηση της διαλειτουργικότη-
τας και στη βελτίωση του επιπέδου της μαχητικής
ικανότητας των συμμετεχόντων, οι οποίοι καλούνται
να ανταποκριθούν σε ιδιαιτέρως απαιτητικές δια-
κλαδικές συνέργειες σε διαρκώς και ταχέως μετα-
βαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον».
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Συγκλόνισε
ο μικρός Σάσα:
«Φοβόμουν, παντού
υπήρχε πολύ αίμα»
Ο Σάσα, ένα 11χρονο αγόρι από
τη μαρτυρική Μαριούπολη, που
έφτασε χθες τραυματισμένο από
πύραυλο στη σχετική ασφάλεια
της πόλης Ζαπορίζια, 200 χιλιό-
μετρα μακριά, συγκλόνισε με τη
δήλωσή του. «Φοβόμουν, υπήρ-
χε παντού πολύ αίμα», είπε χα-
ρακτηριστικά.
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι πρό-
σφυγες ξεπέρασαν πλέον τα 4,5
εκατομμύρια, με την Πολωνία να
έχει υποδεχθεί περισσότερους
από 2,3 εκατομμύρια ανθρώ-
πους, κυρίως γυναίκες και παι-
διά. Άλλα 6,5 εκατομμύρια άμα-
χοι είναι εσωτερικώς εκτοπι-
σμένοι στην Ουκρανία, στην τα-
χύτερα εξελισσόμενη προσφυ-
γική κρίση μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τις
δημοτικές αρχές της Μαριούπο-
λης, σχεδόν 5.000 άνθρωποι,
ανάμεσά τους 210 παιδιά, έχουν
σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε
η ρωσική επίθεση στην πόλη.

Η
Ουκρανία δηλώνει πρόθυμη να
αποδεχθεί ως λύση την ουδετε-
ρότητά της, εγκαταλείποντας τις
φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ,

που είναι η κύρια απαίτηση της Ρωσίας.
Όμως ακόμα και αυτό το σχέδιο σκοντά-
φτει σε σημαντικά εμπόδια, εκτιμούν ανα-
λυτές. Πρώτον, οι εγγυήσεις ασφάλειας.
Οι Ουκρανοί δέχονται, σύμφωνα με όσα
έχουν γίνει γνωστά, να απαρνηθούν επι-
σήμως κάθε προοπτική ένταξης στο
ΝΑΤΟ και να δεσμευθούν ότι δεν πρόκει-
ται να φιλοξενήσουν ξένες στρατιωτικές
βάσεις εντός των εδαφών τους, έχοντας
όμως εξασφαλίσει ως αντάλλαγμα δύο
πράγματα: εγγυήσεις ασφαλείας από
οκτώ ξένες εγγυήτριες δυνάμεις (μεταξύ
αυτών και δυτικές) και την προοπτική έν-
ταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ανάμεσα στις εγγυήτριες δυνάμεις θα
υπάρχουν αναγκαστικά μέλη του ΝΑΤΟ,
οπότε ποια θα είναι η διαφορά, αφού θα
δεσμεύονται να βοηθήσουν στρατιωτικά
την Ουκρανία σε περίπτωση ρωσικής επί-
θεσης;», γράφει ο «Guardian».

Δεύτερον, ο Ουκρανός πρόεδρος Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι η Ρωσία θα πρέ-
πει να επιστρέψει στις προπολεμικές θέ-
σεις της. Έχοντας δώσει, όμως, τόσο
σκληρές μάχες για να κερδίσει έδαφος,
είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς τον Πού-
τιν να συμφωνεί σε αυτό, ειδικά για τον
Νότο και τα ανατολικά της χώρας.

Τρίτον, είναι η διαδικασία. Εάν η Ουκρα-
νία πρόκειται να υιοθετήσει την ουδετερό-
τητα, ο Ζελένσκι επιμένει ότι θα πρέπει να
γίνει δημοψήφισμα και συνταγματικές αλ-
λαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να διαρκέ-
σουν έως και έναν χρόνο. 

Θα δεχόταν ο Πούτιν να συμφωνήσει για
τέλος των μαχών εάν ο ουκρανικός λαός
μπορούσε μετά να απορρίψει τις βασικές
παραχωρήσεις της ηγεσίας του; 

Τι πραγματικά θέλουν οι Ρώσοι;
Και τέλος, υπάρχει η πιο σημαντική

ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί: τι πραγ-
ματικά θέλει η Ρωσία από αυτόν τον πόλε-
μο; Έχει να κάνει με την ασφάλεια και τις
φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη
στο ΝΑΤΟ όπως αρχικά ισχυριζόταν η Μό-
σχα; Έχει να κάνει με ακόμη περισσότερο
έδαφος στην Ανατολική Ουκρανία; Ή μή-
πως ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να κα-
ταργήσει οριστικά το δικαίωμα της Ουκρα-
νίας να λειτουργεί ως ανεξάρτητο και κυ-
ρίαρχο κράτος; Οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν
χθες ότι συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί
γύρω από το Κίεβο και το Τσερνίχιβ, στα
βόρεια, παρά τη δέσμευση της Μόσχας να
μειώσει «δραστικά» τις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις εκεί.

Ζελένσκι: «Δεν είμαστε αφελείς»
«Δεν είμαστε αφελείς για να πιστέψου-

με όσα λέει η Ρωσία», είπε ο Ζελένσκι,

ενώ οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι πρόκειται
για ελιγμό του Πούτιν και όχι για πραγμα-
τική υποχώρηση των ρωσικών στρατευ-
μάτων.

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η Ρωσία
απλώς κερδίζει χρόνο. Βασίζεται στη στοι-
χειώδη πρόοδο στο μέτωπο των διαπραγ-
ματεύσεων, ώστε να μπορέσει να ανασυν-
τάξει τις στρατιωτικές δυνάμεις της και να
συνεχίσει τις επιθέσεις. 

Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας των
ΗΠΑ εκτιμά ότι η μετακίνηση των ρωσικών
στρατευμάτων από το Κίεβο είναι ανασύν-
ταξη/επανατοποθέτηση προς τα ανατολι-
κά, και όχι πραγματική απόσυρση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαμήλω-
σε επίσης τον πήχη των προσδοκιών, λέ-
γοντας χθες ότι η Ρωσία δεν έχει παρατη-
ρήσει «σημαντική πρόοδο» στις ειρηνευ-
τικές συνομιλίες.

Αν και δηλώνει έτοιμη 
να αποδεχτεί την ουδετερότητά
της και να ξεχάσει την ένταξή
της στο ΝΑΤΟ, υπάρχουν ακόμα
αρκετές δυσκολίες μέχρι 
να φτάσουμε στο τέλος 
του εφιάλτη 

Τρία εμπόδια
στα σχέδια
της Ουκρανίας 
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Τ
ην ώρα που το Κίεβο υποδέχεται
με μεγάλη επιφύλαξη τις πληρο-
φορίες περί αποκλιμάκωσης των
ρωσικών επιθέσεων γύρω από

την πρωτεύουσα, στα δυτικά της χώρας οι
εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Ου-
κρανοί γίνονται όλο και πιο ανήσυχοι, κα-
θώς οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις
εξαπολύονται κατά κύματα.

Η Λβιβ βρίσκεται καθημερινά στο στό-
χαστρο των ρωσικών βαλλιστικών πυραύ-
λων, με την ουκρανική αεράμυνα να κα-
ταρρίπτει τα περισσότερα από τα εχθρικά
βλήματα προτού πλήξουν την πόλη. Στους
κατοίκους της, όμως, καθώς και σε όσους
έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο, το αί-
σθημα ανασφάλειας εντείνεται όσο οι σει-
ρήνες του πολέμου ηχούν στην πόλη κα-
λώντας τους πολίτες να κρυφτούν στα
υπόγεια. Κατά τη διάρκεια μιας αεροπορι-
κής επιδρομής από ρωσικά στρατηγικά
βομβαρδιστικά γνωρίσαμε τον Εβγκένι,
έναν νεαρό Ουκρανό που κατάφερε να ξε-
φύγει από την κόλαση της Μαριούπολης. 

«Πίναμε χιόνι»
Άφησε πίσω τους γονείς και τους φί-

λους του. Ο πατέρας του τού έδωσε το μο-
ναδικό αυτοκίνητο της οικογένειας και
του ζήτησε να φύγει όσο πιο μακριά μπο-
ρούσε. «Πήρα μαζί μου τα δύο αδέλφια
μου και την κοπέλα μου και ξεκίνησα με
ένα κομβόι αυτοκινήτων που οργάνωσε ο
γείτονάς μας», μου λέει όση ώρα καθόμα-
στε στο σκοτεινό υπόγειο περιμένοντας τη
λήξη του συναγερμού. Τον ρωτάω πόσες
ημέρες έμεινε στη Μαριούπολη προτού
πάρει το ρίσκο να φύγει. «Είχα πάει να
επισκεφθώ τους γονείς μου που ζουν
εκεί, δύο ημέρες πριν ξεκινήσει ο πόλε-
μος. Περάσαμε σχεδόν έναν μήνα χωρίς
ρεύμα, νερό και τρόφιμα. Τα πράγματα
δυσκόλεψαν πολύ όταν μας έκοψαν και τη
θέρμανση». Μου δείχνει κάποιες φωτο-
γραφίες από μια πρόχειρη κουζίνα που εί-
χαν στήσει στην αυλή του σπιτιού τους.
«Εκεί μαγείρευε η μητέρα μου όσο είχαμε
ακόμη προμήθειες. Άναβε φωτιά στην αυ-
λή και έβραζε λίγες ντομάτες και καρότα.
Αυτό τρώγαμε και για να πιούμε νερό,
λιώναμε χιόνι». 

Τους έθαψαν στο πάρκο
Κοντοστέκεται λίγο και μου λέει ότι δί-

πλα στην αυτοσχέδια κουζίνα υπήρχαν
πρόχειροι τάφοι. «Μια νάρκη εξερράγη δί-
πλα στο σπίτι μας. Σκοτώθηκε ένας άν-

θρωπος και ένας ακόμη τραυματίστηκε
βαριά κι ύστερα από λίγη ώρα πέθανε κι
αυτός. Δεν μπορούσε να φτάσει η βοήθεια,
γιατί έπεφταν συνεχώς πυροβολισμοί.
Τους έθαψαν στο πάρκο δίπλα στο σπίτι
μας, γιατί τα νεκροταφεία της πόλης έχουν
γεμίσει». Του λέω ότι ήμουν κι εγώ στη
Μαριούπολη και δείχνει έκπληκτος που
κάποιος ακόμη κατάφερε να φύγει από
εκεί. «Είναι πραγματική κόλαση, βομβαρ-
δίζουν συνέχεια, σκοτώνουν αμάχους και
παιδιά». Τον ρώτησα πώς κατάφερε να
«δραπετεύσει». «Όταν ξεκινήσαμε να φύ-

γουμε, έπρεπε να περάσουμε μέσα από τις
ρωσικές δυνάμεις. Ζήτησαν από όλους
τους άνδρες να βγάλουν τα ρούχα τους.
Έψαχναν για τατουάζ ή για σύμβολα που
μπορεί να σχετίζονται με τον ουκρανικό
στρατό. Έψαξαν και το κινητό μου. Ήταν
αρκετά επιθετικοί και πολλοί από αυτούς
είχαν τα όπλα τους στραμμένα πάνω μας». 

Ο Εβγκένι μαζί με το κομβόι ακολούθη-
σε τη διαδρομή από τη Μαριούπολη στο
Μπερντιάνσκ και έπειτα στη Ζαπορίζια.
Από εκεί έφτασε με το αυτοκίνητο του πα-
τέρα του στη Λβιβ, όπου σκοπεύει να πα-

ραμείνει μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.
«Εδώ και μέρες δεν μπορώ να επικοινω-
νήσω με τους γονείς μου. Ξέρω ότι τα ου-
κρανικά τηλέφωνα δεν λειτουργούν πια.
Ελπίζω να είναι καλά. Το προάστιο στο
οποίο ζουν έχει ήδη καταληφθεί από τις
ρωσικές δυνάμεις». Ο Εβγκένι, όμως, δεν
το βάζει κάτω, μου είπε ότι θα προσπαθή-
σει να βοηθήσει τη χώρα του και τους
συμπατριώτες του που πολεμούν στην
πρώτη γραμμή, με όποιον τρόπο μπορεί.
Θέλει να προσφέρει εθελοντική εργασία
στο στρατιωτικό γραφείο της Λβιβ και αν
χρειαστεί, να πολεμήσει στην πρώτη
γραμμή, παρά το γεγονός ότι δεν έχει
στρατιωτική εμπειρία. 

Όταν ήχησαν ξανά οι σειρήνες, σημαί-
νοντας το τέλος του συναγερμού, τον ρώ-
τησα πώς αισθάνεται όταν ακούει αυτόν
τον ήχο. Μου είπε ότι δεν αντιδρά πλέον,
έχει συνηθίσει να σκάνε οι βόμβες δίπλα
του, οι σειρήνες είναι απλώς ένας ήχος.

Ο Εβγκένι που εγκατέλειψε
την κόλαση της Μαριούπολης
και βρήκε καταφύγιο στη Λβιβ
δηλώνει ότι «οι σειρήνες είναι
απλώς ένας ήχος»

ποδέχεται
ις πληρο-
ωσης των

γύρω από
ς χώρας οι
μένοι Ου-
συχοι, κα-
πιθέσεις

«Έχω συνηθίσει να σκάνε 
οι βόμβες δίπλα μου» 

stavros.ion@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΒΙΒ:

Σταύρος
Ιωαννίδης
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Ο
εντοπισμός της ουσίας κεταμίνη
στις τοξικολογικές εξετάσεις της
9χρονης Τζωρτζίνας -τα αποτελέ-
σματα επιβεβαιώθηκαν στο εργα-

στήριο του ΑΠΘ- ήταν το «κλειδί» που εδώ
και εβδομάδες αναζητούσαν οι αστυνομικοί
του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών για
να φέρουν ενώπιόν τους τη Ρούλα Πισπιρίγ-
κου, τη μητέρα των τριών κοριτσιών που ξε-
ψύχησαν μέσα σε χρονικό διάστημα 33 μη-
νών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τοξική ουσία
που μπορεί -εφόσον ληφθεί σε μεγάλη πο-
σότητα- να προκαλέσει στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό αλλεργική αντίδραση και ασφυκτικό
θάνατο λόγω οιδήματος που αποφράσει τις
αεραγωγούς οδούς σε ελάχιστο χρόνο από τη
λήψη της. Η συγκεκριμένη ουσία έχει εγκρι-
θεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμά-
κων (FDA) των ΗΠΑ και άλλους αντίστοιχους
φορείς για χρήση ως γενικό αναισθητικό.
Ενώ η κεταμίνη είναι ασφαλής για ελεγχόμε-
νη χρήση υπό ιατρική επίβλεψη, μπορεί να
γίνει θανατηφόρα σε μεγάλες ποσότητες,
πολλώ δε μάλλον σε ένα παιδί. Η κεταμίνη
δεν συμπεριλαμβάνεται στα φαρμακευτικά
σκευάσματα που λάμβανε για τη θεραπεία
της η 9χρονη Τζωρτζίνα μετά την ανακοπή
καρδιάς που υπέστη τον Απρίλιο του 2021 και
μέχρι τον θάνατό της στα τέλη Ιανουαρίου του
2022.Αξίζει να σημειώσουμε ότι η έρευνα της
Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με την Ια-
τροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και συγκε-
κριμένα την επιτροπή που συστήθηκε υπό τον
Νίκο Καρακούκη, συνεχίζεται για την εξι-
χνίαση των θανάτων των άλλων δύο παιδιών
της Ρούλας Πισπιρίγκου. Πηγές της ΕΛΑΣ
σχολίαζαν ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις.

Θεοδωρικάκος: «Μεθοδικές κινήσεις»
Λίγο μετά την ανακοίνωση της σύλληψης,

ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος ανήρτησε στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης το εξής σχόλιο: «Στην πρωτο-
φανή υπόθεση του θανάτου των τριών παι-
διών από την Πάτρα η ΕΛΑΣ κινήθηκε με
επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και αποτελε-
σματικότητα σε πλήρη συνεργασία με τις ει-
σαγγελικές αρχές. Η υπόθεση ασφαλώς
συγκλονίζει το πανελλήνιο. Από εδώ και πέ-
ρα τον λόγο έχει η δικαιοσύνη».

Το σκεπτικό του εισαγγελέα
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας

άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία
από πρόθεση σε βάρος της νεαρής μητέ-
ρας, ενώ στη συνέχεια η μητέρα των παι-
διών συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ
μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης
που ζήτησε ο εισαγγελέας Αντώνης Ελευ-
θεριάνος, καθώς θεώρησε την κατηγορού-

μενη επικίνδυνη για τη διάπραξη και άλλων
αδικημάτων. Το σκεπτικό του εισαγγελικού
λειτουργού φέρεται να είναι το εξής: «Αν
σκοτώσεις το παιδί σου, είσαι ικανός να
σκοτώσεις και άλλους».

Η δίωξη αφορά τον θάνατο της Τζωρτζί-
νας στο Παίδων, ενώ ενδέχεται να συσχετι-
στούν και οι δικογραφίες που σχετίζονται
με τον θάνατο και των άλλων δύο παιδιών.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ανακρίτρια
που θα χειριστεί τη δικογραφία με κεντρικό
πρόσωπο την άτυχη Τζωρτζίνα θα ερευνή-

σει και τον τρόπο που έφυγαν από τη ζωή οι
δύο αδελφές της.

Με το άκουσμα της είδησης δεκάδες πο-
λίτες και γείτονες συγκεντρώθηκαν έξω
από το σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου εκ-
φράζοντας τον αποτροπιασμό τους για την
εξέλιξη. Οι Αρχές στην πολύμηνη έρευνα
κατάφεραν να συμπληρώσουν τα κομμάτια
του παζλ, με τις πληροφορίες να αναφέ-
ρουν πως κομβικής σημασίας για την εξέ-
λιξη της υπόθεσης ήταν τα αποτελέσματα
των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς φέ-

ρεται να διαπιστώθηκε στο παιδί η χορήγη-
ση ουσίας σε μεγάλη ποσότητα που δεν πε-
ριλαμβάνεται στη φαρμακευτική αγωγή. Η
μεγάλη συγκέντρωση της ουσίας αυτής στο
σώμα του παιδιού, σε συνδυασμό με τις κα-
ταθέσεις των γιατρών, οι οποίοι ξεκαθαρί-
ζουν ότι δεν χορήγησαν στο παιδί τη συγ-
κεκριμένη ουσία, ήταν η αρχή του νήματος
για τις Αρχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκε-
πτικό με το οποίο ζητήθηκε από τον εισαγγε-
λέα η έκδοση του εντάλματος σύλληψης για
τη Ρούλα Πισπιρίγκου. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι αρκετές συμπεριφορές που εκδή-
λωσε η μητέρα αλλά και το γεγονός πως το
δωμάτιο ήταν μονόκλινο, ζούσε μέσα σε αυ-
τό και έκανε ακόμη και μπάνιο μέσα στο συγ-
κεκριμένο δωμάτιο οδήγησαν τις Αρχές σε
άμεση κινητοποίηση. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, υπάρχουν κάποια περιστατικά, συμ-
περιφορές και κινήσεις της μητέρας που ενί-
σχυσαν την υποψία ότι εκείνη προχώρησε
στη χορήγηση της ουσίας στο παιδί. Κεντρικό
ερώτημα είναι το πώς βρήκε την ουσία η μη-
τέρα και από πού την προμηθεύτηκε.

Συνέλαβαν τη Ρούλα
Πισπιρίγκου για τον φόνο 
της Τζωρτζίνας, καθώς
βρέθηκε στην 9χρονη τοξική
ουσία που δεν ήταν στη
φαρμακευτική αγωγή που
λάμβανε για τη θεραπεία της 

Κατερινόπουλος: «Χωριό που 
φαίνεται κολαούζο δεν θέλει»

Στις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στην υπόθεση
του θανάτου των τριών παιδιών από την Πάτρα αναφέρθηκε
μιλώντας στην «Political» o επίτιμος πρόεδρος Αξιωματι-
κών της Ελληνικής Αστυνομίας Θανάσης Κατερινόπουλος, ο οποίος σχολίασε συγ-
κεκριμένα ότι «η υπόθεση ήταν δεμένη εδώ και πολλές μέρες, αλλά χωριό που
φαίνεται κολαούζο δεν θέλει». Ο κ. Κατερινόπουλος σημείωσε ακόμη σε δηλώσεις
του ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους αυτής της υπόθεσης και ότι ο ίδιος είχε
μιλήσει για εγκληματική ενέργεια παρατηρώντας τη γλώσσα του σώματος της μη-
τέρας όλο το προηγούμενο διάστημα.

Η κεταμίνη έδειξε» 
την παιδοκτόνο 



της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
ο υπουργείο Υποδομών, με στόχο να
μετατρέψει τη χώρα σε διεθνές hub
στον τομέα των logistics, υπέγραψε
την τροποποίηση της σύμβασης πα-

ραχώρησης για το Εμπορευματικό και Διαμε-
τακομιστικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο.

Εκεί θα δημιουργηθεί το πρώτο logistic
park στην Ελλάδα, το πρώτο ολοκληρωμένο
και σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο συν-
δυασμένων μεταφορών που θα δώσει τη δυ-
νατότητα να συνδεθούν όλα τα δίκτυα μετα-
φοράς και οι κρίσιμες υποδομές μεταξύ τους,
δηλαδή τα λιμάνια του Πειραιά και της Ελευ-
σίνας με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με
το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της χώ-
ρας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνα-
τότητα ανεφοδιασμού των αποθηκών με συν-
δυασμό μεταφορικών μέσων, κάτι μοναδικό
για τα ελληνικά δεδομένα.

Εκατό εκατομμύρια η χρηματοδότηση
Πρόκειται για ένα εμπορευματικό κέντρο

240.000 τμ, που θα περιλαμβάνει αποθήκες
ξηρού και ψυχόμενου φορτίου, χώρους γρα-

φείων, χώρους τελωνείου, στάθμευσης αυτο-
κινήτων και φορτηγών αλλά και σύγχρονες σι-
δηροδρομικές υποδομές, με σκοπό να συνδε-
θεί με την εθνική σιδηροδρομική υποδομή.

Το έργο δημιουργεί όλες εκείνες τις προ-
ϋποθέσεις για αναπτυξιακή ώθηση και νέες
θέσεις εργασίας με εξασφαλισμένη χρηματο-
δότηση 100.000.000 € από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, ενώ θα συμβάλει και στην αναβάθμιση
της Δυτικής Αττικής. Ο παραχωρησιούχος θα
αναλάβει να δημιουργήσει σταθμό εξυπηρέτη-
σης οχημάτων και αυτοκινητιστών, πρατήριο
υγρών καυσίμων, χώρους ανάπτυξης συστη-
μάτων τηλεματικής και πληροφορικής, χώ-
ρους στάθμευσης, εγκαταστάσεις τελωνείου
και υγειονομικές υπηρεσίες.

«Το έργο αυτό υπηρετεί τον κεντρικό στρα-
τηγικό μας στόχο, τον ρεαλιστικό σχεδιασμό
για το μέλλον της πατρίδας μας και το νέο πα-
ραγωγικό της μοντέλο. Το Θριάσιο αποτελεί
τον πιο κρίσιμο σταθμό για να κάνουμε την Ελ-
λάδα κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιο-
χής. Γιατί ωραία τα λόγια, αλλά πώς θα ανα-
βαθμίσουμε τον στρατηγικό ρόλο της χώρας,
αν δεν συνδέεται το μεγαλύτερο αεροδρόμιο
με το μεγαλύτερο λιμάνι μας; Και αν δεν έχου-

με ένα πραγματικά σύγχρονο εμπορευματικό
κέντρο; Με το Θριάσιο λοιπόν επιτέλους κά-
νουμε το αποφασιστικό βήμα για να γίνει η
Ελλάδα διεθνές hub στον τομέα των logis-
tics», τόνισε ο υπουργός Μεταφορών και Υπο-
δομών Κώστας Καραμανλής μετά την υπο-
γραφή της σχετικής σύμβασης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, προχωρά και ο
διαγωνισμός για τη σύμβαση παραχώρησης
για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Εμ-
πορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και
Σταθμού Διαλογής, γνωστού ως Θριάσιου ΙΙ.

«Αξιοποιούμε τις υποδομές μας»
«Με την τροποποίηση της σύμβασης διπλα-

σιάζεται το προβλεπόμενο αντάλλαγμα, ενώ
αυξάνεται η ετήσια πληρωμή προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
Με την εξέλιξη αυτή ένα έργο που είχε παγώ-
σει για πάνω από τρία έτη μπαίνει ξανά στις ρά-
γες της υλοποίησης. Συνεχίζουμε με μεθοδι-
κότητα και αποφασιστικότητα και παρά τις αν-
τίξοες συνθήκες, την προσπάθεια βέλτιστης
αξιοποίησης των υποδομών της χώρας με σκο-
πό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της
παραγωγικότητας και της επενδυτικής ελκυ-
στικότητας της Ελλάδας, τη δημιουργία πολ-

λών και καλών θέσεων απασχόλησης και την
επίτευξη βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανά-
πτυξης», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας πως με
την ολοκλήρωση του έργου θα ενισχυθεί η θέ-
ση της χώρας μας στην παγκόσμια εφοδιαστι-
κή αλυσίδα. Η σύμβαση υπεγράφη από τον
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα
Καραμανλή και τον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα, ενώ παρόντες ήταν ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας
Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Γρηγό-
ρης Δημητριάδης, ο υφυπουργός Μεταφορών
Μιχάλης Παπαδόπουλος, καθώς και οι γενικοί
γραμματείς Υποδομών Μαρία - Έλλη Γεράρδη
και Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς.
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Τι προβλέπει η νέα σύμβαση
για το logistic park 
-Κώστας Καραμανλής:
«Αναβαθμίζει διεθνώς τον
στρατηγικό ρόλο της χώρας» 

Σε μια πρωτοποριακή αλλά και ιστορική για τα ελληνικά δε-
δομένα σύμπραξη προχώρησαν τα δύο κορυφαία πανεπιστή-
μια της χώρας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαζί με τα τρία κορυφαία ερευνη-
τικά ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος», το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το ΕΠΙΣΕΥ
(Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοι-
νωνιών και Υπολογιστών), με σκοπό την ίδρυση του Κεντρικού
Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας «Science Agora», Innovation
to Society. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η παραγωγή
ρηξικέλευθης επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας που θα
βοηθάει τόσο τους ερευνητές και τα ιδρύματα όσο και την κοι-
νωνία και την εθνική οικονομία. Ακόμη θα γίνει προσπάθεια
προσέγγισης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των επιχειρη-
ματικών προσπαθειών.

Στην παρουσίαση του σχεδίου ο Γιώργος Νούνεσης, πρό-
εδρος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», τόνισε ότι και οι πέντε φορείς
έχουν δείξει από νωρίς τη στήριξή τους στο νέο αυτό βήμα και
ότι αν ο κεντρικός κόμβος καταφέρει να μεταφέρει σωστά την
τεχνογνωσία, οι φοιτητές, η κοινωνία, η εθνική οικονομία και οι
φορείς θα βγουν κερδισμένοι. Ο καθηγητής Δημήτριος Μπου-
ραντώνης, πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

δήλωσε πως «η ίδρυση του Science Agora αποτελεί για εμάς
ορόσημο που μας πηγαίνει σε μια νέα εποχή», ενώ ο πρύτανης
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής
τόνισε: «Μέσα από τη σύμπραξή των πέντε φορέων δημιουρ-
γούνται νέες ευκαιρίες ανάδειξης της ερευνητικής τους δρα-
στηριότητας προς την αγορά και τις επιχειρήσεις».

Ο γενικός διευθυντής και πρόεδρος του ΔΣ στο Ερευνητικό
Κέντρο «Αθηνά» Γιάννης Εμίρης επεσήμανε από την πλευρά
του πως «ευελπιστούμε να στηρίξουμε συγκεκριμένες πρωτο-
βουλίες επιστημονικών ομάδων από ολόκληρη τη χώρα», ενώ
ο καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς, διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ, τόνισε
ότι «η συμμετοχή του Ινστιτούτου στο Science Agora αυξάνει
σημαντικά τη δυνατότητα διάδοσης και εφαρμογής των καινο-
τομικών αποτελεσμάτων των ερευνητών του σε όλους».

Ι. Παπανικολοπούλου

Πέντε κορυφαία ιδρύματα δημιουργούν κόμβο μεταφοράς τεχνολογίας

ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

Σε νέα εποχή 
οι εμπορικές 
μεταφορές...
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Η Κεραμέως επιβεβαίωσε την επαναφορά των ΤΕΙ με άλλη μορφή και όνομα
Την επαναφορά των ΤΕΙ, που ανωτατοποιήθηκαν εν

μια νυκτί επί υπουργίας Γαβρόγλου, επιβεβαίωσε η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην
προσυνεδριακή συζήτηση της ΝΔ για τις μεταρ-
ρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και τους
επόμενους στόχους μέχρι τις εκλογές, που
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού στο
Αιγάλεω. Η ίδρυσή τους, με νέα μορφή και ονο-
μασία, θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα,
προβλέπεται η ίδρυση Σχολών Εφαρμοσμένων
Επιστημών με ενισχυμένη πρακτική τριετούς φοίτησης,
στις οποίες η εισαγωγή των υποψηφίων θα πραγματο-

ποιείται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων αλλά πιθανότα-
τα με χαμηλότερη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). 

Επιπλέον, δυνατότητα εισαγωγής σε αυτές τις σχολές
θα έχουν και οι απόφοιτοι ΙΕΚ, ενώ θα κατατάσ-
σονται στο Επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, θα απονέμουν δηλαδή πανεπιστη-
μιακό τίτλο σπουδών, όπως και στην περίπτωση
των ΤΕΙ. Εξετάζεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο οι
απόφοιτοι των Σχολών Εφαρμοσμένων Επι-
στημών να έχουν το δικαίωμα, μετά τη λήψη
του πτυχίου τους, να παρακολουθήσουν μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 
Οι εν λόγω σχολές θα έχουν Τεχνολογική Κατεύθυνση,

προκειμένου να καλυφθεί το κενό (από το 2019 και έπει-
τα) του τεχνολογικού τομέα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση και θα είναι ισχυρό το στοιχείο της πρακτικής άσκη-
σης. Όσον αφορά το πώς θα προκύψουν οι συγκεκριμέ-
νες σχολές, αυτό θα συμβεί από τη μετατροπή πρώην ΤΕΙ
- νυν πανεπιστημιακών τμημάτων αλλά και την ίδρυση
νέων. Όπως με όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου για
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτσι και αυτή της ίδρυσης
των Σχολών Εφαρμοσμένων Επιστημών θα κάνει πρεμιέ-
ρα την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024 και οι σχολές αυ-
τές θα κάνουν την εμφάνισή τους στο μηχανογραφικό
δελτίο των επόμενων πανελλαδικών εξετάσεων. 

Εύη Πανταζοπούλου

H
αύξηση κρουσμάτων, εισαγω-
γών και νοσηλειών δεν αφήνει
περιθώρια εφησυχασμού. Πα-
ρά τις προσδοκίες για χαλά-

ρωση των μέτρων που αφορούν το πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού, τη μάσκα και τη
μείωση των διαγνωστικών τεστ, η Επιτροπή
των Ειδικών προτίμησε να δώσει λίγο χρό-
νο ακόμα, προκειμένου να μελετήσει την
πορεία της Όμικρον και ειδικά της Όμικρον
2. Έτσι, δεν θα υπάρξει καμία άρση των μέ-
τρων μέχρι την Πρωτομαγιά.

Τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν
χθες ήταν 22.451 και οι θάνατοι των ασθε-
νών 60. Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 348, μετα-
ξύ των οποίων οι 203 είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι και 145 πλήρως
εμβολιασμένοι. 

Τα κρούσματα κορονοϊού στα παιδιά ηλι-
κίας 4-18 ετών για ακόμη μία εβδομάδα εί-
ναι στα ύψη, καθώς ανακοινώθηκαν 32.772
μολύνσεις. Συνολικά την εβδομάδα 21-27
Μαρτίου, οι εισαγωγές νέων ασθενών ήταν
2.817, ενώ το σύνολο των εξιτηρίων λόγω
ίασης ήταν 2.024. 

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νί-
κος Θωμαΐδης, μιλώντας στο δελτίο του
Star, είπε πως «η αύξηση του ιικού φορτί-
ου που παρουσιάστηκε στην Αττική είναι
στο 40% και φαίνεται να συνεχίζει και αυ-
τήν τη βδομάδα, είτε έχουμε σταθεροποι-
ητικές τάσεις είτε έχουμε μεγάλες αυξή-
σεις όπως στην Κρήτη και τα Γιάννενα.
Έχουμε μια αύξηση της διασποράς που
οφείλεται στην επικράτηση της Όμικρον

2, που φτάνει στο 77% στα λύματα της Αττι-
κής». Οι πολίτες περίμεναν εναγωνίως να
χαλαρώσουν το Πάσχα, όμως, θα πρέπει
να δείξουν για ακόμα μία φορά ψυχραιμία
και να τηρήσουν τα μέτρα για να προστα-
τεύσουν την υγεία τους αλλά και να μει-
ώσουν τη διασπορά. 

Προτάσεις για 4ο εμβόλιο
Στην Ελλάδα, πολλοί πανεπιστημιακοί

άρχισαν να εκδηλώνουν τη γνώμη τους και
να εμφανίζονται θετικοί σε τέταρτη δόση

στους άνω των 50 ετών μετά το «πράσινο
φως» που έδωσε o FDA. 

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας Αχιλλέας
Γραβάνης προτρέπει μέσα από ανάρτησή
του στο fb την Πολιτεία να δώσει τη δυνατό-
τητα στους άνω των 50 να εμβολιαστούν με
τα υπάρχοντα εμβόλια, που έχουν φανεί
αποτελεσματικά και για την Όμικρον. 

O πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης
σε διαδικτυακή συζήτηση που είχε με ειδι-
κούς και την αναπληρώτρια υπουργό Υγεί-
ας Μίνα Γκάγκα σχετικά με τα αντιιικά χά-

πια της Pfizer και τον τρόπο συνταγογράφη-
σής τους τόνισε μεταξύ άλλων: «Θέλουμε
να υπάρχει διαφώτιση και να δοθεί κατεύ-
θυνση στους γιατρούς για το θέμα της χο-
ρήγησης του νέου αντιιικού φαρμάκου που
έχει φτάσει στη χώρα μας και περίμενε με
αγωνία ο γενικός πληθυσμός, ασθενείς με
χρόνια νοσήματα και γιατροί. Είναι γνωστό
ότι η αποτελεσματικότητά του αγγίζει και το
90% ως προς τη μείωση κινδύνου εισαγω-
γής στο νοσοκομείο. Οι μέχρι στιγμής εν-
δείξεις από τη διεθνή κοινότητα είναι πως
αυτό το φάρμακο είναι αποτελεσματικό και
για την Όμικρον και για την Όμικρον 2».

Η κυρία Γκάγκα αναφέρθηκε και στα δυο
αντιιικά χάπια που έχει στη διάθεσή της η
χώρα μας, αυτό της Merc και αυτό της Pfi-
zer, τα οποία είναι διαφορετικά, όπως είπε,
αλλά θεωρούνται εξίσου χρήσιμα για τη
φαρέτρα του γιατρού. Όμως επειδή το χάπι
της Pfizer έχει την έγκριση του ΕΜΑ, από
την Παρασκευή η αίτηση του γιατρού θα γί-
νεται σε άλλη πλατφόρμα και αφού εγκρι-
θεί η αίτηση, ο γιατρός θα μπορεί να το συν-
ταγογραφεί στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. 

Καμία χαλάρωση μέτρων
πριν από την Πρωτομαγιά 

Τα κρούσματα βάζουν φρένο
σε οποιαδήποτε σκέψη για
κατάργηση της μάσκας ή του
πιστοποιητικού εμβολιασμού

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Ρέθυμνο

Πρωτιά στην οδική ασφάλεια
Πρώτη πόλη στην «Ευρω-

παϊκή Εβδομάδα Κινητικότη-
τας για την Οδική Ασφάλεια»
αναδείχτηκε το Ρέθυμνο, για
τα μέτρα που έλαβε σχετικά
με την «ενεργή» μετακίνηση,
τις διαμορφώσεις στο οδικό
του δίκτυο υπέρ της ασφά-
λειας των πεζών όλων των κατηγοριών. Υπενθυμίζεται ότι η «Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (European Mobility Week -
EMW)» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θε-
σμός της ΕΕ για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
και στηρίζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πρόγραμμα πανευρωπαϊκά στηρίζει κάθε τοπική πρωτο-
βουλία, ώστε οι πόλεις να γίνουν πιο ασφαλείς, πιο πράσινες, πιο
συμμετοχικές και προσβάσιμες για όλους: «Είμαστε υγιείς και
ασφαλείς με τη Βιώσιμη Κινητικότητα - ψυχική και σωματική
υγεία, ασφάλεια και αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19».

Πράσινο Ταμείο

Χρηματοδότηση στους Δήμους 
Ζίτσας και Πολύγυρου για έργα

Την ένταξη έργων δύο δήμων στον Άξονα Προτεραιότητας 2

«Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισο-

ζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλ-

λοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021, αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο,

σε συνέχεια των σχετικών προσκλήσεων.

Αναλυτικά:

* Δήμος Ζίτσας: Διαμόρφωση πλατείας στην ΤΚ Ροδοτοπίου,

προϋπολογισμού 219.152 ευρώ.

* Δήμος Πολυγύρου: Ανάπλαση κεντρικού οδικού άξονα κυ-

κλοφορίας οικισμού Γαλάτιστας, προϋπολογισμού 311.645 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση των εν λόγω έργων απα-

ραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμε-

νων αδειοδοτήσεων.

Σε ειδικές περιπτώσεις φυσικών καταστροφών,

όπως ψηφίστηκε σε ειδική τροπολογία, προσφέ-

ρεται η δυνατότητα τρίμηνης υπερωριακής απα-

σχόλησης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ει-

δικής διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας. Όπως

επισημαίνεται, σε περίπτωση κήρυξης επαπει-

λούμενων περιοχών σε κατάσταση ειδικής κινη-

τοποίησης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το

αρ.26 του ν.4662/2020, στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθ-

μού στους οποίους ανήκουν οι περιοχές αυτές,

θα ισχύει το εξής: «Για χρονικό διάστημα που δεν

δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, κατά πα-

ρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με

απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρ-

χη μπορούν να συγκροτούνται συνεργεία υπερω-

ριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή απο-

γευματινής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή

κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέ-

σιμες ημέρες από υπαλλήλους των υπηρεσιών

τους, όπου κρίνεται σκόπιμο για την αντιμετώπι-

ση της κατάστασης εντός των διαθέσιμων πιστώ-

σεων του προϋπολογισμού τους».

Κρήτη

Δυναμική παρουσία
σε εκθέσεις τουρισμού 
σε Βρυξέλλες - 
Βελιγράδι 

Δυναμική ήταν η παρουσία της Περι-
φέρειας Κρήτης στις διεθνείς εκθέσεις
τουρισμού «Salon Des Vacances» στις
Βρυξέλλες και «International Tourism
Fair - IFT» στο Βελιγράδι, 24-27 Μαρτί-
ου, με στόχο την προβολή της Κρήτης
ως ασφαλούς και ποιοτικού προορι-
σμού διακοπών και αυθεντικών εμπει-
ριών. Έπειτα από παύση δύο χρόνων,
λόγω της πανδημίας Covid-19, οι εκθέ-
σεις επικέντρωσαν την επικοινωνία
τους στους όρους εισόδου στη χώρα,
καθώς θέματα υγιεινής και ασφάλειας
θεωρούνται δεδομένα.

Στην έκθεση των Βρυξελλών, οι επι-
σκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τον πολιτισμό και τις παραδόσεις,
τη φύση, την κουζίνα και τις δραστη-
ριότητες στο νησί της Κρήτης.

Στο Βελιγράδι δόθηκε το σύνθημα:
«Ανάμεσα στα βουνά και στις θάλασ-
σες, προτιμούμε Κρήτη».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Στερεά Ελλάδα

Ανέγερση Μουσείου 
Εκκλησιαστικού Πολιτισμού

Συμβασιοποιήθηκε το
έργο «Ανέγερση Μουσεί-
ου Εκκλησιαστικού Πολι-
τισμού - Κέντρο Έρευνας,
Εκπαίδευσης, Τεκμηρίω-
σης και Ψηφιακής Δια-
χείρισης Εκκλησιαστικής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτι-
δας», αρχικού προϋπολογισμού 2.450.000 ευρώ. Το μου-
σείο θα ανεγερθεί σε ακίνητο, το οποίο παραχωρήθηκε
από τον Δήμο Λαμιέων. Για τη μελέτη του έργου μερίμνησε
η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας εξασφάλισε τη χρηματοδότησή του, προχώρησε
στη δημοπράτηση και επιβλέπει την εκτέλεσή του.

Στερεά Ελλάδα 

Απέκτησε ΔΣ ο αναπτυξιακός
οργανισμός «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΕ»

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου

αναπτυξιακού οργανισμού με την επωνυμία «Σκαπάνη Ανώνυ-

μη Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας», το οποίο ανέδειξε και πρόεδρο τον οικείο περιφερει-

άρχη Φάνη Σπανό, αντιπρόεδρο τον Νίκο Σουλιώτη και διευθύ-

νοντα σύμβουλο τον Γιάννη Περλεπέ.

«Η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της

“Σκαπάνη ΑΕ” είναι ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Περιφέ-

ρεια Στερεάς Ελλάδας. Το νέο “παιδί” της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης “βγαίνει από το μαιευτήριο” και δουλεύουμε ώστε να είναι

“υγιές” και “δυνατό”», δήλωσε ο περιφερειάρχης. «Η “Σκαπάνη

ΑΕ” είναι πλέον στην υπηρεσία της περιφέρειας, αλλά και των

δήμων της Στερεάς Ελλάδας. Θα παρέχει επιστημονική, συμ-

βουλευτική και τεχνική υποστήριξη με μετρήσιμα αποτελέσμα-

τα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Περλεπές.

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ18

ΟΤΑ 

Κατά παρέκκλιση υπερωρίες με 

απόφαση δημάρχου - περιφερειάρχη



Ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών, αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοί-
κησης, Στέλιος Πέτσας υπέγραψε

την κατανομή συνολικού ποσού ύψους
16,91 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυ-
τοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) στους δήμους της
χώρας για κάλυψη δράσεων πυροπροστα-
σίας. Επιπροσθέτως, με ξεχωριστή απόφα-
ση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερι-
κών, επιχορηγούνται -για τον ίδιο σκοπό,
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους-
και οι Σύνδεσμοι Δήμων της Αττικής, με το
ποσό του 1,49 εκατ. ευρώ. Η κατανομή
πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων
κριτηρίων που συνδέονται με τον κίνδυνο
πυρκαγιών, το ποσοστό δασοκάλυψης, δη-
μογραφικά στοιχεία, καθώς και με περιο-
χές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura
2000. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν,
μεταξύ άλλων, εκτέλεση έργων, εργασιών
και προγραμμάτων προληπτικού καθαρι-

σμού, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας
εντός των διοικητικών ορίων των δήμων,
συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδι-
κού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τό-
πους Δασικές Υπηρεσίες, υλοποίηση προ-
ληπτικών μέτρων, ενίσχυση εθελοντικών
δράσεων και προμήθεια εξοπλισμού. Επι-
σημαίνεται ότι για τον καλύτερο συντονι-
σμό όλων των συναρμόδιων φορέων η ενί-
σχυση της προστασίας της φετινής αντιπυ-
ρικής περιόδου γίνεται πολύ νωρίτερα από
ό,τι συνέβαινε τις προηγούμενες χρονιές.
Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας: «Η χρηματοδότη-
ση αυτή παρέχεται για συγκεκριμένες δρά-
σεις των δήμων, με γνώμονα την πρόληψη
και την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Παράλ-
ληλα, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στους
δήμους όλες εκείνες τις θεσμικές διευκο-
λύνσεις και τους απαραίτητους πόρους που
θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις τους».

Εντείνονται οι έλεγχοι στην αγορά 
Την εντατικοποίηση των ελέγχων στην

αγορά από τα αρμόδια κλιμάκια της πε-
ριφέρειας με στόχο την προστασία κα-
ταναλωτών και εμπόρων από φαινόμενα
αισχροκέρδειας ζήτησε ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης από τις
αρμόδιες υπηρεσίες. Ήδη έχουν ξεκι-
νήσει εκτεταμένοι έλεγχοι στην αγορά
και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πατούλης επι-
σκέφθηκε τη Βαρβάκειο Αγορά και εμ-
πορικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Επισημαίνεται πως οι έλεγχοι έχουν εστιαστεί
αυτό το διάστημα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πρατήρια καυσίμων σε
όλες τις περιφερειακές ενότητες της Αττικής. Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης: «Στόχος μας
να παρακολουθούμε από κοντά τα ζητήματα της ακρίβειας και να παταχθούν τα φαινόμενα
αισχροκέρδειας. Γνωρίζουμε καλά ότι πολλοί έμποροι απορροφούν τις ανατιμήσεις, όμως
υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι αισχροκερδούν».

Συμβουλευτικός
σταθμός 
για την άνοια 
Στο πλαίσιο της παροχής περισσό-
τερων υπηρεσιών υγείας για τους
ηλικιωμένους πολίτες, το Ελληνικό
Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ) σε συ-
νεργασία με
τον Δήμο Λυ-
κόβρυσης-
Πεύκης και
την Εταιρεία
Alzheimer Αθηνών προχώρησε
στη λειτουργία μιας νέας δομής του
Συμβουλευτικού Σταθμού για την
Άνοια. Τα εγκαίνια του σταθμού
πραγματοποιήθηκαν από τον δή-
μαρχο Λυκόβρυσης-Πεύκης Ανα-
στάσιο Μαυρίδη και τον πρόεδρο
του ΕΔΔΥΠΠΥ και περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη. Το πρό-
γραμμα «Δημιουργία δικτύου συμ-
βουλευτικών σταθμών για την άνοια
στους δήμους της Ελλάδας» έχει
στόχο να πραγματοποιείται προ-
συμπτωματικός έλεγχος σε πολίτες
άνω των 60 ετών, να υποστηρίζονται
και να εξυπηρετούνται άτομα με
προβλήματα μνήμης και άνοια κα-
θώς και οι φροντιστές τους. Ακόμη
υποστηρίζεται η διασύνδεση τόσο
οριζόντια -μέσα στις δομές τοπικής
αυτοδιοίκησης- όσο και με εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες υγείας και
ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας το
συνεχές της φροντίδας.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας,
παρατηρείται η πιο έντονη
προεκλογική δραστηριότητα
ενάμιση χρόνο πριν από τις
εκλογές; Πιθανότατα παίζει
σημαντικό ρόλο το ισχυρό
ενδεχόμενο να μην είναι και
πάλι υποψήφιος ο νυν δή-
μαρχος, γεγονός που έχει
δημιουργήσει υπερδραστη-
ριότητα στους επίδοξους
διαδόχους του αλλά και
στους «συνεργαζόμενους»
που ετοιμάζονται για την
επόμενη μέρα… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στήριξη 
της ανάπτυξης 
στον Δήμο Φυλής 
Τα αναπτυξιακά σχέδια του Δήμου
Φυλής που βρίσκονται σε εξέλιξη
ήταν το βασικό θέμα συζήτησης κατά
την επίσκεψη του υφυπουργού Δι-
καιοσύνης Γιώργου Κώτσηρα στην πό-
λη όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο
Χρήστο Παππού. Ο υφυπουργός τόνισε
τη μεγάλη σημασία της υλοποίησης
αυτών των σχεδίων τόσο για τον Δήμο
Φυλής όσο και για τη Δυτική Αττική.
Επεσήμανε ότι βρίσκεται στο πλευρό
του δήμου, ο οποίος εργάζεται στο
πλαίσιο της γενικότερης αναπτυξια-
κής προσπάθειας στη Δυτική Αττική,
που έχει την προσωπική στήριξη του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος τόνι-
σε: «Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με
τον υφυπουργό, αλλά και με όλους
τους βουλευτές, για τον κοινό μας
στόχο, που δεν είναι άλλος από τη βελ-
τίωση των συνθηκών ζωής των συνδη-
μοτών μας». 

«Κάρτα δημότη» 
σε Ελληνικό-
Αργυρούπολη
Μια νέα υπηρεσία που θα λειτουρ-
γεί προς όφελος του δημότη και
των τοπικών επιχειρήσεων δρο-
μολογείται από τον Δήμο Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης. Όπως ενη-
μερώνει ο δήμαρχος της πόλης
Γιάννης Κωνσταντάτος, η «Κάρτα
του δημότη» θα προσδίδει οφέλη
στους κατόχους της, αφού θα τύ-
χουν αρχικά ελεύθερης εισόδου
αλλά και δυνατότητας κράτησης
θέσης σε πολιτιστικά δρώμενα. Η
κάρτα θα παρέχεται δωρεάν σε
όλους τους δημότες που είναι εγ-
γεγραμμένοι στα δημοτολόγια και
που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για την απόκτησή της. Βασική προ-
ϋπόθεση είναι να κατατεθεί ηλε-
κτρονικά αίτηση στο σύνδεσμο
https://noiazomaielliniko.intel-
lisoft.gr. Ακολούθως θα γίνει κα-
ταγραφή των συμβεβλημένων επι-
χειρήσεων με την «Κάρτα του δη-
μότη» και θα αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του δήμου, προς ενημέρω-
ση των κατόχων, η λίστα με τα κα-
ταστήματα και τις προσφορές-εκ-
πτώσεις αυτών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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Μοιράζει 18,4 εκατ. ευρώ
για την πυροπροστασία



Ε
νας νέος και δυναμικός άνθρωπος ηγείται εδώ
και οκτώ χρόνια των δημοτικών πραγμάτων του
Αλίμου. Ο λόγος για τον δήμαρχο Αλίμου Αν-
δρέα Κονδύλη, ο οποίος μίλησε στην «Political»

για τον Άλιμο της επόμενης μέρας, που θέλει να αξιοποι-
ήσει όλες τις ευκαιρίες που φέρνουν οι μεγάλες επενδύ-
σεις για το Ελληνικό και την καινούργια Μαρίνα Αλίμου, οι
οποίες σε λίγα χρόνια θα δημιουργήσουν μια νέα θετική
πραγματικότητα για τους κατοίκους της περιοχής. 

στον Κώστα Παππά

Ο ίδιος δεν συζητά το ενδεχόμενο να εμπλακεί με την
κεντρική πολιτική σκηνή, τουλάχιστον άμεσα, και δηλώνει
έτοιμος να διεκδικήσει τη δημοτική αρχή και στις επόμε-
νες δημοτικές εκλογές, τονίζοντας ότι «έχουμε πολύ τρα-
χανά απλωμένο μπροστά μας», αναφερόμενος στη δου-
λειά που πρέπει να γίνει στον Δήμο Αλίμου. 

Θεωρεί ευπρόσδεκτη την κριτική που γίνεται από την
αντιπολίτευση, αλλά δεν ανέχεται τη διαστρέβλωση της
πραγματικότητας και τη σπίλωση προσώπων. Δηλώνει
υπερήφανος για την εξυγίανση των οικονομικών του δή-
μου και τα σημαντικά έργα που έγιναν και άλλα που βρί-
σκονται στον τελικό σχεδιασμό, όπως η Μαρίνα Αλίμου, το
νέο δημαρχείο και το καινούργιο κλειστό γυμναστήριο του
Κάτω Καλαμακίου. Θεωρεί ακόμα πως σε πέντε χρόνια ο
Άλιμος και η ευρύτερη περιοχή θα είναι περίπου όπως τα
ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, με ανθρώπους από όλη τη Γη
και έντονη οικονομική δραστηριότητα. Δηλώνει πως θέλει
τον Άλιμο πρωταγωνιστή σε αυτή την επόμενη μέρα.

Για τη μεγάλη επένδυση του Ελληνικού ο κ. Κονδύλης
δηλώνει: «Η επένδυση του Ελληνικού θα αλλάξει πολύ τον
Άλιμο. Η ευρύτερη περιοχή θα έχει σε λίγα χρόνια την ίδια
περίπου εικόνα που έχουν τα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι,
όπου βλέπεις ανθρώπους από όλη τη Γη, θα υπάρχει πολύς
τουρισμός και έντονη οικονομική δραστηριότητα». Στη συ-
νέχεια τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης των κοινόχρηστων
ακινήτων που προορίζονται για τους δήμους μέσα από την
επένδυση. «Δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να βελτιωθεί η
ποιότητα της ζωής των ανθρώπων μέσα από εξυπηρέτηση

και κοινωνικές δομές. Ο Άλιμος έχει πολλές αρχαιότητες
από την προϊστορική εποχή, μέχρι και μνημεία σχεδόν της
σύγχρονης εποχής. Όλα αυτά είναι πρώτης τάξεως υλικό
που προσφέρεται για να το επισκεφθούν πολίτες και να
αφήσουν χρήματα μέσα στην πόλη», δηλώνει ο δήμαρχος.

Ανάγκη συνεργασίας
Στέκεται, ωστόσο, στην ανάγκη συνεργασίας με

όλους τους δήμους που εμπλέκονται στην επένδυση,
κάτι που δεν εντοπίζει στην περίπτωση του Δήμου Αρ-
γυρούπολης-Ελληνικού. Αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Με τη Γλυφάδα έχουμε εξαιρετική σχέση. Έχουμε συ-
ναντίληψη για όλα τα θέματα. Έχουμε φτιάξει και τον
Σύνδεσμο Δήμων του μητροπολιτικού πόλου, προκει-
μένου συντονισμένα να διεκδικήσουμε ή να υποστηρί-
ξουμε οτιδήποτε χρειάζεται για την περιοχή μας. Σε αυ-
τήν τη συνεργασία παραδοσιακά συμμετείχε και ο Δή-
μος Αργυρούπολης-Ελληνικού, ο οποίος όμως τα τε-
λευταία χρόνια έχει αποχωρήσει και έχει επιλέξει να κι-
νείται αυτόνομα. Αυτή η αυτόνομη πορεία έχει κάνει ζη-
μιά και στον ίδιο τον Δήμο Αργυρούπολης-Ελληνικού
και συνολικά στην Αυτοδιοίκηση στην περιοχή και έχει
οδηγήσει στο να χαθούν ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση,
ο Άλιμος και η Γλυφάδα προσπαθούν να αξιοποιήσουν
κάθε ευκαιρία και να συνεχίσουν αυτή την αποτελεσμα-
τική συνεργασία που είχαν και στο παρελθόν. Το να μη
συνεργάζεσαι και να δημιουργείς εντάσεις, κάτι που εί-

δαμε τον Δήμο Ελληνικού να κάνει, δυστυχώς οδηγεί
στο να χαθούν ευκαιρίες. Μακάρι και ο Δήμος Αργυ-
ρούπολης-Ελληνικού να αναθεωρήσει την τακτική αυτή
και να προσέλθει σε μια συνεννόηση που την έχουν
ανάγκη η ίδια η περιοχή και η επένδυση. Στα μεγάλα ζη-
τήματα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, μπορείς
να δώσεις λύσεις μόνον με μεγάλες συνεργασίες. Το να
λειτουργεί κάθε δήμος μόνος του δεν δημιουργεί ούτε
οικονομίες ούτε ευκαιρίες κλίμακας».

Οι εργασίες της νέας μαρίνας
Στο θέμα της άλλης μεγάλης επένδυσης για τον Δήμο

Αλίμου, της νέας Μαρίνας Αλίμου, μιας επένδυσης που
ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ ο κ. Κονδύλης τονίζει: «Περι-
μένουμε να δούμε μια ολοκαίνουργια μαρίνα, ίσως την
ομορφότερη όλης της Ευρώπης, σίγουρα τη μεγαλύτερη
της Ελλάδας και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου. Ολοκληρώνονται οι σχεδιασμοί μέχρι τις αρχές του
2023 και οι κατασκευές ξεκινούν το ίδιο έτος και θα διαρ-
κέσουν δύο χρόνια. Ανοίγουμε το παραλιακό μέτωπο
προς τη θάλασσα, η δόμηση αναπτύσσεται κάθετα προς
την πόλη, άρα είναι ανοιχτός ο ορίζοντας και ο κόσμος θα
βλέπει τη θάλασσα. Θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για
ψυχαγωγία και αναψυχή, και για απασχόληση και οικο-
νομική ανάπτυξη στην περιοχή. Θέλουμε η Μαρίνα Αλί-
μου να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη χώρα μας και
τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο». Α
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«Θέλουμε η πόλη 
να πρωταγωνιστεί
την επόμενη μέρα»
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Ένας 23χρονος από τη Συρία δραπέτευσε χθες το πρωί
από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλευόταν
φρουρούμενος. Στις 5.30 το πρωί ο 23χρονος επιχείρησε
να το «σκάσει» και πήδηξε από το παράθυρο του δωματί-
ου όπου νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου
και τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα αστυ-
νομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυ-
γδονίας τον συνέλαβαν σε κοντινή απόσταση από το νο-
σοκομείο και τον οδήγησαν στα κρατητήρια. Μάλιστα,
πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν να πάρει εξιτήριο. Ο
23χρονος είχε συλληφθεί για μεταφορά παράνομων με-
ταναστών.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση ήρθε το επόμενο βήμα... Ο λόγος για τον
δημοτικό σύμβουλο Παύλου Μελά Στέλιο Βουτσά, ο οποίος λίγο καιρό
πριν ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη του Δη-
μήτρη Δεληγιάννη, με την οποία εκλέχθηκε στις εκλογές του 2019.
Πλέον έκανε γνωστό πως θα βρίσκεται στο πλάι του υποψηφίου δη-
μάρχου Δημήτρη Ασλανίδη και μαζί με όλους τους υπόλοιπους της πα-
ράταξης θα διεκδικήσουν τον δήμο τον Οκτώβριο του 2023.

Στο πλευρό του Δημήτρη Ασλανίδη ο Στέλιος Βουτσάς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τραπέζι Μαρινάκη
στους «γαλάζιους»
βουλευτές

Από την Παρασκευή αναμένονται
στη Θεσσαλονίκη υπουργοί και «γα-
λάζια» στελέχη, τα οποία και θα δώ-
σουν το «παρών» στο προσυνέδριο
του Σαββάτου στο Βελλίδειο Συνε-
δριακό Κέντρο όπου έχουν «κλειδώ-
σει» ως ομιλητές ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καρα-
μανλής, ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας αλλά και ο Θεσ-
σαλονικιός υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης. Από την Πα-
ρασκευή στην πόλη όμως θα βρίσκε-
ται και ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος
Μαρινάκης, ο οποίος, όπως μάθαμε,

έχει προσκαλέ-
σει τηλεφωνικά
σε δείπνο βου-
λευτές σε γνω-
στό εστιατόριο
στην περιοχή
των Λαδάδικων.

Επεισόδιο με Ρώσο
βουλευτή είχε
ο Χαρακόπουλος

Επεισόδιο με Ρώσο βουλευ-
τή είχε ο βουλευτής Λάρισας
της ΝΔ και γενικός γραμματέ-
ας της Διακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ)
Μάξιμος Χαρακόπουλος κατά
την τελευταία συνεδρίαση της
ΔΣΟ στο Μιλάνο. Συγκεκριμέ-
να, στην αρχή της συνεδρίασης
ο Μάξιμος Χαρακόπουλος
καυτηρίασε την παρουσία νέου
μέλους της ρωσικής αντιπρο-
σωπείας που εμφανίστηκε φο-
ρώντας t-shirt με το έμβλημα
της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία, το «Ζ», και ζήτησε
την αποχώρηση ή την αλλαγή
περιβολής από τον βουλευτή
προκειμένου να συνεχιστούν
οι εργασίες της Διεθνούς
Γραμματείας, όπως και τελι-
κώς έγινε.

Η ανάρτηση Καλαφάτη
για Κουγιουμτσίδη
Τα συγχαρητήριά του μέσω των so-
cial media έστειλε ο υφυπουργός
Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος
Καλαφάτης στον νέο πρωταθλητή
Ευρώπης στην ελευθέρα πάλη στα
79 κιλά Γιώργο Κουγιουμτσίδη.
Συγκεκριμένα, ο κ. Καλαφάτης
έγραψε στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Facebook: «Από τη Δυτι-
κή Θεσσαλονίκη στην κορυφή της
Ευρώπης. Θερμά συγχαρητήρια
στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη “χρυ-
σό” παλαιστή στην κατηγορία των 79
κιλών. Μας έκανε περήφανους.».

Συνελήφθη Σύριος διακινητής μεταναστών
που είχε δραπετεύσει από νοσοκομείο

Θλίψη για τον θάνατο
του Δημήτρη Σιαμάγκα

Θρήνος επικρατεί στις Σέρρες από τον ξαφνικό
θάνατο του αντιδημάρχου Παιδείας Δημήτρη Σια-
μάγκα. Ο αντιδήμαρχος, ο οποίος εργαζόταν ως εκ-
παιδευτικός και ήταν πατέρας δύο παιδιών, έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών προδομένος από την
καρδιά του. Το δημοτικό συμβούλιο Σερρών σε
έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα την
έκδοση ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και ελάχι-
στου φόρου τιμής στον εκλιπόντα.

Παρουσία Μενδώνη η
σύσκεψη στην Αττικό Μετρό

Ήρθε, είδε και απήλθε... Ο λόγος για την υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, η
οποία έφτασε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη το πρωί,
παρέστη σε σύσκεψη στα γραφεία της Αττικό Με-
τρό, συμμετείχε από εκεί μέσω τηλεδιάσκεψης
στη σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ
αμέσως μετά μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Νεά-
πολης Σταυρούπολης. Η επίσκεψη της υπουργού
στη Θεσσαλονίκη έκλεισε με αυτοψία στο μετρό
στις αποθήκες στην περιοχή του Καλοχωρίου.

Η πρωταθλήτρια Κ17
του ΠΑΟΚ βραβεύτηκε

Την πρωταθλήτρια ομάδα Κ17 του ΠΑΟΚ, που κα-
τέκτησε το τρόπαιο της Super League, θα βραβεύ-
σει το δημοτικό συμβούλιο της Θεσσαλονίκης. Οι
νεαροί παίκτες του «δικεφάλου» αναμένεται να
βρεθούν την ερχόμενη Δευτέρα στο δημαρχείο
ώστε να βραβευτούν για τη σπουδαία αυτή επιτυχία
παρουσία του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, του
προέδρου του ΔΣ Πέτρου Λεκάκη και των υπολοί-
πων μελών του συμβουλίου.

Ανεξαρτητοποιήθηκε
ο Τσογκαρλίδης

Μια δωδεκαετής σχέση φαίνεται πως έλαβε τέ-
λος... Την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη
του δημάρχου Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζί-
δη ανακοίνωσε μέσω επιστολής ο Πάρης Τσογκαρ-
λίδης, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει περάσει από
πολλές θέσεις ευθύνης σε αντιδημαρχίες. Μάλιστα,
αφήνει να εννοηθεί πως βάζει πλώρη ως υποψή-
φιος δήμαρχος στις εκλογές του 2023, αναφέροντας
πως πρόθεσή του είναι να διαμορφωθεί μια νέα
εναλλακτική πρόταση.
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Σ
ε 10-15 μέρες θα δοθεί το επίδομα
ακρίβειας, σύμφωνα με όσα είπε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου σε τηλεοπτική

του συνέντευξη, προσθέτοντας ότι το ποσό
θα δοθεί ανά δικαιούχο σε χρήμα, θα είναι
αφορολόγητο και δεν θα συμψηφίζεται.

Σημειώνεται ότι το έκτακτο επίδομα Πά-
σχα που θα δοθεί στους χαμηλοσυνταξιού-
χους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδό-
ματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες,
τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος και τους δικαιούχους Επιδό-
ματος Παιδιού είναι συνολικού ύψους 324
εκατ. ευρώ και αφορά 1,7 εκατομμύρια δι-
καιούχους. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά
την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ
που θα δοθεί σε περίπου 677.000 χαμηλο-
συνταξιούχους έως τις 21 Απριλίου 2022 (με
το κόστος του μέτρου να υπολογίζεται στα
135 εκατ. ευρώ), στη σχετική τροπολογία
προβλέπεται ότι:

1. Δυνητικοί δικαιούχοι του βοηθήματος
είναι όσοι κατά τον Μάρτιο 2022 έλαβαν:

α) Οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή προ-
καταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου.

β) Προσυνταξιοδοτική παροχή.
γ) Αναπηρικά επιδόματα (όσα καταβάλ-

λονται από τον e-ΕΦΚΑ).
δ) Καταλαμβάνονται επίσης και οι συντα-

ξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4387/2016 (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέ-
χνες κ.λπ.).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
2. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τε-

λικοί δικαιούχοι θα εξεταστεί ότι συντρέ-

χουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδη-

μα για το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερ-
βαίνει τις 7.200 ευρώ.

• Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο ει-
σόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέ-
ων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της
συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης)
δεν υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ.

• Η συνολική αξία της ακίνητης περιου-
σίας του νοικοκυριού, η οποία προκύπτει
από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού
ΕΝΦΙΑ έτους 2021 (φορολογικού έτους
2020), δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000
ευρώ.

• Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και
έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισο-

δήματος για το φορολογικό έτος 2020.

Πόσα θα εισπράξουν οι δικαιούχοι
3. Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο

είναι -όπως προαναφέρθηκε- 200 ευρώ,
ανεξάρτητα του αριθμού εξαρτώμενων με-
λών αυτού. Σε περίπτωση που και οι δυο σύ-
ζυγοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η
ενίσχυση καταβάλλεται και στους δύο δι-
καιούχους.

4. Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ακα-
τάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με τυχόν
χρέη του συνταξιούχου.

5. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τε-
λικοί δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης, ο e-ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ θα απο-
στείλουν στην ΑΑΔΕ αρχείο με τους ΑΦΜ

και ΑΜΚΑ του συνόλου των δυνητικών δι-
καιούχων, ώστε να πραγματοποιηθούν δια-
σταυρώσεις με τα στοιχεία που τηρεί η ΑΑΔΕ
και να βεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά
όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Η
ΑΑΔΕ θα παράξει το αρχείο με τους τελικούς
δικαιούχους, το οποίο θα αποσταλεί στον e-
ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ που θα προβούν στην κα-
ταβολή.
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Πριν από το Πάσχα 
το εφάπαξ επίδομα 

Ξεκίνησε Μητρώο Επιμελητών για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»
Άνοιξε η πλατφόρμα ntantades.gov.gr προκειμένου να εγγρα-

φούν όσοι και όσες επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμελητές και
επιμελήτριες στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Νταντάδες
της Γειτονιάς», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα εφαρ-
μόζεται πιλοτικά σε 33 δήμους και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε
όλη τη χώρα. «Σήμερα ξεκινά ένα έργο που πιστεύουμε πραγματικά
ότι θα αλλάξει την καθημερινότητα των γονέων και ιδιαίτερα των μη-
τέρων. Το έργο αυτό ξεκίνησε να σχεδιάζεται όταν ακόμη βρισκό-
μουν στη θέση της γενικής γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων και πλέον περνά από τον σχεδιασμό στην
πράξη.Αισθάνομαιότισήμερα βάζουμε τις βάσεις για μια πιο ρεαλι-

στική αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών και εκπληρώνουμε
μια προεκλογική μας δέσμευση με συναίσθημα απόλυτης υπευθυ-
νότητας», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια,
Μαρία Συρεγγέλα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προ-
ϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία εγγραφής οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική πρόκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων βρίσκεται ήδη σε λειτουργία τηλεφωνικό κέντρο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 210-
3258080 και 210-3258090 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9
το πρωί με 8 το απόγευμα.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό
εκπρόσωπο, το ποσό που θα
καταβληθεί θα είναι
αφορολόγητο και ακατάσχετο 



Π
ρόσθετες δαπάνες 2 δισ. ευρώ
περιλαμβάνει ο αναθεωρημέ-
νος προϋπολογισμός που θα
κατατεθεί στη Βουλή την επό-

μενη εβδομάδα, ενώ ο πόλεμος στην Ου-
κρανία αναμένεται να «κουρέψει» του-
λάχιστον κατά μία εκατοστιαία μονάδα
τον στόχο για την αύξηση του ΑΕΠ φέτος.

Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε χθες
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας στον ραδιοφωνικό σταθμό Πα-
ραπολιτικά, σε συνέχεια της προχθεσι-
νής δήλωσης Μητσοτάκη στο Φόρουμ
του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», το πρό-
σθετο ποσό που θα εγγραφεί ως δαπάνη
στον προϋπολογισμό θα κατευθυνθεί
προς τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες.
Πιο συγκεκριμένα, θα διατεθούν για τη
στήριξη νοικοκυριών με το «επίδομα
ακρίβειας» προς περιφέρειες, δήμους,
νοσοκομεία, πανεπιστήμια και άλλους
φορείς, ώστε να αντιμετωπίσουν τους
αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας,
αλλά και για την περαιτέρω στήριξη νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων ως επιδότη-
ση για τις δαπάνες ρεύματος, φυσικού
αερίου και καυσίμων.

Ο πόλεμος... φρέναρε την ανάπτυξη
Ταυτόχρονα, ο αναθεωρημένος προ-

ϋπολογισμός θα περιλαμβάνει και «κού-
ρεμα» της ανάπτυξης, τουλάχιστον κατά
μία εκατοστιαία μονάδα, όπως δήλωσε

στο Φόρουμ του «Οικονομικού Ταχυδρό-
μου» ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Θόδωρος Σκυλακάκης. Σύμφωνα
με τον υπουργό, «στην παρούσα φάση
μπορεί να υπολογιστεί μόνο το μίνιμουμ
της επιβράδυνσης του Ακαθαρίστου Εγ-
χωρίου Προϊόντος και όχι το μάξιμουμ,
καθώς δεν είναι γνωστό πότε θα τελει-
ώσουν οι εχθροπραξίες».

Ανέφερε επίσης ότι το 2021 η απειλή
του πολέμου στην Ουκρανία αφαίρεσε
περίπου 0,3 της μονάδας, κάτι που ση-
μαίνει ότι η ανάπτυξη θα διαμορφωνόταν
στο 8,6%-8,7% αντί για το τελικό 8,3%.
Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, είναι
άγνωστες ακόμη οι επιπτώσεις στον του-
ρισμό, ενώ δεν απέκλεισε «φρενάρισμα»
του επενδυτικού κλίματος, χωρίς ωστό-
σο μέχρι στιγμής να φαίνεται κάτι τέτοιο. 

Αναβάθμιση για πέντε
Στη σκιά των παραπάνω, θετική εξέλι-

ξη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
αλλά και προάγγελο για συνέχιση των
αναβαθμίσεων του αξιόχρεου της ελλη-
νικής οικονομίας αποτελεί η αναβάθμιση
πέντε ελληνικών τραπεζών από τον αμε-

ρικανικό οίκο αξιολόγησης Moody’s. Ο
οίκος διατηρεί θετικές τις προοπτικές
των Εθνικής, Eurobank, Alpha Bank,
Πειραιώς και Attica Bank, γεγονός που
παραπέμπει σε νέες αναβαθμίσεις εντός
του έτους.

Ειδικότερα, η Moody’s αναβαθμίζει τις
Εθνική και Eurobank σε Ba3 από B2, την
Alpha Bank σε B1 από B2 και την Πειραι-
ώς σε B2 από B3. Όλες οι προοπτικές εί-
ναι θετικές. Επίσης, αναβαθμίζει την At-
tica Bank σε Caa2 από Caa3 με θετικές
προοπτικές. Επιπλέον, η αξιολόγηση της
Παγκρήτιας Τράπεζας επιβεβαιώνεται
στο Caa2 με αναβάθμιση των προοπτι-
κών σε θετικές.

Η Moody’s αναβάθμισε τις ελληνικές
τράπεζες λόγω της βελτίωσης του μα-
κροοικονομικού πλαισίου της Ελλάδας
αλλά και της σημαντικής αύξησης της
κερδοφορίας τους, σε συνδυασμό με τη
μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, ενώ προβλέπει θετικό
προφίλ για τους επόμενους 12-18 μήνες. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ξεκίνησε η υποβολή
των φορολογικών
δηλώσεων

Ανοικτή θα είναι από σήμερα η πλατ-
φόρμα των φορολογικών δηλώσεων
στο Taxisnet, ώστε οι φορολογούμενοι
να αρχίσουν τη διαδικασία υποβολής
τους. Παραδοσιακά οι πρώτοι που υπο-
βάλλουν φορολογικές δηλώσεις είναι
όσοι έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό,
δηλαδή αναμένουν επιστροφή φόρου.
Η φετινή διαδικασία θα ολοκληρωθεί
την Παρασκευή 29 Ιουλίου, ενώ όσοι
λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό ση-
μείωμα και πληρώσουν εφάπαξ τον
φόρο θα έχουν έκπτωση 3%. Σημειώνε-
ται ότι η εξόφληση του φόρου θα γίνει
σε 8 δόσεις, αρχής γενομένης από τις
29 Ιουλίου και έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Φέτος αναμένεται σημαντική αύ-
ξηση του αριθμού των χρεωστικών εκ-
καθαριστικών, καθώς από τα μέσα του
2021 η οικονομία επανήλθε στην κανο-
νικότητα και έτσι χιλιάδες μισθωτοί θα
βρεθούν πάνω από το αφορολόγητο
όριο, ενώ αντιστοίχως θα είναι μειωμέ-
να και τα ποσά των επιστροφών φόρου
αλλά και τα μηδενικά εκκαθαριστικά. 

Η Covid... εκτόξευσε
ασφάλειες
ζωής και υγείας!

Η αυξημένη ανασφάλεια λόγω του
κορονοϊού σε συνδυασμό με την αύξη-
ση των αποταμιεύσεων κατά την περσι-
νή χρονιά οδήγησε σε εντυπωσιακή
αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων
ζωής και υγείας κατά 14,2%. Όπως προ-
κύπτει από την Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδος, οι ατομικές ασφα-
λίσεις αυξήθηκαν κατά 17,7%, ενώ οι
ομαδικές κατά 3,7%. Συνολικά κατα-
βλήθηκαν 902,8 εκατ. ευρώ για τα νέα
συμβόλαια, εκ των οποίων τα 826 εκατ.
ευρώ αφορούν ατομικές ασφαλίσεις
και τα 76,8 εκατ. ευρώ ομαδικές. Το
2020 οι ιδιώτες είχαν καταβάλει το πο-
σό των 598,9 εκατ. ευρώ για ατομικές
ασφαλίσεις και των 104,4 εκατ. για
ομαδικές. Η εντυπωσιακή ζήτηση για
τις ασφάλειες ζωής και υγείας είχαν
ως αποτέλεσμα την αύξηση των νέων
εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων κατά 28,4%, το οποίο προέκυψε
από την αύξηση των ατομικών ασφαλί-
σεων κατά 37,9% και των ομαδικών κα-
τά 26,4%.
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Αναθεώρηση
προϋπολογισμού - Ψήφος
εμπιστοσύνης της Moody’s
στις ελληνικές τράπεζες

Πρόσθετες δαπάνες 2 δισ.
«ασπίδα» στην ακρίβεια



«Τ
α εταιρικά αποτελέ-
σματα που ανακοι-
νώνονται είναι ικα-

νοποιητικά και τα μερίσματα
προσφέρουν υψηλές μερισμα-
τικές αποδόσεις. Η εξέλιξη αυ-
τή προσφέρει στήριξη στην
αγορά, ωστόσο η αβεβαιότητα
για τα μελλοντικά κέρδη κυ-
ριαρχεί», επισημαίνουν εγχώ-
ριοι αναλυτές, προσθέτοντας
πως το κλίμα στο ελληνικό
χρηματιστήριο παραμένει εύ-
θραυστο. Όσο ο Γενικός Δεί-
κτης έχει πρώτο ζητούμενο τα
συνεχόμενα κλεισίματα υψη-
λότερα των 855 - 860 μονάδων,
έχει τις πιθανότητες μαζί του
για να αποκαταστήσει την τεχνική του εικόνα με υπέρβαση της ζώνης 874 - 908, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 30, 60, 90
και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 908 μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 940 - 944
(gap). Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης, οι επόμενες στηρίξεις στις 832, 823, 814 και η ζώνη 811 - 778, την οποία υπερασπίζονται
οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων. Θετική ένδειξη ότι ο FTSE25 άφησε πίσω του τις 2.100 μονάδες.

Το πλειοψηφικό πακέτο 
στην Πλακεντία Κτηνιατρική 
αποκτά η SMERemediumCap

Το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap
(SMERC) του Ν. Καραμούζη ανακοινώνει την από-
κτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών και την
ταυτόχρονη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας Πλακεντία Κτηνιατρική ΑΕ (Πλακεντία).
Ο κτηνίατρος Ιγνάτιος Λιαπής είναι ο ιδρυτής και ο
ιδιοκτήτης της Πλακεντίας Κτηνιατρικής Κλινικής,
μιας από τις μεγαλύτερες και αρτιότερες μονάδες
παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ζώα συν-
τροφιάς. Ο κ. Λιαπής θα αναλάβει εκτελεστικός
πρόεδρος της εταιρείας, ενώ παραμένει μέτοχος
μειοψηφίας και θα ηγηθεί, σε στενή συνεργασία
με το SMERC, εκτελεστικός πρόεδρος του οποίου
είναι ο Νικόλαος Καραμούζης, της υλοποίησης
ενός φιλόδοξου επενδυτικού και επιχειρηματικού
σχεδίου ανάπτυξης των υπηρεσιών της κτηνιατρι-
κής των ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα.

Space Hellas - Wind ανέλαβαν
την αναβάθμιση του δικαστικού
συστήματος

Η ένωση εταιρειών Space Hellas - Wind ανέ-
λαβε έπειτα από διαγωνισμό της Κοινωνίας της
Πληροφορίας την ψηφιακή αναβάθμιση του δι-
καστικού συστήματος με στόχο τον εκσυγχρονι-
σμό της εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και
επικοινωνίας των δικαστικών φορέων της χώ-
ρας. Συγκεκριμένα, οι Space Hellas και Wind
ανέλαβαν το έργο «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε
δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και
παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας
των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστη-
ρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)» του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με συνολική αξία
σύμβασης 16.500.278,24 ευρώ. Πρόκειται για
την εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνο-
λογικών εργαλείων στη διαδικασία απονομής
της Δικαιοσύνης και στην αναβάθμιση της διοι-
κητικής ικανότητας των Δικαστηρίων.

BriQ Properties: Στοχεύει 
σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων
άνω των 150 εκατ. ευρώ

Έχοντας σταθερά ως βασικό πυλώνα ανάπτυ-
ξης τον τομέα των logistics, η BriQ Properties,
συμφερόντων Φέσσα (όμιλος Quest), συνεχίζει
την επενδυτική της πορεία με στόχο το «χτίσιμο»
χαρτοφυλακίου άνω των 150 εκατ. ευρώ το προ-
σεχές διάστημα μέσω και της ενίσχυσης της θέ-
σης στο εν λόγω «κομμάτι» του real estate. Στην
παρούσα φάση το portfolio της ΑΕΕΑΠ ανέρχεται
σε περίπου 122 εκατ. ευρώ, με την Άννα Αποστο-
λίδου, CEO της εισηγμένης, να αναφέρει κατά τη
διάρκεια σχετικής παρουσίασης των οικονομι-
κών μεγεθών του ομίλου σε αναλυτές ότι υπάρ-
χει μπροστά pipeline τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Οι μέτοχοι της ΙΟΝ και ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος
ανακοίνωσαν τη στρατηγική συνεργασία με στόχο την περαιτέρω
ανάπτυξη της ιστορικής σοκολατοβιομηχανίας. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα συμμετέχει στο μετοχι-
κό κεφάλαιο της εταιρείας αποκτώντας αρχικά το 45% των μετοχών,
ενώ μελλοντικά θα δύναται να αποκτήσει και την πλειοψηφία τους.
Η ΙΟΝ είναι η μεγάλη ελληνική σοκολατοβιομηχανία με ιστορία 92
ετών που έχει αγαπηθεί από πολλές γενιές, συνεχίζει η ανακοίνω-
ση. Η ελληνική ταυτότητά της και η σταθερά υψηλή ποιότητα και

μοναδική γεύση των προϊόντων της την έχουν ταυτίσει με τις αναμνήσεις τόσο της παιδικής όσο και της ενήλικης ζωής
μας. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι ο επιχειρηματίας που κατάφερε να δημιουργήσει την ελληνική Chipita και να της
δώσει διεθνή προσανατολισμό και προοπτική. Βασισμένα στην καινοτομία, τα μοναδικά προϊόντα της εταιρείας αγαπή-
θηκαν από τους καταναλωτές παγκοσμίως.

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και
λύσεων, ανακοίνωσε τη σύναψη συνερ-
γασίας με την Crossover, διανομέα τη-
λεπικοινωνιακού εξοπλισμού δικτύων
στη Βόρεια Αμερική, με σκοπό την προ-
ώθηση ραδιοσυστημάτων τεχνολογίας
E-Band, τα οποία είναι ειδικά σχεδια-
σμένα για να βελτιστοποιούν το κόστος
του δικτύου και να παρέχουν υψηλή
χωρητικότητα, στοιχεία απαραίτητα για
υπηρεσίες 4G / 5G backhaul & fronth-
aul στον Καναδά. Πιο συγκεκριμένα, η Crossover θα επικεντρωθεί στην προώθηση του UltraLink™-GX80, ενός ραδίου
τεχνολογίας E-Band (71-76/ 81-86 GHz) εξαιρετικής απόδοσης και υπερυψηλής χωρητικότητας που έχει σχεδιαστεί για
χρήση σε απαιτητικές εφαρμογές ασύρματης μετάδοσης.

Συνεργασία της Intracom Telecom με την Crossover στον Καναδά

Μπαίνει στην ΙΟΝ με 45% ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος

ΧΑ: Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
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Αισιόδοξος για την πορεία της φετινής χρονιάς εμφα-
νίστηκε ο πρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης,
αναφέροντας πως οι προκρατήσεις εισιτηρίων τον Φε-
βρουάριο και τον Μάρτιο ήταν στο περίπου 83% των αντί-
στοιχων μηνών του 2019 και τρεις με τέσσερις φορές πά-
νω από πέρσι. «Το 2022 φαίνεται ιδιαίτερα θετικό παρά
την αβεβαιότητα που προκαλούν ο πόλεμος και η αύξηση
των τιμών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάκης κα-
τά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα
του 2021, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Ελπίζω ότι φέ-
τος είναι η τελευταία χρονιά που μιλάμε για ζημίες».

Mytilineos: Αναλαμβάνει 
την κατασκευή 3 OCGTs 
για την Drax Group στη Βρετανία

H Mytilineos, μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, αναλαμβάνει την ανάπτυξη τριών μονάδων πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ανοιχτό κύκλο
(OCGT) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση, έχει υπογράψει τις συμβάσεις με
τρεις θυγατρικές της Drax Group plc, της μεγαλύτερης
εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανε-
ώσιμες πηγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα
με τις Hirwaun Power Limited, Progress Power Limi-
ted και Millbrook Power Limited για την κατασκευή 3
OCGTs με ισχύ περίπου 299 MW το καθένα. Οι συμβά-
σεις περιλαμβάνουν τη μελέτη, προμήθεια και κατα-
σκευή (EPC) και των 3 σταθμών, που θα είναι πανομοι-
ότυποι. Ο εξοπλισμός τού κάθε αεριοστρόβιλου θα είναι
Siemens Energy SGT5-4000F.

Ξεκινά ο πανελλήνιος διαγωνισμός
ψηφιακών δεξιοτήτων 
Generation Next της Vodafone
Το Ίδρυμα Vodafone, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση
της νέας γενιάς της Ελλάδας, ξεκινάει έναν ακόμη εκ-
παιδευτικό κύκλο και τον 5ο διαδοχικό Πανελλήνιο Δια-
γωνισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος Generation
Next. Συνδυάζοντας πλούσιο εκπαιδευτικό ψηφιακό
υλικό, Virtual Classrooms και εξωσχολικά εργαστήρια
STEM, μαθητές και εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα
έχουν τη δυνατότητα, μέσω της δωρεάν πλατφόρμας του
προγράμματος, να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές δεξιότη-
τές τους. Με επίκεντρο το εκπαιδευτικό υλικό που βρί-
σκεται στην πλατφόρμα www.generationnext.vodafo-
ne.gr, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά βίντεο, οδη-
γούς δραστηριοτήτων και συνοδευτικό υλικό, αλλά και
DIY videos για δημιουργία απλών κατασκευών, μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου, έχουν τη δυνατότητα να εκτε-
θούν στον πλούτο της STEM εκπαίδευσης, να πειραματι-
στούν γύρω από τις διάφορες θεματικές της και να ενι-
σχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους. Η προθεσμία
υποβολής των projects που θα συμμετέχουν στο διαγω-
νιστικό κομμάτι ορίζεται η 5η Ιουνίου 2022.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Wolt επίσημος υποστηρικτής 
του Elevate Greece

Η Wolt συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια του
Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate
Greece, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στόχος της πλατφόρ-
μας Elevate Greece είναι η ενίσχυση και η ανάδειξη
του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτόμων νεοφυών
επιχειρήσεων. Με σκοπό την ανάπτυξη, την ενίσχυση
και την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος
καινοτομίας, η Wolt προχωρά στην οικονομική επιβρά-
βευση και καθοδήγηση νεοφυούς επιχείρησης που εί-
ναι εγγεγραμμένη στην πλατφόρμα Elevate Greece.

KinderCARE: Νέο παιδικό
πρόγραμμα ασφάλισης 
από την Interlife
Ένα νέο πρόγραμμα, το KinderCARE, δημιούργησε
και προωθεί στην αγορά η Interlife Ασφαλιστική, με
στόχο να εξασφαλίσει σε κάθε παιδί υψηλής ποι-
ότητας ιατρικές, διαγνωστικές και νοσηλευτικές
υπηρεσίες. Το πρόγραμμα καινοτομεί στον χώρο της
ασφάλισης, καθώς παρέχει ένα σύγχρονο και αξιό-
πιστο πανελλαδικό δίκτυο υγείας με άμεση πρόσβα-
ση όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Με ετήσιο
κόστος μόνον 150€ εξασφαλίζει ποιοτική φροντίδα
υγείας σε παιδιά από 30 ημερών έως 18 ετών, ενώ
ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών.

Για πρώτη φορά προσγειώνεται 
στην Αθήνα η αεροπορική Jet2

Στην Αθήνα θα προσγειωθεί φέτος για πρώτη φορά η
βρετανική αεροπορική εταιρεία Jet2.com, η οποία ενι-
σχύει σημαντικά το πτητικό της έργο για την Ελλάδα,
προσφέροντας περίπου 1,2 εκατομμύριο θέσεις από το
Ηνωμένο Βασίλειο προς 15 ελληνικούς προορισμούς,
με την έναρξη συνολικά 8 νέων δρομολογίων. Στην κα-
τεύθυνση περαιτέρω ενίσχυσης του αποτυπώματος της
Jet2 στην ελληνική αγορά, στόχο των επικεφαλής της
Jet2holidays, του tour operator του ομίλου, που φέτος
αναμένεται να φέρει στη χώρα μας περίπου 750.000 τα-
ξιδιώτες, αποτελεί η δημιουργία πακέτων που θα συν-
δυάζουν τη διαμονή στην ελληνική πρωτεύουσα και σε
κάποιο από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Morgan Stanley: 
Σχέδια πλατφόρμας ETF
Πλατφόρμα διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφα-
λαίων (ETFs) σχεδιάζει να λανσάρει φέτος η Mor-
gan Stanley, εντάσσοντας στις δραστηριότητές της
έναν αναπτυσσόμενο κλάδο της Wall Street. Ο Da-
niel Simkowitz, επικεφαλής διαχείρισης επενδύ-
σεων της Morgan Stanley, ανακοίνωσε: «Μια πλατ-
φόρμα ETF θα μας επιτρέψει να ταιριάξουμε πε-
ραιτέρω τις επενδυτικές μας ικανότητες παγκό-
σμιας κλάσης με το ποικίλο σύνολο επενδυτικών
οχημάτων που απαιτούν όλο και περισσότερο οι
πελάτες μας».
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Ευτύχης Βασιλάκης: 
«Ίσως η τελευταία χρονιά 
που μιλάμε για ζημίες»

Δ. Καζάζογλου - Σκούρας: 
«Θα στηρίξουμε την προσαρμογή
στα κριτήρια ESG»

Στη σημασία της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG
στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, καθώς και στον
ειδικό ρόλο που αναλαμβάνει ο χρηματοπιστωτικός
κλάδος ως φορέας αλλαγής στο κρίσιμο ζήτημα της αν-
τιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αναφέρθηκε, με-
ταξύ άλλων, ο ESG Coordinator του Ομίλου Alpha Bank
Δημήτρης Καζάζογλου - Σκούρας από το πάνελ «Νομο-
θετικό πλαίσιο, προϋποθέσεις ενσωμάτωσης ESG &
χρηματοδότηση» του ESG Athens Symposium 2022.
«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να στηρί-
ξουν τη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στη
βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούν νέα
επενδυτικά πλάνα με γνώμονα την αειφορία και τη δυνα-
τότητά τους να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των εταιρει-
ών, ενώ ταυτόχρονα θα συμβουλεύσουν τις επιχειρή-
σεις-πελάτες τους στη βέλτιστη δόμηση των πλάνων
τους», επεσήμανε ο κ. Καζάζογλου - Σκούρας προσθέ-
τοντας ότι οι τράπεζες αλλάζουν δομικά τη στρατηγική
τους ενσωματώνοντας τα κριτήρια ESG στις χρηματοδο-
τήσεις τους και στη διαχείριση των υφιστάμενων χαρτο-
φυλακίων τους.
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Μύρισε Μουντιάλ, αύριο η κλήρωση

Μ
ετά την πρόκριση της Πορτογα-
λίας, 2-0 τη Βόρεια Μακεδονία,
και της Πολωνίας, 2-0 τη Σουη-
δία, έγιναν γνωστές οι 27 από

τις 32 ομάδες που αύριο το απόγευμα (19.00,
ΑΝΤ1) στην Ντόχα θα πάρουν μέρος στην
κλήρωση του Μουντιάλ του Κατάρ, που θα
αρχίσει στις 21 Νοεμβρίου και θα τελειώσει
στις 18 Δεκεμβρίου με τον μεγάλο τελικό.
Απομένουν μερικές «εκκρεμότητες» για να
συμπληρωθεί το παζλ των 32, που αναμένε-
ται να ξεκαθαρίσουν με αγώνες μπαράζ τον
προσεχή Ιούνιο.

Συγκεκριμένα, θα προηγηθεί αγώνας
μπαράζ Ουαλία - Σκωτία και ο νικητής θα
παίξει εναντίον της Ουκρανίας. Αν μέχρι τό-
τε έχει τελειώσει ο πόλεμος. Τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα ή η Αυστραλία θα αντιμε-
τωπίσουν το Περού. Η Νέα Ζηλανδία πρώτα
θα παίξει με τα Νησιά Σολομώντα και ο νικη-
τής στη συνέχεια θα βρεθεί αντιμέτωπος με
τον τέταρτο της βαθμολογίας του ομίλου της
Κεντρικής Αμερικής. ΗΠΑ και Μεξικό μόνο
από θαύμα θα χάσουν το Μουντιάλ.

Οκτώ όμιλοι
Από την κλήρωση θα προκύψουν οι οκτώ

όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, επικεφαλής
τους θα είναι αυτές που έχουν την καλύτερη
βαθμολογία στην… ειδική βαθμολογία της
FIFA, συν τη διοργανώτρια χώρα, το Κατάρ.
Μόνο από την Ευρώπη, που θα συμμετάσχει
με 13 χώρες, μπορεί να κληρωθούν δύο στον
ίδιο όμιλο. Από τα υπόλοιπα διαμερίσματα
του πλανήτη, μόνο μία σε έναν όμιλο. Το βέ-
βαιο είναι πως θα προκύψει μικρό έως ανε-
παίσθητο πρόβλημα με τις ομάδες που θα
παίξουν μπαράζ. Ανάλογα με το ποια θα
προκριθεί, μπορεί με βάση την ειδική βαθ-
μολογία της FIFA να αλλάξει γκρουπ δυνα-
μικότητας. 

Το Μουντιάλ του Κατάρ είναι το πρώτο
στην ιστορία που θα διεξαχθεί στο καταχεί-
μωνο, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του
καλοκαιριού. Οι Καταριανοί κατάφεραν να
ανατρέψουν το θέσφατο του καλοκαιριού,
που κρατά από το 1930, με το χρήμα φυσικά.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η ανάθεση του
Μουντιάλ στο Κατάρ προκάλεσε την πτώση
τόσο του πρώην προέδρου της FIFA Σεπ
Μπλάτερ όσο και αυτή του πρώην ομολόγου
του στην UEFA Μισέλ Πλατινί. Ο παγκόσμιος
Τύπος έγραψε για δωροδοκίες μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA, προκει-
μένου να ψηφίσουν το Κατάρ. Μάλιστα, ο
πρώην αντιπρόεδρος της παγκόσμιας συνο-
μοσπονδίας Τζακ Γουόρνερ καταδικάστηκε
σε φυλάκιση. Θα είναι και το τελευταίο που
θα γίνει με 32 ομάδες, καθώς το επόμενο,
του 2026, που θα διοργανώσουν από κοινού
Καναδάς, ΗΠΑ και Μεξικό, θα διεξαχθεί με
48 ομάδες.

Προκρίθηκαν
Ζώνη Ευρώπης

Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Κροα-

τία, Ισπανία, Σερβία, Αγγλία, Ελβετία,

Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία

Ζώνη Νότιας Αμερικής

Βραζιλία, Αργεντινή, Ισημερινός, Ου-

ρουγουάη

Ζώνη Ασίας

Κατάρ (διοργανώτρια χώρα), Ιράν, Νότια

Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία

Ζώνη CONCACAF

Καναδάς (ΗΠΑ, Μεξικό)

Ζώνη Αφρικής

Γκάνα, Σενεγάλη, Μαρόκο, Τυνησία, Κα-

μερούν

Το τελευταίο με 32 ομάδες, 
από το επόμενο θα είναι 48



Κανονικά ως «Μακεδόνες» παρα-
τάχθηκαν οι… Βορειομακεδόνες
στα δύο μπαράζ για τα τελικά του
Μουντιάλ του Κατάρ, όπου νίκησαν
1-0 την Ιταλία, αλλά έχασαν 2-0 από
την Πορτογαλία και αποκλείστηκαν.
Υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει;
Η απάντηση είναι «όχι», γιατί τόσο η
FIFA όσο και η UEFA, που έχουν και
την ευθύνη των τηλεοπτικών μετα-
δόσεων, δέχονται σιωπηρά τον όρο
«Μακεδονία» στους ποδοσφαιρι-
κούς αγώνες. Αυτό το λογότυπο
«MKD» υπάρχει στις οθόνες των τη-
λεοράσεων παγκοσμίως όταν αγω-
νίζεται η εθνική της Βόρειας Μακε-
δονίας. Δηλαδή «Μακεδονία» σκέ-
το. Έγιναν διαβήματα από την ΕΠΟ,
επί εποχής Ζαγοράκη, στις δυο
υπερκείμενες Αρχές του ποδοσφαί-
ρου, FIFA και UEFA, αλλά χωρίς
αποτέλεσμα. Δεν ασχολούνται μαζί

μας, γιατί θεωρούν ότι το θέμα είναι
ολότελα πολιτικό και αφορά τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, που υπέγραψε
η προηγούμενη κυβέρνηση. Δυστυ-
χώς, τότε δεν είχε προβλεφθεί η με-

τονομασία της χώρας και στον αθλη-
τισμό. Έτσι, μετά το Euro 2020, ακο-
λούθησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες
του Τόκιο και τώρα τα προκριματικά
του Μουντιάλ.

Τι θα γίνει επιτέλους με τους «Μακεδόνες»; Πλακάτ για «τράκα»
τσιγάρο στον Σάντος

Είναι από τα ωραία
που μπορούν να συμ-
βούν στα γήπεδα. Με-
ρικά παιδάκια σηκώ-
νουν πλακάτ και συνή-
θως ζητούν τη φανέλα
κάποιου ποδοσφαιρι-
στή. Στο ματς Πορτο-
γαλία - Β. Μακεδονία
ένας νεαρός σήκωσε
πλακάτ με το οποίο ζη-
τούσε «τράκα» τσιγάρο από τον Φερνάντο Σάντος!
Φυσικά, έγινε viral. Ο Σάντος, ως γνωστόν, είναι
μανιώδης καπνιστής.

Ήττα-αποκλεισμός 
για τον Τσιτσιπά

O Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5) δεν ήταν καλός και
γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (7-5, 6-3) από τον
18χρονο Κάρλος Αλκαράθ, έτσι αποκλείστηκε από
τη συνέχεια του Μiami Open. Ο 18χρονος Ισπανός,
Νο 16 της παγκόσμιας κατάταξης, είχε επικρατή-
σει του Έλληνα τενίστα και στο περσινό US Open,
ενώ αυτή είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του
που περνά στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Είδε Προοδευτική,
απολύθηκε από τον Ιωνικό!

Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Ο Ιωνικός
έλυσε το συμβόλαιο με τον ποδοσφαιριστή
του Γιώργου Μάναλη, επειδή την ημέρα του

ρεπό του παρακολούθησε το ντέρμπι της
Προοδευτικής με τον Εθνικό! Γνωστή η μεγά-

λη και χρόνια κόντρα του Ιωνικού με την Προ-
οδευτική, αλλά ο Μάναλης, πριν πάει στην ομάδα

της Νίκαιας, έπαιζε στον Εθνικό για πέντε χρόνια.

Αποδοκιμασίες 
για τον Σαλάχ

Με ισχυρή αστυ-
νομική δύναμη
αποχώρησε από το
γήπεδο ο Μοχάμεντ
Σαλάχ της Λίβερ-
πουλ, που αστόχησε
σε πέναλτι και η Αί-
γυπτος αποκλείστη-
κε από το Μουντιάλ,
χάνοντας 3-1 στα
πέναλτι από τη Σε-
νεγάλη. Η Αίγυπτος είχε νικήσει 1-0 στο πρώτο
ματς, στο δεύτερο η Σενεγάλη ισοφάρισε το σκορ
και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με το τελευ-
ταίο εύστοχο πέναλτι του κολλητού του Σαλάχ στη
Λίβερπουλ, Σάντιο Μανέ.

Φερνάντο
Σάντος τέλος
για την ΑΕΚ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος νίκησε 2-0 τη Βόρεια
Μακεδονία στο Ντραγκάο και προκρίθηκε στα τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ. 
Που σημαίνει ότι η ΑΕΚ έχασε κάθε ελπίδα να πάρει τον αγαπημένο όλων των
Ελλήνων Πορτογάλο τεχνικό. Ήδη έχει στραφεί προς άλλες λύσεις για προπονητή,
αρχίζοντας από την Πορτογαλία. Πρώτος υποψήφιος ο Ζοάο Ενρίκε.
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Ντοπέ ο Μήτογλου! 
Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε ο διεθνής
μπασκετμπολίστας της Αρμάνι Μιλάνο, Ντίνος Μήτογλου,
σε τεστ που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου μετά τον
αγώνα με την πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό, για τη
EuroLeague. Πιθανή τιμωρία του Μήτογλου θα έχει
επιπτώσεις και στην Εθνική ομάδα, καθώς ο 26χρονος
αποτελεί βασικό γρανάζι για τα πλάνα του Δημήτρη
Ιτούδη ενόψει του Ευρωμπάσκετ.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• «Δεν έχει σημασία η ηλικία, εγώ αι-
σθάνομαι 17», ισχυρίσθηκε με χιού-
μορ ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

• Το μυστικό για έναν επιτυχημέ-
νο γάμο αποκάλυψε ο Γιάννης
Ζουγανέλης: «Όταν συγχωρού-
με, χωράμε και οι δύο μέσα σε
μια σχέση για χρόνια».

• Γενέθλια για τη μικρότερη κόρη της
Ελένης Μενεγάκη. Η Μαρίνα Παν-
τζοπούλου έγινε 7 χρόνων και ο
αδελφός της Άγγελος της ευχήθηκε
με ένα τρυφερό instastory.

* Οικογενειακή απόδραση στο
Αγκίστρι για την Κατερίνα Πα-
πουτσάκη.

• Η Μαρία Σολωμού και η Κατερίνα
Θεοχάρη έκαναν πρώτη φορά μεσο-
θεραπεία. «Θα γίνουμε και οι δύο
πέντε χρόνων», σχολίασε η πρώτη.

* Στην αγροτική ζωή έχει στρα-
φεί πλέον ο ηθοποιός Πάνος Μι-
χαλόπουλος που αποχαιρέτησε
την υποκριτική το 2008.

• Η Έλενα Κουντουρά αποκάλυψε
την ηλικία της: Τον Νοέμβριο θα
κλείσει τα 60!

* Μαμά μιας γλυκύτατης κορού-
λας έγινε πρόσφατα η Μαρία Γα-
λέτα, η τηλεοπτική κόρη του
Γιάννη Μπέζου στη σειρά
«Άκρως οικογενειακόν».

• Χαμός στο Twitter με την ηλικία του
beauty expert Κωνσταντίνου Εμμα-
νουήλ στο «Survivor». Δήλωσε 37
χρόνων, με τις κακές γλώσσες να
επιμένουν πως είναι 45άρης.

* Συγκλόνισε η Άννα Μπεζάν για
τον κακοποιητικό πατέρα της:
«Ήταν βίαιος και με χτυπούσε». 

Π
ού συναντιούνται η Chavela Vargas με τη
Σωτηρία Μπέλλου; Πότε αντιλαλούνε τα βου-
νά και πώς περιπλανιέται το κορμί; Γιατί έχει
χαθεί το σεληνόφως; Τι ενώνει τους φουστα-

νοφόρους άντρες που γεννάνε φάλαινες στους πάγους
με τους ομιλητές μιας γλώσσας που δεν διακρίνει φύλα
και κατάγεται απ’ τα σύννεφα; Τι κοινό έχουν οι σαλοί
αδελφοποιτοί της συριακής ερήμου με τον διάσημο
ψυχασθενή της Σαξονίας, γιο και γυναίκα του Θεού;
Ο Μάριος Χατζηπροκοπίου επιχειρεί να δώσει απαν-
τήσεις με την αριστουργηματική performance «Ρεμ-
πέτισσες του Ντουνιά» που θα παρουσιάσει απόψε
στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στο
φουαγέ Ολύμπια. 
Ένα έργο όπου o εκφωνημένος λόγος συναντά τον
μουσικό αυτοσχεδιασμό του Γιάννη Αναστασάκη και
τα live visuals της Ναταλίας Μαντά. 
Εάν, σχεδόν σαράντα χρόνια πριν, ο Ντίνος Χρι-
στιανόπουλος δόξασε ως «πρώτο ρεμπέτη του
ντουνιά» τον Ιπποκλείδη -«το αρχοντόπουλο της
Αθήνας, που έσκιζε σε ομορφιά και τσαχπινιά»-
και πλάι του, τον Αλέξανδρο ή τον Δημοσθένη, η
παράσταση αναζητά τα ίχνη των ρεμπετισσών, πέ-
ρα από φύλα και πέρα από σύνορα, κυριολεκτικά
σε όλο τον ντουνιά, με άξονες την περιπλάνηση και
την επιθυμία. Η performance «Ρεμπέτισσες του
Ντουνιά» διοργανώνεται στο πλαίσιο της θεματικής
έκθεσης «Ρεμπέτικο» του Δήμου Αθηναίων που
απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα σε
εκείνους που αγαπούν την παραδοσιακή μουσική.
Συνολικά παρουσιάζονται 125 έργα 50 Ελλήνων εικα-
στικών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων του Γιάννη
Τσαρούχη, του Τάσσου και του Αλέκου Φασιανού, σε
τρεις διαφορετικούς χώρους: στην Πινακοθήκη, στο

Κέντρο Τεχνών και στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο
«Μαρία Κάλλας». Στόχος της σύγχρονης έκθεσης, να
εμπλουτίσει την εικονολογία που σχετίζεται με το
ρεμπέτικο, αλλάζοντας ριζικά την οπτική του πρόσ-
ληψη, αποδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο είδος
τραγουδιού όχι μόνο ανήκει στο παρόν, αλλά ενδύε-
ται και νέες μορφές. Εκείνο που, κυρίως, εξετάζεται
είναι ο τρόπος με τον οποίο «συνομιλεί» η σύγχρονη
τέχνη μαζί του, και ο τρόπος με τον οποίο οι σύγχρο-
νοι Έλληνες καλλιτέχνες το προσεγγίζουν και το ερ-
μηνεύουν.  Επίσης, το πώς ένας σύγχρονος εικαστι-
κός μπορεί να συνδεθεί συναισθηματικά ́ και να απο-
δώσει μέσα από εικόνες τα ρεμπέτικα τραγούδια,
που, σύμφωνα με τον μελετητή του ελληνικού λαϊκού
πολιτισμού Ηλία Πετρόπουλο, είναι «τα άσματα των
πληγωμένων, απλών, αγνών και αισθαντικών ψυχών
της Ελλάδος». Τα περισσότερα έργα αποτελούν ανα-
θέσεις που έγιναν από τον Δήμο Αθηναίων σε Έλλη-
νες καλλιτέχνες ειδικά για την πρωτότυπη έκθεση
που θα διαρκέσει έως τις 3 Απριλίου. 

Οι «Ρεμπέτισσες
του Ντουνιά»



Έξαλλος με το φιλοδώρημα!

Μια απίθανη ιστορία επαγγελματικής τρέλας,
από την εποχή που εργαζόταν ως σερβιτόρος σε
πανάκριβο ρεστοράν του Λος Άντζελες, αποκά-
λυψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην εκπομπή
«Κυψέλη». «Παίξανε τα νεύρα μου και μια μέρα
κυνήγησα στο πάρκινγκ πελάτη, για να τον δεί-
ρω, επειδή δεν μου άφησε καλό φιλοδώρημα.
Δεν τον έδειρα γιατί με σταματήσανε, αλλά θα
τον έδερνα. Το αφεντικό με κράτησε στο μαγαζί,
αλλά με έβαλε στην κουζίνα να πλένω ταψιά»,
εξομολογήθηκε με χιούμορ ο γνωστός σεφ.

Το βιβλίο των θαυμάτων

Εξομολόγηση καρδιάς από τη Μαρία Ηλιά-
κη. Η παρουσιάστρια περιέγραψε δημόσια τη
θλίψη που νιώθει για όλα τα άσχημα συμβάντα
ανά τον κόσμο, αποκαλύπτοντας πως βρήκε
τον τρόπο να καταπολεμήσει την αγωνία και
τον φόβο της: «Ύστερα από 5-6 χρόνια, αποφά-
σισα να ξαναρχίσω το βιβλίο των θαυμάτων.
Εκεί, γράφεις κάθε μέρα τα καλά που σου συμ-
βαίνουν. Πράγματα πολύ απλά και καθημερινά
για να φτάσουμε μετά στα μεγάλα. Οπότε, αυτό
σε βοηθάει να εστιάσεις στα θετικά, γιατί αλ-
λιώς δεν βγαίνει».

Ο αείμνηστος σταρ του λαϊκού
τραγουδιού Μανώλης Αγγελό-
πουλος φωτογραφήθηκε πριν
από δεκαετίες σε ξέγνοιαστες
στιγμές με τους γιους του Ηλία
και Στάθη Αγγελόπουλο (με το
λευκό φανελάκι) και τον
αδελφό του Λευτέρη. Το ρετρό
ενσταντανέ δημοσίευσε η σύ-
ζυγός του Αννούλα Βασιλεί-
ου-Αγγελόπουλου, σχολιά-
ζοντας τρυφερά για τον αεί-
μνηστο σύζυγό της και τα αγο-
ράκια τους: «Ο Αγγελόπουλος
με τα παιδιά του, τα αγαπημένα
αδελφάκια!».

Throwback
αναμνήσεις!

Μ
ετά τον «πόλεμο» που δέχτηκε στο Instagram για το αγα-
πημένο της γλυκό, η Ελεονώρα Μελέτη επέστρεψε δριμύ-
τερη στο διαδίκτυο, με φωτογραφία-όνειρο και ένα μήνυ-

μα όλο νόημα. «Ήθελα να την ανεβάσω αυθόρμητα και σκέφτηκα:
λες να νομίζουν ότι τοποθετούμαι πολιτικά; Ότι δηλώνω πιθανή
αθλητική υποστήριξη; Λες να αρχίσουν να σφάζονται πάλι; Καλύτε-
ρα να μην την ανεβάσω, λέω. Καλέ, πριτς! Θα λέω πάντα αυτό που
αισθάνομαι, θα εκφράζω πάντα αυτό που σκέφτομαι, θα φοράω
πάντα αυτό που θέλω, θα ταξιδεύω, θα τρώω, θα γελάω και θα χο-
ρεύω! Θα συζητώ, θα τραγουδώ και θα είμαι αυτή που επιλέγω να
είμαι! Πάντα με σεβασμό προς τον εαυτό μου και τους άλλους, αλλά
και το δικό μου δικαίωμα να θέλω να ανεβάσω μια πολύ πράσινη
φωτό με ένα φανταστικό φόρεμα, χωρίς κανέναν λόγο»!

ΓΓαμήλιες ετοιμασίες
Στα Χανιά της Κρήτης φημολογείται πως θα παντρευτεί η Κόνι
Μεταξά με τον αγαπημένο της Μάριο Καπότση. Η μοναχοκόρη του
Λευτέρη Πανταζή και ο Ολυμπιονίκης της Εθνικής ομάδας πόλο
θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας το καλοκαίρι και οι
ετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Η ταλαντούχα performer
οργανώνει μόνη της το wedding party και συχνά συμβουλεύεται
τους διαδικτυακούς της φίλους για τα γαμήλια αξεσουάρ. 

Οικογενειακό ταξίδι για τη Φλορίντα Πε-
τρουτσέλι στον τόπο καταγωγής της, την Ιτα-
λία. Η γνωστή δημοσιογράφος συναντήθηκε
ξανά με αγαπημένους συγγενείς που τόσο
πολύ είχε επιθυμήσει τα δύο χρόνια της
πανδημίας και η χαρά της ήταν απερίγρα-
πτη. «Buongiorno! Ο Κωνσταντής μου στους
δρόμους της Ιταλίας  Το πρώτο μας ταξίδι
μαζί, στην πατρίδα της μαμάς!», σχολίασε η
παρουσιάστρια στο Instagram.
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Όχι, θα κάτσει να σκάσει

Επιστροφή στις ρίζες



Π
αρά την εξέλιξη των κοινωνιών, η στυ-
τική δυσλειτουργία παραμένει ένα θέ-
μα ταμπού. Πρόκειται για ένα πρόβλη-
μα το οποίο αντιμετωπίζουν περίπου

300.000 Έλληνες, όμως ελάχιστοι είναι αυτοί που
θα επισκεφθούν τελικά τον γιατρό τους για να ζη-
τήσουν βοήθεια και να εξεταστούν από ειδικό. Η
στυτική δυσλειτουργία είναι ένα σοβαρό θέμα,
που καλό θα είναι να μην αμελήσει ο άνδρας, κα-
θώς χαλά σημαντικά την ποιότητα της ζωής του
αλλά και την προσωπική, ερωτική του ζωή με τη
σύντροφό του. Στον σακχαρώδη διαβήτη δυστυ-
χώς μπορεί να παρατηρηθεί στυτική δυσλειτουρ-
γία, ως επιπλοκή της ασθένειας, στον άνδρα. «O
σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να προκαλέσει
διάφορες επιπλοκές, όπως αγγειοπάθεια που ευ-
θύνεται για την ελλιπή αιμάτωση του πέους (η
επαρκής αιμάτωση του πέους είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να επιτευχθεί η στύση) και νευ-
ροπάθεια, δηλαδή διαταραχή των νευρικών λει-
τουργιών που είναι απαραίτητες για τη στύση»,
εξηγεί ο δρ Στυλιανός Κοντός, χειρουργός-ουρο-
λόγος. 

Παράλληλα, συγκεκριμένα φάρμακα που μπο-
ρεί να λαμβάνει ένας διαβητικός ασθενής στο
πλαίσιο της θεραπείας του, είναι πιθανό να προ-
καλέσουν στυτική δυσλειτουργία και άλλες παθή-
σεις που συχνά συνυπάρχουν με τον διαβήτη,
όπως η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος κ.λπ. Η

ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών στις αρτηρίες
του πέους, που μπορεί να αντανακλά μια γενικευ-
μένη αγγειακή διαταραχή, είναι αποτέλεσμα της
ανεπάρκειας του αρτηριακού του δικτύου. Για πα-
ράδειγμα, η αθηροσκλήρωση, η οποία φράζει τα
αιμοφόρα αγγεία, μπορεί να προκαλέσει βλάβη
στην αιμάτωση των γεννητικών οργάνων. Ένας

άνδρας που υποψιάζεται ότι «κάτι δεν πάει καλά»,
θα πρέπει να παρατηρήσει κάποια βασικά στοι-
χεία, όπως είναι η απουσία φυσιολογικών πρωι-
νών ή/και νυχτερινών στύσεων, η ξαφνική έναρξη
του προβλήματος και η συσχέτισή του με κάποιο
στρεσογόνο γεγονός της προσωπικής του ζωής
καθώς και η απουσία φυσιολογικών στύσεων
ύστερα από σεξουαλικό ερεθισμό. «Πλέον, υπάρ-
χει μια νέα, σύγχρονη θεραπευτική επιλογή για
ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία αγγειακής αι-
τιολογίας, χωρίς τη χρήση φαρμάκων και χωρίς
την ύπαρξη παρενεργειών. Έχουμε τη δυνατότη-
τα, να θεραπεύσουμε τη στυτική διαταραχή με τη
χρήση κρουστικών κυμάτων χαμηλής έντασης, τα
οποία προκαλούν αγγειογένεση (δημιουργία νέ-
ων αγγείων στο πέος), με αποτέλεσμα την αύξηση
της αιματικής ροής και την αποκατάσταση της
στυτικής λειτουργίας σε πιο μόνιμη βάση», ανα-
φέρει ο δρ Κοντός.
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Προκαλούν δημιουργία νέων
αγγείων, με αποτέλεσμα 
την αύξηση της αιματικής ροής 
και την αποκατάσταση του
προβλήματος σε πιο μόνιμη βάση

Δρ Στυλιανός Κοντός,
χειρουργός-ουρολόγος

«Χτύπημα»
με κρουστικά
κύματα 

Τα οφέλη της μεθόδου
Η μέθοδος των κρουστικών κυμάτων
χαμηλής έντασης έχει το τεράστιο
πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται
αναισθησία, αφού είναι εντελώς ανώδυνη
και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί
παρενέργειες. «Η χρόνια στυτική
δυσλειτουργία, ιδιαίτερα όταν αποτελεί
πρώιμο σύμπτωμα στεφανιαίας νόσου ή
σύνοδο σύμπτωμα σακχαρώδους διαβήτη,
δεν είναι ένα πρόβλημα που αρκεί να το
αμελήσουμε και να ζούμε με αυτό.
Οφείλουμε στον εαυτό μας να το
αντιμετωπίσουμε έγκαιρα, για να δοθεί η
ευκαιρία να τροποποιηθούν οι παράγοντες
κινδύνου και να αναστραφεί έτσι η εξέλιξη
μιας γενικευμένης αγγειοπάθειας»,
καταλήγει ο δρ Κοντός.
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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)
Μία μέρα πριν από το Νέο Φεγγάρι, στο ζώ-
διό σας, θα μπείτε σταδιακά σε εγρήγορση
και η τάση να ξεκινήσετε κάτι νέο είναι πιθα-
νό να αφορά την προσωπική σας ζωή, αλλά
και τα επαγγελματικά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, οι μέρες αυτές είναι αρκε-
τά πολύπλοκες και δύσκολες. Η Σελήνη εφόσον
περάσει στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, θα σας
δημιουργήσει ένα πολύ έντονο παρασκήνιο, με αρ-
κετές εκπλήξεις. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Νέα πρόσωπα σταδιακά μπαίνουν στη ζωή σας,
όχι απαραίτητα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά
γνωριμίες που θα σας φανούν αρκετά χρήσιμες.
Έτσι, τώρα στο τέλος του μήνα, θα έχετε μια ευ-
χάριστη έκπληξη, που μάλλον θα σας ευνοήσει
για αρκετό διάστημα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Επαγγελματικά θέματα θα αρχίσουν αργά και
σταθερά να μπαίνουν σε μια άλλη σειρά, με νέες
βάσεις, ίσως και με νέα πρόσωπα. Είναι η στιγ-
μή που θα κάνετε μια ανανέωση σε καθετί που
έχει παγώσει για αρκετό καιρό.  

Λέων
(23/7-22/8)
Μια αλλαγή στη διάθεσή σας ξεκινά από σήμε-
ρα, που μάλλον θα σας δημιουργήσει την αίσθη-
ση ότι όλα θα τακτοποιηθούν, ακόμη και αν όλο
αυτό βρίσκεται μόνο στο μυαλό σας. Η Νέα Σε-
λήνη που έρχεται, θα σας βοηθήσει αρκετά σε
κάθε καινούργια κατάσταση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αυτή η περίοδος είναι έντονη και δραστήρια,
κυρίως για όσους έχετε γεννηθεί τις πρώτες
μέρες του Σεπτεμβρίου. Γενικότερα, όμως, θα
υπάρχουν νέα ξεκινήματα και πολύ καλές προ-
οπτικές, αν αυτό που αναζητάτε έχει κάτι και-
νούργιο να σας παρουσιάσει.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη προχωρά απέναντι από το δικό σας
ζώδιο, όπου σταδιακά ενεργοποιεί τη συναι-
σθηματική σας ζωή και τις επαφές σας με νέα
πρόσωπα. Ίσως, μάλιστα, να σκεφτείτε να κά-
νετε το επόμενο βήμα στην προσωπική σας
ζωή.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς ίσως να υπάρξουν
πολλά θέματα στην καθημερινότητά σας που
θα χρειαστούν κάποια αλλαγή. Ίσως να πρέ-
πει να φροντίσετε την υγεία σας ή να κόψετε
μια κακή συνήθεια.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Στους Τοξότες των πρώτων ημερών, ο
Μάρτιος φεύγοντας θα σας δώσει κάποια
αισιόδοξα μηνύματα. Το αυριανό Νέο Φεγ-
γάρι θα έχει πάνω σας πολύ ευνοϊκή επιρ-
ροή.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο μήνας τελειώνει με αρκετές σκέψεις και κά-
ποιες από αυτές έχουν να κάνουν με οικογε-
νειακές υποθέσεις, που μάλλον χρειάζονται
ανανέωση και νέες βάσεις.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Έχετε δυσκολευτεί αρκετά με πολλά θέματα,
όπου τώρα θα πρέπει να αρχίσετε να τα βάζετε
σε σειρά και να βρίσκετε τις πιο ανώδυνες λύ-
σεις. Η επικοινωνία αυτές τις μέρες θα γίνει
μια πολύτιμη για εσάς κίνηση, ώστε να κερδί-
σετε κάποια υπόθεσή σας. . 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη περνά σήμερα στο ζώδιο του Κριού
και σας κάνει περισσότερο ανήσυχους με τα
οικονομικά σας. Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να
φροντίσετε κάποια πάγια έξοδα, που καλό εί-
ναι να μην τα αφήσετε σε χέρια που δεν έχουν
σκοπό να ασχοληθούν με έντιμο τρόπο. 
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Η τελευταία μέρα του Μαρτίου φέρνει μια
έντονη αναζήτηση για νέα ξεκινήματα.
Μία μέρα πριν από το Νέο Φεγγάρι, στο
ζώδιο του Κριού, θα νιώσουμε μια

καινούργια φλόγα να εκτινάσσεται στα σημαντικά
της ζωής μας, όπως μια νέα ιδέα, ένα σχέδιο, που
θα γίνει η αιτία να αλλάξουμε κάποιες
καταστάσεις μέχρι τα μέσα του Απριλίου.



Ό
ταν κάποιοι στην Ελλάδα άρχισαν να
ψελλίζουν τις τελευταίες μέρες κάτι
για την ανάγκη να πάρουμε και εμείς
οι καταναλωτές την κατάσταση στα

χέρια μας και να προσαρμοστούμε στα νέα δε-
δομένα, προσπαθώντας να περιορίσουμε όσο
μπορούμε την κατανάλωση, εισέπραξαν τη δη-
μόσια χλεύη.

Και ήρθε χθες η κυβέρνηση της κραταιάςΓερ-
μανίας να εκπέμψει SOS ζητώντας από τους κα-
ταναλωτές και τις επιχειρήσεις να μειώσουν την
κατανάλωση, «γιατί κάθε κιλοβατώρα μετράει».
Δημοσιοποίησε μάλιστα ότι πρόκειται για το
πρώτο από τα τρία βήματα του σχεδίου που θα
εφαρμόσει η χώρα στην περίπτωση που η Μό-
σχα κλείσει αιφνιδιαστικά τις στρόφιγγες του
φυσικού αερίου.

Το εφιαλτικό αυτό σενάριο φαντάζει πλέον όχι
απίθανο μετά τον εκβιασμό Πούτιν για πληρωμή
σε ρούβλια και το «όχι» των G7 και της ΕΕ. Και οι
σοβαρές και υπεύθυνες ηγεσίες των χωρών
οφείλουν να καταρτίσουν άμεσα το plan b, με
δεδομένο ότι από σήμερα που λήγει το τελεσί-
γραφο της Μόσχας όλα πλέον είναι ανοικτά.

Το πράττει και η χώρα μας, όπως φάνηκε από
τη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής
Έκτακτων Κρίσεων του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος υπό τον Κώστα Σκρέκα. Είναι κατανοητό
ότι τουλάχιστον στα αυτιά των νεότερων ηχεί πα-
ράξενα όλο αυτό.

Θα είχε ενδιαφέρον όμως -και μόνο από την

οπτική ματιά της κλιματικής αλλαγής, η οποία
απασχολεί ιδιαίτερα τις νέες γενιές, και δι-
καίως- να ανατρέξουν στα ιστορικά στοιχεία. Αν
το κάνουν, θα διαπιστώσουν ότι στην πετρελαϊκή
κρίση του 1973, όταν επέβαλαν εμπάργκο στο
πετρέλαιο τα μέλη του ΟΠΕΚ μαζί με την Αίγυ-
πτο, τη Συρία και την Τυνησία, με αποτέλεσμα η
τιμή του να εκτοξευτεί στα ύψη, οι κυβερνήσεις
ανά τον κόσμο πήραν μια σειρά από μέτρα μεί-
ωσης της κατανάλωσης.

Στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Νίξον έκανε έκκληση
στα πρατήρια βενζίνης να μην πωλούν βενζίνη
τις νύχτες του Σαββάτου και της Κυριακής. Και
παρότι δεν επρόκειτο για νόμο αλλά για εθελον-
τική πράξη, πάνω από το 90% των πρατηριούχων
της πολυπληθούς χώρας συμμορφώθηκε. Στην
Ευρώπη, όπου οι αυξήσεις στις τιμές λύγισαν οι-
κονομίες και νοικοκυριά, όλες σχεδόν οι χώ-
ρες-μέλη πήραν μέτρα. 

Η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία
απαγόρευσαν πτήσεις, οδήγηση και ιδιωτική
ακτοπλοΐα τις Κυριακές. Η Σουηδία επέβαλε
δελτίο στη χορήγηση της βενζίνης και του πε-
τρελαίου θέρμανσης. Η Ολλανδία θέσπισε ακό-
μηκαι ποινές φυλάκισης για όσους χρησιμοποι-
ούσαν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυ-
τήν που τους αναλογούσε.

Όταν έληξε το εμπάργκο τον Μάρτιο του 1974
η κρίση είχε ήδη υποχωρήσει, αλλά οι επώδυ-
νες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης άφησαν
το αποτύπωμά τους σε όλη τη δεκαετία του 1970.

Στις μέρες μας η κατάσταση είναι πιο σύνθετη
και η κρίση πολυεπίπεδη. Και το ζητούμενο δεν
είναι μόνο η ενεργειακή επάρκεια και αυτονο-
μία της ΕΕ αλλά και να κερδηθεί πολύτιμος χρό-
νος προκειμένου να γίνει ο σταδιακός απεγκλω-
βισμός της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. 

Και επειδή ουδέν κακό αμιγές καλού, αυτή η
εξαιρετικά δυσάρεστη και δύσκολη συγκυρία
μπορεί να γίνει το έναυσμα για να μεταβούμε -
έστω και με το ζόρι- στην αναγκαία συνθήκη της
προστασίας του περιβάλλοντος από την κλιματι-
κή αλλαγή. Άλλωστε, δεν χρειάζεται να ανακα-
λύψουμε την πυρίτιδα. Η ΙΕΑ στην τελευταία έκ-
δοση που εξέδωσε έχει δημοσιοποιήσει ένα
σχέδιο 10 σημείων, το οποίο, αν εφαρμοστεί, θα
μπορούσε να συνεισφέρει στη μείωση της ζήτη-
σης του πετρελαίουκατά 2,7 εκατομμύρια βαρέ-
λια τη μέρα.

Μερικές από τις προτάσεις μάλιστα, όπως πχ
η μείωση κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα των
ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους ή η
μείωση της θερμοκρασίας του θερμοστάτη μας
κατά έναν βαθμό Κελσίου -που θα εξασφάλιζε
στην Ευρώπη από 7 έως 10 bcm φυσικού αερί-
ου-, είναι άμεσα εφαρμόσιμες και φρονώ όχι
ιδιαίτερα επώδυνες.

Τέτοιου τύπου προτάσεις μπορούν να υπο-
στηριχτούν από κίνητρα της Πολιτείας για την
υιοθέτησή τους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση,
μέχρι να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς
μας.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο 

Η μείωση της
θερμοκρασίας

του θερμοστάτη
μας κατά έναν

βαθμό Κελσίου
θα εξασφάλιζε

στην Ευρώπη από
7 έως 10 bcm

φυσικού αερίου
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