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Μ
ετά τις μαζεμένες στρατιωτικές αποτυ-
χίες, τις δυσκολίες των ρωσικών στρα-
τευμάτων στη Δυτική Ουκρανία και κυ-
ρίως το εντυπωσιακό πλήγμα με τη βύ-

θιση της ναυαρχίδας «Moskva», μετά τη διεθνή απο-
μόνωση εν μέσω γενικευμένης κατακραυγής αλλά
και των σημαντικών οικονομικών κυρώσεων σε βά-
ρος της χώρας του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος
να παίξει τα ρέστα του στην υπόθεση «Ουκρανία».

Την ώρα που οι Μπάιντεν, Τζόνσον, Μακρόν και
άλλοι ηγέτες των μεγάλων κρατών τον χαρακτηρί-
ζουν «εγκληματία πολέμου», «δολοφονικό δικτά-
τορα» και «ξεκάθαρα κακοποιό», ο Ρώσος πρό-
εδρος επιχειρεί ρελάνς αναμένοντας θετικά αποτε-
λέσματα τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Σε αυ-
τό το πλαίσιο κινείται και η στρατιωτική αναδίπλω-

ση, με τις ρωσικές δυνάμεις να εστιάζουν πλέον
στην Ανατολική Ουκρανία, όπως και η επικοινωνια-
κή διαχείριση της κατάστασης, ρίχνοντας στο παι-
χνίδι κάθε διαθέσιμο μέσο, από την «ευλογία» των
ρωσικών όπλων από τον Πατριάρχη Μόσχας και
πασών των Ρωσιών Κύριλλο μέχρι τα βιντεοσκοπη-
μένα μηνύματα Δυτικών αιχμαλώτων για τους «αι-
μοσταγείς Ουκρανούς».

Ο «τσάρος» προσδοκά να «καθαρίσει» στο ανατο-
λικό μέτωπο και να επιτύχει την πλήρη κατάληψη
της Μαριούπολης. Με «όπλα» την προπαγάνδα και
τον ψυχολογικό πόλεμο προτρέπει τους Ουκρανούς
να παραδοθούν και να σταματήσουν κάθε στρατιωτι-
κή επιχείρηση εναντίον των Ρώσων. Παρόλο που το
τελεσίγραφο της Ρωσίας για την παράδοση της Μα-
ριούπολης εξέπνευσε, η μάχη στο Ντονμπάς ξεκίνη-

σε και η Ουκρανία βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκ-
μονος, πιεζόμενη όσο ποτέ άλλοτε. Ακόμη και όταν
έρχεται η πολυπόθητη βοήθεια από τους Δυτικούς -
αντιαρματικές ρουκέτες, αντιαεροπορικά συστήμα-
τα, όπλα, πολεμοφόδια από το ΝΑΤΟ- πλέον πρέπει
να περάσει από την τρύπα της ρωσικής βελόνας, κα-
θώς πλέον στοχεύει δρόμους ανεφοδιασμού και αυ-
τοκινητοπομπές.

Τα σημάδια δείχνουν πως θα υπάρξουν εξελίξεις
σε επίπεδο πολεμικών επιχειρήσεων, με τον Πούτιν
από τη μια να ρίχνει την τελευταία του ζαριά προ-
κειμένου να κερδίσει κάτι από τον Αρμαγεδδώνα
που έστησε στην Ουκρανία. Και από την άλλη οι Ου-
κρανοί συνειδητοποιούν πως πλησιάζει η ώρα για
τον νυν υπέρ πάντων αγώνα που θα κληθούν να δώ-
σουν μόνοι τους. 
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Κ
ρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα
24ωρα στο μέτωπο της καταπολέ-
μησης των άνευ προηγουμένου
ανατιμήσεων σε ενέργεια και είδη

πρώτης ανάγκης, καθώς συγκλίνουσες πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως τα υπουργεία
Ενέργειας και Οικονομικών βρίσκονται στο
τελικό στάδιο της επεξεργασίας του εθνικού
σχεδίου απορρόφησης μέρους του υπέρογ-
κου κόστους στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Όπως πληροφορείται η «Political», η
καθοριστική σύσκεψη, όπου πρόκειται να
παρουσιαστούν στον Κυριάκο Μητσοτάκη οι
βασικές παράμετροι αυτού του εθνικού σχε-
δίου, δεν αποκλείεται να γίνει ακόμη και αύ-
ριο, Μεγάλη Πέμπτη. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τελικές απο-
φάσεις ως προς το εύρος αλλά και τη φόρ-
μουλα της παρέμβασης θα ληφθούν μέσα
στον Μάιο, όταν και θα υπάρξει καθαρότερη
εικόνα για τις δρομολογούμενες πρωτοβου-
λίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Γενναία παρέμβαση
Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη Σύνοδος Κο-

ρυφής της ΕΕ έχει προγραμματιστεί για το
διήμερο 30-31 Μαΐου, ωστόσο, τυχόν επανε-
κλογή Μακρόν στη γαλλική προεδρία, που
φαντάζει για την ώρα και το επικρατέστερο
σενάριο, εκτιμάται πως θα επισπεύσει τις
εξελίξεις, ως εκ τούτου μια έκτακτη συνάν-
τηση των Ευρωπαίων ηγετών πριν από τα τέ-
λη του επόμενου μήνα, όπου θα τεθεί επί τά-
πητος το Ουκρανικό και μοιραία και οι ενερ-
γειακές εξελίξεις, δεν μπορεί να αποκλει-
στεί. Ούτως ή άλλως, σημαντική επίδραση
στον σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο θα έχει
και η διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία, η οποία προς το παρόν παραμένει
άγνωστη. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν
πως σε καθημερινή βάση μια κλειστή ομάδα

υπουργών και κυβερνητικών αξιωματούχων,
αποτελούμενη από τους υπουργό Επικρατεί-
ας Άκη Σκέρτσο, υπουργό Οικονομικών Χρή-
στο Σταϊκούρα, αναπληρωτή υπουργό Οικο-
νομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, υπουργό
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και τον γγ Δημο-
σιονομικής Πολιτικής Θάνο Πετραλιά βά-
ζουν κάτω τα excel, μετρούν και υπολογί-
ζουν, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το
σχέδιο της εθνικής αντίδρασης σε μια κατά
βάση εισαγόμενη κρίση. 

Στέλεχος που συμμετέχει στις συσκέψεις
επισημαίνει πως «παρά το δυσβάσταχτο δη-
μοσιονομικό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης είναι αποφασισμένος να επιστρατεύσει

ένα σημαντικό ποσό, χάριν της ανακούφισης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με
το επικρατέστερο σενάριο, εξετάζεται η επι-
βολή ανώτατων ορίων στην αποζημίωση
όλων των τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, με το κράτος να επιδοτεί τη
διαφορά που θα προκύπτει, καταφέρνοντας
έτσι σημαντικό… πλήγμα στις άνευ προ-
ηγουμένου ανατιμήσεις. Επ’ αυτού ο πρωθυ-
πουργός επανέλαβε χθες από τη Ρεβυθούσα
ότι «σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια
ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα,
θέλω όλοι οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι η ελ-
ληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει ση-
μαντικά πρόσθετα μέτρα έτσι ώστε να απορ-
ροφήσει όσο μεγαλύτερο ποσοστό της αύξη-
σης των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας είναι δυνατό και επιτρεπτό από τα δη-
μοσιονομικά περιθώρια».

Στην ίδια παρέμβαση, ο κ. Μητσοτάκης
επιβεβαίωσε κατ’ ουσίαν πως το πλέγμα

επιδοτήσεων, που μέχρι τη σήμερον στηρί-
ζει καταναλωτές και επιχειρήσεις, θα επε-
κταθεί και τον μήνα Μάιο. Αυτές τις ημέρες,
εξάλλου, το υπουργείο Ενέργειας υπολογί-
ζει το ύψος της νέας επιδότησης που, όπως
αναφέρουν αρμόδια στελέχη, δεν θα είναι
μεγαλύτερη της αντίστοιχης που ισχύει αυ-
τόν τον μήνα. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
είναι αποφασισμένος να
επιστρατεύσει ένα σημαντικό
ποσό χάριν της ανακούφισης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων
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Κρίσιμη εβδομάδα 
για το εθνικό σχέδιο 
κατά της ακρίβειας

Κρίσιμη εβδομάδα 
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mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Επίσκεψη στη Σαλαμίνα 
Μετά την επίσκεψή του στη Ρεβυθούσα, ο πρωθυπουργός
μετέβη στη Σαλαμίνα. Τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Γιώρ-
γος Παναγόπουλος και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο
δημαρχείο με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού
Εσωτερικών Στ. Πέτσα, των βουλευτών Β’ Πειραιά Δ. Μαρ-
κόπουλου και Γ. Τραγάκη και του γραμματέα της ΝΔ Π. Μα-
ρινάκη. «H Σαλαμίνα είναι ένα νησί πολύ μεγαλύτερο από
ό,τι αντιλαμβάνονται πολλοί συμπολίτες μας, δίπλα στην
Αττική, με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες», ση-
μείωσε ο πρωθυπουργός, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε
το μοναστήρι της Φανερωμένης, όπου τον υποδέχθηκαν οι
μοναχές στην είσοδο του μοναστηριού και η ηγουμένη τον
ξενάγησε στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος με
ανεκτίμητης αξίας αγιογραφίες του Γεωργίου Μάρκου.
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Η
Νίκαια, η Σαλαμίνα και η συνάντη-
ση με δημάρχους της Δυτικής Ατ-
τικής ήταν μερικές μόνο από τις κι-
νήσεις του πρωθυπουργού το τε-

λευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας το ενδια-
φέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις λεγό-
μενες «λαϊκές» περιοχές, εκεί όπου οι πολί-
τες πλήττονται περισσότερο από την ακρί-
βεια. Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι
η ΝΔ πραγματοποίησε τις δύο από τις τρεις
προσυνεδριακές συζητήσεις σε δήμους της
Δυτικής Αθήνας.

Πρόκειται για τον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθή-
νας και τη Β’ Πειραιά, όπου παραδοσιακά η
κεντροδεξιά παράταξη σημειώνει σχετικά
χαμηλά ποσοστά σε σχέση με άλλες εκλογι-
κές περιφέρειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
γνωρίζει πολύ καλά πώς να επικοινωνήσει
και να προσεγγίσει τα «λαϊκά» στρώματα. Το
έκανε επί χρόνια ως βουλευτής της ΝΔ της Β’
Αθήνας, όπου ήταν πάντα μέσα στις πρώτες
θέσεις, το πράττει και τώρα ως πρόεδρος του
κόμματος και πρωθυπουργός. «Συναντήσεις
όπως αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να ει-
σπράττουμε τον παλμό της κοινωνίας, να
διορθώνουμε τα λάθη μας και να γινόμαστε
καλύτεροι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στην προσυνεδριακή συζήτηση στη Νίκαια.

Παράλληλα, στόχος του Μαξίμου είναι να
αναδείξει στις συγκεκριμένες περιοχές όσα
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, κυρίως στον
τομέα της ανεργίας, που μετά την ακρίβεια εί-
ναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις δυτικές συ-
νοικίες. Για αυτό τον λόγο στις ομιλίες του ο
πρωθυπουργός δίνει έμφαση στις νέες θέ-
σεις εργασίας που συνεχώς δημιουργούνται,
καθώς και στη σημαντική αύξηση του κατώ-
τατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Μαΐ-
ου, δίνοντας «ανάσα» στους χαμηλόμισθους
που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις
συνεχείς ανατιμήσεις.

Επίσης, με τις στοχευμένες επισκέψεις και
τις συζητήσεις με τους εργαζομένους το Μα-
ξίμου επιχειρεί να αποδομήσει τα επιχειρή-
ματα της αντιπολίτευσης -κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΚΚΕ που έχουν ισχυρά ερείσματα στις
δυτικές συνοικίες της Αθήνας και του Πει-
ραιά- αλλά και να συσπειρώσει τους «γαλάζι-
ους» ψηφοφόρους στα δεξιά της ΝΔ. Κατά
την περιοδεία του στη Σαλαμίνα ο πρωθυ-
πουργός σε συνομιλία που είχε με τους κα-
τοίκους δεσμεύτηκε πως η κυβέρνηση θα
εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την ενίσχυση
των ευάλωτων νοικοκυριών. «Τώρα διαχειρι-
ζόμαστε διεθνείς κρίσεις και πρέπει πάλι να

σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να
προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους», ση-
μείωσε χαρακτηριστικά. 

Δεξιά και Αριστερά
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αρχίζει να θέτει

σταδιακά και τα πρώτα εκλογικά διλήμματα,
αν και, όπως τονίζει, οι κάλπες θα στηθούν
στο τέλος της τετραετίας. Απέναντι στο διχα-
στικό δίλημμα «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα»
που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάν-
τησε από τη Σαλαμίνα ότι δεν υπάρχουν πλέον
«Δεξιά και Αριστερά».

Με αυτή την κίνηση ο πρωθυπουργός έδει-
ξε πως δεν πρόκειται να ακολουθήσει την πό-
λωση του πολιτικού κλίματος που επιχειρεί ο

ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν είναι πια τα παραδοσιακά δι-
λήμματα Αριστεράς - Δεξιάς με τα οποία γα-
λουχήθηκαν ίσως και η δική μας γενιά ή η γε-
νιά των πατεράδων μας και των γονιών μας.
Τώρα το βασικό ζήτημα είναι αν θα πάμε
μπροστά, αν θα κεφαλαιοποιήσουμε τη στα-
θερότητα που έχουμε πια ως χώρα ή αν θα
ξανακυλήσουμε πίσω σε ένα παρελθόν που
πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να ξεχάσου-
με», είπε ο πρωθυπουργός.

Ενόψει των διακοπών του Πάσχα ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές και
τα στελέχη του κόμματος που θα επισκε-
φτούν τις ιδιαίτερές τους πατρίδες και τις
εκλογικές τους περιφέρειες να αναφερθούν
στα όσα έχει κάνει πράξη η κυβέρνηση παρά
τις πρωτοφανείς κρίσεις που αντιμετωπίζει,

αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλλονται
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρί-
σης. «Έχουμε ένα χρέος, έχετε ένα χρέος ως
κομματικά μας στελέχη: να μιλήσετε στην
κοινωνία, να ενημερώσετε τους πολίτες, γιατί
είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά για τα
οποία μιλήσαμε σήμερα μπορεί ούτε εσείς οι
ίδιοι να μην τα γνωρίζετε. Και αν δεν τα γνω-
ρίζετε εσείς, σκεφτείτε πόσα λιγότερα γνωρί-
ζουν οι πολίτες». 

Την πρωτοφανή δήλωση του Νίκου Μανιού εναντίον του
πρωθυπουργού, τον οποίο αποκάλεσε «Ιμπραήμ» από το
βήμα του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, επικρότησε και η Όλγα
Γεροβασίλη, η οποία μιλώντας στον ΣΚΑΪ υποστήριξε πως
«ήταν εξαιρετική και χρήσιμη για όλους να την παρακο-
λουθήσουν». Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη αντί-
δραση της ΝΔ, που σε ανακοίνωσή της έκανε λόγο για
«γραφική πινελιά σε ένα Συνέδριο που προσέφερε άφθονο
υλικό στους συγγραφείς θεατρικών επιθεωρήσεων». Πα-

ράλληλα όμως η Πειραιώς στρέφει τα βέλη της και εναν-
τίον της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία στήριξε τον Νίκο Μα-
νιό. «Προφανώς επικροτεί και αυτά που είπε περί Ιμπραήμ
αλλά και την προτροπή του να ενωθούν στρατιωτικοί και
πολιτικοί για να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι
το ύφος και η λογική του κ. Πολάκη κυριαρχούν πλέον στον
ΣΥΡΙΖΑ. Αποδείχθηκε άλλωστε και από το γεγονός ότι απέ-
σπασε το μεγαλύτερο χειροκρότημα στο Συνέδριο», κατα-
λήγει η ΝΔ.

Με ενότητα απαντάει 
ο Μητσοτάκης στα διχαστικά
διλήμματα του Τσίπρα 

Μπαράζ περιοδειών 
σε «λαϊκές» περιοχές

ΝΔ: Η λογική Πολάκη κυριαρχεί στον ΣΥΡΙΖΑ

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Η μήνυση Σκουρλέτη σε
Λακόπουλο και το «ξήλωμα»
Ξυδάκη την ώρα που στον
ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζουν
για τις δημοσκοπήσεις 

Τ
α απόνερα του συνεδρίου συνε-
χίζουν να κλυδωνίζουν τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Την ώρα που στην Κουμουν-
δούρου επισήμως εκφράζεται

ικανοποίηση για τη «συνεχή φθορά της κυ-
βέρνησης όπως αντικατοπτρίζεται στις δη-
μοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών»,
στο περιθώριο σοβεί η εσωκομματική δια-
μάχη που εκδηλώθηκε και στις ημέρες του
συνεδρίου, με… παράπλευρες απώλειες
δημοσιογράφους.

Από τη μια ο αρθρογράφος Γιώρ-
γος Λακόπουλος, σε βάρος του
οποίου προσφεύγει στη Δι-
καιοσύνη ο Πάνος Σκουρλέ-
της εξαιτίας άρθρου του στο
οποίο επιτίθεται ονομαστικά
στον πρώην υπουργό. Με
αφορμή τις εσωκομματικές έρι-
δες στη διάρκεια του Συνεδρίου, ο
δημοσιογράφος έγραψε σε άρθρο του για
το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ: «Την εκπροσώ-
πησή τους σ’ αυτή τη χονδροειδή προβο-
κάτσια ανέλαβε ο μοιραίος άνθρωπος του
ΣΥΡΙΖΑ: ο Πάνος Σκουρλέτης. Ευεργετη-
θείς από τον Τσίπρα -που τον διόρισε
πορτ παρόλ, γραμματέα, τέσσερις φορές
υπουργό, με ισάριθμές αποτυχίες, δυο
φορές βουλευτή και κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο, όπου εξίσου απέτυχε- δεν
κρύβει τα αισθήματα μίσους απέναντί
του. Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός», ενώ
ανάμεσα σε άλλα του χρεώνει ευθύνες
για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερει-
ακές/δημοτικές εκλογές του 2019 αλλά

και για τη διαχείριση της τραγωδίας στο
Μάτι. 

«Επί τέσσερα, και πλέον, χρόνια ο κ. Λα-
κόπουλος έχει αναλάβει το έργο της προ-
σωπικής στοχοποίησής μου. Μέχρι τώρα
τον είχα αγνοήσει, διότι δεν μου αρέσει να
κάνω συνομιλητές ανθρώπους των δικών
του χαρακτηριστικών. Έχει, άλλωστε, τη
δική του διαδρομή στον χώρο της δημο-
σιογραφίας και είναι γνωστό τι και ποιους
υπηρέτησε», ήρθε η τοποθέτηση του

πρώην υπουργού, για να του απαντή-
σει στη συνέχεια επιμέρους

για τα θέματα που θίγει
και να κλείσει: «Όσον
αφορά τους προσωπι-
κούς χαρακτηρισμούς

του κ. Λακόπουλου, ήδη
έχω ενημερώσει τη δικηγόρο

μου για να πράξει τα δέοντα. Ευτυχώς,
δεν είμαστε όλοι ίδιοι σε αυτό τον κόσμο».

Από την άλλη, η αποχώρηση του πρώην
υπουργού και διευθυντή μέχρι χθες του
«Στο Κόκκινο» Νίκου Ξυδάκη. Αν και ο
ίδιος είχε αποσυνδέσει την αποχώρησή
του από τα του συνεδρίου, ήρθε μια ανάρ-
τηση του Νίκου Φίλη για να περιπλέξει τα
πράγματα. «Με έκπληξη πληροφορηθή-
καμε την απομάκρυνση του Νίκου Ξυδάκη
από το “Κόκκινο”. Ο Νίκος έδωσε άλλον
αέρα και κύρος “Στο Κόκκινο 105,5” και
ανέβασε την ακροαματικότητα και την
αξιοπιστία του. Ποια σκοπιμότητα επέβαλε
να υπάρξει αυτή η λυπηρή εξέλιξη την
επομένη του Συνεδρίου και πριν εκλεγούν

τα νέα όργανα του κόμματος; Αισθάνεται
κανείς την ανάγκη να απαντήσει;», έγραψε
ο κ. Φίλης. 

Κλείνει η διαφορά
Σε μια ακόμα δημοσκόπηση, αυτή της

Data Consultants για το Dnews και την
εφημερίδα «Πελοπόννησος», προκύπτει
κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία.  Ειδικότερα, η
ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 26,9% και ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
21,6%. Τρίτο κόμμα είναι το ΚΙ-

ΝΑΛ με 11,2% και τέταρτο το
ΚΚΕ με 4,5%. Η Ελληνική
Λύση βρίσκεται στο 3,4%
και κάτω από το όριο του 3%

το ΜέΡΑ25. Στην εκτίμηση
ψήφου, η ΝΔ φτάνει το 36% με

τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμα-
χία να ακολουθεί στο 28,9%. Το ποσοστό
του ΚΙΝΑΛ είναι 15%, το ΚΚΕ βρίσκεται στο
6%, η Ελληνική Λύση φτάνει το 4,5%, ενώ το
ΜέΡΑ25 εμφανίζεται και στην εκτίμηση
ψήφου κάτω από το όριο του 3%, στο 2%.

Μετά τα μαχαίρια 
βγήκαν… ψαλίδια

Τα «καυτά 
ραβασάκια» 
από τη ΔΕΗ

Η αξιωματική αντιπολίτευση συ-
νεχίζει να «σηκώνει» την ακρίβεια
στην ενέργεια, μιας και εδώ και
τέσσερις ημέρες είδαμε τη δεύτε-
ρη φουρνιά φουσκωμένων λογα-
ριασμών ρεύματος να καταφθάνει-
στην πόρτα μας. Μάλιστα, σε ανάρ-
τηση στα social media, στενός συ-
νεργάτης του πρώην πρωθυπουρ-
γού ανήρτησε τον δικό του λογα-
ριασμό, που ξεπερνά τα 1.000 ευ-
ρώ, όπως κάνουν την ίδια ώρα πολ-
λοί χρήστες των κοινωνικών μέ-
σων, καταγγέλλοντας την αισχρο-
κέρδεια. 

«Χθες νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις άρχισαν να παίρνουν νέους
λογαριασμούς της ΔΕΗ που ξεπερ-
νούν ακόμα και τον μισθό τους και
ο κ. Μητσοτάκης από τη Ρεβυθού-
σα πουλάει φούμαρα για τη διεθνή
συγκυρία, μήπως και κρύψει τις
εγκληματικές του ευθύνες για τη
στήριξη της αισχροκέρδειας»,
αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε σχετική
ανακοίνωση. 

Το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης κατηγορεί τον πρωθυ-
πουργό ότι «την ώρα που η Ελλάδα
για πολλοστή φορά είναι σήμερα
πάλι πρωταθλήτρια στο πιο ακριβό
ρεύμα στην Ευρώπη, με τεράστια
διαφορά από τον δεύτερο», εκεί-
νος «συνεχίζει την κοροϊδία».

Υποστηρίζει, δε, πως «οι πολίτες
έχουν καταλάβει» ότι «μόνο η πο-
λιτική αλλαγή και οι προγραμματι-
κές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
θα μειώσουν τα τιμολόγια της
ΔΕΗ» και «σύντομα θα στείλουν
τον λογαριασμό στον κ. Μητσοτάκη
και τα golden boys του». 



Προσαρμοσμένα στις ανάγκες της χώρας θα είναι τα
μέσα πυροπροστασίας, σύμφωνα με επιστολή του υπουρ-
γείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής
προς την «Political», με αφορμή το δημοσίευμα της εφη-
μερίδας μας για τον αντιπυρικό σχεδιασμό. «Προφανώς
οι εξελίξεις στην Ουκρανία επέβαλαν αναπροσαρμογή
των επιλογών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας ως προς τα διαθέσιμα εναέρια μέσα
δασοπυρόσβεσης. Σε αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασμός προ-
έκρινε την αντικατάσταση του αεροσκάφους Beriev με
περισσότερα πιο ευέλικτα αεροσκάφη, κατάλληλα για τις
απαιτήσεις που παρουσιάζει το ελληνικό ανάγλυφο. Τα
αεροσκάφη αυτά (Air-Tractors) έχουν τη δυνατότητα να
πετούν έμφορτα και είναι εξαιρετικά ως δύναμη επιτήρη-
σης και πρώτης προσβολής, καθώς -σε αντίθεση με το
Beriev- ανταποκρίνονται πλήρως στις ελληνικές γεωμορ-
φολογικές συνθήκες.

Επιπλέον, φέτος η χώρα μας θα έχει περισσότερα ελικό-
πτερα στη διάθεσή της, τα οποία έχουν τη δυνατότητα όχι

μόνο να μεταφέρουν σημαντική ποσότητα νερού (3 τό-
νους) αλλά και δυνάμεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
η ταχεία αερομεταφορά των ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος) και
λοιπών δυνάμεων, όπου απαιτηθεί η παρέμβασή τους, και
αυξάνονται σημαντικά οι δυνατότητες έγκαιρης και αποτε-
λεσματικής προσβολής στην έναρξη μιας πυρκαγιάς.

Τέλος, σχετικά με τα ρωσική προέλευσης ελικόπτερα,
για τη μίσθωση των οποίων το δημοσίευμα εγείρει ερωτή-
ματα, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ήδη αντικατασταθεί
με αντίστοιχα και μάλιστα μεγαλύτερων δυνατοτήτων, μέ-

σω διαφανέστατων διαδικασιών που δεν επηρεάζονται
από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, με την εγγύη-
ση του NSPA (NATO Support and Procurement Agency).
Το ζήτημα συνεπώς έχει ήδη επιλυθεί.

Ενημερώνουμε, τέλος, ότι πολύ σύντομα θα ανακοινω-
θεί ο πλήρης επιχειρησιακός σχεδιασμός για την επικεί-
μενη αντιπυρική περίοδο, ο οποίος βασίζεται σε μέσα αε-
ροπυρόσβεσης που διασφαλίζουν την ταχεία επέμβαση,
την ευελιξία και την αποτελεσματική πρόληψη και όχι στον
εντυπωσιασμό», καταλήγει η επιστολή του υπουργείου.

Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ 

Α
σπίδα προστασίας στους κατα-
ναλωτές ορθώνει η κυβέρνηση
με την τροπολογία του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης για τη δημο-

σιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας
επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέ-
τρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης
κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης. Η
αισχροκέρδεια δεν θα κρύβεται για
τις επιχειρήσεις στις οποίες είτε
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
από 50.000 ευρώ και πάνω είτε σε
όσες επιβάλλεται πρόστιμο για
δεύτερη φορά.

Μιλώντας στη Βουλή, ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης διευκρίνισε ότι για τις εται-
ρείες franchise που πιάνονται να αισχρο-
κερδούν θα δημοσιοποιείται μόνο η επω-
νυμία του καταστήματος που του επιβλή-
θηκε πρόστιμο και όχι τα υπόλοιπα που
ανήκουν στην ίδια αλυσίδα. Επίσης, έως
τις 30/6, χρονική ισχύς της τροπολογίας
για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, απαγο-
ρεύεται η αποκόμιση μεικτού κέρδους
από την πώληση γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την
παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών,
ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύ-

ρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το
περιθώριο μεικτού κέρδους ανά μονάδα
υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μει-
κτού κέρδους ανά μονάδα προ της
1ης/9/2021.

Ενημέρωση καταναλωτών
Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης επι-

σημαίνουν ότι τα μέτρα κατά της αισχρο-
κέρδειας θα ενταθούν και ενδεχομένως
διευρυνθούν με στόχο αφενός οι κατα-

ναλωτές να είναι ενημερωμένοι για τις
εταιρείες που παρανομούν, αφετέρου για
να διεκδικήσουν οι ίδιοι τα δικαιώματά
τους σε περιπτώσεις απάτης. Προς αυτή
την κατεύθυνση τονίζουν αναμένεται να
κινηθούν οι νέες παρεμβάσεις που εξε-
τάζονται.

Στην ίδια τροπολογία που ψηφίστηκε
χθες στη Βουλή προβλέπεται επιβολή
πλαφόν 3% στις αυξήσεις των επαγγελμα-
τικών μισθωμάτων με αναδρομική ισχύ

από την 1η Ιανουαρίου 2022. Στόχος είναι
ένα δίκαιο ανώτατο όριο αναπροσαρμογής
των μισθωμάτων επαγγελματικών και εμ-
πορικών μισθώσεων, που θα προστατεύει
την ομαλή οικονομική λειτουργία των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Η απόφασή μας είναι να προστατεύ-
σουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση από τον
πληθωρισμό που για όσα συμβόλαια συν-
δέουν το μίσθωμα με τον πληθωρισμό θα
τους άφηνε εκτεθειμένους σε μεγάλη αύ-
ξηση. Εγώ ήθελα ο επιχειρηματίας, ο μι-
κρομεσαίος να προστατευτεί. Ούτε όμως
θέλαμε η τροπολογία να πλήξει τις μεγά-
λες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων. Άρα
τι κάνουμε; Δίνουμε το ευεργέτημα σε αυ-
τόν που το έχει ανάγκη και αφήνουμε την
αγορά να ρυθμιστεί στους μεγάλους. Ώστε
και να μην πλήξουμε την αγορά στις μεγά-
λες επιχειρήσεις και επενδύσεις και να
μην αφήσουμε απροστάτευτους τους κα-
ταναλωτές», είπε ο Αδ. Γεωργιάδης.

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6
M. ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Τι προβλέπει η τροπολογία
του υπουργείου Ανάπτυξης -
Πολύ πιθανό τα μέτρα να
ενταθούν και να διευρυνθούν

Στον «τάκο» όσοι αισχροκερδούν 

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για πυροπροστασία: 
Περισσότερα ελικόπτερα, σύντομα ο πλήρης σχεδιασμός
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Ενθουσιασμένος 
ο Μητσοτάκης με τη Νίκαια 

Στον Δήμο Χαλανδρίου επικρατεί μια μεγάλη αναστάτωση στα νε-
οδημοκρατικά δρώμενα. Όπως μου λένε, ο αντιπεριφερειάρχης Χά-

ρης Ρώμας διατείνεται σε όλους ότι θα κατέβει για τον δήμο και ότι έχει
πάρει το χρίσμα «από ψηλά», αλλά οι «προύχοντες» της τοπικής προ-
ετοιμάζουν την Κρίστυ Αγαπητού. Πάντως, ένα πουλάκι που πίνει το
καφεδάκι του στον πεζόδρομο της Βασιλέως Γεωργίου και βλέπει

πολλά, μου τόνισε ότι «αυτοί οι δύο, Χάρης και Κρίστυ, τα έχουν βρει»
και ότι υπάρχει συμφωνία εις γνώσιν της Πειραιώς ότι θα πάει για δή-

μαρχος ο Χάρης Ρώμας και η Κρίστυ για αντιδήμαρχος. Αν επιβεβαιωθεί το
σενάριο, τότε θα πρέπει να θεωρείται εύκολη η συμφιλίωση των «γαλάζιων» φυλών στο Χα-
λάνδρι… Και το κυριότερο, θα μεγαλώσει η ελπίδα να γίνει ξανά «γαλάζιος» ο δήμος. 

Μαρούσι: Ο δήμαρχος «κρυπτόμενος», 
παρούσα η οικογενειοκρατία

Από ποιους απαρτίζεται το γραφείο του δημάρχου στο Μαρούσι; Από τη σύζυγο του δημάρχου Θ.
Αμπατζόγλου, γνωστή ως «πρώτη κυρία» του Αμαρουσίου, από τον αδερφό του δημάρχου, τον

αδερφό της «πρώτης κυρίας», τη σύζυγο του αδερφού της «πρώτης κυρίας», τη σύ-
ζυγο του στενού συνεργάτη του δημάρχου Β. Κορομάντζου και τον... κομμωτή-
σύμβουλο του δημάρχου! Δεν κάνουμε πλάκα, αυτή την εικόνα περιγράφουν
στο «Κεντρί» δημοτικοί σύμβουλοι και υπάλληλοι του δήμου, οι οποίοι δέχονται
καθημερινά εντολές από τους προαναφερθέντες, δείχνοντας ότι ο δήμος έχει

μετατραπεί σε άντρο... οικογενειοκρατίας. Και ο δήμαρχος απών, κρυπτόμενος
από τους δημότες και τα προβλήματά τους, έχοντας αφήσει τη διοίκηση σε συγγε-

νείς και φίλους και προκαλώντας την οργή των ανθρώπων που τον εμπιστεύτηκαν.

O
χι μόνο δεν είχε απρόοπτα
τύπου Αβραμάκου - Χαλαν-
δρίου το προσυνέδριο της
Νέας Δημοκρατίας στη Νί-

καια, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη κομμα-
τική εκδήλωση που συγκέντρωσε πάνω
από 1.000 άτομα. 

Για την ακρίβεια, ήταν το πιο πολυπλη-
θές προσυνέδριο της ΝΔ πριν από το Συ-
νέδριο. Η κινητοποίηση ήταν τεράστια
και οργανώθηκε από νωρίς από το πετυ-
χημένο δίδυμο Μαρινάκη - Κονταδάκη
αλλά και με τις προσπάθειες του βουλευ-
τή Β’ Πειραιώς Δημήτρη Μαρκόπουλου,
που ως νέος διαθέτει δεσμούς με τον νε-
αρότερο κόσμο της περιοχής. Όπως μά-
θαμε από έγκυρες πηγές, η υποδοχή του
κόσμου τόσο στη Νίκαια όσο και την επό-
μενη μέρα στη Σαλαμίνα ενθουσίασε τον
πρωθυπουργό, καθώς είδε ότι παρ’ όλη
τη δημοσκοπική πίεση υπάρχει κόσμος
που στηρίζει δυναμικά την παράταξη.
Ήταν τέτοιο το κλίμα που ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης τόνιζε ότι είναι εφικτός ο στό-

χος της ΝΔ στις εκλογές να γίνει πρώτο
κόμμα σε ψήφους στη Β’ Πειραιώς. Για
αυτό για κάποιους είναι ειλημμένη η

απόφαση του πρωθυπουργού να είναι εκ
νέου υποψήφιος στη Β’ Πειραιώς, όπως
ήταν και το 2019. 

Το tweet Κουμουτσάκου 
Ένα εύστοχο και χρήσιμο tweet του

Γιώργου Κουμουτσάκου πυροδό-
τησε μια τρομερή συζήτηση από
κάτω, αλλά κυρίως ενόχλησε
τους Τούρκους που ξεκίνησαν
να απειλούν τους Έλληνες υπο-
στηρικτές. Ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε στα αγγλικά ότι
στις 16 Απριλίου η τουρκική αεροπορία έκανε 90 πα-
ραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 4 υπερ-
πτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Και αναρωτή-
θηκε ο βουλευτής «αν αυτή είναι συμπεριφορά συμ-
μάχου του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ελλάδα, ειδικά σε
μια εποχή που το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι ενωμένο».
Μήπως την εύλογη παρατήρηση του Κουμουτσάκου
να τη μεταφέρουν και στη Σύνοδο Κορυφής; 

Ο Γκλέτσος, η τρανς 
και τα… ψάρια

Στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είδαμε και αυτό: Να
είναι μαζί και να συζητάνε για το μέλλον της πα-
ράταξης ο γνωστός ηθοποιός Απόστολος Γκλέ-
τσος και η Άννα Πηλίου, η γνωστή, πλέον, τρανς
που επιτέθηκε στην αείμνηστη Φώφη Γεννημα-
τά για τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ. Το πιο γελοίο, όμως, εί-
ναι όταν πόσταρε φωτογραφία με τον ηθοποιό
ενημερώνοντας τους φαν της στα social media
ότι έχει κοινά σημεία με τον Γκλέτσο, «ότι τους
αρέσει να ψήνουν το ψάρι από όλες τις πλευρές
γιατί μπορούνε». Πολύ άνετα μιλάνε κάποιοι για
τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις λες και μας
ενδιαφέρουν… Να θυμίσουμε ότι ο γνωστός
ηθοποιός, που ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ από το 2019,
έχει κάνει αντίστοιχη δήλωση που είχε σοκάρει.

Συμφιλίωση στο Χαλάνδρι; 

Δύσκολη η αποστολή της Ζωής 
Ήταν μια δύσκολη αποστολή, που προετοιμάστηκε με

κάθε λεπτομέρεια, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον
χώρο εποπτευόμενης χρήσης, το ΣΤΕΚΙ 46 που δημιουρ-
γήθηκε από τον ΟΚΑΝΑ. Και μόνο που ο πρωθυπουργός

μίλησε δίπλα σε εξαρτημένα άτομα ήταν μια με-
γάλη άσκηση ισορροπίας για το προφίλ

του. Ωστόσο, σε αυτή την αποστολή ξε-
χωριστό ρόλο είχε η Ζωή Ράπτη, υφυ-
πουργός Υγείας, που είχε φέρει τις νο-

μοθετικές ρυθμίσεις και το νομοσχέδιο
στη Βουλή και δημιουργήθηκε επιτέλους

ένας σταθερός χώρος για τα ευαίσθητα αυτά άτομα. 

Χαρούμενος Νικήτας 
για την τροπολογία 

Περιχαρής ήταν στη Βουλή ο Νικήτας Κακλαμάνης για την
τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων που πλέον θα ξεμπροστιάζει όσους παρα-
βιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδο-
φορίας σε περιόδους κρίσης. Με άλλα λόγια, θα
δημοσιοποιούνται όσοι αισχροκερδούν αυτή
την περίοδο. Ήταν από τους πρώτους που το
είχαν επισημάνει εδώ και καιρό, ώστε εκτός
από το πρόστιμο να στιγματίζονται και δημο-
σίως. Από εκεί και πέρα, ο Νικήτας ανήκει στην
ομάδα που λέει ότι και εκλογές να γίνουν στα τριάμισι χρόνια
και όχι στα τέσσερα δεν χάθηκε και ο κόσμος… 



Μπορεί στον ΣΥΡΙΖΑ να μην παράγουν πολιτι-
κή, αλλά σίγουρα προσφέρουν άρτο και θεά-
ματα. Στο τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ του
ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστούν η σύζυγος του Πά-
νου Σκουρλέτη, η Ορσαλία Πρίσκου, και ο
σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο που
ήταν πρωθυπουργός, ο Νίκος Καρανίκας. Ο
τελευταίος έκανε μια ανάρτηση στο Facebook
με αιχμηρές αναφορές εναντίον της Ομπρέ-
λας και του Πάνου Σκουρλέτη, με τη σύζυγό
του να υπερασπίζεται τη δική της εκδοχή, χα-
ρακτηρίζοντας τον Καρανίκα «ψεύτη». Από τη
μεριά του ο Νίκος Καρανίκας δεν άφησε ανα-
πάντητη την προσβολή που δέχτηκε και της
έγραψε πως «ήταν σε άλλο συνέδριο, με την
ευχή “άντε γεια και καλή Ανάσταση”».

ΣΣτην Κύπρο ψάχνουν 
για... γυναίκα Πρόεδρο

Μεταξύ των υποψηφιοτήτων για την Κυπριακή
Προεδρία παίζει και το όνομα μιας αριστερής
γυναίκας. Πρόκειται για την κυρία Ειρήνη Χα-
ραλαμπίδου, βουλευτή του κομμουνιστικού
κόμματος ΑΚΕΛ. Η κυρία Χαραλαμπίδου είναι
δημοσιογράφος, συντάκτρια της «Ελευθεροτυ-
πίας Κύπρου». Παλαιότερα υπήρξε και παρου-
σιάστρια ψυχαγωγικής εκπομπής στο ΡΙΚ. Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι το όνομά της ακού-
γεται έντονα το τελευταίο διάστημα. Λέτε να
αποκτήσει γυναίκα Πρόεδρο η Κύπρος; Διόλου
απίθανο. Πάντως, κομμουνιστή Πρόεδρο είχε
εκλέξει στο παρελθόν, τον Δημήτρη Χριστόφια. 

Ψάχνουν όλοι να βρουν πού θα κάτσει η μπί-
λια με τον κατώτατο μισθό. Σε λίγες μέρες θα
ξέρουμε, αν και τα σενάρια «δίνουν και
παίρνουν». Ρωτάει μια δημοσιογράφος τον
υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, ο
οποίος είναι σφίγγα: «Κύριε υπουργέ, επτά
δέκα;», προσπαθώντας να τον αιφνιδιάσει
και να εκμαιεύσει την είδηση, υπονοώντας
τα 710 ευρώ ως προς το ύψος του νέου μι-
σθού. «Εννιά παρά δέκα», απαντά ο κ. Χατζη-
δάκης δείχνοντας το ρολόι του…

Επειδή ακούγεται πολύ τελευταία, ρώτησα
και έμαθα. Δεν υφίσταται κανένα σενάριο
περί προσέγγισης Μητσοτάκη - Βελόπου-
λου προεκλογικά ή μετεκλογικά. «Αυτά τα
αναπαραγάγουν τις τελευταίες εβδομάδες
διάφορα μαγαζιά και παραμάγαζα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στα ΜΜΕ», μου έλεγε χαρακτηριστι-
κά μεγαλοστέλεχος της ΝΔ και μου υπεν-
θύμισε ότι ο πρωθυπουργός προ ημερών
στη Βουλή ήταν τόσο αιχμηρός σε βάρος
του προέδρου της Ελληνικής Λύσης που
ακόμη και «Ρώσο» τον αποκάλεσε, ώστε
να δείξει ότι δεν υπάρχει καμία γέφυρα
συνεννόησης. 

Κόντρα για 
βιομηχανικά 
διδακτορικά 

Κ
όντρα κυβέρνησης και αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης πυροδότησε στη Βουλή η
τροπολογία του υπουργείου Παιδείας

με την οποία θεσπίζονται τα βιομηχανικά διδα-
κτορικά. Σύμφωνα με τη Ν. Κεραμέως, η πρό-
βλεψη ανοίγει νέους ορίζοντες στην ακαδη-
μαϊκή κοινότητα, ενώ πα-
ρέχεται η δυνατότητα σε
υποψήφιους διδάκτορες
να συνεργάζονται με
εταιρείες επί στοχευμέ-
νων ερευνών. «Εμείς θέ-
λουμε ένα πανεπιστήμιο
πιο χρήσιμο για την κοι-
νωνία, στο οποίο οι υπο-
ψήφιοι διδάκτορες θα
μπορούν να εστιάζουν την έρευνά τους σε πιο
πρακτικά ζητήματα που απασχολούν τις εται-
ρείες, όπως το να βρεθεί ένα νέο φάρμακο για
τον ιό, ώστε να έχουμε μια έρευνα με πιο απτά
αποτελέσματα», επισήμανε η κυρία Κεραμέως.
Για μεροληψία της κυβέρνησης υπέρ της αγο-
ράς και τη δημιουργία διδακτόρων δύο κατη-
γοριών έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός, ενώ
κατηγόρησε την υπουργό Παιδείας ότι επειδή
δεν κατάφερε να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστή-
μια επιχειρεί να κάνει βιομηχανικά. Και εκεί
όμως τον αποστόμωσε η υπουργός, αφού το
πλήρες πλαίσιο για τους επισκέπτες καθηγητές
και ερευνητές χρηματοδοτείται κατά κύριο λό-
γο από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Για να ξέρετε: Η Ελληνική Αεροπο-
ρική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ενόψει
Πάσχα θα προμηθεύσει τους ερ-
γαζομένους της με διατακτικές

για αγορές αγαθών σε σουπερ-
μάρκετ. Αξιέπαινη προσπάθεια σε

τόσο δύσκολες εποχές. Ο συνολικός
προϋπολογισμός τής εν λόγω πρωτοβουλίας θα
ανέλθει σε 360.000 ευρώ. 
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Ο χρησμός Χατζηδάκη 
για τον κατώτατο μισθό

Περί Βελόπουλου...

Πώς θα έρθει
το Άγιο Φως;

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέα Κατσα-
νιώτης θα πάει στο Ισραήλ τη Μεγάλη Παρα-
σκευή για το Άγιο Φως και όχι την τελευταία
στιγμή, το Μεγάλο
Σάββατο. Τα μέτρα
προστασίας κατά
της Covid θα είναι
δρακόντεια και οι
ισραηλινές υγειονο-
μικές αρχές ειδο-
ποίησαν το ελληνικό
υπουργείο Εξωτερι-
κών ότι με την άφιξη
της ελληνικής αντιπροσωπείας θα πρέπει να
υποβληθούν όλοι σε τεστ, κάτι που σημαίνει
ότι θα καθυστερήσουν αρκετά. Επίσης, δεν θα
μεταβεί με το κυβερνητικό αεροσκάφος αλλά
με πτήση της Aegean, η οποία προσφέρθηκε
να μεταφέρει το Άγιο Φως.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ «Σφάχτηκε» ο Καρανίκας 
με τη σύζυγο του Σκουρλέτη



Τo
...

 Π
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LOCK

Το φλερτ Τσίπρα με τον ΓΑΠ

Σ
ας έχω πει πολλές φορές ότι τον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να τον... ξαναδιαβάζετε πιο
προσεκτικά και τούτο διότι τα ανοίγματα που επιχειρεί είναι πάρα πολλά. Το τε-
λευταίο διάστημα, επειδή έχει βρει τοίχο στο ΚΙΝΑΛ, κλείνει το... μάτι στον Γιώρ-

γο Παπανδρέου. Εσχάτως, κάνοντας στροφή στο αφήγημα για τη χρεοκοπία της χώρας,
έριξε τις ευθύνες στον Κώστα Καραμανλή, λέγοντας ότι ο ΓΑΠ παρέλαβε χάος. Λίγες
μέρες μετά στην Πάτρα χρησιμοποίησε το σύνθημα του Γιώργου Παπανδρέου «ή αλλά-
ζουμε ή βουλιάζουμε». Και στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε το «σοσιαλισμός ή βαρ-
βαρότητα» που τόσο αρέσει και στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι αναφορές
του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι τυχαίες. Ο Γιώργος είναι ο μόνος που έχει ταχθεί κατά της
συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, ενώ τα «ορφανά» του Γιώργου είναι αναφανδόν υπέρ της συ-
νεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Ανδρουλάκης και ο πρωθυπουργός
κοινής αποδοχής
Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι δυσαρεστημένοι, όπως μαθαίνω, με τον Νίκο. Εδώ
που τα λέμε, δεν έχουν άδικο. Ο σύντροφος Νίκος αφήνει να διαρρέει (όπως
σας επεσήμανε και η στήλη) ότι είναι πρόθυμος για συγκυβέρνηση με έναν
άλλο πρωθυπουργό κοινής αποδοχής, αλλά δεν μας λέει ποιον εννοεί…
Καλό θα ήταν ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ από τώρα «να ξεκαθαρίσει τις
προθέσεις του και να αφήσει τους χρησμούς», μου έλεγαν «γαλάζια»
στελέχη σχολιάζοντας τη στάση του Ανδρουλάκη. Θέλει κάποιον τραπεζίτη,
για παράδειγμα; Θέλει κάποιον άλλον προερχόμενο από τας Ευρώπας; 
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Ετοιμάζει 
μήνυση κατά
δημοσιογράφου 
ο Σκουρλέτης
Θα πέσουνε... μηνύσεις, κατά το κοινώς
λεγόμενο. Έξαλλος είναι ο Πάνος Σκουρ-
λέτης με τον δημοσιογράφο Γιώργο Λακό-
πουλο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει
αναλάβει «εργολαβικά» την υπεράσπιση
του Αλέξη Τσίπρα μέσα από ένα μικρό blog
που έχει… Ένα άκρως επιθετικό άρθρο
του δημοσιογράφου Γιώργου Λακόπουλου
προκάλεσε την προσφυγή του Πάνου
Σκουρλέτη στη Δικαιοσύνη, όπως αποκά-
λυψε με εκτενές κείμενό του στο Face-
book o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ. «Επί τέσσερα και πλέον χρό-
νια ο κ. Λακόπουλος έχει αναλάβει το έργο
της προσωπικής στοχοποίησής μου. Μέχρι
τώρα τον είχα αγνοήσει διότι δεν μου αρέ-
σει να κάνω συνομιλητές ανθρώπους των
δικών του χαρακτηριστικών. Έχει άλλωστε
τη δική του διαδρομή στον χώρο της δημο-
σιογραφίας και είναι γνωστό τι και ποιους
υπηρέτησε», αναφέρει μεταξύ άλλων ο
Σκουρλέτης και τελειώνει τη μακροσκελή
ανάρτησή του γράφοντας: «Όσον αφορά
τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς του κ.
Λακόπουλου, ήδη έχω ενημερώσει τη δι-
κηγόρο μου για να πράξει τα δέοντα». Καλά
ξεμπερδέματα, σύντροφοι... 

Χωρίς να πάω στο μαντείο
των Δελφών προβλέπω…
μαύρη χρεοκοπία για την
περίφημη MLS, καθώς
απαρτία στη συνέλευση των
ομολογιούχων δεν έχει επι-
τευχθεί. Και όχι μόνο αυτό,
αλλά επαναληπτική γενική
συνέλευση δεν θα πραγμα-
τοποιηθεί, καθώς το ποσο-
στό των ομολογιούχων που
υπέβαλαν βεβαιώσεις δέ-
σμευσης δεν επιτρέπει την
απαρτία για επαναληπτική.
Πληροφορίες αναφέρουν
ότι στο προσεχές διάστημα
θα υπάρχουν αποφάσεις δι-
καστικές από ομολογιού-
χους που είχαν στραφεί κα-
τά της διοίκησης.

Τέλος ο Ξυδάκης
από το ραδιόφωνο
του ΣΥΡΙΖΑ
Εγώ σας το είχα γράψει εγκαίρως ότι
θα έχουμε κοσμογονικές αλλαγές
στα media του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος
που είδε την πόρτα της εξόδου είναι
ο Νίκος Ξυδάκης αποχαιρετώντας
τους ακροατές του, ενώ τόνισε πως
δεν ήταν δική του η απόφαση: «Άλ-
λοι αποφασίζουν... Αυτοί οι άλλοι,
αυτοί οι άλλοι». Το ξήλωμα του που-
λόβερ θα είναι μεγάλο και ήδη στο
επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ψά-
χνουν ιδιωτικό στέλεχος από την
αγορά να τρέξει τα κομματικά μέσα
ενημέρωσης. Ψάχνουν κάποιον που
να μην είναι παιδί του κομματικού
σωλήνα... 

Μέγα πρόβλημα οι πληρωμές σε ρούβλια...
Δύσκολα τα πράγματα και για τη ΔΕΠΑ μετά την απαίτηση των

Ρώσων για πληρωμή του αερίου σε ρούβλια. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε νομική γνωμοδότηση προς τα κράτη-μέλη
ξεκαθαρίζει ότι οι εταιρείες εμπορίας που θα κάνουν
δεκτό το αίτημα για συναλλαγές σε ρούβλια θα είναι
υπόλογες για παραβίαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων
κατά της Ρωσίας. Η ΔΕΠΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με
το ΥΠΕΝ για το θέμα, ενώ η επόμενη προγραμματισμένη
πληρωμή τοποθετείται για τις 25 Μαΐου, κάτι που σημαίνει ότι
μέχρι τότε θα έχουν υπάρξει ήδη κινήσεις από άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες και θα
έχει φανεί ποια κατεύθυνση παίρνει η υπόθεση.
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E
νας λαός μάχεται υπέρ βωμών και εστιών
με έναν τρόπο που έχει προκαλέσει παγκό-
σμιο συγκλονισμό. Δεν πρόκειται, βέβαια,

για λαό αναμάρτητο (άλλωστε δεν υπάρχουν δια-
χρονικά αθώα συλλογικά υποκείμενα και δεν
υπάρχουν λαοί που δεν βρέθηκαν διαδοχικά και
στη θέση του θύτη και στη θέση του θύματος): Και η
ρωσική γλώσσα είχε τεθεί υπό διωγμό και στον
βομβαρδισμό της Βαγδάτης, κατά τον καιροσκοπι-
κό πόλεμο των Μπους και Μπλερ, είχαν μετάσχει
οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται, όμως,
αναμφίβολα για λαό που σήμερα έχει κατακτήσει
τον φωτοστέφανο του μάρτυρα. 

Ωστόσο, κατά την «αλήθεια» του καθεστώτος
Πούτιν, η χώρα αυτή -τεχνητό δημιούργημα ειδι-
κών ιστορικών συνθηκών- «δεν υπάρχει» πραγμα-
τικά. Είναι αντικατοπτρισμός της δίψας των δυτι-
κών: Δεν έχει εθνική υπόσταση ούτε εθνική ταυτό-
τητα ούτε εθνική συνείδηση. Επίσης δεν έχει εθνι-
κό στρατό, άρα δεν -δικαιούται να- έχει ούτε εθνι-
κά εδάφη. 

Τότε πώς γίνεται η «ανύπαρκτη χώρα» να ανθί-
σταται; Θα υπήρχε λογική αντίφαση, αν η απάντηση
δεν ήταν «προφανής»: «Ουδόλως ανθίσταται»! Και
οι ναυαρχίδες που βυθίζονται, τα τεθωρακισμένα
που τσακίζονται, τα πτώματα των Ρώσων στρατιω-
τών που αθροίζονται, οι γυναίκες που βιάζονται (ο
βιασμός προϋποθέτει αντίσταση); Η απάντηση εί-
ναι και πάλι απλή: «Αυτοκτονούν»! Οι στρατιώτες -
προφανώς- από μελαγχολία, τα σκάφη από αυτοα-
νάφλεξη, τα τανκς από υπερθέρμανση.

Καινοφανής δικαιολογία; Ας μου επιτραπεί να
αναφέρω πως επίκληση της αυτοκτονίας έχει γί-
νει, πριν από τους Ρώσους στρατηγοναυάρχους,

και από Έλληνα ένστολο! Το ανακάλυψα σχετι-
κώς πρόσφατα, κάνοντας έρευνα για το υπό έκ-
δοση, από τον εκδοτικό οίκο Πατάκη, βιβλίο μου
για τον Εθνικό Διχασμό και τη λεγόμενη «Δίκη
των Έξι».

Το 1912, διαρκούντων των Βαλκανικών Πολέ-
μων, ο εκτελεσθείς 10 χρόνια αργότερα αρχιστρά-
τηγος Χατζηανέστης είχε εισηγηθεί δύο φορές την
παραδειγματική τιμωρία (ουσιαστικά την παρα-
πομπή σε στρατοδικείο) του ανθρώπου που επρό-
κειτο να τον στείλει στο εκτελεστικό απόσπασμα,
του Θεόδωρου Πάγκαλου: Μία, γιατί αυτός, ως εν-
τεταλμένος να διεξαγάγει ανακρίσεις και να συν-
τάξει πόρισμα για μαζικούς βιασμούς μουσουλμα-
νίδων από Έλληνες στρατιώτες, είχε προσπαθήσει
να κουκουλώσει το γεγονός, καταλήγοντας ωστό-
σο στον αφορισμό «ο αναμάρτητος πρώτος τον λί-
θον βαλέτω». 

Δεύτερον, επειδή -εφαρμόζοντας ακριβώς τον
ίδιο νόμο, περί απαγόρευσης συμμετοχής αμάχων
στις εχθροπραξίες, τον οποίο αργότερα επρόκειτο
να εφαρμόσουν οι Γερμανοί στην Κρήτη και ιδιαί-
τερα στη μαρτυρική Κάνδανο- είχε «μεριμνήσει»
για την εκτέλεση συλληφθέντων Τουρκαλβανών
χωρικών που είχαν υπερασπισθεί το χωριό τους
έναντι του ελληνικού στρατού. 

Ωστόσο, αυτών είχε προηγηθεί και κάτι ακόμη:
Κάποια στιγμή ο στρατός μας είχε εισέλθει σε μια
μακεδονική κωμόπολη και οι λιμοκτονούντες
φαντάροι επέπεσαν επί των πουλερικών των ντό-
πιων. Ο ταγματάρχης Χατζηανέστης πήρε τότε τον
υπολοχαγό Πάγκαλο και πήγαν έφιπποι να αποκα-
ταστήσουν την τάξη. 

Έλα, όμως, που κατά τον καλπασμό διαπίστωσε

πως ο υπολοχαγός είχε μαζί του μια «παχυτάτην»
πέρδικα, επιμελώς κρυμμένη και προφανώς κλεμ-
μένη! Άρχισε, λοιπόν, να τον «στολίζει», χαρακτη-
ρίζοντας ανήκουστο να πλιατσικολογούν και οι
αξιωματικοί. Ο αρβανίτης ένστολος προσπάθησε
να τον κατευνάσει, λέγοντας -προφανώς ενδιαφε-
ρόμενος για την αξιοπιστία των λόγων του όσο σή-
μερα ο Ρώσος δικτάτορας- πως επρόκειτο για μια
πέρδικα που αυτοκτόνησε(!), …επειδή έχασε τα
αφεντικά της.

Παραλληλίζοντας το σημερινό τραγικό με το τότε
ευτράπελο θα ήθελα να πω ότι ο πόλεμος των λέ-
ξεων -αυτός που σκοτώνει την αλήθεια πριν από
τους εχθρούς- σήμερα έχει μεγαλύτερη διάδοση
από ποτέ. Και οι ανά την υφήλιο πουτινιστές τον
διεξάγουν με πραγματική λύσσα. Ωστόσο… 

Οι διεφθαρμένες απολυταρχίες -οι απολυταρ-
χίες συνήθως είναι διεφθαρμένες- δυσκολεύονται
να επικρατήσουν σε πόλεμους διεξαγόμενους με
σφαίρες: η εγγενής στη φύση τους αδιαφάνεια
επιτρέπει ευρείες καταχρήσεις σε στρατιωτικό
υλικό, με αποτέλεσμα τα καταγεγραμμένα στους
υπολογιστές δεδομένα να αποκλίνουν αισθητά
από την πραγματικότητα, κάτι που υπονομεύει κά-
θε ορθολογικό προγραμματισμό των μαχών.

Τα απολυταρχικά και διεφθαρμένα καθεστώτα,
όμως, αποκλείεται να νικήσουν σε πόλεμο διεξα-
γόμενο με λέξεις, γιατί είναι παγκοσμίως γνωστό
πως έχουν αφαιρέσει από τις λέξεις-όπλα τη γό-
μωσή τους: τη μερική έστω επαφή με την πραγμα-
τικότητα, που θα έδινε στο όπλο αυτό κάποια απο-
τελεσματικότητα. 

Συμπέρασμα: Είναι γνωστό πως ούτε πέρδικες
ούτε ναυαρχίδες αυτοκτονούν… 

Ο Πουτινισμός, οι αυτοκτονίες και ο πόλεμος των λέξεων 

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Επείγει η ευρωπαϊκή λύση για τις τιμές της ενέργειας 

Η
αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος από την τιμή του φυσικού αερίου απο-
τελεί για την Κομισιόν -και τη γραφειοκρατία

που την υποστηρίζει- την πιο περίπλοκη και συγχρό-
νως κρίσιμη άσκηση των τελευταίων δεκαετιών. Το
μοντέλο της διαμόρφωσης της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος από τον τελευταίο παραγωγό που καλύπτει
τη ζήτηση, δηλαδή συνήθως τις μονάδες φυσικού αε-
ρίου, οδηγεί την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε δυσθεώρητα ύψη,
τώρα που η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
«οπλοποίησε» το φυσικό αέριο και έδωσε χώρο
στους κερδοσκόπους για παιχνίδια.

Το μοντέλο τιμολόγησης δοκιμάστηκε σε καιρούς
ειρήνης και απέδωσε. Σε συνθήκες κρίσης όμως αυ-
τό το ίδιο μοντέλο είναι βόμβα στα θεμέλια της οικο-
νομίας των περισσοτέρων κρατών-μελών.

Η πολιτική πίεση είναι τόσο μεγάλη που η Ούρσου-
λα φον ντερ Λάιεν ανήμερα την 25η Μαρτίου επιχει-
ρούσε να εξηγήσει στο Twitter με διάγραμμα πώς δια-
μορφώνονται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Μά-

λιστα, υπογράμμιζε πως «για να μειώσουμε τις τιμές
και να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια μα-
κροπρόθεσμα πρέπει να εξετάσουμε τη βασική αιτία
της εκτίναξης των τιμών. Συγκεκριμένα, τις υψηλές
και ασταθείς τιμές του φυσικού αερίου και τον αντί-
κτυπό τους στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας».

Η πρόεδρος της Κομισιόν άνοιξε από τον Οκτώβριο
του 2021 δημοσίως τη συζήτηση για την αποσύνδεση
της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό
αέριο. Μάλιστα, από το Ταλίν της Εσθονίας επιχειρη-
ματολόγησε λέγοντας ότι «πρέπει να δούμε τη σύνθε-
ση της τιμής στην αγορά του ηλεκτρισμού, διότι αν οι
τιμές του ηλεκτρισμού είναι υψηλές, αυτό οφείλεται
στις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου. Και πρέπει να
δούμε την πιθανότητα να αποσυνδέσουμε εντός τις
τιμές της αγοράς, διότι έχουμε πολύ φθηνότερη
ενέργεια, όπως, για παράδειγμα, από ανανεώσιμες».

Στις Βρυξέλλες πλέον το αίτημα της αποσύνδεσης
της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμή του ηλε-
κτρικού ρεύματος αποκτά φανατικούς οπαδούς, ενώ
οι ηγέτες στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου έδωσαν εντολή στην Κομισιόν να παρουσιάσει
τις δυνατές εκδοχές νέου μοντέλου για την τιμολόγη-
ση. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρωτο-
στατεί στην προσπάθεια εξεύρεσης ευρωπαϊκής λύ-
σης στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και το μον-
τέλο τιμολόγησης αποτελεί κλειδί για την αποκλιμά-
κωση των τιμών.

Η ευρωπαϊκή λύση για τη μείωση των τιμών της
ενέργειας επείγει. Η εκτόξευση του ενεργειακού κό-
στους και ο συνακόλουθος πληθωρισμός φτωχοποι-
ούν τα νοικοκυριά, τσακίζουν την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων και υπονομεύουν δραστικά την
ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. Η
Ευρώπη οφείλει να αντιδράσει όπως και στην πανδη-
μία, ενεργοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για
να διασφαλίσει το μέλλον των πολιτών μας. Διαφορε-
τικά, οι «σειρήνες» του λαϊκισμού που ακούγονται όχι
μόνο στην Ουγγαρία και την Πολωνία αλλά με ένταση
και στην προεκλογική σκηνή της Γαλλίας μπορεί να
γίνουν ο κυρίαρχος λόγος που με βεβαιότητα θα υπο-
θηκεύει το μέλλον των παιδιών μας. 

της
Μαρίας 

Σπυράκη 

Ευρωβουλευτής
ΝΔ - ΕΛΚ,

συμπρόεδρος του
Intergroup για 

τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και την

Κλιματική Αλλαγή
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Ε
νδεικτική των συνεπειών που αν-
τιμετωπίζει η Μόσχα λόγω της
εισβολής της στην Ουκρανία
ήταν η πτήση του ρωσικού αερο-

σκάφους που αναγκάστηκε να κάνει στην
κυριολεξία τον γύρο της Ευρώπης προκει-
μένου να μεταφέρει τους απελαθέντες δι-
πλωμάτες από την Ελλάδα και την Ισπανία.

Ο εναέριος χώρος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης άρχισε να κλείνει το πρωί της 24ης Φε-
βρουαρίου, αμέσως μόλις εκδηλώθηκαν οι
πρώτες επιθέσεις της Ρωσίας σε βάρος των
ουκρανικών αμυντικών θέσεων. Προκειμέ-
νου μάλιστα να προσγειωθεί το αεροπλάνο
στη Μαδρίτη και στην Αθήνα για να παραλά-
βει τους διπλωμάτες τού χορηγήθηκε ειδι-
κή άδεια κατ’ εξαίρεση. Η συνολική από-
σταση που κλήθηκε να διανύσει ξεπερνά τα
15.000 χιλιόμετρα και ήταν ανάλογη της με-
γαλύτερης πτήσης στον κόσμο που συνδέει
τη Σιγκαπούρη με τη Νέα Υόρκη.Για να φτά-
σει μάλιστα από τη Μόσχα στη Μαδρίτη το
ρωσικό αεροπλάνο πέταξε πάνω από τη Βό-
ρεια Θάλασσα μεταξύ Ισλανδίας και Μεγά-
λης Βρετανίας και έπειτα έφτασε στην ισπα-
νική πρωτεύουσα. Από εκεί, αποφεύγοντας
τον εναέριο χώρο της Ιταλίας και της Μάλ-
τας, πέταξε πάνω από τη Βόρεια Αφρική
και, αφού σταμάτησε στην Αθήνα, επέστρε-
ψε στη Μόσχα περνώντας πάνω από την
Τουρκία, η οποία διατηρεί ανοιχτό τον εναέ-
ριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη. Στο
αεροπλάνο επιβιβάστηκαν 25 Ρώσοι
διπλωμάτες από την Ισπανία και 12
από την Ελλάδα, τους οποίους το
υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρι-
σε «ανεπιθύμητους» μετά τις απο-
καλύψεις για τη σφαγή αμάχων και
τις βιαιοπραγίες του ρωσικού στρα-
τού στην Μπούκα και το Ιρπίν. 

Αντίποινα
Η Αθήνα αναμένει «αντίποινα» από τη

Μόσχα, καθώς η εκπρόσωπος του ρωσι-
κού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζα-
χάροβα είχε πει πως η κίνηση αυτή «δεν
θα μείνει αναπάντητη». Η Αθήνα περιμέ-
νει ότι μέσα στο άμεσο προσεχές διάστη-
μα η ρωσική πλευρά θα «απαντήσει» με
απέλαση Ελλήνων διπλωματών. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η ελληνική αποστολή
στη Ρωσία αποτελείται από 35 άτομα, τα
οποία υπάγονται σε διπλωματικό καθε-
στώς. Μεταξύ αυτών και το προσωπικό
της πρεσβείας και των γενικών προξενεί-
ων που διατηρεί η χώρα μας. Ο Νίκος Δέν-
διας είχε χθες τηλεδιάσκεψη με τον Έλ-

ληνα πρέσβη
στη Μόσχα και

τους γενικούς
προξένους στην

Αγία Πετρούπολη
και το Νοβοροσίσκ, κα-

τά την οποία ενημερώθηκε για όλες τις
εξελίξεις που αφορούν τον πόλεμο στην
Ουκρανία αλλά και για το κλίμα που επι-
κρατεί στη ρωσική πρωτεύουσα σχετικά
με την Ελλάδα. Τονίστηκε ακόμη ότι η
απέλαση άγνωστου προς το παρόν αριθ-
μού διπλωματών είναι θέμα χρόνου και η
Αθήνα ζήτησε να υπάρχει ετοιμότητα.
Πολλοί μάλιστα διπλωμάτες αλλά και μέ-
λη του προσωπικού ζουν εκεί με τις οικο-
γένειές τους και τα παιδιά τους φοιτούν σε
ελληνορωσικά σχολεία, ενώ ζήτησαν από
το υπουργείο Εξωτερικών να υπάρξει
σχετική μέριμνα για τη μετακίνησή τους,
αν αυτό απαιτηθεί, καθώς μέσα στις επό-

μενες εβδομάδες ξεκινούν οι κατατακτή-
ριες εξετάσεις. 

Θρίλερ με το πλοίο
Έκταση στα ρωσικά ΜΜΕ έχει πάρει το

ζήτημα με το δεξαμενόπλοιο «Pegas»
που δέσμευσαν οι ελληνικές Αρχές στην
Κάρυστο. Το δεξαμενόπλοιο υπέστη μη-
χανική βλάβη και συνοδευόταν από ρυ-
μουλκό με προορισμό την Πελοπόννησο,
όμως εξαιτίας των δυσμενών καιρικών
συνθηκών που επικρατούσαν στην περιο-
χή την περασμένη Παρασκευή βρήκε
ασφαλές αγκυροβόλιο στην Κάρυστο. Το
Λιμενικό ανέφερε ότι το πλοίο έχει ρωσι-
κή σημαία και στη συνέχεια το υπουργείο
Ναυτιλίας έδωσε εντολή να γίνει δέσμευ-
ση του «Pegas» ώστε να εξακριβωθεί αν
εμπίπτει στη λίστα των ευρωπαϊκών κυ-
ρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.
Την έρευνα έχει αναλάβει η Αρχή Καταπο-

λέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ η δια-
χειρίστρια εταιρεία προσπαθεί να αποδεί-
ξει μέσω εγγράφων ότι το συγκεκριμένο
πλοίο δεν ανήκει στον κατάλογο με τις κυ-
ρώσεις, καθώς είχε μεταβιβαστεί πριν
από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρα-
νία. Άμεση ήταν και η αντίδραση της ρω-
σικής πρεσβείας στην Αθήνα, η οποία
ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελ-
ληνικές Αρχές. Η τύχη του πλοίου αναμέ-
νεται να κριθεί τις επόμενες μέρες.

Η Αθήνα αναμένει 
την απάντηση της Ρωσίας 
με ανάλογη κίνηση 
για την ελληνική αποστολή
στη Μόσχα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Παράκαμψη 15.000 χλμ. για
τους απελαθέντες διπλωμάτες
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Τ
η «μητέρα όλων των μαχών» έχει
ξεκινήσει από χθες ο στρατός
του Πούτιν στην Ουκρανία, με
ανελέητες επιθέσεις σε όλο το

ανατολικό μέτωπο, μήκους 480 χλμ., με
στόχο την κατάληψη του Ντονμπάς, την
ώρα που μόλις 800 Ουκρανοί μαχητές
κρατούσαν το «τελευταίο οχυρό» στη μαρ-
τυρική Μαριούπολη, αμυνόμενοι μέσα
από τη χαλυβουργία Azovstal, μαζί με
1.000 αμάχους.

Σε δραματικό μεταμεσονύκτιο διάγγελ-
μα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι ανακοίνωσε ότι «η δεύτερη φάση
του πολέμου ξεκίνησε», με σφοδρές μά-
χες στο Ντονμπάς, τις περιοχές του Ντο-
νέτσκ και του Λουγκάνσκ στα ανατολικά,
που ελέγχονται εν μέρει από φιλορώσους
αυτονομιστές αντάρτες, και τις οποίες ο
Πούτιν αναγνώρισε σαν ανεξάρτητα εδά-
φη, τρεις ημέρες πριν από την εισβολή. 

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «αν και ο εχθρός
έχει αναπτύξει πολύ ισχυρές δυνάμεις για
την επίθεση στα ανατολικά, δεν θα κάνου-
με ούτε ένα βήμα πίσω και θα πολεμήσου-
με μέχρις εσχάτων».

Χωρίς παύση 
Τη νέα φάση της εισβολής επιβεβαίωσε

και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργ-
κέι Λαβρόφ, την ώρα που το Κρεμλίνο δεν
αποκλείει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνι-

κών όπλων. Σε ερώτηση επί του θέματος, ο
Λαβρόφ τόνισε ότι «σε αυτό το στάδιο εξε-
τάζουμε την επιλογή των συμβατικών
όπλων», αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά για
το μέλλον. 

Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου
Πολεμικών Μελετών των ΗΠΑ (ISW), στις
αμέσως επόμενες ώρες θεωρείται απίθα-
νο οι Ρώσοι να σημειώσουν κάποια εντυ-
πωσιακή νίκη, ωστόσο σίγουρα θα προκα-
λέσουν φθορές στην ουκρανική άμυνα.
Όπως εξηγούν αναλυτές, οι ρωσικές δυ-
νάμεις δεν έκαναν την επιχειρησιακή παύ-
ση που ήταν απαραίτητη για την ανασυγ-
κρότηση και την κατάλληλη ενσωμάτωση
των κατεστραμμένων μονάδων, που απο-
σύρθηκαν από τη Βορειοανατολική Ου-
κρανία.

Αλλά οι πιο «ανοιχτοί» χώροι στο ανατο-
λικό τμήμα της χώρας ίσως δυσχεράνουν
το έργο του ουκρανικού στρατού να προ-
χωρήσει σε τακτικές «αντάρτικου», όπως
έπραξε με επιτυχία στις δασώδεις περιο-
χές στα δυτικά και τα βόρεια.

Πολλά θα εξαρτηθούν και από το αν οι
Ρώσοι θα διορθώσουν τα λάθη που έκαναν
στην πρώτη φάση της σύρραξης: από τις
αποτυχίες στην επιμελητεία των δυνάμε-
ών τους έως το ανεπαρκές προσωπικό για
να καταλάβει μια τόσο μεγάλη περιοχή. Για
αυτό, άλλωστε, οι Ουκρανοί κατόρθωσαν
όχι μόνο να «φρενάρουν» τους εισβολείς,

αλλά και να τους υποχρεώσουν, σε πολλές
περιπτώσεις, σε υποχώρηση.

Αντίστροφη μέτρηση για τους 800
Δώδεκα ρωσικές μεραρχίες πολιορ-

κούσαν μέχρι αργά χθες τη Μαριούπολη,
επιδιώκοντας την παράδοση και των τε-
λευταίων 800 ανδρών που υπερασπίζονται
την πόλη, οχυρωμένοι στη
χαλυβουργία Azovstal, μαζί με εκατοντά-
δες αμάχους που έχουν βρει καταφύγιο
στα υπόγεια του αχανούς εργοστασίου. 

Οι Ρώσοι κάλεσαν τις ουκρανικές δυνά-
μεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγ-
καταλείψουν το εργοστάσιο μέχρι χθες το
μεσημέρι, αν θέλουν να ζήσουν. «Όλοι
όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγ-
γύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί»,
ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυ-
νας. Οι ουκρανικές Αρχές υπολογίζουν ότι
21.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ήδη
στην ισοπεδωμένη από τους ρωσικούς
βομβαρδισμούς Μαριούπολη. 

Κινδυνεύουν 
με ακραία πείνα
275 εκατ. άνθρωποι
λόγω πολέμου
Η υπουργός Οικονομικών
των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν συγ-
κάλεσε χθες διευρυμένη σύ-
σκεψη με επικεφαλής του
ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας και των χωρών μελών των
ομάδων G7 και G20, με στόχο
να εντείνουν τις πιέσεις στη
Ρωσία, ώστε να σταματήσει
τον «απερίσκεπτο πόλεμο»,
που πυροδοτεί μια παγκόσμια
επισιτιστική κρίση.
Η 75χρονη Γέλεν δήλωσε ότι
«ανησυχεί βαθιά» για τις επι-
πτώσεις στην αύξηση της
διατροφικής ανασφάλειας
στις αναπτυσσόμενες χώρες,
ιδίως στα φτωχά κράτη της
Αφρικής που εξαρτώνται από
τις εισαγωγές σιτηρών από
την Ουκρανία.
Εκτιμάται ότι περισσότεροι
από 275 εκατ. άνθρωποι παγ-
κοσμίως θα βρεθούν αντιμέ-
τωποι με ακραία πείνα μετά
τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία. 

Ρωσικό… σφυροκόπημα 
στο ανατολικό μέτωπο

Σφοδρές μάχες σε Ντονμπάς,
Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ - Πάνω
από 21.000 έχουν σκοτωθεί ήδη
στην ισοπεδωμένη Μαριούπολη
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Η
Ελληνική Αεροπορική Βιομη-
χανία (ΕΑΒ) πρωτοστατεί μέ-
σω του προγράμματος «Αρχύ-
τας», σε συνεργασία με πανε-

πιστημιακά ιδρύματα της χώρας όπως το
ΑΠΘ, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη
δημιουργία του πρώτου αυτόνομου εναέ-
ριου οχήματος (drone), ενός ξεχωριστού
αεροσκάφους που ενώ έχει σημαντικό
μέγεθος, στα περίπου 200 κιλά, θα έχει τη
δυνατότητα να απογειώνεται και να προσ-
γειώνεται κάθετα - δυνατότητες Vertical
Take off And Landing (VTOL UAV).

Για το πρόγραμμα αυτό αλλά και για το
πρώτο drone που κατασκευάστηκε εξο-
λοκλήρου στην Ελλάδα μίλησε στην «Poli-
tical» o αντιπρόεδρος της ΕΑΒ Μιχάλης
Κορωναίος, ο οποίος επισήμανε ότι από
τις αρχές του 1990 η Πολεμική Αεροπορία
με δική της πρωτοβουλία έχει δραστηριο-
ποιηθεί στον συγκεκριμένο τομέα. «Είχε
φτιαχτεί και ένα UAV “Πήγασος” που εκ-
συγχρονίστηκε το 2000 και από τότε πετά-
ει κανονικά για κάποιες επιχειρήσεις της
Αεροπορίας. Από τότε όμως μέχρι σήμερα
οι κυβερνήσεις δεν ασχολήθηκαν καθό-
λου με το αντικείμενο, ούτε και η Πολεμι-
κή Αεροπορία. Καταλαβαίνετε ότι μεσο-
λάβησαν και άλλοι παράγοντες, κυρίως
οικονομικοί», σημείωσε ο κ. Κορωναίος. 

Η πρωτοβουλία Σταϊκούρα
Στη συνέχεια μίλησε για τον καταλυτι-

κό ρόλο του υπουργού Οικονομικών κ.
Σταϊκούρα στην υλοποίηση του όλου εγ-
χειρήματος: «Φτάσαμε λοιπόν σε ένα ση-
μείο βλέποντας τους γεί-
τονες και το συνολικότε-
ρο περιβάλλον, στο οποίο
η χρήση των UAV έχει γί-
νει πλέον καθημερινή με
δυνατότητες σε πάρα
πολλούς τομείς και απο-
φασίστηκε με πρωτοβου-
λία του υπουργού Οικο-
νομικών ο κ. Σταϊκούρας
χωρίς να διαπραγματευ-
τεί με τον οποιονδήποτε -
δική του σκέψη και απόφαση ήταν- ότι
πρέπει και εμείς κάποτε να προχωρή-
σουμε. Η σκέψη του ήταν να βοηθηθεί η

ΕΑΒ να παράγει ένα τέτοιο προϊόν. Οργά-
νωσε ουσιαστικά η ομάδα του κ. Σταϊκού-
ρα το πρόγραμμα “Αρχύτας”, στο οποίο
συμμετέχουν τρία πανεπιστήμια και η

ΕΑΒ που θα κάνει όλη την
παραγωγή και θα συμμε-
τέχει και αυτή στη σχεδία-
ση σε αρκετά κομμάτια».

Αναφερόμενος στη χρή-
ση του συγκεκριμένου μη
επανδρωμένου αεροσκά-
φους, ο αντιπρόεδρος της
ΕΑΒ τόνισε πως η χρήση
του κατά κύριο λόγο είναι
στον τομέα της Πολιτικής
Προστασίας: «Σε μια περί-

πτωση καταστροφών όπως οι πλημμύρες,
οι πυρκαγιές και οι σεισμοί, θα μπορούσε
αυτό το αερόχημα να μεταφέρει κάποια

χρήσιμα υλικά, έναν απινιδωτή, εργαλεία
και φάρμακα για επείγουσες ανάγκες, θα
μπορούσε να κάνει παρατήρηση φαινομέ-
νων στις πυρκαγιές, έχει τις δυνατότητες
σε ναυάγια να εντοπίζει εύκολα ναυαγούς
ή βάρκες που πλέουν. Αλλά και σε πιθανές
εμπορικές χρήσεις μπορεί να μετέχει,
αφού με τα ειδικά ηλεκτρονικά συστήμα-
τα που θα διαθέτει θα μπορεί εύκολα να
διαπιστώσει αν υπάρχει κάποια βλάβη σε
καλώδια υψηλής τάσης σε περιοχές που
δεν είναι εύκολα προσβάσιμες».

«Υπάρχουν δυνατότητες»
Ο κ. Κορωναίος απαντώντας στο ερώτη-

μα της «Political» για τις δυνατότητες της
ΕΑΒ να κατασκευάσει και πολεμικού τύ-
που ανάλογα αεροσκάφη απάντησε με
νόημα: «Το επιστημονικό προσωπικό της

ΕΑΒ και οι δυνατότητες που διαθέτει είναι
πάρα πολύ μεγάλες. Το θέμα είναι ότι κά-
ποιος θα πρέπει να τις κινήσει κατάλληλα
και να τις οργανώσει και φυσικά να χρη-
ματοδοτήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα. Αν
επιθυμούσε η Πολιτεία, πάρα πολύ εύκο-
λα θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο».

Η χρήση του είναι βοηθητική
σε περιπτώσεις καταστροφών
όπως οι πλημμύρες, οι
πυρκαγιές και οι σεισμοί -
Μιλάει στην «P» o
αντιπρόεδρος της ΕΑΒ
Μιχάλης Κορωναίος 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του drone, όπως αποκάλυψε ο
κ. Κορωναίος, είναι τα εξής: «Ζυγίζει περίπου 200 κιλά και
το βασικό του χαρακτηριστικό συγκρινόμενο με τα κιλά του
είναι η δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης.
Δεν θα χρειάζεται διάδρομο. Θα είναι σημαντική η συμβολή
του σε περιπτώσεις καταστροφών. Σε ένα πλημμυρισμένο
τόπο θα μπορεί εύκολα να προσγειωθεί σε μια επιφάνεια 5-
10 τετραγωνικών μέτρων και να μεταφέρει κάτι που θα εί-
ναι υπερεπείγουσα ανάγκη για την περιοχή. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε ένα απομακρυσμένο νησί γιατί σε ελά-

χιστο χρόνο μπορεί να είναι εκεί. Η τεχνολογική αδυναμία
στην όλη υπόθεση είναι ότι ένα αεροσκάφος σε αυτά τα κι-
λά δεν είναι καθόλου εύκολο να προσγειώνεται και να απο-
γειώνεται κάθετα. Είναι ένας τομέας αιχμής αυτός και για
τον λόγο αυτό είναι αρκετά καλό σαν αεροσκάφος. UAV
υπάρχουν παντού, αλλά αυτά που προσγειώνονται και απο-
γειώνονται κάθετα είναι ελάχιστα. Είναι μια πρωτοπορία»,
εξήγησε ο αντιπρόεδρος της ΕΑΒ. Πρόσφατα μάλιστα η
ΕΑΒ υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας και με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Drone made in Greece

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Τι κάνει το συγκεκριμένο αεροσκάφος ξεχωριστό



Της Εύης Πανταζοπούλου

«Σ
παζοκεφαλιά» αποτελεί
για τους φετινούς υποψη-
φίους ο υπολογισμός των
μορίων τους λόγω των

συντελεστών βαρύτητας, που όχι μόνο
επέστρεψαν, αλλά πλέον ορίζονται από τα
πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα «να μετρά-
με περισσότερους από… 5.600 διαφορε-
τικούς συντελεστές», όπως επισημαίνει
στην «Political» ο εκπαιδευτικός αναλυ-
τής Στρατής Στρατηγάκης. 

Ο ίδιος, και ενώ πλέον βρισκόμαστε
στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές
εξετάσεις που φέτος ξεκινούν νωρίτερα
από κάθε άλλη χρονιά στις 2 Ιουνίου, εξη-
γεί πώς «μεταφράζεται» η βαθμολογία
των υποψηφίων σε μόρια και εκφράζει
την εκτίμηση ότι και πάλι 1 στους 3 υπο-
ψηφίους θα μείνει εκτός Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. 

«Προσοχή στον υψηλό συντελεστή»
«Ομολογουμένως το σύστημα των συν-

τελεστών που επιλέγονται από τα πανεπι-
στήμια είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Αρκεί
να σας επισημάνω ότι υπάρχουν περισσό-
τεροι από 5.600 διαφορετικοί συντελε-
στές, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυ-
σχερή τον υπολογισμό των μορίων ενός
υποψηφίου. Ακόμα και ομοειδή τμήματα
έχουν πριμοδοτήσει διαφορετικά μαθή-
ματα», σημειώνει ο κ. Στρατηγάκης. 

Και συνεχίζει: «Οι υποψήφιοι θα πρέπει
να στρέψουν την προσοχή τους σε μαθή-
ματα με υψηλό συντελεστή, δηλαδή μεγα-

λύτερο από 20%. Κάθε μονάδα ισοδυναμεί
με 200 μόρια στα μαθήματα που έχουν
συντελεστή 20%, 250 μόρια για αυτά που
έχουν 25%, 300 μόρια για αυτά που έχουν
30% και 400 μόρια για τον ανώτατο συντε-
λεστή του 40%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
ένας μαθητής που συγκεντρώνει σε ένα
μάθημα βαθμολογία 14 υπολείπεται κατά
300 μόρια (εφόσον ο συντελεστής είναι
30%) σε σχέση με έναν συμμαθητή του που
έχει συγκεντρώσει 15.

Ωστόσο, εξαρτάται και από τις σχολές
που ενδιαφέρουν κάθε υποψήφιο, όπου
είναι πολύ πιθανό καθεμιά να έχει διαφο-

ρετικό συντελεστή στο ίδιο μάθημα. Εντύ-
πωση, πάντως, μας έχει προκαλέσει το γε-
γονός ότι πολλά τμήματα επέλεξαν για τη
Νεοελληνική Γλώσσα συντελεστή μεγα-
λύτερο του 20%, που είναι το όριο».

Όσον αφορά τα ειδικά μαθήματα, ξεκα-
θαρίζει ότι πολλά τμήματα πέρυσι, με χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα την Αρχιτεκτο-
νική Ξάνθης που έμεινε χωρίς εισακτέ-
ους, επέλεξαν πολύ υψηλή Ελάχιστη Βά-
ση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και κατέληξαν με με-
γάλο αριθμό κενών θέσεων. Ωστόσο, ο
ίδιος τονίζει ότι με τον τρόπο που είναι θε-
σμοθετημένη η ΕΒΕ «κόβει» 1 στους 3

υποψηφίους και εκτιμά ότι το ίδιο θα συμ-
βεί και φέτος. «Το μίνιμουμ για να υποβά-
λει ένας υποψήφιος μηχανογραφικό είναι
να πιάσει το 80% του μέσου όρου κάθε
Επιστημονικού Πεδίου. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα, όποιος και αν είναι ο μέσος
όρος, το 30% να μένει εκτός Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης». 

«Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης»
Επιπλέον, φέτος, οι υποψήφιοι δεν

έχουν μέτρο σύγκρισης τις περσινές βά-
σεις, όπως συνέβαινε όλες τις προηγού-
μενες χρονιές. «Θα έχουν μια πολύ γενική
εικόνα, η οποία ενδέχεται τελικά να δια-
φέρει πολύ από την πραγματικότητα. Το
θετικό είναι ότι για πρώτη φορά οι βάσεις
εισαγωγής θα ανακοινωθούν το αργότερο
μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγού-
στου, άρα η αναμονή που τσακίζει νεύρα
κάθε χρόνο θα είναι μικρότερη κατά περί-
που τρεις εβδομάδες. Ειδικά για τους
υποψηφίους που θα εισαχθούν και θα
φοιτήσουν σε τμήματα εκτός του τόπου
κατοικίας τους, αυτό είναι ιδιαίτερα βοη-
θητικό, καθώς μαζί με τις οικογένειές
τους θα μπορέσουν να προετοιμαστούν
κατά τη θερινή τους άδεια», καταλήγει ο κ.
Στρατηγάκης. 
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Ο εκπαιδευτικός αναλυτής
Στρατής Στρατηγάκης εξηγεί πώς
«μεταφράζεται» η βαθμολογία
των υποψηφίων σε μόρια
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Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι πολί-
τες που έχουν αποφασίσει να επισκεφθούν τα χωριά τους
οδικώς την εορταστική περίοδο, αφού οι μετακινήσεις με
ΙΧ αποδεικνύονται ιδιαίτερα «τσουχτερές», λόγω και του
κόστους των καυσίμων αλλά και των διοδίων. Δεν θα ήταν
υπερβολή να υποστηρίξει κάποιος ότι το κόστος του ταξι-
διού με αυτοκίνητο συναγωνίζεται πλέον τις τιμές των αε-
ροπορικών εισιτηρίων.

Οι μετακινήσεις για το Πάσχα, στο μεγαλύτερο ποσο-
στό, θα γίνουν με αυτοκίνητο. Για μία τετραμελή οικογέ-
νεια πιο συγκεκριμένα στη διαδρομή από την Αθήνα στην
Ξάνθη το κόστος καυσίμου υπολογίζεται στα 216 ευρώ,

συν 74 ευρώ τα διόδια, δίνουν ένα σύνολο 290 ευρώ. Αντί-
στοιχα μια τετραμελής οικογένεια που θα κάνει τη δια-
δρομή Αθήνα - Ιωάννινα θα πρέπει να ξοδέψει 128 ευρώ

στη βενζίνη και 76 ευρώ στα διόδια, σύνολο 204 ευρώ. Το
ταξίδι από την Αθήνα στην Καλαμάτα κοστίζει 102 ευρώ,
74 ευρώ η βενζίνη και 28 ευρώ τα διόδια.

Ωστόσο, για όσους ταξιδέψουν ο καιρός θα είναι σύμ-
μαχος, καθώς μπορεί τη Μεγάλη Παρασκευή να έχουμε
κάποιες αραιές νεφώσεις, ωστόσο η θερμοκρασία θα
ανέβει και τοπικά ίσως βρέξει μόνο στα βορειοδυτικά. Για
το τριήμερο του Μεγάλου Σαββάτου, της Κυριακής του
Πάσχα και της Δευτέρας προβλέπεται γενικά αίθριος και-
ρός με καλές θερμοκρασίες και τον υδράργυρο να δείχνει
22 με 25 βαθμούς. Οι αυξημένες θερμοκρασίες θα διατη-
ρηθούν και την εβδομάδα μετά το Πάσχα.

Διόδια και κόστος καυσίμων κάνουν την έξοδο του Πάσχα… ηρωική - Σύμμαχος ο καιρός

Η λύση του γρίφου στους
συντελεστές βαρύτητας
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Η επιστημονική κοινότητα διερευνά τις περιπτώσεις
παιδιών κάτω των 10 ετών που παρουσιάζουν μια μορφή
ηπατίτιδας για την οποία δεν έχει ακόμα βρεθεί η ακριβής
αιτιολογία. Αρχικά τέτοια κρούσματα εντοπίστηκαν στη
Βρετανία, ωστόσο, σε κανένα από τα περιστατικά αυτά δεν
απομονώθηκε ιός ηπατίτιδας (Α έως Ε) και δεν υπήρξε
επιδημιολογική συσχέτιση με ταξίδι.

Το κλινικό σύνδρομο εμφανίστηκε κυρίως σε παιδιά 3-5
ετών και περιλαμβάνει οξεία ηπατίτιδα με πολύ αυξημένες
τρανσαμινάσες και συχνά με ίκτερο. Σε παιδιά έως 10 ετών
τα συμπτώματα ήταν κυρίως γαστρεντερικά. Στη Μεγάλη
Βρετανία, μέχρι τις αρχές Απριλίου οι πληροφορίες μιλού-
σαν για 74 κρούσματα. Κάποια παιδιά χρειάστηκε να μετα-
φερθούν σε εξειδικευμένες μονάδες και έξι παιδιά υπο-
βλήθηκαν σε μεταμόσχευση ήπατος για να μην πεθάνουν. 

Σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίστηκε ο ιός SARS-CoV-2,
όμως δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ρόλος που ίσως έπαιξε ο

κορονοϊός στην παθογένεια της ηπατίτιδας. 
Έλληνες και ξένοι γιατροί ξεκαθαρίζουν πως δεν

αποτελεί παρενέργεια εμβολίου για τον κορονοϊό, αντί-
θετα φαίνεται πως η ηπατίτιδα εμφανίστηκε σε παιδιά
τα οποία είχαν περάσει κορονοϊό και ήταν ανεμβολία-
στα, όμως ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί πιθανός συσχε-

τισμός των δυο ασθενειών.  Ωστόσο είναι πιθανό αυτή η
μυστηριώδης ηπατίτιδα να σχετίζεται με κάποιον αδε-
νοϊό ή εντεροϊό, που εμφανίζονται την άνοιξη στα παι-
διά. Πάντως έχει σημάνει παγκόσμιος συναγερμός για
το θέμα, καθώς υπάρχουν αναφορές για σοβαρά περι-
στατικά στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, στην Ιρλανδία, στην
Ισπανία και την Ολλανδία. 

Η χώρα μας είναι σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο πρόεδρος
του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης, μιλώντας στο Πρώτο Πρό-
γραμμα, ανέφερε πως «αυτήν τη στιγμή δεν γνωρίζουμε
ποιος είναι ο ιός ή το μικρόβιο που είναι η αιτιολογία αυτής
της ηπατίτιδας. Εμείς εδώ, ο ΕΟΔΥ και το υπουργείο, είμα-
στε σε επιτήρηση και σε επαφή με κέντρα αναφοράς, παι-
διατρικά, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε τέτοιο
κρούσμα». Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας τόνι-
σε: «Στη χώρα μας δεν έχει βρεθεί κρούσμα, ωστόσο, βρι-
σκόμαστε σε αυξημένη επιφυλακή». 

Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα ηπατίτιδας σε παιδιά - Συναγερμός στην Ελλάδα
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Π
άσχα με μέτρα για τους πολίτες, τα
οποία προσδιορίστηκαν επαρκώς
στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε για το
σύνολο της επικράτειας και με

ισχύ από τη M. Δευτέρα 18 Απριλίου ως και
την Κυριακή 1 Μαΐου (ώρα 06.00). 

Τα κέντρα διασκέδασης θα λειτουργήσουν
αποκλειστικά για όσους έχουν κάνει τις τρεις
δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό, για
όσους έχουν κάνει τις δύο δόσεις και έχουν
παρέλθει μέχρι εννέα μήνες, για όσους έχουν
νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Ο έλεγχος γί-
νεται στην είσοδο των κέντρων διασκέδασης
και παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας
από το προσωπικό και από τους πελάτες κατά
τον χρόνο αναμονής, ενώ στην περίπτωση
που υπάρχει ορχήστρα, οι μουσικοί πρέπει να
τηρούν τουλάχιστον ένα μέτρο απόσταση με-
ταξύ τους. 

Στην εστίαση, οι κλειστοί χώροι θα λει-
τουργήσουν αποκλειστικά με τα πιστοποιητι-
κά που ισχύουν και στη διασκέδαση. Οι πιστοί
κατά το φετινό Πάσχα θα μπορούν να προ-
σέρχονται ελεύθερα σε όλους τους χώρους
λατρείας και προσευχής, αρκεί να έχουν πι-
στοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ
ή αρνητικό τεστ (rapid ή PCR).

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική
για όλους, εκτός από τους ιερωμένους που
λειτουργούν. 

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ σε σχέση με το Πά-
σχα, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης
τόνισε πως ακόμη και εάν υπάρξει μια αύ-

ξηση των δεικτών λόγω συγχρωτισμού, δεν
είναι κάτι που ανησυχεί την κυβέρνηση. 

Σε μερική κανονικότητα
Αναφερόμενος στο σκληρό λοκντάουν στη

Σαγκάη δήλωσε με νόημα πως «είμαστε πάν-
τα επιφυλακτικοί στα στοιχεία που δίνονται
από τη συγκεκριμένη χώρα», όμως ακόμα
δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από τη μετάλ-
λαξη Όμικρον. 

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης,

μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, τόνισε σε
σχέση με την αποκλιμάκωση των μέτρων τον
Μάιο ότι «από την εμπειρία μας τα προηγού-
μενα καλοκαίρια βλέπουμε μείωση των
κρουσμάτων. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε
μια μερική κανονικότητα και αναμένουμε
ποια θα είναι τα δεδομένα τον Σεπτέμβριο
που θα επανεξεταστούν τα μέτρα». 

Ωστόσο, χθες υπήρξε μια αύξηση, καθώς
καταγράφηκαν 10.005 κρούσματα από τα
οποία τα 222 είναι επαναμολύνσεις, ενώ 46

ήταν οι νέοι θάνατοι και 298 άνθρωποι νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι, 167 εκ των
οποίων είναι ανεμβολίαστοι.

Υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά
εμβολιασμού ή νόσησης - 
Πού πρέπει να φοράμε μάσκα 

Τα μέτρα για εκκλησίες 
και κέντρα διασκέδασης

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ις προθέσεις διεθνών «παικτών»
στον τομέα της έρευνας και παρα-
γωγής υδρογονανθράκων διερευ-
νά η Ελληνική Διαχειριστική Εται-

ρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), αξιοποι-
ώντας την «ευτυχή» συγκυρία, μια και
έχουμε από τη μία τις ανακοινώσεις της κυ-
βέρνησης με σαφές χρονοδιάγραμμα και
βούληση να σταθεί αρωγός στην ανάπτυξη
του κλάδου και από την άλλη την ευρωπαϊ-
κή στροφή στο φυσικό αέριο και δη τα εγ-
χώρια ευρωπαϊκά αποθέματα εξαιτίας των
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Σε αυτό το περιβάλλον η ΕΔΕΥ βρίσκεται
σε συζητήσεις με ξένες εταιρείες σε μια
προσπάθεια να βολιδοσκοπήσει πιθανούς
ενδιαφερόμενους να δραστηριοποιηθούν
στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.

Οι πολυάριθμες εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνταν στη Ρωσία αναζητούν νέες
αγορές για την επόμενη μέρα των κυρώσε-
ων και του πολέμου, ενώ η ελληνική αγορά
έχει την ευκαιρία να αποτελέσει έναν πιθα-
νό προορισμό για κάποια ή κάποιες από αυ-
τές τις πετρελαϊκές. Ενδεικτική του ρευ-
στού σκηνικού που έχει διαμορφωθεί είναι
η δήλωση εκπροσώπου μεγάλης εταιρείας,
με την οποία συνομίλησε η ΕΔΕΥ, ότι «μας
ενδιαφέρουν τα πάντα και τίποτα, έχουν
πλέον καταρρεύσει οι στρατηγικές μας».

Ενημερωτικές επιστολές
Σε ό,τι αφορά πάντως την εξέλιξη των

ερευνών στην Ελλάδα, η ΕΔΕΥ έχει ήδη
αποστείλει προς τις εταιρείες που συμμετέ-
χουν στην ελληνική αγορά τις ενημερωτι-
κές επιστολές με τις οποίες πληροφορεί για
τη νέα στρατηγική της ελληνικής κυβέρνη-
σης για την αγορά υδρογονανθράκων. Πέ-
ραν των επιστολών, η ΕΔΕΥ θα επιδιώξει να
κάνει και ραντεβού από κοντά με τις εται-
ρείες προκειμένου να διερευνήσει τις προ-
θέσεις τους και να κινηθεί αναλόγως. Στό-
χος των ραντεβού με τις εταιρείες Total και
ExxonMobil είναι να επικοινωνηθούν οι αλ-
λαγές και να υπάρξουν συνομιλίες με κα-
θέναν ξεχωριστά για την αλλαγή στρατηγι-
κής από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο εται-
ρείες εμφανίζονται ιδιαίτερα «σκεπτικές»
για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους
στην Ελλάδα, κατέχοντας για την ώρα μερί-
διο στα θαλάσσια «μπλοκ» της Κρήτης. Μέ-
νει ωστόσο να καθοριστεί η τελική στάση
που θα κρατήσουν.

Στο επίκεντρο των επαφών θα βρίσκεται
η πρόοδος των ερευνών στα δύο θαλάσσια
τεμάχια στα νότια και δυτικά της Κρήτης.
Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει το εγ-
χείρημα, στόχος είναι να γίνουν σεισμικές
έρευνες στην Κρήτη τον επόμενο χειμώνα.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί η «αποφασι-
στικότητα» από πλευράς ΕΛΠΕ να συνεχί-
σουν οι έρευνες στην περιοχή, με τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο του ομίλου Ανδρέα Σιά-
μισιη να δηλώνει κατηγορηματικά ότι «τα
Ελληνικά Πετρέλαια είτε με τους ίδιους είτε
με άλλους εταίρους θα εξερευνήσουν την
περιοχή».

Αισιοδοξία για τις προσφυγές
Σε ό,τι αφορά την εκκρεμή προσφυγή πε-

ριβαλλοντικών οργανώσεων κατά της Στρα-
τηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων, οι ίδιες πηγές της ΕΔΕΥ εκφρά-
ζουν την εκτίμηση ότι η υπόθεση θα κερδη-
θεί στο ΣτΕ, ενώ προσθέτουν ότι θεωρούν
πως το πρόβλημα δεν είναι ανυπέρβλητο,
καθώς υπάρχουν τρόποι ώστε να αντισταθ-
μιστεί το ρίσκο.

Αν από τις επαφές και τις συζητήσεις που
γίνουν με τις δύο εταιρείες προκύψει ότι
υπάρχει πρόβλημα ή απροθυμία κάποιας εξ
αυτών, τότε η ΕΔΕΥ δηλώνει έτοιμη να βρει
και να συζητήσει με άλλον παίκτη της αγο-
ράς. Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε έχουν

ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με πιθανούς νέ-
ους ενδιαφερόμενους, χωρίς ωστόσο η
ΕΔΕΥ να θέλει να αποκαλύψει τα ονόματα
των πιθανών νέων μνηστήρων. Σε κάθε περί-
πτωση στόχος της ΕΔΕΥ είναι να γίνουν οι
σεισμικές έρευνες αυτό τον χειμώνα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το χρονο-
διάγραμμα που ανακοινώθηκε, σε ένα με
δύο χρόνια θα ολοκληρωθούν οι σεισμικές
έρευνες, ώστε στα επόμενα 3 με 4 χρόνια
να πραγματοποιηθούν οι ερευνητικές γεω-
τρήσεις. Έτσι, στις περιπτώσεις που εντοπι-
στούν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, σε 6 με 7
χρόνια θα ξεκινήσει η παραγωγή.

Διαρκής αύξηση
ληξιπρόθεσμων
χρεών προς τους
προμηθευτές
ρεύματος
Μεγάλη αύξηση παραπόνων
παρατηρείται στο εργαλείο
ενημέρωσης της ΡΑΕ,
σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρέθεσε πρόσφατα ο
πρόεδρος της Αρχής
Αθανάσιος Δαγούμας στο
Power & Gas Forum που
διοργάνωσε το
energypress.gr στα τέλη
Μαρτίου. Συγκεκριμένα, τα
847 παράπονα που
υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο
αυξήθηκαν σε 3.194 τον
Μάρτιο, με το 90% των
συνολικών παραπόνων να
αφορά τον ηλεκτρισμό και
θέματα λογαριασμών και
συμβάσεων. Ενδεικτικό της
κατάστασης είναι ότι,
σύμφωνα με νεότερα
στοιχεία, πάνω από 1.000
καταναλωτές την εβδομάδα
διαμαρτύρονται προς τη ΡΑΕ
για τις ρήτρες
αναπροσαρμογής.
Αναμενόμενα όλο και
περισσότεροι καταφεύγουν σε
διακανονισμούς με τις
εταιρείες προκειμένου να
πληρώσουν τους
φουσκωμένους
λογαριασμούς. Σύμφωνα με τα
στοιχεία, τους τελευταίους
μήνες οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς τη ΔΕΗ, τον Νο1
πάροχο, έχουν αυξηθεί κατά
5%. Αντίστοιχα και για τους
υπόλοιπους προμηθευτές οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές
έχουν υπερδιπλασιαστεί σε
σχέση με πέρυσι τέτοια
περίοδο. Το ίδιο και οι
διακανονισμοί με τάση
αύξησης μάλιστα 10% κάθε
μήνα. Χαρακτηριστικά το
ποσοστό των καταναλωτών
που εξοφλούν τους
λογαριασμούς μετά το πέρας
ενάμιση μήνα αυξήθηκε από
25% σε 50%, με το χρονικό
διάστημα πλέον να φτάνει
μέχρι και τους τρεις μήνες.
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Σε συζητήσεις με ξένες
εταιρείες βρίσκεται η ΕΔΕΥ -
Καινούργια ραντεβού με Total
και ExxonMobil μετά 
την αλλαγή στρατηγικής από
την πλευρά της κυβέρνησης

Νέοι «παίκτες» για 
τους ελληνικούς
υδρογονάνθρακες
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Δ
ύο εξερχόμενες κλήσεις (το
πρωινό της 25ης Μαρτίου) προς
το κινητό τηλέφωνο της δημο-
σιογράφου Γιώτας Κηπουρού

από τον αριθμό που χρησιμοποιούσε η
Ρούλα Πισπιρίγκου έχουν προκαλέσει το
ενδιαφέρον των Αρχών. 

Η δημοσιογράφος είχε μιλήσει για τις
δύο αυτές κλήσεις που είχαν γίνει από
άγνωστη στην ίδια γυναίκα που παρουσια-
ζόταν ως «η μητέρα τής νυν συντρόφου
του Μάνου Δασκαλάκη» και φέρεται να
επιχείρησε να στρέψει το ενδιαφέρον της
δημοσιογραφικής έρευνας για τον θάνατο
της Τζωρτζίνας στον πατέρα του παιδιού.
Από τον λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας
της 33χρονης φερόμενης ως παιδοκτόνου
προέκυψε ότι έχουν γίνει δύο κλήσεις
(την επίμαχη μέρα) στο κινητό της Γιώτας
Κηπουρού, κάτι που -αν επιβεβαιωθεί-
είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει επιπλέ-
ον ερωτήματα για τον ρόλο της Ρούλας Πι-
σπιρίγκου.

Στο μεταξύ, την οργισμένη αντίδραση
γιατρών και νοσηλευτών του Νοσοκομεί-
ου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» έχουν
προκαλέσει οι απόπειρες της Ρούλας Πι-
σπιρίγκου να επιρρίψει σε αυτούς τις ευ-
θύνες για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρ-
τζίνας, καθώς υποστηρίζει ότι από λάθος
της χορήγησαν τη θανατηφόρα δόση της
κεταμίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες,
από την εσωτερική έρευνα που έγινε στο
νοσοκομείο -τα αποτελέσματα της οποίας
βρίσκονται στη δικογραφία- δεν προκύ-

πτει ούτε χρήση ούτε... απώλεια της συγ-
κεκριμένης ουσίας από τα φαρμακεία του
νοσοκομείου. 

Τι έδειξε ο γονιδιακός έλεγχος
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ένας από

τους γιατρούς που συμμετείχαν στην προ-
σπάθεια ανάνηψης του παιδιού έχει κατα-
θέσει στη 18η τακτική ανακρίτρια ότι «εί-
ναι ένα φάρμακο που δεν το έχω χορηγή-
σει ποτέ και δεν υπάρχει στην Α’ Παιδια-
τρική Κλινική και γενικότερα δεν χρησι-
μοποιείται στις Παιδιατρικές Κλινικές. Εί-
ναι φάρμακο που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί στις εντατικές μονάδες ή στο Αναι-
σθησιολογικό. Άλλωστε, όλα τα φάρμακα
που χορηγήθηκαν στη Γεωργία Δασκαλά-
κη είναι καταγεγραμμένα στην καρτέλα

φαρμάκων που συμπεριλαμβάνεται στον
ιατρικό της φάκελο, ο οποίος σας έχει
αποσταλεί».

Καθώς προχωράει η έρευνα των Αρχών
και για τους θανάτους των άλλων δύο παι-
διών (Μαλένα και Ίριδα), ένα ακόμη άλλο-
θι που επιχείρησε να παρουσιάσει η
33χρονη προφυλακισθείσα -αυτό του γο-
νιδιακού προβλήματος και των κληρονο-
μικών αιτίων- φαίνεται να καταρρίπτεται.

Κατά τη μελέτη ελέγχθηκαν 948 γονί-
δια, έγιναν συνδυαστικές αιματολογικές
και καρδιολογικές εξετάσεις σε όλα τα
μέλη της οικογένειας, ωστόσο δεν εντοπί-
στηκε καμία κληρονομική πάθηση. Την
ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ια-
τροδικαστικής Εταιρείας Γρηγόρης Λέων
επισημαίνει με ανάρτησή του στο Διαδί-

κτυο ότι «στη Μαλένα είναι σημαντικό να
αξιολογηθούν ορθά όλα τα τραύματα του
παιδιού στο πρόσωπο από τις φωτογρα-
φίες που ελήφθησαν. Το ύψος των αμυ-
χών στη βάση της μύτης (ψηλά) είναι πλή-
ρως συμβατό με ασφυξία. Ο δράστης της
φωτογραφίας (από τη βιβλιογραφία) είναι
αριστερόχειρας». 

ΣτΕ: Νόμιμο το Πολεοδομικό Σχέδιο σε Μάτι
και άλλες περιοχές, αλλά με 52 παρατηρήσεις

Νόμιμο μεν αλλά με 52 παρατηρήσεις κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος για το Πολεοδομικό Σχέδιο στην Ανατολική Αττική, που είχε κατα-
στραφεί από τις φονικές πυρκαγιές του 2018 στους Δήμους Νέας Μάκρης, Ραφήνας - Πικερμί-
ου και Μαραθώνα. Οι παρατηρήσεις για σειρά διατάξεων αφορούν μεταξύ άλλων την οριοθέτη-
ση 8 ρεμάτων, τονίζοντας πως «πρέπει να γίνει σχετική αναδιατύπωση της εν λόγω ρύθμισης,
δηλαδή να γραφεί ότι απαγορεύονται οι εν λόγω οικοδομικές εργασίες». Σύμφωνα με τη γνω-
μοδότηση, στόχος τού υπό εξέταση Ειδικού Πολεοδoμικού Σχεδίου είναι να συμβάλει στην
ανασυγκρότηση και ανάταξη του περιβάλλοντος με κριτήριο αφενός τη βελτίωση των πολεοδο-
μικών και οικιστικών συνθηκών, αφετέρου την ταχεία αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης,
καθώς και τη διατήρηση και ανάδειξη φυσικών στοιχείων όπως τα ρέματα. Σ.Σ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναστάτωση με ύποπτο φάκελο
τον οποίο άνοιξαν και... έτσουζαν τα μάτια τους

Συναγερμός σήμανε χθες στις 14.00 το μεσημέρι μετά τον εντοπισμό ύποπτου φακέλου
στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οδό Δομοκού 5 στο κέντρο της Αθήνας. Δύο υπάλληλοι
του οργανισμού παρέλαβαν και άνοιξαν τον φάκελο -άγνωστο μέχρι στιγμής τι περιείχε-
και ένιωσαν έντονο κάψιμο στα μάτια. Στο σημείο έφτασαν επιτόπου ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και δυνάμεις της ΕΛΑΣ για τον αποκλεισμό του χώρου και
της Πυροσβεστικής (με κλιμάκιο της ΕΜΑΚ) που ανέλαβαν τον συντονισμό της επιχείρη-
σης για την περισυλλογή του φακέλου που παραδόθηκε -μέσα σε ειδική συσκευασία-
στον ΕΟΔΥ για περαιτέρω έλεγχο. Όσον αφορά τους δύο υπαλλήλους, είναι καλά στην
υγεία τους, ενώ υποβλήθηκαν προληπτικά σε εξετάσεις. Παπ.

Τι θα γίνει αν αποδειχθεί 
ότι η άγνωστη που
τηλεφώνησε 
σε δημοσιογράφο 
ήταν η Πισπιρίγκου

Δύο κλήσεις «καίνε» τη Ρούλα... 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



ΟΤΑ

Ειδικό τέλος φυσικού αερίου 
υπέρ των δήμων 

«Οι Διαχειριστές Δι-
κτύων Διανομής Φυ-
σικού Αερίου κατα-
βάλλουν ειδικό τέλος
ίσο με το δεκατέσσερα
τοις εκατό (14%) των
καθαρών κερδών τους
(μετά φόρων) του
έτους 2021, όπως αυτά
εμφανίζονται στις οι-
κονομικές τους κατα-
στάσεις για το έτος
αυτό, προκειμένου να
αποδοθεί στους Οργα-

νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ Βαθμού, οι οποίοι
κείνται στα γεωγραφικά όρια δραστηριότητας των ανωτέρω
Διαχειριστών». Τα παραπάνω προβλέπει τροπολογία που
κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για «Ειδικό Τέ-
λος» υπέρ των δήμων. Διευκρινίζεται, δε, ότι το εν λόγω τέ-
λος «καταβάλλεται από τους Διαχειριστές Δικτύων Διανο-
μής Φυσικού Αερίου σε λογαριασμό του υπουργείου Εσω-
τερικών που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για τον σκοπό αυτό, μέσα σε προθεσμία τριών μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Παράταση στους προϋπολογισμούς
μέχρι και τις 31 Μαΐου

Με τροπολογία που κατατέθηκε και ήδη ψηφίστηκε στη
Βουλή, ορίζεται ότι «ειδικά για το 2022, η προθεσμία της
παρ.1 του αρ.160 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων
(ν.3463/2006, ως ισχύει), ως προς την ισχύ του προϋπολο-
γισμού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, παρατείνεται από τη λήξη της
έως την 31η Μαΐου 2022». Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία
έληγε την 31η Μαρτίου. 

Την απόφαση για αδελφοποίηση Αθήνας και Βοστόνης έλαβαν κατά τη

συνάντησή τους ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και η δήμαρχος

Βοστόνης Μισέλ Γου, θέλοντας να επισφραγίσουν τους διαχρονικούς ισχυρούς

δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πόλεις. Οι δύο δήμαρχοι

συναντήθηκαν κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Μπακογιάννη στην

αμερικανική πόλη, όπου παρέδωσε σε ειδική τελετή τα στεφάνια για τους

τέσσερις πρώτους νικητές του 126ου μαραθωνίου της πόλης. Ο κ. Μπακογιάννης

κάλεσε τη δήμαρχο της Βοστόνης τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Αθήνα,

προκειμένου να παρακολουθήσει τον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο στην ελληνική

πρωτεύουσα. «Η Αθήνα έχει να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους

Αμερικανούς ταξιδιώτες, για αυτό και τους προσκαλούμε να επισκεφθούν φέτος

την πόλη μας», ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης στην κυρία Μισέλ Γου.

Καλαμάτα

Καταγγέλλει τις μετακινήσεις
προϊσταμένων το Σωματείο
Εργαζομένων Μεσσηνίας

Τις μετακινήσεις προϊσταμένων οργανικών μο-
νάδων του Δήμου Καλαμάτας καταγγέλλει το ΔΣ
Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας. Αφορ-
μή της καταγγελίας στάθηκε πρόσφατη απόφαση
του δημάρχου να προβεί για μία ακόμα φορά σε
«μετακινήσεις προϊσταμένων οργανικών μονά-
δων του δήμου, χωρίς να προκύπτουν από πουθε-
νά επιβεβλημένες υπηρεσιακές ανάγκες», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Επιπλέον, το ΔΣ του σωματείου επισημαίνει ότι «η
μετακίνηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών έγινε αμέσως μετά την άρ-
νησή της να υπογράψει προγραμματική σύμβαση,
της οποίας το περιεχόμενο έχει κριθεί ως απορρι-
πτέο, σύμφωνα με την 179/2022 απόφαση της
Μείζονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
έπειτα από προσφυγή της ΠΟΕ-ΟΤΑ». Επίσης,
αναφέρει ότι «η προϊσταμένη του Τμήματος Προ-
σόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών μετακινήθηκε σε
άλλη διεύθυνση, ενώ ως αρχαιότερη προϊσταμένη
θα καταλάμβανε εκ του νόμου τη θέση της προ-
ϊσταμένης της διεύθυνσης, όπου υπηρετούσε μέ-
χρι την απόφαση».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κρήτη

Ενισχύονται με 8,5 εκατ. ευρώ
οι αναπτυξιακές εταιρείες

Με 8,5 εκατ. ευρώ πόρους ενισχύονται οι ανα-
πτυξιακές εταιρείες της Κρήτης για την ολοκλήρω-
ση των έργων που υλοποιούνται στα τοπικά προ-
γράμματα Leader. Η απόφαση ελήφθη σε ειδική
σύσκεψη που είχαν ο γγ του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο περιφερει-
άρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο πρόεδρος
και η συντονιστική επιτροπή του ελληνικού δικτύου
Leader, ο δήμαρχος Αρχανών και εκπρόσωποι των
αναπτυξιακών εταιρειών της Κρήτης. Στη σύσκεψη
εξετάστηκαν θέματα των τοπικών αναπτυξιακών
προγραμμάτων, η πορεία των έργων της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου, καθώς και τα έργα του
υπουργείου Γεωργίας που υλοποιούνται στην Περι-
φέρεια Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα
Leader είναι μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης
αναπτυξιακών στρατηγικών με χρηματοδότηση από
τέσσερα ευρωπαϊκά ταμεία: Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ), Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
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Αδελφοποίηση Αθήνας και Βοστόνης
αποφάσισαν οι δύο δήμαρχοι



Α
ντιλαμβανόμενος
το τεράστιο πρό-
βλημα που αντιμε-

τωπίζουν οι δήμοι και πε-
ριφέρειες της χώρας από
τις επιπτώσεις της ενερ-
γειακής κρίσης, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών Στέλιος Πέτσας υπέ-
γραψε νωρίτερα τη δεύτε-
ρη δόση της έκτακτης ένε-
σης ρευστότητας. Συγκε-
κριμένα, προβλέπεται
έκτακτη πρόσθετη επιχο-
ρήγηση, συνολικού ύψους
57 εκατ. ευρώ, από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) προς τους
δήμους και ανάλογη επι-
χορήγηση, συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ, από τους ΚΑΠ προς τις περιφέρειες όλης της
χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση αντίστοιχου ύψους στους δήμους και τις περιφέρειες
είχε δοθεί στις 17 Μαρτίου 2022, με τον προγραμματισμό για τη δεύτερη δόση να είναι έως
τις αρχές Μαΐου του ίδιου έτους. Συνολικά, σε συνέχεια της δέσμευσης του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών, κατά τη συνεδρίαση της κοινής προπαρασκευαστικής ομάδας ερ-
γασίας που έχει συσταθεί ανάμεσα στην ΚΕΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και το υπουρ-
γείο Οικονομικών, η έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας προς τους δήμους, συνολικού ύψους
114 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί σε μια πρόσθετη μηνιαία τακτική ΚΑΠ. Ομοίως και η έκτακτη
ενίσχυση, συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ, προς τις περιφέρειες της χώρας. 

Όπως τονίζει ο κ. Πέτσας: «Το είπαμε και το κάναμε. Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμ-
ματισμό ανακοινώνουμε τη δεύτερη δόση, συνολικού ύψους 61 εκατ. ευρώ, της νέας έκτα-
κτης ένεσης ρευστότητας προς τους ΟΤΑ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις έκτακτες
ανάγκες που προκαλεί η ενεργειακή κρίση».

Συνεργασία δήμου -
πανεπιστημίου για το
«Europe Direct Piraeus»

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δή-
μου Πειραιά και πανεπιστημίου της πό-
λης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Eu-
rope Direct Piraeus» υπέγραψαν ο δή-
μαρχος Γιάννης Μώραλης και ο πρύτα-
νης του πανεπιστημίου Άγγελος Κότιος.
Το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην ανάπτυξη των δύο φορέων μέσα από την από
κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας του Europe Direct Piraeus
και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ειδικότερα, το Europe Direct Piraeus θα παρέχει στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς υποδομές και υπηρεσίες στα πεδία της προβολής και επικοινω-
νίας και θα λειτουργήσει ως αρωγός για τη δικτύωση στελεχών και επιστημονικών ομά-
δων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. «Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας θα υλοποι-
ηθούν κοινές δράσεις, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν την ενημέρωση
και συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις, έργα και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τό-
νισε ο κ. Μώραλης.

Κάδοι συλλογής
αποτσίγαρων 
στον Υμηττό

Με το σύνθημα «Προστατεύουμε
τον Υμηττό. Συλλέγουμε και ανακυ-
κλώνουμε τα αποτσίγαρα», ο Σύν-
δεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης
Υμηττού (ΣΠΑΥ) πραγματοποίησε
μια νέα καινοτόμα δράση πρόλη-
ψης και ευαισθητοποίησης των πο-
λιτών σχετικά με τις βλαβερές συ-
νέπειες της απόρριψης των απο-
τσίγαρων στο φυσικό περιβάλλον.
Ύστερα από πρωτοβουλία του προ-
έδρου του ΣΠΑΥ και δήμαρχου Ελ-
ληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη
Κωνσταντάτου, ειδικοί κάδοι για τη
συλλογή και ανακύκλωση των απο-
τσίγαρων σε πέντε πιλοτικά σημεία
υψηλής επισκεψιμότητας στο βου-
νό του Υμηττού τοποθετήθηκαν από
τον ΣΠΑΥ σε συνεργασία με τον Δή-
μο Ελληνικού-Αργυρούπολης και
τη Cigaret Cycle. Στους ειδικούς
αυτούς κάδους πραγματοποιείται
συλλογή των αποτσίγαρων και προ-
ώθησή τους προς ανακύκλωση με
τελικά προϊόντα παραγωγής πολύ-
τιμο για την ανθοκομία λίπασμα αλ-
λά και φιλικό προς το περιβάλλον
βιομηχανικό πλαστικό.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
δήμαρχος έσπευσε να ανακοι-
νώσει ότι θα διεκδικήσει τον
δήμο και στις ερχόμενες εκλο-
γές του 2023; Για τους δημάρ-
χους που κάνουν την πρώτη
τους θητεία συνήθως θεωρεί-
ται αυτονόητο, αλλά στη συγ-
κεκριμένη περίπτωση η έντο-
νη αμφισβήτηση και οι πολλοί
δελφίνοι που δραστηριοποι-
ούνται δημιούργησαν την
ανάγκη της πρόωρης ανακοί-
νωσης-δήλωσης! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εστιάζει στην
υδρολογική αυτάρκεια 

Ο Δήμος Φυλής συνεχίζει την προσπά-
θειά του για την αξιοποίηση του υδάτινου
πλούτου της Πάρνηθας. Μετά την πετυχη-
μένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου,
ξεκίνησε η δεύτερη φάση με το ενδιαφέ-
ρον να εστιάζεται στην αξιοποίηση των
υδάτινων αποθεμάτων της Δημοτικής
Κοινότητας Φυλής, του Πανοράματος,
του Αϊ-Γιάννη και της Ζωφριάς, με στόχο
την υδρολογική αυτάρκειά του. Με πρω-
τοβουλία του δημάρχου Χρήστου Παππού
πραγματοποιούνται αυτοψίες, ώστε να
συνδυαστούν τα επιστημονικά δεδομένα
με τη μορφολογία του εδάφους και την
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή. Στό-
χος μια νέα σειρά ερευνητικών γεωτρή-
σεων που θα δώσουν τα αναγκαία συμπε-
ράσματα για έναν συνολικό σχεδιασμό
της αξιοποίησης των υδάτινων αποθεμά-
των, ώστε με τη διενέργεια γεωτρήσεων
να επιτευχθεί η ενεργειακή και υδρολο-
γική αυτοτέλεια του δήμου.

Μεγάλη άσκηση
πυροπροστασίας

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που
δίνει η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής
σε ζητήματα που σχετίζονται με την ενί-
σχυση της Πολιτικής Προστασίας με έμ-
φαση στην πρόληψη, η Περιφερειακή
Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών
πραγματοποίησε άσκηση πεδίου με την
ονομασία «ΑΙΝΕΙΑΣ 2022», στο Ποικίλο
Όρος και στο Όρος Αιγάλεω σε πραγματι-
κό χρόνο και σε προσομοιωτικές συνθή-
κες με την κινητοποίηση όλων των εμ-
πλεκόμενων φορέων υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Αττικής και με τη συνδρομή
του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο σκοπός
της άσκησης αφορούσε τον έλεγχο μέ-
ρους του επιχειρησιακού σχεδιασμού για
την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές
πυρκαγιές και την ανάπτυξη συνεργα-
σίας και επικοινωνίας των εμπλεκόμε-
νων φορέων. Την άσκηση παρακολούθη-
σε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης μαζί με τους δημάρχους Αγίας
Βαρβάρας Λάμπρο Μίχο και Αιγάλεω
Γιάννη Γκίκα. 
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Νωρίτερα η δεύτερη δόση 
έκτακτης στήριξης σε ΟΤΑ



Χωρίς πολιτικά μηνύματα
οι πασχαλινές κάρτες 
Τις πασχαλινές ευχές τους μέσω ηλεκτρονικών
καρτών ξεκίνησαν από νωρίς να στέλνουν φέ-
τος βουλευτές και αυτοδιοικητικοί. Στην πλει-
οψηφία τους, οι ευχετήριες κάρτες δεν είχαν
πολιτικά μηνύματα, εμφανείς ήταν όμως κάποι-
ες πολιτισμικές καταβολές! Τοπία της άνοιξης
αλλά και θρησκευτικά θέματα συνόδευαν τις
κάρτες με τις πασχαλινές ευχές.

Την επόμενη εβδομάδα 
οι ανακοινώσεις Ζέρβα
Βέβαια, το γεγονός ότι δεν έγιναν ανακοινώσεις
οδήγησε σε μια συνεδρίαση δημοτικού συμβου-
λίου με χρόνο-ρεκόρ. Είναι χαρακτηριστικό πως
παρά τα τέσσερα ψηφίσματα που προηγήθηκαν
και τα 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης η συ-
νεδρίαση ολοκληρώθηκε μέσα σε 3,5 ώρες! Και
για όσους απορούν αν ο χρόνος αυτός θεωρείται
λίγος… τους λέμε ότι υπήρξαν κατά το παρελθόν
συνεδριάσεις που ξεπέρασαν τις 10 ώρες!

ΣΣυμμετείχε στο συμβούλιο
από την Καλαμάτα 
Από την Καλαμάτα, την ιδιαίτερη πατρίδα του,
συμμετείχε στην τελευταία συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο αντι-
δήμαρχος Γιώργος Αβαρλής. Ταξίδεψε στην
Πελοπόννησο για να περάσει τις ημέρες του
Πάσχα, ωστόσο η τηλεδιάσκεψη δίνει -πλέ-
ον- τη δυνατότητα ακόμη και αν κάποιοι λεί-
πουν από τη Θεσσαλονίκη να μη χάνουν τη συ-
ζήτηση των θεμάτων. 

Πίσω από τα κάγκελα η καθαρίστρια που
«σκούπισε» 130.000 ευρώ τάζοντας γάμο 
Σ

τις φυλακές οδηγήθηκε
34χρονη καθαρίστρια, η
οποία συνελήφθη με προση-

μειωμένα χαρτονομίσματα και κα-
τηγορήθηκε ότι απέσπασε 130.000
ευρώ μέσα σε εννέα μήνες από συ-
νάδελφό της. 

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατα-
τέθηκε σε βάρος της, έταζε γάμο με
Αμερικανό γιατρό που δήθεν ήταν
στην Υεμένη και το θύμα έδινε χρή-
ματα υποτίθεται για να «σπάσει» το
συμβόλαιό του με τον ΟΗΕ στην εμ-

πόλεμη ζώνη και να έρθει κοντά της.
Στην απολογία της η 34χρονη αρνή-
θηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζον-
τας πως και αυτή έπεσε θύμα του

ίδιου κυκλώματος. Η 43χρονη που
ήταν το θύμα αποκάλυψε την απάτη
όταν έκανε έρευνα για τη φωτογρα-
φία του υποψήφιου γαμπρού και
διαπίστωσε ότι ήταν ένας παίκτης
τηλεπαιχνιδιού άλλης χώρας και δεν
είχε καμία σχέση με το πρόσωπο
που της παρουσίασαν.

Η σύλληψη της καθαρίστριας έγι-
νε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος, αφού προηγουμένως εί-
χε προσημειωθεί το ποσό των δέκα
χιλιάδων ευρώ.

Όπως φαίνεται, οι ευρωβουλευτές όταν βρίσκονται
στη Θεσσαλονίκη ένα… πέρασμα από τον Εύοσμο θα
το κάνουν. Έτσι, μετά τη Μαρία Σπυράκη που δείπνη-
σε σε εστιατόριο της περιοχής, λίγες ώρες αργότερα
ήταν η σειρά του Αλέξη Γεωργούλη να βρεθεί στο δη-

μαρχείο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Ο κ. Γεωρ-
γούλης συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με μαθη-
τές των λυκείων της περιοχής στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Έτους Νεολαίας 2022, ενώ είχε μια γρήγορη
επαφή και με τον δήμαρχο Κλεάνθη Μανδαλιανό.

Μεγάλο σουξέ έχει ο Εύοσμος για τους ευρωβουλευτές

Κάποιοι ήθελαν να… μιλήσουν 
Με ευχές για «Καλή Ανάσταση» αποχώρησαν οι
σύμβουλοι από την αίθουσα του τελευταίου δη-
μοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης που συνε-
δρίασε πριν από το Πάσχα. Μάλιστα, οι επικεφα-
λής των δημοτικών παρατάξεων αλλά και ο δή-
μαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας επέλεξαν να μην
κάνουν ανακοινώσεις και να τις αφήσουν για

επόμενη συνεδρίαση λόγω Μεγάλης Εβδομά-
δας. Όλοι; Όχι όλοι! Οι κύριοι Βούγιας, Ζαριανό-
πουλος, Τρεμόπουλος και Ξενόπουλος επέλεξαν
να μιλήσουν. Έτσι, είτε με τηλεδιάσκεψη είτε με
φυσική παρουσία, έκαναν ανακοινώσεις μεταξύ
ολίγων και ενώπιον του προέδρου του ΔΣ Πέ-
τρου Λεκάκη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξανά το «παρών»
στο συνέδριο 
ο Παπαμιμίκος 
Έντονη κινητικότητα καταγρά-
φεται τις τελευταίες εβδομάδες
ενόψει του 14ου Συνεδρίου της
ΝΔ που θα διεξαχθεί στις 6-8
Μαΐου στην Αθήνα και συγκε-
κριμένα στο Metropolitan Ex-
po. Οι φήμες που ήθελαν τον
πρώην γραμματέα του κόμμα-
τος Ανδρέα Παπαμιμίκο να
πραγματοποιεί ομιλία στο προ-
συνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλο-
νίκη επανέρχονται αυτή τη φο-
ρά στο συνέδριο, καθώς όπως
όλα δείχνουν θα δώσει ξανά το
«παρών» έπειτα από τη δια-
γραφή του το 2015.

Δεν αφήνουν 
εκκλησία 
για εκκλησία… 
Τις εκκλησίες αμπάριζα έχουν
πάρει τη Μεγάλη Εβδομάδα πολ-
λοί υπουργοί και βουλευτές που
έχουν επιστρέψει στις εκλογικές
τους περιφέρειες για το Πάσχα.
Βλέπετε, είναι μια καλή ευκαιρία
να συναντήσουν φίλους, γνω-
στούς και ψηφοφόρους. Μάλιστα,
όπως μαθαίνουμε, οι περισσότε-
ροι από αυτούς προγραμματίζουν
εκδηλώσεις αμέσως μετά την
Πρωτομαγιά, έχοντας στο μυαλό
τους την άρση των περιοριστικών
μέτρων που είναι ακόμη σε εφαρ-
μογή λόγω της Covid-19.

Ο Λεκάκης θέλει
να βλέπει όρθιους
τους ομιλούντες 
Να σηκώνονται όρθιοι στις τοπο-
θετήσεις τους απαίτησε ο πρό-
εδρος του σώματος Πέτρος Λεκά-
κης από τους δημοτικούς συμβού-
λους Θεσσαλονίκης, όταν αντιλή-
φθηκε πως κάποιοι επιμένουν να
κάθονται στα έδρανα και να μιλούν
καθήμενοι! «Το ορίζει ο κανονι-
σμός του δημοτικού συμβουλίου.
Εάν θέλετε να το αλλάξουμε, δεν
έχω πρόβλημα», είπε ο κ. Λεκά-
κης όταν κάποιοι δυσανασχέτη-
σαν. «Σε λίγο, πρόεδρε, θα ζητή-
σεις να σηκώνονται όρθιοι και από
την τηλεδιάσκεψη», απάντησε ο
Σωτήρης Ζαριανόπουλος!

M. ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ20



Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ21

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ενεργοποιηθεί η
ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων. Εντός της εβδομάδας ανα-
μένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα
ορίζει τα κριτήρια, τους δικαιούχους και τη διαδικασία
χορήγησης του επιδόματος καυσίμων και αμέσως μετά
θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων
από τους δικαιούχους.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα γίνεται με κωδικούς
Taxisnet και οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν δύο επιλο-
γές:

1. Να εκδώσουν την ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων για
να μπορούν να εξαργυρώσουν το ποσό που έχει πιστωθεί
σε αυτήν στα πρατήρια καυσίμων μέχρι το τέλος Ιουλίου, ή

2. Να εισπράξουν τα χρήματα με κατάθεση στον τραπε-
ζικό λογαριασμό τους.

Όσοι επιλέξουν το smartphone τους για την έκδοση της
ψηφιακής κάρτας θα έχουν πρόσθετη επιδότηση 5 ευρώ.
Έτσι, τα ποσά του επιδόματος που θα πιστωθούν στον τρα-
πεζικό λογαριασμό ή στην ψηφιακή κάρτα διαμορφώνον-
ται ως εξής: • 30-35 ευρώ για τις μοτοσικλέτες στην ηπει-

ρωτική Ελλάδα. • 35-40 ευρώ για τις μοτοσικλέτες στα νη-
σιά. • 40-45 ευρώ για τα αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα. • 50-55 ευρώ για τα αυτοκίνητα στα νησιά.

Το επίδομα καυσίμων δικαιούται κάθε φυσικό πρόσω-
πο, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελμα-
τιών, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλω-
θέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως
30.000 ευρώ, για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης
καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνί-
ου 2022.

Τη Μεγάλη Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα καυσίμων

Τ
ροπολογία με την οποία αντιμε-
τωπίζεται το ζήτημα της αναπρο-
σαρμογής των μισθωμάτων για
τις εμπορικές και επαγγελματι-

κές μισθώσεις σε μια περίοδο οικονομι-
κών αναταράξεων λόγω της γεωπολιτικής
κρίσης στην Ουκρανία και των σημαντι-
κών, έκτακτων και απρόβλεπτων συνεπει-
ών στο κόστος λειτουργίας των επιχειρή-
σεων, κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Με την τροπολογία, επιτρέπεται από την
1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμ-
βρίου 2022 η αναπροσαρμογή των μισθω-
μάτων για τις εμπορικές και επαγγελματι-
κές μισθώσεις κατά 3% κατά ανώτατο όριο,
σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2021.

Κορονοϊός και πόλεμος
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συ-

νοπτική ανάλυση των συνεπειών της ρύθ-
μισης, ο συνδυασμός της πανδημίας του
κορονοϊού και της γεωπολιτικής κρίσης
της Ουκρανίας προκάλεσε μια παγκόσμια
οικονομική κρίση αύξησης των τιμών του
διεθνούς εμπορίου, που με τη σειρά της
οδήγησε σε μια κρίση υψηλού πληθωρι-
σμού και μείωσης της αγοραστικής δύνα-
μης των καταναλωτών.

Τα μισθώματα των εμπορικών και επαγ-
γελματικών μισθώσεων αναπροσαρμό-
ζονται κατ’ αρχάς βάσει του τρέχοντος
πληθωρισμού. Ωστόσο, οι αναπροσαρμο-
γές αυτές σε μια κατάσταση έκτακτου
πληθωρισμού, ύψους μη αναμενόμενου
για τη νομισματική περιοχή του ευρώ,
μπορούν να οδηγήσουν σε μια βίαιη ανα-

προσαρμογή της αγοράς ακινήτων που, με
τη σειρά της, αναμένεται να προκαλέσει
δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις και
αύξηση του κόστους λειτουργίας των επι-
χειρήσεων, με ιδιαίτερα δυσμενή οικονο-
μικά αποτελέσματα στις μεσαίες, στις μι-
κρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις
που ειδικώς επιχειρείται να προστατευ-
θούν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Η ρύθμιση
Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπρο-

σαρμογής μισθώματος για εμπορικές και
επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για
το έτος 2022.
1. Για τις μισθώσεις ακινήτων επιτρέπεται,

από την 1η/1/2022 έως και την
31η/12/2022, αναπροσαρμογή του μι-
σθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό

τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο,
επί του μισθώματος του έτους 2021.

2. Οι αναπροσαρμογές μισθώματος αφο-
ρούν όσες πραγματοποιούνται μετά την
1η/1/2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

3. Οι αναπροσαρμογές δεν εφαρμόζονται
στις μισθώσεις με εκμισθωτή: α) Ανώ-
νυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης
Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), της παρ. 1 του άρ-
θρου 21 του ν. 2778/1999 (Α’ 295), ή β)
εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των
ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερί-
δων ή δικαιωμάτων ψήφου ανήκει, άμε-
σα ή έμμεσα, σε Οργανισμούς Εναλλα-
κτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), τους οποί-
ους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανι-
σμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟ-
ΕΕ), και η καταστατική έδρα των οποίων

δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο στον
φορολογικό τομέα κράτος, και σε τρίτη
χώρα που χαρακτηρίζεται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματι-
κές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας. γ) Επιχείρηση εκμε-
τάλλευσης εμπορικού κέντρου που δια-
θέτει, κατ’ ελάχιστο, συνολική επιφά-
νεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τμ σε
ένα ή περισσότερα επίπεδα.

Πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις

«Ασπίδα» προστασίας για
τις αυξήσεις με τροπολογία
που κατατέθηκε στη Βουλή

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Η
σχεδόν ανέλπιστη υπέρβα-
ση του στόχου των φορολο-
γικών εσόδων τον Μάρτιο
κατά 511 εκατ. ευρώ, σε συν-

δυασμό με τη διαμόρφωση του ελλείμ-
ματος του 2021 στο 5,5% αντί για 7%, δίνΕΙ
σημαντικό «αέρα» στο οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης, προκειμένου να
συνεχιστεί απρόσκοπτα η στήριξη των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων το
προσεχές διάστημα. 

Παρά το αρνητικό κλίμα…
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουρ-

γείου Οικονομικών, παρά το αρνητικό
κλίμα που επικράτησε τον Μάρτιο, λό-
γω του πολέμου στην Ουκρανία αλλά
και της ακρίβειας, τα φορολογικά έσο-
δα διαμορφώθηκαν σε 3,439 δισ. ευ-
ρώ, τα οποία ήταν αυξημένα κατά 511
εκατ. ευρώ ή 17,5% σε σχέση με τον μη-
νιαίο στόχο. Σημαντική συνεισφορά
στην αύξηση των εσόδων έχει η αύξη-
ση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέ-
σω των οποίων περιορίζεται η φορο-
διαφυγή και αυξάνονται τα έσοδα του
Δημοσίου. 

Η πολύ καλή εικόνα του προϋπολογι-
σμού δεν αλλοιώνεται από το γεγονός ότι
το έλλειμμα της περιόδου Ιανουαρίου-
Μαρτίου διαμορφώθηκε στα 3,921 δισ.
ευρώ έναντι στόχου 3,593 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών,

ο… εκτροχιασμός αυτός οφείλεται στο
γεγονός ότι μετατέθηκε η καταβολή της
δόσης των 1,78 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τον
Φεβρουάριο μέσα στον τρέχοντα μήνα
(εισπράχθηκε στις 9 Απριλίου). Έτσι,
ήταν συγκυριακή και η εμφάνιση πρωτο-
γενούς ελλείμματος 1,687 δισ. ευρώ
έναντι στόχου 1,331 δισ. ευρώ και αναμέ-
νεται θεαματική βελτίωση στο τέλος
Απριλίου, συμβάλλοντας σε πιο βελτιω-
μένη εικόνα στο τετράμηνο Ιανουαρίου-
Απριλίου. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή
επηρέασε και το ύψος των καθαρών
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού,
τα οποία διαμορφώθηκαν στα 11,925 δισ.
ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 1,387 δισ.
ευρώ έναντι του στόχου. 

Μειωμένες δαπάνες
Στήριγμα για τον προϋπολογισμό απο-

τέλεσαν οι δαπάνες, καθώς ήταν μει-
ωμένες κατά 1,059 δισ. ευρώ, αφού δια-
μορφώθηκαν σε 15,846 δισ. ευρώ, έναντι
στόχου για 16,905 δισ. ευρώ. Η υστέρηση
κατά 1,517 δισ. ευρώ στο σκέλος του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού οφείλεται στη

μετάθεση πληρωμών για εξοπλιστικά
προγράμματα. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών Θόδωρος Σκυλακάκης μέσω σχετι-
κών δηλώσεων εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για την καλή πορεία των δημό-
σιων εσόδων και τον Μάρτιο, παρά τις
αρνητικές επιπτώσεις στο οικονομικό
κλίμα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον υπουργό, οι υπολογι-
σμοί του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους δείχνουν χαμηλότερο έλλειμμα κα-
τά 1,5 εκατοστιαία μονάδα ως προς το
ΑΕΠ για το 2021.

«Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά ση-
μαντική, καθώς επιβεβαιώνει προς τους
θεσμούς και τις αγορές τη συνετή δια-
χείριση των δημόσιων οικονομικών και
επιτρέπει τη χωρίς αυξημένους δημο-
σιονομικούς κινδύνους λελογισμένη
πρόσθετη ενίσχυση των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων, έναντι των παράλογα
υψηλών τιμών ενέργειας, που έχει προ-
καλέσει η απεχθής ρωσική εισβολή»,
υπογράμμισε ο κ. Σκυλακάκης.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΔΝΤ - ΙΟΒΕ: Βλέπουν
ανάπτυξη 2,5%-4% και
πληθωρισμό 4,5%-7,8%!

Προβλέψεις για όλα τα... γούστα με
βάση την πορεία της πολεμικής εμπλο-
κής στην Ουκρανία εκφράζουν το ΔΝΤ
και το ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία.
Ειδικότερα:

1. Το ΔΝΤ προβλέπει για φέτος άνοδο
του ΑΕΠ 3,5% και πληθωρισμό 4,5%, επι-
σημαίνοντας τους μεγάλους κινδύνους
για περιορισμό της ανάπτυξης και υψη-
λή αβεβαιότητα για τις χώρες που έχουν
υψηλά ελλείμματα και χρέη, σε ένα πε-
ριβάλλον ανοδικού κύκλου των επιτο-
κίων. Ο οργανισμός λόγω του πολέμου
αναθεωρεί το ποσοστό ανόδου του ΑΕΠ
από το 4,6% στο 3,5%, ενώ το 2023 προ-
βλέπει αύξηση 2,6%. Αναφορικά με τον
πληθωρισμό, οι οικονομολόγοι του Τα-
μείου εκτιμούν ότι θα ολοκληρώσει την
τρέχουσα χρονιά με ποσοστό κατά μέσο
όρο στο 4,5%, προτού ανακόψει απότομα
ταχύτητα στο 1,3% του χρόνου. Στις εκτι-
μήσεις του ΔΝΤ υπάρχει και ένα αισιό-
δοξο σενάριο και αυτό έχει να κάνει με
την ανεργία. Και αυτό διότι εκτιμάει ότι
το ποσοστό ανεργίας στο τέλος του 2022
θα διαμορφωθεί στο 12,9%, ενώ του χρό-
νου θα υποχωρήσει στο 12,4%. Το ΔΝΤ
εκτιμά ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα «τρέ-
ξει» φέτος με 3,6%. 

2. Το ΙΟΒΕ υποβάθμισε επίσης την
πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ελληνι-
κής οικονομίας στο 2,5%-3% έναντι 4,5%-
5% που ήταν προηγουμένως, ενώ για τον
πληθωρισμό προβλέπει ότι θα εκτιναχθεί
μεταξύ 7%-7,8%, με ταυτόχρονη αύξηση
της ανεργίας στο 13,5%. Το θετικό σενάριο
προβλέπει τη λήξη του πολέμου έως τις
αρχές του καλοκαιριού, που θα οδηγήσει
σε άνοδο του ΑΕΠ κατά 3,5%-4% και του
πληθωρισμού στο 6,2-6,8%. Σε μια τέτοια
περίπτωση, τα τουριστικά έσοδα θα δια-
μορφωθούν κοντά στο 85% του 2019, ενώ
θα χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα στή-
ριξης από την κυβέρνηση.

M. ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
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Θ. Σκυλακάκης: Αυξημένα
φορολογικά έσοδα τον 
Μάρτιο, μειωμένο έλλειμμα
κατά 1,5 μονάδα το 2021

To διπλό δώρο φέρνει
νέα μέτρα ενίσχυσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Σ
τη δυναμική που έχει η Αθήνα να
αναπτυχθεί τουριστικά, παρά το
ευμετάβλητο παγκόσμιο περι-
βάλλον, αναφέρθηκε σε ραδιο-

φωνική συνέντευξη στον Real FM ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.
«Η Αθήνα, η οποία δοκιμάστηκε πολύ τα
τελευταία χρόνια, δείχνει τη δυναμική της.
Μια βόλτα στο κέντρο, στο εμπορικό τρί-
γωνο, αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι οι
επισκέπτες επέστρεψαν», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά ο υπουργός Τουρισμού.

Ο Βασίλης Κικίλιας επεσήμανε ότι στην
ανάκαμψη που καταγράφει η πρωτεύου-
σα σημαντικό ρόλο έπαιξε η στρατηγική
απόφαση του υπουργείου να ξεκινήσει
νωρίτερα φέτος την τουριστική σεζόν. «Η
έναρξη των απευθείας πτήσεων από τις
ΗΠΑ στις 7 Μαρτίου και η αύξηση της
κρουαζιέρας, με τον Πειραιά ως home-
port να φέρνει τους επιβάτες στην Αθήνα,
συντελούν στο να αυξηθούν οι τουριστι-
κές ροές δημιουργώντας έσοδα για την
οικονομία της πόλης», τόνισε χαρακτηρι-

στικά, ενώ αναφέρθηκε και στη γερμανι-
κή Condor, η οποία εγκαινίασε τις πτήσεις
της από Ντίσελντορφ και Λειψία έπειτα
από σχεδόν 20 χρόνια.

Τοπ προορισμός για τους Γάλλους
«Η απόφαση της Condor να επιλέξει το

αεροδρόμιο της Αθήνας αντικατοπτρίζει
την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην ελλη-
νική πρωτεύουσα ως σημαντικό προορι-
σμό αλλά και στη δυναμική που αναπτύσ-
σει η γερμανική αγορά στη χώρα μας», τό-
νισε, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως
αντίστοιχη εικόνα αυξημένης τουριστικής
κίνησης αποτυπώνεται και στη Θεσσαλο-
νίκη, αποτέλεσμα της πετυχημένης καμ-
πάνιας #greekend που πραγματοποιήθη-
κε από το υπουργείο Τουρισμού.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συ-
νεργασία της Aegean με την TUI Γαλλίας,
δηλώνοντας πως «σύμφωνα με τις τάσεις
που καταγράφει η εταιρεία TUI France, η
Ελλάδα είναι η πρώτη σε πωλήσεις στις
προκρατήσεις για το 2022 από όλους τους
προορισμούς. Οι κρατήσεις φέτος έχουν
αυξηθεί με τριψήφιους ρυθμούς σε σύγ-

κριση με το καλοκαίρι του 2021 και οι τοπ
προορισμοί στην Ελλάδα για τους Γάλλους
είναι η Αθήνα, η Κρήτη, η Κως, η Ρόδος
και η Κέρκυρα».

Προβολή στους... μικρούς
Η στρατηγική του υπουργείου Τουρι-

σμού θέτει επίσης τον βασικό στόχο να
έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερα έσο-
δα που θα στηρίξουν την ελληνική οικογέ-
νεια και για αυτό επικεντρώνεται σε επι-
σκέπτες με υψηλές δαπάνες από όλες τις
αγορές, δίνοντας έμφαση στους τουρίστες
από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο
υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε και
στη στόχευση του υπουργείου στην προ-
βολή των λιγότερο δημοφιλών προορι-
σμών, φέροντας ως παράδειγμα τη Λήμνο
και τα Σύβοτα, όπου θα εγκαινιαστούν τις
επόμενες μέρες ξενοδοχεία αθλητικού
τουρισμού.

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε και στη

Σκιάθο, η οποία συνδέεται απευθείας με
γαλλικές αερογραμμές, ενώ και η Περι-
φέρεια Ηπείρου, όπως είπε, αποτελεί
πλέον τουριστικό προορισμό για ολόκλη-
ρο τον χρόνο.

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ23

Βασίλης Κικίλιας: «Η στρατηγική
απόφαση του υπουργείου να
ξεκινήσει νωρίτερα φέτος την
τουριστική σεζόν έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη»

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Εντυπωσιακή ανάκαμψη σημείωσε ο τζίρος στην εστία-
ση και στα καταλύματα τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας
ποσοστιαία αύξηση κατά 104,4% και 205,9% αντίστοιχα σε
σχέση με τον περσινό μήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής:

1. Οι κλάδοι Καταλυμάτων και Εστίασης που τηρούν δι-
πλογραφικά βιβλία εμφάνισαν τζίρο 181.832.542 ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 134% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του
2021, όταν είχε ανέλθει σε 77.696.908 ευρώ.

2. Οι επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων εμφάνισαν
τζίρο 69.389.636 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 205,9% σε
σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021, όταν είχε ανέλθει σε
22.680.193 ευρώ.

3. Οι επιχειρήσεις εστίασης με υποχρέωση τήρησης δι-

πλογραφικών βιβλίων εμφάνισαν τζίρο 112.442.906 ευρώ,
ο οποίος ήταν αυξημένος κατά 104,4% σε σχέση με τον Φε-
βρουάριο του 2021, όταν είχε ανέλθει σε 55.016.715 ευρώ.

4. Για τις επιχειρήσεις των περιφερειακών ενοτήτων με

συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021
μεγαλύτερη από 1% η μεγαλύτερη αύξηση τζίρου παρατη-
ρήθηκε στη Ρόδο με 584%, ενώ η μικρότερη στην Κω με
59,2%.

Οι κλάδοι καταλυμάτων και εστίασης αποτελούν βαρό-
μετρο για την πορεία της τουριστικής κίνησης και, σύμφω-
να με τις εκτιμήσεις, οι επιδόσεις του πρώτου διμήνου,
ακόμη και μετά την εκδήλωση του πολέμου στην Ουκρανία
στο τέλος Φεβρουαρίου, κρίνονται ως ιδιαιτέρως ενθαρ-
ρυντικές για τη φετινή σεζόν. Από την άλλη, πρέπει να επι-
σημανθεί ότι η μεγάλη αύξηση που σημειώνει ο τζίρος
στους δύο κλάδους προκύπτει με βάση τη σύγκριση του
Φεβρουαρίου 2021, όταν λόγω των περιοριστικών μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού η οικο-
νομική δραστηριότητα είχε ανασταλεί σε μεγάλο βαθμό.

Εκτοξεύτηκε ο τζίρος στα καταλύματα και στην εστίαση τον Φεβρουάριο

Οι τουρίστες
επέστρεψαν και
«απογειώνουν»
πάλι την Αθήνα



Δ
ύο είναι τα ορόσημα μέχρι τέ-
λους Απριλίου για το ελληνικό
χρηματιστήριο. Το πρώτο

αφορά την αργία της Μεγάλης Παρα-
σκευής, οπότε η Standard & Poor’s
θα βαθμολογήσει την πιστοληπτική
αξιολόγηση του αξιόχρεου της χώρας
(στο ΒΒ, δύο κλίμακες χαμηλότερα
από την επενδυτική βαθμίδα). Το δεύ-
τερο αφορά το διάστημα έως και τις
29/4, οπότε και θα ληφθούν δειγμα-
τοληπτικά τιμές στο πλαίσιο της «τι-
μολόγησης» από τον MSCI του ενδε-
χόμενου ένταξης εισηγμένων/μετο-
χών στον διεθνή δείκτη της. Εθνική
με αποτίμηση 3,38 δισ. και Mytilineos
με 2,37 δισ. μένει να φανεί αν θα επι-
λεγούν τελικά ή όχι για τον MSCI Gre-
ece Standard. Παράλληλα, στο επί-
κεντρο θα συνεχίσουν να βρίσκονται τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες και οι εξελίξεις στο επιχειρη-
ματικό πεδίο. Τεχνικά για τον Γενικό Δείκτη στις τρεις συνεδριάσεις της Μεγάλης Εβδομάδας σημεία αναφοράς είναι οι 905 και οι
930 μονάδες. Για τον τραπεζικό δείκτη ζητούμενο αποτελεί η προσέγγιση των 660 μονάδων (με στήριξη στις 630) και για τον
FTSE25 οι 2.250 (με στήριξη στις 2.205-2.200).

Intracom: ΑΜΚ και διανομή δωρεάν
μετοχών σε ΔΣ και προσωπικό

Η Intracom Holdings ανακοίνωσε ότι τη Μ.

Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική
Συνεδρίαση της από 8/4/2022 έκτακτης Γενι-
κής Συνέλευσης των μετόχων της επί του πρώ-
του θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Γενι-
κή Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη δωρε-
άν διάθεση σε μέλη του ΔΣ της εταιρείας και το
προσωπικό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και
το πλαίσιο της ισχύουσας πολιτικής αποδοχών
των μελών του ΔΣ της εταιρείας, προς ανταμοι-
βή της προσφοράς αυτών στην εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και
την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Διάκριση για Attica Group 
στα Green Awards
Η Attica Group, μητρική εταιρεία των Superfast
Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Sea-
ways, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει τη
διάκρισή της στα Green Awards 2022 για τη νέα
Seasmiles Biocard του προγράμματος πιστότη-
τας και επιβράβευσης πελατών Seasmiles,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τα Green
Awards 2022 διοργανώθηκαν από την Boussias
Communications υπό την αιγίδα της Ένωσης
Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας.
Στην τελετή απονομής η Attica Group τιμήθηκε
με το αργυρό βραβείο στην κατηγορία: Green
Business / Industry Process, Seasmiles Bio-
card, Πυλώνας 3 - Development / Operations /
Technology.

Mediterra Hellas: 
Στο +16% οι πωλήσεις

Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε
το 2021 η Mediterra Hellas, καθώς οι πωλήσεις
της αυξήθηκαν κατά 16%, από τα 8,289 στα
9,628 εκατ. Το EBITDA διαμορφώθηκε στις 640
χιλ. έναντι 364 χιλ. το 2020. Τα καθαρά κέρδη
πολλαπλασιάστηκαν (από τις 50 στις 226 χιλ.
ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια της 31ης Δεκεμβρίου
2021 διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκατ. Σε ό,τι αφο-
ρά τις προοπτικές για τη φετινή χρονιά, περι-
λαμβάνονται η αλλαγή του παραγωγικού και
ψηφιακού αποτυπώματος, η ενσωμάτωση και-
νοτομιών στην παραγωγή, η καθιέρωση της
μάρκας παραφαρμακευτικών προϊόντων Art of
Nature, η ανανέωση της ΕΛΜΑ, ο εμπλουτι-
σμός του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και η
ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα στο εται-
ρικό γίγνεσθαι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Την ανάληψη της μελέτης για την κατασκευή του Mari-
na Tower στο Ελληνικό από τις Intrakat και Bouygues
ανακοίνωσε η Lamda Development. Όπως αναφέρει η ει-
σηγμένη σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η Lamda
Development SA, σύμφωνα με τον Κανονισμό
596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την επιλογή του
συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρε-

σίες πριν από την κατασκευή, με τη μορφή του Early Contractor Involvement (ECI) για την ανέγερση του Πύργου Κατοι-
κιών στη Μαρίνα (Marina Residential Tower). Ο σύμβουλος θα είναι η κοινοπραξία των εταιρειών Bouygues Batiment
International και Intrakat μια συνεργασία μεταξύ μιας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών παγκοσμίως, με
εξαιρετική φήμη και εκτεταμένη εμπειρία σε μελέτη και κατασκευή υψηλών κτηρίων πολυτελών κατοικιών και μιας εκ
των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα στον κλάδο των υποδομών και κτιρίων.

Η Inform, μέλος του Ομίλου της Austriacard Holdings, προχώ-
ρησε στην υπογραφή σύμβασης που αφορά την προμήθεια των ψη-
φοδελτίων για τις εκλογές στην Κένυα. Πρόκειται για μια σύμβα-
ση-πλαίσιο τριετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ
και εκτιμώμενης ποσότητας μεγαλύτερης των 120 εκατομμυρίων
παραγόμενων ψηφοδελτίων. Η συμμετοχή σε αυτό τον δημόσιο
διαγωνισμό εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου να
επεκτείνει τις δραστηριότητές του και σε νέες αγορές, αξιοποιών-
τας την τεχνογνωσία και τις παραγωγικές του υποδομές στον τομέα
εκτυπώσεων εντύπων ασφαλείας. Το έργο αφορά την παραγωγή
των ψηφοδελτίων, τα οποία θα πληρούν όλα τα σύγχρονα standards ασφαλείας, την ειδική συσκευασία τους, την απο-
στολή τους, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της ασφαλούς παράδοσής τους ανά εκλογική περιφέρεια.

Την παραγωγή ψηφοδελτίων στην Κένυα ανέλαβε η Inform

Ελληνικό: Επιβεβαιώνει για Intrakat - Bouygues η Lamda
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Τα δύο ορόσημα στο Χρηματιστήριο



Τ
ο Vodafone Business ανακοίνωσε τη συμμετοχή
του στο καινοτόμο πρόγραμμα Business Banking
Τουρισμός της Eurobank με στόχο να συμβάλει

μέσα από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της στην ψη-
φιακή μετάβαση των ελληνικών τουριστικών επιχειρή-
σεων, προσφέροντάς τους σύγχρονα εργαλεία που θα
ενισχύσουν την ψηφιοποίηση και ανταγωνιστικότητά
τους. Πρόκειται για ένα αναγνωρισμένο, εξειδικευμένο
και ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων, τραπεζικών
και μη τραπεζικών υπηρεσιών, που υλοποιείται για 12η
συνεχή χρονιά και απευθύνεται στις αμιγώς τουριστικές
επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη την
Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιο-
χές και τη Χαλκιδική. Το Vodafone Business συμμετέχει
ενεργά στο πρόγραμμα ως πάροχος ψηφιακών τεχνολο-
γιών αιχμής, που ενισχύουν και επιταχύνουν την ψηφιο-
ποίηση επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, προσφέρον-
τας μάλιστα συνολικό όφελος έως και 20% στις επιχειρή-
σεις που θα επιλέξουν να συνδυάσουν υπηρεσίες της
Vodafone.

Condor Airlines: Πρώτες
πτήσεις από Αθήνα προς
Ντίσελντορφ, Λειψία

Παπουτσάνης: Πιστοποιήθηκε ως
εγκεκριμένος οικονομικός φορέας

Η Παπουτσάνης έλαβε την πιστοποίηση ΑΕΟ ως εγκε-
κριμένος οικονομικός φορέας από την Τελωνειακή Πε-
ριφέρεια Αττικής, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για
ισχυρή ανάπτυξη εκτός συνόρων. Η πιστοποίηση της Πα-
πουτσάνης με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα ποι-
ότητας αποδεικνύει την αξιοπιστία της ως επιχειρηματι-
κού εταίρου στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, το σύγ-
χρονο και εξωστρεφές επιχειρηματικό προφίλ, τη συμ-
μόρφωση με διεθνείς κανονισμούς, καθώς και την τήρη-
ση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας σε πληροφορια-
κά συστήματα και εγκαταστάσεις, ακόμη και συνεργαζό-
μενων εταιρειών logistics. Σε αυτό το πλαίσιο, η Παπου-
τσάνης στο εξής θα απολαμβάνει σημαντικά οφέλη,
όπως ευκολότερη υπαγωγή σε τελωνειακές απλουστεύ-
σεις, λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων,
αμοιβαία αναγνώριση με τρίτες χώρες και γενικά ταχύ-
τερη διεκπεραίωση των εξαγωγών και εισαγωγών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο υποκατάστημα στην Πάργα 
για την Τράπεζα Ηπείρου

Το νέο της κατάστημα στην Πάργα εγκαινίασε
την περασμένη Παρασκευή η Συνεταιριστική Τρά-
πεζα Ηπείρου. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο
πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου
Κωνσταντίνος Ζωνίδης δήλωσε: «Το άνοιγμα κάθε
νέου καταστήματος είναι ένα σημαντικό γεγονός
για το οικονομικό γίγνεσθαι της περιοχής. Όλα τα
χρόνια η στάση μας απέναντι στην τοπική κοινω-
νία έχει αποδείξει εμπράκτως στους Ηπειρώτες
ότι έχουμε σταθεί δίπλα τους και έχουμε συμβά-
λει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας αλλά
και στη στήριξη της κοινωνίας πολλαπλώς».

Ήπειρος: Πρώτη τυροκομική μονάδα 
με καθετοποιημένη χρήση αποβλήτων
Η αειφόρος ανάπτυξη και η βιώσιμη λειτουργία
των μονάδων παραγωγής αποτελούν στρατηγι-
κή προτεραιότητα για την Ήπειρος ΑΕΒΕ. Όπως
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, το
εργοστάσιό της στον Δομοκό, στο οποίο παρά-
γεται το δημοφιλές Κατίκι Δομοκού «Ορεινές
Πλαγιές», σχεδιάστηκε με γνώμονα τη μείωση
της χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων,
όπως το νερό, μέσω της κυκλικής χρήσης. Είναι
η πρώτη τυροκομική μονάδα στην Ελλάδα που
έχει πετύχει το 100% των υγρών αποβλήτων της
μονάδας επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού
να χρησιμοποιείται για το πότισμα έκτασης 5
στρεμμάτων. 

ΕΛΤΟΝ Χημικά: Υπερδιπλασιασμός
κερδών γιατο 2021

Μεγάλη βελτίωση σημείωσαν τα οικονομικά
αποτελέσματα της ΕΛΤΟΝ Χημικά για το 2021, κα-
θώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν από τα 124 στα 152,5
εκατ. ευρώ. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 12,68
έναντι 7,22 εκατ. το 2020. Τα καθαρά κέρδη υπερ-
διπλασιάστηκαν (από τα 3,5 στα 8,4 εκατ. ευρώ).
Τα ίδια κεφάλαια ανέβηκαν στα 58,8 εκατ. ευρώ
και ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 14,9
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμέ-
νης, το 2022 ξεκίνησε με θετική τάση επιδόσεων,
πλην όμως απομένει να φανεί πώς θα εξελιχθούν
μια σειρά από αβεβαιότητες στο εξωτερικό περι-
βάλλον.
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Η Vodafone στο Business
Banking Τουρισμός
της Eurobank

Συμφωνία συνεργασίας ΣΕΒ με 
το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας

Συμφωνία συνερ-
γασίας με πολλαπλά
οφέλη τόσο για τους
νέους, φοιτητές και
ερευνητές όσο και
για τις επιχειρήσεις,
ιδιαίτερα στην ελ-
ληνική περιφέρεια,

υπέγραψαν οι διοικήσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας και του ΣΕΒ, σε συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε στην πόλη της Κοζάνης την Παρασκευή 15
Απριλίου. Η συμφωνία συνεργασίας στοχεύει στην ανά-
πτυξη κοινών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της ανάπτυ-
ξης των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ αλλά της επιχει-
ρηματικότητας ευρύτερα, την ενίσχυση της εφαρμοσμέ-
νης έρευνας, τη διασύνδεση των αποφοίτων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας με την αγορά εργασίας και
την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση.

H γερμανική αεροπορική εταιρεία Condor προσγει-
ώθηκε στην Αθήνα για πρώτη φορά στις 18 Απριλίου
έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια. Από τη Δευτέρα θα συνδέ-
ει την Αθήνα με δύο νέες πτήσεις, από το Ντίσελντορφ
(τέσσερις φορές την εβδομάδα) και τη Λειψία (δύο φο-
ρές την εβδομάδα). Η απόφαση της Condor να επιλέξει
το αεροδρόμιο της Αθήνας αντικατοπτρίζει την εμπιστο-
σύνη της εταιρείας στην ελληνική πρωτεύουσα ως προ-
ορισμό αλλά και στη δυναμική του επιβατικού κοινού
της. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πτήσεις
από οκτώ αεροδρόμια της Γερμανίας, της Αυστρίας και
της Ελβετίας σε συνολικά 17 προορισμούς στην Ελλάδα.
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Ο
ομοσπονδιακός προπονητής
Γκουστάβο Πογιέτ βρίσκεται
σε απόγνωση, ακόμα δεν μας
ήρθε: «Πού είναι οι Έλληνες

παίκτες στις μεγάλες ομάδες;». Αυτό
αναρωτήθηκε στο ντέρμπι Άρης - ΠΑ-
ΟΚ 1-0 του «Κλεάνθης Βικελίδης»,
αλλά και στο Παναθηναϊκός - Ολυμ-
πιακός 1-0 στη Λεωφόρο. Τα ίδια που
απόρησε και ο προκάτοχός του Ολλαν-
δός Τζόνι Φαν’τ Σιπ. Και απάντηση δεν
πήρε, ακόμα και όταν προκάλεσε με
την επισήμανσή του ότι «δεν μπορού-
με να μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαι-
ρο, αλλά για ποδόσφαιρο που παίζεται
στην Ελλάδα».

Για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο
Πογιέτ πλήρωσε τζάμπα αεροπορικά
εισιτήρια και διαμονή. Ο μοναδικός

Έλληνας παίκτης που ξεκίνησε βασι-
κός ήταν ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Αλέ-
ξανδρος Πασχαλάκης. Ο Πογιέτ περί-
μενε ότι τουλάχιστον στο δεύτερο μέ-
ρος θα γίνονταν αλλαγές. Μάταια. Ο
Χερμάν Μπούργος, ο Αργεντινός τε-
χνικός του Άρη, και ο Ρουμάνος του
ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, χρησιμο-
ποίησαν συνολικά 32 ποδοσφαιριστές
στο παιχνίδι και μόνο έναν Έλληνα!
Και μετά, ο Πογιέτ είδε στη Λεωφόρο
το «κλάσικο» Παναθηναϊκός - Ολυμ-
πιακός. Νέο σοκ για τον Ουρουγουανό.
Μόλις τέσσερις Έλληνες παίκτες ξε-
κίνησαν τον αγώνα. Ο Κώτσιρας με τον
Ιωαννίδη για τους «πράσινους» και ο
Παπασταθόπουλος με τον Μασούρα
για τους «ερυθρόλευκους». Και στο
δεύτερο ημίχρονο, όπως βλέπετε στον

σχετικό πίνακα, μπήκαν αλλαγή ο Αλε-
ξανδρόπουλος με τον Χατζηγιοβάνη
και ο Μπουχαλάκης με τον Φορτούνη.
Αυτό και τέλος. Σαφώς καλύτερα για
τον ομοσπονδιακό τεχνικό ήταν τα
πράγματα στο ματς ΠΑΣ Γιάννινα -
ΑΕΚ.

Η Ελλάδα δίνει σημαντικά ματς για
το Nations League τον προσεχή Ιούνιο
και ο Πογιέτ ήθελε να δει σε τι κατά-
σταση βρίσκονται οι Έλληνες διε-
θνείς. Ελπίζει να παίξουν στα άλλα
ματς, γιατί η αρχή είναι του ήμισυ του
παντός για τον ίδιο. Διότι, αν αποτύχει
με αντιπάλους σαν το Κόσοβο, την Κύ-
προ και τη Βόρεια Ιρλανδία, χάνει την
εμπιστοσύνη και ξέρετε τι συμβαίνει
στην Ελλάδα…

Και να φανταστεί κανείς πως όταν

ήρθε ο Πογιέτ είχε συνολικό όραμα για
το ελληνικό ποδόσφαιρο, να αποκτή-
σει ενιαία ταυτότητα και να παίζουν
όλοι το ίδιο σε όλες τις κατηγορίες, κά-
τι που γίνεται σε όλες τις προηγμένες
ποδοσφαιρικά χώρες. Μέχρι που του
είπαν ότι και ο Ρεχάγκελ με τον Σάντος
το ίδιο όραμα είχαν, αλλά αναγκάστη-
καν να τα παρατήσουν…

Αφελληνισμός, ο Πογιέτ σε απόγνωση

Στα ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ και
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός,
οι 9 ήταν Έλληνες 
από τους 64 που έπαιξαν!

Οι Έλληνες που έπαιξαν
Άρης - ΠΑΟΚ

Πασχαλάκης ..................90 λεπτά
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Κώτσιρας .......................90 λεπτά
Ιωαννίδης.......................72 λεπτά
Αλεξανδρόπουλος .........18 λεπτά
Χατζηγιοβάνης ................4 λεπτά
Παπασταθόπουλος........90 λεπτά
Μασούρας......................59 λεπτά
Φορτούνης.....................32 λεπτά
Μπουχαλάκης ................31 λεπτά

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ
Ρότα................................90 λεπτά
Τζαβέλλας......................90 λεπτά
Μάνταλος .......................90 λεπτά
Μήτογλου.......................90 λεπτά

Εθνική, Nations League
2/6/2022 ....Β. Ιρλανδία - Ελλάδα
5/6/2022..........Κόσοβο - Ελλάδα
9/6/2022 ..........Ελλάδα - Κύπρος
12/6/2022 ........Ελλάδα - Κόσοβο
24/9/2022........Κύπρος - Ελλάδα
27/9/2022 ..Ελλάδα - Β. Ιρλανδία



Κ
ατά εκατομμύρια φτάνουν τα
συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια του Κριστιάνο Ρονάλντο,

που από κοινού με τη σύζυγό του Χε-
ορχίνα ανακοίνωσαν ότι έχασαν ένα
τους παιδί στη γέννα. Από τα δίδυμα,
το αγόρι γεννήθηκε νεκρό και το κο-
ριτσάκι υγιέστατο. «Με βαθύτατη θλί-
ψη πρέπει να ανακοινώσουμε τον
θάνατο του γιου μας. Είναι ο μεγαλύ-
τερος πόνος που μπορούν να νιώ-
σουν οι γονείς. Μόνο η γέννηση της
κόρης μας μάς δίνει τη δύναμη να ζή-
σουμε αυτήν τη στιγμή με λίγη ελπίδα
και ευτυχία. Θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε τους γιατρούς και τους νοση-
λευτές για τη φροντίδα και την υπο-
στήριξή τους. Είμαστε συντετριμμέ-
νοι από αυτή την απώλεια και ζητάμε
ιδιωτικότητα αυτήν τη δύσκολη στιγ-
μή. Μωρό μου, είσαι ο άγγελός μας.
Θα σε αγαπάμε πάντα. Κριστιάνο Ρο-

νάλντο και Χεορχίνα Ροντρίγκεζ».
Αυτή ήταν η ανάρτησή τους. Ο Κρι-
στιάνο απέκτησε τρία παιδιά με πα-

ρένθετες μητέρες (Κριστιάνο Τζού-
νιορ, Ματέο, Έβα) και ένα με τη Χεορ-
χίνα, την Αλάνα. 

Εκατομμύρια συλλυπητήρια στον Κριστιάνο Χάαλαντ: Στη Σίτι με 600.000
ευρώ την εβδομάδα!

Τη Μάντσεστερ Σίτι, ομάδα όπου έπαιξε ο πατέ-
ρας του, προτίμησε τελικά ο Νορβηγός σούπερ
σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ. Θα υπογράψει συμβόλαιο
στο τέλος της σεζόν και θα γίνει ο πιο ακριβοπλη-
ρωμένος παίκτης όλων των εποχών. Όχι για τα 75
εκατ. ευρώ που θα πάρει η Ντόρτμουντ, αλλά για τις
600.000 ευρώ την… εβδομάδα που θα εισπράττει ο
ίδιος. Δηλαδή, 31,2 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Μαύρη αγορά και ήττα 

Μετά το σούπερ σκάνδαλο να βρεθούν 35.000
Γερμανοί στο Καμπ Νου στο ματς Μπαρτσελόνα -
Άιντραχτ 2-3 (αποκλεισμός για τους Καταλανούς
στο Europa League), επειδή χιλιάδες εισιτήρια
πουλήθηκαν στη μαύρη αγορά, ήρθε και άλλη μία…

γροθιά. Η ομάδα του Τσάβι έχασε 1-0 στη
Βαρκελώνη από την Κάντιθ με γκολ του άλλο-

τε παίκτη του ΠΑΟΚ, Λούκα Πέρεθ. Έγιναν
πορείες στη Βαρκελώνη κατά του προέδρου

Λαπόρτα.

«Φλερτ» ΑΕΚ 
με Ματίας Αλμέιδα

Ο Αργεντινός πρώην διεθνής μέσος Ματίας Αλμέι-
δα είναι το νέο «φλερτ» της ΑΕΚ για τη θέση του προ-
πονητή. Ο 48χρονος κόουτς έλυσε τη συνεργασία του
με τη μεξικάνικη Τσίβας και ήδη βρίσκεται σε επα-
φές με την Ένωση. Ο Αλμέιδα έκανε μεγάλη καριέρα
ως ποδοσφαιριστής σε Λάτσιο, Ίντερ, Σεβίλλη, Ρίβερ
Πλέιτ. Ως προπονητής κάθισε στον πάγκο των Ρίβερ
Πλέιτ, Μπάνφιλντ, Γκουανταλαχάρα.

«Να γυαλίζει το μάτι σας»
«Επισκέψεις» από τη «Θύρα 7» είχαν οι παίκτες

του Ολυμπιακού στο Ρέντη, προχθές, Μεγάλη Δευ-
τέρα, μετά την ήττα 1-0 από τον Παναθηναϊκό.
Υπήρξε και ανακοίνωση από τους οργανωμένους
ότι από τώρα και μέχρι το τέλος του πρωταθλήμα-
τος «θα πρέπει να γυαλίζει το μάτι σας». Η διοίκη-
ση, πάντως, στηρίζει τον Πέδρο Μαρτίνς, αλλά ετοι-
μάζεται για θεαματικές αλλαγές.

ΠΑΟ - Λαμία σήμερα για το Κύπελλο
Ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας διεξάγεται σήμερα
στο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λαμία στη Λε-
ωφόρο (19.00) και αύριο στην Τούμπα θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19.30). Και τα δυο παιχνίδια θα μεταδώσει
η Cosmote TV. Οι επαναληπτικοί την προσεχή Τετάρτη και ο τελι-
κός είναι προγραμματισμένος για την 21η Μαΐου. Ο κάτοχος του
Κυπέλλου παίρνει εισιτήριο για το Conference League.

Η ΑΕΚ 3-2 τον ΠΑΣ, 
«μέσα» για την Ευρώπη

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα 3-2 από τα Γιάννενα κόντρα στον ΠΑΣ και ισοβάθμησε 
με τον Παναθηναϊκό στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας στους 51 βαθμούς. 
Δυο περισσότερους έχει ο Άρης στην τρίτη θέση. Ο Κριχόβιακ πέτυχε 
το παρθενικό του γκολ με την Ένωση, Αραούχο και Ρότα τα άλλα δυο. 
Και τα δυο του ΠΑΣ Γιάννινα ο Κολομβιανός Περέα..
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Η Θέμις Μπαζάκα εξομολογήθηκε
πως πάσχει από διατροφικές διατα-
ραχές. «Τρώω ακατάπαυστα. Πρέπει
κάπως να τελειώσει αυτή η βουλι-
μία», δήλωσε.

• Μάχη με τον κορονοϊό έδωσε ο
Τάκης Χρυσικάκος. Νοσηλεύ-
τηκε επτά εβδομάδες σε νοσο-
κομείο.

• «Στην πρώτη καραντίνα δούλεψα
σαν μαραγκός και έβαφα σπίτια»,
αποκάλυψε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

• Η Μαρία Ηλιάκη «έλιωσε» το
Instagram με την τρυφερή αγ-
καλιά στην 11 μηνών κορούλα
της!

• Μια που τη γνώρισε και μια που
ερωτεύθηκαν παράφορα, ανέφερε ο
Νίκος Βερλέκης για την 8χρονη σχέ-
ση του με την Ειρήνη Παππά.

• «Δεν θέλω να κάνω παιδί γιατί
το αντιλαμβάνομαι σαν μια τε-
ράστια ευθύνη», ισχυρίστηκε ο
Σωτήρης Καλυβάτσης.

• Κολλητές είναι πλέον η Δέσποινα
Βανδή με την Παναγιώτα Μπισμπίκη,
αδελφή του αγαπημένου της Βασίλη
Μπισμπίκη.

• Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέ-
σεις της Αφροδίτης Γραμμέλη
με τη Ναταλί Κάκκαβα στο «Όλα
γκουντ»!

• Ο Βαλάντης υποστήριξε σε δηλώ-
σεις του πως στο «Survivor» υπήρξε
συντονισμένη προσπάθεια εξόντω-
σής του από το ριάλιτι.

• Ο 18χρονος γιος της Αλέκας
Καμηλά ακολουθεί τα βήματα
του μπαμπά του Πέντζα Στογιά-
κοβιτς στο μπάσκετ.

• Πασχαλινή απόδραση στη Μύκονο
για τη Μαριέττα Χρουσαλά και τον
Λέοντα Πατίτσα.

Η
επίσημη σελίδα του Hellenic Royal House
διέψευσε τις φήμες πως ο τέως βασιλιάς
Κωνσταντίνος προχώρησε στην πώληση
της πολυτελέστατης οικογενειακής έπαυ-

λης στο Πόρτο Χέλι.
Οι διαχειριστές του λογαριασμού «Hellenic original

community page of Hellenic Royal House» έβαλαν
φρένο στα δημοσιεύματα με ένα κοσμικό ποστ, υπο-
γραμμίζοντας -μεταξύ άλλων- με νόημα: «Όλα πάνε
καλά στον ελληνικό βασιλικό οίκο». 

Μια πρόσφατη φωτογραφία της Άννας Μαρίας με
τον γιο της πρίγκιπα Νικόλαο να χαμογελούν ήταν το
έναυσμα για μια «λεπτή» αναφορά στο πολύκροτο
deal εξαγοράς της εξοχικής βίλας από Βούλγαρο bil-
lionaire: «Αυτή η τρυφερή φωτογραφία του “δίδυ-
μου” μητέρας και γιου φαίνεται να αποκαλύπτει μια
καλή αίσθηση της ηρεμίας και της ευτυχίας, εν μέσω
φημών, σχετικά με την αλλαγή σπιτιού των βασιλιά
και βασίλισσας στο κέντρο της Αθήνας και την περι-
βόητη επιδείνωση της υγείας του βασιλιά. Ένα σημά-
δι πως όλα πάνε καλά στον βασιλικό οίκο!», ανέφεραν
οι δημιουργοί της σελίδας.

Παρότι δεν υπήρξε επίσημη διάψευση ούτε και επι-
βεβαίωση από το Γραφείο Τύπου της γαλαζοαίματης
οικογένειας σχετικά με το πωλητήριο της πολυτελέ-
στατης ιδιοκτησίας, η αριστοκρατική κατοικία φέρεται
να άλλαξε χέρια. Ο νέος ιδιοκτήτης είναι Βούλγαρος
επιχειρηματίας, ο οποίος φημολογείται πως εξαγόρα-
σε το αραβικής αρχιτεκτονικής «στολίδι» έναντι ενός
αστρονομικού ποσού με πολλά μηδενικά!

Το 2018 ένας άλλος υποψήφιος αγοραστής, Άραβας
κροίσος, λέγεται πως είχε εκδηλώσει έντονο ενδια-
φέρον για την απόκτηση της huge mansion με τις 12
κρεβατοκάμαρες, την τεραστίων διαστάσεων πισίνα,
τον απέραντο κήπο με το γκαζόν και την ιδιωτική πα-
ραλία, προσφέροντας 5.000.000 ευρώ. Η τιμή δεν ικα-
νοποίησε την τέως βασιλική οικογένεια και η δια-
πραγμάτευση δεν προχώρησε.

Ο τέως βασιλιάς και η σύζυγός του Άννα Μαρία απέ-
κτησαν το εντυπωσιακό ακίνητο από τον Λιβανέζο
επιχειρηματία Μαρκ Σούρσοκ. Στους μεγαλοπρεπείς
κήπους δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αριστοκρα-
τικά πάρτι, με γαλαζοαίματους καλεσμένους και δια-

σημότητες από όλο τον κόσμο. Πέρσι, παιδιά και εγγό-
νια φιλοξενήθηκαν στο μεγαθήριο για τις καλοκαιρι-
νές τους διακοπές, με τα ενσταντανέ να κάνουν τον
γύρο του κόσμου.

Σήμερα, το ζεύγος Γλύξμπουργκ -όπως αναφέρει
σχετικό δημοσίευμα- διαμένει στην κατοικία του στο
Κολωνάκι και έχει ήδη προσαρμοστεί στους ρυθμούς
της πόλης. Τα προβλήματα υγείας (και κινητικά) του
81χρονου επιδεινώθηκαν μετά τη βαριά πνευμονία
τον περασμένο Ιανουάριο και η μετακόμιση στην Αθή-
να ήταν στα σχέδιά τους, προκειμένου να βρίσκονται
κοντά στους θεράποντες γιατρούς, αλλά και στο πριγ-
κιπικό ζεύγος Νικόλαο και Τατιάνα, που επίσης δια-
μένουν στην ελληνική πρωτεύουσα.

Τελικά πουλήθηκε 
η βίλα του τέως 
στο Πόρτο Χέλι;

Οι διαχειριστές του λογαριασμού
«Hellenic original community page of
Hellenic Royal House» έβαλαν φρένο
στα δημοσιεύματα 



Μπράβο, μαμά!

Ο Κωνσταντίνος Μουσούλης αποθέωσε τη μη-
τέρα του Αγγελική Νικολούλη. Ο κούκλος γιος
της Ελληνίδας «Μις Μαρπλ» ανάρτησε ένα τρυ-
φερό ποστ στο Instagram, εκδηλώνοντας δημό-
σια τον θαυμασμό του: «Είκοσι επτά χρόνια. Εσύ
βλέπεις μια ερευνητική και τηλεοπτική επιτυχία,
εγώ μια ακόμα θυσία στην προσωπική της ζωή
και την υγεία της, για την αναζήτηση της αλήθει-
ας και την απονομή δικαιοσύνης. Με σεβασμό
και περηφάνια στην ψυχική συνεισφορά σου
όλα αυτά τα χρόνια και στο κοινωνικό σου έργο.
Πάσχα έρχεται, ξεκούραση τώρα».

Καρδιοχτύπια

Χαλάει κόσμο η sexy καμπάνια της Μαίρης
Συνατσάκη. Η δημοφιλής influencer, για τις
ανάγκες προώθησης της νέας συλλογής παπου-
τσιών με το όνομά της «Μairiboo for Envie», ανέ-
λαβε ρόλο μοντέλου και φωτογραφήθηκε σχε-
δόν ημίγυμνη με «καυτά» κορμάκια, αναδει-
κνύοντας τη νέα λεπτή, καλογυμνασμένη σι-
λουέτα της. Η ερωτευμένη ηθοποιός, που έκανε
το επόμενο βήμα με τον αγαπημένο της Ίαν
Στρατή, συγκατοικώντας κάτω από την ίδια στέ-
γη, φαίνεται πως διανύει την καλύτερη προσω-
πική και επαγγελματική περίοδο της ζωής της.

Η Μάρα Ζαχαρέα είχε γενέ-
θλια και το γιόρτασε με τις φίλες
της. Η newscaster του κεντρι-
κού δελτίου ειδήσεων στο Star
δεξιώθηκε σε γνωστό ρεστοράν
τη διοικήτρια του νοσοκομείου
«Άγιος Σάββας» Όλγα Μπαλαού-
ρα και τη δημοσιογράφο του δι-
καστικού στον ΣΚΑΪ Ιωάννα
Μάνδρου και αφού έσβησε τα
κεράκια, απόλαυσαν ένα λου-
κούλλειο γεύμα. «Στιγμές με κα-
λή παρέα, μουσικούλα και κρα-
σάκι», έγραψε η εορτάζουσα.

Happy birthday

Τ
έλος εποχής για την «οικογένεια Πράις» στο Θέατρο Μου-
σούρη. Η sold out παράσταση της χρονιάς «Ο κήπος με τις
αλήθειες» έριξε αυλαία, με τον θίασο συγκινημένο να υπο-

κλίνεται στο κοινό και τον πρωταγωνιστή Ιωάννη Αθανασόπουλο να
αναπολεί όμορφες στιγμές από τη θεατρική σεζόν: «Αποχαιρετώ
τους ήρωες/συνοδοιπόρους μου για αυτήν τη χρονιά, Μαρκ και Μία
Πράις. Σας αγάπησα πολύ. Πολλά συναισθήματα για τις στιγμές και
τους ανθρώπους που γνώρισα σε αυτήν τη δουλειά. Ένα τεράστιο
ευχαριστώ στον θεατρικό μπαμπά μου, τον κύριο Σταμάτη Φασου-
λή, τον άνθρωπο/σκηνοθέτη/κεφαλή αυτού του εγχειρήματος. Ευ-
γνώμων για την τεράστια εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Πολλές και
καθοριστικές οι συμβουλές του! Ένα τεράστιο ευχαριστώ και στη
θεατρική μαμά μου, την κυρία Μίρκα Παπακωνσταντίνου, κρατάω
αυτό το βλέμμα και το άγγιγμά σου στη σκηνή μας».

Πασχαλίτσα!
«Φωτιά» στο Instagram έβαλε η Ελένη Πετρουλάκη, ντυμένη
υπερήρωας Ladybug, με κόκκινη εφαρμοστή φόρμα. Η γυμνά-
στρια ξεχύθηκε στα μαγαζιά για τα πασχαλινά δώρα και αποκά-
λυψε: «Πάντα αγαπούσα αυτήν τη γιορτή. Να μιλάτε στα παιδιά
σας και να τους εξηγείτε τα ελληνικά έθιμα. Όλα τα καταλαβαί-
νουν και όλα τα ρουφούν, γιατί έχουν ανάγκη να πετάξουν σαν
την Πασχαλίτσα».

Η μπριόζα μπέμπα με το πλατύ χαμόγελο
είναι η Μαρία Μενούνος! Η δημοσιογράφος
που διαπρέπει στην Αμερική δημοσίευσε
στον λογαριασμό της το παιδικό ενσταντανέ,
αποκαλύπτοντας: «Κάνω τα πρώτα μου βή-
ματα μόλις 8 μηνών. Αν μπορούσατε να επι-
στρέψετε και να πείτε κάτι στον νεότερο
εαυτό σας, τι θα ήταν; Εγώ θα μου έλεγα να
μειώσω ταχύτητα και να απολαύσω τη βόλτα
στη ζωή!».

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ  20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
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Αυλαία για τον «Κήπο 
με τις αλήθειες»

Όμορφη από κούνια



Π
ολλοί ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου ανα-
φέρουν ότι κακώς για ένα μεγάλο χρο-
νικό διάστημα φοβόντουσαν να υπο-

βληθούν σε αυτή, επειδή απλώς δεν ήξεραν τι να
περιμένουν μετά τη χειρουργική επέμβαση. 

«Μέρος της δουλειάς των χειρουργών είναι να
ενημερώνουν με ακρίβεια τους ασθενείς σχετικά
με τις διαθέσιμες χειρουργικές και μη χειρουργι-
κές επιλογές για τη θεραπεία του πόνου στο
ισχίο/γόνατο και να επιτρέπουν στους ασθενείς
να επιλέξουν τη θεραπεία που τους ταιριάζει,
οπλισμένοι με αυτές τις ακριβείς πληροφορίες»,
αναφέρει ο κ. Νικόλαος Ροΐδης, ορθοπαιδικός
χειρουργός, διευθυντής Τμήματος Ισχίου και Γό-
νατος. 

Οι ασθενείς που έχουν παρατεταμένη παραμο-
νή στο νοσοκομείο ή σε οίκους ευγηρίας έπειτα
από αντικατάσταση άρθρωσης έχουν γενικά υψη-
λότερες επιπλοκές και χειρότερα αποτελέσματα. 

Τώρα χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα ταχείας
αποκατάστασης (fast track), ώστε οι ασθενείς να
κινούνται και να περπατούν αμέσως, χωρίς με-
τεγχειρητικό πόνο, επιτρέποντάς τους να πάνε
σπίτι αμέσως μετά την επέμβαση με νοσηλεία λί-
γων ωρών. Φυσικά, ο κάθε ασθενής είναι διαφο-
ρετικός και μια συζήτηση με τον χειρουργό σας
θα καθορίσει το καταλληλότερο σχέδιο για εσάς
μετά την επέμβαση. Βασικός στόχος της αρθρο-
πλαστικής είναι η επιστροφή των ασθενών σε ένα
επίπεδο δραστηριότητας που βελτιώνει την ποι-
ότητα ζωής τους. 

Οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς

αμέσως μετά το χειρουργείο λόγω οιδήματος, πό-
νου και επούλωσης της τομής είναι πρόσκαιροι.
Μόλις περάσουν την άμεση ανάκαμψη της χει-
ρουργικής επέμβασης, οι ασθενείς αναμένεται να
επιστρέψουν στις κανονικές δραστηριότητες της
καθημερινής ζωής -μπορούν να ντύνονται, να
ανεβαίνουν σκάλες κ.λπ.- και να προχωρήσουν
σε εκείνες τις δραστηριότητες που τους αρέσουν
(περπάτημα, ποδήλατο και άλλες ψυχαγωγικές ή

αθλητικές δραστηριότητες). 
Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν σε κα-

θημερινή δραστηριότητα χωρίς πόνο και περιορι-
σμούς μετά την αντικατάσταση της άρθρωσης.
«Ενώ οι επιπλοκές μπορούν να εμφανιστούν με
οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, η αρθρο-
πλαστική έχει εισέλθει σε μια περίοδο ιστορικά
χαμηλών ποσοστών επιπλοκών και εξαιρετικά
υψηλών ποσοστών επιτυχίας. Αυτό οφείλεται σε
πολλούς παράγοντες, αλλά ένας σημαντικός είναι
η προσεκτική αξιολόγηση των ασθενών πριν από
τη χειρουργική επέμβαση και η βελτιστοποίηση
κάθε ασθενούς ειδικά για τη μείωση του κινδύνου
τους», αναφέρει ο κ. Ροΐδης. 

Ένα πρόσφατο, μοναδικό ζήτημα που προέκυ-
ψε λόγω συγκυριών είναι η επίδραση που έχει η
πανδημία του νέου κορονοϊού στον προγραμματι-
σμό μιας εκλεκτικής χειρουργικής επέμβασης,
συμπεριλαμβανομένης της αρθροπλαστικής γό-
νατος ή ισχίου. Παρά τις προκλήσεις που έχει αν-
τιμετωπίσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλ-
ψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν ανα-
πτυχθεί ασφαλείς και αποτελεσματικές διαδικα-
σίες που επιτρέπουν την ασφαλή εκλεκτική χει-
ρουργική επέμβαση (elective surgery).
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kpapakosto@yahoo.gr

Τώρα χρησιμοποιούνται
πρωτόκολλα fast track, 
ώστε οι ασθενείς να κινούνται 
και να περπατούν αμέσως

Υποψήφιοι 
για χειρουργείο
Πολλοί ασθενείς φοβούνται ότι η ηλικία
τούς κάνει κακούς υποψήφιους για χει-
ρουργείο αρθροπλαστικής γόνατος ή ισχί-
ου. Παρότι η ηλικία μπορεί να διαδραματί-
σει ρόλο σε πολλές πτυχές μιας χειρουρ-
γικής επέμβασης, από μόνη της τυπικά
δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού ασθενών
από επεμβάσεις αντικατάστασης αρθρώ-
σεων με αρθροπλαστικές. Οι νεότεροι
ασθενείς που σκέφτονται την αντικατά-
σταση της άρθρωσης έχουν διαφορετικές
εκτιμήσεις από τους περισσότερους ηλι-
κιωμένους ασθενείς. Η συζήτηση με έναν
εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό
γόνατος και ισχίου μπορεί να αντιμετωπί-
σει τις ανησυχίες ως προς τις συγκεκρι-
μένες πτυχές της φροντίδας που επηρεά-
ζονται από την ηλικία.

Αρθροπλαστική 
γόνατος, ισχίου
και τέρμα ο πόνος Νικόλαος Ροΐδης, ορθοπαιδικός

χειρουργός, διευθυντής
Τμήματος Ισχίου και Γόνατος



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 ήρθε η χρονική στιγμή,
όπου μέσα στον δωδεκάμηνο κύκλο θα σας απα-
σχολήσουν έντονα τα οικονομικά σας. Η ενασχό-
λησή σας με τη σταθεροποίηση και ολοκλήρωση
κάποιων αναγκών σας ίσως και να σας εξαντλή-
σει, με διάρκεια περίπου ενός μήνα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ήλιος κάνει την είσοδό του στο δικό σας ζώδιο,
μια πολύ θετική στιγμή για εσάς, όπου οι ανάγκες
σας θα έρθουν να υπερκαλύψουν τις ανάγκες των
άλλων. Ίσως να πρέπει να κάνετε μια μικρή στά-
ση, για να συνειδητοποιήσετε πού ακριβώς βρί-
σκεστε, για να κάνετε πιο έγκυρη και μοναδική
αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, το νέο σας ξεκί-
νημα, μέσα στον χωροχρόνο.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους επικοινωνιακούς και ανήσυχους του
ζωδιακού, ο Ήλιος περνά στον δωδέκατο ηλιακό
σας τομέα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονική στιγμή
που θα νιώσετε περισσότερο φλύαροι με τον εαυτό
σας, θα ασχοληθείτε με εργασιακά θέματα, αλλά
και θα νιώσετε μια καρμική προσέγγιση.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ένα κοινωνικό άνοιγμα, μια μεγαλύτερη προσέγ-
γιση στα αγαπημένα σας πρόσωπα, ίσως να σας
κάνει να πάρετε αυτό που έχετε δώσει και εσείς
στους άλλους. Αν πραγματικά είστε δίκαιοι με τα
συναισθήματά σας, αυτό και θα εισπράξετε.

Λέων
(23/7-22/8)
Μια φιλόδοξη περίοδος ξεκινά για εσάς, που οι
προβληματισμοί σας θα είναι πολλοί, για όλους και
όλα. Τώρα θα βγει προς τα έξω, χωρίς σκιές και
κάλυψη, ό,τι σας χαρακτηρίζει, καλό ή κακό. Για
έναν μήνα περίπου, θα έχετε τον χρόνο να βάλετε
τη δική σας υπογραφή στην κοινωνική σας εικόνα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Έχετε αναρωτηθεί γιατί πάντα τέτοια εποχή, ό,τι
και να συμβαίνει στη ζωή σας, έχετε μια τάση να
φιλοσοφείτε κάποιες καταστάσεις; Αυτό συμβαί-
νει γιατί ο Ήλιος ακουμπά την πνευματική σας
υπόσταση και δημιουργεί νέες ευκαιρίες μέσα
από το ταξίδι της πνευματικής σας τροφής.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Ήλιος περνά στο ζώδιο του Ταύρου, όπου ανα-
σύρει από μέσα σας ξεχασμένες καταστάσεις, την
ανάγκη σας να αλλάξετε το σώμα σας και την κα-
θημερινότητά σας. Είναι ένα κομβικό σημείο που
θα χρειαστεί υπομονή και πολλή δουλειά για να
κερδίσετε κάποιους στόχους σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Ήλιος στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο θα φωτί-
σει κάθε σκοτεινό σημείο των σχέσεών σας. Βέ-
βαια, είναι και στη δική σας επιθυμία να κάνετε
ευδιάκριτες κάποιες καταστάσεις ή όχι. Το σίγου-
ρο είναι ότι οι σχέσεις σας θα έχουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ήλιος στον έκτο τομέα σάς προτρέπει να δώσε-
τε έμφαση στην επαγγελματική σας ζωή, στο κα-
θημερινό σας πρόγραμμα, στην υγεία σας και τη
διατροφή σας. Είναι μια πολύ καλή χρονική στιγ-
μή να απαλλαγείτε από κακές συνήθειες. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους ξεκινά μια θετική και
αναζωογονητική περίοδος, όπου θα λουστείτε με
τη θετικότητα των δημιουργικών σας ταλέντων.
Για τους γονείς θα υπάρξουν γεγονότα μέσα από
τα παιδιά σας που θα σας δώσουν ικανοποίηση
και χαρά. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ξεκινά μια πολύ σημαντική περίοδος για εσάς,
έως και τις 21 Μαΐου, όπου θα αναζητήσετε λύ-
σεις για το κλείσιμο υποθέσεών σας. Η οικογέ-
νεια και ίσως κάποιο ακίνητο θα σας απασχολή-
σουν επίσης, σε μεγάλο βαθμό. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Ήλιος στο τρίτο ηλιακό σας σπίτι χρειάζεται
επικοινωνία και ταξίδια. Έτσι, αυτή την περίοδο
θα θελήσετε να πετάξετε από πάνω σας την απο-
μόνωση του χειμώνα και να προχωρήσετε σε νέ-
ες αναζητήσεις, αλλά και νέες γνωριμίες.
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ΟΉλιος περνά στο ζώδιο του Ταύρου, όπου
ξεκινά μια διαφορετική περίοδος, όπως
κάθε φορά που υπάρχουν μετακινήσεις
πλανητών σε κάποιο ζώδιο. Έτσι και τώρα

δίνουμε περισσότερη έμφαση στα υλικά αγαθά, στα
συναισθήματα που μοιραζόμαστε με κάποια
πρόσωπα, αλλά και στο πώς νιώθουμε μέσα από
τις προσωπικές μας επιλογές. Εδώ θα επισημάνω
ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ρευστή χρονική
στιγμή, που ό,τι παλιό χρειάζεται να αναδομηθεί
εκ νέου. Όπως επίσης κάθε νέο θα χρειαστεί, για
να επιβιώσει, να είναι απαλλαγμένο από λάθη του
παρελθόντος.



Γ
ια πρώτη φορά έπειτα από δύο χρό-
νια θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Τι
κι αν το εορταστικό τραπέζι θα είναι
φέτος πολύ «τσουχτερό» και τα καύ-

σιμα «φωτιά»; Η ανάγκη να θυμηθούμε πώς
ήταν η ζωή μας πριν από την πανδημία δεν τι-
θασεύεται. Δεν λυγίζει από καμία δυσκολία.
«Θα πάμε στο χωριό και ας κλαίμε μετά που δεν
θα μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαρια-
σμούς». Ανθρώπινο και κατανοητό.

Έτσι είναι οι συνειδητές επιλογές των ενηλί-
κων. Ιεραρχείς τις προτεραιότητες, αφουγκρά-
ζεσαι τις ανάγκες και πληρώνεις το κόστος.
Μέχρις εδώ καλά. Το ερώτημα είναι αν πραγ-
ματικά η μετάβαση στις ιδιαίτερες πατρίδες
μας, η μικρή αυτή ανάσα ελευθερίας και γιορ-
τής, σηματοδοτεί πραγματικά την επάνοδο στην
προ πανδημίας ζωή για τους ενήλικες, πολίτες
και πολιτικούς.

Προφανώς δεν είναι ίδιο το κριτήριο για
όλους. Προφανώς όλοι ανακουφιστήκαμε από
την άρση των μέτρων. Διότι μη γελιόμαστε, στην
πραγματικότητα έχουν ήδη αρθεί τα μέτρα και
ας αρθούν επισήμως την 1η Μαΐου. 

Χαρήκαμε όμως πραγματικά; Με την ψυχή
μας; Προφανώς όχι. Διότι ως ενήλικες έχουμε
την πρόνοια να καταλαβαίνουμε ότι δεν πρό-
κειται για αυτόματη μετάβαση στην προ Covid
εποχή. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στις ταινίες
επιστημονικής φαντασίας. Ακόμη και σε αυτές
που έχουν κάνει άλμα στο μέλλον, περιγράφον-

τας τη ζωή εν μέσω παγκόσμιων λιμών και κα-
ταποντισμών.

Ακόμη ακόμη δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται
για οριστική μετάβαση σε μια άλλη, πιο ανέμε-
λη καθημερινότητα από εκείνη των τελευταίων
δύο χρόνων. Αν τον επόμενο χειμώνα θα ανη-
συχούμε μόνο για τα επίχειρα του πολέμου
στην Ουκρανία ή για την επαναφορά στη μνήμη
πρωτόγνωρων σκηνών όπως αυτές που -τη-
ρουμένων των αναλογιών- βιώνει σήμερα η
Σαγκάη. Και αν φαίνονται μακρινά -και είναι-
ας μη λησμονούμε ότι κάπου από εκεί ξεκίνησε
όλη η παγκόσμια περιπέτεια.

Κι όμως. Στις παρέες, στους δρόμους, στα
μπαρ, στα εστιατόρια υπάρχει διάχυτη η αίσθη-
ση ότι το κακό εξαφανίστηκε ως διά μαγείας.
Ότι ήταν εφιάλτης και πέρασε και τώρα, με την
ίδια ταχύτητα που το κακό τρύπωσε στη ζωή
μας, θα μας εγκαταλείψει χωρίς να αφήσει ίχνη
πίσω του. Δεν είναι αλήθεια όμως. Και ας συνε-
χίζουν να μειώνονται καθημερινά τα κρούσμα-
τα και οι διασωληνώσεις, όσο μπαίνουμε πιο
βαθιά στο καλοκαίρι. 

Η κυβέρνηση, όπως στο σύνολό τους οι ευ-
ρωπαϊκές ηγεσίες, έδωσε το σύνθημα της
απαλλαγής από τις ασφυκτικές και βάναυσες
απαγορεύσεις, τουλάχιστον έως τα τέλη Αυ-
γούστου. Και το έπραξε διότι αυτό επιτάσσει η
αδήριτη ανάγκη για ένα σούπερ τουριστικό κα-
λοκαίρι, γιατί ο κόσμος κουράστηκε και έχει
απόλυτη ανάγκη να χαλαρώσει αλλά και διότι

όλοι πλέον γνωρίζουμε και τον κίνδυνο και

τους τρόπους προστασίας μας από τον ιό.

Και τα πλέον αρμόδια κυβερνητικά στελέχη

παραδέχονται ότι πήραν ένα ρίσκο. Αναγκαίο

μεν, αλλά ρίσκο. Τώρα απομένει σε εμάς να

αποδείξουμε ότι μπορούμε να λειτουργούμε

με γνώμονα το ατομικό και το κοινωνικό καλό

από μόνοι μας. Χωρίς δεσμοφύλακες και ποι-

νές. Να απολαύσουμε τις κατανυκτικές λει-

τουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας στο χωριό

μας χωρίς να βάλουμε τον εαυτό μας και τους

αγαπημένους μας σε κίνδυνο.

Δεν είναι κήρυγμα αυτό. Είναι η αυτονόητη

ευθύνη μας για όσα εμείς με τη στάση μας μπο-

ρούμε να επηρεάσουμε. Και εν προκειμένω,

αυτό δεν είναι το ελάχιστον αλλά το μείζον.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία σε πλήρη εξέ-

λιξη, τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δυ-

σβάστακτες και τον ορίζοντα λήξης της περιπέ-

τειας μακρινό και άπιαστο, το τελευταίο που αν-

τέχουμε ως χώρα είναι να αναβιώσει η πανδη-

μία από το φθινόπωρο.

Αν δεν καταφέρουμε να το αποτρέψουμε, αν

με τις επιλογές μας ενισχύσουμε την πιθανότη-

τα της εκατόμβης νεκρών, των απαγορεύσεων

και των επίπονων μέτρων, τότε θα έχουμε βάλει

τα χέρια μας και θα έχουμε βγάλει τα μάτια μας.

Και θα είναι αργά για ετεροχρονισμένα δά-

κρυα...

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ο ιός φεύγει. Το κακό όμως;

Να απολαύσουμε
τις κατανυκτικές

λειτουργίες της
Μεγάλης

Εβδομάδας στο
χωριό μας χωρίς

να βάλουμε τον
εαυτό μας και

τους
αγαπημένους μας

σε κίνδυνο
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