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• Έστησες μια προβοκάτσια που να είσαι σίγουρος ότι στο τέλος θα αποβεί εις βάρος σου 

• Απέφυγες να αναφερθείς στο Κυπριακό και 
στον τουρκικό αναθεωρητισμό και χρησιμοποίησες
με τον πλέον απαράδεκτο τρόπο την ελληνική Ομογένεια

• Δεν σεβάστηκες τη φιλοξενία, την ειλικρινή 
φιλία του ελληνικού λαού και την ιστορία 
του ελληνικού Κοινοβουλίου 

• Επιχείρησες να εκθέσεις και να παγιδεύσεις 
την ελληνική κυβέρνηση
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Τ
ο καλό -και το κακό ενίοτε- με τα γραπτά είναι
ότι μένουν. Το ακόμη καλύτερο -ή χειρότερο-
είναι ότι με τις νέες τεχνολογίες -Διαδίκτυο,

ολική ψηφιοποίηση, τράπεζα δεδομένων κ.λπ.- δεν
χρειάζεται να κρατάς και αρχείο με αποκόμματα εφη-
μερίδων ή σημειώσεις, αφού φροντίζουν για αυτό οι
μεγάλες μηχανές αναζήτησης. Έτσι, για παράδειγμα,
μπορούμε να ανατρέξουμε εύκολα στα προηγούμενα
editorials της «Political» και να βρούμε ότι χαρακτη-
ρίζαμε «ήρωα» τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στην
αρχή του πολέμου για τη γενναία στάση του, τα συνε-
χή μηνύματα στήριξης και εμψύχωσης του λαού του
και την επιλογή του να μείνει στην πατρίδα του συντο-
νίζοντας την άμυνά της. Σε επόμενα σημειώματά μας
επισημαίναμε τα benefits που απολάμβανε η Τουρκία

μέσω της ουκρανικής στάσης χρίζοντάς την «ειρηνο-
ποιό» και εναποθέτοντας σε αυτήν τις διαπραγματευ-
τικές τύχες της, όπως και την ανάγκη αποκόμισης δι-
πλωματικών ωφελημάτων δι’ ημάς μέσω της παρου-
σίας Ζελένσκι στην ελληνική Βουλή.

Οι τελευταίες επισημάνσεις ήταν τελικά και οι πιο
σωστές, οι πιο χρήσιμες, έτσι όπως εξελίχθηκαν
χθες τα πράγματα για τον ελληνισμό. Για το πώς βλέ-
πουμε πλέον τον κ. Ζελένσκι νομίζουμε πως είναι
ολοφάνερο με το πρωτοσέλιδό μας. Απλώς αργά το
βράδυ ήρθε και η επιβεβαίωση της μεθοδευμένης
απρέπειας από πλευράς του, όταν μιλώντας στο Κοι-
νοβούλιο ενός διαιρεμένου κράτους, της Κυπριακής
Δημοκρατίας, δεν αναφέρθηκε -ούτε εκεί- στην πα-
ράνομη εισβολή και στην παράνομη κατοχή του βό-

ρειου τμήματός της από τους βάρβαρους του χθες.
Μόνο, κύριε Ζελένσκι, που οι βάρβαροι δεν έχουν
ονόματα αλά καρτ. Σήμερα είναι οι Ρώσοι, χθες ήταν
οι Τούρκοι, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε. Και
όχι, δεν θα σας ευχηθούμε να έχετε την τύχη της Κύ-
πρου και να βλέπετε τη Μαριούπολη, το Χάρκοβο ή
άλλη ουκρανική πόλη στα χέρια του Πούτιν.

Και μέσα σε αυτά τα ωραία ανακοινώθηκε ότι ο
Τούρκος ΥΠΕΞ έλαβε πρόσκληση από την Ουάσιγ-
κτον για επίσκεψη και συζητήσεις με τον Αμερικανό
ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν ως αναγνώριση του
ρόλου που παίζει η Άγκυρα στις ρωσοουκρανικές
διαπραγματεύσεις. Ο Ερντογάν συνεχίζει να «γρά-
φει» κέρδη, την ώρα που εμείς προσπαθούμε να ξε-
περάσουμε το σοκ του... Μιχαήλ.
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Μ
έγιστη απρέπεια έναντι του ελ-
ληνικού κράτους, της ελληνι-
κής κυβέρνησης και της Βου-
λής, το σώμα της οποίας εκ-

προσωπεί όλους τους Έλληνες πολίτες, διέ-
πραξε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, αφού απέφυγε να
αναφερθεί στην παράνομη εισβολή και την
48χρονη κατοχή του βόρειου τμήματος της
Κύπρου, στις παραβάσεις του διεθνούς δι-
καίου και στον αναθεωρητισμό της Τουρ-
κίας, παρά την εισαγωγική «πάσα» από τον
πρόεδρο της Βουλής Κ. Τασούλα, έστησε
και μια άνευ προηγουμένου προβοκάτσια
εμφανίζοντας ένα βιντεοσκοπημένο μήνυ-
μα δύο «Ελληνοουκρανών μαχητών», εκ
των οποίων ο ένας είναι μέλος του τάγματος
Αζόφ χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενη-
μέρωση στους οικοδεσπότες της εκδήλω-
σης προς τιμήν του. 

Άγρια εγκλήματα
Με αυτό τον τρόπο «ανταπέδωσε» την πρό-

σκληση ο Ουκρανός πρόεδρος και τη δυνα-
τότητα να μιλήσει για το δράμα της χώρας
του, τη βοήθεια που του απέστειλε η Ελλάδα
σε αμυντικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό
και την ευθαρσή και σταθερή διπλωματική
στήριξη που του παρείχε και του παρέχει ο
ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός. Χρησιμο-
ποιώντας με τον πλέον αριβίστικο τρόπο την
ελληνική Ομογένεια, τα δικαιώματα της
οποίας «ψαλιδίστηκαν» το περασμένο καλο-
καίρι από την κυβέρνησή του, παρουσιάζον-
τας κάποιους «συμπατριώτες» μας ως μέλη
του ναζιστικού τάγματος του Αζόφ, που έχει
κατηγορηθεί στο παρελθόν ως αυτουργός
άγριων εγκλημάτων σε βάρος της Ομογένει-
ας, σύμφωνα με τις καταγγελίες της προ-
έδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτή-
των Αλεξάνδρας Προτσένκο - Πιτσάτζη. 

Το καθιερωμένο χειροκρότημα στο τέλος
της παρουσίας Ζελένσκι δεν έκρυψε την
αμηχανία αλλά και την οργή κάποιων από
τους παριστάμενους βουλευτές. Ο πρώην
πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς μιλώντας
στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες έκανε
λόγο για μεγάλο λάθος. Στα κοινοβουλευτι-
κά πηγαδάκια μετά την ομιλία Ζελένσκι έκ-
δηλο ήταν και το μούδιασμα κυβερνητικών
βουλευτών, οι οποίοι τόνιζαν ότι «δεν είναι
εικόνα αυτή». 

Δυσαρέσκεια Δένδια
Μούδιασμα επικρατεί και στα υπουργεία

Εξωτερικών και Άμυνας μετά την προβολή
του βίντεο με τον μαχητή του τάγματος του

Αζόφ. Ο Νίκος
Δένδιας ενημε-
ρώθηκε για το
συμβάν ενώ βρί-
σκονταν στις
Βρυξέλλες για τη
Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑ-
ΤΟ και, σύμφωνα με πληροφορίες από το
περιβάλλον του υπουργού, επικρατεί δυσα-
ρέσκεια για την «έκπληξη» που επεφύλασσε
η ομιλία Ζελένσκι αλλά και για το γεγονός ότι
κανείς δεν είδε το επίμαχο βίντεο προτού
προβληθεί. Προβληματισμός επικρατεί και
στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ ο Νίκος
Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο Φόρουμ
των Δελφών, τόνισε ότι «η Ρωσία έχει απέ-
ναντί της ολόκληρο τον ουκρανικό λαό. Δεν
μπορούμε να παραβλέψουμε ότι μέσα σε
αυτόν υπάρχουν και μερικές χιλιάδες μαχη-
τές του Αζόφ και ίσως η εκτίμησή μου να ξε-
περνά την πραγματικότητα ως προς τους
αριθμούς, αλλά οφείλουμε να αναγνωρί-
σουμε ότι οι Ουκρανοί αντιστέκονται σθενα-
ρά και μάχονται για την ανεξαρτησία τους».

Αντεπίθεση Τσίπρα
Το γεγονός αποτέλεσε και βούτυρο στο

ψωμί της αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας
με ανάρτησή του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά
του για την παρουσία του μέλους του τάγμα-
τος Αζόφ στη Βουλή στο πλαίσιο της ομιλίας
του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταλογίζοντας
ευθύνες στον πρωθυπουργό που απηύθυνε
την πρόσκληση, προσθέτοντας ότι «οι ναζί

δεν μπορεί να
έχουν τον λό-
γο στη Βου-
λή». Επεσήμα-
νε, δε, ότι «η
αλληλεγγύη

στον ουκρανικό λαό είναι δεδομένη. Οι ναζί
όμως δεν μπορεί να έχουν τον λόγο στη Βου-
λή». Είναι δε ενδεικτικό ότι αποχώρησαν
από την Ολομέλεια όταν μιλούσε ο Ουκρα-
νός στρατιώτης τέσσερις βουλευτές, οι Ν.
Φίλης, Θ. Δρίτσας, Γ. Γκιόλιας και Γ. Βαρεμέ-
νος, ενώ δεν παρέστησαν αρκετοί βουλευτές
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χλιαρό
ήταν και το χειροκρότημα από τα έδρανα του
ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος της ομιλίας.

Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ απορούσαν κατά
πόσον ο πρόεδρος της Βουλής γνώριζε για
την πρωτοβουλία του προέδρου της Ουκρα-
νίας. Με ιδιαίτερα δηκτικό ύφος σχολίασε το
γεγονός αυτό και ο τομεάρχης Εξωτερικών
του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος: «Υπογραμ-
μίζω το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι
δεν έκανε καμία αναφορά στην Κύπρο και
μας έφερε δύο ανθρώπους, εκ των οποίων ο
ένας μίλησε εκ μέρους του τάγματος του
Αζόφ, αλλά το αντιπαρέρχομαι για να πω το
βασικό: σήμερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο
ακούστηκε μια φωνή εθνικής κυριαρχίας,
εθνικής ανεξαρτησίας».

Τι είπε ο Ουκρανός πρόεδρος
Επικαλούμενος την Ελληνική Επανάστα-

ση του 1821 και με αναφορές στις Θερμοπύ-

λες και τη Φιλική Εταιρεία, απευθύνθηκε
στην ελληνική Βουλή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι,
κάνοντας πολλές φορές επίκληση στις κοι-
νές πολιτιστικές και θρησκευτικές αξίες της
Ελλάδας και της Ουκρανίας. Απηύθυνε μά-
λιστα έκκληση να δημιουργηθεί νέα Φιλική
Εταιρεία στην Ελλάδα για να σωθεί ο Ελληνι-
σμός τόσο στη Μαριούπολη όσο και την
Οδησσό.

Στην Ουκρανία «λέμε το δικό μας “Ελευ-
θερία ή Θάνατος” σήμερα, όπως έκαναν οι
Έλληνες πριν από δύο αιώνες», είπε ο Ου-
κρανός πρόεδρος, ευχαριστώντας για την
ελληνική αρωγή και ζητώντας περισσότερη
στήριξη, επικαλούμενος τόσο τις ελληνικές
κοινότητες σε Μαριούπολη και Οδησσό όσο
και τη Φιλική Εταιρεία που ιδρύθηκε στην
Οδησσό.

«Να μην αποδεχτούμε ότι η Μαριούπολη
θα γίνει Θερμοπύλες», είπε ο Β. Ζελένσκι και
ζήτησε να επεκταθούν οι κυρώσεις σε όλες
τις ρωσικές τράπεζες από το παγκόσμιο τρα-
πεζικό σύστημα. Τόνισε επίσης ότι πρέπει να
λογοδοτήσουν όσοι προέβησαν σε εγκλήμα-
τα πολέμου κατά Ουκρανών και Ελλήνων.

Προβοκάτσια με βιντεοσκοπημένο
μήνυμα μαχητή του τάγματος Αζόφ
χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική
ενημέρωση στους οικοδεσπότες
της εκδήλωσης προς τιμήν του

«Persona non grata» o Ζελένσκι 
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Τ
ον απόλυτο αιφνιδιασμό εκφρά-
ζει η Βουλή για το περιεχόμενο
των παρεμβάσεων των δύο μα-
χητών του ουκρανικού στρατού,

ο ένας εκ των οποίων εντός του ελληνικού
Κοινοβουλίου έκανε αναφορά στο ναζι-
στικό τάγμα του Αζόφ, προκαλώντας
θύελλα πολιτικών αντιδράσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Τασούλα, ο οποίος
χαρακτήρισε αχρείαστη και άστοχη την πα-
ρέμβαση του μαχητή, η ελληνική Βουλή
δεν θα μπορούσε να ελέγξει ούτε προκατα-
βολικά ούτε καθ’ οδόν το περιεχόμενο της
ενσωματωμένης στην ομιλία Ζελένσκι πα-
ρέμβασης. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Βου-
λής ενημερώθηκε μόλις δέκα λεπτά προ-
τού ξεκινήσει η ομιλία Ζελένσκι από τον
μεταφραστή της ουκρανικής προεδρίας για
τα μηνύματα των μαχητών που, σύμφωνα
με τον Ουκρανό πρόεδρο, ήταν ελληνικής
καταγωγής και θα ήταν εμβόλιμα στην κεν-
τρική ομιλία του Ουκρανού ηγέτη.

Λάθος εντύπωση
«Είχα την εντύπωση ότι θα ήταν βίντεο

με σκηνές του πολέμου. Μου είπαν ότι θα
είναι στρατιώτες», είπε ο πρόεδρος της
Βουλής τονίζοντας ότι του μεταφέρθηκε

από την ουκρανική πρεσβεία ότι «δύο δι-
κοί σας ομολογούν αυτά που τραβάνε» και
τίποτα περισσότερο για το περιεχόμενο
των ομιλιών τους.

Σύμφωνα με συνεργάτες του προέδρου
της Βουλής, στο τεχνικό κομμάτι της τηλε-
μετάδοσης δεν αναμείχθηκαν καθόλου
κοινοβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς
έπρεπε να βρεθεί μια εταιρεία για να συν-
δεθεί με την Ουκρανία μέσω δορυφορι-
κής πλατφόρμας, επειδή το σύστημα που
δουλεύει η Ουκρανία δεν είναι συμβατό
με το αντίστοιχο της Ελλάδας. Από τις
τρεις προσφορές επελέγη μια εταιρεία με
έδρα το εξωτερικό, που είχε δύο μετα-
φραστές από την ουκρανική στην αγγλική
και άλλους δύο στην Ελλάδα που μετέ-
φραζαν από τα αγγλικά στα ελληνικά.

Το βίντεο ήταν εμβόλιμο στην απευθεί-
ας ομιλία Ζελένσκι -λέει η Βουλή- και δεν
θα μπορούσε να αποκοπεί ότι η Βουλή θα
έπρεπε να έμπαινε στο δίλημμα στο παρά
ένα αν τελικά θα μεταδοθεί εν συνόλω η
ομιλία Ζελένσκι ή όχι. 

Πάντως, μιλώντας στους δημοσιογρά-
φους μετά τη Διάσκεψη των Προέδρων
της Βουλής, ο Κ. Τασουλας τόνισε ότι δεν
πρέπει επ’ ουδενί να υπονομευτεί το μή-

νυμα που ήθελε να στείλει ο Ουκρανός
πρόεδρος, να μην αμαυρωθεί η μεγάλη
εικόνα της ιστορικότητας της στιγμής με
αναφορές στην ελληνική Ομογένεια και
στις κοινές πολιτιστικές και θρησκευτικές
αξίες των δύο χωρών. «Αν αλλάξουμε τη
μεγάλη εικόνα, μπορεί να διευκολύνουμε
την προπαγάνδα της Ρωσίας», είπε μετα-
ξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής ερωτη-
θείς επανειλημμένως για την αναφορά
που έγινε.

Πυρά Γεροβασίλη
Στην εκτίμηση ότι δεν ήταν τυχαία η πα-

ρέμβαση των μαχητών, αλλά τουλάχιστον
ένας γνώριζε, δείχνοντας την ουκρανική
προεδρία, προέβη η γραμματέας της ΚΟ
του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη μιλώντας
στους δημοσιογράφους μετά τη Διάσκε-
ψη των Προέδρων, όπου ετέθη το θέμα.
Παράλληλα, ζήτησε να εκφραστεί δημο-
σίως η δυσαρέσκεια του προέδρου της
Βουλής για τα όσα ειπώθηκαν από τον μα-
χητή, τονίζοντας ότι όφειλαν οι υπηρεσίες
της Βουλής να έχουν ελέγξει το βίντεο
που προβλήθηκε. Μάλιστα, ζήτησε να δι-
ευκρινιστεί από τη μετάφραση αν και ο
δεύτερος μαχητής ανήκει στο τάγμα

Αζόφ. «Είναι ντροπή στο ελληνικό Κοινο-
βούλιο να απευθύνονται ναζιστές», είπε η
κυρία Γεροβασίλη.

«Η ντροπή είναι λίγη για να περιγράψει
αυτά που έγιναν σήμερα, με το να χειρο-
κροτούν βουλευτές τα ναζιστικά τάγματα
Αζόφ», είπε ο Θανάσης Παφίλης. «Οι δύο
ομιλίες των μαχητών είναι μέρος της ομι-
λίας Ζελένσκι», σχολίασε ο κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ενώ κληθείς
να σχολιάσει τις αντιδράσεις των βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αν ήθελαν να αν-
τιδράσουν, θα έπρεπε αμέσως να φύγουν
όλοι.Θέμα παραίτησης του προέδρου της
Βουλής έθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος,
ενώ για προσβολή του Κοινοβουλίου έκανε
λόγο ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Αιφνιδιασμός
στη Βουλή και
στο Μαξίμου!

Ο Κ. Τασούλας ενημερώθηκε
μόλις δέκα λεπτά προτού
ξεκινήσει η ομιλία Ζελένσκι
από τον μεταφραστή της
ουκρανικής προεδρίας

Στο να μη χαθούν το κεντρικό μήνυμα και η
μεγάλη εικόνα στάθηκε και το πρωθυπουργικό
περιβάλλον, μη κρύβοντας ωστόσο τον εκνευρι-
σμό του για τα όσα συνέβησαν στη Βουλή. Ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου
χαρακτήρισε λανθασμένη και άστοχη τη συμπε-
ρίληψη του τάγματος Αζόφ, επιτέθηκε ωστόσο
στην αντιπολίτευση που προσπαθεί να δικαιο-
λογήσει για άλλη μια φορά τη ρωσική εισβολή.
«Ντροπή είναι οι ίσες αποστάσεις και η στάση
αγγαρείας που κράτησαν σήμερα στη Βουλή.
Ήλθε η ώρα των καθαρών απαντήσεων: είναι με
τους Ουκρανούς, που μάχονται για την ελευθε-
ρία τους, ή με τους εισβολείς του Πούτιν; 

Άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει». Στην ειδι-
κή συνεδρίαση το «παρών» έδωσαν ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου. Στην ειδική συνεδρίαση, την οποία ο
πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασού-
λας χαρακτήρισε ιστορική, παρευρισκόταν το
σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ, ενώ από
τον ΣΥΡΙΖΑ απουσίαζαν αρκετοί βουλευτές.
Παράλληλα, απόντες ήταν οι βουλευτές του
ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης αλλά και οι έξι από
τους επτά βουλευτές του ΜέΡΑ25.

Γιάννης Οικονόμου: «Λανθασμένο και άστοχο
το βίντεο με τον μαχητή του τάγματος Αζόφ»
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Η
απρέπεια Ζελένσκι με τους μα-
χητές του Αζόφ ήρθε ως δι-
καίωση για πολλά μέλη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που τις προηγούμενες

ημέρες εξέφραζαν τη διαφωνία τους στην
παρουσία του κόμματος στο Κοινοβούλιο.

Πηγές της Κουμουνδούρου αναφέρουν
πως οι απόψεις διίσταντο εντός του κόμ-
ματος για το αν τελικά ήταν σωστό να πα-
ραμείνουν στην αίθουσα ή να αποχωρή-
σουν όπως έκαναν το ΚΚΕ και η Ελληνική
Λύση. Πολλοί είναι εκείνοι στους κόλπους
του ΣΥΡΙΖΑ που χαρακτηρίζουν εθνικιστή
τον Ζελένσκι, τοποθετούμενο από το ΝΑ-
ΤΟ και την Ουάσιγκτον στην Ουκρανία για
να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευ-
ρωατλαντικής Συμμαχίας. Βεβαίως, η
άποψη για τη Ρωσία δεν είναι καλύτερη,
αφού κάνουν λόγο για μια ιμπεριαλιστική
πια δύναμη που ξέφυγε από τα αρχικά λε-
γόμενά της για προστασία των ρωσόφω-
νων από τα ναζιστικά τάγματα του Αζόφ
και προχώρησε σε εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας. 

Σεβασμός
Πηγές της Προοδευτικής Συμμαχίας

του ΣΥΡΙΖΑ, κληθείσες να σχολιάσουν
στην «Political» τη στάση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, ανέφεραν πως ο ΣΥΡΙΖΑ
ως κόμμα εξουσίας που σέβεται τις δημο-
κρατικές, κοινοβουλευτικές διαδικασίες
δεν θα μπορούσε να απέχει από τη χθεσι-
νή ομιλία του Ζελένσκι. Και αυτό γιατί,
πρώτον, ο ίδιος έχει εκλεγεί στη χώρα του
με δημοκρατικές διαδικασίες -άσχετα με
το τι πρεσβεύει και σε ποιο γεωστρατηγι-
κό στρατόπεδο εντάσσεται- και είναι πρό-
εδρος μιας χώρας που δέχεται επίθεση
και, δεύτερον, γιατί ανέμεναν με ενδιαφέ-
ρον την ομιλία του, ώστε να ακούσουν εάν
θα αναφερόταν στην κατοχή της Κύπρου
από την Τουρκία, κατάσταση παρόμοια με
αυτή που βιώνει η χώρα του αυτήν τη στιγ-
μή από τη Ρωσία. 

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι έκανε
επίκληση στο συναίσθημα της Ελλάδας,
χρησιμοποιώντας την ιστορική Φιλική
Εταιρεία στην ομιλία του καθώς και το

σύνθημα των αγωνιστών του ’21 «Ελευθε-
ρία ή Θάνατος». Αλλά μέχρι εκεί… αφού
μετά ήρθε η μετάδοση του μαγνητοσκο-
πημένου μηνύματος του… Μιχαήλ, ενός
στρατιώτη ελληνικής καταγωγής που
υπηρετεί στο τάγμα Αζόφ… 

«Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας
στον πρόεδρο Ζελένσκι, απαράδεκτο που
μίλησε στη Βουλή μέλος του τάγματος
Αζόφ», ήταν η άμεση αντίδραση της γραμ-
ματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Όλγας Γεροβα-
σίλη, που επεσήμανε ότι «θα ζητηθούν

εξηγήσεις από τον πρόεδρο της Βουλής κ.
Τασούλα αν ήταν ενήμερος, αν συμφώνη-
σε. Διότι νομίζω ότι αυτό αποτελεί μεγάλο
ατόπημα».

Συμπαράσταση 
στον Ζελένσκι,
πυρά για Αζόφ

Διχασμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ 
για το αν τελικά ήταν σωστό 
να παραμείνουν στην αίθουσα
ή να αποχωρήσουν

Στην ανάγκη ορθής αξιοποίησης των 72 δισ. του Ταμείου
Ανάκαμψης έδωσε έμφαση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κι-
νήματος Αλλαγής κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο
Delphi Economic Forum. «Αν ήμουν πρωθυπουργός, θα
διοχέτευα ένα μεγάλο κομμάτι των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ενεργει-
ακού δικτύου και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Θα έδινα προτεραιότητα
στην υγεία, στην παιδεία. Σημαντικούς πόρους και στην
ψηφιακή σύγκλιση, όχι όμως με τιμές πολλαπλάσιες από
αυτές άλλων κρατών», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. 

Κληθείς να σχολιάσει την κρίση που έχει ξεσπάσει εξαι-
τίας των ανατιμήσεων, έστρεψε τα βέλη του προσωπικά
στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι
είναι η κυβέρνηση των αρίστων. Ρύθμισε την αγορά ενέρ-
γειας; Έκανε πολιτική απανθρακοποίησης; Απολιγνιτο-
ποίηση κάνει η Ελλάδα. Είμαστε η μόνη χώρα που εν μέσω
ενεργειακής κρίσης αύξησε την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από το φυσικό αέριο κατά 25%».

Από τα βέλη του, όμως, δεν ξέφυγε για ακόμη μία φορά
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ. Μητσοτάκης έκανε 43 δισε-

κατομμύρια ευρώ δημοσιονομική επέκταση τον καιρό της
πανδημίας. Και 60 δισ. να έδινε, ο κ. Τσίπρας θα έλεγε δώ-
σε παραπάνω. Γιατί αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο Τσί-
πρας. Εγώ και η παράταξή μου δεν πολιτευόμαστε με αυ-
τούς τους όρους. Πρέπει να δίνουμε αυτά που πρέπει, σε
αυτούς που πρέπει, για να πιάνουν τόπο». Σε ό,τι αφορά τη
συζήτηση περί συνεργασιών ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

«Απέναντι στο τανγκό Μητσοτάκη - Τσίπρα, ερχόμαστε την
πρώτη Κυριακή ζητώντας ισχυρή εντολή για κυβέρνηση
με σοσιαλδημοκρατικό κορμό, που θα αλλάξει την προ-
οπτική του τόπου».

Στο μεταξύ, ευθύνες στον πρόεδρο της Βουλής καταλο-
γίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το ότι μίλησε στο ελληνικό Κοι-
νοβούλιο μαχητής του νεοναζιστικού τάγματος Αζόφ. «Στο
πρόσωπο του Ουκρανού προέδρου είδαμε τον ουκρανικό
λαό και τα δεινά που υφίσταται από τη βάρβαρη εισβολή
της Ρωσίας στη χώρα του και τα εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας, που καταδικάσαμε απερίφραστα από την
πρώτη στιγμή. Αυτό που μας κατέστη γνωστό στη διάσκε-
ψη των προέδρων ήταν η ομιλία του κ. Ζελένσκι και μόνο»,
υποστήριξε με δήλωσή της η γραμματέας της ΚΟ του Κι-
νήματος, προσθέτοντας: «Το ερώτημα που ευθέως τίθεται
είναι αν ο πρόεδρος της Βουλής γνώριζε και ενέκρινε τις
ομιλίες προσώπων που δεν είχαν καμία θεσμική αρμοδιό-
τητα και για τις οποίες δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Η
ευθύνη του κ. προέδρου είναι μεγάλη και εύλογα ζητούν-
ται εξηγήσεις».

Αντώνης Αντωνόπουλος

Επίθεση ΚΙΝΑΛ στην κυβέρνηση και άγριο σφυροκόπημα στον Τσίπρα 
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Φ
ωτιές άναψε στο πολιτικό
σκηνικό η δίωξη που άσκη-
σε το υπουργείο Δικαιοσύ-
νης των ΗΠΑ εναντίον του

Κονσταντίν Μαλοφέγεφ που, ενώ ήταν
στη «μαύρη λίστα» των κυρώσεων το
2014 λόγω της εισβολής της Μόσχας
στην Κριμαία, επιχείρησε να δημιουργή-
σει φιλορωσικό κανάλι στην Ελλάδα, με
το ποσό χρηματοδότησης να φτάνει τα 10
εκατ. ευρώ.

Μέσα από τη δημιουργία
διάφορων εταιρειών-φαν-
τάσματα κατάφερε να
σπάσει το απαγορευτι-
κό που είχε επιβληθεί
για την έξοδο κεφαλαί-
ων από τη χώρα του.
Μαζί με τον Ρώσο ολι-
γάρχη κατηγορείται και
το πρώην στέλεχος του
Foxnews Τζον Χάκιν, ο οποί-
ος έχει συλληφθεί στο Λονδίνο, με
τις ΗΠΑ να έχουν ζητήσει την έκδοσή
του, με την κατηγορία της συνεργασίας
με τον Κονσταντίν Μαλοφέγεφ.

Ο Ρώσος ολιγάρχης συνδεόταν φιλικά
με τον εφοπλιστή Γιώργο Καραγεώργη
που δημιούργησε το 2015 το περιφερει-
ακό κανάλι HellasNet. Μάλιστα στην πα-
ρουσίαση του νέου αυτού εγχειρήματος
είχε μιλήσει και ο Τζον Χάκιν, που ανέλα-
βε ηγετικό ρόλο στο νέο κανάλι. Την πε-
ρίοδο εκείνη, στη διακυβέρνηση της χώ-
ρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που αναζητούσε ενα-
γωνίως έναν δικό του τηλεοπτικό σταθ-
μό, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέ-

χεια με τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών
αδειών και τα… βοσκοτόπια.

Τα εγκαίνια του HellasNet
Δεν ήταν τυχαία, άλλωστε, η παρου-

σία υπουργών και στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ στα εγκαίνια του νέ-

ου τηλεοπτικού σταθμού,
που πραγματοποιήθηκαν
στο μουσείο της Ακρό-
πολης, ενώ επικεφαλής
του τομέα ενημέρωσης

τοποθετήθηκε ο Κώστας
Βαξεβάνης. Σε ανακοίνω-

σή της η ΝΔ υποστηρίζει πως
παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο

Πάνος Καμμένος, ο Χρήστος Σπίρτζης, η
Έλενα Κουντουρά ως μέλη της τότε κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο γγ Ενημέρω-
σης Λευτέρης Κρέτσος και ο Χρήστος
Καλογρίτσας. «Ο κ. Βαξεβάνης και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που έχει αναλάβει την υπεράσπισή
του, οφείλουν απαντήσεις για το τρίγωνο
ΣΥΡΙΖΑ-διαπλοκής-ΜΜΕ που φωτίζεται
εκ νέου από τις συγκεκριμένες εξελίξεις
και με αφορμή τις έρευνες για τις προ-
σπάθειες ρωσικής διείσδυσης σε διάφο-
ρες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελ-
λάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Πει-
ραιώς.Ο εφοπλιστής Γιώργος Καραγε-

ώργης είχε επιβεβαιώσει σε δηλώσεις
του εκείνη την περίοδο τις στενές φιλι-
κές του σχέσεις με τον Κονσταντίν Μαλο-
φέγεφ, ωστόσο πήρε ξεκάθαρες απο-
στάσεις από τις πολιτικές κινήσεις του
Ρώσου επιχειρηματία, τονίζοντας πως ο
ίδιος δεν έχει καμία σχέση. 

Η συνεργασία του πρώην στελέχους
του Foxnews Τζον Χάκιν με το Hellas-
Net, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση
του καναλιού, κράτησε μόλις
έναν χρόνο. Επίσης η δι-
οίκηση του περιφε-
ρειακού τηλεοπτι-
κού σταθμού
απαντώντας στα
όσα αναφέρονται
στο αμερικανικό
κ α τ η γ ο ρ η τ ή ρ ι ο
αναφέρει πως «κα-
μία σχέση, συνεργασία
ή εμπλοκή της HellasNet με
οποιονδήποτε άλλον αναφέρεται στα
σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνε-
ται στην αλήθεια».

Μαξίμου: «Να δοθούν απαντήσεις»
Στο Μαξίμου αναμένουν με ιδιαίτερο

ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της δικα-
στικής έρευνας των ΗΠΑ, προκειμένου
να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθε-
σης. «Εμπλέκονται γνωστά πρόσωπα, τα
οποία είχαν ανάμειξη εκείνη την περίοδο
και ως ιδιοκτήτες και ως γενικοί διευ-
θυντές. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο

ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της έρευ-
νας αυτής, για να δοθούν απαντήσεις.
Απαντήσεις νομίζω που θα δώσουν εξη-
γήσεις σε μια σειρά από αλληλένδετα με-
ταξύ τους ζητήματα και φαινόμενα», τό-
νισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου.

Στη ΝΔ συνδέουν την υπόθεση του
HellasNet με τα όσα διαδραματίστηκαν
την περίοδο των τηλεοπτικών αδειών.
«Όλα αυτά συνέβαιναν την ίδια περίοδο

που Καλογρίτσας και Παππάς προ-
σπαθούσαν να στήσουν το “ΣΥΡΙ-

ΖΑ channel” και όταν η προ-
σπάθειά τους καταρρέει, δη-
μιουργούν την εφημερίδα
“Documento” με διευθυντή
τον Κώστα Βαξεβάνη. Ευτυ-

χώς για την Ελλάδα, οι προ-
σπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ και των

φίλων του απέτυχαν. “Συμπτώ-
σεις” θα πει κάποιος. Από την άλλη, οι

Ρώσοι ολιγάρχες αποδεικνύεται ότι που-
θενά στον κόσμο δεν άφηναν τόσα γεγο-
νότα στην τύχη», σημειώνει η Πειραιώς. 

Ο ρόλος του ολιγάρχη 
Κονσταντίν Μαλοφέγεφ και οι
σχέσεις του με τον Τζον Χάκιν
του Foxnews, τον εφοπλιστή
Γιώργο Καραγεώργη 
και τον Κώστα Βαξεβάνη

Ετοίμαζαν ρωσόφιλο 
κανάλι στην Ελλάδα με 
τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Συγχαρητήρια 
στον ήρωα γιατρό 
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης με τον διευθυντή Πνευ-
μονολογίας στην κλινική του ΕΣΥ
στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»
Σταύρο Τρύφωνα. Ο πρωθυπουρ-
γός συνεχάρη τον κ. Τρύφωνα και
τον ευχαρίστησε για τα γρήγορα
ανακλαστικά που επέδειξε κατά
τη διάρκεια της φονικής πυρκα-
γιάς που ξέσπασε στη Β’ Πνευμο-
νολογική κλινική του νοσοκομεί-
ου, όταν ένας ασυνείδητος άναψε
τσιγάρο μέσα σε δωμάτιο γεμάτο
με μπουκάλες οξυγόνου. Και πάλι
μπράβο. 

Μαθαίνω ότι ο υπουργός Ναυ-
τιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης
και ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης θα έχουν στενή
συνεργασία το επόμενο διά-
στημα, καθώς είναι πρόθεση

του πρώτου να γίνουν ψηφιακές βα-
σικές υπηρεσίες του υπουργείου,
όπως πχ το ψηφιακό νηολόγιο και η
παροχή ψηφιακών πλοηγικών υπη-
ρεσιών στα ελληνικά λιμάνια. 

Χοντρή καζούρα στον Σπίρτζη
Καζούρα χοντρή έφαγε ο Χρήστος Σπίρτζης στη Βουλή από τους

βουλευτές με την πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα στο Ηράκλειο, συνο-
δευόμενος μόνο από πασοκογενείς βουλευτές όπως ο Γιάννης Ραγ-

κούσης και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και όχι από
τον Παύλο Πολάκη. Οι παριστάμενοι λοιπόν ρω-

τούσαν ειρωνικά τον Σπίρτζη αν τον Παύλο Πο-
λάκη τον έστειλε ο Τσίπρας επίτηδες τη μέρα
επίσκεψης για... υποχρεωτικό χειρουργείο.
Φυσικά τα γέλια δεν μπορούσαν να κρύψουν

ότι ο Πολάκης έχει μπει σε καθεστώς αφωνίας
από την Κουμουνδούρου. 

Ο Mr Γιαλουρόν με Μπογδάνο
Επειδή άφησα κάτι υπόλοιπα από την εκδήλωση-φιάσκο του Κων-

σταντίνου Μπογδάνου, είδαμε και τον Γιώργο Τσουκαλαδάκη, τον Mr
Γιαλουρονικό Οξύ, που ήταν και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δη-
μοκρατία στην Ανατολική Αττική. Πήγε άπατος βέβαια,
αλλά αυτό είναι άλλο θέμα... Ο κ. Τσουκαλαδάκης
λοιπόν όχι μόνο γράφει και λέει υπέρ του Μπο-
γδάνου αλλά έχει στρέψει και τα πυρά του κα-
τά της ΝΔ, ότι δήθεν η ηγεσία της έχει συμ-
φωνήσει στις επόμενες εκλογές να κάνει κυ-
βέρνηση συνεργασίας με άλλο κόμμα… Αυτά
προς γνώση και συμμόρφωση… 

Συνολάκια στα χρώματα 
της Ουκρανίας

Αναμφίβολα, το κυρίαρχο γεγονός της χθεσινής
μέρας ήταν η ομιλία του πρόεδρου της Ουκρανίας Ζε-
λένσκι στην ελληνική Βουλή, για την οποία προετοι-
μάστηκαν πολλοί και πολλές καταλλήλως. Όπως, για
παράδειγμα, η βουλευτής ΝΔ Νόνη Δούνια και η βου-
λευτής ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννακοπούλου, οι οποίες εμ-
φανίστηκαν στη Βουλή με συνολάκι στα χρώματα της
Ουκρανίας, δηλαδή μπλε και κίτρινο, τιμώντας τον
επίσημο ομιλητή του. Μην τους πουν ότι είναι και
εκτός μόδας… Στα χρώματα πάντως της Ουκρανίας
μού επισήμαναν ότι εμφανίστηκε και η κοπέλα, ονό-
ματι Νότα, που κρατούσε τα πρακτικά στη Βουλή… 

Τι λάθος έκανε ο Τασούλας...
Ασφαλώς το φιάσκο με την ομιλία του μαχητή του

ναζιστικού τάγματος Αζόφ μέσα στον ναό της δημο-
κρατίας το παίρνει πάνω του ο πρόεδρος της Βουλής
Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος, παρ’ όλη την πυρε-
τώδη προεργασία εδώ και δύο εβδομάδες, ξέχασε να
ρωτήσει τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η ομιλία Ζελέν-
σκι και απλώς έμεινε στη διαβεβαίωση του Ουκρανού
πρέσβη Σεργκέι Σουτένκο ότι «η ομιλία θα γίνει στα
πρότυπα των ομιλιών που έχει κάνει στα ευρωπαϊκά
Κοινοβούλια». Το χειρότερο βέβαια είναι ότι αυτή η
παράλειψη παίρνει μπάλα και την κυβέρνηση... 

Κορυφαίος κυβερνητι-
κός έκανε «ρουσφέτι»

σε κορυφαίο συριζαίο
παράγοντα, ο οποίος θεωρεί-
ται από τους πιο σκληρούς αν-
τιδεξιούς… 

Οι σχέσεις Σαμαρά - Τασούλα είναι καλές.
Το λέω απλώς για να μη νομίζουν κάποιοι 
ότι η ενόχληση Σαμαρά για τον ναζί μαχητή
είχε αποδέκτη τον πρόεδρο 
της Βουλής. Ήταν γενικότερη.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Μην ακούσω κάποιους να πάνε να βάλουν
στο κάδρο τον Νίκο Δένδια για το φιάσκο με
τον μαχητή του Αζόφ. Ο ΥΠΕΞ, όπως μάθα-
με, ούτε ρωτήθηκε ούτε είχε εμπλοκή στην
προετοιμασία για την ομιλία Ζελένσκι. Μόνο
η Βουλή ενεπλάκη. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Ο κακός χαμός γίνεται στη Β’
Πειραιά, αφού η άνοδος του

ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στην περιοχή αλλά-
ζει τον χάρτη της μεγάλης περιφέ-
ρειας. Κατά πάσα πιθανότητα το ΠΑ-
ΣΟΚ θα κερδίσει έδρα στην περιφέ-
ρεια και θα χάσει μία έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το θέμα είναι ποιος από τους τρεις
του ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει την έδρα του; Ο
Ραγκούσης, ο Αλεξιάδης ή η Νίνα
Κασιμάτη; Μέχρι τώρα οι δημοσκο-
πήσεις δείχνουν ότι ο Γ. Ραγκούσης
και ο Τρ. Αλεξιάδης βρίσκονται στην
πρώτη θέση, ενώ έπεται η Ν. Κασι-

μάτη επειδή κυρίως δεν μπήκε ποτέ
σε υπουργική καρέκλα. Άρα είναι
πλέον πιθανό να χάσει την έδρα η
Νίνα Κασιμάτη. Και ποιος θα την πά-

ρει; Το πιθανότερο είναι ότι αν βάλει
ο Δημήτρης Λιντζέρης με το ΠΑΣΟΚ
ως παλιός της περιφέρειας, θα λάβει
αυτός την έδρα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει έδρα στη Β’ Πειραιά

Σχετικά με το χθεσινό πα-
ραπολιτικό που έφερε τον
πρώην βουλευτή Πέλλας
Διονύση Σταμενίτη να οικειο-
ποιείται το έργο του Εθνικού
Οδικού Άξονα ΕΟ2 - Θεσσα-
λονίκη - Γιαννιτσά - Έδεσσα,
έπειτα από δημοσιογραφική
έρευνα οφείλουμε να απο-
δώσουμε τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι… Σημειώστε τι ση-
μαντικές εξελίξεις υπήρξαν
σε αυτή την πορεία: 

• Η επίκαιρη ερώτηση του
βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη στη Βουλή στις 29 Νοεμβρίου
2019, όπου ο υπουργός Υποδομών μίλησε για «παραπληροφόρη-
ση» σχετικά με το έργο, καθώς -παρά τις διαβεβαιώσεις της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης- όποιες μελέτες υπήρχαν για τα τμήματα
«Παράκαμψη Γιαννιτσών» και «Παράκαμψη Χαλκηδόνας» είναι
εκτός πραγματικότητας και ξεπερασμένες, καθώς δεν υπήρχαν
μελέτη κόστους - οφέλους και κυκλοφοριακή μελέτη για κανένα
τμήμα του έργου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να χρηματοδο-
τηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους.

• Ο χαρακτηρισμός του έργου ως «γενικότερης σημασίας της
χώρας» και η ένταξη στη διαδικασία του Άρθρου 7Α του κώδικα
απαλλοτριώσεων.

• Η ανακοίνωση σε σχετική εκδήλωση της χρηματοδότησης του
έργου μέσω της διαδικασίας ΣΔΙΤ.

Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι…



ΈΈχουν χάσει τον ύπνο τους
με τον ανασχηματισμό…
Τις τελευταίες ημέρες ένα θέμα απασχολεί
υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ και δεν εί-
ναι οι πρόωρες εκλογές, αφού αυτές έχουν
«πεθάνει», θα γίνουν στο τέλος της τετραε-
τίας, πάει και τελείωσε. Άλλη είναι η «καού-
ρα» των «γαλάζιων», ο ανασχηματισμός!
Έχουν αρχίσει και τηλεφωνούν σε δημοσιο-
γράφους και ειδικά σε όσους είναι διαπιστευ-
μένοι στη ΝΔ: «Τι μαθαίνεις; Θα γίνει ανασχη-
ματισμός; Ποιους θα φάει;». Κρύος ιδρώτας
τούς έχει λούσει… Εντωμεταξύ, πού να ξέ-
ρουν οι δημοσιογράφοι τι θα κάνει ο Μητσοτά-
κης; Αρχίζουν τις θεωρίες και τους «δρά-
κους», θα φάει τον τάδε ο Κυριάκος, θα βάλει
τον δείνα και άλλες ιστορίες για αγρίους. 

Ο Ανδρουλάκης 
και οι συνεργασίες

Μην πιστεύετε ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είναι εξ
ορισμού κατά των κυβερνήσεων συνεργασίας.
Αυτό που ξέρω εγώ και σας το μεταφέρω με ασφά-
λεια είναι ότι περιμένει να δει το ποσοστό του ΚΙ-
ΝΑΛ στην πρώτη κάλπη. Αν είναι άνω του 16% και
κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορέσει να είναι ισχυρός
και ισότιμος κυβερνητικός παράγοντας και να
επιβάλλει όπως λέει τις δικές του ιδεολογικές
προτεραιότητες σε μια κυβέρνηση με το πρώτο
κόμμα. Αν το ποσοστό του ΚΙΝΑΛ είναι κοντά στο
10%, θα είναι απλώς ένας εταίρος «ανοχής». Τι λέ-
νε οι συνομιλητές του Ανδρουλάκη; «Ο Νίκος δεν
ενδιαφέρεται να γίνει ένας νέος Φώτης Κουβέ-
λης…». Γνωρίζει, όμως, πολύ καλά ότι δεν μπορεί
η χώρα να μείνει ακυβέρνητη, όπως ενδεχομένως
οραματίζεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο γιος του Άδωνι 
στο φόρουμ των Δελφών

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών άνοιξε με
μια εντυπωσιακή τελετουργία. Μικρά παιδιά
είπαν στα αρχαία ελληνικά τα Δελφικά Πα-
ραγγέλματα μπροστά σε μέλη της κυβέρνη-
σης αλλά και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κηρύσσοντας
την έναρξη του Οικονομικού Φόρουμ των
Δελφών. Η είδηση είναι ότι ανάμεσα σε αυτά
τα παιδιά ήταν και ο γιος του Άδωνι Γεωργιά-
δη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter κά-
λεσε τους ακολούθους του να βρουν ποιο από
τα παιδιά είναι ο μικρός Αναστάσιος-Αλκαίος.
Μάλιστα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων δήλωσε συγκινημένος βλέποντας τον
γιο του. «Θέλω να δω πόσοι θα αναγνωρίσετε
τον γιο μου τον Αναστάσιο-Αλκαίο, μεταξύ των
καταπληκτικών μας παιδιών, που είπαν χθες
στα αρχαία ελληνικά στην έναρξη του #Del-
phiForum τα Δελφικά Παραγγέλματα. Συγκί-
νηση μεγάλη…», έγραψε ο υπουργός.

Αναρωτιούνται πολλοί αν ο σύντροφος
Γιώργος Χουλιαράκης (προσφάτως σύμ-
βουλος του διοικητή της Τραπέζης της Ελ-
λάδος) συμμετέχει στη συγγραφή των
ομιλιών του Γιάννη Στουρνάρα… Το ότι εί-
ναι σύμβουλος του κεντρικού τραπεζίτη
με γραφείο, μάλιστα, στον ίδιο όροφο με
τον κ. Στουρνάρα δεν λέει τίποτα. Εγώ αυ-
τό που μαθαίνω είναι ότι ο Χουλιαράκης θα
είναι εκ των βασικών συγγραφέων του οι-
κονομικού προγράμματος που θα παρου-
σιάσει ο Αλέξης Τσίπρας προεκλογικά.
Λογογράφοι του Στουρνάρα είναι η Μαρία
Αλμπάνη και ο Γιώργος Χονδρογιάννης.

Ο Μπεκίρης τα άφησε
στον... αυτόματο

Γ
ια τις ευθύνες και την απόδοσή τους σε ό,τι
αφορά την προβοκάτσια Ζελένσκι έχει χυ-
θεί ήδη πολύ μελάνι, με τους περισσότε-

ρους να τα φορτώνουν όλα στον πρόεδρο της
Βουλής Κώστα Τασούλα. Όμως, τα πράγματα δεν
είναι ακριβώς έτσι. Η πρωτοβουλία της «παρου-
σίας» Ζελένσκι και της ομιλίας του στον ελληνικό
λαό αναπτύχθηκε πρωτίστως από τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εν συνε-
χεία «αγκαλιάστηκε» από τη Βουλή, όπως συνέ-
βη και στα άλλα Κοινοβούλια όπου μίλησε ο Ου-
κρανός. Επομένως για το άρτιο αποτέλεσμα αυ-
τής της προσπάθειας, που αφετηρία είχε τα δι-
πλωματικά κέρδη για τη χώρα, δεν έπρεπε να
υπάρχει παρακολούθηση από πλευράς πρωθυ-
πουργικού επιτελείου; Υπάρχει ένας διευθυντής
στο πρωθυπουργικό γραφείο στη Βουλή, ο Μι-
χάλης Μπεκίρης. Δεν έπρεπε να μεριμνήσει ο
ίδιος ώστε να είναι όλα ελεγμένα, ξεκάθαρα και
σαφή, για τον χρόνο ομιλίας, το περιεχόμενό της,
ακόμη και τις «εκπλήξεις» από ουκρανικής
πλευράς; Δεν υπήρχε αγωνία για αυτή την ιστο-
ρική στιγμή, «να πάνε όλα καλά» τη μέρα που θα
ήταν στραμμένα στη χώρα πολλά βλέμματα;
Όμως, όπως φαίνεται, ο διευθυντής Μπεκίρης
αγρόν ηγόραζε, τα άφησε όλα στον αυτόματο και
είδαμε τα αποτελέσματα.

Μαθαίνω ότι στο κόμμα της
Κουμουνδούρου υπάρχουν
δεύτερες σκέψεις για την
ημερομηνία διεξαγωγής

των εκλογών για την ανάδει-
ξη της Κεντρικής Επιτροπής του

κόμματος, η οποία πέφτει στις 8 Μαΐου, την ίδια
ημέρα με το δημοψήφισμα που έχει προαναγ-
γείλει ο Ανδρουλάκης για την… επιστροφή στο
ΠΑΣΟΚ. Οι εισηγήσεις των προεδρικών είναι η
ψηφοφορία να πάει στις 15 Μαΐου μπας και
παίξουν και σε κάνα δελτίο ειδήσεων… 
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Ο Χουλιαράκης 
και ο Στουρνάρας… 
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Το… τερμάτισε 
ο Ερντογάν 

Τι και αν ο πληθωρισμός στην Τουρκία βρί-
σκεται σε επίπεδα 2002 και η αγοραστική δύ-
ναμη των πολιτών βρίσκεται στα επίπεδα του
2008-09; Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίζεται
πως η χώρα του κοντεύει να πετύχει «στόχους
αιώνων». Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε συγ-
κεκριμένα πως η Τουρκία βρίσκεται πιο κοντά
από ποτέ στο να γίνει «η ηγέτιδα χώρα της πε-
ριοχής και του κόσμου». Μάλιστα για την
τουρκική οικονομία, όπου η φτώχεια έχει χτυ-
πήσει κόκκινο και τα πρωτοσέλιδα των εφημε-
ρίδων αναφέρουν πως οι «Τούρκοι κοιμούνται
πεινασμένοι», το μόνο που σχολίασε είναι πως
«δέχεται επίθεση (η οικονομία) από αυτούς
που έκαναν τα πραξικοπήματα».



Το
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Δεν ξέρω τι είπε η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια
Νούλαντ στον πρωθυπουργό, ξέρω τι της είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Η κυρία Νούλαντ είπε πως οι διαχωριστικές γραμμές
είναι πλέον ξεκάθαρες στο γεωπολιτικό πεδίο και πως η στάση που
κρατούν τα κράτη πρέπει να είναι σαφής. Εκεί, λοιπόν, ο Έλληνας
πρωθυπουργός τής είπε πως η Τουρκία δεν μπορεί να λειτουργεί με
διπλά στάνταρντ σε αυτή την κρίση, δεν μπορεί, δηλαδή, να κρατά
ίσες αποστάσεις απέναντι σε Δύση και Ρωσία. Βεβαίως η Νούλαντ
δεν απάντησε, κούναγε μόνο το κεφάλι της… Αυτό οι Αμερικανοί το
ξέρουν, αλλά προς το παρόν κάνουν τα στραβά μάτια. 

Τι είπε ο Μητσοτάκης στη Νούλαντ 
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Τα «γαλλικά» 
του Αντώνη 
Νεύρα πολλά είχε ο Αντώνης Σαμαράς για
την γκάφα που έγινε με την ομιλία του μα-
χητή του Άζοφ στη Βουλή. Τα «γαλλικά»,
που δεν τα έχει και δύσκολα ο πρώην πρω-
θυπουργός, από ό,τι μαθαίνουμε, πήγαι-
ναν σύννεφο στις συνομιλίες του με βου-
λευτές. Μάλιστα η κίνησή του να σταθεί
και να συνομιλήσει έξω από την κοινοβου-
λευτική αίθουσα των δημοσιογράφων
έδειξε πως ήθελε να στείλει ένα ξεκάθαρο
μήνυμα δυσαρέσκειας. Το ερώτημα που
κυριάρχησε μετά στους διαδρόμους της
Βουλής ήταν ποιος ήταν ο αποδέκτης του
μηνύματος, ο Κώστας Τασούλας ή το Μαξί-
μου; Πάντως για να περάσει ο εκνευρι-
σμός του Αντώνη Σαμαρά, αμέσως μετά τη
Βουλή πήγε σε γνωστό καφέ στο Κολωνά-
κι και συνέχισε τη συζήτηση με τους Χρή-
στο Κέλλα, Μίλτο Χρυσομάλλη και τον Μα-
νώλη Μαυρομμάτη.

Για να ξέρετε, επειδή πολλοί
ανησύχησαν με την απουσία
της Ράνιας Τζίμα από το δελτίο
του Mega και άρχισαν διάφο-
ρα… κουτσομπολιά, η ίδια η
Ράνια έδωσε την απάντηση με
ανάρτησή της στο Insta-
gram… «Δεν με επισκέφτηκε
ο γνωστός ιός αλλά να ήταν
μόνο αυτός… Δυστυχώς για
κάποιες μέρες θα χρειαστεί
να μείνω σπίτι. Χίλια ευχαρι-
στώ για τα μηνύματα και τις
ευχές σας!», αναφέρει στη
λεζάντα της φωτογραφίας που
δημοσίευσε. 

Η Ρένα θέλει
ευρωπαϊκό αέρα… 

Ρ ω τ ο ύ ν
πολλοί τι θα
κάνει η Ρέ-
να Δούρου.
Γράφονται
δ ι ά φ ο ρ α
για την πε-
ριφέρεια ή
για την κεν-
τρική πολιτική σκηνή κ.λπ. Εγώ άλλα
μαθαίνω… Κατ’ αρχάς, δεν βιάζε-
ται… Αν και εφόσον διαπιστώσει πως
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά σε μια συγκυ-
βέρνηση, τότε θα μείνει εκτός της
εκλογικής μάχης με στόχο να τη
στείλει ο Αλέξης Τσίπρας στην ΕΕ ως
επίτροπο! Αν πάλι διαπιστώσει πως ο
ΣΥΡΙΖΑ πάει για ήττα, τότε εκείνο που
θα επιδιώξει είναι μια θέση στο ευ-
ρωψηφοδέλτιο με δεδομένη και τη
δυσφορία του προέδρου Αλέξη για
τους σημερινούς ευρωβουλευτές
της Κουμουνδούρου… 

Ο Πολάκης είναι «αστυνόμος» άρθρων; 
Ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει κάθε όριο πλέον. Τον ενόχλησε, λέει, ένα άρθρο στην

«Αυγή», που έφερε την υπογραφή του Φραγκίσκου Κουτεντάκη,
συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη
Βουλή. Υπόψη ότι ο Κουτεντάκης είναι συριζαίος ο άνθρω-
πος… Τι λέει το άρθρο του κ. Κουτεντάκη; Ξεκαθαρίζει πρω-
τίστως ότι «πρέπει να τεθούν δημοσιονομικές προτεραιότη-
τες», βάζοντας τέλος στο αφήγημα του «λεφτόδεντρου» και
στην πλειοδοτική λογική του «λεφτά υπάρχουν». Ο αψύς Σφα-
κιανός, λοιπόν, προειδοποιεί τον Κουτεντάκη πως τη δεύτερη φο-
ρά Αριστερά δεν θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τα περιγράφει αυτός και κάποιοι
«σύμβουλοι επενδύσεων τραπεζών…». Ο Πολάκης παρακολουθεί όλα τα άρθρα
των «συντρόφων» και αναλόγως επεμβαίνει. Έχει αυτοαναχθεί σε σερίφη… και τα
χώνει και στον Κουτεντάκη, ο οποίος χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και από τον Χου-
λιαράκη και από τον Τσακαλώτο και από τον Σταθάκη…

Ρ
ημάζει το σκάφος του Χρήστου Καλογρίτσα παρά το γεγονός ότι βγήκε στο σφυ-
ρί. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να το χτυπήσει… Το υπό αγγλική σημαία σκάφος ανα-
ψυχής «Lucky A.T.M.» που παρά την ονομασία του δεν αποδείχθηκε και τόσο…

τυχερό τελικά, κατασχέθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 για απαίτηση 23.867,65 ευρώ και
προγραμματίστηκε να βγει σε πλειστηριασμό την 1η Απριλίου 2022, με επισπεύδουσα τη
Μαρίνα Ζέας ΑΕ. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο, με έτος κατασκευής το 1974 στην Ιτα-
λία, έχει μήκος 26,50 μέτρα, πλάτος 6,50 μέτρα και βύθισμα 2,50 μέτρα (ολικής χωρητι-
κότητας 68,12 ΚΟΧ), ενώ φέρει δύο μηχανές εσωτερικής καύσης MTU συνολικής ιππο-
δύναμης 2.909,40 kW. Ορίστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά η τιμή των
150.000 ευρώ. Ωστόσο ο πλειστηριασμός κατέληξε άγονος ελλείψει πλειοδοτών… Άσε
που όπως έμαθα ούτε οι μηχανές δεν παίρνουν μπροστά… 

Καμία τύχη για το
«Lucky» του Καλογρίτσα
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Τ
ον Μάιο του 2020, ο τότε υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδης ανακοίνω-
σε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο

την εκτίμηση της επισιτιστικής επάρκειας και της δια-
τροφικής ασφάλειας της πατρίδας μας. Σύμφωνα με
το δελτίο Τύπου του υπουργείου, η εν λόγω επιτροπή
συστάθηκε για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθη-
κών που είχαν διαμορφωθεί εξαιτίας των επιπτώσεων
της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως αναφερόταν σε σχετική ανακοίνωση, η συγ-
κεκριμένη Ομάδα Εργασίας απαρτιζόταν από προ-
ϊστάμενους των διευθύνσεων του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στελέχη των εποπτευό-
μενων οργανισμών του υπουργείου καθώς και ακαδη-
μαϊκούς και θα ανέφερε τα ευρήματά της σε έκθεση
που θα υπέβαλλε κάθε μήνα στον τότε γενικό γραμμα-
τέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Μέχρι εδώ όλα καλά μάλλον… διότι αξίζει να σημει-
ωθεί ότι τα τρία από τα εννιά μέλη της επιτροπής ήταν
υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου, δύο ήταν
στενοί συνεργάτες του υπουργού, που αποσπάστηκαν
από ακαδημαϊκές θέσεις, τρεις ήταν πανεπιστημιακοί
καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους και ένας ήταν ο
εκπρόσωπος της  HYPERLINK
"https://www.sevt.gr/gr/food-for-life/HMOK/ellhni-
kh-texnologikh-platforma" \t "_blank" Ελληνικής Τε-
χνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», μιας πλατ-
φόρμας που έχει ιδρύσει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιο-
μηχανιών Τροφίμων.

Εύλογα, λοιπόν, δημιουργούνται διάφορα ερωτήμα-
τα στη σκέψη του μέσου Έλληνα πολίτη, ο οποίος είναι
πολύ πιθανό να έρθει αντιμέτωπος με μια επισιτιστική
κρίση. Παρήγαγε έργο αυτή η ομάδα εργασίας; 

Ποια ήταν τα συμπεράσματά της αλλά και οι προτά-
σεις της, τα οποία θα παρέδιδε στον γγ του υπουργεί-
ου; Και αν έγιναν όλα τα παραπάνω, γιατί δεν διασφα-
λίστηκε η χώρα από το 2020; Ο μόνος αρμόδιος για να

απαντήσει στα παραπάνω είναι ο υπουργός… Εγώ θα
αρκεστώ σε διαπιστώσεις.

Διαπίστωση 1η: Η κανονικότητα που μας υποσχέθη-
καν και που δεν ήρθε μέχρι σήμερα

Ίσως κάποιοι, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, να ακούν και να διαβάζουν για πρώτη φορά τους
όρους «αγροδιατροφική κρίση» και «επισιτιστική κρί-
ση». Όμως όσοι δεν έχουμε κοντή μνήμη θυμόμαστε
ότι το 2011 μια τέτοια κρίση οδήγησε στην «Αραβική
Άνοιξη» με ό,τι συνέπειες και αν επέφερε αυτή σε γε-
ωπολιτικό επίπεδο αλλά και σε ανατροπές καθεστώ-
των. Το 2021 η επισιτιστική κρίση επανήλθε στο προ-
σκήνιο για δύο βασικούς λόγους. 

Ο πρώτος ήταν το άνοιγμα των οικονομιών μετά τα
λοκντάουν διότι αυξήθηκε η παγκόσμια ζήτηση, και ο
δεύτερος η μείωση της παραγωγής δημητριακών λό-
γω ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία οφείλον-
ται στην κλιματική κρίση που εξελίσσεται παράλληλα
και είναι ίσως η πιο σοβαρή.

Οι επίσημες προβλέψεις που μας διαβεβαίωναν ότι
η κανονικότητα έρχεται αποδείχθηκαν για άλλη μία
φορά αναξιόπιστες, αφού ο πόλεμος την Ουκρανία
ανατροφοδοτεί όλες τις αιτίες και επεκτείνει την κρίση
στο μέλλον.

Διαπίστωση 2η: Η παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας χάθηκε στον δρόμο της Μεταπολίτευσης

Η κλιματική κρίση, που δεν αντιμετωπίστηκε
διαχρονικά, είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι
βιώνουμε μια μόνιμη και διαρκώς επιδεινούμενη
επισιτιστική κρίση λόγω των συνεπειών της στην
αγροτική παραγωγή.

Και φευ, οι πολιτικές ηγεσίες αυτού του τόπου, δια-
χρονικά, εγκατέλειψαν και μάλιστα πολλές φορές
χλεύασαν τις προτεινόμενες πράσινες πολιτικές δια-
τροφικής επάρκειας θεωρώντας ιδεοληπτικά ορμώ-
μενοι ότι αυτή θα καλύπτεται σωστά και φτηνά από τη
διεθνή αγορά. Και κάπου εδώ η παραγωγική ανασυγ-

κρότηση της χώρας πήγε περίπατο… αφού βασίστηκε
σε ιδεοληψίες, αστοχίες και προσωπικές επιδιώξεις…

Διαπίστωση 3η:Οι πράσινες οικολογικές προτάσεις
ήταν πάντα εδώ για να δώσουν λύσεις

Οι της πολιτικής οικολογίας (μη εξαιρουμένης της
γράφουσας) εδώ και χρόνια επισημαίνουν τα αυτο-
νόητα:
• ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση όφειλε να ξεκινή-
σει από τον αγροτικό τομέα για τη διασφάλιση διατρο-
φικής αυτάρκειας και την ενδυνάμωση της περιφέρει-
ας για μια ισόρροπη και βιώσιμη οικονομία
• ότι η αυτάρκεια στον αγροδιατροφικό τομέα σημαίνει
και πλεονασματικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών
• ότι όσο μεγαλύτερη είναι η σύνδεση της αγροτικής
παραγωγής και των ευρωπαϊκών ενισχύσεων με την
προστασία του εδάφους από την εξάντληση και τη ρύ-
πανση από τα φυτοφάρμακα, τόσο μεγαλύτερη θα εί-
ναι και η εξοικονόμηση του νερού 
• ότι τα μεταλλαγμένα και τα επικίνδυνα ζιζανιοκτόνα
δεν είναι λύση
• ότι η τοπικοποιημένη παραγωγή με ποιότητα και
προστασία πόρων, και η σύνδεσή τους με το περιβάλ-
λον και τον πολιτισμό, μέσω κατάλληλων περιφερει-
ακών και εθνικών στρατηγικών τόσο του αγροτικού το-
μέα όσο και του τουρισμού, μπορεί να είναι μια εφικτή
λύση σε πολλά προβλήματα.

Και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα λέει η πολιτική οι-
κολογία, για ευήκοα όμως ώτα, διότι όλα τα παραπάνω
ηχούσαν μεν ευχάριστα στα ώτα των εκάστοτε κυβερ-
νώντων αλλά τα θεωρούσαν ανέφικτα ως προς την
εφαρμογή τους είτε λόγω ιδεοληψιών ή λόγω δεσμεύ-
σεων διαφόρων τύπων… 

Δεν εξηγείται διαφορετικά… Μήπως όμως είναι η
στιγμή για τον λαό τούτης της χώρας να αποφασίσει
αυτός για το δικό του μέλλον και όχι για το μέλλον που
του σχεδίασαν; Γιατί το ψωμί ψωμάκι θα το πούμε, αυ-
τό είναι σίγουρο, αλλά ξέρουμε και να ζυμώνουμε…

Μ
έχρι την ηλικία των 11 ετών, περισσότερα
από τα μισά παιδιά στις ΗΠΑ έχουν το δι-
κό τους smartphone. Μέχρι την ηλικία

των 12 ετών, περισσότερα από τα δύο τρίτα και στα
14, οι έφηβοι είναι εξίσου πιθανό με τους ενήλικες
να έχουν ένα smartphone. Μερικά παιδιά, βέβαια,
ξεκινούν πολύ πιο μικρά. Σχεδόν το 20% των 8χρο-
νων παιδιών έχει το δικό του smartphone!

Λοιπόν, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για το
παιδί σας; Μελετώντας τις επιπτώσεις των μέσων
και της τεχνολογίας στα παιδιά, δεν υπάρχει μια
ενιαία σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Τό-
σο εσείς ως γονείς όσο και τα παιδιά σας το νιώθε-
τε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Είστε παιδί; Πώς να μιλήσετε 
στους γονείς σας για ένα smartphone

Ακολουθούν ορισμένα σημεία που πρέπει να

λάβετε υπόψη για να βοηθήσετε εσάς και τους γο-
νείς σας να πάρετε αυτή την απόφαση.

Ευθύνη: Έχετε δείξει ότι είστε γενικά υπεύθυ-
νοι; Καταλαβαίνετε την αξία των χρημάτων και
μπορείτε να κάνετε οικονομία για να αγοράσετε
πράγματα που θέλετε; Όλα αυτά είναι καλά σημά-
δια ότι μπορεί να είστε έτοιμοι για ένα τηλέφωνο.
Εάν όχι, ίσως είναι συνετό να περιμένετε λίγο πε-
ρισσότερο.

Ασφάλεια: Κινείστε προς ή από το σχολείο ή
τις δραστηριότητες μετά το τέλος τους χωρίς
ενήλικα; Μερικές φορές οι γονείς αναφέρουν
ότι αισθάνονται καλύτερα γνωρίζοντας ότι μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν άμεσα με τα παιδιά
τους και το αντίστροφο. 

Κοινωνική ωριμότητα: Αντιμετωπίζετε τους
φίλους σας με καλοσύνη και σεβασμό; Κατα-
λαβαίνετε τη μονιμότητα του διαδικτύου, δη-

λαδή ότι μόλις βγει κάτι στον ιστό, δεν μπορεί
ποτέ να διαγραφεί οριστικά; Είναι εξαιρετικά
σημαντικό να κατανοήσετε αυτά τα ζητήματα
προτού αποκτήσετε ένα smartphone. Στην
εποχή των smartphones, έχουν σημειωθεί τε-
ράστιες αυξήσεις στον διαδικτυακό εκφοβι-
σμό, άλλωστε.

Να είστε έξυπνοι για το smartphone σας
Εάν αποφασίσετε ότι είναι η κατάλληλη στιγ-

μή για να κάνετε αυτό το βήμα, ως γονείς πρέ-
πει να είστε πρότυπο καλής συμπεριφοράς. Οι
γονείς είναι η Νο1 επιρροή και αυτό ισχύει και
για τη χρήση της τεχνολογίας. Αν είστε κολλη-
μένοι στα τηλέφωνά σας όλη μέρα, μαντέψτε!
Μάλλον θα είναι και τα παιδιά σας. Βοηθήστε,
λοιπόν, τα παιδιά σας να αναπτύξουν υγιείς
συμπεριφορές και χτίστε εμπιστοσύνη.

Η επισιτιστική κρίση, η πράσινη λύση και οι χαμένες ευκαιρίες

Σε ποια ηλικία το παιδί σας μπορεί να αποκτήσει δικό του smartphone;

της
Δήμητρας 
Λυμπεροπούλου

Περιφερειακή 
Σύμβουλος 
Πελοποννήσου
Επικεφαλής 
Περιφερειακής 
Παράταξης 
«Πράσινη 
Πελοπόννησος»
Π. εκπρόσωπος
στο Ευρωπαϊκό
Πράσινο Κόμμα

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki
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ο plan B κατά της ακρίβειας σε
ενέργεια και είδη πρώτης ανάγ-
κης ενεργοποιεί το Μέγαρο Μα-
ξίμου, καθώς οι προσδοκίες για

σύντομο τερματισμό της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία, άρα και για άμεση αποκλι-
μάκωση των δυσθεώρητων τιμών φυσικού
αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν
πλέον διαψευστεί. 

«Από τούδε και στο εξής κινούμαστε βά-
σει όχι του χειρότερου αλλά σε κάθε περί-
πτωση του κακού σεναρίου σε ό,τι αφορά
την εξέλιξη του πολέμου στην Ανατολική
Ευρώπη», ομολογεί στενός συνεργάτης
του πρωθυπουργού, που επιβεβαιώνει εμ-
μέσως πλην σαφώς στην «Political» ότι οι
συσκέψεις μιας πολύ κλειστής ομάδας στο
τρίγωνο «Μέγαρο Μαξίμου - οδός Νίκης -
Πανεπιστημίου» είναι πλέον καθημερινές,
προκειμένου να παρακολουθείται ώρα με
την ώρα σχεδόν το excel με την πορεία των
ανατιμήσεων, αλλά και το αντίστοιχο της

κοστολόγησης εξεταζόμενων μελλοντικών
κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
Η παράταση των πολεμικών ενεργειών

στο μέτωπο της Ανατολικής Ευρώπης υπο-
χρεώνει όλες τις κυβερνήσεις σε μεγαλύ-
τερες ή μικρότερες τροποποιήσεις της αρ-
χικής στρατηγικής τους και η χώρα μας
ασφαλώς και δεν μπορεί να αποτελέσει
εξαίρεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ως
προς τα προαναφερθέντα είναι και οι προχ-
θεσινές ανακοινώσεις του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη για την εκ νέου μερική αξιοποίηση
των λιγνιτικών μονάδων και την παράταση
της λειτουργίας τους έως το 2028. «Μέχρι
πριν από τέσσερις μήνες μια τέτοια εξέλιξη
θα ήταν αδιανόητη», παραδέχεται ανώτε-
ρος κυβερνητικός αξιωματούχος, που το-
νίζει πως η προσαρμογή των κυβερνητι-
κών πρωτοβουλιών στα κατά βάση νέα, αρ-
νητικά δεδομένα είναι πλέον εκ των ων ουκ
άνευ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
των οδυνηρών συνεπειών της ακρίβειας
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Εφεδρείες
Υπό μία έννοια, μάλιστα, η ανατροπή γύ-

ρω από τον λιγνίτη μπορεί να αποτελέσει
οδηγό για τις από τούδε και στο εξής κυ-

βερνητικές ενέργειες, όπως σημειώνει
έτερος κυβερνητικός παράγοντας. Με άλ-
λα λόγια, παρεμβάσεις που έχουν κρατηθεί
προς το παρόν στο συρτάρι του πρωθυ-
πουργικού γραφείου δεν αποκλείεται να
επανέλθουν, ως όπλα στη μάχη κατά των
ανατιμήσεων. Τέτοιες μπορεί να είναι είτε η
μείωση του ΦΠΑ σε αυστηρά περιορισμένο
αριθμό τροφίμων και πιθανώς και συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα, είτε μια παρέμ-
βαση στη ρήτρα αναπροσαρμογής στους
λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος,
μολονότι κυβερνητικά στελέχη τονίζουν
πως καμία από τις περιγραφόμενες δρά-
σεις δεν έχει αποφασιστεί τη στιγμή που
γράφονται αυτές οι γραμμές. Αυτό που επι-
σημαίνεται σε κάθε περίπτωση είναι πως
θα πρέπει να εφαρμοστούν πρώτα τα μέτρα
που ανακοινώθηκαν στα τέλη Μαρτίου,
καίτοι είναι κοινός τόπος ότι αργά ή γρήγο-
ρα θα χρειαστούν και επιπρόσθετες πα-
ρεμβάσεις.

Το φάντασμα του λαϊκισμού
Κατ’ αντιστοιχία, κυβερνητικά στελέχη

εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία

ότι η κλιμάκωση του φαινομένου της ακρί-
βειας θα άρει προϊόντος και του χρόνου τις
αγκυλώσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
προκειμένου να γίνουν δεκτές προτάσεις,
όπως αυτές του Έλληνα πρωθυπουργού
για εξαίρεση των πράσινων επενδύσεων
και των πακέτων στήριξης από τους δημο-
σιονομικούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό,
δεν είναι καθόλου τυχαία η συχνότερη τις
τελευταίες εβδομάδες επίκληση από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη του κινδύνου του λαϊ-
κισμού, ως αποσταθεροποιητικού παρά-
γοντα για την ισορροπία στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες, στο φόντο της επικράτησης
Όρμπαν στην Ουγγαρία και του… ντέρμπι
όπως δείχνει να εξελίσσεται η κούρσα στις
γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο 
καθημερινών συσκέψεων 
μιας πολύ κλειστής ομάδας 
στο τρίγωνο «Μαξίμου 
- οδός Νίκης - Πανεπιστημίου»

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Σε ετοιμότητα 
για πρόσθετη 
στήριξη και
με νέα μέτρα

Χρήστος Σταϊκούρας: «Κρατάμε πολεμοφόδια και για το μέλλον»
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εξέ-

φρασε την αισιοδοξία του για την αλλαγή των δημοσιο-
νομικών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για
την αναβάθμιση της χώρας, μιλώντας στο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών. Ο υπουργός περιέγραψε, παράλ-
ληλα, τους όρους που θα πρέπει να πληρούν οι νέοι κα-
νόνες και επανέλαβε τις ελληνικές θέσεις για την εξαί-
ρεση συγκεκριμένων δαπανών, όπως αυτές για την άμυ-
να. «Κρατάμε πολεμοφόδια και για το μέλλον, δεν ξέ-
ρουμε την ένταση και την έκταση του προβλήματος»,

σημείωσε ο υπουργός. Παράλληλα, πρόσθεσε πως προ-
τεραιότητα είναι η μείωση των «κόκκινων» δα-
νείων, η αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ
και η επιστροφή σταδιακά προς πρωτογενή
πλεονάσματα. Σχετικά με τον χρόνο κατά
τον οποίο η Ελλάδα θα αποτελέσει επενδυ-
τική βαθμίδα, είπε ότι ο στόχος είναι να
πραγματοποιηθεί μέσα στο 2023. Ακόμη,
ανέδειξε τη διαδικασία μετασχηματισμού της
ελληνικής οικονομίας μέσω της υλοποίησης μεταρρυθ-

μίσεων, λέγοντας ότι «η στρατηγική μας στοχεύει σε ένα
σύγχρονο και δυναμικό μείγμα οικονομικής πολιτικής,

που εδράζεται στην υλοποίηση συνετής δημοσιο-
νομικής πολιτικής μέσω της μείωσης της φορο-
λογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων και στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων

στρεβλώσεων της ελληνικής οικονομίας, τη διεύ-
ρυνση της παραγωγικής της βάσης και την ενίσχυση

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων». 
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Χ
αμηλότερη ανάπτυξη στο 3,8%
και υψηλότερο πληθωρισμό στο
5,2% προβλέπει φέτος η Τράπε-
ζα της Ελλάδος, ενώ ο διοικη-

τής Γιάννης Στουρνάρας χαρακτηρίζει
την κατάσταση ως «κινούμενη άμμο» λό-
γω του πολέμου στην Ουκρανία. 

Ο κ. Στουρνάρας, μιλώντας στην 89η
ετήσια γενική συνέλευση της Τραπέζης
της Ελλάδος, επεσήμανε τη νέα περίοδο
υψηλής αβεβαιότητας για την οικονομία
της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας. Τα
βασικότερα σημεία της έκθεσης και οι
επισημάνσεις της ΤτΕ είναι τα εξής:

1. Η ανάπτυξη θα περιοριστεί φέτος
στο 3,8% έναντι προηγούμενης πρόβλε-
ψης 4,8%, ενώ στο δυσμενές σενάριο
προβλέπεται αύξηση του Ακαθαρίστου
Εγχωρίου Προϊόντος κατά 2,8%, ανάλογα
με την έκταση και τη διάρκεια των ανατα-
ράξεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας και
τροφίμων, καθώς και την επιδείνωση του
κλίματος εμπιστοσύνης και την ανατα-
ραχή των χρηματοπιστωτικών αγορών.

2. Ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 5,2%
σε μέσα επίπεδα, σύμφωνα με το βασικό
σενάριο, ενώ το δυσμενές ανεβάζει τον
πήχη στο 7%. Το 2023 αναμένεται απο-
κλιμάκωση, υπό την προϋπόθεση της
πλήρους αποκατάστασης της λειτουρ-
γίας των εφοδιαστικών αλυσίδων και της
υποχώρησης των τιμών της ενέργειας. Ο
υψηλός πληθωρισμός θα οδηγήσει σε
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος
των νοικοκυριών και θα περιορίσει την
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

3. Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για
την εγχώρια ζήτηση και τον τουρισμό,
ενώ υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά
τις τουριστικές εισροές, κυρίως από την
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, λόγω της μείωσης
της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυ-
ριών στις χώρες προέλευσης, αλλά και

λόγω της δημιουργίας ενός αισθήματος

ανασφάλειας. 

4. Ο υψηλός πληθωρισμός και η μι-

κρότερη κατανάλωση θα πλήξουν την

κερδοφορία των επιχειρήσεων και μπο-

ρεί να οδηγήσουν σε αναβολή ή ματαί-

ωση επενδυτικών αποφάσεων. 

5. Η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει

προσηλωμένη στη δημοσιονομική ισορ-

ροπία και να μη διακινδυνεύσει τις επι-

τυχίες σε σχέση με τις δεσμεύσεις που

έχει αναλάβει βάσει του μεταμνημονια-

κού πλαισίου, αλλά και τις αναβαθμίσεις

του αξιόχρεου από τους οίκους αξιολό-

γησης.

6. Οι τράπεζες πρέπει να οδηγήσουν

τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε μονο-

ψήφια ποσοστά και να είναι έτοιμες να

καλύψουν με ίδια κεφάλαια τις ανάγκες

που θα παρουσιαστούν. 

7. Τέλος, υπάρχουν κίνδυνοι για την

οικονομία αν δεν επιτευχθεί ισχυρή ανά-

πτυξη, δεν επιταχυνθούν οι μεταρρυθμί-

σεις (ιδιωτικοποιήσεις), δεν ελεγχθεί ο

λόγος δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ και

υπάρξει αύξηση της ανεργίας. 

Την Επίτροπο Ενέργειας Κάντρι Σίμσον στις εγκαταστά-
σεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα υποδέχθηκε χθες ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
σε μια επίσκεψη με ισχυρή συμβολική σημασία, καθώς
βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου οι ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις αναζητούν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας με
φυσικό αέριο. 

Στην επίσκεψη συμμετείχαν η γγ Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου και η CEO του ΔΕΣΦΑ
Μαρία Ρίτα Γκάλι.

Ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας μαζί με τους
διασυνδετήριους αγωγούς Ελλάδας - Βουλγαρίας IGB και
Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας, τους νέους τερματικούς
σταθμούς ΥΦΑ σε Κόρινθο και Αλεξανδρούπολη, καθώς
και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες, απο-
τελούν τις κρίσιμες υποδομές επί της ελληνικής επικράτει-
ας, που συμβάλλουν στη μετατροπή της χώρας σε σημαντι-
κό ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή της Νοτι-

οανατολικής Ευρώπης και στην απεξάρτηση από τις εισα-
γωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων.  Στις εγκαταστάσεις
της Ρεβυθούσας, ο κ. Σκρέκας παρουσίασε τα μέτρα που
έχει λάβει η Ελλάδα για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι
στις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, η οποία
εντείνεται με την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, καθώς και τις δράσεις για τη διαφοροποίηση των
πηγών προμήθειας και των οδεύσεων ενέργειας στο πλαί-
σιο του σχεδίου REPowerEU για την απεξάρτηση της Ευ-
ρώπης από τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων. 

Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στις ενέργειες που
έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση για τον εφοδιασμό της
χώρας μας με φυσικό αέριο, σε περίπτωση διακοπής της
τροφοδοσίας από τη Ρωσία. Μεταξύ αυτών είναι και η επέ-
κταση της αποθηκευτικής ικανότητας του τερματικού
σταθμού της Ρεβυθούσας με την προσθήκη μιας πλωτής
δεξαμενής στις τρεις υπάρχουσες στο νησί.

Μιχάλης Μαστοράκης

Σκρέκας: Οι ελληνικές υποδομές, μέρος της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας

Καθοδική αναθεώρηση 
από τον διοικητή 
της ΤτΕ για ΑΕΠ 
και πληθωρισμό 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στη Ρεβυθούσα ο Κώστας Σκρέκας με την Ευρωπαία 
Επίτροπο Ενέργειας Κάντρι Σίμσον. Στην επίσκεψη 
συμμετείχαν η γγ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου και η CEO του ΔΕΣΦΑ 
Μαρία Ρίτα Γκάλι

7 SOS Στουρνάρα 
για την οικονομία 
λόγω πολέμου



Μ
ηνιαίες αποδοχές από 466 έως
700 ευρώ, ανάλογα με την ηλι-
κία τους, θα έχουν 5.000 άνερ-
γοι άνω των 30 ετών και κυρίως

γυναίκες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ. Τη Δευτέρα το μεσημέρι στις
13.00 ανοίγει η πλατφόρμα των αιτήσεων του
Γ’ κύκλου του προγράμματος επιδότησης της
εργασίας, που αφορά δικαιούχους οι οποίοι
έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κα-
τοικούν σε έξι περιφέρειες της χώρας. Πρό-
κειται για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδο-
νίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελο-
ποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης, οι
οποίες βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης. 

Δωδεκάμηνη διάρκεια
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Πα-

ρασκευή 29 Απριλίου 2020 και ώρα 15.00. Το
πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας και
απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ενώ τα ποσά
της επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέρ-
γων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης
είναι τα εξής:
• Μηνιαίες αποδοχές 466,50 ευρώ, ή 5.598
ευρώ ετησίως, θα έχουν οι άνεργοι που θα
ενταχθούν στο πρόγραμμα και η ηλικία τους
είναι 30-49 ετών. 
• Μηνιαίες αποδοχές 559,80 ευρώ, ή
6.717,60 ευρώ ετησίως, θα λάβουν όσοι είναι
άνω των 50 ετών. 
• Μηνιαίες αποδοχές 606,45 ευρώ, ή
7.277,40 ευρώ ετησίως, θα λάβουν οι μακρο-
χρόνια άνεργοι με ηλικία άνω των 30 ετών. 
• Μηνιαίες αποδοχές 653,10 ευρώ, ή
7.837,20 ευρώ ετησίως, θα λάβουν όσοι είναι
μακροχρόνια άνεργοι και έχουν ηλικία πάνω
από 50 έτη. 
• Μηνιαίες αποδοχές 699,75 ευρώ, ή 8.397
ευρώ ετησίως, θα λάβουν οι άνεργες γυναί-

κες που έχουν ηλικία 30 ετών και άνω. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να

συμμετάσχουν θα υποβάλουν την αίτησή
τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis.
Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του
ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υπο-
ψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέρ-
γου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προ-
σόντα, και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ
των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Το πρόγραμμα προβλέπει σημαντικές
ασφαλιστικές δικλίδες, έτσι ώστε να ωφε-
ληθούν όσες τηρούν συγκεκριμένες προ-
ϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσω-
πικό της κατά το τρίμηνο πριν από την αίτη-
ση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση
από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευ-
ρώ τα προηγούμενα τρία έτη (τρέχον και δύο
προηγούμενα). 

Στην επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστι-
κών εισφορών συμπεριλαμβάνονται τα αν-
τίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα
και επιδόματα αδείας. Το πρόγραμμα έχει
συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ,
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο), μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση 2014-2020». Τέλος, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι για φέτος ο ΟΑΕΔ θα τρέξει 16
προγράμματα πρόσληψης ανέργων, ενώ ο
αριθμός των ωφελουμένων θα ανέλθει σε
88.000 άτομα.
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Πώς δηλώνονται ενοίκια, επιδοτήσεις και ποσά του προγράμματος «Γέφυρα»
Καθοριστικό παράγοντα για το ύψος του φορολογητέου εισο-

δήματος αποτελούν τα ενοίκια, οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα
χρήματα από το πρόγραμμα «Γέφυρα». 

Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις τρεις αυτές κατηγο-
ρίες πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, καθώς τα εισοδή-
ματα που θα δηλωθούν, σχετίζονται άμεσα με τα τεκμήρια ή με
την αποφυγή φορολόγησης υψηλότερων εισοδημάτων από τα
πραγματικά. Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρί-
ζουν τα εξής:

1. Τα ανείσπρακτα ενοίκια συμπληρώνονται πρώτα στο έντυ-
πο Ε-2, εφόσον, έως την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Ιου-

νίου, έχουν στα… χέρια τους ένα από τα παρακάτω χαρτιά: τη
διαταγή πληρωμής, τη διαταγή απόδοσης ενοικίου, δικαστική
απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, την αγωγή απο-
βολής του μισθωτή ή την επιδίκαση των μισθωμάτων που απο-
δεικνύεται μέσω του αποδεικτικού επίδοσης, υπό την προϋπό-
θεση ότι έχουν προσκομιστεί στη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη, ευκρινή
φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης.

2. Για το φορολογικό έτος 2021 όλες οι κατηγορίες των εισο-
δηματικών αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων, κατά το
μέρος που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του
κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

και κατά τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,
συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς
659-660 του εντύπου Ε1. 3. Στους κωδικούς 727-728 του Ε1
αναγράφονται αθροιστικά τα ποσά που κατέβαλε ο ίδιος ο φο-
ρολογούμενος και η συνεισφορά του Δημοσίου μέσα από το
πρόγραμμα «Γέφυρα» για τις δόσεις που αφορούν την αποπλη-
ρωμή των πάσης φύσεως δανείων προς χρηματοδοτικούς φο-
ρείς, τα οποία εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην
κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου με το
πρόγραμμα «Γέφυρα» αναγράφεται και στους κωδικούς 781-
782 στην επιλογή «Λοιπές περιπτώσεις». 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ωφελημένοι από το πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ είναι οι άνω των 30
ετών και οι γυναίκες - Τη Δευτέρα
ανοίγει η πλατφόρμα

Προσλήψεις 5.000 ανέργων 
με μισθό έως 700 ευρώ 
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Τ
η διερεύνηση εγκλημάτων πο-
λέμου στη Μαριούπολη θα ζη-
τήσει η Ελλάδα από το Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης, όπως

ανέφερε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμε-
νος στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερι-
κών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας τόνισε
ότι «η Ελλάδα πρόκειται να ζητήσει από
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χά-
γης να διερευνήσει εγκλήματα πολέ-
μου που διαπράχθηκαν στη Μαριούπο-
λη. Η Ελλάδα έχει ένα ειδικό, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη Μαριούπολη λόγω
της ύπαρξης εκεί ελληνικής κοινότη-
τας που αριθμεί 100.000 και πλέον αν-
θρώπους».

Νέα ανθρωπιστική βοήθεια
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών

επανέλαβε την επιθυμία του να ηγηθεί
ενός ανθρωπιστικού κομβόι που θα με-
ταφέρει φάρμακα και τρόφιμα στη μαρ-
τυρική Μαριούπολη, ενώ έκανε ιδιαίτε-
ρη αναφορά στην επαναλειτουργία του
Γενικού Προξενείου της Οδησσού και
στην επιστροφή του πρόξενου Δημήτρη
Δόχτση στην πόλη, ο οποίος αναλαμβά-
νει τον συντονισμό του ανθρωπιστικού
έργου και τη στήριξη της ελληνικής
ομογένειας στην Ουκρανία. 

«Πρόκειται να ζητήσω από τους ομο-
λόγους μου της Συμμαχίας να καταβά-
λουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
βοηθήσουν την Ουκρανία να προστα-
τεύσει την Οδησσό, ούτως ώστε η
Οδησσός να μην έχει τη μοίρα της Μαρι-
ούπολης», υπογράμμισε κατά την άφιξή
του ο Νίκος Δένδιας. 

Μάλιστα, σε ερώτηση δημοσιογρά-
φου για τον τρόπο που το ΝΑΤΟ μπορεί
να βοηθήσει στην προστασία της Οδησ-
σού, σημείωσε ότι η Συμμαχία μπορεί
να προσφέρει στην Ουκρανία τα κατάλ-
ληλα μέσα για την προστασία της πόλης.
«Από την πλευρά τους, το έχουν ήδη ζη-
τήσει. Ήμουν στην Οδησσό πριν από
τρεις τέσσερις μέρες. Είχα τη δυνατότη-
τα να μιλήσω με Ουκρανούς στην πόλη.
Οφείλω να πω ότι είναι διατεθειμένοι
και ικανοί να προστατεύσουν την πόλη
τους, αρκεί να τους παράσχουμε τα κα-
τάλληλα μέσα», είπε ο Έλληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών.

Συνάντηση με Τσαβούσογλου
Η σύνοδος είχε και ελληνοτουρκικό

ενδιαφέρον, με τον Νίκο Δένδια να συ-
ναντά τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου στο περιθώριο των ερ-
γασιών. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλί-
μα και είχε μικρή διάρκεια, ενώ οι δυο
υπουργοί συζήτησαν κυρίως για τις
εξελίξεις στην Ουκρανία μετά τη ρωσι-
κή εισβολή, με την Άγκυρα να αναλαμ-
βάνει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα
στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. 

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα συντονίζει
τις ενέργειές της με τους συμμάχους
της για την αντιμετώπιση των αναδυό-
μενων προκλήσεων τόσο στην ανατολι-
κή πτέρυγα του ΝΑΤΟ όσο και στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Κατά την παραμονή του στις Βρυ-
ξέλλες, ο Νίκος Δένδιας συνομίλησε με
τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών.
«Επικοινώνησα με τον Αιγύπτιο ομόλο-
γό μου Σάμεχ Σούκρι. Στο επίκεντρο εί-
ναι οι εξελίξεις στην περιοχή στη σκιά
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»,
δήλωσε ο Έλληνας υπουργός. Στη συ-
νέχεια, ο κ. Δένδιας είχε σύντομη συ-
νάντηση με την Καναδή ομόλογό του
Μελανί Τζολί. «Είχαμε μια εποικοδομη-
τική συζήτηση για την κατάσταση στην
Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, τις
εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και
Μέση Ανατολή καθώς και την ενίσχυση
της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα
και τον Καναδά σε διεθνείς οργανι-
σμούς», είπε ο κ. Δένδιας.

Η Ελλάδα πάει
στη Χάγη 
για τα εγκλήματα 
πολέμου 
στη Μαριούπολη 

Δένδιας: «Θα ζητήσω από τους
ομολόγους μου της Συμμαχίας
να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για 
να προστατευθεί η Οδησσός»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ο Ζελένσκι φωνάζει…
βοήθεια στο ΝΑΤΟ 
για να αντιμετωπίσει 
τους εισβολείς και κάνει 
έκκληση στη Δύση να
επιβάλει πλήρες ενεργειακό
εμπάργκο στη Μόσχα

Μ
ε τον στρατό του Πούτιν να
βομβαρδίζει το Ντονμπάς
στην Ανατολική Ουκρανία,
ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζε-

λένσκι ζήτησε χθες από τη Δύση να επι-
βάλει πλήρες ενεργειακό εμπάργκο στη
Ρωσία, και από το ΝΑΤΟ να στείλει πε-
ρισσότερα όπλα για να πολεμήσει η χώ-
ρα του τους εισβολείς.

«Η καθυστέρηση του εμπάργκο στο ρω-
σικό πετρέλαιο κοστίζει ζωές Ουκρα-
νών», είπε σε δραματική έκκληση προς τη
Δύση ο Ζελένσκι. «Η ατζέντα μας είναι
απλή, περιλαμβάνει μόνο τρία πράγματα:
όπλα, όπλα και όπλα», δήλωσε και ο
υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας
Ντμίτρο Κουλέμπα, καθώς ο ρωσικός
στρατός έχει εξαπολύσει πια την τελική
επίθεση στο Ντονμπάς, τις δύο περιοχές
της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχον-
ται εν μέρει από φιλορώσους αυτονομι-
στές αντάρτες και θεωρούνται το «απόλυ-
το τρόπαιο», ώστε να έχει να παρουσιάσει
κάποια νίκη το Κρεμλίνο.

«Ειρήνη ή ανοιχτό κλιματιστικό;»
Αν και ΗΠΑ, Βρετανία και πολλές χώρες

του ΝΑΤΟ στέλνουν όπλα στην Ουκρανία,
στο μέτωπο των ευρωπαϊκών κυρώσεων
στη ρωσική ενέργεια δεν υπάρχει ακόμα
συναίνεση.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε χθες

ότι παρατείνονται για έναν μήνα οι εισα-
γωγές άνθρακα από τη Ρωσία στην ΕΕ
έπειτα από πίεση της Γερμανίας, η οποία
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ρωσι-
κή ενέργεια.

Αντιθέτως, ο Ιταλός πρωθυπουργός
Μάριο Ντράγκι είπε ότι «αν η ΕΕ προτείνει
εμπάργκο επί του ρωσικού φυσικού αερί-
ου, είμαστε πρόθυμοι να την ακολουθή-
σουμε». «Θέλουμε ειρήνη ή ανοιχτό κλι-
ματιστικό;» ρώτησε ο Ντράγκι, σε μια δή-
λωση που έκανε εντύπωση.

Μετά τη σφαγή των αμάχων στη μαρτυ-

ρική πόλη Μπούκα, ο Ζελένσκι λέει ότι
«δεν έχουμε μεγάλη επιθυμία να δια-
πραγματευτούμε με τη Ρωσία».

Και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ είπε χθες «όχι» στο προ-
σχέδιο συμφωνίας με την Ουκρανία, λέ-
γοντας ότι το Κίεβο υπαναχωρεί από όσα
είχαν συμφωνηθεί στην Κωνσταντινούπο-
λη, στις 29 Μαρτίου. Ο Ζελένσκι φέρεται
να είχε απορρίψει τότε την ένταξη της χώ-
ρας στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα την ουδετε-
ρότητα της Ουκρανίας, και εγγυήσεις
ασφαλείας από ξένες δυνάμεις.

Στις κυρώσεις και οι κόρες των Πούτιν, Λαβρόφ
Σε «δυτική φρενίτιδα» απέδωσε το Κρεμλίνο τις κυρώσεις των ΗΠΑ στις κόρες

του Πούτιν και στη θετή θυγατέρα του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λα-
βρόφ. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών κατονόμασε την 35χρονη Καταρίνα
Τιχόνοβα, πρώην χορεύτρια καλλιτεχνικού πατινάζ, μαθηματικό και νυν «ηγετικό
στέλεχος εταιρείας τεχνολογίας που υποστηρίζει τη ρωσική αμυντική βιομηχανία»,
και την 36χρονη Μαρία Βορόντσοβα, ενδοκρινολόγο, «επικεφαλής προγράμματος
γενετικής έρευνας που χρηματοδοτείται από το ρωσικό κράτος». 

Η Ουάσιγκτον είναι πεπεισμένη ότι η τεράστια περιουσία του Πούτιν είναι κρυμ-
μένη και έχει περαστεί στα ονόματα μελών της οικογένειάς του. Η Καταρίνα παν-
τρεύτηκε τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Κίριλ Σαμαλόφ το 2013. Χώρισαν το 2018
και η υπόθεση διαζυγίου αποκάλυψε ότι η περιουσία τους ανερχόταν τότε στα 2 δισ.
δολάρια. Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στη θετή κόρη του Λαβρόφ, την 26χρονη Πολί-
να Πολιάκοβα. Η ξανθιά καλλονή, κόρη της επίσημης ερωμένης του Λαβρόφ, φέρε-
ται να αγόρασε ακίνητο στο Λονδίνο έναντι 4,5 εκατ. λιρών, σε ηλικία 21 ετών.

«Φέρτε μας
κι άλλα 
όπλα…»
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Τ
ο στοιχείο της αβεβαιότητας εί-
ναι αυτό που μοιάζει να κυριαρ-
χεί και στην αγορά ακινήτων μετά
την έναρξη του πολέμου στην

Ουκρανία. Με δεδομένο το γεγονός της
κατάργησης της βίζας για τους Ρώσους
που ήθελαν να επενδύσουν σε ακίνητα
στην Ελλάδα, η ανοδική πορεία που ακο-
λούθησαν οι τιμές το 2021 είναι πιθανό να
παρουσιάσει μια σημαντική ανάσχεση το
2022. Τα στοιχεία της έκθεσης της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, που είδαν το φως της
δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες,
ανέδειξαν την πολύ καλή περσινή εικόνα,
καθώς η αύξηση κατά 9,8% που κατέγρα-
ψαν οι τιμές των νέων διαμερισμάτων, ει-
δικότερα στο δ’ τρίμηνο του 2021, μόνο ως
θετική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Ωστόσο, άνθρωποι που λειτουργούν
επιχειρηματικά με άξονα τα ακίνητα δεν
βλέπουν με την ίδια αισιοδοξία τα πράγ-
ματα για το 2022, καθώς ο πόλεμος στην
Ουκρανία και οι γενικότερες συνθήκες
αβεβαιότητας που δημιουργεί οδηγούν
περισσότερο στην εκτίμηση ότι η ανοδική
πορεία που παρατηρήθηκε στην αγορά
ακινήτων το 2021 στην καλύτερη περίπτω-
ση δεν θα συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθ-
μούς τη χρονιά που διανύουμε. Για τις
εξελίξεις αυτές μίλησε στην «Political» o
γενικός γραμματέας Επικοινωνίας της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών
Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) Μάνος Κρανίδης, ο
οποίος μίλησε αρχικά για τη γενικότερη
αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά ακι-

νήτων: «Όλα αυτήν τη στιγμή είναι μια
αβεβαιότητα. Η μόνη σοβαρή εκτίμηση
αυτήν τη στιγμή είναι ότι η μόνη βεβαιότη-
τα είναι η αβεβαιότητα».«Αυτό από μόνο
του είναι αρνητικό. Όταν δεν ξέρεις τι θα
συμβεί, δεν μπορείς να κινηθείς επενδυ-

τικά. Παρατηρούμε λοιπόν ένα φρενάρι-
σμα, ενώ χωρίς τον πόλεμο θα πηγαίναμε
πολύ θετικά. Υπήρχε και άνοδος τιμών,
υπήρχε μια ζήτηση. Τα ακίνητα είχαν ζή-
τηση με τη σκέψη ότι όταν έχεις τα χρήμα-
τά σου στην τράπεζα, χάνεις χρήματα λό-
γω του πληθωρισμού. Τώρα όμως με την
απαγόρευση της βίζας στους Ρώσους αυ-
τοί βγαίνουν από το παιχνίδι σε ό,τι αφορά
τα ελληνικά ακίνητα, αλλά και οι άλλοι
επενδυτές θα αρχίσουν να φρενάρουν. Η
Ρωσία ήταν η τρίτη δύναμη στην αγορά

ακινήτων στην Ελλάδα από το εξωτερικό»,
σημείωσε ο κ. Κρανίδης και πρόσθεσε ότι
υπάρχει ακόμη ένα κοινό που θεωρεί την
Ελλάδα για κάποιους λόγους σημείο δεύ-
τερης κατοικίας, τουριστικής κατοικίας.
«Το κοινό αυτό έρχεται από Ευρώπη, Αμε-
ρική και Κίνα. Μπορεί σε εμάς οι τιμές να
φαίνονται ακριβές, αλλά για αυτούς δεν
είναι. Από την άλλη, θα υπάρχει πρόβλημα
στην εσωτερική κατανάλωση και ζήτηση
και, από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες θα
βγουν εκτός παιχνιδιού. Πάμε λοιπόν για
ένα φρενάρισμα που κανείς δεν ξέρει πού
θα καταλήξει», σχολίασε ο γραμματέας
Επικοινωνίας της ΠΟΜΙΔΑ.Ευνοϊκό το κλίμα για τους πλούσιους

Ο Μάνος Κρανίδης τόνισε επίσης ότι «το 2021 έγινε ένα φοβερό rebound, υπήρξε
και καλό κλίμα, καλή ψυχολογία. Τα πιο πολλά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2021
ήταν μικρά, μέχρι 150.000 ευρώ. Αν λοιπόν περιοριστεί η ζήτηση, θα αρχίσουν να
πέφτουν και οι τιμές. Βέβαια, η ύφεση στην οικονομία δεν θα είναι μνημονιακή,
όταν χάσαμε το 25% του ΑΕΠ, αλλά το γεγονός ότι έχουμε φθάσει στην αβεβαιότη-
τα είναι κάτι που όλοι το βλέπουν στην αγορά», σημείωσε ο κ. Κρανίδης και εκτί-
μησε ότι «βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπως λίγο πριν από το μνημόνιο, όταν όλοι
αναρωτιόμασταν πού θα πάνε τα πράγματα. Βέβαια, όλο αυτό το κλίμα μπορεί να
ευνοήσει τους πολύ πλούσιους και να δημιουργηθούν και μεγάλες ανισότητες
στην αγορά των ακινήτων».

O γενικός γραμματέας
Επικοινωνίας της ΠΟΜΙΔΑ
Μάνος Κρανίδης μιλά για το
κλίμα αβεβαιότητας που
επικρατεί στην αγορά σπιτιών
και οικοπέδων

kpappas817@gmail.com   

Του
Κώστα Παππά

Ο πόλεμος βάζει... φρένο
στο «ράλι» των ακινήτων
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Η
Εκκλησία της Ελλάδος από την
πρώτη στιγμή του πολέμου
στην Ουκρανία, όταν και ξεκί-
νησε ο εκτοπισμός εκατομμυ-

ρίων προσφύγων, εξέφρασε την πρόθεσή
της να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους που
ξεριζώθηκαν. Πριν από λίγες μέρες, ο
ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμος είχε δηλώσει πως
«θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας και θα πε-
ριμένουμε τα ορφανά παιδιά από την Ου-
κρανία». 

Ο Αρχιεπίσκοπος σε πρόσφατη συνάν-
τησή του με τον Ουκρανό πρέσβη Σεργκέι
Σουτένκο ενδιαφέρθηκε για την κατάστα-
ση στην Ουκρανία και τον ενημέρωσε για
τις δομές και τις εγκαταστάσεις που μπο-
ρεί να διαθέσει η Εκκλησία, για να φιλοξε-
νήσει τους Ουκρανούς πρόσφυγες και κυ-
ρίως τα ανήλικα παιδιά. Την ίδια διαβεβαί-
ωση πως η Εκκλησία θα προσφέρει κάθε
δυνατή βοήθεια στους πρόσφυγες της
Ουκρανίας, με ιδιαίτερη προσοχή στα παι-
διά που έχουν χάσει τους γονείς τους,
έδωσαν σε συνάντηση που είχαν με τον
Ουκρανό πρέσβη στην Αθήνα, κ. Σουτέν-
κο, ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Συνύπαρξις»
της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολί-
της Ιλίου Αθηναγόρας και ο γενικός διευ-
θυντής του συγκεκριμένου Οργανισμού
της Εκκλησίας της Ελλάδος π. Παντελεή-
μονας Παπασυννεφάκης. 

Πρόκειται για συνάντηση στο πλαίσιο
της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει η Εκ-
κλησία της Ελλάδος με την ουκρανική κυ-
βέρνηση για να παράσχει, με εντολή του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος Ιερωνύμου, κάθε δυνατή βοήθεια
στους εκτοπισμένους ανθρώπους από την
Ουκρανία. Στη συνάντηση ήταν επίσης πα-
ρούσα η πρόξενος της Ουκρανίας και αρ-
μόδια για το θέμα των προσφύγων Άννα
Τισένκο. Ο Ουκρανός πρέσβης εξέφρασε

την ευγνωμοσύνη του για την άμεση κινη-
τοποίηση των μηχανισμών της Εκκλησίας
να προσφέρουν βοήθεια στους Ουκρα-
νούς συμπατριώτες του, μετά τη συνάντη-
ση που είχε, όπως είπε, ο ίδιος με τον Αρ-
χιεπίσκοπο. Τόνισε τις αδελφικές σχέσεις
που συνδέουν τον ελληνικό με τον ουκρα-

νικό λαό και τη βαθιά εκτίμηση για τη βοή-
θεια που προσφέρουν η χώρα και η Ορθό-
δοξη Εκκλησία τις δύσκολες αυτές ώρες.

Από την πλευρά τους, ο Μητροπολίτης
Ιλίου Αθηναγόρας και ο π. Παντελεήμονας
Παπασυννεφάκης διαβεβαίωσαν τον
Σεργκέι Σουτένκο πως η Εκκλησία είναι
έτοιμη σε επίπεδο δομών και προσωπι-
κού, σε συνεργασία με την ελληνική κυ-
βέρνηση, να προσφέρει άμεσα φιλοξενία
και κάθε δυνατή βοήθεια στα ορφανά παι-
διά από την Ουκρανία. Ο γενικός διευθυν-
τής της «Συνύπαρξις» παρουσίασε αναλυ-
τικά τις δομές και το πρόγραμμα των παι-
διών που φιλοξενούνται ήδη από άλλες
χώρες και υπογράμμισε πως η Εκκλησία
κάνει ό,τι είναι δυνατό, ώστε αυτά τα παι-

διά να επιστρέψουν σύντομα στην πατρίδα
τους ή σε ασφαλές περιβάλλον, με προτε-
ραιότητα να ενωθούν πάλι με τις οικογέ-
νειές τους. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν
να είναι σε άμεση επαφή, ώστε να λύνον-
ται απευθείας όλα τα προβλήματα που
προκύπτουν και αφορούν τις οικογένειες
των Ουκρανών προσφύγων και ιδιαίτερα
των ορφανών παιδιών.

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Δίπλα στα παιδιά του πολέμου 

Στη ΔΙΣ αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης 
Μετά το πέρας των εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την τακτική της
συνεδρίαση για τον μήνα Απρίλιο, που ολοκληρώθηκε
μέσα στην εβδομάδα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος υποδέχθηκε την ορισθείσα
αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία απο-
τελούνταν από τους Μητροπολίτες Γορτύνης και Αρκα-
δίας κ. Μακάριο, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμα-
σκηνό, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο και τον
κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, νομικό σύμβουλο. Η εν λόγω
αντιπροσωπεία θα συνεργασθεί με την αντίστοιχη της

Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία αποτελείται από τους
Μητροπολίτες Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο και Θεσ-
σαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο, τον θεο-
φιλέστατο Επίσκοπο Ωρεών κ. Φιλόθεο, αρχιγραμματέα
της Ιεράς Συνόδου, και τον κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου,
ειδικό νομικό σύμβουλο, επί παρουσία των δύο γραμμα-
τέων, Αρχιμ. Νήφωνος Βασιλάκη και Αρχιμ. Σεραπίωνος
Μιχαλάκη, αντιστοίχως. Οι δύο αντιπροσωπείες θα συ-
νεργασθούν για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων
που απασχολούν τη ζωή της Εκκλησίας και των κληρι-
κών αμφοτέρων των εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών.

Ιερώνυμος: «Θα ανοίξουμε 
την αγκαλιά μας και θα
περιμένουμε τα ορφανά»

Συνάντηση Ιερώνυμου με τον Ουκρανό
πρέσβη κ. Σουτένκο



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ18

Ο Μάνος Δασκαλάκης κατέθεσε
χθες στην ανακρίτρια και 
δήλωσε σοκαρισμένος για τις
εξελίξεις, λέγοντας ότι η 
σύζυγός του «μπροστά μας 
ήταν υπόδειγμα μητέρας»

Tης Σοφίας Σπίγγου

Τ
ον χορό των καταθέσεων στην
ανακρίτρια άνοιξε χθες ο Μάνος
Δασκαλάκης, ο οποίος την προ-
ηγούμενη μέρα είχε δηλώσει

παράσταση προς υποστήριξη της κατηγο-
ρίας, συνοδευόμενος από τους δικηγό-
ρους του. 

Η ρήξη στο ζευγάρι είναι πλέον δεδομέ-
νη, με τον δικηγόρο της Ρούλας Πισπιρίγ-
κου, Όθωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος σή-
μερα θα καταθέσει προσφυγή κατά του εν-
τάλματος προσωρινής κράτησης, να ξεκα-
θαρίζει ότι η εντολέας του έχει «τελει-
ώσει» με τον Μάνο Δασκαλάκη. «Η επικοι-
νωνία διακόπηκε μέσα σε μια νύχτα, την
πρώτη μέρα της κράτησής της η επικοινω-
νία ήταν κανονική. Ό,τι είχε να πει για εκεί-
νον το είπε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί και
ο 30χρονος το πρωί της Τετάρτης, όταν
ρωτήθηκε για την εν διαστάσει πλέον σύ-
ζυγό του: «Δεν έχω να πω τίποτε άλλο σε
εκείνη. Την πρώτη μέρα με πήρε τηλέφω-
νο, μετά δεν απάντησα ξανά. Τα στοιχεία
σε βάρος της είναι αδιάσειστα». Ο πατέ-
ρας της 9χρονης Τζωρτζίνας πέρασε χθες

λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι το κατώ-
φλι της ανακρίτριας Χριστίνας Σαλάππα.
Παρέμεινε για περισσότερες από τρεις
ώρες στο ανακριτικό γραφείο, ενώ φέρε-
ται να δήλωσε σοκαρισμένος από τις εξε-
λίξεις. «Μέχρι τώρα ήταν υπόδειγμα μη-
τέρας μπροστά μας. Περιμένουμε να λάμ-
ψει η αλήθεια και περιμένουμε τα συμπε-
ράσματα των Αρχών για τους θανάτους
και των άλλων δύο παιδιών. Τόσα χρόνια
που οι εκθέσεις των ιατροδικαστών απέ-
διδαν τον θάνατο των παιδιών σε παθολο-
γικά αίτια κυνηγούσαμε να πάρουμε μια
απάντηση, κυρίως για τη Μαλένα», φέρε-
ται να εξήγησε στην ανακρίτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτήθηκε
από την ανακρίτρια για τις καταγγελίες
σχετικά με τα περιστατικά κακοποίησης

της Τζωρτζίνας και απάντησε πως δεν
ισχύει τίποτε από αυτά που ακούγονται.
Μάλιστα, εξήγησε πως την πρώτη φορά
είχε έρθει αρμόδια υπηρεσία στο σπίτι και
δεν είχε διαπιστώσει κάτι, ενώ τη δεύτερη
φορά πως είχαν πάει στο Καραμανδάνειο,
όπου διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε κά-
ποιο δερματικό πρόβλημα.

Επιβεβαίωσε για το τάμπλετ
Την ίδια στιγμή, η κατάθεσή του φαίνεται

πως έχει «λύσει» τα χέρια της ανακρίτριας
για το ζήτημα του τάμπλετ που, όπως απο-
καλύφθηκε, θάφτηκε μαζί με την Τζωρτζί-
να. Σημειώνεται ότι η πληροφορία δόθηκε
από την εκπομπή «Φως στο τούνελ», αλλά
η ανακρίτρια δεν μπορούσε να κάνει χρήση
της μέχρι να της παρουσιαστεί επισήμως

μέσα από τη δικογραφία.  Μετά την επίση-
μη κατάθεση του πατέρα της 9χρονης
Τζωρτζίνας, ο οποίος φέρεται να δήλωσε
επίσημα ότι το τάμπλετ της άτυχης μικρού-
λας θάφτηκε μαζί της, η ανακρίτρια θα έχει
τη δυνατότητα, αν βέβαια το κρίνει ανα-
γκαίο, να ζητήσει την εκταφή.

Την ώρα που οι αναλυτές στα εγκληματολογι-
κά εργαστήρια της ΕΛΑΣ κάνουν «φύλλο και
φτερό» τα 8 κινητά τηλέφωνα, τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή και το τάμπλετ της Ρού-
λας Πισπιρίγκου, ο πρώην διοικη-
τής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος αντιστράτηγος (εα) Μα-
νώλης Σφακιανάκης επεσήμανε ότι
από τα ηλεκτρονικά μέσα μπορούν
να εντοπιστούν οι «διαδρομές» της
κεταμίνης, της τοξικής ουσίας που
βρέθηκε στο αίμα της 9χρονης
Τζωρτζίνας. «Η κεταμίνη δεν θα
βρεθεί εξ ουρανού, έχει διαδρο-
μές. Τα ηλεκτρονικά μέσα μιλάνε, θα βρεθούν
όλες οι διαδρομές και θα σπάσουν όλα τα
απόρρητα... Η διαδρομή της κεταμίνης θα βρε-

θεί μέσα από το διαδίκτυο. Στη δικτύωση αυτά
που λέμε μένουν για πάντα. Μερικοί νομίζουν
ότι θα διαγραφούν σε έναν χρόνο. Για να πω αυ-

τό, σημαίνει ότι υπάρχουν συναλ-
λαγές», επεσήμανε χαρακτηρι-
στικά ο ιδρυτής του CSI Institute.
Ο κ. Σφακιανάκης εκτίμησε ότι σε
κάθε περίπτωση η ουσία που
έκοψε το νήμα της ζωής του
9χρονου κοριτσιού αγοράστηκε
διαδικτυακά, για αυτό και δεν γί-
νεται να μην υπάρχουν «ίχνη»
που θα ενισχύσουν ακόμη περισ-
σότερο τη δικογραφία. 

Αίσθηση προκαλεί ακόμη η αναφορά του
πρώην ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ για την
προφυλάκιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, με τον

Μανώλη Σφακιανάκη να δηλώνει: «Η κυρία αυ-
τή θα τραβήξει πολλούς μαζί της. Δεν θα πάει
μόνη της φυλακή. Έχει ανθρώπους που ξέρουν
το έγκλημα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δια-
δρομές όπου δεν υπάρχει delete. Η τύπισσα
δεν θα φύγει μόνη της. Δεν αντέχει να βλέπει
τους άλλους να είναι έξω και να πίνουν ποτάκια
και εκείνη να είναι στη φυλακή. Τα όργανα θα
αρχίσουν σε λίγες μέρες».

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις θα δοθούν
από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ,
όπου μεταξύ άλλων αστυνομικοί της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανασύρουν και
αναλύουν κάθε ενδιαφέρον στοιχείο από τα 8
κινητά τηλέφωνα, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
και το λάπτοπ της 33χρονης.

Κώστας Παπαδόπουλος

Σφακιανάκης: «Δεν σβήνει η... διαδρομή της κεταμίνης, θα πάνε και άλλοι φυλακή»

«Να λάμψει 
η αλήθεια για
τα παιδιά μου»
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Εξακολουθούν να ερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς
σε θάλαμο της Β’ Πνευμονολογικής/Κλινικής Covid του
νοσοκομείου «Παπανικολάου». Εκτός από τον έναν νε-
κρό που εξαϋλώθηκε από την έκρηξη χθες το πρωί, εξέ-
πνευσε ένας 52χρονος εγκαυματίας, ενώ νοσηλεύεται
ένας ακόμη που έχει διαφύγει τον κίνδυνο και διατηρεί
επαφή με το περιβάλλον. Ο διευθυντής της Κλινικής,
πνευμονολόγος Σταύρος Τρύφων, μιλώντας στο ραδιό-
φωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ περιέγραψε τις συνθήκες της πυρ-
καγιάς, ενώ τόνισε ότι το σύστημα πυρόσβεσης... έλιωσε
από την υψηλή θερμοκρασία.

«Δυστυχώς είχαμε και τον θάνατο δεύτερου ασθενούς
που εκτέθηκε στην πυρκαγιά, ο οποίος φέρεται να είναι
αυτός από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Λίγο πριν τον με-
τακινήσουμε με τον πυροσβέστη, αφού τον είχαμε απο-
μονώσει σε ένα δωμάτιο έχοντας σβήσει τη φωτιά από το
πρόσωπο και τα χέρια του, μας ανέφερε ότι έσκασε το

κινητό στο αριστερό του χέρι. Πράγματι, το αριστερό του
χέρι ήταν ξεφλουδισμένο όλο και στην πραγματογνωμο-
σύνη των αξιωματικών της Πυροσβεστικής ανευρέθηκε
ένα κομμάτι δαχτύλου… Βέβαια, η Πυροσβεστική έχον-
τας συλλέξει πάρα πολλά κομμάτια, τα οποία σταδιακά
τώρα ελέγχουν, δεν βρήκε πουθενά μηχανισμό κινητού,
όπως και δεν βρήκε πουθενά γόπες ή υπολείμματα τσι-
γάρου ή κάποιον αναπτήρα. Κατά συνέπεια, είναι πολύ
επισφαλές να πούμε τα αίτια. Ξέρουμε πού συνέβη, ξέ-
ρουμε από ποιον άνθρωπο ξεκίνησε η φωτιά, αλλά δεν
γνωρίζουμε τα αίτια», σημείωσε ο κ. Τρύφων.

Αναφερόμενος στο σύστημα πυρόσβεσης του νοσο-
κομείου, ο κ. Τρύφων επισήμανε ότι το σύστημα πυρό-
σβεσης «έλιωσε» λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που
προκλήθηκε από τη φωτιά που πήρε η παροχή οξυγόνου
και ότι το νερό που έτρεχε δεν αρκούσε για να σβήσει τη
φωτιά.

Ο Μπάμπης σήμερα στο... σκαμνί

Αρχίζει η δίκη για τη δολοφονία της
Καρολάιν, αλλά πιθανότατα 

θα πάρει ολιγοήμερη διακοπή λόγω
κωλύματος του δικηγόρου του 

της Σοφίας Σπίγγου

Η
ώρα της κρίσης έφτασε για τον
Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο
οποίος θα καθίσει σήμερα στο
εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού

Δικαστηρίου για ένα από τα ειδεχθέστερα
εγκλήματα που συγκλόνισαν τη χώρα την
τελευταία εικοσαετία. Ωστόσο, η δίκη του
εγκλήματος των Γλυκών Νερών φαίνεται
πως δεν θα ξεκινήσει σήμερα λόγω κωλύ-
ματος του συνηγόρου του κατηγορουμέ-
νου, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει ολι-
γοήμερη διακοπή.

Η υπεράσπισή του έχει επικεντρωθεί
στο να πείσει τακτικούς και λαϊκούς δικα-
στές ότι έκανε το έγκλημα εν βρασμώ ψυ-
χικής ορμής. Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρο-
νος πιλότος έχει ομολογήσει τη δολοφονία
της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς και
του σκύλου τους, αλλά δεν αποδέχεται την
κατηγορία που του αποδίδεται για ανθρω-
ποκτονία εκ προθέσεως. Βασικό «όπλο»
στη φαρέτρα του είναι το ημερολόγιο της
20χρονης κοπέλας, στο οποίο περιγρά-
φονται οι εντάσεις μεταξύ του ζευγαριού. 

Πληροφορίες της «Political» αναφέ-
ρουν πως θα γίνει χρήση αρκετών απο-
σπασμάτων του ημερολογίου προκειμένου
η πλευρά του κατηγορουμένου να κατα-
δείξει ότι υπήρχαν εντάσεις και καβγάδες
μεταξύ του ζευγαριού, που κορυφώθηκαν
τη μέρα της δολοφονίας της νεαρής Καρο-
λάιν. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ανα-
μένεται να προτείνει στο δικαστήριο πέντε

μάρτυρες υπεράσπισης. Πρόκειται για
τρία πρόσωπα από το φιλικό περιβάλλον
του ζευγαριού, έναν ιατροδικαστή και έναν
ψυχίατρο. Οι δύο τελευταίοι θα επιχειρή-
σουν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του αλ-
λά και τον τρόπο που τη σκότωσε για να
πείσουν ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγ-
κλημα.

Υπενθυμίζεται ότι το παραπεμπτικό βού-
λευμα έχει υιοθετήσει πλήρως την πρότα-
ση-καταπέλτη του εισαγγελέα Γιώργου
Νούλη, ο οποίος αναφερόμενος στον κα-
τηγορούμενο μιλά για έναν άνθρωπο που
έδρασε «πάντα ψύχραιμος και αυτοκυ-
ριαρχούμενος», που χειραγωγούσε και
ήλεγχε τη νεαρή σύζυγό του. Το σενάριο
που εξύφανε επικαλούμενος εισβολή λη-
στών στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών αλ-
λά και το γεγονός ότι άφησε δίπλα στο
άψυχο κορμί της Καρολάιν το μωρό τους,
σε μια προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του,
σύμφωνα με την κατηγορία, αποδεικνύουν
«την υποκριτική και αμετανόητη στάση του
μετά την ανθρωποκτονία που διέπραξε».

Μάρτυρας-κλειδί του κατηγορητηρίου
θεωρείται η σύμβουλος Ψυχικής
Υγείας, στην οποία η Κορολάιν φέρεται να
είχε εκμυστηρευτεί φόβους και ανησυ-
χίες. Η μάρτυρας, η οποία έζησε από κοντά
για λίγους μήνες το ζευγάρι, έχει αναφέ-
ρει πως ο κατηγορούμενος είχε τον «από-
λυτο έλεγχο» στη ζωή της Καρολάιν, κάνο-
ντας παράλληλα λόγο για «συνεξαρτητική
σχέση» του ζευγαριού, το οποίο ζούσε σε
μια «αρρωστημένη κατάσταση».

Άγιος Παντελεήμονας: Παιδιά
ζούσαν με ποντίκια και κατσαρίδες
Ένα ανείπωτο οικογενειακό δράμα αποκάλυψε το
Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς τρία παιδιά -ηλικίας
2, 3 και 6 ετών- ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες
μαζί με τη μητέρα τους και τον σύντροφό της σε ένα
σπίτι στον Άγιο Παντελεήμονα. Της υπόθεσης επι-
λήφθηκε το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας έπειτα από
καταγγελία του πατέρα των παιδιών ότι η εν διαστά-
σει σύζυγός του (30 ετών από την Αλβανία) ευθύνε-
ται για το γεγονός ότι τα παιδιά ζούσαν σε επικίνδυ-
νες συνθήκες για την υγεία τους και σωματική τους
ακεραιότητα, ενώ η μητέρα τους τα εξανάγκαζε σε
επαιτεία. Τελικά συνελήφθησαν η 30χρονη και ο
54χρονος νυν σύντροφός της, ενώ τα παιδιά μετα-
φέρθηκαν στο Παίδων για να υποβληθούν σε προ-
ληπτικό έλεγχο.

Παπ.

Και δεύτερος νεκρός στο «Γ. Παπανικολάου»
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Συνεχίζεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ εκπαι-
δευτικών και υπουργείου Παιδείας με αφορμή το αίτημα
των διδασκόντων περί μείωσης της εξεταστέας ύλης στις
πανελλαδικές εξετάσεις. Καθώς έχει ξεκινήσει η αντί-
στροφη μέτρηση για τη διαδικασία, ο γενικός γραμματέας
του υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης, με εγκύ-
κλιό του προς τα λύκεια όλης της χώρας, επαναλαμβάνει
ότι «οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την
εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που εξετάζονται στις πα-
νελλαδικές μέχρι τη λήξη των μαθήματων». Παράλληλα,
καλεί τους συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου να είναι σε
άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες ώστε να τους πα-

ρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μα-
θήματων και την ολοκλήρωση της ύλης και να ελέγχουν
την πορεία της. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα
οι εκπαιδευτικοί ζητούν επιμόνως την περικοπή της εξε-
ταστέας ύλης, καθώς αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη δι-
δασκαλία της έως τη λήξη του διδακτικού έτους λόγω των
κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφονται στα σχολεία,
ωστόσο η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας απαντά αρνη-
τικά. Προσφάτως μάλιστα η υπουργός Νίκη Κεραμέως
όχι μόνο ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει μείωση της εξε-
ταστέας ύλης, αλλά αιτιολόγησε την απόφασή της υπο-
γραμμίζοντας πως «όσο μειώνεται η ύλη τόσο αναγκά-

ζονται οι εξεταστές να πάνε σε μεγαλύτερο βάθος και να
επιλέγουν μεγαλύτερης δυσκολίας θέματα». Η ίδια πρό-
σθεσε αναφορικά με τα κρούσματα στα σχολεία πως
«εφόσον δεν έχουν κλείσει καθόλου τα σχολεία, δεν
υπάρχει τέτοια συζήτηση».  Εντωμεταξύ, μετά το τριήμερο
του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή στις 15 ή 24 Ιουνίου, αναμέ-
νεται να κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στο
τραπέζι έχει πέσει και η εισήγηση για έναρξη της διαδικα-
σίας στις 6 Ιουνίου, όμως, όπως όλα δείχνουν, το υπουρ-
γείο θέλει να δώσει περισσότερο χρόνο στους υποψηφί-
ους για να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους. 

Εύη Πανταζοπούλου

Μπρα ντε φερ υπουργείου και εκπαιδευτικών για την εξεταστέα ύλη των Πανελληνίων

Νέες κακουργηματικές
διώξεις για τον πρώην
ντράμερ των Πυξ Λαξ

Σε νέες περιπέτειες μπαίνει ο
70χρονος πρώην ντράμερ των Πυξ
Λαξ, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντι-
μέτωπος με νέες κακουργηματικές
διώξεις. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών
της Αθήνας άσκησε σε βάρος του
ποινική δίωξη για τα αδικήματα της
γενετήσιας πράξης με ανηλίκους μη
συμπληρώσαντες τα 12 έτη και συμ-
πληρώσαντες τα 12 έτη άπαξ κατά
συρροή και κατ’ εξακολούθηση, κα-
τάχρηση ανηλίκων μη συμπληρω-
σάντων τα 14 έτη άπαξ κατά συρροή
και κατ’ εξακολούθηση.

Οι κατηγορίες αφορούν πέντε κο-
ρίτσια, τα οποία, σύμφωνα με την κα-
τηγορία, ο γνωστός ντράμερ παρενό-
χλησε σεξουαλικά κατά το διάστημα
από το 2007 έως το 2013. Την ίδια
ώρα, εκδόθηκε απορριπτική εισαγ-
γελική διάταξη για τις καταγγελίες σε
βάρος δύο κοριτσιών λόγω παραγρα-
φής των καταγγελλόμενων αδικημά-
των, τα οποία είχαν ως χρόνο τέλεσης
τον Αύγουστο του 2003 και τον Αύ-
γουστο του 2005. Ο κατηγορούμενος
φέρεται να τέλεσε τις πράξεις για τις
οποίες διώκεται στο σπίτι του αλλά
και σε δύο κάμπινγκ του νομού Ηλεί-
ας, όπου παραθέριζε.

Πλέον αναμένεται να κληθεί από
ανακριτή προκειμένου να απολογη-
θεί, ενώ τη Δευτέρα θα καθίσει στο
εδώλιο σε δεύτερο βαθμό για γενετή-
σιες πράξεις σε βάρος ενός κοριτσιού
μόλις έξι ετών από τον Σεπτέμβριο
του 2011 έως και τον Μάιο του 2013.
Σε πρώτο βαθμό, ο μουσικός είχε κα-
ταδικαστεί για το αδίκημα αυτό σε 12
έτη κάθειρξη με αναστολή. 

T
o άνοιγμα της πλατφόρμας για την
4η δόση ήταν επιτυχημένο και,
σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», μέχρι χθες το μεσημέ-

ρι είχαν κλείσει ραντεβού 10.300 άτομα
άνω των 80 ετών. Προφανώς η υπερμετα-
δοτική Όμικρον 2, το Πάσχα που έρχεται
αλλά και το γεγονός ότι τα άτομα μεγαλύτε-
ρης ηλικίας θέλουν να παρακολουθήσουν
όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομά-
δας λειτούργησαν ώστε να κάνουν τη δεύ-
τερη ενισχυτική νωρίς.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον Real
FM είπε πως μέχρι τα τέλη Μαρτίου είχαμε
27.000 θανάτους, από τους οποίους οι
22.000 ήταν ανεμβολίαστοι. Επίσης, μέχρι
τα τέλη Μαρτίου είχαν εισαχθεί στη ΜΕΘ
15.500 συνάνθρωποί μας, από τους οποί-
ους οι 13.700 ανεμβολίαστοι.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε για ακόμη μια φορά
την ανάγκη να υπάρξει μια ενιαία γραμμή
στην Ευρώπη σχετικά με την 4η δόση στον
γενικό πληθυσμό, ώστε να μη δίνεται στον

κόσμο το λάθος μήνυμα, ενώ ελπίζει ότι
μέσα στον Απρίλιο θα έχει ολοκληρωθεί η
επιστημονική συζήτηση και θα έχουμε
έναν σαφή οδικό χάρτη για το αν χρειάζον-
ται επιπλέον ενισχυτικές δόσεις ή θα πάμε
σε ένα μοντέλο ενός πιο μακροχρόνιου εμ-
βολίου, όπως συμβαίνει με τη γρίπη. 

Στους 76 οι νεκροί χθες
Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, στη

χώρα μας καταγράφηκαν χθες 10.858
νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 200
αφορούν επαναμολύνσεις. 76 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους, μάλιστα 4 από αυ-
τούς ήταν ηλικίας 50-59 ετών. Οι άνθρω-
ποι που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 359, ενώ έχουμε πλήρη επικράτη-
ση της Όμικρον στη χώρα και της υποπα-
ραλλαγής Όμικρον 2.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Νί-
κος Τζανάκης είπε ότι η Όμικρον 2 «δι-
εισδύει σε ευπαθείς ομάδες πάρα πολύ
εύκολα. Ακόμη και αν είναι τριπλά εμβο-

λιασμένοι, έχουν τόσα προβλήματα που
προκαλούν επιπλοκές με τη λοίμωξη.
Κινδυνεύουν κυρίως οι άνω των 75 ετών
που βρίσκονται σε οίκους ευγηρίας ή
κλινικές, ενώ όσοι είναι έως 65 ετών και
έχουν ρυθμισμένα τα προβλήματα υγεί-
ας τους δεν κινδυνεύουν με 3 δόσεις εμ-
βολίου». Παράλληλα, ο καθηγητής εκτί-
μησε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε πά-
νω από 10.000 κρούσματα κορονοϊού,
αλλά όχι πάνω από 20.000. 

Περισσότερα από 10.000 άτομα
ηλικίας 80 ετών και άνω μπήκαν
μέχρι χθες το μεσημέρι
στην πλατφόρμα - Πλεύρης:
«Ανεμβολίαστοι οι 22.000 
από τους 27.000 νεκρούς» 

Πήραν «φωτιά» 
τα ραντεβού 
για την 4η δόση



Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι
επτά εκ των οκτώ συλληφθέντων που κατηγορήθηκαν για
την επέμβαση σε νατοϊκή φάλαγγα στο λιμάνι Θεσσαλονί-
κης μετά τις διαδηλώσεις της Τετάρτης. Ο όγδοος εκ των
συλληφθέντων νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι οκτώ συμμετείχαν
σε ομάδα περίπου 25 ατόμων, η οποία αποσπάστηκε από
το σύνολο των διαδηλωτών και μπήκε στον χώρο του λι-
μανιού από την πύλη 14. Εκεί έγραψαν συνθήματα σε δύο
οχήματα φάλαγγας του ΝΑΤΟ και πέταξαν μπογιές σε άλ-

λα έξι. Η εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος
τους για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, πρόκληση
σωματικής βλάβης, οπλοφορία, βία κατά υπαλλήλων και
απελευθέρωση κρατουμένων, τους παρέπεμψε να δικα-
στούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με
την τακτική διαδικασία και τους άφησε ελεύθερους.

Κατά τη διάρκεια της προσαγωγής τους στον εισαγγε-
λέα μέλη του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικα-
στήρια φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης αλλά και
εναντίον του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια τεράστια τρύπα... κατάπιε υπάλληλο της Καθαριό-
τητας του Δήμου Παύλου Μελά. Ξαφνικά κατέρρευσαν
πλάκες πεζοδρομίου σε προκήπιο οικοδομής στην Άνω
Ηλιούπολη, σε σημείο όπου υπήρχε παλιός βόθρος και
δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα, βάθους περίπου δύο
μέτρων, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα ο εργαζόμενος
και να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο με
κάταγμα ισχίου.

Τρύπα «κατάπιε» εργαζόμενο...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οργασμός
από τις ΔΕΕΠ
στην περιφέρεια

Σε φάση εκπόνησης σχεδίου δρά-
σεων βρίσκονται οι ΔΕΕΠ της ΝΔ
στην περιφέρεια. Στην Ημαθία πραγ-
ματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση
παρουσία του βουλευτή Τάσου
Μπαρτζώκα, ο οποίος μεταξύ άλλων
τόνισε ότι «αυτό που μετράει είναι να
είμαστε κοντά στους πολίτες και τα
ζητήματα που τους απασχολούν, επι-
διώκοντας πάντα να είμαστε μέρος
της λύσης. Η αποστολή μας είναι να
αφουγκραζόμαστε, να κατανοούμε
και να αναζητούμε διέξοδο στα προ-
βλήματα, ιδιαίτερα κατά την παρούσα
περίοδο που βιώνουμε σημαντικές
προκλήσεις».

ΚΙΝΑΛ: Πλώρη
για το ψηφοδέλτιο
βάζει η Αμανατίδου

Τα εγκαίνια του Κέντρου Κοινό-
τητας και Χώρου Βρεφικής Φρον-
τίδας και Θηλασμού στη Νικόπολη
του Δήμου Παύλου Μελά πραγμα-
τοποιήθηκαν παρουσία του υφυ-
πουργού Εσωτερικών, αρμόδιου
για θέματα Μακεδονίας - Θράκης
Σταύρου Καλαφάτη. Την κορδέλα
έκοψε μαζί με τον δήμαρχο της
περιοχής Δημήτριο Δεμουρτζίδη
και την αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Πολιτικής Χαρά Αμανατίδου, η
οποία, όπως ακούγεται, βάζει
πλώρη για το ψηφοδέλτιο του ΚΙ-
ΝΑΛ στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Πήρε ευλογία
από Βαρθολομαίο
ο Δαρδαμανέλης
Στο Φανάρι βρέθηκε ο δήμαρχος
Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμα-
νέλης και πήρε την ευλογία του
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίου. Ο κ. Δαρδαμανέλης
παρέστη στην Κωνσταντινούπο-
λη με τον σεβασμιώτατο Νέας
Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο
και τον δήμαρχο Θερμαϊκού
Γιώργο Τσαμασλή. Μάλιστα, ο
δήμαρχος προσκάλεσε τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη να επισκε-
φτεί σύντομα την Καλαμαριά.

Στον εισαγγελέα οι επτά συλληφθέντες
για την επέμβαση στη φάλαγγα του ΝΑΤΟ

Θερμαϊκός: «Ψαρεύτηκαν»
σαράντα τόνοι ελαστικών

Ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις… αλλά 40 τόνους
προσεγγίζουν τα φθαρμένα ελαστικά που απομα-
κρύνθηκαν από τον πυθμένα του Θερμαϊκού Κόλ-
που, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο
αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας. Η επιχεί-
ρηση για την απομάκρυνση των ελαστικών ολοκλη-
ρώθηκε έπειτα από πέντε μέρες συνεχούς προσπά-
θειας για τον καθαρισμό του εκτεταμένου υποθα-
λάσσιου σκουπιδότοπου που αποκάλυψε η άμπωτη.

Με άρωμα... Ανδρέα

Υπό το... βλέμμα του Ανδρέα Παπανδρέου (στην
εικόνα) πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στη Βου-
λή τού Απόστολου Πάνα με φορείς από όλο το φά-
σμα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Χαλκιδικής του
ΚΙΝΑΛ και υπεύθυνος αυτοοργάνωσης, «συζητή-
σαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλά-
δος, καθώς και για τη συγκρότηση Δικτύου επι-
χειρηματικότητας».

Ψάχνει... δυτικά για το
«γαλάζιο» ψηφοδέλτιο

Πολύ μεγάλη «μάχη» αναμένεται να δοθεί στην Α’
Θεσσαλονίκης στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο. Πρόθεση
του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως φάνηκε και από την
παρουσία του στο προσυνέδριο, είναι να δυναμώσει
το ψηφοδέλτιο με υποψηφίους από τον δυτικό το-
μέα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γίνεται σαφές ότι
θα υπάρξει τεράστιος ανταγωνισμός και οι σημερι-
νοί βουλευτές θα νιώσουν έντονη πίεση, ειδικά όσοι
είναι στις τελευταίες εκλόγιμες θέσεις. 

Δεν ανακοίνωσε ακόμη
την ανανέωση ο Ιωαννίδης

Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του -ακόμη- όσον αφορά
τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 ο δήμαρχος
Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης. «Είναι νωρίς ακόμη. Υπάρ-
χει χρόνος ωριμότητας και σκέψης», δηλώνει ο κ.
Ιωαννίδης, προσθέτοντας πως θα αξιολογήσει την κα-
τάσταση το επόμενο διάστημα. «Δεν έχω πάρει ακόμη
την τελική απόφαση», προσθέτει… αν και συνήθως οι
δήμαρχοι που έχουν μόλις μια θητεία στην πλάτη είθι-
σται να είναι εκ νέου υποψήφιοι τουλάχιστον σε μια
δεύτερη θητεία. Θα περιμένουμε νεότερα.
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Αρχαία Ολυμπία 

Σύμφωνο συνεργασίας με Ολυμπιακό
Μουσείο Θεσσαλονίκης

Σ ύ μ φ ω ν ο
συνεργασίας
υπέγραψαν ο
Δήμος Αρ-
χαίας Ολυμ-
πίας και το
Ο λ υ μ π ι α κ ό
Μ ο υ σ ε ί ο
Θεσσαλονί-
κης. Με το σύμφωνο συνεργασίας συνδέονται η αρχαία με τη
σύγχρονη ολυμπιακή ιστορία και παράλληλα ένα ιστορικό κεφά-
λαιο της παγκόσμιας ολυμπιακής κληρονομιάς με το πρώτο
Ολυμπιακό Μουσείο της χώρας (2001), ιδρυτικό μέλος του Παγ-
κόσμιου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων (Λοζάνη, 2006) και πι-
στοποιημένο φορέα από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και το υπουργείο Παιδείας. Η συνεργασία των δύο φορέων
στον τομέα του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης
έχει ως στόχο την προώθηση των ολυμπιακών αξιών και της
ολυμπιακής κληρονομιάς, και την ανάδειξη της χώρας μας στον
παγκόσμιο ολυμπιακό, αθλητικό και τουριστικό χάρτη. 

Σουφλί 

Ο «Εκσυγχρονισμός δικτύου
ύδρευσης» στο «Αντώνης Τρίτσης»

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» το
έργο «Εκσυγχρονισμός Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Σουφλίου»,
συνολικού προϋπολογισμού 2.231.053,88 ευρώ. Το έργο προβλέ-
πει: Επείγουσα αντικατάσταση άκρως προβληματικών τμημάτων
δικτύου ύδρευσης, Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρο-
μετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας. «Οι πα-
ρεμβάσεις αφορούν άκρως προβληματικά τμήματα των υφιστά-
μενων δικτύων ύδρευσης που παρουσιάζουν συχνότατες θραύ-
σεις και οφείλουν να αντικατασταθούν κατά προτεραιότητα», επι-
σημαίνεται στη σχετική μελέτη.

Τη στήριξη της οικείας περιφέρειας για την προβολή των ποιοτι-

κών κρητικών κρασιών σε Ελλάδα και εξωτερικό ζητά το Δίκτυο

Οινοποιών Κρήτης. Προς τούτο, το προεδρείο των οινοποιών του

νησιού είχε ειδική σύσκεψη με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρ-

ναουτάκη, για έναν γενικότερο σχεδιασμό-προγραμματισμό εκ-

θέσεων προβολής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνδιοργά-

νωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Με την εμπειρία της πετυχη-

μένης έκθεσης «Οινοτικά» σε Χανιά, Ηράκλειο και Αθήνα, τα

κρητικά κρασιά θα παρουσιαστούν σε έκθεση στη Λεμεσό της

Κύπρου, ενώ το επόμενο δίμηνο έχει προγραμματιστεί η συμμε-

τοχή του δικτύου σε δυο διεθνείς εκθέσεις, σε Γερμανία και Αγ-

γλία αντίστοιχα. Η περιφερειακή αρχή στέκεται πάντα αρωγός

στην προβολή και προώθηση των ποιοτικών κρητικών κρασιών,

τονίστηκε και από τις δύο πλευρές μετά τη σύσκεψη.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Καταγγέλλει σκάνδαλο
μηνύει τη διοίκηση
νοσοκομείου

Με αφορμή την παραχώρηση από το νοση-
λευτικό ίδρυμα σε ιδιώτη του παραλιακού οι-
κοπέδου (Αργοναυτών - Ιάσονος - Δημητριά-
δος), η Δημοτική Αρχή Βόλου καταθέτει μήνυ-
ση κατά της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομεί-
ου, χαρακτηρίζοντας «σκάνδαλο» την παραχώ-
ρηση. Στη σχετική αναφορά επισημαίνεται:
«Μετά την τουλάχιστον παράδοξη διαδικασία
που ακολουθήθηκε για την παραχώρηση εκμε-
τάλλευσης του παραλιακού οικοπέδου (Αργο-
ναυτών - Ιάσονος - Δημητριάδος), στην οποία
προχώρησε η διοίκηση του «Αχιλλοπούλειου»
Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, και που για μας
αναδίνει οσμή σκανδάλου, ο Δήμος Βόλου με
εντολή του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου
προσφεύγει στη δικαιοσύνη, με την κατάθεση
μήνυσης και αγωγής κατά του διοικητή και του
υποδιοικητή του ΔΣ του ιδρύματος, Ντόκου και
Μπαμπούνη, και των λοιπών μελών του ΔΣ και
της επιτροπής, ζητώντας να διερευνηθούν τυ-
χόν ευθύνες για τη διάπραξη του αδικήματος
της παράβασης καθήκοντος».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία 

Ξεκινά η πρώτη Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Ξεκινά η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας, μετά
την υπογραφή της σύμβασης από τον οικείο πε-
ριφερειάρχη Κώστα Αγοραστό. Το έργο έχει εν-
ταχθεί στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και έχει
προϋπολογισμό 28.385.206,70 ευρώ. Σημειώνε-
ται πως είναι το πρώτο από τα τρία έργα που περι-
λαμβάνει ο περιφερειακός σχεδιασμός στον το-
μέα της διαχείρισης των αποβλήτων, που οδηγεί
σε δραστική μείωση της ποσότητας των απορριμ-
μάτων που οδηγούνται προς ταφή. Το έργο αφο-
ρά την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας
Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ), στη θέση Ημερό-
κλημα Παλαιοσαμαρίνας του Δήμου Τρικκαίων,
για την εξυπηρέτηση της Διαχειριστικής Ενότη-
τας Δυτικής Θεσσαλίας, ήτοι των Νομών Καρδί-
τσας και Τρικάλων στο σύνολό τους. Τα υπόλοιπα
δύο έργα, η ΜΕΑ ΠΕ Λάρισας που χρηματοδοτεί-
ται 100% από ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και η ΜΕΑ ΠΕ Μα-
γνησίας που χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2014-2020, βρίσκονται στο στάδιο της δημοπρά-
τησης. Κύριος και φορέας λειτουργίας της ΜΕΑ
Δυτικής Θεσσαλίας είναι η Περιβαλλοντική Ανα-
πτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (ΠΑΔΥΘΑΕ).
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Κρήτη

Η περιφέρεια στηρίζει τους ντόπιους οινοποιούς σε Ελλάδα και εξωτερικό



Ζ
ητήματα τα οποία σχετίζονται με την
ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθή-
κες συντήρησης και διάθεσής τους,

καθώς και τον αποτελεσματικότερο έλεγ-
χο της αγοράς τροφίμων βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συνάντησης του περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τον
πρόεδρο του Ενιαίου Φορέα Τροφίμων
(ΕΦΕΤ) Αντώνη Ζαμπέλα. 
Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ αναφέρθηκε στο
καλό κλίμα συνεργασίας που υπάρχει με-
ταξύ των στελεχών του φορέα του και της
περιφέρειας, ενώ υπογράμμισε ότι η αλ-
λαγή του θεσμικού πλαισίου και η υπο-
χρέωση των ελεγκτικών μηχανισμών να
αναρτούν τους ελέγχους τους σε μια ενι-
αία πλατφόρμα θα εξαλείψουν φαινόμενα
επικάλυψης και θα αυξήσουν τους ρυθ-
μούς ελέγχων σε μεγαλύτερο εύρος στην
αγορά. Από την πλευρά του ο περιφερει-
άρχης Αττικής επεσήμανε πως από την

πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα
ζήτησε από τις αρμόδιες διευθύνσεις της
περιφέρειας να δώσουν ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στα θέματα που αφορούν τόσο την
υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων όσο
και την ανταγωνιστικότητα των τιμών. «Με
συντονισμένες δράσεις και συστηματική
συνεργασία με φορείς όπως ο ΕΦΕΤ συμ-
βάλλουμε στην ασφάλεια της υγείας των
πολιτών και στην καλύτερη ποιότητα των
τροφίμων. Με δεδομένες τις ελλείψεις
προσωπικού και το τεράστιο εύρος της
αγοράς, είναι σημαντικό να συνεργαστού-
με δημιουργικά με τον ΕΦΕΤ και τον ελεγ-
κτικό μηχανισμό του, προκειμένου να μην
υπάρχουν επικαλύψεις και οι έλεγχοι να
εστιάζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος όπου εμφανίζουν υψηλά ποσοστά
παραβατικότητας», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Πατούλης. 

Επένδυση στα φωτοβολταϊκά από το Δήμο Φυλής
Η αξιοποίηση των δημοτικών

κτημάτων με τοποθέτηση φωτο-
βολταϊκών, για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας, ήταν το βασικό
θέμα συζήτησης στη συνάντηση
που είχε ο δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς στο υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας με τον
υφυπουργό Γιώργο Αμυρά, πα-
ρουσία του υφυπουργού Δικαιο-
σύνης Γιώργου Κώτσηρα. Στόχος
είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα διατεθεί δωρεάν στα νοικοκυριά του Δήμου
Φυλής, με προτεραιότητα σε αυτά που μαστίζονται από την ενεργειακή φτώχεια. Όπως τόνι-
σε ο δήμαρχος: «Με τη συμβολή της Πολιτείας, του δήμου και των συνδημοτών θα δοθεί οι-
κονομική ανάσα στα νοικοκυριά του τόπου και παράλληλα θα βελτιωθεί το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα του Δήμου Φυλής, μέσα από τη μείωση των αέριων ρύπων».

Νέα ένταξη έργων 
στο «Αντώνης Τρίτσης»
Με απόφαση
του αναπλη-
ρωτή υπουρ-
γού Εσωτερι-
κών Στέλιου
Πέτσα εντάσ-
σονται στο
πρόγραμμα
«Αντώνης Τρί-
τσης» άλλα 106 νέα έργα για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, συνολικού
ύψους 389.289.212 ευρώ. Οι πρά-
ξεις μεταξύ άλλων αφορούν είκοσι
εννέα έργα ύδρευσης και επεξερ-
γασίας λυμάτων, συνολικού προ-
ϋπολογισμού περίπου 124 εκατ. ευ-
ρώ, είκοσι τρία έργα «Αστικής Ανα-
ζωογόνησης», συνολικού προϋπο-
λογισμού περίπου 169,4 εκατ. ευ-
ρώ, δεκαεπτά έργα αγροτικής οδο-
ποιίας, συνολικού προϋπολογισμού
περίπου 42,7 εκατ. ευρώ και δεκα-
πέντε έργα στον άξονα «Smart 
Cities», συνολικού προϋπολογι-
σμού περίπου 23,7 εκατ. ευρώ.
Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας: «Συνεχί-
ζουμε τις εντάξεις έργων στο πρό-
γραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, προ-
κειμένου να ενισχύσουμε τον ανα-
πτυξιακό, κοινωνικό και πολιτιστι-
κό ρόλο της Αυτοδιοίκησης, προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών. Με
τις σημερινές αποφάσεις, οι συνο-
λικές εντάξεις έργων στο πρόγραμ-
μα τους τελευταίους δώδεκα μήνες
ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας,
ο δήμαρχος καταγγέλλει
πρώην συνεργάτη του για
«πιθανές ατασθαλίες» την
εποχή που τον είχε ορίσει
σε θέση ευθύνης; Βέβαια,
το συγκεκριμένο στέλε-
χος είχε «διαφοροποι-
ηθεί» από τον δήμαρχο
κατά την προηγούμενη
θητεία και τώρα βρίσκεται
στην αντιπολίτευση, αλλά
δεν είναι σύνηθες να βλέ-
πουμε καταγγελία δημάρ-
χου για «ατασθαλίες» που
έγιναν κατά τη δική του δι-
οίκηση… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Απόκτηση
ελεύθερου χώρου
Σημαντική επιτυχία για τον δή-
μαρχο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέ-
ας Χαλκηδόνας Γιάννη Βούρο,
καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πράσινου Ταμείου αποφάσι-
σε τη δέσμευση ποσού έως
848.355 ευρώ συνολικά για τη
χρηματοδότηση της απαλλοτρίω-
σης έκτασης επιφάνειας
2.274,41 τμ στην περιοχή Μπρι-
τάνια. Όπως επισημαίνει ο δή-
μαρχος: «Η Δημοτική Αρχή θα
προχωρήσει σε όλες τις απαιτού-
μενες ενέργειες, ώστε το γρηγο-
ρότερο δυνατό να ολοκληρωθούν
οι απαραίτητες διαδικασίες και
ένα ακόμη έργο που στοχεύει
στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της Νέας Φι-
λαδέλφειας και της Νέας Χαλκη-
δόνας να γίνει πράξη».

Σχέδιο ανάπλασης
στο Χαϊδάρι 
Στην ολική ανάπλαση μιας πυκνο-
κατοικημένης και ιδιαίτερα φορ-
τωμένης περιοχής θα προχωρή-
σει ο Δήμος Χαϊδαρίου. Ήδη εγ-
κρίθηκε το σχετικό έργο από το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,
ύψους 8.866.819 ευρώ, και αφορά
την ευρύτερη περιοχή από την
οδό Καραϊσκάκη μέχρι και τη συ-
νοικία Κουνέλια. Όπως επισημαί-
νεται, πρόκειται για το μεγαλύτε-
ρο έργο αστικής ανάπλασης που
έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα στο
Χαϊδάρι, και για μια περιοχή με
σοβαρές ελλείψεις, αλλά και με-
γάλες φθορές στις υποδομές της
και στους κοινόχρηστους χώρους.
Στόχος του έργου είναι η αναβάθ-
μιση όλης της περιοχής. Οι εργα-
σίες κατασκευής αναμένεται να
ξεκινήσουν εντός του 2022.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Στο επίκεντρο προληπτικός 
έλεγχος, και ασφάλεια τροφίμων



H
μεταβλητότητα γύρω από τις 900
μονάδες θα συνεχιστεί, όπως
εκτιμούν εγχώριοι αναλυτές,

επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η εικό-
να της χρηματιστηριακής αγοράς θα πα-
ραμείνει αδύναμη λόγω της αρνητικής
ψυχολογίας στο εξωτερικό. Η πιο αισιό-
δοξη σχολή σκέψης υποστηρίζει ότι το
επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον
ίσως περιορίσει την πτώση. Τεχνικά
κρίσιμη για τον Γενικό Δείκτη θεωρείται
η ζώνη 885 - 907, στην οποία συγκλί-
νουν ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο εκ-
θετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο
υψηλότερα των 907 θα ανοίξει τον δρό-
μο για ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα.
Αντίθετα, επιστροφή με κλείσιμο χαμη-
λότερα των 885 μπορεί να πιέσει προς
τις 865 και 843 μονάδες. Στην περίπτω-
ση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης, πρώτο ζητούμενο είναι η ανοδική
διαφυγή υψηλότερα της ζώνης 2.100 -

2.197, ενώ κλείσιμο υψηλότερα των
2.197 δίνει κίνηση προς τις 2.230, 2.240
και 2.305 μονάδες. Αρνητική εξέλιξη με

κλείσιμο χαμηλότερα των 2.100 θα ανοί-
ξει τον δρόμο για υποχώρηση προς τις
2.095, 2.090, 2.079 και 2.036 μονάδες. 

Lamda: Κέρδη 191,2 εκατ. ευρώ
το 2021έναντι 52 εκατ. ζημιών

Ισχυρά ενοποιημένα κέρδη ύψους 191,2
εκατ. ευρώ στη χρήση του 2021 έναντι ζημιών
52 εκατ. ευρώ το 2020 παρουσίασε η Lamda
Development. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού
(NAV) της εταιρείας στις 31/12/2021 ανήλθε σε
€1.362 εκατ. (ήτοι €7,73 ανά μετοχή), αυξημένη
κατά 24% έναντι της 31ης/12/2020. Σε επίπεδο
λειτουργικής κερδοφορίας τα ενοποιημένα
κέρδη EBITDA προ αποτιμήσεων του επενδυτι-
κού χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε €40 εκατ., πα-
ρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 65% έναντι
του 2020. Τα κέρδη EBITDA των εμπορικών
κέντρων «The Mall Athens», «Golden Hall» και
«Mediterranean Cosmos» το 2021 ανήλθαν σε
€45 εκατ., αυξημένα κατά 23% έναντι του 2020.

Quest: Διψήφια αύξηση μεγεθών
Σημαντική βελτίωση των οικονομικών του

μεγεθών εμφάνισε στη χρήση του 2021 ο Όμι-
λος Quest. Σε ενοποιημένη βάση οι πωλήσεις
του ανήλθαν στα €947,9 εκατ., αυξημένες κατά
31,4%, τα κέρδη EBITDA στα €75,6 εκατ. με
άνοδο 26,2% και τα κέρδη προ φόρων έφτασαν
τα €136,1 εκατ. Αν αφαιρεθούν τα μεγέθη της
Cardlink, που πουλήθηκε στις 30/9/2021, οι
ενοποιημένες πωλήσεις από τις συνεχιζόμενες
δραστηριότητες ανήλθαν σε €915,9 εκατ., ση-
μειώνοντας αύξηση 33,3%, τα κέρδη EBITDA
στα €64 εκατ., αυξημένα κατά 33,7%, και τα
κέρδη προ φόρων στα €51,3 εκατ., αυξημένα
κατά 59,6%.

Έξτρα αποζημίωση στους
διανομείς προσφέρει η Wolt

Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κόστος
καυσίμων, η Wolt προσφέρει για πρώτη φορά
στην ελληνική αγορά αποζημίωση στους συ-
νεργάτες διανομείς της για την απόσταση που
διανύουν προκειμένου να παραλάβουν την
προς διανομή παραγγελία από την επιχείρηση.
Η αποζημίωση αυτή έρχεται να προστεθεί στην
ισχύουσα αμοιβή των διανομέων που αφορά
την παράδοση της παραγγελίας από τη συνερ-
γαζόμενη επιχείρηση προς τον πελάτη. Στόχος
της Wolt είναι να ενισχύσει την ικανοποίηση
των συνεργατών διανομέων της μέσα από ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας που προ-
σφέρει πλήρη ελευθερία στους συνεργάτες να
επιλέγουν πότε, πού και για πόσο θα εργα-
στούν, καθώς και ποιες παραγγελίες αποδέ-
χονται ή απορρίπτουν.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα και ένα από τα με-
γαλύτερα στην Ευρώπη τέθηκε σε λειτουργία στην Κοζάνη εξασφαλί-
ζοντας σειρά σημαντικών ωφελημάτων για την τοπική κοινωνία και την
εθνική οικονομία. Πρόκειται για το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 204 με-
γαβάτ των Ελληνικών Πετρελαίων. Το έργο, σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρέθεσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης:

• Θα παράγει ετησίως 350 γιγαβατώρες καθαρής ενέργειας, που ισο-
δυναμεί με την κατανάλωση 75.000 νοικοκυριών. • Εξασφαλίζει έσοδα
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους καταναλωτές της περιοχής, νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις ύψους 600.000 ευρώ τον χρόνο. • Περιορίζει
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 300.000 τόνους τον χρόνο,

που αντιστοιχεί σε 1,1 εκατ. στρέμματα δάσους. • Μειώνει το ενεργειακό κόστος της χώρας, καθώς η τιμή στην οποία θα
πωλείται η ενέργεια στο σύστημα θα είναι σταθερή στα 57,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα επόμενα 20 χρόνια. • Το συ-
νολικό όφελος από τη μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εκτιμάται σε
80-100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τους στόχους της περιόδου 2022-2025 διατυπώνει η Τράπεζα
Πειραιώς στο business plan που έδωσε στη δημοσιότητα. Ειδι-
κότερα, μεταξύ των στόχων είναι οι εξής: 

• Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους περίπου €27 δισ. σε επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά κατά την περίοδο 2022-2025. Καθαρή
πιστωτική επέκταση ύψους περίπου €7 δισ. • Μείωση του δεί-
κτη μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 13% το 2021 σε περί-
που 9% το 2022 και περίπου 3% το 2025.  • Κεφαλαιακό επίπεδο
περίπου στο 16% για το 2022 με απορρόφηση της επίπτωσης της
τελευταίας φάσης εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, η οποία στη συνέχεια, οδηγούμενη από την παραγωγή οργανικού
κεφαλαίου, θα διαμορφωθεί υψηλότερα του 17% το 2025. • Δυνητική διανομή μερίσματος από το 2024, συναρτήσει της
απόδοσης και της πορείας των κεφαλαίων. • Κοινοπραξία με τη Natech - Δημιουργία Ψηφιακής Τράπεζας.

ΕΛΠΕ: 80-100 εκατ. το ετήσιο όφελος για την οικονομία από το νέο φ/β στην Κοζάνη
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ΧΑ: Επέστρεψε η επιφυλακτικότητα

Τράπεζα Πειραιώς: Οι στόχοι της περιόδου 2022-2025



ΕΥ: Δωρεά 1.750 ελαιόδεντρων
για αναφύτευση 
στην Αρχαία Ολυμπία

Η EY Ελλάδος, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Γιάν-
νου Γραμματίδη, επίτιμου προέδρου του Ελληνοαμερι-
κανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, προχώρησε στο τέ-
λος του 2021 σε δωρεά στο Arete Fund για την αγορά και
φύτευση 1.750 ελαιόδεντρων στην Αρχαία Ολυμπία -ένα
για κάθε εργαζόμενό της στην Ελλάδα εκείνη την περίο-
δο- σε μια προσπάθεια αναδάσωσης της γύρω περιοχής,
η οποία επλήγη από τις πυρκαγιές του περασμένου κα-
λοκαιριού. Εκτός από σημαντικό περιβαλλοντικό αντί-
κτυπο, η δωρεά αναμένεται να έχει επίσης μεγάλο οικο-
νομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στις κοινότητες γύρω
από την ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, για τις
οποίες οι ελαιώνες αποτελούν βασική πηγή εσόδων αλ-
λά και πνεύμονα οξυγόνου.

Wind: Περιαγωγή με ταχύτητες 
5G σε 28 χώρες

Με 28 χώρες έχει συνάψει συμφωνία η Wind Ελλάς
ώστε οι συνδρομητές της που ταξιδεύουν στο εξωτερικό
να μπορούν να απολαμβάνουν ταχύτητες 5G. Παράλλη-
λα, συνεργάζεται με 32 δίκτυα ώστε οι συνδρομητές
τους, όταν επισκέπτονται τη χώρα μας, να έχουν πρό-
σβαση στο 5G δίκτυο της Wind. Σύμφωνα με εταιρική
ανακοίνωση, οι χώρες που οι συνδρομητές Wind μπο-
ρούν να έχουν υπηρεσίες 5G Roaming είναι οι Αυστρία,
Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία,
Ισπανία, Ιταλία, Κατάρ, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούρ-
γο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορ-
τογαλία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Σλοβενία, Σουη-
δία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Τσεχία, Φιλιππίνες και Φινλαν-
δία, ενώ σύντομα η δυνατότητα αυτή θα επεκταθεί και σε
άλλες χώρες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η ΙΚΕΑ επενδύει 340 εκατ. 
σε φωτοβολταϊκά πάρκα

Η Ingka Investments, ο επενδυτικός βραχίονας
του μεγαλύτερου λιανοπωλητή της ΙΚΕΑ, απέκτη-
σε εννέα φωτοβολταϊκά πάρκα στη Γερμανία και
την Ισπανία για περίπου 340 εκατ. ευρώ. Τα pro-
jects αναπτύσσει η γερμανική Eneparc και ανα-
μένεται να είναι έτοιμα προς κατασκευή στα τέλη
του τρέχοντος έτους. «Η παραγωγή ηλιακής ενέρ-
γειας θα είναι επαρκής για να καλύψει όλα τα κα-
ταστήματα και τις αποθήκες της ΙΚΕΑ στις δύο χώ-
ρες, καθιστώντας τις δραστηριότητες του Ομίλου
Ingka στις δύο χώρες ενεργειακά ουδέτερες»,
ανέφερε η εταιρεία.

BNP: Συμφωνία για εργασία 
των υπαλλήλων από το σπίτι
Η BNP Paribas SA κατέληξε σε μια από τις
μεγαλύτερες συμφωνίες για εργασία από το
σπίτι μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών του
πλανήτη, με περισσότερους από 132.000
υπαλλήλους να έχουν την επιλογή να
δουλεύουν από την κατοικία τους για μέχρι και
το μισό της εβδομάδας, όπως μετέδωσε το
Bloomberg. Το προσωπικό της τράπεζας σε 22
ευρωπαϊκές χώρες θα μπορεί να αποφασίσει
αν θα δουλέψει από το σπίτι κάθε εβδομάδα
για 2,5 μέρες ή να υιοθετήσει ένα πιο ευέλικτο
ωράριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.
Οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι στο γραφείο
τουλάχιστον μία μέρα την εβδομάδα. Η
συμφωνία θα είναι σε ισχύ μέχρι το 2024.

Αναβάθμισε την Alpha Bank
Romania η Moody’s

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης
της Alpha Bank Romania σε Βa1 από Ba2 προχώ-
ρησε ο οίκος Moody’s, αλλάζοντας και το outlook
σε σταθερό από θετικό. Η αναβάθμιση αντανακλά
την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής στην Ελ-
λάδα ως αποτέλεσμα της βελτίωσης στο πιστωτικό
προφίλ της ελληνικής Alpha Bank, όπως επεσή-
μανε ο οίκος.
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Eurobank: Στα 15,9 ευρώ
αυξάνει την τιμή-στόχο
για τον ΟΠΑΠ

Νέο πρόγραμμα ασφάλισης 
από την Interlife

Ένα νέο ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων, απαραίτη-
το για κάθε σημαντική ή πολυδάπανη εκδήλωση, το
«Event Protection», δημιούργησε η Interlife Ασφαλιστι-
κή με στόχο να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες απαι-
τήσεις κάθε είδους event, σύμφωνα με ανακοίνωση της
εταιρείας. Το πρόγραμμα καλύπτει τον ασφαλισμένο σε
περίπτωση που κάποιο απρόβλεπτο γεγονός γίνει αιτία
να ακυρωθεί η εκδήλωση, αποζημιώνει σε περίπτωση
ατυχήματος του ιδίου, ενώ παράλληλα του παρέχει κά-
λυψη Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας. Το
«Event Protection» διατίθεται σε πέντε βαθμίδες ασφά-
λισης με κάλυψη έως €10.000, δίνοντας τη δυνατότητα
να επιλέξει ο ασφαλισμένος το ύψος της ασφάλειας που
τον καλύπτει και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του.

Σ
τα 15,9 ευρώ από 14,7 προηγουμένως αυξάνει την
τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΠΑΠ η Eurobank
Equities, ενώ διατηρεί τη σύσταση buy. Σε ανάλυ-

σή της η χρηματιστηριακή τονίζει ότι τα περιθώρια ανό-
δου της μετοχής του ΟΠΑΠ από τα τρέχοντα επίπεδα
ανέρχονται σε 18,7%, ενώ η μερισματική απόδοση εκτι-
μάται στο 12,2%. H κρυμμένη αξία της μετοχής σε σχέση
με την ανανέωση των συμβάσεων εκτιμάται στα 4 ευρώ,
καθώς σημειώνει ότι μόλις το 37% της αξίας των ανανεώ-
σεων/ τερματικών στις συμβάσεις του ΟΠΑΠ περιλαμ-
βάνεται στην τιμή της μετοχής. Η Eurobank Equities
αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για τα αποτελέσματα
του ΟΠΑΠ το 2022 και κατά 1%-2% για τα επόμενα χρόνια.
Η χρηματιστηριακή διατηρεί τον ΟΠΑΠ στις κορυφαίες
επιλογές της (top picks).
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Ο
ι Ρώσοι στο μπάσκετ πέρασαν στην αντεπί-
θεση με τη δημιουργία μιας νέας EuroLea-
gue, κάτω από την αιγίδα της Gazprom, με
δέλεαρ το χρήμα, φυσικά. Ούτε λίγο ούτε

πολύ, η κρατική επιχείρηση φυσικού αερίου της Ρω-
σίας προσφέρει 100 εκατ. ευρώ για να στήσει το πρό-
τζεκτ και τα χρήματα που θα μοιράσει στις ομάδες
που θα πάρουν μέρος θα είναι τριπλάσια από αυτά που
παίρνουν στη EuroLeague. Και όλα αυτά καθότι, όπως
είναι γνωστό, η υπάρχουσα EuroLeague απέπεμψε
τις ρωσικές ομάδες από τους κόλπους της, μετά την
εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία αλλά και
από τη Ρωσία, άτυπος ηγέτης της νέας EuroLeague
θα είναι ο ιδιοκτήτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας Αντρέι Βα-
τούτιν, φίλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Υποψήφιες ομάδες για να πάρουν μέρος σε αυτήν εί-
ναι, φυσικά, οι ρωσικές ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρούμπιν

Καζάν, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Λοκομοτίβ Μό-
σχας. Σίγουρα από τη Σερβία οι δυο «αιώνιοι» Ερυ-
θρός Αστέρας και Παρτιζάν Βελιγραδίου, ενώ θα
απευθύνουν προσκλήσεις τόσο στον Ολυμπιακό όσο
και στον Παναθηναϊκό, πέραν των Μπούντουτσνοστ
από το Μαυροβούνιο, Τσεντεβίτα Ολίμπια και Τσιμ-
πόνα από την Κροατία και ομάδες από τη Βουλγαρία
και την Ουγγαρία. Ερωτηματικό είναι αν θα ενδώσει η
Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ. Τα λεφτά, πάντως,
είναι πολλά. Όπως μπορείτε να δείτε στον σχετικό
πίνακα, αυτά που μοιράζει η EuroLeague είναι «ψί-
χουλα». Ο πρωταθλητής Ευρώπης, για παράδειγμα,
έχει λαμβάνειν 1,5 εκατ. ευρώ. Η Gazprom θα προ-
σφέρει 5,5 εκατ. ευρώ.

Σε αυτό το νέο μοίρασμα του κόσμου στον αθλητι-
σμό, είναι βέβαιο ότι οι ομάδες της Δύσης θα απέ-
χουν. Θα προτιμήσουν τη νέα κίνηση Ολυμπιακός και
Παναθηναϊκός; Κι αν ακόμα οι Ρώσοι πληρώσουν αυ-

τοί το σπάσιμο των συμβολαίων τους με τη EuroLea-
gue, δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή της πρό-
τασης. Καλά πληροφορημένες πηγές της «Political»
αναφέρουν ότι η απόφαση θα είναι αμιγώς πολιτική
και όχι μπασκετική. Και όπως έχει σήμερα η κατά-
σταση στις σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας, κάτι τέτοιο
φαίνεται απίθανο. Στην πολιτική, ωστόσο, όλα αλλά-
ζουν στη στιγμή…

Με δέλεαρ τα 100 εκατ. ευρώ 
της Gazprom ετοιμάζουν 
τη «νέα EuroLeague», πολιτική 
η απόφαση αν θα ακολουθήσουν
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ρωσική «φράξια»
στο μπάσκετ!

Τι μοιράζει 
η EuroLeague

14η θέση:...........150.000 ευρώ

13η θέση: ..........200.000 ευρώ

12η θέση: ..........250.000 ευρώ

11η θέση:...........300.000 ευρώ

10η θέση: ..........350.000 ευρώ

9η θέση: ............400.000 ευρώ

8η θέση: ............450.000 ευρώ

7η θέση: ............500.000 ευρώ

6η θέση: ............550.000 ευρώ

5η θέση: ............600.000 ευρώ

4η θέση: ............650.000 ευρώ

3η θέση: ............750.000 ευρώ

2η θέση: ............850.000 ευρώ

1η θέση:..........1.500.000 ευρώ



Σ
ε δημοπρασία από τον οίκο
Sotheby’s βγαίνει το σπου-
δαιότερο ποδοσφαιρικό κει-

μήλιο όλων των εποχών. Πρόκειται
για τη φανέλα που φορούσε ο αεί-
μνηστος και υπεράνω όλων Ντιέγκο
Μαραντόνα στον προημιτελικό του
Μουντιάλ 1986 του Μεξικού, όταν
σκόραρε με το χέρι εναντίον της Αγ-
γλίας (2-1) αλλά πέτυχε και το ωραι-
ότερο γκολ όλων των εποχών στο
ίδιο ματς, ύστερα από κούρσα εξήν-
τα μέτρων και αφού τους πέρασε
όλους. «Ήταν το χέρι του Θεού που
έβαλε το γκολ», η αξέχαστη φράση
του Ντιέγκο που θα μείνει στους αι-
ώνες των αιώνων. Τη φανέλα του με-
τά το τέλος του ματς πήρε ο Άγγλος
διεθνής Στιβ Χοντζ, ο οποίος κατη-
γορήθηκε από τον αγγλικό Τύπο ότι
στον αγώνα χάζευε τα «μαγικά» του
Αργεντινού αντί να παίζει μπάλα. Στο

τέλος τού ζήτησε τη φανέλα, ο
Ντιέγκο την έδωσε και ο Χοντζ την
πουλά στη δημοπρασία της 4ης Μαΐ-

ου. Εκτιμάται ότι θα πουληθεί περί
τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνη-
σης είναι στα 4 εκατ. ευρώ. 

Σε δημοπρασία… «το χέρι του Θεού» Στη Μονπελιέ ο Καμπελά, 
το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό

Συμβόλαιο τριών μηνών υπόγραψε στη Μονπε-
λιέ ο διεθνής Γάλλος μέσος Ρεμί Καμπελά, για τον
οποίο ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός. Το καλοκαίρι
οι «ερυθρόλευκοι» θα ασχοληθούν και πάλι με
την περίπτωσή του, γιατί όπως αποφάσισαν στο
λιμάνι δεν είχαν κανέναν λόγο να τον εντάξουν
από τώρα στο ρόστερ τους. Ο Καμπελά, 32 ετών,
έμεινε ελεύθερος από την Κράσνονταρ, μετά την
εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Μασσαλία: Ξύλο με ελληνική
και σερβική βοήθεια!

Επίθεση ακόμα και στο ξενοδοχείο όπου διέ-
μενε η αποστολή του ΠΑΟΚ στη Μασσαλία έκα-
ναν χούλιγκαν της Μαρσέιγ. Έγιναν και οδομα-
χίες με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έξω από τα ξενο-

δοχεία όπου είχαν καταλύσει. Ωστόσο, το
πλέον λυπηρό είναι ότι στη Μασσαλία στο
πλευρό των οπαδών του ΠΑΟΚ έφτασαν οι

αδελφοποιημένοι της Παρτιζάν Βελιγραδίου.
Και ποιοι στο πλευρό των Μαρσεγέζων χού-

λιγκαν; Οπαδοί της ΑΕΚ, επίσης αδελφοποι-
ημένοι μαζί τους.

«Κόλαση» στην Κύπρο 
με τον Ουάρντα

Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με τέσσερις απο-
βολές για τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση
νίκησε 1-0 στον ημιτελικό του κυπριακού Κυπέλ-
λου. Τα αίματα άναψαν όταν ο πρώην παίκτης του
ΠΑΟΚ, Αιγύπτιος Ουάρντα, πέτυχε το μοναδικό
γκολ και το πανηγύρισε με… χειρονομίες μπρο-
στά στους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Οι παίκτες του
οποίου τον πήραν στο κυνήγι!

Με Μακάμπι ο Ολυμπιακός
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα είναι κατά πάσα πιθανό-

τητα η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα πλέι οφ της
EuroLeague. Σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευ-
κοι» τερματίσουν στην τρίτη θέση, αφού αναμένε-
ται η Ρεάλ να νικήσει την αδιάφορη Μπάγερν, θα
βρεθούν αντιμέτωποι με τους Ισραηλινούς, όχι
όμως και με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στον πάγκο
τους. Ο Έλληνας κόουτς και πρώην του Ολυμπια-
κού απολύθηκε πριν από είκοσι ημέρες.

Αναστατώνει 
τη λογική η Βιγιαρεάλ,
1-0 την Μπάγερν

Το Βιγιαρεάλ, αυτό το γαλατικό χωριό του ποδοσφαίρου στην Καστίλη, αναστάτωσε και πάλι
τη λογική, όταν με γκολ του Ντανζούμα στο 8’ νίκησε στην έδρα της 1-0 την Μπάγερν 
στο πρώτο ματς των «8» του Champions League. Ένα σκορ 3-0 θα ήταν πιο δίκαιο. 
Πέρυσι είχε κατακτήσει το Europa League και στον προηγούμενο γύρο έβγαλε 
έξω τη Γιουβέντους, 1-1 στην Ισπανία, 3-0 στο Τορίνο.

SPORTS
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Χατ τρικ Μπενζεμά, 3-1 η Ρεάλ την Τσέλσι
Με χατ τρικ του Καρίμ Μπενζεμά η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε νικηφό-
ρα από το Λονδίνο κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι,
στον πρώτο αγώνα της φάσης των «8» του Champions League. Ο
Χάρβετς το γκολ της Τσέλσι. Στα άλλα δύο ματς, Μάντσεστερ Σίτι -
Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 με γκολ του Ντε Μπρόινε και Μπενφίκα -
Λίβερπουλ 1-3. Ο Νούνιεζ το γκολ των Πορτογάλων, Κονατέ, Μανέ,
Ντίαζ των Άγγλων.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• «Καρφιά» της Τζωρτζέλας Κόσιαβα
για τα χαμηλά νούμερα της Μάριον
Μιχελιδάκη που τη διαδέχτηκε μετά
το κόψιμο της εκπομπής της.

• « Ήταν κρυφά όλα, ήταν πολύ
λίγα άτομα», αποκάλυψε για τον
γάμο της η Παναγιώτα Βλαντή.

• Ο ηθοποιός Σταύρος Καραγιάν-
νης ανακοίνωσε μέσω Facebook
την αποχώρησή του από τη σειρά
«Σασμός».

• Τράπεζα έβγαλε στο σφυρί το
πατρικό σπίτι του Ολυμπιονίκη
της ποδηλασίας Γιώργου Χειμω-
νέτου. Θα πάει δικαστικά.

• Εξώφυλλο στο περιοδικό «InStyle»
της Μολδαβίας έγινε ο hair stylist
Τρύφωνας Σαμαράς.

• Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ερ-
μηνευτής του διάσημου τραγου-
διού «Volare» Μπόμπι Ραϊντέλ.

• Με κίτρινο νυφικό και αθλητικά
παπούτσια παντρεύτηκε η Κων-
σταντίνα Διβάνη, μοναχοκόρη του
ιδιοκτήτη της ομώνυμης αλυσίδας
ξενοδοχείων.

• Σε εταιρεία τηλεφωνικής εξυ-
πηρέτησης εργάζεται η Μαρία
Μιχαλοπούλου που γνωρίσαμε
στο ριάλιτι μοντέλων «GNTM».

• Αποκάλυψη από τη Βέφα Αλεξιά-
δου για τις αδικοχαμένες κόρες της:
«“ Έφυγαν” γιατί δεν πήγαιναν στον
γιατρό».

• Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επι-
βεβαίωσε έμμεσα την ανανέ-
ωση της συνεργασίας της με
τον Alpha.

• Απίθανο σχόλιο του Νίκου Μουτσι-
νά για τις σέξι φωτογραφίες των Δή-
μητρας Αλεξανδράκη και Ιωάννας
Τούνη: « Έχουν τσακωθεί εδώ και
χρόνια με το ύφασμα». 

Σ
ημαντική διεθνής διάκριση για το ελληνικό θέ-
ατρο! Η επετειακή παράσταση «Φιλική Εται-
ρεία. Η Αδελφότητα πίσω από την Επανάστα-
ση» θα παρουσιαστεί στο διάσημο θέατρο «The

Tank» χαρίζοντας στο αμερικανικό κοινό τρεις μοναδι-
κές βραδιές στις 21, 22 και 23 Απριλίου με αγγλικούς
υπέρτιτλους. 

Το αριστουργηματικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και
του δρα Άρη Ασπρούλη μετά τις διθυραμβικές κριτικές
που εισέπραξε εντός συνόρων ήταν αποκλειστική επι-
λογή της φημισμένης σκηνής του Broadway να το εντά-
ξει στο φετινό της ρεπερτόριο, χαρίζοντάς του μια ση-
μαντική αναγνώριση και καταξίωση. Η παράσταση θα
ταξιδέψει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με έναν εξαι-
ρετικό θίασο που απαρτίζουν οι ταλαντούχοι ηθοποιοί
Βασιλική Τρουφάκου, Μιλτιάδης Φιορέντζης, Δέσποινα
Σαραφείδου και Νικόλας Καραγκιαούρης. 

Η θεατρική «Φιλική Εταιρεία. Η Αδελφότητα πίσω
από την Επανάσταση» (σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρε-
άδη) δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των επετειακών
δράσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του

1821. Στο δωδέκατο έργο τους, οι δύο συγγραφείς,
συνδυάζοντας αληθινά γεγονότα με μυθοπλασία, ξε-
τυλίγουν επί σκηνής το μελαγχολικό νήμα από το
οποίο διέπονται οι ζωές των ιδρυτών της Φιλικής
Εταιρείας, από το τρελό και παθιασμένο όραμα της
εθνικής ανεξαρτησίας ως το σκληρό και μοναχικό
βίωμα της προσωπικής προδοσίας. 

Συνδυάζοντας ιστορικές μελέτες, αναλύσεις, άρθρα
και τεκμήρια με μυθοπλασία, προσθέτοντας θραύσμα-
τα του Ρήγα, του Βαλαωρίτη, του Μπάιρον, του Σεφέρη
και του Ιερολοχίτη Γεωργίου Λασσάνη και εμπνεόμενο
από μουσικές και οπτικές αναφορές της εποχής, το θε-
ατρικό έργο αναζητά κάτω από τα επίσημα ιστορικά
αφηγήματα και παράλληλα με το πλούσιο μυστικιστικό
πέπλο που καλύπτει τη δράση της ΦΕ το σιωπηλό ερώ-
τημα που στέκεται μετέωρο πίσω από τις ζωές των αν-
θρώπων που την εμπνεύστηκαν, την ανθρώπινη διά-
σταση των ιστορικών προσώπων, πίσω από τα άψυχα
κάδρα της συλλογικής μας μνήμης και των στερεοτυπι-
κών τους αναπαραστάσεων. Αναζητά το πώς γεννάται
μια ηρωική προσωπικότητα, πώς σμιλεύεται μέσα σε
έναν άνθρωπο η τεράστια δύναμη που χρειάζεται για να
εναντιωθεί στον δυνάστη του με κάθε κόστος.

Το πρότυπο κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί
από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και την
Κάπα Εκδοτική, με πρόλογο του αν. καθηγητή του τμή-
ματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Γρηγόρη Ιωαννίδη, ο οποίος αναφέρει στον πρόλο-
γό του: «Αποκλειστικά στους δύο συγγραφείς οφείλου-
με την ανάδυση της συγκλονιστικής αυτής ιδέας από τα
πνευματικά υπόγεια του έθνους μας στην επιφάνεια
της θεατρικής μας ζωής».

Το Broadway  υποδέχεται
τη «Φιλική Εταιρεία»!

Η «Αδελφότητα πίσω από 
την Επανάσταση» θα παρουσιαστεί 
στο θέατρο «The Tank», χαρίζοντας 
στο αμερικανικό κοινό τρεις μοναδικές 
βραδιές στις 21, 22 και 23 Απριλίου 



Πρώτη φορά μπαμπάς

Baby boom για τον Γιώργο Πυρπασόπουλο και
τη σύντροφό του! Το ζευγάρι από το μεσημέρι
της Τετάρτης είναι και επίσημα γονείς, αφού η
αγαπημένη τού ηθοποιού έφερε στον κόσμο ένα
υγιέστατο κοριτσάκι. «Μια καινούργια ψυχούλα
ήρθε στη ζωή για να μας γεμίσει χαμόγελα, χαρά
και αισιοδοξία για το μέλλον! Το σπουδαιότερο
δώρο της ζωής είναι η κορούλα μας!», ανακοί-
νωσε μέσω social media ο περήφανος μπαμπάς,
ευχαριστώντας τη μαιευτήρα αλλά και το νοση-
λευτικό προσωπικό της ιδιωτικής κλινικής.

Έρχεται η κόρη!

Στον έβδομο ουρανό πετάει ο Άκης Πετρετζί-
κης. Η οικογένεια του γνωστού σεφ θα μεγαλώ-
σει σύντομα κατά ένα μέλος, αφού η σύζυγός
του Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ είναι και πάλι έγ-
κυος. Το αγαπημένο ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο
μόλις 9 μηνών, ο οποίος θα αποκτήσει αδελφού-
λα. Το ευτυχές γεγονός αποκάλυψε ο τηλεμάγει-
ρας με post μέσω Instagram, γράφοντας: «Ο μι-
κρός Αχιλλέας σε λίγους μήνες θα έχει παρεού-
λα». Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φωτογρα-
φία ενός κοριτσιού, υποδηλώνοντας πως το ζευ-
γάρι θα αποκτήσει κόρη.

Με τρυφερά λόγια αγάπης, η
Όλγα Κιουρτσάκη ευχήθηκε
στον σύζυγό της Φώτη Λώση
για τα γενέθλιά του. Η μονα-
χοκόρη της Άντζελας Δημη-
τρίου με δημόσια ανάρτηση
εξέφρασε τα βαθιά αισθήμα-
τα για τον αγαπημένο της:
«Χρόνια πολλά, αγάπη της
ζωής μου. Ευχαριστώ τον
Θεό που σε έφερε στον δρό-
μο μου και που είμαστε μαζί
έναν ακόμα χρόνο να γιορτά-
σουμε τα γενέθλιά σου».

Ερωτική
εξομολόγηση

Τ
α δύο συν ένα κοινά στοιχεία με το ίνδαλμά της Βίκυ Μοσχολι-
ού αποκάλυψε η Καίτη Γαρμπή. Η δημοφιλής τραγουδίστρια,
με ένα κείμενο μνήμης και αγάπης προς τη σπουδαία κυρία

του πενταγράμμου, ανέφερε πως εκτός από το ίδιο ζώδιο και το Αι-
γάλεω όπου γεννήθηκαν, τις συνδέει πρόσωπο-κλειδί: «Τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια, κάνω μαθήματα φωνητικής στο Εθνικό Ωδείο με
τη σπουδαία Άννα Διαμαντοπούλου. Στον τοίχο υπάρχει η φωτογρα-
φία της Βίκυς Μοσχολιού με ιδιόχειρη αφιέρωση το 1997 στη δα-
σκάλα μου, που υπήρξε και δική της κάνοντας μαθήματα στην ίδια
αίθουσα! Κάτω από το όμορφο εκφραστικό βλέμμα της, θυμόμαστε
στο πιάνο δικά της λαϊκά τραγούδια και της τα αφιερώνουμε. Εκεί-
νες τις στιγμές, σαν ν’ ακούω τη φωνή της μέσα από τη φωνή της δα-
σκάλας που βρίσκει λίγο χρόνο ανάμεσα στο μάθημα και μου λέει
ωραίες ιστορίες για εκείνη».

Αναστέναξε το Instagram
Χάρμα οφθαλμών η Χριστίνα Κολέτσα. Η σέξι τραγουδίστρια πό-
ζαρε με κόκκινο ολόσωμο μαγιό στην πλαζ του Αστέρα Βουλιαγ-
μένης, χαρίζοντας «πόνο» στο διαδίκτυο με την ομορφιά της νιό-
της, τα κάλλη αλλά και το καλογυμνασμένο κορμί της. Τα κομπλι-
μέντα στον «τοίχο» της ήταν πολλά, μα το καλύτερο σχόλιο το
έγραψε φανατικός της θαυμαστής: «Χριστινάρα, για πάρτη σου
πηγαίναμε κουρασμένοι σχολείο»!

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί» είναι το νέο
μότο του Χρήστου Φερεντίνου. Ο οικοδε-
σπότης του Alpha έβαλε στην καθημερινό-
τητά του το περπάτημα για καλή υγεία και
άψογη φόρμα, επιλέγοντας μακρινές δια-
δρομές, δίπλα στη θάλασσα. «Νέα Μάκρη,
παρακαλώ, το σκηνικό. Ιδανική παραλία για
περπάτημα. Μικρή στάση για κλικ και συνε-
χίζω!», έγραψε στο Instagram ποζάροντας
με το ανάλογο αθλητικό look.
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Respect στη δασκάλα!

Αθλητικό deal



Α
λήθεια, πόσοι από εμάς γνωρίζουμε ότι
το κάπνισμα μπορεί να πλήξει και τα
μάτια μας; Μάλιστα, μπορεί να οδηγή-
σει μέχρι και στην τύφλωση. «Οι τοξίνες

που παράγονται κατά το κάπνισμα εισέρχονται
στην κυκλοφορία του αίματος και, μέσω αυτής,
φτάνουν σε όλα τα όργανα και τους ιστούς του
σώματος, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλ-
μών. Έτσι, το κάπνισμα πυροδοτεί ή επιδεινώνει
πολλές διαφορετικές οφθαλμοπάθειες και απο-
τελεί κύρια αιτία τύφλωσης στις ανεπτυγμένες
χώρες», εξηγεί ο χειρουργός-οφθαλμίατρος δρ
Αναστάσιος Κανελλόπουλος. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένα επιβλαβή μό-
ρια που περιέχει ο καπνός των τσιγάρων δρουν
ερεθιστικά στον επιπεφυκότα, τη διαφανή μεμ-
βράνη που καλύπτει εξωτερικά τον οφθαλμικό
βολβό και επιστρώνει εσωτερικά τα βλέφαρα.
Πολλά συστατικά του καπνού, εξάλλου, μπορεί να
οδηγήσουν σε οξεία συστολή των οφθαλμικών
αρτηριών, μειώνοντας τη ροή αίματος στο μάτι.
«Οι καπνιστές διατρέχουν 2 έως 3,5 φορές πε-
ρισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν εκφύλι-
ση ωχράς κηλίδας σε σύγκριση με τους μη καπνι-
στές. Ο κίνδυνος είναι δοσοεξαρτώμενος, δηλα-
δή όσο περισσότερα τσιγάρα καπνίζει κάποιος
και επί όσο περισσότερα χρόνια, τόσο περισσότε-
ρο κινδυνεύει.
Κατά την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
καταστρέφεται το κεντρικό σημείο του αμφιβλη-
στροειδούς χιτώνα, που είναι υπεύθυνο για την
κεντρική και τη λεπτομερή όραση. Η συνέπεια εί-
ναι θόλωμα της όρασης και δημιουργία μαύρης

σκιάς στο κέντρο του οπτικού πεδίου. Ο καταρρά-
κτης είναι η πάχυνση και το θόλωμα του φυσικού,
διαυγούς φακού του ματιού. Αναπτύσσεται στα-
διακά με το πέρασμα του χρόνου. 
Οι πιθανότητες να εκδηλωθεί είναι διπλάσιες σε
όσους καπνίζουν περισσότερα από είκοσι τσιγά-
ρα ημερησίως, από όσες στους μη καπνιστές.

Από το κάπνισμα μπορεί να προκληθεί διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια. 
Η πάθηση αυτή είναι επιπλοκή του σακχαρώδους
διαβήτη. Η βλάβη έχει ως συνέπεια τη διαφυγή
υγρού ή αίματος και τη δημιουργία ουλώδους
ιστού, ο οποίος διαταράσσει τις εικόνες που στέλ-
νει ο αμφιβληστροειδής στον εγκέφαλο. Αν η κα-
τάσταση δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να
οδηγήσει στην τύφλωση. 
Οι καπνιστές έχουν 16 φορές περισσότερες πιθα-
νότητες να εκδηλώσουν προβλήματα στο οπτικό
νεύρο, σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Μάλι-
στα συχνά τα εκδηλώνουν σε νεότερη ηλικία, έως
και 12 χρόνια νωρίτερα από ό,τι οι μη καπνιστές.
Το οπτικό νεύρο συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο
και οι βλάβες σε αυτό οδηγούν σε μη αναστρέψι-
μη απώλεια της όρασης. Η οπτική νευρίτιδα εκ-
δηλώνεται όταν αναπτύσσεται φλεγμονή στις
νευρικές ίνες του οπτικού νεύρου. 
Η φλεγμονή βλάπτει την όραση. Το κάπνισμα επι-
δεινώνει την κατάσταση, λόγω της έλλειψης οξυ-
γόνου που προκαλεί το μονοξείδιο του άνθρακα
που εισπνέουν οι καπνιστές από τον καπνό», εξη-
γεί ο δρ Κανελλόπουλος.
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Πυροδοτεί ή επιδεινώνει πολλές
διαφορετικές οφθαλμοπάθειες 
και αποτελεί κύρια αιτία τύφλωσης
στις ανεπτυγμένες χώρες

Οι βλαβερές επιπτώσεις
Από το κάπνισμα μπορεί να προκλη-
θεί επίσης θυρεοειδική οφθαλμοπά-
θεια. «Στη συντριπτική πλειονότητα
των περιπτώσεων (στο 85%) οφείλεται
στον υπερθυρεοειδισμό, συνήθως
στη νόσο του Graves, ένα φλεγμονώ-
δες αυτοάνοσο νόσημα που προκαλεί
διόγκωση των μυών, του λίπους και
του συνδετικού ιστού των ματιών. Το
κάπνισμα μπορεί να επιδεινώσει την
κατάσταση και να εντείνει την απώ-
λεια της όρασης. 
Η ραγοειδίτιδα είναι φλεγμονή στον
ραγοειδή χιτώνα, δηλαδή στο μεσαίο
από τα τρία στρώματα από τα οποία
αποτελείται το μάτι. Το κάπνισμα έχει
αιτιολογική συσχέτιση με τη ραγοει-
δίτιδα και αυξάνει κατά τουλάχιστον
2,2 φορές τον κίνδυνο ανάπτυξής
της», τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος.

Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός-οφθαλμίατρος 

Το κάπνισμα
απειλεί 
και την… 
όραση!



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς του τρίτου δεκαημέρου,
θα υπάρξουν πολλά θέματα που θα σας απα-
σχολήσουν, κυρίως αν πρέπει να κάνετε κά-
ποιες συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές. Εί-
στε σε μια καλή μέρα όσον αφορά τις επιλογές
σας και τις συζητήσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για όσους ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, θα
υπάρξει μια παρασκηνιακή συζήτηση, που κατ’
ουσίαν θα σας βοηθήσει στη λήψη σωστών
αποφάσεων. Θα έχετε επίσης μια συνεχή ανη-
συχία, που αφορά επαγγελματικά θέματα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θα έχετε αρκετά καλές ειδήσεις σήμερα, κυρίως
όσοι ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, όπου με ευ-
κολία θα διεκδικήσετε, θα δικαιωθείτε ή θα τα-
κτοποιήσετε υποθέσεις που σας είχαν απασχο-
λήσει. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, οι μέρες αυτές αφή-
νουν πολλά κενά, που αφορούν τις σχέσεις
σας με τους άλλους, τις οικονομικές σας δυνα-
τότητες, αλλά και ένα μεγάλο παράπονο για
κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, που δυστυ-
χώς δεν είναι η συμπεριφορά του σωστή απέ-
ναντί σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο,
θα υπάρξουν σήμερα κάποιες εντάσεις που θα
έχουν σαν αποτέλεσμα ένα ξεκαθάρισμα σε
κάποιες σχέσεις σας. Είναι η περίοδος που θα
έχετε πολλές σκέψεις και αμφιβολίες για
τους άλλους, αλλά και για τον τρόπο που
εσείς χειριστήκατε κάποιες πολύ σοβαρές
καταστάσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι Παρθένοι θα έχετε άλλη μία μέρα που η εργα-
σία σας θα σας απορροφήσει και θα νιώσετε ότι
πολλά πράγματα δεν μπορείτε να τα προλάβετε
μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Μια οικονομική
βοήθεια δεν θα σας χαριστεί, αλλά θα έρθει
ύστερα από μια καθαρά δική σας προσπάθεια.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Συζητήσεις και έντονες αντιπαραθέσεις, που
άλλες φορές θα βρίσκονται λύσεις, αλλά τις
περισσότερες φορές θα υπάρχουν πολλές
και διαφορετικές απόψεις που θα σας κου-
ράζουν. Σημασία έχει ότι δεν θα αφήσετε τα
παράπονά σας να θεριέψουν, αλλά θα ανοί-
ξετε τα χαρτιά σας και θα μιλήσετε έξω από
τα δόντια. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα θα έχετε έντονη διάθεση να συζητήσετε
κάποια θέματα που σας αφορούν, όταν μάλιστα
έχουν να κάνουν με τον εργασιακό σας χώρο ή
την υγεία σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Πολλή ένταση σας χαρακτηρίζει σήμερα,
κάτι που μάλλον δεν θα είναι και ο καλύτε-
ρος σύμβουλός σας. Φροντίστε να μη βγά-
ζετε εύκολα συμπεράσματα, όταν μάλιστα
λείπουν από τις πληροφορίες σας πάρα
πολλά κομμάτια, που είναι βασικά για να
έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Εσάς τους Αιγόκερους, κυρίως του τρίτου δε-
καημέρου, οικονομικά θέματα θα σας απασχο-
λήσουν και μάλιστα ένα οικογενειακό ζήτημα
θα απορροφήσει πολλή από την ενέργειά σας,
αλλά και από τα εισοδήματά σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Άρης σήμερα που βρίσκεται στο δικό
σας ζώδιο, σχηματίζει μια πολύ βοηθητική
όψη με τον Ερμή, όπου και ενεργοποιεί
την επικοινωνία σας, τον τρόπο που θα
σκεφτείτε για ένα θέμα που σας απασχο-
λεί, όπως επίσης και την ανάγκη σας να
μοιραστείτε κάποιες ειδήσεις με δικά σας
πρόσωπα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Έρχονται πολύ ιδιαίτερες μέρες για εσάς, αλ-
λά και σήμερα επωφεληθείτε από μια οικο-
νομική σας υπόθεση, ώστε να κερδίσετε το
καλύτερο που γίνεται. Ίσως, μάλιστα, κάνετε
μια πολύ καλή συμφωνία, που θα σας φέρει
αρκετά κέρδη.
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Άλλη μία έντονα δραστήρια μέρα, όπου η
επικοινωνία γίνεται για να υπάρξει μια
απάντηση, ένα ξεκάθαρο μήνυμα και εντέλει να

μπορέσουμε να έχουμε την πιο σωστή προσέγγιση σε ένα
θέμα. Ο Ερμής με τον Άρη σε εξάγωνο φροντίζουν να
έχουμε ευστροφία και εντιμότητα, κυρίως όταν ο Ερμής
βρίσκεται στο ζώδιο όπου ο Άρης είναι κυρίαρχος και
χρωματίζεται από την πύρινη δύναμή του.  
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Ο
Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι καθ’
όλη τη διάρκεια του πολέμου στην
Ουκρανία έχει απευθυνθεί σε 25 κοι-
νοβούλια σε ολόκληρο τον κόσμο,

στον ΟΗΕ, στο Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου να
ενημερώσει την υφήλιο για τη γενναιότητα που
επιδεικνύει ένας ολόκληρος λαός 40 και πλέον
εκατομμυρίων πολιτών έναντι του εισβολέα και
των φρικαλεοτήτων που προκαλεί στο πέρασμά
του και να ζητήσει τη στήριξη κρατών και κοινω-
νιών. Σε όλα έχει εμφανιστεί μόνος, χωρίς συνο-
δευτικά βίντεο ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό.

Χθες απευθύνθηκε στο ελληνικό Κοινοβού-
λιο. Και από του βήματος που του παρείχε η ελ-
ληνική Βουλή μετέδωσε σε ολόκληρο τον πολι-
τισμένο κόσμο το συνδεδεμένο με την ύπαρξη
και την ιστορία μας «Ελευθερία ή Θάνατος».
Ταυτοχρόνως όμως ο Ουκρανός ηγέτης συμπε-
ριέλαβε στην ομιλία του -χωρίς να ενημερώσει
έγκαιρα τον πρόεδρο της Βουλής, ως όφειλε,
για το ακριβές περιεχόμενο- δύο βίντεο με μα-
γνητοσκοπημένα μηνύματα ελληνοουκρανικής
καταγωγής στρατιωτών, στο ένα εκ των οποίων ο
στρατιώτης επαίρεται ότι ανήκει στο νεοναζιστι-
κό Τάγμα του Αζόφ.

Η αποστροφή του Ουκρανού στρατιώτη προκά-
λεσε αμηχανία και οργή στους παριστάμενους
βουλευτές αλλά και στην πλειονότητα της ελληνι-
κής κοινής γνώμης, που από την πρώτη μέρα έχει
ανοίξει την αγκαλιά της στον ουκρανικό λαό δί-
νοντας από το υστέρημα (που δεν έχει) ό,τι μπορεί
για να στηρίξει τους δοκιμαζόμενους συνανθρώ-

πους της και υφιστάμενη τις συνέπειες της μετω-
πικής σύγκρουσης Δύσης - Ρωσίας. Συνέπειες
που για μία χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία βγαίνει
από την επώδυνη περιπέτεια των μνημονίων της
πανδημίας, είναι πολύ βαρύτερες απ’ ό,τι για άλ-
λους ευρωπαϊκούς λαούς.

Το λιγότερο λοιπόν που περίμενε από τον Ου-
κρανό πρόεδρο ήταν μια καθαρή αναφορά στον
κυπριακό λαό, ο οποίος έχει ζήσει στο πετσί του
τη βαρβαρότητα του εισβολέα, όπως ακριβώς σή-
μερα και ο ουκρανικός λαός. Προφανώς όμως ο
κ. Ζελένσκι βάζει νερό στο κρασί της έννοιας
«ελευθερία», όταν θεωρεί ότι ο εισβολέας σε άλ-
λη χώρα μπορεί να υπηρετήσει στη συγκυρία τα
συμφέροντά του. Αντί λοιπόν μιας στοιχειώδους
έστω αναφοράς στον δοκιμαζόμενο από την
Τουρκία κυπριακό λαό, ο κ. Ζελένσκι επέλεξε να
ερεθίσει με τον πλέον προκλητικό τρόπο τα αντα-
νακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας, ταυτίζοντας
όχι μόνο τον ίδιον αλλά και τον λαό του ολόκληρο
με το νεοναζιστικό Τάγμα του Αζόφ και τις φασί-
ζουσες αντιλήψεις του.

Εκτός από μέγιστη απρέπεια προς τους οικοδε-
σπότες, την κυβέρνηση και τους 300 της Βουλής,
που ορθώς του πρόσφεραν βήμα στο λίκνο της
δημοκρατίας, η χθεσινή εμφάνιση του κ. Ζελένσκι
έστειλε το λάθος μήνυμα τη λάθος στιγμή σε ολό-
κληρο τον πλανήτη.

Και το έπραξε σε βάρος της μοίρας του ουκρα-
νικού λαού, ο οποίος στην τελική υφίσταται τις
θηριωδίες της Ρωσίας. Θόλωσε το κρυστάλλινο
μήνυμα της ανάγκης στήριξης ενός λαού που δέ-

χεται απρόκλητη επίθεση από εισβολέα κατά
παράβαση του διεθνούς δικαίου και της διε-
θνούς νομιμότητας, βάζοντάς τον στο ίδιο κάδρο
με τους νεοναζιστές του Αζόφ. Ένα «τάγμα»,
όπως αυτοαποκαλούνται, από το οποίο, σημει-
ωτέον, έχουν υποφέρει τα μύρια όσα οι ομογε-
νείς μας στην Ουκρανία, ενώ, σύμφωνα με Εκθέ-
σεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα, έχει συνδεθεί με εγκλή-
ματα πολέμου, μαζικές λεηλασίες, παράνομες
κρατήσεις και βασανιστήρια.

Προφανώς οι συνεργάτες του κ. Ζελένσκι δεν
ενημέρωσαν τον Ουκρανό πρόεδρο ότι οι Έλλη-
νες, στους οποίους επρόκειτο να απευθυνθεί, εί-
ναι λαός που τιμάει τα ιδανικά του και ορθώνει το
ανάστημά του σε κάθε επίδοξο κατακτητή. Έχει
όμως και ισχυρή μνήμη και στη συντριπτική του
πλειονότητα απεχθάνεται τον ναζισμό και ό,τι αυ-
τός εκπροσωπεί. Και όπως στέκεται με ανθρωπιά
δίπλα στον ουκρανικό λαό, έτσι φεύγει μακριά απ’
οτιδήποτε και οποιονδήποτε ταυτίζεται με αυτόν. 

Οι στιγμές που ζούμε είναι από τις κρισιμότε-
ρες στην ιστορία του κόσμου. Ενός κόσμου που ο
πρόεδρος Πούτιν οραματίζεται να κατακρημνίσει
για να φτιάξει τον δικό του. Η Δύση και οι ηγέτες
της υπερασπίζονται όλα αυτά για τα οποία μάτω-
σαν στους αιώνες οι λαοί.

Δυστυχώς ο κ. Ζελένσκι αποδεικνύεται κα-
τώτερος των περιστάσεων. Ο ίδιος. Όχι ο ηρωι-
κός λαός του που με τη μαχητικότητα και τη
γενναιότητά του έχει κερδίσει τον σεβασμό
όλου του κόσμου.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Κατώτερος των
περιστάσεων ο κ. Ζελένσκι 

Εκτός από μέγιστη
απρέπεια 

προς τους
οικοδεσπότες, την

κυβέρνηση και
τους 300 της

Βουλής, η
χθεσινή εμφάνιση

του Ουκρανού
προέδρου έστειλε

το λάθος μήνυμα
τη λάθος στιγμή

σε ολόκληρο τον
πλανήτη
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