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Μητσοτάκης από Κοζάνη: 
«Αύξηση λιγνίτη λόγω κρίσης»



Β
οά τα τελευταία 24ωρα ο τόπος, Ελλάδα και
Κύπρος, περί των πιέσεων που ασκούνται σε
Λευκωσία (κυρίως) και σε Αθήνα για την απο-

στολή ρωσικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία
με σκοπό την ενίσχυση της αντίστασης του ηρωικού
λαού έναντι των εισβολέων. Τον χορό άνοιξε ο κυ-
πριακός Τύπος, που δημοσιοποίησε τις «παραινέ-
σεις» από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού προς την
Κυπριακή Δημοκρατία για αποστολή ρωσικών αντι-
αεροπορικών και αντιαρματικών συστημάτων στο
Κίεβο by pass Ουάσιγκτον, στο γνωστό πλαίσιο της
συμβατότητας των όπλων κ.λπ. Κάπου εδώ συμπλέ-
κεται στην υπόθεση και η σημερινή παρουσία του Β.
Ζελένσκι τόσο στην ελληνική όσο και στην κυπριακή
Βουλή -το μεσημέρι στην Αθήνα, το απόγευμα στη

Λευκωσία- και οι διαρροές πως ο Ουκρανός πρό-
εδρος θα αναφερθεί και στην επί 48ετίας παράνομη
τουρκική κατοχή του βόρειου τμήματος της Μεγαλο-
νήσου. Η φημολογία ενισχύθηκε και από την παρου-
σία της Αμερικανίδας υφυπουργού Εξωτερικών Βι-
κτόρια Νούλαντ στη γειτονιά μας, η οποία συνοδεύτη-
κε και από σχετικό αίτημα προς την ηγεσία του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για να επιβεβαιώσει τα
λόγια του Φρειδερίκου της Πρωσίας πως «διπλωμα-
τία χωρίς όπλα είναι σαν μουσική χωρίς όργανα». Η
απάντηση από πλευράς Πενταγώνου ήταν αρνητική,
όπως θα διαβάσετε στις επόμενες σελίδες της «Polit-
ical» και στο πολύ καλό ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαν-
νίδη, με την επιχειρηματολογία να αφορά τις αυξημέ-
νες αμυντικές ανάγκες της χώρας λόγω του… γείτο-

να, ο οποίος το πιθανότερο να έχει και κάποια συμμε-
τοχή σε όλο αυτό το «πάρε δώσε».  
Η απορία που προκύπτει αβίαστα, κυρίως προς Άγκυ-
ρα μεριά, είναι αν τα… μεμέτια μάς θεωρούν «αμερι-
κανάκια»! Αν θεωρούν πως στο πλαίσιο της ευθαρ-
σούς και έντιμης στάσης μας σε αυτή την περιπέτεια
της Ευρώπης και του κόσμου μπορούν να «παίξουν»
μαζί μας, να «βγάλουν» (και) από εμάς, να αποκομί-
σουν διπλωματικά οφέλη και να δημιουργήσουν τε-
τελεσμένα μέσα από την «αποστρατιωτικοποίηση διά
της πλαγίας» των νησιών. 
Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους, λοιπόν, πως τα νη-
σιά και η Κύπρος δεν αφοπλίζονται, άντε το πολύ πο-
λύ να αντικατασταθούν οι S-300 με Patriot ή τα TOR
M1 με Javelin και Singer.
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Τ
ο δόγμα της ευελιξίας και της
προσαρμογής στα νέα έκτακτα
ενεργειακά δεδομένα, που ανέ-
λυσε χθες από την Κοζάνη και τα

εγκαίνια του φωτοβολταϊκού πάρκου, φαί-
νεται πως επιστρατεύει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και στο πεδίο της οικονομίας, κα-
θώς το άνευ προηγουμένου κύμα ακρίβει-
ας «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα και
απειλεί να διασαλεύσει την ούτως ή άλλως
εύθραυστη κοινωνική συνοχή. 

Στο παρασκήνιο οι συνεννοήσεις και οι
συσκέψεις ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου
και το οικονομικό επιτελείο είναι συνεχείς
τα τελευταία 24ωρα προκειμένου να απο-
κρυσταλλωθούν τα ακριβή δημοσιονομικά
περιθώρια αλλά και να υποδειχθούν «έξυ-
πνοι» και αποτελεσματικοί τρόποι ώστε να
συνεχιστεί η στήριξη νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων, καθώς το τέλος της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία -άρα και οι οδυνηρές
οικονομικές συνέπειες που την πλαισιώ-
νουν- δεν φαίνεται ακόμη στον ορίζοντα.

Κρίσιμη εβδομάδα
Με τα μηνύματα από την ελαφρά κάμψη

στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να τυγχά-
νουν ήδη της εύλογης επεξεργασίας από
τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγον-
τες, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί αφενός
να υπερτονίσει τις ήδη δρομολογηθείσες
παρεμβάσεις, όπως οι χθεσινές από τον
υπουργό Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και τον
υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη για
τον διπλασιασμό της επιδότησης του φυσι-
κού αερίου σε καταναλωτές και επιχειρή-
σεις και την επιβολή πλαφόν 3% στις επαγ-
γελματικές μισθώσεις των ενοικίων αντι-
στοίχως, αφετέρου να προδιαγράψει πιθα-
νό επόμενο πακέτο στήριξης ώστε να αμ-
βλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από το
άνευ προηγουμένου ράλι ανατιμήσεων σε
ενέργεια και είδη πρώτης ανάγκης.

«Θα εξακολουθούμε να επιδοτούμε τους
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου για να μειώσουμε, όσο εί-
ναι δυνατόν, τις επιπτώσεις στο διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών», διεμήνυσε ο
πρωθυπουργός δίνοντας το στίγμα της συ-
νέχισης της χορήγησης πακέτων οικονομι-

κής στήριξης για όσο διαρκεί η τρέχουσα
κρίση. Καλά πληροφορημένες πηγές επι-
σημαίνουν στην «Political» ότι η επόμενη
εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη, καθώς προ-
γραμματίζεται μια τελική σύσκεψη ανάμε-
σα στον πρωθυπουργό και τους υπουργούς
του οικονομικού επιτελείου, ώστε να δια-
φανούν τα όρια της μιας πιθανής νέας οι-
κονομικής παρέμβασης στην κατεύθυνση
της ανακούφισης των πλέον ευάλωτων.

Μείωση ΦΠΑ
Καίτοι δεν έχουν ληφθεί οριστικές

αποφάσεις, στην κυβέρνηση επισημαί-

νουν πως δεν είναι δογματικοί. Στο πλαί-
σιο αυτό, παρεμβάσεις, όπως η μείωση
του ΦΠΑ σε ορισμένα, λίγα τρόφιμα, μο-
λονότι ελέγχονται ως προς την αποτελε-
σματικότητά τους, δεν έχουν αποκλειστεί
και αναμένεται τις επόμενες μέρες να τε-
θούν επί τάπητος ώστε να αξιολογηθεί
κατά πόσον θα ενεργοποιηθεί για την
προστασία των καταναλωτών. Επιπλέον,
«κλειδωμένη» θα πρέπει να θεωρείται η
χορήγηση 52 εκατ. ευρώ, 26 από κοινοτι-
κούς και 26 από εγχώριους πόρους,
στους παραγωγούς για την επιδότηση
των ζωοτροφών, ύστερα από τις τελικές

συνεννοήσεις ανάμεσα στον υπουργό
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο
Γεωργαντά. Θέμα χρόνου θεωρείται, άλ-
λωστε, η νέα οικονομική βοήθεια προς
τους παραγωγούς και για τα λιπάσματα,
το κόστος των οποίων έχει τριπλασιαστεί. 

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης
στοχευμένα μέτρα
αυξημένης αποδοτικότητας

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Ενέσεις» στήριξης έως το Πάσχα

«Η κρίση θα πλήξει, αλλά δεν θα εκτρέψει την οικονο-
μία», εκτίμησε ο υπουργός Οικονομικών μιλώντας
σε επιτροπή της Βουλής, παραδεχόμενος ότι
υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και λόγω αυτής μό-
νο εκτιμήσεις που αναθεωρούνται μπορούν να γί-
νουν και όχι ασφαλείς προβλέψεις. Σε αυτό το
αβέβαιο περιβάλλον υποστήριξε ότι δεν μπορούν
να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις ούτε για την εκτέλε-
ση του προϋπολογισμού λόγω των συνεχών μεταβολών
που προκαλεί η ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με τον υπουργό Οι-

κονομικών, η ρωσοουκρανική κρίση θολώνει τα επιτεύγ-
ματα και τις ευοίωνες προοπτικές της χώρας, αλλά

δεν καταστρέφει τη διεθνώς καλή εικόνα της. Ανα-
φερόμενος στα συμπεράσματα του πρόσφατου
Ecofin, σημείωσε πως η χώρα μας δίνει περισσότε-
ρα χρήματα για την αντιμετώπιση της κρίσης του

πολέμου από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως είπε, τα
δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν σε ευρωπαϊκό

επίπεδο είναι στο 0,6% του (ευρωπαϊκού) ΑΕΠ, τη στιγμή
που στην περίπτωση της χώρας μας αγγίζει το 0,8%.

Σταϊκούρας για οικονομία: «Ο πόλεμος δεν “χαλά” την εικόνα μας»
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Προσωρινό μέτρο η αύξηση
του λιγνίτη, προκειμένου 
να περιοριστεί η εξάρτηση 
από το ρωσικό φυσικό αέριο

Α
ποφασισμένος να μετατρέψει
την ενεργειακή κρίση που πλήτ-
τει ολόκληρη την Ευρώπη σε
ευκαιρία για τη χώρα μας είναι ο

πρωθυπουργός, τονίζοντας πως ο σχεδια-
σμός για την επένδυση στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας δεν αλλάζει παρά τα ση-
μαντικά προβλήματα που δημιουργεί ο
πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, εγκαινιάζοντας στην Κοζάνη το
μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε
πως με το νομικό πλαίσιο για την πράσινη
μετάβαση θα ανοίξει ο δρόμος για σημαν-
τικές επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ. 

«Η Ελλάδα θα γίνει πρωταγωνίστρια
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Θα υιοθετήσει νέες καινοτόμες
τεχνολογίες, όπως τα αιολικά στη θάλασ-
σα. Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το
σχετικό νομικό πλαίσιο που θα προσδιο-
ρίζουμε τον τρόπο αδειοδότησης και υλο-
ποίησης έργων μεγάλης κλίμακας ως
προς τα αιολικά στη θάλασσα», τόνισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Άδειες-εξπρές
Στόχος της κυβέρνησης είναι οι διαδι-

κασίες για τις άδειες να είναι ταχύτατες
και να αποφευχθούν γραφειοκρατικά

προβλήματα που μπλόκαραν στο παρελ-
θόν ανάλογα έργα. Με την κίνηση αυτή η
χώρα εκμεταλλεύεται τα προτερήματα
που διαθέτει λόγω κλίματος, όπως τον
ήλιο και τον αέρα, για να εξασφαλίσει
φθηνή, καθαρή και ασφαλέστερη ενέρ-
γεια που μπορεί να παράγει η χώρα. Πα-
ράλληλα, όμως, θα αυξηθούν σημαντικά
τα έσοδα, οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας
και θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέ-
σεις εργασίας. 

Σε μια περιοχή που το όνομά της έχει
συνδεθεί με την εξόρυξη λιγνίτη, ο πρω-
θυπουργός χαρακτήρισε προσωρινό το
μέτρο της αύξησης της παραγωγής του
συγκεκριμένου ορυκτού στο 50% για τα
δύο επόμενα χρόνια, προκειμένου να πε-
ριοριστεί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσι-
κό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέ-
γραψε τη δύσκολη κατάσταση που επι-
κρατεί από την εισβολή της Μόσχας στην
Ουκρανία αλλά και την αβεβαιότητα που
υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

«Σε μια αχαρτογράφητη συγκυρία, η

πολιτική μας οφείλει να είναι ευέλικτη.
Και οι όποιες μικρές, διορθωτικές παρεμ-
βάσεις γίνουν στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργει-
ας και Κλίματος σε καμία περίπτωση -θα
το τονίσω αυτό- δεν θα θέσουν σε αμφι-
σβήτηση τους φιλόδοξους στόχους που
έχουμε θέσει για τη μείωση των εκπομ-
πών του αερίου του θερμοκηπίου κατά
55% το 2030 και βέβαια την κλιματική ου-
δετερότητα έως το 2050», υπογράμμισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στόχος η απολιγνιτοποίηση 
Επίσης επανέλαβε πως ο στόχος της

κυβέρνησης για την απολιγνιτοποίηση δεν
αλλάζει. «Αυτή είναι μια στρατηγική επι-
λογή, είναι μια επιλογή αδιαπραγμάτευ-
τη», τόνισε κατηγορηματικά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ
που δεν φρόντισε να προετοιμάσει την
επόμενη μέρα στον τομέα της ενέργειας.
«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να χύνουν
κάποιοι κροκοδείλια δάκρυα. Κάποιοι
κλαίνε για τον λιγνίτη όταν δεν έκαναν ου-
σιαστικά τίποτα για να προετοιμάσουν την
περιοχή για τη μέρα μετά τον λιγνίτη. Ο λι-
γνίτης είναι ακριβός και ρυπογόνος. Υπό
κανονικές συνθήκες, πολύ ακριβότερος
από το φυσικό αέριο». 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυ-

πουργός στα μέτρα που έχει πάρει και θα
συνεχίσει να παίρνει η κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της ακρίβειας, ωστόσο ση-
μείωσε πως το συγκεκριμένο ζήτημα δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω
εθνικών πόρων, πετώντας ουσιαστικά το
γάντι στις Βρυξέλλες, που δεν έχουν ανα-
λάβει καμία πρωτοβουλία προς αυτή την
κατεύθυνση. «Είναι φανερό ότι καμία
παγκόσμια πυρκαγιά αυτής της έκτασης
δεν μπορεί να σβήσει μόνο με εθνικά μέ-
σα. Για αυτό και η Ελλάδα πρωτοστατεί
στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολι-
τικής, για την ενιαία προμήθεια και απο-
θήκευση φυσικού αερίου και για τον κα-
θορισμό μιας ανώτατης τιμής στη χον-
δρεμπορική αγορά του φυσικού αερίου,
καθώς -όπως ξέρετε καλά- το μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε
σήμερα είναι η σύνδεση της πολύ υψηλής
τιμής του φυσικού αερίου με τις τιμές της
ηλεκτρικής ενέργειας». 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Κ. Μητσοτάκης: 
Μόνη λύση 
οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας



Ο
ι ψηφοφορίες για την ανά-
δειξη αντιπροσώπων από
τις Οργανώσεις Μελών του
ΣΥΡΙΖΑ για το 3ο Συνέδριο

του κόμματος ολοκληρώθηκαν, με την
αποτίμηση να δείχνει θρίαμβο των προ-
εδρικών και πανωλεθρία για την εσω-
κομματική τάση της «Ομπρέλας».

Βεβαίως, το αποτέλεσμα δεν ήταν κά-
τι που ήρθε ουρανοκατέβατο ούτε συν-
τάραξε τον κόσμο των «53», ασχέτως αν
ο συσχετισμός δύναμης που διαμορφώ-
θηκε υπέρ των προεδρικών ήταν πολύ
παραπάνω από τους αρχικούς υπολογι-
σμούς στα γραφεία της «Εποχής».

Πολλοί αναρωτιούνται πώς τα σκλη-
ροπυρηνικά στελέχη του 3% δεν αντέ-
δρασαν στο αποτέλεσμα αλλά ούτε
έδωσαν σκληρή γραμμή για τις ψηφο-
φορίες. Σε πολλές οργανώσεις μάλιστα
άφησαν εν λευκώ την επιλογή τόσο από
απουσία «Ομπρελιτών» όσο και από
πεποίθηση πως σε αυτήν τη χρονική
στιγμή θα ήταν μάταιη η όποια πολιτική
όξυνση.

Πηγές της Κουμουνδούρου αναφέ-
ρουν χαρακτηριστικά στην «Political»

πως στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις των στε-
λεχών της «Ομπρέλας» είχε εξαρχής
αποφασιστεί η χαλαρή γραμμή για να
δείξουν πως η πολιτική ωριμότητα και η
οξυδέρκεια διακρίνουν τα ιστορικά στε-
λέχη «που έχουν διαδρομή και προσφο-
ρά στο κόμμα και όχι όσους είδαν κυ-
βέρνηση και μπήκαν».

Υποστηρίζουν ακόμη πως αρχικά
υπήρξε η πρόταση να περιοριστεί η
εκλογή από τη βάση μόνο για τον πρό-
εδρο και όχι για την ΚΕ. Ωστόσο, αυτή
εγκαταλείφθηκε σύντομα, δεδομένου
ότι θα ήταν πολιτικά ανορθόδοξο να αν-
τιπαρατεθεί κάποιος με τον πρόεδρο
Τσίπρα σε αυτήν τη φάση, θέτοντας βέτο
στις προσωπικές του προτάσεις.

«Δεν παραδίδουμε το κόμμα»
Αν ωστόσο η εικόνα της ενότητας που

βγαίνει αυτήν τη στιγμή προς τα έξω
εκτιμούν κάποιοι πως είναι πραγματική,
πλανώνται πλάνην οικτράν. Η μεγάλη
μάχη θα δοθεί στο Συνέδριο. Εκεί, όπως
χαρακτηριστικά είπαν μέλη της Προ-
οδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ, «θα
πέσουν κορμιά». Και αυτό γιατί η «Ομ-

πρέλα» «δεν έχει καμία διάθεση να πα-
ραδώσει το κόμμα της στου πασόκους
του Τσίπρα», με κάποιους να κάνουν
αναφορές στη διάσπαση του 2015 για να
περιγράψουν την κρίση που υποβόσκει
στο κόμμα.

Η μάχη θα είναι ιδεολογική αλλά και
προσώπων και θα εκτείνεται από τα so-
cial media και τις τασικές ιστοσελίδες
μέχρι τον επίσημο Τύπο. Θα έχει επιθέ-
σεις σε πρόσωπα ντυμένες με ιδεολογι-
κό μανδύα, που όμως θα στοχεύουν κα-
θαρά στην αποδόμηση των προεδρικών
και στην ανάδειξη των στελεχών των
«53» και του Αριστερού Δικτύου.

Ως επιμύθιο, κομματικές πηγές ανα-
φέρουν πως οι «53» του ΣΥΡΙΖΑ είναι

παλιές καραβάνες. Διαθέτουν την εμ-
πειρία και την πολιτική κρίση για να
«περιμένουν» και να δρομολογήσουν
εξελίξεις στη σωστή συγκυρία, με κά-
ποιους να την τοποθετούν από σήμερα
στην επομένη των εκλογών, όταν μια
ακόμη εκλογική ήττα στο ενεργητικό
του Αλέξη Τσίπρα θα ανοίξει διάπλατα
τον διάλογο για την επόμενη μέρα.
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Η «Ομπρέλα» δίνει ραντεβού 
στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ
και υπόσχεται 
ότι θα... πέσουν κορμιά
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Αποφασισμένος να περιορίσει όσο το δυνατόν περισ-
σότερο το αντιπολιτευτικό πεδίο έκφρασης για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο οποί-
ος πυκνώνει την παρουσία του σε όλα τα κοινωνικά μέ-
τωπα. Χθες ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στο πλευρό των
διαδηλωτών εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα αι-
τήματα τους.

«Είναι ανάγκη να υπάρξουν αύξηση του κατώτατου μι-
σθού στα 751 ευρώ και πολιτικές στήριξης των κατώτατων
εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης. Πρέπει ο ΦΠΑ στα
βασικά αγαθά να μειωθεί. Να υπάρξει πλαφόν στη ρήτρα

αναπροσαρμογής και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των
μεγάλων εταιρειών», είπε χαρακτηριστικά και επέκρινε
τον πρωθυπουργό ότι «προτεραιοποιεί βάσει των
δικών του ιδεών και των δικών του απόψεων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη διάσταση
που πήρε το θέμα των μετεκλογικών συνερ-
γασιών από την πρόκληση-πρόσκληση του
πρωθυπουργού επιχειρεί πλέον σε έναν δι-
μέτωπο αγώνα βάζοντας στο ίδιο κάδρο
Μητσοτάκη και Τσίπρα. «Το πρόβλημα του κ.
Μητσοτάκη είναι ότι εγώ δεν κάνω την αντιπο-
λίτευση του κ. Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λέ-
ει “δίνεις 5, δώσε 10”, “δίνεις 10, δώσε 15”. Αντίθετα, εγώ
υποστηρίζω ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές μιας χώρας,
που πέρασε τέτοια περιπέτεια, πρέπει να χαράσσονται με
κριτήρια, με προτεραιότητες και βάσει αναγκών», υπο-
γράμμισε μιλώντας χθες στον ρ/σ ΣΚΑΪ. Απαντώντας δε
στις προχθεσινές δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής

αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε στο ίδιο ύφος
ότι «μαθήματα προοδευτικότητας από τον επί μία πενταε-

τία συνεταίρο και στενό συνεργάτη του Πάνου Καμ-
μένου, συγγνώμη, αλλά δεν δέχομαι».

Σχετικά με τον χρόνο των εκλογών, ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής τόνι-
σε ότι είναι ευπρόσδεκτες, διευκρινίζοντας
όμως: «Γιατί δεν βγαίνω να ζητώ κάθε μέρα
εκλογές, όπως ο κ. Τσίπρας; Ο κ. Μητσοτά-

κης, όταν ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας,
ζητούσε κάθε μέρα εκλογές. Τι έγινε; Έγιναν οι

εκλογές όταν ήθελε ο κ. Μητσοτάκης; Όχι. Έγιναν
οι εκλογές όποτε θέλησε ο κ. Τσίπρας. Το ίδιο θα γίνει και
τώρα. Άρα με ρητορικά τερτίπια παλαιού τύπου εγώ δεν
πολιτεύομαι. Προφανώς είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Θέ-
λουμε εκλογές για να αλλάξει η κυβέρνηση. Το να μπαί-
νουμε όμως σε μια ρητορεία άνευ ουσιαστικού περιεχομέ-
νου το θεωρώ παλαιοκομματισμό».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Εγώ δεν πολιτεύομαι με ρητορικά τερτίπια παλαιού τύπου»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Τη ρεβάνς από 
τον Τσίπρα 
ψάχνουν οι «53»
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Δ
ύο χρόνια νωρίτερα η Ελλάδα ολοκλή-
ρωσε την αποπληρωμή των οφειλών
της προς το Διεθνές Νομισματικό Τα-

μείο, κλείνοντας ένα μαύρο κεφάλαιο της ελ-
ληνικής ιστορίας που είχε ανοίξει τον Μάιο του
2010, με την προσφυγή της Ελλάδας στο Ταμείο
για χρηματοδοτική στήριξη. Μέσα στο ζοφερό
διεθνές οικονομικό περιβάλλον εστάλη ένα
θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοι-
κονομική κατάσταση της χώρας, ενισχύοντας
το προφίλ του δημόσιου χρέους και αποφέ-
ροντας εξοικονομήσεις στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ,
προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
Παρ’ όλα αυτά, η ακρίβεια προκαλεί σοκ και
δέος σε καταναλωτές και επιχειρηματίες. Κάθε
μέρα τα προϊόντα στα ράφια των σουπερμάρ-
κετ αποκτούν μια νέα ανοδική τιμή, ακολου-
θώντας την άνοδο των πρώτων υλών. Το ίδιο
συμβαίνει και με τους λογαριασμούς ενέργει-
ας, τηλεφωνίας και ύδρευσης. Αλλά και το πε-
τρέλαιο κίνησης κινείται στα ύψη. Το αποτέλε-
σμα είναι ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρι-
κνώνεται καθημερινά. Ένταση στην ήδη τα-
ραγμένη αγορά ενέργειας προκαλούν οι απει-
λές της Ρωσίας ότι, αν δεν πληρωθεί σε ρού-
βλια, θα κλείσει τη «στρόφιγγα» του φυσικού

αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord-
Stream 1 ως αντίποινα στις κυρώσεις που της
επιβλήθηκαν για την εισβολή στην Ουκρανία. Ο
Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε τη
Δευτέρα ότι το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό
αέριο είναι «ουσιαστικής σημασίας» για την
ευρωπαϊκή οικονομία. Περίπου το 40% των ει-
σαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ και το ένα τέ-
ταρτο του πετρελαίου της προέρχονται από τη
Ρωσία. Η Γερμανία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή
χώρα που έθεσε σε ισχύ σχέδιο έκτακτης
ανάγκης για ενδεχόμενη έλλειψη σε καύσιμα,
λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα με τη σαφή
σύσταση για οικονομία στην κατανάλωση
ενέργειας. Μέτρα που είναι πιθανό να χρει-
αστεί να υιοθετήσουν και άλλες χώρες της ΕΕ,
όσο συνεχίζεται ο πόλεμος και κανείς δεν μπο-
ρεί να προβλέψει με ασφάλεια την έκταση του
προβλήματος, αλλά και τις επιπτώσεις του στην
οικονομία. Ενεργειακή κρίση, επισιτιστικό
πρόβλημα, άνοδος του πληθωρισμού που ρο-
κανίζει το εισόδημα των πολιτών είναι το κά-
δρο που κινούμαστε.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να παίρνει μέτρα στή-
ριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για αυ-
τό θα κατατεθεί από το υπουργείο Οικονομι-
κών συμπληρωματικός προϋπολογισμός

ύψους 2 δισ. ευρώ. Ανοιχτό είναι και το ενδε-
χόμενο της επέκτασης της επιδότησης του πε-
τρελαίου κίνησης και για τον Μάιο. Ήδη επιδο-
τείται από τον κρατικό προϋπολογισμό η τιμή
πώλησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσε-
ως (diesel) για τον Απρίλιο, που καταναλώνεται
στην εσωτερική αγορά. Η επιδότηση αφορά 12
λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελος
στην τελική τιμή (συνυπολογίζοντας τον ΦΠΑ)
να ανέλθει σε 15 λεπτά το λίτρο. Η πλατφόρμα
για τη στήριξη στο κόστος των καυσίμων θα
λειτουργήσει σε κατόχους αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών. Έως τις 21 Απριλίου θα δοθεί
εισοδηματική ενίσχυση 200 ευρώ στους πλέον
ευάλωτους πολίτες, όπως είναι χαμηλοσυντα-
ξιούχοι και δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημέ-
νου εισοδήματος. Επίσης δρομολογείται επι-
πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων στους λογαριασμούς της ηλεκτρικής
ενέργειας. Επιπλέον, σε πλήρη εξέλιξη βρί-
σκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλε-
κόμενων φορέων, ώστε από 1η Μαΐου να υπάρ-
ξει η δεύτερη αύξηση στον κατώτατο μισθό. Η
οικονομία και η ζωή μας όμως δεν μπορούν να
στηριχθούν επί μακρόν σε επιδοτήσεις. Και
πάλι ευχή μας η επιστροφή στην πολυπόθητη
κανονικότητα. 

της
Μαριάνθης 

Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος ΕΟ
& Κ-Ζάππειο 

Μέγαρο
Οικονομολόγος,

ΜΒΑ
Πολιτευτής ΝΔ,

Βορείου Τομέα Β1
Αθηνών

Μ
έσα στην αδιανόητη φρικαλεότητα και
θηριωδία του πολέμου της Ουκρανίας,
στην Ευρώπη διεξάγονται εκλογές.

Και αυτές με υποστολή των εθνικών διακυβευ-
μάτων -ή μάλλον με θεώρησή τους υπό άλλη
οπτική γωνία- κυριαρχούνται από την αντιπα-
ράθεση των πολιτικών δυνάμεων με βάση τη
στάση τους απέναντι στην εισβολή του αιμο-
σταγούς καγκεμπίτη. Ή πιο σωστά με βάση τον
βαθμό που οι δυνάμεις αυτές τοποθετούνται
απέναντι στις πρωτοφανείς κυρώσεις εναντίον
του, οι οποίες νομοτελειακά επηρεάζουν δρα-
ματικά -προβλέπεται δε στο μέλλον αυτό να
συμβεί ακόμη περισσότερο- και το βιοτικό επί-
πεδο των λαών, οι κυβερνήσεις των οποίων τις
αποφάσισαν και τις εφαρμόζουν.

Και μέχρι τώρα κερδίζουν -Ουγγαρία,
Σερβία- οι πιο φιλοπουτινικές πολιτικές δυ-
νάμεις ή πάντως αυτές που δεν είναι έτοι-
μες να αναλάβουν το κόστος για μια πολιτι-
κή εκπορευόμενη αφενός μεν από μακρο-
πρόθεσμες γεωπολιτικές εκτιμήσεις, αφε-
τέρου δε από τη διάθεση προστασίας των
αξιών του δυτικού πολιτισμού.

Το φοβερότερο, δε, είναι το ορατό πλέον εν-
δεχόμενο ο γαλλικός λαός να μην ακολουθήσει
τον σημερινό του πρόεδρο στην προσπάθειά

του να γίνει ο σημαιοφόρος μιας ενιαίας ευρω-
παϊκής πολιτικής, βασιζόμενης σε όλο το αξια-
κό υπόβαθρο που κατέκτησε και ανέδειξε με-
ταπολεμικά η Γηραιά Ήπειρος…

Στη μάχη αυτή της δημοκρατίας με τη λογική
του σκοταδισμού και της απολυταρχίας καθώς
και των φανερών ή κρυφών συμμάχων της τε-
λευταίας, η δημοκρατία δεν είναι σε πλεονεκτι-
κή θέση. Γιατί είναι το πολίτευμα στο οποίο
μπορούν να εκφρασθούν απαρακώλυτα οι κά-
θε λογής ατομικοί, κλαδικοί και κατηγοριακοί
εγωισμοί. Γιατί οι καλομαθημένες και επιρρε-
πείς στον ευδαιμονισμό κοινωνίες της δημο-
κρατικής Δύσης δύσκολα μπορούν να ακολου-
θήσουν επί… μακρόν μια πολιτική συνεπαγό-
μενη θυσίες και στερήσεις και υποβαθμίσεις
του βιοτικού επιπέδου εν ονόματι αξιακών
προταγμάτων. Και, εν πάση περιπτώσει, η ψή-
φος των πολιτών -ακόμη και αν θεωρηθεί πως
μακροπρόθεσμα γεωπολιτικά δεδομένα καθι-
στούν συμφέρουσα τη συντριβή του αιμοστα-
γούς δικτάτορα και της διεθνοπολιτικής νοο-
τροπίας του- συνήθως προσδιορίζεται με βρα-
χυπρόθεσμα κριτήρια.

Όθεν; Διά ταύτα; 
Την επαύριον της έκρηξης του 1ου Παγκό-

σμιου Πόλεμου ο Μαρσέλ Σαμπά, Γάλλος σο-

σιαλιστής ηγέτης και υπουργός στις κυβερνή-
σεις εθνικής σωτηρίας της εποχής, είπε μια
φράση, δηλωτική των αδυναμιών του δημο-
κρατικού πολιτεύματος, που έμεινε ιστορική:
«Ή κάντε ειρήνη ή κάντε έναν βασιλιά»! Δυστυ-
χώς σήμερα η επιλογή αυτή δεν υφίσταται. Και
αν -και- η γαλλική κάλπη δώσει αποτέλεσμα
που θα επιτρέπει στον Ρώσο παγκόσμιο τρομο-
κράτη να πανηγυρίζει, δύσκολα θα βρεθεί δύ-
ναμη, πολιτική και στρατηγική, που θα αποτρέ-
ψει την, εις το διηνεκές ίσως, παγκόσμια κυ-
ριάρχηση των μεθόδων της διεθνούς τρομο-
κρατίας… (Χωρίς αυτό να σημαίνει πως και η
Δύση, ειδικά η αγγλοσαξονική -ιδίως στον δεύ-
τερο πόλεμο του Ιράκ-, υπήρξε και αυτή πάντα
αναμάρτητη και δεν υπονόμευσε το ηθικό υπό-
βαθρο του αξιακού αγώνα που σήμερα προ-
σπαθεί να δώσει.) 

ΥΓ.: Για να προλάβω όσους θα πουν πως
στους μεγάλους πολέμους οι δημοκρατίες τε-
λικά νίκησαν, η αλήθεια είναι πως νίκησαν
εφαρμόζοντας στο εσωτερικό τους ελάχιστα
δημοκρατικές μεθόδους. Ας θυμηθούμε μόνο
τη στάση των ΗΠΑ κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πό-
λεμο προς τους ιαπωνικής καταγωγής υπη-
κόους τους… 

Ο Πούτιν ως παγκόσμια διαιρετική τομή

Σοκ και δέος

του 
Θανάση 
Διαμαντόπουλου
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Καλές είναι οι συζητήσεις για το
Ουκρανικό, καλές οι διαλέξεις
για τις επιπτώσεις του πολέμου
και τη γεωπολιτική, αλλά το να
σταθείς στον Βόρειο Τομέα της
Αθήνας θέλει και την άμεση

επαφή με τον πολίτη, να του σφί-
ξεις το χέρι και να ακούσεις τα
προβλήματά του. Να μπορείς και
να αντέξεις τις φωνές και τα πα-

ράπονά του, θα προσέθετα. Αυτό,
πάντως, έλεγε στο περιστύλιο
της Βουλής «λαϊκός» βουλευτής
που βλέπει ιδιαίτερα ενεργητι-
κούς τους διεθνολόγους του
κόμματος… 

Το πλάνο της ΔΕΗ για την παραγωγή λιγνίτη Έτοιμοι για κόντρα με την επίτροπο Ενέργειας

Τους αποφεύγει 
ο Τασούλας  

Όπως ο διάολος το λι-
βάνι αποφεύγει ο πρό-
εδρος της Βουλής Κων-
σταντίνος Τασούλας τον
σύλλογο των επιστημονι-
κών συνεργατών των βουλευτών.
Ο λόγος είναι ότι ο σύλλογος έχει αιτήματα
και μάλιστα σοβαρά. Εκτός του ότι δεν γνω-
ρίζει κανείς εάν είναι δημόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου οι συμβάσεις τους, οι συνεργάτες
βουλευτών εξακολουθούν να μη λαμβάνουν
κάποια βασικά επιδόματα. Από την άλλη,
όμως, και ο Τασούλας είναι στριμωγμένος.
Για φανταστείτε να πρέπει επί προεδρίας του
να δικαιολογήσει την αύξηση του προϋπο-
λογισμού της Βουλής, μέσα σε τέτοιες οικο-
νομικές συνθήκες… 

Συμβουλές 
στη Δόμνα

Κορυφαίο στέλε-
χος, με πολλές εκλογι-
κές αναμετρήσεις στην
πλάτη του, μου έλεγε ότι καλύ-
τερα η συμπαθής Δόμνα Μιχαηλίδου να κατέβει
στην Α’ Αθήνας, όπου η τηλεόραση και η εμφά-
νιση «μετράνε» περισσότερο, παρά στην Α’ Πει-
ραιά που θα πρέπει να περπατήσει σε γειτονιές
με πολύ λαϊκό προφίλ και να χαιρετήσει κόσμο. 

Δυστυχώς τα έλεγε και κάποιοι υπουργοί δεν τον άκου-
γαν και τώρα παραπονιούνται ότι τα ξενοδοχεία ψάχνουν
και δεν βρίσκουν καταρτισμένους εργαζομένους. Μου θύ-
μισε, λοιπόν, ένας φίλος μου ότι ο Μάνος Κόνσολας όταν
ήταν στο υπουργείο Τουρισμού θέλησε να περάσει δύο νο-
μοσχέδια. Ένα για την τουριστική εκπαίδευση και διά βίου

κατάρτιση και άλλο ένα για την περιφερει-
ακή ανάπτυξη. Το πρώτο «μπλοκαρί-

στηκε» σε ένα επεισοδιακό υπουρ-
γικό συμβούλιο και το άλλο δεν το
προχώρησε η τότε ηγεσία του
υπουργείου… Οπότε, οι ξενοδόχοι

ξέρουν πού να απευθυνθούν τώρα… 

Ο χειμερινός τουρισμός είναι μία από τις προτεραιότητες που έχει θέ-
σει η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού. Για να επιτευχθούν οι
στόχοι, θα πρέπει η πρόσβαση στους χειμερινούς προορισμούς να είναι
άμεση και αβασάνιστη… Για παράδειγμα, όπως μου έλεγε ο Διονύσης
Σταμενίτης, βουλευτής Πέλλας, σε λίγες μέρες θα πάρει έγκριση ένα νέο
έργο που ήταν και προσωπικό του στοίχημα. Ο νέος δρόμος Θεσσαλονί-
κης - Γιαννιτσών - Έδεσσας, ο οποίος θα περνάει έξω
από τον αστικό ιστό και έτσι από μιάμιση ώρα που
ήταν πριν, θα γίνεται η διαδρομή κάτω από ώρα.
Το σημαντικό, όμως, είναι άλλο. Ότι ο κόσμος
θα φτάνει γρήγορα σε δύο μαγευτικούς προ-
ορισμούς. Στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν
και στα Λουτρά Πόζαρ. 

Τα έλεγε ο Μάνος, αλλά… Πανηγυρίζει ο Σταμενίτης 

Τι είδαμε στην εκδήλωση του Μπογδάνου 

Το ακούσα-
με και αυτό. Εταιρεία
ψυχαγωγίας και εκδηλώ-
σεων (τσίρκο) έκανε αίτημα
στο υπουργείο Μετανάστευ-
σης και Ασύλου για να προσ-
λάβει ακροβάτες και υπαλλή-

λους τσίρκου από την Ουκρανία.
Το είδαν οι υπάλληλοι και δεν

μπορούσαν να το πιστέ-
ψουν… 

Π
εριττό να σας πω ότι στην εκδήλωση της Εθνικής
Συμφωνίας, του κόμματος του Κωνσταντίνου Μπο-
γδάνου, δεν πάτησε κάποιος γνωστός δεξιός πολιτι-

κός. Μόνο κάποιες δεξιές και συντηρητικές γκρούπες. Ο μό-
νος που πήγε από τους λιγότερο γνωστούς ήταν ο Νίκος Κα-
ραχάλιος, ο οποίος, μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα δια-
τεινόταν ότι δεν θα πάει. Τελικά είδε
φως και μπήκε. Και όπως μου μετα-
φέρανε, μαζί με τον Φαήλο συνα-
γωνίζονταν στα περιττά κιλά. Το ξέ-
ρουμε ότι ο χειμώνας παχαίνει…
Κατά τ’ άλλα τι να σχολιάσει κανείς;
Τους παρδαλούς καναπέδες που
φέρανε για να καθίσει ο κόσμος;
Τους παπάδες; Ή ότι ακούσαμε το
αριστερό τραγούδι του Ξυλούρη
«Πότε θα κάνει ξαστεριά» με κλασική μουσική σε μια δεξιά
εκδήλωση; Πάντως, όπως μου είπαν κάποιοι που πήγαν, ο
Μπογδάνος με τον λόγο του κράτησε ασφαλείς αποστάσεις

από χρυσαυγίτες (Κασιδιάρης) και από χριστέμπορους (Βε-
λόπουλος)… Ειδικά για τον τελευταίο δεν το περιμέναμε, διό-
τι διατηρούσαν μια καλή σχέση… 

Για να ξέρετε: Πριν από τις ανακοινώ-
σεις Μητσοτάκη η ΔΕΗ είχε καταρτίσει
πλάνο αναθεώρησης για την πα-
ραγωγή των ορυχείων λιγνίτη.
Η ΔΕΗ εδώ και μέρες παρέ-
δωσε στο υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας ετή-
σιο πλάνο παραγωγής των
ορυχείων της, το οποίο προέβλε-
πε αύξηση της παραγωγής λιγνίτη σε
ποσοστό 40-50%. Με την αύξηση της

εξορυκτικής δραστηριότητας κατά 40-
50%, η ΔΕΗ έχει στόχο να μεγιστοποι-

ήσει τα αποθέματά της σε λιγνίτη.
Κι αυτό προκειμένου να είναι
σε θέση να καλύψει την ηλε-
κτροπαραγωγή με μεγαλύτε-
ρη χρήση λιγνίτη στην περί-

πτωση που η τιμή του φυσικού
αερίου αυξηθεί ακόμη περισσό-

τερο ή αν διακοπεί η τροφοδοσία με
ρωσικό αέριο.

Μου λένε ότι την Παρασκευή θα συ-
νεδριάσει η Επιτροπή Παραγω-
γής και Εμπορίου στη Βουλή
και θα συμμετάσχει σε αυτή
η επίτροπος Ενέργειας
Κάντρι Σίμσον. Η δύσκολη
κατάσταση με το ακριβό
ηλεκτρικό ρεύμα και τους λο-
γαριασμούς έχει δημιουργήσει
άσχημες διαθέσεις στους βουλευτές,
οι οποίοι «ακονίζουν» ήδη τα μαχαίρια

τους για να την αντιμετωπίσουν πρό-
σωπο με πρόσωπο. Ήδη η Κομι-

σιόν έχει αργήσει πολύ να
ακούσει τις ελληνικές προ-
τάσεις, δηλαδή να επιβάλει
πλαφόν στις τιμές χονδρικής
ή να διαθέσει χρήματα από το

χρηματιστήριο των ρύπων.
Ένας «γαλάζιος» που προετοιμά-

ζεται να της τα πει χύμα είναι και ο Μα-
νούσος Βολουδάκης. 

ΑΞΙΖΕΙ…



Ο Άδωνις Γεωργιά-
δης έχει αναφερθεί
πολλές φορές δημό-
σια στον Αντώνη Σα-
μαρά με πολύ θετικά
λόγια. Το βράδυ της Τρί-
της το πήγε ένα βήμα πιο
μακριά, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυ-
πουργό ως ήρωα. Ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό
Blue Sky για την περίοδο της διακυβέρνησης
του Αντώνη Σαμαρά, είπε: «Εγώ θεωρώ τον Αν-
τώνη Σαμαρά ήρωα. Κυβέρνησε σε τρικομματι-
κή κυβέρνηση με έναν Κουβέλη που έφυγε
στην πρώτη στρακαστρούκα. Με έναν Βενιζέλο
που δεν ήλεγχε την Κοινοβουλευτική του Ομά-
δα γιατί οι μισοί δεν το ήθελαν. Με έναν Σαμαρά
που είχε περάσει τη διάσπαση Καμμένου και
που είχαν γίνει αυτά που είχαν γίνει. Με μπρο-
στά να έχει περιφερειακές εκλογές, δημοτικές
εκλογές, προεδρικές εκλογές, ευρωεκλογές.
Σε αυτή την κινούμενη άμμο που κάθε μέρα δεν
ήξερε ο χριστιανός τι του ξημερώνει, κατάφερε
να κρατήσει την Ελλάδα στο ευρώ και να την κυ-
βερνήσει σωστά. Ο άνθρωπος είναι ήρωας. Έχω
δει πώς τα κατάφερε. Έχω δει στις 3.00 τα ξημε-
ρώματα τον Σαμαρά στο Μαξίμου. (…) Α, ρε Αν-
τώνη Σαμαρά, τι έκανες για να μείνει η Ελλάδα
όρθια». Πώς τον θυμήθηκε τώρα τον Αντώνη, εί-
ναι και δική μου απορία… 

Άγρια κόντρα μεταξύ
ΟΤΕ και Vodafone

Δεν έχουμε μόνο πολιτικές κόντρες στην επι-
καιρότητα, έχουμε και επιχειρηματικές. Την
Παρασκευή θα συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέ-
τρα της Vodafone σχετικά με τα πακέτα του ΟΤΕ
που προβλέπουν διπλασιασμό ταχυτήτων ίντερ-
νετ με το ίδιο κόστος που πληρώνει μέχρι σήμε-
ρα ο καταναλωτής. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικα-
σία της ακρόασης κινήθηκε από την ΕΕΤΤ ύστε-
ρα από επιστολή που έστειλε η Vodafone στα
μέσα Μαρτίου με αποδέκτη την επιτροπή και με
την οποία ζητούσε να μην εγκριθούν τα πακέτα
του ΟΤE που είχαν ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο
παρά το γεγονός ότι το ένα τρίτο εξ αυτών είχε
πάρει ήδη το πράσινο φως από την προηγούμε-
νη Ολομέλεια της ΕΕΤΤ στις 10 Ιανουαρίου. Δεν
είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι ο ΟTΕ έχει ξεκινήσει
να εφαρμόζει τα πακέτα και ήδη κάποιοι συν-
δρομητές απολαμβάνουν διπλάσιες ταχύτητες.

Σήμερα θα πραγματο-
ποιηθεί η επίσκεψη του
υπουργού Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα και της Ευρωπαί-
ας επιτρόπου Ενέργειας
Kadri Simson στις εγκαταστά-
σεις υγροποιημένου φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ
στη Ρεβυθούσα. Έχετε κατά νου ότι το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει τροπολο-
γία, ώστε να αντιμετωπιστεί η επάρκεια υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου (LNG). Με την τροπολο-
γία, το Δημόσιο θα αναλαμβάνει να αποζημιώσει
τη ΔΕΠΑ Εμπορίας ή τους παραγωγούς ηλεκτρι-
κής ενέργειας στην περίπτωση που αγοράσουν
LNG, χωρίς να το χρησιμοποιήσουν. Θα πληρώνει,
δηλαδή, το λεγόμενο cancellation fee, το τέλος
ακύρωσης στην παραλαβή ενός φορτίου. Έτσι θα
περιοριστούν και οι φόβοι των προμηθευτών πως
θα υποστούν μεγάλη ζημιά στην περίπτωση που
αγοράσουν το LNG σε υψηλές τιμές αλλά στη συ-
νέχεια υπάρξει υποχώρηση των διεθνών τιμών, με
αποτέλεσμα να πωλήσουν με ζημιά.

Βλέπω μεγάλο μπλέξιμο με τις αποζημιώσεις

όσων εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό λόγω του

χιονιά. Οι Αττικές Διαδρομές ΑΕ δεν πληρώνουν

χωρίς… έγγραφη παραίτηση των δικαιούχων από

οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή απαίτηση (πχ αγω-

γές). Το έγγραφο που παραδίδεται στους οδηγούς

προκειμένου να τους καταβληθεί η αποζημίωση

των 2.000 ευρώ έχει συνταχθεί από τη νομική υπη-

ρεσία της Αττικής Οδού και άλλες νομικές ενέρ-

γειες, με την έκφραση «συνιστά εύλογη χρηματι-

κή ικανοποίηση για τη στενοχώρια και ταλαιπωρία

που υπέστην εξαιτίας της παραμονής μου, την

24/25 Ιανουαρίου 2022, στον Αυτοκινητόδρομο

της Αττικής Οδού».

Ποια ονόματα
ακούγονται 
στον ΣΥΡΙΖΑ 
για τη θέση 
του γραμματέα;

Δ
ύο είναι τα βασικά ονόματα που ακού-
γονται έντονα για τη θέση του γραμμα-
τέα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο

ένας είναι ο Νάσος
Ηλιόπουλος. Καλό
παιδί, χαμηλών τό-
νων, ευγενικός… δεν
κάνει για πολλά πολ-
λά, αλλά τουλάχιστον
ο πρόεδρος Αλέξης θα
κοιμάται ήσυχος με τον
Νάσο. Το άλλο όνομα που ακούγεται είναι του
Χρήστου Σπίρτζη. Θα μου πεις, δεν τον θέλουν
οι σκληροπυρηνικοί του κόμματος, καθώς τον
θεωρούν ξένο σώμα, προερχόμενο από το πα-
λιό ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά ο Χρήστος είναι βασιλι-
κότερος του βασιλέως, προεδρικός γαρ…

Μια εσωκομματική κόντρα με-
ταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη
και του Μιχάλη Κατρίνη φαί-
νεται να εξελίσσεται στην

Ηλεία, την εκλογική περιφέ-
ρεια του επικεφαλής της Κοινο-

βουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ. Όπως ακούγε-
ται, η επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη για τη θέση
του γραμματέα της νομαρχιακής επιτροπής είναι ο
Σταύρος Δανιηλίδης. Η επιλογή αυτή όμως δεν
βρίσκει σύμφωνο τον Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος
κινείται προς τη στήριξη άλλης υποψηφιότητας.
Στο τέλος θα τα βρουν τα παιδιά, δεν είναι ώρα για
κόντρες.

τ

ν
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Σήμερα στη Ρεβυθούσα 
ο Σκρέκας 

Μεγάλο μπλέξιμο 
με τις αποζημιώσεις 

Οι AHEPANS, ο Κικίλιας
και ο τουρισμός

Οι AHEPANS, οι Ελληνοαμερικανοί που δεν
έκοψαν ποτέ τον ομφάλιο λώρο με τη «μαμά
πατρίδα», βρίσκονται στη χώρα μας. Η ομογε-
νειακή οργάνωση, η οποία αποτελεί τη βασική
συνιστώσα στην προώθηση του ελληνικού του-
ριστικού προϊόντος ανά τον κόσμο, με εκατό
χρόνια δράσης και περισσότερα από 38.000 μέ-
λη, συναντήθηκε και με τον καθ’ ύλην αρμόδιο
υπουργό, Βασίλη Κικίλια. Η AHEPA δήλωσε
«παρών» και τα μέλη της βρίσκονται διαρκώς
σε ετοιμότητα με μοναδικό σκοπό την ενίσχυση
των προσπαθειών για την τουριστική προβολή
της Ελλάδας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της
Γης. Με τη συντονισμένη, συστηματική και στο-
χευμένη τους προσπάθεια, το ελληνικό τουρι-
στικό προϊόν προωθείται τόσο στην αμερικανι-
κή ήπειρο όσο και παντού, πάντα με τη στενή
συνεργασία των υπηρεσιών και φορέων του
υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Ο Άδωνις θυμήθηκε 
τον Σαμαρά…



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Τ
ο όνομά της
στην Ελλάδα εί-
ναι άγνωστο.

Παρ’ όλα αυτά, στη φε-
τινή λίστα του Forbes
με τους πλουσιότε-
ρους ανθρώπους στον
κόσμο φιγουράρει το
όνομα αυτής της Ελλη-
νίδας. Ο λόγος για τη
Βίκυ Σάφρα, η περιου-
σία της οποίας ανέρ-
χεται στο ιλιγγιώδες
ποσό των 7,4 δισ. δο-
λαρίων, γεγονός που
την κατατάσσει στην
321η θέση με τους
πλουσιότερους αν-
θρώπους στον κόσμο.
Το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής της το πέρα-
σε στη Βραζιλία, ενώ
τα τελευταία χρόνια
έχει επιλέξει σαν τόπο
διαμονής την Ελβετία,
ωστόσο είναι ευρέως
γνωστή στους διεθνείς
τραπεζικούς κύκλους
καθώς επί δεκαετίες
στάθηκε στο πλευρό
ενός από τους ισχυρότερους άνδρες παγκοσμίως, ως σύζυγος του Λιβανοβραζι-
λιάνου δισεκατομμυριούχου τραπεζίτη και επιχειρηματία Τζόζεφ Σάφρα. Το
2020 ο Σάφρα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών και η τεράστια πε-
ριουσία του, η οποία «χτίστηκε» στη διάρκεια 180 ετών από τρεις γενιές και σε
τέσσερις ηπείρους, πέρασε στα χέρια της 69χρονης συζύγου του Βίκυς καθώς
και των τεσσάρων παιδιών τους, που από κοινού αξίζουν κάτι περισσότερο από 16
δισ. δολάρια. Ανάμεσα στα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που κληρονόμησαν η
ίδια και τα παιδιά της συγκαταλέγονται η ελβετική J. Safra Sarasin και η βραζι-
λιάνικη Banco Safra, δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ενεργητικό που αγγίζει
τα 90 δισ. δολάρια, καθώς και εταιρείες real estate, οι οποίες συνδέονται με ακί-
νητα της οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο πύργος Gherkin στο Σίτι του Λονδίνου
και το κτίριο γραφείων και κατοικιών 660 Madison Avenue στην καρδιά του Μαν-
χάταν στη Νέα Υόρκη.

Γιατί έγινε έξαλλος ο Ζούλας; 
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Άρχισαν τα όργανα
στον ΣΥΡΙΖΑ 
Η κυρία Άννα Χατζησοφιά, συντονίστρια
του τμήματος Πολιτισμού και πρώην
βουλευτής του κόμματος, σφάζει με το
βαμβάκι τον πρόεδρο Αλέξη… Σε ό,τι
αφορά το άνοιγμα Τσίπρα και το νέο Κα-
ταστατικό τονίζει πως «όχι μόνο δεν
αναβαθμίζει, αλλά υποβιβάζει, ακυρώ-
νει θα έλεγα, τον ρόλο και τον λόγο ύπαρ-
ξης του μέλους του κόμματος. Αντί να
εκλέγεται η γραμματεία και ο/η συντονι-
στής/τρια από την ολομέλεια του τμήμα-
τος, θα διορίζεται με κοπτάτσια, που θα
λέγαμε και οι boomers. Τι είδους δημο-
κρατία είναι αυτή; Στην πράξη αυτό που
θα συμβεί είναι να προτείνουν οι (φιλο-
δοξούντες να είναι) υποψήφιοι υπουρ-
γοί τούς μελλοντικούς τους συνεργάτες
για να στελεχώσουν τα συντονιστικά,
ώστε να εκπονούν, ως θέσεις του κόμμα-
τος, τις προσωπικές τους αντιλήψεις,
που συχνά (πολύ συχνά) διίστανται, όχι
μόνο προς τις απόψεις των κομματικών
μελών, αλλά και του κινήματος». Προ-
έβλεψε ότι «το συγκεκριμένο άρθρο δεν
θα περάσει, γιατί διαφωνεί η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των μελών των τμημά-
των, ανεξαρτήτως του ιδεολογικού ρεύ-
ματος στο οποίο πρόσκεινται», «εκτός
εάν θέλουμε ένα κόμμα όχι μελών αλλά
χειροκροτητών, πράγμα που δεν έχει κα-
μία σχέση με το DNA της Αριστεράς».

Ρωσικά παιχνίδια
κατασκόπων… 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 12
Ρώσοι διπλωμάτες που απελαύ-
νονται από την Ελλάδα ήταν προ-
φανώς «μπουμπούκια». Στο όλο
story εμπλέκεται και η ελληνική
ΕΥΠ που παρακολουθούσε εδώ
και καιρό τη δραστηριότητά τους.
Οι αναφορές για χρηματισμούς
ιδιωτών κ.λπ. υπήρξε με τη συν-
δρομή κλιμακίων μυστικών υπη-
ρεσιών από Μ. Βρετανία και ΗΠΑ.
Σύμφωνα με επισημάνσεις ατό-
μων που γνωρίζουν το περιεχό-
μενο των ερευνών της ΕΥΠ, «κά-
ποιοι εκ των απελαθέντων όχι μό-
νο προωθούσαν τις ρωσικές θέ-
σεις σε διάφορα ζητήματα αλλά
ενίσχυαν αντικυβερνητικές ή
αποσταθεροποιητικές απόψεις».
Θυμίζω ότι οι Ρώσοι είχαν έντονη
κόντρα και με τον Κοτζιά επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ και είχαν απελάσει δύο Έλ-
ληνες διπλωμάτες.

Η κυρία Βίκυ Σάφρα 
με τα 7,4 δισ. δολάρια

Ιδιαίτερα ενοχλημένος είναι ο πρόεδρος της ΕΡΤ
με τις εταιρείες μετρήσεων τηλεθέασης που έδω-
σαν θεαματικότητα 4,8% για την εκπομπή «Μουσικό
Κουτί». Είναι ίσως η πρώτη φορά που ο κ. Ζούλας,
πρόεδρος της δημόσιας τηλεόρασης, στρέφεται κα-
τά μιας εταιρείας που μετρά τις τηλεθεάσεις. Φαίνε-
ται πως εκνευρίστηκε πολύ από το χαμηλό ποσοστό
που έδωσε στη συγκεκριμένη εκπομπή και ανάμεσα
στα άλλα αναφέρει: «Θεωρίες και συνωμοσιολογίες
για τον τρόπο που λειτουργεί η Nielsen έχουν γρα-
φεί πολλές, αλλά δεν είναι πειστικές, καθώς μια

διεθνώς καταξιωμένη εταιρεία δεν θα διακινδύνευε
τη φήμη της μεροληπτώντας υπέρ κάποιων εκπομ-
πών και σε βάρος άλλων. Αλλά εδώ προκύπτει ένα
μάλλον αντικειμενικό ζήτημα. Είναι άραγε αντιπρο-
σωπευτικά της ελληνικής κοινωνίας τα περιβόητα
1.200 μηχανάκια από τα οποία προκύπτουν τα νού-
μερα τηλεθέασης; Διότι καλώς ή κακώς από τις εκα-
τό τηλεοράσεις που ήταν ανοιχτές χθες βράδυ σε
μια μεγάλη πολυκατοικία όλοι μάλλον έχουμε τη βε-
βαιότητα ότι σίγουρα περισσότερες από τέσσερις
ήταν συντονισμένες με το “Μουσικό Κουτί”…».



της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Ι
στορική αλλά και συμβολική θα
είναι η σημερινή ειδική συνε-
δρίαση της Ολομέλειας της Βου-
λής, που είναι καθ’ όλα έτοιμη να

υποδεχτεί και να φιλοξενήσει μέσω
τηλεδιάσκεψης τον Ουκρανό πρό-
εδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το πρό-
σωπο των ημερών σε όλο τον πλανή-
τη θα απευθύνει στην εθνική μας αν-
τιπροσωπεία το δικό του μήνυμα,
όπως έχει πράξει σε πολλά ακόμη
κοινοβούλια, σε μια προσπάθεια
ευαισθητοποίησης της διεθνούς
κοινής γνώμης για τον πόλεμο στη
χώρα του.
Η ώρα έναρξης της ομιλίας έχει
προγραμματιστεί για τις 12 το μεση-
μέρι με διάρκεια 10-15 λεπτά, ενώ
θα έχει προηγηθεί η προσφώνησή

του από τον πρόεδρο της Βουλής. Η
διαδικασία, όπως και στις άλλες
εθνικές αντιπροσωπείες, δεν θα πε-
ριλαμβάνει διάλογο, ενώ λόγω του
αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος
θα υπάρχει μετάφραση στα αγγλικά
αλλά και στα ελληνικά και θα μεταδί-
δεται από το web της Βουλής σε τρία
streaming, δηλαδή στα ουκρανικά,
στα αγγλικά και στα ελληνικά. Σημει-
ωτέον, προηγήθηκαν στη Βουλή αλ-
λεπάλληλα τεχνικά δοκιμαστικά
προκειμένου να μην υπάρξουν προ-
βλήματα στην τηλεμετάδοση.

Εκτός του ΚΚΕ
Στην Ολομέλεια της Βουλής θα βρε-
θεί και η Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου, ενώ για υγειονομικούς λόγους
δεν θα ανοίξουν τα θεωρεία για τις
διπλωματικές αποστολές. Οι βου-

λευτές τριών κομμάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΚΙΝΑΛ) θα είναι παρόντες στην
ιστορική συνεδρίαση, ενώ θα απου-
σιάζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ και
της Ελληνικής Λύσης.
Με επιστολή της στον πρόεδρο της
Βουλής η Κοινοβουλευτική Ομάδα
του ΚΚΕ, αιτιολογώντας την απόφα-
σή της, καταδικάζει την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία εκφράζον-
τας την αλληλεγγύη της προς τον ου-
κρανικό λαό, διαφωνώντας ωστόσο
με οποιαδήποτε στήριξη στον πρό-
εδρο Ζελένσκι, αφού επισημαίνει ότι
δεν είναι μέρος της λύσης αλλά μέ-
ρος του προβλήματος. Για παραβία-
ση του κανονισμού και «καπέλωμα»
της Βουλής από τον πρωθυπουργό
έκανε λόγο η Ελληνική Λύση προ-
κειμένου να μην παραστεί στη συνε-
δρίαση, ζητώντας να υποβληθούν

ερωτήσεις. Μεσοβέζικη στάση θα
τηρήσει το ΜέΡΑ25. Με επιστολή
του επίσης στον πρόεδρο της Βου-
λής ο Γιάνης Βαρουφάκης εξέφρασε
ενστάσεις ως προς τη διαδικασία
ενημερώνοντας ότι το κόμμα του θα
εκπροσωπηθεί συμβολικά από έναν
βουλευτή. Ο επικεφαλής του Μέ-
ΡΑ25 κάνει λόγο για «διάγγελμα»
Ζελένσκι και μετατροπή της Βουλής
σε «χώρο μονολόγου» και τους βου-
λευτές σε «παθητικούς ακροατές».

Σήμερα η ιστορική
τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο
της Ουκρανίας, παρουσία 
της Σακελλαροπούλου

Αντιμέτωπος με μια ακόμη άρση ασυλίας έρχεται και
πάλι ο Παύλος Πολάκης. Η πρόταση που εισηγήθηκε
χθες στην Ολομέλεια η αρμόδια Επιτροπή Κοινοβουλευ-
τικής Δεοντολογίας αφορά ανάρτηση του πρώην ανα-
πληρωτή υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος της κοινοβου-
λευτικής εκπροσώπου της ΝΔ Φωτεινής Αραμπατζή, που
την κατηγορούσε για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφο-
ρών. Η ιστορία επαναλήφθηκε για ακόμη μια φορά, με τη

βουλευτή της ΝΔ να του έχει υποβάλει μήνυση για συκο-
φαντική δυσφήμηση και τη δικαιοσύνη να επιστρέφει τον
φάκελο στη Βουλή. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψη-
φία, καθώς υπέρ της άρσης ασυλίας του κυρίου Πολάκη
ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ενώ κατά ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Επιφυλάξεις για την ολομέλεια εξέφρασε το Κίνημα Αλ-
λαγής, ενώ κατά της άρσης ψήφισαν τα κόμματα της
ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Πάλι άρση ασυλίας για τον Παύλο Πολάκη

ΟΟμιλία Ζελένσκι στη Βουλή
με πολλαπλά μηνύματα

Θα μιλήσει 
για το Κυπριακό;

Στην ειδική συνεδρίαση θα παρα-
στούν επίσης ο πρεσβευτής της Γαλ-
λίας λόγω της γαλλικής Προεδρίας της
ΕΕ, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας και ο
πρεσβευτής της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας ως πρύτανης του διπλωματικού
σώματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα
αποκτήσει η παρέμβαση Ζελένσκι, αν ο
Ουκρανός πρόεδρος επιλέξει να κάνει
μια αναφορά στο θέμα της παράνομης
τουρκικής κατοχής κομματιού της Κύ-
πρου, με δεδομένη την καλή σχέση που
διατηρεί η χώρα του με την Τουρκία.
Εξάλλου, ο Ουκρανός ηγέτης θα μιλή-
σει μετά το ελληνικό και στο κυπριακό
Κοινοβούλιο, στον απόηχο και των
πληροφοριών που θέλουν τις ΗΠΑ να
έχουν ζητήσει από την Κύπρο να στεί-
λει κάποια από τα ρωσικά αντιαρματικά
που διαθέτει. 
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Τ
ον δρόμο της εξόδου από τη χώρα
σε Ρώσους διπλωμάτες, ως αντί-
δραση για τη σφαγή Ουκρανών
αμάχων στην Μπούκα, δείχνει και

η Ελλάδα, που συμμετέχει στο κοινό ευ-
ρωπαϊκό μέτωπο με χώρες που έχουν λά-
βει αντίστοιχες αποφάσεις. Σύμφωνα με
ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών,
η Αθήνα κήρυξε ανεπιθύμητα (personae
non gratae) δώδεκα μέλη των διπλωματι-
κών και προξενικών αποστολών της Ρω-
σίας στη χώρα μας, δίνοντάς τους διορία
λίγων ημερών προκειμένου να εγκαταλεί-
ψουν την Ελλάδα. 

«Οι ανωτέρω κηρύχθηκαν ανεπιθύμη-
τοι σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβα-
σης της Βιέννης για τις Διπλωματικές
Υποθέσεις του 1961 και της Σύμβασης της
Βιέννης για τις Προξενικές Υποθέσεις του
1963», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το
ΥΠΕΞ. Οι αποτροπιαστικές εικόνες από τα
ειδεχθή εγκλήματα των Ρώσων στρατιω-
τών στην Μπούκα, το Ιρπίν και άλλες πε-
ριοχές της Ουκρανίας που βρίσκονταν για
εβδομάδες υπό ρωσική κατοχή, έχουν
προκαλέσει ένα ντόμινο αντιδράσεων σε
όλο τον δυτικό κόσμο που απαντά με απε-
λάσεις Ρώσων διπλωματών. Από την
έναρξη της εισβολής, σχεδόν 300 διπλω-
μάτες έχουν κηρυχθεί ανεπιθύμητοι και ο
ένας μετά τον άλλον επιστρέφουν στη Μό-
σχα. Μεταξύ αυτών και μέλη της Μόνιμης
Αποστολής της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τους οποίους ο ύπατος εκπρόσω-
πος Ζοζέπ Μπορέλ χαρακτήρισε «ανεπι-

θύμητους», ενώ ο εκπρόσωπος της Κομι-
σιόν, Πίτερ Στάνο, ανέφερε ότι δεκαεννέα
μέλη της ρωσικής αποστολής «ενεργού-
σαν σε αντίθεση με το διπλωματικό τους
καθεστώς». Σε αντίστοιχες ενέργειες
προχώρησαν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιτα-
λία, η Δανία, η Σουηδία και η Ισπανία, ενώ
μετά την αποκάλυψη της ρωσικής βαρβα-
ρότητας στις κατεχόμενες περιοχές της
Ουκρανίας, και η Πορτογαλία αποφάσισε
να απελάσει δέκα μέλη του προσωπικού
της ρωσικής πρεσβείας.

Απειλεί η Μόσχα
Η απόφαση για την απέλαση μέρους της

ρωσικής αποστολής στην Ελλάδα δεν ήταν
εύκολη, ωστόσο οι φρικαλεότητες που
έχουν προκαλέσει παγκόσμια κατακραυ-
γή δεν άφησαν περιθώρια στην Αθήνα που
έδειξε για μία ακόμη φορά ότι βρίσκεται
στη σωστή πλευρά της ιστορίας. 

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Εξωτερικών, Θεμιστοκλής Δεμίρης, ενη-
μέρωσε τον Ρώσο πρέσβη για την απόφα-
ση της Αθήνας η οποία προκάλεσε την έν-
τονη αντίδραση της Μόσχας. 

Η ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα εξα-
πέλυσε νέες απειλές, λέγοντας πως «η κί-
νηση δεν θα μείνει αναπάντητη», ενώ έκα-

νε λόγο για «καταστροφή των διμερών
σχέσεων». Από την αρχή της εισβολής,
πάντως, η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα
έχει υιοθετήσει ρητορική η οποία κάθε
άλλο παρά διπλωματική είναι, με υψη-
λούς τόνους και επιθέσεις κατά του
υπουργείου Εξωτερικών αλλά και Ελλή-
νων αξιωματούχων. 

Στο στόχαστρο τα ρωσικά όπλα
Την ίδια ώρα, φουντώνουν οι συζητή-

σεις σχετικά με την αποστολή ρωσικής
κατασκευής οπλικών συστημάτων στην
Ουκρανία, προκειμένου να ενισχυθούν με
αντιαεροπορικά και αντιαρματικά όπλα οι
Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας που συνεχί-
ζουν να απωθούν τα ρωσικά στρατεύματα
από τα κατεχόμενα εδάφη. Πληροφορίες
της «Political» αναφέρουν ότι και στην
Αθήνα ασκούνται πιέσεις για τη μεταφορά
στην Ουκρανία των αντιαεροπορικών πυ-
ραύλων μικρού βεληνεκούς TOR M1, των
S-300 αλλά και των αντιαρματικών συστη-
μάτων Kornet που διαθέτουν οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις. 

Η θέση της ελληνικής πλευράς απέναντι
στους συμμάχους παραμένει σταθερή και
προτάσσει το εθνικό συμφέρον, αφού
σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνι-

κής Άμυνας η αποστολή των συγκεκριμέ-
νων οπλικών συστημάτων θα αποδυνα-
μώσει την άμυνα της χώρας και κυρίως
των νησιών, τα οποία βρίσκονται υπό
διαρκή απειλή από την Τουρκία. Η Άγκυρα
σίγουρα θα έβλεπε με καλό μάτι τη μετα-
φορά των συστημάτων από το Αιγαίο στην
Ουκρανία, άλλωστε κάτι τέτοιο θα εξυπη-
ρετούσε και το αφήγημά της για αποστρα-
τιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών,
όμως η Αθήνα θα συζητούσε την παραχώ-
ρησή τους μόνο υπό την αίρεση της ταυτό-
χρονης αντικατάστασής τους από πιο σύγ-
χρονα, δυτικής προέλευσης συστήματα.

Σύνοδος ΝΑΤΟ
Ο Νίκος Δένδιας συμμετέχει σήμερα

στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών
του ΝΑΤΟ, με τις εξελίξεις στην Ουκρανία
να μονοπωλούν τις συζητήσεις. Η Σύνο-
δος θα πραγματοποιηθεί σε δύο σκέλη,
στο πρώτο με τη συμμετοχή της Αυστρα-
λίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της
Σουηδίας και της Φινλανδίας όπου θα
εξεταστούν οι επιπτώσεις της ρωσικής ει-
σβολής και οι προσπάθειες των αναθεω-
ρητικών δυνάμεων που υπονομεύουν τη
σταθερότητα και την ασφάλεια, και στο
δεύτερο σκέλος, όπου θα συμμετάσχουν
μόνο οι νατοϊκές χώρες, θα αναλυθούν τα
μέτρα στήριξης προς τους εταίρους κα-
θώς και το μέλλον των σχέσεων της Βο-
ρειοατλαντικής Συμμαχίας με τη Ρωσία.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Γιατί το υπουργείο Εξωτερικών
κήρυξε ανεπιθύμητα μέλη 
των διπλωματικών 
και προξενικών αποστολών 
της Ρωσίας στη χώρα μας

Το παρασκήνιο 
της απέλασης 
των «δώδεκα»
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Τ
ην ώρα που ΗΠΑ και ΕΕ επιβάλ-
λουν νέες σκληρές κυρώσεις στη
Ρωσία μετά τη σφαγή των αμά-
χων στη μαρτυρική Μπούκα, ο

στρατός του Πούτιν ετοιμάζεται για την
«επιχείρηση Ντονμπάς», την τελική σύγ-
κρουση με τους Ουκρανούς για την κατά-
ληψη των πιο κρίσιμων εδαφών στα ανα-
τολικά της χώρας.

Το Κίεβο κάλεσε χθες τους πολίτες να
εγκαταλείψουν «τώρα» τις ανατολικές
περιοχές, καθώς αναμένεται από στιγμή
σε στιγμή σφοδρή ρωσική επίθεση. Το
Ντονμπάς, που ελέγχεται κατά ένα μέρος
από φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες,
αποτελείται από τις αυτοανακηρυγμένες
Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και
του Λουγκάνσκ, τις οποίες ο Πούτιν ανα-
γνώρισε ως ανεξάρτητα εδάφη τρεις μέ-
ρες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Χερσαία... γέφυρα προς Κριμαία
Η «απελευθέρωση του Ντονμπάς» εί-

ναι άλλωστε ο διακηρυγμένος στόχος
του Κρεμλίνου σε αυτήν τη δεύτερη φά-
ση του πολέμου και θεωρείται το απο-
λύτως αναγκαίο «λάφυρο» που πρέπει
να εμφανίσει στο εσωτερικό της χώρας
του ο Πούτιν.

«Η Ρωσία θα προσπαθήσει να πάρει
ολόκληρο τον έλεγχο του Ντονμπάς και
να δημιουργήσει μια χερσαία γέφυρα
προς την κατεχόμενη Κριμαία», δήλωσε

ο γγ το ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ενώ
αναλυτές εκτιμούν ότι στόχος των εισβο-
λέων θα γίνει τώρα μια πόλη στρατηγικής
σημασίας, το Σλοβιάνσκ στο Ντονέτσκ.

Ρωσικές δυνάμεις επελαύνουν ήδη
από το βομβαρδιζόμενο Χάρκοβο, στα
βορειοανατολικά, για να δημιουργούν
προϋποθέσεις επίθεσης στο Σλοβιάνσκ
και να συνδεθούν με άλλες ρωσικές δυ-
νάμεις στο Ντονμπάς προκειμένου να
περικυκλώσουν τους Ουκρανούς που
μάχονται εκεί. 

Στο μεταξύ, συνεχίζεται το ανθρώπινο
δράμα με πάνω από 10 εκατομμύρια πρό-
σφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους
στην Ουκρανία. Σύμφωνα με χθεσινή
ανακοίνωση του ΟΗΕ, 1.500 άμαχοι, με-
ταξύ των οποίων 121 παιδιά, έχουν σκο-
τωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβο-
λής. Μετά τις θηριωδίες στην Μπούκα τα
Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι διεξάγουν
ανεξάρτητη έρευνα για εγκλήματα πολέ-
μου των Ρώσων.

Εμπάργκο στις εισαγωγές άνθρακα -
αλλά όχι στο ρωσικό πετρέλαιο ή στο φυ-
σικό αέριο- περιλαμβάνει το πέμπτο πα-
κέτο των δυτικών κυρώσεων κατά της
Ρωσίας. Επιβάλλεται μεταξύ άλλων απα-
γόρευση των ρωσικών επενδύσεων στις
ΗΠΑ και, τέλος, στις εισαγωγές άνθρακα
από την ΕΕ. Στο στόχαστρο μπαίνουν και
άλλα ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα και κρατικές επιχειρήσεις, ενώ προ-

βλέπονται κυρώσεις σε Ρώσους αξιωμα-
τούχους και μέλη των οικογενειών τους.
Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης κυρώσεις στις
δύο ενήλικες κόρες του Πούτιν και σε
συγγενείς του Ρώσου υπουργού Εξωτε-
ρικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Απαγόρευση συναλλαγών
Η απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα

από τη Ρωσία ανέρχεται σε 4 δισ. ευ-
ρώ ετησίως και οι περαιτέρω στοχευ-
μένες απαγορεύσεις εξαγωγών θα
στοιχίσουν στη Μόσχα περί τα 10 δισ.
ευρώ τον χρόνο.

Προβλέπονται πλήρης απαγόρευση
συναλλαγών σε τέσσερις βασικές ρωσι-
κές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η VTB,
η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώ-
ρας, απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά
πλοία και πλοία ρωσικής εκμετάλλευσης
στα λιμάνια της ΕΕ και συγκεκριμένες
νέες απαγορεύσεις εισαγωγών αξίας 5,5
δισ. ευρώ. Επιπλέον, η ΕΕ επιβάλλει γενι-
κή απαγόρευση στη συμμετοχή ρωσικών
εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις στα
κράτη-μέλη.

Έτοιμοι οι Ρώσοι 
για σφοδρή επίθεση 
στο Ντονμπάς 

Το Κίεβο καλεί τους πολίτες 
να εγκαταλείψουν «τώρα» 
τις ανατολικές περιοχές

ΟΗΕ: Ο πόλεμος 
θα προκαλέσει 
επισιτιστική κρίση

Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρό-
κειται να προκαλέσει μια παγκό-
σμια επισιτιστική κρίση, σύμφω-
να με τον ΟΗΕ. Καθώς τα αγροκτή-
ματα της Ουκρανίας, του σιτοβο-
λώνα της Ευρώπης, έχουν μετα-
τραπεί πια σε πεδία μάχης, η αβε-
βαιότητα σχετικά με τις εξαγωγές
έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια
επισιτιστική έκτακτη ανάγκη, αυ-
ξάνοντας τις τιμές του σιταριού,
του καλαμποκιού, της σόγιας, των
λιπασμάτων και του ηλιελαίου
διεθνώς. Περισσότερο θα πλη-
γούν ήδη φτωχές χώρες στην
Αφρική και την Ασία, που εισά-
γουν μεγάλες ποσότητες σιτηρών
από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός
πρόεδρος Ζελένσκι είπε χθες ότι
ο στρατός του Πούτιν «δημιουργεί
σκόπιμα την παγκόσμια επισιτι-
στική κρίση διακόπτοντας τις δια-
δικασίες σποράς στην Ουκρανία».
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Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κρά-
τησης που την οδήγησε στη φυλακή αναμένεται να
καταθέσει μέσω του συνηγόρου της Όθωνα Παπαδό-
πουλου η 33χρονη που προφυλακίστηκε για τη δολο-
φονία του παιδιού της, ενώ αναμένεται να ζητήσει να
βρεθεί εκτός φυλακής με την επιβολή περιοριστικών
όρων, ακόμη και με βραχιολάκι ηλεκτρονικής επιτή-
ρησης.

Την ίδια στιγμή, δεκτό έγινε το αίτημα της ανακρί-
τριας Χριστίνας Σαλάππα για την άρση του τηλεφωνι-
κού και ηλεκτρονικού απορρήτου στην υπόθεση.
Πλέον οι Αρχές θα ανοίξουν τα οκτώ κινητά τηλέφω-

να που κατασχέθηκαν από το σπίτι της Ρούλας Πισπι-
ρίγκου στην Πάτρα, προκειμένου να ερευνήσουν τό-
σο τις επικοινωνίες της, τηλεφωνικές και μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και το ιστορικό
πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Επιπλέον άμεσα θα φύ-
γουν οι πρώτες κλήσεις προς εμπλεκομένους προ-
κειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες.

Στο μεταξύ, η 33χρονη κατηγορούμενη αρνείται τα
πάντα, αλλά όσα υποστήριξε το βράδυ της Δευτέρας
στην ανακρίτρια δεν φαίνεται να έπεισαν - και αυτός
είναι ο λόγος που ελήφθη η απόφαση για την προφυ-
λάκισή της. Μάλιστα, στο άκουσμα της προφυλάκι-

σής της η Ρούλα Πισπιρίγκου «έσπασε» για πρώτη
φορά, καθώς δεν περίμενε τέτοια απόφαση. «Τι θα
απογίνω στη φυλακή; Θα με σκοτώσουν. Ήμουν σχε-
δόν βέβαιη ότι θα πήγαινα σπίτι μου. Θέλω να πι-
στεύω πως σύντομα θα αφεθώ ελεύθερη με περιορι-
στικούς όρους. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω στη φυλα-
κή», φέρεται να είπε.

Η ίδια φέρεται μετά την πρώτη επικοινωνία που εί-
χε με τον σύζυγό της να έχει προσπαθήσει ξανά να
τον βρει στο τηλέφωνο, χωρίς επιτυχία, αφού πλέον ο
Μάνος Δασκαλάκης δεν της απαντά. 

Σ.Σ.

Δεκτό το αίτημα της ανακρίτριας - Ανοίγουν τα 8 κινητά που βρέθηκαν σπίτι της

Και ο Μάνος κατήγορος της Ρούλας 
Tης Σοφίας Σπίγγου

Δύο μέρες μετά την προφυλάκιση
της Ρούλας Πισπιρίγκου ο Μάνος
Δασκαλάκης πέρασε το κατώφλι
της 18ης τακτικής ανακρίτριας για
να δηλώσει παράσταση προς υπο-
στήριξη της κατηγορίας. Συνο-
δευόμενος από τους δικηγόρους
του, διέσχισε τα δικαστήρια και
ανέβηκε στο ανακριτικό γραφείο,
όπου και υπέβαλε τη δήλωση πα-
ράστασης Πολιτικής Αγωγής, ενώ
έλαβε και αντίγραφα της δικογρα-
φίας.
«Είναι κακή στιγμή, δεν μπορώ να
πιστέψω ότι έχει διαπράξει κάτι
τέτοιο. Είμαι σοκαρισμένος. Τα
στοιχεία όμως είναι αδιάσειστα.
Μέχρι τώρα ήταν υπόδειγμα μητέ-
ρας μπροστά μας. Περιμένουμε να

λάμψει να αλήθεια και περιμένου-
με τα συμπεράσματα των Αρχών
για τους θανάτους και των άλλων
δύο παιδιών. Τόσα χρόνια που οι
εκθέσεις των ιατροδικαστών απέ-
διδαν τον θάνατο των παιδιών σε
παθολογικά αίτια, κυνηγούσαμε να
πάρουμε μια απάντηση κυρίως για
τη Μαλένα», ανέφερε σε δηλώσεις
του εξερχόμενος του κτιρίου 9.

«Δεν υπήρξε κακοποίηση»
Σε ερώτηση για περιστατικά κακο-
ποίησης της Τζωρτζίνας, ο Μάνος
Δασκαλάκης απάντησε πως κάτι
τέτοιο δεν ισχύει. «Την πρώτη φο-
ρά είχε έρθει αρμόδια υπηρεσία
στο σπίτι και δεν είχε διαπιστώσει
κάτι και τη δεύτερη φορά είχαν
πάει στο Καραμανδάνειο, όπου
διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε κά-
ποιο δερματικό πρόβλημα», σχο-
λίασε. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει
επικοινωνήσει με την 33χρονη:
«Δεν έχω να πω τίποτε άλλο σε
εκείνη. Την πρώτη μέρα με πήρε
τηλέφωνο, μετά δεν απάντησα ξα-
νά. Τα στοιχεία σε βάρος της είναι
αδιάσειστα». Ο εκ των δικηγόρων
του Δημήτρης Καράμπελας έκανε
λόγο για «δεμένη» υπόθεση που
καταλήγει ότι ο θάνατος της Τζωρ-
τζίνας ήταν δολοφονία. «Τα συμ-
περάσματα των ερευνών επιβε-
βαίωσαν έμπειροι εισαγγελείς και
η ανακρίτρια με την άσκηση της

ποινικής δίωξης, το ένταλμα σύλ-
ληψης και την απόφαση προσωρι-
νής κράτησης. Ο εντολέας μου με-
τά το πρώτο σοκ έχει πειστεί ότι ο
θάνατος της Τζωρτζίνας οφείλεται
σε δολοφονία. Πρόκειται για στυ-
γνή δολοφονία ενός μικρού παιδι-
ού που τελέστηκε σε ήρεμη ψυχι-
κή κατάσταση. Στην ποινική διαδι-
κασία ο εντολέας μου υποστηρίζει
την κατηγορία για να δικαιωθεί η
μνήμη των παιδιών του και ως φό-
ρος τιμής στη μνήμη της Τζωρτζί-
νας», ανέφερε και συμπλήρωσε

ότι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί
από την πλευρά της κατηγορουμέ-
νης για να αποδοθεί ο θάνατος της
Τζωρτζίνας σε αμελή ιατρική συμ-
περιφορά είναι αβάσιμοι και εκτός
των ορίων λογικής.

Ο Δασκαλάκης πήγε 
στην ανακρίτρια για να
δηλώσει παράσταση
Πολιτικής Αγωγής 
κατά της συζύγου του
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Έκρηξη εξαΰλωσε ασθενή
στο «Γ. Παπανικολάου»

Διαταγή για εισαγγελική έρευνα δόθηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά τη δημοσιο-
ποίηση της καταγγελίας από τον Σύλλογο Φοιτητών
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για
παρενόχληση φοιτητών από καθηγητή.

Η Εισαγγελία της Αθήνας θα εξετάσει τη βασιμότη-
τα των καταγγελιών που είδαν το φως της δημοσιότη-
τας και θα ερευνήσει αν έχουν διαπραχθεί αξιόποι-
νες πράξεις, όπως αυτή της παράνομης βίας αλλά και
αδικημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στο ψήφισμα του Συλλόγου Φοιτητών αναφέρεται
ότι τα περιστατικά είναι πολλά, ενώ ένα από τα σοβα-
ρότερα έλαβε χώρα σε περίοδο εξεταστικής προ κο-
ρονοϊού. Τότε κατά τη διάρκεια εξέτασης προσέγγιζε
συνεχώς έναν φοιτητή και κατά την παράδοση των
γραπτών κοιτούσε για ώρα επίμονα το πάσο του,
όπως αποδείχτηκε για να συγκρατήσει το όνομά του.
Την ίδια κιόλας μέρα φέρεται να του έστειλε αίτημα
σε διάφορα social media και στα πρώτα μηνύματα
συστήθηκε ως «ο επιτηρητής σου, χαχα, σοκ». Στη

συνέχεια οι φοιτητές περιγράφουν ότι ο συγκεκριμέ-
νος επικοινωνούσε με τον φοιτητή και τον εκβίαζε
εμμέσως να απαντάει στα μηνύματά του για να μην
υπάρξει επίπτωση στον βαθμό του. «Η παραβιαστική
αυτή συμπεριφορά κορυφώθηκε εντέλει έπειτα από
λίγο με το απαράδεκτο μήνυμα του καθηγητή «Εμείς
σεξ πότε θα κάνουμε;». Ο φοιτητής τρομοκρατήθηκε
και τον μπλόκαρε από τα social media με συνέπεια να
τον κόψει με βαθμό 2 στο μάθημα.

Σοφία Σπίγγου

Εισαγγελική έρευνα για καθηγητή που καταγγέλθηκε για παρενόχληση φοιτητών Νομικής

Τι κατέθεσαν 
στη δίκη οι γονείς 
της Τοπαλούδη

Ο Γιάννης Τοπαλούδης και η Κούλα
Αρμουτίδου πήραν τη σκυτάλη των κα-
ταθέσεων στο βήμα του Μεικτού Ορ-
κωτού Εφετείου, όπου διεξάγεται η δί-
κη για τον ομαδικό βιασμό και τη δολο-
φονία της Ελένης Τοπαλούδη.

Περιγράφοντας τη στιγμή που χρει-
άστηκε να παραλάβει τη σορό της Ελέ-
νης, είπε στους δικαστές: «Εγώ δεν άν-
τεξα να μπω στο νεκροτομείο. Μπήκε
μόνο ο αδελφός μου. Όταν επιστρέφα-
με με το αεροπλάνο σκεφτόμουν να
ανέβει λίγο πιο ψηλά το αεροπλάνο,
μπας και το άψυχο σώμα της Ελένης
συναντήσει την ψυχή της και ζωντανέ-
ψει ξανά». Ο Γιάννης Τοπαλούδης ανα-
φέρθηκε και στον βιασμό που είχε βιώ-
σει η Ελένη τον προηγούμενο χρόνο
από τη δολοφονία της, εκφράζοντας τη
δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που αν-
τιμετωπίστηκε όταν πήγε να τον καταγ-
γείλει.

Ακολούθησε η κατάθεση της Κούλας
Αρμουτίδου, η οποία μεταξύ άλλων
ανέφερε: «Της έλεγα να προσπαθεί, τί-
ποτα δε μας χαρίζεται, τα αγαθά κόποις
κτώνται. Εγώ και ο πατέρας της με την
αξία μας κάναμε ό,τι κάναμε. Εδώ και
40 μήνες και 3 ημέρες δυστυχώς εγώ
αδυνατώ να πάω στο σχολείο».

του Δημήτρη Δραγώγια

Ε
νας νεκρός, ένας διασωληνωμέ-
νος και τέσσερις με ελαφρά εγ-
καύματα είναι ο τραγικός απολογι-
σμός από τη φωτιά που ξέσπασε

στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Η φωτιά
ξέσπασε στις 9 το πρωί της Τετάρτης σε θά-
λαμο ασθενών με Covid-19, στον 2ο όροφο
του «πέτρινου» κτιρίου, όπου στεγάζεται η
Β’ Πνευμονολογική Κλινική. Και οι τρεις
ασθενείς φαίνεται να νοσηλεύονταν στον
ίδιο θάλαμο όπου ξέσπασε η φωτιά, τα αίτια
της οποίας παραμένουν άγνωστα και ερευ-
νώνται από την Πυροσβεστική.

Σοκαριστικές μαρτυρίες
Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, η εκ-

δοχή που εξετάζεται είναι η φωτιά να προ-
κλήθηκε από κινητό ασθενούς, το οποίο
ανεφλέγη. Πυκνός καπνός κάλυψε το «πέ-
τρινο» κτίριο και οι δυνάμεις πυρόσβεσης
προχώρησαν στην εκκένωσή του, απομα-
κρύνοντας -με τη βοήθεια του νοσηλευτι-
κού προσωπικού- συνολικά 38 ασθενείς,
μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο.

«Ο ασθενής, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη
παροχή οξυγόνου, κυριολεκτικά εξαϋλώ-
θηκε, ήταν 79 χρόνων», είπε ο Σταύρος
Τρύφων, διευθυντής Πνευμονολογίας στην
κλινική του ΕΣΥ, συμπληρώνοντας ότι «ο
ασθενής, που είναι πολύ βαριά με εγκαύ-
ματα, είναι 52 χρόνων και ουσιαστικά είναι
αυτός που είπε ότι έσβησε τη φωτιά και ότι
ξεκίνησε από αυτόν».

«Στις 8.50 με φωνάζει μια νοσηλεύ-
τρια και μου λέει πως ένας ασθενής
βρίσκεται στην πόρτα και καίγεται. Σο-
καρισμένος ανοίγω την πόρτα και τον
βλέπω να καίγεται με τα ρούχα του, ενώ
την ίδια στιγμή παίρνω τον πυροσβε-

στήρα, σβήνω τη φωτιά και τον τραβάω
έξω», περιγράφει ο κ. Τρύφων, ενώ στη
συνέχεια προσθέτει πως ο ασθενής τού
εξήγησε πως άκουσε ένα «μπαμ».

Τι είπαν Πλεύρης - Γκάγκα
«Αν η παροχή οξυγόνου δεν είχε διακο-

πεί άμεσα την ώρα που ξέσπασε η φωτιά,
τότε θα είχε λαμπαδιάσει όλο το κτίριο»,
σημείωσαν ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης και η αναπληρώτρια υπουργός
Υγείας Μίνα Γκάγκα, οι οποίοι έσπευσαν
στο νοσοκομείο άμεσα. Ο υπουργός Υγείας
πρόσθεσε ότι ο ένας από τους δύο τραυμα-
τίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και γίνον-
ται προσπάθειες για να επουλωθούν τα
τραύματά του.

«Ο χώρος όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά
θα είναι άμεσα λειτουργικός», σύμφωνα
με τον κ. Πλεύρη, όπως και στο νοσοκομείο
υπήρξε άμεση ενίσχυση από το 424. «Θα
λειτουργήσει κανονικά, η πίεση που υπάρ-

χει στα Covid περιστατικά άμεσα θα απο-
κατασταθεί, το νοσοκομείο 424 ΓΣΝΕ είναι
σε ετοιμότητα σε περίπτωση που κριθεί
αναγκαία η μεταφορά ασθενών».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μί-
να Γκάγκα στις δηλώσεις της ανέφερε ότι
«θα έχει κλινική Covid το νοσοκομείο.
Ήδη όλα τα περιστατικά είναι μέσα στο
νοσοκομείο. Θα μπορούσε να λαμπαδιά-
σει με τις παροχές οξυγόνου που έχει αυ-
τήν τη στιγμή. Ευτυχώς η φωτιά περιορί-
στηκε σε έναν θάλαμο».

Ένας νεκρός, ένας 
διασωληνωμένος 
και τέσσερις τραυματίες 
από φωτιά στο νοσοκομείο 
της Θεσσαλονίκης
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H πορεία της Όμικρον 2 και η μικρής διάρκειας ανοσία
σε άτομα μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα σε
σχέση με νεότερα, υγιή άτομα οδήγησε την επιτρο-
πή να πει «ναι» σε όσους 60 ετών και άνω θέλουν
να κάνουν μια τέταρτη δόση ή δεύτερη ενισχυτι-
κή, τέσσερις μήνες μετά την τρίτη τους δόση. 

Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για το κλείσιμο
του ραντεβού με mRNA εμβόλιο για τους άνω
των 80, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση που
έγινε όπως και στην πρώτη φάση του εμβολιασμού
των ηλικιωμένων. Ο αναμνηστικός εμβολιασμός αποδείχ-
θηκε αποτελεσματικός στην προστασία από σοβαρή νόση-

ση και νοσηλεία ειδικά στα άτομα μεγάλης ηλικίας, οπότε
μια τέταρτη δόση σε μια περίοδο με χαλάρωση μέτρων και

επικράτηση της υπερμεταδοτικής Όμικρον 2 δίνει
μεγαλύτερη προστασία σε όσους είναι ευάλω-

τοι.  Το Πάσχα πλησιάζει και οι μεγαλύτεροι θα
είναι περισσότερο προστατευμένοι με τη δεύ-
τερη ενισχυτική λίγο πριν από τη Μεγάλη

Εβδομάδα, ενώ θα νιώθουν πιο ασφαλείς και
για το καλοκαίρι, οπότε και προβλέπεται πλήρης

αποκλιμάκωση όλων των μέτρων και για τους ανεμ-
βολίαστους. 

Σαφώς προβληματίζει αυτό το 10% των πολιτών άνω των

60 ετών που δεν εμβολιάζεται και δυστυχώς αποτελεί δε-
ξαμενή ασθενών που γεμίζει τα κρεβάτια των νοσοκομεί-
ων.  Η Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 FM,
εκτίμησε ότι θα πάμε σε τέταρτη δόση από Σεπτέμβρη,
αναφερόμενη στον γενικό πληθυσμό, ως μια ετήσια δόση
ή αναμνηστική όπως και με τη γρίπη. Πιο αισιόδοξα είναι
τα στοιχεία για τις μολύνσεις σε παιδιά και εφήβους, που
το ποσοστό τους βρίσκεται στο 21% (-9% από την προηγού-
μενη εβδομάδα). Χθες, Τετάρτη, καταγράφηκαν 15.044 νέα
κρούσματα, 73 θάνατοι, ενώ 358 νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι, από τους οποίους 212 είναι ανεμβολίαστοι

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Μίνα Γκάγκα: «Πάμε σε 4η δόση για όλους τον Σεπτέμβριο»

Ο
ι διευθύνοντες σύμβουλοι (CE-
Os) των Pfizer, BioNTech και
Moderna μοιράστηκαν περισ-
σότερα από 100 εκατ. δολάρια

σε αμοιβές κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τε-
ράστια εμπορική επιτυχία των εμβολίων
mRNA Covid που αναπτύχθηκαν από τις
φαρμακευτικές εταιρείες τους.
Ο Άλμπερτ Μπουρλά της Pfizer, ο Ουγ-
κούρ Σαχίν της BioNTech και ο Στεφάν
Μπανσέλ της Moderna είδαν επίσης τον
πλούτο τους σε μετρητά να αυξάνεται τα
τελευταία δύο χρόνια χάρη στις αυξήσεις
των τιμών των μετοχών που πυροδοτήθη-
καν από τον ενθουσιασμό των επενδυτών
για εταιρείες που αναπτύσσουν εμβόλια
και θεραπείες κατά της Covid-19.
Η τιμή μετοχής της Pfizer αυξήθηκε κατά
60% τους τελευταίους 24 μήνες, ενώ η
αξία των μετοχών της BioNTech και της
Moderna έχει τριπλασιαστεί και πεντα-
πλασιαστεί αντίστοιχα. Οι διευθύνοντες
σύμβουλοι Μπανσέλ της Moderna και Σα-
χίν της BioNTech έχουν γίνει δισεκατομ-
μυριούχοι ως αποτέλεσμα των μετοχικών
μεριδίων τους 7,8% και 17,1% στις εταιρεί-
ες, αξίας περίπου 5,4 δισ. και 7,8 δισ. δο-
λαρίων αντίστοιχα. Το εμβόλιο της BioN-
Tech/Pfizer απέφερε πέρυσι έσοδα
ύψους 37,5 δισ. δολαρίων και αυτό της
Moderna περί τα 17 δισ. δολάρια, σύμφω-
να με την Airfinity, εταιρεία δεδομένων.

Πόσα πήρε ο καθένας
Ανάλυση των πακέτων αμοιβών των πα-
ρασκευαστών εμβολίων mRNA το 2020
και το 2021 δείχνει ότι ο επικεφαλής της
Pfizer, ο Άλμπερτ Μπουρλά, έλαβε τη με-
γαλύτερη αύξηση μισθού στη διάρκεια
της πανδημίας. Έλαβε 45,3 εκατ. δολάρια
το 2020-2021, σε σύγκριση με 27,7 εκατ.
δολάρια το 2018-2019, περίοδο κατά την
οποία προήχθη από γενικός διευθυντής
σε διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιανουάριο
του 2019. Ο Σαχίν έλαβε 30,8 εκατ. δολά-

ρια ως αμοιβή το 2020-21, σε σύγκριση με
το 2018-19. Η συνολική αμοιβή του Μπαν-
σέλ μειώθηκε κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας από 67,5 εκατ. δολάρια το 2018-19
σε 31,1 εκατ. δολάρια το 2020-21. Αλλά
αυτό οφειλόταν κυρίως σε ένα εφάπαξ
κέρδος μετά την IPO της Moderna το 2018,
η οποία του απέφερε κέρδη 58,6 εκατ. δο-

λαρίων από δικαιώματα προαίρεσης με-
τοχών. Η συνολική αμοιβή και στους τρεις
αυξήθηκε σε 107,2 εκατ. δολάρια το 2020-
21, σε σύγκριση με τα 103,7 εκατ. δολάρια
τα προηγούμενα δύο χρόνια.
Οι ειδικοί στις αμοιβές σημειώνουν ότι οι
παραπάνω αποδοχές αντικατοπτρίζουν τα
τεράστια κέρδη που συνδέονται με τα εμ-

βόλια κατά της Covid-19, αλλά και τον τρό-
πο με τον οποίο οι αμοιβές στον τομέα των
βιοφαρμακευτικών εταιρειών πλησιάζουν
τα αντίστοιχα κέρδη σε άλλους τομείς,
όπως ο τραπεζικός.

Χρυσές δουλειές για Pfizer, 
BioNTech και Moderna

Το απίστευτο ποσό των 100
εκατ. δολαρίων μοιράστηκαν
οι τρεις CEOs των εταιρειών που
παρήγαγαν τα mRNA εμβόλια

Ο Άλμπερτ Μπουρλά Ο Ουγκούρ Σαχίν Ο Στεφάν Μπανσέλ
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Της Εύης Πανταζοπούλου

Δ
ιέξοδο στη δημόσια εκπαίδευση
ακόμη και ως... αναπληρωτές
αναζητούν 7 στους 10 εκπαιδευ-
τικούς που απασχολούνται σε

ιδιωτικά σχολεία. Σύμφωνα με έρευνα του
Κλαδικού Ινστιτούτου της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελ-
λάδος (ΟΙΕΛΕ) για την επαγγελματική ικα-
νοποίηση και τις εργασιακές συνθήκες των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών, το ιδιωτικό σχο-
λείο τού σήμερα δεν αποτελεί πλέον ελκυ-
στικό περιβάλλον εργασίας εξαιτίας, μετα-
ξύ άλλων, των απλήρωτων υπερωριών και
της έλλειψης κινήτρων και αξιοκρατίας.
Μάλιστα, το φαινόμενο της μεγάλης φυγής
από τα ιδιωτικά σχολεία τα τελευταία χρό-
νια έχει δημιουργήσει πρόβλημα ανεύρε-
σης ειδικοτήτων αιχμής, όπως οι δάσκαλοι
και οι καθηγητές Πληροφορικής, στα ιδιω-
τικά σχολεία.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της
έρευνας αφορά την εντατικοποίηση της ερ-
γασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών χωρίς

οικονομικό αντίκρισμα. Χαρακτηριστικό εί-
ναι το γεγονός ότι περίπου το 86% της επι-
πλέον εργασίας (διαδικασία αξιολόγησης,
open days, bazaars, προαιρετικές απογευ-
ματινές δράσεις, γενικές υπηρεσίες τηλεκ-
παίδευσης κ.λπ.) δεν συνοδεύεται από την
καταβολή της ανάλογης υπερωριακής απα-
σχόλησης ή της νόμιμης αμοιβής.

Δεν έχουν επαρκή ενημέρωση
Επιπλέον, από τις απαντήσεις των συμμε-

τεχόντων στην έρευνα προκύπτει ότι το
ιδιωτικό σχολείο δεν φροντίζει για την ενη-
μέρωση των εκπαιδευτικών του για σημαν-
τικές εξελίξεις που σχετίζονται άμεσα με το
αντικείμενό τους. Ενδεικτικά, ποσοστό με-
γαλύτερο του 80% των ιδιωτικών εκπαιδευ-
τικών δήλωσε ότι δεν είχε καμία ενημέρω-
ση από τα σχολεία του για τα Νέα Προγράμ-
ματα Σπουδών.

Αναλυτικά, ένας στους δύο ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς δήλωσε ότι δεν είναι ικα-
νοποιημένος από το περιβάλλον εργασίας
του, ενώ το 68% των ερωτηθέντων απάντη-
σε ότι θα αναζητούσε διέξοδο ως αναπλη-

ρωτής στη δημόσια εκπαίδευση. Ακόμη, το
58% ανέφερε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων
στα ιδιωτικά σχολεία δεν λειτουργεί αυτό-
νομα, όπως προβλέπει η εκπαιδευτική νο-
μοθεσία, καθώς δέχεται πιέσεις. Η ΟΙΕΛΕ
καλεί τους εργοδότες στην ιδιωτική εκπαί-
δευση να μελετήσουν τα συμπεράσματα
της έρευνας και να κατανοήσουν «ότι η
υπερεκμετάλλευση της εργασίας των εκ-
παιδευτικών, η μη τήρηση στοιχειωδών ερ-
γασιακών κανόνων και η έλλειψη κινήτρων
και διαφάνειας στον χώρο του ιδιωτικού
σχολείου μόνο αρνητικά επηρεάζουν την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών
σχολείων θέλουν... δημόσιο

Οι μισοί Έλληνες
μαθητές πλέον
προτιμούν
γερμανικά

Υπερδιπλασιάστηκε την τε-
λευταία 20ετία ο αριθμός των
μαθητών που επιλέγει τη γερ-
μανική γλώσσα στα γυμνάσια
και τα λύκεια. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Παι-
δείας που έδωσε στη δημοσιό-
τητα η Πανελλήνια Ένωση Κα-
θηγητών Γερμανικής Γλώσσας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ-
σης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ), το σχολικό
έτος 2020-21 151.304 μαθητές
γυμνασίου διδάχθηκαν το μά-
θημα των Γερμανικών, ποσοστό
μεγαλύτερο του 50%, και 68.253
μαθητές λυκείου, ποσοστό που
αγγίζει το 50%. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό
των μαθητών που επέλεγαν να
διδαχτούν τη γερμανική γλώσ-
σα το 2000 ήταν μόλις 20%, ενώ
από το 2013 και έπειτα παρατη-
ρείται μια εκρηκτική αύξηση.

Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ κάνει λόγο για
«σαφή αύξηση των μαθητών
προς τη γερμανική γλώσσα,
ενώ παράλληλα αυξάνεται συ-
νεχώς και η ανάγκη πρόσλη-
ψης εκπαιδευτικών Γερμανι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας,
σημειώνοντας πως σήμερα στη
δημόσια εκπαίδευση υπηρε-
τούν 1.652 μόνιμοι και 626 ανα-
πληρωτές.

Μάλιστα, υπάρχουν περιοχές
που αντιστοιχούν περίπου στο
25% της χώρας, που δεν διαθέ-
τουν ούτε μια οργανική θέση
και υποστηρίζονται αποκλει-
στικά από αναπληρωτές. Στο
πλαίσιο αυτό, ζητά την άμεση
ένταξη των λειτουργικών αναγ-
κών διδασκαλίας της γερμανι-
κής γλώσσας στον κυβερνητικό
σχεδιασμό και την κάλυψη όσο
το δυνατόν μεγαλύτερου μέ-
ρους των θέσεων με μόνιμους
διορισμούς. Υπενθυμίζει ακό-
μη ότι επί του συνόλου των
11.700 διορισμών που πραγμα-
τοποιήθηκαν πέρυσι, μόλις οι
53 αφορούσαν τον κλάδο Γερ-
μανικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας, δηλαδή ποσοστό 0,4%. 

Ε.Π.

Σύμφωνα με έρευνα, 
ένας στους δύο δεν είναι
ικανοποιημένος από
το περιβάλλον εργασίας,
ενώ τάσεις φυγής έχει το 70% 



Ο
ι μεταβολές της εδαφικής συγ-
κέντρωσης του ραδονίου ως
πρόδρομου φαινομένου των
σεισμών αποτελεί το αντικεί-

μενο έρευνας επιστημόνων από την Ελλά-
δα και τις ΗΠΑ, η οποία εστιάστηκε στον
Κορινθιακό Κόλπο. Ειδικότερα στην περί-
πτωση του ανατολικού Κορινθιακού Κόλ-
που, διαπιστώθηκε σταδιακή αύξηση του
ραδονίου κατά την περίοδο πριν από τους
σεισμούς, απότομη πτώση λίγες ημέρες
πριν και στη συνέχεια σταθεροποίηση σε
ένα νέο επίπεδο, μέχρι να αρχίσει και πάλι
η σταθερή άνοδος. 

Στην «Political» μίλησε ο επικεφαλής
της έρευνας δρ Βασίλης Καραστάθης,
αναπληρωτής διευθυντής του Γεωδυναμι-
κού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών. Όπως εξήγησε ο κ. Καρα-
στάθης, η έρευνα αυτή είναι πολυετής.
«Έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με αμερι-
κανικό πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε στο Γεω-
δυναμικό Ινστιτούτο το 2016. Όλα αυτά τα
χρόνια, σταδιακά επεκτείνουμε ένα δί-
κτυο σταθμών μέτρησης ραδονίου. Οι αι-
σθητήρες μέτρησης είναι ακτινοβολίας Γ.
Από την αρχή είχαμε δει ότι φαινόταν μια
συσχέτιση των μεταβολών του ραδονίου
με τη συγκέντρωση των τάσεων. 

Αυτό βέβαια έχει αναφερθεί στο παρελ-
θόν και από άλλες ομάδες, δεν προέκυψε
ξαφνικά ως μια γνώση. Αυτό που είδαμε
εμείς είναι ότι αυτή η κύμανση πριν από
τον σεισμό έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο.
Το μοτίβο αυτό είναι σε απόλυτη σχέση
και συνάφεια με τη συγκέντρωση των τά-
σεων. Αυτό που μελετάμε είναι το πρό-
δρομο φαινόμενο του σεισμού σε ό,τι
αφορά την εδαφική συγκέντρωση του ρα-
δονίου», σημείωσε ο επικεφαλής της
έρευνας και τόνισε πως η πρόγνωση των
σεισμών είναι κάτι διαφορετικό. 

«Δεν μπορεί να γίνει πρόγνωση»
«Απαιτεί γνώση τριών βασικών στοιχεί-

ων. Χρόνο, δηλαδή δεν μπορείς να πεις
κάποια στιγμή θα γίνει σεισμός με αβε-
βαιότητα. Ούτε να πεις κάπου θα γίνει,
πρέπει να πεις συγκεκριμένα πού θα γίνει
και πόσο μεγάλος θα είναι. Δεν γίνεται να
πει κάποιος στο περίπου. Είναι, λοιπόν,
ένα πρόδρομο φαινόμενο σε θέση να οδη-

γήσει σε πρόγνωση; Εδώ βάζουμε ένα με-
γάλο ερωτηματικό. Θέλει πολλή μελέτη
αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι μια πρό-
δρομη ανωμαλία μάς οδηγεί να εκτιμή-
σουμε επακριβώς τι, πού και πότε θα γί-
νει. Κάποια στιγμή, ύστερα από πολλές
μελέτες, ενδεχομένως να βγει κάτι. Αυτήν
τη στιγμή η παγκόσμια κοινότητα είναι
ακόμα στην αρχή των μελετών που μπορεί
να οδηγήσουν σε μια σαφή πρόγνωση». 

Εξηγώντας περαιτέρω τα στοιχεία της
μελέτης, ο κ. Καραστάθης δήλωσε: «Αυτό
που δώσαμε εμείς είναι μια σημαντική
πληροφορία, όπως και με ένα μοντέλο
που αλλάξαμε στην εργασία προσπαθή-
σαμε να εξηγήσουμε την τοπικότητα των
φαινομένων. Ένας σταθμός μέτρησης

μπορεί να έχει την πρό-
δρομη ανωμαλία και ένας
άλλος όχι. Κάποιες θέσεις
έχουν μια προνομιακή σχέση με
την καταγραφή του ραδονίου. Γιατί γίνεται
αυτό; Σε αυτό απαντήσαμε με όρους
υδρογεωλογικούς. Γενικά, όλη η έρευνα
που γίνεται στα πρόδρομα φαινόμενα πι-
στεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη και μας
βοηθά αποτελεσματικά στην κατανόηση
του φαινομένου».

«Μελετάμε τη συγκέντρωσή του»
Μιλώντας συγκεκριμένα για το ραδόνιο

ο κ. Καραστάθης σημείωσε πως είναι ένα
στοιχείο που εκλύεται συνεχώς από το
υπέδαφος, είναι ραδιενεργό ευγενές αέ-

ριο και εκλύεται σε όλα τα εδάφη του κό-
σμου. Σε μερικές περιοχές περισσότερο
και σε άλλες λιγότερο. «Εμείς μελετάμε
τις μεταβολές στη συγκέντρωσή του και
αυτές οι μεταβολές έχει προταθεί από πο-
λύ παλιότερα ότι έχουν κάποια σχέση με
τις τεκτονικές διεργασίες. Το να βλέπει
κάποιος μια ανώμαλη καταγραφή σε μια
συγκέντρωση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην
ότι αυτή η συγκέντρωση είναι συνδεδεμέ-
νη με κάποιο τεκτονικό φαινόμενο. Αυτό,
λοιπόν, τονίσαμε και εμείς στη μελέτη
μας, ότι θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. 

Είναι πολυμετρικό φαινόμενο η κύμαν-
ση της συγκέντρωσης του ραδονίου. Πρέ-
πει να γίνεται πολύ προσεκτική μελέτη και
μέτρηση και στο τέλος να γίνεται συσχέτι-
ση με τις τεκτονικές διεργασίες. Εμείς με-
λετήσαμε τη χαρακτηριστική μορφή στην
προσεισμική κίνηση του ραδονίου που
συνάδει απόλυτα με τη μορφή που παρου-
σιάζει η συγκέντρωση των τεκτονικών τά-
σεων σε μια περιοχή», επισήμανε χαρα-
κτηριστικά. 

«Η άνοδος και η πτώση»
Ο κ. Καραστάθης εξηγώντας το μοτίβο

της συγκέντρωσης του ραδονίου σε μια
περιοχή ανέφερε: «Μόλις αρχίσει το φαι-
νόμενο της θραύσης, αρχίζει και υποχω-
ρεί η συγκέντρωση του ραδονίου, οπότε
θεωρητικώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.
Υπάρχει, δηλαδή, μια σταδιακή αύξηση,

κάνει ένα ανέβασμα πριν από τον
σεισμό, λίγο πριν από τον σεισμό

υπάρχει μια απότομη πτώση
και μετά τον σεισμό αρχίζει
πάλι να ανεβαίνει η συγκέν-
τρωση του ραδονίου. Είναι
μια διαγνωστική εξέταση αν

θέλετε, αλλά μην πάει το μυα-
λό του κόσμου ότι βρήκαμε τον

τρόπο πρόγνωσης για τους σει-
σμούς».
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Ο δρ Βασίλης Καραστάθης,
αναπληρωτής διευθυντής 
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, εξηγεί τη σχέση 
του ραδιενεργού ευγενούς
αερίου με τα… ρίχτερ

«Διάγνωση σεισμού με… ραδόνιο»

kpappas817@gmail.com   

Του
Κώστα Παππά



Καλαμάτα

Ο δήμαρχος «ξήλωσε» 
τη Διεύθυνση Οικονομικών

Ολόκληρη τη Διεύ-
θυνση Οικονομικών
του Δήμου Καλαμάτας
«ξήλωσε» ο οικείος
δήμαρχος Θανάσης
Βασιλόπουλος, μετα-
κινώντας τα ανώτερα
στελέχη της σε άλλες
υπηρεσίες του δήμου. Η πρώτη που άλλαξε πόστο, παρά τη
μακρόχρονη εμπειρία της στις οικονομικές υποθέσεις του
δήμου, ήταν η διευθύντρια Γεωργία Ηλιοπούλου. Σύμφωνα
με πληροφορίες, το «ξήλωμα» της διευθύντριας σχετίζεται
με την άρνησή της να υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση
που προωθεί η δημοτική αρχή για την πρόσληψη πολιτι-
κών μηχανικών μέσω της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επι-
χείρησης, επικαλούμενη ζητήματα νομιμότητας. Η απόφα-
ση του δημάρχου είναι εκτελεστή άμεσα από την ημέρα
λήψης της και αφορά επτά εργαζόμενους στη Διεύθυνση
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας….

Κως

Διαπαραταξιακή διεκδίκηση 
θεμάτων υγείας 

Διαπαραταξιακό Όργανο στον Δήμο Κω δημιουργεί ο οι-
κείος δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς, με στόχο την από
κοινού διεκδίκηση και επίλυση ζητημάτων υγείας στο νη-
σί. «Η διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα των δομών δη-
μόσιας υγείας του νησιού μας απαιτεί διάλογο, συνεννόη-
ση και συνεργασία με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φο-
ρέων. Στεκόμαστε με αίσθημα ευθύνης στα προβλήματα
του τόπου και της κοινωνίας μας. Οι συμπολίτες μας γνω-
ρίζουν ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας πρέπει να
είμαστε ενωμένοι», δήλωσε ο δήμαρχος. Προς τούτο, ορ-
γανώνεται δημόσια συζήτηση, προκειμένου άπαντες να
διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη.

ΟΤΑ

Οι δήμοι διαχειριστές
εγκαταλελειμμένων κτιρίων

Οι οικείοι δήμοι θα είναι κατ’ αποκλειστι-

κότητα οι αρμόδιοι διαχειριστές των εγκα-

ταλελειμμένων κτιρίων που βρίσκονται εν-

τός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα

με νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει το

υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με

«Το Βήμα της Κυριακής», οι δήμοι θα δύ-

νανται «να αναθέτουν ή να εκχωρούν τη δια-

χείριση των εν λόγω κτιρίων σε Δημοτική

Ανώνυμη Εταιρεία ή ακόμη και σε ΝΠΔΔ ή

ΝΙΔΔ με εμπειρία στη διαχείριση-αξιοποί-

ηση ακινήτων. Προς τούτο, το προετοιμαζό-

μενο νομοθέτημα θα παρέχει στους δήμους

τη δυνατότητα ίδρυσης Δημοτικής Τράπε-

ζας Γης -αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλ-

λους επαγγελματικούς φορείς- , για την τή-

ρηση μητρώου ακινήτων. Από τη ρύθμιση

εξαιρούνται, πάντα σύμφωνα με το δημοσί-

ευμα, ακίνητα που βρίσκονται σε διαδικα-

σίες κατάσχεσης και πλειστηριασμών.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πελοπόννησος

Η διαχείριση απορριμμάτων, 
διαρκές πρόβλημα

Η μεταφορά απορριμμάτων στο νέο εργοστάσιο δια-
χείρισης Παλαιοχούνης, στην περιοχή της ΠΕ Τρίπολης,
από τους Δήμους Σπάρτης και Δυτικής Μάνης, των ΠΕ
Λακωνίας και Μεσσηνίας, απασχόλησε τον περιφερει-
άρχη Παναγιώτη Νίκα και τον δήμαρχο Τρίπολης Κώστα
Τζιούμη, σε ειδική συνάντηση που είχαν προς τούτο την
περασμένη Παρασκευή. Ο δήμαρχος Τρίπολης ήταν κα-
τηγορηματικά αντίθετος στη μεταφορά απορριμμάτων
από Λακωνία και Μεσσηνία, ενώ ο περιφερειάρχης ανα-
γνώρισε τη δίκαιη και δικαιολογημένη αντίθεσή του. Ο κ.
Νίκας δήλωσε πως σε ενδεχόμενο μεταφοράς θα συνο-
δεύεται από γραπτή διαβεβαίωση πως απορρίμματα θα
επιστραφούν, με ευθύνη των δύο εν λόγω δήμων, στους
χώρους διαχείρισης που προβλέπει η ΣΔΙΤ για τις δια-
χειριστικές τους ενότητες στη Σκάλα για την ΠΕ Λακω-
νίας και στην Καλλιρρόη για την ΠΕ Μεσσηνίας και τους
Δήμους Μεγαλόπολης και Γορτυνίας της Αρκαδίας. 
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Εφτά συνολικά εστιατόρια από το
Νότιο Αιγαίο τιμήθηκαν με Χρυσό
Σκούφο, στην τελετή απονομής των
Χρυσών Σκούφων 2022, ενώ δέκα
απέσπασαν την τιμητική διάκριση Top
Notch. Η κατηγορία Top Notch έχει
καθιερωθεί για τα πολύ καλά εστιατό-
ρια που ξεχωρίζουν με αξιοσημείωτες
επιδόσεις, επαγγελματική δεξιότητα
και χρησιμοποίηση ποιοτικών υλών.
«Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με-
θοδικά μαζί με τα Επιμελητήριά μας
και τους κλάδους της εστίασης και της
παραγωγής τροφίμων πάνω σε αυτά

που μας δίνουν βάθος, περιεχόμενο
και αισιοδοξία», δήλωσε ο περιφερει-
άρχης Γιώργος Χατζημάρκος, που
στην αντίστοιχη τελετή του 2019 είχε
βραβευτεί με τον τίτλο «Νότιο Αιγαίο,
Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώ-
πης 2019». Η τελετή ήταν αφιερωμένη
στο παγκόσμιο γαστρονομικό κίνημα
του Zero Food Waste και πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα και με την
υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής,
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, του υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων.

Νότιο Αιγαίο

Διατηρεί τον τίτλο «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης»



Η
άμεση οικονομική ενίσχυση των
ΔΕΥΑ για να ανταποκριθούν στο αυ-
ξημένο ενεργειακό κόστος, ο επα-

ναϋπολογισμός του τέλους ταφής, η χρη-
ματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για
έργα που αφορούν τη δημιουργία των
ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς και η δη-
μιουργία πλατφόρμας για τους παρόχους
ενέργειας με στόχο την έγκαιρη απόδοση
στους δήμους των ανταποδοτικών τελών
που εισπράττουν, ήταν τα βασικά θέματα
που τέθηκαν από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ
Δημήτρη Παπαστεργίου σε τηλεδιάσκεψη
που πραγματοποιήθηκε παρουσία του
υπουργού Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλι-
ου Πέτσα και του υπουργού Οικονομικών
Θόδωρου Σκυλακάκη. 
Οι υπουργοί έδειξαν για μία ακόμη φορά να
αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλή-
ματος και έτσι μετά τον διάλογο που διε-

ξήχθη, μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε να
προχωρήσουν άμεσα τα υπουργεία Οικο-
νομικών και Ενέργειας στην επεξεργασία
μιας πρότασης έκτακτης ενίσχυσης των
ΔΕΥΑ, όπου θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία
που θα αποστείλει άμεσα η ΚΕΔΕ. Να πα-
ρακολουθείται σε διαρκή βάση, μήνα με
τον μήνα, η διακύμανση του ενεργειακού
κόστους και με βάση τις εξελίξεις να λαμ-
βάνονται στοχευμένα μέτρα οικονομικής
στήριξης των δήμων και να σχεδιαστεί ένα
πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδύσεων
για τον εκσυγχρονισμό των ΔΕΥΑ με πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέλος, θα
αποσταλεί εκ νέου προς την πολιτική ηγε-
σία η πρόταση της ΚΕΔΕ για τον επανακα-
θορισμό του ύψους του τέλους ταφής, προ-
κειμένου να συνδεθεί τόσο με τις συμβατι-
κές υποχρεώσεις της χώρας όσο και με την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που αφο-
ρούν την ανακύκλωση.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής 
Συμπληρώθηκαν εννέα χρόνια από την έναρξη

του επιτυχημένου προγράμματος της κυκλοφο-
ριακής αγωγής που διοργανώνει ο Σύνδεσμος
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Πόλεων (ΣΒΑΠ) στα
σχολεία των δήμων-μελών του. Χιλιάδες μαθη-
τές βιώνουν θεωρητικά και στην πράξη τούς κα-
νόνες της ασφαλούς οδήγησης με θεωρητικά
μαθήματα και τη χρήση προσομοιωτή.

Είναι μια συνεισφορά του συνδέσμου στην
κοινωνία σε συνεργασία με τον ΙΟΑΣ Μυλωνά σε έναν ιδιαίτερο ευαίσθητο τομέα, καθώς η
χώρα μας θρηνεί πολλά θύματα κάθε χρόνο, μεταξύ των οποίων και νέους. Το φετινό πρό-
γραμμα ξεκινά με σχολεία των Δήμων Αμαρουσίου, Πεντέλης, Μεταμόρφωσης, Μαρκόπου-
λου και θα συνεχισθεί σε άλλα σχολεία των δήμων-μελών. Όπως επισημαίνεται: «Η ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών και ιδίως των νέων στο θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής είναι
υποχρέωση όλων των φορέων που ασκούν κοινωνικό έργο». 

Νέες ταΐστρες για
αδέσποτες γάτες

Νέες ταΐστρες και ποτίστρες για τις
αδέσποτες γάτες τοποθέτησε σε
δέκα σημεία σε όλη την πόλη ο Δή-
μος Αγίου Δημητρίου με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων
Ζώων. Οι νέες καλαίσθητες ταΐ-
στρες είναι «ντυμένες» με ένα πα-
νέμορφο εικαστικό, δημιουργία της
εθελόντριας της φιλοζωικής ομά-
δας του δήμου, Ματίνας Ψαρράκη,
ενώ η κατασκευή τους προέρχεται
από την ίδια ομάδα που δημιούργη-
σε την πατέντα NOKAKA. Όπως το-
νίζει η δήμαρχος Μαρία Ανδρού-
τσου: «Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου
έχει ως προτεραιότητα την εξασφά-
λιση της ευημερίας, τη φροντίδα
και την προστασία όλων των ζώων
της πόλης διαρκώς και όχι μόνο τη
συγκεκριμένη παγκόσμια ημέρα,
για αυτό και προσφέρει μια σειρά
από πρωτοβουλίες και δράσεις, με
στόχο την ευζωία των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς».

Σε ποιον δήμο της Αττι-
κής, προς τα βόρεια της
Αθήνας, ακούγεται τελευ-
ταία πολύ έντονα ότι ο δή-
μαρχος σκέφτεται πολύ
σοβαρά να μην είναι και
πάλι υποψήφιος στις
εκλογές του 2023; Κι αυτό
ενώ όλες οι συνθήκες δεί-
χνουν ότι δεν κινδυνεύει
σοβαρά να ηττηθεί στην
περίπτωση που διεκδική-
σει και νέα θητεία. Μάλι-
στα, οι ίδιες φήμες υπο-
στηρίζουν ότι ο εν λόγω
δεν σκέφτεται να διεκδι-
κήσει καμία άλλη αιρετή
θέση… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πάνω από 2 τόνοι
ανθρωπιστικής
βοήθειας 
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των
Πειραιωτών στο κάλεσμα του δήμου
να συγκεντρωθούν είδη πρώτης
ανάγκης για τον δοκιμαζόμενο λαό
της Ουκρανίας. Είναι χαρακτηριστι-
κό πως συγκεντρώθηκαν δύο τόνοι
με τρόφιμα μακράς διάρκειας, πα-
ραφαρμακευτικό υλικό, καθώς και
λοιπό υλικό (υπνόσακοι, κουβέρτες,
γάντια κ.ά.), τα οποία θα αποσταλούν
το επόμενο χρονικό διάστημα στην
Ουκρανία. Παράλληλα συνεχίζεται η
φιλοξενία 25 Ουκρανών προσφύγων,
12 σε ξενοδοχείο του Πειραιά και 13
σε ΚΑΠΗ του δήμου, με την πλήρη
κάλυψη όλων των καθημερινών
αναγκών τους. Όπως τονίζει ο δή-
μαρχος Γιάννης Μώραλης: «Ο Δήμος
Πειραιά από την πρώτη στιγμή του
πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται
έμπρακτα στο πλευρό του δοκιμαζό-
μενου ουκρανικού λαού. Για ακόμα
μία φορά αναδεικνύεται ότι η πόλη
μας είναι πάντα κοντά σε όλους όσοι
έχουν ανάγκη τη στήριξη και τη
βοήθειά μας». 

Κυριακή χωρίς
αυτοκίνητα 

Κυριακή χωρίς αυτοκίνητα στο
παραδοσιακό κέντρο διοργανώνει ο
Δήμος Κηφισιάς αυτή την Κυριακή,
10 Απριλίου, από τις 10.00 έως και
τις 18.00. Ο δήμαρχος Κηφισιάς
Γιώργος Θωμάκος καλεί όλους τους
πολίτες να συμμετάσχουν στη δρά-
ση αλλάζοντας τις συνήθειές τους
για μία ημέρα και επιλέγοντας για τη
μετακίνησή τους μέσα φιλικά στο
περιβάλλον. Εξάλλου, όπως τονίζε-
ται, το παραδοσιακό κέντρο της Κη-
φισιάς προσφέρεται για περπάτημα
στις γραφικές γειτονιές με τους κα-
ταπράσινους κήπους και τα καλο-
διατηρημένα αρχοντικά, αλλά και
για γευστικές απολαύσεις στα γρα-
φικά καφέ και εστιατόρια του δή-
μου. Η κίνηση των οχημάτων δεν θα
επιτρέπεται τις συγκεκριμένες
ώρες στους δρόμους Αργυροπού-
λου, Παπαδιαμάντη, Παναγίτσας,
Κολοκοτρώνη, Λεβίδου, Κασσαβέ-
τη, Διονύσου, Πεντέλης, Γεωργαντά,
Δημοσθένους και Κύπρου. 
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Μέτρα για ενεργειακό κόστος
από δήμους και ΔΕΥΑ



Στην προσαγωγή τουλάχιστον έξι
ατόμων προχώρησαν οι αστυνομι-
κές δυνάμεις ύστερα από την έντα-
ση που σημειώθηκε χθες το μεση-
μέρι έξω από το λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης. Συγκεκριμένα, κατά την
προσπάθεια των διαδηλωτών να
μπουν μέσα στον χώρο του λιμένα
από την πύλη 14 προκλήθηκε ένταση και οι αστυνομικές

δυνάμεις προχώρησαν σε περιορι-
σμένη χρήση χημικών αλλά και
κρότου λάμψης. Οι δυνάμεις των
ΜΑΤ προσήγαγαν τουλάχιστον έξι
άτομα και για αυτό τον λόγο οι δια-
δηλωτές παρέμειναν στο σημείο
έως και το μεσημέρι, ενώ συγκεν-
τρώθηκαν εκ νέου έξω από την

Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης το απόγευμα.

Με κλειστά μικρόφωνα απείλησε ο Λεκάκης
Με… κλείσιμο των μικροφώνων απείλησε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβου-

λίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης επικεφαλής των παρατάξεων και δημοτι-
κούς συμβούλους που θα ξεφεύγουν πλέον από τον χρόνο ομιλίας τους. «Σεβα-
στείτε τους συναδέλφους σας, να τηρείτε τους χρόνους. Θα κλείνω μικρόφωνα»,
είπε χαρακτηριστικά όταν είδε τους Ζαριανόπουλο και Ξενόπουλο να μένουν αρ-
κετά παραπάνω από το προβλεπόμενο στο βήμα του δημοτικού συμβουλίου. Ο
πρόεδρος προσπαθεί να πιέσει τον χρόνο… γιατί η αλήθεια είναι πως αν τους πε-
ρισσότερους τους αφήσεις λάσκα, τότε οι συνεδριάσεις δεν θα τελειώνουν ποτέ!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έτρεξε αμέσως 
στο «Παπανικολάου»
ο Καλαφάτης

Με το που έγινε γνωστή η είδηση
για την πυρκαγιά στο νοσοκομείο
«Παπανικολάου», ο Σταύρος Καλα-
φάτης μετέβη αμέσως στο σημείο. Ο
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας-Θράκης,
ενημερώθηκε επί τόπου τόσο από τη
διοίκηση του νοσοκομείου όσο και
από τους επικεφαλής της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας.

Φόρεσε ποδιά 
και μαγείρεψε
ο Τζιτζικώστας

Σε ρόλο σεφ είδαμε τον πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολο Τζιτζικώ-
στα στο πλαίσιο των εκθέσε-
ων του αγροτοδιατροφικού
τομέα, Detrop και Artozyma
στη ΔΕΘ. Φόρεσε την ποδιά
και ξεκίνησε να μαγειρεύει
μαζί με σεφ της Βόρειας Ελ-
λάδας, έχοντας ως «όπλα»
παραδοσιακά μακεδονικά
υλικά που κάνουν τη μακεδο-
νική κουζίνα ξακουστή σε όλο
τον κόσμο.

Συγκίνηση από 
τον Καράογλου 
για τον πατέρα του 
Τη συμμετοχή του πατέρα και του
θείου του στην υπεράσπιση του θρυ-
λικού οχυρού Ρούπελ θυμήθηκε ο
Θόδωρος Καράογλου. Όπως χαρα-
κτηριστικά έγραψε σε ανάρτησή
του: «Σαν σήμερα, 6 Απριλίου του
1941, στο θρυλικό οχυρό Ρούπελ
ακούστηκε το δεύτερο “ΟΧΙ” που
βροντοφώναξε η Ελλάδα στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεταξύ εκεί-
νων που υπερασπίστηκαν το οχυρό
και βρέθηκαν στα χαρακώματα ήταν
ο πατέρας μου και ο αδελφός του.
Ογδόντα ένα χρόνια μετά τιμούμε τη
μνήμη των γενναίων που συμμετεί-
χαν στον άνισο αλλά τιμημένο αγώνα
για την υπεράσπιση και την ελευθε-
ρία της πατρίδας μας! Αθάνατοι!».

Έξι προσαγωγές μετά την ένταση στο λιμάνι
μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων των ΜΑΤ 

Αντεπίθεση από Γάκη
Επίθεση με… φωτογραφίες εξαπέλυσε στη διοί-

κηση Ζέρβα ο Βασίλης Γάκης. Στο τελευταίο δημοτι-
κό συμβούλιο έδειξε φωτογραφίες από την πλατεία
Δημοκρατίας με πεταμένα σκουπίδια, σπασμένες
λάμπες, κακοκλαδεμένα δέντρα, δημόσιες τουαλέ-
τες κατεστραμμένες, σπασμένες πλάκες και γκρά-
φιτι. «Δεν κυκλοφορείτε, δήμαρχε και κύριοι αντι-
δήμαρχοι, στην πόλη; Αυτή είναι η υποδοχή ενός
επισκέπτη;», είπε ο κ. Γάκης, ενημερώνοντας πως
από δω και πέρα θα φέρνει συνεχώς στις συνεδριά-
σεις φωτογραφικό υλικό για να αναδεικνύει την
αδιαφορία της διοίκησης.

Στον τελικό της ρομποτικής 

Στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και
Καινοτομίας FIRST LEGO League Greece που
διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Δημήτρης
Κούβελας. Ο βουλευτής της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης παρακολούθησε μια γιορτή
καινοτομίας, ρομποτικής τεχνολογίας και
φρέσκων ιδεών από μαθητικές ομάδες από όλη
την Ελλάδα.

Διερευνητικές Ζέρβα 
Με τη συγκρότηση της παράταξης με την οποία θα

κατέβει υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2023 άρχισε να ασχολείται ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Έχει ανακοινώσει
εδώ και αρκετό καιρό πως θα διεκδικήσει μια δεύ-
τερη θητεία και κάνει συζητήσεις με αντιδημάρχους
και στελέχη για να ξέρει σε ποιους θα υπολογίζει.
Ωστόσο, προσεγγίζει και νέα πρόσωπα, προερχόμε-
να από διαφορετικούς χώρους.

Αναθερμαίνεται το ΠΑΣΟΚ 
Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης και όχι

μόνο λόγω της ανόδου του προέδρου Νίκου Αν-
δρουλάκη για τη θεματική ημερίδα που οργάνωσε
το κόμμα για την υγεία και στο οποίο αρκετός κό-
σμος έδωσε ξανά το «παρών». Ο Ευρυβιάδης Ελευ-
θεριάδης φαίνεται πως έχει «οργανωτικό και πολιτι-
κό σχέδιο για το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης», όπως λέει
ο ίδιος σε συναντήσεις. Μέχρι στιγμής για γραμμα-
τέας της Νομαρχιακής Α’ Θεσσαλονίκης φαίνεται
πως παίζει περισσότερο το όνομά του και ο ίδιος το
δουλεύει με προφίλ ενωτικό.
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Χρονιά ανάκαμψης για τον τουρισμό στην
Κρήτη θεωρεί το 2022 ο περιφερειάρχης Σταύ-
ρος Αρναουτάκης, τονίζοντας ότι η χρονιά ξε-
κίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αφού οι
προκρατήσεις πλησιάζουν ακόμα και τα στοι-
χεία του 2019.

Εκφράζει, δε, την ελπίδα, παρά την αστάθεια
και την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος
στην Ουκρανία, τα πράγματα να πάνε ικανοποι-

ητικά για το νησί, που παρά τη δοκιμασία την πε-
ρίοδο της πανδημίας, παραμένει ένας ελκυστι-
κός και ασφαλής προορισμός, με επιπρόσθετη
αξία, που το καθιστά ανταγωνιστικό προορισμό
έναντι άλλων ευρωπαϊκών περιοχών.

«Οι μεγάλες τουριστικές αγορές για την Κρήτη
αφορούν κατά κύριο λόγο δυτικοευρωπαϊκές
χώρες. Με αυτό το δεδομένο, θεωρούμε πως ο
τουρισμός φέτος θα κινηθεί σε αρκετά ικανοποι-

ητικά επίπεδα, παρά τις συνθήκες αστάθειας και
αβεβαιότητας που διαμορφώνει ο πόλεμος στην
Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση, το τοπίο διαμορ-
φώνεται μέρα με τη μέρα. Ως Περιφέρεια Κρή-
της, πάντα σε συνεργασία με τους φορείς του
τουρισμού, παρακολουθούμε και αξιολογούμε
τα δεδομένα, ευελπιστώντας ότι οι εκτιμήσεις θα
επαληθευτούν ως προς το θετικό τους σενάριο»,
σημειώνει ο περιφερειάρχης Κρήτης.

Αρναουτάκης: «Αισιοδοξία παρά τις συνθήκες αστάθειας και αβεβαιότητας»

Π
ριν από λίγες μέρες έφθασαν
οι πρώτοι τουρίστες στην
Κρήτη, εγκαινιάζοντας τη νέα
σεζόν, για την οποία οι άν-

θρωποι της τουριστικής αγοράς στο νησί
εκτιμούν ότι θα είναι πολύ καλύτερη από
την περυσινή. Το γεγονός ότι η τουριστι-
κή σεζόν ύστερα από δύο χρόνια πανδη-
μίας ξεκινά και πάλι από τον Απρίλιο κά-
νει τους υπεύθυνους στην Κρήτη να χα-
μογελούν και να εκφράζουν μια συγκρα-
τημένη αισιοδοξία με την εκτίμηση ότι ο
τουρισμός θα ανακάμψει σημαντικά και
θα προσεγγίσει τα ποσοστά του 2019.

Για τη νέα τουριστική χρονιά στην Κρή-
τη μίλησε στην «Political» ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξι-
διωτικών Γραφείων του νησιού Μιχάλης
Βλατάκης, ο οποίος σημείωσε ότι η Κρή-
τη είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού στην
Ελλάδα, καθώς αρχίζει πάντα πρώτη
στην υποδοχή των τουριστών και τελει-
ώνει τελευταία. 

«Οι σοβαρές αφίξεις έγιναν το Σαββα-
τοκύριακο που πέρασε και στα Χανιά και
στο Ηράκλειο. Στα Χανιά είχαμε περίπου
10 πτήσεις και στο Ηράκλειο 21. Αυτές
που έχουν προγραμματιστεί για τον
Απρίλιο είναι 1.700 στο Ηράκλειο και 700
στα Χανιά», είπε ο κ. Βλατάκης και συνέ-
χισε: «Μιλάμε για 400.000 θέσεις, αν
αφαιρέσουμε τα δρομολόγια εσωτερι-
κού, και εκτιμούμε ότι θα έχουμε
200.000 επισκέπτες τον Απρίλιο, κάτι πο-
λύ σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι πέ-
ρυσι η Ελλάδα δεν είχε καθόλου τουρι-
σμό τον Απρίλιο εξαιτίας της πανδημίας.
Υπολογίζουμε ότι περίπου 30% των κατα-
λυμάτων θα ανοίξουν τον Απρίλιο και πε-
ριοδικά μέχρι το τέλος του μήνα Απριλί-
ου θα ανοίξουν περισσότερα και τον
Μάιο θα πάμε ακόμα καλύτερα».

Ο κ. Βλατάκης, μιλώντας για τα στοι-
χεία σχετικά με τις ακυρώσεις από τη
Ρωσία και την Ουκρανία εξαιτίας του πο-
λέμου, δήλωσε ότι ο προγραμματισμός
που είχε γίνει από τη Ρωσία και την Ου-
κρανία ήταν περίπου 250.000 Ρώσοι και
100.000 Ουκρανοί, δηλαδή ένα σύνολο
350.000 θέσεων που είχαν προγραμμα-
τιστεί και ακυρώθηκαν από τον πόλεμο. 

Κοντά στο 80% του 2019
«Δεν μπορούμε όμως να δούμε το πο-

τήρι μισοάδειο. Δεν ψάχνουμε να βρού-
με 350.000 τουρίστες που δεν τους είχα-
με, αυτό ήταν ένας προγραμματισμός.
Αυτό το οποίο δεν θα έχουμε σε σχέση με
την προηγούμενη χρονιά είναι 45.000
Ρώσοι και 75.000 Ουκρανοί που είχαμε
πέρυσι. Αυτούς ψάχνουμε να βρούμε. Το
γεγονός ότι αρχίζουμε νωρίτερα σε σχέ-
ση με το 2021, που ξεκινήσαμε την τουρι-

στική σεζόν τον Ιούλιο, σίγουρα είναι μια
πολύ θετική εξέλιξη σε σχέση με πέρυσι.
Υπολογίζουμε ότι θα καταφέρουμε να
φθάσουμε στο 80% της επισκεψιμότητας
του 2019», σημείωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιβα-
ρύνσεις από τις ανατιμήσεις στην ενέρ-
γεια στο τελικό κόστος των τουριστικών
πακέτων. 

«Τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί ήδη
και εφόσον έχουν υπογραφεί σε ό,τι
αφορά το δικό μας κομμάτι των τουριστι-
κών πρακτόρων και ξενοδόχων δεν τίθε-
ται θέμα αύξησης. Εμείς αναγκαστικά θα
αφομοιώσουμε αυτές τις αυξήσεις και το
ταμείο στο τέλος της χρονιάς θα επιβα-
ρυνθεί με αυτές τις αφομοιώσεις των τι-
μών που θα κάνουμε», επισήμανε ο κ.
Βλατάκης και πρόσθεσε ότι οι αεροπορι-
κές εταιρείες έχουν στα ψιλά γράμματα
τον επίναυλο καυσίμων: «Αυτή είναι μια

αύξηση που δικαιούται να κάνει η αερο-
πορική εταιρεία ακόμα και σε κρατημένα
εισιτήρια, ανάλογα με τις αυξήσεις στο
καύσιμο. Αυτό επιβαρύνει ήδη τα αερο-
πορικά εισιτήρια που έχουν κλειστεί, θα
επιβαρύνει και το πακέτο και με το οικο-
νομικό πρόβλημα που υπάρχει και στη
Βόρεια Ευρώπη είναι κάτι που θα πρέπει
να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά το
κομμάτι του αεροπορικού εισιτηρίου».

Κ Ρ Η Τ Η

Επιστροφή του τουρισμού 
στις παλιές καλές εποχές

Παρά τις ακυρώσεις από Ρωσία
και Ουκρανία, ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Τουριστικών
και Ταξιδιωτικών Γραφείων
της Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης
βλέπει ανάκαμψη…

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



M
ε δύο βασικές αλλαγές κατα-
τέθηκε στη Βουλή το νομο-
σχέδιο του υπουργείου Εργα-
σίας «Δουλειές ξανά: Ανα-

διοργάνωση δημόσιας υπηρεσίας απα-
σχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρε-
σιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατι-
κού δυναμικού και διάγνωσης των αναγ-
κών εργασίας και άλλες διατάξεις».

Πρώτον, ο ΟΑΕΔ μετονομάζεται σε Δη-
μόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
και αποκτά εκτεταμένες αρμοδιότητες με
στόχο την κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών των νέων. Δεύτερον, προστί-
θενται νέα κριτήρια για την αξιολόγηση
του έργου των Κέντρων Διά Βίου Μάθη-
σης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Ειδικότερα, ο ΟΑΕΔ σχεδιάζει εναλλα-
κτικές πολιτικές για τη στέγαση, στα πρό-
τυπα των μοντέλων που έχουν υλοποιήσει
άλλα ευρωπαϊκά κράτη, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι νέοι και τα ζευγάρια
που ξεκινούν τη ζωή τους.

Οι παροχές
Ανάμεσα στις παροχές που θα ενεργο-

ποιηθούν είναι η κατασκευή, ανακατα-
σκευή και παραχώρηση-ενοικίαση κοι-
νωνικών κατοικιών με Συμπράξεις Δημό-
σιου και Ιδιωτικού Τομέα ( ΣΔΙΤ), η επιδό-
τηση ενοικίου, καθώς και η επιχορήγηση
για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με
επιδοτούμενα δάνεια αλλά και με τη μέ-
θοδο rent to own (συμφωνία ενοικίασης
για ορισμένο χρονικό διάστημα και δυνα-
τότητα αγοράς πριν από τη λήξη της μί-
σθωσης).

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου του
υπουργείου εργασίας «Δουλειές Ξανά»
όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική εισά-
γονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τόσο
την απόκτηση/ανέγερση ακινήτων που θα

διατεθούν για τη στέγαση εργαζομένων,
ανέργων και των οικογενειών τους όσο
και την αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥ-
ΠΑ για την αύξηση των εσόδων της.

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό επεκτείνονται
οι αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ έτσι ώστε πέρα
από την κάλυψη των στεγαστικών αναγ-
κών του εργατικού δυναμικού να μπορεί η
ΔΥΠΑ να ασχοληθεί και με τις στεγαστικές
ανάγκες των νέων μέσω της χορήγησης
παροχών και της υλοποίησης σχετικών
προγραμμάτων.

Μετατροπή
Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται στη

ΔΥΠΑ να αποκτά αδόμητα και δομημένα

ακίνητα για την εκπλήρωση των σκοπών
που σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρο-
μή, τους οποίους έχει αποκτήσει ως διά-
δοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοι-
κίας. Προβλέπεται επίσης ότι η υπηρεσία
μπορεί να συμπράττει με δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακι-
νήτων, με σκοπό την προώθηση των κυ-
βερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στε-
γαστική προστασία του εργατικού δυναμι-
κού και των νέων.

Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ,
που δεν προορίζονται για την κάλυψη στε-
γαστικών αναγκών των εργαζομένων, ει-
σάγονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν
την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξη-

ση των εσόδων της. Στο πλαίσιο αυτό επι-
τρέπονται η σύναψη μακροχρόνιων μι-
σθώσεων, η σύμπραξη με ιδιώτες οι οποί-
οι μπορεί να αναλάβουν την οικοδόμηση
αδόμητων ακινήτων, οι εγγυήσεις που θα
πρέπει να παρέχουν για να συμμετάσχουν
στους σχετικούς διαγωνισμούς κ.ά.
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Πιο εύκολη η απόκτηση 
στέγης για ζευγάρια, νέους

Συνεχίζονται οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
Συνεχίζονται οι διακοπές με το ενισχυμένο πρόγραμμα

κοινωνικού τουρισμού 2021-2022 σε περισσότερα από
1.800 τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του
ΟΑΕΔ έως τις 31 Ιουλίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι και φέτος επιδοτούνται τα ακτοπλοϊ-
κά εισιτήρια. Η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι
6 βράδια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα νησιά της
Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και στον Νομό Έβρου εί-
ναι 10 βράδια με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Επιπλέον,
στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων πε-
ριοχών η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων στους Δή-

μους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας
Άννας Ευβοίας είναι 12 βράδια. Δικαιούχοι που έχουν
πραγματοποιήσει ήδη διακοπές σε κάποιο από τα κατα-
λύματα των δήμων αυτών, χωρίς να έχουν εξαντλήσει τον
αριθμό των 12 διανυκτερεύσεων, μπορούν να υπογρά-
ψουν οποτεδήποτε έως τη λήξη του προγράμματος στις 31
Ιουλίου 2022 νέο συμφωνητικό για διαμονή στο ίδιο ή σε
διαφορετικό κατάλυμα των συγκεκριμένων δήμων για
όσες διανυκτερεύσεις υπολείπονται.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής: Οι εν-
διαφερόμενοι δικαιούχοι, αφού συνεννοηθούν με τον

πάροχο για την κράτηση του δωματίου, θα απευθύνονται
στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Χαλκίδας
(kpaxal@oaed.gr 22210-25081, 22210-60303) και θα
ενημερώνουν για την πρόθεσή τους να διαμείνουν στο
συγκεκριμένο κατάλυμα. Το ΚΠΑ2 Χαλκίδας θα ενημε-
ρώνει εγγράφως τον πάροχο για τον αριθμό των διανυ-
κτερεύσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει στο κατά-
λυμα ο δικαιούχος. Θα υπογράφεται νέο ιδιωτικό συμ-
φωνητικό, το οποίο θα διαβιβάζεται από τον πάροχο στην
υπηρεσία μαζί με το έντυπο αναγγελίας άφιξης τη μέρα
της άφιξης.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Κατατέθηκε στη Βουλή 
το νομοσχέδιο «Δουλειές
ξανά» - Σε ΔΥΠΑ
μετονομάζεται ο ΟΑΕΔ



του Μιχάλη Μαστοράκη

Ε
να ακόμη ενεργειακό έργο
στρατηγικής σημασίας στον
τομέα του φυσικού αερίου,
που αναμένεται να συμβάλει

σημαντικά στην αναβάθμιση του ρόλου
της Ελλάδας ως κόμβου φυσικού αερί-
ου, «βηματίζει» προς υλοποίηση ενι-
σχύοντας τη θέση της χώρας ως ενερ-
γειακού σταυροδρομιού. Πρόκειται για
τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας -
Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος θα επι-
τρέψει τη μεταφορά φυσικού αερίου
από το ΕΣΦΑ στη Βόρεια Μακεδονία και
ευρύτερα.

Το χρονοδιάγραμμα
Το επόμενο σημαντικό βήμα, που θα

«τεκμηριώσει» και με καθαρά οικονο-
μικούς όρους την ανάγκη υλοποίησης
του έργου, είναι η προκήρυξη του mar-
ket test, πράγμα που, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, αναμένεται να γίνει πριν από
το Πάσχα. Πληροφορίες αναφέρουν
πως θα υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον
από πλευράς επενδυτών για δέσμευση
δυναμικότητας του αγωγού, γεγονός
που δημιουργεί μια πρόσθετη «αισιο-
δοξία» για το μέλλον του έργου.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης του έργου, το τρίτο

τρίμηνο του έτους αναμένονται οι τελι-
κές επενδυτικές αποφάσεις από τον
ΔΕΣΦΑ και τη MER (ο ΔΕΣΦΑ της γειτο-
νικής χώρας) προκειμένου αμέσως με-
τά να εκκινήσουν οι εργασίες κατα-
σκευής του αγωγού. Η κατασκευαστική
διαδικασία εκτιμάται πως θα διαρκέσει
30-32 μήνες.

Η κατασκευή του αγωγού θα γίνει δι-
μερώς, με τον ΔΕΣΦΑ να αναλαμβάνει
το ελληνικό τμήμα και την κρατική Εται-
ρεία Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων
της Βόρειας Μακεδονίας (MER) να ανα-
λαμβάνει το άλλο τμήμα που διασχίζει
τη γειτονική χώρα έως τα ελληνικά σύ-
νορα. Το ελληνικό τμήμα έχει προϋπο-
λογισμό 67 εκατ. ευρώ και θα ξεκινά
από τη Νέα Μεσημβρία καταλήγοντας
στην περιοχή των Ευζώνων/Γευγελή.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο
υπογράφηκε η Συμφωνία Συνεργασίας
ανάμεσα στον ΔΕΣΦΑ και την κρατική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ενεργειακών
Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας (MER),
σε συνέχεια της διακυβερνητικής συμ-
φωνίας που υπογράφηκε δύο μήνες
νωρίτερα.

Η «ταυτότητα» του έργου
Ο αγωγός προβλέπεται να έχει συνο-

λικό μήκος 123 χιλιομέτρων και θα
εκτείνεται από τη Νέα Μεσημβρία προς

το Νεγκότινο μέσω Ευζώνων/Γευγελής,
συνδέοντας τα εθνικά συστήματα μετα-
φοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας και
της Βόρειας Μακεδονίας, διαχειριστές
των οποίων είναι ο ΔΕΣΦΑ και η NER
αντίστοιχα. Η αρχική ικανότητα μετα-
φοράς του θα είναι 1,5 δισ. κυβικά μέ-
τρα ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης
στα 3 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ
έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες προ-
κειμένου ο αγωγός να διαθέτει τις κα-
τάλληλες προδιαγραφές και για τη με-
ταφορά πράσινου υδρογόνου.

Το έργο, το κόστος του οποίου εκτι-
μάται ότι θα ανέλθει στα 110 εκατ. ευρώ,
θα αναβαθμίσει περαιτέρω τον ρόλο της
Ελλάδας ως κόμβου φυσικού αερίου,
ενισχύοντας τη θέση της χώρας ως
ενεργειακού σταυροδρομιού με τη με-
ταφορά φυσικού αερίου από το ΕΣΦΑ
στη Βόρεια Μακεδονία και ευρύτερα.

Moody’s: Πώς επηρεάζεται
η ελληνική οικονομία
από τον πόλεμο

Ελεγχόμενες επιπτώσεις έχει για την Ελ-
λάδα ο πόλεμος στην Ουκρανία, ωστόσο,
σύμφωνα με τον οίκο Moody’s, αν συνεχι-
στεί η σύρραξη, τότε απειλείται η ανάκαμ-
ψη. Ο αμερικανικός οίκος σε σχετική έκ-
θεσή του, που αποτελεί και οδηγό σε σχέ-
ση με τις μελλοντικές αξιολογήσεις της ελ-
ληνικής οικονομίας, προβλέπει ανάπτυξη
3% έναντι 5,2% πριν, ενώ το 2023 το ΑΕΠ θα
ενισχυθεί κατά 4,3%.

Όπως αναφέρει ο οίκος, ο αντίκτυπος
της σύγκρουσης και των επακόλουθων κυ-
ρώσεων στην οικονομία της Ελλάδας είναι
αβέβαιος και εξαρτάται από το πώς θα εξε-
λιχθούν τα πράγματα. Η άμεση έκθεση της
Ελλάδας στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι
σχετικά περιορισμένη. Ειδικότερα, η Ρω-
σία αντιπροσώπευε το 2% των αφίξεων
τουριστών και των τουριστικών εισπράξε-
ων πριν από την πανδημία, ενώ το μερίδιο
των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία
και την Ουκρανία ανέρχεται μόλις σε 1%.
Ωστόσο, ενώ το μερίδιο των εισαγωγών
από την Ουκρανία είναι επίσης αμελητέο
στο 0,6%, οι εισαγωγές από τη Ρωσία (κυ-
ρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο) αντιπρο-
σωπεύουν το 9,5% των συνολικών εισαγω-
γών της Ελλάδας.

Η Moody’s, αν και θεωρεί σχεδόν απίθα-
νο το ενδεχόμενο γενικής απαγόρευσης
των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντούτοις επιση-
μαίνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο αντί-
κτυπος για την Ελλάδα θα ήταν πολύ ση-
μαντικός, καθώς το ενεργειακό μείγμα
αποτελείται κατά 51% από πετρέλαιο και
22% από φυσικό αέριο. Η Ελλάδα εξαρτάται
κατά 40% από τις εισαγωγές ρωσικού φυ-
σικού αερίου, κατά 11% από τις εισαγωγές
πετρελαίου αλλά και κατά 49% από το διυ-
λισμένο πετρέλαιο της Ρωσίας.

Τέλος, ο αμερικανικός οίκος συστήνει
στην ελληνική κυβέρνηση να είναι φειδω-
λή στις επιδοτήσεις της ενέργειας, καθώς
υπάρχει ο κίνδυνος δημοσιονομικού
εκτροχιασμού, ενώ προσδιορίζει το ύψος
του ελλείμματος στο 5,8% φέτος.
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Ακόμη πιο κοντά
η μετατροπή της χώρας
σε ενεργειακό σταυροδρόμι
- Σημαντικό βήμα
η προκήρυξη
του market test 

Προχωρά ο διασυνδετήριος
αγωγός Ελλάδας - Σκοπίων



Μ
πορεί στις τελευταίες συνε-
δριάσεις το ελληνικό χρηματι-
στήριο να μη δείχνει διαθέσεις

υποχώρησης, όμως με το γεγονός ότι η
καθαρή αξία συναλλαγών παραμένει
περιορισμένη η κίνηση προς σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα δείχνει εγχείρημα
υψηλού βαθμού δυσκολίας. Έτσι το
όποιο ενδιαφέρον περιορίζεται στις κι-
νήσεις επιμέρους τίτλων, με το υπόλοι-
πο και μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλό
να παραμένει στο περιθώριο τόσο συ-
ναλλακτικά όσο και από πλευράς ενδια-
φέροντος. Τεχνικά η βραχυπρόθεσμη
τάση θα κριθεί από το αν ο Γενικός Δεί-
κτης αφήσει πίσω του τη ζώνη 885 -
908, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι
ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο εκθετικός
ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψηλό-
τερα των 908 μπορεί να δώσει ανοδικά
«καύσιμα» προς τις 912, 940 - 944 και
950 μονάδες. Αντίθετα, επιστροφή με

κλείσιμο χαμηλότερα των 885 μπορεί να
πιέσει προς τις 865 και 843 μονάδες. Για
τον 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).

Τράπεζα Πειραιώς: Εξαγοράζει
τη Iolcus του Αχιλλέα Κοντογούρη

Την εξαγορά της Iolcus Investments ΑΕΔΟ-
ΕΕ έκλεισε η Τράπεζα Πειραιώς σε μια προ-
σπάθεια να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία
του στη διαχείριση κεφαλαίων. Η Iolcus Inve-
stments ΑΕΔΟΕΕ, της οποίας CEO είναι ο
Αχιλλέας Κοντογούρης, ιδρύθηκε το 2011 (αρ-
χικά ως Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ) και είναι
μια ανεξάρτητη εταιρεία Διαχείρισης Οργανι-
σμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και Ατομι-
κών Χαρτοφυλακίων με έδρα την Αθήνα. Δια-
χειρίζεται τα εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια
(OEE) Apolis που έχει ιδρύσει με έδρα το Λου-
ξεμβούργο. Επίσης, διαχειρίζεται ατομικά
χαρτοφυλάκια ιδιωτών και θεσμικών πελατών
σε τράπεζες-θεματοφύλακες στην Ελλάδα,
την Ελβετία και το Λουξεμβούργο. Τέλος, πα-
ρέχει επενδυτικές συμβουλές δομώντας ολο-
κληρωμένες λύσεις wealth management για
ιδιώτες και οικογένειες. Η Iolcus Investments
είχε πέρσι κέρδη 501.000 ευρώ με κύκλο ερ-
γασιών 1,79 εκατ. ευρώ.

Νέα ανάθεση για τη Σωληνουργεία
Κορίνθου στη Νορβηγία

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Σω-
ληνουργεία Κορίνθου -ο κλάδος σωλήνων χά-
λυβα- υπέγραψε συμφωνία με τη Subsea 7
για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων
χάλυβα υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για
την πρώτη υποθαλάσσια σύνδεση του νέου
κοιτάσματος αερίου OKEA Hasselmus με την
πλατφόρμα παραγωγής Draugen στη Βόρεια
Νορβηγική Θάλασσα. Το έργο Hasselmus
βρίσκεται 7 χλμ. βορειοδυτικά της πλατφόρ-
μας Draugen και η εκτέλεσή του θα ξεκινήσει
το 4ο τρίμηνο του 2023. Πρόκειται για τη νέα
ανάθεση από τη Subsea 7 στη Σωληνουργεία
Κορίνθου που βασίζεται στην επιτυχία προ-
ηγούμενων συνεργασιών για την υλοποίηση
παρόμοιων έργων.

Autohellas: «ΟΚ» από τη ΓΣ
για μέρισμα €0,46 

Τη διάθεση μερίσματος ύψους €0,46 ανά με-
τοχή για τη χρήση του 2021 ενέκρινε κατά πλει-
οψηφία η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό-
χων της Autohellas. Στο διανεμόμενο μέρισμα
θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθα-
ρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0,437
ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off
date) ορίζεται η Παρασκευή 8 Απριλίου, όταν οι
μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ -
χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή
μερίσματος. Δικαιούχοι καταβολής του μερί-
σματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγε-
γραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων
Τίτλων τη Δευτέρα 11 Απριλίου (Record Date). 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στο τέλος του 2022 ή στις αρχές του 2023
αναμένεται να κάνουν την επανεμφάνισή
τους στα ψυγεία της Βόρειας Ελλάδας έπειτα
από απουσία ετών τα προϊόντα της Αγνό, όπως
επεσήμανε ο Δημήτρης Σαράντης, πρόεδρος
του Ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, που
απέκτησε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις, τον
μηχανολογικό εξοπλισμό και το εμπορικό σή-
μα της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας της
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δημόσιου πλει-
οδοτικού διαγωνισμού. Ο κ. Σαράντης διευ-

κρίνισε ότι η πορεία των προϊόντων στην αγορά θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και τις επόμενες κινήσεις του νέου ιδιοκτήτη
ως προς την «αφύπνιση» του εργοστασίου της Αγνό στον Λαγκαδά, το οποίο απαιτεί, όπως λέει, επένδυση της τάξης των
50-100 εκατ. ευρώ για να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία μετά την εγκατάλειψή του επί σειρά ετών (οι μηχανές σίγησαν τον
Μάρτιο του 2013 και έκτοτε δεν έχουν λειτουργήσει).

Η Εθνική Τράπεζα επιστρέφει το 5% της αξίας των λογα-
ριασμών ενέργειας σε go4more πόντους. Ειδικότερα, με
κάθε πληρωμή λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ή φυ-
σικού αερίου με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα Εθνικής
Τράπεζας οι κάτοχοι θα επιβραβεύονται με go4more πόν-
τους που αντιστοιχούν στο 5% της αξίας του λογαριασμού
ενέργειας. Τους πόντους αυτούς οι πελάτες θα μπορούν
να τους εξαργυρώσουν σε πάνω από 7.500 επιχειρήσεις
σε όλη την Ελλάδα, όπως αναφέρει ανακοίνωση. Με τον
τρόπο αυτό η τράπεζα επιδιώκει να ελαφρύνει τις μηνι-
αίες οικογενειακές δαπάνες και να βοηθήσει τα νοικοκυριά να αντισταθμίσουν εν μέρει τις αυξήσεις στις τιμές του ηλε-
κτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου μετά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Πότε θα επανεμφανιστούν στην αγορά τα προϊόντα της Αγνό
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ΧΑ: Προβληματίζει ο χαμηλός τζίρος

ΕΤΕ: Επιστρέφει το 5% των λογαριασμών ενέργειας σε go4more πόντους



Metaxa Hospitality Group:
Ανοίγουν τα ξενοδοχεία 
σε Κρήτη, Σαντορίνη

Το Metaxa Ho-
spitality Group
ανακοινώνει το
άνοιγμα και των
τριών ξενοδοχεί-
ων του για την κα-
λοκαιρινή περίο-
δο του 2022. Παρά
τις προκλήσεις
της συγκυρίας,
ατενίζει τη νέα τουριστική σεζόν με αισιοδοξία και αυτο-
πεποίθηση, υποστηρίζοντας παράλληλα τους εργαζομέ-
νους, τους εμπορικούς συνεργάτες και τους προμηθευ-
τές του, καθώς και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες
δραστηριοποιείται. Το Creta Maris Beach Resort, με
υποδομές ιδανικές για οικογένειες και ζευγάρια σε μια
έκταση 170 στρεμμάτων στη Χερσόνησο Ηρακλείου,
άνοιξε τις πόρτες του στις 2 Απριλίου με δράσεις που
υποστηρίζουν την αυθεντική και βιώσιμη φιλοξενία. Το
TUI Magic Life Candia Maris στην Αμμουδάρα Ηρακλεί-
ου με χαρακτήρα adults only θα ξεκινήσει τη λειτουργία
του στις 9 Απριλίου με εμπλουτισμένες outdoor δραστη-
ριότητες. Το Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa στην
Οία, με χαρακτηριστικό την ιδιωτικότητα και τη μοναδική
θέα στο ξακουστό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, τους
αναβαθμισμένους εξωτερικούς χώρους, τη νέα υποδο-
χή και τις συνεδριακές αίθουσες, θα υποδεχτεί τους
πρώτους επισκέπτες στις 20 Απριλίου 2022.

ΔΕΗ: Στα 871,7 εκατ. 
το επαναλαμβανόμενο EBITDA

Σε €871,7 εκατ. διαμορ-
φώθηκαν το 2021 τα κέρδη
προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA) σε επα-
ναλαμβανόμενη βάση του
ομίλου της ΔΕΗ, έναντι
€865,1 εκατ. το 2020 για το
σύνολο του ομίλου, παραμέ-
νοντας ουσιαστικά σταθερά, με το αντίστοιχο περιθώριο
να διαμορφώνεται σε 15,3% από 18,6% λόγω αύξησης του
κύκλου εργασιών. Ειδικότερα για το δ’ τρίμηνο του 2021
το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε
σε €245,2 εκατ. έναντι €169,1 εκατ. του αντίστοιχου τρι-
μήνου του 2020. Τα τελικά αποτελέσματα των επιμέρους
δραστηριοτήτων του ομίλου ενσωματώνουν και το όφε-
λος από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο πρόγραμμα για ασφάλιση
κύριας κατοικίας από Μινέττα

Η Μινέττα Ασφαλιστική ανακοινώνει τη διάθεση
του Home Pack Apartment, ενός νέου προγράμ-
ματος ασφάλισης κύριας κατοικίας. Οι ιδιοκτήτες
που χρησιμοποιούν το ακίνητο ορόφου για ιδιο-
κατοίκηση, επιλέγοντας για την ασφάλιση της κα-
τοικίας τους το Home Pack Apartment, μπορούν
να επωφεληθούν με:

• Πληρέστατο πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων
χωρίς απαλλαγή σε πιθανή ζημιά που μπορεί να
προκύψει (απαλλαγή προβλέπεται μόνο στην κά-
λυψη σεισμού).

• Δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κάλυψης
για την οικοδομή ή για οικοδομή και περιεχόμενο
με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

• Πρόσθετες παροχές και δυνατότητες όπως:
1. Έναν δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο

υγείας (check up).
2. Δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων σε

έως και 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω του
pay.minetta.

3. Έκπτωση 20% για την ασφάλιση της εξοχικής
τους κατοικίας.

Cisco Hellas: Διπλή βράβευση
για Info Quest
Ως «Distributor of the Year 2021» και «Marke-
ting Partner of the Year 2021» για την Ελλάδα
βραβεύτηκε η Info Quest Technologies από τη
Cisco Hellas, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φο-
ρά την προσήλωσή της στη δημιουργία αξίας για
τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.
Σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση, οι σημαντι-
κές διακρίσεις είναι αποτέλεσμα της υψηλής
τεχνογνωσίας της ομάδας Cisco που διαθέτει η
Ιnfo Quest Technologies, της εστίασης στη με-
ταφορά τεχνογνωσίας, της υποστήριξης της
αγοράς με υπηρεσίες pre-sales & after-sales
και των αποτελεσματικών προωθητικών ενερ-
γειών που υλοποιούνται.

Intralot: Επέκταση συμβολαίου 
στη Μαλαισία

Η Intralot ανακοινώνει την επέκταση του τρέ-
χοντος συμβολαίου της με τη Magnum Corpora-
tion Sdn BhD, τον μεγαλύτερο προμηθευτή τυχε-
ρών παιχνιδιών στη Μαλαισία, για δύο επιπλέον
έτη, το συμβόλαιο πλέον λήγει στις 30/6/2024. Η
συμφωνία αφορά την παροχή του κεντρικού συ-
στήματος LOTOS™ O/S της Intralot, το οποίο πε-
ριλαμβάνει και παιχνίδια της διαδικτυακής πλατ-
φόρμας On-line Gaming System και των τερματι-
κών νέας γενιάς Photon.
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Παραχωρήθηκε από 
την ΕΤΑΔ στην ΕΛΤΕΡΓΑ
το Ξενία Έδεσσας

Αύξηση πωλήσεων και μείωση ζημιών
για την Attica Group

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρι-
κής εταιρείας του Ομίλου Marfin Investment Group
(MIG), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσεως 2021, τα
οποία παρουσιάζουν αύξηση 20% των ενοποιημένων
πωλήσεων στα 347,91 εκατ. ευρώ (290,40 εκατ. ευρώ
στη χρήση 2020), αύξηση 4% των ενοποιημένων κερδών
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελε-
σμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), στα 41,96 εκατ. ευρώ
(40,39 εκατ. ευρώ στη χρήση 2020) και σημαντική μεί-
ωση των ενοποιημένων ζημιών μετά από φόρους (ζη-
μίες 13,19 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021 έναντι ζημιών
49,42 εκατ. ευρώ το 2020).

Υ
πεγράφη η σύμβαση παραχώρησης μετ’ ανταλ-
λάγματος του Ξενία Έδεσσας από τον διευθύνον-
τα σύμβουλο της ΕΤΑΔ Στέφανο Δ. Βλαστό και τον

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της πλειοδότριας
εταιρείας ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ Παρασκευά Τσάμπρα. Με τον
τρόπο αυτό η ΕΤΑΔ αξιοποιεί ένα εμβληματικό ακίνητο
έπειτα από πολλά χρόνια φθοράς και απαξίωσης, προ-
χωρώντας μέσω ηλεκτρονικού ανοικτού πλειοδοτικού
διαγωνισμού (e-auction) στη μακροχρόνια εκμίσθωσή
του για 30 έτη με δυνατότητα παράτασης για 20 επιπλέον
έτη, με την προσφορά αυξημένη κατά 55% από την τιμή
εκκίνησης, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου. Σκο-
πός της μίσθωσης είναι η επαναλειτουργία του ως σύγ-
χρονης ξενοδοχειακής μονάδας που θα συμβάλλει στην
τουριστική ανάπτυξη της Έδεσσας και της ευρύτερης
περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, η
επενδυτική πρόταση, ύψους άνω των €3.500.000, περι-
λαμβάνει την ανακατασκευή και λειτουργία ξενοδοχει-
ακής μονάδας τουλάχιστον 4*, δυναμικότητας 40 δωμα-
τίων, με εστιατόριο, γυμναστήριο, spa, εσωτερική και
εξωτερική πισίνα.
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Μ
ε τις ευχές όλων των υγιών… αρρώστων,
ο ΠΑΟΚ δίνει απόψε (22.00 Cosmote TV)
το πρώτο του παιχνίδι στους «8» του Con-
ference League, με αντίπαλο τη Μαρσέιγ

στο Βελοντρόμ της Μασσαλίας, με την ελπίδα ότι θα
βάλει βάσεις πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της
Τούμπας, που θα έχει πολυποίκιλτη αναφορά για το
ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει, όχι
μόνο θα διευκολύνει την Ελλάδα να αποκτήσει και
πέμπτο εισιτήριο για τα ευρωπαϊκά Κύπελλα τη σε-
ζόν 2023-24, αλλά και κάτι περισσότερο. Αν η Ελλάδα
πάρει την 11η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA
(ranking), τότε από την περίοδο 2024-25 μπορεί να
βγάζει δύο ομάδες στο Champions League, τον πρω-
ταθλητή απευθείας στους ομίλους και τον δευτερα-
θλητή στον προθάλαμο, που είναι τα πλέι οφ της κο-
ρυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Όπως είναι
γνωστό, το Champions League θα αποκτήσει νέο for-

mat τη σεζόν 2023-24, στο οποίο θα συμμετέχουν
στους ομίλους 36 ομάδες αντί για 32 που είναι σήμε-
ρα και η κάθε ομάδα θα δίνει δέκα ματς μέσα-έξω.

Στην προσπάθειά του αυτή ο ΠΑΟΚ θα έχει την
υποστήριξη 3.000 οπαδών του στο αχανές και ανα-
καινισμένο Βελοντρόμ, που χωρά περίπου 70.000
κόσμο. Δεν θα γεμίσει, υπάρχει απροθυμία από τον
κόσμο στη Μασσαλία, πιθανόν γιατί θεωρούν εύκολο
αντίπαλο τον «δικέφαλο». Στο γήπεδο, ωστόσο, κρί-
νονται τα πάντα. Η Μαρσέιγ είναι ανώτερη ως ομάδα
από τον ΠΑΟΚ, έχει πρωτοκλασάτους παίκτες στην
Ευρώπη, όπως ο Ντμίτρι Παγιέτ, αλλά είναι σοβαρή
απώλεια η απουσία του τραυματία σέντερ φορ Πολω-
νού Μίλικ. Πάντως, ο διεθνής Γάλλος άσος του Ολυμ-
πιακού Ματιέ Βαλμπουενά, παλιός παίκτης της Μαρ-
σέιγ, τους προειδοποίησε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι
εύκολος αντίπαλος, εκθείασε και τη δουλειά του
Ρουμάνου προπονητή του Ραζβάν Λουτσέσκου. 

Ο κεντρικός αμυντικός Γιάννης Μιχαηλίδης, που
υπέστη ρήξη χιαστού και θα λείψει για ένα εξάμηνο,
θα είναι ο μοναδικός απών του ΠΑΟΚ στην κρίσιμη
αναμέτρηση της Μασσαλίας. Οι υπόλοιποι, άπαντες
παρόντες, ακόμα και ο Ρουμάνος Μίτριτσα που απο-
θεραπεύτηκε και χρειάζεται όσο κανείς για τις κόν-
τρα επιθέσεις που έχει σχεδιάσει ο Λουτσέσκου. Αν
ο ΠΑΟΚ προκριθεί εις βάρος των Γάλλων, τότε έφυγε
για τελικό, γιατί στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον
νικητή του ζευγαριού Σλάβια Πράγας - Φέγενορντ.

Μαρσέιγ - ΠΑΟΚ απόψε στη Μασσαλία
και η σημασία της πρόκρισής του 
για το ελληνικό ποδόσφαιρο

έ όλ ώ ώ ζό 2023 24 ί θ έ Ο ό ό Γ ά Μ λίδ

Εμπρός, αϊτέ…



Σ
το πλαίσιο των ίσων αποστά-
σεων από τη Δύση και τη Ρω-
σία, ο Τούρκος πρόεδρος Τα-

γίπ Ερντογάν, τον οποίο εκθειάζει
το Κρεμλίνο, είναι έτοιμος να δώσει
στέγη στους Ρώσους ολιγάρχες και
πρώτα πρώτα στον Ρομάν Αμπρά-
μοβιτς, τον οποίο δημοσιεύματα
του τουρκικού Τύπου τον θέλουν να
έχει ήδη αγοράσει την Γκιόζτεπε,
ομάδα Α’ κατηγορίας του πρωτα-
θλήματος. Ο Αμπράμοβιτς, ως γνω-
στόν, αφού εκδιώχθηκε από την
Τσέλσι,  βρήκε καταφύγιο με το
σκάφος του στα τουρκικά παράλια.
Μάλιστα, φέρεται και ως ο διαμε-
σολαβητής ανάμεσα στον Πούτιν
και τον Ερντογάν.

Ο τουρκικός σύλλογος το διέ-
ψευσε, μέσω του προέδρου του Τα-
λάτ Παπάτια, αλλά ουδείς τον πί-
στεψε, εξάλλου δεν είναι δικό του

θέμα αν πουλήσει ή όχι στον Αμ-
πράμοβιτς, καθότι για όλα αποφα-
σίζει ένας και μερικές φορές φτιά-
χνει και ο ίδιος ομάδες, όπως την

Μπασάκσεχιρ, την οποία ίδρυσε με
προίκα ένα ολόκληρο πρωτάθλημα.
Παρότι ο ίδιος είναι οπαδός της Φε-
νέρμπαχτσε. 

Τουρκική ομάδα ο Αμπράμοβιτς Το ξίφος καρφώθηκε 
στο χέρι της!

Μια εντεκάχρονη αθλήτρια ξιφασκίας τραυμα-
τίστηκε στο χέρι στη διάρκεια προπόνησης στο
Αλεξάνδρειο Μέλαθρον στη Θεσσαλονίκη, όταν
το ξίφος της διαπέρασε το χέρι της, γιατί δεν φο-
ρούσε τα προστατευτικά γάντια. Χρειάστηκε η
επέμβαση της… Πυροσβεστικής για να κόψει το
ξίφος με τροχό. Οι γιατροί θεώρησαν ότι δεν
έπρεπε να βγει από το χέρι της, γιατί θα αιμορρα-
γούσε. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.

Ξόδεψε 4.000 ευρώ και
δεν είδε τον Ρονάλντο

Στην Αγγλία, πατέρας ξόδεψε 4.000 ευρώ για
να κάνει το χατίρι του γιου του να δει από κοντά
αγωνιζόμενο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά
από… γκαντεμιά δεν τα κατάφερε. Και τις τρεις, ο
Κριστιάνο δεν έπαιξε! Τη μία στη Γιουβέντους, τη
δεύτερη στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι και
την τρίτη φορά στον αγώνα με τη Λέστερ. Θα επι-

χειρήσει και τέταρτη.

Υποψήφιος καλύτερος
αθλητής ο Τεντόγλου

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο τριπλούν
Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας από τους υποψηφί-

ους για τον τίτλο του καλύτερου αθλητή για τον
μήνα Μάρτιο, από την παγκόσμια συνομοσπονδία
στίβου. Μαζί με τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη του
αγωνίσματος στο Τόκιο βρίσκονται στη λίστα οι
Μόντο Ντουπλάντις (επί κοντώ), Μάρσελ Τζέι-
κομπς (60 μ.) και Μαριάνο Γκαρσία (800μ.), αθλη-
τές που στη σερβική πρωτεύουσα κατέκτησαν,
επίσης, το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμά τους.

Απέσυραν την προσφυγή
στο CAS οι Ρώσοι

Οι Ρώσοι απέσυραν την προσφυγή τους στο
Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) για τον απο-
κλεισμό της εθνικής τους ομάδας από τα μπαράζ
για το Μουντιάλ, εξαιτίας της εισβολής στην Ου-
κρανία. Ωστόσο, παρευρέθηκαν κανονικά στο
κογκρέσο της FIFA στο Κατάρ την περασμένη Πα-
ρασκευή. Δεν απέσυραν την προσφυγή τους
εναντίον της UEFA για τις ευρωπαϊκές διασυλλο-
γικές διοργανώσεις. 

«Ρώσοι
σκότωσαν 
τον φίλο μου»

Ας ακούσουμε τον Ουκρανό ποδοσφαιριστή Βίκτορ Κοβαλένκο, συμπαίκτη του Δημήτρη
Νικολάου στην ιταλική Σπέτσια: «Οι Ρώσοι σκότωσαν εν ψυχρώ φίλο μου. Κρύφτηκε για
πέντε μέρες πριν προσπαθήσει να φύγει από τη χώρα με τον αδερφό του και μια κοπέλα.
Ρώσοι στρατιώτες τον σταμάτησαν για έλεγχο. Σκότωσαν τους δύο άνδρες και δεν έδωσαν
πίσω ούτε τα σώματά τους για να τα θάψουν». 
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Κυρίαρχος ο Πειραιάς στο σκουός
Αναμφισβήτητα είναι κυρίαρχος του σκουός ο Όμιλος
Πειραιά, καθότι κατέκτησε δυο πρώτες θέσεις στους άνδρες
και τρεις στις γυναίκες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος
Καργιώτης και Κ15 ο Νικόλας Μαρτόπουλος. Στις γυναίκες,
πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ελίζα Καργιώτη, με δεύτερη
την Αθηνά Γασπαρινάτου και στα Κ19 η Ιωάννα Ζώη.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Η Βίκυ Καγιά είπε το «ναι» και

επιστρέφει στο «GNTM» μετά…

βαΐων και κλάδων!

• Αιφνίδιο οριστικό τέλος στην

εκπομπή της Νικολέττας Ράλλη

«Αυτό είναι Σαββατοκύριακο»

στο Open.

• H Bίκυ Σταυροπούλου θα είναι

και του χρόνου στην επιτροπή του

«J2US».

• «Γυάλισαν» τα πράσινα μάτια

της Κατερίνας Καινούργιου,

όταν καλεσμένος της μπερδεύ-

τηκε και την αποκάλεσε Μαλέ-

σκου!

• Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Το 1999

κέρδισα 1.000.000 δραχμές σε τυ-

χερό παιχνίδι κι έτσι ήρθα στην

Αθήνα».

• Η Σοφία Βόσσου εξομολογή-

θηκε πως μεταμφιέστηκε σε

γριά ζητιάνα για να παρακολου-

θήσει τον τότε σύντροφό της

Αντρέα Μικρούτσικο.

• Η πεθερά-μάλαμα Μαρία Τζομ-

πανάκη λατρεύει τη νύφη της. «Η

Γεωργία είναι υπέροχη», δήλωσε.

• Η οσκαρική ηθοποιός Έμα

Στόουν έρχεται στην Αθήνα για

την επίσημη πρεμιέρα (6 Μαΐ-

ου) της ταινίας «Βληχή» του

Γιώργου Λάνθιμου στην οποία

πρωταγωνιστεί. 

• Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνά

ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον

γάμο της με τον «Survivor» Άρη

Σοϊλέδη.

• Η Άννα Φόνσου δεν βλέπει τις

παλιές ελληνικές ταινίες: «Παί-

ζουν φίλοι μου που έφυγαν από

τη ζωή».

• Θετικός στον κορονοϊό ο γιος του

Γιάννη Πάριου, γνωστός ως Good

Job Nicky. 

Π
αγκόσμια ανησυχία από την παραμορφωμένη,
απωθητική όψη τής άλλοτε ντίβας της ποπ Ma-
donna. Η ιέρεια της μουσικής εμφανίσθηκε στο
TikTok με πρόσωπο-μπαλόνι, πρησμένα χείλη

και ζυγωματικά, σοκάροντας για τα καλά τους φανατικούς
θαυμαστές της.

Η 63χρονη παγκόσμια σταρ, εθισμένη πλέον -χωρίς μέ-
τρο- στις αισθητικές επεμβάσεις, ήταν τόσο τρομακτική
που ξεπέρασε σε παραμόρφωση τη διάσημη σχεδιάστρια
μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε, μα και τον μανιώδη με τα λί-
φτινγκ Μίκι Ρουρκ.

«Τι είναι αυτή; Ζητήστε βοήθεια!», παρακάλεσε κάποιος,
ενώ άλλος χρήστης σχολίασε κάτω από την ανάρτησή της:
«Πώς να κλείσω τα μάτια μου και να κοιμηθώ τώρα! Δεν
πρόκειται να πω ψέματα, αυτό με τρόμαξε».

Το παράξενο βίντεο, διάρκειας 16 δευτερολέπτων που
«σήκωσε» στη γνωστή πλατφόρμα, ξεπέρασε μέσα σε λί-
γες ώρες τα 9.000.000 views, με τους followers της ανα-
στατωμένους να βλέπουν και να ξαναβλέπουν το άλλοτε εί-
δωλο της μουσικής να στέλνει φιλιά με τα τεράστια χείλη σε
σχήμα ροφού και το υπόλοιπο πρόσωπο ανέκφραστο.

Γνωρίζοντας καλά το παιχνίδι της δημοσιότητας, η
Madonna τράβηξε πάνω της τα φώτα, τη στιγμή που οι προ-
βολείς του Χόλιγουντ ήταν στραμμένοι στη φετινή τελετή
βραβείων Grammy. Το viral φιλμάκι, όπως αναφέρουν ει-
δησεογραφικά πρακτορεία, γυρίστηκε στο σπίτι της. Αμα-
κιγιάριστη, με τα ξανθά της μαλλιά πλεγμένα σε κοτσίδες,
το κορίτσι του ρυθμικού «Vogue» ολοκλήρωσε το styling
με μαύρο see-through μπλουζάκι χωρίς σουτιέν και βα-
ριές αλυσίδες στον λαιμό. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε προ-
ηγηθεί ένα παρόμοιο, κάνοντας ζουμ στα μάτια με τις «φυ-
τεμένες» ψεύτικες βλεφαρίδες, διαφημίζοντας το trendy
μανικιούρ της σε μοβ απόχρωση.

Ξένοι σχολιαστές έκαναν λόγο για φίλτρο παραμόρφω-
σης μέσω app και όχι για την πραγματική της εικόνα. Αυτό,
όμως, δεν φρέναρε τα σχόλια στο Twitter για το «Material
girl» που λάτρεψε ο πλανήτης: «Το πρόσωπο και τα μάτια
της λένε μια ιστορία απόλυτης δυστυχίας. Πιθανόν χρει-
άζεται τις προσευχές μας, αλλά μάλλον δεν θα το θέλει»,
«Κατάντια για τη μεγαλύτερη ίσως τραγουδίστρια ever»,
«Frozen το πρόσωπό της», «Διάβολε, είσαι τρομακτική»,
«Αυτή δεν παλιώνει σαν το καλό κρασί».

Μέχρι σήμερα η Madonna δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε
και διαψεύσει πως έχει υποβληθεί σε λίφτινγκ. Ωστόσο,

όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Sun», υπάρχει η υποψία
πως έχει βάλει εμφυτεύματα κολλαγόνου στο πρόσωπο,
ενώ υποβάλλεται σε μπότοξ και πίλινγκ προσώπου. «Σί-
γουρα δεν είμαι κατά της πλαστικής χειρουργικής. Ωστόσο,
είμαι απολύτως αντίθετη στο να το συζητήσουμε», είχε πει
σε παλαιότερη δήλωσή της.

Η Madonna κατάντησε…
Ντονατέλα Βερσάτσε!

Αγνώριστη σε βίντεο που ανέβασε 
στο TikTok,  με πρησμένα χείλη 
και ζυγωματικά 



Λαχτάρισε τους followers

«Σιδερένια» η Υβόννη Μπόσνιακ. Η σύζυγος
του Αντώνη Ρέμου υποβλήθηκε σε προγραμμα-
τισμένη χειρουργική επέμβαση και το αποκάλυ-
ψε δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών μέσα
από τον θάλαμο ιδιωτικού θεραπευτηρίου: «Έχω
κάνει μια μικρή επέμβαση. Έπρεπε να γίνει. Πι-
στεύω ότι όλα θα είναι τέλεια. Είμαι εδώ, θα κά-
νω τις διακοπές μου. Θα κάνω και τα μποτέ μου,
ευκαιρία!», αστειεύτηκε η σχεδιάστρια μόδας
μέσα από Instastory, καθησυχάζοντας τους χι-
λιάδες διαδικτυακούς της φίλους που λαχτάρι-
σαν προς στιγμήν για την υγεία της.

Ξέσπασε για τα τρία παιδιά

Αιχμηρή δημοσίευση της Νένας Χρονοπούλου
για την υπόθεση της Πάτρας. Η γνωστή ηθοποιός
και μητέρα ενός αγοριού ΑμεΑ, σοκαρισμένη
από τα γεγονότα, έγραψε γεμάτη θυμό: «Εμείς οι
μητέρες παιδιών με αναπηρία, και όλες οι άλλες
που παλεύουν κάθε μήνα με εξωσωματικές για
να αποκτήσουν, θα μπορούσαν να μεγαλώσουν
με αγάπη και περισσή φροντίδα τα μωρά σου
που χάθηκαν τόσο άδικα, αν τα έδινες για υιοθε-
σία. Μπράβο, Ρούλα, θα μείνεις στην ιστορία ως
η εθνική μας μέγαιρα».

Με φουσκωμένη κοιλίτσα πόζαρε
στο Instagram η Κόνι Μεταξά. Η
μοναχοκόρη του Λευτέρη Παντα-
ζή, που θα ντυθεί νυφούλα το κα-
λοκαίρι στα Χανιά στο πλευρό του
Μάριου Καπότση, φωτογραφήθη-
κε ως… εγκυμονούσα στους
πρώτους μήνες κύησης, προκα-
λώντας αναστάτωση στα social
media. «Όχι, δεν είμαι έγκυος,
όχι, δεν έχω φάει πολύ, σήμερα
ναι, έχω πάει τουαλέτα. Το παθαί-
νει καμία άλλη αυτό;», αναρωτή-
θηκε η performer.

Είναι έγκυος;

Δ
εν είναι εύκολη δουλειά να ποζάρεις για εξώφυλλο. Η πρω-
ταγωνίστρια Ευσταθία Τσαπαρέλη περιέγραψε τα δεινά μιας
σωστής πόζας μπροστά στον φακό του φωτογράφου, σε μια

χιουμοριστική ανάρτηση: «Μη με βλέπετε έτσι. Στην πραγματικότη-
τα, για να στηθώ με αυτό το ύφος και χωρίς να χαθεί τελείως ο λαι-
μός μου, έπρεπε να στηρίζω όλο μου το βάρος στον δεξιό αγκώνα
και ώμο. Ταυτόχρονα, ο δεξιός γοφός σχεδόν δεν ακουμπούσε στο
μαξιλάρι και έπρεπε να επιστρατεύσω τους κοιλιακούς μου, για να
στηρίξουν το οικοδόμημα. Ύστερα από λίγο όλοι οι μύες της δεξιάς
πλευράς άρχισαν να τρέμουν. Υπέφερα και ίδρωνα. Σκεφτόμουν τη
δασκάλα του μπαλέτου να λέει, όσο πιο πολύ υποφέρεις τόσο πιο
ατάραχη πρέπει να δείχνεις! Να τα σέβεστε τα μοντέλα, δεν ξέρετε
τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια πόζα».

Ένας κύκλος η τηλεόραση
Έκπληκτη έμεινε η Ελένη Μενεγάκη από την on air αναπάντε-
χη συνάντησή της με τον οπερατέρ Δημήτρη Σηφάκη. Ο εικο-
νολήπτης ανήκε στην dream team του «Πρωινού Καφέ» στον
ΑΝΤ1, με την «ωραία Ελένη» να τον καλωσορίζει και πάλι
στην ομάδα της: «Περάσαμε δέκα χρόνια δουλεύοντας μαζί
στον “Πρωινό Καφέ” και μετά χαθήκαμε. Σήμερα, πολλά χρό-
νια μετά, μαζί στην εκπομπή».

Σε μια ρομαντική γαμήλια τελετή, η Εύα Μπά-
ση και ο αγαπημένος της αντάλλαξαν όρκους
αγάπης και αιώνιας πίστης. Η εντυπωσιακή
καλλονή που γνωρίσαμε στο ριάλιτι μόδας «My
Style Rocks» ανήκει πλέον στο κλαμπ των
παντρεμένων, ανακοινώνοντας τα ευχάριστα
στο διαδίκτυο: «Εύχομαι σε όσες είστε ελεύ-
θερες να βρείτε τον άντρα που θα σας βγάλει
μοναδικά συναισθήματα και μην του αφήσετε
ποτέ το χέρι».
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«Στράβωσε» για ένα κλικ

Και στα δικά μας



Ι
γμορίτιδα είναι η φλεγμονή ενός ή και των
δύο ιγμόρειων κόλπων (ιγμόρεια άντρα) που
υπάρχουν δεξιά και αριστερά από τη μύτη.
Συχνά, τα πάσχοντα άτομα χρησιμοποιούν τον

όρο αναφερόμενα στη φλεγμονή των παραρρι-
νίων κόλπων. 

«Η ιγμορίτιδα μπορεί να οφείλεται σε ιό (ιογε-
νής) ή σε βακτήριο (βακτηριακή). Παράγοντες
που προδιαθέτουν στην εμφάνισή της είναι: η αλ-
λεργική/μη αλλεργική ρινίτιδα, η σκολίωση του
διαφράγματος, η διόγκωση της μέσης ρινικής
κόγχης, η τοπική χρήση φαρμάκων για τη μύτη, το
κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κολύμβηση
και οι καταδύσεις σε μολυσμένα νερά, η ορειβα-
σία, οι οδοντικές λοιμώξεις ή κάποιοι οδοντιατρι-
κοί χειρισμοί, ο μηχανικός αερισμός ή η διασω-
λήνωση, η κυστική ίνωση, κακώσεις του προσω-
πικού κρανίου όπως κατάγματα, η αλλεργία στην
ασπιρίνη, ρινικοί πολύποδες και άσθμα (τριάδα
Samter), η σαρκοείδωση, η ανοσοανεπάρκεια
(κοινή ποικίλλουσα, ιατρογενής), η ανεπάρκεια
IgA, το AIDS και το σύνδρομο ακίνητων κροσ-
σών», εξηγεί ο κ. Χρήστος Γκιώνης, διευθυντής
ωτορινολαρυγγολόγος.

Το 87% των ασθενών με κοινό κρυολόγημα στην
αξονική τομογραφία βρίσκεται με οξεία (ιογενή)
ιγμορίτιδα. Από αυτούς τους ασθενείς το 0,5%-2%
των ενηλίκων και το 5%-13% των παιδιών παρου-
σιάζουν στη συνέχεια ως επιπλοκή τη βακτηριακή
ιγμορίτιδα. Έχει επίσης βρεθεί ότι περίπου το 60%
των ασθενών με κοινό κρυολόγημα, των οποίων
τα συμπτώματα δεν υποχωρούν ύστερα από μία

εβδομάδα, έχει θετική καλλιέργεια υγρού που
έχει ληφθεί με παρακέντηση του ιγμορείου. 

Τα αρχικά συμπτώματα της ιγμορίτιδας είναι
αυτά του κοινού κρυολογήματος (φτέρνισμα, ρινι-
κή καταρροή, ρινική συμφόρηση, αίσθημα πίεσης
στο πρόσωπο, κεφαλαλγία). Στη συνέχεια μπορεί
να εκδηλωθούν: πυώδης ρινική έκκριση, οδον-
ταλγία, πόνος ή ευαισθησία στην περιοχή των ιγ-
μορείων, ενδεχομένως βουητό και βαρηκοΐα. 

Χαρακτηριστικό της βακτηριακής ιγμορίτιδας,
μάλιστα, είναι η επιδείνωση των συμπτωμάτων
αυτών ύστερα από μια αρχική βελτίωσή τους. Τα
παιδιά παρουσιάζουν και βήχα. Η διάγνωση είναι
κατά βάση κλινική (ιστορικό και κλινική εικόνα). 

Ο παρακλινικός έλεγχος μπορεί να είναι: πρό-
σθια ρινοσκόπηση, υπερηχογράφημα ιγμορείου,
ακτινογραφία παραρρινίων κόλπων και αξονική
τομογραφία. Μπορεί επίσης να γίνει παρακέντη-
ση του ιγμορείου άντρου και λήψη υγρού για καλ-
λιέργεια ή λήψη υλικού για καλλιέργεια από τον
εκφορητικό πόρο του ιγμορείου, με άκαμπτο εν-
δοσκόπιο. Οι τύποι της ιγμορίτιδας είναι η οξεία
ιγμορίτιδα, η υποξεία, η οξεία υποτροπιάζουσα, η
χρόνια, η οξεία παρόξυνση χρόνιας ιγμορίτιδας.
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Ποιοι παράγοντες προδιαθέτουν
την εμφάνισή της 
- Ποια τα συμπτώματα

Θεραπεία
Η θεραπεία της ιγμορίτιδας είναι
ανάλογη με τον τύπο της και την αι-
τία της. Περιλαμβάνει καθαρισμό
της μύτης με ισότονα διαλύματα,
χρήση ρινικών σπρέι και φαρμα-
κευτική αγωγή (αναλγητικά και αν-
τιβιοτικά). Όταν αυτή η συντηρητι-
κή θεραπεία δεν είναι αποτελεσμα-
τική (τα συμπτώματα επιδεινώνον-
ται και εμφανίζονται επιπλοκές),
πραγματοποιείται χειρουργικός
καθαρισμός των παραρρινίων κόλ-
πων, μέσω της ενδοσκοπικής χει-
ρουργικής όπου γίνεται χρήση λε-
πτών ενδοσκοπίων, καμερών και
συστήματος νευροπλοήγησης, τα
οποία παρέχουν βελτιωμένη εικόνα
και δίνουν τη δυνατότητα διατήρη-
σης των φυσιολογικών δομών της
μύτης, καθώς επιτυγχάνεται η
αφαίρεση της παθολογίας της πά-
σχουσας περιοχής. Η επέμβαση
δεν έχει τομές, μελάνιασμα, οιδή-
ματα και είναι ανώδυνη, γεγονός
που καθιστά τον ασθενή ικανό να
επιστρέψει στις δραστηριότητές
του την επόμενη κιόλας ημέρα.

Χρήστος Γκιώνης, διευθυντής
ωτορινολαρυγγολόγος

Αντιμετωπίστε την ιγμορίτιδα 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η μέρα αυτή έχει μια αρκετά βοηθητική
χροιά και θα πρέπει να την εκμεταλλευτεί-
τε με τον καλύτερο τρόπο, πάντα προς
όφελός σας. Κάποια σχέδια που είχατε κά-
νει κατά το παρελθόν θα έχουν την καλύ-
τερη εξέλιξη σε βάθος χρόνου. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου θα υπάρξουν
εξελίξεις σε οικονομικά θέματα και πολύ πιθα-
νόν να σας έρθει κάποιο σημαντικό ποσό που
σας όφειλαν. Θα υπάρξουν επίσης αναφορές
σε θέματα σχετικά με τα πρόσωπα της οικογέ-
νειάς σας, που μάλλον εμπλέκονται αρκετά
στην προσωπική σας ζωή. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σας δημιουργεί μια
ανάλαφρη διάθεση. Οι καλές όψεις που σχηματί-
ζει με Κρόνο, Άρη και Ερμή δίνουν σε εσάς του
τρίτου δεκαημέρου αρκετή αυτοπεποίθηση για
μια εκκρεμότητά σας που, από ό,τι φαίνεται, θα
λυθεί με τον καλύτερο τρόπο. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Στον δωδέκατο τομέα σας βρίσκεται ο δορυ-
φόρος της Γης, η Σελήνη, όπου σας δημιουργεί
επαγγελματικές υποχρεώσεις, που, μάλιστα,
θα έχουν καλά αποτελέσματα. Ίσως να λάβετε
κάποια προσωρινή οικονομική βοήθεια.

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα θα υπάρξουν κάποια θετικά γεγονότα,
αλλά θα εξαρτηθούν οι εξελίξεις από τη δική
σας καλή θέληση, ή τη δική σας δίκαιη αντιμε-
τώπιση των καταστάσεων. Σε προσωπικό
επίπεδο, οι σχέσεις σας θα συνεχίσουν να σας
πιέζουν αρκετά. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα υπάρξουν κάποια οικονομικά θέματα
που αφορούν και άλλα πρόσωπα εκτός από
εσάς. Οι υποχρεώσεις αυτές τις μέρες είναι
πολλές, αλλά θα υπάρξουν βοηθητικές κατα-
στάσεις που θα σας ξεμπλοκάρουν. Εδώ θέλω
να επισημάνω ότι, μέσα σε μια υπερβολικά έν-
τονη περίοδο, είστε από τους λίγους που βρί-
σκετε ένα συναισθηματικό παράθυρο που φρον-
τίζει την ψυχή σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα μπορέσετε να συζητήσετε και να
εκφράσετε τα συναισθήματά σας, ή τις αλή-
θειες σας, σε πρόσωπα που βρίσκονται κον-
τά σας για χρόνια. Είναι μια πολύ βοηθητική
μέρα για συμβόλαια και συμβιβαστικές λύ-
σεις σε μια αντιδικία.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αν και αυτές οι μέρες σάς έχουν πιέσει υπερβο-
λικά, θα έχετε αρκετό χρόνο να σκεφτείτε τις κι-
νήσεις σας, τόσο τις επαγγελματικές όσο και για
ένα οικογενειακό θέμα, που σας δημιουργεί ψυ-
χολογική αστάθεια.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Πολλές υποθέσεις σας σήμερα θα έχουν σί-
γουρα ένα πιο ακριβοδίκαιο αποτέλεσμα. Οι
συζητήσεις, οι επαφές σας και το περιβάλλον
όπου ζείτε θα σας δώσουν την αίσθηση ότι,
έστω και αργά, όλα παίρνουν τη σειρά τους. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μια μέρα που πολλές οικονομικές υποθέ-
σεις θα πάρουν μια καλή σειρά. Ακόμη και αν
διεκδικήσετε μια αύξηση στα εισοδήματά σας,
μπορεί σε κοντινό χρονικό διάστημα να πάρετε
αυτή την ικανοποίηση, που θα έχει και ένα ηθι-
κό υπόβαθρο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σίγουρα η κούραση σας έχει κυριέψει, κυ-
ρίως εσάς του τρίτου δεκαημέρου, αλλά
θα υπάρξουν πολύ καλές προοπτικές, αν
προσπαθήσετε λίγο παραπάνω. Στον
προσωπικό τομέα, μην έχετε αυταπάτες
όταν οι ίδιες άσχημες συμπεριφορές επα-
ναλαμβάνονται συνέχεια από το πρόσω-
πο που σας ενδιαφέρει.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Έντονες αυτές οι μέρες, αλλά η Αφροδίτη σε
εσάς των πρώτων ημερών δημιουργεί μια
συναισθηματική ασπίδα, που δεν σας αφήνει
απροστάτευτους και στενοχωρημένους. Λό-
γω της διέλευσης του Δία, επωφεληθείτε
από αυτή την περίοδο εσείς που έχετε γεννη-
θεί από 12 έως 19 Μαρτίου.
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Σήμερα θα υπάρξει η πλανητική βοηθητική όψη
Ερμή - εξάγωνο Κρόνου. Αν και βρίσκεται
ανάμεσα σε άλλες πολύ σημαντικότερες όψεις που

σχηματίζονται αυτές τις μέρες, δεν θα την αφήσουμε
στην άκρη, χωρίς να την εξετάσουμε. Έχουμε, λοιπόν,
μια προσπάθεια να πάρουμε μια απόφαση, μια
δικαίωση και μια ξεκάθαρη πληροφορία, που θα
βοηθήσει αρκετά σε ένα θέμα πολύ σημαντικό. Η ίδια
όψη γίνεται με τον Άρη αύριο, οπότε προσωπική μου
άποψη είναι ότι 7 και 8 Απριλίου είναι μέρες όπου θα
βγουν στην επιφάνεια πληροφορίες που θα καθορίσουν
κάτι σημαντικό, σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε
γεγονότα που αγγίζουν το κοινό αίσθημα. 



Η
χθεσινή δημοσκόπηση που εμφανίζει
τη διαφορά Μακρόν - Λεπέν στις προ-
εδρικές εκλογές της Γαλλίας στα όρια
του στατιστικού λάθους είναι η πιο

τρανταχτή απόδειξη του μεγαλύτερου ίσως κιν-
δύνου που παραμονεύει πίσω από τη σφοδρή
σύγκρουση Δύσης - Ρωσίας και των συνεπειών
της στο βιοτικό επίπεδο των ευρωπαϊκών λαών.
Ενός κινδύνου που μεσομακροπρόθεσμα μπο-
ρεί να αποδειχθεί ακόμα πιο διαβρωτικός για τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες και όσα πάλεψαν επί αι-
ώνες να κατακτήσουν, με βασικότερη την ελευ-
θερία τους.

Είναι ένα καμπανάκι -καμπανάρα για την
ακρίβεια- που ηχεί ήδη στα αυτιά όλων των ευ-
ρωπαϊκών κυβερνητικών επιτελείων, πλην εκεί-
νου του Ούγγρου εθνικιστή Όρμπαν, η συντριπτι-
κή επανεκλογή του οποίου σήμανε τον πρώτο
συναγερμό στη Γηραιά Ήπειρο.

Από τους πρώτους που οσμίστηκαν τον επερ-
χόμενο εφιάλτη της επιστροφής του λαϊκισμού
και της ενίσχυσης των άκρων ήταν ο πρωθυ-
πουργός Κυρ. Μητσοτάκης, αφού οι μνήμες από
«τους αγανακτισμένους της πλατείας», την πρώ-
τη φορά Αριστερά, τις τζάμπα μαγκιές του Βα-
ρουφάκη που πληρώθηκαν από τον λαό, είναι
ακόμα νωπές, ενώ πολλά από όσα έγιναν την τε-
τραετία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ χρειάστηκε κόπος και
τρόπος για να διορθωθούν.

Κι όμως. Ο λαϊκισμός μια στιγμή ξαποσταίνει
και ξεμυτάει ξανά, έτοιμος να δημαγωγήσει,
πλανεύσει, να εξαπατήσει. Περιμένει υπομονε-

τικά στη γωνία ως την επόμενη δύσκολη στροφή
της ιστορίας για να επανέλθει. Το έκαναν πολλοί
εγχώριοι -και όχι μόνο- εκφραστές του κατά την
πανδημία, αλλά δεν τους βγήκε. Κατακρεούργη-
σε τα σχέδιά τους η αμείλικτη πραγματικότητα
που ξεχώρισε την ήρα από το στάρι, πιστώνοντας
στην κυβέρνηση της ΝΔ ανακλαστικά, ταχύτητα
αντίδρασης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα,
κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα. 

Τώρα κάποιοι ξαναστριμώχνονται στη γωνία,
περιμένοντας υπομονετικά να φτάσει στα όρια
της αντοχής της η κοινωνία. Να αγανακτήσει από
την εισαγόμενη ακρίβεια και τις συνεχείς δοκι-
μασίες και να χάσει την ορθή κρίση και την τε-
τράγωνη λογική της. Να σκιρτήσει στο άκουσμα
των σειρήνων που υπόσχονται τα ακατόρθωτα, κι
ας ξέρει ότι οι προσδοκίες της θα διαψευστούν
με πάταγο. Έχει συμβεί αυτό. Το αποδεικνύει η
Iστορία. 

Κάποιοι, όχι ευτυχώς η πλειονότητα, αλλά
πάντως ένας αριθμός πολιτών θα κολακευτεί
από την πονηρή λεκτική αντιπαράθεση που μονί-
μως επιδιώκουν οι λαϊκιστές μεταξύ του «αγνού
λαού» και των «εξ ορισμού διεφθαρμένων ελίτ»
όπως συνηθίζουν να τις αποκαλούν. 

Ιδιαίτερα, δε, αν στο περιτύλιγμα βάζουν και
κορδέλα εθνικισμού, αυτή η κατηγορία των λαϊ-
κιστών μπορεί με άνεση να περιφέρεται και να
συμπλέει με αριστερές, δεξιές, ακόμα και φασι-
στικές ιδεολογίες. 

Δυστυχώς, δυστυχέστατα, το αποτέλεσμα που
θα βγάλει η κάλπη στις 24 Απριλίου δεν θα αφο-

ρά μόνο τον γαλλικό λαό και τη δική του μοίρα.
Στην περίπτωση, μάλιστα, που ο νικητής θα είναι
αυτός (αυτή για την ακρίβεια), που θα επιτρέψει
στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να το εκλάβει ως
προσωπική του δικαίωση, τότε το κακό θα έχει
ήδη συντελεστεί. 

Κάθε νοήμων Ευρωπαίος απεύχεται μια τέτοια
εξέλιξη, στη Γαλλία ή όπου αλλού. Είναι στο δικό
μας χέρι, όμως, να την αποτρέψουμε. Τουλάχι-
στον εδώ στην Ελλάδα, που ζήσαμε στο πετσί
μας το τέρας του νεοναζισμού, που έφτασε να γί-
νει κάποτε τρίτο κόμμα στη Βουλή, πριν οι εκ-
πρόσωποί του εν συνόλω βρεθούν στη φυλακή.
Φαντάζει απίστευτο όταν το κοιτάς από μακριά,
αλλά είναι εντελώς αληθινό και ως εκ τούτου δι-
δακτικό.

Οι μέρες που έρχονται θα είναι δύσκολες. Για
όλους. Είναι όμως οι συνέπειες μιας συνειδητής
επιλογής των ευρωπαϊκών ηγεσιών και συνολι-
κά της Δύσης να αντιδράσουν στον μεγαλοϊδεα-
τισμό ενός ουσιαστικού μονάρχη, ο οποίος δεν
διστάζει να αφανίσει μια ολόκληρη χώρα για να
πετύχουν τα σχέδιά του. Είναι το ανάστημα που
ορθώνει η Δημοκρατία απέναντι στην απολυταρ-
χία. 

Κάθε φορά που χρειάστηκε να ορθώσουμε το
ανάστημα στη μακραίωνη ιστορία μας, οι Έλλη-
νες καταβάλαμε το κόστος. Η πρόσκαιρη απώ-
λεια ενός επιπέδου ζωής για ιδανικά που κατα-
κτήθηκαν με αίμα, όπως η ελευθερία, η διεθνής
έννομη τάξη, ο σεβασμός των συνόρων, αξίζει
τον κόπο.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Οι «σειρήνες» του λαϊκισμού και
τα διδάγματα από το παρελθόν

Οι μέρες που έρχονται
θα είναι δύσκολες. 

Για όλους. Είναι όμως
οι συνέπειες 

μιας συνειδητής 
επιλογής 

των ευρωπαϊκών 
ηγεσιών να αντιδράσουν

στον μεγαλοϊδεατισμό
ενός μονάρχη
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