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Μ
ε την παγκόσμια κοινή γνώμη να προσπαθεί
να συνέλθει από τη φρίκη στην Μπούκα, την
Ευρώπη να πασχίζει να ισορροπήσει ανάμε-

σα στις απειλές του Πούτιν και τη διάθεση στήριξης
της Ουκρανίας, τον πόλεμο να συνεχίζεται και τη δι-
πλωματία να είναι σε αδιέξοδο, η ελληνική Βουλή
ετοιμάζεται να υποδεχθεί -διαδικτυακά- τον Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι, με δυο κόμματα -ΚΚΕ και Ελληνική Λύ-
ση- να απέχουν από την εκδήλωση αλληλεγγύης και
το ΜέΡΑ25 να έχει μονομελή εκπροσώπηση, διαφω-
νώντας με τη μη δυνατότητα παρεμβάσεων βουλευ-
τών στην ομιλία. Παράλληλα, στο εσωτερικό της χώ-
ρας πυκνώνουν οι φωνές διαφοροποίησης στην εθνι-
κή γραμμή, αυτήν της συστράτευσης με τους εταί-
ρους της ΕΕ και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, θέτοντας
αφενός το Κυπριακό ως περίπου ταυτόσημο με το
Ουκρανικό -υπό την έννοια της παράνομης εισβολής
και κατοχής από ξένο κράτος μέρους της επικράτει-

ας- που τυγχάνει διαφορετικής «ευαισθησίας» από
τη Δύση, αφετέρου τον ενισχυμένο ρόλο της Άγκυ-
ρας, ως «ειρηνοποιού» στις ρωσοουκρανικές σχέ-
σεις. 
Μένοντας στην Ευρώπη, την ώρα που ανακοινώνον-
ται οι νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας με την έν-
ταξη του άνθρακα στη λίστα των «απαγορευμένων»
εισαγωγών -Γερμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Λιθουα-
νία είναι μεγάλοι «καταναλωτές» του ρωσικού άν-
θρακα-, το χάσμα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και
του Νότου, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα στήριξης
των Ευρωπαίων πολιτών και ανάσχεσης στο κύμα
ακρίβειας λόγω του πολέμου, παραμένει αγεφύρωτο.
Και μέσα σε όλα, είχαμε και την τέταρτη επικράτηση
του Όρμπαν στην «ευρωπαϊκή» Ουγγαρία, ο οποίος
στον επινίκιο λόγο του «τα έβαλε» με την Ευρωπαϊκή
Ένωση(!) και τον Ζελένσκι, καθώς είναι σταθερός και
πιστός φίλος του Πούτιν. Η Ουγγαρία του εθνολαϊκι-

στή Όρμπαν, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι σταθερά
απέναντι στις ελληνικές θέσεις, είτε πρόκειται για τα
ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης, είτε για την αντι-
μετώπιση του Μεταναστευτικού, είτε για την επιβολή
ευρωπαϊκών κυρώσεων στη -φίλη- Τουρκία… 
Και για να κλείσουμε με τα καθ’ ημάς, ενόψει της πα-
ρουσίας Ζελένσκι αλλά και της επικείμενης επίσκε-
ψης Δένδια στο Κίεβο, υπάρχει σε εκκρεμότητα η
διακρατική συζήτηση για τον περιορισμό, βάσει νό-
μου του περασμένου Ιουλίου, των δικαιωμάτων της
ελληνικής ομογένειας στην Ουκρανία -πάνω στον
οποίο «πάτησε» η Ελληνική Λύση για να απουσιάζει
από τη Βουλή-, και ίσως προκύψει μια χρυσή ευκαι-
ρία αποκατάστασης αυτής της αδικίας, μια και ο ίδιος
ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει
την ευγνωμοσύνη του για τις ελληνικές πρωτοβου-
λίες στο δράμα που αντιμετωπίζει ο ουκρανικός λαός. 
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Α
νάμεσα σε συμπληγάδες τεχνο-
κρατών και πολιτικών βρίσκεται ο
πρωθυπουργός, που προσπαθεί
να βρει τη χρυσή τομή για την αντι-

μετώπιση της ακρίβειας μέσα στα στενά περι-
θώρια του προϋπολογισμού. Από τη μία είναι
η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια που επικρα-
τεί στην κοινωνία από τις συνεχείς ανατιμή-
σεις σε καύσιμα και προϊόντα και από την άλ-
λη οι δημοσιονομικοί στόχοι που πρέπει να
τηρηθούν για να μην επιστρέψει η χώρα στα
μνημόνια.

Οι εισηγήσεις που δέχεται ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, κα-
θώς η κάθε πλευρά βλέπει την αντιμετώπιση
της εισαγόμενης οικονομικής κρίσης από τη
δική της σκοπιά. Ο σύμβουλος του Κυριάκου
Μητσοτάκη για τα οικονομικά Άλεξ Πατέλης,
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θό-
δωρος Σκυλακάκης και ο υπουργός Επικρα-
τείας Άκης Σκέρτσος ακολουθούν την τάση
των αγορών με στόχο την αναβάθμιση της
χώρας μας στην επενδυτική βαθμίδα.

Στον αντίποδα είναι οι συναρμόδιοι
υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και Ενέργει-
ας Κώστας Σκρέκας, οι οποίοι βλέπουν το
πολιτικό κόστος που προκαλεί η ακρίβεια
στην κυβέρνηση, κάτι που αποτυπώνεται σε
όλες τις δημοσκοπήσεις, χωρίς όμως να πα-
ραγνωρίζουν τα στενά δημοσιονομικά περι-
θώρια που υπάρχουν. Ωστόσο υποστηρίζουν
πως χρειάζονται μέτρα που θα ανακουφί-
σουν άμεσα τους πολίτες, καθώς η οικονομι-
κή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας
δεν θα επιφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα
στην τσέπη των καταναλωτών, που είναι και
το μεγάλο ζητούμενο τη συγκεκριμένη χρο-
νική στιγμή.

Μάχη για τον ΦΠΑ
Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί

ανάμεσα στην πλευρά των τεχνοκρατών
και των πολιτικών είναι το ζήτημα της μεί-
ωσης του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες τροφίμων, ένα θέμα που συζητείται
από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η ενερ-
γειακή κρίση.

Το ποσό, όμως, που απαιτείται για να καλυ-
φθεί η «τρύπα» που θα δημιουργηθεί στα
έσοδα ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο τη
δημοσιονομική πορεία της χώρας, άποψη
την οποία ασπάζεται ο Άλεξ Πατέλης. «Η κυ-
βέρνηση θα συνεχίσει με σύνεση. Έχει στη-
ρίξει αρκετά τα εισοδήματα μέχρι στιγμής

και έτσι θα πορευτούμε», είχε τονίσει ο σύμ-
βουλος του πρωθυπουργού απαντώντας ου-
σιαστικά στον Άδωνι Γεωργιάδη που ήταν ο
πρώτος που τάχθηκε υπέρ της προσωρινής
μείωσης του ΦΠΑ στα προϊόντα. 

Το γεγονός, όμως, πως ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στη συνέντευξή του στον «Οικονο-
μικό Ταχυδρόμο» το άφησε ανοιχτό δείχνει
πως δεν ακούει πάντα τους συμβούλους του.
Άλλωστε ο πρωθυπουργός έχει την πρώτη

και την τελευταία κουβέντα για τα όσα θα
αποφασιστούν όπως συμβαίνει σε όλες τις
περιπτώσεις. «Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφι-
μα είναι πάντα ένα όπλο που μπορεί να υπάρ-
χει στη φαρέτρα μας», είχε πει χαρακτηριστι-
κά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επιταγή ακρίβειας
Διάσταση απόψεων υπήρξε και σχετικά με

το ύψος του ποσού για την επιταγή της ακρί-

βειας. Αρχικά το ποσό που είχε διαρρεύσει
ήταν στα 300 ευρώ, όσο όμως περνούσαν οι
ημέρες, οι διαρροές από το Μαξίμου και το
οικονομικό επιτελείο έδειχναν το ποσό να
μειώνεται και τελικά «κλείδωσε» στα 200 ευ-
ρώ. Κυβερνητικά στελέχη υποστήριζαν πως
το ποσό μειώθηκε, καθώς η κυβέρνηση απο-
φάσισε να προχωρήσει και σε άλλα μέτρα,
όπως η κάρτα για τα καύσιμα, οι επιδοτήσεις
στους λογαριασμούς του ρεύματος αλλά και
στο πετρέλαιο κίνησης.

Οι ίδιες πηγές υπενθύμιζαν, μάλιστα,
πως το πρώτο σενάριο έλεγε για ένα έκτα-
κτο επίδομα ενόψει του Πάσχα, ωστόσο ο
πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε τα δεδο-
μένα, εκτινάσσοντας στα ύψη τις τιμές.
«Εξακολουθούμε να έχουμε εφεδρείες
και θα είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας,
κυρίως των πιο ευάλωτων, όσο χρειαστεί,
εξαντλώντας κάθε εργαλείο και κάθε δια-
θέσιμο ευρώ, για όσο διαρκεί αυτή η κρί-
ση», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη
λήψη νέων μέτρων στήριξης το επόμενο
διάστημα.

Ευρωπαϊκή ανυπαρξία
Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν πως

δεν θα είχε δημιουργηθεί κανένα απολύτως
ζήτημα στην περίπτωση που η ΕΕ αντιμετώ-
πιζε με κοινές δράσεις την ακρίβεια ή αν
χαλάρωνε τους δημοσιονομικούς στόχους,
όπως έπραξε την περίοδο της πανδημίας.
Σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση θα
μπορούσε να στηρίξει με περισσότερα και
πιο ουσιαστικά μέτρα τους πολίτες όπως
έγινε και στην καραντίνα.

Παρά τις συνεχείς πιέσεις του πρωθυ-
πουργού αλλά και των χωρών του Νότου, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ύστερα από τρεις
Συνόδους Κορυφής δείχνει απρόθυμο να
προχωρήσει σε μέτρα στήριξης των νοικο-
κυριών και το μόνο στο οποίο συμφωνούν
ομόφωνα οι 27 είναι οι κυρώσεις κατά της
Ρωσίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έπειτα
από έντονες διαβουλεύσεις που υπήρξαν,
έχει καταφέρει να βάλει στο τραπέζι το ζή-
τημα να υπάρξει πλαφόν στην τιμή του φυ-
σικού αερίου. Η πρόταση αναμένεται να συ-
ζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Μαΐου
χωρίς κανείς να γνωρίζει μέχρι τότε ποια θα
είναι η διεθνής οικονομική κατάσταση που
θα έχει δημιουργηθεί από την αύξηση του
πληθωρισμού.

Μπρα ντε φερ 
τεχνοκρατών - 
πολιτικών εντός
της κυβέρνησης 

Ο φόβος των αγορών 
και η ανάγκη «πειθαρχίας» 
απέναντι  στο πολιτικό κόστος 
και τις δημοσκοπήσεις

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε
να εμβληματικό έργο ηλιακής
ενέργειας, σημείο αναφοράς για
την Ευρώπη, εγκαινιάζεται σήμερα
στην Κοζάνη παρουσία του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται
για το φωτοβολταϊκό πάρκο των ΕΛΠΕ στα Λι-
βερά Κοζάνης, ισχύος 204 MW, το οποίο συγ-
καταλέγεται ανάμεσα στα πέντε μεγαλύτερα
φωτοβολταϊκά στην Ευρώπη.

Η παρουσία του πρωθυπουργού έρχεται να
«επικυρώσει» την πράσινη αναπτυξιακή τρο-
χιά της χώρας, όπου ακόμη και στη δεδομένη
συγκυρία με την «προσφυγή» στον λιγνίτη για
την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, υπό τον
φόβο της διακοπής του ρωσικού φυσικού αε-
ρίου, η προσήλωση της κυβέρνησης στην
πράσινη ενέργεια και την απανθρακοποίηση
των πρώην λιγνιτικών περιοχών παραμένει.

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
σταθεί στη συγκυρία κατά την οποία εγκαι-
νιάζεται το έργο, θα αναδείξει ότι οι ΑΠΕ ρί-
χνουν το ενεργειακό κόστος και θα στείλει το
μήνυμα ότι η κατασκευή και λειτουργία έρ-
γων τέτοιας κλίμακας δείχνει τον δρόμο του

ενεργειακού μοντέλου που θα ακολουθήσει
η χώρα σε μια συγκυρία εκτίναξης του ενερ-
γειακού κόστους. 

Συμβολή στην απολιγνιτοποίηση
Όπως τονίζεται από το περιβάλλον των ΕΛ-

ΠΕ, το εν λόγω έργο που θα ξεκινήσει από αύ-
ριο τη λειτουργία του πρόκειται να έχει καθο-
ριστική συμβολή στον εθνικό στρατηγικό
στόχο για απολιγνιτοποίηση, αλλά θα επιτρέ-
ψει και την ταχεία υλοποίηση της στρατηγι-
κής του ομίλου για ουσιαστική διείσδυση στις
ΑΠΕ και για βελτίωση κατά 50% του περιβαλ-
λοντικού του αποτυπώματος έως το 2030.

Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο ΑΠΕ
στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα φω-
τοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, συνολικής
ισχύος 204 MW. Η συνολική επένδυση ανήλ-
θε σε 130 εκατ. ευρώ, με ελληνική συμμετοχή
σε υλικά, εξοπλισμό και εργασία άνω του
35%, ενώ οι περισσότερες από τις 350 άμεσες
θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή αφο-
ρούσαν την περιοχή. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 18
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που ανα-
πτύχθηκαν σε μια έκταση 4.400 στρεμμάτων,

ενώ οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον
Οκτώβριο του 2020 και ολοκληρώθηκαν τον
Δεκέμβριο του 2021. 

Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 350
GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει την
παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκ-
πομπών για τουλάχιστον 75.000 νοικοκυ-
ριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομ-
πών διοξειδίου του άνθρακα 320.000 τό-
νους, που αντιστοιχεί σε 1,1 εκατ. στρέμματα
δάσους. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εται-
ρείας, κατά την εμπορική λειτουργία του
πάρκου θα απασχολούνται από 20 έως 30
άτομα σε ειδικότητες όπως της ασφάλειας
του χώρου των εγκαταστάσεων, του καθαρι-
σμού και της αποψίλωσης.

Κοντέινερ-μπαταρίες αποθήκευσης
Να συμπληρώσουμε πως στα άμεσα σχέ-

δια της εταιρείας είναι να προχωρήσει στη
δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ενέρ-
γειας εντός του πάρκου. Ο χώρος έχει εξευ-
ρεθεί και θα είναι μια έκταση περίπου 30
στρεμμάτων, όπου θα αναπτυχθούν συστοι-
χίες από κοντέινερ που θα είναι οι μπαταρίες
αποθήκευσης έως 100 MW. 

Σε ό,τι αφορά τα ανταποδοτικά τέλη υπέρ
των τοπικών κοινωνιών, επεσήμανε ότι κατ’
έτος θα αποδίδεται το 3% υπέρ του Δήμου Κο-
ζάνης και Εορδαίας, δηλαδή περίπου
500.000 ευρώ/έτος για 20 χρόνια, ενώ από τα
παραπάνω ποσά θα επιδοτούνται οι ηλεκτρο-
δοτήσεις κατοικιών των δημοτικών διαμερι-
σμάτων σε Σιδερά, Λιβερά και Ασβεστόπετρα
που συνορεύουν με το φωτοβολταϊκό πάρκο. 

Με την υλοποίηση του έργου, επισπεύδον-
ται η υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου στρατη-
γικού στόχου που έχει θέσει η διοίκηση του
ομίλου ΕΛΠΕ για 600 MW εγκατεστημένης
ισχύος από ΑΠΕ μέχρι το 2025 και βελτίωση
του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος κα-
τά 50% έως το 2030. 
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Πρόκειται για ένα από τα πέντε
μεγαλύτερα της Ευρώπης και
εγκαινιάζεται σήμερα παρουσία
του πρωθυπουργού, ενώ από
αύριο μπαίνει σε λειτουργία

Διπλάσια έναντι του Μαρτίου θα είναι η κρατική επιδότηση
στους λογαριασμούς φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις τον Απρίλιο. 

Τη σχετική εξαγγελία είχε κάνει ο υπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας ήδη από τον περασμένο
μήνα, όταν ανακοίνωσε τα μέτρα στήριξης για τους λογαρια-
σμούς ρεύματος, υπογραμμίζοντας πως θα ακολουθήσουν οι
ανακοινώσεις για το αέριο, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη
μεταβλητότητα που παρατηρούνταν στις τιμές του αερίου τις
τρέχουσες εβδομάδες. Πιο αναλυτικά, η κρατική επιδότηση
στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων διαμορ-
φώνεται για τον μήνα Απρίλιο στα 40 ευρώ ανά θερμική
MWh, από 20 ευρώ ανά θερμική MWh τον Μάρτιο. Ο υπουρ-
γός ΠΕΝ ενημέρωσε με σχετική επιστολή τις εταιρείες προ-
μήθειας φυσικού αερίου για την παραπάνω απόφαση. 

Να σημειωθεί ότι δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι
οικιακοί καταναλωτές, που ανέρχονται σε 540.000, για το σύ-
νολο της μηνιαίας κατανάλωσης και όλοι οι εμπορικοί και
βιομηχανικοί καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, κύκλου
εργασιών και αριθμού εργαζομένων, εκτός από τους παρα-
γωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συνεχίζεται και τον Απρίλιο η έκπτωση που
προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία θα διαμορφωθεί σε 30
ευρώ ανά θερμική MWh για τους οικιακούς καταναλωτές και
σε 15 ευρώ ανά θερμική MWh για τη βιομηχανία και τα νοσο-
κομεία που προμηθεύονται φυσικό αέριο από την επιχείρη-
ση. Το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης των καταναλω-
τών φυσικού αερίου για τον Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένης
της έκπτωσης που προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, θα ανέλθει
σε 88,74 εκατ. ευρώ από 63 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

Το μέτρο θα αξιολογείται σε μηνιαία βάση και η μοναδιαία
τιμή της επιδότησης θα προσαρμόζεται ανάλογα με τη διακύ-
μανση των τιμών του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι η κρατική στήριξη για Μάρτιο και Απρί-
λιο προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο σε μια περίοδο που
οι τιμές τόσο του ρεύματος όσο και του φυσικού αερίου δοκι-
μάζουν τις αντοχές του οικογενειακού προϋπολογισμού. Εν-
δεικτικά, τον μήνα Μάρτιο καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ στη
χονδρική ρεύματος, με τη μέση τιμή στην εγχώρια αγορά
Επόμενης Ημέρας για τον προηγούμενο μήνα να διαμορφώ-
νεται στα 272,59 ευρώ/MWh. Η τιμή αυτή είναι αισθητά μεγα-
λύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ του Δεκεμβρίου, όταν η
αγορά είχε κλείσει στα 235,38 ευρώ ανά MWh. 

Μ. ΜΑΣΤ.

Διπλασιάζεται η επιδότηση φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Απρίλιο

Στην… πρίζα
το mega 
φωτοβολταϊκό
πάρκο Κοζάνης
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Αναζητούν παρεμβάσεις 
που θα κάνουν τη διαφορά
στην τσέπη των καταναλωτών
αλλά και στον προϋπολογισμό
των επιχειρήσεων
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Στα «μανταλάκια» θα κρέμονται τα ονόματα των επιχει-
ρήσεων που αισχροκερδούν σε μια δύσκολη για την ελλη-
νική οικονομία συγκυρία, όπως προανήγγειλε ο Άδ. Γεωρ-
γιάδης στη Βουλή, τονίζοντας εντός των επόμενων ημερών
θα κατατεθεί σχετική τροπολογία. Χαρακτήρισε δε μαυρα-
γοριτισμό να προσπαθεί κάποιος να αποκομίσει κέρδος
την ώρα του πολέμου, καλώντας τα κόμματα να υπερψηφί-
σουν την τροπολογία συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη δυ-
νατή πλειοψηφία, ώστε αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψη
από τα δικαστήρια όταν έρθει η ώρα να κρίνουν τη συνταγ-
ματικότητα της ρύθμισης. Μάλιστα, η διάταξη που θα ψη-
φιστεί θα είναι στα πρότυπα της διάταξης που εφαρμόστη-
κε για τις επιχειρήσεις που παραβίαζαν τα υγειονομικά μέ-
τρα για να μπορεί η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να δη-

μοσιοποιεί τις επωνυμίες των επιχειρήσεων στις οποίες
επιβάλλονται πρόστιμα για λόγους αισχροκέρδειας. 

Πιο αυστηρά μέτρα
«Είναι βούληση του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης

και εμού προσωπικά ότι δεν θα φεισθούμε κανενός εργα-
λείου για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να περά-
σουμε τη μεγάλη πρόκληση της παράνομης εισβολής στην
Ουκρανία και αν χρειαστεί να πάρουμε στο μέλλον ακόμη
πιο αυστηρά μέτρα, θα είμαστε εδώ για να το κάνουμε», τό-
νισε. Η σχετική συζήτηση ώστε να δίνονται τα ονόματα των
παραβατών στη δημοσιότητα άνοιξε τον περασμένο μήνα
μετά τη γνωστοποίηση πως επιβλήθηκε διοικητικό πρόστι-
μο ύψους 647.000 ευρώ σε μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρ-

κετ για πρακτικές αισχροκέρδειας, ενώ ο υπουργός Ανά-
πτυξης μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή είχε αφήσει ανοι-
χτό το ενδεχόμενο να υπάρξει τέτοια ρύθμιση μόνο σε πε-
ρίπτωση υποτροπής μιας επιχείρησης.

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν και για τον λόγο αυτό θα
υπάρξει ρύθμιση που θα περιλαμβάνει τα ονόματα των επιχει-
ρήσεων που παραβαίνουν τους κανόνες, χωρίς κατ’ ανάγκη να
το κάνουν καθ’ υποτροπήν. Επίσης, με τροπολογία που αναμέ-
νεται εντός των ημερών θα ορίζεται πλαφόν 3% στην αύξηση
των ενοικίων που αφορούν επαγγελματική στέγη και η οποία
θα έχει αναδρομική ισχύ από τις αρχές του έτους. Σύμφωνα με
τον κ. Γεωργιάδη, στόχος της ρύθμισης είναι να προστατευ-
τούν οι επιχειρήσεις από υπέρογκες αυξήσεις ενοικίων.

Στ. Παπαμιχαήλ

«E
ξυπνους» τρόπους ώστε
να... πιάσουν τόπο οι κυ-
βερνητικές παρεμβάσεις
κατά της ακρίβειας αλλά

και αυστηρή προσήλωση στην υλοποίηση
του «γαλάζιου» κυβερνητικού προγράμμα-
τος είναι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της «Political», οι δύο βασικές προτε-
ραιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη προ-
κειμένου να απεγκλωβιστεί η κυβέρνηση
από τη μέγγενη της ακρίβειας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται την
τωρινή κάμψη στα δημοσκοπικά ποσοστά της
Νέας Δημοκρατίας ως ένα πρόσκαιρο φαινό-
μενο, υπό τον όρο ότι η τρέχουσα κρίση δεν
θα διαρκέσει επί μακρόν -ορισμένοι ευελπι-
στούν ότι τις επόμενες εβδομάδες οι εχθρο-
πραξίες θα έχουν δώσει τη θέση τους στην
εκεχειρία και τις διαπραγματεύσεις για την
ειρήνευση- καθώς και ότι η κυβέρνηση θα
αξιοποιήσει τόσο τον υφιστάμενο δημοσιο-
νομικό χώρο όσο και την ευνοϊκή συγκυρία
που αφορά τα κονδύλια από το Ταμείο Ανά-
καμψης, καθώς και την τουριστική σεζόν
προκειμένου να αντιστρέψει μεσοπρόθεσμα
το αρνητικό κλίμα αλλά και να αμβλύνει τις
σημαντικές ανατιμήσεις σε ενέργεια και είδη
πρώτης ανάγκης. 

Πλαφόν στα ενοίκια
Όπως σημείωνε και χθες η «Political», στο

οικονομικό επιτελείο πασχίζουν να εξεύρουν
παρεμβάσεις που θα κάνουν τη διαφορά στην

τσέπη καταναλωτών αλλά και στον προϋπο-
λογισμό των επιχειρήσεων που έχουν βρεθεί
σε περιβάλλον οικονομικής στενότητας στο
φόντο του συνεχιζόμενου ρωσικού πολέμου
στη Ουκρανία. Μια τέτοια, τονίζουν κυβερνη-
τικοί αξιωματούχοι, είναι η τροπολογία που
κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω της οποίας
επιβάλλεται από 1ης/1/22 πλαφόν 3% στην
αύξηση των ενοικίων των επαγγελματικών
μισθώσεων, κάτι που μεταφράζεται σε ση-
μαντική ανάσα για πολλές επιχειρήσεις. Στην
κυβερνητική φαρέτρα υπάρχουν πάντα και
μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε ένα πολύ
περιορισμένο κατάλογο προϊόντων. Στη συγ-
κεκριμένη προοπτική αναφέρθηκε σε χθεσι-
νές του δηλώσεις ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος
εκτίμησε ότι είναι μια παρέμβαση που πιθα-
νώς να ενεργοποιηθεί στο εγγύς μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση

επιμένουν πως η αδιαπραγμάτευτη απόφαση
να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
για όσο διαρκεί η παρούσα κρίση δεν πρόκει-
ται να θέσει εν κινδύνω την εύθραυστη δημο-
σιονομική ισορροπία, πολλώ δε μάλλον όταν
η Ελλάδα πασχίζει να αποτινάξει τον ζυγό της
ενισχυμένης εποπτείας, αποτόκου της
10ετούς και πλέον οικονομικής κρίσης. Οι
ίδιες πήγες προτιμούν να θέτουν σε πρώτο
πλάνο τη μεγάλη εικόνα, αυτή που, όπως ση-
μειώνουν, συνηγορεί με τον κεντρικό κυβερ-
νητικό στόχο μιας βιώσιμης και διατηρήσι-
μης ανάπτυξης, μακριά από υπέρογκα ελ-
λείμματα, καθώς και την αναξιοπιστία με την
οποία συνοδεύονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόωρη πληρωμή
των τελευταίων δανειακών υποχρεώσεων
της χώρας προς το ΔΝΤ κλείνει συμβολικά
έναν… μαύρο οικονομικό κύκλο για τη χώρα.
«Τέλος εποχής για το ΔΝΤ ως δανειστή της

Ελλάδας! Η κυβέρνηση, αποπληρώνοντας
πρόωρα και τις τελευταίες υποχρεώσεις της
χώρας, κλείνει ένα γκρίζο κεφάλαιο που
άνοιξε τον Μάρτιο του 2010. Μια εποχή την
οποία οι Έλληνες δεν πρέπει και δεν θα ζή-
σουμε ποτέ ξανά. Σήμερα, παρά τη διεθνή
αναταραχή, η εθνική οικονομία μένει σταθε-
ρά στον δρόμο της προόδου και δίπλα στον
πολίτη. Το είπαμε, το κάνουμε!», ήταν το πέ-
ραν πάσης παρερμηνείας σχόλιο του Κυριά-
κου Μητσοτάκη.

Άδωνις Γεωργιάδης: Στη δημοσιότητα τα ονόματα των κερδοσκόπων

Ασκήσεις... ακρίβειας στο Μαξίμου

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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ΕΙΝΑΠ: Θρίαμβος
ΝΔ-Παγώνη, στα
τάρταρα ο ΣΥΡΙΖΑ

Διατήρησε τα σκήπτρα της η ΔΗ-
ΚΝΙ (ΝΔ) στις εκλογές της ΕΙΝΑΠ. Οι
εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
στους νοσοκομειακούς γιατρούς
Αθηνών και Πειραιώς στις 31 Μαρτί-
ου είχαν ξεκάθαρο θριαμβευτή, τον
συνδυασμό της ΔΗΚΝΙ με επικεφα-
λής τη Ματίνα Παγώνη, που πήρε ξα-
νά την πρωτιά. Συγκεκριμένα, η ΝΔ
κατάφερε να επανεκλεγεί πρώτη
στις εκλογές της Ένωσης Ιατρών Νο-
σοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)
και στην Ομοσπονδία Ενώσεων Νο-
σοκομειακών Γιατρών Ελλάδος
(ΟΕΝΓΕ), αυξάνοντας παράλληλα τα
ποσοστά της σε σχέση με τις προ-
ηγούμενες εκλογές του 2019. 

Μεγάλος ηττημένος των εκλογών
ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που μάλιστα… έχασε
έδρα, αφού το «Μέτωπο» κατάφερε
να συγκεντρώσει μόνο 9,6% έναντι
του 11,4 του 2019, υποχωρώντας από
τις 2 σε 1 έδρα. Δεν βγήκαν τα κουκιά
στην Κουμουνδούρου, καθώς παρά
τα όσα καταλογίζουν στη ΝΔ για την
πανδημία, η κάλπη έδειξε ξεκάθαρο
νικητή και ηττημένο. 

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ΔΗ-
ΠΑΚ (ΚΚΕ), παρουσιάζοντας μάλιστα
άνοδο, καθώς έλαβε 27,8% και 4
έδρες, σε σχέση με τις εκλογές τους
2019 που είχε 22,7% και 3 έδρες. Αύ-
ξηση στα ποσοστά του είδε και το
«Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή»
με 17% και 3 έδρες, σε σχέση με τις
εκλογές του 2019 που είχε 16,7%. Το
ΠΑΣΚ (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) διατήρησε το
ποσοστό του, στο 8,2%.

Ν. Καμπ. 

Ενίσχυση πριν 
από το Πάσχα 
σε κτηνοτροφικές
επιχειρήσεις 

Πριν από το Πάσχα αναμένεται η
ενίσχυση σε επιχειρήσεις κτηνο-
τροφικών εκμεταλλεύσεων, σύμ-
φωνα με τους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων. Όπως εξήγησε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, μι-
λώντας στη Βουλή επί της τροπολο-
γίας, υπάρχει μεγάλη αύξηση των τι-
μών στις ζωοτροφές τους τελευταί-
ους μήνες, ως αποτέλεσμα της ενερ-
γειακής κρίσης αρχικά και των συμ-
βάντων που ακολούθησαν.  Σύμφωνα
με τον Γ. Γεωργαντά, με υπουργική
απόφαση που θα εκδοθεί, το ποσό
της ενίσχυσης που θα αποφασιστεί
θα είναι ακατάσχετο, για να μπορέ-
σουν να το εισπράξουν οι κτηνοτρό-
φοι μας, ενώ θα κυμαίνεται σε ποσο-
στό επί του τζίρου όλου του έτους
2021, ώστε να γίνει πιο δίκαιη η κα-
τανομή του. «Στόχευσή μας είναι να
μπορέσουμε πριν από το Πάσχα να
καταβληθούν στους λογαριασμούς
τους τα ποσά τα οποία τους αναλο-
γούν και που υπολογίζονται ότι είναι
άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ»,
είπε ο υπουργός.

Στ. Παπ.

Σ
το Ηράκλειο της Κρήτης περιό-
δευσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, στον απόηχο
των εσωκομματικών εκλογικών

διαδικασιών ενόψει Συνεδρίου, στις οποίες
θριάμβευσαν οι προεδρικοί. 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης συζήτησε με καταστηματάρχες και κα-
ταναλωτές για την κατάσταση στην αγορά,
την ακρίβεια στα προϊόντα εξαιτίας του ράλι
τιμών στην ενέργεια, καθώς και για τη συρ-
ρίκνωση του εισοδήματος των Ελλήνων πο-
λιτών. «Η κοινωνία πληρώνει τα σπασμένα
της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε ενέργεια,
καύσιμα, τρόφιμα και ενοίκια, που οδηγούν
τους πολίτες στην απελπισία», δήλωσε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας
ξανά πως απαιτείται σχέδιο έκτακτης ενί-
σχυσης της κοινωνίας και όχι των καρτέλ. 

Ανοχή στα καρτέλ
Μάλιστα έστρεψε τα βέλη του και προς το

ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας πως, αν δεν ζητάς
εκλογές, θέλεις να παραμείνει στην εξουσία
η κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Η κοινωνία πλη-
ρώνει τα σπασμένα της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη, τις επιλογές της για την ιδιωτικοποί-
ηση της ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης,
τη βίαιη απολιγνιτοποίηση αλλά και την ανο-
χή στα καρτέλ της αισχροκέρδειας που
έχουν βγάλει πάνω από ενάμισι δισεκατομ-
μύριο ευρώ κέρδος τους τελευταίους οκτώ
μήνες. Πρέπει να βάλουμε όμως ένα τέλος,
έναν φραγμό σε αυτό τον κατήφορο και με
μια προοδευτική κυβέρνηση να στηρίξουμε

την κοινωνία, να δώσουμε προοπτική με
κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική προ-
στασία», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.  Στη συ-
νέχεια της περιοδείας του, ο πρώην πρωθυ-
πουργός είχε συνάντηση με τους προ-
έδρους του Εμπορικού Συλλόγου, του ΕΒΕΗ
και της Ομοσπονδίας Εμποροβιοτεχνών, κα-
θώς και με αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ
επισκέφτηκε και το Αρκαλοχώρι.

Ανάγκη για ελπίδα
Ακόμη συμμετείχε σε σύσκεψη με τους

προέδρους του Εργατικού Κέντρου, του Σω-
ματείου Επισιτισμού-Τουρισμού, του Σω-
ματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και του Σω-
ματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων
στο Ηράκλειο, καθώς και με τον περιφερει-
άρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

«Η κοινωνία έχει ανάγκη να βλέπει τον
πρόεδρο και να μιλά μαζί του, έχουμε ανάγ-
κη από την ελπίδα», δηλώνουν στο «Politi-
cal» στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία από την Κρήτη, ενώ αναφέρουν
πως ο πρώην πρωθυπουργός έγινε δεκτός
ως πρωθυπουργός και όχι ως αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μήνυμα Τσίπρα 
από την Κρήτη και
προς το ΚΙΝΑΛ

«Πρέπει να βάλουμε  
ένα τέλος, έναν φραγμό σε 
αυτό τον κατήφορο και με 
μια προοδευτική κυβέρνηση 
να στηρίξουμε την κοινωνία»
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Μαθαίνω ότι είναι
έτοιμη έπειτα από
στενή συνεργασία
των υπουργείων Υγεί-
ας και Ψηφιακής Πο-
λιτικής η νέα πλατ-
φόρμα για τον εμβο-
λιασμό της τέταρτης
δόσης για τους άνω
των 60. Οι ανακοινώ-
σεις θα γίνουν σε λί-
γες μέρες… Α

Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Η νέα κάτοικος των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού Ρούλα Πισπι-
ρίγκου, όπως έμαθα από αρμόδιες πηγές, όταν εισήλθε στις φυλακές
ήταν πολύ συνεργάσιμη και φιλική με τους γιατρούς, την εισαγγελέα
των φυλακών και τη διευθύντρια. Υπέγραψε άμεσα τα χαρτιά για το κελί
της και την τουαλέτα της, ζήτησε και έλαβε τηλεόραση για να παρακο-
λουθεί τι γίνεται στα κανάλια σχετικά με την υπόθεσή της, ενώ εντύπω-

ση έκανε η μεγάλη κούτα με τα τσιγάρα
που της έφεραν. Στο κελί θα είναι μόνη της,

δεν θα υπάρχει κάποια άλλη κοντά της, θα προαυλίζεται μόνη της και τό-
τε θα έχει πρόσβαση και στο καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται σχεδόν έξω
από το κελί της. Όπως έξω από το κελί της για λίγες μέρες θα βρίσκεται
και ένας ειδικός φρουρός. Ούτε προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί ούτε
φωνάζει απελπισμένη, όπως γράφτηκε… 

Ειδική σύσκεψη με τους γουναράδες ο ΠΘ
Μια ειδική σύσκεψη θα έχει ο πρωθυπουργός όταν θα ανέβει σήμερα στην

Κοζάνη για να εγκαινιάσει το φωτοβολταϊκό πάρκο. Όπως μου είπαν, θα πάει
στη Σιάτιστα και παρουσία του βουλευτή της ΝΔ Ζήση Τζηκαλάγια θα έχει συ-
νάντηση με τους γουναράδες της περιοχής για να δουν τι μπορεί να γίνει με τα

προβλήματά τους. Περιττό είναι να πούμε ότι οι επαγγελ-
ματίες του κλάδου πλήττονται και από διάφορες «πε-

ρίεργες» κοινοτικές νομοθεσίες αλλά και από τις κυ-
ρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία, αφού δεν μπορούν να
εξαχθούν οι γούνες προς τις περιοχές εκεί. Και επειδή

στην Ελλάδα δύσκολο να έρθουν Ρώσοι τουρίστες φέ-
τος, οι γουναράδες θα... κάψουν τη γούνα τους. 

Ψηστήρι Άδωνι 
σε αραβικό κολοσσό

Τελικά πιάνουν τόπο τα ταξίδια
του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη στις
αραβικές χώρες, όσο και αν κάποιοι ενο-
χλούνται. Το αποτέλεσμα μετράει... Πριν από λίγες μέ-
ρες στο Ντουμπάι,  στο πλαίσιο της έκθεσης Ex-
po2020, ο υπουργός είχε στενή συνεργασία με έναν
από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του εμιράτου,
τον Μοχάμεντ Αλαμπάρ του κολοσσού Emaar Proper-
ties, που έχει χτίσει τη μισή πόλη μέσα στην έρημο. Ο
κ. Αλαμπάρ μετά το ψηστήρι του υπουργού για τις ελ-
ληνικές ευκαιρίες έχει δηλώσει θετικός στο να συμ-
μετάσχει στην επένδυση στις Γούρνες Ηρακλείου μαζί
με τη θυγατρική του Ελλάκτωρα, Reds. Kαι όχι μόνο…
Θεωρεί εξαιρετική ευκαιρία την επένδυση στο Σχιστό,
σε έκταση 3.000 στρεμμάτων που διαχειρίζεται η Σχι-
στό ΑΕ, που ανήκει στην Εκκλησία κατά 100%. Οι γνω-
ριμίες όλων των μερών έγιναν από τον Άδωνι και θα
πάρουν τον δρόμο τους σύντομα… 

Περιζήτητοι διεθνολόγοι… 
Δύο διεθνολόγοι, το «ανφάν γκατέ» της ΝΔ στον κλάδο,

θα είναι καλεσμένοι της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης

της ΝΔ Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και θα συζητή-

σουν σχετικά με τον «Πόλεμο στην Ουκρανία και τις γεω-

πολιτικές εξελίξεις». Ο λόγος για τον Δημήτρη Καιρίδη και

τον Άγγελο Συρίγο, καθηγητές και οι δύο διεθνών σχέσε-

ων, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα είναι περιζήτητοι από

τα ΜΜΕ και, όπως φαίνεται, από τις τοπικές οργανώσεις.

!
Έμαθα ότι στη Θεσσαλονίκη, στο πρόσφατο

Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαν

ανέβει πάνω από 300 Οννεδίτες και ήταν ιδιαι-

τέρως ζωηροί. Μην πάει το μυαλό σας στο πο-

νηρό, ήταν δηλαδή πολιτικά δραστήριοι, χαιρετού-

σαν μαζί με βουλευτές κόσμο στα ουζερί, στα καφέ

και στα ποτάδικα της παραλιακής. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Παρακολουθεί τα έργα υποδομής 
Κάθε μέρα o Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Εσωτερικών, πα-

ρόλο που δεν έχει άμεση αρμοδιότητα, πάει και παρακολουθεί τα
έργα στις συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Από τις γηπεδικές εγκατα-
στάσεις του ΠΑΟΚ, το πάρκο Παύλου Μελά, τις εργασίες του Fly
Over και το παιδιατρικό νοσοκομείο μέχρι το Μουσείο Ολοκαυτώ-

ματος. Όπως μάθαμε, έχει πάρει άνωθεν εντολή -
πιο άνωθεν δεν γίνεται- να βρίσκεται συνέχεια

στα έργα των δυτικών συνοικιών, καθώς το
κόμμα έχει «θέμα» στην περιοχή, ο ΣΥΡΙΖΑ
έκανε «παιχνίδι» και πρέπει να αλλάξουν οι
πολιτικές ισορροπίες. Τα έργα είναι βασικά

επιχειρήματα… 

Ε
πισήμως χθες ξεκίνησε τον δικό του
προεκλογικό αγώνα ο τέως
υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλης

Χρυσοχοΐδης, ο οποίος σχεδόν
κάθε μέρα θα βλέπει από έναν
δήμαρχο ή κάποιον αυτοδιοικη-
τικό παράγοντα. 

Το επόμενο διάστημα μάλιστα θα
έχει βρει και γραφείο στην περιοχή
απ’ όπου θα κάνει εξορμήσεις, αλλά από
τις πρώτες εξόδους του βλέπει ότι υπάρχουν πα-

ράπονα του κόσμου για το κόστος ζωής. Βέβαια,
θα πρέπει να πούμε ότι έχει ένα αβαντάζ,

καθώς δήμαρχοι μεγάλων δήμων στα
δυτικά είναι προσωπικοί φίλοι του
και προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ,
όπως ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζε-
νέτος και ο δήμαρχος Αγίας Βαρ-
βάρας Λάμπρος Μίχος. Πάντως,

αντίπαλοι του Μιχάλη μού έλεγαν ότι
«δεν υπάρχουν φιλίες στις εκλογές»

και ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να βγει
έξω να χαιρετήσει τον κόσμο… 

Ξεκίνησε να βλέπει δημάρχους

Τέλη Μαΐου θα έχει τελειώσει η εκπαίδευση της Ομάδας Προ-
στασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, θα έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο δράσης και θα είναι
έτοιμη η ομάδα για να εγκατασταθεί στα πανεπιστήμια. Υπάρχει
όμως ένα πρόβλημα που, απ’ ό,τι βλέπω, λίγο δύσκολα θα ξεπερα-
στεί άμεσα. Ποιο είναι αυτό; Θα πρέπει τα πανεπιστήμια, δηλαδή οι
πρυτάνεις, να έχουν έτοιμες τις υποδομές και τους ειδικούς χώ-
ρους στα πανεπιστήμια όπου θα εγκατασταθούν. Για μαντέψτε; Οι
πρυτάνεις, που δεν πολυήθελαν την πανεπιστημιακή αστυνομία,
δεν έχουν κάνει τίποτα. Ούτε μηχανήματα ανίχνευσης έχουν πα-
ραγγείλει ακόμη ούτε ειδικά φυλάκια μέσα σε χώρους του πανεπι-
στημίου έχουν δημιουργήσει. Πού θα πάει το ειδικό σώμα; Στα αμ-
φιθέατρα; Μάλλον κάποιος αρμόδιος πρέπει να πιέσει τους πρυτά-
νεις να συντομεύουν… 

Ο Τάκης είναι έτοιμος. Οι πρυτάνεις;



Κρίσιμη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το ΔΣ
της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Διανο-
μής Ενέργειας GEODE σήμερα στις
Βρυξέλλες με τη συμμετο-
χή εκ μέρους της Ελλά-
δας τού διευθύνοντος
συμβούλου της ΔΕΔΑ
και εκλεγμένου μέ-
λους του ΔΣ της GE-
ODE Μάριου Τσάκα. Στο
επίκεντρο της συνεδρία-
σης του ΔΣ της GEODE θα
βρεθούν το φλέγον ζήτημα της ευρωπαϊκής
ενεργειακής κρίσης, η οποία ανατροφοδοτείται
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κα-
θώς και οι επιπτώσεις στους πολίτες και τους
Διαχειριστές Ενεργειακών Δικτύων. Στο πλαίσιο
αυτό, θα προσδιοριστούν τα γενεσιουργά αίτια
της ενεργειακής κρίσης και θα αναλυθεί σε βά-
θος η κοινή ευρωπαϊκή δράση «REPowerEU», η
οποία εξαγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή στις 8 Μαρτίου 2022 για οικονομικά προσιτή,
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια.

ΗΗ στήριξη της εγχώριας
παραγωγής
Το ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει
ως «επίδομα» σε όλους τους αγρότες δω-
ρεάν και ακατάσχετο το 2% του περσινού
τους τζίρου, συνολικά 47 εκατ. ευρώ, δεν
το λέει κανείς… Το ότι θα δοθούν και 80
εκατ. ευρώ ενίσχυση για τα λιπάσματα
επίσης δεν το λέει κανείς. Ότι από τον Αύ-
γουστο μέχρι τον Δεκέμβριο η κυβέρνη-
ση κάλυψε το 80% της ρήτρας αναπροσαρ-
μογής του κόστους της ενέργειας για τα
χοιροτροφεία και τις αγροτικές μονά-
δες... κουβέντα. Επίσης, ότι οι αγρότες
λαμβάνουν επιστροφή για το πετρέλαιο
όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ
μειώθηκε ο ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα
λιπάσματα και, παρ’ όλα αυτά, έχουμε
ανατιμήσεις στην εγχώρια παραγωγή δεν
το ξέρουν οι συνδικαλιστοπατέρες; Συν το
γεγονός ότι σε όλους τους χοιροτρόφους
για κάθε χοιρομητέρα δόθηκε το ποσό των
225 ευρώ; Δηλαδή, εντάξει να κλαίνε οι
χήρες, αλλά να κλαίνε και οι... παντρεμέ-
νες πάει πολύ, αδέρφια.

Δανεικά από τους
πλούσιους και
ισχυρούς φίλους
του στο Χόλι-
γουντ, τη Wall
Street και τη βιο-
μηχανία της τεχνο-
λογίας φέρεται να ζη-
τά ο Ρώσος δισεκατομμυ-
ριούχος Ρομάν Αμπράμοβιτς προκειμένου να
μπορέσει να πληρώσει το προσωπικό του,
καθώς οι λογαριασμοί του σε ΗΠΑ και Ηνω-
μένο Βασίλειο έχουν «παγώσει». Όπως ανα-
φέρει το «Page Six», ο Ρώσος επιχειρημα-
τίας ζητά από φίλους του στις ΗΠΑ να του δα-
νείσουν από 1 εκατ. δολάρια ο καθένας, κα-
θώς μόνο οι μισθοί του προσωπικού του λέ-
γεται ότι ανέρχονται στα 750.000 δολάρια την
εβδομάδα. Όπως φέρεται να λέει στους γνω-
στούς του, δεν έχει καθυστερήσει ποτέ τους
μισθούς των ανθρώπων που δουλεύουν για
αυτόν, αλλά με τους λογαριασμούς του μπλο-
καρισμένους δεν μπορεί να κάνει τις πληρω-
μές. Αυτά είναι προβλήματα, κύριοι.

Δύο χρόνια οι άνθρωποι μούσκεψαν στον

ιδρώτα με την καμπάνια isyriza και κατά-

φεραν να μαζέψουν το πολύ 60.000 μέλη,

εκ των οποίων για την εκλογή συνέδρων

ψήφισαν μόνο οι 40.000. Μιλάμε για το

απίστευτο φιάσκο για ένα κόμμα που θεω-

ρείται κόμμα εξουσίας. Σκεφτείτε για πα-

ράδειγμα ότι το τρίτο κόμμα, το Κίνημα Αλ-

λαγής, μέσα σε δύο μέρες μάζεψε στον

πρώτο γύρο των εσωκομματικών του εκλο-

γών 270.000 πολίτες που πήγαν να ψηφί-

σουν και 207.000 στον δεύτερο γύρο. Και

στον ΣΥΡΙΖΑ πετάνε στα σύννεφα με

40.000 που πήγαν να ψηφίσουν. Πανωλε-

θρίαμβος!

Ο Μανιάτης, 
το φυσικό αέριο
και η ΝΔ

Μ
ιας και συζητάμε έντονα το θέμα της
αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα και τώρα που η κυβέρνη-

ση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία αλλάζει
πολιτική στην ενέργεια και ετοιμάζεται να
αξιοποιήσει το φυσικό αέριο της χώρας μας,
ένα όνομα από τα παλιά
έχει έρθει στο προ-
σκήνιο της ειδη-
σεογραφίας.
Ακούει στο
όνομα Γιάννης
Μανιάτης,
πρώην υπουρ-
γός Περιβάλ-
λοντος, Ενεργεί-
ας και Κλιματικής
Αλλαγής του ΠΑΣΟΚ. Ο
Μανιάτης είναι πολύ καλός γνώστης των κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου στον ελληνικό χώρο
και ένας από τους ανθρώπους που ανέδειξαν
το θέμα των υδρογονανθράκων της χώρας μας.
Τελευταία έχει πυκνώσει τις εμφανίζεις του
στα ΜΜΕ και, όπως μαθαίνω, χαίρει ιδιαίτερης
εκτιμήσεως από τα στελέχη του Μαξίμου. Η
στήλη τον... συνέλαβε να απολαμβάνει ευδιά-
θετος τον καφέ του σε γνωστό κατάστημα της
πλατείας Κολωνακίου. Σε ερώτηση πάντως κα-
τά πόσο σκέφτεται την πιθανότητα να αναλάβει
εκ νέου κυβερνητικά βάρη, ο κ. Μανιάτης απέ-
φυγε ευσχήμως το δίλημμα, αλλάζοντας χαμο-
γελαστός την κουβέντα. 

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης να μην προκήρυξε εκλο-
γές για τον Μάιο, αλλά τις
προκήρυξε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης. Ο πρόεδρος του

ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε ότι στις 8
Μαΐου θα διεξαχθεί εσωκομματι-

κό δημοψήφισμα για το πώς θα λέγεται το νέο
κόμμα. Το πρώτο συνθετικό θα είναι σίγουρα
ΠΑΣΟΚ. Για το δεύτερο ακούγεται το Δημο-
κρατική Συμπαράταξη... 
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Τα δανεικά 
του Αμπράμοβιτς

Πανωλεθρίαμβος 
στον ΣΥΡΙΖΑ

Πώς θα λέγεται η νέα
κρητική τράπεζα;

Μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία της συγχώνευσης της Παγκρήτιας
Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χα-
νίων. Ενδεχομένως να έχει εγκριθεί και η συμ-
φωνία για την εξαγορά και απορρόφηση της HS-
BC Ελλάς από τις αρμόδιες αρχές και να αλλά-
ξουν... πινακίδα και τα 15 καταστήματά της σε όλη
την Ελλάδα. Το νέο τραπεζικό ίδρυμα δεν θα ονο-
μάζεται νέα Παγκρήτια Τράπεζα αλλά Candia
Bank. Το «Candia» ήταν το ενετικό όνομα της
Κρήτης από το μέχρι το 1669 και είναι συνδεδε-
μένο με το ιστορικό Βασίλειο της Κρήτης (Regno
di Candia). Την αποκάλυψη έκανε ο νυν πρό-
εδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Μι-
χάλης Μαρακάκης σε συνεντεύξεις του σε τοπικά
ΜΜΕ την προηγούμενη εβδομάδα, επιβεβαι-
ώνοντας τις φήμες περί αλλαγής εταιρικής ταυ-
τότητας και νέου ονόματος.

Χ
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υ Στις Βρυξέλλες 
ο Τσάκας της ΔΕΔΑ
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Τα fake news με τα VIP
κελιά του Κορυδαλλού

Τ
ο τι ψέμα διακινείται δεξιά και αριστερά για τα δήθεν υπερπο-
λυτελή κελιά στις φυλακές του Κορυδαλλού στα οποία μεταφέρθηκε η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου δεν έχει προηγούμενο. Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν από αυτά τα

κελιά είναι του 2020! Πλέον δεν υπάρχουν τέτοια κελιά-σουίτες. Για του λόγου το αλη-
θές, υπάρχει και σχετική ανάρτηση από τη Σοφία Νικολάου, πρώην γενική γραμματέα
Αντεγκληματικής Πολιτικής, η οποία διευκρινίζει: «Φωτογραφίες που κυκλοφορούν
στα social media δείχνουν πολυτελή κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού, στα οποία υποτί-
θεται ότι θα κρατηθεί η Ρούλα Πισπιρίγκου, κατηγορούμενη μάνα για τη δολοφονία της
μικρής Τζωρτζίνας στην Πάτρα. Οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι σημερινές. Δόθηκαν
έπειτα από επίσκεψή μου στις δικαστικές φυλακές ανδρών στον Κορυδαλλό τον Ιούνιο
του 2020. Αποτυπώνουν πράγματι κελιά VIP συγκεκριμένου, αρχιμαφιόζου κρατουμέ-
νου της Β’ πτέρυγας. Τα κελιά-σουίτες αποκαλύφθηκαν έπειτα από έρευνες που έγιναν
με δική μου εντολή και “ξηλώθηκαν” αμέσως. Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν επο-
μένως είναι από το 2020. Τέτοια κελιά δεν υπάρχουν σήμερα επειδή εγώ επέλεξα να
συγκρουστώ με τη μαφία των φυλακών, πολλές φορές κάτω από απειλές για την ίδια τη
ζωή μου. Άλλωστε, τα συγκεκριμένα πολυτελή κελιά που “ξηλώθηκαν” υπήρχαν στις
φυλακές των ανδρών, ουδέποτε στις γυναικείες φυλακές».

Σταθερός στην εξάντληση της τετραετίας
Στο περιθώριο του «γαλάζιου» Προσυνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, 20λεπτο τετ α τετ με τον Απόστολο
Τζιτζικώστα, στο πλαίσιο της τακτικής και καλής επικοινωνίας που έχει αναπτύξει με
τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως πληροφορείται η στήλη, η
συζήτηση των δύο ανδρών περιεστράφη γύρω από την απαιτητική συγκυρία ελέω της
ακρίβειας σε ενέργεια και είδη πρώτης ανάγκης αλλά και την κατάσταση στη Βόρεια
Ελλάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός δεν... εξέπληξε τον
συνομιλητή του επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να εξαντλήσει την τετραετία,
καθώς και την απόφασή του να μην αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Και στη σχετική
παρότρυνση του περιφερειάρχη ο πρωθυπουργός «δεσμεύτηκε» ότι θα ανεβαίνει
τακτικά στη Θεσσαλονίκη. 
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Τι θα κάνουν οι 
ελληνικές εταιρείες με 
το τελεσίγραφο Πούτιν;
Για να ξέρετε: Οι ελληνικές εταιρείες ανα-
μένουν να καταβάλουν τα χρήματα κανο-
νικά σε ευρώ και τον Απρίλιο, ενώ, όπως
αναφέρουν πηγές της αγοράς, για την
πληρωμή με τον μηχανισμό που προτείνει
η Gazprom θα υπάρξει πανευρωπαϊκή
απάντηση. Στην ουσία δηλαδή οι ελληνι-
κές εταιρείες θα ακολουθήσουν τις κα-
τευθύνσεις που θα υιοθετηθούν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, έχουν καταρτιστεί σχέδια
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που οι
Ρώσοι διακόψουν την τροφοδοσία της χώ-
ρας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως σε πε-
ρίπτωση που υπάρξει διακοπή τροφοδο-
σίας, τότε θα καταγγελθούν οι συμβάσεις,
καθώς πρόκειται για αθέτηση των όρων
των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Σε
αυτή την περίπτωση και εφόσον υπάρξουν
μαζικές καταγγελίες στα δικαστήρια, τότε
οι συνέπειες για τις ρωσικές εταιρείες θα
είναι σημαντικές.

Το σίριαλ με την περιουσία του
μακαρίτη Τράγκα συνεχίζεται. Το
μόνο θετικό της υπόθεσης είναι
ότι τα αδέρφια Γιάννης και Φρέν-
τι φαίνεται να τα βρήκαν και πλέ-
ον η κυρία είναι μόνη της. Της
έφυγε και ο δικηγόρος, βράσε
όρυζα… Η αλήθεια είναι ότι ο
Γιάννης και ο Φρέντι (επειδή τα
ξέρω από μικρά) είναι καλά παι-
διά και δεν τους αξίζει αυτή η έκ-
θεση στα μίντια… Δεν υπάρχει
οικογενειακή ευθύνη.

Μια κατάθεση 
που δημοσιεύτηκε
προτού γίνει…

Άλλο πάλι και τούτο. Ο άλλος δημοσί-
ευσε στην εφημερίδα του στις 4 Φε-
βρουαρίου 2018 κατάθεση μάρτυρα ο
οποίος δεν την είχε δώσει μέχρι το
απόγευμα της 4ης Φεβρουαρίου και
τώρα στέλνει επιστολές στους εισαγ-
γελείς να τον αθωώσουν! Μιλάμε, γε-
λάνε και τα τσιμέντα του Αρείου Πά-
γου... Και το καταπληκτικό είναι ότι το
παραδέχεται ότι έκανε τέτοιο πράγ-
μα… Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. 

Περί Κασιδιάρη…
Επειδή ακούγονται και γράφονται πολλά για το

κόμμα Κασιδιάρη, αξίζει να σημειώσουμε ότι επει-
δή δεν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση εναντίον του ο
Ηλίας Κασιδιάρης δεν έχει στερηθεί των πολιτικών
του δικαιωμάτων ακόμη… Τι σημαίνει αυτό; Ότι
μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής αλλά δεν
μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος.



του 
Θανάση 
Π. Δαβάκη

Βουλευτής 
Λακωνίας με τη ΝΔ,
πρόεδρος της 
Ειδικής Διαρκούς
Επιτροπής 
Εξοπλιστικών 
Προγραμμάτων 
και Συμβάσεων και
πρώην υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου οι

«κανόνες της Μόσχας» συμπεριελάμβα-

ναν, μεταξύ άλλων, και ορισμένες άγραφες

αρχές που οριοθετούσαν τον ανταγωνισμό

μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σκοπός τους -

ενόψει και της πιθανότητας η κατάσταση να

κλιμακωθεί ανεπανόρθωτα στο καταστροφι-

κό επίπεδο της πυρηνικής αντιπαράθεσης-

ήταν να περιορίσουν εντός ανεκτών ορίων την

ένταση του ανταγωνισμού και την επιθετικό-

τητα μεταξύ των δύο πλευρών.

Μετά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

οι εξελίξεις των τελευταίων ετών δείχνουν ότι

έχουμε περάσει σε μια εποχή κατά την οποία

συστηματικά παραβιάζονται ή υποσκάπτονται

οι κανόνες -γραπτοί και άγραφοι- που διέ-

πουν και οριοθετούν τον ανταγωνισμό στο

διεθνές σύστημα. Το ερώτημα λοιπόν που

ανακύπτει είναι αν και πώς η διαπίστωση αυ-

τή επηρεάζει τη στρατηγική που χαράσσουμε

ως κράτος για την εξυπηρέτηση των εθνικών

μας συμφερόντων σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Πιστεύω ακράδαντα ότι μια πολιτική αρχών

πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης κάθε

στρατηγικού σχεδιασμού, ειδικά σε περιό-

δους υψηλής αβεβαιότητας όπως αυτή που

διανύουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, η στάση της

κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο

ουκρανικό ζήτημα ήταν από την πρώτη στιγμή

η αρμόζουσα. 

Η χώρα μας ως διαχρονικός υποστηρικτής

του Διεθνούς Δικαίου όφειλε να πάρει μια ξε-

κάθαρη και ενεργό στάση απέναντι στις κατά-

φωρες παραβιάσεις της διεθνούς νομιμότη-

τας και του ανθρωπιστικού δικαίου που λαμ-

βάνουν χώρα στην Ουκρανία. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χωρούν «ιστο-

ρικές αναδρομές», ερωτήματα τύπου «πώς

φτάσαμε εδώ;» ή επιχειρήματα της κατηγο-

ρίας «ναι μεν αλλά».

Οι κανόνες βέβαια οφείλουν να εφαρμό-

ζονται ομοιόμορφα. Συνεπώς, όταν κατακα-

θίσει η σκόνη της ουκρανικής κρίσης, είναι

απαραίτητο να θέσουμε διεθνώς την ανάγκη

να υπάρξει ισχυρή δυτική πολιτική πίεση

προς την Τουρκία για να δοθεί μια λύση που

θα αποκαθιστά τη διεθνή νομιμότητα, με βά-

ση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις σχετικές

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο

χρονίζον για δεκαετίες θέμα της παράνομης

τουρκικής κατοχής και του εποικισμού στην

Κύπρο. Επιπροσθέτως, πιστεύω ότι έχει έρθει

η ώρα όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης να αντιληφθούν την ανάγκη επιβολής

κυρώσεων και για τη συνεχιζόμενη παράνο-

μη και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας

στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τα τελευταία δυόμισι και πλέον χρόνια αυτή

η κυβέρνηση έχει καταφέρει να θωρακίσει τη

χώρα απέναντι σε απρόβλεπτες κρίσεις, να

υπερασπιστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα,

να ενισχύσει τη στρατιωτική μας ισχύ και να

αναβαθμίσει τη θέση μας διεθνώς.

Στον κόσμο υψηλής αβεβαιότητας που δια-

μορφώνεται μπροστά στα μάτια μας καλού-

μαστε πλέον να θέσουμε τις βάσεις μιας νέας

μακρόπνοης στρατηγικής για την ασφάλεια

και την ευημερία των πολιτών. 

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

έχει αποδείξει ότι και θέλει και μπορεί να

σταθεί στο ύψος αυτών των δύσκολων και

ιστορικών περιστάσεων. 

Στρατηγική για έναν κόσμο χωρίς κανόνες

του 
Κων/νου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Ηκαθημερινότητα των πολιτών γίνεται ολο-
ένα και πιο δύσκολη. Οι τιμές όλων των

προϊόντων στα ύψη, η σύγκρουση Ρωσίας -
Ουκρανίας κρατά ακόμη και οι προβλέψεις
όλων κάνουν λόγο για δύσκολη καλοκαιρινή
περίοδο.

Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ
αδυνατούν να λύσουν το πρόβλημα και πολλές
φορές διαφωνούν στη λήψη κοινής απόφασης
για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Υπάρχουν αγκυλώσεις για το ευρωομόλογο,
που όμως θα έπρεπε να είχαν ήδη ξεπεραστεί
και οι οικονομίες των κρατών της ΕΕ θα ήταν
πιο ανταγωνιστικές.

Θετική είναι η αξιολόγηση του ΔΝΤ για την
ελληνική οικονομία. Σε ανακοίνωση, με αφορ-
μή την ολοκλήρωση της έκθεσης στο πλαίσιο
του άρθρου 4, επισημαίνει την ισχυρή ανάκαμ-
ψη μετά το χτύπημα της πανδημίας και εισηγεί-
ται μια δημοσιονομική πολιτική που θα επιτρέ-
ψει στην οικονομία να συνεχίσει σε ανοδική
πορεία. Το ΔΝΤ επαίνεσε τη δέσμευση της Ελ-
λάδας σε φιλικές προς το κλίμα πολιτικές, οι
οποίες απαιτούν ενίσχυση της κοινωνικής
προστασίας για τη διευκόλυνση της πράσινης
μετάβασης. Το σχέδιο νόμου για το κλίμα θέτει
φιλόδοξους στόχους που υποστηρίζονται από
μια ουσιαστική ώθηση στις πράσινες επενδύ-

σεις. Εκτιμά ότι εξαιτίας του πολέμου στην Ου-
κρανία η αύξηση του ΑΕΠ φέτος θα περιοριστεί
στο 3,5%, ενώ ο πληθωρισμός θα κινηθεί κατά
μέσο όρο στο 4,5% προτού υποχωρήσει.

Η ελληνική αγορά δεν συγκαταλέγεται στις
ελκυστικότερες της Ευρώπης. 

O δείκτης MSCI Greece δεν είναι πλέον από
τους πιο ελκυστικούς στον χάρτη των ευρωπαϊ-
κών αποτιμήσεων, σύμφωνα με τη νέα έρευνα
της JP Morgan. Η φθηνότερη αγορά παραμένει
η ιταλική στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον οίκο,
ενώ η Ελλάδα διαμορφώνεται σχεδόν στα ίδια
με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και με discount
μόλις 7%, ενώ οι μερισματικές αποδόσεις είναι
πλέον μικρότερες συγκρινόμενες με τους μέ-
σους όρους.

Σύμφωνα με την JP Morgan, ο δείκτης MSCI
Greece διαμορφώνεται σε παρόμοια επίπεδα
έναντι των ευρωπαϊκών αποτιμήσεων. Η αμερι-
κανική τράπεζα προβλέπει ότι το ΑΕΠ της Ελ-
λάδας θα αυξηθεί κατά 3,6% φέτος και 3,3% το
2023, σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα με τον
μέσο όρο της Ευρώπης.

Από την Ευρωζώνη η JP Morgan εκτιμά ότι η
περιφέρεια είναι ενδιαφέρουσα και οι περιφε-
ρειακές χώρες είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, εξη-
γώντας ότι τα κεφάλαια του σχεδίου αντιστοι-

χούν σε 30,5 δισ. ευρώ ή στο 16,6% του ΑΕΠ (το
υψηλότερο μεταξύ των χωρών) για την Ελλάδα.

Οι αγορές εργασίας παραμένουν πολύ υπο-
στηρικτικές, οι αντίθετοι άνεμοι στις ανεπτυγ-
μένες αγορές λόγω Covid-19 τελειώνουν και
υπάρχει στροφή προς το καλύτερο στη στάση
πολιτικής της Κίνας. Η αναπροσαρμογή της
Fed μπορεί να είναι πιο κοντά στο τέλος, στο
σημείο της κορύφωσης της επιθετικής πολιτι-
κής, ιδίως σε σχέση με αυτό που έχει ήδη τιμο-
λογηθεί στην αγορά και ο γενικός πληθωρι-
σμός μηχανικά θα κορυφωθεί σύντομα προ-
σφέροντας κάποια ανακούφιση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δημοσιονο-
μική πολιτική ενδεχομένως να είναι υποστη-
ρικτική στα περισσότερα μέρη του κόσμου,
λειτουργώντας προς όφελος του καταναλωτή
από τις διακυμάνσεις των τιμών των βασικών
εμπορευμάτων. Οι γεωπολιτικοί κλυδωνι-
σμοί ιστορικά δεν είχαν την τάση να κυριαρ-
χούν στις αγορές για πολύ καιρό και οι μετο-
χές σταθεροποιήθηκαν σύντομα μετά την
αρχική ανατιμολόγηση.

Η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί στρατηγικά και
αποτελεσματικά. Να αξιοποιήσει τον πρωτογε-
νή τομέα, να αναδείξει νέες μορφές τουρισμού
για όλο τον χρόνο και να διεκδικήσει ισχυρή
παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πράσινες επενδύσεις και δυναμική αγορά εργασίας δίνουν ώθηση στην οικονομία
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Κ
λιμακώνεται πάλι η σύγκρου-
ση ανάμεσα στη Δύση και τη
Ρωσία μετά τη σφαγή των
αμάχων από τον στρατό του

Πούτιν στην πόλη Μπούκα της Ουκρα-
νίας. Σοκαρισμένες χώρες της Ευρώπης
απελαύνουν μαζικά Ρώσους διπλωμά-
τες, ενώ οι ΗΠΑ και η Κομισιόν ανακοι-
νώνουν νέα σκληρά αντίποινα, που βά-
ζουν στο στόχαστρο τράπεζες και ενερ-
γειακές εξαγωγές της Μόσχας.

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Δανία, Σουη-
δία και Λιθουανία είναι ανάμεσα στα κρά-
τη που ανακοίνωσαν ότι απελαύνουν δε-
κάδες Ρώσους διπλωμάτες, με την ΕΕ να
βάζει από χθες σε εφαρμογή το πέμπτο
πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, που
περιλαμβάνει εμπάργκο στις εισαγωγές
άνθρακα, απαγόρευση συναλλαγών με
άλλες τέσσερις ρωσικές τράπεζες και
«μπλόκο» σε οδικές και θαλάσσιες μετα-
φορές.Παράλληλα, πηγές από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δήλωσαν ότι ετοιμάζονται
πρόσθετες κυρώσεις που θα περιλαμβά-
νουν για πρώτη φορά τις εισαγωγές ρωσι-
κού πετρελαίου.

Ακόμη και η Γερμανία, που απορρίπτει
το εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο
λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από αυ-
τό, δήλωσε χθες ότι θα υποστήριζε μια ευ-
ρωπαϊκή απαγόρευση στις ρωσικές εισα-
γωγές άνθρακα, «αν γίνει σταδιακά». Το
Βερολίνο έχει επίσης δεσμευτεί ότι θα
απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο μέ-

χρι το τέλος του 2022, ενώ ο Γάλλος πρό-
εδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει προτείνει
ριζοσπαστικά αντίποινα που θα βάζουν
στο στόχαστρο τον άνθρακα και το πετρέ-
λαιο της Ρωσίας.

Νέες κυρώσεις κατά του Πούτιν ανα-
κοίνωσαν και οι ΗΠΑ, καταγγέλλοντας
«σκόπιμη εκστρατεία δολοφονιών, βασα-
νιστηρίων και βιασμών» στην Μπούκα.

Πιο κοντά σε στάση πληρωμών
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομι-

κών ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπει στο
εξής να διεκπεραιώνεται οποιαδήποτε
πληρωμή σε δολάρια από ρωσικούς κυ-
βερνητικούς λογαριασμούς σε αμερικανι-
κούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς για
την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους
της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει ότι η καταβολή
τοκοχρεολυσίων στο αμερικανικό νόμι-
σμα δεν θα είναι εφικτή και ότι η Ρωσία
βρίσκεται πλέον πιο κοντά σε ιστορική κή-
ρυξη στάσης πληρωμών. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Ουάσιγ-
κτον, η Μόσχα αναδιατάσσει τις δυνάμεις
της για να επικεντρώσει την έφοδό της
στην Ανατολική Ουκρανία και σε τομείς
της νότιας χώρας σε μια νέα φάση του πο-
λέμου που «μπορεί να διαρκέσει μήνες».

Στέλνουν drones-φονιάδες
Πληροφορίες του πρακτορείου Bloom-

berg αναφέρουν ότι το νέο όπλο των ΗΠΑ
που θα δοθεί στο Κίεβο είναι τα λεγόμενα

drones-φονιάδες Switchblade, τα οποία
είναι οπλισμένα με κεφαλές που κατα-
στρέφουν ακόμη και τανκς, ενώ αποτε-
λούν μέρος της στρατιωτικής βοήθειας
300 εκατ. δολαρίων που ανακοινώθηκε
από το Πεντάγωνο.

Σε μήνυμά του χθες προς τα Ηνωμένα
Έθνη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι μίλησε για γενοκτονία, τονίζον-
τας ότι «Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνουν Ου-
κρανούς αμάχους και βιάζουν γυναίκες».
«Είναι η εκδίκηση των Ρώσων για την ου-
κρανική αντίσταση», είπε ο Ζελένσκι για
τις φρικαλεότητες στην Μπούκα. Το
Κρεμλίνο επιμένει να μιλάει για «προβο-
κάτσια» και για «στημένο σόου για τα δυτι-
κά ΜΜΕ», παρόλο που οι ισχυρισμοί του
καταρρίπτονται, καθώς δορυφορικές ει-
κόνες δείχνουν ότι τα πτώματα των νε-
κρών αμάχων στην Μπούκα βρίσκονταν
στους δρόμους για εβδομάδες, όταν η πό-
λη ήταν υπό ρωσικό έλεγχο.

Η Δύση 
«βομβαρδίζει»
οικονομικά 
τη Μόσχα

Αντίποινα με απέλαση
διπλωματών, εμπάργκο 
στις εισαγωγές άνθρακα,
απαγόρευση συναλλαγών 
με ρωσικές τράπεζες 
και μπλόκο σε οδικές 
και θαλάσσιες μεταφορές

Οι Ελβετοί ετοιμάζουν
τα πυρηνικά τους 
καταφύγια

Με τον φόβο της επίθεσης με
πυρηνικά όπλα από τη Ρωσία να
εντείνεται, η ελβετική κυβέρνηση
έδωσε εντολή να είναι έτοιμα για
χρήση τα καταφύγια του Ψυχρού
Πολέμου. Οι Αρχές δημοσιοποί-
ησαν κατάλογο καταφυγίων και
υπενθύμισαν ότι τα νοικοκυριά
πρέπει να έχουν εφόδια για του-
λάχιστον μία εβδομάδα. Βάσει νο-
μοθεσίας, «καθένας από τα 9 εκα-
τομμύρια των κατοίκων της χώρας
έχει θέση σε ιδιωτικά ή δημόσια
καταφύγια». Η Ελβετία δεν χρει-
άστηκε ποτέ να σημάνει συναγερ-
μό για κάθοδο στα καταφύγια, ού-
τε και μετά το πυρηνικό δυστύχη-
μα του Τσερνόμπιλ. Η χώρα είναι
παραδοσιακά ουδέτερη και έχει
να πολεμήσει από τις αρχές του
16ου αιώνα.
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Γ
ια τον παγκόσμιο αποτροπιασμό
που προκάλεσαν οι θηριωδίες
του ρωσικού στρατού στην
Μπούκα και το Ιρπίν αλλά και

για τις εξελίξεις στα ουκρανικά μέτωπα
έπειτα από 41 μέρες πολέμου συζήτησαν
ο Νίκος Δένδιας και η υφυπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ, η
οποία βρέθηκε χθες στην Αθήνα.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εξέ-
φρασε την ανησυχία της Αθήνας για την
τύχη της Ομογένειας που διαβιοί στη μαρ-
τυρική Μαριούπολη και αναφέρθηκε στην
πρωτοβουλία να συνοδεύσει ο ίδιος ένα
κομβόι που θα μεταφέρει ανθρωπιστική
βοήθεια στην περιοχή. «Είχαμε μια παρα-
γωγική ανταλλαγή απόψεων για την κατά-
σταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική ει-
σβολή και για τις εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο», ανέφερε ο κ. Δένδιας. Οι δύο
υπουργοί συζήτησαν ακόμη για τη στρα-
τηγική εταιρική σχέση Ελλάδας - Ηνωμέ-
νων Πολιτειών και για τη δυνατότητα ενί-
σχυσής της στους τομείς της άμυνας, της
οικονομίας και της ενέργειας.

Στο Πεντάγωνο
Η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερι-

κών μετέβη στο υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας, όπου την υποδέχτηκε ο υπουργός Νί-
κος Παναγιωτόπουλος. Παρόντες στις δι-

ευρυμένες συνομιλίες ήταν ο υφυπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος, και ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθή-
να Τζέφρι Πάιατ. Στο επίκεντρο της συζή-
τησης βρέθηκε η ανανεωμένη Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MD-
CA), που συμβάλλει στην επέκταση και
εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης της
Αθήνας με την Ουάσιγκτον και αποτελεί
παράγοντα που εγγυάται την ασφάλεια
στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκά-
νια. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αξιο-
ποίηση της Αλεξανδρούπολης, που ανα-
δεικνύεται στον σημαντικότερο κόμβο για
τη μεταφορά συμμαχικών δυνάμεων στην
ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στον απόη-
χο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών υπο-
γραμμίστηκαν και η σημασία παροχής κά-
θε δυνατής βοήθειας στην Ουκρανία και η
προστασία της εδαφικής ακεραιότητας

και της ανεξαρτησίας της. Οι δύο πλευρές
συζήτησαν ακόμη για τη διεύρυνση της
συνεργασίας τους στον τομέα των αμυντι-
κών εξοπλισμών με επωφελή προγράμ-
ματα, ενώ τέθηκε επί τάπητος και η κατά-
σταση στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Ελ-
λάδα ως πυλώνας ασφάλειας και σταθε-
ρότητας στην Ανατολική Μεσόγειο προ-
ωθεί διμερείς και τριμερείς συνεργασίες
με χώρες της ευρύτερης περιοχής, κατα-
δικάζει τον αναθεωρητισμό, τις παραβατι-
κές και αποσταθεροποιητικές συμπερι-

φορές και υποστηρίζει την ανάγκη πλή-
ρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και
των αρχών καλής γειτονιάς», διεμήνυσε ο
κ. Παναγιωτόπουλος.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ εξέφρασε στην
υφυπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ την ανησυχία της Αθήνας
για την τύχη της Ομογένειας

Μια ακόμη συνάντηση σε επίπεδο τριμερούς Ελλάδας
- Κύπρου - Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, επι-
σφράγιση των όσων έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στα
τρία κράτη. Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών
Ν. Δένδια, Γ. Κασουλίδη και Γιαΐρ Λαπίντ συζητήθηκαν οι
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου και η διερεύνηση της τριμερούς συνεργασίας και
με άλλες χώρες.

Η συνάντηση έγινε με φόντο την ενεργειακή κρίση λό-
γω του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ εκτενής συζήτηση
έγινε και για την τουρκική προκλητικότητα, την ασφάλεια
στην Ανατολική Μεσόγειο και το ενεργειακό ζήτημα.
Εποικοδομητική χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας την κατ’ ιδίαν συζήτησή του με τον Ισραη-

λινό ομόλογό του Γιαΐρ Λαπίντ, τονίζοντας ότι συζήτησαν
για τη στρατηγική σχέση και την ενίσχυση της διμερούς
συνεργασίας σε όλους τους τομείς, καθώς επίσης και για
τις εξελίξεις στην Ουκρανία, στην Ανατολική Μεσόγειο
και στη Μέση Ανατολή. Επίσης, υπογραμμίστηκε στη συ-
νάντηση ότι ο ρεβιζιονισμός και η παραβίαση των βασι-
κών αρχών του Διεθνούς Δικαίου, όπως η ανεξαρτησία, η
κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα, είναι καταδικα-
στέα. Όσον αφορά τα περιφερειακά θέματα, ο Νίκος
Δένδιας είπε πως ήταν μια ευκαιρία να ενημερώσει ο
ένας τον άλλον, ξεκινώντας από το Κυπριακό που είναι το
αποτέλεσμα ξένης εισβολής εδώ και περίπου 5 δεκαε-
τίες. Ακόμη, συνέχισε ο υπουργός Εξωτερικών, όλα τα
μέρη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες έτσι ώστε

να εξασφαλιστεί μια δίκαιη, βιώσιμη και μόνιμη λύση στο
Κυπριακό επί τη βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ο
υπουργός Εξωτερικών δεν παρέλειψε να αναφέρει τις
«ανησυχητικές εξελίξεις» στη χριστιανική περιοχή της
παλιάς πόλης των Ιεροσολύμων μετά την παράνομη κα-
τάληψη του ξενοδοχείου «Little Petra», που ανήκει στο
Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, από μια
εποικιστική οργάνωση, ενώ προέταξε την ανάγκη να δια-
τηρηθεί ο πλουραλιστικός και πολυδογματικός χαρακτή-
ρας των Ιεροσολύμων. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός
υπουργός Εξωτερικών Γιαΐρ Λαπίντ επεσήμανε ότι «η
Ελλάδα είναι σημαντικός σύμμαχος του Ισραήλ» και πως
θα ενθαρρυνθεί η συνεργασία των δύο χωρών σε επίπε-
δο ασφάλειας, εμπορίου και ενέργειας.

Στη σκιά του πολέμου και της... Άγκυρας η τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Το Ουκρανικό 
στο τραπέζι 
Δένδια - Νούλαντ

Συνάντηση με Μητσοτάκη  
Στη συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης με την υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών συζητήθηκαν η κατά-
σταση στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ελλά-
δας. Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων
ήταν έντονη και τόνισε ότι για ακόμη μια φορά φάνηκε το εξαιρετικό επίπεδο των δι-
μερών σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.



Σ
ε απόλυτη ετοιμότητα για να συνδράμει
τις συμμαχικές δυνάμεις που αναπτύσ-
σονται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑ-
ΤΟ βρίσκεται η Ελλάδα, που ήδη έχει

θέσει σε επιφυλακή ελαφρά αντιαεροπορικά
και αντιαρματικά όπλα, καθώς και προσωπικό. 

Στις συσκέψεις που προηγήθηκαν στο ελληνι-
κό επιτελείο ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με
την περαιτέρω συμμετοχή των Ενόπλων Δυνά-
μεων στη δύναμη ταχείας ανάπτυξης του ΝΑΤΟ.
Μόλις δοθεί το «πράσινο φως» από το ΚΥΣΕΑ,
στη Βουλγαρία θα μεταφερθούν τουλάχιστον
τέσσερα Μ901 ITV, τα οποία διαθέτουν αντιαρ-
ματικούς πυραύλους TOW, ενώ εξετάζεται και
αποστολή ASRAD, αντιαεροπορικών που φέ-
ρουν πυραύλους μικρού βεληνεκούς Stinger.

Παράλληλα, υπό το βάρος των εξελίξεων
στην Ουκρανία και ενώ διανύουμε την 41η
ημέρα από τη ρωσική εισβολή, η Ελλάδα ανα-
δεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα για τους στρα-
τηγικούς σχεδιασμούς της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας. Κομβικό ρόλο αναλαμβάνει η
«Σούδα του Βορρά», η Αλεξανδρούπολη, που
αποτελεί τον σημαντικότερο δίαυλο για τη με-
ταφορά δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη,
αφού παρακάμπτει τα στενά και υποβαθμίζει
τον ρόλο της Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες μάλιστα, Ουάσιγκτον και ΝΑΤΟ προκρί-
νουν την περαιτέρω αναβάθμιση του λιμανιού
με επέκταση του αγωγού καυσίμων των Ενό-
πλων Δυνάμεων από τη Χρυσούπολη της Κα-
βάλας μέχρι την Αλεξανδρούπολη, εξέλιξη
που εξυπηρετεί τον ελληνικό στρατό αλλά και
τις συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες προς το
παρόν ανεφοδιάζονται με βυτία που φτάνουν
στην περιοχή σιδηροδρομικώς.  Το βλέμμα της
Αθήνας ωστόσο παραμένει καρφωμένο και

στο Αιγαίο, όπου οι τουρκικοί «τσαμπουκά-
δες» συνεχίζονται με αμείωτη ένταση παρά τις
εκ του αντιθέτου δεσμεύσεις της Άγκυρας και
τις δηλώσεις περί ουσιαστικής βελτίωσης των
διμερών σχέσεων. 

Στο ελληνικό επιτελείο επικρατεί η άποψη
ότι η τουρκική κινητικότητα των τελευταίων
ημερών οφείλεται εν μέρει στη μεγάλη δια-
κλαδική άσκηση «Ηνίοχος 22» και στη διεθνή
άσκηση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων
«Ωρίων 22», που συγκέντρωσε πλήθος συμ-
μαχικών δυνάμεων, χερσαίων, ναυτικών και
αεροπορικών σε κάθε γωνιά του FIR Αθηνών,
με επιχειρήσεις να διεξάγονται κάτω από τη
μύτη της Τουρκίας.

Mαζί με το «Charles de Gaulle»
Ενδεικτική του ρόλου που παίζει η Ελλάδα

στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανα-
τολική Μεσόγειο είναι η παρουσία του γαλλι-
κού αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle»,
που από το ξεκίνημα της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία βρίσκεται σε ελληνικά νερά.
Μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτι-
κού, μεταξύ των οποίων οι φρεγάτες «Ύδρα»
και «Σπέτσαι», οι πυραυλάκατοι «Ρούσσεν»
και «Ντεγιάννης», τα υποβρύχια «Παπανικο-
λής» και «Ωκεανός», καθώς και αεροσκάφη
της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και των χω-
ρών που συμμετείχαν στον «Ηνίοχο» συνερ-
γάστηκαν με τη γαλλική ναυαρχίδα εκτελών-
τας γυμνάσια πολέμου επιφανείας με πραγμα-
τικά πυρά, αντικείμενα αντιαεροπορικής και
ανθυποβρυχιακής άμυνας και αντιμετώπισης
υβριδικών απειλών. 

Απόφαση για περαιτέρω 
συμμετοχή των Ενόπλων
Δυνάμεων στη δύναμη ταχείας
ανάπτυξης του ΝΑΤΟ

Γυμνάσια
πολέμου 

στο Αιγαίο stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Η Αθήνα επεκτείνει τις συμμαχίες της και στον αραβικό κόσμο, ενι-

σχύοντας τη στρατηγική συνεργασία της με το Άμπου Ντάμπι. Το Πρό-
γραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων, που υπέγραψε το ΓΕΕΘΑ με το αντίστοιχο Επιτελείο των
ΗΑΕ, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε διακλαδικές ασκή-
σεις, συνεκπαιδεύσεις σε αντικείμενα επιχειρήσεων σε αστικό περι-
βάλλον, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών, ηλε-
κτρονικού πολέμου, καθώς και εκπαίδευση μεταξύ τμημάτων Ειδικών
Επιχειρήσεων. «Με την υπογραφή τού εν λόγω προγράμματος επιβε-
βαιώνεται η διαρκώς αναβαθμιζόμενη στρατιωτική συνεργασία των
δύο χωρών και ισχυροποιούνται περαιτέρω οι δεσμοί των Ενόπλων
Δυνάμεών μας», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το Γενικό Επιτε-
λείο Εθνικής Άμυνας.
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«Τ
ώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί
τι έχει συμβεί…». Με αυτά τα
λόγια σχολίασε στην «Politi-
cal» αξιωματικός της ΕΛΑΣ τη

στάση της Ρούλας Πισπιρίγκου μετά την
απόφαση της 18ης τακτικής ανακρίτριας και
του εισαγγελέα για την προφυλάκισή της. 

Η 33χρονη φερόμενη ως παιδοκτόνος
της Πάτρας από το πρωί της Τρίτης κρατεί-
ται πλέον στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω
από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς
εκφράζονται φόβοι ότι οι άλλες κρατούμε-
νες θα τη λιντσάρουν. Η Ρούλα Πισπιρίγκου
για δύο 24ωρα θα παραμείνει σε κελί κα-
ραντίνας στον πρώτο όροφο -δίπλα ακρι-
βώς στο αναρρωτήριο του καταστήματος
κράτησης- και αμέσως μετά θα υποβληθεί
σε τεστ για τον κορονοϊό. Εφόσον αυτό εί-
ναι αρνητικό, στη συνέχεια θα οδηγηθεί σε
ειδικά διαμορφωμένο κελί στη γυναικεία
πτέρυγα, προκειμένου να μην έχει επαφές
με άλλες κρατούμενες. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι με βάση τον σχεδιασμό της Γενι-
κής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής αποφασίστηκε να προαυλίζεται δύο
φορές την ημέρα εντελώς μόνη της. 

Υπό διαρκή επιτήρηση
Οι πρώτες ώρες της Ρούλας Πισπιρίγκου

στις φυλακές Κορυδαλλού συνοδεύτηκαν

από φωνές και κλάματα, όχι όμως από
προσπάθειες αυτοτραυματισμού, όπως
κυκλοφόρησε και διαψεύστηκε από αρμό-
διες πηγές. Και δεν θα μπορούσε να συμ-
βεί αυτό, καθώς είναι υπό διαρκή φυσική
επιτήρηση από σωφρονιστικό υπάλληλο,
ενώ σε 24ωρη βάση υπάρχει και ομάδα
έτοιμη να παρέμβει είτε να προχωρήσει
στη μεταγωγή της για τον όποιον λόγο (σ.σ.
από νοσοκομείο μέχρι κατάθεση στη ΓΑΔΑ
ή την Εισαγγελία). Στην 33χρονη φερόμενη
ως παιδοκτόνο έχει δοθεί πρόσβαση σε
«ιδιωτικό» καρτοτηλέφωνο -υπό τον φόβο
προπηλακισμού της-, ενώ έχει ζητήσει και
τηλεόραση. Η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε και
την πρώτη επαφή με την εισαγγελέα των
φυλακών Κορυδαλλού, με την ίδια να εμ-
φανίζεται συνεργάσιμη αλλά να μην αλλά-
ζει στάση. 

Oι Αρχές ψάχνουν τη «διαδρομή» της
κεταμίνης, αναμένοντας τα αποτελέσματα
από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια που
κάνουν φύλλο και φτερό το κινητό τηλέ-
φωνο και τον υπολογιστή της μάνας. Πα-
ράλληλα αναμένεται εισαγγελική παραγ-
γελία για την εκταφή της 9χρονης Τζωρτζί-
νας, για να εξεταστεί το τάμπλετ με το
οποίο ετάφη το παιδί. 

Τα πρώτα 24ωρα 
της Πισπιρίγκου στο κελί 
καραντίνας, ο φόβος 
για λιντσάρισμα και 
ο μοναχικός προαυλισμός 

Τα κλάματα και οι απειλές
στις φυλακές Κορυδαλλού

Την αφετηρία νέων εξελίξεων αποτέλεσε η προφυλάκιση της
Ρούλας Πισπιρίγκου, καθώς λίγες ώρες αργότερα η 18η ανακρί-
τρια ζήτησε την άρση του ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού απορ-
ρήτου της κατηγορουμένης. Στο «μικροσκόπιο» της έρευνας
μπαίνει πλέον το σύνολο των επικοινωνιών της, τόσο των τηλε-
φωνικών όσο και στα social media, αλλά και η ηλεκτρονική αλ-
ληλογραφία της και οι αναζητήσεις της στο διαδίκτυο. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως υπάρχει πλούσιο υλικό για την έρευνα, κα-
θώς οι αστυνομικοί στο σπίτι της οικογένειας στην Πάτρα κατέ-
σχεσαν οκτώ κινητά τηλέφωνα των οποίων τα δεδομένα θα γίνει
προσπάθεια να ανακτηθούν. Την ίδια στιγμή, ενδελεχώς θα ερευ-
νηθούν ένα λάπτοπ και ένα τάμπλετ τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι
και ίσως αποκαλύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμπλη-

ρώσουν το παζλ της ανάκρισης. Πάντως, τις επόμενες ημέρες η
ανακρίτρια θα αρχίσει να καλεί μάρτυρες, προκειμένου να κατα-
θέσουν, ανάμεσα στους οποίους και τον Μάνο Δασκαλάκη. Χθες
κατά την απολογία της η Ρούλα Πισπιρίγκου χαρακτήρισε «τελει-
ωτικό χτύπημα» στην οικογένειά της τον θάνατο της 9χρονης κό-
ρης της Τζωρτζίνας στο απολογητικό της υπόμνημα, αρνούμενη
πλήρως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που
της αποδίδεται. «Καμία μητέρα δεν μπορεί να κάνει κακό στο ίδιο
της το παιδί», ανέφερε στην ανακρίτρια, χωρίς να πείσει με τους
ισχυρισμούς της. Έπειτα από εννέα συνολικά ώρες στο ανακριτι-
κό γραφείο, η Ρούλα Πισπιρίγκου κρίθηκε προφυλακιστέα, εξέ-
λιξη που δεν περίμενε η ίδια. «Θέλω να πάω στα παιδιά μου, τι θα
απογίνω; Κινδυνεύω στη φυλακή!», φέρεται να είπε στο άκουσμα

της απόφασης που την οδήγησε στον Κορυδαλλό. «Η Τζωρτζίνα
ήταν το πρώτο μου παιδί και αποτελούσε τη μεγάλη μου αδυνα-
μία», ανέφερε και έστρεψε τα βέλη της στα στοιχεία της δικογρα-
φίας λέγοντας ότι είναι «τυχαία», βάζοντας, παράλληλα, στο «κά-
δρο» της υπόθεσης τους γιατρούς. Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι
η 9χρονη πάθαινε κρίσεις πάντοτε εκτός ΜΕΘ, φέρεται να εξέ-
φρασε τη θέση ότι αυτό συνέβη επειδή ο χρόνος νοσηλείας εκεί
ήταν συγκριτικά ελάχιστος σε σχέση με εκείνον της νοσηλείας
στον θάλαμο της κάθε παιδιατρικής κλινικής. Η κατηγορούμενη
εστιάζει στον χρόνο χορήγησης της κεταμίνης, υποστηρίζοντας
πως η ίδια δεν βρισκόταν με το παιδί όταν έλαβε τη φονική ποσό-
τητα της ουσίας.

Σοφία Σπίγγου 

Την άρση του ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού απορρήτου της Ρούλας ζήτησε η ανακρίτρια

«Δεν έχω τίποτε
να φοβηθώ»,
λέει ο Μάνος 
Δασκαλάκης 

Την έκπληξη και τον αιφνιδια-
σμό του εξέφρασε και πάλι ο πα-
τέρας των τριών παιδιών που χά-
θηκαν στην Πάτρα, Μάνος Δα-
σκαλάκης, σε συνέντευξή του
στον Πέτρο Κου-
σουλό στο Star.
«Έχω πάθει το
μεγαλύτερο
σοκ της ζωής
μου και θέλω να
μάθω πού βρήκε η
Ρούλα την κεταμίνη», αναφέρει
ο «τραγικός» πατέρας. O ίδιος
δήλωσε ότι θα είναι παρών στις
εξελίξεις, γιατί θέλει να λάμψει
όσο πιο γρήγορα γίνεται η αλή-
θεια. Σε όσους τον κατηγορούν
απαντά ότι δεν έχει τίποτα να φο-
βηθεί, αφού δεν έχει κάνει τίπο-
τα απολύτως. Η φωνή του άρχισε
να σπάει όταν είπε ότι μετανιώ-
νει για τις ώρες που δούλευε και
δεν μπόρεσε να χαρεί τις τελευ-
ταίες στιγμές των παιδιών του.
Ακόμη, τόνισε ότι είναι πληγω-
μένος από την οργή του κόσμου
και τους παρακάλεσε να μην κρί-
νουν από ό,τι ακούν και από ό,τι
βλέπουν. Τέλος, σχεδόν κλαί-
γοντας πρότεινε σε όλους τους
γονείς να αγκαλιάζουν και να
προστατεύουν τα παιδιά τους
βγάζοντας παράπονο γιατί ο
ίδιος δεν προλάβαινε επειδή  ερ-
γαζόταν συνεχώς.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Γ
ια το ψυχολογικό προφίλ της

Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στην
«Political» η ψυχολόγος Νάνσυ
Νενέρογλου, η οποία αναφέρθη-

κε στα στοιχεία εκείνα που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας και περιγράφουν
μέχρις ενός σημείου και την προσωπικό-
τητα της κατηγορούμενης για τον θάνατο
της εννιάχρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

Η κυρία Νενέρογλου υποστήριξε αρχι-
κά πως δεν γνωρίζουμε αν η γυναίκα αυτή
έχει το σύνδρομο Μινχάουζεν: «Φαίνεται
να έχει την πλήρη συνείδηση των όσων
έχει κάνει χωρίς να την έχω εξετάσει, αλ-
λά με βάση τα δεδομένα που προβάλλον-
ται στα Μέσα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν
κάποια διαγνωστικά κριτήρια για αυτό το
σύνδρομο. Μιλάμε για πρόβλημα προσω-
πικότητας και όχι για κάποιο σύνδρομο
στην παρούσα φάση, με τα δεδομένα αυ-
τής της στιγμής». 

«Καθοριστικό το γενετικό υλικό»
Η ψυχολόγος μίλησε για απουσία μη-

τρικού ενστίκτου από την πλευρά της κα-
τηγορούμενης, ενώ συμπλήρωσε για το
ψυχολογικό προφίλ της Ρούλας Πισπιρίγ-
κου: «Όλα αναμφίβολα ξεκινούν από το
σπίτι και το γενετικό υλικό. Υπάρχει σί-
γουρα σε αυτή την περίπτωση κάποια γε-
νετική προδιάθεση. Το 45% όσων συμβαί-
νουν σε διάφορες διαταραχές προέρχεται
από το γενετικό υλικό. Από εκεί και πέρα
ξεκινάμε από την οικογένεια και κατ’ επέ-
κταση από την κοινωνία. Αλλά η βασική
ανατροφή των παιδιών είναι ξεκάθαρα
θέμα γονέων. Είναι και λίγο θέμα τύχης
ανάλογα με ποιους γονείς θα σου τύχουν
και θα σε μεγαλώσουν».

Η κυρία Νενέρογλου σημείωσε επίσης
το οικογενειακό ιστορικό βίας που κατα-
γράφεται στην οικογένεια της κατηγορού-
μενης: «Χωρίς να γνωρίζω πολύ βασικά
στοιχεία για τις σχέσεις μέσα στην οικογέ-
νεια, εφόσον έχει βγει στο φως της δημο-
σιότητας το οικογενειακό ιστορικό της γυ-
ναίκας αυτής, για παράδειγμα ότι ο παπ-
πούς της είχε στραγγαλίσει τη γιαγιά της,
μπορεί να υποβόσκει μια διαταραχή που
ακόμη δεν έχουν ανιχνεύσει οι ειδικοί,
οπότε αυτή η διαταραχή να έχει περάσει
γονιδιακά. 

Στην περίπτωση της Πισπιρίγκου οι γο-
νείς της μάλλον δεν ζούσαν από κοντά το
παιδί τους, ενδεχομένως να μην είχαν και
εκείνοι σύνδεση μαζί της. Είναι πολύ πι-

θανό η μητέρα αυτής της γυναίκας να μην
είχε σύνδεση με την ίδια, γιατί το πρώτο
δέσιμο με τον γονιό μάς καλύπτει συναι-
σθηματικά. 

Την πρώτη αγάπη τη μαθαίνουμε από τη
μητέρα μας. Μαθαίνουμε να αγαπάμε από
τους γονείς. Είναι πιθανό και η ίδια να μη
βίωσε κάποια πράγματα ή να τα βίωσε με
άσχημο και δύσκολο τρόπο, χωρίς να πά-
με να ελαφρύνουμε τη θέση της, γιατί
μπορεί και να μη συμβαίνει αυτό. Είναι
ανοιχτά όλα τώρα μπροστά μας». 

«Δεν μιλάμε για εν βρασμώ ψυχής»
Η ψυχολόγος, αναφερόμενη στη συμ-

περιφορά της κατηγορούμενης, θεωρεί
σχεδόν δεδομένο ότι η συμπεριφορά της
απέναντι στα παιδιά πριν από την εξέλιξη
που διαβάζουμε τώρα στον Τύπο ήταν
προβληματική: «Δεν ήταν ένα ή δύο παι-
διά, ήταν τρεις κόρες, οπότε αν λάβουμε
υπόψη ότι είχε και πλήρη συνείδηση αυ-
τών που έκανε και ότι ειδικά στο τελευταίο
περιστατικό επιχείρησε ακόμη εννέα φο-

ρές, αν δεν κάνω λάθος, να φτάσει στο
αποτέλεσμα που έφτασε με το τρίτο παιδί,
τότε μπορούμε να υποθέσουμε και μια
προβληματική προηγούμενη σχέση με τα
παιδιά. Συν το γεγονός ότι έχουμε καταγε-
γραμμένη την καταγγελία από το Χαμόγε-
λο του Παιδιού. Δεν μπορούμε να μιλάμε
εδώ για ένα περιστατικό εν βρασμώ ψυ-
χής. Εδώ μιλάμε για τρία παιδιά που η γυ-
ναίκα αυτή τα γέννησε και τα κυοφόρησε
η ίδια μάνα, η οποία θεωρώ ότι είναι αντι-
μάνα, γιατί ο ορισμός της μάνας δεν μπο-
ρεί να ταιριάζει σε αυτό το άτομο».

Η ψυχολόγος Νάνσυ 
Νενέρογλου μπαίνει 
στο... μυαλό της Πισπιρίγκου 
- Θεωρεί ότι είχε προβληματική
σχέση με τα παιδιά της

«Έχουμε 
να κάνουμε 
με μια 
αντι-μάνα»

«Η κοινωνία πρέπει
να αφυπνιστεί»
Σχετικά με την ανάγκη αφύπνισης
της κοινωνίας από τέτοια περιστα-
τικά, η κυρία Νενέρογλου επισή-
μανε: «Το να αντιδρούμε κατόπιν
εορτής δεν λέει και πολλά πράγμα-
τα. Έχουμε μάθει να κλείνουμε τα
στόματα και καλά κάνουν οι ειδικοί
και βγαίνουν να μιλήσουν. Με αυτό
τον τρόπο μπορούν να αφυπνι-
στούν και οι άνθρωποι που δεν
έχουν την κατάρτιση και -γιατί
όχι;- με ένα καλό σύστημα, ίσως
νομικό, ίσως κοινωνικό, μέσα από
τους δήμους και την ευρύτερη κοι-
νωνία να μπορεί να απευθύνει το
αίτημα για βοήθεια, ώστε να λάβει
την απαραίτητη βοήθεια το εκά-
στοτε παιδί ή ο εκάστοτε σύζυγος ή
η σύζυγος».

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



Αντιμέτωποι με δύο μεγάλες πυρκαγιές βρέθη-
καν τα τελευταία 24ωρα τα στελέχη του Πυροσβε-
στικού Σώματος και αυτό προτού καν ξεκινήσει
επισήμως η αντιπυρική περίοδος 2022 (σ.σ.: την 1η
Μαΐου). Η πρώτη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευ-
τέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβαδάκι του
Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων στην Ηλεία, ενώ
η δεύτερη σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή
Σορώνη Ρόδου. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε
μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυρο-

σβεστικών δυνάμεων, ενώ έγιναν και προληπτικές
εκκενώσεις οικισμών. Όσον αφορά το Λιβαδάκι
Ηλείας, χρειάστηκε η συμβολή περισσότερων από
100 πυροσβεστών με 35 οχήματα και τη συμβολή
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντών, ενώ ρί-
ψεις νερού πραγματοποίησαν τρία αεροσκάφη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ανακριτικό τμή-
μα του Πυροσβεστικού Σώματος συνελήφθη ένα
άτομο σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογρα-
φία για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς φαίνεται

πως έκαιγε λιόκλαρα και ξέφυγε η φωτιά. Στη Ρόδο
κινητοποιήθηκαν τουλάχιστον 40 πυροσβέστες με
15 οχήματα, υδροφόρες και προσωπικό από ΟΤΑ
αλλά και εθελοντές, ενώ έγιναν ρίψεις νερού και
από αέρος. Στην Πολιτική Προστασία παρακολου-
θούν με ιδιαίτερη προσοχή τις φωτιές που σιγά σι-
γά και με την πρώτη μικρή άνοδο της θερμοκρα-
σίας ξεσπούν στον ελλαδικό χώρο και ετοιμάζουν
το επιχειρησιακό σχέδιο για να αποφευχθούν φαι-
νόμενα όπως το περσινό καλοκαίρι.

Η
συζήτηση που άνοιξε τις τε-
λευταίες μέρες για την 4η
δόση οδήγησε την Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών

στην απόφαση να συστήσει εθελοντικό
εμβολιασμό με 2η αναμνηστική δόση σε
άτομα 70 ετών και άνω, σε όσους διαμέ-
νουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμέ-
νων και σε άτομα άνω των 60 ετών, ειδικά
αν πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νο-
σήματα, στους 4 μήνες μετά την 3η δόση. 

Η υπερμεταδοτική Όμικρον 2, η επι-
δημιολογική μας εικόνα, η χαλάρωση
των μέτρων και το γεγονός ότι για κά-
ποιους θα έχει παρέλθει το εξάμηνο από
την τρίτη δόση μέσα στο καλοκαίρι μαζί
με τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα
δίνουν τη δυνατότητα στις παραπάνω
ηλικιακές ομάδες να κάνουν τη δεύτερη
ενισχυτική δόση.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεο-
δωρίδου τόνισε ότι εγκρίθηκε η χορή-
γηση της 4ης δόσης σε παιδιά 12-17
ετών με ανοσοκαταστολή και νοσήματα
υψηλού κινδύνου στους 3 μήνες μετά τη
χορήγηση της 3ης δόσης. Ενώ σε παιδιά
ηλικίας 12-17 ετών που ανήκουν στην
ομάδα με αυξημένο κίνδυνο η 3η δόση
θα χορηγείται στους 6 μήνες μετά τη
δεύτερη δόση. Διευκρινίζεται ότι η
ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό με 2η
αναμνηστική (4η δόση) αφορά όλους
τους πολίτες άνω των 60 ετών.

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμμα-
τέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους, η
πλατφόρμα για τους 80 και άνω θα ανοί-
ξει την Πέμπτη 7 Απριλίου και θα ακο-
λουθήσει την επόμενη εβδομάδα για
τους 70-79 ετών και ακολούθως για

τους 60-69 ετών. Ωστόσο, η κυρία Θεο-
δωρίδου τόνισε πως δεν χρειάζονται 4η
δόση όσοι νόσησαν μετά την τρίτη.

Όχι άλλη χαλάρωση μέτρων τώρα
Σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό,

σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσία-
σε ο κ. Θεμιστοκλέους, έχει εμβολιαστεί
με 2 δόσεις το 72,4% του γενικού πληθυ-
σμού, ενώ κατέστησε σαφές πως δεν
έχει καμία σχέση το πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού με την 4η δόση, η οποία γίνε-
ται προαιρετικά. 

Η Επιτροπή των Ειδικών, που συνε-
δρίασε εκτάκτως χθες Τρίτη, δεν αλλά-
ζει κάτι στην απόφασή της για διατήρη-

ση των μέτρων μέχρι την Πρωτομαγιά,
αλλά συζητά τον οδικό χάρτη της απο-
κλιμάκωσης των μέτρων για την άνοιξη
και το καλοκαίρι. Έτσι χθες Τρίτη η Επι-
τροπή συζήτησε για τα κρουαζιερό-
πλοια, για τις δομές ΑμεΑ και για τα κρι-
τήρια χορήγησης φαρμάκων. Στη χώρα
μας τα κρούσματα που καταγράφηκαν
χθες ήταν 18.988, οι νέοι θάνατοι ήταν
70, ενώ οι διασωληνωμένοι είναι 358.
Αύξηση του ιικού φορτίου παρατηρήθη-
κε στα λύματα Αλεξανδρούπολης, Πά-
τρας, Ξάνθης και στον Βόλο. 

ΑΑυτά είναι τα μέσα
μεταφοράς που
απεργούν σήμερα
Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς
θα συμμετάσχουν στην 24ωρη απερ-
γία της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Ακινητοποι-
ημένα όλη τη μέρα θα είναι τα μέσα
σταθερής τροχιάς (μετρό, ηλεκτρικός
και τραμ), καθώς και όλα τα τρένα,
συμπεριλαμβανομένων και του Προ-
αστιακού. Επίσης και τα τρόλεϊ δεν θα
κινούνται λόγω της συμμετοχής τους
στην απεργία. Στα λεωφορεία θα
πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας
από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9
πμ και από τις 21.00 έως τη λήξη της
βάρδιας, σύμφωνα με απόφαση του
Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Η
αποκατάσταση της κυκλοφορίας
αναμένεται γύρω στις 9.30-10 πμ,
ενώ τα τελευταία δρομολόγια αναμέ-
νονται από τις 20.00 ή νωρίτερα. Σε
24ωρη απεργία θα προχωρήσει και  το
Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ στη
Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενοι διεκ-
δικούν υπογραφή Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας, ενίσχυση των Δη-
μόσιων Συγκοινωνιών, λήψη μέτρων
για την αποτροπή της φτωχοποίησης
του πληθυσμού, την αντιμετώπιση της
ακρίβειας και την άρση των εμποδίων
που επιβάλλει στη συνδικαλιστική
δράση ο νόμος Χατζηδάκη, ενώ θα
συγκεντρωθούν στις 11 πμ στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος. 

«Συναγερμός» για τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Ηλεία και Ρόδο

«Κλείδωσε» η 4η δόση
για τους άνω των 60
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kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα 
ανά ηλικιακή ομάδα 
- Θεοδωρίδου: 
«Δεν τη χρειάζονται όσοι 
νόσησαν μετά την τρίτη»
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
αχύτερη αποκατάσταση των
βλαβών, οικονομία αλλά και
αύξηση της παραγωγής θα επι-
τευχθεί με τη λειτουργία του

νέου συνεργείου μεγάλων βλαβών της
ΟΣΥ. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική
στον τομέα των μεταφορών, η ΟΣΥ με το
νέο mega συνεργείο θα αυξήσει την πα-
ραγωγή, θα μειώσει το κόστος των επι-
σκευών και θα μπει έτσι ένα οριστικό
τέλος στον κατακερματισμό της εργα-
σίας, καθώς μέχρι σήμερα έπρεπε να
λύνονται οι κινητήρες και να στέλνονται
στην κεντρική επισκευαστική ζώνη.

Το συνεργείο μεγάλων βλαβών είναι
σύγχρονα εξοπλισμένο και έχει στελεχω-
θεί με τους πλέον έμπειρους τεχνίτες.
Εδώ και σχεδόν έναν μήνα που λειτουρ-
γεί, έχουν επισκευαστεί 19 λεωφορεία,
κάτι που ήταν πρακτικά αδύνατο μέχρι
πρότινος.

Επίσημη έναρξη λειτουργίας
Παρουσία του υπουργού Υποδομών και

Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, του αρ-
μόδιου υφυπουργού Μιχάλη Παπαδόπου-
λου, του γενικού γραμματέα Γιάννη Ξιφα-
ρά και στελεχών της ΟΣΥ, στην κεντρική
επισκευαστική βάση των εγκαταστάσεων
της εταιρείας, κηρύχθηκε και επίσημα η
έναρξη της λειτουργίας του νέου, υπερ-
σύγχρονου συνεργείου μεγάλων βλαβών,
προσφέροντας στην ΟΣΥ έναν επιπλέον
βηματισμό προς τον εκσυγχρονισμό της.

Με τη λειτουργία του νέου mega συνερ-
γείου δίνεται η δυνατότητα ταχύτερης επι-

σκευής των βλαβών, ενώ πρακτικά θα λει-
τουργεί συνεπικουρικά και με τα άλλα
οκτώ συνεργεία της ΟΣΥ, τα οποία θα μπο-
ρούν πλέον να ασχολούνται με τις μικρό-
τερες και πιο απλές βλάβες.

«Μεθοδικά και βήμα βήμα, με ένα σχέ-
διο πολύ συγκεκριμένο, προσπαθήσαμε
να ανατάξουμε αυτό το οποίο λέμε δημό-
σιες αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα.
Έγιναν προσλήψεις στα ΜΜΜ, για πρώτη
φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, και
ενισχύθηκε ο στόλος των αστικών λεωφο-
ρείων. Ήδη σήμερα κυκλοφορούν 500 πε-
ρισσότερα λεωφορεία, είτε με το leasing
είτε με τα ΚΤΕΛ, στο δίκτυο της ΟΣΥ. Επο-
μένως, η λειτουργία του συνεργείου με-
γάλων βλαβών σημαίνει ακόμα περισσό-
τερα λεωφορεία στον δρόμο, εκσυγχρονι-
σμό του στόλου και ασφάλεια στις μετακι-
νήσεις», επεσήμανε στην ομιλία του ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώ-
στας Καραμανλής.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον δια-
γωνισμό για την προμήθεια των 770 νέων
«πράσινων» λεωφορείων, τα οποία θα εί-

ναι και ηλεκτρικά αλλά και CNG (φυσικού
αερίου) οχήματα.

«Η προμήθεια των νέων λεωφορείων
θα προικίσει την ΟΣΥ για να κοιτάξει το
μέλλον με αισιοδοξία και δείχνει και απο-
δεικνύει και στους εργαζομένους ότι
εμείς πιστεύουμε πραγματικά σε αυτό
που λέμε δημόσιο χαρακτήρα των αστι-
κών συγκοινωνιών», τόνισε ο Κώστας Κα-
ραμανλής, σημειώνοντας επίσης ότι
υπάρχει συνεργασία, όπου χρειάζεται, με
τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε το επιβατικό
κοινό να απολαμβάνει τις καλύτερες δυ-
νατές υπηρεσίες.

Από τη λειτουργία του νέου συνεργείου
θα αποσυμφορηθεί το έργο των εννέα
αμαξοστασίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότη-
τα επαναφοράς οχημάτων που ήταν, επί
μακρόν, παροπλισμένα λόγω σοβαρών
βλαβών.

Το νέο υπερσυνεργείο βλαβών
παρέχει γρηγορότερες
επισκευές με μικρότερο κόστος
και αύξηση της παραγωγής -
Καραμανλής: «Περισσότερα
οχήματα στον δρόμο,
εκσυγχρονισμός του στόλου και
ασφάλεια στις μετακινήσεις»

Διώρυγα Κορίνθου:
Αυτοψία στα έργα
από Καραγιάννη
και Χαρδαλιά

Το έργο της αποκατάστασης της
διώρυγας της Κορίνθου επισκέφτη-
καν Γιώργος Καραγιάννης και Νίκος
Χαρδαλιάς. Το έργο, προϋπολογι-
σμού 30,6 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει
την εκτέλεση όλων των έργων επι-
σκευής και αποκατάστασης των ζη-
μιών στο πρανές, από την πλευρά της
Πελοποννήσου, της Διώρυγας Κο-
ρίνθου, σε μήκος 1 χλμ. μετά τις σο-
βαρές βλάβες από καταπτώσεις.

«Από την πρώτη στιγμή που ζητή-
θηκε η συνδρομή μας, κινηθήκαμε
γρήγορα, με αποτέλεσμα να αναθέ-
σουμε και να ολοκληρώσουμε τη με-
λέτη και τη δημοπράτηση του έργου
της αποκατάστασης σε χρόνους ασυ-
νήθιστους για το Δημόσιο», σημεί-
ωσε ο υφυπουργός Υποδομών Γιώρ-
γος Καραγιάννης.

Οι συνεχείς καταπτώσεις πρανών,
ήδη από το 2018, με αποκορύφωμα
τα περιστατικά στις αρχές του 2021,
κατέστησαν επιτακτική τη διακοπή
λειτουργίας της Διώρυγας. Το σύνο-
λο των μελετών ολοκληρώθηκε τον
Νοέμβριο του 2021 και τον Δεκέμ-
βριο του ίδιου έτους δημοπρατήθη-
κε. Η σύμβαση υπεγράφη τον Φε-
βρουάριο, οπότε και εκκίνησαν οι
εργασίες, με ορίζοντα ολοκλήρωσης
του έργου τούς 24 μήνες. 

«Μεριμνήσαμε ώστε να μπορέ-
σουμε να αποδώσουμε προσωρινά
σε λειτουργία τη Διώρυγα για τη ναυ-
σιπλοΐα από τις αρχές Ιουλίου έως τα
τέλη του Οκτωβρίου 2022, προκειμέ-
νου να μη χαθεί η τουριστική σεζόν»,
τόνισε ο Γιώργος Καραγιάννης και
υπογράμμισε πως οι εργασίες γίνον-
ται με την κατά το δυνατόν περιορι-
σμένη οικονομική επιβάρυνση.

Ρ.Σ.

Το μεγάλο… 
ρεκτιφιέ της ΟΣΥ



Της Εύης Πανταζοπούλου

Ε
ξι εκατομμύρια τόνοι(!) υπολείμ-
ματα καφέ (γνωστά και ως κατα-
κάθι) καταλήγουν κάθε χρόνο
στα σκουπίδια. Με αυτή την πα-

ραδοχή κατά νου, οι μαθητές της Α’ και Β’
Λυκείου Θουρίας, ενός χωριού στην Καλα-
μάτα, αποφάσισαν να αξιοποιήσουν το κα-
τακάθι του καφέ για να κατασκευάσουν
διακοσμητικά, δημιουργώντας την εικονι-
κή επιχείρηση Granel Greece. «Όταν απο-
φασίσαμε να συμμετάσχουμε στον διαγω-
νισμό Junior Achievement Greece και αρ-
χίσαμε να ψάχνουμε την επιχείρηση που
θα δημιουργήσουμε, καταλήξαμε ότι θέ-
λουμε να κάνουμε κάτι που θα βοη-
θά το περιβάλλον. Καθώς οι γο-
νείς δύο μαθητριών έχουν κα-
φετέρια, είδαμε ότι μεγάλες
ποσότητες από το κατακάθι
του καφέ καταλήγουν στα
σκουπίδια. Έτσι αποφασίσαμε
να ασχοληθούμε με αυτό», λέει
στην «Political» η υπεύθυνη καθη-
γήτρια Βασιλική Ξαρχάκου.

Άλλωστε, το βασικό μήνυμα που θέλουν
να επικοινωνήσουν οι μαθητές του ΓΕΛ
Θουρίας είναι ότι τίποτα δεν πρέπει να πη-
γαίνει χαμένο και ότι πρέπει να γίνουν προ-
σπάθειες, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώ-
σεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
στον πλανήτη.

Η ανάμειξη με ρητίνη
Στη συνέχεια, οι μαθητές του ΓΕΛ Θου-

ρίας έκαναν έρευνα στο διαδίκτυο για το
πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κατακά-
θι του καφέ και εντόπισαν εταιρείες που το
μετατρέπουν σε λίπασμα ή καύσιμο. «Οπό-
τε εμείς έπρεπε να βρούμε κάτι άλλο. Μι-
λώντας με διάφορους επαγγελματίες, μά-
θαμε ότι αναμειγνύοντας διάφορα υλικά με
ρητίνη μπορείς να δημιουργήσεις πολλά
αντικείμενα διακοσμητικά, χρηστικά και
άλλα. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η Gra-
nel», περιγράφει η κυρία Ξαρχάκου.

Η Granel συνεργάζεται με καφετέριες

της περιοχής στις οποίες παρέχει κάδο
συγκέντρωσης του κατακαθιού. Όταν ο κά-
δος γεμίσει, η επιχείρηση επικοινωνεί με
την Granel για την παραλαβή του κάδου. Το
κατακάθι αποξηραίνεται σε ειδικούς
φούρνους και αναμειγνύεται με ρητίνη, σε
διαφορετικές αναλογίες κάθε φορά, σύμ-
φωνα με το αντικείμενο που επιθυμεί να
αποκτήσει ο πελάτης. Αν, για παράδειγμα,
θέλει να είναι φωτοδιαπερατό, η ποσότητα
κατακαθιού θα είναι πολύ λιγότερη από ό,τι
στην περίπτωση που θέλει ένα διαχωριστι-
κό πάνελ με το οποίο θα απομονώνει έναν
χώρο. Όταν σταθεροποιηθεί η ρητίνη, το
πάνελ κόβεται στις διαστάσεις που επιθυ-
μεί ο πελάτης.

Οι κατασκευές είναι πάνελ από ρητίνη,
κατακάθι και χρώμα για ρητίνη σε διάφο-
ρες αναλογίες. Με τη βοήθεια υπολογιστή,
οι μαθητές έχουν δημιουργήσει ενδεικτι-
κές εικόνες για το πώς θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν αυτά τα πάνελ.

Ποιοι είναι οι πελάτες τους
Όσον αφορά τους… πελάτες της Granel,

προέρχονται από τον κατασκευαστικό χώ-
ρο και τον χώρο της διακόσμησης.

«Τα πάνελ θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν για την κατασκευή επίπλων, να
επενδύσουν τοίχους ή για την κατασκευή
διακοσμητικών ή χρηστικών αντικειμένων.
Εμείς, σαν εταιρεία, παράγουμε τα πάνελ,
τα οποία οι επαγγελματίες κάθε χώρου χρη-
σιμοποιούν όπως αυτοί επιθυμούν. Το κόστος
κατασκευής, δηλαδή τα υλικά, περιορίζεται
στο κόστος της ρητίνης, καθώς το κατακάθι
του καφέ το παίρνουμε δωρεάν. Πέρα από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποί-
ων μια επιχείρηση εστίασης μπορεί να μας
προσεγγίσει, υπάρχει η ιστοσελίδα της Gra-
nel καθώς και μια εφαρμογή στην οποία κάθε
ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να κάνει
εγγραφή και να επικοινωνήσει μαζί μας», κα-
ταλήγει η καθηγήτρια που καθοδήγησε τους
μαθητές του ΓΕΛ Θουρίας.

Η ίδια εκφράζει την ικανοποίησή της για
την άψογη συνεργασία των παιδιών και ση-
μειώνει πως «αυτό που καταλάβαμε φέτος,
μέσω του διαγωνισμού, είναι πόσο δύσκο-
λο είναι να συνεργαστούν άνθρωποι δια-
φορετικών προσωπικοτήτων, να ακούσου-
με και να σεβαστούμε ο ένας τη γνώμη του
άλλου και κυρίως να δημιουργήσουμε κάτι
από το μηδέν. Θέλει προσπάθεια, συνέπεια,
υπομονή, πείσμα. Δεξιότητες που χρειάζε-
ται κάποιος για την υπόλοιπη ζωή του».
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Ποσοστό-ρεκόρ εγγραφών και φοίτησης παιδιών προ-
σφύγων και μεταναστών στα ελληνικά σχολεία καταγρά-
φει η Unicef. Με αφορμή την άμεση ανταπόκριση του ελ-
ληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στη διασφάλιση πρό-
σβασης σε δημόσια σχολεία παιδιών από την Ουκρανία, η
Unicef ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 16.417 παιδιά με
προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν ενταχ-
θεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Όπως επιση-
μαίνεται σε σχετική έκθεση, «παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες
συνθήκες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, 16.417 παιδιά πρό-

σφυγες είναι εγγεγραμμένα στα σχολεία της χώρας, 35%
περισσότερα σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα της περσι-
νής σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι 12.285
από αυτά (ποσοστό 75%) φοιτούσαν τον προηγούμενο μή-
να σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της χώρας, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει δυ-
ναμική άμεσης και επιτυχούς ένταξης παιδιών στο εκπαι-
δευτικό σύστημα».

Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλε σημαντικά το πρό-
γραμμα «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» (All Children in
Education- ACE), που υλοποιείται πανελλαδικά, σε συ-

νεργασία με το υπουργείο Παιδείας, από τον Σεπτέμβριο
του 2021. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
υπηρεσίες διερμηνείας στα σχολεία, μαθήματα ενίσχυ-
σης των ελληνικών εκτός σχολικού ωραρίου, υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών, ενδυνάμω-
ση των εκπαιδευτικών μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα επιμόρφωσης, ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργα-
λείων και υποστήριξη των γονέων μέσω μεταφρασμένου
υλικού για την ομαλή πρόσβαση και ένταξη των παιδιών
τρίτων χωρών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ε.Π.

Unicef: Κοντά στα 16.500 τα προσφυγόπουλα που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία

Τα παιδιά της Α’ και Β’ Λυκείου
του χωριού Θουρία στην
Καλαμάτα δημιούργησαν μια
επιχείρηση, την Granel Greece,
που φτιάχνει διακοσμητικά
αξιοποιώντας ένα άχρηστο υλικό

Μαθητές κάνουν… τέχνη
με το κατακάθι του καφέ

επιχείρηση που
αλήξαμε ότι θέ-
υ θα βοη-
οι γο-

ν κα-
λες
άθι
στα
σαμε
», λέει

υνη καθη-
υ



Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε
χθες το πρωί στο ύψος του Λιμνότοπου
Κιλκίς. Εμπορική αμαξοστοιχία, που
εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη
- Ειδομένη, παρέσυρε τρία άτομα που
κινούνταν πεζή. Ένα άτομο έχασε τη
ζωή του και άλλα δύο τραυματίστηκαν.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της
αστυνομίας, επτά πυροσβέστες με δύο
οχήματα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
που μετέφεραν τους τραυματίες στο νο-
σοκομείο.

Ακολουθούν και οι βολεϊμπολίστες
Βέβαια, και το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλο-

νίκης θα έχει... άρωμα αθλητισμού, καθώς θα βραβευτεί η ομάδα
βόλεϊ του ΠΑΟΚ που κατέκτησε πριν από λίγες μέρες το Κύπελλο
Ελλάδος, το τέταρτο στην ιστορία του συλλόγου, αυτήν τη φορά κόν-
τρα στον Φοίνικα Σύρου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μνημόνιο συνεργασίας
για τα ιαματικά λουτρά

Τι δουλειά είχε ο δήμαρχος Θέρ-
μης Θεόδωρος Παπαδόπουλος στο
βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης; Παρέστη στην τελευ-
ταία συνεδρίαση προκειμένου να
υποστηρίξει την υπογραφή μνημονί-
ου συνεργασίας ανάμεσα στους δύο
δήμους για την αποκατάσταση και
επαναλειτουργία των ιαματικών λου-
τρών Θέρμης. Μάλιστα, για να μη
χρειαστεί ο κ. Παπαδόπουλος να πα-
ραμείνει στον χώρο έως τα ξημερώ-
ματα -καθώς τραβούν σε μάκρος οι
συνεδριάσεις- ο πρόεδρος Πέτρος
Λεκάκης πρότεινε να προταχθεί το
θέμα, όπως και έγινε.

Τάε κβον ντο: Τιμή
στους πρωταθλητές
της Ευρώπης

Από... μετάλλια πλημμύρισε η
αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης στην τελευ-
ταία συνεδρίαση. Το «παρών» στον
χώρο έδωσε αντιπροσωπεία της
εθνικής του τάε κβον ντο που σά-
ρωσε τα μετάλλια στο Πανευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα της Κροατίας.
Αθλητές και προπονητές βραβεύ-
τηκαν από τον δήμαρχο Κωνσταν-
τίνο Ζέρβα και τον αντιδήμαρχο
Αθλητισμού Νίκο Ζεϊμπέκη. «Εί-
ναι τιμή μας να έχουμε στο δημοτι-
κό συμβούλιο ανθρώπους που τί-
μησαν την πόλη», είπε ο πρόεδρός
του Πέτρος Λεκάκης.

Το νέο μέλος
της οικογένειας
του Καλαφάτη
Το πέμπτο μέλος της οικογένειάς
του, το αδέσποτο σκυλάκι Ζακού,
που υιοθέτησε, μας σύστησε ο
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμό-
διος για θέματα Μακεδονίας -
Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης με
ανάρτησή του στο Facebook, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Αδέσποτων Ζώων. «Ο Ζακού ήταν
ένας γλυκύτατος αδεσποτούλης.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα
αποτελεί το πέμπτο μέλος της οι-
κογένειάς μας. Να τα προσέχετε
τα αδέσποτα. Και όσοι μπορείτε,
να τα υιοθετείτε. Θα δώσουν στη
ζωή σας αγάπη και χρώμα», ήταν
το μήνυμα του κ. Καλαφάτη.

Κιλκίς: Τραγωδία με έναν νεκρό και δύο
τραυματίες από τρένο που τους παρέσυρε

«Οργώνει» την Ελλάδα
ο Γιώργος Γεωργαντάς

Ανάσα δεν προλαβαίνει να πάρει ο Κιλκισιώτης
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώρ-
γος Γεωργαντάς. Από τον Άκριτα Κιλκίς και τις εκδη-
λώσεις τιμής στη μνήμη του Κύπριου αγωνιστή Γρη-
γόρη Αυξεντίου βρέθηκε στην Ορεστιάδα σε ημερί-
δα, παρουσία 150 παραγωγών για τις δυνατότητες
στοχευμένων παρεμβάσεων με σκοπό την αύξηση
των καλλιεργειών σε μαλακό σιτάρι, καλαμπόκι και
ηλίανθο που οργάνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
Δημητριακών «Η Ένωση». Ο Γιώργος Γεωργαντάς
έχει πάρει φόρα και «οργώνει» όλη την Ελλάδα.

Βραβείο στους έφηβους
πρωταθλητές του ΠΑΟΚ
Την ποδοσφαι-
ρική ομάδα της
Κ17 του ΠΑΟΚ,
που κατέκτησε
το φετινό πρω-
τάθλημα της Su-
p e r L e a g u e ,
βράβευσε επί-
σης το Δημοτικό
Συμβούλιο του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην αίθουσα βρέθηκαν ο
Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος, οι ποδοσφαιριστές
Χαράλαμπος Γεωργιάδης και Αλέξανδρος Αδάμ
και ο προπονητής Πέτρος Τσιαπακίδης, ο οποίος
είναι γιος του πρώην προέδρου της Δ’ Δημοτικής
Κοινότητας Κώστα Τσιαπακίδη.

Βγήκαν στο... πεζοδρόμιο
οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Στο μεϊντάνι βγήκαν οι βουλευτές της ΝΔ της Κεν-
τρικής Μακεδονίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση
του προσυνεδρίου στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται πως
πήραν τα πάνω τους με το κλίμα που επικρατούσε εν-
τός και είπαν να το μεταφέρουν εκτός. Και να τις τε-
λευταίες μέρες οι επισκέψεις στα καφενεία. Και να
οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεις με
παραγωγούς στις λαϊκές. Μάλλον κάποιοι δεν έχουν
βγάλει το ενδεχόμενο των εκλογών από το μυαλό
τους παρά τα όσα λέει ο πρωθυπουργός για το 2023! 

Ξανά υποψήφιος δήμαρχος
ο Ιωάννης Νασιούλας

Την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Θεσσαλονί-
κης ανακοίνωσε ο Ιωάννης Νασιούλας. Δήλωσε ότι
κατεβαίνει υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές του 2023. Υπενθυμίζεται πως είχε δοκιμάσει την
τύχη του και το 2019 ως επικεφαλής της παράταξης
«Νέα Αρχή για τη Θεσσαλονίκη», ενώ είναι επικε-
φαλής του ψηφοδελτίου Θεσσαλονίκης της Πανελ-
λήνιας Πατριωτικής Κίνησης υπό τον Πρόδρομο Εμ-
φιετζόγλου.
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Δυτική Ελλάδα

«Κοινωνικό αγαθό το ρεύμα, 
να μην κόβεται η παροχή»

Νομοθετική ρύθμι-
ση για μη διακοπή
ρεύματος σε νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις
προτείνει με παρέμ-
βασή του προς τους
υπουργούς Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας
Κωνσταντίνο Σκρέκα
και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη ο περιφε-
ρειάρχης Δυτικής Ελ-
λάδας Νεκτάριος
Φαρμάκης. Συγκεκρι-
μένα, ο περιφερειάρ-
χης σημειώνει πως η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί
κοινωνικό αγαθό ζωτικής σημασίας για την αξιοπρεπή ανθρώ-
πινη διαβίωση, η διαφύλαξη της οποίας συνιστά συνταγματικό
δικαίωμα που απορρέει από τα άρθρα 2§1 και 5§1 αλλά και το
άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που, ενώ το κράτος οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλί-
ζει σε πολίτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα πρόσβασης στη
σχετική καθολική υπηρεσία.

Σέρρες

Η αποκεντρωμένη διοίκηση ακυρώνει
διορισμό στο ΔΗΠΕΘΕ

Δεκτή έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και
Θράκης η προσφυγή της πρώην καλλιτεχνικής διευθύντριας του
ΔΗΠΕΘΕ Καλλιόπης Ευαγγελίδου κατά του διορισμού του Γιώρ-
γου Ανδρέου ως νέου καλλιτεχνικού διευθυντή. Η Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση αποδέχτηκε το σκεπτικό «της φωτογραφικής πρόσ-
ληψης» και δεν ενέκρινε την απόφαση του δημάρχου για πρόσλη-
ψη του Γιώργου Ανδρέου στη θέση της Καλλιόπης Ευαγγελίδου.
Με την εξέλιξη, ο δήμαρχος είναι εκτεθειμένος και απέναντι στην
κυβέρνηση, καθώς τον διορισμό του κ. Ανδρέου είχε εγκρίνει και ο
υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

Τη χρηματοδότηση κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου στον ευρύτερο
εξωτερικό χώρο του κολυμβητηρίου Άργους, δημιουργώντας αθλητικό κέντρο,
συζήτησε ο οικείος δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος σε δύο αλλεπάλληλες συναν-
τήσεις που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Ο δήμαρ-
χος Άργους-Μυκηνών παρουσίασε τα ολοκληρωμένα σχέδια στον υπουργό, κα-
θώς οι διαδικασίες προχωρούν με ταχύτατο ρυθμό, ώστε να υλοποιηθεί όσο το δυ-
νατόν πιο γρήγορα το νέο κλειστό γυμναστήριο στο Άργος. Σύμφωνα με τα σχέδια
κατασκευής, το γυμναστήριο κατατάσσεται στα πιο σύγχρονα της Ευρώπης και θα
φιλοξενεί ευρωπαϊκούς αγώνες αθλημάτων σάλας. Το κτίριο έχει έκταση 3.200 τε-
τραγωνικά μέτρα και ύψος 16,5 μέτρα, ενώ οι 1.150 θέσεις των θεατών είναι και
στις τέσσερις πλευρές του (τύπου αρένα). Θα διαθέτει αίθουσα Τύπου, αίθουσα αν-
τιντόπινγκ, τέσσερα αποδυτήρια και χώρους ΑμεΑ.

Ξεπερνά τα 24.500.000 ευρώ το σύ-
νολο των πληρωμών του προγράμμα-
τος ενίσχυσης μικρών και πολύ μι-
κρών επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την Covid-19 στην Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων. 

Συγκεκριμένα, η Α’ φάση των
14.000.000 ευρώ έχει σχεδόν ολοκλη-
ρωθεί στο σύνολό της, ενώ στη Β’ φά-
ση των 16.000.000 ευρώ, από τους συ-
νολικά 1.300 δικαιούχους οι 1.063
έχουν καταθέσει έως σήμερα αίτημα
πληρωμής, στην πλειονότητα των
οποίων έχουν ήδη καταβληθεί τα χρή-
ματα. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική
ημερομηνία αιτήσεων πληρωμής για
τους δικαιούχους της Β’ φάσης κατό-
πιν της τελευταίας μικρής παράτασης
είναι η 30ή Απριλίου 2022.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Στερεά Ελλάδα

Περιφερειάρχης σε αναπληρωτή
ΥΠΟΙΚ για χρηματοδότηση έργων

Τα ήδη εκτελούμενα έργα, καθώς και τα σχεδιαζόμενα,
τα οποία χρήζουν χρηματοδότησης, συζήτησε ο περιφε-
ρειάρχης Φάνης Σπανός με τον αναπληρωτή υπουργό Οι-
κονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, σε ειδική προς τούτο
συνάντηση. Τα κύρια ζητήματα που έθεσε ο περιφερειάρ-
χης στον υπουργό είναι:

• Άξονας έργων οδικής ασφάλειας: Σύμφωνα με τον
υπουργό, αναμένεται άμεσα η έκδοση πρόσκλησης για
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

• Χρηματοδότηση έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων: Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ήδη εν-
ταχθεί στον προϋπολογισμό του 2022 κονδύλι ύψους
300.000.000 €, για τη χρηματοδότηση τέτοιων έργων απο-
κατάστασης.

• Χρηματοδότηση έργου ανάπλασης της ευρύτερης πε-
ριοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας: Σύμφωνα με
τον υπουργό, δύναται να χρηματοδοτηθεί από τον άξονα
των αστικών αναπλάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

• Κλειστό δίκτυο άρδευσης Θεσσαλιώτιδας, Δήμου Δο-
μοκού: Χρηματοδότηση σε συνεργασία με τα συναρμόδια
υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υποδο-
μών & Μεταφορών. 
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Άργος-Μυκήνες

Κατασκευάζεται κλειστό γυμναστήριο
ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Ιόνια Νησιά

Κονδύλι 24,5 εκατ.
για ενίσχυση
επιχειρήσεων 
λόγω Covid-19 



Τ
ο πλέγμα των παρεμβάσεων που
έχουν αναπτυχθεί και με τα οποία το
υπουργείο Εσωτερικών συνδράμει
τους Συνδέσμους Δήμων της Αττι-

κής για την υλοποίηση σημαντικών έργων
πρόληψης στο πλαίσιο της αντιπυρικής προ-
στασίας, ανέδειξε ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, κατά την ειδι-
κή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου
του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης
Υμηττού (ΣΠΑΥ). Στη συνεδρίαση που έγινε
υπό τον πρόεδρο του συνδέσμου και δημάρ-
χου Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κων-
σταντάτου συμμετείχαν και ο υπουργός Κλι-
ματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης και ο υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος & Ενέργειας Γιώργος Αμυράς.
Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στις πρόσφατες
αποφάσεις σχετικά με την τακτική χρηματο-
δότηση για τη φετινή αντιπυρική περίοδο
των δήμων όλης της χώρας και των Συνδέ-
σμων Δήμων της Αττικής, συνολικού ύψους

18,4 εκατ. ευρώ, η οποία δόθηκε πολύ νωρί-
τερα από ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα
χρόνια. Παράλληλα, ο κ. Πέτσας υπογράμμι-
σε τη σημασία που έχει η συνεχής αναβάθ-
μιση των έργων και των υποδομών σε τοπικό
επίπεδο, επισημαίνοντας την ένταξη στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» δύο σημαν-
τικών προτάσεων του ΣΠΑΥ, συνολικού
ύψους 11 εκατ. ευρώ. Το ένα έργο είναι
ύψους 5,7 εκατ. ευρώ και αφορά την προμή-
θεια και τοποθέτηση νέων παρατηρητηρίων,
την αναβάθμιση υπαρχόντων, νέες δεξαμε-
νές πυρόσβεσης, την προμήθεια δεκαπέντε
πυροσβεστικών οχημάτων και δύο υδροφό-
ρων, την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλι-
σμού καθώς και εξοπλισμού ένδυσης και ει-
δών ατομικής προστασίας, αλλά και τη χρη-
ματοδότηση δράσεων ενημέρωσης για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το δεύτερο
έργο ύψους 4,8 εκατ. ευρώ έχει να κάνει με
την υλοποίηση ψηφιακών δράσεων προστα-
σίας με σύγχρονα μέσα.

Δρομολογήθηκε η ανέγερση Φοιτητούπολης
Το οραματικό έργο της ανέγερσης Φοιτητούπο-

λης στον Δήμο Φυλής δρομολογήθηκε με την από
κοινού κατάθεση του σχετικού φακέλου στον
υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη από τον
δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και τον πρύτανη
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Φοιτητούπολη
θα κατασκευασθεί στα Άνω Λιόσια, επί της οδού
Αχαρνών και θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξε-
νίας 1.100 φοιτητών, με παράλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε πάρκο πρασίνου
και αναψυχής. Τις ευχαριστίες του προς τον δήμαρχο Φυλής εξέφρασε ο πρύτανης Παναγιώ-
της Καλδής, ο οποίος έκανε λόγο για άριστη συνεργασία, που όπως δείχνουν τα πράγματα
οδηγεί στην επίτευξη του κοινού στόχου.

ΠΠολιτιστικός
πολυχώρος 
στο Περιστέρι
Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποί-
ηση ενός νέου, σύγχρονου πολιτιστι-
κού πολυχώρου πραγματοποιήθηκε
με την υπογραφή της σχετικής προ-
γραμματικής σύμβασης από τον περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη
και τον δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα
Παχατουρίδη. Το έργο, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στον χώρο του παλι-
ού κτιρίου της Ξυλοτεχνίας, θα χρη-
ματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττι-
κής και είναι συνολικού προϋπολογι-
σμού 14 εκατ. ευρώ. Ο κ. Παχατουρί-
δης ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη
για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση
της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι
«είναι μια σημαντική ημέρα για την
πόλη του Περιστερίου και συνολικά τη
Δυτική Αττική, καθώς θα αποκτήσει το
δικό της Μέγαρο Πολιτισμού». Ο περι-
φερειάρχης από την πλευρά του τόνι-
σε ότι «οι πολίτες του Περιστερίου θα
μπορούν να απολαμβάνουν ένα εμ-
βληματικό έργο αντάξιο της πόλης». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, ο δήμαρχος ξανα-
θυμήθηκε να προκηρύξει
θέση «Συμπαραστάτη Δημό-
τη και Επιχείρησης» με σκο-
πό να προωθήσει δικό του
άνθρωπο, αλλά την πάτησε,
γιατί συνασπίστηκαν οι πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης
και πρότειναν δικό τους; Το
κακό για τον δήμαρχο είναι
ότι η αντιπολίτευση έχει την
πλειοψηφία στο δημοτικό
συμβούλιο κι αφού δεν μπο-
ρεί να πάρει την απόφαση
από επιτροπή βγάζει ανακοι-
νώσεις «καταδικάζοντας» τη
συνεργασία τους… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Τελική ημερομηνία
Μέχρι τις 31 Ιουλίου έχει παραταθεί η
προθεσμία για την αδειοδότηση των
ήδη λειτουργούντων δημοτικών, παι-
δικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών
σταθμών, σύμφωνα με Εγκύκλιο του
γενικού γραμματέα του υπουργείου
Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη.
Ειδικότερα, η προθεσμία αφορά την
προσκόμιση του πιστοποιητικού πυ-
ρασφάλειας, αλλά και των δικαιολο-
γητικών των ειδικών περιπτώσεων,
ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτη-
τες ενέργειες για την πλήρη εφαρμο-
γή του πλαισίου λειτουργίας των ανα-
φερόμενων σταθμών.

Ανοίγουν ξανά 
οι 25 Λέσχες Φιλίας 

Δύο χρόνια μετά την αναγκα-
στική διακοπή της λειτουργίας
τους εξαιτίας της πανδημίας, οι
25 Λέσχες Φιλίας του Δήμου
Αθηναίων άνοιξαν ξανά τις πόρ-
τες τους, προκειμένου να υπο-
δεχθούν τα 3.600 μέλη τους που
κατοικούν στις περιοχές της Αθή-
νας. Όπως επισημαίνει ο Δήμος
Αθηναίων, οι χώροι θα λειτουρ-
γούν από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή (08.00-15.00), πλήρως
ανανεωμένοι και έτοιμοι να προ-
σφέρουν ξανά ζεστασιά, χαρά και
ενέργεια στα μέλη τους, εντάσ-
σοντας στην καθημερινότητά τους
δημιουργικές δραστηριότητες.
Όπως τονίζει ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης: «Καταβάλλουμε
κάθε προσπάθεια ώστε κανείς να
μη μένει μόνος του, αποδεικνύον-
τας με στοχευμένες παρεμβάσεις
ότι βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε
συμπολίτη μας που το έχει ανάγ-
κη, με αγάπη και σεβασμό».

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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Έντεκα εκατ. για έργα 
αντιπυρικής προστασίας
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Το Δώρο Πάσχα 2022 είναι κατοχυ-
ρωμένο για όλους τους εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα και καταβάλλεται
τη Μεγάλη Τετάρτη, που φέτος πέφτει
στις 20 Απριλίου, ωστόσο, ο εργοδότης
μπορεί να το καταβάλει και νωρίτερα
από την παραπάνω ημερομηνία. Το
Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος,
αλλά μόνο σε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται
Για τον υπολογισμό του ποσού του

δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο
τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή
αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μι-
σθό.  Η χρονική περίοδος που υπολογί-
ζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουα-
ρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρ-
κεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα, ο

εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό
μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό
και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με
ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση ερ-
γασίας κάποιου μισθωτού με τον εργο-
δότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο
το προαναφερόμενο χρονικό διάστη-
μα, δικαιούται να λάβει αναλογία δώ-
ρου που υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μι-

σθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνι-

αίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για

τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για

κάθε 8 ημερολογιακές μέρες διάρ-

κειας της εργασιακής σχέσης. Σε περί-

πτωση που η σχέση εργασίας διαρκέ-

σει λιγότερο από οκτώ μέρες, δικαιού-

ται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα.

Δώρο Πάσχα: Πότε μπαίνει στους λογαριασμούς - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

T
o ηλεκτρονικό σύστημα Taxis
άνοιξε φέτος νωρίτερα από κάθε
άλλη φορά και είναι έτοιμο να
υποδεχτεί τις φορολογικές δηλώ-

σεις των 6,4 εκατομμυρίων φυσικών και
νομικών προσώπων. 

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να έχει
υποβληθεί το σύνολο των δηλώσεων και
από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει η αποπληρω-
μή του φόρου σε 8 ισόποσες μηνιαίες δό-
σεις για όσους φορολογούμενους προκύ-
πτει επιπλέον φόρος. Ο φοροτεχνικός
Γιάννης Χατζησαλάτας μιλώντας στην
«Political» επεσήμανε πως «αν η πληρω-
μή φόρου γίνει εφάπαξ, κερδίζεις έκπτω-
ση 3% στον συνολικό φόρο, αρκεί η ολική
εξόφληση να γίνει έως τις 29 Ιουλίου».

Απαντήσεις
Επειδή όμως οι φορολογικές δηλώσεις

κρύβουν «παγίδες», ο κ. Χατζησαλάτας
έδωσε απαντήσεις για τη συμπλήρωση
κρίσιμων κωδικών της δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) που πρέπει
να προσέξουν οι φορολογούμενοι.

«Επανέρχονται η φορολόγηση με βάση
τα τεκμήρια αλλά και η υποχρέωση συλ-
λογής ηλεκτρονικών αποδείξεων σε πο-
σοστό 30% επί του εισοδήματος. 

Όσοι έχουν τεκμαρτό εισόδημα τότε
πρέπει να κάνουν ανάλωση κεφαλαίου
προηγούμενων ετών, αν έχουν», είπε ο κ.
Χατζησαλάτας. Για τα ανείσπρακτα ενοί-

κια είναι «απαραίτητη η γνωστοποίηση
στη ΔΟΥ τής διαταγής πληρωμής ή της
αγωγής εξώσεως πριν από την υποβολή
της δήλωσης εισοδήματος», ενώ αν φιλο-
ξενείται είναι «απαραίτητη η δήλωση τόσο
από αυτόν που φιλοξενεί όσο και από τον
φιλοξενούμενο. 

Μάλιστα, όσοι φιλοξενούν αναγράφουν
τον ΑΦΜ των φιλοξενούμενων, τους μή-
νες φιλοξενίας και τα τετραγωνικά της οι-
κίας με τους κωδικούς 007 - 008. Όσοι φι-
λοξενούνται συμπλήρωνουν τον πίνακα 6
δηλώνοντας τον ΑΦΜ του φορολογούμε-
νου που τους φιλοξενεί», τόνισε ο φορο-
τεχνικός.

Και συνέχισε: «Αν κάποιος φορολο-
γούμενος έχει επιφυλάξεις σε κάποια
σημεία της φορολογικής δήλωσης, τότε
καταθέτει τη δήλωση κλικάροντας το τε-
τραγωνάκι που λέει με επιφύλαξη και
μέσα σε 30 μέρες πρέπει να προσκομίσει
τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ,

τα οποία δικαιολογούν την επιφύλαξη».

Οι «πονηροί» κωδικοί
Φέτος υπάρχουν ορισμένες αλλαγές

στο βασικό έντυπο Ε1, οι κυριότερες εκ
των οποίων αφορούν τους εξής κωδικούς,
σύμφωνα με τον κ. Χατζησαλάτα:

043 - 044: Συμπληρώνεται ως καταφα-
τική απάντηση από όσους απέκτησαν ει-
σόδημα από μισθούς που έλαβαν ενώ με-
τέφεραν στη χώρα μας τη φορολογική
τους έδρα.
873 - 874: Αναγράφονται οι μεταφερόμε-
νες ζημιές που προέκυψαν από την πώλη-
ση τίτλων σε προηγούμενες χρήσεις και
δεν έχουν συμψηφιστεί με αντίστοιχα
κέρδη.
081 - 083 - 084: Δηλώνεται ο αριθμός δή-
λωσης μίσθωσης κύριας κατοικίας της οι-
κογένειας.
084 - 085 - 086: Δηλώνεται ο αριθμός δή-
λωσης μίσθωσης της φοιτητικής κατοι-

κίας των φοιτητών της οικογένειας.
818 - 820 - 822: Δηλώνεται το ενοίκιο της
φοιτητικής κατοικίας των φοιτητών της οι-
κογένειας.
087: Δηλώνεται ο αριθμός δήλωσης μί-
σθωσης εκτός της κύριας και φοιτητικής
κατοικίας που αφορά την οικογένεια.
633 - 634: Δηλώνονται οι αμοιβές καθη-
γητών και λεκτόρων ΑΕΙ που δεν ασκούν
ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα
στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας.
033: Αναγράφεται το σύνολο των τέκνων
του υπόχρεου (κοινά και μη με τη σύζυγο).

Πώς να αποφύγετε τις «παγίδες»

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ  Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Ποιοι οι κρίσιμοι κωδικοί, 
τα τεκμήρια και η υποχρέωση
συλλογής ηλεκτρονικών 
αποδείξεων

Ο φοροτεχνικός 
Γιάννης Χατζησαλάτας
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Α
νάπτυξη 4% τη φετινή χρονιά
προβλέπει η HSBC για την
Ελλάδα, επισημαίνοντας
ωστόσο τους κινδύνους που

δημιουργούνται από τον πληθωρισμό
και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ την
ίδια στιγμή ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας ζήτησε από τους
Ευρωπαίους ομολόγους του άμεση και
συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση ώστε
να μην τιναχτούν στον αέρα οι προοπτι-
κές των οικονομιών. 

Τι ζητήσαμε
Ειδικότερα, ο παγκόσμιος χρηματοοι-

κονομικός κολοσσός της HSBC αναθεώ-
ρησε ελαφρώς προς τα κάτω τον στόχο
για τη φετινή ανάπτυξη, καθώς η αρχική
πρόβλεψη ήταν για 4,5%. Επιπλέον, αυ-
ξάνει την εκτίμηση για την πορεία του
πληθωρισμού στη χώρα μας, ο οποίος σε
μέσα επίπεδα θα διαμορφωθεί στο 6,5%,
από 2,4% πριν, λόγω του ενεργειακού
σοκ αλλά και της έκρηξης των τιμών των
αγροτικών προϊόντων και των πρώτων
υλών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η HSBC
διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο της ανά-
πτυξης για το 2023, επίσης στο 4%, σε
σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη,
ενώ θεωρεί ότι ο πληθωρισμός θα υπο-
χωρήσει στο 2%, αντί για την πρόβλεψη
1,3% που είχε διατυπωθεί προ τριμήνου.
Η HSBC σημειώνει ότι τόσο στην Ελλάδα

όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη παρατη-
ρείται μείωση των επιχειρηματικών
προσδοκιών αλλά και της καταναλωτι-
κής εμπιστοσύνης λόγω του αυξανόμε-
νου πληθωρισμού. Μάλιστα, υπογραμ-
μίζει ότι τον Μάρτιο η καταναλωτική εμ-
πιστοσύνη στο σύνολο της Ευρωζώνης
σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη μηνι-
αία μείωση από το 1985. Σύμφωνα με την
HSBC, η κορύφωση του μέσου πληθω-
ρισμού στην Ευρωζώνη θα είναι κοντά
στο 8%. 

Οι ανησυχητικές εξελίξεις λόγω του
πολέμου εξετάστηκαν στα συμβούλια
των υπουργών Οικονομικών Eurogroup
και Ecofin, όπου παρέστη ο Έλληνας
υπουργός Οικονομικών. Χθες μετά τη
συνεδρίαση του Ecofin στο Λουξεμ-
βούργο ο Χρήστος Σταϊκούρας επεσή-
μανε: «Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη
με μια νέα, οξεία, διεθνή κρίση, η οποία
διογκώνει τις τιμές στην ενέργεια, μει-
ώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοι-
κοκυριών, περιορίζοντας τους τζίρους
των επιχειρήσεων και ενισχύοντας την
αβεβαιότητα, η οποία εμποδίζει την ανα-
πτυξιακή δυναμική».

Τολμηρή ευρωπαϊκή δράση
και αντίδραση

Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε στους πα-
ρισταμένους στο Συμβούλιο ότι «κανένα
ευρωπαϊκό κράτος-μέλος δεν μπορεί
από μόνο του να αντιμετωπίσει την κρί-
ση, ούτε να καλύψει το κόστος που αυτή
συνεπάγεται» και ζήτησε συντονισμένη,
άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή δράση
και αντίδραση ώστε να αντιμετωπιστούν
με αποτελεσματικότητα και αλληλεγγύη
οι συνέπειες της κρίσης, αλλά κυρίως η
ίδια η κρίση.

Ο υπουργός Οικονομικών κατέθεσε
τεκμηριωμένες προτάσεις στο συμβού-
λιο για τη χονδρική αγορά φυσικού αερί-
ου, την αποσύνδεση της τιμής του από
την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, την
κοινή προμήθεια του «πράσινου καυσί-
μου», την επιβολή «πλαφόν» στις εται-
ρείες παραγωγής ενέργειας, την αποτε-
λεσματική υλοποίηση των κυρώσεων, τα
μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων, καθώς και την αλληλεγγύη στην
υποδοχή των προσφύγων από την Ου-
κρανία. 

Η HSBC βλέπει στο 4%
την ανάπτυξη φέτος

Γ. Μπρατάκος (ΕΒΕΑ):
Ιδρύεται κέντρο
επιχειρηματικότητας

Την ανάπτυξη κέν-
τρου επιχειρηματικό-
τητας στο εμβληματικό
κτίριο της οδού Αμερι-
κής στην Αθήνα προ-
ωθεί το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος. Σύμ-
φωνα με όσα δήλωσε στην εκδήλωση
«Growing Together» ο πρόεδρος Γιάννης
Μπρατάκος, το κέντρο αυτό θα είναι ένα
hub καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας, που θα έχει ως σκοπό τη δη-
μιουργία μιας «ομπρέλας», η οποία θα κα-
λύπτει εταιρείες επιχειρηματικών συμμε-
τοχών, όπως venture capital και private
equity funds, καθώς και πιθανούς επεν-
δυτές, συμβούλους, φοιτητές, ερευνητές
και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το ΕΒΕΑ,
σύμφωνα με τον κ. Μπρατάκο, θα δίνει ιδι-
αίτερη βαρύτητα στην επέκταση των νέων
ψηφιακών πλατφορμών για την ανάδειξη
της επιχειρηματικότητας.

ΕΣΕΕ: Βελτίωση
 του εμπορίου πέρυσι

Το 2021 ήταν χρονιά ανάκαμψης για το
ελληνικό εμπόριο, αλλά οι επιπτώσεις του
πολέμου στην Ουκρανία φέρνουν σε εξαι-
ρετικά δεινή θέση σημαντικό μέρος των
ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό διαπιστώ-
νει στην ετήσια έκθεση η Εθνική Συνομο-
σπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότη-
τας, επισημαίνοντας ότι θα χρειαστεί γεν-
ναία στήριξη από το κράτος έτσι ώστε να
αποφευχθούν λουκέτα και χρεοκοπίες
επιχειρήσεων τους επόμενους μήνες. Ο
τζίρος των επιχειρήσεων την προηγούμε-
νη χρονιά αυξήθηκε στο 29% σε σχέση με
το 2020, που ήταν μια κακή χρονιά λόγω
των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού.
Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι πέρυσι ση-
μειώθηκε οριακή πτώσης της απασχόλη-
σης κατά 0,6%, με αποτέλεσμα το εμπόριο
να παραμείνει ο μεγαλύτερος εργοδότης
στο σύνολο της οικονομίας με 700.000 ερ-
γαζομένους. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ
Γιώργος Καρανίκας, «η μικρομεσαία επι-
χείρηση έρχεται αντιμέτωπη για άλλη μια
φορά με μια κρίση που απειλεί την επιβίω-
σή της», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα
προς την κυβέρνηση ότι πρέπει να δώσει
εργαλεία στους εμπόρους προκειμένου να
επιβιώσουν την «επόμενη μέρα».

Ποιες προτάσεις κατέθεσε στο
Ecofin ο Χρήστος Σταϊκούρας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Σ
τάση αναμονής διατηρούν οι
ενεργοί παίκτες στο ελληνικό
χρηματιστήριο, κάτι που αποτυ-

πώνεται και στη μείωση της συναλλα-
κτικής δραστηριότητας. Όπως σημει-
ώνουν εγχώριοι αναλυτές, οι κινήσεις
το επόμενο διάστημα θα είναι απόλυτα
επιλεκτικές, επισημαίνοντας παράλλη-
λα ότι ο πληθωρισμός, οι υψηλές τιμές
ενέργειας και οι ανατιμήσεις θα συνεχί-
σουν να επηρεάζουν την επενδυτική
ψυχολογία, ενώ στο επίκεντρο θα παρα-
μείνουν οι εισηγμένες που δημοσι-
εύουν αποτελέσματα χρήσης 2021, αλλά
και εκτιμήσεις για το 2022. 

Τεχνικά, πάρα πολλά για τη βραχυ-
πρόθεσμη τάση θα κριθούν από το εάν ο
Γενικός Δείκτης αφήσει πίσω του τη ζώ-
νη 885 - 908, μέσα στην οποία συνωστί-
ζονται οι ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο
εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσι-
μο υψηλότερα των 908 μπορεί να δώσει

ανοδικά «καύσιμα» προς τις 912, 940 -
944 και 950 μονάδες. 

Αντίθετα, επιστροφή με κλείσιμο χα-
μηλότερα των 885 μπορεί να πιέσει
προς τις 865 και 843 μονάδες (ημερή-
σιο «stop long»). Στην περίπτωση του

δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης,
πρώτο ζητούμενο είναι η ανοδική δια-
φυγή υψηλότερα της ζώνης 2.100 –
2.199 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200
ημερών και οι εκθετικοί ΚΜΟ 30 και 60
εβδομάδων).

Η Deloitte κορυφαίος M&A
Financial Advisor για το 2021 

Η Deloitte
κατατάσσεται
ως ο κορυ-
φαίος Χρημα-
τοοικονομι-
κός Σύμβου-
λος Συγχω-
νεύσεων και
Ε ξ α γ ο ρ ώ ν
(M&A Financial Advisor) στην Ελλάδα για το
2021 σε ό,τι αφορά τον αριθμό συναλλαγών, με
βάση στοιχεία του ανεξάρτητου παρόχου δεδο-
μένων και πληροφοριών για συγχωνεύσεις και
εξαγορές Mergermarket. Στον σχετικό πίνακα
που δημοσιεύει η Mergermarket για το 2021, η
Deloitte κατατάσσεται στην Ελλάδα ως ο κορυ-
φαίος χρηματοοικονομικός σύμβουλος με 8
συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των 1,4 δισ.,
επίδοση που την τοποθετεί όχι μόνο στην 1η θέ-
ση συνολικά σε σχέση με τον αριθμό συναλλα-
γών, αλλά και στην 1η θέση μεταξύ των 4 μεγά-
λων εταιρειών του κλάδου όσον αφορά την αξία
των συναλλαγών.

Παπουτσάνης: Αύξηση 45% 
του κύκλου εργασιών 

Ισχυρή ανάπτυξη ανακοίνωσε η Παπουτσά-
νης ΑΒΕΕ για το α’ τρίμηνο του 2022. Ειδικότε-
ρα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, ο κύκλος
εργασιών παρουσιάζει αύξηση κατά 45% με τις
πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 14,9 εκατ. ευ-
ρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2021. Η αξία των εξαγωγών για την
Παπουτσάνης, μία εκ των μεγαλύτερων παρα-
γωγών σαπουνιών στην Ευρώπη, ανήλθε σε 11,1
εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρί-
μηνο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 74% του
συνολικού κύκλου εργασιών και παρουσιάζον-
τας ανάπτυξη κατά 83%.

Κτιριακό συγκρότημα 
στη Θεσσαλονίκη αγόρασε 
η Epsilon Net

O όμιλος της Epsilon Net ανακοινώνει την
αγορά αυτόνομου κτιριακού συγκροτήματος
στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης
και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Γεωργι-
κής Σχολής αρ. 92 και σε απόσταση 3,5 χλμ.
από τον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. Ει-
δικότερα, η μητρική εταιρεία του ομίλου υπέ-
γραψε οριστικό συμβόλαιο αγοράς κτιριακών
εγκαταστάσεων έναντι συνολικού τιμήματος
2.250.000 ευρώ. Το κτιριακό συγκρότημα βρί-
σκεται σε έναν από τους βασικούς οδικούς
άξονες που οδηγούν στο αεροδρόμιο και γειτ-
νιάζει με το Ψηφιακό Κέντρο και το Κέντρο
Εσωτερικών Λειτουργιών & Υπηρεσιών του
Κέντρου Καινοτομίας της Pfizer.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου η Ελληνικός Χρυσός
προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας Διαφο-
ρετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών
Αναζητήσεων Νέων και του Diversity Charter
Greece, για την προώθηση της ισότητας και της
διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις,
σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση. Με την απο-
δοχή των όρων που υπαγορεύονται από τη Χάρτα
Διαφορετικότητας, η Ελληνικός Χρυσός επιβε-
βαιώνει στην πράξη τη δέσμευσή της για την ανά-

πτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς. Κινητήριος δύναμη για την ανάληψη αυ-
τής της πρωτοβουλίας αποτελεί η κοινή πεποίθηση σύσσωμης της διοικητικής ομάδας της εταιρείας ότι το δικαίωμα στη
διαφορετικότητα είναι βασικό κριτήριο για την επαγγελματική ευημερία και εξέλιξη των ανθρώπων, αλλά και του ίδιου
του οργανισμού που επενδύει σε μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης και αξιοκρατίας.

Η doValue, No1 διαχειριστής δανείων και ακινήτων στην Ελλά-
δα, με κύριο στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των οφειλε-
τών, εξελίσσεται αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν η
ψηφιακή εποχή και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Όπως ανα-
φέρει σε σχετική ανακοίνωση, με την ανάγκη προσαρμογής στα
νέα δεδομένα τεχνολογίας και καινοτομίας να είναι επιτακτική,
η doValue Greece εισέρχεται δυναμικά σε μια νέα εποχή ψηφια-
κού μετασχηματισμού και παρέχει στους συναλλασσόμενους με
αυτήν οφειλέτες πλέον μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε απαντήσεις για θέματα που
τους απασχολούν σχετικά με την οφειλή τους και τις δυνατότητες ρύθμισης αυτής, καθώς και να υποβάλουν ηλεκτρονι-
κά αιτήματα ρύθμισης της οφειλής τους, γρήγορα, άμεσα, χωρίς χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η Ελληνικός Χρυσός υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας
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ΧΑ: Στάση αναμονής και επιλεκτικές κινήσεις 

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους οφειλέτες από την doValue



Enterprise Greece: Θετική
γνωμοδότηση για την
επένδυση της Microsoft

Σύμφωνα με
ανακοίνωση, το δι-
οικητικό συμβού-
λιο της Ελληνικής
Εταιρείας Επενδύ-
σεων και Εξωτερι-
κού Εμπορίου (Enterprise Greece), στη συνεδρίαση της
1ης Απριλίου 2022, γνωμοδότησε θετικά προς τη ΔΕΣΕ
για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου «Investment
in Data Centres in Greece» της εταιρείας Microsoft Ope-
rations 4733 Hellas Single Member S.A. Το έργο αφορά
τη δημιουργία ενός Συγκροτήματος Κέντρων Δεδομέ-
νων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων απο-
τελούμενου από τρία Κέντρα Δεδομένων (Data Centers),
σε δύο διαφορετικές περιοχές εγκατάστασης, εντός της
Περιφέρειας Αττικής (Σπάτα και Κορωπί), με σκοπό την
ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέ-
φους (Microsoft Cloud) στην Ελλάδα (Microsoft 365, Mi-
crosoft Azure, Dynamics 365 and Power Platform).

Kosmocar: Ο Δημήτρης Αγραφιώτης 
νέος διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων 
& Επικοινωνίας

Ο Δημήτρης Αγραφιώτης ανέλαβε από τη Δευτέρα 4
Απριλίου καθήκοντα διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων και
Επικοινωνίας αναφερόμενος στον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της εταιρείας. Ο κ. Αγραφιώτης έχει εικοσαετή
εμπειρία στον τομέα των εταιρικών σχέσεων και της επι-
κοινωνίας, έχοντας αναλάβει διάφορους ρόλους αυξα-
νόμενης ευθύνης σε εταιρείες όπως η Toyota Ελλάς, η
Vodafone, σε Ελλάδα και εξωτερικό και προσφάτως η
Mondel z International. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπι-
στημίου και μεταπτυχιακών τίτλων στο Μάρκετινγκ και
την Επικοινωνία, και Διεθνούς Πολιτικής από το Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το University of Wales,
Aberystwyth.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Siamidis: Προμήθεια στρατιωτικής
ένδυσης σε 4 σκανδιναβικές χώρες

Τεράστια επιτυχία για την ελληνική εταιρεία
Siamidis SA, που δραστηριοποιείται στον τομέα
των technical textiles, αλλά και για τον κλάδο έν-
δυσης-κλωστοϋφαντουργίας της χώρας μας,
αποτελεί η σύμβαση με τέσσερις σκανδιναβικές
χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία),
στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας NORDE-
FCO (Nordic Defence Cooperation). Η σύμβαση
αφορά την ανάπτυξη και παραγωγή ολοκληρωμέ-
νου συστήματος ένδυσης του στρατιωτικού προ-
σωπικού συνολικού προϋπολογισμού 425 εκατ.
ευρώ για την περίοδο 2022-28. Η εταιρεία Siami-
dis SA παράγει όλα τα ενδύματα του συστήματος
πέραν των εσωρούχων και η εκτιμώμενη αξία
εξαγωγών στο πλαίσιο της σύμβασης ξεπερνά τα
340 εκατ. ευρώ.

Alpha Αστικά Ακίνητα: 
Κάμψη κερδών και εσόδων 
Υποχώρησαν το 2021 ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών και τα κέρδη μετά από φόρους της Al-
pha Αστικά Ακίνητα. Ειδικότερα, όπως ανακοί-
νωσε σήμερα η εισηγμένη, τo 2021, ο ενοποι-
ημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 13,3 εκατ.
ευρώ έναντι 15,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο
έτος. Τα κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημέ-
νη βάση ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερ-
δών ύψους 3,4 εκατ. ευρώ το 2020. 

Real Consulting: 
Αύξηση επιδόσεων το 2021

Μεγάλη αύξηση οικονομικών επιδόσεων ση-
μείωσε το 2021 η Real Consulting, η οποία ανα-
κοίνωσε παράλληλα και την ολοκλήρωση της εξα-
γοράς του 60% της γερμανικής εταιρείας Cloudi-
deas. Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιδόσεις,
ανέβασε τον κύκλο εργασιών της από τα 19,7 στα
21,85 εκατ. ευρώ, βελτίωσε το EBITDA από τα 2,44
στα 3,26 εκατ. ευρώ και αύξησε τα καθαρά κέρδη
από το 1,17 στο 1,84 εκατ. ευρώ. Στις 31/12/2021 ο
καθαρός δανεισμός υποχώρησε στο 1,17 εκατ. και
τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 14,83 εκατ.
ευρώ. Η εταιρεία προσανατολίζεται στο να διανεί-
μει στους μετόχους της ως μέρισμα το 35% των
κερδών της.
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Μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ ΟΠΑ - KPMG

H Kafea Terra προχωρά με δυναμικό
επενδυτικό πλάνο

Η Kafea Terra Food and Drinks AEBE αποτελεί αμι-
γώς ελληνική βιομηχανική εταιρεία, στον τομέα επε-
ξεργασίας και εμπορίας καφέ. Το 1988 συστήνει τον
espresso illy στην ελληνική αγορά και τέσσερα χρό-
νια αργότερα αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο με την
επινόηση και διάδοση της συνταγής του freddo. Το
2002 δημιουργεί ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο επε-
ξεργασίας και τυποποίησης καφέ στη ΒΙΠΕ Παιανίας,
όπου το 2006 αναπτύσσει τον καφέ Dimello που απο-
τελεί σήμερα την παραγωγική αιχμή της. Ο κύκλος
εργασιών της κινείται ανοδικά και η επιχείρηση ανα-
πτύσσει περαιτέρω τις πωλήσεις της κατά 40% στο κα-
νάλι λιανικής πώλησης.

Τ
ις υπογραφές τους σε συμφωνία συνεργασίας, με
άμεσα ωφελούμενους τους νέους επιστήμονες,
τους φοιτητές αλλά και την ίδια την επιχείρηση,

έβαλαν οι διοικήσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΟΠΑ) και της KPMG στην Ελλάδα, σε συνάντη-
ση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Απριλίου
στα γραφεία της KPMG. Η συμφωνία εντάσσεται στο
πλαίσιο της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης και της
επιστημονικής έρευνας με την πραγματική αγορά και τις
επιχειρήσεις. Η συνεργασία ΟΠΑ και KPMG περιλαμβά-
νει άμεσες και μεσοπρόθεσμες υλοποιήσιμες πρωτο-
βουλίες και δράσεις σε έξι βασικούς πυλώνες εκπαί-
δευσης, έρευνας και διασύνδεσης με την αγορά εργα-
σίας και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την ανα-
βάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της απα-
σχόλησης των φοιτητών και αποφοίτων σε σύγχρονα αν-
τικείμενα.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η
πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπον-
δίας της Νορβηγίας Λίζα Κλάβενες είναι
ένας γενναίος άνθρωπος, που δεν κρύ-
φτηκε πίσω από τα πετροδόλαρα του Κατάρ

για να περάσει ένα ήσυχο απόγευμα στην Ντόχα, στο
κογκρέσο της FIFA, ενόψει του Μουντιάλ του Νοεμ-
βρίου. Ανέβηκε στο βήμα και κατήγγειλε την παρα-
βίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρ-
νηση του Κατάρ, μετά τις 24.000 καταγγελίες εργα-
τών μεταναστών που δούλεψαν για το Μουντιάλ και
δεν πληρώθηκαν, αλλά κυρίως για τον απροσδιόρι-
στο αριθμό των νεκρών από τις άθλιες συνθήκες ερ-
γασίας και διαμονής. Πριν από μερικούς μήνες ήταν
6.500! Σήμερα πόσοι είναι, ενώ οι εργασίες συνεχί-
ζονται;

Η Κλάβενες άφησε κατά μέρος τις τυπικότητες και
την πολιτική ορθότητα -μάστιγα της σημερινής επο-
χής- και τόνισε ότι ήθελε να αποσύρει την εθνική
ομάδα από τα προκριματικά του Μουντιάλ και για αυ-
τό, αλλά και για τις αδιαφανείς διαδικασίες ανάθε-
σης της διοργάνωσης από τη FIFA σε αυτή την πλού-

σια χώρα. «Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα, η
δημοκρατία, τα βασικά συμφέροντα του ποδοσφαί-
ρου, δεν ήταν στην αρχική ενδεκάδα», τόνισε η Κλά-
βενες και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει χώρος για εργο-
δότες που δεν διασφαλίζουν την ελευθερία και την
ασφάλεια των εργαζομένων στο Παγκόσμιο Κύπελ-
λο. Δεν υπάρχει χώρος για ηγέτες που δεν μπορούν
να φιλοξενήσουν το γυναικείο ποδόσφαιρο». Επισή-
μανε ακόμα ότι οι ΛΟΑΤΚΙ δεν έχουν… δικαιώματα
στο Κατάρ. 

Ο Χασάν Αλ-Θαουαντί, υπεύθυνος της οργανωτι-
κής επιτροπής, αρνήθηκε τις κατηγορίες, όπως ήταν
αναμενόμενο, και δήλωσε απογοητευμένος από την
Κλάβενες. «Πάντα καλωσορίζουμε την εποικοδομη-
τική κριτική, έχουμε πάντα τις πόρτες μας ανοιχτές
για όποιον θέλει να εκπαιδεύσει», είπε με μάλλον ει-
ρωνικό τόνο προς την πρόεδρο της νορβηγικής ομο-
σπονδίας. Κουβέντα για τις καταγγελίες ότι η κυβέρ-
νηση παρακρατούσε τα διαβατήρια των μεταναστών,
αλλά και τα χρήματά τους, για να τους απαγορεύσει
την έξοδο από τη χώρα. Ομηρία κανονική. Και μετά,

άρχισαν να σφυρίζουν τα πετροδόλαρα στην αίθουσα
του κογκρέσου. Συνολικά, η FIFA θα μοιράσει 400
εκατ. ευρώ στις 32 ομάδες που θα πάρουν μέρος στα
τελικά του Μουντιάλ. Ο νικητής θα εισπράξει 38 εκατ.
ευρώ και ο φιναλίστ 27,5 εκατ. ευρώ. Η νικήτρια του
μικρού τελικού θα βάλει στα ταμεία της 24,5 εκατ.
ευρώ ενώ η χαμένη 23 εκατ. ευρώ. Αρκετά χρήματα,
βέβαια, υπάρχουν για όλους. Για τις ομάδες-χώρες
από την 5η έως την 8η θέση το έπαθλο θα είναι 15,5
εκατ. ευρώ, ενώ για αυτές που θα είναι από την 9η
έως τη 16η θα φτάσει τα 11,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι
ομάδες που θα βρεθούν στις θέσεις 17-32 θα πάρουν
8,1 εκατ. ευρώ. Για τη συμμετοχή τους στην τελική
φάση έχουν ήδη εξασφαλίσει 1,36 εκατ. ευρώ.

«Ισοπέδωσε» τους Καταριανούς για 
τους νεκρούς εργάτες του Μουντιάλ 
η πρόεδρος της νορβηγικής ομοσπονδίας

Κλάβενες, μια γενναία γυναίκα…



Σ
οκαριστική είδηση. Σε εμπό-
ριο ανθρώπινων οργάνων εμ-
πλέκονται ο άλλοτε παίκτης

της Μπαρτσελόνα και του Ολυμπια-
κού Ερίκ Αμπιντάλ μαζί με τον
πρώην πρόεδρο της ομάδας της Κα-
ταλονίας Σάντρο Ροσέλ και τον
ατζέντη Χουάν Καστίγιο, σύμφωνα
με δημοσίευμα της «El Confiden-
cial»! Όλα έγιναν το 2012, όταν ο Αμ-
πιντάλ διαγνώστηκε με καρκίνο στο
συκώτι. Βρέθηκε δότης, ο οποίος -
κατά την εφημερίδα- δήλωσε «μα-
κρινός ξάδερφος» του παίκτη. Η
ιστολογική εξέταση, ωστόσο, δεν
έδειξε καμία συγγένεια. Ποιος, λοι-
πόν, έδωσε το μόσχευμα στον Αμ-
πιντάλ;

Η εφημερίδα το 2018 είχε δημοσι-
εύσει συνομιλίες του Ροσέλ με τον
Καστίγιο όπου μιλούσαν συνθηματι-
κά για αγορά ήπατος! Η υπόθεση

έφτασε στη δικαιοσύνη που ερευνά
τις λεπτομέρειες της όλης διαδικα-
σίας και αν τελικά κριθούν ένοχοι,
κινδυνεύουν με πολύχρονη κάθειρ-

ξη. Ο Αμπιντάλ, αφού τελείωσε την
καριέρα του στον Ολυμπιακό τον
Δεκέμβριο του 2014, εντάχθηκε
στον οργανισμό της Μπαρτσελόνα. 

Εμπόριο ανθρώπινων οργάνων! Εξαιτίας του Ραμαζανιού…
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φως των Σπορ», η

μέτρια εμφάνιση των Ελ Αραμπί, Εμβιλά και Παπέ
Σισέ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ οφείλεται στο Ραμα-
ζάνι, κατά τη διάρκεια του οποίου έως τη δύση
του ηλίου οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε ούτε πί-
νουν. Το Ραμαζάνι θα διαρκέσει έως την Πρωτο-
μαγιά. Στο ματς με την ΑΕΚ, κάτι έφαγαν στο ημί-
χρονο του αγώνα.

Καμπελά, πιο κοντά 
στον Ολυμπιακό

Ο Γάλλος Ρεμί Καμπελά, που έμεινε ελεύθερος
από την Κράσνονταρ, μετά την εισβολή των Ρώ-
σων στην Ουκρανία, είναι πιο κοντά στον Ολυμ-
πιακό παρά στη Στρασμπούρ, για δύο λόγους. Ο
πρώτος είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν στην

Ευρώπη. Και ο δεύτερος, το συνεχές πρέ-
σινγκ από τον φίλο του Γιαν Εμβιλά και από
τον Ματιέ Βαλμπουενά. Το δήλωσε ο ίδιος
στο Canal+.

Πάνε Μασσαλία 
3.000 ΠΑΟΚτσήδες
Τέλος καλό, όλα καλά για τους 3.000 οπαδούς

του ΠΑΟΚ. Θα ταξιδέψουν κανονικά στη Μασσα-
λία για τον αυριανό αγώνα του «δικεφάλου» με τη
Μαρσέιγ στο Conference League, καθότι ανα-
κλήθηκε η σημερινή απεργία για τους ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας. Ο Παναγιώτης Σίμος, μέ-
λος του ΔΣ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας,
σε δηλώσεις του τόνισε ότι βγήκε δικαστική από-
φαση που κρίνει παράνομη την απεργία τους.

Μαχαιρώματα στην Ημαθία
Καταγγελίες για μαχαιρώματα (δύο μεταφέρ-

θηκαν στο νοσοκομείο) στην κερκίδα έκανε η ΕΠΣ
Κέρκυρας στον αγώνα παραμονής στη Γ’ Εθνική
ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων Ημα-
θίας και τη Λευκίμμη 2-1. Ακόμα, καταγγέλλει τον
διαιτητή Σιδηρόπουλο (Πέλλας) ότι έδωσε πέντε
αποβολές στη Λευκίμμη (παίκτες, παράγοντες και
προπονητή) και τρία πέναλτι στον γηπεδούχο. 

Ο Γουίλ Σμιθ 
του τένις

Το σκηνικό κατά τη διάρκεια της απονομής των κινηματογραφικών Όσκαρ, όπου ο Γουίλ Σμιθ
χαστούκισε τον Κρις Ροκ, μεταφέρθηκε και στο τένις. Σε τουρνουά juniors που έγινε στην
Γκάνα, ο νικητής αντί να δώσει το χέρι στον αντίπαλό του τον χαστούκισε! Οι θεατές μπήκαν
στο κορτ και τον πήραν στο κυνήγι και αυτός προσπαθούσε να προφυλαχτεί με τη ρακέτα του!
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Ένσταση για την γκάφα της Μπάγερν
Για 13 ολόκληρα δευτερόλεπτα η Μπάγερν έπαιζε με 12…
παίκτες στο ματς με τη Φράιμπουργκ, την οποία νίκησε τελικά
με 4-1. Από παρανόηση, δεν βγήκε ο Κομάν για να μπει ο Σάμ-
πιτσερ. Οι παίκτες το κατάλαβαν, αλλά το κακό είχε γίνει όταν
ο Κομάν αποχώρησε. Η Φράιμπουργκ ενώ στην αρχή ανακοί-
νωσε ότι δεν θα έκανε ένσταση, το μετάνιωσε και η Μπάγερν
κινδυνεύει με μηδενισμό.
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• Η ηθοποιός Ζέτα Δούκα και η ερμη-
νεύτρια Άρτεμις Ματαφιά ζωντανά στη
σκηνή του Faust από τις 6 Απριλίου.

• Το μοντέλο Βικτώρια Καρύδα
θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
στο «Miss Europe Continen-
tal».

• Ξανά ερωτευμένος ο ράπερ Mike μετά
τον χωρισμό με την Έλενα Τσαγκρινού.
Νέα του σύντροφος, η ατζέντισσα ταλέν-
των στην Αμερική Λυδία Φωτοπούλου.

• Τίτλοι τέλους στο ειδύλλιο του
Δημήτρη Κεχαγιά με την τρα-
γουδίστρια Κατερίνα Λιόλιου.

• Οικογενει-
ακή εξόρμη-
ση με τα παι-
διά τους στο
Μιλάνο για
τον Βασίλη
Σπανούλη και
την Ολυμπία
Χοψονίδου. 

• Μαθή-
ματα κο-
λ ύ μ β η -
σης σε πι-
σίνα ξεκί-
νησαν οι δίδυμες κόρες του Σά-
κη Τανιμανίδη και της Χριστί-
νας Μπόμπα.

• Στο νοσοκομείο η γιαγιά της Ελεονώ-
ρας Μελέτη ύστερα από ατύχημα.

• «Νομίζω ότι η κόρη μου έχει
καλύτερη φωνή από εμένα»,
εξομολογήθηκε η Μπέσσυ Αρ-
γυράκη.

• Η Κατερίνα Στικούδη ετοιμάζεται για
το σανίδι! Θα παίξει στο μιούζικαλ «Άν-
δρες έτοιμοι για όλα».

• Μπουτίκ στη Μύκονο θα ανοί-
ξουν ο Βλάσης Χολέβας και η
Μαρίνα Πατούλη με συνέταιρο
τον Λάκη Γαβαλά.

• Σε αναμονή οι παρουσιαστές Γρηγό-
ρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα
για την ανανέωση του συμβολαίου τους
με τον ΣΚΑΪ.

Ο
παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης Jeff Koons
έρχεται τον Ιούνιο στην Ελλάδα για να εκθέ-
σει τα διάσημα έργα του στην Αρχόντισσα του
Σαρωνικού. O καινοτόμος δημιουργός θα πα-

ρουσιάσει ένα εντυπωσιακό project στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ
στα παλιά Σφαγεία της Ύδρας τον Ιούνιο, προσελκύον-
τας διεθνείς προσωπικότητες και εφοπλιστές από τις
τέσσερις άκρες του πλανήτη. Ωστόσο, των «φρονίμων
τα παιδιά», οι Έλληνες λάτρεις της Τέχνης δηλαδή,
έχουν ήδη κλείσει τις σουίτες τους στα πιο ακριβά ξε-
νοδοχεία, συνδυάζοντας πολιτισμό με καλοκαιρινές
διακοπές στο νησί της ελίτ.

Η πολυαναμενόμενη έκθεση του Αμερικανού πρω-
τοπόρου και πρώην χρηματιστή της Wall Street φέρει
τη σφραγίδα του γνωστού δισεκατομμυριούχου και
συλλέκτη Δάκη Ιωάννου, με τον οποίο εκτός από στενός
φίλος είναι και συνεργάτης. 

Ο διασημότερος των διασήμων
Ο οικουμενικός Jeff Koons παρουσιάζει έργα του

στις καλύτερες γκαλερί του κόσμου και θεωρείται ένας
από τους ισχυρότερους billionaires του πλανήτη στο
χρηματιστήριο των Τεχνών. Έχει σπάσει δύο φορές σε
δημοπρασία το ρεκόρ πώλησης πανάκριβων έργων για
καλλιτέχνη εν ζωή: Το 2013, το πορτοκαλί «Balloon
Dog» του αγοράστηκε κοντά στα 58,4 εκατομμύρια δο-
λάρια και το 2019 το «Rabbit» του για 91.100.000 δολά-
ρια. Τα γλυπτά του απεικονίζουν καθημερινά αντικείμε-

να, συμπεριλαμβανομένων καρτούν όπως ο Ποπάι και
ο Τουίτι, αλλά και ζώα με μπαλόνια όπως κουνελάκια,
σκυλάκια και αστακούς, όλα κατασκευασμένα από
ανοξείδωτο χάλυβα με επιφάνειες φινιρίσματος κα-
θρέφτη. Δημιουργεί φουσκωτά μικρά, μεγάλα, ψηλά
και κοντά λουλούδια, αγαπά την πορσελάνη, λατρεύει
να μεταμορφώνει πολυτελή γιοτ και πανάκριβα αυτοκί-
νητα σε πολύχρωμα καλλιτεχνήματα. 

Το γλυπτό super car
Πρόσφατα, μετέτρεψε μια BMW M850ix Drive Grand

Coupé, αξίας 170.000 ευρώ, σε κινούμενο γλυπτό με
βαφή πολλαπλών στρώσεων, δαπανώντας περισσότε-
ρες από 200 ώρες για να αποτυπώσει με ακρίβεια και
δεξιοτεχνία την τέλεια σύνδεση των έντονων χρωμά-
των στο super car.

Ο ακριβοπληρωμένος Αμερικανός εικαστικός θεω-
ρείται μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες
του πλανήτη, ενώ τα έργα του δεν χαίρουν πλήρους
εκτίμησης από τους μετρ της σύγχρονης κουλτούρας.
Όσο εκείνος επιμένει πως τα «έργα είναι αυτά που φαί-
νονται» χωρίς κρυμμένα νοήματα και βαθυστόχαστα
θέματα, κάποιοι τον απορρίπτουν εντόνως χαρακτηρί-
ζοντάς τα κιτς. Ακόμα όμως και αυτή η αρνητική διαφή-
μιση δημιουργεί μια γοητεία γύρω από τον μυστηριώδη
Jeff Koons, τον οποίο προσέγγισε η pop star Lady Gaga
(2013) για να σχεδιάσει το εξώφυλλο του album της
«Artpop», εκτοξεύοντας τη φήμη του στα αστέρια!

•
ρ

Στην Ύδρα τον Ιούνιο
ο Jeff Koons



Γενέθλια επιτυχίας

Ο Γιώργος Θεοφάνους έκλεισε 35 χρόνια προ-
σφοράς στο πεντάγραμμο. Ο «Μίδας» των σουξέ
δημοσίευσε το εξώφυλλο του πρώτου προσωπι-
κού του δίσκου που κυκλοφόρησε το 1987, ανα-
φέροντας με συγκίνηση: «Σαν σήμερα κυκλοφό-
ρησα το πρώτο μου τραγούδι στην Κύπρο, σε στί-
χους του Λεωνίδα Μαλένη. Για του λόγου το αλη-
θές, το νούμερο κυκλοφορίας κάτω από τη δι-
σκογραφική εταιρεία που δεν ήταν άλλη από
εμάς τους ίδιους και τραγουδιστή εμένα! Σας ευ-
χαριστώ που αγαπάτε τα τραγούδια μου!».

Ποδηλατάδα 
στα Μετέωρα

Ανοιξιάτικη εξόρμηση στα Μετέωρα για το
ερωτευμένο ζευγάρι Ιωάννα Μαλέσκου και
Κωνσταντίνο Δανιά. Η οικοδέσποινα του ΣΚΑΪ
και ο σύντροφός της απόλαυσαν βόλτες με τα
ποδήλατα στη σκιά των ιερών βράχων, με την
παρουσιάστρια να αποκαλύπτει: «Μια εκδρομή
που καιρό τώρα ήθελα να κάνω. Είχε διαδρομές
σε άσφαλτο, χώμα, πέτρες, με ήλιο, με βροχή. Τα
είχε όλα. Κι εγώ τα είχα όλα. Με το ηλεκτρικό
μου ποδήλατο, καλή παρέα και αστείρευτη διά-
θεση για περιπέτεια και φύση!».

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματο-
γράφου και η Φίνος Φιλμ τίμησαν
τον 95χρονο γλυκύτατο παππού
της υποκριτικής Γιάννη Βογιατζή.
Ο γηραιός αλλά ενεργός πρωτα-
γωνιστής παρέλαβε το βραβείο
για την 69χρονη προσφορά του
στο σινεμά,ποζάροντας με τον
πρόεδρο του ΣΕΗ. «Σε μια υπέρο-
χη τελετή βράβευσαν τον υπέρο-
χο αγαπημένο μας συνάδελφο και
φίλο, τον αειθαλή, αεικίνητο Γιάν-
νη Βογιατζή!», ανακοίνωσε ο
Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο «Μικές» 
της καρδιάς μας!

Δ
ιεθνής συγκίνηση για τον θάνατο του θρυλικού φωτογρά-
φου Πατρίκ Ντεμαρσελιέ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 78 ετών. Ο παγκοσμίου φήμης Γάλλος δημιουργός, ο

πρώτος μη Βρετανός που φωτογράφισε τη βρετανική βασιλική οι-
κογένεια, έγινε γνωστός από τα εξώφυλλά του στα μεγαλύτερα πε-
ριοδικά μόδας «Vogue», «Εlle» και «Rolling Stone», υπηρετώντας
για χρόνια την υψηλή ραπτική. Στον φακό του πόζαραν η πριγκίπισ-
σα Νταϊάνα (αργότερα έγινε προσωπικός της φωτογράφος), κορυ-
φαίοι χολιγουντιανοί σταρ αλλά και διάσημα top models. Μάλιστα,
η φωτογραφία της Λίντα Εβαντζελίστα για το τεύχος Σεπτεμβρίου
1992 του «Harper’s Bazaar» παραμένει ένα από τα πιο αξιομνημό-
νευτα εξώφυλλα στην ιστορία των περιοδικών. Το όνομα του Πατρίκ
Ντεμαρσελιέ αναφέρθηκε το 2006 στην ταινία «Ο Διάβολος φορού-
σε Prada», όταν η κινηματογραφική Μιράντα Πρίστλι, την οποία
υποδύθηκε η Μέριλ Στριπ, τον ανέφερε ως τον πιο περιζήτητο φω-
τογράφο του κόσμου.

Bananablondie
Κατάξανθη με μικροσκοπικό σέξι μπικίνι φωτογραφήθηκε στην
Τζαμάικα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ανεβάζοντας τους παλμούς
του αντρικού πληθυσμού. Ωστόσο, οι πρώτες εντυπώσεις των fol-
lowers της για την αλλαγή χρώματος μαλλιών στο Instagram δεν
ήταν «ζεστές», ωστόσο η καλλονή φέρεται να χρησιμοποίησε
προσωρινή βαφή στην απόχρωση του bananablondie, που θεω-
ρείται super trend στον χώρο της μόδας για εντυπωσιακές once
εμφανίσεις.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου σύστησε στο In-
stagram την Gigi! Η αδέσποτη σκυλίτσα απο-
τελεί το πιο παιχνιδιάρικο μέλος στην οικογέ-
νεια της παρουσιάστριας, η οποία την έσωσε
από βέβαιο θάνατο: «Τη βρήκαμε παρατημένη
σε ένα χαντάκι. Μας διάλεξε πιστεύω. Πέντε
χρόνια τώρα που είναι μαζί μας, η αγάπη και η
γλύκα της γεμίζουν το σπίτι μας. Όσα και να πω
είναι λίγα».
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Ο θρυλικός
φωτογράφος Πατρίκ 

Η αδέσποτη Gigi



ΗΗ
παχυσαρκία αποτελεί την πιο διαδε-
δομένη χρόνια και σύνθετη νόσο
παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα πιο
πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, οι

μισοί σχεδόν Έλληνες (40%) είναι υπέρβαροι ή
παχύσαρκοι. Οι λόγοι είναι πολλοί, όμως, σύμ-
φωνα με τον κλινικό διαιτολόγο-διατροφολόγο
Νίκο Καφετζόπουλο, υπάρχουν και τα εσωτερι-
κά χημικά σήματα που μας σπρώχνουν σε υπερ-
κατανάλωση φαγητού. Αυτά τα χημικά σήματα
δεν είναι άλλα από τις ορμόνες.

Οι ορμόνες είναι ουσίες που χρησιμεύουν ως
χημικοί αγγελιοφόροι στο σώμα μας. Διευκολύ-
νουν κάθε σωματική και μεταβολική διαδικασία.
Λόγω της σχέσης τους με την όρεξη, παίζουν ση-
μαντικό ρόλο και στο σωματικό βάρος. 

Η ινσουλίνη, η κύρια ορμόνη αποθήκευσης
ενέργειας στο σώμα μας, παράγεται από το
πάγκρεας και δουλειά της είναι να ανοίξει τις
«πόρτες» των κυττάρων, έτσι ώστε να εισέρχε-
ται η γλυκόζη των τροφίμων. Αυτή στη συνέ-
χεια χρησιμοποιείται είτε για άμεση ενέργεια
είτε για αποθήκευση, ανάλογα με τις τρέχου-
σες ανάγκες του οργανισμού. Η αντίσταση
στην ινσουλίνη είναι μια αρκετά κοινή πάθηση
που έχει ως αποτέλεσμα τα κύτταρα-αποδέ-
κτες να σταματήσουν να ανταποκρίνονται στην
ινσουλίνη. Αφού η γλυκόζη δεν μπορεί να ει-
σέλθει στους μυς, στο ήπαρ και στο λίπος, πα-
ραμένει στην κυκλοφορία και οι τιμές της αρ-
χίζουν να ανεβαίνουν. 

Η λεπτίνη είναι μια ορμόνη που ρυθμίζει την
πληρότητα που νιώθουμε όταν καταναλώνουμε
φαγητό. Εκκρίνεται κυρίως από τα λιποκύτταρα
και στέλνει σήμα στον υποθάλαμο (το τμήμα του
εγκεφάλου που ρυθμίζει την όρεξη) ότι είμαστε
χορτάτοι. 

Η γκρελίνη είναι ουσιαστικά το αντίθετο της
λεπτίνης. Είναι η ορμόνη της πείνας και στέλνει

μήνυμα στον υποθάλαμο που λέει ότι το στομάχι
είναι άδειο και χρειάζεται τροφή.  Τα οιστρογόνα
είναι η βασική ορμόνη του φύλου που είναι
υπεύθυνη για τη ρύθμιση του γυναικείου αναπα-
ραγωγικού συστήματος. Τα υψηλά επίπεδα οι-
στρογόνων σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο
ορισμένων μορφών καρκίνου και άλλων χρό-
νιων ασθενειών.

Το νευροπεπτίδιο Y (NPY) είναι μια ορμόνη
που παράγεται από κύτταρα του εγκεφάλου και
του νευρικού συστήματος, διεγείρει την όρεξη
και μειώνει την ενεργειακή δαπάνη ως απόκριση
σε νηστεία ή στρες.

Το πεπτίδιο GLP-1 είναι μια πρωτεΐνη που πα-
ράγεται στο έντερο όταν εισέρχονται σε αυτό τα
θρεπτικά συστατικά. Παίζει σημαντικό ρόλο στη
διατήρηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και
επιπλέον προκαλεί κορεσμό.

Η χολοκυστοκινίνη (CCK) είναι μια ορμόνη
που παράγεται από τα κύτταρα του εντέρου
ύστερα από ένα γεύμα και προκαλεί αίσθημα
πληρότητας και κορεσμού. 

Το πεπτίδιο YY (PYY) είναι μια άλλη ορμόνη
που εκκρίνεται από το έντερο και δίνει σήμα για
να σταματήσει η κατανάλωση τροφής.
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Υπάρχουν και τα εσωτερικά χημικά
σήματα που μας σπρώχνουν 
σε υπερκατανάλωση φαγητού

Κορτιζόλη 
ή αλλιώς το… στρες
Η κορτιζόλη, γνωστή και ως ορμόνη του
στρες, παράγεται από τα επινεφρίδια. Σε πε-
ριόδους στρες, η κορτιζόλη προκαλεί αύξη-
ση του καρδιακού ρυθμού και των επιπέδων
ενέργειας. Η απελευθέρωση κορτιζόλης -
μαζί με την ορμόνη αδρεναλίνη-προετοιμά-
ζει το σώμα για τη γνωστή κατάσταση fight or
flight (μάχη ή φυγή), που προετοιμάζει το
σώμα για να αντεπεξέλθει σε μια έντονα
στρεσογόνα κατάσταση. Αν και είναι σημαν-
τικό για την επιβίωσή μας να απελευθερώνε-
ται κορτιζόλη σε επικίνδυνες καταστάσεις,
εντούτοις τα χρόνια υψηλά επίπεδα μπορεί
να οδηγήσουν σε πολλά προβλήματα υγείας,
όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, χαμηλά
επίπεδα ενέργειας, υψηλή αρτηριακή πίεση,
διαταραχές ύπνου και αύξηση βάρους. 

Ποιες ορμόνες 
επηρεάζουν

το βάρος

Νίκος Καφετζόπουλος,
κλινικός διαιτολόγος-
διατροφολόγος
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα θα έχετε έντονη διάθεση να αποτραβη-
χτείτε για λίγο, να βρεθείτε με πολύ έμπιστα
πρόσωπα και να κάνετε κάποιες επαφές που
θεωρείτε ότι έχουν κοινή πορεία με εσάς. Η
επιθυμία σας για δίκαιη συμπεριφορά απέναν-
τι σε ένα θέμα που σας απασχολεί θα σας κάνει
να επανεξετάσετε κάποιες καταστάσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Δυσκολεύεστε αρκετά αυτές τις μέρες, βάζετε
πολλά θέματα στην καθημερινότητά σας, αλλά
στο τέλος νιώθετε ότι δεν έχει προχωρήσει τί-
ποτα και ότι επαναλαμβάνεστε χωρίς λόγο. Κά-
ποιες οικονομικές βλέψεις αύριο θα έχουν κα-
λύτερη προοπτική.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο προκαλεί μια ανη-
συχία που έχει να κάνει με σχέσεις και λόγια που
έχουν ειπωθεί το τελευταίο διάστημα από άτομα
που σας απασχολούν. Βέβαια, θα υπάρξουν και
σημαντικές εξελίξεις στα σχέδιά σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι σάς
χαλά τη διάθεση, αλλά χωρίς να συμβαίνει κά-
τι σοβαρό και άξιο λόγου. Από την άλλη, ενδέ-
χεται να συζητήσετε αυτές τις μέρες για κάποια
επαγγελματικά σας θέματα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Έχετε μεγάλη ανάγκη να επικοινωνήσετε με
τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να νιώσετε καλά
μέσα από τις σχέσεις σας, ακόμη και αν αυτή η
περίοδος σας έχει αφαιρέσει αυτό το δικαίω-
μα, λόγω των δύσκολων πλανητικών επιρ-
ροών. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν,
όχι απαραίτητα με αρνητικό τρόπο, όμως θα
πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε να ερ-
γάζεστε τόσο πολύ χωρίς να ξεκουράζεστε. Εί-
ναι πολύ δύσκολο να συνδυάσετε την εργασία
σας με πολλές άλλες υποχρεώσεις αυτή την
περίοδο χωρίς να διαμαρτυρηθούν το σώμα
και η ψυχή σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα υπάρξουν καλές προοπτικές αυτές τις
μέρες, με σημαντικά πρόσωπα της ζωής
σας. Είναι μια περίοδος που θα σας βοη-
θήσουν οι καταστάσεις να συμφωνήσετε
με δικαιοσύνη για κάτι που σας απασχο-
λεί έντονα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οικονομικές υποθέσεις θα σας απασχολήσουν
σήμερα, κάτι που θα σας δημιουργήσει την αίσθη-
ση ότι οι λύσεις είναι πολύ κοντά. Όσον αφορά
την προσωπική σας ζωή, ενδεχομένως κάτι ξεκι-
νά, που θα σας δώσει ισορροπία και χαρά. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες, η μέρα είναι αρκετά
συμβατή με εσάς, εφόσον έχετε να ασχολη-
θείτε με μετακινήσεις, επικοινωνία, καλές
γνωριμίες και σκέψεις που θα υλοποι-
ηθούν το επόμενο διάστημα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, τα πράγματα
έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν μεγάλο ενδια-
φέρον. Ίσως μάλιστα να πρέπει να ασχοληθείτε
με κάποιο ακίνητό σας ή να σχεδιάσετε ένα τα-
ξιδάκι, που θα γεμίσει τις μπαταρίες σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Μια καλύτερη χρονική στιγμή ξεκινά για

εσάς, ύστερα από τόσο πολλές ανατροπές

των τελευταίων ημερών, που φυσικά ακό-

μη δεν έχουν εκτονωθεί. Φροντίστε την

υγεία σας, αλλά και την υγεία κάποιου δι-

κού σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, η είσοδος της Αφροδίτης
στο δικό σας ζώδιο αρχίζει να σας δημιουρ-
γεί μια αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας,
όταν μάλιστα έχετε και τον Δία να καλύπτει
τις ανάγκες σας. Βέβαια, να έχετε κατά νου
ότι η επιθυμία σας για ομορφιά και ισορροπία
σας κάνει να είστε απρόσεκτοι απέναντι στις
«πονηρές» σκέψεις των άλλων.
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H Αφροδίτη έχει προχωρήσει στο ζώδιο των Ιχθύων και
θα παραμείνει σε αυτήν τη θέση έως τις 2 Μαΐου. Η
συγκεκριμένη θέση είναι αρκετά καλή, εφόσον

δημιουργεί πιο ήρεμες επαφές, γλυκές σχέσεις και
συναισθηματικές… προσκολλήσεις. Σήμερα επίσης η Σελήνη
που βρίσκεται στο επικοινωνιακό ζώδιο των Διδύμων, δείχνει
μια έντονη πληροφορία, και πολλές φορές δεν θα υπάρχει
φρένο και σωστή επιλογή στην επικοινωνία μας. 
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Η
κυβέρνηση πανηγύρισε χθες την
απελευθέρωση της Ελλάδας από τη
μέγγενη του ΔΝΤ και το κλείσιμο
αυτού του γκρίζου κεφαλαίου για τη

χώρα που άνοιξε τον Μάρτιο του 2010, όπως
επισήμανε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Και ορθά, αφού συνιστά δικαίω-
ση για τις κοπιώδεις προσπάθειες που κατέβα-
λε από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα και
ταυτοχρόνως στέλνει το σωστό μήνυμα προς
τους πιστωτές και την αγορά.

Σε άλλη εποχή και ο κόσμος θα τη χαιρόταν
με την ψυχή του αυτή την είδηση, αφού η σκέ-
ψη του ΔΝΤ φέρνει σε κάθε Ελληνίδα και κάθε
Έλληνα μαύρες σκέψεις για πέτρινα χρόνια.
Δυστυχώς στις μέρες μας μόνο όσοι με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο ασχολούνται με τα οι-
κονομικά μπορούν να την αξιολογήσουν όπως
της πρέπει. Όλοι οι υπόλοιποι, η κοινωνία ολό-
κληρη, έχουν τα δικά τους βάσανα, που καθη-
μερινά γίνονται και πιο επώδυνα, με την ακρί-
βεια να απειλεί όχι μόνον την ευμάρεια αλλά
για πολλούς και την ίδια την επιβίωση.

Όπου και αν σταθείς, όπου και αν βρεθείς,
είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης. Η ακρίβεια
στη λαϊκή, στο ψωμί, στο σουπερμάρκετ, στους
λογαριασμούς της ΔΕΗ, στη βενζίνη. Το κοινω-
νικό τοπίο θυμίζει αμυδρά τα πρώτα χρόνια
των μνημονίων, όταν οι άνθρωποι παραμιλού-
σαν στον δρόμο προσπαθώντας να καταλάβουν
τι τους έχει πέσει στο κεφάλι.

Μόνο που τώρα όλοι είναι πολύ πιο ταλαιπω-
ρημένοι και κουρασμένοι. Άντεξαν όσοι άντε-
ξαν και έμειναν όρθιοι κατά τη δεκαετή παρα-
μονή της χώρας σε εποπτεία, επέζησαν όσοι
επέζησαν από το θανατικό και τις απώλειες της

πανδημίας και τώρα πρέπει να σφίξουν ξανά τα
δόντια για να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες
αυτής της παγκόσμιας κρίσης, η οποία κανείς
δεν ξέρει πότε θα τελειώσει και για πόσο θα
συνεχίσει να βάζει φωτιά στην ενέργεια, στις
πρώτες ύλες και στα βασικά είδη διατροφής.

Προφανώς το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό.
Το αντιλαμβάνονται όλοι. Μέχρις ενός σημείου
όμως. Από εκεί και πέρα αυτό που τους απα-
σχολεί είναι πώς θα βγάλουν τον μήνα, αν θα
μείνουν χρήματα για να πληρωθούν τα φροντι-
στήρια των παιδιών, αν θα μπορούν να τους
εξασφαλίζουν τα βασικά. Και όποιος υποτιμή-
σει την ακρίβεια ως παράγοντα κοινωνικής
αναταραχής και δυνάμει διάρρηξης της κοινω-
νικής συνοχής θα κάνει μοιραίο λάθος.

Ο πρωθυπουργός έχει πλήρη συναίσθηση
του κινδύνου, για αυτό και έσπευσε να προ-
αναγγείλει την κατάθεση συμπληρωματικού
προϋπολογισμού, ύψους 2 δισ. ευρώ, για να
στηριχθούν οι πιο ευάλωτοι, ενώ σε συνεννόη-
ση μαζί του ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας Κ.
Σκρέκας ανακοίνωσε χθες τον διπλασιασμό
της επιδότησης των νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τον
μήνα Απρίλιο.

Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα, όπως και οι υπόλοι-
πες κυβερνήσεις του ευρωπαϊκού Νότου. Τα
δημοσιονομικά δεδομένα είναι όμως σφιχτά,
ενώ ο υψηλός πληθωρισμός και η απειλή του
στασιμοπληθωρισμού δεν αφήνουν χαραμά-
δες αισιοδοξίας για σύντομη έξοδο από τη στε-
νωπό. Στους 33 μήνες της διακυβέρνησής του
ο Κυρ. Μητσοτάκης απέδειξε με την πολιτική
του ότι η ανάγκη διασφάλισης των συμφερόν-

των των πολιτών περνάει από την προϋπόθεση
της εξασφάλισης μιας πορείας ανόδου και
προοπτικής για τη χώρα. Δεν θέλησε, όπως
κάποιοι προκάτοχοί του, να υποθηκεύσει το
μέλλον των νεότερων γενιών για να γίνει συγ-
κυριακά αρεστός. Και αν δεν είχε ξεσπάσει ο
πόλεμος, υπήρχαν όλα τα εχέγγυα για μια θεα-
ματική άνοδο της οικονομίας και συνολικά της
χώρας.

Τώρα τα πάντα άλλαξαν δραματικά. Και αυτό
που προέχει είναι να στηριχθεί με όλους τους
τρόπους η κοινωνία. Οι πολίτες είναι η ψυχή
της χώρας και πρέπει πάση θυσία να παραμεί-
νουν όρθιοι. Εύλογα κάποιες φωνές εντός κυ-
βερνήσεως επιμένουν να παραμείνει συγκρα-
τημένη και εντός των δημοσιονομικών ορίων η
βοήθεια προς τη χειμαζόμενη κοινωνία, γιατί
θα το βρούμε μπροστά μας. Ακόμη πιο εύλογα
άλλες φωνές πιέζουν για εξάντληση κάθε δυ-
νατού περιθωρίου για άσκηση κοινωνικής πο-
λιτικής, υποστηρίζοντας ότι για να συνεχίσεις
να κυβερνάς μια χώρα θα πρέπει να έχει πολί-
τες όρθιους και όχι κατεστραμμένους.

Άρα, η κοινωνική πολιτική πρέπει να ασκη-
θεί με όποιο κόστος. Κόστος που θα είναι σί-
γουρα μικρότερο για το μέλλον της χώρας από
μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι μπορεί
να συνδυάζει τον ρεαλισμό και την κοινωνική
ευαισθησία περισσότερο από μια κυβέρνηση
λαϊκιστική, όπως αυτή που ζήσαμε το 2015-
2019. Το δίλημμα δεν είναι απλό και οι απαντή-
σεις δεν είναι μονοσήμαντες. Η έννοια της επι-
βίωσης ενός ολόκληρου λαού για τη Νέα Δη-
μοκρατία με βάση τις αρχές, την ιστορία και την
προσφορά της στον τόπο πρέπει να είναι αδια-
πραγμάτευτη.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η επιβίωση της ελληνικής 
κοινωνίας είναι αδιαπραγμάτευτη 

Όπου και αν
σταθείς, όπου και
αν βρεθείς, είναι
το μοναδικό θέμα

συζήτησης. 
Η ακρίβεια 
στη λαϊκή, 

στο ψωμί, στο
σουπερμάρκετ,

στους
λογαριασμούς 

της ΔΕΗ, 
στη βενζίνη
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