
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΤΡΙΤΗ 5 AΠΡΙΛΙΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 349 www.political.gr

EDITORIAL

Τα κανόνια 
του πολέμου 

και οι χαρταετοί! 

Διεθνές 
ενδιαφέρον για την

υπόθεση της Πάτρας 

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Γράφουν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
Φιλοσοφική ανάλυση
του πολέμου

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 11

Τα 11 τιπ της πολιτικής 
επικοινωνίας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧEΔΙΟ 
ΑΠΟΚEΝΤΡΩΣΗΣ
ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΑ 

ΣΤΡΟΦH ΣΤΑ
ΦΤΗΝA ΠΡΟΪOΝΤΑ

έρευνα για τον θάνατο της σπιτονοικοκυράς 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΕΛΚΑ 

ΣΕΛ. 17

ΣΕΛ. 23
ΣΕΛ. 14-16

ΣΥΝEΔΡΙΑ: Ο ΛOΓΟΣ
ΣΤΗ... ΒAΣΗ 

ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ 

ΣΕΛ. 6

«Κάγκελα» για Ρούλα,

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚH ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ
Η «ΓΑΛAΖΙΑ» ΤΕΤΡAΔΑ

ΚΕΝΤΡΙ

ΣΕΛ. 7-9

«ΠΟΛΕΜΙΚΟI ΣΧΕΔΙΑΣΜΟI» ΣΤΟ ΜΑΞIΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠAΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜIΑ

ΠΑ-
Ε Ι Σ Β Ο Λ Η  Σ Τ Η Ν  Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Α  

• Εκπαίδευση στα όπλα για απλούς πολίτες 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΒΙΒ

Μπούκα: Παγκόσμια 
φρίκη με 340 πτώματα 

Σ Ο Κ  Σ Τ Ο  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο

Ο ιατροδικαστής Γρ. Λέων στην «Political»: 
«Ασφυκτικός ο θάνατος  Ίριδας και Μαλένας»

• Πότε πιάνουν... δουλειά τα τρυπάνια σε Ιόνιο και Κρήτη • Το μεγαλύτερο 
φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη και η έξτρα πλωτή δεξαμενή στη Ρεβυθούσα 

ΣΕΛ. 11-13

ΣΕΛ. 3-4

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΜΠΟΥΜ
απάντηση στον Πούτιν 



«G
reek Medea». Με αυτό τον τίτλο προβάλλουν
πολλά διεθνή Μέσα την υπόθεση που έχει
σοκάρει το πανελλήνιο με πρωταγωνίστρια

τη Ρούλα Πισπιρίγκου αλλά και τα τρία αγγελούδια. Μια
υπόθεση ασύλληπτη για τον κοινό νου που «ταξίδεψε»
πέρα από την Ελλάδα για να συγκλονίσει και άλλες κοι-
νωνίες που δεν είναι ασυνήθιστες στις τεκνοκτονίες.
Από το Associated Press μέχρι την «Diario Libre», κο-
ρυφαία εφημερίδα της Δομινικανής Δημοκρατίας,
υπάρχουν δημοσιεύματα και ανταποκρίσεις από την
Πάτρα, λεπτομέρειες για την ειδεχθή πράξη αλλά και
παραλληλισμοί με αντίστοιχα εγκλήματα του παρελθόν-
τος. «Μια 33χρονη γυναίκα από τη Νότια Ελλάδα κατη-
γορείται για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της, ενώ
εξετάζονται και οι θάνατοι των δύο άλλων παιδιών της
σε διάστημα τριών ετών», προλογίζει το Associated,

ενώ ο βρετανικός «Independent» περιγράφει τη μετα-
φορά της Πισπιρίγκου στη ΓΑΔΑ: «Περιτριγυρισμένη
από δυνάμεις καταστολής και με χειροπέδες στα χέρια
εμφανίστηκε σε δικαστήριο της Αθήνας, φορούσε κου-
κούλα και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ οι Αρχές κρατούσαν
σε απόσταση ένα πλήθος περίεργων και δημοσιογρά-
φων».
Την υπόθεση σχολιάζει και η «Washington Post», γρά-
φοντας ότι «η ύποπτη συνελήφθη μια μέρα αφότου
εκλήθη για ανάκριση, αφού τα αποτελέσματα των ιστο-
λογικών εξετάσεων έδειξαν παρουσία ουσίας που δεν
είχε χορηγηθεί από τους γιατρούς του κοριτσιού». Την
είδηση συμπεριέλαβαν και η ιστοσελίδα Taiwan News,
το πρακτορείο Reuters, οι «Seattle Times» κ.ά. Η ισπα-
νόφωνη «El Nuevo Herald» έχει εκτενές ρεπορτάζ και η
«Daily Mail» επικεντρώνεται στην επανεξέταση των

δειγμάτων ιστού των τριών κοριτσιών, ενώ το πρακτο-
ρείο Αnadolu εστιάζει στο κύμα οργής που έχει προκα-
λέσει η υπόθεση στην ελληνική κοινωνία.
Είναι γνωστό ότι «το έγκλημα πουλάει» διεθνώς σε όλες
τις ηλικίες, τις τάξεις, σε γυναίκες και άνδρες διαχρονι-
κά. Και όσο πιο «περίεργο», απεχθές και πέρα από τη
λογική και το «κανονικό» είναι αυτό, τόσο περισσότερο
κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και αυτό εξηγεί και τις μεγά-
λες τηλεοπτικές παραγωγές και τα documentaries που
αποτελούν «σίγουρα χαρτιά» για τις εταιρείες. Ωστόσο,
υπάρχει και μια άλλη οπτική που έχει τη σημασία της.
Ότι με όλες τις προσλαμβάνουσες που έχει ο σύγχρονος
άνθρωπος και με τον «μιθριδατισμό» που υποβάλλεται
απέναντι στο κακό, ακόμη σοκάρεται, οργίζεται και αν-
τιδρά με συναίσθημα σε οτιδήποτε περνά τα όρια, ακό-
μη και σε «άγριες εποχές».
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Ο
ι σοβαρές οικονομικές επιπτώ-
σεις που έχει επιφέρει ο πόλε-
μος στην Ουκρανία σε ολόκληρη
την Ευρώπη επισπεύδουν τους

σχεδιασμούς του Μαξίμου για την απεξάρτη-
ση της χώρας μας από το ρωσικό φυσικό αέ-
ριο. Ο πρωθυπουργός μέσα στην εβδομάδα
προχωρά σε μια σειρά από κινήσεις που δεί-
χνουν την άμεση στροφή της χώρας προς τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να μετα-
τρέψει την ενεργειακή κρίση που επικρατεί
σε ευκαιρία, δημιουργώντας ένα επενδυτι-
κό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσει
να εκμεταλλευτεί προς όφελος της χώρας
τούς ανεξάντλητους πόρους που παρέχει η
ηλιακή και αιολική ενέργεια. 

Μηδενικοί ρύποι
Αύριο, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός θα επι-

σκεφθεί την Κοζάνη, μια περιοχή που είχε
συνδεθεί με την εξόρυξη του λιγνίτη, προ-
κειμένου να εγκαινιάσει τη λειτουργία φω-
τοβολταϊκού πάρκου το οποίο κατατάσσεται
μεταξύ των μεγαλύτερων της Ευρώπης. Το
έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 18 φω-
τοβολταϊκών εγκαταστάσεων που αναπτύχ-
θηκαν σε μια έκταση 4.400 στρεμμάτων. 

Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια
350 GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει
την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών
εκπομπών για τουλάχιστον 75.000 νοικο-
κυριά. «Η έννοια της πράσινης μετάβασης
γίνεται πιο σημαντική όχι μόνο σε ό,τι αφο-
ρά το κλίμα, αλλά και από γεωπολιτικής
άποψης. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενερ-
γειακή ανεξαρτησία», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για
την αναπτυξιακή πρωτοβουλία «Growing
Together».

Ιόνιο και Κρήτη 
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με πιθα-

νότερη ημέρα την Παρασκευή, ο πρωθυ-
πουργός θα ανακοινώσει τα χρονοδια-
γράμματα για την εκκίνηση των ερευνητι-
κών εργασιών στις δύο περιοχές που βρί-
σκονται νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης
και εκτείνονται σε μια έκταση 40.000 τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων και έχει παραχω-
ρηθεί στην κοινοπραξία Τotal - ExxonΜo-
bil, όπως επίσης και για το οικόπεδο βορει-
οδυτικά του Ιονίου το οποίο εκτείνεται σε
6.671 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τις έρευ-
νες έχουν αναλάβει τα ΕΛΠΕ. 

Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενεργει-

ακή αυτονομία της χώρας, που θα εξαρτη-
θεί από τα αποτελέσματα των ερευνών,
προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμέ-
νη εικόνα για τη δυναμική των κοιτασμά-
των. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν
οι ενθαρρυντικές πληροφορίες που υπάρ-
χουν, τότε η χώρα μας θα έχει κάνει ένα
πρώτο σημαντικό βήμα για την ενεργειακή
της αυτονομία, αλλά και για την ενίσχυση
της οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί πως
τα στοιχεία του 2019 μόνο για τα οικόπεδα
στην Κρήτη δείχνουν πως υπάρχουν 280
δισ. κ.μ. φυσικού αερίου, τα οποία εάν επι-
βεβαιωθούν θα μπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες της χώρας μας για περίπου πενήν-
τα χρόνια. 

Αιολικές υποδομές
Μέσα στον επόμενο μήνα, όπως ανακοί-

νωσε ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα
έχει έτοιμο το νέο νομικό μας πλαίσιο για
την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης κάλεσε τους επενδυτές
να δουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται

στη χώρα μας στον τομέα των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας. «Δεν μπορούμε, για
παράδειγμα, να φανταστούμε ένα σύμ-
πλεγμα υπεράκτιων αιολικών υποδομών
στην Ελλάδα αντί σε κάποια άλλη χώρα;
Όλες αυτές τις ιδέες πιστεύω αξίζει να επι-
διώξουμε να τις υλοποιήσουμε», είπε ο
πρωθυπουργός και πρόσθεσε, «θέλουμε
να ενισχύσουμε περισσότερο την προστι-
θέμενη αξία στην αλυσίδα των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας». 

Πλωτή δεξαμενή 
Παράλληλα στο Μαξίμου εξετάζονται

άμεσες εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου
να αυξήσουν τις ποσότητες υγροποιημέ-
νου αερίου, έτσι ώστε να πέσει κάτω από
30% η προμήθεια από το φυσικό αέριο.
Ωστόσο το γεγονός πως δεν υπάρχουν
αποθηκευτικοί χώροι ικανοί για να τροφο-
δοτείται η χώρα μας για μεγάλο χρονικό
διάστημα με LNG οδηγεί τον ΔΕΣΦΑ στην
τοποθέτηση μιας πλωτής δεξαμενής στον
σταθμό της Ρεβυθούσας. Με αυτή την κί-

νηση θα λυθεί σε σημαντικό βαθμό το ζή-
τημα της ποσότητας υγροποιημένου αερί-
ου καθώς θα διπλασιάσει την αποθηκευτι-
κή δυνατότητα της χώρας. 

Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα υποδο-
χής περισσότερων πλοίων σε μια περίοδο
που η διεθνής ζήτηση είναι ιδιαιτέρως αυ-
ξημένη. Το προειδοποιητικό δίωρο κλείσι-
μο του φυσικού αερίου από τη Μόσχα θο-
ρύβησε ολόκληρη την Ευρώπη που ετοιμά-
ζεται για όλα τα ενδεχόμενα απέναντι στην
πιθανότητα ο Βλαντίμιρ Πούτιν να θελήσει
να κλείσει την κάνουλα της παροχής ενέρ-
γειας. 

Την Τετάρτη ο πρωθυπουργός
εγκαινιάζει στην Κοζάνη 
μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο 
- Νέος αποθηκευτικός χώρος
στη Ρεβυθούσα - Έρευνες 
για κοιτάσματα από τα ΕΛΠΕ

«Πολεμικοί σχεδιασμοί» 
για ενεργειακή επάρκεια

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Μετά τα χθεσινά ρεκόρ, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
αποκλιμακώνονται σήμερα τόσο στην ελληνική αγορά
χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε ορισμένες
ευρωπαϊκές αγορές, παραμένοντας, ωστόσο, σε υψηλά
επίπεδα. 

Ειδικότερα, η τιμή χονδρικής στην Ελλάδα για σήμερα
αποκλιμακώθηκε στα 278€/MWh, μειωμένη κατά 16,85%
σε σχέση με την τιμή των 334,4€/MWh που έκλεισε τη
Δευτέρα. 

Το ενεργειακό μείγμα της χώρας διαμορφώθηκε με τη

συμμετοχή του φυσικού αερίου στο 34% και ακολουθούν
οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με 29%, οι εισαγωγές με
21% και οι λιγνιτικές μονάδες με 5,83%. Σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο καταγράφονται αυξομειώσεις στις τιμές χονδρικής
ρεύματος, με το Βέλγιο στα 184€/MWh από 225€/MWh, τη
Γερμανία στα 183 από 75€/MWh, τη Γαλλία στα 308 από
551€/MWh και την Ολλανδία στα 239 από 212€/MWh. 

Ανάλογη της Ελλάδας εικόνα ως προς την αποκλιμάκω-
ση παρουσιάζει η γειτονική Ιταλία, με την τιμή χονδρικής
ρεύματος να διαμορφώνεται στα 296,74€/MWh από

348,91. Η Βουλγαρία βρίσκεται σε σημαντικά χαμηλότερα
επίπεδα σε σχέση με τη χώρα μας, με τη σημερινή τιμή να
κλείνει στα 208,48€/MWh από 228,6. 

Τέλος, η τιμή φυσικού αερίου για το συμβόλαιο μελλον-
τικής εκπλήρωσης παραδόσεως Μαΐου στο ολλανδικό hub
TFF κυμαίνεται στα 109 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δείχνον-
τας προς ώρας «αντοχή» στις εξελίξεις με την προμήθεια
ρωσικού φυσικού αερίου. Η τιμή του πετρελαίου brent αυ-
ξάνεται ελαφρά στα 107,1 δολάρια/βαρέλι και το αντίστοι-
χο αμερικανικό αργό WTI στα 102,4 δολάρια/βαρέλι.

Του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
ε μεγαλύτερη ταχύτητα και
αποφασιστικότητα από την
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και
τον ΔΕΣΦΑ φέρεται να προ-

χωρά το σχέδιο για πρόσθετη πλωτή δε-
ξαμενή αποθήκευσης LNG (FSU) στη Ρε-
βυθούσα, προκειμένου η χώρα να είναι
θωρακισμένη ενεργειακά για τον ερχόμε-
νο χειμώνα. Η πρόθεση του Διαχειριστή
είναι να λειτουργεί τον Δεκέμβριο ή το αρ-
γότερο τον Ιανουάριο του 2023, με δεδο-
μένο ότι πλέον ο «αντίπαλος» στο όλο εγ-
χείρημα είναι ο χρόνος και όχι η τεχνική
λεπτομέρεια, όπως αναφέρουν πηγές με
γνώση του θέματος. 

Οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και
ειδικότερα ο αντίκτυπος στα ενεργειακά
με την πρόσφατη απόφαση του προέδρου
της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να εξοφλεί-
ται το ρωσικό φυσικό αέριο σε ρούβλια,
θέτει επιτακτικά σε εφαρμογή μέτρα πρό-
ληψης και ασφάλειας του εφοδιασμού σε
ολόκληρη την Ευρώπη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό «Plan
B» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναβάθ-
μιση της Ρεβυθούσας, ώστε να αυξηθεί η
δυνατότητα υποδοχής φορτίων LNG, κα-
θώς, όπως είναι φυσικό, στην περίπτωση
που διακοπεί η προμήθεια ρωσικού αερί-

ου, θα πρέπει να αυξηθούν κατά πολύ οι
εισαγωγές υγροποιημένου καυσίμου,
ώστε να το αντικαταστήσουν. 

Η χωρητικότητα 
Την Παρασκευή ο ΔΕΣΦΑ παρέδωσε τη

μελέτη κόστους-οφέλους για την υποδο-
μή, την οποία ο Διαχειριστής θα παρου-
σιάσει στην πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η χωρητικό-
τητα της νέας δεξαμενής θα πρέπει να εί-
ναι της τάξης των 130.000 με 140.000 κυ-
βικών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζει πλή-
ρως τη διατήρηση ικανών αποθεμάτων
LNG και να συνεχίζεται με τρόπο αδιάλει-
πτο ο εφοδιασμός της ελληνικής αγοράς.
Σημειώνεται ότι οι τρεις υφιστάμενες επί-
γειες δεξαμενές στο Terminal LNG του
ΔΕΣΦΑ έχουν χωρητικότητα 225.000 κυ-
βικά μέτρα. Το FSU θα είναι σε μόνιμη βά-
ση και δεν θα αξιοποιηθεί μόνο για τις αυ-
ξημένες ενεργειακές ανάγκες του επόμε-
νου χειμώνα, αλλά, όπως προαναφέρθη-
κε, και για την κάλυψη της μεγαλύτερης
ζήτησης αερίου κατά τα επόμενα χρόνια
της ενεργειακής μετάβασης.

Οι νέες δυνατότητες 
Η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού

LNG του ΔΕΣΦΑ ανοίγει επίσης νέες δυ-

νατότητες εναλλακτικού εφοδιασμού των
βαλκανικών χωρών. Αξίζει να τονιστεί
πως και μόνο με τις τρεις υπάρχουσες δε-
ξαμενές, σε περίπτωση διαταραχής στον
εφοδιασμό των Βαλκανίων με ρωσικό αέ-
ριο, η Ρεβυθούσα έχει τη δυνατότητα να
καλύψει και βασικές ενεργειακές ανάγ-
κες της Βουλγαρίας. Ήδη υπάρχουν φορ-
τία που έρχονται στη Ρεβυθούσα και κατά
ένα μέρος ή κατά το σύνολο διοχετεύονται
στην αγορά της Βουλγαρίας.

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

Ο τερματικός σταθμός αξιοποιεί έως
σήμερα στο έπακρο τις δυνατότητες
αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού
αερίου για λίγες ημέρες και επαναεριο-
ποίησής του, ώστε οι ποσότητες να διο-
χετεύονται στο εθνικό σύστημα (αγωγός
υψηλής πίεσης της χώρας). Σε περιό-
δους κρίσης, μάλιστα, η Ρεβυθούσα
αποδείχτηκε πολύτιμη σε ό,τι αφορά την
ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδο-
σίας.

Εν μέσω των παραπάνω εξελίξεων, η

επίσκεψη της Επιτρόπου Ενέργειας
Κάντρι Σίμσον αυτή την Πέμπτη 7 Απρι-
λίου στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθού-
σας, όπου θα ξεναγηθεί από τον υπουρ-
γό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα, έχει τη δική της
συμβολική σημασία. 

Ζητούμενο για το σύνολο της Ευρώ-
πης παραμένει ποιο μπορεί να είναι το
βέλτιστο σενάριο για την αντιστάθμιση
των κινδύνων σε ό,τι αφορά ένα ενδεχό-
μενο διακοπής της ροής του ρωσικού
φυσικού αερίου, με την Κομισιόν να έχει
ήδη εξαγγείλει μια σειρά μέτρων, απέ-
χοντας, ωστόσο, ακόμη από μια κοινή
ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στις ση-
μαντικότερες ενεργειακές προκλήσεις
των τελευταίων ετών για τη Γηραιά
Ήπειρο. 

Το υπουργείο Ενέργειας και 
ο ΔΕΣΦΑ το σχέδιο για την
«αποθήκη» LNG, με σκοπό 
να είναι έτοιμη στο τέλος 
του χρόνου - Την Πέμπτη 
η επίσκεψη της Επιτρόπου
Ενέργειας στις εγκαταστάσεις

Μετά τα «ρεκόρ» η αποκλιμάκωση της τιμής χονδρικής ρεύματος στην Ελλάδα

Του Μιχάλη Μαστοράκη ου, θα πρέπει να αυξηθούν κατά πολύ οι νατότητες εναλλακτικού εφοδιασμού των επίσκεψη της Επιτρόπου Εν

«Γκαζώνουν» για την πλωτή
δεξαμενή στη Ρεβυθούσα



Σ
τις περιγραφόμενες δαπάνες του
συμπληρωματικού προϋπολογισμού,
που κατατίθεται σύμφωνα με πληρο-
φορίες και εκτός απρόοπτου έως τα

τέλη της εβδομάδας, παραπέμπουν ανώτεροι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι, όταν ερωτώνται
για την πιθανότητα… προσθήκης στα μέτρα
στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο
φόντο της διογκούμενης ακρίβειας. 

Παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε στις πρώ-
τες ημέρες εφαρμογής των μέτρων, που ανα-
κοινώθηκαν στα τέλη Μαρτίου, η αβέβαιη έκ-
βαση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,
άρα η απουσία πολιτικής και οικονομικής
ορατότητας για το εγγύς μέλλον, υποχρεώνει
το Μέγαρο Μαξίμου σε επιφυλακή για την πι-
θανότητα επιπρόσθετων παρεμβάσεων, κα-
θώς το περιβάλλον οικονομικής στενότητας
αντανακλά ήδη στη μικρή, πλην όμως ευδιά-
κριτη κάμψη των ποσοστών του κυβερνώντος
κόμματος στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην
κυβέρνηση αναμένουν και το… σινιάλο που
θα εκπεμφθεί από τις… δίδυμες συνεδριά-
σεις Eurogroup και Εcofin, χθες και σήμερα,
προκειμένου να υπάρχει καθαρότερη εικόνα
για το διαθέσιμο περιθώριο. Πάντως, το άνω-
θεν περιγραφόμενο κλίμα επιβεβαίωσε χθες
στο briefing των πολιτικών συντακτών ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου,
τονίζοντας ότι «εξακολουθούμε να έχουμε
εφεδρείες και θα είμαστε στο πλευρό της κοι-
νωνίας, κυρίως των πιο ευάλωτων, όσο χρει-
αστεί, εξαντλώντας κάθε εργαλείο και κάθε
διαθέσιμο ευρώ, για όσο διαρκεί αυτή η κρί-
ση». Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τυχόν νέες
παρεμβάσεις δεν θα διαταράσσουν την ούτως
ή άλλως εύθραυστη δημοσιονομική ισορρο-
πία, καθώς, όπως έχει επανειλημμένως δια-
μηνύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «δεν θα τι-
νάξει την μπάνκα στον αέρα».

«Μαξιλάρι» 2 δισ.
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, το «μα-

ξιλάρι», ύψους 2 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει εκ
των πραγμάτων το δημοσιονομικό περιθώριο
για επιπρόσθετες παρεμβάσεις στο εγγύς
μέλλον, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί. Αυτές,
όπως τονίζουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη,
θα αφορούν κατά μείζονα λόγο τους λογαρια-
σμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς εκεί
εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης
των πιο ευάλωτων. Βάσει του ίδιου σκεπτικού,
θεωρείται πολύ πιθανή η επέκταση της επιδό-
τησης και για τον μήνα Μάιο -αφορά προ-
ηγούμενες υψηλές κατά κανόνα καταναλώ-
σεις- ενώ στο τραπέζι των κλειστών συσκέ-

ψεων ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το
οικονομικό επιτελείο φέρεται να έχει πέσει
ακόμη και η ιδέα της ολικής επιδότησης λογα-
ριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος για συγκε-
κριμένες κατηγορίες νοικοκυριών, κάτι βε-
βαίως που εφόσον επαληθευθεί θα ισχύσει
επί τη βάσει εισοδηματικών και όχι μόνο κρι-
τηρίων. Προς ώρας, πάντως, δεν φαίνεται να
έχει ριφθεί ο κύβος για τη μείωση ΦΠΑ σε βα-
σικά τρόφιμα. Κυβερνητικές πηγές επιβεβαι-
ώνουν πως μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να
βρίσκεται στο ραντάρ του Μεγάρου Μαξίμου,
ωστόσο, δεν ενεργοποιείται προς ώρας, κα-
θώς χαρακτηρίζεται ως ύστατο μέτρο. Όπως
το θέτει, εξάλλου, κυβερνητικός παράγων,
που έχει γνώση των εν εξελίξει διεργασιών,
«θα συνεχίσουμε τη στήριξη, όπως μπορούμε
και στο μέτρο που μπορούμε, για όσο διαρκεί
η κρίση σε αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη».

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Μαξίμου: «Εξακολουθούμε 
να έχουμε εφεδρείες και 
θα είμαστε στο πλευρό 
της κοινωνίας, όσο χρειαστεί,
εξαντλώντας κάθε εργαλείο
και κάθε διαθέσιμο ευρώ»
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Ετοιμότητα για 
νέες «ενέσεις» 
στήριξης
των ευάλωτων

Την κυβερνητική πρόθεση να αυξηθούν οι καλλιέργειες
των δημητριακών στη χώρα επανέλαβε ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντάς μιλώντας σε ημερίδα στην
Ορεστιάδα. «Πρόθεση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη είναι να δώσει τη δυνατότητα αύξησης των καλλιερ-
γειών σε δημητριακά», σημειώνοντας ότι ήδη έχει υποβλη-
θεί αίτημα για να ενταχθεί στις συνδεδεμένες ενισχύσεις το

μαλακό σιτάρι, ενώ αποστέλλεται αίτη-
μα και για το καλαμπόκι. Επεσή-

μανε τα μέτρα ύψους 200 εκατ.
ευρώ για τη στήριξη των αγρο-
τών που έχει λάβει η κυβέρνη-
ση, καθώς και την απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για

ενεργοποίηση του Ταμείου Κρί-
σης, από το οποίο αναλογούν στη

χώρα μας ακόμα 26 εκατ. ευρώ. Οι βασι-
κές καλλιέργειες του Έβρου είναι το μαλακό σιτάρι, το κα-
λαμπόκι και ο ηλίανθος, καθώς στην περιοχή της Ορεστιά-
δας κάθε χρόνο καλλιεργούνται περίπου 150.000 στρέμματα
ηλίανθου που αντιστοιχούν στο 20% της ελληνικής παραγω-
γής. Βασικό αίτημα των αγροτών στον ΥπΑΑΤ ήταν η αύξηση
των καλλιεργειών τους σε αυτά τα προϊόντα και να βρεθεί
τρόπος από την ΕΕ να αξιοποιηθούν οι εκτάσεις τους όταν
βρίσκονται σε αγρανάπαυση. 

Γεωργαντάς: «Στόχος 
η αύξηση σε καλαμπόκι 
και  μαλακό σιτάρι»
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Σαββατοκύριακο με άρωμα συνεδρίου ήταν το πε-
ρασμένο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού ολοκληρώθηκαν οι
ψηφοφορίες για την ανάδειξη των συνέδρων που θα
συμμετέχουν στο 3ο Συνέδριο του κόμματος από 14
έως και 17 Απριλίου. 

Ο αριθμός των συνέδρων, οι οποίοι θα έχουν και δι-
καίωμα εκλογής προέδρου στις τελικές συνεδριακές
διαδικασίες, φτάνει τους 5.000 και, σύμφωνα με τις
μέχρι τώρα πληροφορίες, κερδισμένοι είναι οι προ-
εδρικοί.

Μπορεί στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης να υπάρχουν προστριβές, αλλά η εκλο-
γή αντιπροσώπων για το Συνέδριο, με τις δύο μεγάλες
τάσεις (Προεδρικοί και Ομπρέλα) να δίνουν τη μάχη της
δικής τους γραμμής, κύλησε ομαλά και χωρίς παρα-
σπονδίες. Στις περισσότερες οργανώσεις μελών της
επικράτειας ο μεγαλύτερος αριθμός των συνέδρων που

εκλέχτηκαν προέρχονται από την τάση των προεδρικών
(Κίνηση Μελών και ΡΕΝΕ, ΔΗΜΑΡ, πασοκογενείς, Γέ-
φυρα), με την Ομπρέλα να μετρά σημαντικές απώλειες
στα παραδοσιακά της κάστρα. Όπως τονίζεται, στην Ομ-
πρέλα αποδέχτηκαν την ήττα τους πριν από τις εκλογι-
κές διαδικασίες, με την κίνηση αυτή να εκλαμβάνεται

ως μια μικρή υποχώρηση, τουλάχιστον προς το παρόν. Ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας ψήφισε
στους Αμπελοκήπους, δηλώνοντας ότι το συνέδριο
αποτελεί τομή, καθώς θα θέσει τις βάσεις ώστε να γίνει
ένα νέο ξεκίνημα με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή.
Παράλληλα, μίλησε για έναν ΣΥΡΙΖΑ πιο μαζικό, ανανε-
ωμένο, ελκυστικό, ισχυρό και ικανό να εμπνεύσει την
κοινωνία ώστε να προκαλέσει τη μεγάλη ανατροπή. Από
τη δήλωσή του δεν έλειψε για ακόμη μια φορά το άνοιγ-
μα στο Κέντρο, κάνοντας λόγο για πολιτική αλλαγή.

Μπορεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να
υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής δεν τίθεται ζήτημα πρό-
ωρων εκλογών, ωστόσο μια πληροφορία που δόθηκε
από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης μιλά για κάλπες
τον Ιούνιο. Το Εθνικό Τυπογραφείο μάλιστα έλαβε εντο-
λή να μείνει ανοιχτό όλες τις Κυριακές του Απριλίου.

Ν. Καμ. 

ΣΥΡΙΖΑ: Κερδισμένοι οι προεδρικοί στις εκλογές για ανάδειξη συνέδρων

«Μ
ε έναν σμπάρο δυο
τρυγόνια» αναφέρει
η λαϊκή σοφία και ο
Νίκος Ανδρουλάκης

επιδιώκει σε έναν μήνα από τώρα να πε-
τύχει double score. Δηλαδή, να εξα-
σφαλίσει τις προϋποθέσεις για μαζική
προσέλευση στις 8 Μαΐου στις εσωκομ-
ματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων
και μελών δημοτικών και νομαρχιακών
οργανώσεων αλλά και στην επιστροφή
στα «ιερά και όσια» του Κινήματος μέσω
ενός εσωκομματικού δημοψηφίσματος
για την ονομασία του κόμματος. Όπως
είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια
των πρόσφατων περιοδειών του σε
Αχαΐα και Θεσσαλονίκη, «το όνομα της
παράταξης στις επόμενες βουλευτικές
εκλογές θα το υπογράψουν με την ψήφο
τους οι χιλιάδες που θα συμμετάσχουν
στις εκλογές της 8ης Μαΐου. […] Απο-
φασίζουμε για το σύμβολό μας και το
όνομά μας. Γιατί το όνομά μας είναι η
ψυχή μας, είναι η ιστορία μας και αυτή
την ιστορία θα τη διαφυλάξουμε ως κό-
ρη οφθαλμού».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η
απόφασή του για αυτό το κομματικό δη-
μοψήφισμα είναι μια δέσμευσή του από
τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές,
ενώ προσέθεσε πως για όλες τις μεγά-
λες αποφάσεις θα προηγούνται αντί-
στοιχες διαδικασίες με το στήσιμο κάλ-
πης και το κάλεσμα συμμετοχής προς τα
μέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τε-
θούν δύο επιλογές για την αλλαγή του
ονόματος του κόμματος:
• Επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ με το όνομα
«ΠΑΣΟΚ - Δημοκρατική Παράταξη».
• Παραμονή στο ΚΙΝΑΛ.

Είναι σαφές ότι η επιθυμία της ηγεσίας
αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας
των μελών του Κινήματος είναι υπέρ της
επιστροφής στην ονομασία ΠΑΣΟΚ. Άλ-
λωστε, από τις πρώτες μέρες που ανέλα-
βε το πηδάλιο του κόμματος ο κ. Αν-

δρουλάκης είχε δείξει τις προθέσεις του
«υπογράφοντας» ως «πρόεδρος ΠΑΣΟΚ
- Κίνημα Αλλαγής». 

Κατάρτιση ψηφοδελτίων 
Την ίδια στιγμή, με αμείωτη ένταση

προχωρά η επιτροπή για την κατάρτιση
των ψηφοδελτίων με επικεφαλής τον
Βαγγέλη Αργύρη. Τα μηνύματα είναι αι-
σιόδοξα και, όπως λένε, υπάρχει μεγάλη
προθυμία για συμμετοχή. Η πλατφόρμα
υποψηφιοτήτων θα είναι ανοιχτή έως τις
8 Μαΐου και με βάση αυτές θα διαμορ-
φωθεί το μητρώο υποψηφιοτήτων προ-
κειμένου να ακολουθήσει η συζήτηση
στις νομαρχιακές επιτροπές που θα
εκλεγούν. Η εισήγηση της Επιτροπής
Ψηφοδελτίων αναμένεται να σταλεί στην
ηγεσία του κόμματος εντός του Ιουνίου.
Στο πλαίσιο αυτό πάντως ο έμπειρος
Βαγγέλης Αργύρης, σε μια προσπάθεια
να βάλει φρένο σε συμπεριφορές που
ενδεχομένως μπορεί να εκθέσουν το
κόμμα, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς
όλες τις κατευθύνσεις, υπογραμμίζον-
τας πως «δεν υπάρχει καμία έγκριση
υποψηφιότητας ή απόδοση χρίσματος

σε κανέναν. Σκοπός είναι η διαμόρφωση
ισχυρών ψηφοδελτίων ανά την επικρά-
τεια με γνώμονα το ήθος, την πολιτική
επάρκεια και την κοινωνική αποδοχή».

Στο μεταξύ, σε υψηλούς τόνους συνε-
χίζεται η συζήτηση που έχει ανοίξει γύ-
ρω από τις μετεκλογικές συνεργασίες,
με τον κ. Ανδρουλάκη να προσπαθεί με
διάφορα ρητορικά σχήματα να αμβλύνει
τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί.
Ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει σε
όλους τους τόνους ότι: 

• Δεν πρόκειται να δώσει «σωσίβιο» στη

ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. 

• Το κόμμα του δεν θα είναι ρυθμιστής

αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων.

• Ζητείται ισχυρή εντολή για να επιβά-

λουμε τις ιδέες και το πολιτικό πρόγραμ-

μα της Σοσιαλδημοκρατίας. 

Επιστροφή 
στο... ΠΑΣΟΚ 
για το ΚΙΝΑΛ

η-
νο-
ου
κει

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Εσωκομματικό δημοψήφισμα
για το όνομα και τα σύμβολα
του κόμματος επιδιώκει 
ο Ανδρουλάκης 
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Ποιος «γαλάζιος»

κομμένος από τα

ψηφοδέλτια του

2019 έχει αρχίσει

και ποστάρει συνε-

χώς αναρτήσεις του

υπουργού Εξωτερι-

κών Νίκου Δένδια; 

KOYIZ 

Το βάρος στη Δυτική Θεσσαλονίκη 

Η πριγκίπισσα και η Ζωή... 
Στενή και συχνή είναι η συνεργασία της υφυπουργού Υγείας, αρμό-

διας για την Ψυχική Υγείας, Ζωής Ράπτη με την πριγκίπισσα Τατιάνα, τη
σύζυγο του Νικόλαου Γλύξμπουργκ. Πού συνεργάζονται; Η πριγκίπισσα
είναι πρέσβειρα της πλατφόρμας ψυχικής υγείας Breath και συζητάει
με τη Ζωή Ράπτη συχνά για κοινές δράσεις υπουργείου -
πλατφόρμας. Πάντως, όπως μαθαίνω, το προηγούμενο
διάστημα η κυρία Ράπτη απαίτησε (και το κατάφερε)
από τον Θόδωρο Σκυλακάκη να λάβει κονδύλια 50
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης για την ανάπτυξη
πάνω από 70 νέων δομών ψυχικής υγείας για διάφορες
ασθένειες... Αθόρυβη και... τσαμπουκάς! 

Άγιο είχαμε πραγματικά... 
Ειρωνική ήταν αντίδραση της ΝΔ σε άλλη μια γραφική στιγμή του

πρώην συγκυβερνήτη του Αλέξη Τσίπρα Πάνου Καμμένου, ο οποί-
ος ανάρτησε φωτογραφία φορώντας ένα καπέλο με τη σημαία της
Σοβιετικής Ένωσης. Ναι λοιπόν, σημαία της Σοβιετικής Ένωσης ο

κατά τ’ άλλα καραδεξιός πολιτικός που πουλού-
σε πατριωτισμό. Και μοιραία σε όλους πάει το

μυαλό στο πώς θα είχε χειριστεί ο Καμμένος
τη δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα με τις
απανωτές κρίσεις, την πανδημία, την ακρί-

βεια, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο
στην Ουκρανία. Αφήστε το, άγιο είχαμε... 

Τα έχει πάρει ο Μπέζας 
με Μενδώνη - Καχριμάνη

Με την υπουργό Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη και τον περι-
φερειάρχη Ηπείρου Αλέ-
ξανδρο Καχριμάνη τα έχει ο
Αντώνης Μπέζας, ο οποίος
θεωρεί ότι το σχέδιο δράσεων
για την ανάδειξη της ιστορικής και πο-
λιτιστικής αξίας του Σουλίου είναι ελλιπές και
όχι αυτό που είχε συμφωνηθεί. Στα αρχικά
σχέδια είχαν περιληφθεί και δράσεις για υπο-
δομές και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
που τώρα δεν υπάρχουν, ενώ όλα κινούνται
αργά. Δεν ξέρουμε αν αυτή η αντίδραση έχει
να κάνει με την ΕΤΑΔ, αλλά οι παρεμβάσεις
του θα συνεχιστούν. 

Απεταξάμην 
τον Βελόπουλο

Μου λένε ανώτερες
πηγές ότι το επόμε-
νο διάστημα ο πρω-
θυπουργός θα προ-
βεί -ίσως και επ’
αφορμή της ομιλίας
Ζελένσκι στη Βουλή και των αντιδρά-
σεων από μερικούς πολιτικούς αρχη-
γούς- σε κίνηση που θα ξεκόβει κάθε
σενάριο συνεργασίας με το κόμμα
του Κυριάκου Βελόπουλου. Επιτέ-
λους, θα έλεγα εγώ. 

Α
θόρυβα αλλά εντατικά εργά-
ζονται στη Νέα Δημοκρατία
ώστε να μην υπάρχουν σοβα-
ρές εκκρεμότητες στα «γα-

λάζια» ψηφοδέλτια, παρά μόνον εκεί-
νες που ούτως ή άλλως αποτελούν
προεδρική προνομία όταν ηχήσει ο
εκλογικός συναγερμός. Εξ ου και τα
βαριά χαρτιά του «γαλάζιου» κομματι-
κού μηχανισμού -από τον γραμματέα
Παύλο Μαρινάκη και τον εξ απορρήτων
συνεργάτη του πρωθυπουργού Θανάση
Νέζη έως τον γενικό διευθυντή του
κόμματος Γιάννη Μπρατάκο και τον
γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κοντα-
δάκη- μετέβησαν από την προηγούμε-
νη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη έχον-
τας στο πρόγραμμά τους συναντήσεις
με τοπικούς παράγοντες αλλά και εν-
διαφερομένους να επανδρώσουν τη λί-
στα των «γαλάζιων» υποψηφιοτήτων.
Όπως μου έλεγε έμπειρος περί τα κομ-

ματικά, το βάρος δίδεται στη Δυτική
Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει περιθώριο
για καλύτερη επίδοση από την αντί-
στοιχη του 2019. Η ίδια πηγή σημείωνε
με νόημα ότι το ζωηρό ενδιαφέρον για

τα ψηφοδέλτια του κόμματος εκπλήσ-
σει ευχάριστα την Πειραιώς, τονίζον-
τας παράλληλα ότι δεν υπάρχει διάθε-
ση αποκλεισμών με στόχο το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα.

Πάντως, δεν είναι ο μόνος δε-
ξιός πολιτικός που εμφανίζεται
με τη σημαία της Σοβιετικής
Ένωσης ο Πάνος Καμμένος. Το
παράδειγμά του είχε ακολουθή-

σει πριν από χρόνια και ο Κωνσταν-
τίνος Μπογδάνος, ο οποίος σε ένα
πάρτι είχε φορέσει μπλούζα της
Σοβιετικής Ένωσης και χόρευε
ανέμελος… Μη με τσιτώσετε, έχω
φωτογραφία-ντοκουμέντο... 

Ο πρωθυπουργός έχει

συχνή επικοινωνία με

τον υπουργό Προστασίας

του Πολίτη Τάκη Θεοδω-

ρικάκο γιατί ενδιαφέρε-

ται προσωπικά για το

αποτρόπαιο έγκλημα της

Πάτρας, ενώ με τη σειρά

του ο υπουργός τον ενη-

μερώνει για όλες τις τε-

λευταίες εξελίξεις για

την πορεία των αστυνο-

μικών ερευνών στην

υπόθεση.  

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ... Στα 249 τα ψηφιακά διαζύγια και
στις 1.108 οι ονοματοδοσίες
Σφαίρα πάνε οι αιτήσεις για το άυλο διαζύ-

γιο και οι δηλώσεις ονοματοδοσίας - κατα-
χώρισης βάπτισης παιδιών, όπως μου λένε οι
πηγές μου από το υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε
ότι όλη η ομάδα Πιερρακάκη έχει προσβλη-
θεί από τον κορονοϊό. Και τι με αυτό; Βρί-
σκονται όλοι στα σπίτια τους να δουλεύουν
από το λάπτοπ… Λοιπόν, τα νούμερα δεί-
χνουν ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες του «Πιερ»
έπιασαν τόπο. Από τις 3 Φεβρουαρίου έχουν
προχωρήσει ψηφιακά 249 διαζύγια, ενώ από
τις 29 Μαρτίου που ξεκίνησε η αντίστοιχη
υπηρεσία έχουν γίνει 1.108 ονοματοδοσίες

και 122 καταχωρίσεις βάφτισης. Έτσι όπως
πάει το πράγμα, θα χάσουν τη «δουλειά» τους
οι δικηγόροι και οι παπάδες... 



Το Νο3 του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ στην Αθήνα

Σήμερα αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα η
γνωστή μας από το παρελθόν Βικτόρια Νού-
λαντ. Η Αμερικανίδα διπλωμάτισσα είναι το
νούμερο 3 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και θα συ-
ναντηθεί τόσο με τον Νίκο Δένδια όσο και με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μεταβεί επίσης
στην Άγκυρα και στη Λευκωσία. Άλλωστε,
θεωρείται καλή γνώστρια της περιοχής -χω-
ρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι οι θέσεις της
ήταν πάντα αρεστές στους επικεφαλής της
ελληνικής διπλωματίας. Στο τραπέζι θα πέ-
σουν και θέματα που άπτονται της ενέργειας,
καθώς και οι παρασκηνιακές ζυμώσεις για τα
κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. 

Φανατικός
«Ολυμπιακάκιας» 
ο Γεραπετρίτης 

«Εκδηλώθηκε» ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης. Βρέθηκε στο Παπα-
στράτειο, όπου η ομάδα γυναικών του Ολυμ-
πιακού στο πόλο κατέκτησε το τρόπαιο της
LEN Euroleague. Μάλιστα, ο υπουργός Επι-
κρατείας φορούσε και το κασκόλ των «ερυ-
θρόλευκων». Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι
και γέννημα-θρέμμα Πειραιώτης.

Πρωθυπουργός 
και πάλι ο Όρμπαν

Ο φιλικά προσκείμενος στο Κρεμλίνο Βί-
κτορ Όρμπαν εξασφάλισε τέταρτη συνεχό-
μενη πρωθυπουργική θητεία, αφού αυτός
και το κόμμα του συγκέντρωσαν το 53% των
ψήφων στις εθνικές εκλογές της Ουγγα-
ρίας. Αντιδράσεις προκάλεσαν όσα δήλωσε
στη νικητήρια ομιλία του. «Ποτέ δεν είχαμε
τόσο πολλούς αντιπάλους», είπε, «γραφει-
οκράτες των Βρυξελλών… τα διεθνή μέσα
μαζικής ενημέρωσης και τον Ουκρανό πρό-
εδρο». Εκλογές πραγματοποιήθηκαν και
στη Σερβία, με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς να
λαμβάνει το 59,3% και να εκλέγεται έτσι από
τον πρώτο γύρο. Η προσέλευση στις κάλπες
ήταν αυξημένη, αφού ξεπέρασε το 60%, ενώ
στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρή-
σεις τα τελευταία επτά χρόνια η συμμετοχή
δεν είχε ξεπεράσει το 57%.

Τρεις κυρίες 
στο Ντουμπάι

Τ
ρεις γυναίκες υφυπουργοί, ήτοι η Σοφία
Βούλτεψη, η Σοφία Ζαχαράκη και η Ζωή
Ράπτη, ένας υπουργός, ο Άδωνις Γεωρ-

γιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Γιάν-
νης Τσακίρης εκπροσώπησαν τη χώρα μας
στην EXPO, αλλά και στο Παγκόσμιο Φόρουμ
Γυναικών στο Ντουμ-
πάι. Τι γύρευαν τό-
σα πολλά μέλη
της κυβέρνησης
στα Εμιράτα; Η
κυρία Βούλτεψη
πήγε εκεί για να
τους ενημερώσει
σχετικά με τα ασυνό-
δευτα παιδιά των προ-
σφύγων, η Σοφία Ζα-
χαράκη για τις
τουριστικές δυ-
νατότητες που
έχει η χώρα μας
και η Ζωή Ράπτη
μίλησε για θέμα-
τα ψυχικής υγείας,
όπως είναι η αρμοδιό-
τητά της. Αυτό που εντυ-
πωσίασε τις τρεις
υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ ς
ήταν οι νέοι νό-
μοι που ισχύουν
στα Εμιράτα για
τις γυναίκες. Εί-
ναι παντού οι γυ-
ναίκες και τις προ-
βάλλουν, όπως προβάλ-
λουν ακόμα και την ποδοσφαιρική ομάδα γυ-
ναικών. Όμως αυτό που τους κέντρισε το ενδια-
φέρον είναι όταν έμαθαν ότι με νόμο οι μισοί
βουλευτές των Εμιράτων είναι γυναίκες και το
ένα τρίτο των υπουργών επίσης.

Διαβάζω διάφορα παραπολι-
τικά σχόλια ότι δήθεν ο Δημή-
τρης Αβραμόπουλος, τώρα
που ο πρωθυπουργός ανοίγει
το ενδεχόμενο κυβέρνησης

συνεργασίας, παίζει στην…
έδρα του, καθώς πάντα του άρεσε

να είναι… «κοινής αποδοχής» και «στη διάθε-
ση των γεγονότων». Επειδή το έψαξα αρκετά, το
δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι δεν ισχύει τίποτα
από όλα αυτά. Ο Αβραμόπουλος έχει μια ξεκά-
θαρη σχέση με το Μαξίμου και μέχρι εκεί…

Δ
τ
τ

τ
συ

έδρα τ
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Πάρ’ το αριστερά… 
Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρ-

χουν δύο τάσεις. Η μία εισηγείται στον Κυριάκο
Μητσοτάκη να πάει το κόμμα πιο δεξιά, για να
μπει ανάχωμα προς τα μορφώματα της δεξιάς
πολυκατοικίας τα οποία ξεφυτρώνουν σαν μα-
νιτάρια το τελευταίο διάστημα. Η άλλη τάση λέει
στον πρόεδρο: «Πάρ’ το αριστερά…». Να πάει,
δηλαδή, το κόμμα ακόμα πιο κοντά στο λεγόμε-
νο κοινωνικό Κέντρο, διότι έτσι απαιτούν οι
συγκυρίες και οι περιστάσεις. Κάτι μου λέει ότι
οδεύοντας προς τις εκλογές θα επικρατήσει η
δεύτερη τάση… 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υΗ κίνηση-ματ 
του Ανδρουλάκη 
στον Τσίπρα

Η κίνηση που
έκανε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης να με-
τατρέψει τη διαδι-
κασία εκλογής των
οργάνων του κόμ-
ματός του σε δημοψήφισμα για την… επι-
στροφή στο ΠΑΣΟΚ προβλέπεται να «τσακί-
σει» τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνέδριο 14
με 17 Απριλίου, αλλά την κεντρική επιτροπή
θα την αναδείξει η βάση του κόμματος στις 8
Μαΐου. Την ίδια μέρα θα γίνει, μαζί με τις
εκλογές για τις οργανώσεις του Κινήματος
Αλλαγής, και το δημοψήφισμα για την επι-
στροφή στο ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν,
τι κοσμοσυρροή θα υπάρξει στις κάλπες που
θα στήσει ο Ανδρουλάκης στις 8 Μαΐου. Μαν-
τέψτε ποια θα είναι η είδηση που θα κυριαρ-
χήσει εκείνη την ημέρα. Η εκλογή της ΚΕ του
ΣΥΡΙΖΑ ή το ιστορικό γεγονός της επιστροφής
του ονόματος και των συμβόλων του ΠΑΣΟΚ;



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Δεν σας είχα γράψει για έναν υπουργό της κυβέρνησης που τον έχει πάρει επ’ ώμου
ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος και τον «αποθεώνει», προκειμένου να δημιουρ-
γήσει ρήγματα στη ΝΔ; Να μου το θυμηθείτε ότι ο καλός συνάδελφος θα τον μπλέξει
για τα καλά τον υπουργό. Ήδη τον έβαλε και στα μαχαίρια με τις ΗΠΑ… Ευτυχώς που
δεν έχει μουστάκι ο υπουργός. Θα τον είχε βάλει να κόψει και το μουστάκι…

Μια νέα κόντρα γεννιέται στη ΝΔ

Η
κόντρα δεν είναι μεταξύ υπουργών, αλλά μεταξύ της κυρίας Ματίνας Παγώ-
νη και της Μίνας Γκάγκα. Μάλιστα, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη
στον απόηχο των εκλογών στην Ένωση άφησε υπαινιγμούς για την αναπλη-

ρώτρια υπουργό Υγείας. Ειδικότερα, η Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο Mega υποστή-
ριξε ότι παραλίγο να χάσει τις εκλογές στην ΕΙΝΑΠ «φωτογραφίζοντας» ως υπεύ-
θυνη την τροπολογία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας για την άρση της μονιμό-
τητας των γιατρών του ΕΣΥ με τη συμπλήρωση πενταετίας. Υπενθυμίζεται ότι η Μίνα
Γκάγκα υπερασπιζόμενη την τροπολογία περί άρσης της μονιμότητας υποστήριξε:
«Με τη διάταξη δίνουμε πέντε χρόνια το δικαίωμα σε γιατρούς να εργαστούν, για να
δούμε στο τέλος πόσο καλός είναι και να αξιολογηθεί για την εργασία του. Ταυτό-
χρονα, τα αυξημένα μόρια που παίρνει τον ενισχύουν στην επαναπροκήρυξη της θέ-
σης». Ιδιαίτερα ενοχλημένη η Ματίνα Παγώνη είπε ότι «περάσαμε μια δύσκολη νύ-
χτα» αναφερόμενη στις εκλογές της ΕΙΝΑΠ, ενώ στην ερώτηση για ποιο λόγο η Μίνα
Γκάγκα προχώρησε σε αυτή την τροπολογία που προκάλεσε σάλο στους γιατρούς
των δημόσιων νοσοκομείων, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ ιδιαίτερα ενοχλημένη ανέφερε
«αυτά θα τα πούμε εκεί που πρέπει όταν έρθει η ώρα. Ξέρετε ότι δεν μασάω τα λόγια
μου. Θα τα πω εκεί που πρέπει». 

Μόνο η Λαγκάρντ έπιασε 
το «καλημέρα» του Στουρνάρα
Κάτω στην Κύπρο, κατά την επίσκεψη της Κριστίν Λαγκάρντ, έγινε
τηλεδιάσκεψη μεταξύ των τραπεζιτών της ΕΚΤ. Ο Γιάννης Στουρνάρας
μπαίνοντας στο Zoom, ρίχνει μια δυνατή «καλημέρα». Αμέσως του απαντά
επίσης στα ελληνικά με ένα «καλημέρα» ο κεντρικός τραπεζίτης της Κύπρου
Κωνσταντίνος Ηροδότου. Και ο κεντρικός τραπεζίτης της Ιρλανδίας
Γκαμπριέλ Μαχλούφ. Τους ακούν έκπληκτοι οι άλλοι τραπεζίτες και ρωτούν:
«What is this; What is kalimera;». Η απάντηση του κ. Στουρνάρα: «Greek
empire»! Η Λαγκάρντ έσκασε στα γέλια, αφού είναι η μόνη που καταλαβαίνει
ελληνικά. Οι υπόλοιποι κοιτούσαν αποσβολωμένοι.
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Η αγάπη του ΔΝΤ 
για την Ελλάδα
Κοιτάζοντας τις βασικές διαπιστώσεις
της ετήσιας έκθεσης του ΔΝΤ για την
Ελλάδα, διαπιστώνει κάνεις το ποσοστό
εμμονής που έχουν με τη χώρα μας,
παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 13
χρόνια μάς έχουν γονατίσει. Επί της
ουσίας, οι τεχνοκράτες του Ταμείου
τινάζουν στον αέρα όλη τη θετική
ατζέντα των επόμενων μηνών και δεν
ενδιαφέρονται για τη διάλυση της
οικονομίας από τις κερδοσκοπικές
τάσεις που έφερε ο πόλεμος στην
Ουκρανία. Τι αναφέρουν στην έκθεση;
«Τα σχέδια για μόνιμες περικοπές στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
στον φόρο αλληλεγγύης για όλους τους
φορολογούμενους θα πρέπει να
ακυρωθούν, καθώς μεταφέρουν το
βάρος στις μελλοντικές γενιές και είναι
κακώς στοχευμένες ή τουλάχιστον δεν
χρηματοδοτούνται πλήρως μέσω
προσαρμογών στις παροχές και μέτρων
διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Οι
πιέσεις για περισσότερες δαπάνες στις
συντάξεις και στους μισθούς των
δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να
περιοριστούν». Και συνεχίζουν:
«Συνετή αύξηση του κατώτατου μισθού,
που διαφυλάσσει τα κέρδη
ανταγωνιστικότητας. Τα μέτρα στήριξης
για τις υψηλές τιμές ενέργειας θα
πρέπει να είναι προσωρινά και να
στοχεύουν σε ευάλωτες ομάδες,
επιτρέποντας παράλληλα τη σταδιακή
μετακύλιση των υψηλότερων τιμών
στους καταναλωτές». Παράλληλα
εκτιμούν ότι οι ελληνικές τράπεζες θα
χρειαστούν νέα αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου για την αντιμετώπιση
μελλοντικών κρίσεων. Μάλιστα
προτείνουν ειδικό φόρο… άνθρακα,
που θα αυξάνεται, έτσι ώστε να
βοηθήσει στη χρηματοδότηση της
«πράσινης μετάβασης». Μιλάμε για
σχιζοφρένεια.

Με εκείνη την
ΜLS του Γιάν-

νη Καματάκη
ξέρει κανείς τι

έχει απογίνει; Έχω χά-
σει επεισόδια. Κανείς έλεγ-
χος δεν έχει ολοκληρωθεί,
μετοχή και ομόλογα είναι σε
αναστολή διαπραγμάτευσης
και εκατοντάδες επενδυτές
ακόμα κλαίνε τα λεφτά
τους…

ν
ξέρ

έ

Φρένο από
Στουρνάρα…

Ένας από τους παράγοντες για να
χαμηλώσουν οι προσδοκίες από
μια μεγάλη αύξηση του κατώτατου
μισθού είναι ο διοικητής της Τρα-
πέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρ-
νάρας, που θεωρεί ότι αύξηση πά-
νω από τον μέσο πληθωρισμό του
2021 που είναι 5,1% θα έχει επιπτώ-
σεις στην ανάπτυξη της χώρας.
Ωστόσο, η κυβέρνηση αποφάσισε
πολιτικά ότι η αύξηση του κατώτα-
του μισθού θα είναι 6%. 

Ο υπουργός και ο δημοσιογράφος 
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Μια πολύ έξυπνη φράση, ένα εντυπωσιακό τιπ
πολιτικής επικοινωνίας, αρκεί να αποτελέσει την
«καύσιμη ύλη» για την εκτόξευση μιας πολιτικής
καριέρας. Πολλοί της mainstream πολιτικής θεω-
ρούν ότι μια «ατακαδόρικη» πολιτική, στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ή σε ζωντανή επικοινωνία, αρ-
κεί για να βοηθήσει στην ενίσχυση της εικόνας ενός
δημόσιου προσώπου ή ακόμα να αποτελέσει τακτι-
κή σε μια μάχη επικοινωνίας, κατατροπώνοντας τον
αντίπαλο.

Πολλές φορές, ένας νέος πολιτικός λόγος, νεωτε-
ρικός, μπορεί να προέρχεται από ένα τιπ που χρησι-
μοποιήθηκε ακόμα και σε μια αντιδικία, κερδίζον-
τας τις εντυπώσεις και προκαλώντας επικοινωνια-
κές αντιδράσεις. Τα τιπ πολιτικής επικοινωνίας που
διαβάζετε κάθε Τρίτη, από την ψηφιακή εφημερίδα
«Political», μπορεί να σας βοηθήσουν να αυξήσετε
την αναγνωρισιμότητά σας ή ακόμα να χτίσετε μια
νέα πολιτική ταυτότητα. Κρατήστε τα, θα σας χρει-

αστούν. Επωφεληθείτε από τα 333+1 tips για να ξε-
χωρίσετε.

1. Υπάρχουν πολίτες που πιστεύουν ότι η κάλπη
λειτουργεί και σαν τα μηχανάκια στο καζίνο: ρίχνον-
τας την ψήφο όπως το κέρμα, «πέφτουν» ευρώ. Λά-
θος, αν το πιστεύουν.

2. «Δεν είμαι από τους πολιτικούς που ανακαλύ-
πτουν τη Δευτέρα ότι δεν θα κάνουν αυτό που είπαν
την Κυριακή».

3. Παγκόσμιες σταθερές υπάρχουν ακόμη και στη
γαστρονομία αλλά όχι στην πολιτική.

4. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο σε κάθε είδους
κρίση. Ιδιαίτερα όταν αφορά εθνικά θέματα.

5. Η κοινωνία και το εκλογικό σώμα υπερτερούν κά-
θε τηλεοπτικού κοινού και κοινού των social media.

6. Στην πολιτική έχει περισσότερο νόημα τις πιο
πολλές φορές η αφαίρεση από ό,τι η πρόσθεση.

7. Ένας «φθηνός» πολιτικός λόγος μπορεί να κερ-
δίσει ψήφους, την εκτίμηση ποτέ!

8. Στην πολιτική, το μόνο δεδομένο είναι ότι δεν
πρέπει να στηρίζεστε σε δεδομένα!

9. Όταν υπάρχει πνεύμα ομάδας, το αποτέλεσμα
δεν είναι άθροισμα αλλά γινόμενο.

10. Το μοναδικό κεφάλαιο των ΜΜΕ είναι οι ανα-
γνώστες, οι τηλεθεατές και οι ακροατές τους. Το ξο-
δεύουν αλόγιστα παίζοντας πολιτικά παιχνίδια.

11. Στο πολιτικό «κοτέτσι», όταν μια κότα κακαρί-
ζει όπως ο κόκορας, σφάξτε την όσο είναι νωρίς. Αλ-
λιώς, θα κάνει ζημιά!

Περισσότερα τιπ θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» και
μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερί-
δας «Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των
10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email grammateia@nkmedia-
group.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Τ
α τελευταία χρόνια, η ανθρωπότητα βιώ-
νει σε έντονο βαθμό το ζήτημα του πολέ-
μου. Αν εξετάσουμε την ιστορία, θα δού-
με ότι είναι ένα σημαντικό θέμα που επι-

φέρει καταστροφές στο πέρασμά του. Αν θέλουμε
να ορίσουμε τι είναι πόλεμος, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι είναι η σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισ-
σότερων κρατών με αναπόσπαστο κομμάτι του τη
βία. Ανατρέχοντας στην ιστορία του ανθρώπινου
γένους, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν διάφο-
ρες μορφές πολέμων, όπως είναι οι διακρατικοί,
ιεροί, επαναστατικοί, θρησκευτικοί, και άλλες
μορφές πολέμων.

Μεταξύ των φιλοσόφων της αρχαιότητας, ο πρώ-
τος που εξέτασε το φαινόμενο του πολέμου ήταν ο
Ηράκλειτος ο Εφέσιος, που υποστήριξε ότι ο πόλε-
μος αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία του «ιστορικού
γίγνεσθαι» και ότι «πόλεμος πάντων μεν πατήρ
εστί». Ο Ηράκλειτος, ο λεγόμενος και σκοτεινός
φιλόσοφος λόγω της ερμηνευτικής δυσκολίας των
έργων του, διατύπωσε το «πόλεμος πατήρ πάντων»
για να δείξει παραστατικά τη συνεχή πάλη των αν-
τιθετικών καταστάσεων. Ο Άγγλος φιλόσοφος
Thomas Hobbes (5 Απριλίου 1588 - 4 Δεκεμβρίου
1679) λέει ότι ο πόλεμος είναι γνώρισμα της πρω-
τόγονης φυσικής κατάστασης του ανθρώπου πριν
οργανώσει την κοινωνική του συμβίωση. Ο
Thomas Hobbes είναι ένας από τους πρώτους δια-
νοητές-θεμελιωτές του σύγχρονου κράτους και
ιδρυτής της πολιτικής φιλοσοφίας.

Έπειτα, σημαντική μορφή είναι ο Πρώσος αξιω-
ματικός, στρατιωτικός ιστορικός και φιλόσοφος
Carl von Clausewitz (1780-1831), που έχει ονομα-
στεί «πατέρας του σύγχρονου πολέμου». Ως μέλος
του σώματος των αξιωματικών του κραταιού πρω-

σικού στρατού από τη νεαρή του ηλικία, ο Clause-
witz έγινε μάρτυρας μερικών από τις αποφασιστι-
κότερες ευρωπαϊκές μάχες του αιώνα του και τις
θεωρίες του τις παρουσιάζει στο έργο του «Περί
του Πολέμου».

Ο Carl von Clausewitz μαζί με τον αρχαίο Έλλη-
να ιστορικό Θουκυδίδη αναγνωρίζονται γενικά ως
οι μέγιστοι στρατιωτικοί φιλόσοφοι της ιστορίας
και βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας της φι-
λοσοφίας του πολέμου ως προς την προετοιμασία
του, τη διεξαγωγή του, αλλά κυρίως ως προς την
αποτροπή του. Τα δε κείμενά τους «Περί του πολέ-
μου» και «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέ-
μου», αντίστοιχα, θεωρούνται ως τα σπουδαιότερα
κείμενα της στρατιωτικής φιλοσοφίας. Είναι τα βι-
βλία πάνω στα οποία πρέπει να στηρίζεται κάθε

σύγχρονη γεωπολιτική θεώρηση και να πηγάζουν
από εκεί πολιτικές και στρατηγικές αναλύσεις των
διάφορων ερμηνευτών.

Ωστόσο, ο Πλάτων, ο μεγάλος φιλόσοφος, έχει
ασχοληθεί και αυτός με το ζήτημα του πολέμου. Για
τον Πλάτωνα, ο ίδιος ο άνθρωπος ευθύνεται για τον
πόλεμο: «Το σώμα, οι επιθυμίες του και όχι κάτι
άλλο είναι αυτά που προκαλούν πολέμους, εξεγέρ-
σεις και μάχες. Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την
απόκτηση χρημάτων, τα χρήματα μας επιβάλλεται
να τα αποκτήσουμε για το σώμα μας, καθώς τα
υπηρετούμε ως δούλοι».

Το ζήτημα του πολέμου είναι ένα θέμα πολυ-
σύνθετο που πρέπει να το εξετάσουμε από διά-
φορες πλευρές για να έχουμε μια αντικειμενική
θεώρησή του.

Φιλοσοφική ανάλυση του πολέμου

του 
Γεώργιου 
Φουντουλάκη

Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου
Αθηνών
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Τόσο ο Μπάιντεν όσο 
και ο Μακρόν αλλά 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προανήγγειλαν ακόμη πιο
σκληρά μέτρα κατά της Μόσχας

Μ
ετά τις θηριωδίες του ρωσι-
κού στρατού στην πόλη
Μπούκα της Ουκρανίας, ΗΠΑ
και ΕΕ προανήγγειλαν την

επιβολή νέων, πιο σκληρών κυρώσεων
κατά της Μόσχας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
επανέλαβε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι
«εγκληματίας πολέμου και πρέπει να δι-
καστεί», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν πρότεινε χθες να μπουν
στο στόχαστρο των κυρώσεων το πετρέ-
λαιο και ο άνθρακας της Ρωσίας.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε
στην Ουκρανία τα όπλα που χρειάζονται
για τον αγώνα και πρέπει να γίνει δίκη για
εγκλήματα πολέμου. Θα ζητήσω και άλλες
κυρώσεις», είπε ο Μπάιντεν. «Αυτό που
συνέβη στην Μπούκα απαιτεί έναν νέο γύ-
ρο κυρώσεων και πολύ σαφή μέτρα κατά
της Ρωσίας», δήλωσε ο Μακρόν, τονίζον-
τας ότι οι νέες κυρώσεις θα πρέπει να στο-
χοποιούν τον άνθρακα και το πετρέλαιο.

Πάντως, η γαλλική πρόταση θεωρείται
ριζοσπαστική, καθώς η Ρωσία είναι ο κο-
ρυφαίος προμηθευτής της ΕΕ σε φυσικό
αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα, που αποτε-
λούν τα κύρια προϊόντα του ενεργειακού
μείγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αλλά και η Γερμανία, που έχει απορρί-
ψει το ενδεχόμενο επιβολής εμπάργκο

στην εισαγωγή ρωσικού φυσικού αέριου,
προανήγγειλε απεξάρτηση από τον ρωσι-
κό άνθρακα έως το τέλος του καλοκαιριού
και από το ρωσικό πετρέλαιο έως το τέλος
του έτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται ήδη
σε διαδικασία ενίσχυσης των υφιστάμε-
νων κυρώσεων, όπως ο έλεγχος εξαγω-
γών σε τεχνολογικά αγαθά και η επιβολή

πλήρους ισχύος κυρώσεων σε ρωσικές
τράπεζες ήδη αποκλεισμένες από το διε-
θνές σύστημα διατραπεζικών συναλλα-
γών SWIFT. Αν και δεν υπάρχει ακόμη συ-
ναίνεση για όλες τις λεπτομέρειες του νέ-
ου πακέτου ή για τον χρόνο εφαρμογής
του, η Κομισιόν προσπαθεί να προωθήσει
μια δέσμη διορθωτικών μέτρων μέσα στην
εβδομάδα.

Η σφαγή αμάχων στην Μπούκα 
προκάλεσε διεθνή κατακραυγή

Φρίκη και διεθνή κατακραυγή προκαλούν οι εικόνες
από τις ρωσικές θηριωδίες κατά αμάχων στην Μπούκα
έξω από το Κίεβο. Ντοκουμέντα που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας μετά την απόσυρση του ρωσικού στρατού πα-
ραπέμπουν σε συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων πολιτών,
μαζικούς τάφους και μαρτυρίες για παιδιά ανθρώπινες-
ασπίδες στα χέρια των εισβολέων.

«Βαρβαρότητα» είναι ο τίτλος της γαλλικής «Libera-
tion», «Τρόμος στην Μπούκα: βασανιστήρια και σφαγή
αμάχων», γράφει το πρωτοσέλιδο του βρετανικού
«Guardian», ενώ για τον «Independent» το καθεστώς του
Πούτιν διέπραξε ένα «τρομερό έγκλημα πολέμου». Υπό
τον πηχυαίο τίτλο «Γενοκτονία» η εφημερίδα «Τhe Mir-

ror» αποτυπώνει τη φρίκη, με τον φακό να εστιάζει στις
σορούς που είναι πεταμένες στους δρόμους της πόλης.

Νεκρά σώματα αμάχων -πολλά με δεμένα χέρια, τραύ-
ματα από πυροβολισμούς από κοντινή απόσταση και ση-
μάδια βασανιστηρίων- βρέθηκαν σε δρόμους ή θαμμένα
πρόχειρα σε ομαδικούς τάφους, αφότου τα ουκρανικά
στρατεύματα ανακατέλαβαν την πόλη, η οποία απέχει μό-
λις 30 χιλιόμετρα από το Κίεβο.

Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για
«προβοκάτσια», με τον Ουκρανό πρόεδρο να μιλά για
«γενοκτονία» και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες να προαναγγέλλει ανεξάρτητη έρευνα για τα
γεγονότα.

Νέα καταιγίδα
κυρώσεων 
για τον Πούτιν
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Τ
ον αποτροπιασμό της για τη
σφαγή των αμάχων στην Μπού-
κα της Ουκρανίας εκφράζει σε
όλους τους τόνους η Αθήνα και

ζητά τη διερεύνηση των εγκλημάτων και
την τιμωρία των υπευθύνων. Το υπουρ-
γείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση
με την οποία καταδικάζει απερίφραστα
τα ανατριχιαστικά εγκλήματα που δια-
πράχθηκαν κατά την αποχώρηση των
ρωσικών δυνάμεων κατοχής εναντίον
Ουκρανών αμάχων, τονίζοντας ότι «οι
υπεύθυνοι των εγκλημάτων αυτών πρέ-
πει να λογοδοτήσουν». Στις βαρβαρότη-
τες που διέπραξαν οι Ρώσοι στρατιώτες
κατά του άμαχου πληθυσμού στα προ-
άστια Ιρπίν και Μπούκα του Κιέβου ανα-
φέρθηκε ο Νίκος Δένδιας και κατά τη
συνάντηση με τον Ολλανδό ομόλογό του
Βόπκε Χούκστρα στην Αθήνα.

Διάδρομοι εκκένωσης
Την ίδια ώρα, η ελληνική πλευρά δεν

κρύβει την ανησυχία της για την τύχη της
ελληνικής Ομογένειας τόσο στη Μαριού-
πολη και την ευρύτερη περιοχή του
Ντονμπάς όσο και στην Οδησσό, την οποία
επισκέφτηκε ο υπουργός Εξωτερικών ως
επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας
που έφτασε στην πόλη. Η διασφάλιση των
ομογενών άλλωστε ώθησε την Αθήνα στην
απόφαση για άμεση επαναλειτουργία του

γενικού προξενείου στην Οδησσό με την
επιστροφή του προξένου Δημήτρη Δό-
χτση. «Η λειτουργία του προξενείου θα
βοηθήσει στη διανομή της ανθρωπιστικής
βοήθειας και στη δημιουργία διαδρόμων
εκκένωσης της ελληνικής Ομογένειας, αν
χρειαστεί, από οποιαδήποτε περιοχή της
Ουκρανίας μέσω της Οδησσού», τόνισε ο
κ. Δένδιας, υπογραμμίζοντας την ιστορική
παρουσία της Ελλάδας στην πόλη.

Έγκλημα πολέμου
Ο υπουργός Εξωτερικών έφτασε στην

Οδησσό λίγες ώρες μετά τον βομβαρδι-
σμό της πόλης από ρωσικούς πυραύλους
που εκτοξεύτηκαν από τη Μαύρη Θάλασ-
σα και κατέστρεψαν ένα διυλιστήριο και
μια αποθήκη καυσίμων. «Η επίθεση κατά
μιας πόλης είναι το πιο απαράδεκτο πράγ-
μα, είναι έγκλημα πολέμου», υποστήριξε
ο Έλληνας υπουργός κατά τη συνάντησή
του με τον στρατιωτικό διοικητή της πε-

ριοχής, συνταγματάρχη Μαξίμ Μαρτσέν-
κο, και δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει στο
Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσα είδε κατά την
παραμονή του στην Οδησσό. Ο κ. Δένδιας
αναφέρθηκε και στις πολεμικές προετοι-
μασίες που έχουν γίνει στην ιστορική πό-
λη προκειμένου να προστατευτεί η ανε-
κτίμητη πολιτιστική της κληρονομιά. «Ελ-
πίζω όταν θα ξαναέρθω η πόλη να είναι
καλά, να μην έχει υποστεί το παραμικρό
πλήγμα και να μπορέσουμε να βοηθήσου-
με ώστε να έχει ένα λαμπρό μέλλον, όπως
έχει ένα λαμπρό παρελθόν», είπε σημει-
ώνοντας ότι η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ θα παρέχει κάθε δυνατή βοή-
θεια στην Ουκρανία. 

Βοήθεια στην ανοικοδόμηση
Είχε προηγηθεί η συνάντηση του Νίκου

Δένδια με την αντιπρόεδρο της ουκρανι-
κής κυβέρνησης Όλγα Στεφανίσινα. Ο

υπουργός Εξωτερικών μετέφερε την υπο-
στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και
του ίδιου του πρωθυπουργού, επαναλαμ-
βάνοντας την επιθυμία της Αθήνας να
συμβάλει στην ανοικοδόμηση των κατε-
στραμμένων πόλεων. 

Ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε και το κτίριο
της Φιλικής Εταιρείας, απ’ όπου ξεκίνησε
η Ελληνική Επανάσταση, και εξέφρασε
τον θαυμασμό του για τις ενέργειες των
ουκρανικών Αρχών με στόχο την προστα-
σία των κειμηλίων και των ιστορικών ντο-
κουμέντων. Από την πλευρά της, η κυρία
Στεφανίσινα ευχαρίστησε τον Έλληνα
υπουργό που επισκέφτηκε την πόλη παρά
το γεγονός ότι το πρωί της ίδιας μέρας οι
Ρώσοι εξαπέλυσαν επίθεση πλήττοντας
τις υποδομές της.

Τον Νίκο Δένδια συνεχάρη και ο Αμερι-
κανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ,
ο οποίος επικοινώνησε μαζί του, εκφρά-
ζοντας την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ουάσιγ-
κτον στις ενέργειες του υπουργού για τη
στήριξη της Ομογένειας, καθώς και για
την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότη-
τα της Ουκρανίας.

Στην Οδησσό ο Νίκος Δένδιας
ως επικεφαλής της
ανθρωπιστικής βοήθειας 
- Απόφαση για άμεση
επαναλειτουργία του γενικού
προξενείου στην πόλη

Αποτροπιασμός
για την Μπούκα,
αγωνία για τους
ομογενείς μας

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Η «Political» βρέθηκε σε μια
από τις μυστικές τοποθεσίες
όπου Ουκρανοί, Αμερικανοί και
Ευρωπαίοι εκπαιδευτές
μετατρέπουν καθημερινούς
ανθρώπους σε μαχητές

Μ
πορεί το επίκεντρο του πολέ-
μου να μεταφέρεται σταδιακά
στα ανατολικά της Ουκρανίας
-Χάρκοβο, Ντονέτσκ, Λουγ-

κάνσκ και Μαριούπολη- και τα ρωσικά
στρατεύματα να ανασυντάσσονται αποσύ-
ροντας στη Λευκορωσία ορισμένες από
τις δυνάμεις που είχαν αναπτύξει γύρω
από το Κίεβο, όμως οι ρωσικοί βομβαρδι-
σμοί και οι επιθέσεις σε όλη σχεδόν την
ουκρανική επικράτεια συνεχίζονται χωρίς
να διαφαίνεται αποκλιμάκωση.

Στα μετόπισθεν, στην πόλη Λβιβ της Δυ-
τικής Ουκρανίας, χιλιάδες γυναίκες και
άνδρες κατατάσσονται στις τάξεις της πο-
λιτοφυλακής και μαθαίνουν πώς να χρη-
σιμοποιούν όπλα και πώς να πολεμούν και
να επιβιώνουν στη μάχη. «Στόχος μας εί-
ναι οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν, έτσι τους
μαθαίνουμε πώς να χειρίζονται το Καλάσ-
νικοφ, πώς να κρύβονται στο δάσος όταν
δέχονται πυρά και πώς να στήνουν ενέ-
δρες μέσα στις πόλεις», λέει στην «Politi-
cal» o Έκο, ένας νεαρός Ουκρανός λοχίας
που έχει αναλάβει την εκπαίδευση δώδε-
κα νεοσυλλέκτων.

Η «Political» βρέθηκε σε μια από τις μυ-

στικές τοποθεσίες κοντά στη Λβιβ όπου
Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι εκ-
παιδευτές μετατρέπουν τους καθημερι-
νούς ανθρώπους σε πολεμιστές. 

«Εδώ έρχονται προγραμματιστές, οικο-
δόμοι, επιχειρηματίες, δάσκαλοι και εμείς
τους κάνουμε μαχητές, τους δείχνουμε
πώς να υπερασπίζονται τη χώρα αλλά και
τους αγαπημένους τους», λέει ο Στορμ,
ένας Νορβηγός εκπαιδευτής που ήρθε
στην Ουκρανία την πρώτη μέρα της ρωσι-
κής εισβολής. 

Μέσα σε δύο εβδομάδες
Η εκπαίδευση είναι σκληρή και διαρκεί

περίπου δύο εβδομάδες, εφόσον το επι-
τρέψουν οι συνθήκες. «Στο Κίεβο μια αν-

τίστοιχη ομάδα της πολιτοφυλακής πήρε
πραγματικά όπλα σε δύο μέρες και χρει-
άστηκε να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή
για να αποκρούσει τους Ρώσους που προ-
σπαθούσαν να καταλάβουν το Ιρπίν», μου
λέει ο Έκο. 

Πολιτοφυλακή
Οι εθελοντές μαθαίνουν τα βασικά στο

κέντρο εκπαίδευσης και στη συνέχεια το-
ποθετούνται στα πόστα που ελέγχει η πο-
λιτοφυλακή. Δύο από τους νεοσύλλε-
κτους χειρίζονται πολυβόλα των 50 χιλιο-
στών και οι υπόλοιποι τυφέκια εφόδου.
«Στην κανονική μου ζωή εργάζομαι σε μια
εταιρεία πληροφορικής και μου αρέσει να
κάνω ταξίδια, αλλά από τότε που ξεκίνησε
ο πόλεμος βοηθάω όπως μπορώ και τώρα
ξέρω ότι πρέπει να μάθω να πολεμάω»,
λέει ο Γιούρι, ο οποίος έκλεισε τα 22 πριν
από τρεις μέρες. «Γιόρτασα τα γενέθλιά
μου με τους γονείς και την κοπέλα μου και
τους ανακοίνωσα ότι θα καταταγώ στην
πολιτοφυλακή. Στην αρχή έκλαιγαν, αλλά
ο πατέρας μου μού είπε ότι αυτό είναι το
σωστό». Ο Γιούρι, όπως και χιλιάδες ακό-
μη Ουκρανοί που βρίσκονται στα μέτωπα
του πολέμου, δεν είχε φανταστεί ποτέ του
ότι στα 22 του θα μαθαίνει πώς να λύνει
και να δένει ένα Καλάσνικοφ και πώς να
σημαδεύει τον εχθρό στο κεφάλι. Είναι
όμως αποφασισμένος να πολεμήσει και
να θυσιάσει τα πάντα για να προστατεύσει
τους αγαπημένους του.

Η ομάδα που εκπαιδεύεται λίγο παραδί-
πλα είναι πιο προχωρημένη. 

Οι «στρατιώτες» παίρνουν θέσεις και
ανοίγουν πυρ κατά στόχων που έχουν το-
ποθετήσει σε διάφορα σημεία οι εκπαι-
δευτές τους. 

«Σήμερα τελειώνουν από εδώ, θα περά-
σουν δύο μέρες με τις οικογένειές τους
και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε ένα
σημείο στα βορειοδυτικά της χώρας και
εκεί θα ενταχθούν στη δύναμη που θα
αμυνθεί σε περίπτωση που οι Ρώσοι επι-
χειρήσουν να χτυπήσουν έναν στρατηγικό
στόχο που υπάρχει στην περιοχή», μου
εξηγεί ο Έκο χωρίς να μπορεί να αποκα-
λύψει περισσότερες πληροφορίες. 

Ο Γιούρι, ο Γεβγκένι, ο Ίχορ, η Κάτια, η
Τατιάνα και χιλιάδες άλλοι Ουκρανοί θέ-
λουν να γυρίσουν στην καθημερινότητά
τους όταν τελειώσει ο πόλεμος, νιώθοντας
ότι έκαναν το χρέος τους απέναντι στην
πατρίδα και τις οικογένειές τους.

Μαθήματα 
πολέμου για 

αυριανούς 
ήρωες 

stavros.ion@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΒΙΒ:

Σταύρος
Ιωαννίδης
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Της Σοφίας Σπίγγου

Τ
ρία λεπτά μετά τις 12.00 το μεση-

μέρι πέρασε το κατώφλι της 18ης

ανακρίτριας η Ρούλα Πισπιρίγ-

κου, προκειμένου να απολογη-

θεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση της

9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας. Αρκετές

ώρες αργότερα κρίθηκε προσωρινά κρα-

τούμενη και οδηγήθηκε στη φυλακή.
Τα μέτρα ασφαλείας στην Ευελπίδων

ήταν δρακόντεια, με ισχυρές δυνάμεις και
πάνοπλους αστυνομικούς της ομάδας ΟΠ-
ΚΕ και ΜΑΤ να προσπαθούν με μεταφέ-
ρουν με ασφάλεια την 33χρονη κατηγο-
ρούμενη εντός του κτιρίου 9 των δικαστη-
ρίων. «Θάνατος», «φόνισσα», «ψόφα» ήταν
μερικά από όσα φώναξε το συγκεντρωμέ-
νο πλήθος στην κατηγορούμενη τη στιγμή
της άφιξής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χρόνο
χορήγησης της κεταμίνης στην άτυχη
Τζωρτζίνα φαίνεται πως εστίασε η υπερά-
σπιση της κατηγορούμενης. Στο πολυσέλι-
δο υπόμνημα που κατέθεσε στην ανακρί-
τρια η 33χρονη φέρεται να αναλύει τις θέ-
σεις της, αρνούμενη κατηγορηματικά ότι
δολοφόνησε την κόρη της και βάζοντας στο
«κάδρο» γιατρούς και νοσηλευτικό προ-
σωπικό. Η ίδια πηγή αναφέρει πως βασι-
κός της ισχυρισμός είναι ότι υπάρχει πιθα-
νότητα λάθους των γιατρών κατά τη διάρ-
κεια προσπάθειας ανάνηψης του παιδιού.

Μάλιστα, φέρεται να καταγράφει στο υπό-
μνημά της ότι το ιατρικό επεισόδιο της
Τζωρτζίνας σημειώθηκε στις 14.30 αλλά το
παιδί είχε παλμούς μέχρι και τις 15.10. Η
υπερασπιστική της γραμμή φέρεται να
αναλύει πως, εφόσον το παιδί έπρεπε, κατά
τους ειδικούς, να έχει καταλήξει το αργό-
τερο μέσα σε 20 λεπτά, η ίδια δεν έχει κα-
μία σχέση με περιστατικό, αφού το παιδί
έφυγε από τη ζωή ύστερα από 40 λεπτά.

Τι είπε για κάμερες και… καμπανάκι
Απαντώντας στο γιατί την παραμονή του

θανάτου της Τζωρτζίνας είπε στους για-
τρούς, «αυτά τα επεισόδια που είδατε δεν
είναι τίποτα. Το μεγάλο επεισόδιο δεν το
έχει κάνει ακόμη!», η 33χρονη φέρεται να
ισχυρίστηκε πως αυτό ήταν ένα «καμπανά-
κι» προς τους γιατρούς, προκειμένου να
έχουν τεταμένη την προσοχή τους, αφού
είχαν προηγηθεί τρία επεισόδια με ταχυ-
καρδίες και μία βραδυκαρδία.

Σχετικά με την ερώτησή της προς τους
γιατρούς εάν υπάρχουν κάμερες στο νοσο-
κομείο, ισχυρίστηκε πως είχε σημειωθεί
μια κλοπή και για τον λόγο αυτό ρώτησε αν

υπάρχει κάμερα, προκειμένου να φυλάσ-
σεται ο χώρος.

Στην κατάθεσή της 
αρνείται ότι έδωσε εκείνη 
την κεταμίνη στην Τζωρτζίνα 
και τα ρίχνει στους 
γιατρούς και τους νοσηλευτές

Η Ρούλα πίσω από τα κάγκελα 

Την ώρα που η Ρούλα Πισπιρίγκου έδινε στην ανακρίτρια
τη δική της εκδοχή για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της
Τζωρτζίνας, η δικαιοσύνη έβαλε στο «μικροσκόπιο» των
ερευνών της τον θάνατο και των άλλων δύο παιδιών της οι-
κογένειας Δασκαλάκη. Οι δύο φάκελοι των δικογραφιών για
τον θάνατο της μόλις 6 μηνών Ίριδας, τον Μάρτιο του 2021,
αλλά και της 3,5 ετών Μαλένας, τον Ιούλιο του 2019, πέρασαν
στα χέρια των εισαγγελέων Απόστολου Ανδρέου και Αντώνη
Ελευθεριάνου υπό την εποπτεία της προϊσταμένης της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Σωτηρίας Παπαγεωρ-
γακοπούλου.

Πρόκειται για μια κατεπείγουσα προκαταρτική έρευνα
που έχει ως στόχο να φωτίσει όλες τις πλευρές των δυο δι-
κογραφιών που είχαν τεθεί στα αρχεία των Εισαγγελιών
Αθήνας και Πάτρας. Σημειώνεται ότι έχει ήδη φτάσει στην
Αθήνα η δικογραφία της μικρής Ίριδας από την Πάτρα, ενώ
έχει ανασυρθεί από το αρχείο και η δικογραφία για τη Μαλέ-
να, που είχε σχηματισθεί έπειτα από μήνυση των γονέων για
ιατρική αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς θα εξετάσουν

όλους τους ιατρικούς φακέλους, το
ποιοι γιατροί ενεπλάκησαν στις
δυο υποθέσεις, αλλά και το τι εξε-
τάσεις μπορούν να γίνουν από εδώ
και πέρα, ώστε να προχωρήσει η
έρευνα.

Επίσης, ίσως και εντός της εβδο-
μάδας η επιτροπή των ιατροδικα-
στών, υπό τον προϊστάμενο της Ια-
τροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών
Νίκο Καρακούκη, να παραδώσει το
πόρισμά της μετά την επαναξιολόγηση των δεδομένων για
τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας (σ.σ. τα δύο παι-
διά της οικογένειας που απεβίωσαν πρώτα). Η συγκεκριμέ-
νη επιτροπή εξέτασε από το μηδέν τα τότε ιατροδικαστικά
πορίσματα, αλλά και τα ιατρικά αρχεία που υπήρχαν για τα
κοριτσάκια.

Υπενθυμίζεται ότι στον θάνατο της Ίριδας αίσθηση έχει
προκαλέσει τόσο η ύπαρξη εκζέματος γύρω από το στόμα
του βρέφους, που επισημαίνεται στην ιατροδικαστική έκθε-

ση ως δερματίτιδα και αναφέρεται
ότι «πέριξ των χειλέων παρατηρούν-
ται ευρήματα ενδεικτικά δερματίτι-
δος εξ επαφής / εκζεματοειδούς αν-
τιδράσεως (τα χείλη εμφανίζουν
στοιχεία αποξήρανσης)», όσο και το
πανάκι που βρέθηκε στην κούνια
του μωρού μετά τον θάνατό του. Σχε-
τικά με τον θάνατο της Μαλένας,
έχουν προκαλέσει προβληματισμό
οι «δύο μικροεκδορές στη ρινική

χώρα» που καταγράφει η ιατροδικαστική έκθεση, εύρημα
που τώρα θα εξεταστεί υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελί-
ξεων. Τέλος, για τις Αρχές είναι πολύ σημαντικό να διαπιστω-
θεί και το κίνητρο για τις πράξεις που φέρεται να έχει τελέσει
η 33χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου. Όλο το προηγούμενο διάστη-
μα, αυτό που εξεταζόταν -με βάση και τις ημερομηνίες-κλει-
διά- είναι να επιχειρούσε με «εργαλείο» τα παιδιά να κρατή-
σει τον Μάνο Δασκαλάκη, ο οποίος φερόταν να ζητούσε δια-
ζύγιο και ύστερα από λίγο να επέστρεφε στη σύζυγό του.

Κατεπείγουσα προκαταρτική έρευνα για τα άλλα δύο παιδιά 
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Τ
ον ασκό του Αιόλου άνοιξε η σύλ-
ληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου με
την κατηγορία της δολοφονίας της
9χρονης κόρης της με τη χορήγη-

ση της τοξικής ουσίας κεταμίνη. Την ίδια
ώρα, με δύο διαφορετικές εισαγγελικές
αποφάσεις, διατάχθηκε κατεπείγουσα
προκαταρκτική εξέταση από την ΕΛΑΣ του
θανάτου των άλλων δύο παιδιών της οικο-
γένειας, καθώς επίσης και της 69χρονης
σπιτονοικοκυράς του ζευγαριού.

Όσον αφορά την ηλικιωμένη γυναίκα, ο
θάνατός της τον Σεπτέμβριο του 2020 -σε
κλινική της Πάτρας- είχε αποδοθεί σε πα-
θολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε πα-
θήσεις γυναικολογικών οργάνων (σ.σ.
καρκίνος). Για τη συγκεκριμένη υπόθεση
έχει τοποθετηθεί ανοιχτά ο πρώην διοικη-
τής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πα-
τρών Χρήστος Ρουγκάλας, κάνοντας λόγο
για «πολλά θολά σημεία που θα πρέπει να
διερευνηθούν», αφήνοντας αιχμές για τον
ρόλο που μπορεί να έπαιξε το ζευγάρι. Η
69χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, έπα-
σχε από σκλήρυνση κατά πλάκας, αντιμε-
τώπιζε κινητικά προβλήματα, όμως, ο θά-
νατος και η ταφή της καλύπτονται από ένα
πέπλο μυστηρίου, που μόλις τώρα -μετά
τη σύλληψη της 33χρονης φερόμενης ως
παιδοκτόνου- άρχισε να απομακρύνεται.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, επειδή ο
θάνατος σημειώθηκε σε κλινική, η σορός
δεν εξετάστηκε από ιατροδικαστή, για αυ-
τό και είναι πολύ πιθανό η Εισαγγελία να
διατάξει την εκταφή της. 

Τα περίεργα περιστατικά
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τις προ-

ηγούμενες ημέρες ήταν διφορούμενο το
εάν η γυναίκα αυτή έχει ταφεί ή αποτε-
φρωθεί, με το γραφείο τελετών που είχε
αναλάβει τη διαδικασία να δίνει τελικά
την απάντηση. «Ο τάφος είναι στο Α’ Νε-

κροταφείο της Πάτρας. Εάν έχει ταφεί η
γυναίκα, αποδεικνύεται από τις ληξιαρχι-
κές πράξεις. Ο τάφος έχει πληρωθεί για
τρία χρόνια από τον Μάνο Δασκαλάκη και
έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι
μετά την τριετία θα παραλάβει τα οστά της
θανούσης», ανέφερε χαρακτηριστικά
υπάλληλος του γραφείου τελετών. Ακόμη
και στο νεκροταφείο, πάντως, έχουν κα-
ταγραφεί ορισμένα… περίεργα περιστα-
τικά: Μέχρι πριν από λίγες ημέρες στον
τάφο ήταν τοποθετημένη η φωτογραφία
ενός άνδρα (σ.σ. άγνωστο ποιος μπορεί
να ήταν), η οποία όμως «εξαφανίστηκε».
Επίσης, παρά το γεγονός ότι η 69χρονη
είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ο τά-
φος της ήταν απομακρυσμένος, χωρίς
ούτε καν μαρμάρινο σταυρό και εντελώς

απεριποίητος (σ.σ. είχε χορταριάσει). Με-
τά την εισαγγελική παραγγελία για κατε-
πείγουσα έρευνα, θα κληθούν να καταθέ-
σουν συγγενικά πρόσωπα της 69χρονης,
ο Μάνος Δασκαλάκης και η Ρούλα Πισπι-
ρίγκου, γιατροί από την κλινική στην
οποία είχε μεταφερθεί η γυναίκα ως καρ-
κινοπαθής, αλλά και ο ιδιοκτήτης του
γραφείου τελετών. 

Ο Μάνος Δασκαλάκης παρουσίασε σε
συνέντευξή του μια διαφορετική πραγμα-
τικότητα από αυτή που όλοι λίγο πολύ
γνώριζαν. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι
η σύζυγός του δεν φύλαγε την 69χρονη,
παρά μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστη-
μα αρκετό καιρό πριν από τον θάνατό της.
Ανέφερε, μάλιστα, ότι την πήγαν στο νο-
σοκομείο την πρώτη φορά, καθώς «ένα

βράδυ ξαφνικά κόντευε να κάνει σηψαι-
μία. Ήταν να της κόψουν το πόδι αν θυμά-
μαι καλά». Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών
θα μπει και μια οικονομική συναλλαγή
ύψους 250.000 ευρώ, που φέρεται να
έκανε εξ ονόματος της σπιτονοικοκυράς
ο Μάνος Δασκαλάκης, ενώ δεν αποκλεί-
εται να διαταχθεί και άρση τραπεζικού
απορρήτου.

Με εισαγγελική παραγγελία 
θα καταθέσουν για την 69χρονη
γυναίκα ο Δασκαλάκης 
και η Πισπιρίγκου 

Ερευνούν και τον θάνατο
της σπιτονοικοκυράς

Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»: Ουδέποτε χορηγήθηκε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα
Σε δήλωσή του, ο διοικητής του νοσο-

κομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»
Μανώλης Παπασάββας αποσαφηνίζει
ότι ουδέποτε χορηγήθηκε κεταμίνη στην
9χρονη Τζωρτζίνα κατά το διάστημα της
νοσηλείας της.

Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο
εκ μέρους των θεραπόντων ιατρών και

του νοσοκομείου που προστίθεται στην
ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται
εις βάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, η
οποία στο υπόμνημά της σήμερα μίλησε
για ιατρικό λάθος σε ό,τι αφορά την κετα-
μίνη. Η δήλωση του κ. Παπασάββα έχει
ως εξής: «Σχετικά με αναφορές που λαμ-
βάνουν χώρα το τελευταίο 24ωρο ότι κα-

τά τη νοσηλεία της ασθενούς Γεωργίας
Δασκαλάκη στο νοσοκομείο μας, έλαβε,
από το ιατρικό ή το νοσηλευτικό μας προ-
σωπικό, τη φαρμακευτική ουσία “κεταμί-
νη”, βεβαιώνουμε ότι ουδέποτε χορηγή-
θηκε στη μικρή ασθενή η ουσία αυτή είτε
αυτούσια είτε σαν συστατικό άλλου φαρ-
μακευτικού ιδιοσκευάσματος».

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Σ
την υπό εξέλιξη διερεύνηση
των θανάτων των άλλων δυο
παιδιών της οικογένειας Δα-
σκαλάκη από την Πάτρα ανα-

φέρθηκε μιλώντας στην «Political» o
κ. Γρηγόρης Λέων, πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. 

Ο γνωστός ιατροδικαστής τόνισε
ότι με τα σημερινά δεδομένα το πιο
πιθανό σενάριο είναι ο θάνατος των
δυο πρώτων παιδιών, της Ίριδας και
της Μαλένας, να ήταν ασφυκτικός. Ο
κ. Λέων δήλωσε συγκεκριμένα: «Εί-
μαι βέβαιος ότι η έρευνα που προ-
χωρά θα δώσει αποτελέσματα και
για τα άλλα δύο παιδιά. Είτε με τον
έναν είτε με τον άλλο τρόπο, είναι
βέβαιο ότι υπάρχει εξωγενής παρά-
γοντας και είναι το πλέον πιθανό σε-
νάριο ότι πρόκειται για εγκληματική
ενέργεια. Για να ανατραπεί αυτό, θα
πρέπει να ανατραπούν τα ιατροδικα-
στικά δεδομένα που έχουμε αυτήν
τη στιγμή. Με αυτά τα ιατροδικαστι-
κά ευρήματα έχουμε απάντηση». 

«Δεν υπήρξε δηλητηρίαση»
Ο ιατροδικαστής συμπλήρωσε:

«Εκτιμώ ότι και η τριμελής επιτροπή
και οι ιατροδικαστές της Πάτρας έχουν
κατευθυνθεί σχετικά με τι πράγμα
πρόκειται. 

Εάν ζητηθεί στο ενδιάμεσο να γίνουν
περισσότεροι επανέλεγχοι, μπορεί να
καθυστερήσουμε, αλλά πάλι το αποτέ-
λεσμα δεν θα αλλάξει. Με τα ευρήματα
που έχουμε αυτήν τη στιγμή, είναι βέ-

βαιο ότι δεν μιλάμε για δηλητηρίαση
στα δύο πρώτα παιδιά, αλλά για ασφυ-
κτικό θάνατο. Τοξικολογικά έχουμε το
ίδιο εργαστήριο, την ίδια επιστήμονα,
το ίδιο πρωτόκολλο που βρήκαμε την
κεταμίνη και στο πρώτο και στο τρίτο
παιδί είναι ακριβώς το ίδιο πρόσωπο, η
κυρία Λευκίδου συγκεκριμένα από το
εργαστήριο της Ιατροδικαστικής Αθη-
νών. Είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα
είναι έγκυρο».
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Ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ιατροδικαστικής Εταιρείας
Γρηγόρης Λέων επανέλαβε 
ότι το πιθανότερο σενάριο 
είναι ότι πρόκειται για
εγκληματική ενέργεια 

«Ασφυκτικός ο θάνατος
για  Ίριδα και Μαλένα…»

«Βασικός μάρτυρας η μάνα, που ήταν μπροστά
στις τελευταίες στιγμές των τριών παιδιών της»

Ο ιατροδικαστής σημείωσε ακόμα πως η
μητέρα είναι ένας βασικός μάρτυρας μέσα
από τη συνέντευξη που έδωσε και περιέ-
γραφε τον θάνατο των παιδιών: «Έναν βα-
σικό μάρτυρα που έχουμε από την όλη
ιστορία για τα ιατρικά δεδομένα είναι η μά-
να, η οποία με τη συνέντευξή της περιέγρα-
φε πάρα πολύ καλά τις τελευταίες στιγμές
των παιδιών». Μιλώντας για τον θάνατο της
Τζωρτζίνας, ο κ. Λέων σημείωσε ότι η μητέρα παρατηρείται
να δίνει μια διαφορετική εικόνα στο τελευταίο παιδί από ό,τι
στα δύο πρώτα, για τα οποία μιλάει σαφώς για έλλειψη οξυ-
γόνου. «Νομίζω ότι για το τρίτο παιδί κάποια στιγμή μιλά και

για τα μάτια, διαστολή. Αυτό για μένα σημαί-
νει σίγουρα ότι η κεταμίνη, η οποία βρέθηκε
τελικά, δεν πρέπει να αμφισβητηθεί, από τη
στιγμή που είναι και ένα εύρημα και σεβόμα-
στε την επιστήμη. Εάν έχει γίνει και στις προ-
ηγούμενες φορές με τον ίδιο τρόπο ή αν
προσπάθησε με άλλο εξωγενή τρόπο και δεν
τα κατάφερε, γιατί μιλάμε για ένα εννιάχρο-
νο παιδί, πιο μεγαλόσωμο, που προφανώς

αντιστάθηκε πάρα πολύ, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε
με αυτές τις εξετάσεις. Εκεί θα γίνουν μόνο σενάρια κυρίως
από την παραμονή της κοπέλας μέσα στο νοσοκομείο και
από την κλινική της εικόνα». 

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
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Πενταπλασιάστηκαν
λόγω πανδημίας 
οι φοιτητές  που
έχουν ψυχολογικά...

Εμφανής γίνεται πλέον ο αντίκτυ-
πος της πανδημίας και των περιορι-
στικών μέτρων που έχουν επιβληθεί
το διάστημα αυτό και στους φοιτητές,
οι οποίοι παρά το νεαρό της ηλικίας
τους έχουν επηρεαστεί σημαντικά
βιώνοντας έντονο άγχος και στρες,
σεξουαλικά και ψυχοσωματικά προ-
βλήματα. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι πενταπλασιάστηκε ο
αριθμός των φοιτητών του ΑΠΘ που
επισκέπτονται ψυχολόγο σε σχέση
με την προ πανδημίας περίοδο. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος,
συνολικά 250 μέλη της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας υποστηρίζονται
σήμερα από δύο ψυχολόγους της
δομής του ΑΠΘ, η οποία παρέχει δω-
ρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και
ψυχολογικής υποστήριξης.

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές είναι
το άγχος, η δυσκολία προσαρμογής
σε νέο περιβάλλον και κατ’ επέκταση
στις σπουδές τους, οι οικογενειακές
και προσωπικές δυσκολίες, τα σε-
ξουαλικά και ψυχοσωματικά θέματα.
Μάλιστα, τα προβλήματα αυτά απο-
δίδονται από τους ειδικούς στη με-
γάλη περίοδο απομόνωσης που βίω-
σαν οι φοιτητές, δεδομένου ότι για
τουλάχιστον έναν ολόκληρο χρόνο τα
πανεπιστήμια λειτουργούσαν εξ
αποστάσεως. Οι πρυτανικές αρχές
του Ιδρύματος, έχοντας εντοπίσει τα
προβλήματα που απασχολούν τους
φοιτητές, έχουν ενημερώσει με προ-
σωπικό μήνυμα όλα τα μέλη της κοι-
νότητας του ΑΠΘ για τη δυνατότητα
να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη,
ενώ γίνονται και στοχευμένες δρά-
σεις σχετικά με την εμπειρία της νό-
σου του κορονοϊού.

Οι φοιτητές μπορούν να καλούν
στον τηλεφωνικό αριθμό που λει-
τουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της
μέρας και να προγραμματίζουν
συνεδρίες με ψυχολόγο της δο-
μής ή να αναφέρουν οτιδήποτε
άλλο τους απασχολεί και τους
προβληματίζει, καθώς στην ίδια
γραμμή απαντά και ο Συνήγορος
του Φοιτητή, ένας νέος θεσμός
που έχει εγκαινιαστεί στο ΑΠΘ.

Ε.Π. 

Έντεκα   Έλληνες 
καθηγητές με τη 
μεγαλύτερη  επιρροή
παγκοσμίως
Στην κατάταξη «Highly Cited Re-
searchers» της Webometrics με
τους 5.882 επιστήμονες με τη σημαν-
τικότερη επιρροή παγκοσμίως περι-
λαμβάνονται έντεκα καθηγητές του
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Η λίστα συντάσσεται δύο φορές κάθε
χρόνο με βάση τις πληροφορίες των
δημόσιων προφίλ καθηγητών και
ερευνητών πανεπιστημίων στο
Google Scholar. Πιο συγκεκριμένα,
στην κατάταξη βρίσκονται ερευνη-
τές οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 100
ερευνητικές εργασίες που έχουν πα-
ρατεθεί ως έγκυρη αναφορά από το
λιγότερο 100 άλλους ερευνητές στις
εργασίες τους. 
Στη «Highly Cited Researchers» της
Webometrics, που δημοσιεύτηκε
τον περασμένο μήνα, εντάσσονται
συνολικά 13 καθηγητές ελληνικών
πανεπιστημίων, έντεκα εκ των οποί-
ων από το ΕΚΠΑ, ένας από το Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
ένας από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου
Αθηνών με τη σημαντική ερευνητική
επίδραση παγκοσμίως είναι κατά
σειρά ο Γεώργιος Χρούσος, ο αεί-
μνηστος Δημήτρης Τριχόπουλος, η
Αντωνία Τριχοπούλου, ο Μελέτιος-
Αθανάσιος Δημόπουλος (πρύτανης
του Ιδρύματος), ο Γεράσιμος Φιλιπ-
πάτος, ο Χριστόδουλος Στεφανάδης,
ο Μαρίνος Δαλάκας, ο Χαράλαμπος
Μουτσόπουλος, η Παγώνα Λάγιου, ο
Δημήτρης Τούσουλης και ο Ματθαί-
ος Σανταμούρης.

της Εύης Πανταζοπούλου

Ε
κ νέου... μείωση του αριθμού
των εισακτέων στις φετινές πα-
νελλαδικές εξετάσεις στα κεν-
τρικά πανεπιστήμια της Αθήνας,

της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας με
ταυτόχρονη αύξηση στα περιφερειακά
προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως από την Κοζάνη. Όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε, «θα μειώσουμε
τους εισακτέους στα κεντρικά πανεπι-
στήμια και θα τους αυξήσουμε στα περι-
φερειακά. Αυτό που εφαρμόστηκε πέρυ-
σι μπορεί να εφαρμοστεί και φέτος».
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο συνολικός
αριθμός των εισακτέων είχε μειωθεί κα-
τά 555 σε σχέση με το 2020, συγκεκριμέ-
να περιορίστηκαν οι προσφερόμενες θέ-
σεις από 77.970 σε 77.415.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας εί-
χε προχωρήσει σε ανακατανομή των θέ-
σεων με γενναία αύξηση των εισακτέων
στα περιφερειακά Ιδρύματα και μείωση
στα κεντρικά, κάτι που αποτελούσε και
πάγιο αίτημα των πανεπιστημίων που
εδρεύουν σε μεγάλες πόλεις. 

Πιο συγκεκριμένα, την προηγούμενη
χρονιά στο ΕΚΠΑ μειώθηκαν οι προσφε-
ρόμενες θέσεις από 7.765 σε 6.913, στο
ΑΠΘ από 6.594 σε 6.396, στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών από 1.569 σε
1.501, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών από 1.647 σε 1.563, στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής από 4.928 σε
4.857, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
από 1.812 σε 1.748, ενώ το Πανεπιστήμιο

Πατρών έχασε 737 (!) θέσεις, από 7.020
σε 6.283.

Στον αντίποδα, ενδεικτικά πέρυσι στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ο αριθμός
των εισακτέων αυξήθηκε σε 4.452 από
4.230 το 2020, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
οι προσφερόμενες θέσεις ανήλθαν σε
4.058 θέσεις από 3.696, ενώ το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας κέρδισε 456
θέσεις (από 4.718 σε 5.174). 

Ακόμη λιγότεροι λόγω ΕΒΕ
Πρακτικά πάντως η μείωση των εισα-

κτέων ήταν πολύ μεγαλύτερη λόγω της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) και το
ίδιο αναμένεται να συμβεί και στις φετι-
νές πανελλαδικές εξετάσεις. Πέρυσι συ-
νολικά 92.090 υποψήφιοι συμμετείχαν
στη διαδικασία διεκδικώντας 77.415 θέ-
σεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εκ
των οποίων εισήχθησαν σε πανεπιστήμια
56.943. Εντωμεταξύ, άμεσα πρόκειται να
ανακοινωθεί και η ημερομηνία έναρξης
των πανελλαδικών εξετάσεων με επι-
κρατέστερες την 6η ή τη 14η Ιουνίου. 

Συνεχίζεται το σχέδιο
«αποκέντρωσης»

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α  

Η υπουργός Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως προανήγγειλε 
τη μείωση των εισακτέων σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα και την αύξησή τους 
στα περιφερειακά ΑΕΙ



Όσο περνούν τα χρόνια, η ευαισθητοποί-
ηση των Ελλήνων απέναντι στα μη δεσποζό-
μενα ζώα γίνεται ισχυρότερη, με στόχο να
ξημερώσει η μέρα που δεν θα υπάρχουν
αδέσποτα στους δρόμους. Ιδιώτες, δήμοι,
κρατικοί φορείς αλλά και μη χρηματοδοτού-
μενα καταφύγια κάνουν εξαιρετική δουλειά,
και τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά.

Ένα τέτοιο καταφύγιο είναι και το ΚΑΖ, όπου στειρώνονται,
εμβολιάζονται, θεραπεύονται τα άρρωστα ή τραυματισμένα
αδέσποτα, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. 

Το ΚΑΖ δεν έχει πάρει ποτέ καμία κρατική επιχορήγηση. Οι
μόνοι πόροι του είναι οι συνδρομές, οι δωρεές και η ανιδιοτε-
λής βοήθεια των μελών του και των φίλων του. Και φυσικά, τα
μπαζάρ του…

Ένα τέτοιο μπαζάρ γίνεται το
Σάββατο 9 και την Κυριακή 10
Απριλίου στο Πολεμικό Μουσείο,
με στόχο να στηριχθεί το έργο του
καταφυγίου και τα αδεσποτάκια.

Οι υπεύθυνοι του ΚΑΖ ανοίγουν
τις πόρτες του Πολεμικού Μουσεί-
ου (για έναν… ειρηνικό σκοπό) σε

φίλους, οικογένειες, παιδάκια και τετράποδα με ξεχωριστά
προϊόντα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και μια σούπερ λαχειοφό-
ρο αγορά με πολλές εκπλήξεις, μιας και ο ένας στους δύο κερ-
δίζει! 

Δείτε το έργο του καταφυγίου στο http://www.kazshelter.gr/
και στη σελίδα στο Facebook,
https://www.facebook.com/kazshelter. 

Σ
ε ισχύ τέθηκαν οι αλλαγές στα
πιστοποιητικά εμβολιασμού και
νόσησης που είχε προαναγγεί-
λει το υπουργείο Υγείας. Χθες

δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα ΚΥΑ που
περιέχει τις αλλαγές και θα τεθεί σε
ισχύ από τις 11 του μήνα και περιλαμβά-
νει τη χρονική επέκταση στα πιστοποι-
ητικά. Η Ελλάδα εναρμονίζεται με τους
Ευρωπαίους, επομένως τα πιστοποιητι-
κά εμβολιασμού θα έχουν εννεάμηνη
διάρκεια, ενώ τα νόσησης εξάμηνη. H
νέα ΚΥΑ περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που
θα ισχύουν έως τις 11 Απριλίου, ενώ πα-
ράλληλα ορίζει το νέο πλαίσιο για τα πι-
στοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης.

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:
αα) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ του-

λάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών
τον εμβολιασμό για κορονοϊό Covid-19
και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτο-
προσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν εμβολιαστεί για κορο-
νοϊό με την πρώτη δόση του εμβολίου
των δύο δόσεων, κατόπιν νοσούν από
κορονοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητι-
κό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και
εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο
ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού η
ΚΥΑ αναφέρει: «Όσοι ενήλικοι έχουν
εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών
από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή,

στην περίπτωση μονοδοσικών εμβο-
λίων, από τη χορήγηση της μοναδικής
δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολια-
σμένοι εφόσον έχουν λάβει και την ανα-
μνηστική δόση».

Μεγάλη διασπορά της Όμικρον 2
Χθες ανακοινώθηκαν 18.425 νέα

κρούσματα και 62 θάνατοι. Ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι είναι 365, εκ των οποίων οι
213 είναι ανεμβολίαστοι.

Τα 176.000 ενεργά κρούσματα, που
ίσως είναι και περισσότερα, αν σκε-
φτούμε πως οι εμβολιασμένοι που βγαί-
νουν θετικοί στο self test του σπιτιού
δεν προχωρούν πάντα σε μοριακό τεστ ή
rapid, άρα δεν δηλώνεται σε πλατφόρ-
μα, μαρτυρούν μεγάλη διασπορά στην
κοινότητα. Η Όμικρον 2 είναι πολύ με-
ταδοτική και πλέον έχει φανεί ξεκάθα-
ρα, ενώ η ανοσία ύστερα από νόσηση με
Όμικρον έχει μικρή διάρκεια, για αυτό
και έχει παρατηρηθεί να νόσησε κάποι-
ος με Όμικρον 2 πρόσφατα και λίγο και-

ρό πριν να είχε βγει και πάλι θετικός από
Όμικρον.  Μετά την έγκριση από τον FDA
της τέταρτης δόσης στους άνω των 50,
ανοίγει η συζήτηση για το πότε και τι θα
γίνει με τη δεύτερη ενισχυτική στον γε-
νικό πληθυσμό. Τα έως τώρα στοιχεία
δείχνουν πως στην Ελλάδα δεν θα
υπάρξει μέσα στο καλοκαίρι τέταρτη δό-
ση για τον γενικό πληθυσμό. Ίσως η επι-
τροπή εισηγηθεί θετικά για τέταρτη δό-
ση εμβολίου σε ευάλωτους ηλικιωμέ-
νους πριν από τον Σεπτέμβρη. Όμως η
εκτίμηση είναι πως θα έχουμε μια ενι-
σχυτική δόση Σεπτέμβρη με Οκτώβρη
με ένα νέο εμβόλιο mRNA που θα περι-
λαμβάνει το στέλεχος Όμικρον με τις
υποπαραλλαγές του. 

Ν. Αιγαίο: Προθεσμία
έξι εβδομάδων για  
τη μετατροπή των ταξί 
σε 6θέσια και 9θέσια
Η εφαρμογή
του πιλοτικού
προγράμματος
για τη μετατρο-
πή των ταξί σε
εξαθέσια και
εννιαθέσια ξε-
κινά από την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ύστερα
από απόφαση του υφυπουργού Μετα-
φορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, και
σύμφωνα με τους όρους του νόμου
4850/2021, ο περιφερειάρχης Νοτίου
Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δημο-
σίευσε τη σχετική πρόσκληση προς
τους ιδιοκτήτες ταξί εντός της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να προχω-
ρήσουν στην αντικατάσταση των ΕΔΧ
ταξί αυτοκινήτων τους με επιβατικά
οχήματα έξι έως εννέα θέσεων και να
υποβάλουν τη σχετική αίτηση.
«Με ικανοποίηση παρακολουθούμε
την ταχεία πρόοδο της εφαρμογής
του πιλοτικού προγράμματος μετα-
τροπής των ταξί σε εξαθέσια και εν-
νιαθέσια στο Νότιο Αιγαίο, μόλις λί-
γους μήνες μετά την ψήφιση του νό-
μου που προβλέπει τη σχετική δυνα-
τότητα. Πρόθεσή μας είναι η επέκτα-
ση αυτού του προγράμματος και σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου το
επιθυμούν οι αυτοκινητιστές, όπως η
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και
άλλες περιοχές. 
Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των
αυτοκινητιστών με τους εκπροσώ-
πους των οποίων βρισκόμαστε σε
διαρκή επικοινωνία, γνωρίζουμε τα
προβλήματά τους και συνεργαζόμα-
στε με σκοπό την αντιμετώπιση των
προκλήσεων του κλάδου και φυσικά
την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους επιβάτες», δή-
λωσε, με αφορμή την πρόοδο του προ-
γράμματος, ο αρμόδιος υφυπουργός
Μιχάλης Παπαδόπουλος.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία
έξι εβδομάδων για την καταβολή των
σχετικών αιτήσεων στις Διευθύνσεις
Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυ-
κλάδων και Δωδεκανήσου. 

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Και η Ελλάδα εναρμονίστηκε 
με τους Ευρωπαίους,
επεκτείνοντάς τα στο 9μηνο 
και το 6μηνο αντίστοιχα

Νέα ισχύς στα πιστοποιητικά
εμβολιασμού και νόσησης

Και τα αδέσποτα έχουν ψυχή! Ας τα βοηθήσουμε…
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Στο αρχείο τέθηκε η δικογραφία για τον δικη-
γόρο Θεόφιλο Αλεξόπουλο, σε βάρος του
οποίου είχε κινηθεί προκαταρκτική εξέτα-
ση ύστερα από όσα είχε υποστηρίξει σε
συνέντευξή της η 24χρονη καταγγέλλου-
σα Γεωργία Μπίκα για βιασμό σε ξενοδο-
χείο της Θεσσαλονίκης, ότι την προπηλά-
κισε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού
Πύργου. 

Ο εισαγγελέας είχε παραγγείλει προκαταρκτι-
κή έρευνα για το αδίκημα της απόπειρας παράνομης βίας.

Κατά πληροφορίες, στην κατάθεση που κλήθη-
κε να δώσει στο πλαίσιο της προκαταρκτι-

κής, η 24χρονη φέρεται να ανασκεύασε,
τονίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι ο καταγ-
γελλόμενος δικηγόρος δεν την απείλησε.

Αξιολογώντας τα στοιχεία της έρευνας,
ο εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν

στοιχειοθετείται αδίκημα, ζητώντας να τε-
θεί στο αρχείο η υπόθεση, πρόταση που εγ-

κρίθηκε από τον εισαγγελέα Εφετών, όπως μετα-
δίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μπορεί να δηλώνει φανατικός υποστηρικτής του ΠΑΟΚ, ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε
να δώσει το «παρών» στη διαδικασία ονοματοδοσίας της θύρας των επισήμων του «Κλεάν-
θης Βικελίδης», σε «Άλκης Καμπανός». Ο λόγος για τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο
για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη, ο οποίος γνωρίζει καλά πως τα χρώ-
ματα δεν έχουν καμία σημασία και το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να δίνει ζωή και όχι να στερεί.
Η όλη διαδικασία έγινε παρουσία των γονιών και της αδερφής του αδικοχαμένου Άλκη, λί-
γη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΣ Γιάννινα, στο
πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ του πρωταθλήματος της SuperLeague.

Δίπλα στην οικογένεια Καμπανού ο Στ. Καλαφάτης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Κ. Καραμανλής
και οι δήμαρχοι

Σε χαλαρό κλίμα και με καλή διά-
θεση πραγματοποιήθηκε, μετά το
Προσυνέδριο της ΝΔ στο συνεδρια-
κό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», γεύ-
μα όπου συμμετείχαν αρκετοί δή-
μαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης
παρουσία και του υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστα Καρα-
μανλή. Στη φωτογραφία που αναρτή-
θηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης εντοπίσαμε τους δημάρχους Αμ-
πελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρο Κυ-
ρίζογλου, Κορδελιού-Ευόσμου Κλε-
άνθη Μανδαλιανό, Ωραιοκάστρου
Παντελή Τσακίρη, Παύλου Μελά Δη-
μήτρη Δεμουρτζίδη και Λαγκαδά
Ιωάννη Ταχματζίδη.

Η τούρτα-έκπληξη
στον Γαλαμάτη 

Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη
περίμενε στο γραφείο του στη Γε-
νική Γραμματεία Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης τον Δημήτρη Γαλα-
μάτη. Οι συνεργάτιδες και οι συ-
νεργάτες του τον υποδέχθηκαν με
μια τούρτα για τα προχθεσινά του
γενέθλια. Μάλιστα ο ίδιος έγραψε
στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Facebook: «Και τι τούρτα! Με
τη στάμπα -βγαλμένη από την
καρδιά μου- του Ηρακλή μας,
φτιαγμένη μάλιστα στην… καρδιά
της Αθήνας! Ηρακλής παντού!
Παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να
είμαστε γεροί και του χρόνου». 

Η μεγάλη αδυναμία
του Α. Γεωργιάδη 
στα σουτζουκάκια
Σουτζουκάκια Θεσσαλονίκης
απόλαυσε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Άδωνις Γεωργιάδης μετά το
τέλος του Προσυνεδρίου, λίγο
πριν πετάξει για Αθήνα. Μάλι-
στα υπάρχει και φωτογραφικό
στιγμιότυπο με λεζάντα του
υπουργού που γράφει «Για με-
ρίδα γύρο στη Διαγώνιο. Η εξυ-
πηρέτηση άψογη κι η ποιότητα
διαχρονική».

Στο αρχείο η καταγγελία της Γεωργίας
για επίθεση από τον Θ. Αλεξόπουλο

Έτοιμος ο Ηλίας Ζάχαρης 
για τις εκλογές στο Δ. Συκεών

Ετοιμάζεται ο Ηλίας Ζάχαρης για τις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές του 2023. Εδώ και περίπου ένα δίμη-
νο έχει ανακοινώσει πως θα είναι εκ νέου υποψή-
φιος δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, ωστόσο, επί-
σημα το γραφείο του θα το στήσει από Σεπτέμβρη,
έναν χρόνο πριν από την κάθοδο στην κάλπη, ώστε
να έχει μια πιο στενή επαφή με τους δημότες για τα
προβλήματα που παρατηρούνται και καταγράφον-
ται στον δήμο.

Στον «Λευκό Πύργο» 
οι αντιδήμαρχοι Υγείας

Ραντεβού στον «Λευκό Πύργο» είχαν οι αντιδή-
μαρχοι με αρμοδιότητες την Υγεία και την Κοινω-
νική Πολιτική του Νομού Θεσσαλονίκης. Όχι στο
μνημείο, αλλά στο γνωστό καφενείο απέναντι από
το σύμβολο της Θεσσαλονίκης, ύστερα από κάλε-
σμα της αντιπεριφερειάρχου Υγείας Μελίνας
Δερμεντζοπούλου. Οι περισσότεροι αντιδήμαρχοι
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση σε μια βραδιά
με ουσιαστική συζήτηση και πολύ καλή παρέα.

Στα… μπλε ο Κ. Ζέρβας
Με μαρκαδόρο στο μπλε χρώμα του αυτισμού, ο

δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας
έστειλε το μήνυμα «Αποδοχή, σεβασμός και κυ-
ρίως αγάπη για τον καθένα!» με την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τον
Αυτισμό. Το έγραψε στην ειδική κατασκευή που
τοποθετήθηκε έξω από το γυάλινο περίπτερο της
Νέας Παραλίας.

Βρέθηκαν στα γυρίσματα
Τόσο ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

όσο και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης «κατασκόπευ-
σαν» τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας
«The Bricklayer» στην Άνω Πόλη. Ο Απόστολος
Τζιτζικώστας μαζί με τον γιο του είδαν από κοντά
τους πρωταγωνιστές και ορισμένες σκηνές από την
ταινία κατασκοπείας που γυρίζεται εδώ και περί-
που τρεις εβδομάδες στην πόλη, ενώ ο Κωνσταντί-
νος Ζέρβας έκανε μια στάση στα γυρίσματα καθώς
πήγαινε στο σπίτι του.
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Θεσσαλία

Δημοπρατείται το αρδευτικό δίκτυο
στο Βλαχογιάννι Ελασσόνας

Δημοπρατείται από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας το
έργο κατασκευής νέου αντ-
λητικού συγκροτήματος και
υπόγειου δικτύου άρδευ-
σης στο Βλαχογιάννι Ελασ-
σόνας. Το έργο, προϋπολο-
γισμού ένταξης 600.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
«Μετά τον σεισμό του Μαρτίου του 2021 το αρδευτικό δίκτυο
του Βλαχογιαννίου κρίνεται μη λειτουργικό και προχωράμε
στην άμεση αντικατάστασή του. Σε συνεργασία με τον δήμαρ-
χο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα δίνουμε λύση στο πρόβλημα άρ-
δευσης και στηρίζουμε στην πράξη τούς ανθρώπους της πα-
ραγωγής και του καθημερινού μόχθου στην ύπαιθρο», δηλώ-
νει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ημερίδα για την περιβαλλοντική 
και πολιτισμική κληρονομιά 
της Γαύδου

Ανοιχτή ημερίδα με θέμα «Η περιβαλλοντική και πολιτισμι-
κή κληρονομιά της Γαύδου» συνδιοργανώνουν, την ερχόμενη
Κυριακή, 10 Απριλίου, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο
Χανίων, ο Δήμος Γαύδου, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση
της Φύσης, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνι-
κού Πάρκου Σαμαριάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτι-
κής Κρήτης και τη Διεύθυνση Δασών Χανίων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης. Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαί-
σιο του πιλοτικού έργου «Νησί της Γαύδου - Κρήτη - Αποκα-
τάσταση εξαιρετικά απειλούμενων φυτών», με στόχο την
προστασία της φύσης στα νησιά της Μεσογείου, στο οποίο
συμμετέχουν 25 φορείς, ινστιτούτα, ΜΚΟ, δήμοι και άλλοι
από όλη τη Μεσόγειο.

Σε παράσταση στην Εισαγγελία Σπάρτης προέβη ο πρώην περιφερειάρ-
χης και επικεφαλής της «Νέας Πελοποννήσου» Πέτρος Τατούλης, συ-

νοδευόμενος από τους περιφερειακούς συμβούλους Ντία Τζανετέα,
Χαράλαμπο Σκούρο, Ντίνα Νικολάκου και τη Μαργαρίτα Σπυριδάκου. Ο

πρώην περιφερειάρχης ζήτησε την παρέμβαση της Εισαγγελίας για την
άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Σπάρτης, σε εκτέλεση
της ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/118754/2410 Υπουργικής Απόφασης της 4/2/2022 που

αφορά τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του δήμου
από 21 Μαρτίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2022 στη Μονάδα Επεξεργα-

σίας Αποβλήτων Ν. Αρκαδίας, στη θέση Παλαιοχούνη του Δήμου Τρί-
πολης. «Ο κ. Νίκας όχι μόνο παρέβη τα καθήκοντά του μη υλοποιώντας

την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, απαγορεύοντας αυθαίρετα
στα οχήματα του Δήμου Σπάρτης να εισέλθουν στη μονάδα διαχείρισης
απορριμμάτων στην Παλαιοχούνη αλλά και καθυστερεί προκλητικά την

εκτέλεσή της», εξηγεί ο κ. Τατούλης.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τα προγράμματα 
ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας

Την πορεία προγραμμάτων ενίσχυσης της επι-

χειρηματικότητας, που έχουν ενταχθεί σε χρη-

ματοδοτικά προγράμματα, συζήτησε ο περιφε-

ρειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας σε

ειδική σύσκεψη. Σύμφωνα με στοιχεία της περι-

φέρειας: α) Στο ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί 255 επεν-

δυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση

102.596.768 ευρώ. Συγκεκριμένα:

• Στην Αργολίδα 40 επενδυτικά σχέδια με επιχο-

ρήγηση 17.664.162,65 ευρώ.

• Στην Αρκαδία 21 επενδυτικά σχέδια με επιχο-

ρήγηση 11.118.666,59 ευρώ.

• Στην Κορινθία 58 επενδυτικά σχέδια με επιχο-

ρήγηση 24.296.536,47 ευρώ.

• Στη Λακωνία 76 επενδυτικά σχέδια με επιχορή-

γηση 25.902.548,38 ευρώ.

• Στη Μεσσηνία 60 επενδυτικά σχέδια με επιχο-

ρήγηση 23.614.854,11 ευρώ.

β) Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύ-

σεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρη-

ματικότητα και την περιφερειακή συνοχή»,

έχουν εγκριθεί 47 επενδυτικά σχέδια με συνολι-

κή επιχορήγηση 18.302.236,93 ευρώ. Συγκεκρι-

μένα:

• Στην Αργολίδα 9, επιχορήγηση 2.291.910,84 ευρώ.

•Στην Αρκαδία 6, επιχορήγηση 2.035.715,13 ευρώ.

•Στην Κορινθία 8, επιχορήγηση 2.976.898,94 ευρώ.

• Στη Λακωνία 16, επιχορήγηση 5.964.919,36 ευρώ.

• Στη Μεσσηνία 8, επιχορήγηση 5.032.792,66 ευρώ.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ορχομενός 

«Έφυγε» ο πρώην δήμαρχος 
και επίτιμος πρόεδρος 
ΠΕΔ Στ. Ελλάδας

Στο νοσοκομείο της Λι-
βαδειάς όπου νοσηλευόταν
τις τελευταίες δέκα περί-
που ημέρες πέθανε σε ηλι-
κία 76 χρόνων ο επί τρεις
θητείες πρώην δήμαρχος
Ορχομενού και επίτιμος
πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, Λουκάς Υπερή-
φανος. Από τη θέση του προέδρου της ΠΕΔ συνέβαλε
καθοριστικά στην ισχυροποίηση του θεσμού της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και στην επίλυση σημαντικών
θεμάτων που απασχολούσαν τους δήμους της Στερε-
άς Ελλάδας. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου και το Διοικητικό Συμβούλιο, ο περιφερει-
άρχης Αττικής, περιφερειάρχες και δήμαρχοι από
όλη την Ελλάδα, εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για
τον θάνατο «του ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το
αποτύπωμά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με το
ήθος, την ευπρέπεια και το έργο του».

Νότιο Αιγαίο

Συμβασιοποιήθηκε τριετής
συντήρηση οδικού δικτύου Σύμης

Συμβασιοποιήθηκε με την ανάδειξη του αναδόχου
του έργου η «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρ-
μοδιότητας ΠΝ Αιγαίου, νήσου Σύμης», έναντι συνο-
λικού ποσού 501.783,06 ευρώ. Το έργο χρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως δήλω-
σε ο οικείος περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.
Εκτός από την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος ανα-
λαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδι-
κού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπί-
ζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.
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Για παράβαση καθήκοντος εγκαλεί τον Νίκα ο Τατούλης



Με αφορμή τη συμμετοχή του στην εκδή-
λωση του Δήμου Λαυρεωτικής για την
Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων που
εορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Απριλίου, ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέ-
λιος Πέτσας αναφέρθηκε στους στόχους
του νέου νόμου που θα θέσει ένα αυστηρό
πλαίσιο για την προστασία των ζώων συν-
τροφιάς. Όπως τόνισε, μπήκαν συγκεκρι-
μένοι κανόνες για τα δεσποζόμενα ζώα και
με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος διαχείρισης για τα αδέσπο-
τα ζώα συντροφιάς, με ενεργή τη συμμετο-
χή και της Αυτοδιοίκησης. 
Παράλληλα, ο κ. Πέτσας ανέπτυξε και τις
βασικές θεσμικές παρεμβάσεις, στις οποί-
ες προχώρησε όλο αυτό το διάστημα το
υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση
του νέου πλαισίου όπως η χρηματοδότηση,
ύψους 40 εκατ. ευρώ, προς τους δήμους
όλης της χώρας μέσω του προγράμματος
«Άργος», προκειμένου να αποκτήσουν τις

απαραίτητες υποδομές και να ανταποκρι-
θούν στις νέες αρμοδιότητες που έχουν
αναλάβει. Ακόμη αναφέρθηκε στην αυστη-
ροποίηση των ποινών και των προστίμων
για τις παραβάσεις, στη διεύρυνση του ορι-
σμού της κακοποίησης, καθώς και σε ειδι-
κή πρόβλεψη τόσο για τη δημιουργία μη-
τρώου παραβατών όσο και για την ανάπτυ-
ξη ψηφιακής εφαρμογής και ιστοσελίδας
καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης
ζώων.  Το «παρών» στην εκδήλωση έδω-
σαν ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης
Λουκάς, φιλοζωικά σωματεία της Ανατολι-
κής Αττικής και ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης. Τέλος, ο κ. Πέτσας
ενημερώθηκε για το επιχειρησιακό σχέδιο
του δήμου σχετικά με την προστασία και
τον έλεγχο του αριθμού των αδέσποτων
ζώων και συνομίλησε, επίσης, με τους
εθελοντές των φιλοζωικών σωματείων Κε-
ρατέας «ΠΡΟΚΡΙΣ» που δραστηριοποιούν-
ται στην Ανατολική Αττική.

Ιατρική υποστήριξη στους πρόσφυγες
Το Ουκρανικό Μορφωτικό Κέντρο «Μπερεγίνια», το

σχολικό κτίριο στην πλατεία Αττικής, όπου φοιτούν σα-
ράντα παιδιά από την Ουκρανία, επισκέφθηκε ο περι-
φερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος
Πατούλης μαζί με κλιμάκια ιατρών της περιφέρειας
και του ΙΣΑ. Τα κλιμάκια ιατρών, συμπεριλαμβανομέ-
νων παιδιάτρων που μιλούν την ουκρανική γλώσσα,
πραγματοποίησαν προσυμπτωματικούς ιατρικούς
ελέγχους στα παιδιά. Παράλληλα διανεμήθηκαν υγει-
ονομικό υλικό προστασίας (μάσκες) καθώς και σχολικά είδη. Επισημαίνεται πως ανάλογη
δράση θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς μέρες για τα παιδιά που φιλοξενούνται στην κα-
τασκήνωση του Δήμου Ζωγράφου στη Ραφήνα, ενώ σε συνεργασία με την ΠΟΣΕΑ, το Εθνι-
κό Κέντρο Αιμοδοσίας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θα οργανωθεί μεγάλη δράση αι-
μοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών του ουκρανικού λαού.

Εξώδικο στους παρόχους
ηλεκτρικής ενέργειας

Εξώδικη πρόσκληση να καταβά-
λουν άμεσα τις οφειλές τους προς
το δημοτικό ταμείο απευθύνει στις
εταιρείες παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας ο Δήμος Ηρακλείου Αττι-
κής ύστερα από απόφαση του δη-
μάρχου Νίκου Μπάμπαλου. Συγκε-
κριμένα, το εξώδικο εστάλη σε
όσες εταιρείες έχει διαπιστωθεί ότι
παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην
απόδοση των χρηματικών ποσών
των δημοτικών τελών, τα οποία ει-
σπράττουν μέσα από τους λογαρια-
σμούς του ρεύματος που αποστέλ-
λουν στους κατοίκους και τις επι-
χειρήσεις της πόλης, ποσά που
πρέπει να καταβάλλουν στον δήμο,
προκειμένου να γυρίζουν πίσω
στους δημότες με τη μορφή των αν-
ταποδοτικών υπηρεσιών καθαριό-
τητας και ηλεκτροφωτισμού. Στο
εξώδικο ο δήμος ζητά από τις εται-
ρείες οφειλέτες να αποδώσουν τα
ποσά που χρωστούν, σε διαφορετι-
κή περίπτωση προειδοποιεί ότι θα
διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο
τις οφειλές, αξιώνοντας, παράλλη-
λα, και τον ανάλογο τόκο.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
η πολιτική δραστηριότητα
ενόψει εκλογών αντί να με-
γαλώνει συρρικνώνεται;
Φαίνεται πως η κυριαρχία
του δημάρχου έχει κόψει τη
φόρα σε πολλούς από τους
επίδοξους διεκδικητές, με
πιο πρόσφατο παράδειγμα
την απόφαση ενός από τους
πιο ενεργούς αντιπολιτευτι-
κά επικεφαλής παράταξης
να… «ανέβει αυτοδιοικητι-
κό σκαλοπάτι» και να ασχο-
ληθεί με την Περιφέρεια
Αττικής. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δωρεάν μεταφορά
φοιτητών
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής,
στο πλαίσιο της κοινωνικής του
πολιτικής, λειτουργεί και πάλι
το πρόγραμμα δωρεάν μετακί-
νησης-μεταφοράς των φοιτη-
τών κατοίκων της πόλης στην
Πανεπιστημιούπολη Ζωγρά-
φου. Στόχος του προγράμματος
αυτού είναι η στήριξη και η δι-
ευκόλυνση των φοιτητών της
πόλης ως προς τις μετακινή-
σεις τους προς την Πανεπιστη-
μιούπολη Ζωγράφου, με άμεση
πρόσβαση με μεταφορικό μέσο
- πούλμαν και σταθμούς μέσα
στην πόλη της Αγίας Παρα-
σκευής. Το πρόγραμμα μετα-
φοράς φοιτητών θα εφαρμοστεί
μέχρι το τέλος Ιουνίου καθημε-
ρινά, εκτός από τα Σαββατοκύ-
ριακα και αργίες.

Στον μαγικό κόσμο
του animation

Μέσα από ένα καινοτόμο και
πρωτότυπο εργαστήριο, που γίνεται
πρώτη φορά στην Αθήνα από το A-
thens Film Office του Δήμου Αθη-
ναίων, τα παιδιά
απολαμβάνουν
δύο ώρες δια-
δραστικής δημι-
ουργικότητας
και μπαίνουν
στον μαγικό κόσμο του animation
με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.
Για την ακρίβεια, σε συνεργασία με
την Animation Hellas διοργανώνε-
ται το 1ο Εκπαιδευτικό Φεστιβάλ
Κινουμένων Σχεδίων E-KIDS, για
παιδιά του δημοτικού σχολείου στις
9/4, 10/4, 16/4 και 17/4 και στις 14/5
και 15/5, στο Σεράφειο του Δήμου
Αθηναίων. Τα εργαστήρια θα διε-
ξαχθούν από εξειδικευμένους εκ-
παιδευτικούς του χώρου του ελλη-
νικού animation και τελούν υπό την
αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης: «Αυτό που θέλουμε
να προσφέρουμε στους μικρούς
Αθηναίους είναι η δυνατότητα να
μεγαλώνουν με χαμόγελο αλλά και
γνώση».
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Στ. Πέτσας: «Χτίζουμε ένα καλύτερο
αύριο για τα ζώα συντροφιάς»



Τ
α νέα δεδομένα που έχουν προ-
κύψει για την ελληνική οικονο-
μία οδηγούν το οικονομικό επι-
τελείο στο να ξαναγράψει τον

προϋπολογισμό. Ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία, η ενεργειακή κρίση και η έκρηξη του
πληθωρισμού έχουν ανατρέψει όλες τις
αρχικές εκτιμήσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει
περιοριστεί σημαντικά ο δημοσιονομικός
χώρος που είχε η κυβέρνηση για να στη-
ρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το οικονομικό
επιτελείο καταθέτει εντός της εβδομάδας
συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους
2 δισ. ευρώ από το «μαξιλάρι» των διαθε-
σίμων που ανέρχονται σε 40 δισ. ευρώ,
ώστε να χρηματοδοτηθούν οι αυξημένες
δαπάνες για τα μέτρα που ήδη έχουν απο-
φασιστεί αλλά και εκείνα που θα υλοποι-
ηθούν το επόμενο διάστημα.

Στην κυβέρνηση θέλουν να υπάρχουν
δημοσιονομικές εφεδρείες, καθώς το πε-
ριβάλλον είναι αυξημένης μεταβλητότη-
τας και είναι πιθανόν να προκύψουν νέες
ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Από τα 2 δισ. ευρώ, ένα μέρος θα καλύ-
ψει τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανα-
κοινωθεί, όπως η έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση των 200 ευρώ σε ευάλωτες κοινω-
νικές ομάδες, θα τροφοδοτήσει την παρά-
ταση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
για ακόμη δύο μήνες, τον Απρίλιο και τον
Μάιο, ενώ θα διατεθούν και για καινούρ-
γιες παρεμβάσεις, όπως αυτές για τη στή-
ριξη του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνη-
ση σχεδιάζει ένα πλέγμα μέτρων που θα
αφορά τη διασφάλιση της επισιτιστικής
επάρκειας αλλά και τη στήριξη των παρα-
γωγών και κτηνοτρόφων που πλήττονται
από τις ανατιμήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες, εξετάζε-
ται η κάρτα αγρότη που θα χρησιμοποι-

ηθεί κυρίως για αγορά λιπασμάτων έναντι
συγκεκριμένου ποσού, χωρίς συμψηφι-
σμό, με πιθανές φορολογικές ή ασφαλι-
στικές υποχρεώσεις. Επίσης, στο τραπέζι
βρίσκεται η διατήρηση μέχρι το τέλος του
έτους του μειωμένου ΦΠΑ στην εστίαση,
τον τουρισμό και τις μεταφορές, με κό-
στος 250 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο να επεκταθεί η επιδότηση του πετρε-
λαίου κίνησης και για τον μήνα Μάιο.

Εντωμεταξύ, τις επόμενες εβδομάδες

αναμένονται οι αποφάσεις για μείωση του
φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβα-
ρύνει τις τιμές στα άλευρα, στο ηλιέλαιο,
στη ζάχαρη, πιθανώς και στο ψωμί, σε μια
προσπάθεια συγκράτησης της ανοδικής
τροχιάς στην οποία βρίσκονται τα αυξημέ-
να λιανικά κόστη. Το σχέδιο της κυβέρνη-
σης προβλέπει τη μείωση του ΦΠΑ για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε συγ-
κεκριμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης
όπως το ψωμί, το γάλα, τα μακαρόνια, που
πλήττουν το κόστος ζωής των χαμηλότε-

ρων εισοδηματικών στρωμάτων. Λόγω του
μεγάλου δημοσιονομικού κόστους το μέ-
τρο θα ενεργοποιηθεί στην περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι οι τιμές αυξάνονται
ανεξέλεγκτα. 

Περί τα 120 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 199.000 πε-
ρίπου δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων
από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ κατά την εβδομάδα 4-8
Απριλίου 2022.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ, την περίοδο 4-8 Απριλίου, θα γί-
νουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών
πληρωμών του φορέα:

• 18,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 700 δικαιούχους

σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
• 13,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 45.694 δικαιού-

χους ως παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυο-
φορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 140 εκατ. ευρώ σε 65.000 δικαιούχους για καταβολή

επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. Όπως έχει
ήδη ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ, από τη Δευτέρα 4 Απριλίου θα
ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανερ-
γίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του

βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και
η προπληρωμή του δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους
ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστα-
σίας μητρότητας και σε δικαιούχους του επιδόματος γονι-
κής άδειας.

• 22 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 11.000 δικαιούχους
στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλη-
σης.

• 700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Ξεκίνησε τη Δευτέρα η καταβολή του δώρου Πάσχα από τον ΟΑΕΔ

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Δύο δισ. ευρώ για τη στήριξη 
νοικοκυριών, επιχειρήσεων
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Πού θα κατευθυνθούν 
- Από τι εξαρτάται η μείωση
του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά



Ν
έα δεδομένα διαμορφώνον-
ται στο λιανικό εμπόριο από
τη σημαντική στροφή των
καταναλωτών στην αγορά

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private
labels) λόγω των ακριβών... επωνύμων.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγα-
θών (ΙΕΛΚΑ), οι πωλήσεις ιδιωτικής
ετικέτας στην Ελλάδα διαμορφώνονται
στο 25%-30% του συνόλου, ενώ στη Δυ-
τική Ευρώπη στο 40%-45%. Από τα
στοιχεία πωλήσεων σουπερμάρκετ τις
πρώτες εννέα εβδομάδες του 2022,
που παρουσίασε η εταιρεία IRI,  τα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αύξησαν
τις πωλήσεις κατά 9,7%! Η στροφή αυ-
τή σηματοδοτεί μια μεγάλη ευκαιρία
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ώστε να κάνουν... αισθητή την παρου-
σία τους στην αγορά.

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της

έρευνας του ΙΕΛΚΑ σε δείγμα 2.000
ατόμων από όλη την Ελλάδα, προκύ-
πτουν τα εξής συμπεράσματα:

1. Οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν
την ιδιωτική ετικέτα στα σουπερμάρκετ
για να εξοικονομήσουν χρήματα. 

2. Οι καταναλωτές προεξοφλούν συ-
νέχιση της πίεσης στο διαθέσιμο εισό-
δημά τους λόγω του κόστους ενέργει-

ας, των διεθνών τιμών των τροφίμων
και των πρώτων υλών, οπότε βλέπουν
ως διέξοδο τα φθηνότερα προϊόντα γε-
νικά αλλά και ειδικά ως προς την ιδιωτι-
κή ετικέτα. Μάλιστα, η συνέχιση της
κρίσης θα ενισχύσει τη στροφή προς
την αγορά τέτοιων προϊόντων. 

3. Συγκριτικά με το 2020, τόσο το
2021 όσο και τη φετινή χρονιά πολλοί
περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν
ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας πα-
ρέχουν καλύτερη σχέση ποιότητας τι-
μής σε ποσοστό 50% έναντι 38% το προ-
ηγούμενο έτος. Η διαφορά αυτή αποδί-
δεται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, στις εξε-
λίξεις που συντελούνται στο καταναλω-
τικό κοινό, στο διαθέσιμο εισόδημά του
λόγω της αύξησης του κόστους ενέρ-
γειας - μεταφορών και στις ανατιμήσεις
των προϊόντων.

4. Με δεδομένες τις αυξήσεις τιμών
αρκετών προϊόντων λόγω των διεθνών
εξελίξεων (πανδημία, πόλεμος στην
Ουκρανία κ.λπ.), η χαμηλότερη τιμή των
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας γίνεται
πιο «δελεαστική» για τους αγοραστές.
Το ποσοστό των καταναλωτών που θε-

ωρεί τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
φθηνότερα από τα επώνυμα παραμένει
αμετάβλητο το 2021 σε σχέση με το
2020 στο 65%. 

5. Ίδια είναι και η εικόνα σε σχέση με
την ελληνικότητα των προϊόντων ιδιω-
τικής ετικέτας, με το ποσοστό των κατα-
ναλωτών που δηλώνουν ότι αυτά τα
προϊόντα είναι πιο «ελληνικά» να αυξά-
νεται από 47% σε 49%.

6. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο
2019-2020 τα ποιοτικά κριτήρια κυ-
ριαρχούσαν στο σκεπτικό του αγορα-
στικού κοινού. Συγκεκριμένα, το 2019
το 37% των αγοραστών δήλωνε ότι
αγόραζε με βασικό κριτήριο την ποι-
ότητα, έναντι του 31% με βάση τη χρη-
ματική δαπάνη. Δύο χρόνια μετά η ει-
κόνα έχει αναστραφεί, με το 39% να
δηλώνει ότι αγοράζει με βάση τη χρη-
ματική δαπάνη και το 29% με βάση τα
ποιοτικά κριτήρια.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Καινοτομία-εξωστρέφεια:
Πόροι 500 εκατ. για
επενδύσεις 2 δισ.

Σε προσέλκυση κεφαλαίων ύψους 2 δισ.
ευρώ στοχεύει η διοχέτευση πόρων 500 εκατ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ώθη-
ση προγραμμάτων καινοτομίας και εξωστρέ-
φειας. Σύμφωνα με την απόφαση του αναπλη-

ρωτή υπουργού Οικονο-
μικών Θόδωρου Σκυλα-
κάκη, μέσω της Ελληνι-
κής Αναπτυξιακής Τράπε-
ζας Επενδύσεων δημι-
ουργούνται δύο σύγχρονα
χρηματοδοτικά εργαλεία.
Στο πρώτο χρηματοδοτικό
εργαλείο θα διατεθούν
400 εκατ. ευρώ και η τρά-

πεζα θα λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις βά-
σει χρηματοοικονομικών κριτηρίων και θα
συμμετέχει με ποσοστό έως 50% στα επενδυ-
τικά σχήματα. Στόχος του «Q-Equity» είναι η
δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος επεν-
δυτικής εμπιστοσύνης για την ενεργοποίηση
των εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων αλλά
και την ενίσχυση της προσέλκυσης επενδυτι-
κών κεφαλαίων από το εξωτερικό. Στο δεύτε-
ρο χρηματοδοτικό εργαλείο θα κατευθυνθούν
100 εκατ. ευρώ. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα θα λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις βά-
σει χρηματοοικονομικών κριτηρίων και θα
συμμετέχει με ποσοστό έως 60% στα επενδυ-
τικά σχήματα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά
την πραγματοποίηση κάθε επένδυσης σε επι-
λέξιμη επιχείρηση το ποσοστό της δημόσιας
συμμετοχής δεν θα ξεπερνά το 50% της εν λό-
γω επένδυσης.

Αντίστροφη μέτρηση για 
τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ

Την Πέμπτη στις 11 το πρωί κλείνει η πλατ-
φόρμα της έναρξης των εργασιών για την εκ-
καθάριση ΕΝΦΙΑ 2022. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, η πλατφόρμα θα είναι κλειστή μέχρι την
ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των
πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φε-
τινού ΕΝΦΙΑ και το άνοιγμα των τροποποιητι-
κών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2022. Η εφαρμογή για
την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων
(Ε9 για το 2023) δεν θα είναι διαθέσιμη την
Πέμπτη 7 Απριλίου μεταξύ 11 και 15.00. Όπως
διευκρινίζεται, όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες
του Περιουσιολογίου (Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ,
υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2021) θα
είναι διαθέσιμες κανονικά καθ’ όλη τη διάρ-
κεια των εργασιών.
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Αγοράζουν τα ιδιωτικής 
ετικέτας λόγω των
ακριβών... επωνύμων - 
Τις πρώτες εννέα εβδομάδες
του 2022 αύξησαν 
τις πωλήσεις κατά 9,7%! 

Στροφή καταναλωτών 
στα φτηνά προϊόντα



Ε
ύθραυστο παραμένει το κλίμα
στο ελληνικό χρηματιστήριο, με
τους εγχώριους αναλυτές να επι-

σημαίνουν ότι όσο δεν διαφαίνεται πρό-
οδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρω-
σίας και Ουκρανίας η μεταβλητότητα θα
διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, ενώ δεν
δείχνουν διαθέσεις αποκλιμάκωσης οι
ανησυχίες από τα μέτωπα του πληθωρι-
σμού, της εφοδιαστικής αλυσίδας και
της πανδημίας. Υπό αυτές τις συνθήκες
εκτιμούν ότι η τάση στο ΧΑ θα συνεχίσει
να εξαρτάται από την πορεία των διε-
θνών αγορών. Τεχνικά όσο ο Γενικός
Δείκτης δίνει συνεχόμενα κλεισίματα
υψηλότερα των 855 - 860 μονάδων, έχει
τις πιθανότητες μαζί του για να αποκατα-
στήσει την τεχνική του εικόνα με υπέρ-
βαση της ζώνης 885 - 908, μέσα στην
οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200
ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδο-
μάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 908

μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 940 -
944. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης
οι επόμενες στηρίξεις στις 843, 832, 823

(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 814 και η
ζώνη 811 - 778 την οποία υπερασπίζον-
ται οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων.

Trastor: Εκτίναξη κερδών 
και αύξηση εσόδων

Η Trastor ανακοίνωσε σημαντική αύξηση
των καθαρών κερδών του ομίλου, τα οποία για
τη χρήση 2021 ανήλθαν σε €23 εκατ. έναντι
€3,1 εκατ. για το 2020. Τα κέρδη του ομίλου προ
φόρων, τόκων, αποσβέσεων και κερδών από
αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων κατά
το 2021 ανήλθαν σε €12,6 εκατ. έναντι €7,7
εκατ. κατά το 2020, παρουσιάζοντας σημαντική
αύξηση 63,6%. Μη λαμβάνοντας υπόψη τα κέρ-
δη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακι-
νήτων σε εύλογες αξίες, τα καθαρά αναπρο-
σαρμοσμένα κέρδη του ομίλου ανήλθαν κατά
το 2021 σε €6,1 εκατ. έναντι €2 εκατ. της περσι-
νής χρήσης. Επίσης, σημαντική αύξηση κατά
38,7% παρουσίασαν και τα έσοδα του ομίλου
από μισθώματα που ανήλθαν σε €18,14 εκατ.
έναντι €13,08 εκατ. για τη χρήση 2020.

ΔΕΗ: Λύση με αντλίες θερμότητας
Η ΔΕΗ πρωτοπορεί και από τις 18/3/22 προ-

σφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης, την εξοικονόμηση
ενέργειας και τη μείωση της ενεργειακής δα-
πάνης με μια νέα υπηρεσία, τη ΔΕΗ myEnergy
HeatPump. Η νέα αυτή ενεργειακή υπηρεσία
αποτελεί τη λύση μέσω της οποίας παρέχεται
δωρεάν συμβουλευτική για την απόκτηση αντ-
λίας θερμότητας σε συνεργασία με δύο κορυ-
φαία brands της αγοράς, την DAIKIN και την LG
Electronics. Οι αντλίες θερμότητας είναι συ-
σκευές θέρμανσης βασισμένες στην τεχνολο-
γία που επιτρέπουν να μεταφέρουμε ενέργεια
από έναν χώρο χαμηλής θερμοκρασίας σε έναν
χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας.

Η Mevaco ανέλαβε έργο 5,3 εκατ. 
Σύμβαση για την κατασκευή μεταλλικών βά-

σεων φωτοβολταϊκών πάρκων ανά την ελληνι-
κή επικράτεια, συνολικής αξίας περίπου 5,3
εκατ. ευρώ, υπέγραψε η Mevaco με εταιρεία-
μέλος διεθνούς κατασκευαστικού ομίλου με
σημαντικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον
κόσμο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πα-
ραγωγή και η παράδοση των ως άνω μεταλλι-
κών βάσεων αναμένεται να ολοκληρωθούν
μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσεως. Η σύ-
ναψη της ως άνω νέας σύμβασης επιβεβαι-
ώνει την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα και
την ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου
της εταιρείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε «χρυσοτόκους όρνιθας» έχουν μετατραπεί
τα έργα ανάπτυξης ΑΠΕ για τη Mytilineos στο
εξωτερικό, καθώς και σημαντικά περιθώρια κέρ-
δους έχουν αλλά και δεν «κουβαλάνε» πολυετές
ρίσκο, ούτε εξαρτώνται από τις συνθήκες των
αγορών. Όπως εξάλλου είχε δηλώσει και ο ίδιος ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, στόχος της εταιρείας
είναι να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της, να κάνει
τη δουλειά και να καρπώνεται τα κέρδη χωρίς πο-
λυετείς αναμονές. Με αυτήν τη λογική τα τρία έρ-
γα, συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, που έκλεισε

στη Βρετανία είναι ένα ακόμη τέτοιο παράδειγμα, με το project να βάζει για τα καλά την εταιρεία στην πολλά υποσχόμε-
νη τοπική αγορά. Μεγάλη αξία έχει επίσης και η Drax Group, για λογαριασμό της οποίας η Mytilineos αναπτύσσει τα έρ-
γα. Η εν λόγω απασχολεί 3.400 εργαζομένους στη Βρετανία και τη Βόρεια Αμερική, ενώ μεταξύ άλλων έχει θέσει ως
στόχο να έχει αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2030.

Τα κρίσιμα αντιδιαβρωτικά έργα για τη θωράκιση της καμένης έκτασης και
την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος στη Βαρυμπόμπη Αττικής, τα
οποία ανέλαβε και υλοποίησε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, παρέδωσε ο
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Παπαθανασίου στον αρμόδιο
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Όπως αναφέρει σχε-
τική ανακοίνωση, ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της χώρας, ανταποκρι-
νόμενος στην πρόσκληση της Πολιτείας και στις ανάγκες της κοινωνίας, ανέ-
λαβε με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ την υλοποίηση των εξαιρετικά σημαντι-
κών αντιδιαβρωτικών έργων μέσω του θεσμού του Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης. Συγκεκριμένα, ολο-
κλήρωσε με επιτυχία τα έργα στην Αττική σε περιοχή έκτασης 3.197,40 στρεμμάτων εντός του εθνικού δρυμού της Βα-
ρυμπόμπης και αναμένεται να παραδώσει το αμέσως προσεχές διάστημα τα αντίστοιχα έργα στο Σχίνο Κορινθίας στα
Γεράνεια Όρη, σε έκταση 17.214 στρεμμάτων, μέρος της οποίας βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000.

Οι «πράσινες» μπίζνες της Mytilineos
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Εύθραυστο το κλίμα στο χρηματιστήριο

ΕΛΠΕ: Τελείωσαν τα αντιδιαβρωτικά έργα στη Βαρυμπόμπη



Εξαγοράζει αμερικανική
εισηγμένη η Novibet, 
πορεία για Nasdaq

H Novibet ανα-
κοίνωσε το στρα-
τηγικό της πλάνο
να εισαχθεί στο
χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης
(Nasdaq), σε συ-
νέχεια της συμφω-
νίας συγχώνευσης της εταιρείας με την Artemis Strate-
gic Investment Corporation (Artemis), στο πλαίσιο της
επέκτασης της εταιρείας σε νέες αγορές. Με την κίνηση
αυτή γράφει ιστορία ως η πρώτη GameTech εταιρεία ελ-
ληνικών συμφερόντων που αναμένεται να εισαχθεί εν-
τός των επόμενων μηνών στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης. H συμφωνία συγχώνευσης της Novibet με την
Artemis (ARTE), εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Nas-
daq εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC), αποτι-
μάται μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων (warrants)
και επίτευξης στόχων άνω του 1 δισ. δολαρίων. Οι κοινές
μετοχές της Novibet θα διαπραγματεύονται στο χρηματι-
στήριο του Nasdaq, με τους μετόχους της Novibet να κα-
τέχουν μεταξύ 55,49% και 72,46% της εταιρείας ανάλογα
με την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης και το Earnout.

Γραφεία στην Ελλάδα ανοίγει 
η Transfer Pricing Specialists

Τα τελευταία χρόνια
η αύξηση του ενδια-
φέροντος στο Tran-
sfer Pricing τόσο των
φορολογούμενων όσο
και των φορολογικών
αρχών οδήγησε στην
ανάγκη δημιουργίας
εξειδικευμένων ομάδων φορολογικών συμβούλων,
έχοντας το Transfer Pricing ως βασικό αντικείμενο ενα-
σχόλησης. Η TPS (Transfer Pricing Specialists) ιδρύθηκε
το 2010 στην Ισπανία και είναι η πρώτη ανεξάρτητη εται-
ρεία που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών transfer
pricing. Το επιτυχημένο μοντέλο της εταιρείας οδήγησε
στην ανάγκη γεωγραφικής επέκτασης των δραστηριοτή-
των της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Με-
σογείου και για τον λόγο αυτόν η εταιρεία προχώρησε
στην ίδρυση ενός νέου γραφείου στην Αθήνα με σκοπό τη
μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα. Το γραφείο θα συντονίζε-
ται από την Άννη Γρίβα με τη διοικητική υποστήριξη της
ομάδας συνεταίρων στη Μαδρίτη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο έργο ανέλαβε η Q&R 
για το υπουργείο Εξωτερικών

Την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός της
Οικονομικής Διαχείρισης Αρχών Εξωτερικής
Υπηρεσίας ΥΠΕΞ μέσω Απλοποίησης Διαδικα-
σιών και Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήμα-
τος» ανέλαβε η Ένωση «Quality & Reliability AE -
TCS Toolbox IKE» από την Κοινωνία της Πληρο-
φορίας (ΚτΠ), συνολικού προϋπολογισμού
878.866 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στην Ένωση η Q&R
συμμετέχει με 90% και η Toolbox με 10%. Αντικεί-
μενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών
ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετρο-
ποίησης και υλοποίησης πληροφοριακού Συστή-
ματος Οικονομικών Λειτουργιών των Αρχών Εξω-
τερικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών,
το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες και την εκτέλεση
των διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομι-
κή διαχείριση των Αρχών Εξωτερικού.

Στην ιαπωνική Breaker 
πέρασε η Orfium
Η Orfium προχώρησε στην εξαγορά της Brea-
ker INC, εταιρείας προώθησης, μάρκετινγκ και
δημιουργίας περιεχομένου με βάση το Τόκιο. Η
Breaker θα μετονομαστεί σε Orfium Japan και
θα επιχειρήσει μια σειρά συνεργασιών στη δεύ-
τερη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για τη μου-
σική βιομηχανία, στους τομείς μουσικής, ga-
ming, ψυχαγωγίας και anime με την ευρεία
γκάμα προϊόντων της βραβευμένης τεχνολογι-
κής εταιρείας Orfium. Η Orfium είναι μια καινο-
τόμος νεοφυής εταιρεία που αναπτύσσει πρω-
τοποριακές τεχνολογικές λύσεις για τη βιομη-
χανία της μουσικής και της ψυχαγωγίας (δι-
σκογραφικές εταιρείες, εκδότες μουσικής, ορ-
γανισμούς συλλογικής διαχείρισης, κινηματο-
γραφικές εταιρείες, δικαιούχους πνευματικών
δικαιωμάτων). 

Ryanair: Αναμένει ζημίες 
350-400 εκατ. ευρώ

Η ιρλανδική Ryanair μείωσε το εύρος για τις ζη-
μίες ετησίως, δηλώνοντας ότι αναμένει καθαρές
ζημίες 350-400 εκατ. ευρώ για τη χρήση μέχρι τις
31 Μαρτίου. Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία
της Ευρώπης πτήσεων χαμηλού κόστους είχε κά-
νει λόγο προηγουμένως για ζημίες 250-450 εκατ.
ευρώ. Η αεροπορική εταιρεία τόνισε ακόμη ότι
έχει αυξήσει την αντιστάθμιση καυσίμων στο 80%
για το 2023.
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Εντός του έτους 
η ολοκλήρωση του deal
Premia - Μπουτάρη

H Beta ειδικός διαπραγματευτής 
στις μετοχές της Τεχνικής Ολυμπιακής

Η Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή
Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρί-
ου Αθηνών με την από 31/3/2022 απόφασή της ενέκρινε
την απόκτηση από το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ τής ιδιότητας του ει-
δικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εκδότριας
προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερο-
μηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα
4 Απριλίου. Η εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα ορι-
ζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών
σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Beta Χρημα-
τιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Μ
έσα στο 2022 εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες εξυγίανσης
για τις εταιρείες Ι. Μπουτάρης & Υιός ΑΕ και Ι.

Μπουτάρης & Υιός Εταιρεία Συμμετοχών & Επενδύσεων
ΑΕ. Την προηγούμενη Παρασκευή η Premia Properties
ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
με την εταιρεία Μπουτάρη και τους πιστωτές της, αποτέ-
λεσμα της οποίας ήταν η υπογραφή συμφωνίας εξυγίαν-
σης. Τη συμφωνία υπέγραψαν δεσμευτικά και οι χρημα-
τοοικονομικοί πιστωτές της Μπουτάρης και τελεί υπό
την αίρεση επικύρωσης από το αρμόδιο δικαστήριο. Με
την επικύρωση της συμφωνίας ρυθμίζεται το σύνολο
υφιστάμενων υποχρεώσεων των εταιρειών της Μπουτά-
ρης ύψους 74 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 35
εκατ. ευρώ τραπεζικών δανείων, 20 εκατ. ευρώ χρεών
προς το Δημόσιο, 11 εκατ. ευρώ υποχρεώσεων σε συν-
δεδεμένα μέρη και 7,5 εκατ. σε τρίτους). Το συνολικό τί-
μημα για ακίνητα, τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και
την αποπληρωμή υποχρεώσεων σε πιστωτές και Δημό-
σιο ανέρχεται σε €20 εκατ., εκ των οποίων 15,5 εκατ. με-
τρητά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
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«Πράσινη» βοήθεια 
στον «κόκκινο» τίτλο, 
2-1 τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός
στους +11 δεν το χάνει

Ο Παναθηναϊκός, βγαλμένος
από τα σπλάχνα της χρυσο-
ποίκιλτης ιστορίας του,

ατενίζει με σιγουριά το ευρωπαϊκό
του μέλλον μετά τη νίκη του 2-1 επί
του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, με απόδο-
ση… μεταφυσική. Λες κι έπαιζε
στο νέο του γήπεδο, τον Βοτανικό,
τόση χλιδή έβαλε στο παιχνίδι του. 

Παράλληλα, ωστόσο, έβαλε και…
πλάτη στον Ολυμπιακό, που παρότι
δεν κέρδισε την ΑΕΚ στο «Καραϊ-
σκάκης» (1-1) ξέφυγε 11 βαθμούς
στη βαθμολογία από τον «δικέφαλο
του Βορρά» και ο τίτλος έχει περισ-
σότερο διαδικαστικό χαρακτήρα.
Με τη νίκη τους αυτοί οι «πράσινοι»
πλησίασαν στον έναν βαθμό την
ΑΕΚ, ισοβάθμησαν με τον Άρη και

την προσεχή Κυριακή πάνε στο πιο
κακοτράχαλο επαρχιακό γήπεδο,
στα Γιάννενα, να παίξει εναντίον
του ΠΑΣ, ο οποίος για 3η φορά στη
σεζόν δεν έχασε από τον Άρη, 0-0
στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Και με-
τά, τη μεθεπόμενη αγωνιστική, το
ντέρμπι των ντέρμπι, Παναθηναϊ-
κός - Ολυμπιακός στη Λεωφόρο. 

Ο Παναθηναϊκός, που μόνο λόγω
κόσμου κατατάσσεται στους «Big
4», καθότι απαριθμεί σερί αποτυχη-
μένων σεζόν, ξαναβρίσκει την αί-
γλη του με τον Σέρβο προπονητή
Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο και δι-
καιώνει τον Γιάννη Αλαφούζο που
επέμεινε σ’ αυτόν, κόντρα στις
«γνωματεύσεις ειδικών»… εκ του
προχείρου, που ζητούσαν την απο-

μάκρυνσή του.  Επιπλέον, αυτός ο
Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την
έξοδο στο Conference League και
μέσω του Κυπέλλου. Παίζει με τη
Λαμία στον ημιτελικό και πατάει
στον τελικό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ ή
τον Ολυμπιακό. Όπως επισήμαναν
και οι οπαδοί του, το άκουσμα της
χαρμόσυνης είδησης ότι ο Βοτανι-
κός μπαίνει στις ράγες μέσα στην
εβδομάδα μετά το «ΝΑΙ» στο δημο-
ψήφισμα, έπαιξε κι αυτό τον ρόλο
του στην ψυχολογία των «πρασί-
νων». Κερδισμένη της ημέρας και η
ΑΕΚ, που δεν έχασε αυτήν τη φορά
από τον Ολυμπιακό και μαζί με τον
Παναθηναϊκό, τον Άρη και τον ΠΑ-
ΟΚ θα διεκδικήσει τα τρία ευρωπαϊ-
κά εισιτήρια. 

Στα πλέι άουτ, ο Απόλλων Σμύρ-
νης απέκτησε σφυγμό μετά τη νίκη
1-0 επί του Παναιτωλικού, αλλά τον
έχασε η Λαμία, που ηττήθηκε 2-1
στην έδρα της από τον ΟΦΗ. Ο τε-
λευταίος υποβιβάζεται στη Super
League 2 και ο προτελευταίος δίνει
αγώνα μπαράζ με τον έναν εκ των
δυο πρωταθλητών των δυο ομίλων
της παρακάτω κατηγορίας.

Παναθηναϊκός… Βοτανικού

Bαθμολογίες
(Πλέι οφ)
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ΠΑΟΚ..........................59
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(Πλέι άουτ)

ΟΦΗ ............................40

Αστέρας Τρ..................39
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Βόλος..........................31

Ιωνικός .......................30

Ατρόμητος ..................27

Λαμία ..........................21

Απόλλων Σμ................16



Το πόλο, μακράν το εθνικό μας
σπορ στην Ελλάδα, έφερε δύο ακόμα
σούπερ διακρίσεις. Το πόλο γυναι-
κών του Ολυμπιακού έκανε το «back
to back» κατακτώντας το κύπελλο
του Champions League. Μία ημέρα
νωρίτερα, το πόλο γυναικών του
Εθνικού έφερε στην Ελλάδα την κού-
πα του Len Trophy! Ό,τι κινείται στο
νερό, έρχεται στην Ελλάδα.

Οι «νεράιδες» του Ολυμπιακού νί-
κησαν 11-7 την ισπανική Σαμπαντέλ,
αυτές του Εθνικού 14-9 την ουγγρική
Ντουναϊσβάρος. Η δε ομάδων αν-
δρών του Ολυμπιακού, που έχει κα-
τακτήσει Πρωτάθλημα Ευρώπης και
Σούπερ Καπ Ευρώπης δυο φορές,
μπορεί να προκριθεί στο final 8 τη
φετινή σεζόν, έστω και αν ηττήθηκε
9-5 από την Μπαρτσελονέτα. Το, δε,
περασμένο καλοκαίρι η Εθνικό πόλο
ανδρών κατέκτησε το αργυρό μετάλ-

λιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο. Κι όμως, το πόλο δεν τυχαίνει
της αναγνώρισης και της προβολής

που του αξίζει από τον Τύπο, δεν αυ-
ξάνει το κοινό του, αλλά αυτό που
έχει παραμένει πιστό.

Γεμίσαμε κούπες ευρωπαϊκές Τεσσάρα, περιμένοντας 
τον ΠΑΟΚ

Η Μαρσέιγ, αντίπαλος του ΠΑΟΚ την προσεχή
Πέμπτη στο Βελοντρόμ, στο πρώτο ματς της φά-
σης των «8» του Conference League, έπαιξε
σπουδαία μπάλα και νίκησε 4-2 εκτός έδρας τη
Σεντ Ετιέν. Μην ξεγελά το γεγονός ότι πέτυχε δυο
γκολ από πέναλτι και ότι το άλλο ήταν αυτογκόλ.
Οι Γάλλοι παίζουν σε άλλη ταχύτητα από τις ελλη-
νικές ομάδες.

Μουντιάλ, 
η κλήρωση των ομίλων

Έγινε η κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ που
αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου. 1ος όμιλος: Κατάρ,
Εκουαδόρ, Σενεγάλη, Ολλανδία. 2ος όμιλος: Αγ-
γλία, Ιράν, ΗΠΑ, Ουαλία ή Σκωτία/Ουκρανία. 3ος
όμιλος: Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, Μεξικό,
Πολωνία. 4ος όμιλος: Γαλλία, Περού ή ΗΑΕ/Αυ-
στραλία, Δανία, Τυνησία. 5ος όμιλος: Ισπανία, Κό-
στα Ρίκα ή Νέα Ζηλανδία, Γερμανία, Ιαπωνία: 6ος
όμιλος: Βέλγιο, Καναδάς, Μαρόκο, Κροατία. 7ος
όμιλος: Βραζιλία, Σερβία, Ελβετία, Καμερούν, 8ος
όμιλος: Πορτογαλία, Γκάνα, Ουρουγουάη, Νότια
Κορέα.

Έχει Champions 
League απόψε

Δυο μεγάλα ματς γίνονται απόψε στη φά-
ση των «8» του Champions League. Στο

Μάντσεστερ, η Σίτι του Γκουαρντιόλα θα αντιμε-
τωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης του «Τσόλο» Σι-

μεόνε, και στη Λισαβόνα, η Μπενφίκα τη Λίβερ-
πουλ. Αύριο, Τετάρτη, η Τσέλσι υποδέχεται τη Ρε-
άλ Μαδρίτης και η Βιγιαρεάλ την Μπάγερν. Οι
επαναληπτικοί θα διεξαχθούν μία εβδομάδα αρ-
γότερα.

Συγκλόνισε 
ο Φαν Χάαλ με τον καρκίνο

Συγκλόνισε ο προπονητής της εθνικής Ολλαν-
δίας Λουίς φαν Χάαλ. Σε τηλεοπτική εκπομπή τό-
νισε ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη, ο
οποίος, μάλιστα, έχει επιθετική μορφή. Υπογράμ-
μισε ότι δεν γνωστοποίησε το γεγονός ότι έχει κά-
νει 25 θεραπείες, για να μην αποσυντονίσει τους
διεθνείς του, που προκρίθηκαν τελικά στα τελικά
του Μουντιάλ του Κατάρ. Όλος ο πλανήτης τού
ευχήθηκε περαστικά. 

Συμπληρώθηκαν χθες 54 χρόνια από την 4η Απριλίου του 1968,
όταν η μπασκετική ΑΕΚ νικούσε 89-82 τη Σλάβια Πράγας στο
Καλλιμάρμαρο, παρουσία 80.000 θεατών (ακατάρριπτο ρεκόρ
εις τους αιώνες των αιώνων για ματς μπάσκετ) και κατακτούσε
το Κύπελλο Κυπελλούχων. Οι πόντοι: Aμερικάνος 29, Tρόντζος
24, Zούπας 12, Bασιλειάδης 11, Λαρεντζάκης 6, Xρηστέας 4,
Tσάβας 3, Πετράκης, Δημητριάδης, Νεσιάδης. Προπονητής, ο Νί-
κος Μήλας.

Σέρβοι  κατά 
του ΝΑΤΟ

Η ομάδα μπάσκετ του Ερυθρού Αστέρα αρνήθηκε να κρατήσει ένα πανό που έγραφε «σταματήστε τον πόλεμο» με τα
χρώματα της ουκρανικής σημαίας, στο παιχνίδι με τη λιθουανική Ζαλγκίρις στο Κάουνας, για τη EuroLeague. Όπως
ήταν αναμενόμενο, αποδοκιμάστηκε από τους Λιθουανούς στο γήπεδο. Στο ποδόσφαιρο, οπαδοί του Ερυθρού
Αστέρα σήκωσαν πανό εναντίον του ΝΑΤΟ, για τους βομβαρδισμούς στη Σερβία τη δεκαετία του ’90.
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1968: ΑΕΚ, «βασίλισσα της Ευρώπης»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

• Δύο σε ένα: Γάμος για τον Ορ-
φέα Αυγουστίδη με την αγαπημέ-
νη του Γεωργία Κρασσά και βα-
φτίσια για τον γιο τους.

• «Ο κόσμος παθαίνει σοκ στον δρό-
μο, γιατί νομίζουν ότι είμαι πολύ με-
γαλύτερη λόγω ρόλου», αποκάλυψε
η Δανάη Λουκάκη των «Άγριων Με-
λισσών».

• «Μετωπική» της Ναταλί Κάκκα-
βα και της Αφροδίτης Γραμμέλη
στον αέρα του «Όλα γκουντ» για
τον Σάκη Τανιμανίδη.

• Φωτιά στο πλατό του «Καλύτερα
δεν γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού.
Έσκασαν οι προβολείς.

• «Βίωσα αδιανόητη πείνα»,
ισχυρίστηκε ο πρώην παίκτης του
ριάλιτι επιβίωσης Γιώργος Κοψι-
δάς.

• Ερωτευμένος με τη ζωή δήλωσε ο
ηθοποιός Θεοχάρης Ιωαννίδης.

*• Χαμός στους «μαχητές»: Ο Τά-
κης Καραγκούνιας απαγόρευσε
στον beauty expert Κωνσταντίνο
Εμμανουήλ να του μιλά!

• Το αδιαχώρητο σε συναυλία του Νί-
κου Βέρτη στο Arena Armeets στη
Βουλγαρία.

• Η Ανθή Σαλαγκούδη πόζαρε με
μπικίνι. «Εξήντα ημέρες μέχρι το
καλοκαίρι» μας ενημέρωσε!

• Νεύρα πολλά σε πρωινή εκπομπή
με τη νέα διανομή ρόλων στο πάνελ.

• Μεγαλοστέλεχος καναλιού ξε-
κίνησε πάλι το «διαίρει και βασί-
λευε» στην ψυχαγωγία, αλλά αυ-
τήν τη φορά μάλλον πάει για
επαγγελματικό φάουλ.

• Ένας έρωτας μεγάλος κρύβεται πί-
σω από την ιστορία του τραγουδιού
«Φιλαράκι» της Σοφίας Βόσσου. 

Τ
ο είδωλο της pop Lady Gaga μονοπώλησε
τα φλας στα φετινά βραβεία Grammy, κλέ-
βοντας επιδέξια τη δόξα από τον Τζον Μπα-
τίστ που κατέκτησε 5 βραβεία.

Η διάσημη σταρ εμφανίσθηκε στη σκηνή του MGM
Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας και ερμήνευσε
τα τραγούδια «Love for sale» και «Do I love you» με
τα δάκρυα να κυλούν στο άψογα μακιγιαρισμένο
πρόσωπό της.

Η συναισθηματική φόρτιση της εκρηκτικής per-
former οφειλόταν στην απουσία του στενού συνεργάτη
της, του 95χρονου Τόνι Μπένετ, που διαγνώσθηκε με
Αλτσχάιμερ, στέλνοντάς του live ένα τρυφερό μήνυμα.
«Σε αγαπώ, Τόνι, και ο κόσμος σε αγαπά, επίσης», είπε
και το κοινό συγκινημένο ταυτίστηκε μαζί της, ξεσπών-
τας σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. 

Όσο για τη στιλιστική επιλογή της Lady Gaga, δεν
πέρασε απαρατήρητη, αφού η εντυπωσιακή δημι-
ουργία του Armani της ταίριαζε γάντι, ενώ τα πανά-
κριβα διαμαντένια κοσμήματα που επέλεξε ήταν των
Tiffany & Co. Schlumberger Potager Leaves, που
λαμπύριζαν με φόντο το βραβείο Grammy Καλύτε-
ρου φωνητικού άλμπουμ» (ντουέτα με τον Τόνι Μπέ-
νετ) που απέσπασε. Η φετινή premiere ceremony

των Grammy, με υποψηφίους μέχρι και τον Μπάρακ
Ομπάμα, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής,
με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα, ενώ προβλήθηκε
βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου
Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

Ο πιανίστας της τζαζ Τζον Μπατίστ κατέκτησε συ-
νολικά πέντε βραβεία, ανάμεσά τους για το καλύτερο
άλμπουμ της χρονιάς «We Are», ενώ η Ολίβια Ρον-
τρίγκο κέρδισε τρία Grammy, μεταξύ των οποίων
εκείνο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη. Οι Foo Fight-
ers, των οποίων ο ντράμερ Τέιλορ Χόκινς πέθανε πριν
από λίγες ημέρες, κέρδισαν τρία βραβεία, ενώ η πλα-
τινένια Μπίλι Άιλις τίμησε τη μνήμη του Χόκινς, κα-
θώς τραγούδησε φορώντας T-shirt με το πρόσωπο
του ντράμερ.

Λίστα με τους βασικούς νικητές
Καλύτερη ηχογράφηση:
«Leave the door open», Silk Sonic
Καλύτερο άλμπουμ: 
«We Are», Τζον Μπατίστ
Καλύτερο τραγούδι:
«Leave the door open», Silk Sonic
Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης: 
Ολίβια Ροντρίγκο
Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία: Ολίβια Ροντρίγκο
Καλύτερο ποπ ντουέτο:
«Kiss me more», Doja Cat featuring SZA
Καλύτερο φωνητικό άλμπουμ: 
«Love for sale», Τόνι Μπένετ και Lady Gaga
Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ:
«Sour», Ολίβια Ροντρίγκο
Καλύτερη ροκ ερμηνεία:
«Making a fire», Foo Fighters
Καλύτερη metal ερμηνεία: 
«The Alien», Dream Theater
Καλύτερο ροκ τραγούδι: 
«Waiting on a war», Foo Fighters
Καλύτερο ροκ άλμπουμ: 
«Medicine at midnight», Foo Fighters
Καλύτερη R&B ερμηνεία: «Leave the door open»,
Silk Sonic και «Pick up your feelings», 
Jazmine Sullivan
Καλύτερο R&B τραγούδι: 
«Leave the door open», Silk Sonic

Grammy:
One 
woman 
show από
την Gaga!



Από αγάπη υπερβολική

Με χίλιες ευχές «έλουσε» ο Στράτος Τζώρ-
τζογλου την αγαπημένη του Σοφία Μαριόλα
για τα γενέθλιά της. Ασυγκράτητος και full in
love, ο πρωταγωνιστής τής ευχήθηκε και δια-
δικτυακά, «λιώνοντας» από έρωτα το Insta-
gram: «Χίλια κι ένα φιλιά. Χίλιες και μία ευ-
χές. Σ’ ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου και
της έδωσες το γέλιο σου, τη χαρά σου, την
ομορφιά σου, την πνοή σου. Για το Σοφάκι μου,
για τη λατρεία μου, για τη ζωή μου».

Έναν τόνο γαρίφαλα

Οι Τούρκοι αποθέωσαν τον Αντώνη Ρέμο. Ο
Έλληνας ερμηνευτής εμφανίσθηκε στο ασφυ-
κτικά γεμάτο από κόσμο Gunay Restaurant της
Κωνσταντινούπολης και ξεσήκωσε τους θαμώ-
νες με τα χρυσά σουξέ του. Οι γλεντζέδες των
πρώτων τραπεζιών τον έραναν με έναν τόνο
λουλούδια, αποθεώνοντάς τον όρθιοι με παρα-
τεταμένα χειροκροτήματα, όταν τραγούδησε
ένα γνωστό τούρκικο τραγούδι με τη γνωστή αι-
σθαντική φωνή του. «Είμαστε δυο αδερφές χώ-
ρες, δεν διαφέρουμε μεταξύ μας. Η Κωνσταντι-
νούπολη είναι το δεύτερο σπίτι μου», είπε από
το μικρόφωνο. 

Νέα τηλεοπτική καριέρα για τη
Δέσποινα Μοιραράκη! Η «βασί-
λισσα των χαλιών» ανέλαβε την
παρουσίαση της δημοφιλέστατης
εκπομπής «Cash or Trash», επι-
βεβαιώνοντας το deal με μια φω-
τογραφία από την υπογραφή των
συμβολαίων συνεργασίας. «Εί-
ναι μια σημαντική μέρα για την
επαγγελματική μου καριέρα! Ευ-
χαριστώ ιδιαιτέρως το Star και
τους συνεργάτες του που με εμ-
πιστεύτηκαν. Υπόσχομαι ότι θα
δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Έβαλε 
την τζίφρα!

Μεγάλες στιγμές για τη Μιμή Ντενίση και την ταινία της «Σμύρνη
μου αγαπημένη» στη Γερμανία. Το επικό φιλμ προβλήθηκε στην
πρεμιέρα του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου σε μια κατάμε-
στη από κόσμο αίθουσα, γεμάτη Έλληνες, Γερμανούς και Τούρ-
κους. «Μια υπέροχη βραδιά ζήσαμε στο Βερολίνο! Πολλή νεολαία
και ενθουσιασμός για την ταινία. Άγνωστο, φυσικά, το θέμα. Άγνω-
στα διεθνώς, επιμελώς ξεχασμένα, τα ελληνικά παθήματα. Η πολύ
ωραία συζήτηση που επακολούθησε, είχε πολλά ενδιαφέροντα
ερωτήματα. Η Ταμίλα Κουλίεβα και εγώ προσπαθήσαμε να ανταπο-
κριθούμε!», ανέφερε στη σελίδα της στο Instagram η κινηματογρα-
φική «Φιλιώ Μπαλτατζή». Και συνέχισε: «Ιδιαίτερη χαρά μού έδω-
σαν οι Τούρκοι θεατές. Όλοι συμφώνησαν με τη θέση της ταινίας και
την αντικειμενικότητα. Οι λαοί πάντα είναι κοντά, οι πολιτικοί τούς
χωρίζουν! Εύχομαι η ταινία να έχει μια ωραία πορεία στην Γερμα-
νία», κατέληξε η Μιμή Ντενίση.

ΣΣτην Κύπρο με τη Βανδή
Δεν μπόρεσε να αντισταθεί ο Χάρης Σιανίδης στην πρόσκληση
της αγαπημένης του φίλης Δέσποινας Βανδή για ένα ταξιδάκι-
αστραπή στην όμορφη Κύπρο. Η τραγουδίστρια, που γνώρισε την
πλήρη αποθέωση στις χειμερινές βραδινές εμφανίσεις της στο
νησί της Αφροδίτης παρέα με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου,
ξενάγησε τον PR man στη Λάρνακα, με τον ίδιο να σχολιάζει
ενθουσιασμένος: «Στα Λεύκαρα. Μ’ αυτό το κορίτσι!».

Ο Μπουρδούμης τζούνιορ στον πατέρα του
θα μοιάσει! Ο μοναχογιός της Λένας Δροσά-
κη και του Αλέξανδρου Μπουρδούμη βιάζε-
ται να μεγαλώσει και να κάνει όσα ο διάση-
μος μπαμπάς του. Ο δημοφιλής ηθοποιός πό-
ζαρε με τον Αναστάση στο μπάνιο, την ώρα
που ξυριζόταν και αποκάλυψε τον… υποθε-
τικό διάλογο μεταξύ τους: «Μπαμπά, θέλω κι
εγώ να ξυριστώ! Θα γίνει κι αυτό, γιε μου.
Όλα στην ώρα τους!».
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Η «Σμύρνη» στο Βερολίνο

Κατά κύρη



ΗΗ
ώρα της παραλίας δεν είναι και τόσο
μακριά. Είναι η περίοδος που αφή-
νουμε εκτεθειμένα τα δάκτυλα των
ποδιών μας. Δεν είναι, όμως, εύκολη

αυτή η αλλαγή για όλους. Όσοι έχουν μύκητες των
νυχιών ντρέπονται να φορέσουν πέδιλα, αφού η
ονυχομυκητίαση είναι αντιαισθητική και ενοχλη-
τική (ειδικά για τις γυναίκες). Μπορεί να προκα-
λέσει χαμηλή αυτοεκτίμηση και να έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πασχόντων. 

Η ονυχομυκητίαση είναι μια λοίμωξη που προ-
καλείται από μύκητες με συμπτώματα δυσχρω-
μία, ονυχόλυση και πάχυνση των νυχιών. Μπορεί
να προσβληθεί οποιοδήποτε σημείο του νυχιού,
συμπεριλαμβανομένης της πλάκας, της μήτρας
και της κοίτης του.

«Η εργαστηριακή επιβεβαίωση του είδους του
μύκητα που έχει προσβάλει το νύχι πριν από την
έναρξη αγωγής είναι απαραίτητη για την αποφυ-
γή λανθασμένης διάγνωσης και θεραπείας, η
οποία μπορεί να εκθέσει τον ασθενή σε κινδύ-
νους από τις παρενέργειες των φαρμάκων και πι-
θανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων και να
οδηγήσει τελικά σε αποτυχία της θεραπείας του
νυχιού. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί
νέες διαγνωστικές τεχνικές, καθώς και νέες θε-
ραπείες της πάθησης», μας εξηγεί η βιοπαθολό-
γος-μικροβιολόγος Ελένη Μπαλαμπάνη.

Η ονυχομυκητίαση μπορεί να προκληθεί από
δερματόφυτα, μη δερματοφυτικούς μύκητες και
ζυμομύκητες. Η πάθηση είναι πολύ πιο συχνή

στους ενήλικες από ό,τι στα παιδιά και οι πιθανό-
τητες μόλυνσης αυξάνονται με τη γήρανση. Εκτός
από την ηλικία, μεγαλύτερη πιθανότητα να προ-
σβληθούν από κάποιον μύκητα έχουν όσοι υπο-
φέρουν από μυκητιασική λοίμωξη σε άλλο ση-
μείο του σώματος.  Η υπεριδρωσία, ο τραυματι-
σμός των νυχιών, η κακή περιποίησή τους είναι

επίσης παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη
μυκήτων στα νύχια. Επιρρεπείς είναι επίσης όσοι
κάνουν χρήση δημόσιων πισινών, κοινόχρηστων
μπάνιων και εκείνοι που συμβιώνουν με άτομα
που έχουν την πάθηση. Ακόμη, οι πάσχοντες από
σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, σύνδρομο
Down, ψωρίαση, περιφερική αγγειακή νόσο,
φλεβική ανεπάρκεια και σύνδρομο επίκτητης
ανοσοανεπάρκειας.  Συνήθως, η ονυχομυκητία-
ση προκαλεί λευκό ή κιτρινοκαφέ αποχρωματι-
σμό του νυχιού και σπανιότερα πράσινο ή μαύρο.

Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να μολύ-
νει και άλλα νύχια. Η σοβαρή ονυχομυκητίαση
μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, πόνο, παρα-
μόρφωση του προσβεβλημένου νυχιού, να επη-
ρεάσει το περπάτημα και τις καθημερινές δρα-
στηριότητες. Η παραμόρφωση και η δυστροφία
του νυχιού μπορούν να οδηγήσουν σε δευτερο-
γενή βακτηριακή λοίμωξη. 

Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη
λήψη αντιμυκητιασικής θεραπείας από το στόμα,
την τοπική αντιμυκητιασική θεραπεία, τη θερα-
πεία με λέιζερ, τη φωτοδυναμική θεραπεία και τη
χειρουργική αφαίρεση.
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Η πάθηση είναι πολύ πιο συχνή 
στους ενήλικες από ό,τι στα παιδιά 
και οι πιθανότητες μόλυνσης 
αυξάνονται με τη γήρανση

Εργαστηριακές εξετάσεις 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο ασθενής
θα λάβει την ενδεδειγμένη φαρμακευτική
θεραπεία, θα πρέπει προηγουμένως να διε-
νεργηθούν εργαστηριακές εξετάσεις. Η διά-
γνωση μπορεί να τεθεί με άμεση μικροσκο-
πική εξέταση ξεσμάτων προσβεβλημένου
νυχιού και καλλιέργεια για μύκητες και μι-
κρόβια. Ανάλογα με την κλινική εικόνα, μπο-
ρεί να απαιτείται λήψη τμήματος του νυχιού,
ξύσματος από την πλάκα και την κοίτη των
νυχιών ή υπονύχιο ξύσμα, διαδικασία απλή,
γρήγορη και απολύτως ανώδυνη. Οι καλλιέρ-
γειες μυκήτων είναι εξειδικευμένες εξετά-
σεις και χρειάζονται τέσσερις εβδομάδες για
τα αποτελέσματα. Είναι χρήσιμες, ωστόσο,
για τον προσδιορισμό του είδους του μύκητα
και για τη βιωσιμότητά του. Επίσης, η διεξα-
γωγή τεστ αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμε-
ράσης (PCR) μπορεί να προσδιορίσει με
ακρίβεια το δερματόφυτο που ευθύνεται για
την ονυχομυκητίαση. 

Πώς και γιατί προκαλείται

Ελένη Μπαλαμπάνη, 
βιοπαθολόγος-μικροβιολόγος

Ο Ν Υ Χ Ο Μ Υ Κ Η Τ Ι Α Σ Η



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, θα υπάρξουν εντάσεις
σε προσωπικό επίπεδο, που ίσως και να έχουν
ξεκινήσει τις προηγούμενες μέρες. Είναι η
στιγμή που έρχεστε σε επαφή με τις καρμικές
σας υποχρεώσεις και εδώ θα υπογραμμίσω
ότι πρόσωπο από το φιλικό σας περιβάλλον θα
σας δημιουργήσει έντονα προβλήματα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια περίεργα ανατρεπτική μέρα, που θα
πρέπει να την προσέξετε, όταν μάλιστα έχετε να
ασχοληθείτε με την επαγγελματική σας εξέλι-
ξη. Σίγουρα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δη-
μιουργήσουν μια έντονη δυσαρέσκεια σε κάθε
προσπάθειά σας, ενώ θα ζήσετε ένα καρμικό
ξεκαθάρισμα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Όπως και να έχουν οι καταστάσεις, εσείς θα βρε-
θείτε αρκετά προστατευμένοι, με πανίσχυρα
«όπλα» που θα σας βοηθήσουν να κάνετε την κά-
θε σας κίνηση να στεφθεί από επιτυχία. Ίσως να
χρειαστεί να μετακινηθείτε, να υπογράψετε συμ-
φωνίες ή να πάρετε αποφάσεις που θα έχουν
διάρκεια. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου τα γε-
γονότα θα είναι πολλά και σίγουρα τα οικονο-
μικά θα έχουν την τιμητική τους. Ένα νομικό
θέμα, μια έντονη αντιπαράθεση και κάποιες
σχέσεις θα έχουν πολύ δύσκολη έκβαση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η σύνοδος Κρόνου - Άρη, απέναντι από το δι-
κό σας ζώδιο, είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη
στιγμή, που ενεργοποιεί το τρίτο δεκαήμερο,
με ανατροπές και στενάχωρες καταστάσεις.
Ίσως να καταλάβετε ποιους έχετε δίπλα σας,
γιατί θα απασφαλιστούν οι σχέσεις σας, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι Παρθένοι έχετε καταλάβει ότι η έντονη επαγ-
γελματική περίοδος που ζείτε δεν θα τελειώσει
ακόμη, και μάλιστα θα αυξηθούν οι υποχρεώ-
σεις σας. Από την άλλη, μια προσωπική υπόθεση
ή μια σχέση θα σας δικαιώσει, βλέποντας να
συμβαίνουν εκείνα που περιμένατε.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι αποφάσεις σας θα έχουν μια σκληρότητα,
ενώ θα πρέπει να προστατέψετε τα κεκτημέ-
να σας και εκείνα που χαρακτηρίζουν την
ασφάλειά σας. Μια εσωτερική δύναμη σας
καθοδηγεί σωστά. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς του τρίτου δεκαημέρου
τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα, όταν μά-
λιστα θα καταλάβετε ότι έχετε αδικήσει πρόσωπα
κατά το παρελθόν. Ίσως τώρα να καταλάβετε ότι
η σκληρή σας συμπεριφορά έχει γίνει ένα είδος
μπούμερανγκ. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες είναι μια πολύ ιδιαί-
τερη στιγμή που θα πρέπει να αποφύγετε τα
πολλά λόγια, τις μετακινήσεις, αλλά και τις
συμφωνίες. Αφήστε λίγο να εκτονωθούν
κάποιες καταστάσεις, πριν εκτεθείτε ανε-
πανόρθωτα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνή-
σετε με πρόσωπα από το περιβάλλον σας, να
σας δοθούν κάποιες απαντήσεις, αλλά και να
βρεθείτε κοντά σε μια απόφασή σας, να μετακι-
νηθείτε και να αλλάξετε οπτική στα πράγματα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Η σύνοδος σήμερα του Κρόνου με τον
Άρη, στο δικό σας ζώδιο, είναι μια ένδειξη
κάποιων παλιών καταστάσεων που επα-
νέρχονται στο προσκήνιο. Είναι η στιγμή
της δίκαιης ανταμοιβής ή η στιγμή που
αναζητά ο χρόνος να κλείσουν υποθέσεις
και αν αυτό δεν συμβεί, θα υπάρξουν έντο-
νες ανατροπές. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, η σύνοδος Κρόνου - Άρη,
στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, θα φέρει έν-
τονο παρασκήνιο, εχθρικές καταστάσεις, αλ-
λά και θέματα υγείας και εργασίας. Προσοχή
σε κάθε οικονομική συναλλαγή, αλλά και σε
κάθε υπόθεση που έχει πάρει τη νομική οδό. 
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Σ ήμερα συναντά ο Άρης τον Κρόνο, στο ζώδιο του
Υδροχόου, δύο κακεργέτες πλανήτες, που αν δούμε
θετικά τη συμπόρευσή τους μπορεί να σημαίνει ότι

θα υπάρξει πειθαρχία και κάθε ενέργειά μας θα έχει τη
στόφα μιας δύναμης που ενεργοποιεί τη χρυσή τομή. Από
την άλλη, αυτοί οι πλανήτες, Κρόνος και Άρης, πιέζουν τις
καταστάσεις, υπάρχει πολύ έντονη κλιμάκωση πολεμικών
ενεργειών, ακόμη και πόλεμοι σε προσωπικό επίπεδο, που
δείχνουν ότι χρειάζεται η δική μας παρέμβαση για να
αλλάξουμε κάποια δεδομένα. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με
έντονες καταστάσεις και επιθετικότητα, που καθιστά τη
μέρα αυτή δύσκολη για ήρεμες διαπραγματεύσεις.
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Κ
άθε μέρα που περνά από την έναρ-
ξη της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία γίνεται όλο και πιο σαφές
ότι, εν έτει 2022, ο πλανήτης αντι-

μετωπίζει την πρώτη παγκόσμια οικονομική
κρίση, η οποία επηρεάζει το πετρέλαιο, το φυ-
σικό αέριο, τον άνθρακα, την ηλεκτρική ενέρ-
γεια, θέτοντας εν αμφιβόλω την ενεργειακή
ασφάλεια, τη διεθνή ειρήνη αλλά και την ευη-
μερία των πολιτών. 

Και δεν χρειάζεται να είναι ειδικός κανείς για
να αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας
νέας εποχής, εξαιρετικά δύσκολης, που θα δο-
κιμάσει με τρόπο πρωτόγνωρο τις αντοχές των
κρατών αλλά και των κοινωνιών.

Η προσαρμογή σε αυτήν τη νέα πραγματικό-
τητα -που σημειωτέον δεν έχουμε δει σε όλο το
εύρος και το βάθος- είναι αναπόφευκτη. Για
τους πολίτες αλλά και για τους πολιτικούς.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης συνειδητο-
ποίησε ταχύτατα τις δυσκολίες αλλά και τις
προκλήσεις με τις οποίες αιφνιδίως είναι αντι-
μέτωπη (και) η χώρα μας, με την παγκόσμια οι-
κονομία να οδηγείται σε βαθιά ύφεση και την
ενεργειακή και επισιτιστική επάρκεια να ανα-
δεικνύεται σε ζήτημα επιβίωσης για τις σύγ-
χρονες κοινωνίες. 

Και με τρόπο γενναίο και ευθύ, ζήτησε από
την κοινωνία να προετοιμαστεί για μια παρατε-
ταμένη περίοδο αστάθειας και αβεβαιότητας.
Ταυτοχρόνως, έστειλε και το μήνυμα ότι σε τέ-
τοιους καιρούς, αν οι πολίτες το κρίνουν ανα-

γκαίο, η χώρα θα κυβερνηθεί μέσα από συνερ-
γασίες.

Προφανώς, τα δύο παραπάνω μηνύματα εί-
χαν αποδέκτες και τα κυβερνητικά στελέχη, ή
όσα από αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν
με ξεπερασμένους όρους και λογικές και δεν
έχουν ήδη αρχίσει να πολιτεύονται, έχοντας
κατά νου ότι είμαστε σε πόλεμο. Με ό,τι αυτό
σημαίνει.

Και φυσικά εστάλησαν και προς τις ηγεσίες
των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που σε αυ-
τήν τη χρονική συγκυρία καλούνται να αρθούν
στο ύψος των περιστάσεων με τις οποίες είναι
αντιμέτωπη η χώρα.

Μοιραία, το μεγάλο αντιπολιτευτικό βάρος
πέφτει στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, για κακή του τύ-
χη, έχει κυβερνήσει τη χώρα και δεν δικαιούται
να… πετάει χαρταετό, όταν η χώρα αλλά και ο
πλανήτης ολόκληρος βρίσκονται αντιμέτωποι
με μια τόσο πολύπλοκη και πολυεπίπεδη κρί-
ση. Μια κρίση πολλαπλάσια εκείνης του 2015,
που ειρήσθω εν παρόδω κανείς δεν θέλει να
σκέφτεται τι θα συνεπαγόταν σήμερα για την
Ελλάδα, αν ο κ. Τσίπρας δεν είχε στρίψει κυριο-
λεκτικά την τελευταία στιγμή το τιμόνι και βρι-
σκόμασταν εκτός ΕΕ.

Από τις πρόσφατες κορόνες του περί «κλε-
φτόδεντρων», κ.λπ., φαίνεται να μην έχει δι-
δαχθεί και πολλά ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Να
μην του έγιναν τα παθήματα μαθήματα και
κυρίως να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι οι
λαϊκιστικές κραυγές γυρίζουν μπούμερανγκ

σε όσους τις αρθρώνουν.  Μόνο που σε αυτήν
τη συγκυρία, η μόνη πυξίδα που δεν θα μας
βγάλει εκτός πορείας είναι η σοβαρότητα.
Και η χώρα, σε τόσο δύσκολες στιγμές, εκτός
από σταθερή κυβέρνηση, χρειάζεται εποικο-
δομητική και ουσιαστική αντιπολίτευση. Για-
τί οι προκλήσεις είναι πρωτόγνωρες και δεν
υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μόνο μέσα από τη
σύνθεση μπορούν να βγουν συντεταγμένες
που θα κρατήσουν όρθιο τον καταταλαιπω-
ρημένο λαό.

Το ίδιο ισχύει και για τον νέο αρχηγό του ΚΙ-
ΝΑΛ, ο οποίος επί της ουσίας βρίσκεται σε πιο
δύσκολη θέση, καθώς σε πολιτικά ουδέτερη
περίοδο θα μπορούσε να πορευτεί ως τις εκλο-
γές με γενικόλογες, στρογγυλές τοποθετήσεις.
Τώρα, όμως, δεν έχει καμία τέτοια πολυτέλεια.
Τώρα, πιέζεται από τις εξελίξεις να πάρει θέση
σε ζητήματα μείζονος σημασίας που αφορούν
τη διακυβέρνηση της χώρας. Και να δώσει το
στίγμα του σήμερα, όχι στις παραμονές των
εκλογών. 

Στην εποχή των μνημονίων, το κόμμα του
συγκρούστηκε με τις δυνάμεις του λαϊκισμού
και πλήρωσε ένα σημαντικό πολιτικό κόστος.
Με το πέρασμα του χρόνου, οι πολίτες του πί-
στωσαν την ανάγκη πολιτικής ύπαρξης και μά-
λιστα όχι ευκαταφρόνητης. Τώρα τα διλήμματα
έχουν περάσει στα χέρια του κ. Ανδρουλάκη
και μοιάζουν με καυτές πατάτες. Όσο περισσό-
τερο τα κρατήσει αναπάντητα, τόσο μεγαλύτερη
θα είναι η πληγή.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Τα κανόνια του πολέμου 
και οι χαρταετοί! 

Η προσαρμογή σε
αυτήν τη νέα

πραγματικότητα 
-που σημειωτέον

δεν έχουμε δει σε
όλο το εύρος και

το βάθος- είναι
αναπόφευκτη. Για
τους πολίτες αλλά

και για τους
πολιτικούς
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