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Ω
ς μετρ της πρόκλησης και της επικοινωνίας
οι Τούρκοι, πριν προλάβει να καθίσει ο θό-
ρυβος από την αποκάλυψη των βανδαλι-
σμών στην αυτοκρατορική πύλη της Αγια-

Σοφιάς, το πήγαν και ένα βήμα παραπέρα. 
Την ώρα που κλιμακώνονται οι αντιδράσεις από τη

δημοσιοποίηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται
το ιστορικό μνημείο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται
στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO, ο υπουργός Εσωτερικών του Ερντογάν,
Σ. Σοϊλού, βγήκε να «πανηγυρίσει» για τα επιτεύγματα
της τουρκικής κυβέρνησης: «Όταν οι άλλοι σκέφτον-
ταν πώς θα διαχειριστούν την πανδημία, εμείς προ-
βάλλαμε τις αξιώσεις μας στην ιδιοκτησία μας, αν
υπάρχει φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Εμείς δεν αφήσαμε τις αναπτυγμένες χώρες να χτυ-
πήσουν τη Λιβύη», για να έρθει και το χτύπημα στο μα-
λακό υπογάστριο των Ελλήνων. «Κάναμε τέμενος την

Αγια-Σοφιά, κάτι το οποίο κρατούσαν πάνω από το κε-
φάλι μας για χρόνια σαν δαμόκλειο σπάθη, απειλών-
τας μας για να μη μας αφήσουν να τη μετατρέψουμε.
Το λέω αυτό για να καταλάβουν και να είναι έτοιμοι για
όσα έχουμε να κάνουμε», είπε ο «γκρίζος λύκος» της
τουρκικής κυβέρνησης. 

Τα προκλητικά λόγια του Σοϊλού, ο οποίος θαρρεί
πως εκφράζει την ισχυρή υπόσταση του καθεστώτος
Ερντογάν, στην πραγματικότητα αποκαλύπτουν σε όλο
της το μέγεθος την αδυναμία του σύγχρονου τουρκι-
κού κράτους. Που αντί να προστατεύσει τους πολίτες
του και να διαφυλάξει την υγεία τους, επιλέγει να
ασχοληθεί με κινήσεις εντυπωσιασμού. Που αντί να
συνταχθεί με τη διεθνή κοινότητα σε ένα μείζον ζήτη-
μα παγκόσμιας κλίμακας, το παίζει «τσαμπουκάς».
Που αντί να μετριάσει την ένταση της επιθετικής ρητο-
ρικής προς τους γείτονες και την Ευρώπη, στο πνεύμα
του «ειρηνοποιού» που προσπαθεί να ενδυθεί η Άγ-

κυρα, απειλεί τους πάντες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
στιγμή για την ασφάλεια και την ειρήνη.  Στον αμετρο-
επή Σοϊλού και τους ομοίους του, που δυστυχώς δια-
θέτει με την οκά ο σουλτάνος, η Ελλάδα μπορεί και αν-
τιπαραβάλει άλλες εικόνες, που τονίζουν τις διαφορές
μας με τους γείτονες. Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
στο Φετιχιέ Τζαμί τη Μεγάλη Εβδομάδα αλλά και τη
σύλληψη ενός Άραβα που την ώρα της Θείας Λειτουρ-
γίας εισέβαλε στον Άγιο Παντελεήμονα και προσπά-
θησε να προκαλέσει επεισόδιο. Κι όμως, αφού μέλη
της χορωδίας τον έβγαλαν έξω από τον ναό, στη συνέ-
χεια συνελήφθη από αστυνομικούς, με τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκο να συμπλη-
ρώνει «οφείλουν όλοι σεβασμό στις θρησκευτικές
λειτουργίες μας». Για αυτό η Ελλάδα είναι μέλος της
Ευρώπης, σύγχρονη δημοκρατία δυτικού τύπου και
κράτος που σέβεται τα ατομικά και συλλογικά δικαιώ-
ματα και η Τουρκία είναι κάτι άλλο.
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Το σκεπτικό πίσω 
από τη γενναία αύξηση 
του κατώτατου μισθού

Μητσοτάκης: «Απέναντι
σε κάθε δυσκολία θα
είμαι στο πλευρό σας»

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος ΜουρελάτοςΣ

τρατηγική αντιστροφής του δυσμενούς κλίματος που δια-
μορφώνεται σε μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας,
ελέω των υπερβολικών ανατιμήσεων σε ενέργεια και είδη
πρώτης ανάγκης, ενεργοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βασικό ορόσημο, η χθεσινή ανακοίνωση της δεύτερης εντός του τρέ-
χοντος έτους αύξησης του κατώτατου μισθού ύψους 7,7%, με τον κα-
τώτατο μισθό να διαμορφώνεται πλέον στα 713 ευρώ για πρώτη φορά
από τη μνημονιακή περίοδο. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι 650.000
συμπολίτες μας θα δουν μηνιαία αύξηση στον μισθό τους της τάξης
των 50 ευρώ, ήτοι προστίθεται ετησίως ένας 15ος μισθός στο εισόδη-
μά τους, ενώ η συγκεκριμένη αύξηση συμπαρασύρει και το επίδομα
ανεργίας.

Υπερκάλυψη πληθωρισμού
Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι το άθροισμα των δύο αλλεπάλ-
ληλων αυξήσεων του κατώτατου μισθού μέσα σε 5 μήνες υπερκαλύ-
πτει το ποσοστό του πληθωρισμού, γεγονός που σημειώνεται ότι έρ-
χεται να αποκαταστήσει μέρος της μείωσης του διαθέσιμου εισοδή-
ματος, ιδίως στους χαμηλόμισθους. Σύμφωνα με την πολιτική ανά-
γνωση που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση αναμετράται κατ’
ουσίαν με τον... εαυτό της, καθώς η εικόνα στα όρια του πολιτικού...
σουρεάλ από το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέγεται χαρακτηριστικά,
επιβεβαιώνει ότι προσώρας δεν υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική κυ-
βερνητική πρόταση. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν πάν-
τως ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια του εφησυχασμού, καθώς ο παρά-
γοντας «ακρίβεια» και εν προκειμένω η παράταση του φαινομένου
για μερικούς μήνες ακόμη απειλούν να εξουδετερώσουν τον «γαλά-
ζιο» προεκλογικό σχεδιασμό.  

Αποφασιστικότητα
Κατά το χθεσινό του διάγγελμα, ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε ότι η
τρέχουσα εξαιρετικά δυσμενής συγκυρία επέδρασε αποφασιστι-
κά στη γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, κάνοντας λόγο για
πολιτική απόφαση. «Η πρωτοβουλία μας αυτή αγγίζει τα απώ-
τατα όρια της οικονομίας… Κάθε αύξηση δεν πρέπει να επι-
βαρύνει ούτε την ανταγωνιστικότητα ούτε το κόστος, ιδίως
των μικρών επιχειρήσεων, που το μετατρέπουν σε αντικίνη-
τρο για νέες προσλήψεις. Τώρα είναι η ώρα των εργαζομέ-
νων. Και πρώτα των χαμηλόμισθων», σημείωσε ο πρωθυ-
πουργός, τονίζοντας με νόημα πως η κυβέρνηση καλείται
να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανάγκες του παρόντος και
τις εθνικές υποχρεώσεις του μέλλοντος.
Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε εξάλλου ενώπιον των
πολιτών ότι «απέναντι σε κάθε δυσκολία θα είμαι στο
πλευρό σας» και επανέλαβε ότι οδηγός των πρωτο-
βουλιών του είναι αφενός να μη διαρραγεί η κοινωνι-
κή συνοχή, αφετέρου να μην υπονομευτούν μεσοπρο-
θέσμως η ανάπτυξη αλλά και όσα έχει επιτύχει η κυ-
βέρνηση έως τη σήμερον. Και κατέληξε στο χθεσινό του
τηλεοπτικό μήνυμα ότι «έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότη-
τες της οικονομίας μας. Αλλά πάνω από όλα έχω εμπιστοσύνη
στους Έλληνες εργαζομένους. “Ανάπτυξη για όλους”, ήταν εξαρ-
χής η υπόσχεσή μας. Και αυτό τον στόχο υπηρετεί η πολιτική μας».

Πασχαλινή αντεπίθεση



Μ. ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

Τ
η στιγμή που όλες οι πληροφο-
ρίες ήθελαν τον πρωθυπουργό να
ανακοινώνει τις τελευταίες μέρες
του Απριλίου τη δεύτερη αύξηση

του κατώτατου μισθού, το Μαξίμου με μια
αιφνιδιαστική κίνηση ανέτρεψε τα δεδο-
μένα και προχώρησε στην κίνηση αυτή
πριν από το Πάσχα, καταφέρνοντας ουσια-
στικά να αλλάξει την πολιτική ατζέντα που
ήταν εστιασμένη πάνω στα ζητήματα της
ακρίβειας. 

Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει τα επόμενα
24ωρα ένα μπαράζ θετικών ανακοινώσε-
ων που, εκτός από τον κατώτατο μισθό, θα
περιλαμβάνει την επιταγή ακρίβειας και το
άνοιγμα της πλατφόρμας στα καύσιμα, με
στόχο να μετριάσει τη δικαιολογημένη δυ-
σαρέσκεια των πολιτών από τις συνεχείς
ανατιμήσεις των προϊόντων λόγω της
ενεργειακής κρίσης. 

Απόφαση των τελευταίων ωρών 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή

σχεδίων αποφασίστηκε στις συσκέψεις
που πραγματοποιήθηκαν στο Μαξίμου στις
αρχές της εβδομάδας, καθώς οι διαπραγ-
ματεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς είχαν ολοκληρωθεί. Η αντίστροφή
μέτρηση των ανακοινώσεων ξεκίνησε με
τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο
Μαξίμου ανάμεσα στον πρωθυπουργό και
τον Κωστή Χατζηδάκη, στην οποία «κλεί-
δωσαν» οι τελευταίες λεπτομέρειες. «Εί-
μαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε πράγμα-
τα σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό», είχε
δηλώσει νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, προ-
αναγγέλλοντας ουσιαστικά το διάγγελμα

του πρωθυπουργού που ακολούθησε.  
Το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας που

επικρατεί στην κοινωνία λόγω της ακρίβει-
ας, αλλά και η επίσκεψη βουλευτών και
στελεχών στα χωριά τους και τις εκλογικές
τους περιφέρειες το Πάσχα, οδήγησαν την
κυβέρνηση να επισπεύσει κατά λίγες ημέ-
ρες τις ανακοινώσεις για την αύξηση του
κατώτατου μισθού, δίνοντας ένα ισχυρό
επικοινωνιακό «όπλο» στους «γαλάζιους»
πολιτικούς που θα βρεθούν αυτές τις ημέ-
ρες στην περιφέρεια. 

Οι δημοσκοπήσεις 
Άλλωστε οι αναπροσαρμογές που θα

υπάρξουν στα μισθολογικά κλιμάκια ανα-
μένεται να μονοπωλήσουν τις συζητήσεις

των πολιτών βγάζοντας για λίγο από το κά-
δρο το θέμα των ανατιμήσεων. 

Παράλληλα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αναμένουν στο Μαξίμου τα αποτελέσματα
των δημοσκοπήσεων του Μαΐου, καθώς θα
αποτυπωθεί ο αντίκτυπος των μέτρων στή-
ριξης που έχει λάβει μέχρι στιγμής η κυ-
βέρνηση για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα
οποία με δυσκολία πλέον προσπαθούν να
αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υπο-
χρεώσεις. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευ-
ρήματα των κυλιόμενων μετρήσεων, η ΝΔ
δείχνει να έχει μια μικρή κάμψη, την οποία
δεν εκμεταλλεύονται όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και το
ΚΙΝΑΛ. Ωστόσο αύξηση παρουσιάζουν τα
ποσοστά των αναποφάσιστων, με τους πο-
λίτες να τηρούν στάση αναμονής, ενώ ανά-

λογη εικόνα επικρατεί στα κόμματα που
βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ. 

Κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν
πως οι εθνικοί πόροι δεν επαρκούν για να
καλύψουν τα σημαντικά προβλήματα που
έχει δημιουργήσει ο εισαγόμενος πληθωρι-
σμός, ωστόσο σημειώνουν πως οι πολίτες
αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση εξαντλεί
όλα τα περιθώρια που υπάρχουν για να με-
τριάσει τις επιπτώσεις από την ακρίβεια.

Γιατί ο Μητσοτάκης προχώρησε
στην ανακοίνωση για 
την αύξηση του κατώτατου 
πριν από το Πάσχα 

Το παρασκήνιο του διαγγέλματος 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Ρεσιτάλ υποκρισίας από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ με επίθεση κατά της κυβέρνησης
Δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυ-

πουργού εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ανεπαρ-
κή την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία υπαγορεύ-
τηκε από το κύμα οργής σε βάρος του για τους λογαρια-
σμούς του ρεύματος και την ακρίβεια.

«Η αύξηση αυτή έχει ήδη εξανεμιστεί από τις πρωτο-
φανείς συνθήκες της ακρίβειας και εντέλει καλύπτει
ελάχιστο μέρος της μείωσης της αγοραστικής δύναμης
των εργαζομένων. Με λίγα λόγια, ο κ. Μητσοτάκης εί-

ναι ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου ο μι-
σθός δεν φτάνει ούτε για τους λογαριασμούς του ρεύ-
ματος», σημειώνεται στην ανακοίνωση. Από την Κου-
μουνδούρου προαναγγέλλεται ότι «η νέα προοδευτική
κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ στις εκλογές της απλής αναλογικής θα προχωρήσει
άμεσα στην αύξηση του βασικού μισθού στα 800 ευρώ,
θα ξηλώσει την εργασιακή ζούγκλα των κ. Μητσοτάκη
και Χατζηδάκη».

Από τη μεριά του, το Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει την
ανάγκη αύξησης του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ αλ-
λά και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. «Ο ει-
σαγωγικός μισθός πρέπει να επανέλθει στα 751 ευρώ και
μετά να ισχύσουν οι ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις,
όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής. Μόνο έτσι θα
μείνει όρθια η κοινωνία. Ποιος φοβάται άραγε να αποφα-
σίζουν τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων και εργο-
δοτών;», σημειώνεται.



Α
ύξηση 7,5% θα εφαρμοστεί από 1ης
Μαΐου στον κατώτατο μισθό, με
αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα
713 ευρώ, με τη συνολική αύξηση

από την αρχή του έτους να διαμορφώνεται
στο 9,7%. 

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος αποφάσισε το τελικό ύψος της αύξη-
σης μετά την εισήγηση του υπουργού Εργα-
σίας Κωστή Χατζηδάκη. Η αύξηση αυτή είναι
αρκετά υψηλότερη από τις εισηγήσεις των
εργοδοτικών φορέων και επαναφέρει τον
βασικό μισθό πάνω από τα 700 ευρώ έπειτα
από σχεδόν 10 χρόνια! 

Αθροιστικά από την 1η Μαΐου ο μισθός θα

αυξηθεί κατά 63 ευρώ σε σχέση με τον Δε-
κέμβριο του 2021 και 50 ευρώ σε σχέση με
την πρώτη αύξηση του 2% που δόθηκε την
1η/1/2022.

Αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας
Επιπλέον, αυξάνεται το επίδομα ανεργίας

κατά 31 ευρώ και έτσι από τα 407 ευρώ θα
διαμορφωθεί στα 438 ευρώ έναντι 399,25
ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Από την αρχή του έτους η αύξηση των ει-
σοδημάτων για 650.000 εργαζομένους που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ήταν 13
ευρώ για τους 4 πρώτους μήνες και επιπλέον
50 ευρώ για τους επόμενους 12 έως το τέλος
του έτους. Έτσι, ένας μισθωτός συνολικά
από την 1η/1/2022 έως τις 30/4/2022 έλαβε
επιπλέον ποσό 52 ευρώ (4 μήνες x 13 ευρώ)
και από την 1η Μαΐου έως το τέλος του έτους
θα δει υψηλότερα εισοδήματα κατά 400 ευ-
ρώ. Έτσι, μαζί με το δώρο Χριστουγέννων και
το επίδομα αδείας το συνολικό όφελος για
έναν μισθωτό θα διαμορφωθεί κοντά στα 550

ευρώ για φέτος. Σε ετήσια
βάση έως τον Απρίλιο του
2023 θα καταβληθούν 14 μι-
σθοί και το ετήσιο όφελος
από την 1η Μαΐου θα διαμορ-
φωθεί σε 700 ευρώ. 

Η αύξηση κατά 9,7% υπερκαλύπτει
την αύξηση του πληθωρισμού, ενώ από την
άλλη πλευρά ζητούμενο αποτελεί κατά πόσο
το επιπλέον κόστος θα μπορούν να το επωμι-
στούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο πρω-
θυπουργός αλλά και το υπουργείο Εργασίας
επισημαίνουν ότι από τον Ιούνιο ισχύει και
νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών συ-
νολικά κατά 1,5%. 

Στα 906 ευρώ το ετήσιο όφελος 
Οι μηνιαίες αποδοχές, αν συνυπολογιστεί

η καταβολή 14 μισθών τον χρόνο, διαμορ-
φώνονται σε 831,80 ευρώ από 773,50 ευρώ
σήμερα. Οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα
κερδίσουν από έναν επιπλέον μισθό ετη-

σίως. Η αύξηση του καθαρού
μισθού είναι ακόμη μεγαλύ-
τερη και διαμορφώνεται στο

11,81%, αν συνυπολογιστεί η
μείωση κατά 1,63 ποσοστιαίες

μονάδες των ασφαλιστικών ει-
σφορών που καταβάλλουν οι εργαζό-

μενοι, που έχει ήδη υλοποιηθεί. Το σωρευ-
τικό ετήσιο όφελος για έναν εργαζόμενο
από τις δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού
το 2022 και τη μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών ανέρχεται σε 906 ευρώ. Τέλος,
σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι
τριετίες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται με
τον ίδιο τρόπο που γίνεται σήμερα. 
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ξεπέρασε το επτακοσάρι έπειτα
από 10 χρόνια - Πάνω από
650.000 οι επωφελούμενοι
εργαζόμενοι

Τα 4 κυβερνητικά σενάρια για τη δραστική μείωση των λογαριασμών ρεύματος
Η επαναφορά στα προ ενεργειακής κρίσης επίπεδα είναι ο

στόχος της κυβέρνησης για τους λογαριασμούς ρεύματος,
δηλαδή της περιόδου Ιουλίου - Αυγούστου 2021, με τέσσερα
βασικά σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι και τις ανακοινώ-
σεις να αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.

Τα πρόσθετα μέτρα θα υλοποιηθούν στην περίπτωση που η
ΕΕ δεν προχωρήσει στην επιβολή ενιαίου πλαφόν στην τιμή
του φυσικού αερίου στην ολλανδική πλατφόρμα TTF. Η κυβέρ-
νηση, όπως αναφέρουν πληροφορίες, επιδιώκει τη δραστική
αποκλιμάκωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στα σενάρια που έχουν παραδοθεί στον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προβλέπουν ακόμη και τη μεί-
ωση των τιμών στα προ κρίσης επίπεδα. Βέβαια, όπως υπο-

γραμμίζουν κυβερνητικές πηγές, τα πρόσθετα μέτρα θα λη-
φθούν με γνώμονα τις δημοσιονομικές δυνατότητες.  Σύμφω-
να με πληροφορίες, στις προτεινόμενες παρεμβάσεις, που θα
έχουν προσωρινό χαρακτήρα, δεν περιλαμβάνεται η αλλαγή
της αρχιτεκτονικής της λειτουργίας της ελληνικής χρηματι-
στηριακής αγοράς, δηλαδή δεν θα υπάρξει τροποποίηση του
καθορισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).

Έτσι, τα τέσσερα σενάρια αφορούν σε:
1. Καθορισμό ανώτατου ύψους αμοιβής ανά μεγαβατώρα για

όλους τους ηλεκτροπαραγωγούς. Δηλαδή, η χρηματιστη-
ριακή αγορά θα λειτουργεί κανονικά με βάση την ΟΤΣ,
όπως και το διασυνοριακό εμπόριο. Στη διαδικασία της εκ-
καθάρισης θα τεθεί πλαφόν πληρωμής. Επιπλέον κόστη θα

καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Επιβολή πλαφόν αμοιβής ανά μεγαβατώρα διαφορετικό

ανά τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής (φυσικό αέριο, λιγνιτι-
κά, ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά).

3. Συνδυασμός πλαφόν και επιδοτήσεων.
4. Μεγάλες αυξήσεις στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος.

Όποια απόφαση ληφθεί θα συνοδεύεται και από την κατάρ-
γηση της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Η τελική επιλογή των μέτρων θα γίνει τον Μάιο με βάση και
την πορεία των τιμών ενέργειας, ενώ η εφαρμογή θα ισχύσει
από τον Ιούνιο. Όπως προαναφέρθηκε, όλα θα εξαρτηθούν
από τις αποφάσεις της ΕΕ τον επόμενο μήνα.

Μιχάλης Μαστοράκης

Στα 713 ευρώ 
ο βασικός μισθός



στον Σωτήρη Πίκουλα 

Ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και
πρώην υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης αποκαλύπτει
στην «Political» ότι με το άρθρο 25, παρ. 4 του

Νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) όχι μόνο θα έχουμε
αύξηση στις κύριες συντάξεις το 2023, αλλά πλέον αυτές
θα γίνονται κάθε χρόνο αυτομάτως.  Επίσης, τονίζει ότι
μεσοσταθμικά με τον ίδιο νόμο οι συνταξιούχοι με πάνω
από 30 χρόνια ασφαλιστικό βίο θα κερδίζουν μία σύντα-
ξη τον χρόνο, αφού έχουν αλλάξει σημαντικά τα ποσο-
στά αναπλήρωσης. Τέλος, είναι άξιο αναφοράς είναι ότι
με το σύστημα ΑΤΛΑΣ έχουν δοθεί ψηφιακά μέχρι σήμε-
ρα 60.000 συντάξεις χηρείας και ΟΓΑ. 

O κόσμος βρίσκεται σε μεγάλη ανησυχία για τις με-
γάλες αυξήσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύ-
μα. Είναι αρκετά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνη-
ση ή να περιμένουμε νέα;
Αναμφίβολα, οι τεράστιες αυξήσεις αποτελούν μια

μεγάλη πρόκληση που η κυβέρνηση καλείται να αντιμε-
τωπίσει άμεσα. Η τιμή του ρεύματος εξαρτάται από την
τιμή του φυσικού αερίου -μάλιστα, η τιμή του δεκαπλα-
σιάστηκε σε σχέση με δύο χρόνια πριν-, επομένως και
τη μισή αύξηση να είχε καλύψει το κράτος, πάλι ο λογα-
ριασμός του ρεύματος θα ήταν πολύ ακριβός.

Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει διαθέσει πάνω από 4
δισ. ευρώ σε αυτήν τη «μάχη», ενώ πριν από λίγες μόλις
μέρες ψηφίστηκε στη Βουλή συμπληρωματικός προ-
ϋπολογισμός, προσθέτοντας επιπλέον 2,6 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα ξεκινάει και το ενισχυμένο
τρίμηνο πρόγραμμα που θα προσφέρει μεγαλύτερες εκ-
πτώσεις -μέσω επιδοτήσεων του κράτους- στους λογα-
ριασμούς του ρεύματος, του φυσικού αερίου, στη βενζί-
νη και το πετρέλαιο. Επίσης, αυτή την εβδομάδα περισ-
σότεροι από 2 εκατομμύρια δικαιούχοι χαμηλοσυνταξι-
ούχοι, υπερήλικες και ΑμεΑ θα λάβουν 200 ευρώ ως μέ-
τρο ενίσχυσης για τις μέρες του Πάσχα. Στην πράξη λοι-
πόν αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση διαθέτει και ευαι-
σθησία και ανακλαστικά. Ωστόσο, κανένα εθνικό ταμείο
δεν μπορεί αντισταθμίσει το κόστος μιας παγκόσμιας
κρίσης και ενός συνεχιζόμενου πολέμου.   Κι αν η Ευρώ-
πη δεν προωθήσει άμεσα μια ενιαία ευρωπαϊκή λύση για
το ζήτημα των υψηλών τιμών στην ενέργεια, τότε θα προ-
χωρήσουμε μόνοι μας στην εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου
για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός δεν έχει αποκλείσει την κυβερνη-
τική συνεργασία με άλλα κόμματα, παρόλο που ο
σκοπός είναι η αυτοδυναμία. Σας βρίσκει σύμφωνο
μια εκ νέου συνεργασία με το ΚΙΝΑΛ όπως το 2012;
Ή πρέπει να πάμε πάση θυσία σε τρίτες εκλογές και
αυτοδύναμη κυβέρνηση;
Αντιμετωπίζουμε ένα δύσκολο και ευμετάβλητο περι-

βάλλον, γεμάτο κινδύνους και απρόβλεπτες εξελίξεις.
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον η Ελλάδα πρέπει να πα-
τάει γερά στα πόδια της με κυβερνήσεις ισχυρές που θα
διασφαλίζουν τη σταθερότητα και θα μπορούν να απο-
φασίζουν γρήγορα και χωρίς αμφιταλαντεύσεις, δίνον-
τας λύσεις στις σοβαρές προκλήσεις που προκύπτουν.

Η ΝΔ ως κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη με
υπευθυνότητα και ρεαλισμό ότι μπορεί να αναλάβει τον

δύσκολο ρόλο της σοβαρής και υπεύθυνης κυβέρνησης
που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας μέσα σε αυ-
τό το αχαρτογράφητο παγκόσμιο πέλαγος. Άλλωστε, στα
τρία χρόνια που κυβερνάει απέδειξε ότι και τις σωστές
αποφάσεις μπορεί να λάβει αλλά και να προχωρήσει
στην υλοποίηση ενός σημαντικού μεταρρυθμιστικού έρ-
γου παρά τις αντίξοες συνθήκες. Για αυτό εκτιμώ ότι ο
κόσμος, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, στις επι-
κείμενες εκλογές θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη του
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

Το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων παραμένει
έως και σήμερα παρά τις δικές σας προσπάθειες αλ-
λά και του επόμενου υπουργού Εργασίας. Τελικά τι
πρέπει να γίνει;
Ο Ν. 4670/2020, που ψηφίστηκε την 1η Μαρτίου του

2020, κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα πολλών δεκαε-
τιών, αμφισβητήσεων και ταλαντεύσεων πάνω στο
ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Ο νέος ασφαλιστι-
κός νόμος συνοδεύτηκε για πρώτη φορά στην ιστορία
από πλήρη ειδική αναλογιστική μελέτη για τις κύριες και
τις επικουρικές συντάξεις και επιβεβαιώνει τη βιωσιμό-

τητα του υπάρχοντος συστήματος, τουλάχιστον μέχρι το
2070. Κάτι που σημαίνει ότι οι συντάξεις για όλους τους
συνταξιούχους και εργαζόμενους είναι διασφαλισμέ-
νες.  Οι όποιοι υπολογισμοί έχουν γίνει με πολύ συντη-
ρητικές παραδοχές που έγιναν από τη Eurostat και το
Ageing Working Group. Με αυτό τον νόμο επίσης δημι-
ουργήθηκε ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ), που αποτελεί το νέο πρόσωπο του ασφαλιστι-
κού συστήματος της χώρας μας. Ο ΑΤΛΑΣ, που αφορά
τον ασφαλιστικό βίο όλων των εργαζομένων, ξεκίνησε
το 2014 και εγγυάται ότι όλες οι συντάξεις, μέσα στο
2024-25, θα πρέπει να αποδίδονται αυτόματα και ενιαία
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό το εγγυάται το ίδιο το
σύστημα, καθώς έχει ξεκινήσει ήδη η ψηφιοποίηση του
ασφαλιστικού βίου κάθε εργαζόμενου της χώρας (με
εξαίρεση τις διεθνείς συντάξεις). Η ψηφιακή σύνταξη
ΑΤΛΑΣ σήμερα ήδη λειτουργεί και οι νέες συντάξεις (χη-
ρείας και ΟΓΑ) που εκδίδονται από τον Απρίλιο του 2020
γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα με την ψηφιακή
σύνταξη ΑΤΛΑΣ έχουν απονεμηθεί περισσότερες από
60.000 συντάξεις χηρείας και ΟΓΑ.

Τέλος, με τις διατάξεις της ασφαλιστικής μας μεταρ-
ρύθμισης (Ν. 4670/2020) προβλέπονται αυξήσεις για
όλους τους συνταξιούχους με 30 έτη και άνω εργασια-
κού βίου (μεσοσταθμικά μια σύνταξη σε ετήσια βάση),
καθώς επίσης και αύξηση σε όλες τις κύριες συντάξεις
από την 1/1/2023 και για κάθε χρόνο (αρ. 25, παρ. 4. Ν.
4670/2020).Γ

ΙΑ
Ν

Ν
Η

Σ
 Β

Ρ
Ο

Υ
Τ

Σ
Η

Σ
 

«Μία σύνταξη τον χρόνο μεσοσταθμικά
θα κερδίσουν οι συνταξιούχοι
με 30 έτη και πάνω, σύμφωνα 
με τον Νόμο 4670/2020» 
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«Κάθε χρόνο θα
έχουμε αύξηση στις

κύριες συντάξεις» 
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Στενοί φίλοι του Νίκου Χαρδαλιά αλλά και
ανώτατοι κυβερνητικοί δεν κρύβουν ότι,
εάν η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό
φτάσει στο απροχώρητο, δηλαδή υπάρξει
μεγάλη πόλωση και η ΝΔ χρειαστεί βοή-
θεια, τότε μπορεί να προκύψει Χαρδαλιάς
στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Όπως μου
λέγανε με νόημα, η Πειραιώς και το
Μαξίμου βλέπουν πάνω από όλα
τις εθνικές εκλογές και μετά τις
αυτοδιοικητικές. Και όποιος κα-
τάλαβε, κατάλαβε…

Στο Άγιον Όρος βρίσκεται από χθες ο Γιάννης Μανιά-
της, όπου θα περάσει τις ημέρες του Πάσχα στη Μονή

Ξενοφώντος. Ο πρώην υπουργός Περιβάλ-
λοντος είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμ-

μα το προηγούμενο διάστημα και θέλει
αυτές τις μέρες να ησυχάσει, να παρα-
κολουθήσει το Θείο Δράμα πιο παραδο-

σιακά, να ηρεμήσει στο Περιβόλι της
Παναγίας, όπως λένε οι κοσμικοί το Άγιον

Όρος, και γιατί όχι, να σκεφτεί και τις προτάσεις που
του έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Ήταν η τέλεια επι-
λογή την τέλεια περίοδο… 

Στο Άγιον Όρος ο Μανιάτης

Στρίμωξαν τον Τασούλα 
οι συνεργάτες βουλευτών 

Τι ήθελε να πει η Αυλωνίτου; 
Έχει ακούσει πολλά για τις πολιτικές του θέσεις και την

υποβόσκουσα κόντρα του με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο λόγος
για τον Πάνο Σκουρλέτη που διάφοροι προεδρικοί τον πέ-
ρασαν γενεές δεκατέσσερις, διότι τόλμησε να αμφισβητή-
σει δημόσια τη διαδικασία της εκλογής προέδρου και Κεν-
τρικής Επιτροπής στον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η Ελένη Αυλωνί-
του τον κατηγόρησε για κάτι πολύ χειρότερο. Ότι δημο-
σίως χρησιμοποίησε τη θέση του γραμματέα
αισχρά και τιποτένια και ότι θα μιλήσει με
ονόματα και διευθύνσεις… Ελένη μου,
αφού ξέρατε ονόματα και διευθύνσεις,
γιατί τον καλύπτατε; 

Συνάντηση με νόημα για Μαρτίνου 
Κάποιοι πίστευαν ή είχαν πληροφορίες ότι η

βουλευτής Γεωργία Μαρτίνου θα αποσυρθεί από
την Ανατολική Αττική και για καιρό δεν την έβλε-
παν δραστήρια ούτε στην περιοχή ούτε στη Βου-
λή. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες κάποιο πουλάκι
μου είπε ότι είδε τη Γεωργία σε συνάντηση με την
πρόεδρο ΔΕΕΠ Ανατολικής και Βόρειας Αττικής

Βανίτα Σωφρόνη. Αυτό που καταλά-
βαμε από τα συμφραζόμενα είναι
ότι η κυρία Μαρτίνου θα ξεκινήσει
σιγά σιγά τον αγώνα της και πάλι

στην περιοχή. 

Οι καραμέλες τελείωσαν
Αδιάβαστο έπιασε ο Κωνσταντίνος Κυρα-

νάκης τον Κώστα Ζαχαριάδη -και δεν είναι η
πρώτη φορά- χθες το πρωί
στην πρωινή συχνότητα της
ΕΡΤ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ τόνιζε συνέχεια ότι η
Πορτογαλία έχει φθηνότερο
ρεύμα από την Ελλάδα ενώ
δεν είναι ακριβές, αφού η
λιανική τιμή ρεύματος μετά
φόρων είναι πιο ακριβή από
ό,τι στην Ελλάδα. Παράλλη-
λα, η καραμέλα ότι οι πάροχοι
ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έχουν
υπερκέρδη έχει λιώσει, αφού ακόμα και η
ΔΕΗ παρουσίασε ζημίες. Μάλιστα, το τελικό
πόρισμα της ΡΑΕ θα έρθει τέλη του μήνα και
εκεί θα φανερωθεί ποιες εταιρείες έχουν
υπερκέρδη και πόσο θα φορολογηθούν. Ίσως
τότε αλλάξει την καραμέλα και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στοίχημα για Αυγενάκη 
ο ποδηλατικός γύρος

Επιτέλους, ύστερα από πολλά χρόνια η Ελλά-
δα θα φιλοξενήσει διεθνή ποδηλατι-
κό αγώνα, επιπέδου Γύρου της
Γαλλίας. Ο Γύρος της Ελλά-
δας, ή Tour of Hellas, θα τρα-
βήξει τα βλέμματα της παγ-
κόσμιας ποδηλασίας, θα έρ-
θουν εταιρείες που επενδύουν
πολλά χρήματα στο θέαμα αυτό και ναι, είναι
από αυτά που μπορεί να πιστωθεί ο υφυπουρ-
γός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης που σχε-
δόν «κόλλησε» με αυτό το πρότζεκτ, αφού θεω-
ρεί ότι κάνει καλό και στον ελληνικό τουρισμό.

Τ
ρέχουν οι εξελίξεις
σε ένα θέμα που εί-
χαμε αναδείξει πριν
από καιρό και αφορά

το πάγιο αίτημα των επιστημο-
νικών συνεργατών των βου-
λευτών να είναι δυνατό να τους
χορηγείται η ειδική παροχή
προστασίας μητρότητας. 

Το αίτημά τους έγινε ερώ-
τηση στη Βουλή από το ΚΙ-
ΝΑΛ προς τους υπουργούς
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη
και Εργασίας Κωστή Χατζη-
δάκη, ενώ και ο Συνήγορος
του Πολίτη έχει στείλει ερω-
τήματα στα υπουργεία. 

Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η
«μπάλα» είναι στο γήπεδο της
Βουλής, η οποία έχει δικό της
μπάτζετ και θα μπορούσε να
καλύψει τις παροχές. Ύστερα
από πολλές προσπάθειες και
αφού είχε αποφύγει εδώ και
καιρό να τους δεχτεί, ο πρό-
εδρος της Βουλής Κωνσταν-
τίνος Τασούλας έχει δεσμευ-
τεί να συζητήσει το θέμα του
Συλλόγου Επιστημονικών Συ-
νεργατών με τους άλλους αν-
τιπροέδρους στη λεγόμενη
Διάσκεψη των Προέδρων.
Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρί-
δα μέλι…

ΤIΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕIΕΤΑΙ… 

Τις τελευταίες μέρες που ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε τη Σαλα-
μίνα, μου έλεγαν διάφοροι κομματικοί για την αναστάτωση που

έχει προκαλέσει η αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής
Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη στην τοπική ορ-

γάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως μου τόνισαν,
προσπαθεί να επιβάλει την υποψηφιότητά της στον
Δήμο Σαλαμίνας, που είναι ο επόμενός της στόχος,

και θέλει την κάλυψη των κομματικών. Έλα, όμως,
που η Πειραιώς δεν δίνει χρίσματα και έχει αφήσει τις

τοπικές κοινωνίες να ψηφίζουν ανοιχτά. Ο σημερινός δήμαρχος
Γιώργος Παναγόπουλος, σημειωτέον, είναι πρόσωπο με πολυσυλ-
λεκτικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, λαμβάνει ψήφους από παντού… 

Αναστάτωση ξαφνικά στη Σαλαμίνα

Ποιος πολιτικός παρά-
γοντας αποφεύγει να πη-

γαίνει σε εκκλησίες και να
μιλά με πιστούς της περιφέρειάς
του για να μη στενοχωρήσει το
κεντροαριστερό κοινό του; 

Ανάσες στη ΝΔ προσφέρει στην ατζέντα ασφάλεια-μετανάστευση η νέα ηγε-
σία στην Κατεχάκη. Ο ασεβής Άραβας,  που προκάλεσε αναστάτωση στην εκκλη-
σία του Άγιου Παντελεήμονα απαγγέλοντας απόσπασμα από το Κοράνι, συνελή-
φθη λίγες ώρες μετά την πράξη του. Την ανακοίνωση της σύλληψής του έκανε ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, που τόνισε σε αυστηρό
ύφος ότι όλοι οφείλουν σεβασμό στις θρησκευτικές μας λειτουργίες…

Έπιασε 
τον ασεβή 
Άραβα 
η ΕΛΑΣ 



Το επόμενό του πολιτικό βήμα αναμένεται να
κάνει αντιπεριφερειάρχης της Αττικής. Μετά
τη σημαντική αυτοδιοικητική του πορεία στα
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου της Αθή-
νας και στα έδρανα του περιφερειακού συμ-
βουλίου της Αττικής, τώρα έχει βάλει πλώρη
για τα βουλευτικά έδρανα. Ο λόγος για τον πο-
λύπειρο αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεντρικού
Τομέα Γιώργο Δημόπουλο, που όπως είναι σε
θέση να γνωρίζει το paraskhnio.gr αναμένε-
ται να διεκδικήσει στις εθνικές εκλογές -
όποτε και αν αυτές γίνουν- μία βουλευτική
έδρα στην Α’ Αθηνών με τη ΝΔ. Μάλιστα, λόγω
της μεγάλης εμπειρίας του στην ενασχόληση
με τα κοινά και του πλούσιου έργου του ως αν-
τιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα, θεωρεί-
ται ήδη φαβορί.

Γ.Λ.

Σας έχω φρέσκα νέα από το ΠΑΣΟΚ, σπαρτα-
ράνε. Επειδή πήρε το μάτι μου κάτι σενάρια
περί επιστροφής του Χρήστου Πρωτόπαπα σε
καίριο πόστο και διάφορα άλλα τέτοια χαριτω-
μένα, δυστυχώς θα σας απογοητεύσω: τρίχες
και μάλιστα κατσαρές. Ο αγαπητός Χρήστος
γυρίζει γύρω γύρω, αλλά δεν έχει καταφέρει
να φτάσει στον 4ο όροφο. Και μεταξύ μας, δη-
λαδή, επειδή έχουμε φάει τα νιάτα μας στο ρε-
πορτάζ, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα καταφέρει
να φτάσει ποτέ. 

ΠΠερί Χρήστου Πρωτόπαπα

Για τις υποψηφιότητες στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση σας
έχω το καλύτερο, το κερα-
σάκι στην τούρτα. Στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ λοιπόν (που είναι αλή-
θεια ότι έχουν χάσει τα αυ-
γά και τα πασχάλια) έχουν
βάλει μπροστά και μετράνε

το ενδεχόμενο να κατεβάσουν στην Περιφέ-
ρεια Αττικής τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον
πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών. Ναι καλέ, αυτόν που πρόσφατα
τον ανακήρυξαν και επίτιμο καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο του Πειραιά χωρίς να ξέρουμε
για ποιον λόγο… Προσέξτε, επειδή ο Χατζη-
θεοδοσίου ήταν αυτό που λέμε «σημιτικό
ΠΑΣΟΚ» και μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ, από την
Κουμουνδούρου επιχειρούν να ρίξουν γέ-
φυρες προς Χαριλάου Τρικούπη για να τον
εμφανίσουν ως υποψήφιο κοινής αποδοχής!
Κάντε λίγο υπομονή, θα γελάσουν και τα τσι-
μέντα σας λέω…

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
ο Θεοδωρικάκος
Στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο ταξίδεψε ο Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, ύστερα
από πρόσκλη-
ση του Οικου-
μενικού Πα-
τριάρχη Βαρ-
θολομαίου. Ο
υπουργός συ-
ν α ν τ ή θ η κ ε
χθες το απόγευμα με τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη και έπλεξε το εγκώμιό του για τα
όσα προσφέρει στα 31 χρόνια παρουσίας
του στον οικουμενικό θρόνο. Ο κ. Θεοδωρι-
κάκος σήμερα το πρωί θα αγιάσει τα Μύρα,
σε μια τελετή που πραγματοποιείται κάθε
δέκα χρόνια, ενώ τόνισε και τη σημασία της
τελετής για την Ορθοδοξία.

Για ψαράκι 
στην Καστέλα 
με τον Ζάεφ…

Δ
εν έχω εικόνα ότι οι «ομπρελιστές»
έπεσαν σε κατάθλιψη μετά το Συνέ-
δριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο μαθαί-

νω… Ήταν όλοι τους μες στην τρελή χαρά και
παντελώς ευδιάθετοι. Σε ταβέρνα στο Χαλάν-
δρι που βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ οι της
«Ομπρέλας», μεταξύ των οποίων οι Πάνος
Σκουρλέτης, Δημήτρης Παπαδημούλης, Πά-
νος Λάμπρου κ.ά., είχαν σκάσει στα γέλια.
Τους άκουσε όλο το Χαλάνδρι. Ο νικητής βέ-
βαια, ο πρόεδρος Αλέξης, προτίμησε άλλη συ-
νοικία, πιο high… Πήγε για ψαράκι, όπως έμα-
θα, προς Καστέλα με τον φίλο του τον Ζόραν
Ζάεφ, που ήταν και το τιμώμενο πρόσωπο του
Συνεδρίου. Άλλο πράγμα τώρα να έχεις «πιά-
το» θέα το Μικρολίμανο με τις γαρίδες σου και
το κρασάκι στη σαμπανιέρα κι άλλο να είσαι
χωμένος στα στενά του Χαλανδρίου… 

Από όλες τις μπηχτές που πέταξε
εντός και εκτός Συνεδρίου ο
σύντροφος Πάνος Σκουρλέτης,
η καλύτερη ήταν αυτή για τη φο-

νική πυρκαγιά στο Μάτι. «Δεν εί-
χα καμία ανάμειξη στην παρουσία

των τηλεοπτικών συνεργείων το βράδυ
της τραγωδίας στο Μάτι, αλλά ούτε και στη συνέντευ-
ξη που ακολούθησε την επόμενη ημέρα, την οποία
και αγνοούσα. Άλλοι γνώριζαν και τα οργάνωσαν αυ-
τά». Καρφί 45άρι για τους συντρόφους Δημήτρη Τζα-
νακόπουλο και Νίκο Παππά που ήταν βασικοί διορ-
γανωτές του φιάσκου… 
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Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και
η Περιφέρεια Αττικής

Η Ανατολική Αττική, 
ο Σπίρτζης και ο Φιλίππου 

Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές
να ξέρετε ότι τα μεγαλύτερα μα-
χαίρια θα βγουν μεταξύ των
συνυποψηφίων των κομμάτων
στις εκλογικές περιφέρειες.
Νεοδημοκράτες θα σφάζονται
με νεοδημοκράτες και συριζαίοι
με συριζαίους. Όπως μου έλεγε
ένας σύντροφος, «φαντάσου τι
έχει να γίνει στην Ανατολική
Αττική» αν κατέβει για βουλευ-
τής ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέ-
τρος Φιλίππου. Θα βάλει μαύρες
πλερέζες ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος το 2019 σά-
ρωσε στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Μόνο
που ο Φιλίππου έχει μεγάλη δημοφιλία στην περιο-
χή. Τον ξέρουν, όπως λέμε, και οι… πέτρες. Χώρια
που είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει ψήφους και
εκτός του σκληρού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ.

Χ
ρο
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υ Στην Α’ Αθήνας από 
την αντιπεριφέρεια
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Συνάντηση Σκρέκα με Πάιατ 
και μέλη του Κογκρέσου

Ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας συναντήθηκε το απόγευμα της
Τρίτης με τα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων
των ΗΠΑ, Frank Pallone Jr, Fred Upton, Yvette D. Clarke, Jerry McNerney, Robert E. Lat-

ta, Lisa Blunt Rochester και Lizzie Fletcher, και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.
Στη συνάντηση συμμετείχε και η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλε-
ξάνδρα Σδούκου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα νέα δεδομένα που έχει δια-
μορφώσει η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στην παγκόσμια οικονομία και τις
διεθνείς αγορές ενέργειας, αλλά και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιστάθμιση
των επιπτώσεων από τις μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας. Ο κ. Σκρέκας παρουσίασε,
επίσης, τα φιλόδοξα σχέδια για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Ο Κυριάκος νηστεύει…
Κατά την περιοδεία του στη Σαλαμίνα ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης συνάντησε πολλούς «σύντεκνους» από την

Κρήτη… οι οποίοι του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή.

Μάλιστα, πήγε και σε έναν φούρνο του νησιού, όπου ο

φούρναρης Φραγκιάς Κιρκιμπολάκης έστησε ολό-

κληρο μπουφέ για χάρη του Κυριάκου. Έβαλε γαρί-

δες, χταπόδι, γυαλιστερές, χαλβά και κρασί. Βέβαια, ο

πρωθυπουργός δεν ήπιε γιατί όπως εκμυστηρεύτηκε

στους παρευρισκόμενους νηστεύει. Και νηστεύει και

το κρασί και τις ρακές… 
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Τι θα κάνει 
ο Κασιδιάρης; 
Ως γνωστόν, ο ιδρυτής του κόμμα-

τος Έλληνες για την Πατρίδα Ηλίας

Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομο-

κού όπου βρίσκεται δύσκολα θα

μπορέσει να κατέβει στις εκλογές

ως πρόεδρος του κόμματός του.

Δεν έχει στέρηση πολιτικών δι-

καιωμάτων, αλλά μέχρι να τελεσι-

δικήσει η υπόθεσή του δεν θα το ρι-

σκάρει. Βέβαια, δεν θα βάλει άλλον

για πρόεδρο, αυτό είναι βέβαιο.

Μεταξύ αστείου και σοβαρού σας

λέγω ότι θα πάει σε λύση τύπου ΚΙ-

ΝΑΛ… Θα ορίσει μια επιτροπή, η

οποία θα είναι αντ’ αυτού. Επικεφα-

λής της επιτροπής θα είναι, όπως

μαθαίνω, κάποιος συγγενής του,

μακρινός εξάδελφος, ονόματι

Μαυρουδής Κασιδιάρης που έλκει

την καταγωγή του από τη Μάνη και

είναι αξιωματικός του Εμπορικού

Ναυτικού. Ο Ηλίας θα βάλει υπο-

ψηφιότητα στην Α’ Αθηνών, εκεί εί-

χε δοκιμάσει την τύχη του και για

τον Δήμο της Αθήνας.
Να σας πω τη μαύρη μου
αλήθεια σχετικά με τους
υδρογονάνθρακες, δεν τους
βλέπω ζεστούς τους Γάλ-
λους. Οι πρώτες ενδείξεις
είναι αρνητικές αναφορικά
με τη γαλλική Total. Το Παρί-
σι δείχνει απρόθυμο να εμ-
πλακεί σε έρευνες και εξο-
ρύξεις νότια της Κρήτης.
Όχι, μην πάει ο νους σας στο
κακό. Οι σχέσεις με Ελλάδα
παραμένουν αγαστές. Το
πρόβλημα είναι ότι οι Γάλλοι
έχουν εδώ και καιρό αποφα-
σίσει να επενδύσουν σε ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας
και όχι σε φυσικό αέριο… 

Το Πάσχα 
των αρχηγών 
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου θα περά-
σει το Πάσχα μαζί με τους στρατιώ-
τες μας στον Έβρο. Ο πρόεδρος του
ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης θα εί-
ναι έως το Μ. Σάββατο στο Ηρά-
κλειο και την Κυ-
ριακή του Πά-
σχα θα βρί-
σκεται στην
Αθήνα. Ο Δη-
μήτρης Κου-
τσούμπας κλασικά
στη Λαμία και στη Λιβαδειά. O
πρωθυπουργός έμαθα ότι θα κατέ-
βει Κρήτη, τον βλέπω να ρίχνει και
καμιά βουτιά δηλαδή. Για τον πρό-
εδρο Αλέξη δεν έμαθα κάτι, μάλλον
στο Σούνιο θα το βάλει το αρνί… 

Η ΟΝΝΕΔ ενώνει τελικά… 
Για καλό ψαράκι στο «Υπερωκεάνειον» στον

Πειραιά, με παλιούς ΟΝΝΕδίτες (Θανάσης Νέ-
ζης, Γιάννης Κουλιζάκος, Πάνος Κουκουλομά-
της, Γιάννης Τσούχλος, Κώστας Καραπαναγιώ-
της, Τάκης Μανωλάκος, Λεωνίδας Λεουτσάκος,
Βασίλης Νταβώνης), βρέθηκε ο Νίκος Χαρδα-
λιάς. Στο τραπέζι, νηστίσιμα, καλό ουζάκι και
τσίπουρο. Στην κουβέντα, όλα τα σενάρια επί τά-
πητος για τις επόμενες εκλογές. «Όχι μόνον το
ομόηθες, το ομόθρησκον, το ομόαιμο και το ομόγλωσσον… Είναι και η ΟΝΝΕΔ που μας ενώ-
νει για πάντα…», έγραψε ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Γιάννης Κουλιζάκος.
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Τ
ην προηγούμενη εβδομάδα μια είδηση που αφο-
ρά το μέλλον της Ευρώπης πέρασε δυστυχώς
στα ψιλά. Η είδηση αφορούσε το γεγονός ότι οι

Ευρωομάδες Σοσιαλιστών Δημοκρατών και Πράσινων
κατέθεσαν μαζί και επίσημα την ένστασή τους στην
πρόταση της ΕΕ για αλλαγή ταξινόμησης ως προς τη
βιωσιμότητα για το ορυκτό αέριο και την πυρηνική
ενέργεια.

Με άλλα λόγια, το περίφημο σχέδιο πράσινης ταξινο-
μίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα η έντα-
ξη του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας
στη βιώσιμη πράσινη λίστα της Κομισιόν θα τιναχτεί
μάλλον στον αέρα, αφού την ίδια τακτική αναμένεται να
ακολουθήσουν και άλλες μικρότερες ευρωομάδες.

Βέβαια, τόσο οι Πράσινοι όσο και οι Σοσιαλιστές Δη-
μοκράτες μιλούσαν εξαρχής και «δυνατά» για ένα σχέ-
διο που δύσκολα μπορεί να επικυρωθεί.

Ειδικότερα, λίγο καιρό πριν:
� Η Αυστριακή Πράσινη υπουργός Δράσης για το Κλί-

μα Λεονόρε Γκεβέσλερ είχε χαρακτηριστικά δηλώ-
σει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να φορέ-
σει “οικολογικό προσωπείο” στην πυρηνική ενέργεια
και στο φυσικό αέριο. Η πυρηνική ενέργεια είναι επι-
κίνδυνη και δεν αποτελεί λύση στον αγώνα για την
αποτροπή της κλιματικής αλλαγής».

� Ο Ματίας Μίερς, αναπληρωτής επικεφαλής της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών στη

γερμανική Μπούτεστανγκ, δήλωσε: «Η Γερμανία
πρέπει να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να
αποτρέψει την προώθηση αυτής της τεχνολογίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο». Και επέμεινε: «Η πυρηνική
ενέργεια δεν είναι βιώσιμη και σε καμία περίπτωση
δεν έχει νόημα από οικονομική σκοπιά».

� Οι ευρωβουλευτές των Πρασίνων δήλωσαν στις αρ-
χές Φεβρουαρίου ότι έχουν εξασφαλίσει 250 από τις
353 ψήφους που απαιτούνται για να απορριφθεί το
σχέδιο, όπως ανέφερε το Reuters.

� Η Πολωνία και η Βουλγαρία στηρίζουν την πρόταση
της Κομισιόν, ενώ η Δανία και η Ιρλανδία αλλά και
άλλες χώρες θεωρούν ότι η αναγνώριση ενός ορυ-
κτού καυσίμου ως πράσινου υπονομεύει την ευρω-
παϊκή προσπάθεια κατά της κλιματικής κρίσης.
Κάπως έτσι φτάσαμε στην κοινή ένσταση των Ευ-

ρωομάδων των Σοσιαλιστών Δημοκρατών και Πράσι-
νων κατά της ταξινόμησης της πυρηνικής ενέργειας ως
«πράσινης». 

Άλλαξε τα δεδομένα η ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία; Φυσικά, αφού προκάλεσε δεύτερες σκέψεις ανα-
θεώρησης του σχεδίου σε ορισμένους ευρωβουλευ-
τές. Έτσι, πριν από περίπου δύο εβδομάδες 102 ευρω-
βουλευτές (προερχόμενοι και από τις πέντε βασικές
ευρωομάδες, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από
τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, από τους Πράσι-
νους, από την Αριστερά και την κεντρώα Ανανεώστε την

Ευρώπη) υπέγραψαν επιστολή, η οποία απευθυνόταν
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία ζητού-
σαν να αποσύρει από τη λίστα πράσινης ταξινόμησης το
φυσικό αέριο, με το επιχείρημα πως οι εξελίξεις των
τελευταίων εβδομάδων σε σχέση με τη Ρωσία κατέστη-
σαν την πρόταση παρωχημένη (!).

Το επόμενο λοιπόν διάστημα θα είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο για τα ενεργειακά δεδομένα της Ευρώπης. Οι
εκτιμήσεις λοιπόν λένε ότι η ρωσική εισβολή αυξάνει
τις πιθανότητες να απορριφθεί η πρόταση «πρασινί-
σματος» του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέρ-
γειας.

Εμείς λέμε ότι η ουσιαστική και περιβαλλοντικά φι-
λική αλλά και κυρίως μόνιμη λύση του ενεργειακού ζη-
τήματος, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τον πλα-
νήτη, δεν μπορεί να αναζητείται σε ένα πλαίσιο άπλη-
στου κέρδους. Είναι πλέον αναγκαίος ο πλήρης σχε-
διασμός ενός νέου ενεργειακού μοντέλου που θα περι-
λαμβάνει δημόσιες επενδύσεις στις ΑΠΕ και ενεργει-
ακούς συνεταιρισμούς προς όφελος των αναγκών της
πλειοψηφίας της κοινωνίας και τον σεβασμό στο περι-
βάλλον και τη φύση.

Η κοινή ένσταση των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων
κατά της πυρηνικής ενέργειας αποδεικνύει και κάτι
ακόμη… Πως οι αποτελεσματικές συνεργασίες πρέπει
να βασίζονται σε κοινή ιδεολογική βάση και όχι σε ευ-
καιριακές συμμαχίες.

Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Πράσινοι 

της
Δήμητρας 

Λυμπεροπούλου

Περιφερειακή
σύμβουλος

Πελοποννήσου,
επικεφαλής της

«Πράσινης
Πελοποννήσου», 

π. εκπρόσωπος 
στο Ευρωπαϊκό
Πράσινο Κόμμα

Εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων 
Τ

ο σωφρονιστικό σύστημα και κατ’ επέκταση η σω-
φρονιστική πολιτική αντιμετωπίζουν δυστυχώς
ακόμη και σήμερα χρόνιες παθογένειες, συστημι-

κές δυσλειτουργίες και συνεχείς προκλήσεις. Και παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται τόσο από την Πολιτεία
όσο και από τη διοίκηση, τους αρμόδιους φορείς, τους σω-
φρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και τους ειδικούς επιστή-
μονες που ασχολούνται με το θέμα, συνολικές και συγκρο-
τημένες λύσεις δεν έχουν ακόμη εξευρεθεί. Και έχουμε
φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζονται διαχρονικά οι κρα-
τούμενοι με τη λογική της απλής αποθήκευσής τους εντός
των φυλακών. Και ίσως σε έναν βαθμό το πρόβλημα ξεκινά
από την έλλειψη μιας δομικής προσέγγισης της αντεγκλη-
ματικής πολιτικής από την πρώτη στιγμή που ο κρατούμε-
νος μπαίνει στις φυλακές. Η σωστή προσέγγιση από την
Πολιτεία θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα να προετοι-
μάζει τον κρατούμενο από την πρώτη μέρα φυλάκισής του
για το πώς θα βγει από το κατάστημα κράτησης εκπληρώ-
νοντας τον ουσιαστικό στόχο του σωφρονισμού και της
ομαλής επανένταξης. Σημαντικός παράγοντας στη διαδι-
κασία αυτή έχει η εκπαίδευση στις φυλακές, καθώς και η
σύνδεση και προετοιμασία των κρατουμένων σταδιακά και
προοδευτικά με τον εργασιακό χώρο εκτός φυλακής. Διότι
η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα ή θα πρέπει να συνδέεται
με την ομαλή επανένταξη των κρατουμένων. 

Πώς θα το πετύχει αυτό αν δεν φροντίσει η Πολιτεία να
επανασυνδέσει τον κρατούμενο με την εκπαιδευτική δια-
δικασία, δεν τον διευκολύνει με την απόκτηση βασικών δε-
ξιοτήτων και δεν του βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλη-

σης. Χωρίς αμφιβολία η Πολιτεία έχει κάνει αρκετά βήματα
προόδου σχετικά με τη διαδικασία αυτή επανένταξης. Έχει
δημιουργήσει αρκετές εκπαιδευτικές δομές στα περισσό-
τερα καταστήματα κράτησης της χώρας, Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΔΙΕΚ). Υλοποιούνται προγράμματα στον τομέα
του πολιτισμού, της δημιουργικής απασχόλησης της άθλη-
σης, της επιμόρφωσης και της κατάρτισης. Πραγματοποι-
ούνται εξαιρετικές προσπάθειες στο ζήτημα της εκπαίδευ-
σης των σωφρονιστικών υπαλλήλων όπου υλοποιούνται
εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα και βέβαια
αρκετά σεμινάρια για την ψυχική υγεία για την αντιμετώπι-
ση κρίσεων και για τον ρόλο των υπαλλήλων στη μεταχείρι-
ση των κρατουμένων. Παρά τις ανωτέρω πρωτοβουλίες,
συνολική και καταλυτική λύση στο ζήτημα της επανέντα-
ξης δεν έχει δοθεί. Διότι το 65% όσων αποφυλακίζονται δυ-
στυχώς επανέρχεται πίσω στις φυλακές και μάλιστα δια-
πράττοντας βαρύτερα αδικήματα.

Χρειάζονται λοιπόν ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, εξειδίκευση αυτής και άμεσα συνδεδεμένης με
την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας. Είναι
η κατάλληλη στιγμή για τη δημιουργία των πρώτων βιομη-
χανικών φυλακών και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών
φυλακών, πρωτοβουλίες που ήδη προωθούνται από το αρ-
μόδιο υπουργείο. Παράλληλα, θα πρέπει πάντα να λαμβά-
νονται υπόψη η υιοθέτηση και η αξιολόγηση των καλών
πρακτικών από το εξωτερικό. Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη
μνεία στο πρόγραμμα «Διαδίκτυο για τους Κρατούμενους»
που λειτουργεί στη Νορβηγία. Το πρόγραμμα αυτό στο-

χεύει στη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης στις φυλα-
κές και η Νορβηγία κατάφερε μέχρι το 2010 να εξασφαλί-
σει την πρόσβαση των κρατουμένων όλων των φυλακών
της χώρας στο Διαδίκτυο μέσω ενός εθνικού δικτύου, σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας κάθε σωφρονιστικού
περιβάλλοντος. Αξιοπρόσεκτη είναι η εξατομικευμένη
υποστήριξη που λάμβαναν οι κρατούμενοι σε 11 γερμανι-
κές φυλακές, όπου εφαρμόστηκαν τα προγράμματα, με
τους εμπλεκόμενους συμβούλους να παρέχουν καθοδή-
γηση σε κάθε κρατούμενο σχετικά με τις κατάλληλες ευ-
καιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής αποκατάστασης
μετά την αποφυλάκιση. 

Εξαιρετικό και το παράδειγμα του προγράμματος Virtual
Campus στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελεί ένα ασφα-
λές, βασισμένο στο Διαδίκτυο εργαλείο επανένταξης που
επιτρέπει τη σύνδεση της εργασίας που παρέχεται υπό κα-
θεστώς κράτησης με τη βασική εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική αποκατάσταση και επιτρέπει τη συνέχιση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας μετά την αποφυλάκιση του
κρατουμένου. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό να εφαρ-
μόσουμε πολλά από αυτά και στην Ελλάδα. Η σωφρονιστι-
κή πολιτική πρέπει να είναι συγκροτημένη και όχι αποσπα-
σματική με προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν
βραχυπρόθεσμη διάρκεια σε μεμονωμένες φυλακές. Η
προσπάθεια πρέπει να είναι συμφωνημένη από όλα τα
κόμματα με μακροπρόθεσμους στόχους και κατάλληλα
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ελληνικού σωφρονιστι-
κού συστήματος με σχέδιο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

του
Κωνσταντίνου
Καραγκούνη

Βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας
με τη ΝΔ
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στον Νικόλα Καμπά-Κορωναίο 

Σ
το περιθώριο του 3ου Συνε-
δρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο
κλειστό του τάε κβον ντο, η
«P» είχε την ευκαιρία να συ-

νομιλήσει με τον εκπρόσωπο Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποί-
ος τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων για
το πρόσφατο συνέδριο, τις τάσεις μέ-
σα στο κόμμα αλλά και τα σενάρια
εκλογών και τις συνεργασίες ύστερα
από αυτές.

«Χωρούν» στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πολλές,
διαφορετικές τάσεις; Είναι ένα πο-
λυσυλλεκτικό κόμμα;
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει κάτι μονα-

δικό για το ελληνικό πολιτικό σκηνικό.
Έχει καταφέρει να είναι ένα πραγματι-
κά δημοκρατικό κόμμα, το οποίο ανέ-
χεται τη συζήτηση. Μπορεί να το συζη-
τάμε πολύ συχνά αυτό, αλλά αυτό είναι
ο κανόνας για όλα τα κόμματα της ευ-
ρωπαϊκής Κεντροαριστεράς. Απλώς
στο ελληνικό πολιτικό σύστημα φαίνε-
ται λίγο παράξενο. Επιτρέψτε μου να
πω, αυτό το οποίο μπορεί κάποιοι να το
διαβάζουν ως παράγοντα αδυναμίας,
στην πραγματικότητα είναι παράγοντας
δύναμης και αυτοπεποίθησης. Ούτως ή
άλλως οι πολίτες κατανοούν παρά πολύ
καλά πως είμαστε σε μια περίοδο που
δεν υπάρχουν μοναδικές αλήθειες,
άρα δίνει και δύναμη σε ένα κόμμα το
ότι μπορεί να αντέξει τη διαφορετική
άποψη και να την αντιμετωπίσει με επι-
χειρήματα.

Αν οι εκλογές γίνουν στο σύντομο
μέλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι προ-
ετοιμασμένος τόσο να κατέβει στις
εκλογές και να σημειώσει ένα ση-
μαντικό ποσοστό όσο και να ανα-
λάβει τη διακυβέρνηση σε περί-
πτωση που του το επιτρέπει το πο-
σοστό του; 
Έχουμε ζητήσει τη διεξαγωγή εκλο-

γών ήδη από τη συζήτηση του προ-
ϋπολογισμού. Όταν προχωράς σε αυ-
τό το βήμα, οφείλεις να είσαι έτοιμος
να δώσεις αυτήν τη μάχη. Η προγραμ-
ματική παρέμβαση του προέδρου
Αλέξη Τσίπρα στην έναρξη του συνε-
δρίου έδειξε ακριβώς τη ραχοκοκαλιά
των άμεσων μέτρων. Να διαλέξω μόνο
μερικά: Ρύθμιση με διαγραφή μεγά-

λου μέρους του πανδημικού χρέους,
ώστε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι να
μπορέσουν να μείνουν ανοιχτοί και να
λειτουργήσουν, για να μη χαθούν θέ-
σεις εργασίας. Αύξηση του βασικού
μισθού, απελευθέρωση των συλλογι-
κών συμβάσεων, καθώς και να λη-
φθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την καταπολέμηση της ακρίβειας, δη-
λαδή με πλαφόν στο ρεύμα, με ενί-
σχυση στα νοικοκυριά μέσα από την
αύξηση του βασικού μισθού, με τη
φορολόγηση των ουρανοκατέβατων
κερδών, για τα οποία αν κάποιος συγ-
κρίνει τη διαφορά ανάμεσα σε τιμή
παραγωγής και τιμή χονδρεμπορικής
θα δει ότι η ελληνική αγορά ενέργειας
το τελευταίο επτάμηνο έχει περίπου
1,5 δισ. ουρανοκατέβατα κέρδη και
αυτά θα πρέπει να φορολογηθούν. Και

βέβαια, την ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους με βασική προτεραιότητα το
ΕΣΥ. Αναφέρομαι σε αυτό, γιατί από
την αρχή της χρονιάς, που υποτίθεται
ότι περνούσαμε τον τελευταίο μήνα
της πανδημίας, έχουμε χάσει περισ-
σότερους από 7.600 συνανθρώπους
μας. Άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν να
μη χάθηκαν ποτέ, σαν μη συνέβη πο-
τέ, σαν να μην έχουν οικογένειες… Η
χώρα έχει ζήσει μια υγειονομική τρα-
γωδία και αυτό έχει υπογραφή και ευ-
θύνη «Κυριάκος Μητσοτάκης». Άρα, ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είναι απλώς έτοιμος
να δώσει αυτήν τη μάχη, ο ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι έτοιμος να δώσει τη μάχη, να την
κερδίσει και να κυβερνήσει με μια
διαφορετική πορεία από την επόμενη
μέρα.

Άρα, λοιπόν, με βάση και τα παραπά-

νω, αποκλείεται ένα σενάριο συνερ-
γασίας με τη ΝΔ;
Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει

καμία περίπτωση να υπάρξει συνεν-
νόηση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη ΝΔ
σε οποιαδήποτε μορφή. Δηλαδή, μορ-
φή κυβέρνησης τεχνοκρατών, κυβέρ-
νησης εθνικής ενότητας, κυβέρνησης
εθνικής σωτηρίας, κυβέρνησης μεγά-
λου συνασπισμού. Όλα αυτά τα σενάρια,
τα οποία έχουν αρχίσει να διακινούνται
από διάφορα συστήματα, στην πραγμα-
τικότητα δείχνουν τον πανικό της ΝΔ
που χάνει, τον πανικό ενός συστήματος
που είχε ποντάρει τα πάντα στον Κυριά-
κο Μητσοτάκη και νομίζουν, όσοι το
αποτελούν, ότι μπορούν να γίνουν σω-
σίβια διάσωσής του. Το σίγουρο είναι
ότι τίποτα δεν μπορεί αυτήν τη στιγμή να
διασώσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Το σίγουρο είναι ότι τίποτα 
δεν μπορεί αυτήν τη στιγμή να διασώ-

σει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Νάσος Ηλιόπουλος

«Καμία περίπτωση για 
κυβερνητική συνεννόηση
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ» 

“



Σ
ε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκονται
οι Ένοπλες Δυνάμεις μετά τους
νέους τουρκικούς «τσαμπουκά-
δες» και τα μπαράζ παραβιάσεων

και υπερπτήσεων πάνω από τα ελληνικά
νησιά. Η Άγκυρα δεν σεβάστηκε ούτε τη
Μεγάλη Εβδομάδα, αποδεικνύοντας ότι οι
«σχέσεις καλής γειτονίας» είναι άγνωστη
έννοια, όπως και τα Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης που προβλέπουν ότι κατά τη
διάρκεια εθνικών και θρησκευτικών εορ-
τών δεν θα πραγματοποιούνται ενέργειες
που ανεβάζουν την ένταση.

Αντί αυτού, τη Μεγάλη Τετάρτη, ένα
τουρκικό F-16 πέταξε πάνω από τη Ζουρά-
φα στα 11.000 πόδια, ενώ λίγο αργότερα μια
τετράδα μαχητικών πέρασε πάνω από τις
Οινούσσες και την Παναγιά καταγράφον-
τας ακόμη τρεις υπερπτήσεις πάνω από ελ-
ληνικά νησιά. Στην Αθήνα, κανείς δεν μπο-
ρεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η Άγκυρα
να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την ου-
κρανική κρίση και την αποσταθεροποίηση
που προκαλεί στην ευρύτερη περιοχή για
να αποκομίσει οφέλη και να επαναφέρει
τις παράνομες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο.

Δίπλα στα στελέχη
Να συνεχίσουν να εκτελούν το έργο τους

με «ζήλο» και «αυταπάρνηση» ζήτησε ο αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, από την ελίτ των Ειδικών Δυνάμε-
ων της χώρας. Ο αρχηγός επισκέφθηκε μο-
νάδες των Ενόπλων Δυνάμεων της Αττικής
και συνομίλησε με στελέχη της Διοίκησης
Ειδικού Πολέμου και συγκεκριμένα του
865 Τάγματος Εναέριου Ανεφοδιασμού, της

31 ΜΕΕΔ, του ΕΤΑ και της Ζ’ Μοίρας Αμφί-
βιων Καταδρομών, με τους οποίους αντάλ-
λαξε ευχές για το Πάσχα και κάλεσε το προ-
σωπικό να συνεχίσει να επιτελεί το έργο
του. Στη συνέχεια, μετέβη στην 112 Πτέρυγα
Μάχης στην Ελευσίνα, στο Αεροδρόμιο της
Πάχης Μεγάρων και στο Κέντρο Εκπαίδευ-
σης Ειδικών Δυνάμεων. Στο μήνυμά του τό-
νισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν

«βασικό πυλώνα της ασφάλειας και της
ευημερίας του κοινωνικού συνόλου» και
ότι «οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
για την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας
και των τριών κλάδων εξασφαλίζουν την
αποτρεπτική ισχύ της χώρας έναντι κάθε
δυνητικού επιβουλέα».

Μέτρα ασφαλείας
Την ίδια ώρα, το ΓΕΕΘΑ ενισχύει τα μέ-

τρα φύλαξης σε κομβικά στρατόπεδα της
επικράτειας. Ξεκινώντας από το στρατόπε-
δο «Παπάγου», όπου πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια της νέας πύλης. Ένα μεταλλικό

φράγμα που ενεργοποιείται ηλεκτρονικά
τοποθετήθηκε στην είσοδο του στρατοπέ-
δου που φιλοξενεί το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα επιτελεία των
τριών κλάδων. Η μελέτη του έργου ξεκίνη-
σε το 2017, με εισήγηση του στρατηγού
Φλώρου που τότε ήταν επιτελάρχης ΓΕΕ-
ΘΑ, και με την ολοκλήρωσή του εξασφαλί-
ζονται ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση
αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας. Σε
αυτό συμβάλλει και το νέο κέντρο ελέγχου
για την 24ωρη επιτήρηση του στρατοπέδου
μέσω κινητών και σταθερών καμερών. Αν-
τίστοιχα έργα που περιλαμβάνουν τοποθέ-
τηση καμερών αλλά και τσιμεντένιων περι-
φράξεων θα πραγματοποιηθούν και σε άλ-
λα στρατόπεδα που βρίσκονται σε νευραλ-
γικές θέσεις.
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Οι Τούρκοι δεν σεβάστηκαν 
ούτε τη Μεγάλη Εβδομάδα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μπαράζ παραβιάσεων 
και υπερπτήσεων πάνω 
από τα ελληνικά νησιά - 
Το μήνυμα του στρατηγού
Φλώρου προς την ελίτ 
των Ειδικών Δυνάμεων

Άρτια εκπαίδευση
Το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης και του επαγγελμα-

τισμού τους έδειξαν στελέχη του Στρατού Ξηράς και της
Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχαν σε άσκηση αλ-
μάτων στατικού ιμάντα στη ζώνη ρίψεως Τερσεφάνου, στη
Λάρνακα της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των ρίψεων, ο
εξωτερικός σάκος ενός αλεξιπτωτιστή δεν αποχωρίστηκε
από τον ιμάντα, με αποτέλεσμα ο αλεξιπτωτιστής να μείνει
αιωρούμενος για τουλάχιστον δύο λεπτά. Οι πιλότοι του C-
130 προέβησαν αμέσως σε ελιγμούς ενώ οι υπόλοιποι κα-
ταδρομείς, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, εφάρμοσαν
τα πρωτόκολλα που προβλέπονται και κατάφεραν να τρα-
βήξουν τον αλεξιπτωτιστή εντός του αεροπλάνου χωρίς
αυτός να τραυματιστεί. Στρατιωτικές πηγές τονίζουν πως
αντίστοιχες καταστάσεις ανάγκης συμβαίνουν τρεις τέσ-
σερις φορές τον χρόνο παγκοσμίως, ενώ η υποδειγματική
αντιμετώπιση του περιστατικού αποδεικνύει την άρτια εκ-
παίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ, μάλιστα, πρόκειται να βραβεύσει τα στελέ-
χη του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας που
αντιμετώπισαν επιτυχώς αυτό το δύσκολο περιστατικό. 
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«Ζ
ούμε τις τελευταίες μας
μέρες, αν όχι τις τελευταί-
ες μας ώρες. Βοηθήστε
μας…». Αυτήν τη δραματι-

κή έκκληση απηύθυναν χθες οι «ελεύθε-
ροι πολιορκημένοι» Ουκρανοί στρατιώτες
και άμαχοι μέσα από τη χαλυβουργία
Azovstal, το τελευταίο οχυρό στη μαρτυρι-
κή Μαριούπολη. Με το ρωσικό τελεσίγρα-
φο για την παράδοσή τους να λήγει, και τον
στρατό του Πούτιν να σφυροκοπά ανελέη-
τα την Ανατολική Ουκρανία, το Κρεμλίνο
ανακοίνωσε χθες ότι έστειλε στο Κίεβο
προσχέδιο με τις αξιώσεις της Μόσχας για
τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο εχθρός έχει δεκαπλάσια δύναμη από
εμάς. Απευθύνουμε έκκληση και εκλιπα-
ρούμε όλους τους ηγέτες του κόσμου να
μας βοηθήσουν… Τους ζητάμε να προχω-
ρήσουν σε διαδικασία για να μας βγάλουν
από εδώ και να μας πάνε στο έδαφος κά-
ποιας τρίτης χώρας», είπε σε δραματικό
διάγγελμα ο Σερχίι Βολίνα, κυβερνήτης
της 36ης Ταξιαρχίας του ουκρανικού Πο-
λεμικού Ναυτικού, που είναι οχυρωμένος
στο τεράστιο συγκρότημα της σιδηρουρ-
γίας Azovstal στη Μαριούπολη, μαζί με
800 στρατιώτες και 1.000 αμάχους, γυναί-
κες, παιδιά και ηλικιωμένους, κρυμμέ-
νους στα υπόγεια. 

Το τελευταίο τελεσίγραφο των Ρώσων
έληξε χθες το απόγευμα χωρίς σημάδια

μαζικής παράδοσης, την ώρα που η Μόσχα
συνεχίζει τη σφοδρή επίθεση στο Ντονμ-
πάς της Ανατολικής Ουκρανίας και οι δυτι-
κές κυβερνήσεις στέλνουν όλο και μεγα-
λύτερη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

Η Μαριούπολη, το άλλοτε ακμαίο λιμάνι
των 400.000 κατοίκων, με τη μεγάλη ελλη-
νική κοινότητα στην Αζοφική Θάλασσα,
έχει μετατραπεί σε τόπο ερειπίων με πτώ-
ματα στους δρόμους και κατοίκους κρυμ-
μένους στα υπόγεια. Ουκρανοί αξιωμα-
τούχοι λένε ότι δεκάδες χιλιάδες άμαχοι
έχουν σκοτωθεί στην πόλη που πολιορκεί-
ται ανελέητα επί εβδομάδες.

Το δράμα των αμάχων συνεχίζεται, με
τον ΟΗΕ να ανακοινώνει χθες ότι οι πρό-
σφυγες από την Ουκρανία ξεπέρασαν τα
πέντε εκατομμύρια, ενώ τουλάχιστον 200
παιδιά έχουν σκοτωθεί από την αρχή του
πολέμου. «Κάθε άνθρωπος από τα εκα-
τομμύρια που εκτοπίστηκαν αναγκάστηκε
να πάρει αποφάσεις που σου ραγίζουν την
καρδιά», είπε η αναπληρώτρια Ύπατη Αρ-
μοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Κέλι
Κλέμεντς, απευθυνόμενη στους πρεσβευ-
τές των 15 κρατών-μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Προσχέδιο συμφωνίας
Θέσεις για το προσχέδιο μιας ειρηνευτι-

κής συμφωνίας με τις ρωσικές αξιώσεις
για τον τερματισμό του πολέμου παρέδω-

σε η Μόσχα στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πε-
σκόφ. «Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους.
Περιμένουμε μια απάντηση», είπε ο Πε-
σκόφ, κατηγορώντας πάλι το Κίεβο ότι
«διαρκώς απομακρύνεται από τα σημεία
που είχαν συμφωνηθεί σε προηγούμενα
στάδια».

Η Μόσχα λέει, εδώ και ημέρες, ότι έχει
χάσει την εμπιστοσύνη της στην ομάδα των
Ουκρανών διαπραγματευτών, με την εκ-
πρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξω-
τερικών Μαρία Ζαχάροβα να κατηγορεί το
Κίεβο ότι έχει μετατρέψει σε «τσίρκο» τις
συνομιλίες και ότι αλλάζει θέσεις «για να
εκτρέψει την προσοχή».

Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός
πάγωσαν αυτόν τον μήνα, όταν το Κίεβο
κατηγόρησε τη Μόσχα για εγκλήματα πο-
λέμου, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής
εκατοντάδων αμάχων από τον ρωσικό
στρατό στην Μπούκα της Ουκρανίας. Πόσο
κοντά είναι το τέλος του πολέμου;

Πόσο στοιχίζουν
στον Πούτιν 
οι μισθοφόροι
Περίπου 10.000-20.000 μι-
σθοφόροι (οι μισοί από αυ-
τούς είναι Ρώσοι) της ιδιωτι-
κής παραστρατιωτικής εται-
ρείας Wagner, αλλά και μα-
χητές από τη Συρία και τη Λι-
βύη, κατευθύνονται προς τα
μέτωπα της Ουκρανίας, σύμ-
φωνα με Ευρωπαίο αξιωμα-
τούχο που μίλησε στη γαλλι-
κή εφημερίδα «Le Figaro».
«Οι άνδρες αυτοί, που δεν
έχουν οχήματα ή βαρέα όπλα,
πρόκειται να πολεμήσουν στο
πλευρό των Ρώσων στο
Ντονμπάς», δήλωσε ανωνύ-
μως η πηγή.
Η οργάνωση Wagner θεωρεί-
ται ο «ιδιωτικός στρατός του
Πούτιν» και χρηματοδοτείται
από τον Ρώσο ολιγάρχη Γε-
βγένι Πριγκοτσίν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
μέσος μισθός για τους άν-
δρες της Wagner ανέρχεται
σε 150.000 ρούβλια (2.600
δολάρια) τον μήνα. 

«Ζούμε τις τελευταίες 
ώρες μας, βοηθήστε μας»

Σε απόγνωση 1.800 άμαχοι
και στρατιώτες που
βρίσκονται πολιορκημένοι
στη Μαριούπολη



Ο
ι μυστηριώδεις ηπατίτιδες στη
Βρετανία και σε άλλα ευρωπαϊ-
κά κράτη αλλά και στις ΗΠΑ δεν
σχετίζονται με long Covid. Σύμ-

φωνα με την καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγ-
γέλου, «η μελέτη αυτού του φαινομένου
δείχνει να συνδέεται με έναν κοινό ιό, τον
αδενοϊό, και αφορά μικρά παιδιά. Ήταν
παιδιά που δεν είχαν εμβολιαστεί, ένα πο-
σοστό είχε νοσήσει. 

Δεν φαίνεται να συνδέεται με long Co-
vid, φαίνεται να συνδέεται με μια λοίμωξη
με έναν ιό, τον οποίο δεν είχαν συναντήσει
πριν».

Η καθηγήτρια διευκρίνισε ότι τα παιδιά
που είναι 2-3 ετών εξαιτίας της πανδημίας
έμειναν καιρό σε συνθήκες απομόνωσης
σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον, χωρίς
να έχουν την ευκαιρία να έχουν συνάχι,
διάρροια και πυρετό. «Τα χρωστούμενα
όλα θα έρθουν μαζεμένα τελικά», είπε χα-
ρακτηριστικά αναφερόμενη στις λοιμώ-
ξεις με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωπα
τα παιδιά μετά την πανδημία. Ο πρόεδρος
του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης διευκρίνισε
από την πλευρά του πως οι ηπατίτιδες αυ-

τές δεν συνδέονται ούτε με τον εμβολια-
σμό για covid. 

Η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στη χώ-
ρα μας, που φτάνει στο 75% του γενικού
πληθυσμού, τα εμβόλια, τα φάρμακα και η
καλύτερη τεχνογνωσία των ανθρώπων
στο ΕΣΥ, μαζί με την πτώση των δεικτών
της πανδημίας, ευνοούν την πλήρη απο-
κλιμάκωση των μέτρων.

Πλεύρης: «Δεν θα γίνουμε… Κίνα»
Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ο

υπουργός Υγείας, o πρόεδρος του ΕΟΔΥ
και ειδικοί της Επιτροπής αναφέρθη-
καν στα έως τώρα δεδομένα που οδή-
γησαν στην πλήρη απελευθέρωση.
«Μπαίνουμε σε μια νέα φάση της παν-
δημίας όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊ-
κές χώρες. Θεωρούμε ότι πλέον μπαί-
νουμε σε φάση συνύπαρξης με τον ιό.
Τα μέτρα λοιπόν υπάρχουν χωρίς να
μπαίνουν σε διαδικασία υποχρεωτικό-
τητας, διότι ακριβώς βρισκόμαστε σε
μια άλλη επιδημιολογική εικόνα», διευ-
κρίνισε ο Θάνος Πλεύρης.

Τόσο ο υπουργός Υγείας όσο και οι ειδι-
κοί τόνισαν πως η Ελλάδα δεν ακολουθεί
τακτικές όπως αυτή της Κίνας που κυνηγά
τα μηδενικά κρούσματα.

«Η Όμικρον 2 είναι επαρκής για να εξη-
γήσει το τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στην
Κίνα. Έχουμε πει ότι δεν αντιμετωπίζεται

ούτε η Όμικρον ούτε η Όμικρον 2 με αυτές
τις πρακτικές και λογικά θα οδηγηθούν κά-
ποια στιγμή σε αδιέξοδο», τόνισε μεταξύ
άλλων ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης. 

Χαμηλότερα στον δείκτη θανάτων
Σε σχέση με τους θανάτους από κορο-

νοϊό, οι ειδικοί επανέλαβαν ότι η Ελλάδα
καταγράφει ως θάνατο από Covid κάθε
θάνατο ασθενούς με θετικό μοριακό τεστ
ανεξάρτητα από τη νόσο που αντιμετωπί-
ζει ή άλλες συννοσηρότητες. 

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεο-
κλής Ζαούτης ανέφερε πως ο πιο ισχυρός
δείκτης θνησιμότητας είναι ο δείκτης της
υπερβάλλουσας θνησιμότητας, δηλαδή η
διαφορά θανάτων σε μια περίοδο με τον
αναμενόμενο αριθμό θανάτων την ίδια πε-
ρίοδο.

Σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, η Ελλάδα

είναι στο 1,22 όταν η Δυτική Ευρώπη ήταν
στο 1,48 και η Κεντρική Ευρώπη στο 2,0.
Χθες, πάντως, στη χώρα καταγράφηκαν
7.365 νέα κρούσματα από τα οποία τα 130
είναι επαναμολύνσεις, 64 θάνατοι, μάλι-
στα ένας από αυτούς αφορά άτομο ηλικίας
30-39 ετών, ενώ 291 είναι οι διασωληνω-
μένοι. Ο δείκτης μεταδοτικότητας Rt είναι
στο 0,75% και ο δείκτης θετικότητας όλων
των διαγνωστικών τεστ στο 2,11%. 
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«Μπαίνουμε σε νέα φάση
συνύπαρξης με τον κορονοϊό»,
δήλωσε ο υπουργός Υγείας

«Δεν συνδέονται
ηπατίτιδα και
long Covid…»

Την παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη, με επιστολή
του προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, προκάλεσε
ο μεγάλος αριθμός καταγγελιών για την Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία έκανε πρεμιέρα στις περσινές
πανελλαδικές εξετάσεις αφήνοντας εκτός Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης 1 στους 3 υποψήφιους. Όπως επισημαίνει ο
Συνήγορος του Πολίτη, «ο ανωτέρω νόμος τέθηκε σε ισχύ
τον Φεβρουάριο του 2021 και εφαρμόστηκε ήδη στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις του ιδίου έτους, με αποτέλεσμα οι
μαθητές να καταληφθούν από τις ρυθμίσεις του αναμορ-
φωμένου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, μεσούσης της διδακτικής χρονιάς. Η άμεση
εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της παν-

δημίας δεν επέτρεψε την έγκαιρη πληροφόρηση αλλά και
την επαρκή προετοιμασία των τελειόφοιτων μαθητών».

Μάλιστα, υπενθύμισε την πάγια νομολογική θέση του
Συμβουλίου της Επικράτειας, σύμφωνα με την οποία οι
ρυθμίσεις επί θεμάτων που αφορούν εισαγωγικές εξετά-
σεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε χρόνο που να μην
επηρεάζει την προπαρασκευή των υποψήφιων και, σε κά-
θε περίπτωση, όχι κατά τη διάρκεια του ίδιου διδακτικού
έτους. Αναφορικά με τα ειδικά μαθήματα και τη θέσπιση
πρόσθετης ΕΒΕ, που πέρυσι είχε ως αποτέλεσμα πολλές
σχολές να μείνουν με δεκάδες κενές θέσεις με αποκορύ-
φωμα την Αρχιτεκτονική Ξάνθης που δεν είχε ούτε έναν
εισακτέο, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι «απεβη

σε πολλές περιπτώσεις καθοριστική για την επιτυχία η
αποτυχία των υποψήφιων, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε
μέχρι σήμερα». 

Τέλος, αναφέρεται και στους μαθητές των εσπερινών
σχολείων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης μέσω ει-
δικών διατάξεων και με ειδικό ποσοστό θέσεων. Σημει-
ώνει χαρακτηριστικά πως «με τη νέα ρύθμιση που θέτει η
κοινή ΕΒΕ για όλους τους τύπους σχολείων, η εισαγωγή
των μαθητών των εσπερινών σχολείων στην Ανώτατη Εκ-
παίδευση καθίσταται δυσχερέστερη ενώ ακυρώνεται ο
κοινωνικός σκοπός θέσπισης διακριτού ποσοστού εισα-
γωγής για τους εργαζομένους μαθητές.

Εύη Πανταζοπούλου

Παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη ύστερα από σωρεία καταγγελιών για την ΕΒΕ

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Πάσχα στο χωριό ετοιμάζονται να κάνουν χιλιάδες Έλ-
ληνες τις επόμενες μέρες. Έπειτα από δύο χρόνια «εγ-
κλεισμού» η μεγάλη έξοδος ξεκίνησε και αναμένεται να
κορυφωθεί σήμερα Μεγάλη Πέμπτη και αύριο Μεγάλη
Παρασκευή. Στις εθνικές οδούς επίσης η κίνηση είναι αυ-
ξημένη. Κορύφωση της κίνησης αναμένεται σήμερα στα
εθνικά οδικά δίκτυα, η οποία θα συνεχιστεί και τη Μεγάλη
Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε η Τροχαία, θα
ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινή-
των μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων:
Σήμερα για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 15.00 έως 22.00

και τη Μεγάλη Παρασκευή για το ρεύμα εξόδου και από
ώρα 6 έως 16.00. Στα λιμάνια της χώρας επικρατεί έντονη

κινητικότητα, ενώ πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας ανέ-
φεραν: «Η κίνηση σταδιακά αυξάνεται. Χθες έφυγαν πά-
νω από 13.500 άνθρωποι. Τα μέτρα για την πανδημία συ-
νεχίζουν να ισχύουν. Ευτυχώς ο καιρός είναι καλός και ο
κόσμος μπορεί να κάθεται και στο κατάστρωμα». Ιδιαίτε-
ρα αυξημένη είναι η κίνηση και στο αεροδρόμιο «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος», με τις πτήσεις να αναχωρούν γεμάτες.
Σύμμαχος των εκδρομέων τις επόμενες μέρες αλλά και
την ημέρα του Πάσχα θα είναι ο καιρός, που αναμένεται
γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με
αυξημένες θερμοκρασίες που θα αγγίζουν κατά τόπους
και τους 24 βαθμούς. 

Ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος για το Πάσχα, όπου φύγει φύγει οι Αθηναίοι

της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Ε
κτοξεύτηκε η αεροπορική κίνη-
ση σε όλα τα αεροδρόμια της χώ-
ρας, σύμφωνα με τα στοιχεία από
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-

ρίας (ΥΠΑ), στην κίνηση των επιβατών από
το εξωτερικό τον φετινό Μάρτιο, όταν απο-
γειώθηκε πραγματοποιώντας άλμα στο
+676,8% σε σχέση με το 2021.

Από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία
της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αε-
ροδρομίων το α’ τρίμηνο του έτους, από τον
Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, ο συνολικός
αριθμός των διακινηθέντων επιβατών
έφτασε τα 4.490.580, σημειώνοντας άνοδο
+299,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2021. Πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν
διακινηθεί 1.125.290 επιβάτες.

Στα αεροδρόμια της χώρας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις, πραγματοποιήθηκαν
56.323, από τις οποίες οι 34.640 ήταν πτή-
σεις εσωτερικού και οι 21.683 πτήσεις
εξωτερικού, ενώ η άνοδος φτάνει στο
+81,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2021, όπου συνολικά είχαν πραγματο-
ποιηθεί 30.994 πτήσεις.

Ανεβασμένα τα στατιστικά στοιχεία
Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με

το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, περίοδο
κατά την οποία δεν υπήρχαν οι περιορισμοί
της πανδημίας, οι πτήσεις ήταν 65.437 και
έτσι σημειώνεται πτώση για φέτος στο -
13,9% στην κίνηση των αεροσκαφών. Στο
σύνολό της η επιβατική κίνηση το 2019, το
συγκεκριμένο διάστημα, ήταν 6.684.573,
ενώ τώρα για την ίδια εξεταζόμενη περίοδο
καταγράφει πτώση στο -32,8%.

Μεγάλη αύξηση στα στατιστικά στοιχεία

σε όλους τους εξεταζόμενους δείκτες κα-
ταγράφεται και τον φετινό Μάρτιο. Σύμφω-
να με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, οι επιβάτες τον τρίτο μήνα του
έτους έφτασαν τους 1.893.398, παρουσιά-
ζοντας άνοδο +365,3% σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2021, όταν είχαν δια-
κινηθεί μόλις 406.879 επιβάτες.

Οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε
όλα τα αεροδρόμια της χώρας ήταν 21.228,
από τις οποίες οι 12.577 ήταν πτήσεις εσω-
τερικού και οι 8.651 πτήσεις εξωτερικού. Η
άνοδος που καταγράφεται φτάνει στο
+93,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του Μαρτίου του 2021, όταν είχαν πραγμα-
τοποιηθεί 10.996 πτήσεις.

Αναφορικά με τις αφίξεις των επιβατών
από το εξωτερικό ο φετινός Μάρτιος ση-
μειώνει αλματώδη αύξηση στο +676,8%,
που αναλογεί σε 523.533 επιβάτες, σε σχέ-
ση με τον Μάρτιο του ’21, όταν είχαμε μόλις
67.396 επιβάτες.

Συνολικά 23.288 ήταν οι πτήσεις που εί-
χαν πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2019
και σε σχέση με σήμερα και η πτώση που
καταγράφεται αγγίζει το -8,8% στην κίνηση
των αεροσκαφών. Στο σύνολο της επιβατι-
κής κίνησης που ήταν 2.506.304 τον Μάρ-
τιο του 2019, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο
χρονικό διάστημα υπάρχει πτώση -24,5%.
Όσον αφορά ειδικά στις αφίξεις επιβατών
από το εξωτερικό, τον Μάρτιο του 2019

ήταν 701.712, ενώ τώρα για το ίδιο εξεταζό-
μενο χρονικό διάστημα υπάρχει πτώση -
25,4%.

Απογειώθηκαν οι αφίξεις εξωτερικού

Κατά 676,8% αυξήθηκε 
η αεροπορική κίνηση τον φετινό
Μάρτη σε σχέση με τον περσινό
- Περίπου 4,5 εκατομμύρια
επιβάτες ήρθαν στην Ελλάδα 
το α’ τρίμηνο του 2022
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Δύο εφιαλτικά
χρόνια πέρασε
28χρονη στα χέρια
μαστροπών

Μαρτυρικά ήταν τα δύο τελευταία
χρόνια για μία 28χρονη κοπέλα που
πέρασε δύσκολες στιγμές από μα-
στροπούς οι οποίοι την εξέδιδαν έως
και 30 φορές τη μέρα σε οίκο ανοχής
στο κέντρο της Αθήνας. Η λύτρωση
ήρθε από τους αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ορ-
γανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι
πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέ-
ρισμα-κολαστήριο όπου την κρατού-
σαν «φυλακισμένη» στο Μεταξουρ-
γείο. Ως μέλη του κυκλώματος συνε-
λήφθησαν δύο Αλβανοί ηλικίας 28
και 40 ετών, καθώς επίσης και ένας
61χρονος Έλληνας. Σύμφωνα με την
ΕΛΑΣ, ο 28χρονος προσέγγισε από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη
νεαρή κοπέλα και αντιλαμβανόμενος
τις συνθήκες ανέχειας που ζούσε και
τις περιορισμένες γραμματικές γνώ-
σεις που είχε της προσέφερε δου-
λειά δήθεν ως σερβιτόρας.

Αποδείχτηκε όμως ότι τα σχέδιά
του ήταν άλλα, καθώς το κύκλωμα
της απέσπασε κάθε έγγραφο που εί-
χε, της ασκούσε ψυχολογική και σω-
ματική βία, ενώ την εξέδιδε σε οί-
κους ανοχής χωρίς να της δίνει ούτε
ένα ευρώ. Κάθε αντίρρηση της
28χρονης για τα «ραντεβού» έφερνε
τον άγριο ξυλοδαρμό της ακόμη και
με αλυσίδες. Κάποια στιγμή η νεαρή
κοπέλα κατάφερε να διαφύγει και
ζήτησε βοήθεια από ΜΚΟ, ενώ στη
συνέχεια ανέλαβε δράση η ΕΛΑΣ και
συγκεκριμένα το Τμήμα Αντιμετώπι-
σης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αξί-
ζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι ο
28χρονος είναι παλιός γνώριμος των
Αρχών, καθώς το 2020 είχε εμπλακεί
σε περιστατικό πυροβολισμών στον
Πειραιά.

Παπ. 

Δέμα με κεταμίνη
«πρόδωσε» 
το κύκλωμα 
των αναβολικών 

Ένας 32χρονος επιχειρηματίας που
διατηρεί εστιατόριο, καφέ και γυμνα-
στήριο, καθώς και ένας 37χρονος που
επίσης περιγράφεται ως «πρόσωπο
υπεράνω υποψίας» συνελήφθησαν
από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας ως
«εγκέφαλοι» κυκλώματος διακίνησης
αναβολικών ουσιών σε όλα τα μήκη και
πλάτη της Γης. Η ΕΛΑΣ, αξιοποιώντας
πληροφορία που ήρθε από το Σικάγο
των ΗΠΑ (μετά τον εντοπισμό δέματος
με 500 γραμμάρια κεταμίνης και 284
χάπια ecstasy που εστάλη από ταχυ-
δρομείο της Χαλκίδας), ξετύλιξε το
κουβάρι και έφτασε στη σύλληψη των
δύο αυτών προσώπων. Όπως διαπιστώ-
θηκε, η εγκληματική οργάνωση που-
λούσε -μέσω ταχυδρομικής αποστο-
λής- ναρκωτικά και αναβολικά στις
ΗΠΑ, στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασί-
λειο και στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής έχει
διαπιστωθεί ότι η δράση του κυκλώμα-
τος ξεκινά τουλάχιστον από τον Φε-
βρουάριο, ενώ κατασχέθηκε ένα υπό
αποστολή δέμα εντός του οποίου βρέ-
θηκε συσκευή ψηφιακού δορυφορι-
κού αποκωδικοποιητή, ο οποίος αφού
αποσυναρμολογήθηκε βρέθηκε να πε-
ριέχει 120 ναρκωτικά δισκία, περισσό-
τερα από 885 γραμμάρια ακατέργαστης
κάνναβης, ναρκωτικά και αναβολικά
δισκία, καθώς επίσης και φιαλίδια με
αναβολικές ουσίες. 

Παπ.

Σ
ημαντικά στοιχεία, τα οποία θα εν-
ταχθούν στη σχηματισθείσα δικο-
γραφία, αντλούν μέρα με τη μέρα οι
αναλυτές στα Εγκληματολογικά

Εργαστήρια της ΕΛΑΣ από τα κινητά τηλέ-
φωνα, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το
τάμπλετ που χρησιμοποιούσε η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου.

Η 33χρονη προφυλακισθείσα φέρεται να
έχει προχωρήσει σε διαγραφή ιστορικού,
ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρό-
βλημα για τους καταρτισμένους αξιωματι-
κούς. Πρόβλημα επίσης δεν αποτελεί και η
-κατά πληροφορίες- άρνησή της να αποκα-
λύψει στις Αρχές έναν κωδικό email που
φέρεται να χρησιμοποιούσε η ίδια.

«Δεν υπάρχει ηπατική ανεπάρκεια»
«Δεν τίθεται θέμα να μην αποκτήσουν οι

συνάδελφοι πρόσβαση. Απλώς καθυστερεί
λίγο χρονικά η διαδικασία», εξηγούν στην
«Political» αστυνομικές πηγές με γνώση
του πώς γίνεται η έρευνα και ανάκτηση δε-
δομένων από το Διαδίκτυο. Θέση για το
συγκεκριμένο θέμα πήρε ο συνήγορος της
Ρούλας Πισπιρίγκου, με τον Όθωνα Παπα-
δόπουλο να σχολιάζει ότι «το συγκεκριμένο
email για το οποίο γίνεται λόγος ανήκει
στον Μάνο Δασκαλάκη» και ότι η πελάτισσά
του δεν έχει τον κωδικό, «ενώ ο κωδικός για
το δικό της email έχει δοθεί στις Αρχές από
την πρώτη μέρα».

Σε μία ακόμη ανάρτηση-παρέμβαση με
νόημα προχώρησε ο ιατροδικαστής Γρηγό-
ρης Λέων αναφορικά με την αιτία θανάτου
της 3,5 ετών Μαλένας που είχε αποδοθεί σε
«ηπατική ανεπάρκεια». «Επειδή έχουν
ακουστεί πολλά για ηπατική ανεπάρκεια
στη Μαλένα, η ηπατική ανεπάρκεια προ-
ϋποθέτει ως βασικό σύμπτωμα τον ίκτερο.
(...) Η Μαλένα δεν είχε σε καμία περίπτωση
ηπατική ανεπάρκεια από τη στιγμή που δεν
περιγράφεται ίκτερος στο σώμα της», ση-
μείωσε ο έμπειρος ιατροδικαστής.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο
Μάνος Δασκαλάκης εξετάζει το ενδεχόμε-
νο να ζητήσει να υποβληθεί σε τεστ DNA
προκειμένου να διαπιστώσει αν είναι όντως
ο βιολογικός πατέρας της Μαλένας και της
Ίριδας. Η αποκάλυψη έγινε σε εκπομπή του
Star, όπου έγινε επίκληση σε συζήτηση με
τον 30χρονο αναφορικά με τον γονιδιακό
έλεγχο που είχε ζητηθεί να γίνει μετά τους
θανάτους των δύο παιδιών. 

«Δίνει» τον Μάνο
για το κλειδωμένο
email η Ρούλα

Θέμα χρόνου για τις Αρχές να
επαναφέρουν το ηλεκτρονικό
ιστορικό των αναζητήσεών της
από υπολογιστές 
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Μ
ε αφορμή την αποκάλυψη
απατηλών πρακτικών εται-
ρείας που συνεργαζόταν με
τη γνωστή πλατφόρμα skro-

utz και προχωρούσε σε αθέτηση συμφω-
νιών και συναλλαγών με τους καταναλω-
τές, μίλησε στην «Political» o γενικός
γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστό-
πουλος, ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα
αυτό τόνισε: «Η Γενική Γραμματεία Εμπο-
ρίου και Προστασίας του Καταναλωτή
προστατεύει τον καταναλωτή επιβάλλον-
τας πρόστιμα όταν υπάρχουν παραπλανη-
τικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση απάτης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κατανα-
λωτής ξεκινά μια διαδικασία πληρωμής
ενός προϊόντος και τελικά δεν το προμη-
θεύεται. Άρα δεν μιλάμε
απλώς για μια παραπλανητική
τακτική αλλά για μια καθαρή
περίπτωση απάτης. Στη συγ-
κεκριμένη περίπτωση, η
skroutz για να βγάλει σε ορα-
τότητα κάποια επιχείρηση και
να μπορέσει να κάνει συναλ-
λαγή με μεγάλους όγκους,
προφανώς έχει πιστοποιήσει
ότι για μεγάλο χρονικό διά-
στημα έχει αντεπεξέλθει σω-
στά στις υποχρεώσεις της. 

Σε αυτή την περίπτωση υπήρξε κάποιο
κατάστημα το οποίο δεν είχε μεγάλους
όγκους μεν, αλλά τους έκανε ζημιά υπό
την έννοια ότι ξαφνικά αθέτησε πληρω-
μές. Βέβαια, η skroutz και οποιαδήποτε
άλλη πλατφόρμα είναι μια ιδιωτική εται-
ρεία, δεν έχει νομική υποχρέωση να αντι-
μετωπίζει αυτή την κατάσταση παρά μόνο
όταν είναι γνωστή σε αυτήν ότι η εταιρεία
παρανομεί και συνεχίζει να ανέχεται τη
συγκεκριμένη πρακτική. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση και με τις συζητήσεις που έχου-
με μαζί τους, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο». 

Κλείνουν site και e-shop
Ο κ. Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι οι

ηλεκτρονικές αγορές εντάθηκαν στην
πανδημία της Covid, γιατί ήταν μεγαλύτε-
ρες οι ανάγκες του καταναλωτικού κοινού
να χρησιμοποιήσει ψηφιακά κανάλια.
«Αυτό έχει προσεγγίσει και τους κακούς
επιχειρηματίες ή τέλος πάντων απατεώ-
νες, οι οποίοι βρίσκουν την ευκαιρία να
χρησιμοποιούν απατηλές πρακτικές στο
διαδίκτυο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ήδη

έχει αρχίσει να προ-
σαρμόζεται και πολύ
σύντομα θα έχουμε
έναν νέο κανονισμό
ευρωπαϊκό που δεν θα

χρειάζεται νομοθέτηση σε εθνικό επίπε-
δο, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια
στο διαδίκτυο. 

Το βασικό μότο είναι ότι καθετί που εί-
ναι παράνομο εκτός διαδικτύου είναι πα-
ράνομο και εντός. Οι απάτες που θα κα-

ταγγέλλονται θα οδηγούν στην άμεση κα-
τάρρευση του site ή του e-shop που πραγ-
ματοποιεί αυτές τις συναλλαγές», σημεί-
ωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος. 

Δύσκολη η αποζημίωση
Ο γενικός γραμματέας Προστασίας του

Καταναλωτή επισήμανε ακόμα πως η
προστασία του καταναλωτή εκτείνεται σε
πάρα πολλά επίπεδα.

«Αυτό που προσφέρεται από εμάς είναι

μέτρα κατασταλτικού επιπέδου, επιβάλ-
λονται πρόστιμα. Η αποζημίωση του κατα-
ναλωτή, όμως, είναι κάτι πολύ πιο δύσκο-
λο και επαφίεται στα μέσα πληρωμής που
επιλέγει ο καταναλωτής. Για παράδειγμα,
αν χρησιμοποιώ μια πιστωτική ή χρεωστι-
κή κάρτα μέσα από ασφαλές τραπεζικό
περιβάλλον, είτε χρησιμοποιώ συστήματα
πληρωμών όπως το PayPal, εκεί προφα-
νώς μπορεί κάποιος να διεκδικήσει τα
χρήματά του υπό την έννοια ότι αν ο κατα-
ναλωτής προσφύγει νωρίς και ζητήσει τα
χρήματά του ή αμφισβητήσει τη συναλλα-
γή, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.

Όμως, δυστυχώς, πολλοί καταναλωτές
επειδή δεν έχουν αυτή την ενημέρωση
έρχονται σε συναλλαγές με τρόπους που
δεν καλύπτονται από αυτήν τη διασφάλι-
ση. Βάζουν, πχ, χρήματα απευθείας σε
λογαριασμό ή δεν αμφισβητούν τις συ-
ναλλαγές τους εγκαίρως».

Ο γενικός γραμματέας
Εμπορίου και Προστασίας 
του Καταναλωτή κ. Σωτήρης
Αναγνωστόπουλος μιλά
στην «P» για τις 
διαδικτυακές απάτες

Πώς θα αποφύγουμε τους
ηλεκτρονικούς κλέφτες

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Τα νομικά ζητήματα με τις τράπεζες…
Για την απροθυμία κάποιων τραπεζών να επιστρέψουν τα χρήματα ο κ. Αναγνω-

στόπουλος σημείωσε: «Υπάρχει και στο ζήτημα των τραπεζών ένα νομικό ζήτημα,
εξαρτάται από το τι είδους απάτη έχει συντελεστεί. Για παράδειγμα, εάν έχει γίνει
μεταφορά χρήματος σε ένα περιβάλλον που μιμείται το ασφαλές περιβάλλον της
τράπεζας, εκεί υπάρχει πρόβλημα γιατί έχει δώσει τους κωδικούς του. Τότε η
τράπεζα λέει ότι εσύ έχεις δώσει τους κωδικούς σου και η συναλλαγή έχει γίνει
κανονικά. Στις περιπτώσεις, όμως, ενός προϊόντος που δεν παραδόθηκε ποτέ,
προφανώς μπορείς να αμφισβητήσεις τη συναλλαγή. Υπάρχουν, όμως, νομικά
ζητήματα και με τις τράπεζες σε ορισμένες περιπτώσεις». 

Ολοκληρώνοντας ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε: «Θέλουμε να έχουμε τους
κατάλληλους μηχανισμούς του κράτους οι οποίοι θα προστατεύουν τον κατανα-
λωτή ενεργά. Αυτό συμβαίνει με την υιοθέτηση καινούργιων πρακτικών που δεν
έχουν περάσει στη χώρα μας, όπως η πρακτική του mr - eshop, όπου ο κρατικός
υπάλληλος λειτουργεί ως καταναλωτής για να δεχθεί ο ίδιος το πλήγμα από την
απατηλή συμπεριφορά και να προστατεύσει άμεσα τον καταναλωτή, ώστε να λη-
φθούν άμεσα μέτρα για να μην πέσουν και άλλοι καταναλωτές θύματα απάτης».



Στερεά Ελλάδα

Εξοπλίζονται τα νοσοκομεία
Λαμίας και Καρπενησίου

Με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό συνολικής αξίας
4.908.370 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας 2014-2020 ενισχύονται το νοσοκομεία Λαμίας και
Καρπενησίου. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, ηλεκτροκαρδιογράφοι, απινιδωτές, συσκευές υψη-
λής ροής οξυγόνου, φορητοί αναπνευστήρες, τροχήλατα
μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, φορητοί
υπερηχοτομογράφοι, αναισθησιολογικό μηχάνημα, αρ-
θροσκοπικός πύργος, ρεζεκτοσκόπιο, πύργος ενδοσκοπή-
σεων, σύστημα λιθοτριψίας, σύγχρονες νοσοκομειακές
κλίνες, φορεία και χειρουργικά εργαλεία. Με αφορμή την
υλοποίηση της δράσης, ο οικείος περιφερειάρχης Φάνης
Σπανός δήλωσε: «Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δί-
νουμε απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο και την υγεία.
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αναλάβαμε δαπά-
νες ύψους 10 εκατ. ευρώ για να ενισχύσουμε τα νοσοκο-
μεία μας με γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς υπαλλή-
λους και ιατρικό εξοπλισμό και το κάναμε με ταχύτατες
διαδικασίες ένταξης».

ΟΤΑ

Γιατί καθυστερεί η πληρωμή
Διευκρινίσεις για τη μη καταβολή της μισθοδοσίας των

εργαζομένων στους ΟΤΑ και στα Νομικά Πρόσωπα Δημο-
σίου Δικαίου πριν από το Πάσχα, όπως αποφασίστηκε να
γίνει για τους δημόσιους υπαλλήλους της Κεντρικής Διοί-
κησης και των Σωμάτων Ασφαλείας, στους οποίους οι μι-
σθοί θα καταβληθούν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλί-
ου, έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Απαντώντας και σε
κάποιες διαμαρτυρίες εργαζομένων σημειώνεται ότι είναι
τεχνικά αδύνατο να ισχύσει η απόφαση και για τους υπαλ-
λήλους της ΤΑ και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου, εξαιτίας του γεγονότος ότι αρκετοί φορείς συνεργά-
ζονται με διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα για τη μισθοδο-
σία του προσωπικού τους, ενώ κάθε φορέας έχει προγραμ-
ματίσει τη διαθεσιμότητα των ταμειακών διαθεσίμων του.

Ο Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου μετονομάζεται σε Κρατικό

Αερολιμένα Μυκόνου «Μαντώ Μαυρογένη». Το υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών αποδέχτηκε σχετική πρόταση του

οικείου δήμου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από

την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ως ελάχιστο φόρο τιμής

στη μεγάλη αγωνίστρια σε σύνδεση με την τοπική ιστορία.

«Σταθερή μας θέση, η διατήρηση και η προβολή της

πολιτιστικής ταυτότητας, η οποία και αποτελεί βασική

προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτό υπηρετούμε

με συνέπεια και συγκεκριμένες πράξεις. Η Μαντώ

Μαυρογένη θα συνεχίσει να ενσαρκώνει τις αξίες της

ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των λαών καθώς και της

ισότιμης προβολής του έργου των γυναικών στην ιστορία»,

δήλωσε ο δήμαρχος Μυκόνου Κώστας Κουκάς.

Συμμετοχή στη διαβούλευση 
για τον Αναπτυξιακό 
ζητούν οι 13 περιφέρειες

Κοινή επιστολή με την οποία ζητούν συμμε-
τοχή στη διαβούλευση για τον νέο Αναπτυξιακό
Νόμο υπέγραψαν οι 13 περιφέρειες της χώρας,
θεωρώντας «επιβεβλημένη τη συμμετοχή τους
σε οποιαδήποτε συνάντηση και συζήτηση ερ-
γασίας». Σημειώνεται πως η πρωτοβουλία της
κοινής επιστολής-υπόμνημα ήταν ιδέα του αν-
τιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευ-
νας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας Φωκίω-
να Ζαΐμη, ο οποίος επισημαίνει πόσο σημαντικό
είναι οι 13 περιφέρειες της χώρας να είναι ενω-
μένες και να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε
δυναμικά να διεκδικούν τα από κοινού συμφέ-
ροντά τους. «Θα συνεχιστεί η διεκδίκησή μας
σε μια σειρά θεμάτων, ξεκινώντας από την αύ-
ξηση του ορίου υπαγωγής αιτήσεων προς τις
περιφέρειες σε 3 εκατ. ευρώ έναντι του υφιστα-
μένου ορίου του 1 εκατ.», τονίζει ο κ. Ζαΐμης. Η
επιστολή-υπόμνημα με τις διεκδικήσεις των 13
περιφερειών αναλυτικά εστάλη στον αναπλη-
ρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νί-
κο Παπαθανάση.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πελοπόννησος

Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική
γραμμή Κορίνθου - Ναυπλίου

Παραδόθηκε από τον ΟΣΕ στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου η μελέτη σκοπιμότητας για την αναβάθμιση
της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου - Ναυπλίου
και έχει ήδη υποβληθεί για έλεγχο στην ομάδα
Jaspers. Υπενθυμίζεται ότι η περιφέρεια έχει διαθέσει
12.000.000 ευρώ, μέσω της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ
2014-2020, για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο περι-
λαμβάνει παρεμβάσεις αναβάθμισης επί της υφιστά-
μενης γραμμής Κόρινθος - Άργος, καθώς και του κλά-
δου Άργος - Ναύπλιο. Στο έργο περιλαμβάνεται και η
εγκατάσταση 42 νέων Αυτόματων Συστημάτων Ισόπε-
δων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) που θα αποτελούνται από υλικά
τεχνολογίας Sil-4. Η λειτουργία όλων των συστημάτων
θα εποπτεύεται από κέντρο ελέγχου στον ΣΣ Κορίνθου
και η μεταφορά δεδομένων θα γίνεται μέσω οπτικής
ίνας. Στόχος είναι η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής
ασφάλειας και της αύξησης της ταχύτητας των διερχό-
μενων τρένων.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ18

Μύκονος

«Μαντώ Μαυρογένη» το αεροδρόμιο του νησιού



Η
Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργα-
σία με τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό
Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ),

ξεκινά την υλοποίηση ενός ολοκληρωμέ-
νου επικοινωνιακού προγράμματος για την
προώθηση της ανακύκλωσης, της ξεχωρι-
στής συλλογής βιοαποβλήτων και την
εφαρμογή των κανόνων της κυκλικής οι-
κονομίας. Κεντρικό μήνυμα του προγράμ-
ματος επικοινωνίας είναι το «Δώσε αξία
στα σκουπίδια σου», ξεκινά την Τρίτη 26
Απριλίου και θα διαρκέσει συνολικά τέσ-
σερις εβδομάδες, ως τις 24 Μαΐου.

Καθημερινά, σε είκοσι λαϊκές αγορές, σε
διαφορετικούς δήμους θα βρίσκεται ένα
«κινητό πράσινο σημείο» του ΕΔΣΝΑ, μαζί
με ομάδα εκπαιδευμένων προωθητών, οι
οποίοι θα αναλάβουν μεταξύ άλλων να
προβάλουν στους πολίτες τα οφέλη της
ανακύκλωσης, να τους ενημερώσουν για

τους τρόπους με τους οποίους μπορούν
εύκολα να ανακυκλώνουν στον τόπο όπου
ζουν, να τους δώσουν τη δυνατότητα να εγ-
γραφούν σε προγράμματα επιβράβευσης
και ανταπόδοσης με βάση τις ποσότητες
που θα ανακυκλώνουν και να τους ενημε-
ρώσουν για τη χωριστή συλλογή βιοαπο-
βλήτων μέσω της χρήσης του καφέ κάδου.
Παρουσιάζοντας τους στόχους της δρά-
σης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης σε ειδική εκδήλωση, παρουσία
του προέδρου της Παναττικής Ομοσπον-
δίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών
Δημήτρη Μουλιάτου, τόνισε: «Επιλέγουμε
τις λαϊκές αγορές, έναν καταξιωμένο στη
συνείδηση των πολιτών θεσμό, για να προ-
ωθήσουμε την ανακύκλωση και να δώσου-
με τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να μάθει
πώς θα βάλουμε σταδιακά τον καφέ κάδο
στην καθημερινότητά μας».

Κανένα σπιτικό χωρίς πασχαλινό τραπέζι
Δίπλα στους ανθρώπους και τις οικο-

γένειες της πόλης που έχουν ανάγκη
από υποστήριξη βρέθηκε και αυτές τις
γιορτές ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Εί-
τε μέσα από τις τακτικές διανομές
στους δικαιούχους των προγραμμάτων
επισιτιστικής βοήθειας, ιδιαίτερα ενι-
σχυμένες λόγω των ημερών, είτε με
στοχευμένες δράσεις για αυτούς που
χρειάζονται μεγαλύτερη συνδρομή, ο
δήμος φρόντισε ώστε να μπορούν όσο
το δυνατό περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να στρώσουν το πασχαλινό τραπέζι. Ειδι-
κότερα, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν δύο διανομές σε τρόφιμα και εί-
δη πρώτης ανάγκης για τους δικαιούχους, η τελευταία μάλιστα ενισχυμένη. Παράλληλα
διανεμήθηκαν δωροεπιταγές και οικονομικά βοηθήματα σε όσους παρουσιάζουν μεγα-
λύτερες ανάγκες. «Δεν περνά ούτε μία ημέρα του χρόνου που η σκέψη και οι δράσεις
μας να μη στρέφονται στη στήριξη των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας», ήταν το
μήνυμα του δημάρχου Νίκου Μπάμπαλου.

Χρηματοδότηση για
την ψηφιακή εποχή 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας εισέρχεται
στην ψηφιακή εποχή, με την έντα-
ξη της πρότασής του για ψηφιακές
υπηρεσίες στο πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης».
Το αντικείμενο του έργου, συνολι-
κού προϋπολογισμού 2.036.429 ευ-
ρώ, αφορά την υλοποίηση στοχευ-
μένων δράσεων για την ψηφιοποί-
ηση αρχείων των υπηρεσιών του
δήμου, την προμήθεια και εγκατά-
σταση εξοπλισμού για διαδραστική
εκπαίδευση 60 σχολικών μονάδων,
την προμήθεια και λειτουργία ευ-
φυούς συστήματος αποτρεπτικής
στάθμευσης, με χρήση αισθητήρων
και έξυπνης διάβασης πεζών στα
πολυσύχναστα σημεία, και την
ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής
της δημοτικής συγκοινωνίας.
Όπως επισημαίνει η δήμαρχος Δέ-
σποινα Θωμαΐδου, «ο δήμος θα συ-
νεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή
με καινοτόμες δράσεις και την
αξιοποίηση και άλλων προγραμμά-
των, για μια πόλη “έξυπνη”, βιώσι-
μη και φιλική για τον άνθρωπο και
το περιβάλλον».

Στο πλαίσιο του προγράμματος
που υλοποιεί η περιφέρεια με
στόχο την ενίσχυση της ανακύ-
κλωσης στην Αττική, ο περιφε-
ρειάρχης Γιώργος Πατούλης πα-
ρέδωσε κάδους εσωτερικής
ανακύκλωσης στο Εθνικό Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο. Οι κά-
δοι, για τη χωριστή συλλογή
πλαστικών, μεταλλικών και χάρ-
τινων συσκευασιών, θα αξιοποι-
ηθούν στον χώρο της Πανεπι-
στημιούπολης Ζωγράφου, στις
εγκαταστάσεις της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών, στα κτίρια της
Φιλοσοφικής και της Θεολογι-
κής Σχολής και στις υποδομές
των Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ζήτησε υποστήριξη  
Ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο
Ζωγράφου και εν γένει την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση συζητήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης που είχε ο δήμαρ-
χος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας με τον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα. Ο κ. Θώδας ενημέρωσε
τον κ. Πέτσα σχετικά με τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η πόλη του λόγω της
έλλειψης προσωπικού, με τον αναπλη-
ρωτή υπουργό να επισημαίνει ότι στις
προθέσεις της κυβέρνησης για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση είναι η πλήρωση
των θέσεων με μόνιμο προσωπικό. Πα-
ράλληλα, ο δήμαρχος έθεσε το ζήτημα
του ενεργειακού κόστους που έχει επι-
βαρύνει σημαντικά τον δημοτικό προ-
ϋπολογισμό, ενώ ζήτησε από τον κ. Πέ-
τσα να επισπευσθούν οι διαδικασίες
για την ένταξη και των υπόλοιπων προ-
τάσεων που έχει καταθέσει ο δήμος
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Νέες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες 
στον Άλιμο

Ο ψηφιακός κόμβος Δήμου Αλίμου
αναβαθμίστηκε με 42 νέες ψηφιακές
υπηρεσίες και πλέον οι κάτοικοι και οι
επιχειρήσεις της πόλης μπορούν να
διεκπεραιώνουν ακόμα περισσότερες
εργασίες τους με τον δήμο μέσω του
https://certificates.alimos.gr. Έτσι, κά-
θε κάτοικος της πόλης του Αλίμου ή
επιχείρηση, εύκολα και γρήγορα, χω-
ρίς ανάγκη ιδιαίτερης διαδικασίας πι-
στοποίησης, με τη χρήση μόνον των
κωδικών του TAXISNET μπορεί να
μπαίνει στον ψηφιακό κόμβο και να
διεκπεραιώνει απλές ή σύνθετες ερ-
γασίες, από την εγγραφή στις κοινωνι-
κές υπηρεσίες μέχρι τον υπολογισμό
οφειλών και από την έκδοση δημοτι-
κής ενημερότητας μέχρι την άδεια κα-
τάληψης κοινοχρήστου χώρου. 
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Πρόγραμμα «Ανακύκλωση 
στις Λαϊκές της Αττικής»

Κάδοι και 
στο πανεπιστήμιο



Θα υπογράψουν κοινό 
ψήφισμα στην Κεραμέως

Από την πλευρά των βουλευτών το «παρών»
στη συζήτηση για τις εξελίξεις στο ΔΙΠΑΕ έδω-
σαν οι Θεόδωρος Καράογλου και Σάββας Ανα-
στασιάδης από τη ΝΔ, οι Δώρα Αυγέρη και Χρή-
στος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Αρ-
βανιτίδης από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και η Κωνσταν-
τίνα Αδάμου από το ΜέΡΑ25. Μάλιστα, δεσμεύ-
τηκαν να υπογράψουν κοινό ψήφισμα για συ-
νάντηση με την υπουργό Παιδείας και άμεση λύ-
ση του θέματος.

ΝΔ: Οι «απώλειες» από 
το ψηφοδέλτιο για την ΠΕ
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις στη Θεσσα-
λονίκη σχετικά με τα πρόσωπα που θα θέσουν
υποψηφιότητα για την Πολιτική Επιτροπή της
ΝΔ ενόψει του 14ου συνεδρίου που θα διεξαχθεί
στις 6-8 Μαΐου στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο
Metropolitan Expo. Το μόνο σίγουρο είναι οι απώ-
λειες για την ώρα που καταγράφονται λόγω ασυμ-
βίβαστου (ως μέλη ΔΣ σε οργανισμούς), όπως του
Δημήτρη Χρόνη και της Κατερίνας Σταμούλη.

ΤΤο Πάσχα του Καράογλου
Μπορεί φέτος να έχουν χαλαρώσει τα μέτρα
για τον εορτασμό του Πάσχα, ωστόσο, όπως
μάθαμε, ο Θόδωρος Καράογλου θα περάσει
αυτές τις Άγιες Ημέρες συντροφιά με την οι-
κογένειά του στο σπίτι. Άλλωστε, ο βουλευ-
τής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης απολαμβάνει
ιδιαίτερα την παρέα των παιδιών του, ενώ
συν τοις άλλοις προετοιμάζεται και για τον
γάμο του υιού του Γιώργου.

Βρέθηκε κι άλλος ανήλικος που συμμετείχε
στην οπαδική επίθεση σε βάρος 16χρονου
Τ

αυτοποιήθηκε ένας ακόμη
ανήλικος δράστης που είχε
συμμετοχή σε περιστ -

ατικό επίθεσης με οπαδικά κίνητρα
σε βάρος 16χρονου στα τέλη Φε-
βρουαρίου στην Τούμπα στην Ανα-
τολική Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός δεν
έδρασε μόνος του και έχει την ίδια
ηλικία με το θύμα. Μετά το περι-
στατικό είχε συλληφθεί ο πρώτος
από τους δράστες και τώρα ταυτο-
ποιήθηκε και ο συνεργός του. Την
υπόθεση επιλήφθηκε η υποδιεύ-
θυνση Αντιμετώπισης Βίας στους
Αθλητικούς Χώρους, καθώς είχε

οπαδικά χαρακτηριστικά. Υπενθυ-
μίζεται ότι το περιστατικό συνέβη
τις μεσημεριανές ώρες της 20ής
Φεβρουαρίου και αποτελούσε
μια «πρόβα θανάτου» λίγες μέρες
πριν από τη δολοφονία του 19χρο-
νου Άλκη Καμπανού στην περιοχή
Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Σε βίν-
τεο που είχε έρθει στο φως της δη-
μοσιότητας χούλιγκαν διακρίνον-
ται να κυνηγούν έναν 15χρονο, τον
οποίο ρίχνουν στο πάτωμα και τον
ακινητοποιούν χτυπώντας τον μα-
νιωδώς. Ο νεαρός γλιτώνει από
θαύμα.

«Του κατάφεραν χτυπήματα με
σιδερογροθιά στο στόμα, κλωτσιές
στα πλευρά, στο συκώτι είχε 2,5
εκατοστά αιμάτωμα, στα πόδια
πολλαπλά χτυπήματα, στο κεφάλι»,
είχε δηλώσει ο πατέρας του 15χρο-
νου στην ΕΡΤ3. Αυτόπτης μάρτυ-
ρας του επεισοδίου είχε μεταφέρει
όσα φώναζαν οι χούλιγκαν στον
15χρονο, τον οποίο ρωτούσαν «εσύ
δεν είσαι το σκουλήκι που κάνεις
τα γκράφιτι; Εσύ δεν είσαι Άρης;».
Λίγες μέρες αργότερα ο 19χρονος
Άλκης Καμπανός έπεφτε νεκρός
από παρόμοια επίθεση χούλιγκαν.

Βουλευτές και αυτοδιοικητικοί του Νομού Θεσσα-
λονίκης ένωσαν τις φωνές τους και είπαν «όχι» στην
κατάργηση και μεταφορά τμημάτων του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου Ελλάδος από τη Σίνδο στις Σέρρες. Συμ-

μετείχαν σε ευρεία σύσκεψη για το θέμα που πραγμα-
τοποιήθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου Δέλτα
Γιάννη Ιωαννίδη, παρουσία και του μητροπολίτη Νεα-
πόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα.

Συστράτευση στο «όχι» της μεταφοράς τμημάτων του ΔΙΠΑΕ

Σέρρες: Εκπαιδευτικό 
σεμινάριο α’ βοηθειών
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο εκ-
παιδευτικό σεμινάριο του οργανισμού Kids Sa-
ve Lives για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής
στον Προβατά Σερρών
έπειτα από πρωτοβου-
λία του βουλευτή της
ΝΔ Τάσου Χατζηβασι-
λείου, ο οποίος κατά-
γεται από τον Προβα-
τά, σε συνεργασία με
τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο, την Κοινότητα
και τον Σύλλογο Γυ-
ναικών
Προβατά. Πρόκειται για ένα από τα λίγα χωριά
της Ελλάδας που διαθέτουν το δικό τους αυτό-
ματο εξωτερικό απινιδωτή.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Ζέρβας ψάχνει
τις αδυναμίες 
της διοίκησης
Συνεχείς είναι οι συσκέψεις για τη
διεκδίκηση νέας θητείας στον Δήμο
Θεσσαλονίκης από πλευράς Κων-
σταντίνου Ζέρβα. Στο κάδρο έχουν
μπει οι αδυναμίες που εντοπίζονται
στον τρόπο λειτουργίας της πόλης
με στόχο να «γιατρευτούν» πριν από
την κάλπη του 2023, ενώ έχουν ήδη
ξεκινήσει οι συζητήσεις με αντιδη-
μάρχους και δημοτικούς συμβού-
λους προκειμένου να προχωρήσουν
το επόμενο διάστημα σε επίσημες
δηλώσεις στήριξης του έργου της
διοίκησης και από κοινού να κατέ-
βουν στις εκλογές για τη διεκδίκηση
μιας ακόμη τετραετίας. 

Τηλεδιάσκεψη 
με πρωτοβουλία
του Μπαρτζώκα

Την πρωτοβουλία διοργ -
άνωσης τηλεδιάσκεψης με τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Γ. Γεωργαντά και μέλη της
Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρό-
φων, μεταξύ αυτών και ο Ημαθιώτης
πρόεδρός της Στ. Κύρτσος, ανέλαβε
ο Τάσος Μπαρτζώκας. 

Ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στο
τραπέζι της συζήτησης έθεσε το υπέ-
ρογκο κόστος παραγωγής που επω-
μίζονται οι κτηνοτρόφοι με προτάσεις
για την αντιμετώπισή του και μεταρ-
ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για
να στηριχθεί η ελληνική κτηνοτροφία.

Τα πασχαλινά δώρα
του Λίλτση στους 
δημοσιογράφους
Μια λαμπάδα και ένα κρασί επε-

φύλαξε για δώρο του Πάσχα

στους εκπροσώπους του Τύπου

ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλου

Μελά και επικεφαλής της δημο-

τικής παράταξης «Ανατροπή»

Γιώργος Λίλτσης. Ο γιατρός και

τα μέλη της παράταξής του θέ-

λησαν με τον τρόπο αυτό να ευ-

χηθούν στους δημοσιογράφους

που καλύπτουν το αυτοδιοικητι-

κό ρεπορτάζ «καλή Ανάσταση

και καλό Πάσχα».
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Τ
ην εκτίμηση ότι ο Εμανουέλ Μα-
κρόν θα είναι και πάλι πρόεδρος
της Γαλλίας έκανε μιλώντας
στην «Polit ical» o Γιώργος

Κρεμλής, σύμβουλος του πρωθυπουρ-
γού για θέματα Κλίματος, Περιβάλλον-
τος και Κυκλικής Οικονομίας και δι-
ευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.

Ο κ. Κρεμλής επισήμανε αρχικά:
«Τα ποσοστά του πρώτου γύρου
ήταν ανησυχητικά, υπό την έννοια
ότι διαπιστώσαμε μια σημαντική

αύξηση του ποσοστού της κυρίας Λεπέν,
παρά το γεγονός ότι σε σχέση και σε σύγ-
κριση με το παρελθόν το ποσοστό που πή-
ρε ο κ. Μακρόν ήταν υψηλότερο. Υπό την
έννοια αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί
ικανοποιητικό ως ποσοστό πρώτου γύ-
ρου. Στην πορεία τα πράγματα βελτιώθη-
καν και τώρα θεωρώ ότι όλα δείχνουν ότι
ο κ. Μακρόν θα είναι και πάλι πρόεδρος
της Γαλλικής Δημοκρατίας, κάτι που είναι
πολύ σημαντικό για όλους μας και θα έλε-
γα κυρίως για τη Γαλλία και για την Ευρώ-
πη, μια που ο κ. Μακρόν αναδεικνύεται σε
ηγετική προσωπικότητα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και, κατά τρίτο λόγο, που είναι
πολύ σημαντικός για εμάς, αφού χάρη
στον κ. Μακρόν και την εξαιρετική σχέση
που έχει με τον πρωθυπουργό μας, οι
σχέσεις μας με τη Γαλλία έχουν φτάσει
στο καλύτερο δυνατό επίπεδο», επισήμα-
νε ο κ. Κρεμλής και πρόσθεσε: «Η Γαλλία
μάς υποστηρίζει σε όλα τα εθνικά μας θέ-
ματα και με βάση αυτήν τη σχέση που έχει
με τη χώρα μας υποστηρίζει και τα θέμα-
τα της Κύπρου και των αδελφών Κυπρίων
και γενικότερα όλες τις πρωτοβουλίες της
χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κα-
θώς και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου
η Γαλλία καλείται να διαδραματίσει ση-
μαντικό ρόλο». 

Κίνδυνος η Λεπέν για την ΕΕ
Στην ερώτηση της «Political» για το τι

θα σήμαινε μια ενδεχόμενη επικράτηση
της Μαρίν Λεπέν, ο κ. Κρεμλής απάντη-
σε: «Μια ενδεχόμενη εκλογή της Λεπέν
θα ήταν καταστροφική και ο όρος “κατα-
στροφική” δεν είναι υπερβολή, υπό την
έννοια ότι καταρχάς θα έθετε σε αμφι-
σβήτηση όλα τα κεκτημένα σε επίπεδο
ΕΕ. Δεν θα απέκλειε κανείς και το ενδε-
χόμενο προκήρυξης δημοψηφίσματος
για το αν η Γαλλία θα πρέπει να παραμεί-

νει στην ΕΕ ή όχι. Είναι γνωστές επίσης οι
σχέσεις της με τον κ. Πούτιν και τον κ.
Τραμπ και βέβαια με άλλα κράτη-μέλη
της ΕΕ, συγκεκριμένα με την Πολωνία
και την Ουγγαρία που έχουν αντίστοιχες
ιδεοληψίες με αυτές της κυρίας Λεπέν σε
ό,τι αφορά την Ευρώπη και γενικότερα το
κοινό μας μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι θα
ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, γιατί αν ήταν
μόνο μια πολιτική εθνικολαϊκισμού μέσα
στη Γαλλία, χωρίς να επηρεάζει την εξω-

τερική πολιτική της Γαλλίας και τις πά-
γιες θέσεις της ΕΕ, θα ανησυχούσε κα-
νείς λιγότερο, υπό την έννοια ότι θα ήταν
μια φυσιολογική εναλλαγή στην εξουσία.
Δεν συμβαίνει όμως αυτό», σημείωσε ο
κ. Κρεμλής και επισήμανε: «Πιστεύω ότι
θα άλλαζαν εκ βάθρων βασικές παράμε-
τροι και άξονες της γαλλικής πολιτικής
με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η ίδια η
Ευρώπη και οι σχέσεις μας με τη Γαλλία
θα είχαν ανατραπεί πλήρως».

Σχολιάζοντας τα πολύ μικρά ποσοστά των παραδοσιακών
κομμάτων της Γαλλίας στον πρώτο γύρο των εκλογών, ο σύμ-
βουλος του πρωθυπουργού τόνισε: «Η μείωση των ποσο-
στών των παραδοσιακών κομμάτων στη Γαλλία είναι ένα
ανησυχητικό φαινόμενο. Γνωρίζουμε το κόμμα των Γκωλι-
κών όχι μόνο από τον στρατηγό Ντε Γκωλ, από τον οποίο πή-
ρε και το όνομά του, αλλά και από τη συνεχή πορεία του, στα-
θερά προσηλωμένη στην Ευρώπη και στις καλές σχέσεις με
τη χώρα μας, αλλά και οι Σοσιαλιστές με τον πρόεδρο Μιτε-
ράν διαδραμάτισαν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην
Ευρώπη. Είναι λυπηρό ότι τα δύο αυτά ιστορικά κόμματα
έχουν σημειώσει πολύ χαμηλά ποσοστά», επισήμανε ο κ.
Κρεμλής και πρόσθεσε: «Αυτό δείχνει ότι δεν μπόρεσαν να
προσαρμοστούν στις προκλήσεις των καιρών και στις νέες
αλλαγές που συμβαίνουν κοσμοϊστορικά. Και αναφέρομαι

στη νέα κουλτούρα πολιτικής, σε νέες τάσεις, σε νέες ανη-
συχίες της κοινωνίας των πολιτών, κάτι στο οποίο ο κ. Μα-
κρόν όχι μόνο προσαρμόστηκε αλλά και έδωσε όραμα και
πνοή. Οφείλεται επίσης και στο τρέχον “έλλειμμα ηγεσίας”
των δύο αυτών ιστορικών κομμάτων. Από την άλλη πλευρά, η
κυρία Λεπέν με έναν λαϊκισμό και με μια καταστροφολογική
-θα την έλεγα- τάση έναντι του κ. Μακρόν προσπάθησε να
ανατρέψει αυτό το κεκτημένο, μια τάση που βρίσκει ένα
ακροατήριο σήμερα σε αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα λόγω της ενεργειακής κρίσης και της οικονομικής δυ-
σπραγίας, αλλά και που θεωρούν ότι απειλούνται από το τε-
ράστιο κύμα μεταναστών που ζουν στη Γαλλία, που έχει οδη-
γήσει σε φαινόμενα “γκετοποίησης” σε κάποιες πόλεις, αλ-
λά και οι οποίοι θεωρούν ότι τα παλιά κόμματα έχουν κλείσει
τον βιοϊστορικό τους κύκλο».

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Ανησυχεί η μείωση ποσοστών των παραδοσιακών κομμάτων

«Ο Μακρόν θα είναι
και πάλι πρόεδρος»

Ο διευθυντής ε.τ. της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
σύμβουλος του πρωθυπουργού
Γιώργος Κρεμλής αναλύει τις
γαλλικές εκλογές και εξηγεί
γιατί είναι σημαντική για την
Ελλάδα η επικράτησή του
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Κατά μισή ποσοστιαία μονάδα θα μειωθούν από την 1η
Ιουνίου οι εισφορές προς τα επικουρικά ταμεία. Συγκεκρι-
μένα, από την 1η Ιουνίου 2022 οι εισφορές για επικούρηση
θα μειωθούν σε 3% για τους εργοδότες και σε 3% για τους
εργαζομένους, από 3,25% που είναι σήμερα για την κάθε
πλευρά. Ταυτόχρονα θα μειωθούν και τα ποσά των εισφο-
ρών που προβλέπονται για τις τρεις κλίμακες εισφορών για
τους μη μισθωτούς. Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα οι εισφο-
ρές μειώθηκαν κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούνιο

του 2020 και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο του
2021. Συνεπώς, υπολείπεται μια μείωση κατά 0,60% από τη
συνολική μείωση των πέντε ποσοστιαίων μονάδων έως το
2023 που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ανάλογα με τις
αντοχές του προϋπολογισμού και τη γενικότερη οικονομική
κατάσταση. Ωστόσο, παρά το επίμονο αίτημα των εργοδοτι-
κών φορέων για περαιτέρω μείωση των εισφορών το αμέ-
σως επόμενο διάστημα και όχι σε βάθος χρόνου, η κυβέρ-
νηση δεν συζητεί προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο.

Τονίζεται ότι για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμο-
νες που έχουν επικουρική ασφάλιση μειώνονται τα ποσά
των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται ως εξής:
� Στην 1η κατηγορία, από 42 ευρώ τον μήνα η εισφορά δια-

μορφώνεται σε 39 ευρώ.
� Στη 2η κατηγορία, από 51 ευρώ τον μήνα η εισφορά δια-

μορφώνεται σε 47 ευρώ.
� Στην 3η κατηγορία, από 61 ευρώ τον μήνα η εισφορά δια-

μορφώνεται σε 56 ευρώ.

Νέα μείωση των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών σε 42 ημέρες

M
ε βασικό στόχο να μη διατα-
ραχθεί η δημοσιονομική στα-
θερότητα, η κυβέρνηση εξε-
τάζει το νέο πλέγμα μέτρων

στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
και προστασίας τους από την πληθωριστι-
κή καταιγίδα.

Το σχέδιο δράσης για το είδος και την
έκταση των αντισταθμιστικών στο κύμα
ακρίβειας παρεμβάσεων μεταβάλλεται
και προσαρμόζεται στις εξελίξεις, αλλά ο
παράγοντας-κλειδί για την έκταση των μέ-
τρων στήριξης είναι οι ταμειακές αντοχές,
που σε κάθε περίπτωση είναι περιορισμέ-
νες και για αυτό τον λόγο απαιτούνται
προσοχή και μεθοδικότητα. Η στρόφιγγα
της χρηματοδότησης θα ανοίγει τόσο όσο
δεν τίθεται εν αμφιβόλω ο φετινός στόχος
για σημαντική μείωση του ελλείμματος
και επαναφορά στο πεδίο των πρωτογε-
νών πλεονασμάτων από το 2023.

Επιδοτήσεις και τον Μάιο
Υπό αυτές τις συνθήκες, στο τραπέζι

υπάρχουν διάφορα σενάρια και προτάσεις
αναφορικά με το νέο πακέτο στήριξης, με-
ταξύ των οποίων φοροελαφρύνσεις,
ωστόσο τίποτε δεν έχει «κλειδώσει» ακό-
μη και τα πάντα είναι υπό εξέταση.

Το βέβαιο είναι ότι θα συνεχιστεί και τον
Μάιο το καθεστώς των επιδοτήσεων
στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και φυσικού αερίου, με ανοιχτό το εν-
δεχόμενο περαιτέρω παράτασης του μέ-
τρου και τους επόμενους μήνες, ενώ ενι-
σχύεται και το σενάριο επέκτασης της επι-
δότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η πρότα-
ση για προσωρινές μειώσεις στον ΦΠΑ σε
συγκεκριμένα είδη διατροφής, που οι τι-
μές τους έχουν πάρει φωτιά, ακόμα είναι
υπό εξέταση, με βασικούς μετρητές το
κόστος για τα δημόσια ταμεία και τον

πραγματικό αντίκτυπο στους οικογενει-
ακούς προϋπολογισμούς.

Το στίγμα
Το στίγμα της «συντηρητικής» κυβερ-

νητικής γραμμής για το δημοσιονομικό
κόστος των παρεμβάσεων έδωσε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ.
Σκυλακάκης, ο οποίος παρουσιάζοντας
τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο
του έτους προέβλεψε ότι το έλλειμμα
του 2021 θα είναι χαμηλότερο του στό-
χου κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα του
ΑΕΠ, ωστόσο έσπευσε να ξεκαθαρίσει
ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος
επιτρέπει λελογισμένα μέτρα για τη

στήριξη των νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων.

Σημειώνεται πως το έλλειμμα αναμένε-
ται να παρουσιάσει βελτίωση σε σχέση με
τον στόχο του -7% (κατά ESA) που ενδέχε-
ται να ξεπεράσει ακόμα και το 1,5% του
ΑΕΠ το 2021, δηλαδή περί τα 2,7 δισ. (βά-
σει του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές το 2021:
182,8 δισ. ευρώ).

Η Eurostat
Το φιρμάνι της Eurostat, σε συνδυασμό

με μια ενδεχόμενη θετική έκπληξη από
τον Standard and Poor’s (S&P) -που δη-
μοσιεύει έκθεση για την Ελλάδα την ερ-
χόμενη Παρασκευή-, μπορεί να δώσει το
πολυπόθητο σήμα που αναμένει ο ΟΔ-

ΔΗΧ για να κάνει το νέο βήμα εξόδου στις
αγορές και την ευκαιρία για την ενίσχυση
της ρευστότητας των κρατικών ταμείων
με 2-3 δισ. ευρώ μέσω μιας ομολογιακής
έκδοσης.

Μέτρα στήριξης με…
το βλέμμα στο έλλειμμα 

Αφορούν νοικοκυριά και
επιχειρήσεις - Όλα τα
σενάρια στο τραπέζι, 
ακόμα και φορολογικά 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Η
εκρηκτική αύξηση των τιμών
εισαγωγών στην ενέργεια,
στις πρώτες ύλες και στα άλ-
λα προϊόντα κατά 61,3% εκτό-

ξευσε το έλλειμμα του ισοζυγίου συ-
ναλλαγών στα 4,1 δισ. ευρώ στο α’ δίμη-
νο του έτους παρά το γεγονός ότι οι εξα-
γωγές σημείωσαν αύξηση 30,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος, στο διάστημα Ιανουα-
ρίου - Φεβρουαρίου το έλλειμμα του
ισοζυγίου κατέγραψε αύξηση κατά 2,9
δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο πε-
ρυσινό διάστημα, με αποτέλεσμα να
διαμορφωθεί στα 4,1 δισ. ευρώ. Επίσης,
το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων
διευρύνθηκε σε σχέση με το 2021 κατά
3,6 δισ. ευρώ, φθάνοντας τα 4,3 δισ. ευ-
ρώ. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι σε
τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι ει-
σαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξή-
θηκαν κατά 25,2% και 40,0% αντίστοιχα
(13,1% και 30,9% σε σταθερές τιμές).

Υπηρεσίες
Το έλλειμμα του ισοζυγίου συγκρα-

τήθηκε από την αύξηση του πλεονά-
σματος ταξιδιωτικών και λοιπών υπη-
ρεσιών, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων
ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 282,5%

και οι σχετικές εισπράξεις κατά 306,2%
σε σχέση με το α’ δίμηνο του 2021. Τα
επίπεδα αυτά αντιστοιχούν στο 56,6%
και 63,7% των αντίστοιχων επιπέδων
του 2019.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά
των άμεσων επενδύσεων, οι οποίες
σημείωσαν αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δί-
μηνο, ενώ στις επενδύσεις χαρτοφυ-
λακίου σημειώθηκε αύξηση των απαι-
τήσεων των κατοίκων έναντι του εξω-
τερικού κατά 5,2 δισ. ευρώ λόγω τοπο-
θετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και
έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δη-
μοσίου κατά 2 δισ. ευρώ. 

Πάνω οι αφίξεις ξένων
Τον Φεβρουάριο το έλλειμμα του ισο-

ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξή-
θηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2021 και διαμορ-
φώθηκε σε 2,1 δισ. ευρώ ως αποτέλε-
σμα της έκρηξης των τιμών των εισαγω-
γών, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν αύξη-

ση κατά 26,3% και οι εισαγωγές 64,6%.
Στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο σημειώθηκε
αύξηση αφίξεων μη κατοίκων κατά
314,8% και των εισπράξεων 302,5% σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
Εξάλλου κατά τον Φεβρουάριο το ισο-
ζύγιο κεφαλαίων ήταν πλεονασματικό,
ενώ στην κατηγορία των άμεσων επεν-
δύσεων σημειώθηκε εισροή 1,1 δισ. ευ-
ρώ, που αφορά στην αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου και τον ενδοομιλικό δανει-
σμό της MSCIF Dynami Bidco Μονο-
προσώπη ΑΕ από τη μητρική της, Spear
WTE Investments Sarl (Λουξεμβούρ-
γο), με σκοπό τη μερική εξαγορά της
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Επιπλέον, στις επενδύσεις
χαρτοφυλακίου καταγράφηκε αύξηση
κατά 528 εκατ. ευρώ, η οποία σχετίζεται
με την αγορά ομολόγων και εντόκων
γραμματίων από μη κατοίκους. Τέλος,
στο τέλος Φεβρουαρίου του 2022 τα συ-
ναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας
ανέρχονταν σε 13 δισ. ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έκτακτη επιχορήγηση
18.000 ευρώ
σε επιχειρήσεις

Έκτακτη και μη
επιστρεπτέα επι-
χορήγηση έως
18.000 ευρώ για
επιχειρήσεις που
υπέστησαν κατα-
στροφές από τους
σεισμούς και της

πυρκαγιές στους Νομούς Λαρίσης, Ηρα-
κλείου και Εύβοιας υπέγραψαν ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης και ο υφυπουργός Γιάννης Τσακί-
ρης. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει
στις 13 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 17
Ιουνίου, ενώ το ύψος του προγράμματος θα
ανέλθει στα 26 εκατ. ευρώ. Η επιχορήγηση
προς κάθε επιχείρηση ανέρχεται στο 50%
των λειτουργικών δαπανών της επιχείρη-
σης και οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: νόμι-
μη λειτουργία, έναρξη εργασιών μέχρι και
την 31/12/2021, εγκατάσταση (έδρα, υποκα-
τάστημα κ.λπ.) στις ανωτέρω περιοχές και
πτώση τζίρου 10% μεταξύ των ετών 2019 και
2021 (το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στις επι-
χειρήσεις με έναρξη εργασιών στο έτος
2020 ή στο έτος 2021).

Πληρώθηκαν 19.679
ταξιτζήδες το επίδομα
καυσίμου των 200 ευρώ

Στους λογαριασμούς 19.679 δικαιούχων
ταξιτζήδων μπήκαν τα 200 ευρώ που αντι-
στοιχούν στην αποζημίωση καυσίμου, κα-
τόπιν σχετικής απόφασης του υπουργού Οι-
κονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Το συνολι-
κό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε
3.935.800 ευρώ και καλύπτει την αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού σε υπηρεσίες ταξί
για τον τρέχοντα μήνα. Παράλληλα, για
όσους δεν υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 15
Απριλίου δίνεται η δυνατότητα να υποβά-
λουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 29 Απρι-
λίου, καθώς θα ανοίξει άμεσα εκ νέου η
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBu-
sinessSupport για τις αιτήσεις χορήγησης
της αποζημίωσης. Η αποζημίωση είναι
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπό-
κειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ει-
σφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζε-
ται με βεβαιωμένα χρέη προς την Εφορία,
τον ΕΦΚΑ, τις περιφέρειες και τους δήμους,
ενώ δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παρο-
χής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
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Εκτίναξη στα 4,1 δισ. στο
πρώτο δίμηνο του 2022 -
Αύξηση εξαγωγών κατά 30%

Οι εισαγωγές εκτόξευσαν
το έλλειμμα του ισοζυγίου



H
μεσοπρόθεσμη τάση της εγ-
χώριας χρηματιστηριακής
αγοράς είναι ανοδική προς το

παρόν, καθώς ο Γενικός Δείκτης συ-
νεχίζει να κινείται υψηλότερα από τον
εκθετικό ΚΜΟ 200 στις 887,20 μονά-
δες, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι
είναι πιθανό να διατηρηθεί το επιλε-
κτικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένες
μετοχές. Τεχνικά όσο ο Γενικός Δεί-
κτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των
916 ή, έστω, υψηλότερα των 898 - 887
μονάδων (συνωστίζονται οι δύο ΚΜΟ
200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων) οι αγοραστές έχουν κά-
θε δικαίωμα στην ελπίδα για αναρρί-
χηση προς τις 920, 940 - 944, 950 και
1.013 μονάδες. Αντίθετα κλείσιμο χα-
μηλότερα των 887 μπορεί να δώσει
πίεση προς τις 865, 855 και 843 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης όσο κινείται υψηλότερα των 2.165 - 2.143 (συ-
νωστίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), δεν μπορεί να αποκλειστεί αναρρίχηση προς τις 2.231,
2.240 και 2.305 μονάδες (gap). Αντίθετα, κλείσιμο χαμηλότερα των 2.143 μπορεί να σπρώξει τον εν λόγω δείκτη προς τις 2.090 και
2.036 μονάδες.

Επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ 
για τη Μαλαματίνα

Επενδύσεις συνολικού
ύψους 15 εκατ. ευρώ για την
επόμενη δεκαετία τόσο σε μη-
χανολογικό εξοπλισμό όσο
και σε πάγια στοιχεία σχεδιά-
ζει στη Μαλαματίνα ΑΕΒΕ ο
Όμιλος Mantis, που την 1η
Μαρτίου ξεκίνησε την εμφιά-
λωση και τυποποίηση κρα-
σιών και ρετσίνας με το γνωστό ανθρωπάκι
στην ετικέτα και ήδη «ρίχνει» στην ιστορική οι-
νοποιία τα πρώτα κεφάλαια για το πέρασμά της
στη νέα εποχή της. Οι επενδύσεις αυτές υπερ-
βαίνουν κατά πολύ τις υπεσχημένες από τον
όμιλο (περίπου 9 εκατ. σε δεκαετή ορίζοντα,
στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης της ιστορι-
κής οινοποιίας) και «δένουν» με την πρόθεση
του Mantis Group να αναπτύξει σημαντικά τη
Μαλαματίνα αξιοποιώντας και το μεγάλο δί-
κτυο διανομής του σε όλη την Ελλάδα.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Απέκτησε
ακίνητα στα Οινόφυτα Βοιωτίας
Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε την
απόκτηση, έναντι συνολικού ποσού €30,2
εκατ., την κυριότητα, νομή και κατοχή ακινή-
των (αγροτεμαχίων) στα Οινόφυτα Βοιωτίας
(στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ» της κτηματικής περι-
φέρειας της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θω-
μά, της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων, του
Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότη-
τας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδος) όμορα - εγγύτατα των βιομηχανοστα-
σίων της Εταιρείας και δη (α) γηπέδου (αγρο-
τεμαχίου) συνολικής επιφάνειας 126.959,95
τμ, μετά των επ’ αυτού κτισμάτων εμπορικών
αποθηκών, και γηπέδου (αγροτεμαχίου) συ-
νολικής επιφάνειας 141.708,66 τμ, (β) αγρο-
τεμαχίου επιφάνειας 2.044,71 τμ, (γ) αγροτε-
μαχίου επιφάνειας 5.404,61 τμ, (δ) αγροτεμα-
χίου επιφάνειας 5.090,85 τμ και (ε) αγροτε-
μαχίου επιφάνειας 4.394,39 τμ.

Εξαγορά της Netbull 
από την Ideal Holdings

Η θυγατρική της Ideal Holdings, Adacom,
υπέγραψε συμφωνία με τους εταίρους της Net-
bull για την εξαγορά του 100% της Netbull ΕΠΕ.
Η Netbull ιδρύθηκε το 2013 από στελέχη της
πρώην Bull και παρέχει υπηρεσίες κυβερνοα-
σφάλειας με έμφαση στη διερεύνηση περιστα-
τικών ασφαλείας (incident response) και στην
παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και πρό-
ληψης συμβάντων κυβερνοασφάλειας μέσω
ενός σύγχρονου επιχειρησιακού κέντρου
ασφάλειας (SOC - Security Operation Center)
με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
και μηχανικής εκμάθησης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Intrakat ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης από
τη Lamda Development SA της σχετικής διαδικασίας, η κοινο-
πραξία των εταιρειών Bouygues Batiment International και In-
trakat επιλέχθηκε ως σύμβουλος, ο οποίος θα παρέχει συμβου-
λευτικές υπηρεσίες πριν από την κατασκευή, με τη μορφή του
Early Contractor Involvement (ECI) για την ανέγερση του Πύρ-
γου Κατοικιών στη Μαρίνα Ελληνικού (Marina Residential To-
wer). Η Bouygues Batiment International είναι μία εκ των κορυ-
φαίων κατασκευαστικών εταιρειών παγκοσμίως με εξαιρετική

φήμη και εκτεταμένη εμπειρία σε μελέτη και κατασκευή υψηλών κτυρίων πολυτελών κατοικιών και η Intrakat μία εκ
των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα στον κλάδο των υποδομών και κτιρίων. Η κοινοπραξία θα πα-
ρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν από την κατασκευή με τη μορφή του Early Contractor Involvement στη Lamda
Development SΑ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την κατασκευή του Πύργου Κατοικιών στη Μαρίνα (Marina Re-
sidential Tower).

H ΟΠΑΠ ΑΕ ανακοίνωσε ότι η 100% θυγατρική της εταιρεία OPAP In-
vestment σύναψε συμφωνία εξαγοράς μετοχών με την εταιρεία Rubi-
dium Holding 2 Ltd, μια εξολοκλήρου θυγατρική με έμμεση συμμετοχή
της SAZKA Group, για την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής της
ύψους 36,75% στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας
Kaizen Gaming Limited εκτός Ελλάδος και Κύπρου (Betano). Το τίμη-
μα αγοράς αποτελείται από προκαταβολή σε μετρητά ύψους €50 εκατ.,
ελεύθερη μετρητών και οφειλών (debt free cash free basis) και πλη-
ρωμές ποσοστού επί μελλοντικών κερδών (earnout payments), με βά-
ση την επίδοση κατά τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024, καταβλη-
τέες τα έτη 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα. Το τίμημα αγοράς αντιστοιχεί στη δίκαιη αγοραία αξία της συμμετοχής
36,75% της OPAP Investment στην Betano, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

Πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής του ΟΠΑΠ στην Betano

Bouygues - Intrakat σύμβουλος για τον Marina Tower
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ΧΑ: Επιλεκτικό ενδιαφέρον και «ανάσες»



Π
έντε επαναλειτουργίες ξενοδοχείων και δύο νέα
ανοίγματα έχει προγραμματίσει για τη φετινή σε-
ζόν η Zeus International Hotels & Resorts. Ειδι-

κότερα, ύστερα από την πρόσφατη επαναλειτουργία του
Dolce Athens Attica Riviera, μόλις 45 λεπτά από την
Αθήνα, η εταιρεία μετράει αντίστροφα για τα re-ope-
nings των ξενοδοχείων: Wyndham Athens Residence
που ανοίγει ανανεωμένο ως ξενοδοχείο 5 αστέρων, το
Ramada Athens Attica Riviera που βρίσκεται στη Νέα
Μάκρη, το ιδανικό για οικογένειες Eretria Hotel & Spa
Resort που ανοίγει στις 22/4 και, τέλος, το Wyndham
Grand Crete Mirabello Bay που θα ανοίξει τις πόρτες του
με νέες παροχές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Επι-
πλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε τα εγκαίνια των δύο ολο-
καίνουργιων ξενοδοχείων της τον Μάιο, του Ammoa
Luxury Hotel & Spa Resort (στη Σιθωνία της Χαλκιδικής)
στις 12 Μαΐου και του Kosea Boutique Hotel (στην Κω)
στις 9 Μαΐου.

Mega Brokers: 
Νέα πλατφόρμα 
για τους συνεργάτες

Η Λουξ επισπεύδει 
το πενταετές πλάνο επενδύσεων 

Με την είσοδο σε νέα εί-
δη αναψυκτικών, την επί-
σπευση του πενταετούς
επενδυτικού της πλάνου
και την αναβάθμιση της
βασικής γραμμής παρα-
γωγής με περισσότερες
εξαγωγές αλλά και νέες
συνεργασίες 3PL επιχει-
ρεί η Λουξ Μαρλαφέκας
να απαντήσει στις νέες
προκλήσεις που φέρνει η κλιμάκωση των πληθωριστι-
κών πιέσεων. Την ίδια ώρα, όπως έλεγε κατά τη διάρκεια
της ημερίδας Food Retail CEO Forum ο chief operating
officer της Λουξ Δημήτρης Σιανδρής, η διοίκηση της
εταιρείας υπό τον Γιάννη Μαρλαφέκα σχεδιάζει το νέο
εργοστάσιο (παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και 13 χρό-
νια) να αποτελέσει «καλή παρακαταθήκη για το μέλλον».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Καμαρίδης - Globalwire: 
Πάνω από 2 ΜW οι επενδύσεις 
σε Net-Μetering

O Όμιλος Καμαρίδης - Globalwire, παραμένον-
τας πιστός στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,
συνεχίζει τις επενδύσεις του στις ανανεώσιμές
πηγές ενέργειας. Ο όμιλος επεκτείνει τις επενδύ-
σεις του σε Net-Metering κατασκευάζοντας ακό-
μη έναν φωτοβολταϊκό σταθμό μεγέθους 800 kW
αυτήν τη φορά, στις εγκαταστάσεις της θυγατρι-
κής του Europan που εδρεύει στη Βουλγαρία. Αυ-
τό είναι το τρίτο κατά σειρά έργο του ομίλου σε
Net-Metering (1 ΜW στις κεντρικές εγκαταστά-
σεις και 240 kW στα γραφεία), πετυχαίνοντας με
αυτό τον τρόπο να καλύψει μέχρι στιγμής το 40%
της ενέργειας που καταναλώνει συνολικά μέσω
των φωτοβολταϊκών σταθμών. Η εκτιμώμενη από-
δοση των σταθμών φτάνει τις 3.000.000
kWh/έτος, οι οποίες θα αποσοβήσουν παραπάνω
από 3.200 τόνους του διοξειδίου του άνθρακα.

Παπουτσάνης: Πράσινο φως 
για μέρισμα €0,05
Η διάθεση των αποτελεσμάτων του οικονομικού
έτους 2021 και η διανομή μερίσματος ύψους
€0,05 ανά μετοχή εγκρίθηκαν παμψηφεί στη
σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετό-
χων της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ. Σημειώνεται ότι
μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το
καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχε-
ται τελικά σε 0,0475€. Ως ημερομηνία αποκο-
πής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η
21η/4/2022, ενώ ως ημερομηνία προσδιορι-
σμού των δικαιούχων μερίσματος η 26η/4/2022.
Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις
29/4/2022 μέσω της Alpha Τράπεζα ΑΕ.

Entersoft: Αύξηση των εσόδων 
κατά 22%

Τη δυναμική της ανάπτυξη συνέχισε και στο α’
τρίμηνο του 2022 η Entersoft, η οποία παρά τη δυ-
σμενή συγκυρία εμφάνισε βελτίωση των μεγεθών
της σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. Ειδικότερα, στα βα-
σικά οικονομικά μεγέθη της η εταιρεία ανακοίνω-
σε: έσοδα €7,74 εκατ. έναντι €6,37 εκατ. στο α’
τρίμηνο 2021, EBITDA €2,95 εκατ. έναντι €2,56
εκατ. του α’ τριμήνου του 2021, διατήρηση υψηλής
ρευστότητας με ταμειακά διαθέσιμα €10,1 εκατ.
και καθαρά διαθέσιμα €8,1 εκατ. μετά την αφαίρε-
ση του τραπεζικού δανεισμού.
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Zeus: Πέντε επαναλειτουργίες
ξενοδοχείων και δύο 
νέα ανοίγματα

Στις πιο ηθικές εταιρείες 
του κόσμου ο ΟΤΕ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο ΟΤΕ συγκαταλέγεται στη
διεθνή λίστα World’s Most Ethical Companies, όπως
ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Ethisphere Institute,
ως αναγνώριση της ηγεσίας και της δέσμευσής του για
επιχειρηματική ακεραιότητα. Μέσα από καλές πρακτι-
κές ηθικής, συμμόρφωσης και διακυβέρνησης ο ΟΤΕ
αποτελεί τη μοναδική εταιρεία από την Ελλάδα και μία
από τις πέντε εταιρείες τηλεπικοινωνιών στον κόσμο
που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή 16η λίστα του Ινστι-
τούτου. Για το 2022 η λίστα περιλαμβάνει 136 οργανι-
σμούς από 22 χώρες και 45 κλάδους της οικονομίας.

Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του κόσμου για digi-
tal εργαλεία και υπηρεσίες, η Mega Brokers, η Νο1 εται-
ρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά, δημιουργεί το πρώτο insurance e-
shop στη διάθεση των συνεργατών της, στηρίζοντας εμ-
πράκτως το έργο τους, τώρα και online. Όπως αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, η νέα πλατφόρμα, της
οποίας το πελατολόγιο θα το διαχειρίζονται αποκλειστικά
συνεργάτες της Mega Brokers, θα έχει σκοπό να γίνει το
ψηφιακό εργαλείο στη φαρέτρα του ασφαλιστικού διαμε-
σολαβητή που θα τον καθιστά εξίσου ανταγωνιστικό και
ευέλικτο με τα λοιπά online κανάλια διαμεσολάβησης. Το
megainsurance.gr βρίσκεται ήδη online στη διάθεση των
συνεργατών της εταιρείας, αρχικά με τον κλάδο ζωής και
υγείας, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η διαφημιστική καμπά-
νια προβολής του, όπως επίσης και η ενημέρωση του δι-
κτύου μας για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει.
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Ώ
ρα μηδέν στην Τούμπα. Ο
ΠΑΟΚ, μία ημέρα μετά την
επέτειο των γενεθλίων του -
έγινε 96 ετών-, υποδέχεται

στην κατάμεστη Τούμπα τον Ολυμπια-
κό στο πρώτο μεταξύ τους ματς στα
ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
(19.30 Cosmote TV), σε μονομαχία
πρόσκληση για σύγκριση και παρεπό-
μενα που μπορεί να είναι καθοριστικά
και για τους δυο στο άμεσο μέλλον. Για
τον ΠΑΟΚ, που είναι 11 βαθμούς πίσω
από τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία, η
πρόκριση στον τελικό και η κατάκτηση
του τροπαίου είναι must περισσότερο
από ποτέ για να σώσει τη χρονιά. 

Μπορεί να τα πήγε σχεδόν άριστα
στο Conference League, όπου απο-
κλείστηκε από τη Μαρσέιγ στην προ-

ημιτελική φάση ο «δικέφαλος», αλλά
ένα εγχώριο τρόπαιο είναι απτή επιτυ-
χία. Αν δεν τα καταφέρει, ο νέος ΠΑΟΚ
δεν θα είναι ίδιος με τον παλιό. 

Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομά-
δα παγκοσμίως που αμφισβητείται από
τους ίδιους τους οπαδούς της, παρά τη
σχεδόν βέβαιη κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος, γιατί «έπαψε αγάπη να θυ-
μίζει». Δεν θέλγει με την απόδοσή του,
έχασε και από τον Παναθηναϊκό 1-0
στο «αιώνιο» ντέρμπι, η «Θύρα 7» έκα-
νε… επίσκεψη στου Ρέντη και τυχόν
αποκλεισμός από τον τελικό προειδο-
ποιεί για θεαματικές αλλαγές.

Επί αγωνιστικών θεμάτων, ο Ραζβάν
Λουτσέσκου αντιμετωπίζει δυο σοβα-
ρά προβλήματα τραυματισμών. Του Ελ
Καντουρί και του Βιεϊρίνια. Οριστικά

απών θα είναι ο Μαροκινός, την τε-
λευταία στιγμή θα δοκιμάσει το πόδι
του ο αρχηγός. «Εκεί επάνω στο τρα-
πέζι υπάρχει ένα κύπελλο και μας πε-
ριμένει», οι κουβέντες του Λουτσέ-
σκου στους παίκτες του. Μετά την ήτ-
τα 1-0 από τον Άρη την προηγούμενη
αγωνιστική.

Στου Ρέντη, την ίδια στιγμή, το κλί-
μα είναι βαρύ μετά την ήττα από τον
Παναθηναϊκό, αλλά και το πειθαρχικό
παράπτωμα του Μαντί Καμαρά, που
άργησε να πάει στην προπόνηση και
αποκλείστηκε από τον Πορτογάλο
προπονητή. Στην ομιλία του για το ση-
μερινό ματς ο Μαρτίνς ζήτησε άρση
χαλαρότητας από τους παίκτες του
Ολυμπιακού, που προέρχεται από την
ασφάλεια των 11 βαθμών από τον ΠΑ-

ΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Μαρτίνς δεν έχει αποσαφηνίσει

την ενδεκάδα ενόψει του σημερινού
αγώνα. Κατά πληροφορίες, ο Μάριος
Βρουσάι θα είναι ο δεξιός μπακ στη
θέση του Λαλά που απογοήτευσε στη
Λεωφόρο. Ενδεχομένως ο Πορτογά-
λος να παίξει με τρία κεντρικά μπακ,
στους Παπασταθόπουλο και Σισέ να
προστεθεί ο Μανωλάς. 

Ποιος θα έρθει… Τούμπα;

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός απόψε
στον πρώτο ημιτελικό 
του Κυπέλλου Ελλάδας



Α
ν μιλάμε για ποδοσφαιρικό
πολιτισμό… Ένα ολόκληρο
γήπεδο, το Άνφιλντ, έδρα της

Λίβερπουλ, ξέσπασε σε παρατετα-
μένο χειροκρότημα στο 7’ του αγώνα
με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υψώ-
νοντας τη φανέλα του Κριστιάνο Ρο-
νάλντο (που φορά το «7»)! Και αυτό,
για το αγοράκι που έχασε η σύζυγος
του Ρονάλντο κατά τη γέννα στο νο-
σοκομείο. Ακόμα, έψαλαν για τον
Κριστιάνο το «You’ll never walk alo-
ne». Ο Ρονάλντο δεν ήταν εκεί φυσι-
κά, αλλά έφτασαν στα αυτιά του αυ-
τές οι 60.000 φωνές συμπαράστασης
από τους «αιώνιους» αντίπαλους
οπαδούς. Για την Ελλάδα, σε παρό-
μοιο δραματικό συμβάν, ο καθένας
θα σφύριζε αδιάφορα.

Εντός γηπέδου, η Λίβερπουλ
έστειλε στα τέσσερα σημεία του ορί-
ζοντα τη Μάντσεστερ 4-0 με δυο

γκολ του Σαλάχ και από ένα των Μα-
νέ, Ντίαζ. Ο προπονητής της Γιου-
νάιτεντ Ραλφ Ράγκνικ τόνισε ότι η
Λίβερπουλ είναι έξι χρόνια μπροστά

από την ομάδα του και χαρακτήρισε
τον συμπατριώτη του προπονητή της
Γιούργκεν Κλοπ ως τον καλύτερο
του κόσμου.

60.000 φωνές για τον Ρονάλντο Φεύγουν οκτώ, 
μένει μόνο ο Μέσι

Στην Παρί Σεν Ζερμέν των δισεκατομμυρίων και
της αλόγιστης συσσώρευσης παικταράδων, στο τέ-
λος της σεζόν θα μείνει μόνο ο Λιονέλ Μέσι για να
χτιστεί γύρω του η νέα ομάδα. Θα αποχωρήσουν οι
Νεϊμάρ, Ράμος, Ικάρντι, Παρέδες, Κουρζάβα,
Νταγκμπά και Ντράξλερ, ενώ θα φύγει για τη Ρεάλ
Μαδρίτης και ο Κιλιάν Εμπαπέ. 

«Μάχες» χουλιγκάνων
στην Κροατία

Οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες όπου σοβεί ο χου-
λιγκανισμός, μετά την Ελλάδα, είναι η Σερβία και η
Κροατία. Απίστευτα βίαιες σκηνές κατέγραψαν πε-
ραστικοί στους δρόμους της κροατικής πόλης Τσέ-
ριτς, όταν οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και της
Χάιντουκ άρχισαν τους καβγάδες με ξύλα, μαχαί-
ρια, ρόπαλα και σιδερολοστούς. Και μετά τις «μά-
χες» που τρόμαξαν τους κατοίκους, έσπευσαν να

ποστάρουν στα social media τα… ανδραγαθή-
ματά τους.

Ο Βλαχοδήμος
πωλείται 20 εκατ. ευρώ
Η Μπενφίκα έβγαλε τιμή πώλησης για τον διε-

θνή Έλληνα γκολκίπερ Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Εί-
ναι στα 20 εκατ. ευρώ… ακατέβατα. Για τους ζά-
πλουτους νεοϊδιοκτήτες της Νιούκαστλ αυτά τα
χρήματα είναι «ψίχουλα» και θα τα δώσουν για να
τον πάρουν στην Αγγλία. Ο Βλαχοδήμος, που έκανε
εξαιρετική σεζόν στο Champions League, είχε
πουληθεί από τον Παναθηναϊκό στην Μπενφίκα
έναντι 2,5 εκατ. ευρώ.

Και ο Λέκο υποψήφιος 
για την ΑΕΚ

Τη στιγμή που αναμενόταν χθες στην Αθήνα ο
Αργεντινός τεχνικός Ματίας Αλμέιδα για να μιλήσει
με την ΑΕΚ, στο προσκήνιο εμφανίστηκε ένας ακό-
μη υποψήφιος για τον πάγκο της. Πρόκειται για τον
διεθνή Κροάτη Ιβάν Λέκο, που εργάζεται σε ομάδα
της Σαγκάης, πόλης που βρίσκεται σε σκληρό λο-
κντάουν. Ο Λέκο ήταν πρωταθλητής Βελγίου με την
Μπριζ τη σεζόν 2017-2018 και την ίδια σεζόν ανα-
δείχθηκε και κορυφαίος προπονητής της χώρας.

Πάλι στο νοσοκομείο ο «βασιλιάς» Πελέ
Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι καλά για τον «βασιλιά» του
ποδοσφαίρου, Βραζιλιάνο Πελέ. Ο μυθικός Πελέ, που υποβάλλεται
σε θεραπεία ύστερα από χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση
καρκίνου του παχέος εντέρου, νοσηλεύεται και πάλι στο νοσοκομείο
«Άλμπερτ Αϊνστάιν» στο Σάο Πάολο. Η νοσηλεία του δεν ήταν
προγραμματισμένη και αυτό ανησυχεί την κοινή γνώμη, παρότι οι
γιατροί ήταν καθησυχαστικοί.

Ίντερ - Μίλαν 3-0 
και πήγε τελικό

Η Ίντερ ήταν ισοπεδωτική, διέλυσε 3-0 τη Μίλαν στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου
Ιταλίας (πρώτο ματς 0-0) και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή
του αγώνα Φιορεντίνα - Γιουβέντους. Για τους «νερατζούρι» που στοχεύουν στο νταμπλ
την τρέχουσα σεζόν, δυο φορές σκόραρε ο Αργεντινός Λαουτάρο Μαρτίνεζ και μία ο
Γερμανός Γκόζενς.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Η Τάνια Τρύπη διαγνώσθηκε θετική
στον κορονοϊό.

• «Yes I do», ανέφερε στο Insta-
gram η πρώην «Survivor» Ευ-
ρυδίκη Παπαδοπούλου, δεί-
χνοντας το υπέροχο μονόπετρο,
λίγο πριν ντυθεί νυφούλα.

• Κοριτσάκι περιμένει η Άννα Μπε-
ζάν και όπως έγινε γνωστό, θα πάρει
το όνομα της γιαγιάς της Χριστίνας
Παππά.

• Κρυολόγησε στη Νέα Υόρκη η
Ελένη Χατζίδου και τη βγάζει στο
κρεββάτι!

• Σκληρή δήλωση Γιάννη Κακλέα:
«Θα προτιμούσα να σκηνοθετήσω το
“Βαθύ λαρύγγι” παρά τον Σεφερλή».

• Η Ανδρομάχη ξεσήκωσε το
κοινό με το τραγούδι «Ela» σε
pre-party της Eurovison.

• Ο Μάξιμος Κωστόπουλος μεγάλω-
σε και πόζαρε με την αδελφή του
Αλεξάνδρα στο Μανχάταν. 

• Πρώτο Πάσχα μαζί για τους
ερωτευμένους Στέλλα Καλλή και
Γιώργο Μπόγρη.

• Οικογενειακή απόδραση στην Κα-
ραϊβική για τη Μαρίνα Βερνίκου.

• Η Μελίνα Μακρή αποκάλυψε
πως γέννησε πρόωρα λόγω
Covid.

• Πάσχα στην Κύπρο για Δέσποινα
Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη.

• Βαρύ πένθος για την Ιωάννα
Τούνη. Πέθανε η μαμά της ύστε-
ρα από σκληρή μάχη με τον καρ-
κίνο.

• Η Υβόννη Μπόσνιακ πόζαρε στο
κομμωτήριο με την 7χρονη κόρη της
Ελένη Ρέμου.

• Πασχαλιάτικα μετακομίζει η
Κατερίνα Καινούργιου. Νοίκια-
σε υπέροχο διαμέρισμα στο κέν-
τρο της Αθήνας.

Η
πολυαναμενόμενη
«Άλκηστη» του Ευ-
ριπίδη, διά χειρός
του κορυφαίου Ολ-

λανδού σκηνοθέτη Γιόχαν Σί-
μονς, θα ανοίξει τη φετινή
βεντάλια των εξαιρετικών πα-
ραστάσεων στην Επίδαυρο.

Το κορυφαίο έργο που απο-
τελεί και το θεατρικό γεγονός
του καλοκαιριού, θα κάνει
παγκόσμια πρεμιέρα την 1η
Ιουνίου στην αρχαία αργολική
σκηνή και έπειτα θα ταξιδέψει
στη Γερμανία, καθώς πρόκει-
ται για συμπαραγωγή του Φε-
στιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
και του κρατικού γερμανικού
Schauspielhaus Bochum.

Ο  ι δ ρ υ τ ή ς  τ ο υ  H o l l a n d
Theater, γοητευμένος από την
ιστορία της πιο όμορφης από τις τρεις κόρες του Πε-
λία, αποδίδει το έργο στην πιο σύγχρονη εκδοχή του,
με έναν θίασο καταξιωμένων Γερμανών και Ολλανδών
ηθοποιών, μεταξύ των οποίων και ο βραβευμένος με
Emmy Α’ ανδρικού ρόλου Pierre Bokma. Η επιλογή
του, επίσης, να τοποθετήσει στη θέση του Χορού τέσ-
σερις τραγουδιστές και ένα εκκλησιαστικό όργανο, με
όχημα τη μουσική της ομώνυμης όπερας του Γκλουκ,
είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή.

Από τα πιο αλλόκοτα έργα του Ευριπίδη, στο μεταίχ-
μιο μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας, η «Άλκηστη»
αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που θυσιάζει τη
ζωή της για να σώσει τη ζωή του ετοιμοθάνατου άντρα
της. Θρήνοι, διαπραγματεύσεις, διαφωνίες· ποιος δεν
φοβάται να πεθάνει, ποιος δικαιούται περισσότερο να

ζήσει. Εντέλει, ο Ηρακλής κα-
τεβαίνει στον Άδη για να φέρει
πίσω την Άλκηστη, μόνο που
τώρα η ηρωίδα είναι μια ξένη
για την οικογένειά της.

Ο Γιόχαν Σίμονς συστήθηκε
στο ελληνικό κοινό το 2002,
όταν παρουσίασε τις «Βάκχες»
του Ευριπίδη στο Ηρώδειο,
Ακολούθησε το «Καζιμίρ και
Καρολίνα» του Χόρβατ (2009),
σε συνσκηνοθεσία με τον συ-
νεργάτη του Paul Koek. Φέτος,
θα «πατήσει» στην Επίδαυρο,
παραμένοντας πιστός στη μινι-
μαλιστική αισθητική του «στή-
νοντας» ένα εξαιρετικό καστ
ηθοποιών: Anne Rietmeijer,
Steven Scharf, Elsie de Bra-
uw, Pierre Bokma, Stefan
Hunstein και Victor IJdens.

Γεννημένος το 1946 στην Ολλανδία, με σπουδές χο-
ρού στην Ακαδημία του Ρότερνταμ και υποκριτικής
στη Θεατρική Ακαδημία του Μάαστριχτ, ο πολυβρα-
βευμένος σκηνοθέτης είναι εκ των ιδρυτών του εμ-
βληματικού Theater Hollandia μαζί με τον μουσικό
Paul Koek. Από την ίδρυσή του το 1985, το Theater
Hollandia επιλέγει μια ριζοσπαστική προσέγγιση
απέναντι στα κείμενα, ρίχνοντας βάρος στη μουσική
διάσταση του λόγου και στοχεύοντας στη μουσικότητα
της παράστασης. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η
συστηματική ενασχόληση του Hollandia με την αρ-
χαία τραγωδία από το 1989, και αφότου δούλεψε πάνω
στον Προμηθέα, έχει δώσει σημαντικές σκηνικές
προτάσεις, όπου η μουσική συνδυάζεται με τον χορό,
την εικαστική έκφραση και την περφόρμανς.

Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ο Σ  
Παγκόσμια  πρεμιέρα
με την «Άλκηστη»



Ολοκαίνουργιο «GNTM»

Η επιστροφή της Βίκυς Καγιά στο «Greece’s
Next Top Model» σηματοδοτεί αλλαγές στο ριά-
λιτι μόδας. Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε πως τα
πρόσωπα της κριτικής επιτροπής θα αντικατα-
σταθούν με μόνη εξαίρεση τον Γιώργο Καράβα,
που παραμένει στη θέση του: «Από ό,τι φαίνεται,
η διάθεση του καναλιού είναι μια ολική επανα-
φορά μπρος και πίσω από τις κάμερες. Δεν θα
είναι δίπλα μας η Έλενα Χριστοπούλου, ούτε η
Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Θα είναι νέοι άνθρωποι
που δεν έχετε δει στο παρελθόν».

«Ζωή εν τάφω»

Ο εξαιρετικός Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει
με τον δικό του μοναδικό, δωρικό τρόπο τα δρώ-
μενα της Μεγάλης Εβδομάδας με το τραγούδι
«Ζωή εν τάφω». Με το βαθύ ηχόχρωμα της φω-
νής του μας οδηγεί να βιώσουμε το άδικο και το
μάταιο του πολέμου, χρησιμοποιώντας το ως
αφύπνιση, προσφέροντας λύτρωση στο ρεφρέν,
με τρυφερότητα και παράλληλα με μια θαρραλέα
επίγνωση ότι υπάρχει ελπίδα. Το κομμάτι υπο-
γράφει ο στιχουργός Τέρπανδρος και η μουσική
είναι του συνθέτη Κωνσταντίνου Βελλιάδη. 

Στο στούντιο μπήκε ο Σάκης
Ρουβάς με τη νικήτρια του «The
Voice» Άννα Αργυρού, για την
ηχογράφηση του πρώτου της
τραγουδιού. Ο ποπ σταρ ανέλαβε
χρέη καθηγητή φωνητικής, με
την εξής υπόσχεση στη 17χρονη
νεαρή τραγουδίστρια: «Άννα, θα
είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα
και σε κάθε συμβουλή που θα
χρειαστείς. Μαζί προχωράμε
στα επόμενα δημιουργικά της
βήματα».

Το ντουέτο

Μ
ε λόγια λατρείας, η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε χρόνια πολ-
λά στον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη για τα γενέθλιά του. Ο
δημοφιλής ηθοποιός είναι ο δεύτερος μπαμπάς της πα-

ρουσιάστριας, για τον οποίο αποκάλυψε: «Ο Χρήστος μου έχει γενέ-
θλια. Ο Χρήστος μου που όταν παίζω στο θέατρο και είναι από κάτω
τρέμω ολόκληρη από το άγχος. Ο Χρήστος που δεν με “γέννησε” αλ-
λά με “αναγέννησε” με την παιδεία του, με την αγάπη του και με τη
φροντίδα του. Ο Χρήστος μου που δεν γεννήθηκε “μπαμπάς” αλλά
έγινε όταν η μοίρα τον έφερε στον δρόμο μου και από τότε παίρνει
σίγουρα το βραβείο του καλύτερου “δεύτερου μπαμπά” του κόσμου.
Ο Χρήστος είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος σε όλο τον κόσμο και
είναι τύχη κι ευλογία που τον έχω! Να σε χαίρομαι, φάδερ!».

Φάρμα Καρράς
Χαλαρά, κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο, ο Βασίλης Καρράς
απολαμβάνει το κρασάκι παραγωγής του στο παραδεισένιο
οικογενειακό κτήμα. Ο λαϊκός τραγουδιστής, επενδύοντας
χρόνο και χρήμα, δημιούργησε έναν χώρο πολιτισμού και
ψυχαγωγίας στη Θεσσαλονίκη και τώρα δικαιωματικά
χαμογελά ικανοποιημένος στον φωτογραφικό φακό, λίγο πριν
από την έναρξη των εμφανίσεών του. «Καλημέρα από το
όμορφο κτήμα μας», έγραψε στη λεζάντα.

Ο Γιάννης Λιάγκας έκλεισε τα 11 και η διά-
σημη μαμά του Φαίη Σκορδά το ανακοίνωσε
στο Instagram. O πρωτότοκος γιος της πα-
ρουσιάστριας του «Πρω1νού», από τον γά-
μο της με τον Γιώργο Λιάγκα, είναι η μεγάλη
της αδυναμία και του ευχήθηκε δημόσια,
δημοσιεύοντας κοινή φωτογραφία τους,
φορώντας τα ίδια κόκκινα γυαλιά. «Χρόνια
πολλά, ζωή μου. Σε λατρεύω», έγραψε στο
Instagram.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ  21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP29
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Συγκινητική ανάρτηση

Γενέθλια για 
τον πρωτότοκο



Ε
ίναι πολύ σημαντικό το ότι στις μέρες
μας έχει προοδεύσει τόσο η επιστήμη,
ώστε μπορούν να αντιμετωπίζονται με
επιτυχία ιδιαίτερα δύσκολες και επικίν-

δυνες παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου, δη-
λαδή τα εγκεφαλικά ανευρύσματα και οι αρτηριο-
φλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου, χωρίς ανοι-
κτή χειρουργική επέμβαση αλλά με τη μέθοδο
του εμβολισμού. 

Η μέθοδος του εμβολισμού αποτελεί μία από
τις πλέον επαναστατικές εξελίξεις στον τομέα της
νευροχειρουργικής τα τελευταία έτη. «Αντί της
ανοικτής χειρουργικής επέμβασης κρανιοτομίας
και διάνοιξης του εγκεφάλου, προκειμένου ο
νευροχειρουργός να εντοπίσει και να απομονώ-
σει τις βλάβες αυτές από την εγκεφαλική κυκλο-
φορία, μπορούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε τη
συντριπτική πλειονότητα αυτών των παθήσεων
ενδοαγγειακά με εμβολισμό», επισημαίνει ο κ.
Αριστοτέλης Μήτσος, νευροχειρουργός, και εξη-
γεί πώς γίνονται αυτές οι επεμβάσεις. 

«Έχοντας σαν πύλη εισόδου τη μηριαία αρτηρία
και υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση με τη βοή-
θεια ενός εξειδικευμένου ακτινολογικού μηχα-
νήματος, ένας ειδικός μικροκαθετήρας καθοδη-
γούμενος από ένα ειδικό μικροσύρμα (over the
wire catheterization) προωθείται στην εγκεφαλι-
κή κυκλοφορία μέσω του αορτικού τόξου και
οδηγείται εντός του ανευρυσματικού σάκου. 

Μέσω αυτού του μικροκαθετήρα, αποσπώμενα
μικροσπειράματα πλατίνας, κατάλληλα επιλεγμέ-
να και προδιαμορφωμένα, καθοδηγούνται και

απελευθερώνονται εντός του σάκου του ανευρύ-
σματος, τον οποίο γεμίζουν και θρομβώνουν,
απομονώνοντας έτσι το ανεύρυσμα από την εγκε-
φαλική κυκλοφορία και οδηγώντας στη θεραπεία
και ίασή του. Στις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες,
χρησιμοποιώντας παρόμοια τεχνική, καθετηριά-
ζεται ο πυρήνας (nidus) της δυσπλασίας και εγ-
χύεται εντός αυτού υγρό εμβολικό υλικό, το οποίο
στερεοποιείται άμεσα και έτσι αποκλείει την πα-
θολογική επικοινωνία μεταξύ αρτηριών και φλε-
βών και άρα την ύπαρξη της αρτηριοφλεβώδους
δυσπλασίας. 

Η εξέλιξη της μεθόδου του εμβολισμού υπήρξε
ραγδαία. Μετά τη δημοσίευση της μεγάλης πολυ-
κεντρικής μελέτης ISAT το 2002, που οργανώθη-
κε και εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξ-
φόρδης στη Μεγάλη Βρετανία και απέδειξε και
στατιστικά τα προφανή πλεονεκτήματα της μεθό-
δου του εμβολισμού έναντι του κλασικού ανοι-
κτού χειρουργείου, ο αριθμός των ασθενών με
ανευρύσματα που αντιμετωπίζονται ενδοαγγει-
ακά αυξάνεται συνεχώς σε όλα τα μεγάλα κέντρα
σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε πλέον σήμερα η συν-
τριπτική πλειονότητα των ανευρυσμάτων εγκεφά-
λου (ραγέντα και μη) να αντιμετωπίζεται ενδοαγ-
γειακά. 

Είναι προφανές ότι αντίστοιχα δύσκολα περι-
στατικά αντιμετωπίζονται με επιτυχία με αυτόν
τον τρόπο και στην Ελλάδα. «Παράλληλα, η κατα-
σκευή νέων καινοτόμων συσκευών και η εφαρ-
μογή νέων ενδοαγγειακών τεχνικών τα τελευταία
έτη έχουν δώσει περαιτέρω ώθηση στην αντιμε-
τώπιση περισσότερο δύσκολων ή επιπλεγμένων
και πολύπλοκων ανευρυσμάτων και αγγειακών
δυσπλασιών στον εγκέφαλο, που μέχρι τώρα θε-
ωρούνταν ανεγχείρητες», αναφέρει ο ειδικός.
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Οι παθήσεις αυτές
αντιμετωπίζονται πλέον χωρίς
ανοικτή χειρουργική επέμβαση
αλλά με τη μέθοδο του εμβολισμού

Σωτήριες 
για τους ασθενείς
«Οι επεμβάσεις εμβολισμού, που έχουν
αποδειχθεί σωτήριες για τους ασθενείς,
διαρκούν κατά μέσο όρο δύο ώρες και
απαιτούν νοσηλεία στη νευροχειρουργική
κλινική για παρακολούθηση και νοσηλεία
για 48 ώρες. Οι ασθενείς επανέρχονται
στην εργασία τους και στις πλήρεις δρα-
στηριότητές τους ύστερα από δέκα ημέ-
ρες χωρίς την ύπαρξη χειρουργικού
τραύματος, μετεγχειρητικών ουλών ή
ανάλογων προβλημάτων. Η απώτερη πα-
ρακολούθησή τους γίνεται με κλινικό και
απεικονιστικό έλεγχο, συνήθως με μα-
γνητική τομογραφία, έξι μήνες μετά την
επέμβαση», εξηγεί ο κ. Μήτσος. 

Ενδοαγγειακή 
νευροχειρουργική 
για τις βλάβες 
του εγκεφάλου

Αριστοτέλης Μήτσος,
νευροχειρουργός



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, η μέρα θα έχει μια έντα-
ση σε κάποιους επαγγελματικούς σας στό-
χους, ή σε ορισμένες αναζητήσεις εργασίας.
Μην αφήνετε τον εγωισμό σας να καλύπτει τις
οποιεσδήποτε σχέσεις σας με τοξικότητα και
παγερές συμπεριφορές, που μόνο ανατροπές
φέρνουν. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάτι αλλάζει στην προσωπική σας ζωή, ακό-
μη και αν αυτό που συμβαίνει δεν λύνει τους
προβληματισμούς σας σε προσωπικό επίπε-
δο. Βέβαια, είναι μια καλή μέρα για να επι-
κοινωνήσετε και να βάλετε σειρά σε κάποια
πρακτικά θέματα, αλλά πολύ πιθανόν να πά-
ρετε μια χρηματική βοήθεια ή ένα δώρο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσάς κυρίως των πρώτων ημερών θα σας απα-
σχολήσουν κάποια οικονομικά θέματα, όπως
επίσης και οι επαγγελματικές σας σχέσεις.
Θέλετε να κάνετε μερικές αλλαγές και θα το
πετύχετε, αρκεί να μη φοβηθείτε τις προκλή-
σεις. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι μια μέρα που, από ό,τι φαίνεται, θα σας
απασχολήσουν οι προσωπικές σας σχέσεις
και σίγουρα θα έχετε πολλά να σκεφτείτε για
το αν έχετε πράξει τα δέοντα έως τώρα στους
σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, επαγγελματικές υπο-
θέσεις θα τρέξουν σήμερα, ενώ κάποιες εντά-
σεις ίσως να γίνουν από πρόσωπα που δεν
εκτιμούν ούτε και σέβονται τον προσωπικό
σας χρόνο. Απομακρυνθείτε από ό,τι χαλά την
ησυχία σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια ισορροπημένη μέρα για όλους τους Παρ-
θένους, όπου η Σελήνη με τον Ήλιο βρίσκον-
ται σε ζώδια που βλέπουν θετικά την κάθε
σας επιδίωξη. Βέβαια, μην αναλωθείτε σε
υπερβολές και σε θέματα που αφορούν δια-
τροφή και εργασία.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για κάποιο λόγο, η προσοχή σας θα στραφεί
σε οικογενειακά ζητήματα, ενώ το να φροντί-
σετε τον χώρο σας θα σας ηρεμήσει και θα
νιώσετε τη θετική ενέργεια της φροντίδας να
βρίσκεται σαν προέκταση και στον ψυχισμό
σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε μάλλον ξεσηκωμένοι για τις διακοπές
του Πάσχα, ή θέλετε να ξεφύγετε από το κα-
θημερινό πρόγραμμα, που σας έχει κουρά-
σει. Μια αλλαγή εικόνων θα είναι ό,τι καλύτε-
ρο αυτές τις μέρες και μάλιστα όταν διαλέξε-
τε να πλαισιώνεστε από πολύ δικά σας και
αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μέσα σε όλες τις έγνοιες σας αυτές τις μέρες,
θα υπάρξουν και οι οικονομικές σας ανασφά-
λειες. Χρειάζεστε το κάτι παραπάνω, σε δώρα
και παροχές, για να νιώσετε καλά απέναντι
στα αγαπημένα σας πρόσωπα, που νιώθετε
ότι χωρίς την αγκαλιά τους δεν θα έχει τίποτα
νόημα και αξία.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο θα σας
κάνει περισσότερο ευαίσθητους και ίσως να
ήρθε η στιγμή να έρθετε πιο κοντά με πρόσω-
πα που για κάποιο λόγο τα έχετε αδικήσει κα-
τά το παρελθόν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με τη Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι,
μάλλον θα νιώσετε απομονωμένοι και πλη-
γωμένοι από κάποιες συμπεριφορές. Είναι
ημέρα απολογισμού και καλής κρίσης, για να
προχωρήσετε παρακάτω. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με κάποιους παλιούς σας στόχους θέλετε
να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Ίσως να θυ-
μηθείτε ότι δεν ήσασταν συνεπείς σε κάποια
σχέδιά σας και τώρα θα κληθείτε να βάλετε
και πάλι στη ζωή σας την τάξη και την υπό-
σχεση.
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Σήμερα δεν συμβαίνει κάποια σημαντική
πλανητική όψη, οπότε εξετάζουμε μια
γενικότερη εικόνα που το κάθε ζώδιο
επηρεάζεται από το πλανητικό σκηνικό αυτών

των ημερών. Η Σελήνη στο ζώδιο του Αιγόκερου ελέγχει
τα συναισθήματά της, επομένως οι συναισθηματικές
υποθέσεις δεν θα έχουν την τιμητική τους σήμερα. 



Τ
ο ερώτημα που έθεσε προ διημέρου ο
πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ και νυν πρω-
θυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι,
«θέλουμε ειρήνη ή ανοικτό κλιματιστι-

κό;» κρύβει στην απάντησή του τα διλήμματα
ουσίας με τα οποία είναι αντιμέτωποι οι λαοί της
Ευρώπης, αλλά και οι ηγεσίες τους. Διότι μπορεί
ο οικονομολόγος και μετρ της επικοινωνίας,
όπως αποδεικνύεται, να συμπύκνωσε -απευθυ-
νόμενος στην ιταλική κοινωνία- ένα εκ πρώτης
όψεως απλοϊκό ερώτημα, αλλά στην πραγματι-
κότητα έθεσε το δάκτυλο εις τον τύπον των ήλων
και στους Ευρωπαίους ομολόγους του, που σε
λίγες εβδομάδες θα συναντηθούν εκτάκτως για
να αποφασίσουν για το πώς θα διαβιώσουν οι
λαοί των 27 χωρών-μελών της ευρωπαϊκής οι-
κογένειας.

Η ιδέα Ντράγκι, η οποία θα βρει άμεση εφαρ-
μογή στα κλιματιστικά των δημόσιων κτιρίων της
Ιταλίας με τη μείωση του θερμοστάτη, είναι η μία
πλευρά. Αυτή που είναι στα χέρια των πολιτών και
των κρατών και σχετίζεται με την εξοικονόμηση
ενέργειας μέσα από μία σειρά αλλαγών στην κα-
θημερινότητά μας. Η άλλη, η πλέον ουσιαστική,
αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις
συνέπειες της ενεργειακής κρίσης οι ευρωπαϊκές
ηγεσίες. Διότι και ο Γερμανός υπουργός Οικονο-
μίας προέτρεψε τους πολίτες της χώρας του να
αρχίσουν να εξοικονομούν ενέργεια για να αυξη-

θεί η πίεση προς τη Ρωσία, αλλά το δάχτυλο στην
πληγή δεν το έβαλε.

Αντιθέτως, ο Ιταλός πρωθυπουργός, από κοι-
νού με τον κ. Κ. Μητσοτάκη, ηγείται εδώ και καιρό
πρωτοβουλίας για να πειστούν οι «σφικτοί» Βο-
ρειοευρωπαίοι ότι το πρόβλημα είναι πανευρω-
παϊκό και ως τέτοιο θα πρέπει να λυθεί. Ακριβώς
όπως συνέβη και με την πανδημία. Και ταυτοχρό-
νως διαμηνύουν προς τις Βρυξέλλες ότι θα κά-
νουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να στηρίξουν
τους λαούς της Ιταλίας και της Ελλάδας. Ακόμα
και με εθνικούς πόρους.

Ο πρωθυπουργός το επανέλαβε και χθες και
δεσμεύτηκε ότι και η κρατική επιδότηση θα συνε-
χιστεί και δραστικές πρωτοβουλίες για να πέσει
στον μέσο όρο του πρώτου εξαμήνου του 2021 η
τιμή του ρεύματος για τους καταναλωτές θα ανα-
ληφθούν.

Κατά τα ψέματα, όμως. Όσα μέτρα και αν λη-
φθούν -που θα ληφθούν-, όταν ο πληθωρισμός σε
ολόκληρη την ΕΕ και στη χώρα μας σπάει το ένα
ρεκόρ μετά το άλλο, θα είναι σαν να κυνηγάμε την
ουρά μας. 

Ο κ. Μητσοτάκης, όπως και ο Ιταλός και ο Πορ-
τογάλος και ο Ισπανός ομόλογός του, έχει απόλυ-
τη συναίσθηση ότι αν οι «έχοντες» της Ευρώπης
μπλοκάρουν την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας,
η κατάσταση θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη για
τους Ευρωπαίους, οι οποίοι Κύριος οίδε σε τι κα-

τάσταση θα ήταν σήμερα, αν η ΕΕ δεν είχε αποφα-
σίσει να ανοίξει ταχύτατα τους κρουνούς για να
τους στηρίξει από τα δεινά της πανδημίας του κο-
ρονοϊού.

Ο χρόνος τελειώνει και οι ηγέτες των 27 οφεί-
λουν να μη βγουν από το δωμάτιο, αν δεν συμφω-
νήσουν σε μια γενναία στήριξη των χωρών-μελών
για να μπορέσουν με τη σειρά τους να βοηθήσουν
τις κοινωνίες να περιορίσουν τις συνέπειες της
κρίσης. Αν βοηθά αυτό, ας κλείσουν και τις κουρ-
τίνες, όπως πρότεινε στους συμπατριώτες του ο
Γερμανός υπουργός Οικονομικών, προς χάριν της
εξοικονόμησης ενέργειας.

Διότι αν δεν το πράξουν, δεν θα έχουν καμία δι-
καιολογία να απορούν όταν το αντιευρωπαϊκό κύ-
μα θα γιγαντωθεί και το ηγετικό τους εκτόπισμα
θα συρρικνωθεί. Οι καμπάνες χτυπούν ήδη στην
Ουγγαρία, στη Γαλλία και αλλού. Το ευρωπαϊκό
ιδεώδες έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο και ορί-
ζει ως πρωταρχική αποστολή της Ευρώπης την
προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ευη-
μερίας των πολιτών της. Αν οι Ευρωπαίοι πολίτες
δεν το βιώνουν στην καθημερινότητά τους, αν δεν
νιώθουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη τη στιγμή
της μεγαλύτερης κρίσης από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, τότε νομοτελειακά η εμπιστοσύνη τους
προς τον θεσμό της ΕΕ όλο και θα κλονίζεται. 

Και τότε, το πρόβλημα θα αφορά κατεξοχήν τις
ευρωπαϊκές ηγεσίες. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η ειρήνη και η «κουρτίνα»
των Ευρωπαίων ηγετών 

Όσα μέτρα και αν
ληφθούν -που θα

ληφθούν-, όταν 
ο πληθωρισμός 

σε ολόκληρη 
την ΕΕ και στη

χώρα μας σπάει
το ένα ρεκόρ μετά

το άλλο, θα είναι
σαν να κυνηγάμε

την ουρά μας
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