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Τ
ο χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Political» -παρεμ-
πιπτόντως «αγκαλιάστηκε» από τους αναγνώ-
στες μας με υψηλά ποσοστά αναγνωσιμότητας-

επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις, από τους υψηλούς
τόνους της Αθήνας τόσο διά χειλέων πρωθυπουργού
όσο και από το υπουργείο Εξωτερικών και τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο, καθώς και από τον επιχειρησιακό
συναγερμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Και
αισθανόμαστε δικαιωμένοι όχι τόσο για την επιβεβαί-
ωση όσο για την επισήμανση σχετικά με τον βαθύτερο
στόχο του Ερντογάν ή, για να ακριβολογούμε, με την
«μπαμπούσκα» που ανοίγει ο Ερντογάν και από μέσα
βγαίνει ο Πούτιν.

Ηλίου φαεινότερον πλέον πως αναλαμβάνει τον ρό-
λο του «εμπόρου της ειρήνης» ως οικοδεσπότης των
ρωσοουκρανικών συνομιλιών και επιδιώκει τη μεγι-
στοποίηση των οφελών του από τις φλόγες που επε-
κτείνονται στην Ευρώπη λειτουργώντας ως το «μακρύ

χέρι» της Μόσχας. Και σε αυτό το πλαίσιο εξελίσσεται
ως ο πλέον αποσταθεροποιητικός παράγοντας της
ισορροπίας αλλά και της συνοχής του ΝΑΤΟ, ένας σύγ-
χρονος δούρειος ίππος εντός της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας.

Εκμεταλλευόμενος τις επί χρόνια οικονομικές, εμ-
πορικές αλλά και αμυντικές συνεργασίες με το Κίεβο,
το «παίζει» διαμεσολαβητής προς τον Πούτιν, με τον
οποίο κρατά ορθάνοιχτους διαύλους, προσφέρει κα-
ταφύγιο στους ολιγάρχες του, εξυπηρετεί by pass οι-
κονομικά και εμπορικά τη Μόσχα και κερδίζει από τη
συνέχιση των διακρατικών σχέσεων, την ώρα που η
υπόλοιπη Δύση έχει κόψει κάθε δεσμό.

Κερασάκι στην τούρτα, η επικοινωνία Πούτιν - Ερν-
τογάν για τις «ευχαριστίες» του Ρώσου προέδρου προς
τον Τούρκο ομόλογό του για τη συμμετοχή του στις
διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή Αμερικανών και
Ρώσων αιχμαλώτων! Χρυσή ευκαιρία για τον «σουλτά-

νο» να ανεβάσει τις διπλωματικές μετοχές του, δηλώ-
νοντας έτοιμος να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες
«για την επικράτηση της διαρκούς ειρήνης στην περιο-
χή και για να ξεπεραστεί η κρίση ανάμεσα στους δύο
γείτονες της Τουρκίας». Και δεν έπεσαν τα... ντουβά-
ρια του Προεδρικού Μεγάρου, που κόπτεται για την ει-
ρήνη στην περιοχή αυτός που εισβάλλει και απειλεί
τους γείτονές του.

Και αν αυτά διαμείβονται δημοσίως μεταξύ Πούτιν
και Ερντογάν, ο καθένας μπορεί να υποπτευθεί τι συμ-
βαίνει παρασκηνιακώς ανάμεσα στους δύο. Το θέμα εί-
ναι αυτή την καχυποψία η Δύση, κυρίως η Ουάσιγκτον
που το τελευταίο διάστημα έχει εισέλθει στη φάση της
«άφεσης αμαρτιών» με την Άγκυρα, να τη μετουσιώσει
σε αυστηρή προειδοποίηση προς τον «σουλτάνο». Να
του κόψει τον βήχα που με τα παιχνίδια του ριψοκινδυ-
νεύει να προκαλέσει μια ακόμη ανάφλεξη και μάλιστα
με χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
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Ξ
εκάθαρο μήνυμα πως δεν υπάρχει
καμία διάθεση να ανεχθεί τους λε-
ονταρισμούς της Άγκυρας, ιδίως σε
μια περίοδο όπου οι οδυνηρές συ-

νέπειες της ρωσικής επιθετικότητας στην
Ουκρανία ταλαιπωρούν κυβερνήσεις και πο-
λίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκπέμπει η
Αθήνα ένα 24ωρο μετά το μπαράζ παραβιά-
σεων (168) και υπερπτήσεων (41) τουρκικών
μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου. 

Μετά τα δύο διαδοχικά και εντονότατα δια-
βήματα του υπουργείου Εξωτερικών στον
Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα, όπου μεταξύ
άλλων επισημάνθηκε ότι «η συνεχιζόμενη
τουρκική προκλητική και παραβατική συμ-
περιφορά, η οποία παραβιάζει την ελληνική
κυριαρχία, είναι απολύτως καταδικαστέα και
απαράδεκτη», το Μέγαρο Μαξίμου προχώ-
ρησε ακόμη περισσότερο παραπέμποντας
για το αόριστο μέλλον, αλλά κατ’ ουσίαν βά-
ζοντας στον… πάγο την πραγματοποίηση του
επόμενου γύρου των Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), «σκαλοπάτι» που είχε
συμφωνηθεί να γίνει τον Μάιο στην Τουρκία

στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας
μιας θετικής ατζέντας, όπως αυτή είχε προ-
κύψει μετά την πρόσφατη συνάντηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της
Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντι-
νούπολη τον περασμένο Μάρτιο. 

Τίποτε αναπάντητο
Όπως, μάλιστα, είχε προϊδεάσει από το

briefing των πολιτικών συντακτών ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος ότι «οι ενέργειες αυτές
δεν θα μείνουν αναπάντητες, ούτε στο πεδίο
ούτε σε διπλωματικό επίπεδο», το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας ενεργοποίησε τα συστήμα-
τα αεράμυνας, που είναι εγκατεστημένα στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κάτι που έχει
να συμβεί εδώ και πολλά χρόνια.

Ανώτερες κυβερνητικές πηγές προϊδεά-
ζουν πως ο νέος γύρος της οξείας τουρκικής
επιθετικότητας θα αποτελέσει βασικό θέμα
στην επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο στις 16 Μαΐου. Οι
ίδιες πηγές τονίζουν ότι εν μέσω της συνεχι-
ζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,
συνθήκη που καθιστά αναγκαιότητα το αρ-
ραγές μέτωπο μεταξύ των νατοϊκών συμμά-
χων, η τουρκική προκλητικότητα προκαλεί
αποσταθεροποίηση σε μια ευαίσθητη περιο-
χή όπως αυτή της Ανατολικής Μεσογείου,
ενώ υπονομεύει τη συνοχή του νατοϊκού
στρατοπέδου. Μάλιστα, σε μια περίοδο όπου
η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει εαυτόν ως
μια σοβαρή περιφερειακή δύναμη και προ-

σπαθεί να επανενταχθεί στο αμερικανικό
εξοπλιστικό πρόγραμμα και εν προκειμένω
αυτό των F16, ο έμπρακτος αναθεωρητισμός
στο Αιγαίο εκθέτει την Άγκυρα στα μάτια των
Αμερικανών συμμάχων τους.

Με τη Φινλανδή πρωθυπουργό 
Ο πρωθυπουργός αξιοποίησε την ευκαιρία

των κοινών δηλώσεων με τη Φινλανδή ομό-
λογό του Σάνα Μάριν, που φιλοξένησε χθες
στο Μέγαρο Μαξίμου, για να στηλιτεύσει τον
νέο γύρο της τουρκικής επιθετικότητας.
«Αυτή η συμπεριφορά υπονομεύει την πρό-
σφατη πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη συ-
νάντησή μου με τον πρόεδρο Ερντογάν, πριν
από λίγους μήνες, πρέπει να σταματήσει
αμέσως», διεμήνυσε μεταξύ άλλων ο κ. Μη-
τσοτάκης.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε
σχετικώς τον γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμ-
περγκ, καθιστώντας σαφές πως η τουρκική
συμπεριφορά είναι αντιπαραγωγική και
εξόχως επικίνδυνη στο φόντο της ουκρανι-
κής κρίσης. 

Άλλωστε, την ευκαιρία να εκθέσει η
Αθήνα ευθέως στον αμερικανικό παρά-
γοντα τις τουρκικές αναθεωρητικές επι-
διώξεις, αλλά και το γεγονός ότι η Άγκυρα
δεν συμμορφώνεται ακόμη με τις δυτικές
κυρώσεις κατά της Ρωσίας είχε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον
απερχόμενο Αμερικανό πρέσβη στην Αθή-
να, Τζέφρι Πάιατ.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Στον Λευκό Οίκο
οι τσαμπουκάδες 
του «σουλτάνου» 

Ο Μητσοτάκης θα ενημερώσει 
τον Μπάιντεν για τουρκική
επιθετικότητα, ενώ 
επικοινώνησε και 
με τον Στόλτενμπεργκ 
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Έπιασαν δουλειά τα αντιαεροπορικά
Σ

ε πλήρη ανάπτυξη έχουν τεθεί τα
συστήματα αεράμυνας στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου μετά το
μπαράζ υπερπτήσεων και παραβιά-

σεων που πραγματοποίησαν τουρκικά μα-
χητικά την Τετάρτη. Η ετοιμότητα θα συνεχι-
στεί και τις επόμενες μέρες με τη μορφή
ασκήσεως αεράμυνας.

Η απόφαση ελήφθη κατά την έκτακτη σύ-
σκεψη των αρχηγών όλων των κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων, που πραγματοποιήθη-
κε υπό τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κων-
σταντίνο Φλώρο, και προβλέπει την ανάπτυ-
ξη όλων των μονάδων αντιαεροπορικού πυ-
ροβολικού στην περιοχή ευθύνης της ΑΣ-
ΔΕΝ. Σύμφωνα μάλιστα με ανώτατες στρα-
τιωτικές πηγές, δόθηκε εντολή να εγκλωβί-
ζεται στα ραντάρ των αντιαεροπορικών
όπλων κάθε τουρκικό μαχητικό που παρα-
βιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι Τούρκοι χειριστές που προσεγ-
γίζουν το Ανατολικό Αιγαίο θα ακούν στα αυ-
τιά τους τον ήχο που θα τους προειδοποιεί
ότι έχουν στοχοποιηθεί από τα ελληνικά αν-
τιαεροπορικά όπλα. Πρόκειται για μια δυνα-
μική απάντηση της ελληνικής πλευράς που
δείχνει ότι δεν αστειεύεται και δεν πρόκειται
να ανεχτεί τις τουρκικές αλητείες στον εναέ-
ριο χώρο της.

Σε ύψιστη επιφυλακή
Την ίδια ώρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις παρα-

μένουν σε ύψιστη επιφυλακή και συνεχί-
ζουν τις κοινές ασκήσεις με τους συμμά-
χους, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα νο-
μιμότητας και συνεργασίας με τις δυνάμεις
που σέβονται το Διεθνές Δίκαιο. Στα δυτικά
της Κρήτης η φρεγάτα «Αδρίας» πραγματο-
ποίησε γυμνάσια με τη γαλλική φρεγάτα
«Auvergne» με τη συμμετοχή και μαχητι-
κών της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σήμε-
ρα θα εκτελέσει κοινές ασκήσεις με αμερι-
κανικό αντιτορπιλικό που ανήκει στην ομά-
δα του αεροπλανοφόρου «USS Harry S.
Truman».

Νέο αυστηρό διάβημα
Ταυτόχρονα, σε διπλωματικό επίπεδο το

υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε νέο αυ-
στηρότερο διάβημα διαμαρτυρίας, το οποίο

επιδόθηκε από τον γενικό γραμματέα του
υπουργείου Θεμιστοκλή Δεμίρη στον Τούρ-
κο πρέσβη στην Αθήνα. Στο διάβημα τονίζε-
ται ότι «η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητι-
κή και παραβατική συμπεριφορά, η οποία
παραβιάζει την ελληνική κυριαρχία, είναι
απολύτως καταδικαστέα και απαράδεκτη».
Γίνεται μάλιστα λόγος για «κατάφωρη παρα-
βίαση του διεθνούς δικαίου». Η ελληνική
πλευρά ενημέρωσε άμεσα αξιωματούχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Διε-
θνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας,
επισημαίνοντας ότι οι τουρκικές προκλήσεις
μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα με απρό-
βλεπτες συνέπειες.

Στην Αθήνα επικρατεί προβληματισμός
και για τη χρονική συγκυρία που εκδηλώνε-
ται η παράνομη και επικίνδυνη συμπεριφο-
ρά της Τουρκίας, με το υπουργείο Εξωτερι-
κών να υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες της
Άγκυρας «υπονομεύουν τη συνοχή του ΝΑ-
ΤΟ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία στην
ευρύτερη περιοχή». Στρατιωτικές πηγές δεν

αποκλείουν το γεγονός η Άγκυρα να λει-
τουργεί ως «μαριονέτα» τρίτων χωρών με
σκοπό την αποσταθεροποίηση της ανατολι-
κής πτέρυγας της Συμμαχίας. Την ίδια ώρα,
από το ΓΕΕΘΑ διαμηνύεται ότι η ακύρωση
της πρόσκλησης για τη συμμετοχή της Άγ-
κυρας στη νατοϊκή «Tiger Meet» αποτελεί
ηχηρό μήνυμα ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις δεν θα εκπαιδευτούν με αεροπορίες
που δεν θεωρούνται πλέον φιλικές ή συμ-
μαχικές.

Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Γάλλο πρέσβη στην Αθήνα Πατρίκ Με-
ζονάβ για την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και τις υπερ-
πτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Ο υπουργός Εξωτερικών ανέδει-
ξε το ζήτημα και κατά το αποχαιρετιστήριο γεύμα που παρέθεσε προς
τιμήν του απερχόμενου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα
Τζέφρι Πάιατ, τον οποίο ευχαρίστησε για την πολύτιμη συμβολή του
στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης και της συνεργα-
σίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Επαφές Δένδια

Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα
στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου - Θα λοκάρουν 
κάθε τουρκικό μαχητικό 
που παραβιάζει 
τον εθνικό εναέριο χώρο

Ρεκόρ παραβιάσεων
Από το 1974 μέχρι σήμερα δεν έχει
παρατηρηθεί ξανά τέτοιου είδους
κλιμάκωση από την πλευρά της
Τουρκίας. Οι 41 υπερπτήσεις πάνω
από ελληνικά νησιά και οι 168 πα-
ραβιάσεις του εθνικού εναέριου
χώρου αποτελούν ιστορικό ρεκόρ
τουρκικής επιθετικότητας. Οι Τούρ-
κοι όχι μόνο πέταξαν πάνω από με-
γάλα και κατοικημένα νησιά όπως η
Ρόδος, η Κως, η Σάμος, η Κάρπα-
θος, η Χάλκη, η Λέρος και η Κάλυ-
μνος, αλλά ακόμη και πάνω από τα
Ίμια, την Τέλενδο, το Καστελόριζο
και πολλά ακόμη νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου. Τα μαχητικά τους
μάλιστα ήταν σε πολλές περιπτώ-
σεις οπλισμένα, ενώ σε δύο περι-
πτώσεις σημειώθηκαν σκληρές αε-
ρομαχίες με τα ελληνικά F-16 και
Mirage 2000-5 που απογειώθηκαν
για να αναχαιτίσουν τους εισβολείς.
Οι Τούρκοι όμως, εκτός από τις
ακραίες προκλήσεις επί του πεδί-
ου, επαναφέρουν και την ακραία
ρητορική, με τον εκπρόσωπο του
υπουργείου Εξωτερικών Τανζού
Μπιλκίτς να επιχειρεί αντιστροφή
της πραγματικότητας. Ο Μπιλγκίτς
έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί
ότι η Ελλάδα είναι αυτή που προκα-
λεί, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις
στο Ντάλαμαν, την Ντάτσα και τα Δί-
δυμα. «Η πολεμική μας αεροπορία
απάντησε σε αυτές τις προβοκατό-
ρικες πτήσεις και παραβιάσεις
σύμφωνα με τους κανόνες εμπλο-
κής, ενώ η Ελλάδα είναι αυτή που
ξεκίνησε και κλιμάκωσε την έντα-
ση», είπε.



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Ο Παύλος Μαρινάκης εξακολουθεί να
οργώνει όλη τη χώρα με στόχο να ακούσει
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πο-
λίτες, κάνοντας πράξη το σύνθημα του
κόμματος του 14ου Συνεδρίου της ΝΔ «Δί-
πλα σε κάθε πολίτη». Ο γραμματέας της
ΝΔ περιόδευσε στη Λέσβο και επισκέ-
φθηκε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης το οποίο αποτελεί μια προσωρινή
δομή, ενώ έχει δρομολογηθεί η δημιουρ-

γία νέας δομής εκτός του αστικού ιστού,
κάτι που αποτελεί οδηγό για τη διαχείριση
του Μεταναστευτικού σε όλα τα νησιά.

Επίσης βρέθηκε σε μονάδες παραγω-
γής του νησιού ενώ συναντήθηκε με τους
μοναχούς της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών στο
Μανταμάδο, όπως και με εκπρόσωπους
του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής
Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των
Συνοριοφυλάκων. «Η κυβέρνηση του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη ξέρει να απαντά μόνο
με αποτελέσματα, με αλήθεια και με έργο
και αυτή είναι μια από τις χαρακτηριστικό-
τερες περιπτώσεις για το πώς η αλήθεια,
το έργο, η επιμονή και η υπομονή -γιατί
χρειάστηκε πολλή υπομονή- κερδίζουν
στο τέλος τον λαϊκισμό, τη δημαγωγία και
την απόπειρα εργαλειοποίησης ανθρώ-
πων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γραμμα-
τέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης. 

Περιοδεία Μαρινάκη στη Λέσβο με το βλέμμα στο Συνέδριο

Τίμησαν τη μνήμη του Εθνάρχη
Υ

στερα από δύο χρόνια λόγω της πανδημίας και των αυ-
στηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων, το Ίδρυμα «Κων-
σταντίνος Καραμανλής» άνοιξε εκ νέου τις πόρτες του
προκειμένου να υποδεχθεί τους υψηλούς προσκεκλη-

μένους για το ετήσιο μνημόσυνο του ιδρυτή της ΝΔ. Πέρασαν 24
χρόνια από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός που
σφράγισε τη μεταπολιτευτική πορεία της χώρας, βάζοντάς τη στη
σωστή πλευρά της Iστορίας με την ένταξη της Ελλάδας στην τότε
ΕΟΚ. Μια κίνηση η ορθότητα της οποίας επιβεβαιώνεται ολοένα
και περισσότερο ακόμη και σήμερα με τα όσα συμβαίνουν με τον
πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν ήταν τυχαία, άλλωστε, η ιδιαίτερη
αναφορά που είχε κάνει πρόσφατα στη Βουλή ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης που χρησιμοποίησε τη φράση του Κων-
σταντίνου Καραμανλή «Ανήκομεν εις την Δύσιν», δείχνοντας με

ξεκάθαρο τρόπο τον προσανατολισμό
στην εξωτερική και αμυντική πολιτική
της χώρας. Στη λιτή εκδήλωση που
παραδοσιακά πραγματοποιείται κάθε
χρόνο στη Φιλοθέη, οι δικοί του άν-
θρωποι είναι πάντα εκεί, όπως και
πρόσωπα που υπηρέτησαν μέσα από
υψηλόβαθμα αξιώματα τόσο το κόμμα
όσο και την πατρίδα. Τους πολιτικούς
υποδέχθηκαν στην είσοδο του ιδρύ-
ματος ο αδερφός του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, Αχιλλέας, και ο στενός
του συνεργάτης Πέτρος Μολυβιάτης.

Το «παρών» έδωσαν ο πρώην Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, που συνερ-
γάστηκε με τον ιδρυτή της ΝΔ την περίοδο που εξελέγη στο
ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας
Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης
Αβραμόπουλος, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάν-
νης, οι βουλευτές Νικήτας Κακλαμάνης και Γιώργος Κουμου-
τσάκος και ο πρώην βουλευτής Γιώργος Αλογοσκούφης. Αξί-
ζει να σημειωθεί η παρουσία ενός προσώπου που έζησε επί
πολλά χρόνια κοντά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και δεν ήταν
άλλος από τον στενό του συνεργάτη Θόδωρο Χαριτόπουλο, ενώ
στη Φιλοθέη ήταν και η σύζυγος του αείμνηστου προέδρου της
ΝΔ Μιλτιάδη Έβερτ, Λίζα.

Σωτήρης Σταθόπουλος 

Είκοσι τέσσερα
χρόνια χωρίς 
τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή

Το ετήσιο μνημόσυνο για τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή στην
έδρα του ιδρύματος στη Φιλοθέη
στάθηκε αφορμή, ώστε να έχουν
μια σύντομη συνομιλία μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας ο
Κώστας Καραμανλής με τον Αν-
τώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λί-
γο πριν αρχίσει η επιμνημόσυνη
δέηση, οι δύο πρώην πρωθυ-
πουργοί συζήτησαν για λίγη ώρα
στον εσωτερικό χώρο του ιδρύ-
ματος, με το κλίμα μεταξύ τους να
είναι αρκετά ζεστό, ενώ δεν έλει-
ψαν και τα πειράγματα, επιβεβαι-
ώνοντας ουσιαστικά τις πληρο-
φορίες που ήθελαν τους «πά-
γους» που είχαν δημιουργηθεί

στις σχέσεις τους να έχουν λιώσει
οριστικά.

Παράλληλα με την κίνηση αυτή
τόσο ο Κώστας Καραμανλής όσο
και ο Αντώνης Σαμαράς έστειλαν
ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας
ενόψει του Συνεδρίου της ΝΔ που
θα πραγματοποιηθεί στα τέλη της

επόμενης εβδομάδας στην Αθή-
να. Οι δύο άντρες δεν έκρυψαν
την ανησυχία τους για την ενερ-
γειακή κρίση και τον πόλεμο στην
Ουκρανία που προκαλεί ισχυ-
ρούς κραδασμούς τόσο στην ελ-
ληνική οικονομία όσο και σε ολό-
κληρη την Ευρώπη.

Καραμανλής - Σαμαράς: Κλίμα ενότητας
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Μου λένε έντονα ότι η ξανθιά περσόνα δεν
πάει καθόλου καλά στην περιφέρεια που
έχει επιλέξει να κατέβει (χωρίς να έχει πά-
ρει χρίσμα ακόμη). Σε δημοσκοπήσεις που
έλαβε στα χέρια της βγαίνει πολύ χαμηλά,
ενώ και οι τοπικές οργανώσεις έχουν
απαυδήσει με τη συμπεριφορά της…

Υψηλά ιστάμενη πηγή μου μού ανέφερε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει παραδώσει η ομάδα του Σταύρου
Μπένου, επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Εύβοιας, το πρώτο σημαντικό έργο. Θα
είναι το μελισσοκομικό πάρκο στον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, το οποίο θα λειτουργήσει το
καλοκαίρι και σκοπός είναι να συγκρατήσει τη μελισσοπαραγωγή στην περιοχή, που ήταν έντονη και με-
γάλη πριν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Οι Τούρκοι στο Αιγαίο και 
ο... Παναγιωτόπουλος στο Παρίσι
Τ

ην ώρα που πάνω από το Αιγαίο οι Τούρκοι
σημείωναν ιστορικό ρεκόρ υπερπτή-
σεων και παραβιάσεων, ο υπουργός

Εθνικής Άμυνας πετούσε όχι για να ανα-
χαιτίσει τα τουρκικά αεροπλάνα προφα-
νώς αλλά για… Γαλλία. Ο λόγος που μια
τόσο σημαντική μέρα ο κ. Παναγιωτό-
πουλος απουσίαζε από το Εθνικό Κέντρο
Επιχειρήσεων, στο οποίο ξενύχτησε η
στρατιωτική ηγεσία του τόπου, είναι η πα-
ρασημοφόρησή του με το Μετάλλιο της Λε-
γεώνας της Τιμής… από τη Γαλλίδα υπουργό

Άμυνας Φλοράνς Παρλί, με την οποία διατηρεί στε-
νή σχέση. Ακόμη και όταν ενημερώθηκε για τις

41 υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα ελλη-
νικά νησιά, ο κ. Παναγιωτόπουλος επέλεξε
να μη χαλάσει το διήμερό του στην Πόλη του
Φωτός, όμως απέφυγε να ανεβάσει φωτο-
γραφίες της τελετής στον προσωπικό του
λογαριασμό. Απέφυγε επίσης να κάνει και

οποιαδήποτε δήλωση καταδίκης της τουρκι-
κής προκλητικότητας, αλλά τι λέω, αφού ο

ίδιος έχει υποστηρίξει ότι «δεν είναι η καλύτερη
περίοδος να μιλάς κατά της Τουρκίας».

Ο Τάκης συγκαλεί διεθνή
σύσκεψη στην Αθήνα

Μια πολύ σημαντική διεθνή σύσκεψη
υπουργών θα συγκαλέσει ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος την ερ-
χόμενη Τετάρτη στις 4 Μαΐου στο Κέντρο Πολι-
τισμού Σταύρος Νιάρχος, όπου θα υποδεχτεί
στην Αθήνα τους ομολόγους του από τη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα, όπως και άλ-
λες χώρες, συμμετέχει στη Δια-
δικασία Συνεργασίας Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης
(SEECP), η οποία ιδρύθη-
κε το 1996 και αποτελεί το
μόνο σχήμα περιφερει-
ακής συνεργασίας στο
οποίο μετέχουν αποκλειστι-
κά όλες οι χώρες της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, καθώς και το Κόσοβο. Πέ-
ραν της Ελλάδας, συμμετέχουν οι ακόλουθες
χώρες: Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κόσοβο, Κροατία,
Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία,
Σλοβενία και Τουρκία. Κεντρική θεματική της
διυπουργικής θα είναι η ενίσχυση συνεργα-
σίας και συνεργειών μεταξύ των μελών της
SEECP και σημαντικών εταίρων, με στόχο την
αντιμετώπιση απειλών ασφαλείας, όπως το ορ-
γανωμένο έγκλημα, η παράνομη μετανάστευ-
ση, ο εξτρεμισμός και η τρομοκρατία. Έμφαση
θα δοθεί στις προκλήσεις που συνδέονται με
τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις
του στην περιφερειακή ασφάλεια, θέτοντας
στο επίκεντρο τα ζητήματα της διακίνησης και
εμπορίας ανθρώπων. 

Έκπληκτη έμεινε στην τελετή επίδοσης διαπιστευτη-
ρίων νέων πρεσβευτών η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς η νέα πρέσβης της
Λετονίας Ieva Briede άρχισε να μιλάει άπταιστα ελληνικά
και να ευχαριστεί τόσο την Πρόεδρο όσο και τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο
οποίος ήταν παρών στο Προεδρικό Μέγαρο ως καθ’ ύλην
αρμόδιος για τους νέους πρέσβεις. Σπάνιο το φαινόμενο
και διπλή έκπληξη (ίσως και ντροπή) για τους άλλους νέ-
ους πρέσβεις του Περού και της Ισπανίας, οι οποίοι ήταν
παρόντες επίσης και δεν πίστευαν στα αυτιά τους. 

Μιλούσε άπταιστα ελληνικά ΑΞΙΖΕΙ…
Τελικά, άνθρακες ο θησαυρός για δήθεν ευνοϊ-

κή μεταχείριση στις συντάξεις 1.200 δημάρχων
και νομαρχών. Η εγκύκλιος δεν είναι του Πανα-
γιώτη Τσακλόγλου αλλά προγενέστερη του Γιώργου
Κατρούγκαλου. Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος έχει ισχύ
από 1ης/1/2017 και έχει γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτος με αριθμό γνωμοδότησης (233/2017), επιτρέποντας να θε-
μελιωθούν ασφαλιστικοί χρόνοι για δύο ανταποδοτικές συντάξεις,
για συνταξιοδοτικές πράξεις μέχρι και 12/5/2016. Μάλλον οι Συρι-
ζαίοι ήθελαν να κάνουν ρουσφέτι σε πρώην δημάρχους και νομάρ-
χες και τώρα κάποιοι τα ρίχνουν στους επόμενους… 

KOYIZ 

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα έχει τις επό-
μενες μέρες η Γιάννα Αγγελοπούλου. Το θέμα συ-
ζήτησης είναι οι δωρεές που θα κάνει η Επιτροπή
1821 προς το κράτος. Μπορεί να φαίνεται περίερ-
γο, αλλά η Επιτροπή 1821 της κυρίας Αγγελοπού-
λου έφερε λεφτά στο ταμείο. Και μάλιστα τα έσο-
δά της από το νομισματικό πρόγραμμά της για τη

θεραπεία των πληγών που προκάλεσαν οι πυρκα-
γιές του καλοκαιριού του 2021 ήταν τόσα που

επέτρεψε στην Επιτροπή να τηρήσει της υπόσχε-
σής της και να αγοράσει δέκα νέα υδροφόρα οχή-
ματα 4x4. Τα οχήματα αυτά θα δοθούν στο Πυρο-
σβεστικό Σώμα υπό τις οδηγίες του υπουργείου
Πολιτικής Προστασίας. Όπως όμως μας λένε οι

πηγές μας, η Επιτροπή θα δωρίσει και στις Ένο-
πλες Δυνάμεις κάποια ειδικά οχήματα. Γενικά,

μοιράζει «δώρα» η Γιάννα… 

Επίκειται συνάντηση Γιάννας με Μητσοτάκη



Συγκρατήστε παρακαλώ και αυτή την είδηση,
θα μας απασχολήσει. Στην «προσωπική
φρουρά» του μακαρίτη Γιάννη Σκαφτούρου,
όπως άφησε να εννοηθεί συνδικαλιστής της
Αστυνομίας, εργαζόταν απόστρατος αξιωμα-
τικός της ΕΛΑΣ. Την παραπάνω αποκάλυψη
την έκανε ο Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας
στο Mega: «Ντρέπομαι που στη φρουρά του
Σκαφτούρου ήταν πρώην ανώτατος αξιωματι-
κός της Αστυνομίας. Συνεχώς γίνονται τέτοι-
ες έρευνες μέσα στην Αστυνομία. Υπάρχουν
πολλοί λαδωμένοι ποντικοί και όχι μόνο στην
Αστυνομία». 

Δεν σας κρύβω ότι ένας φόβος και μια αγωνία
για το φετινό καλοκαίρι υπάρχει στην κυβέρ-
νηση. Για να είμαι σαφής, δεν θέλουν καν να
σκέφτονται ότι μπορεί να επαναληφθούν και
φέτος όσα συνέβησαν το περσινό καλοκαίρι
με τις πυρκαγιές σε Εύβοια και Αττική. Οι αρ-
μόδιοι κρατικοί μηχανισμοί βρίσκονται βε-
βαίως στην κλασική ετοιμότητα και το βάρος
ρίχνεται στην πρόληψη και την ενίσχυση των
μέσων, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι οικονομι-
κές συνθήκες. Οι πληροφορίες αναφέρουν
πως στο γενικότερο σχέδιο οι Ένοπλες Δυνά-
μεις θα διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο
για να αποφευχθούν εικόνες όπως οι περσι-
νές. Πρόκειται σίγουρα για ένα μεγάλο στοί-
χημα για το Μέγαρο Μαξίμου ενόψει και της
ερχόμενης εκλογικής χρονιάς. Αν και από τον
Χρήστο Στυλιανίδη, τον αρμόδιο υπουργό, δεν
βλέπω θεαματικές κινήσεις στην πυροπρο-
στασία και την αγορά μηχανημάτων…

ΟΟι φόβοι του καλοκαιριού

Συνεχίζονται οι διεργασίες στα δεξιά της ΝΔ
με πρώην «γαλάζια» στελέχη να ετοιμάζουν
εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την
Τετάρτη 4 Μαΐου, δύο μέρες
προτού ανοίξει τις πύλες
του το 14ο Συνέδριο
της ΝΔ. Πρόκειται για
πρώην βουλευτές, οι
οποίοι δεν έχουν εν-
ταχθεί σε κάποιο από
τα κόμματα που ήδη
έχουν δημιουργηθεί. Την
εκδήλωση με θέμα την «Ελευ-
θερία του Τύπου» πραγματοποιεί ο πρόεδρος
του κόμματος Έλληνες Ριζοσπάστες Σάββας
Τσιτουρίδης, ενώ θα μιλήσουν οι Πάνος Πα-
ναγιωτόπουλος, Αργύρης Ντινόπουλος, Νί-
κος Νικολόπουλος, Βασίλης Καπερνάρος,
Νίκος Καραχάλιος, Θανάσης Σκορδάς, Θα-
νάσης Γιαννόπουλος, Κρινιώ Κανελλοπού-
λου και Γιώργος Μπουλούκος.

Τα fake news των
Συριζαίων για τον Άδωνι

Τα τρολ της Κουμουνδούρου και ορισμένοι
δημοσιογράφοι έχουν κάνει το ψέμα... επι-
στήμη. Τις τελευταίες μέρες διακινούν στα
social media ένα βίντεο δήθεν από τις δια-
κοπές του Άδωνι Γεωργιάδη στην Κρήτη. Στο
βίντεο, που είναι νυχτερινή λήψη, φαίνονται
δύο μοτοσικλετιστές της Αστυνομίας και 16
αυτοκίνητα συνοδεία. Την αλήθεια του βίν-
τεο έσπευσαν να την υιοθετήσουν οι γνωστοί
αδιάφθοροι αριστεροί δημοσιογράφοι, οι
οποίοι μάλιστα ρωτούν τον Άδωνι τι έχει να
απαντήσει για αυτό. Μόνο που το βίντεο είναι
από τη Βρετανία, καθότι τα αυτοκίνητα έχουν
όλα κίτρινες πινακίδες και οδηγούν στην
αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Και ναι,
πρόκειται για την αυτοκινητοπομπή του Τζο
Μπάιντεν που αναχωρούσε από το αεροδρό-
μιο της Κορνουάλης το καλοκαίρι του 2021,
όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρέστη στο G7
Summit. Άλαλα τα χείλη...

Γεωργιάδης: «Δεν
ανησυχούμε για
τη ροή αερίου»

T
ην εκτίμηση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει δια-
κοπή της ροής φυσικού αερίου αλλά και τον
προβληματισμό του για την πορεία των τιμών

και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω
του lockdown στη Σαγκάη εξέφρασε χθες ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιά-
δης. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπο-
λιτικά, ο υπουργός επεσήμανε ότι ο πλανήτης αντι-
μετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δε-
καετιών, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση ενερ-
γειακής επάρκειας και τόνισε με έμφαση ότι «ο
πρωθυπουργός είπε καθαρά και ξάστερα ότι διεκ-
δικούμε ευρωπαϊκή λύση και, αν αυτή δεν έρθει,
τότε θα προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από
τους υπέρογκους λογαριασμούς». Σε σχέση με τη
ροή επενδύσεων στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης
επεσήμανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα
έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τους τομείς ΑΠΕ,
Τουρισμού, Τεχνολογίας και Real Estate. Τέλος,
έριξε τα «καρφιά» του στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όπως
είπε, «έκανε τις περισσότερες κατασχέσεις και μα-
ζί με τους ΑΝΕΛ, ήταν οι πιο μνημονιακοί». 

Μου το σφύριξαν και εμένα. Μεγά-
λο όνομα παρουσιαστή δεν έχει
ανανεώσει τη συνεργασία του με
το κανάλι στο οποίο εργάζεται. Η

καθυστέρηση αυτή έχει φουντώ-
σει σενάρια που θέλουν τον γνωστό

παρουσιαστή να αποχωρεί από το κανάλι. Δεν
βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα παρά το γεγο-
νός ότι, αν συμβεί κάτι τέτοιο, πολλοί συνάδελφοί
του θα πανηγυρίσουν... 
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Διεργασίες των
«γαλάζιων ορφανών»
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υ Όμορφος κόσμος 
αγγελικά πλασμένος

Την επέκταση του μέτρου της αναστολής καταβολής
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ζητά με επιστολή
του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος από τον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Ο κ. Μπρατάκος τονίζει την αναγκαιότητα για την
επέκταση του μέτρου της αναστολής καταβολής της ει-
δικής εισφοράς αλληλεγγύης στα
εισοδήματα που προκύπτουν
από την υπεραξία μεταβίβα-
σης μετοχών, μερισμάτων
και επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας και για το φορολογι-
κό έτος 2022. Ακόμη σημειώνει
ότι η κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης του 2023 θα αποτελέσει ένα θετικό μέτρο και
επεσήμανε πως «η αναστολή καταβολής της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020, 2021
και 2022 και για συγκεκριμένες, ανά έτος, κατηγορίες
εισοδήματος, καθώς και η πρόθεση της κυβέρνησης
για οριστική κατάργησή της από το φορολογικό έτος
2023 αποτελούν αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα θετικό μέ-
τρο της οικονομικής της πολιτικής προς την κατεύθυν-
ση μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ γνωρίζει από πρώτο χέρι πως
μια τέτοια απόφαση θα λειτουργήσει θετικά για την
επενδυτική δραστηριότητα και υπέρ της ρευστότητας
και «σπρώχνει» προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αναστολή στην 
εισφορά αλληλεγγύης
ζητά ο Μπρατάκος
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Μητσοτάκης - Κικίλιας 
πίσω από τις κάμερες

Ε
ντάξει, μπορεί ο Κικίλιας να έχει χάσει την αίγλη που είχε παλαιότερα όταν ήταν στο
υπουργείο Υγείας, αλλά, όπως έμαθα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του
στο υπουργείο φρόντισε να του πει ότι είναι ικανοποιημένος και αισιόδοξος από τη δου-

λειά που γίνεται στον τουρισμό. Μη φανταστείτε ότι χοροπηδούσε από τη χαρά του, αλλά δεν είπε
κακή κουβέντα για τον Βασίλη… Στα ντεσού της επίσκεψης Μητσοτάκη ήταν η είσοδός του στο
υπουργείο. Εκεί τον υποδέχτηκαν οι συνεργάτες των υπουργών, γυναίκες στο σύνολό τους. Ο
πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον μοναδικό άντρα, τον Κώστα Μητσόπουλο (παλιό οννεδίτη):
«Βλέπω ότι το υπουργείο γυναικοκρατείται, είσαι ο μοναδικός άντρας σε τόσες γυναίκες», είπε
και έσκασαν όλοι στα γέλια. 

Το νέο πρόσωπο της ΟΝΝΕΔ 
«Κλείδωσε» η υποψηφιότητα για την προεδρία της ΟΝΝΕΔ του Ορ-

φέα Γεωργίου, ενός εκ των στενότερων συνεργατών του γραμμα-

τέα της ΝΔ Παύλου Μαρινάκη. Ο κ. Γεωργίου, ο οποίος σήμερα εί-

ναι γραμματέας Οργανωτικού, είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής

και όλοι λένε ότι θα έχει λαμπρό μέλλον. Η εκλογή του θα γίνει στο

ΣΕΦ, στο Συνέδριο της «γαλάζιας» Νεολαίας στις 3-5 Ιουνίου. Την

έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-

τσοτάκης, ο οποίος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος για

τη στήριξή του στους νέους του κόμματος, δημιουργώντας μια νέα,

δυναμική και αποτελεσματική ΟΝΝΕΔ.
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Η αξέχαστη
δήλωση
στήριξης 
στον Αλέξη από
τον βασιλιά 
Κάποια πράγματα δεν ξεχνιούν-

ται, ακόμα και αν έχεις φάει λω-

τούς. «Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος

επέστρεψε από την εξορία και

βλέπει ελπίδα στις πολιτικές κατά

της λιτότητας», ανέφερε το 2015

δημοσίευμα της εφημερίδας

«Sunday Times», που φιλοξενού-

σε δηλώσεις στήριξης του τέως

βασιλιά στη νέα κυβέρνηση του

Αλέξη Τσίπρα. «Η Ελλάδα έχει

υποφέρει πολύ. Πρέπει να δώ-

σουμε στον νέο ηγέτη μια ευκαι-

ρία», δήλωνε τότε ο Κωνσταντί-

νος, προσθέτοντας πως ο ίδιος

βλέπει ελπίδα στις πολιτικές

εναντίον της λιτότητας που είχε

εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνιούνται

αυτά τα πράγματα, σύντροφοι;

Έναν χρόνο αργότερα ο Κωνσταν-

τίνος Γλύξμπουργκ, μιλώντας

στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τον

τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα,

είχε πει: «Οι προσπάθειες που

κάνει, είτε καλές είτε όχι, υπάρ-

χουν, δουλεύει σκληρά ο άνθρω-

πος, δεν υπάρχει θέμα, για να πε-

τύχει αυτό που θέλει να πετύχει.

Τώρα αν τον αφήσει ο λαός να το

κάνει, είναι άλλη υπόθεση. Μπο-

ρεί και όμως να μην έχουμε εκλο-

γές, οπότε θα έχει περισσότερο

χρόνο μπροστά του». Τέτοια στή-

ριξη από πρώην βασιλέα δεν εν-

θυμούμαι να είχε άλλος αριστε-

ρός, ρε σύντροφοι!

Με ρώτησε ένας κακεντρε-
χής «πασόκος» του ΣΥΡΙΖΑ
πότε θα τελειώσει η νέα προ-
εδρική θητεία που θα ανανε-
ώσει ο Αλέξης Τσίπρας στις
15 Μαΐου. Τον παρέπεμψα
στην Όλγα Γεροβασίλη. Τα
έχει εξηγήσει αυτά τα πράγ-
ματα η Όλγα, ο πρόεδρος δεν
έχει θητεία με χρονικούς
προσδιορισμούς, είναι
αδιαμφισβήτητος ηγέτης
εσαεί… Ναι, καλά διαβάσα-
τε. Κάτι σαν τον Κιμ Γιονγκ
Ουν. Την ανανέωση θα την
αποφασίζει ο ίδιος όποτε θέ-
λει… Απλά πράγματα.

Ο ΓΑΠ 
στην Ουάσιγκτον
Με ρωτούν τι πήγε να κάνει στις ΗΠΑ
ο George; Και ως τι πήγε; Τι να σας
πω; Εγώ ξέρω ότι μάλλον ως πρό-
εδρος της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς θα πήγε,
διότι το «πρόεδρος
του ΚΙΔΗΣΟ» δεν
φτάνει… Βασικά
ήθελε να παραβρε-
θεί στην κηδεία και
στις επίσημες εκδη-
λώσεις προς τιμήν τής
πρώην υπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ Ματλίν Ολμπράιτ, διότι τον είχε
καλέσει η οικογένεια. Κατά τα λοιπά,
είχε την ευκαιρία να κάνει μια σειρά
επαφών με στελέχη της αμερικανι-
κής ηγεσίας και της ελληνικής κοινό-
τητας. Άλλωστε, ο Γιώργος Παπαν-
δρέου δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι αμε-
ρικανοτραφής... 

Οι αναποδιές των εκλογών…
Μαθαίνω ότι γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος στο

παρελθόν είχε στηρίξει βουλευτή συγκεκριμένου κόμ-
ματος με όλες του τις δυνάμεις, υλικές και ηθικές, πλέον
δεν θα το κάμει… Είναι απογοητευμένος από το πρόσω-
πο με το οποίο διατηρούσε στο παρελθόν και ισχυρούς
οικογενειακούς δεσμούς. «Ό,τι ήταν να κάμω το έκαμα
στο παρελθόν», φέρεται να έχει πει ο επιχειρηματίας.
Συνεπώς την επανεκλογή τη βλέπω κομματάκι δύσκολη.
Έμαθα και κάποια άλλα πράγματα για διάφορους νέους πολιτευτές που βιάστηκαν να
παραιτηθούν από δημόσιες θέσεις και όχι μόνο δεν θα βγουν, αλλά θα μείνουν και άνερ-
γοι/ες μετά τις εκλογές. Δεν θα σας τα γράψω όλα σήμερα. Θα σας τα δίνω με το σταγο-
νόμετρο, διότι αφορούν εκλογικές περιφέρειες εις τις οποίες θα κονταροχτυπηθούν θη-
ρία. Άμα δεν σε ξέρουν στην εκλογική περιφέρεια ούτε από φωτογραφία, βράσε όρυζα.
Πού πας ξυπόλητος/η στα αγκάθια; 
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Τ
ον περασμένο Σεπτέμβριο ψηφίστηκε ο
νόμος σύστασης του Ταμείου Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), με

ημερομηνία έναρξης λειτουργίας μόλις τέσσερις
μήνες αργότερα, δηλαδή την 1η/1/2022. Ένας νέ-
ος θεσμός που χτίζεται στα πρότυπα άριστων διε-
θνών πρακτικών, με τέσσερις στόχους: (α) την πα-
ροχή υψηλότερων επικουρικών συντάξεων στους
νέους εργαζομένους, (β) τον περιορισμό της έκ-
θεσης του ασφαλιστικού μας συστήματος στον
δημογραφικό κίνδυνο, (γ) την ενίσχυση των επεν-
δύσεων στην ελληνική οικονομία, και (δ) την ενί-
σχυση της εμπιστοσύνης των νέων στην κοινωνι-
κή ασφάλιση και τον περιορισμό των κινήτρων
του εργαζομένου για ανασφάλιστη εργασία.

Το ΤΕΚΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δι-
καίου το οποίο συστήνεται εκ του μηδενός, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται τόσο για τις αρχικές δυσκολίες -
«παιδικές ασθένειες»- ενός νεοσύστατου οργανι-
σμού όσο όμως και κυρίως για τη μοναδική ευκαι-
ρία που παρέχεται να συγκροτηθεί σε γερά θεμέ-
λια, με σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης, λειτουρ-
γικές επιχειρησιακές διαδικασίες και σύγχρονα
πληροφοριακά συστήματα, χωρίς να κουβαλά αγ-
κυλώσεις του παρελθόντος.

Το δύσκολο έργο των πρώτων βημάτων του ΤΕ-
ΚΑ έχει αναλάβει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
ως μεταβατικό όργανο διοίκησης, με πρόεδρο τη
γενική γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυ-
λίνα Καρασιώτου, που σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα και υπό ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα
έχει κατορθώσει να το καταστήσει επιχειρησιακά
λειτουργικό. Το ΤΕΚΑ έχει ήδη υποδεχθεί τους
πρώτους ασφαλισμένους του -μισθωτούς και μη
μισθωτούς- μέσω της ενεργοποίησης της ηλε-

κτρονικής υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δη-
λώσεων και της αποστολής ειδοποιητηρίων, αντί-
στοιχα. Η άριστη συνεργασία μεταξύ των στελεχών
του ΤΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ ήταν καταλυτικής σημα-
σίας για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ταυτόχρο-
να, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης προσχε-
δίων όλων των απαραίτητων κανονισμών (εσωτε-
ρικής λειτουργίας, οικονομικής και λογιστικής λει-
τουργίας, επενδύσεων, κ.ά.), καθώς και του οργα-
νογράμματος του ΤΕΚΑ, τα οποία θα παραδοθούν
στην πρώτη τακτική διοίκηση του Ταμείου, ως βάση
για τις δικές του πλέον ενέργειες. 

Η επταμελής διοίκηση του Ταμείου θα οριστεί
μέσα από ανοικτές δημόσιες διαδικασίες. Τις αμέ-
σως επόμενες ημέρες θα εκδοθεί ανοικτή πρό-
σκληση, προκειμένου βάσει αυστηρά αξιοκρατι-
κών κριτηρίων να επιλεγούν τα άτομα που θα δια-
σφαλίσουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων
του ΤΕΚΑ. Όπως προβλέπεται και στον νόμο, η δι-
οίκηση του ΤΕΚΑ θα απαρτίζεται από άτομα που
διαθέτουν σημαντική εμπειρία και εξειδικευμένες
γνώσεις. Η επιλογή των μελών της θα γίνει από

ανεξάρτητο συμβούλιο επιλογής το οποίο απαρτί-
ζεται από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, έναν υποδιοικη-
τή της Τράπεζας της Ελλάδος, την πρόεδρο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον γενικό διευθυντή
του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και
έναν καθηγητή ΑΕΙ που ειδικεύεται σε θέματα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης. Εν συνεχεία, το Διοικητικό
Συμβούλιο θα οριστικοποιήσει τα σχέδια κανονι-
σμών και θα επιλέξει τον πρώτο διευθύνοντα σύμ-
βουλο -με ανοικτές διαδικασίες- προκειμένου να
ξεκινήσει η δεύτερη φάση λειτουργίας του, υπό
μόνιμη διοίκηση.

Το ΤΕΚΑ φιλοδοξεί να εγκαινιάσει μια νέα σελί-
δα στην κοινωνική ασφάλιση, παρέχοντας υψηλό
επίπεδο εξυπηρέτησης στον πολίτη, εκπαιδεύον-
τάς τον, παράλληλα, στην αξία της συνταξιοδοτικής
αποταμίευσης. Πιστεύω ακράδαντα πως η μεταρ-
ρύθμιση αυτή θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για
τη νέα γενιά και, ταυτόχρονα, θα συνδράμει στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσω των
επενδύσεων που θα γίνονται με διαφάνεια και
προς όφελος των ασφαλισμένων.

Η
γνώση είναι δύναμη και, πράγματι, ισχύει
σε κάθε επίπεδο.  Μία από τις βασικές δε-
ξιότητες των δεδομένων των θεραπευτών

είναι να παρέχουν στους πελάτες καλή ψυχοεκ-
παίδευση. Όταν κάτι γίνεται πλήρως κατανοητό, γί-
νεται λιγότερο τρομακτικό. Έτσι, για παράδειγμα,
βοηθά να γνωρίζουμε πόσο αρνητικό είναι το «τι θα
γινόταν αν…». Με σκέψεις όπως «κι αν πάθω κρί-
ση πανικού στον δρόμο για τη συνέντευξη και χά-
σω την ευκαιρία μου να βρω μια καλύτερη δου-
λειά;», «τι γίνεται αν ο γιος μου ξεχάσει να πάρει το
παλτό του στο σχολείο σήμερα και είναι μούσκεμα
όταν πάει σπίτι και πάθει πνευμονία;», δημιουρ-
γούνται τα δυσάρεστα επίπεδα άγχους για τα οποία
ο πελάτης ζητά βοήθεια, επειδή ο εγκέφαλος δεν
μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ του πραγ-
ματικού και του φανταστικού κινδύνου και στέλνει
μια προειδοποίηση.

Βοηθά επίσης να γνωρίζουμε ότι η καταθλιπτική
και αυτοκριτική σκέψη «γιατί έκανα αυτήν τη χαζή
παρατήρηση;» ή «τι εννοούσε όταν με κοίταξε
έτσι;» δημιουργεί συναισθηματική διέγερση που,
αν δεν εκτονωθεί, οδηγεί σε ψυχοσωματικά συμ-
πτώματα.

Η γνώση, λοιπόν, τέτοιων πραγμάτων όχι μόνο
απομακρύνει τον φόβο από τα συμπτώματα αλλά τα
κάνει και πιο διαχειρίσιμα. 

Οι άνθρωποι μερικές φορές φοβούνται να ψά-
ξουν για διάγνωση, υπονοώντας ότι είναι κακό. Το
κακό, ωστόσο, μπορεί να δημιουργηθεί ζώντας το
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους χωρίς να έχουν
ονομάσει όσα νιώθουν και όσα χρειάζονται. Μέσα
από τη γνώση, έχουν λιγότερες καταρρεύσεις και
κατανοούν την πηγή αυτών. 

Οι πελάτες που επισκέπτονται έναν θεραπευτή
για την κατάθλιψη θα ενημερωθούν οπωσδήπο-

τε ότι τα συμπτώματά της θα αρχίσουν να ελατ-
τώνονται όταν βγουν έξω και κάνουν πράγματα
που τους έδιναν κάποτε ευχαρίστηση. Παρόλο
που δεν τους αρέσει στην αρχή, αντί να περιμέ-
νουν άκαρπα την κατάθλιψη, μέσα από τη θερα-
πευτική διαδικασία λαμβάνουν βοήθεια. Ωστό-
σο, μερικοί εξακολουθούν να επιλέγουν να συ-
νεχίζουν τη ρουτίνα τους.

Πιθανότατα είμαστε όλοι ένοχοι, κατά κάποιο
τρόπο, που «γνωρίζουμε» αλλά επιλέγουμε να μην
το κάνουμε. 

Μπορούμε να πούμε, «ξέρω ότι πίνω περισσότε-
ρο από ό,τι είναι καλό για μένα», ή «ξέρω ότι πρέ-
πει να σταματήσω το κάπνισμα», ή «ξέρω ότι πρέ-
πει να είμαι πιο ευγενικός με τον εαυτό μου», ή
«ξέρω ότι πρέπει να μειώσω τη σοκολάτα/μπισκό-
τα/κέικ». Πιστεύουμε ότι αποδεχόμαστε τις πιθα-
νές συνέπειες, αλλά δεν το κάνουμε. 

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης: Τα πρώτα βήματα

Δεν ξέρουμε αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε

του
Πάνου 
Τσακλόγλου

Υφυπουργός 
Εργασίας 
και Κοινωνικών
Υποθέσεων

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki
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Ο ΣΥΡΙΖΑ, στη λογική του
«Δεν πληρώνω», καταθέτει
σήμερα τροπολογία για 
τη ρήτρα αναπροσαρμογής

Παρουσία των πρωθυπουργών Ελλάδας και Βουλγα-
ρίας, Κυριάκου Μητσοτάκη και Κιρίλ Πετκόφ, θα πραγ-
ματοποιηθούν τα εγκαίνια για την επίσημη εκκίνηση του
μεγάλου έργου του FSRU της Αλεξανδρούπολης από
την εταιρεία Gastrade στις 3 Μαΐου, υπογραμμίζοντας
την ισχυρή γεωπολιτική και ενεργειακή αξία της υποδο-
μής τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη βαλ-
κανική περιοχή. 

Εν μέσω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ μετά
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρί-
ση, το FSRU (πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και
αεριοποίησης LNG) της Gastrade έρχεται να παράσχει νέο
διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου προς Ελλάδα και
Βουλγαρία σε πρώτη φάση και στη συνέχεια και σε Ρουμα-

νία και Βόρεια Μακεδονία, συμβάλλοντας στην απεξάρτη-
ση από το ρωσικό ορυκτό καύσιμο.

Με αυτά τα μηνύματα, οι μέτοχοι της Gastrade, ο Όμιλος

Κοπελούζου, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο ΔΕΣΦΑ, η Bulgar-
transgaz και η GasLog, έχουν προγραμματίσει στην Αλε-
ξανδρούπολη μια εικονική παρουσίαση του έργου σημα-
τοδοτώντας την εκκίνησή του. 

Το FSRU Αλεξανδρούπολης με βάση το χρονοδιάγραμ-
μα των μετόχων του αναμένεται να είναι έτοιμο, να φτάσει
και να εγκατασταθεί, δηλαδή, το ειδικό πλωτό δεξαμενό-
πλοιο, τον Νοέμβριο του 2023. 

Οι πληροφορίες θέλουν την Gastrade να επιδιώκει την
επίσπευση της ανάπτυξης του έργου. Το FSRU θα είναι σε
θέση να παρέχει 5,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου
στην Ελλάδα και τη βαλκανική αγορά.

Μιχάλης Μαστοράκης

Με Μητσοτάκη και Πετκόφ η επίσημη πρεμιέρα του FSRU της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη

Σ
ε αναβίωση του παλαιότερου
συνθήματος «Δεν πληρώνω - Δεν
πληρώνω», από το οποίο στη συ-
νέχεια δημιουργήθηκε και   αντί-

στοιχο κίνημα, από το οποίο ωστόσο όταν
ανέλαβε τη διακυβέρνηση πήρε σαφείς
αποστάσεις, προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα
νομοθετική πρωτοβουλία που προανήγγει-
λε ο Α. Τσίπρας.

Βάζοντας στην κορυφή της αντιπολιτευτι-
κής του τακτικής την ακρίβεια, με κορωνίδα
την ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις
στο ρεύμα, ο πρόεδρος της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης με τις υπογραφές όλου του
κόμματος καταθέτει σήμερα τροπολογία, με
την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους κα-
ταναλωτές να μην πληρώνουν τη ρήτρα ανα-
προσαρμογής, μέχρις ότου κριθεί η νομιμό-
τητά της στα ελληνικά δικαστήρια.

Όπως με τα διόδια
Σε μια προσφιλή αντιπολιτευτική τακτι-

κή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει
όσα ο ίδιος πρέσβευε όταν ήταν αντιπολί-
τευση το 2015, οπότε και «κατέβαινε»
στους σταθμούς των διοδίων με συνθήμα-
τα «Όχι στα διόδια των μεγαλοεργολάβων»,
ωστόσο επί δικής του διακυβέρνησης τα
διόδια που ως αντιπολίτευση κατήγγελλε
αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από το αντί-
τιμο που ο ίδιος κατήγγελλε λίγους μήνες
πριν. Η τροπολογία που καταθέτει για νέα
«ανυπακοή» μπορεί να απευθύνεται στο
θυμικό των νοικοκυριών που τώρα δεινο-
παθούν, ωστόσο αν η πρωτοβουλία δεν
αναληφθεί από την ίδια την κυβέρνηση, η
κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει μόνο σε επί-
πεδο εντυπώσεων.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που
είχε με το προεδρείο της Ολομέλειας των

Δικηγορικών Συλλόγων και με αφορμή τη
νομική προσφυγή κατά της νομιμότητας
της ρήτρας αναπροσαρμογής, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι
η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που
μετακυλίει στον καταναλωτή κατά 100% το
κόστος των ουρανοκατέβατων κερδών και
της αισχροκέρδειας, χαρακτηρίζοντας τη
ρήτρα αναπροσαρμογής παράλογο και πα-
ράνομο «τέχνασμα που αυξάνει, διπλασιά-
ζει, τριπλασιάζει τους λογαριασμούς ρεύ-
ματος».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ολο-
μέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, κ.
Βερβεσός, δήλωσε ότι είναι ξεκάθαρη και
σταθερή η απόφαση να στηριχθούν τα ευά-
λωτα νοικοκυριά και οι πολίτες να αντιμε-
τωπίσουν και σε νομικό επίπεδο την τερά-
στια αύξηση των τιμολογίων ενέργειας.

Στόχευση στους βουλευτές
Στην Κουμουνδούρου επιδίδονται στην

απομόνωση και ανάδειξη «γαλάζιων» λεχ-

θέντων και μετά την Άννα Καραμανλή στό-
χευσαν στον Βασίλη Οικονόμου σε ό,τι
αφορά τη ΔΕΗ και το ύψος των λογαρια-
σμών. Σύμφωνα με πηγές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, από τα όσα λένε οι βου-
λευτές της ΝΔ προκύπτει πως δεν έχουν
καμία ενσυναίσθηση των προβλημάτων
του λαού και για αυτό κατ’ επέκταση δεν
μπορούν και να τον εκφράσουν πολιτικά,
γεγονός που διαγράφεται καθαρά πια στις
τελευταίες δημοσκοπήσεις.

«Περισσότεροι από 25.000 μισθωτοί,
συνταξιούχοι και νοικοκυριά βρίσκονται
ήδη αντιμέτωποι με διακοπή ρεύματος,
αδυνατώντας να πληρώσουν τη ληστρική
ρήτρα αναπροσαρμογής Μητσοτάκη που
πολλές φορές ξεπερνά ακόμα και τον μι-
σθό ή τη σύνταξή τους.

Η απάντηση της ΝΔ στην απελπισία τους
είναι χυδαίες προσβολές όπως ότι “μπο-
ρούν να πληρώσουν” και ότι “το τζάμπα πέ-
θανε”, όπως είπε με απύθμενο θράσος ο
βουλευτής της Β. Οικονόμου στην ΕΡΤ. Ενώ

πρόσφατα η κυρία Καραμανλή ενημέρωσε
τον κόσμο πως “χαλάλι” του κ. Στάσση η
έπαυλη 759 τμ με πισίνες ολυμπιακών εγ-
καταστάσεων στην Τζια.

Ο κ. Μητσοτάκης και τα στελέχη της ΝΔ
όχι απλώς στηρίζουν την αισχροκέρδεια,
αλλά κοροϊδεύουν τους πολίτες μέσα στα
μούτρα τους. 

Απαιτούμε να μην προχωρήσει ο σχεδια-
σμός για χιλιάδες διακοπές παροχής ρεύ-
ματος. Η κοινωνία απαιτεί μέτρα προστα-
σίας, μέτρα που μια προοδευτική κυβέρνη-
ση μπορεί να υλοποιήσει», καταλήγει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αντιπολίτευση της... κιλοβατώρας



Ο
εκσυγχρονισμός των τεσσά-
ρων φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ
κλάσης «Ύδρα» φαίνεται ότι
αποτελεί προτεραιότητα για

την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των
Ενόπλων Δυνάμεων και, σύμφωνα με
πληροφορίες, πιθανότατα θα προηγηθεί
της όποιας απόφασης για την απόκτηση
κορβετών.

Προς το παρόν, το Πολεμικό Ναυτικό
αξιολογεί τις προτάσεις που έχουν φτάσει
στο Γενικό Επιτελείο από τη γαλλική Group
Naval, η οποία κατασκευάζει τις ελληνικές
φρεγάτες Belharra, την αμερικανική Loc-
kheed Martin, τη γερμανική TKMS, που εί-
ναι και η κατασκευάστρια εταιρεία των ΜΕ-
ΚΟ, την ολλανδική Thales, την ιταλική Fin-
cantieri και άλλες εταιρείες. Tα στελέχη
του Πολεμικού Ναυτικού, βάσει των επι-
χειρησιακών αναγκών, έχουν καταλήξει σε
μια λίστα προτεραιοποιημένων εργασιών
και αλλαγών που πρέπει κατ’ ελάχιστον να
γίνουν στα πλοία προκειμένου αυτά να βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρή-
σεων για τα επόμενα 15 χρόνια, μαζί με τα
νέα πλοία του στόλου, όταν αυτά καταστούν
πλήρως επιχειρησιακά. 

Κρίσιμες αποφάσεις
Με άλλα λόγια, οι αξιωματικοί του Ναυ-

τικού έχουν αναλάβει μια περίπλοκη και
δύσκολη αποστολή, αφού προσπαθούν να
βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στις απαι-
τήσεις της νέας διαμόρφωσης των ΜΕΚΟ
και τα διαθέσιμα κονδύλια για τον εκσυγ-
χρονισμό τους. Παράλληλα, το Πολεμικό
Ναυτικό πρέπει να λύσει μια ακόμη πιο
δύσκολη εξίσωση με δύο βασικούς παρά-
γοντες. Να τετραγωνίσει τον κύκλο ανά-
μεσα σε «πολλές πλώρες» από τη μία
πλευρά και σε «αξιόμαχες πλώρες» από
την άλλη. Δηλαδή, να συμπληρώσει τον
αριθμό των 12 φρεγατών που ορίζει η δο-
μή δυνάμεων και να διαθέτει στο οπλο-
στάσιό του πλοία που θα μπορούν να κα-
λύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες της
χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο για τις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική
πλευρά έχει ζητήσει προσφορές που ιδα-
νικά θα περιλαμβάνουν τη συντήρηση της
ίδιας της πλατφόρμας, των μηχανολογι-
κών μερών του πλοίου, τα ηλεκτρολογικά,
το σύστημα πρόωσης, τα ηλεκτροπαρα-
γωγά ζεύγη, την τοποθέτηση νέων όπλων
και αισθητήρων, ραντάρ, σόναρ και επι-

κοινωνίες, καθώς και νέο σύστημα μάχης.
Οι ίδιες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν
ότι ένα τέτοιο «κοστούμι» μπορεί να ξε-
περνά το 1 δισ. ευρώ και για τα τέσσερα
πλοία. Αυτό σημαίνει πως το κόστος του
εκσυγχρονισμού θα συμπιεστεί αρκετά με
επιλογή συγκεκριμένων συστημάτων
ώστε να φτάσει τα περίπου 500 εκατ. ευ-
ρώ που είναι προς το παρόν διαθέσιμα για
τις ΜΕΚΟ, συνυπολογίζοντας το διαφαι-
νόμενο μπάτζετ των κορβετών και τον
υπολειπόμενο χρόνο ζωής τους. Εναλλα-
κτικά ενδεχόμενα επίτευξης των στόχων
της δομής δυνάμεων, όπως η πρόσκτηση
των ολλανδικών φρεγατών Μ ή η πρό-
σκτηση 5 αντί 4 νέων κορβετών, τα οποία
εξετάστηκαν ενδελεχώς, φέρεται να απο-
μακρύνονται για λόγους είτε καθυστερή-
σεων είτε προϋπολογισμού, γεγονός που
οδήγησε το Πολεμικό Ναυτικό στην εισή-

γηση για την αναβάθμιση και των τεσσά-
ρων ΜΕΚΟ.

Επένδυση με ρίσκο
Σίγουρο πάντως θεωρείται πως ο εκ-

συγχρονισμός των ΜΕΚΟ είναι μια «επέν-
δυση» που εμπεριέχει και ρίσκο, καθώς
πρόκειται για φρεγάτες 30 ετών και αφε-
νός το ποσό που θα απαιτηθεί ενδεχομέ-
νως να είναι μεγαλύτερο από αυτό που
υπολογίζεται, αφετέρου μπορεί να προ-
κύψουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Οπλικά συστήματα
Όσον αφορά τα οπλικά συστήματα, από τη

LoA που έστειλε η αμερικανική κυβέρνηση
ως απάντηση στο αίτημα της Αθήνας για
φρεγάτες και εκσυγχρονισμό των ΜΕΚΟ
πληροφορούμαστε ότι η ελληνική πλευρά
ενδιαφέρεται για την απόκτηση οκτώ Pha-

lanx, τεσσάρων πυροβόλων των 127 χιλιο-
στών, τεσσάρων εκτοξευτήρων, νέου συστή-
ματος μάχης και νέου σόναρ, αν και το συνο-
λικό κόστος ήταν εξαιρετικά υψηλό. Αξίζει
να σημειωθεί πως ως ο μοναδικός φορέας
του ESSM, τουλάχιστον προς το παρόν, οι
ΜΕΚΟ βρίσκονταν ψηλά στη λίστα προτεραι-
οτήτων του Πολεμικού Ναυτικού, που έχει
επενδύσει αρκετά στον συγκεκριμένο πύ-
ραυλο. Παράγοντας που φαίνεται ότι θα παί-
ξει καθοριστικό ρόλο στις όποιες αποφάσεις
είναι και οι εξελίξεις στο καθεστώς των ναυ-
πηγείων, καθόσον είναι ειλημμένη απόφαση
η εμπλοκή τους στο πρόγραμμα αναβάθμι-
σης, με τον Σκαραμαγκά να αποτελεί την πι-
θανότερη επιλογή. Άλλωστε, μέσα στις επό-
μενες εβδομάδες αναμένεται να λυθεί το
πρόβλημα που προέκυψε μετά την προσφυ-
γή του Δήμου Σκαραμαγκά στο Συμβούλιο
της Επικρατείας για τον αιγιαλό.
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Άμεσο 
«lifting» 
στον στόλο 

Δύσκολη εξίσωση για την πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων

Δυνάμεων ο εκσυγχρονισμός των τεσσάρων
φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ κλάσης «Ύδρα»
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Α
υξάνονται οι φόβοι για εξά-
πλωση του πολέμου εκτός των
συνόρων της Ουκρανίας, με τη
Μολδαβία να εγκαταλείπει

χθες την ουδέτερη στάση της, ανακοινώ-
νοντας ότι τάσσεται στο πλευρό του Κιέ-
βου. Η εξέλιξη αυτή είναι άλλο ένα πλήγ-
μα στον Πούτιν, ο οποίος μοιάζει να βρί-
σκεται σε αδιέξοδο και απειλεί με πυρηνι-
κά χτυπήματα ακόμα και στα εδάφη των
χωρών του ΝΑΤΟ που στέλνουν βαρέα
όπλα στην Ουκρανία.

Μετά τις επιθέσεις στην Υπερδνειστε-
ρία, την αποσχισθείσα ρωσόφωνη περιο-
χή των 500.000 κατοίκων στα σύνορα
Μολδαβίας - Ουκρανίας, η φιλοευρωπαία
Μολδαβή πρόεδρος Μάγια Σαντού ανακοί-
νωσε ότι η χώρα συντάσσεται με την Ου-
κρανία και συμμετέχει στις δυτικές κυρώ-
σεις κατά της Ρωσίας.

Οι μεγάλες εκρήξεις στον ρωσικό θύλα-
κα της Υπερδνειστερίας οδήγησαν τη Μολ-
δαβία, την πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης,
να μιλήσει για ρωσική «προβοκάτσια», με
στόχο την εισβολή του στρατού του Πούτιν
στο έδαφός της. 

Πώς θα αντιδράσουν οι Ρώσοι
Τους φόβους για επέκταση του πολέμου

στη Μολδαβία ενέτειναν οι δηλώσεις Ρώ-
σου στρατηγού, που είπε ότι ο ρωσόφωνος
πληθυσμός εκεί είναι «θύμα καταπίεσης»,
το πρόσχημα που επικαλείται η Μόσχα για
στρατιωτικές επεμβάσεις.

Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία
σχεδιάζει να στηριχθεί στην Υπερδνει-
στερία, όπου σταθμεύουν 1.500 στρατιώ-
τες της, για υλικοτεχνική υποστήριξη, και
να εκμεταλλευτεί τη στρατηγική της θέση
για να επιτεθεί στην Οδησσό, και να δημι-
ουργήσει χερσαίο διάδρομο κατά μήκος

των ακτών του Εύξεινου Πόντου, αποκό-
πτοντας την Ουκρανία από τη θάλασσα. Η
Μολδαβία, που συνορεύει με τη νατοϊκή
Ρουμανία, διατηρούσε μέχρι τώρα καθε-
στώς ουδετερότητας. Η απόφασή της να
ταχθεί με το δυτικό μπλοκ αναμένεται να
φέρει νέες αντιδράσεις από τη Ρωσία,
που βλέπει ακόμα μία χώρα που ήταν για

χρόνια υπό την επιρροή της να συντάσσε-
ται με τη Δύση. 

Την ώρα που ο Πούτιν εξαπολύει νέες
απειλές, μιλώντας εμμέσως πλην σαφώς
ακόμα και για αστραπιαία πυρηνικά πλήγ-
ματα σε χώρες του ΝΑΤΟ που εξοπλίζουν
την Ουκρανία, η γερμανική Βουλή έλαβε
χθες μια ιστορική απόφαση για την απο-

στολή τεθωρακισμένων στο Κίεβο. Ήδη οι
ΗΠΑ και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες συνδράμουν με βαρύ οπλισμό την Ου-
κρανία, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Άμυ-
νας είπε ότι «θα κινήσουμε γη και ουρανό»
για να νικήσουν οι Ουκρανοί αυτόν τον πό-
λεμο.

Το Κρεμλίνο κατήγγειλε χθες ότι ο ου-
κρανικός στρατός χτύπησε με πυραύλους
στρατιωτικούς στόχους και αποθήκες καυ-
σίμων στο Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνο-
ρα, ενώ οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν επιθέσεις
και στη ρωσοκρατούμενη Χερσώνα, στα
νότια της χώρας.

«Παράλογος πόλεμος τον 21ο αιώνα»
«Φαντάζομαι την οικογένειά μου σε ένα

από αυτά τα κατεστραμμένα σπίτια. (…)
Βλέπω τις εγγονές μου να τρέχουν πανικό-
βλητες. Ο πόλεμος είναι κάτι παράλογο τον
21ο αιώνα», είπε ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες, που επισκέφθηκε χθες την Ου-
κρανία και μίλησε μπροστά στα ερείπια
στην πόλη Μπούκα, τόπο σφαγής αμάχων
από τον ρωσικό στρατό, λίγο έξω από το
Κίεβο.

Οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι
ανακάλυψαν πτώματα 1.150 αμάχων στην
περιφέρεια του Κιέβου από την αρχή του
πολέμου, και ότι 50%-70% από τις σορούς
φέρει τραύματα από σφαίρες, που έχουν
προκληθεί από μικρά όπλα.

Με τον 44χρονο πρόεδρο της Ουκρανίας
στο εξώφυλλο κυκλοφορεί το αμερικανι-
κό «ΤΙΜΕ», που έστειλε δημοσιογράφο για
να μιλήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο
Κίεβο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «οι νύ-
χτες είναι πιο δύσκολες, με τον πρόεδρο
να ξαπλώνει, ενώ οι σειρήνες της αεράμυ-
νας ηχούν και το κινητό βουίζει συνέχεια
δίπλα του». 
«Οι άμαχοι είναι εγκλωβισμένοι σε υπό-
γεια ή κάτω από ερείπια. Οι Ρώσοι δια-
πράττουν εγκλήματα πολέμου, βιασμούς
και βασανιστήρια. Οι βόμβες τους ισοπε-
δώνουν ολόκληρες πόλεις», είπε ο Ζελέν-
σκι στο «TIME».

Ο Ζελένσκι εξώφυλλο στο «ΤΙΜΕ»

Η Μολδαβία
στο πλευρό 
των Ουκρανών 

Μετά τις επιθέσεις 
στην Υπερδνειστερία
εγκατέλειψε την ουδέτερη
στάση της και συμμετέχει στις
κυρώσεις κατά της Μόσχας
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Σ
το κλείσιμο της στρόφιγγας του
ρωσικού φυσικού αερίου προς
την Πολωνία και τη Βουλγαρία
αλλά και στους φόβους που δη-

μιουργεί ο ενεργειακός πόλεμος και για
την Ελλάδα αναφέρθηκε, μιλώντας στην
«Political», o Περικλής Γκόγκας, καθηγη-
τής Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών
Οικονομικών στο Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης.

O καθηγητής εξήγησε αρχικά ότι η Ρω-
σία δεν ζήτησε ποτέ την απευθείας απο-
πληρωμή των συμβολαίων για το φυσικό
αέριο σε ρούβλια, αλλά μέσω μετατροπής
του νομίσματος που κατατίθεται σε δολά-
ρια ή ευρώ: «Ο Πούτιν και η Ρωσία είχαν
εξαγγείλει αυτές τις εξελίξεις. Ζήτησε να
αναγκάσει τις εχθρικές χώρες απέναντι
στη Ρωσία να ακολουθήσουν καινούργιο
σχήμα πληρωμών, το οποίο δεν είναι
ακριβώς όπως ακούγεται. Δεν ζήτησε να
γίνεται η πληρωμή σε ρούβλια. Αυτό που
ζήτησε είναι να γίνονται οι πληρωμές
στην Gazprombank, στην τρίτη μεγαλύτε-
ρη τράπεζα της Ρωσίας, όπου εκεί μπο-
ρούν όλοι να κάνουν την πληρωμή τους
είτε σε ευρώ είτε σε δολάρια. Απλώς θα
έπρεπε να ανοίξουν και έναν λογαριασμό
σε ρούβλια και να κάνουν τη μετατροπή
μετά την κατάθεση. Αυτή είναι η απαίτηση
της Ρωσίας. Αυτό που διαβάζουμε παν-
τού δεν ισχύει».

Τι φοβήθηκε η Μόσχα
Ο κ. Γκόγκας αναρωτήθηκε στη συνέ-

χεια γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό και
έδωσε τη δική του εξήγηση: «Αυτό που
μπορώ να φανταστώ είναι ότι με τις κυρώ-
σεις που υπάρχουν εναντίον της Ρωσίας
τώρα φοβούνται ότι αν, πχ, καταθέσει η
Πολωνία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλά-
δος τα χρήματα για το πολωνικό φυσικό
αέριο, μπορεί να κατασχεθούν από την
Ελλάδα ή οποιαδήποτε από τις εχθρικές
χώρες, όπως της ονομάζει η Ρωσία. Υπάρ-
χει τέτοια πιθανότητα, γιατί έχουν γίνει
αυτά από τους Αμερικανούς, έχουν κατα-
σχεθεί λογαριασμοί της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας. Η ίδια η ΕΕ άφησε τις χώρες να
ακολουθήσουν όποιο σχήμα πληρωμών
πιστεύουν ότι δεν παραβιάζει όσα έχουν
επιβληθεί στη Ρωσία. Αυτό έγινε κάπως
σιωπηρά και το αποδέχτηκαν διάφορες
χώρες, όπως η Ουγγαρία, και νομίζω ότι
το κάνει και η Γερμανία τώρα».

Μιλώντας για τις περιπτώσεις της Πολω-
νίας και της Βουλγαρίας, χώρες που είδαν
πρώτες τη ρωσική στρόφιγγα να κλείνει,
επισήμανε: «Η Πολωνία και η Βουλγαρία
έχουν την ιδιαιτερότητα ότι τα συμβόλαιά
τους με τη Ρωσία λήγουν αυτό το καλοκαίρι.
Ήδη ήταν σε αναζήτηση του τι θα κάνουν
στην επόμενη φάση. Η Πολωνία κατά 80%
έχει φουλάρει τα αποθέματά της σε φυσικό
αέριο και δεν έχει άμεσο πρόβλημα. Στην
Πολωνία το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται
ελάχιστα για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ στη Γερμανία ένα 15%-20%
της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται μέσω
του φυσικού αερίου. Η Πολωνία βασίζεται

στον άνθρακα και για αυτό έχει και μια άλλη
ελαστικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τη Βουλ-
γαρία, αφού και αυτοί δεν βασίζονται πολύ
στο φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας. Κυρίως οι ποσότητες του
φυσικού αερίου στη Βουλγαρία πηγαίνει σε
εργοστάσια. Τώρα και οι δύο χώρες προ-
σπαθούν να αντικαταστήσουν την εισαγωγή
από τη Ρωσία μέσω άλλων χωρών».

Μιλώντας για τις επιπτώσεις μιας ενδε-
χόμενης ροής του φυσικού αερίου στην
Ελλάδα, τις χαρακτήρισε πάρα πολύ ση-
μαντικές: «Γιατί όλοι μιλάμε αν θα έχουμε
επάρκεια και σίγουρα θα έχουμε επάρ-
κεια, αλλά το θέμα είναι αν θα μπορούμε

να αγοράσουμε την επάρκεια που υπάρ-
χει. Αν οι τιμές που ήδη είναι στα ύψη δι-
πλασιαστούν, τι να την κάνουμε την επάρ-
κεια; Δηλαδή, θα υπάρχει το αέριο, αλλά
δεν θα μπορούμε να το καταναλώσουμε. Ο
στόχος είναι η καταναλωσιμότητα του αε-
ρίου και όχι απλώς να υπάρχει». 

Το τρικ για να πληρωθεί 
το φυσικό αέριο στη Ρωσία

Τριπλάσιες τιμές, αν κλείσει η στρόφιγγα
Ο καθηγητής σχολιάζοντας την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ευρύτερα
στον ενεργειακό χάρτη τόνισε: «Είμαστε σε μια κατάσταση που και οι δύο, Ρώ-
σοι και Δυτικοί, τραβάνε το σχοινί και έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες από
αυτό που συμβαίνει. Η οικονομία της Ρωσίας έχει πληγεί σημαντικά, υπολογί-
ζουν σε 10% με 15% μείωση στο ΑΕΠ τους, αλλά δεν είναι και κάτι που δεν περί-
μεναν. Σίγουρα θα έχουν προετοιμαστεί. Αλλά αυτό πλήττει και όλους εμάς, εί-
ναι ένας πόλεμος για όλους μας, ο οποίος είναι και οικονομικός πλέον. Οι τιμές
που πληρώνουμε και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε είναι πολύ υψηλές. Αν
κλείσει η στρόφιγγα, θα αναγκαστούμε σε εισαγωγές LNG, που υπάρχει διαθέ-
σιμο. Θα μας το φέρουν οι Αμερικανοί ή από το Κατάρ, αλλά σε διπλάσιες ή τρι-
πλάσιες τιμές».

Ο καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης
και Διεθνών Οικονομικών
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης Περικλής Γκόγκας 
εξηγεί πώς τα ευρώ 
που θα κατατεθούν στην 
Gazprombank θα γίνουν... ρούβλια

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



Του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών
Ενέργειας της ΕΕ που προγραμ-
ματίζεται για τη Δευτέρα 2 Μαΐου
θα θέσει η Ελλάδα το ζήτημα του

τρόπου πληρωμής της Gazprom στην ΕΕ
μετά την απαίτηση των Ρώσων να πληρώ-
νονται σε ρούβλια για το φυσικό αέριο. 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας θα επι-
μείνει στη γραμμή μιας συντονισμένης
απάντησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, υπογραμμίζοντας πως σε ένα ευρω-
παϊκό πρόβλημα αντιστοιχεί μια ευρωπαϊ-
κή απάντηση, όπως και παλαιότερα έχει
επισημάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. 

Στα «καθ’ ημάς», ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, σε δηλώσεις του σε
ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε πως η
Ελλάδα θα πληρώσει την Gazprom με έναν
τρόπο που δεν θα παραβιάζονται οι κυρώ-
σεις και θα διασφαλίζει την ενεργειακή
ασφάλεια της χώρας. Να σημειωθεί ότι η
επόμενη πληρωμή για τα φορτία φυσικού
αερίου που παρέλαβε τον προηγούμενο
μήνα η Ελλάδα είναι στις 20 Μαΐου. 

Τεχνικό ζήτημα
Κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτι-

κών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε χαρακτη-
ριστικά πως «ευρώ πληρώναμε, ευρώ θα
συνεχίσουμε να πληρώνουμε», συμπλη-
ρώνοντας πως η μετατροπή σε ρούβλια
αποτελεί ένα τεχνικό ζήτημα. Συνολικότε-

ρα, από την ελληνική κυβέρνηση διαμη-
νύεται ότι γνώμονας για τις αποφάσεις της
θα είναι και οι επιλογές των υπόλοιπων ευ-
ρωπαϊκών κρατών, με την προσδοκία να
υπάρξει πανευρωπαϊκός «συντονισμός»
στην έκτακτη Σύνοδο της 2ας Μαΐου. Σε κά-
θε περίπτωση, το χρονικό «παράθυρο» έως
το τέλος Μαΐου κρίνεται αρκετό, ώστε να
σταθμιστούν όλα τα δεδομένα.

Σε συνέχεια και της σύσκεψης που
πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
υπουργός ΠΕΝ ανέφερε πως η ενεργειακή
επάρκεια της χώρας είναι διασφαλισμένη,
με το αρμόδιο υπουργείο και τους αρμόδι-
ους φορείς να προωθούν συγκεκριμένα
μέτρα, αποτρέποντας το ενδεχόμενο διατα-

ραχής στην προμήθεια της χώρας. 
Συνοπτικά αυτά αφορούν την επέκταση

της αποθηκευτικής ικανότητας της Ρεβυ-
θούσας με μια νέα πλωτή δεξαμενή, η
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον
Ιούλιο. Με τον τρόπο αυτό διπλασιάζεται η
αποθηκευτική ικανότητα του σταθμού, ενώ
θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα εκφόρτω-
σης δυο πλοίων μεταφοράς LNG. Επιπρό-
σθετα, είναι έτοιμες να λειτουργήσουν με
diesel 4 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με
φυσικό αέριο ισχύος 1,7 GW. 

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται σταδιακά και
η εξόρυξη λιγνίτη από τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο
της ενίσχυσης της παραγωγής κατά 50%
του ορυκτού καυσίμου για την επόμενη
διετία. Έτσι, αναμένεται να επιτευχθεί ο

στόχος για άνοδο των εξορύξεων έως τους
15 εκατ. τόνους ετησίως, από περίπου 10
εκατ. τόνους σήμερα. Με αυτό τον τρόπο, η
λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή θα μπορεί να
αυξηθεί κατά 10% με 15%, προσφέροντας
στο σύστημα επιπλέον 1,5-2 τεραβατώρες
(TWh) ηλεκτρικής ενέργειας.

Από Σεπτέμβριο η «Πτολεμαΐδα 5»
Η συνεισφορά του λιγνίτη στην ενεργει-

ακή επάρκεια αναμένεται να αποκτήσει πιο
βαρύνουσα σημασία από τις αρχές του
2023, όταν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία
από τη ΔΕΗ η νέα μονάδα «Πτολεμαΐδα 5».
Η δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού, ο
οποίος έχει ισχύ 660 MW, θα ξεκινήσει τον
Σεπτέμβριο.

Τέλος, το σχέδιο της κυβέρνησης προ-
βλέπει καλύτερη αξιοποίηση του αγωγού
ΤΑP, καλύπτοντας το 18% των αναγκών της
χώρας μας, με αέριο από το Αζερμπαϊτζάν,
καθώς και επιτάχυνση των επενδύσεων σε
ΑΠΕ με αύξηση της παραγωγής πράσινης
ενέργειας.
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας επανέλαβε 
πως η κυβέρνηση προωθεί
συγκεκριμένα μέτρα,
αποτρέποντας το ενδεχόμενο
διαταραχής στην προμήθεια
της χώρας 
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Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στον
Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου, με αφορμή την επίσημη
έναρξη του προγράμματος κρουαζιέρων της Celestyal
Cruises, με το κρουαζιερόπλοιο «Olympia», ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτά-
κης επεσήμανε: «Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία,
υπερβαίνουν τα 700 τα κρουαζιερόπλοια που θα βρεθούν
στο Αιγαίο. Από αυτά, τα 570 και πλέον θα κάνουν home-
porting, στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι transit».

«Το 2022», πρόσθεσε, «θα είναι μια οικονομικά ανοδι-
κή χρονιά για τον κλάδο της κρουαζιέρας, η οποία θα ενι-
σχύσει σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, συμβάλλοντας
παράλληλα στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος».

Ο κ. Πλακιωτάκης επισήμανε ότι «στο υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία και με το
υπουργείο Τουρισμού, έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή επα-
νεκκίνηση της αγοράς, προωθώντας ταυτόχρονα σημαν-
τικές παρεμβάσεις σε επίπεδο έργων υποδομής και της

κρουαζιέρας αλλά και του yachting στην πατρίδα μας».
«Σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων και ανακατατάξεων»,

σημείωσε, «η Ελλάδα αποτελεί τον απόλυτα ασφαλή προ-
ορισμό. Έναν διεθνή προορισμό με εξαιρετικές κλιματο-
λογικές συνθήκες και βέβαια τη μοναδική πατροπαράδο-
τη ελληνική φιλοξενία».

Σχετικά με το λιμάνι του Λαυρίου, ο υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής σημείωσε ότι «βρίσκεται
και αυτό σε μια φάση μετεξέλιξης και εκσυγχρονισμού.
Πλέον, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την κατα-
σκευή των πέντε πλωτών προβλητών φιλοξενίας σκαφών
αναψυχής με 192 νέες θέσεις ελλιμενισμού, σε ένα ιδιαί-
τερο γεωγραφικό σημείο με μεγάλη ζήτηση».

Γ. Πλακιωτάκης: «Πάνω από 700 κρουαζιερόπλοια το 2022 στις θάλασσές μας»

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για
την ενεργειακή επάρκεια»



Ένα πραγματικό πρότυπο ανθρώπου,
μια γυναίκα που ακτινοβολεί ομορφιά με
την καλοσύνη και τη μεγαλοψυχία της, η
Ιωάννα Παλιοσπύρου αποφάσισε να
βγάλει τη θεραπευτική μάσκα και να δεί-
ξει το πρόσωπό της, για πρώτη φορά με-
τά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε
τον Μάιο του 2020. Η νεαρή γυναίκα,
που έχει υποβληθεί σε έναν κύκλο χει-
ρουργικών επεμβάσεων, πήρε την απόφαση να αποκαλύψει το
πρόσωπό της χωρίς τη μάσκα στην τηλεόραση και συγκεκριμένα
στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» το βράδυ της Πέμπτης. Παράλ-

ληλα, πριν από την τηλεοπτική της συ-
νέντευξη, φωτογράφισε το πρόσωπό
της και στη συνέχεια μοιράστηκε την ει-
κόνα με τους διαδικτυακούς της φίλους
μέσω του λογαριασμού της στο Insta-
gram, γράφοντας: «Ήρθε η ώρα να ξα-
νασυστηθούμε. Με κατακλύζουν πολλά
και διαφορετικά συναισθήματα. Άγχος,
φόβος αλλά και μεγάλη συγκίνηση. Σας

ευχαριστώ που δύο χρόνια τώρα γίνατε η δύναμή μου, που στέκε-
στε δίπλα μου, αποδεικνύοντας πως η αγάπη των πολλών νικά τον
φθόνο και τελικά μπορεί να κάνει θαύματα». 

Ν
έο πρόσωπο-κλειδί φαίνεται
πως μπαίνει στο γαϊτανάκι των
αποκαλύψεων στην υπόθεση
δολοφονίας της 9χρονης

Τζωρτζίνας Δασκαλάκη από τη μητέρα της
Ρούλα Πισπιρίγκου, που βρίσκεται ήδη
προφυλακισμένη και ερευνάται για τους
θανάτους και των άλλων δύο παιδιών της.

Από την αστυνομική έρευνα φαίνεται
πως έχει προκύψει πρόσωπο που πιθανο-
λογείται ότι βοήθησε τη Ρούλα Πισπιρίγ-
κου να εξαφανίσει τα ηλεκτρονικά ίχνη
της σε ό,τι αφορά τις αναζητήσεις που
έκανε στο διαδίκτυο.

«Είναι ένα δαιδαλώδες θέμα. Θα γίνουν
καταθέσεις από τις δύο ιατροδικαστές και
θα ακολουθήσει το πόρισμα των νέων ια-
τροδικαστών. Ο κ. Καρακούκης και ο κ.
Καλογριάς είχαν εξετάσει ενδελεχώς την
ιατροδικαστική έκθεση για τη Μαλένα.
Έχουν καταλήξει στο συμπέρασμά τους,
αλλά δεν το ανακοινώνουν.

Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το
Τμήμα Ανθρωποκτονιών φέρεται να έχει
εντοπίσει τον άνθρωπο που βοηθούσε τη

Ρούλα Πισπιρίγκου να εξαφανίσει τα ηλε-
κτρονικά της ίχνη. Είναι Πατρινός, μεσήλι-
κας, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Σε αυτόν είχε καταφύγει η Ρούλα Πισπιρίγ-
κου πολλές φορές», ανέφερε στο MEGA ο
δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελο-
πόννησος» Γιώργος Αναστασόπουλος.

Τον «χρησιμοποιούσε» 3 χρόνια
Ο τεχνικός υπολογιστών, κατά την ίδια

πηγή, αναμένεται να κληθεί, προκειμένου
να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθε-
ση και να παραθέσει στοιχεία σχετικά με
τις αναζητήσεις περίεργων φαρμακευτι-
κών ουσιών τις οποίες είχε σβήσει από
τον υπολογιστή της 33χρονης. 

Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται
να βοηθήσει να ανακτηθούν αρχεία από
τις συσκευές της κατηγορούμενης, με την
κατάθεσή του να κρίνεται κομβικής σημα-
σίας στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Μάλιστα, η κατηγορούμενη φέρεται να
τον χρησιμοποιούσε τα τελευταία τρία
χρόνια, δηλαδή το χρονικό διάστημα από
τον θάνατο της Μαλένας, του πρώτου παι-

διού που πέθανε, και έπειτα. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι ο τεχνικός υπολογι-
στών δεν ήταν κάποιος άγνωστος στην οι-
κογένεια Δασκαλάκη αλλά πρόσωπο του
ευρύτερου περιβάλλοντός τους.

Στο μεταξύ, αίτημα για διορισμό δικού
της ειδικού συμβούλου φέρεται πως θα
καταθέσει η Ρούλα Πισπιρίγκου μετά την
εντολή της 18ης ανακρίτριας για διορισμό
πραγματογνώμονα-παιδοψυχιάτρου που
θα εξετάσει τις ζωγραφιές της Τζωρτζί-
νας, προκειμένου να διαπιστώσει αν
υπάρχουν στοιχεία μέσα σε αυτές σχετικά
με τα όσα βίωσε το παιδάκι.

ΓΓ. Σκαφτούρος:
Ψάχνουν ποιον
«ενόχλησε» μετά
την αποφυλάκιση…
Σε κλειστό κύκλο (σ.σ.: λίγοι συγ-
γενείς και φίλοι) πραγματοποιήθη-
κε το πρωί της Πέμπτης 28/4 η κη-
δεία του Γιάννη Σκαφτούρου στο
Γαλαξίδι Φωκίδας, με διακριτική
έως… αόρατη αστυνομική παρου-
σία. Αυτό καθώς η Ασφάλεια θέλει
να γνωρίζει -στο πλαίσιο της έρευ-
νας για τη δολοφονία- ποιοι… πα-
λιοί γνώριμοι έδωσαν το «παρών».
Μια έρευνα που μόνο εύκολη δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί, με το
πληροφοριακό δίκτυο του Τμήμα-
τος Δίωξης Ανθρωποκτονιών και
του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών
να έχει… πάρει φωτιά, στην προ-
σπάθεια να βρεθούν αξιοποιήσιμα
στοιχεία. 
Αν και ακόμη είναι πολύ νωρίς για
ασφαλή συμπεράσματα, οι Αρχές
φαίνεται να εκτιμούν ότι το «συμ-
βόλαιο θανάτου» έχει να κάνει με
τις δραστηριότητες-ενασχολήσεις
του Γιάννη Σκαφτούρου μετά την
αποφυλάκισή του, σε έναν τομέα
στον οποίο είχε εμπλακεί (σ.σ.: με-
τά και τη δική του αποφυλάκιση)
και ο πάλαι ποτέ στενός του φίλος,
Βασίλης Στεφανάκος. Όχι ότι ο
«θείος Τζο» δεν είχε δεχθεί απει-
λές από άτομα με τα οποία είχε
προσωπικές διαφορές για πάνω
από μία 20ετία, όμως δύσκολα κά-
ποιο από αυτά θα είχε τη δυνατότη-
τα για ένα τόσο ακριβό και υψηλού
ρίσκου χτύπημα. Βέβαια, αυτό δεν
σημαίνει ότι μπορεί να αποκλειστεί
το ενδεχόμενο κάποιος «άσπονδος
φίλος» να ένιωσε ότι έφτασε η ώρα
να «αποσυρθεί» ο φερόμενος ως
ταμίας της Greek Mafia.

Κώστας Παπαδόπουλος

Η Ιωάννα πέταξε τη μάσκα: «Ώρα να ξανασυστηθούμε»

Βρήκαν 
ποιος έσβησε
τα ηλεκτρονικά
ίχνη της Ρούλας
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Οι Αρχές εντόπισαν 
τον τεχνικό που θα βοηθήσει 
να ανακτηθούν αρχεία από τις
συσκευές της κατηγορούμενης,
με την κατάθεσή του 
να κρίνεται κομβική
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Tου Κώστα Καντούρη

Θ
ύελλα διαμαρτυριών, ειδικά στη
βουλγαρική πλευρά, έχει προκα-
λέσει η στάση της Αστυνομίας
στον Προμαχώνα στα ελληνο-

βουλγαρικά σύνορα. Το τελευταίο 20ήμερο
συλλαμβάνονται σαν κοινοί εγκληματίες τα-
ξιδιώτες που έχουν αγοράσει και μεταφέ-
ρουν περισσότερα από δύο πακέτα τσιγάρα
τύπου HEETS, αυτά που περιέχουν καπνό
και τοποθετούνται σε συσκευές και καπνί-
ζονται με τη θερμότητα.

Παρά τον κανονισμό της ΕΕ ότι εντός της
ζώνης των ευρωπαϊκών χωρών επιτρέπεται
η διακίνηση ποσότητας τουλάχιστον μέχρι
800 τσιγάρων -δηλαδή τέσσερις κούτες-, οι
ελληνικές Αρχές με μια επινόηση στον τελω-
νειακό κώδικα διαχώρισαν τα συγκεκριμένα
τσιγάρα από τα κλασικά, παρότι ανήκουν στα
καπνικά προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλω-
σης και συλλαμβάνουν όποιον τα μεταφέρει!

Οι ταξιδιώτες που είχαν την ατυχία να κα-
πνίζουν τα συγκεκριμένα τσιγάρα και περ-
νούν από τον Προμαχώνα συλλαμβάνονται
σαν... λαθρέμποροι και σύρονται στην Ασφά-
λεια Σερρών και από εκεί με εντολή εισαγγε-
λέα κρατούνται, διανυκτερεύουν στα κρατη-
τήρια σαν κοινοί κακοποιοί και οδηγούνται
στο αυτόφωρο. 

Αθώοι αλλά με... πρόστιμο
Παράλληλα, δεσμεύονται τα αυτοκίνητά

τους, όπως προβλέπεται στις διατάξεις περί
λαθρεμπορίας, χωρίς να εφαρμόζεται κα-
μία αρχή αναλογικότητας. Άλλωστε, όπως
αποκαλύπτεται από τα κατηγορητήρια που
συντάσσονται σε βάρος τους, οι ελληνικές
Αρχές κρίνουν ότι τα τσιγάρα που αγορά-
ζουν και οι ίδιοι καπνίζουν, εφόσον υπερ-
βούν τα δύο πακέτα -δηλαδή τα 40 τσιγάρα-
εξυπηρετούν εμπορικούς σκοπούς!

Οι συλληφθέντες για λαθρεμπορία κρί-
νονται αθώοι, εφόσον όμως καταβάλουν το
ελάχιστο του προστίμου και των δασμών

που ανέρχεται σε 1.500 ευρώ και αυτό καθ’
υπέρβαση του πραγματικού ποσού των δα-
σμών που στην περίπτωση των τεσσάρων
κούτων (800 τσιγάρων) δεν υπερβαίνουν τα
500 ευρώ. Πάλι με τη βούλα του τελωνει-
ακού κώδικα.

«Είναι μια κατάσταση που δεν τηρεί την
αρχή της αναλογικότητας, εκθέτει τη χώρα
μας και αποστρέφει αυτούς τους ανθρώ-
πους, τους ταξιδιώτες από τις βαλκανικές
χώρες από το να βλέπουν τη χώρα μας ως
ευνομούμενη. Η υπερβολική αυστηρότητα
είναι κόντρα σε οποιαδήποτε αντίληψη δι-
καίου», σχολίασε ο δικηγόρος Σερρών Κώ-
στας Παρηγόρης, ο οποίος έχει αναλάβει
πολλές υποθέσεις κυρίως Βούλγαρων ταξι-
διωτών που συνελήφθησαν τις τελευταίες
μέρες. 

Το ζήτημα έγινε θέμα στην κρατική βουλ-
γαρική τηλεόραση, ενώ πληροφορίες ανα-

φέρουν πως και οι προξενικές αρχές στη
Θεσσαλονίκη εξέφρασαν την έντονη διαμαρ-
τυρία τους. Οι ίδιες πηγές έλεγαν πως η
βουλγαρική πλευρά προειδοποίησε την ελ-
ληνική για παρόμοια στάση από τη γείτονα
και τους ταξιδιώτες που εισέρχονται στο
έδαφός της.

«Καταρχάς θίγεται η αρχή της αναλογικό-
τητας. Ήδη κινούνται διαδικασίες σε βάρος
της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πι-
στεύω ότι το υπουργείο θα κληθεί να δώσει
εξηγήσεις ενόψει και της  τουριστικής πε-
ριόδου. Όμως, μέχρι να γίνει γνωστό και να
ρυθμιστεί το ζήτημα, οι ταξιδιώτες δεν πρέ-
πει να οδηγούνται στην αυτόφωρη διαδικα-
σία», υπογράμμισε ο κ. Παρηγόρης. 

Ο Μάνος, 50 χρόνων από τη Θεσσαλία,
είναι ένας από τους ταξιδιώτες που οδη-
γήθηκαν στο αυτόφωρο επειδή είχαν αγο-
ράσει και μετέφεραν δύο τέτοιες κούτες.

Γνώριζε ότι επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι
τεσσάρων. «Πήρα τσιγάρα χωρίς να ξέρω
ότι απαγορεύεται. Η μεταχείριση από την
Αστυνομία ήταν μια παραπλάνηση. Μας
είπαν “περάστε λίγο να σας κόψουμε ένα
πρόστιμο”. Ήταν μια παρωδία, μια κοροϊ-
δία για να φτάσουμε και να περάσουμε
μέσα στο κελί», περιέγραψε.

«Θεωρώ ότι πρόκειται καθαρά για μια
εισπρακτική μέθοδο. Το γνωρίζουν και οι
ίδιοι ότι δεν πρόκειται για λαθρεμπορία
αλλά για ατομική χρήση της συγκεκριμέ-
νης ποσότητας. Ο κόσμος δεν μπορεί να
καταλάβει αυτή την αναντιστοιχία μεταξύ
των τσιγάρων, που δεν έχει διευκρινιστεί
κιόλας. Ουσιαστικά παγιδεύεσαι χωρίς
λόγο. Αισθάνθηκα ντροπή για τη χώρα μου,
επειδή οι περισσότεροι που το υπέστησαν
αυτό ήταν Βούλγαροι. Από τη μία θέλουμε
να προωθήσουμε τον τουρισμό και από την
άλλη κάνουμε αυτά», κατέληξε.

Η εικόνα έξω από το κτίριο της Αστυνο-
μικής Διεύθυνσης Σερρών ήταν χαρακτη-
ριστική. Ένα ζευγάρι Βουλγάρων κατέβα-
ζε τις βαλίτσες από το τζιπ τους, που είχε
δημευτεί, περιμένοντας την καταβολή του
προστίμου και την εκδίκαση του αυτοφώ-
ρου, για να αθωωθούν και να το πάρουν πί-
σω. Οι συγκεκριμένοι ενημέρωσαν τους
συνηγόρους τους πως θα βγάλουν πωλη-
τήριο στο σπίτι που πρόσφατα αγόρασαν
στη Χαλκιδική και δεν θα κάνουν άλλη φο-
ρά διακοπές στην Ελλάδα. 

Τι λέει η ευρωπαϊκή νομοθεσία
Οι ουσιαστικές διαφορές στην αντιμετώπιση

των ειδών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατα-
νάλωσης (καπνός, αλκοόλ, καύσιμα) από την ελ-
ληνική πλευρά δεν μπορούν να γίνουν αντιλη-
πτές. Από μια εξέταση της ιστοσελίδας της ΕΕ,
που είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των χω-
ρών της Κοινότητας, στην οποία προσφεύγουν
όλοι οι ταξιδιώτες που κινούνται εντός της ΕΕ
προκειμένου να ενημερωθούν τι ισχύει, δεν
υπάρχει καμία πρόβλεψη για άλλα είδη τσιγά-
ρων. Από εκεί ενημερώνονται ότι έχουν δικαίω-
μα να αγοράσουν και να έχουν μαζί τους μέχρι 800 τσιγάρα χωρίς καμία διαφοροποί-
ηση στο είδος τους. Αυτό μάλιστα που προξενεί εντύπωση είναι πως τη συγκεκριμένη
κοινοτική νομοθεσία έχει υιοθετήσει και ο ελληνικός νόμος στον τελωνειακό κώδικα,
προσθέτοντας όμως τη διαφοροποίηση των συγκεκριμένων τσιγάρων που χαρακτηρί-
ζει «ανταλλακτικές ράβδους θερμαινόμενου καπνού». Στην ουσία, πρόκειται για τσι-
γάρα με καπνό που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία και η καύση του καπνού δεν γί-
νεται με γυμνή φλόγα αλλά με θερμότητα. Οι Βούλγαροι που οδηγήθηκαν στα κρατη-
τήρια της Ασφάλειας απευθύνθηκαν σε ομοεθνείς τους δικηγόρους για να ξεκινήσουν
τις προσφυγές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. 

Συλλαμβάνουν και στέλνουν
στο αυτόφωρο ως… 
λαθρέμπορους τουρίστες 
που μεταφέρουν πάνω 
από 40 σιγαρέτα τύπου HEETS
κόντρα στον κανονισμό 
της ΕΕ που επιτρέπει μέχρι 800

Παράλογο μπλόκο
για νόμιμα τσιγάρα
από την αστυνομία
στον Προμαχώνα
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Η
χώρα είναι μια ανάσα πριν από τη
χαλάρωση όλων των μέτρων. Από
την Πρωτομαγιά και μετά ανα-
στέλλεται η επίδειξη του πιστο-

ποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης για την
είσοδο σε καταστήματα και εστίαση, καταρ-
γούνται οι περιορισμοί στη χωρητικότητα,
όπως και οι αποστάσεις στα καταστήματα, οι
μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία στις 3
Μαΐου χωρίς self test, ενώ οι ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι θα κάνουν ένα rapid test την
εβδομάδα για να πάνε στη δουλειά τους.

Όμως, χθες μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουρ-
γός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να
παραμείνει η υποχρεωτικότητα της μάσκας
στους εσωτερικούς χώρους μετά τον Ιούνιο.
«Μπορεί ενδεχομένως να μην καταργηθεί η
μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί εί-
ναι ένα ήπιο μέτρο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε
είναι ότι για τον Μάιο τουλάχιστον θα υπάρ-
χει μάσκα και από εκεί και πέρα θα αποφα-
σιστεί τι θα γίνει από τον Ιούνιο. Θα εξαρτη-
θεί από την επιδημιολογική μας εικόνα», εί-
πε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης.

Επιτροπή των Ειδικών που συνεδρίασε
χθες εισηγήθηκε την κατάργηση των πιστο-
ποιητικών για την είσοδο στη χώρα από την
1η/5/22, ενώ για το θέμα της μάσκας μετά
την 1η Ιουνίου θα επανέλθει με νέα συνε-
δρίαση. 

Σε ύφεση η πανδημία
Χθες η χώρα κατέγραψε 7.580 κρού-

σματα, από τα οποία τα 233 είναι επαναμο-
λύνσεις, 48 θανάτους και 260 διασωληνω-
μένους. Στη χώρα έχουμε πλήρη επικρά-
τηση της Όμικρον με κυρίαρχο στέλεχος
το Όμικρον 2. Ο καθηγητής Γκίκας Μα-

γιορκίνης στην έκτακτη ενημέρωση στο
υπουργείο Υγείας τόνισε πως «έχουμε
ύφεση της επιδημίας στον κόσμο και απο-
κλιμάκωση των δεικτών και στη χώρα μας
με μείωση 19% στις διαγνώσεις, 39% στους
θανάτους, 20% στην πληρότητα στις απλές
κλίνες και 13% στις ΜΕΘ. Ο καθηγητής είπε
επίσης πως στο νότιο ημισφαίριο, όπου ξε-
κίνησε ο χειμώνας, βλέπουμε μια μικρή
αύξηση της επιδημίας, όπως συμβαίνει
στη Νότια Αφρική, όπου παρατηρείται
ήπια αύξηση της διασποράς έπειτα από
αρκετό διάστημα. Ωστόσο, ανάλογα με το
πώς θα κινηθεί η επιδημία στο νότιο ημι-
σφαίριο θα δούμε ποιες είναι οι προσδο-
κίες μας για τον δικό μας χειμώνα». 

Η «Daily Mail» ανέφερε ότι ένα παιδί έχα-
σε τη ζωή του με συμπτώματα ηπατίτιδας
στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όπου ήδη υπάρ-
χουν κρούσματα οξείας ηπατίτιδας. Αν επι-
βεβαιωθεί ότι το παιδί αυτό πέθανε από την
επίμαχη ηπατίτιδα, θα είναι ο δεύτερος θά-
νατος στον κόσμο από αυτή την αιτία.

Επιφυλακή για την ηπατίτιδα
Στη χώρα μας οι υγειονομικές δομές είναι

σε ετοιμότητα, ενώ ο υπουργός Υγείας είπε
πως έχει ζητήσει την πλήρη καταγραφή
όλων των περιστατικών ηπατίτιδας από την
1η Ιανουαρίου που είχαν νοσηλευτεί στα νο-
σοκομεία. Επίσης, αναφέρθηκε στις συμ-
βάσεις που έχει η χώρα με κέντρα στη Ρώμη

και στο Παλέρμο, όπου γίνονται μεταμο-
σχεύσεις ήπατος. H αναπληρώτρια υπουρ-
γός Υγείας Μίνα Γκάγκα εμφανίστηκε καθη-
συχαστική στην έκτακτη ενημέρωση στο
υπουργείο Υγείας, λέγοντας ότι τα παιδιά θα
πρέπει να συνεχίσουν το παιχνίδι με προσο-
χή αλλά όχι με ανησυχία από τους γονείς. 

Χωρίς... πάσο η είσοδος
παντού και με χωρητικότητα
100% στα καταστήματα 
και την εστίαση

Τέλος στο πιστοποιητικό
εμβολιασμού από 1η Μάη

Τη βαθιά του ανησυχία εξέφρασε, μιλώντας
στην «Political», για τις εικόνες που αντικρίζει
όλος ο πλανήτης τις τελευταίες μέρες από τη
Σαγκάη ο Παναγής Γαλιατσάτος, καθηγητής -
πνευμονολόγος και εντατικολόγος του Πανε-
πιστημίου «Johns Hopkins» στη Βαλτιμόρη
των ΗΠΑ. Όπως τόνισε, «βρισκόμαστε δύο χρό-
νια στην πανδημία και έχουμε πολλά εργαλεία για να
μάθουμε να προσαρμοζόμαστε στον ιό». Ο κ. Γαλιατσά-
τος εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη
Σαγκάη: «Αυτό που βλέπουμε στη Σαγκάη είναι ανησυ-
χητικό. Τέτοιες ακραίες καταστάσεις μπορεί να είναι κα-
τάλληλες για ένα μεταδοτικό μικρόβιο».

Ο καθηγητής χαρακτήρισε λανθασμένη την κί-
νηση των κινεζικών Αρχών να επιβάλουν ένα
lockdown με έναν τόσο σκληρό τρόπο: «Για
παράδειγμα, τα lockdowns ήταν κατάλληλα
τους πρώτους μήνες του 2020. Αλλά τώρα το

να κάνω lockdown δεν το βλέπω ως σωστή κί-
νηση, ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι οι μάσκες προ-

σώπου λειτουργούν. Η καραντίνα με τις διαθέσιμες
δοκιμές στο σπίτι επιτρέπει την ανάπτυξη υβριδικών
μοντέλων για τη δουλειά και το σχολείο».

Ο καθηγητής επισήμανε ακόμη ότι όλες αυτές οι ενέρ-
γειες των κινεζικών Αρχών μπορεί να οφείλονται και σε
κάτι που μας κρύβουν ή σε λόγους που έχουν να κάνουν

με την ίδια την κινεζική κουλτούρα στο θέμα των περιορι-
σμών, χαρακτηρίζοντας μάλιστα περίεργο το γεγονός να
εφαρμόζεται με τέτοιους τρόπους ένα lockdown μόνο για
τον περιορισμό των παραλλαγών της Covid: «Πιστεύω ότι
οι ενέργειες στη Σαγκάη οφείλονται είτε σε “κουλτούρα”
είτε σε κάτι που δεν μοιράζονται μαζί μας». Ο κ. Γαλιατσά-
τος τόνισε ακόμη την ανησυχία του για την ύπαρξη μιας νέ-
ας παραλλαγής στην Κίνα: «Καραντίνα θα χρειαζόταν μόνο
αν δεν είχαμε τα εργαλεία. Οπότε ανησυχώ μήπως υπάρ-
ξει νέα παραλλαγή εκεί. Οι συνάδελφοί μου και εγώ έχου-
με πει: “Τα μάτια και η προσοχή μας είναι στη Σαγκάη σε
περίπτωση που υπάρχει μια νέα παραλλαγή”». 

K. ΠΑΠΠΑΣ

Γαλιατσάτος: «Με ανησυχεί η Σαγκάη.  Ή κρύβουν κάτι ή είναι κουλτούρα τους»

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Ν
έες εικόνες εγκατάλειψης του ναού της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη κάνουν τις τε-
λευταίες μέρες τον γύρο του κόσμου. Το μνη-
μείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

της UNESCO μοιάζει πλέον να μην έχει καμία φροντίδα
από τις τουρκικές Αρχές. 

Μετά την αποκάλυψη για τις φθορές που έχει υποστεί η
αυτοκρατορική πύλη του ναού, έρχονται στο φως νέες ει-
κόνες ντροπής με παπούτσια να είναι κρεμασμένα στους
τοίχους και στις πόρτες του μνημείου. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από την Τουρκία, τα παπούτσια αυτά τα κρεμούν
όσοι επισκέπτονται τον χώρο, μετά την απόφαση του Τα-
γίπ Ερντογάν να τη μετατρέψει σε τζαμί. Κάποιοι Τούρκοι
με μεγαλύτερες ευαισθησίες για τις εικόνες που προβάλ-

λονται πλέον μέσα από το μνημείο καταγγέλλουν την κα-
τάσταση αυτή. Μάλιστα, ο υπεύθυνος του Δήμου Κων-
σταντινούπολης για την προστασία της ιστορικής κληρο-
νομιάς της Πόλης, Μαχίρ Πολάτ, ανάρτησε εικόνες
στο Twitter, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις σχετικές πληρο-
φορίες για την κατάσταση του ναού. 

Ο Πολάτ συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια οργισμένη
λεζάντα, στην οποία σχολίαζε: «Η κατάσταση έχει φτάσει
σε σημείο που προσβάλλει την αγιότητα και την ιστορική
αξία της Αγίας Σοφίας. Ζητώ από τα αρμόδια τουρκικά
ιδρύματα να βάλουν τέλος σε αυτή την ντροπή απέναντι
στην ευαισθησία των εκατομμυρίων ανθρώπων που
έχουν αφιερώσει την ψυχή τους στην Αγία Σοφία. Δεν το
βλέπουν αυτό οι 154 κάμερες και οι 69 αστυνομικοί

ασφαλείας και τουρισμού;», αναρωτιέται.
Πριν από λίγες ημέρες αντιδράσεις και οργή είχαν προ-

κληθεί από τις φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει
από το ιστορικό μνημείο της Αγίας Σοφίας, καθώς εκτός
από τους βανδαλισμούς στην αυτοκρατορική πύλη, κατα-
γράφονται εμφανείς εικόνες εγκατάλειψης.
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Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO μοιάζει 
πλέον να μην έχει καμία φροντίδα 
από τις τουρκικές Αρχές

Το Πάσχα των Ουκρανών 
Πριν από λίγες μέρες οι Ορθόδοξοι γιορτάσαμε το
Πάσχα με κάθε μεγαλοπρέπεια. Στην
Ουκρανία, όμως, οι άνθρωποι μέσα στον
πόλεμο δεν είχαν την ευκαιρία να
γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή της
χριστιανοσύνης όπως οι υπόλοιποι
Ορθόδοξοι. Στρατιώτες που βρήκαν λίγο
χρόνο να πάνε σε μια εκκλησία.
Μητέρες που η Κυριακή του Πάσχα τις
βρήκε πάνω από τα μνήματα των παιδιών
τους. Όλα αυτά, όμως, μόνο για εκείνους
που μπόρεσαν να βγουν από τα καταφύγια
και οι πόλεις, τα χωριά και τα σπίτια τους δεν
αποτέλεσαν στόχο βομβαρδισμών από τον ρωσικό
στρατό ακόμη και το Μεγάλο Σάββατο ή την Κυριακή του
Πάσχα. Οι εικόνες που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός είναι χαρακτηριστικές
της αγριότητας του πολέμου ακόμα και την πιο φωτεινή μέρα, αυτή της Λαμπρής.

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ  Ν Τ Ρ Ο Π Η Σ

Έκαναν παπουτσοθήκη την Αγία Σοφία 



Δυτική Ελλάδα

Ανακατασκευάζεται το γήπεδο 
της Θύελλας Πατρών

Την ανακατασκευή του γηπέδου της Θύελλας Πατρών αναλαμ-
βάνει η Διεύθυνση Έργων της ΠΕ Αχαΐας, μετά τη σχετική προ-
γραμματική σύμβαση που υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Νικό-
λαος Παπαθεοδώρου και ο πρόεδρος του ΑΠΣ Θύελλα Πατρών Τά-
κης Θανόπουλος. Το έργο προϋπολογισμού 309.000 ευρώ -που
κατασκευάζεται σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες προδιαγρα-
φές της FIFA- έχει ενταχθεί από το 2019 στο Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων και δρομολογείται η υλοποίησή του μετά την
ολοκλήρωση των σχετικών μελετών από τις τεχνικές υπηρεσίες
της οικείας περιφέρειας.

Πράσινο Ταμείο

Πρόσκληση σε δήμους για τα σχέδια
αστικής προσβασιμότητας

Πρόσκληση στους δήμους απευθύνει το Πράσινο Ταμείο ύστερα
από σχετική απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας να καταθέσουν προτάσεις χρηματοδότησης με προδιαγρα-
φές, όρους και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστι-
κής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» και σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχεί-
ρισης «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2022, Δράση ΣΑΠ
έκδοση Απρίλιος 2022. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εντάσσεται
στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ 2) «Αστική Αναζωογόνηση και
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», με προϋπολογισμό
13.622.640 ευρώ για το έτος 2022. Η πρόσκληση ανοίγει τη Δευτέ-
ρα 9 Μαΐου 2022 και λήγει την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Η Θεσσαλία θα βρίσκεται τις επόμενες μέρες στο επίκεντρο της παγκόσμιας

αγωνιστικής ποδηλασίας και τουριστικής προβολής. Εκατόν σαράντα αθλητές,

είκοσι αθλητικοί σύλλογοι και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από όλο τον κόσμο

συμμετέχουν στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας, που αναβιώνει φέτος

ύστερα από δέκα χρόνια. «Φέραμε τον Ποδηλατικό Γύρο στη Θεσσαλία. Αυτές

τις μέρες θα έχουμε μια γιορτή σε όλη τη Θεσσαλία. Οι Δήμοι Σοφάδων,

Παλαμά, Λίμνης Πλαστήρα, Φαρκαδόνας, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Κιλελέρ,

Λάρισας και Μετεώρων θα έχουν μια τεράστια προβολή από έναν αγώνα

μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς τα σημαντικά πολιτιστικά, οικονομικά

και τουριστικά τοπωνύμια της Θεσσαλίας θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο»,

δήλωσε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Νότιο Αιγαίο

Γενική συντήρηση 
του οδικού δικτύου 
των Λειψών

Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποι-
ήθηκε το έργο «Συντήρηση οδικού δι-
κτύου Δήμου Λειψών», συνολικού
ύψους 352.216 ευρώ. Για την εκτέλεση
του έργου έχει συναφθεί διαβαθμιδική
σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας και
του Δήμου Λειψών, βάσει της οποίας η
περιφέρεια ανέλαβε να δημοπρατήσει
και να εκτελέσει το έργο για λογαριασμό
του δήμου. Το έργο έχει στόχο την ανα-
βάθμιση της ασφάλειας του οδικού δι-
κτύου και την εξυπηρέτηση των κατοί-
κων του νησιού, ιδιαίτερα κατά τους χει-
μερινούς μήνες, όπου η διέλευσή τους
γίνεται από δύσκολη έως αδύνατη. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει
το έργο σε δέκα μήνες από την υπογρα-
φή της εργολαβικής σύμβασης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων

Όχι «διπλή σύνταξη» 
στους δημάρχους

«Πασχαλινό δωράκι» σε πρώην δημάρχους και
νομάρχες χαρακτηρίζει την εγκύκλιο του υφυ-
πουργού Εργασίας Πάνου Τσακλόγλου το Ενιαίο
Δίκτυο Συνταξιούχων. Σημειώνεται ότι η σχετική
εγκύκλιος παρέχει το δικαίωμα επανεξέτασης του
αιτήματος πρώην δημάρχων και νομαρχών, που
αρχικά είχε απορριφθεί για παροχή και δεύτερης
σύνταξης. Συγκεκριμένα, στην επίμαχη εγκύκλιο
τονίζεται, «δεν αποτελεί κανόνα που απαγορεύει
την αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης η παρ. 8 του άρ-
θρου 58 του π.δ. 169/2007», ενώ μέχρι τώρα «η εν
λόγω παράγραφος δεν επέτρεπε την καταβολή
δεύτερης σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο». Η
θυελλώδης και εκρηκτική ανακοίνωση του Ενιαίου
Δικτύου Συνταξιούχων διερωτάται: «Γιατί τώρα η
ανωτέρω διάταξη δεν εμποδίζει την αξιοποίηση
χρόνου ασφάλισης εντός του e-ΕΦΚΑ;». Επιπλέον,
κρίνει πως «πρόκειται ρουσφέτια σε δημάρχους
και νομάρχες», ότι «παρέχεται δικαίωμα επανεξέ-
τασης». Άρα, όσοι αιρετοί είχαν υποβάλει σχετικό
αίτημα χορήγησης διπλής σύνταξης κατά το πα-
ρελθόν, το οποίο ορθώς απορρίφθηκε, εφεξής θα
μπορούν να ζητήσουν να επανεξεταστεί η υπόθεσή
τους και να καρπωθούν τα όποια οφέλη.
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Θεσσαλία

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας
αγωνιστικής ποδηλασίας



Κ
ίνητρα σε δήμους και περιφέρειες
προκειμένου να εγκαταστήσουν μο-
νάδες παραγωγής ενέργειας από

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε
να παρέχουν φθηνότερη ενέργεια σε ευά-
λωτους καταναλωτές και νοικοκυριά κάτω
από το όριο της φτώχειας, παρέχει το νομο-
σχέδιο για την απλούστευση της αδειοδότη-
σης των ΑΠΕ που έθεσε σε διαβούλευση το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι δήμοι
και περιφέρειες θα μπορούν να εγκαθι-
στούν μονάδες ΑΠΕ για την υποστήριξη
ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών του
οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας
που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Επίσης θα επιτραπεί η εγκατάσταση σταθ-
μών ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών όχι μόνο κοινωφελών επιχειρή-

σεων, παιδικών, σταθμών, σχολείων, κέν-
τρων υγείας και νοσοκομείων, που προβλέ-
πονταν ήδη, αλλά και δημοτικών και δημο-
σίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων
και δικτύων οδοφωτισμού, εγκαταστάσεων
ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και κά-
θε άλλου κτιρίου που ανήκει ή εξυπηρετεί
ανάγκες του ΟΤΑ.

Στόχος της ρύθμισης είναι να καλυφθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες ενεργειακές
ανάγκες των ΟΤΑ και των υποδομών τους με
πράσινη ενέργεια καθώς και η προστασία
και η υποστήριξη των ευάλωτων νοικοκυ-
ριών από την ενεργειακή κρίση και την αύ-
ξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακόμη, το νομοσχέδιο που ήδη τέθηκε
σε διαβούλευση αποσκοπεί και στη μείωση
του μέσου χρόνου αδειοδότησης νέων έρ-
γων ΑΠΕ σε 14 μήνες από 5 χρόνια που εί-
ναι τώρα.

Προβολή της
Περιφέρειας Αττικής
στο «Ταξίδι 2022» 

Με τη δυναμική παρουσία της Περι-
φέρειας Αττικής θα πραγματοποιηθεί
στη Λευκωσία η μεγαλύτερη τουριστι-
κή έκθεση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας «Ταξίδι 2022». Η έκθεση πραγμα-
τοποιείται στον Κρατικό Εκθεσιακό Χώρο της Κύπρου, από σήμερα, Παρασκευή 29 Απριλί-
ου, έως και τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022. Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει για πρώτη φορά
ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, προσεγγίζοντας με αυτό τον τρόπο την πολύ σημαντική για την Ατ-
τική τουριστική αγορά της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα προβληθεί η Αττική
ως ένα ασφαλές και ελκυστικό σύνολο προορισμών για διακοπές καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Ακόμη θα προβληθούν στους τουριστικούς επαγγελματίες, και στο κοινό της έκθε-
σης, τα κυριότερα ώριμα τουριστικά προϊόντα και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των
επιμέρους προορισμών της Αττικής.

Επανέρχεται η
«Άθληση για όλους» 

Νέα τμήματα και δράσεις περιλαμ-
βάνει η επανέναρξη του προγράμ-
ματος «Άθληση για όλους» του Δή-
μου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη
ύστερα από περίπου δύο έτη λόγω
λήψης έκτακτων μέτρων προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορονοϊού. Για την αθλητική περίο-
δο 2021-2022, οι δράσεις που θα
πραγματοποιηθούν είναι η «Άσκη-
ση στην προσχολική ηλικία» που
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από
2 έως 5 ετών, το «Παιδί και αθλητι-
σμός» για παιδιά ηλικίας από 6 έως
12 ετών, το «Άσκηση στην εφηβική
ηλικία» για έφηβους ηλικίας από
13 έως 18 ετών, το «Άθληση και νέ-
οι» για άτομα ηλικίας από 19 έως 30
ετών και ακόμη τα προγράμματα
«Άσκηση ενηλίκων», «Άσκηση
ατόμων με αναπηρίες», «Άσκηση
ατόμων με χρόνιες ή μη παθήσεις»
και «Αθλητικά κέντρα ελεύθερης
άθλησης». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα ανατολικά της Αθήνας, είναι
πλέον βέβαιο ότι σύντομα θα
αλλάξουν δήμαρχο; Βλέπετε, ο
πολύπειρος δήμαρχος τους
επιβεβαίωσε πλέον τις φήμες
που κυκλοφορούσαν εδώ και
πολύ καιρό ότι ετοιμάζεται να
ολοκληρώσει την πορεία του
στην Αυτοδιοίκηση και να μετα-
πηδήσει στην κεντρική πολιτι-
κή σκηνή… Φυσικά, μαζί με
την επιβεβαίωση ξεκίνησε και
η κορύφωση του «αγώνα» με-
ταξύ των υποψηφίων για τη δια-
δοχή στην υποψηφιότητα. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Επανέρχονται 
οι εκδηλώσεις 
της Πρωτομαγιάς 
Έπειτα από δύο χρόνια περιορισμών
λόγω της πανδημίας, ο Δήμος Νέας
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
έχει τη δυνατότητα να γιορτάσει την
Πρωτομαγιά όπως προβλέπει η παρά-
δοση της πόλης. Από το Σάββατο 30
Απριλίου έως και τη Δευτέρα 2 Μαΐου
ο δήμαρχος Γιάννης Βούρος θα υπο-
δέχεται κατοίκους αλλά και επισκέ-
πτες στις ξεχωριστές εκδηλώσεις που
διοργανώνει. Μεταξύ άλλων, το πρό-
γραμμα έχει για το Σάββατο παραδο-
σιακή-λαϊκή συναυλία με το συγκρό-
τημα «Ξέφραγο Αμπέλι», την Κυριακή
λαϊκή βραδιά στο Άλσος με τους Χρή-
στο Νικολόπουλο, Πίτσα Παπαδοπού-
λου και Στέλιο Διονυσίου, ενώ τη Δευ-
τέρα μια πρωτομαγιάτικη γιορτή για
τους μικρούς φίλους. Η είσοδος είναι
ελεύθερη, αλλά θα τηρείται σειρά
προτεραιότητας.

«Φόρτιση» 
στου Ζωγράφου

Στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτι-
σης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)
προχωρά ο Δήμος Ζωγράφου μέσω
χρηματοδότησης που εξασφάλισε από
το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αυτό,
ύψους 56.544 ευρώ, εντάσσεται στο
πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντι-
κού Ισοζυγίου 2020» και αφορά τον
σχεδιασμό και τον καθορισμό θέσεων
και προδιαγραφών των σημείων επα-
ναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
στην πόλη του Ζωγράφου. Όπως ση-
μειώνει ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας:
«Ο Δήμος Ζωγράφου συνεχίζει να
αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο και
εργαλείο με στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση
ενέργειας από τη χρήση οχημάτων χα-
μηλών και μηδενικών εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα».

Ο Τ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ21

Παροχή φθηνού ρεύματος
σε ευάλωτα νοικοκυριά
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Η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, όπως
ήταν και αναμενόμενο, κινήθηκε αρνητικά σε αξία, στο -1,4%
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 (στοιχεία YTD έως 27 Μαρτί-
ου 2022), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρονική πε-
ρίοδο, μια τάση που οδηγείται από τα FMCGs στο σύνολό
τους, καθώς οι μεγάλες κατηγορίες των φρέσκων αλλά και
των bazaar προϊόντων παρουσιάζουν αρκετά πιο συγκρατη-
μένες τάσεις, στο -0,3% και +0,8% αντίστοιχα, σύμφωνα με την

τακτική έρευνα της Nielsen. Όσον αφορά τις επιμέρους κατη-
γορίες των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, τα τρόφι-
μα και ποτά σημειώνουν πιο μετριοπαθή αρνητική τάση, στο -
1,2%, κυρίως λόγω των τροφίμων, καθώς τα ποτά, και κυρίως
τα αλκοολούχα, κινούνται σημαντικά πιο αρνητικά. Επιπλέον,
οι κατηγορίες που αφορούν τα προϊόντα προσωπικής περι-
ποίησης, καθώς και τα προϊόντα οικιακής χρήσης παρουσιά-
ζουν μείωση στις πωλήσεις τους σε αξία σε σχέση με την αν-

τίστοιχη περίοδο του 2021 κατά -3,5% και -4,8% αντίστοιχα,
καθώς συνεχίζεται η εκλογίκευση της κατανάλωσής τους,
έπειτα από την εκτίναξη που είχαν σημειώσει, πολλές από
αυτές, το 2020. Σημαντικό είναι να τονίσουμε στο σημείο αυτό
ότι αν αποδομήσουμε την αρνητική τάση που παρουσιάζουν
τα FMCGs στο σύνολό τους σε όγκο πωλήσεων και μέση με-
ταβολή των τιμών, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε μια
αύξηση των τιμών, με ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης.

Πτωτικό το α’ τρίμηνο για το λιανεμπόριο τροφίμων, «ανεβαίνουν» τα private label

Α
πό την Τρίτη 26 Απριλίου και
ως τις 30 Ιουνίου 2022 θα πα-
ραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα
δήλωσης των αδήλωτων τε-

τραγωνικών μέτρων (https://tetragoni-
ka.govapp.gr/).

Οι πολίτες έχουν πλέον μια τρίτη ευκαι-
ρία να δηλώσουν την πραγματική επιφά-
νεια των ιδιοκτησιών τους και με τον τρό-
πο αυτό να γλιτώσουν την καταβολή μεγά-
λων προσαυξήσεων. Ειδικότερα, οι υπό-
χρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου,
προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού
φόροι, τέλη και εισφορές προς τους ΟΤΑ
Α’ Βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν
υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δή-
λωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά
στοιχεία το αργότερο μέχρι τις
30/06/2022.

Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1
υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που
αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα,
υπολογιζόμενα από 1ης/01/2020 μέχρι την
ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο εί-
κοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που
προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνι-
κών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Τι πρέπει να γνωρίζουν
Λίγο μετά την ενεργοποίηση της πλατ-

φόρμας, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι:

1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων των
πραγματικών επιφανειών των ακινήτων
στους δήμους θα λειτουργήσει στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση https://tetrag -
onika.govapp.gr.

2. Όσοι υποβάλουν δηλώσεις και απο-
καλύψουν τον πραγματικό αριθμό των τε-
τραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους

στους δήμους, όπως αυτός είναι ήδη δη-
λωμένος στο Ε9 της εφορίας, θα απαλλα-
γούν πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις
δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών,
προστίμων και προσαυξήσεων (που φθά-
νουν μέχρι και το 200%) για χρονικές πε-
ριόδους πριν από το 2020.

3. Η υποβολή της δήλωσης των αδήλω-
των τετραγωνικών συνοδεύεται με προ-
σαύξηση 20% στα οφειλόμενα τέλη της πε-
ριόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι
την ημέρα της υποβολής της δήλωσης.

4. Δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλοι οι
ιδιοκτήτες την πραγματική επιφάνεια του
ακινήτου στο οποίο έχουν δικαιώματα
(πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επι-
καρπία). Αρκεί να δηλωθεί από έναν ιδιο-
κτήτη.

5. Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό πα-

ροχής για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή
ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι
ηλεκτροδοτούμενο. Επιλέγοντας ακίνητο
με αριθμό παροχής, θα προστεθούν αυτό-
ματα στη δήλωση και όσα ακίνητα έχετε
στον δήμο με τον ίδιο αριθμό παροχής.

6. Οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οι-
κισμού δηλώνονται στην πλατφόρμα της
ΚΕΔΕ ή στον δήμο, καθώς επιβαρύνονται
με ΤΑΠ.

7. Για τα κτίσματα εκτός σχεδίου θα
πρέπει να δηλωθεί η πραγματική τους
επιφάνεια.

8. Όσοι ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητι-
κούς χώρους σε πολυκατοικίες, όπως
υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες που ρευμα-
τοδοτούνται από κοινόχρηστα ρολόγια,
έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και
τους χώρους αυτούς στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα ως ηλεκτροδοτούμενους.
9. Οι πιλοτές δηλώνονται ως ανοιχτά

πάρκινγκ, δηλαδή επιφάνεια του ακινήτου
αν είναι ιδιωτικές, ενώ δεν δηλώνονται αν
είναι κοινόχρηστοι χώροι.

10. Ο λογαριασμός των αδήλωτων τε-
τραγωνικών μπορεί να εξοφληθεί σε 24
ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο
όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας
δόσης τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα
και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Ανοιχτή η πλατφόρμα 
έως 30 Ιουνίου για να δηλωθεί 
η πραγματική επιφάνεια 
των ιδιοκτησιών

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τρίτη ευκαιρία για τα…
αδήλωτα τετραγωνικά 



Ψ
ήφο εμπιστοσύνης στην ελ-
ληνική οικονομία δίνει ο
ελβετικός οίκος της UBS, ο
οποίος, παρά την καθοδική

αναθεώρηση του στόχου για τη φετινή
ανάπτυξη στο 4%, αναφέρεται με έμφα-
ση στα τέσσερα ισχυρά χαρτιά της χώ-
ρας μας για τη διατήρηση του θετικού
momentum, παρά τις επιπτώσεις από
τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην έκθε-
σή του ο ελβετικός οίκος, η καθοδική
αναθεώρηση από το 5,5% στο 4% αντανα-
κλά την αναθεώρηση της ανάπτυξης
στην Ευρωζώνη στο 2,9% φέτος, τη μι-
κρότερη διαφορά της ανάπτυξης σε
σχέση με το 2021, την ήπια εκκίνηση της
οικονομίας στο α’ τρίμηνο λόγω του πο-
λέμου αλλά και το εμπόδιο του πληθω-
ρισμού. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί
ότι η νέα πρόβλεψη της UBS παραμένει
πάνω από τις πρόσφατες επίσημες προ-
βλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου αλλά και της Τραπέζης της Ελ-
λάδος, ενώ οι βασικοί κίνδυνοι αφορούν
τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και
των εμπορευμάτων.

Οι παράγοντες
Ωστόσο, σύμφωνα με τη UBS, υπάρ-

χουν οι εξής τέσσερις ισχυροί παράγον-
τες, οι οποίοι αναμένεται να συντηρή-

σουν το θετικό αναπτυξιακό momen-
tum στην Ελλάδα:
11. Τα έσοδα από τον τουρισμό συνέχισαν

να έχουν πολύ καλές επιδόσεις κατά
το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους,
σε ποσοστό 300%, ενώ η έναρξη της
τουριστικής περιόδου νωρίτερα (από
την 1η Μαρτίου) και η χαλάρωση των
περιορισμών μεταξύ Μαΐου και Αυ-
γούστου αναμένεται να επιτρέψουν
στον κλάδο να καταγράψει και πάλι
ισχυρά κέρδη.

2. Οι εισροές κεφαλαίων από την Ευρω-
παϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να απο-
τελούν βασικό παράγοντα φέτος, με
περίπου 16 δισ. ευρώ ή 8% του ΑΕΠ να
είναι διαθέσιμα για απορρόφηση, μέ-
σω του Ταμείου Ανάκαμψης και του
ΕΣΠΑ. 

3. Τα στοιχεία για την κινητικότητα του
πληθυσμού όσο και τα στοιχεία για την
οικονομική δραστηριότητα δείχνουν
σημαντική βελτίωση στο α’ τετράμηνο
του έτους, ενώ η επιχειρηματική εμπι-
στοσύνη το πρώτο τρίμηνο άγγιξε την
καλύτερη μέτρησή της από το 2000,

βοηθούμενη από το κλίμα στη βιομη-
χανία, τις υπηρεσίες και τις κατα-
σκευές.

4. Η βελτιωμένη εικόνα της αγοράς ερ-
γασίας στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φε-
βρουαρίου 2022 και η αύξηση του κα-
τώτατου μισθού αναμένεται να βοη-
θήσουν στη δυναμική του εισοδήμα-
τος των νοικοκυριών. Μάλιστα, η UBS
επισημαίνει ότι τα νοικοκυριά διαθέ-
τουν κάποια «μαξιλάρια ασφαλείας»,
καθώς εμφανίζουν αυξημένες κατα-
θέσεις, μέσω των οποίων μπορούν να
αντιμετωπίσουν τον υψηλότερο πλη-
θωρισμό, ενώ η κυβέρνηση έχει επί-
σης κινητοποιήσει νέους πόρους για
τη στήριξή τους.
Τέλος, ο ελβετικός οίκος σημειώνει

ότι πάνω από το 40% της αύξησης του
πληθωρισμού κατά το διάστημα Ιανουα-
ρίου-Μαρτίου οφείλεται στην ομάδα της
στέγασης, λόγω της έκρηξης των τιμών
της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσι-
κού αερίου, ενώ επιπλέον 40% οφείλεται
στην αύξηση των τιμών των τροφίμων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κωστής Χατζηδάκης: 
Μέτρα για υγιεινή και
ασφάλεια στην εργασία

Τις πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης
μέσω επτά παρεμ-
βάσεων για την ενί-
σχυση της υγιεινής
και της ασφάλειας
στην εργασία πε-
ριέγραψε ο υπουρ-

γός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, με
αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα για
την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Όπως ανέφερε, οι σημαντικότερες δρά-
σεις έχουν να κάνουν με τη θέσπιση της
ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία,
εκτός από την τήρηση του ωραρίου, στο-
χεύει και στην καταπολέμηση της αδήλω-
της εργασίας, ενώ κατοχύρωσε το δικαίω-
μα αποσύνδεσης στην τηλεργασία και όρι-
σε τις ίδιες υποχρεώσεις για πρόνοια, υγι-
εινή και ασφάλεια στις ψηφιακές πλατ-
φόρμες έναντι των αυτοαπασχολουμένων.
Τέλος, αποφάσισε τη χορήγηση του δια-
λείμματος σε 4 αντί 6 ώρες και προώθησε
την εξάλειψη της παρενόχλησης στον κό-
σμο της εργασίας. Ο κ. Χατζηδάκης ανέφε-
ρε ότι «οι νέες προκλήσεις και τα εργατικά
ατυχήματα που εξακολουθούν δυστυχώς
να συμβαίνουν είναι οι λόγοι για τους
οποίους δεν εφησυχάζουμε». 

Ρεκόρ με 87.578
αιτήσεις στο
«Εξοικονομώ 2021» 

Πρωτοφανές ενδιαφέρον, που συνδυά-
στηκε με νέο ρεκόρ, σημείωσε το πρόγραμ-
μα «Εξοικονομώ 2021», καθώς κατατέθηκαν
87.578 αιτήσεις σε όλες τις φάσεις. Σύμφω-
να με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, οι 40.145 κατατάσσονται
στις «κατ’ αρχήν επιλέξιμες» και 47.433 στις
«επιλαχούσες». Το πρόγραμμα ενεργειακής
αναβάθμισης έχει ξεχωριστό προϋπολογι-
σμό 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά,
ο οποίος θα αυξηθεί κατά 20 εκατ. ευρώ, κα-
θώςκεφάλαιαπουδενδεσμεύτηκαναπόεν-
διαφερόμενους σε ορισμένες περιφερει-
ακές ενότητες ανακατανεμήθηκαν αποκλει-
στικά στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία
με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας. Από τις επιλέξιμες αιτήσεις, οι
8.356 (20,8%) προέρχονται από ευάλωτα νοι-
κοκυριά που ανήκουν στη χαμηλότερη εισο-
δηματική κατηγορία, με ετήσιο ατομικό και
οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 και
10.000 ευρώ αντίστοιχα.
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Νέα ψήφος εμπιστοσύνης
στην ελληνική οικονομία
από τον ελβετικό οίκο

UBS: Ανάπτυξη 4% με
τέσσερα ισχυρά χαρτιά



Δ
ιίστανται οι απόψεις των αναλυ-
τών για τη βραχυπρόθεσμη πο-
ρεία της αγοράς, με τους συγκρα-

τημένα αισιόδοξους να επισημαίνουν ότι
σημαντική υποχώρηση στη συνεδρίαση
της Τετάρτης συνοδεύτηκε από τζίρο ευ-
διάκριτα χαμηλότερο από τις προηγούμε-
νες ανοδικές συνεδριάσεις (ο χαμηλότε-
ρος των τελευταίων πέντε συνεδριάσε-
ων), ένδειξη περισσότερο υποχώρησης
των αγοραστών και λιγότερο επιθετικών
κινήσεων από πλευράς των δυνάμει πω-
λητών. Ασφαλώς και υπάρχει και η πιο
επιφυλακτική σχολή σκέψης, η οποία
σπεύδει να επισημάνει ότι το ΧΑ υπέκυψε
με χαρακτηριστική ευκολία στις «ορέ-
ξεις» των πωλητών και δεν επέδειξε κά-
ποια διάθεση ενδοσυνεδριακής αντίδρα-
σης. Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης κλεί-
νει πάνω από τις 920 - 916 μονάδες διατηρείται η ελπίδα για κίνηση προς τις 932 - 937, 950 και 1.013 μονάδες. Αντίθετα, κλείσιμο
χαμηλότερα των 903 - 889 μονάδων (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) μπορεί να
πιέσει προς τις 865 (gap), 855 και 843 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η πρώτη σημαντική στήριξη τίθενται στις
2.190 - 2.149 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2.149 μπορεί να πιέσει τον εν λόγω δείκτη προς τις 2.090 και 2.036 μονάδες. 

Ζημία ανακοίνωσε η Ford 
για το α’ τρίμηνο του 2022

Αποτελέσματα τριμήνου αντίστοιχα των
εκτιμήσεων της αγοράς ανακοίνωσε για το α’
τρίμηνο του έτους η Ford Motor, παρότι η
απομείωση της αξίας του ποσοστού της στην
εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Rivian Auto-
motive και η μείωση της παραγωγής της
έπληξαν την κερδοφορία της. Η αυτοκινητο-
βιομηχανία ανακοίνωσε ζημίες ύψους 3,1
δισ. δολαρίων ή 78 σεντς ανά μετοχή για το α’
τρίμηνο έναντι κερδών 3,3 δισ. δολαρίων ή 81
σεντς ανά μετοχή στο αντίστοιχο διάστημα
της προηγούμενης χρήσης.

Άβαξ: Αύξηση 28% 
στον κύκλο εργασιών

Αυξήθηκε κατά 28% ο ενοποιημένος κύ-
κλος εργασιών του Ομίλου Άβαξ από συνε-
χιζόμενες δραστηριότητες το 2021 και
ανήλθε σε €592,2 εκατ., ενώ τα ΕΒΙΤDA από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώ-
θηκαν σε €51 εκατ. από €62,3 εκατ. το προ-
ηγούμενο έτος. Σε ενοποιημένη βάση, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες δρα-
στηριότητες, ο Όμιλος Άβαξ παρουσίασε
καθαρό κέρδος μετά φόρων ύψους €2
εκατ. το 2021 έναντι κέρδους €10,5 εκατ. το
2020. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικο-
νομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)
του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριό-
τητες ανήλθαν σε €51 εκατ. το 2021 έναντι
€62,3 εκατ. το προηγούμενο έτος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ο μετασχηματισμός της Αστυπάλαιας σε «έξυπνο και αειφό-
ρο» νησί με τη συνδρομή του Volkswagen Group και την υπο-
στήριξη της Kosmocar εξελίσσεται ταχύτατα, με τους πρώτους
ιδιώτες στο όμορφο νησί του Αιγαίου να παραλαμβάνουν τα ηλε-
κτρικά τους αυτοκίνητα Volkswagen ID. Η Kosmocar παρέδωσε
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ID.3 Pure και ID.4 στους νέους τους
ιδιοκτήτες στη Χώρα της Αστυπάλαιας. Ο στόλος ηλεκτρικών
οχημάτων στην Αστυπάλαια αυξάνεται περαιτέρω, αφού οι τοπι-
κές Αρχές χρησιμοποιούν ήδη από τον προηγούμενο χρόνο ηλε-

κτρικά αυτοκίνητα. Το πρόγραμμα «Αστυπάλαια: έξυπνο και αειφόρο νησί» είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Volkswa-
gen Group και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που έχει στόχο τα επόμενα χρόνια να δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό σύ-
στημα κινητικότητας στην Αστυπάλαια με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για τον σκοπό αυτό το τρέχον σύστημα
μεταφορών στο νησί θα αντικατασταθεί από τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων παράλληλα με την παραγωγή ανανεώσιμης
ενέργειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Avramar Seafood Group ανακοί-
νωσε ότι ο σημερινός πρόεδρός της Thor Talseth διορίστηκε δι-
ευθύνων σύμβουλος του ομίλου με ισχύ από την 1η Μαΐου. Θα αν-
τικατασταθεί στον ρόλο του προέδρου από τον Craig Tashjian, δι-
ευθύνοντα εταίρο στην Amerra Capital, πλειοψηφικό μέτοχο της
Avramar. Ο κ. Talseth έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας
στη διεθνή βιομηχανία θαλασσινών και υδατοκαλλιέργειας ως
επενδυτής, ανώτερο στέλεχος και τραπεζίτης με επίκεντρο τον
κλάδο. Διορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Avramar τον Ιούνιο του 2016 και είναι ιδρυτικός εταίρος της Ne-
ptune NRCP LLC. Πριν από αυτό ήταν επικεφαλής ιδιωτικών κε-
φαλαίων στην Amerra Capital Management LLC.

Νέος διευθύνων σύμβουλος στον  Όμιλο Avramar

Kosmocar: Παρέδωσε τα πρώτα ηλεκτρικά ΙΧ στην Αστυπάλαια
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Θολό και πάλι το τοπίο στο ΧΑ



Η
Office Line, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος
λύσεων Cloud και Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
ολοκλήρωσε με επιτυχία το μεγαλύτερο στην Ελ-

λάδα και ένα από τα σημαντικότερα στη ΝΑ Ευρώπη έρ-
γο Migration στο Cloud του συνόλου των υποδομών της
Ιntralot στην πλατφόρμα Microsoft Azure, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση της Office Line. Η Intralot, εισηγμέ-
νη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, είναι προμηθεύτρια
λύσεων και διοργανώτρια τυχερών παιχνιδιών σε 41
κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά
και έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των
τυχερών παιχνιδιών. Σκοπός του έργου ήταν η μετάβαση
όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται για το σύνολο
των 41 χωρών που δραστηριοποιούνται στις καινοτόμες
υποδομές Cloud του Microsoft Azure.

Glaxo: Άλμα κερδοφορίας
το πρώτο τρίμηνο

Εκτίναξη κερδών το 2021 
για την  Έλαστρον ΑΕΒΕ

Η Έλαστρον ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα ανακοί-
νωσε τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 βάσει των Διε-
θνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ). Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργα-
σιών του ομίλου, ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 163,3 εκατ.
από ευρώ 104 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 57%. Το
μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 31,9 εκατ. ευρώ ή
19,6% επί των πωλήσεων έναντι 13,8 εκατ. ευρώ ή 13,3%
επί των πωλήσεων το 2020. Τα αποτελέσματα πριν από
φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ
έναντι 3,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ
φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελε-
σμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 22,6
εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ το 2020. Τέλος, τα αποτε-
λέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ευρώ 18,7
εκατ. έναντι 2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ανδρομέδα: Ζημιογόνο 
το α’ τρίμηνο του 2022

Ζημίες 735,6 χιλ. ευρώ εμφάνισε το α’ τρίμηνο
του 2022 η Alpha Trust Ανδρομέδα έναντι κερδών
758,26 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε
ζημίες €567,47 χιλ. έναντι κερδών €1,15 εκατ. της
αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευ-
σης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν απο-
κλειστικά οι ζημίες από αποτίμηση χρεογράφων
σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ. Για την περίο-
δο από 1ης/1/2022 έως 31/03/2022 το χαρτοφυλά-
κιο της εταιρείας σημείωσε απόδοση -4,96%, με
την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (ΝΑV) να
ανέρχεται σε €14,35 εκατ. ή €8,9448 ανά μετοχή
στις 31/03/2022.

Barclays: Τα μεγέθη α’ τριμήνου
ξεπέρασαν τις προσδοκίες

Θετικά εξέπληξαν τους αναλυτές τα μεγέθη α’
τριμήνου της Barclays, καθώς η ισχυρή απόδο-
ση της μονάδας επενδυτικής τραπεζικής συνέ-
βαλε στην αύξηση των εσόδων. Η βρετανική
τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη α’ τριμή-
νου, πληρωτέα στους μετόχους ύψους 1,4 δισ.
λιρών (1,76 δισ. δολ.), πάνω από τις προσδοκίες
των αναλυτών που τα τοποθετούσαν στα 644
εκατ. λίρες, σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv.
Ωστόσο, τα κέρδη είναι μειωμένα κατά 18% από
το α’ τρίμηνο του 2021, όταν ανήλθαν στο 1,7 δισ.
στερλίνες.
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Η Office Line ολοκλήρωσε
έργο Cloud migration 
για την Intralot

Στις διατάξεις του Νόμου 89/1967 
η CVC Advisers Greece

Στις διατάξεις του Νόμου 89/1967 υπάχθηκε προσφά-
τως η CVC Advisers Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία, η ελληνική θυγατρική της CVC που «τρέχει» ο
Αλέξανδρος Φωτακίδης. Αυτό δεν ήταν δύσκολο, καθώς
σκοπός της CVC Advisers Greece είναι η παροχή επιχει-
ρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκλειστικά
στις άμεσα ή έμμεσα μητρικές, θυγατρικές και λοιπές
συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων ενδεικτικά επενδυτικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών, καθώς και συμβουλών σχετικά με την κεφα-
λαιακή διάρθρωση αυτών των επιχειρήσεων. Με σχετική
απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης το ποσοστό κέρ-
δους επί των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων
της CVC Advisers Greece, που θα εφαρμόζεται για τον
προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της (μέθοδος
cost plus), ορίστηκε σε 9,41%.

Καθαρά κέρδη που έφτασαν το 1,8 δισ. στερλίνες το α’
τρίμηνο του 2022, υψηλότερα από το 1,07 δισ. στερλίνες
το 2021, ανακοίνωσε η GlaxoSmithKline PLC, ξεπερ-
νώντας τις εκτιμήσεις, καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν
στις δραστηριότητες υγειονομικής περίθαλψης και βιο-
φαρμακευτικής. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 9,78 δισ.
στερλίνες στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου
έτους. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 9,78 δισ. στερλίνες σε
σχέση με τα 7,41 δισ. στερλίνες στο α’ τρίμηνο του 2021.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ
ε ένα παιχνίδι ευρωπαϊκών
προδιαγραφών ειδικά στο
δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ πήρε
ισοπαλία 1-1 από τον Ολυμ-

πιακό στο Φάληρο και με το εκτός
έδρας γκολ (πρώτο ματς 0-0) προκρί-
θηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλά-
δας στις 21 Μαΐου, όπου θα αντιμετω-
πίσει τον Παναθηναϊκό, που με δυο νί-
κες, 1-0 και 2-0, πέρασε εις βάρος της
Λαμίας.

Το ντέρμπι στο «Καραϊσκάκης» ήταν
αποθεωτικό για το ποδόσφαιρο και
απογοητευτικό για τον οπαδικό Τύπο
και μέσω αυτού για τους χιλιάδες «αρ-
ρώστους» που το συντροφεύουν, αυ-
τούς που… ξέμειναν να ασχολούνται.
Αντί να αποθεώσουν το μέγα γεγονός

ότι επιτέλους στην Ελλάδα έγινε ένα
τέτοιο παιχνίδι, επιδόθηκαν σε φτη-
νούς αλλά ελεεινούς χαρακτηρισμούς
ο ένας για τον άλλον. Είναι προφανές
ότι αυτοί που ασχολούνται με το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο δεν ασχολούνται με
το αντικείμενο του πόθου τους, που εί-
ναι το ίδιο το ποδόσφαιρο, αλλά με τον
ίδιο τον πόθο, που είναι η νίκη πάση
θυσία και με όποιον τρόπο. Ύστερα έρ-
χεται η οπαδική βία και οι ερωτήσεις
του… θανάτου, «τι ομάδα είσαι;».

Αξίζουν ένα μεγάλο «μπράβο» τα
παιδιά του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού
για ό,τι προσέφεραν στο γήπεδο. Ο
Ολυμπιακός προηγήθηκε με πέναλτι
του Ελ Αραμπί στο 105’ της παράτασης
και ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 109’ με τον

Τσόλακ. Ευκαιρίες, άπειρες, οι γκολ-
κίπερ Βάτσλικ και Πασχαλάκης ήταν οι
κορυφαίοι.

Στη Λαμία, οι «πράσινοι» καθάρισαν
το ματς με γκολ του Ιωαννίδη στο 42’
και του Παλάσιος στο 58’. Κι έτσι θα
εμφανιστούν σε τελικό για πρώτη φο-
ρά μετά το 2014, όταν η ομάδα του Μάρ-
κους Μπεργκ είχε νικήσει 4-1 τον ΠΑ-
ΟΚ στο ΟΑΚΑ. Για πέμπτη φορά θα συ-
ναντηθούν στον τελικό Παναθηναϊκός
και ΠΑΟΚ, όπως βλέπετε στον σχετικό
πίνακα. Ο «δικέφαλος του Βορρά»
έχει κατακτήσει τέσσερα τρόπαια τα
τελευταία πέντε χρόνια! Τα τρία με αν-
τίπαλο την ΑΕΚ, 2-1 (2017), 2-1 (2018),
1-0 (2019), και ένα με τον Ολυμπιακό
την περασμένη σεζόν, 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Στον τελικό τι πρόκειται να γίνει; Θα
επιτραπεί και στους δυο μονομάχους
να έχουν τον κόσμο τους στην κερκίδα;
Η κυβέρνηση θα εξετάσει προσεκτικά
το θέμα, πριν πάρει την οποιαδήποτε
απόφαση, σε μια εποχή που η οπαδική
βία στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε
έξαρση, ακόμα και μετά τη δολοφονία
του Άλκη.

ΠΑΟ - ΠΑΟΚ στον τελικό

Ο «δικέφαλος» προκρίθηκε
με το 1-1 κόντρα 
στον Ολυμπιακό 
σε «ευρωπαϊκό» ματς

Προϊστορία
1955 («Απόστολος Νικολαΐδης»)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ ..............2-0

1972 («Γεώργιος Καραϊσκάκης»)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ...............1-2

1977 («Γεώργιος Καραϊσκάκης»)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ...............2-1

2014 (ΟΑΚΑ)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ...............4-1



Ο
Ολυμπιακός έκανε τη μισή
δουλειά στο πριγκιπάτο. Νί-
κησε 87-83 τη Μονακό,

έγραψε το 2-1 στις νίκες και θέλει
απόψε μία ακόμα, για να προκριθεί
στο Final-4 της EuroLeague που θα
γίνει στο Βελιγράδι, 19-21 Μαΐου.
Όπως είναι γνωστό, οι «ερυθρόλευ-
κοι» στο πρώτο ματς του ΣΕΦ διέλυ-
σαν 71-54 τη Μονακό, μετά, στο ίδιο
γήπεδο… διαλύθηκαν 72-96 και
έτσι έγινε το 1-1, χάνοντας το πλεο-
νέκτημα έδρας. Το ξαναπήραν μετά
τη νίκη τους στο Μονακό. 

Αν απόψε (22.00 NOVA) νικήσουν
οι Μονεγάσκοι, το πέμπτο και τελευ-
ταίο παιχνίδι που θα κρίνει οριστικά
την ομάδα που θα ταξιδέψει στο Βε-
λιγράδι θα γίνει στο ΣΕΦ. Για το Βελι-
γράδι έχει προκριθεί ήδη η Ρεάλ
Μαδρίτης μετά τη νίκη της 87-76 εις
βάρος της Μακάμπι στο Τελ Αβίβ με

το συνολικό σκορ 3-0. Η Μπαρτσε-
λόνα που είχε χάσει στην έδρα της
από την Μπάγερν, τη νίκησε τελικά
στο Μόναχο 75-66 και ξαναπήρε το

πλεονέκτημα έδρας. Το ίδιο και η
πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές, νική-
τρια 77-65 της Αρμάνι Μιλάνο, κά-
νοντας το 2-1.

Ολυμπιακός: Απόψε κρίνονται όλα Βραζιλία - Ελλάδα 0-0 
στο Μαρακανά!

Σαν χθες, 28 Απριλίου του 1974, η Εθνική Ελλά-
δας του αείμνηστου Αλκέτα Παναγούλια αναστάτω-
σε τη λογική του παγκόσμιου ποδοσφαίρου (το
έκανε για δεύτερη φορά το 2004), όταν πήρε ισοπα-
λία 0-0 από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία
σε φιλικό ματς στο Μαρακανά, παρουσία 100.000
θεατών! Η σύνθεση: Οικονομόπουλος, Πάλλας,
Καμπάς, Συνετόπουλος, Ιωσηφίδης, Ελευθεράκης,
Δομάζος, Σαράφης, Τερζανίδης, Αντωνιάδης, Δε-
ληκάρης (65’ Μαύρος).

Δημοσιογραφική γκάφα,
δεν πέθανε ο Ραϊόλα

Απίστευτο δημοσιογραφικό μπάχαλο. Πέθανε ο
διάσημος ατζέντης Μίνο Ραϊόλα έγραψαν όλα τα
ιταλικά sites για τον Ιταλό ατζέντη. Αμέσως ήρθε η
διάψευση! Ο στενός του συνεργάτης Χοσέ Φορτές
Ροντρίγκες, μιλώντας στο ολλανδικό NOS, υπο-
στήριξε ότι «ο Μίνο είναι σε κακή κατάσταση, αλ-

λά δεν έχει πεθάνει». «Είμαι εξοργισμένος
από τα τηλεφωνήματα ψευτοδημοσιογρά-
φων που εικάζουν για τη ζωή ενός ανθρώ-
που που παλεύει να επιβιώσει». Αυτές ήταν

οι δηλώσεις του γιατρού τού Ραϊόλα, Αλμ-
πέρτο Ζαγκρίλο.

Λεβαδειακός - Βέροια 
στα μπαράζ

Την Πρωτομαγιά ολοκληρώνεται η Super Lea-
gue 2 και οι πρωταθλητές των δυο ομίλων, Λεβα-
δειακός και Βέροια, θα δώσουν διπλούς αγώνες
μπαράζ στις 8 και 15 του ίδιου μήνα. Όποια ομάδα
νικήσει, ανεβαίνει στη Super League 1, ενώ η ηττη-
μένη θα παίξει επίσης διπλά μπαράζ με τον προτε-
λευταίο της βαθμολογίας της Super League 1, πι-
θανότατα στις 22 και 29 Μαΐου.

Final-4 στο 
Champions League!

Το Champions League θα γίνει… ΝΒΑ και Euro-
League από την περίοδο 2024-25. Οι «Times» απο-
κάλυψαν ότι η UEFA σκέφτεται να ακυρώσει τα διπλά
ματς στα ημιτελικά και να θεσπίσει Final Four! Η από-
φαση είναι για «μια εβδομάδα του ποδοσφαίρου» σε
μία πόλη και ένα γήπεδο, με τρεις αγώνες: Τους δύο
ημιτελικούς και τον τελικό! Την απόφαση στηρίζει και
η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA).

Η Λίβερπουλ 2-0, πάει τελικό
Η Λίβερπουλ πήρε σκορ ασφαλείας 2-0 κόντρα στη Βιγιαρε-
άλ στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League που έγινε
στο Άνφιλντ και έχει σχεδόν εξασφαλίσει την πρόκρισή της
στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρη-
σης Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι, 4-3 για τους Άγγλους
το πρώτο ματς. Με αυτογκόλ του Εστουπιάν στο 53’ έκανε το
1-0 η Λίβερπουλ και ο Μανέ το 2-0 δύο λεπτά αργότερα.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε τρομερά κέφια, οι Μπακς διέσυραν τους Μπουλς
116-100 στο Μιλγουόκι και προκρίθηκαν στα ημιτελικά των πλέι οφ, όπου θα
αντιμετωπίσουν τους Σέλτικς. Ο Γιάννης έπαιξε 30 λεπτά και πέτυχε 33 πόντους, 
είχε 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, μετρώντας 11/14 εντός παιδιάς και 11/14 βολές.
Χρησιμοποιήθηκε και ο Θανάσης, που σε 1.45 είχε 2 ριμπάουντ.
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Στα ημιτελικά
ο Γιάννης
Στα ημιτελικά
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου νόσησε
με κορονοϊό και ύστερα από δυο
εβδομάδες, το rapid test έδειξε επιτέ-
λους αρνητικό.

• Μαυρι-
σμένη επέ-
σ τ ρ ε ψ ε
στην εκ-
πομπή της
η Ελένη
Μενεγάκη. 

• Η Στεφανία
Λυμπερακάκη,
η περυσινή εκ-
πρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovi-
sion, θα ανακοινώσει το φετινό 12άρι
στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.

• Γενέθλια για το «Καλημέρα Ελ-
λάδα» του Γιώργου Παπαδάκη.
Έκλεισε τριάντα χρόνια στον αέ-
ρα! Έκανε πρεμιέρα στις 28
Απριλίου 1992. 

• Η ηθοποιός Βίκυ Βολιώτη δήλωσε
έτοιμη να προχωρήσει και σε δεύτερη
υιοθεσία παιδιού.

• Με ένα μεγάλο πάρτι στη Μύ-
κονο γιόρτασε τα γενέθλιά της η
Σάσα Μπάστα.

• Ένα υγιέστατο αγοράκι (το τρίτο!)
έφερε στον κόσμο το γνωστό μοντέλο
Ανδριανή Τσάφου.

• Στο «Σωτηρία» συνεχίζει να
νοσηλεύεται η μητέρα του Κρα-
τερού Κατσούλη, όπως ανακοί-
νωσε ο ηθοποιός, σε μια άκρως
συγκινητική ανάρτησή του.

• Συγκλονιστική αποκάλυψη της Ζή-
νας Κουτσελίνη: «Ο πατέρας μου μα-
χαίρωσε με φαλτσέτα τη μάνα μου, θα
τη σκότωνε μπροστά μου».

• Ο Ηλίας Βρεττός θα «χορέψει»
τον Ησαΐα με την αγαπημένη του
Αναστασία Δεληγιάννη, τον Σε-
πτέμβριο, στην Εύβοια. 

• Πρώτη βουτιά για τη Ζέτα Μακρυ-
πούλια με απίθανο tropical μπικίνι!

• Ο επιχειρηματίας Γρηγόρης
Σαράντης και η Playmate Χρυ-
σάνθη Ντάφλα πήραν διαζύγιο.

Μ
ε μια φαντασμαγορική γιορτή, το ΚΠΙΣΝ
θα προϋπαντήσει την πιο όμορφη ημέρα
της φύσης στους ανθισμένους κήπους
του. Μουσική, χορός, δραστηριότητες, βι-

βλία και δημιουργική απασχόληση, όλα με ελεύθερη
είσοδο, περιμένουν το αθηναϊκό κοινό την Πρωτομα-
γιά στην καταπράσινη όαση του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος για ένα ολοήμερο ανοιξιάτικο ξεφάντωμα!

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Wedding Singers (12.30-14.30, Ξέφωτο): Συναυλία

με ατμόσφαιρα 90s, γεμάτη… αστερόσκονη, αγάπη,
χιούμορ και χορευτική μουσική.

Music by the Canal: Rudy Roots (18.00-20.00, Canal
Café): Swinging beats, ξεσηκωτικές μελωδίες, bass
lines που δονούνται, samples, λούπες και μια φρέσκια
προσέγγιση χαρακτηρίζουν το πρότζεκτ, που στόχο
έχει πάντα να υπηρετεί το πάρτι και τον χορό.

Εικαστικά
Takis, Σινιάλα (Κυριακή 1/5 - Δευτέρα 31/10, Μικρή

Αγορά): Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis - Κέντρο
Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες (ΚΕΤΕ), φιλο-
ξενούνται δύο Σινιάλα τού διεθνώς καταξιωμένου ει-

καστικού Παναγιώτη Βασιλάκη.
Πρωτομαγιάτικη Λέσχη Ανάγνωσης με τον Βαγγέλη

Χατζηγιαννίδη (18.30-20.30, Μεσογειακός Κήπος. Με
ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org. Για ενήλικες):
Το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τον συγγραφέα Βαγγέλη Χατζη-
γιαννίδη για μια εορταστική ξεχωριστή Λέσχη Ανά-
γνωσης με αφορμή το βιβλίο του «Φυσικές Ιστορίες».

Εργαστήρια για παιδιά
Εργαστήριο κεραμικής: Πρωτομαγιάτικα στεφάνια

από πηλό (11.00-12.30 & 13.00-14.30, Μεσογειακός
Κήπος. Με ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org.
Για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 4 έως 12 χρονών):
Την Πρωτομαγιά, η ομάδα Terratakia επιστρέφει στο
ΚΠΙΣΝ και καλεί γονείς και παιδιά να ανακαλύψουν με
βιωματικό τρόπο την τέχνη της κεραμικής και τα παρα-
δοσιακά έθιμα της Πρωτομαγιάς. Στο πρώτο μέρος του
εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα κατασκευάσουν και
θα διακοσμήσουν το δικό τους μαγιάτικο στεφάνι από
πηλό. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ένα διασκεδαστι-
κό παιχνίδι με κορδέλες και λουλούδια με αναφορά
στο παραδοσιακό έθιμο του μαγιόξυλου.

Τα Λουλούδια του Μάη (10.30-12.00 & 12.30-14.00,
Νότια Μονοπάτια. Με ηλεκτρονική προεγγραφή στο

snfcc.org. Για παιδιά 6 έως 10
ετών): Σε αυτό το εργαστήριο τα
παιδιά ανακαλύπτουν τι συμβαίνει
στη φύση αυτή την εποχή. Κατα-
σκευάζουν επίσης πρωτότυπα άν-
θη και έντομα από χαρτί και ανα-
κυκλώσιμα υλικά για να στολί-
σουν το πρωτομαγιάτικο στεφάνι.

Αθλητισμός και ευεξία
Καγιάκ στο Κανάλι (17.00-

19.00, Κανάλι. Με ηλεκτρονική
προεγγραφή στο snfcc.org. Για
ενήλικες και παιδιά 8 ετών και
άνω): Η δραστηριότητα στοχεύει
στη γνωριμία με το καγιάκ, ενώ
συγχρόνως αποτελεί μια διαφο-
ρετική, κωπηλατική ξενάγηση στο
ΚΠΙΣΝ.

Το «Νιάρχος» 
υποδέχεται την άνοιξη



Αντίο, Open

Μία ακόμα σημαντική απώλεια στον τομέα της
ενημέρωσης μετρά το κανάλι ιδιοκτησίας Ιβάν
Σαββίδη. Η Φαίη Μαυραγάνη, η απόλυτη κυ-
ρίαρχη της πολύ πρωινής ζώνης του Σαββατοκύ-
ριακου, έδωσε πρόσφατα την παραίτησή της
στον διευθυντή Ειδήσεων Χρήστο Παναγόπουλο,
λόγω… μεταγραφής. Πληροφορίες θέλουν την
έμπειρη δημοσιογράφο να επιστρέφει «μετά
βαΐων και κλάδων» στον ΑΝΤ1 (από όπου είχε
απολυθεί), προκειμένου να αναλάβει την αντί-
στοιχη ζώνη. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί η πε-
ρίπτωση της ανατροπής, αφού ο πρόεδρος Γιάν-
νης Λάτσιος επιθυμεί την παραμονή της.

Μετακομίζει στο Φάληρο

Ύστερα από μια επιτυχημένη διετία στην ΕΡΤ
με την κωμική σειρά «Ζακέτα να πάρεις», η Ελέ-
νη Ράντου κατηφορίζει προς την παραλία. Η τη-
λεοπτική «Ελένη Βλαχάκη», όπως έγινε γνωστό,
θα είναι η πρωταγωνίστρια μιας νέας σειράς που
θα ρίξει στον ανταγωνισμό του prime time ο
ΣΚΑΪ, με τίτλο «Ζωή». Μια απίστευτη κομεντί με
μεταφυσικά στοιχεία και αυτοτελή εβδομαδιαία
επεισόδια, απίθανο καστ γνωστών ηθοποιών και
την υπογραφή του σεναρίου από τη Δωροθέα
Πασχαλίδου και τον Γιώργο Καραμίχο.

Στο Φανάρι έκανε Ανάσταση ο
Νίκος Πολυδερόπουλος. Το φε-
τινό Πάσχα για τον ηθοποιό ήταν
ιδιαίτερα κατανυκτικό, αφού
συμμετείχε και στην τελετουρ-
γική διαδικασία έψησης και κα-
θαγιασμού του Αγίου Μύρου.
Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος
στο Instagram, αναρτώντας
φωτογραφίες με τον Οικουμενι-
κό Πατριάρχη Βαρθολομαίο:
«Μοναδική εμπειρία. Αισθάνο-
μαι ευλογημένος που αξιώθηκα
να παρευρεθώ σε αυτή την τελε-
τή που λαμβάνει χώρα κάθε δέ-
κα χρόνια».

Με τις ευλογίες του

Η
εξωτική, πολυτάλαντη ερμηνεύτρια και στιχουργός Μαρίνα
Σάττι έχει μεγάλες χαρές! Το κορίτσι-αριστούργημα του ελλη-
νικού πενταγράμμου κυκλοφόρησε τον πρώτο ολοκληρωμέ-

νο δίσκο της με τον τίτλο «Yenna» και μοιράστηκε δημόσια τις σκέ-
ψεις της. «Το πρώτο μου άλμπουμ! Ένας φίλος μού είπε κάποτε: “Το
να φέρνεις κάτι καινούργιο στη ζωή περιλαμβάνει πάντα πόνο, όπως
ο τοκετός”. Αυτό ενέπνευσε τον τίτλο Yenna (από το ελληνικό “γέννα”
που σημαίνει γέννηση) και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα! Αποφάσισα να
κάνω ένα άλμπουμ για τη διαδικασία δημιουργίας του. Έμαθα να είμαι
υπομονετική, πώς να τολμώ, πώς να εμπιστεύομαι, αλλά πάνω από
όλα πώς να αγκαλιάζω και να μη φοβάμαι την αλλαγή. Πραγματικά
ανυπομονώ να μοιραστώ το πρώτο μωρό με όλους σας», έγραψε στο
Instagram, ποζάροντας με πιτσιρίκια της γειτονιάς της.

Baby bloom για τη Βαλέρια
Τα βαφτίσια της μοναχοκόρης τους ετοιμάζουν για τον
Σεπτέμβριο ο Γιώργος Λιανός και η κούκλα σύντροφός του
Κωνσταντίνα Κωσταλέξη. Το ζευγάρι είναι λίγο στο τρέξιμο,
αφού ο παρουσιαστής του «Survivor» αναμένεται να επιστρέψει
στην Αθήνα στις αρχές Ιουλίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί ο
τελικός του ριάλιτι επιβίωσης. Η μικρούλα τους, όπως έγινε
γνωστό, θα πάρει τα ονόματα Βαλέρια-Ασημούλα.

Ταξιδάκι αναψυχής στην «πόλη των ερωτευ-
μένων» για την Ευγενία Σαμαρά και τον αγα-
πημένο της Γιάννη Ποιμενίδη. Το λαμπερό
ζευγάρι βρέθηκε στη Ρώμη για ολιγοήμερες
διακοπές, με την ηθοποιό να ποζάρει στο πιο
διάσημο σιντριβάνι ευχών: «Πήγα στη Φοντά-
να Ντι Τρέβι, ευχήθηκα να τρώω παγωτά και να
μην παχαίνω και δεν έπιασε. Ίσως φταίει το ότι
έφαγα και όλο το ζυμάρι της Ρώμης!».
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Έγινε «μαμά»!

Viva Roma



Τ
ο θέμα της χαλάρωσης του δέρματος
ύστερα από μεγάλη απώλεια βάρους,
γήρανση ή άλλους παράγοντες απασχο-
λεί άνδρες και γυναίκες. Έρευνες δεί-

χνουν ότι και οι νεαροί παχύσαρκοι έπειτα από
σημαντική απώλεια βάρους έχουν παρόμοια ή
χειρότερα προβλήματα από τους ενήλικες.

Δηλαδή, η νεαρή ηλικία αφενός δεν εμποδίζει
την έντονη χαλάρωση και την ανάπτυξη περίσσει-
ας δέρματος και αφετέρου το πρόβλημα βιώνεται
εντονότερα, αφού τα άτομα αυτά τώρα ξεκινούν
να χτίζουν τις προσωπικές, κοινωνικές και επαγ-
γελματικές τους σχέσεις και επιθυμούν να είναι
αρεστά και αποδεκτά από τον περίγυρό τους.

«Μετά τη μαζική απώλεια βάρους, η περίσσεια
δέρματος είναι ένα σχεδόν δεδομένο φαινόμενο
και προκαλείται από την αδυναμία του δέρματος
να προσαρμοστεί στο νέο, μικρότερο μέγεθος του
σώματος. Παρατηρείται συχνότερα στην κοιλιά,
στο πάνω μέρος των χεριών, στο εσωτερικό των
μηρών και στο στήθος, χωρίς να αποκλείεται να
προκύψει και στα μάγουλα, στην πλάτη και πάνω
από τα γόνατα. Πιθανότερο να αντιμετωπίσουν τέ-
τοιου είδους προβλήματα είναι οι ασθενείς με
υψηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος και μεγαλύτε-
ρη απώλεια βάρους. Οι γυναίκες ενοχλούνται πε-
ρισσότερο από τους άνδρες όταν το δέρμα δεν
ακολουθεί την πορεία του σώματος και δημιουρ-
γεί πτυχές», επισημαίνει ο Γεώργιος Βελημβασά-
κης, πλαστικός επανορθωτικός και αισθητικός
χειρουργός.

Η συνέπεια της σημαντικής απώλειας βάρους

δεν διορθώνεται από μόνη της με την πάροδο του
χρόνου ή με την άσκηση. Ο μοναδικός τρόπος
απαλλαγής είναι η χειρουργική επέμβαση. Όταν
το πρόβλημα είναι τόσο έντονο, οι ασθενείς απευ-
θύνονται σε πλαστικούς χειρουργούς, προκειμέ-

νου να ολοκληρώσουν το εγχείρημά τους να απο-
κτήσουν ένα όμορφο αλλά και υγιές σώμα. Γιατί η
περίσσεια δέρματος μπορεί να γίνει αιτία εμφάνι-
σης δερματικών λοιμώξεων και παρατρίμματος,
μιας φλεγμονώδους νόσου που εκδηλώνεται στις
πτυχές του δέρματος όταν υπάρχει τριβή μεταξύ
των επιφανειών, όπως συμβαίνει, για παράδειγ-
μα, όταν το δέρμα στο κάτω μέρος της κοιλιάς
ακουμπά στο πάνω μέρος των μηρών.

Σύμφωνα με τον γιατρό, οι άνθρωποι που έχουν
πλεονάζοντα δερματικό ιστό αντιμετωπίζουν λει-
τουργικά προβλήματα, όπως μειωμένη κίνηση
και αδυναμία εκτέλεσης σωματικής άσκησης, τα
οποία μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα
ζωής σε παρόμοιο βαθμό με άλλες ασθένειες. «Τα
τελευταία χρόνια, η πλαστική χειρουργική έχει
εξελιχθεί σημαντικά και έχουν αναπτυχθεί τεχνι-
κές για την αποκατάσταση σχεδόν όλων των τμη-
μάτων του σώματος που εμφανίζουν περίσσεια
δέρματος. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα χειρουργι-
κών επεμβάσεων για την αφαίρεση τόσο αυτού
όσο και του τοπικού λίπους που επιμένει», σημει-
ώνει ο κ. Βελημβασάκης.
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Πιθανότερο να αντιμετωπίσουν
τέτοιου είδους προβλήματα είναι 
οι ασθενείς με υψηλότερο 
Δείκτη Μάζας Σώματος

Κοιλιοπλαστική
Η πιο συχνά εκτελούμενη πλαστική επέμ-
βαση είναι η κοιλιοπλαστική για τη διόρθω-
ση των παραμορφώσεων που προκαλούν-
ται στην κοιλιά ύστερα από μαζική απώλεια
βάρους. «Έπειτα από σημαντική απώλεια
βάρους, η αλλαγή στην εμφάνιση είναι εν-
τυπωσιακή, αλλά αρκετοί ασθενείς απο-
γοητεύονται επειδή το δέρμα χαλαρώνει
και κρεμάει. Η πιο ευαίσθητη περιοχή, αυ-
τή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανάγκη
αποκατάστασης, είναι η κοιλιά, αφού είναι
η μεγάλη λιποαποθήκη του σώματος για
πολλούς ανθρώπους. Η κοιλιοπλαστική εί-
ναι η μοναδική μέθοδος που ενδείκνυται,
καθώς μπορεί να χαρίσει επίπεδη κοιλιά,
αφαιρώντας το τυχόν επιπλέον λίπος και το
πλεονάζον δέρμα και συσφίγγοντας πα-
ράλληλα τους μυς του κοιλιακού τοιχώμα-
τος. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη λιποα-
ναρρόφηση, αν και είναι εφικτή η ταυτό-
χρονη διενέργειά τους», τονίζει ο κ. Βε-
λημβασάκης.

Α Π Ω Λ Ε Ι Α  Β Α Ρ Ο Υ Σ

Εξαλείψτε το χαλαρό δέρμα 

Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός επανορθωτικός και
αισθητικός χειρουργός



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)
Ξεκινά μια περίοδος για εσάς, έως τις αρχές Ιουλί-
ου, όπου θα υπάρξουν επικοινωνιακοί παράγοντες
που θα κατευθύνουν θετικά ή αρνητικά τις αποφά-
σεις σας. Είναι η χρονική περίοδος που θα πρέπει
να αναθεωρήσετε, να σκεφτείτε και να αποφασίσε-
τε για θέματα εργασιακά και οικονομικά.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μία μέρα πριν από τη μερική έκλειψη Ηλίου, η
επιρροή της είναι αρκετά έντονη, εφόσον είστε οι
πρωταγωνιστές αυτού του φαινομένου. Ο Ερμής
σήμερα περνά στο ζώδιο των Διδύμων και μέχρι τις
αρχές του Ιουλίου θα έχετε να ασχοληθείτε έντονα
με τα οικονομικά σας, όπου θα υπάρξουν λόγω και
της ανάδρομης πορείας του αρκετές διακυμάνσεις
και ανατροπές.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Ερμής από σήμερα στο δικό σας ζώδιο, θα σας
γεμίσει με εξωστρέφεια, αλλά από τις 9 Μαΐου έως
τις 2 Ιουνίου θα έχει ανάδρομη πορεία, βάζοντας
μια δυσκολία στις αποφάσεις σας. Αυτό που θα
πρέπει να προσέχετε, και θα αναφερθώ αύριο ανα-
λυτικότερα, είναι η έκλειψη Ηλίου στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι, μια πολύ ευαίσθητη θέση, που σί-
γουρα θα έχει έντονη παρουσία στη ζωή σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η νέα θέση του Ερμή
μπορεί να σας βοηθήσει σε επαγγελματικά θέματα,
αλλά θα υπάρξουν και αρκετές αλλαγές μέχρι και
τον Ιούλιο, καθώς θα ξανασκέφτεστε το ενδεχόμε-
νο να εγκαταλείψετε μια επαγγελματική θέση και
να βρεθείτε σε κάποια άλλη επιλογή σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η νέα θέση του Ερμή είναι ένα ευχάριστο κοινωνι-
κό ξύπνημα για εσάς. Πολλές προτάσεις και γνωρι-
μίες θα έρθουν το επόμενο διάστημα, αλλά και πολ-
λές αναθεωρήσεις των στόχων σας. Εσείς των
πρώτων ημερών θα νιώσετε μια επικοινωνιακή
έκρηξη, που θα σας βοηθήσει ακόμη και στα επαγ-
γελματικά σας σχέδια.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε σε μια πολύ ιδιαίτερη επαγγελματική στιγ-
μή, που σκέφτεστε πολλά πράγματα και αναθεω-
ρείτε άλλα τόσα. Ίσως η κατάλληλη στιγμή να έρ-
θει στα μέσα του Ιουνίου, που θα έχετε μια πιο εμ-
περιστατωμένη άποψη για κάποιο επαγγελματικό
σας σχέδιο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ανοίγει μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για εσάς,
όπου θα αναζητήσετε εμπειρίες και νέους προορι-
σμούς, ώστε να νιώσετε έτοιμοι για κάθε μικρή ή
μεγαλύτερη απόδρασή σας. Θέλει χρόνο για να πά-
ρετε κάποιες αποφάσεις, ή να κάνετε σχέδια για
επερχόμενες σπουδές.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν το επό-
μενο διάστημα, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και κά-
ποιες προσωπικές και νομικές υποθέσεις, που θα
πρέπει να διαχειριστείτε με ηρεμία και απόλυτη
συνέπεια. Ίσως, μάλιστα, θα χρειαστεί να ανατρέ-
ξετε σε υποθέσεις από το παρελθόν, ώστε να βάλε-
τε μια τάξη σε γραφειοκρατικές υποθέσεις. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής περνά στο διαμετρικά απέναντι από το δικό
σας ζώδιο, τονίζοντας τον παράγοντα της επικοινω-
νίας στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Για εσάς των
πρώτων ημερών, θα υπάρξουν προτάσεις πολύ δε-
λεαστικές, αλλά θα πρέπει να περιμένετε μετά τις 15
Ιουνίου για να πάρετε τις οριστικές σας αποφάσεις.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Το πέρασμα του Ερμή στο ζώδιο των Διδύμων θα
σας βοηθήσει σε επαγγελματικές δραστηριότητες,
αλλά και σε κάθε επιθυμία σας να βελτιώσετε τη φυ-
σική σας κατάσταση. Επίσης, η περίοδος αυτή είναι
κατάλληλη για να κλείσετε παλιές εκκρεμότητες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Το πέρασμα του Ερμή στο ζώδιο των Διδύμων, έως
τις αρχές Ιουλίου, ανοίγει για εσάς μια πολύ καλή
περίοδο, με κοινωνική και συναισθηματική ικανο-
ποίηση. Εξαίρεση των καλών συνθηκών, από τις 25
Μαΐου έως 13 Ιουνίου, όπου θα βρεθεί ο Ερμής λό-
γω της ανάδρομης πορείας του στο ζώδιο του Ταύ-
ρου και θα δημιουργήσει όψη τετραγώνου με τον
Κρόνο, που φιλοξενείται στο δικό σας ζώδιο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ανοίγει το κεφάλαιο «οικογένεια» για εσάς, με τα
εύκολα και τα δύσκολα που μπορεί να υπάρχουν.
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πέρασμα του Ερμή, έως
τις αρχές Ιουλίου, όπου εκτός από την περίοδο της
ανάδρομης πορείας του, θα υπάρξουν πολλές ευ-
καιρίες να βρεθούν λύσεις σε προβληματικές κα-
ταστάσεις, διαφορετικές απόψεις και έντονους
διαπληκτισμούς, που σας έχουν πληγώσει και
χρειάζεστε την ανακωχή, εδώ και τώρα.
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ΟΕρμής περνά στο ζώδιο των Διδύμων, μια
καλή θέση για τις ιδιότητες του πλανήτη,
αλλά όχι η καλύτερη, που δικαιωματικά
βρίσκεται στο ζώδιο της Παρθένου. Έτσι, η

γρηγοράδα κάποιων αποφάσεων ή η τάση να λέμε
πράγματα που μετά μπορεί να τα μετανιώσουμε
είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περίοδο
αυτή. Προσοχή, λοιπόν, στην επικοινωνία, στις
πληροφορίες, αλλά και στις αντιδράσεις, καθώς
υπάρχει ο κίνδυνος έλλειψης σοβαρότητας και
αληθοφάνειας.



Θ
α είναι πραγματικά ανακουφιστικό αν
οι ηγέτες των 27 στην έκτακτη Σύνοδο
Κορυφής στα τέλη Μαΐου αποφασί-
σουν να παρέμβουν από κοινού στο

μείζον θέμα της ενεργειακής ακρίβειας που
πλήττει βάναυσα όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.
Και θα ήταν ανακουφιστικό όχι μόνο στο επίπε-
δο του συμβολισμού της ευρωπαϊκής αλληλεγ-
γύης, που στις μέρες μας δεν είναι άνευ αξίας,
αλλά και επί του πρακτέου.

Ιδιαίτερα για την ελληνική οικονομία θα ήταν
ανάσα ζωής, αφού θα έδινε στην κυβέρνηση τη
δυνατότητα να μην επιβαρύνει περαιτέρω τα
δημοσιονομικά της χώρας για να λάβει τα ανα-
γκαία μέτρα στήριξης. Όλοι ξέρουμε άλλωστε
πόση προσπάθεια απαιτήθηκε την τελευταία
τριετία για να έρθουν στα ίσια τους και να αρχί-
σει να διαφαίνεται στον ορίζοντα θετική προ-
οπτική έπειτα από χρόνια γκριζάδας και απει-
λητικών σύννεφων πάνω από την Ελλάδα.

Αν ωστόσο η ΕΕ δεν σταθεί στο ύψος των πε-
ριστάσεων, αν αφήσει την καυτή πατάτα στα χέ-
ρια των εθνικών κυβερνήσεων και δεν βάλει
πλάτη για να βοηθηθούν στον μέγιστο βαθμό οι
πολίτες σε αυτή την πρωτόγνωρα δύσκολη συγ-
κυρία -επιλογή που σίγουρα θα βρει μπροστά
της-, η κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη να
υλοποιήσει το δικό της σχέδιο στήριξης.

Και ήδη προετοιμάζεται ταχύτατα. Η πεποίθη-
ση που υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο είναι
πως υφίσταται το δημοσιονομικό περιθώριο για
να τελεσφορήσει χωρίς σοβαρές παρενέργειες
το εθνικό σχέδιο για την ενεργειακή ακρίβεια.

Θετικό και συνάμα ελπιδοφόρο κρίνεται

αδιαμφισβήτητα το γεγονός ότι η βελτίωση των
εσόδων τους επόμενους μήνες είναι πιθανό να
οδηγήσει σε «πλεόνασμα» έναντι των στόχων
κατά 1,5 μονάδα του ΑΕΠ ή ποσό περίπου 3 δισ.
ευρώ. Παράλληλα υπάρχουν και χρήματα εκτός
προϋπολογισμού που δύναται να ριχτούν στη
μάχη κατά της ενεργειακής ακρίβειας, όπως τα
αυξημένα έσοδα ρύπων.

Οι κυριότερες προτάσεις που έχουν πέσει στο
τραπέζι του Μαξίμου έχουν ως σημείο αναφο-
ράς την παρέμβαση στην αγορά ρεύματος ού-
τως ώστε να αποκλιμακωθεί εξαρχής το χον-
δρεμπορικό κόστος και κατ’ επέκταση αυτό να
επηρεάσει θετικά και τα λιανικά τιμολόγια.

Ένα από τα σχέδια που επεξεργάζεται το
υπουργείο Ενέργειας προβλέπει να επιδοτηθεί
πλήρως ή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και για
κάποιους μήνες το κόστος αγοράς φυσικού αε-
ρίου των παραγωγών ενέργειας, ίσως και της
βιομηχανίας.

Παράλληλα, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο
επιβολής εθνικού πλαφόν στην τιμή του φυσι-
κού αερίου, ωστόσο η συγκεκριμένη «πρακτι-
κή» δεν συγκεντρώνει πολλούς «θιασώτες»,
μιας και δημοσιονομικά θεωρείται πολύ επιβα-
ρυντική.

Ό,τι από τα παραπάνω και αν επιλεγεί, το σί-
γουρο είναι ότι λύση θα πρέπει να δοθεί γρή-
γορα και με τρόπο ουσιαστικό. Ο κόσμος πα-
ραμιλάει από τους λογαριασμούς του ρεύμα-
τος σε σημείο που δεν προλαβαίνει καν να
διαμαρτυρηθεί για την ακρίβεια στα τρόφιμα,
στα καύσιμα, παντού. Και σωστά επισημαίνουν
τα κυβερνητικά στελέχη ότι η κυβέρνηση Μη-

τσοτάκη ήταν η πρώτη στην Ευρώπη που διέ-
θεσε μέχρι σήμερα για μέτρα στήριξης των
πολιτών πάνω από 4 δισ. ευρώ, ενώ τα ποσά
που διατέθηκαν τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,2
δισ. ευρώ, αλλά το μέγεθος του προβλήματος
κάνει τη βοήθεια να φαντάζει μικρότερη από
το πραγματικό της μπόι.

Όταν οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί που
φτάνουν στα σπίτια σε πολλές περιπτώσεις εί-
ναι ίσοι ή και μεγαλύτεροι από τον κατώτατο μι-
σθό (ακόμη και μετά τη δεύτερη, γενναία αύξη-
σή του), τότε η έννοια της μεσαίας τάξης αρχίζει
και χάνεται. Και μαζί της εκλείπει κάθε ενδια-
φέρον για το περιεχόμενο της πολιτικής αντι-
παράθεσης, γιατί η σκέψη είναι κολλημένη
στην άδεια τσέπη.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι στο Μαξίμου και στα
υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανά-
πτυξης το ένα και βασικό ζήτημα που θα πρέπει
να απασχολεί τη δική τους σκέψη είναι να βρουν
τους τρόπους και να ανακόψουν το διαβρωτικό
κύμα των ανατιμήσεων και μάλιστα σύντομα.

Αν δεν το πράξουν ή αν το πράξουν σε μικρό-
τερο βαθμό από αυτό που απαιτεί η νέα σκληρή
ενεργειακή πραγματικότητα, σε λίγο το «θηρίο»
δεν θα δαμάζεται.

Για αυτό η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Άντε
την επομένη της 16ης Μαΐου, οπότε η Κομισιόν
θα ανακοινώσει τις προτάσεις της για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρί-
σης. Αν με το περιεχόμενό τους δείξει ότι έχει
κατανοήσει την κρισιμότητα των στιγμών, έχει
καλώς. Αν όχι, τότε κι εμείς ως χώρα θα πρέπει
να λάβουμε τα μέτρα μας. Με όποιο κόστος... 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα

Αν η ΕΕ δεν
βάλει πλάτη για

να βοηθηθούν
στον μέγιστο

βαθμό οι πολίτες
σε αυτή την

πρωτόγνωρα
δύσκολη

συγκυρία, η
κυβέρνηση

πρέπει να είναι
έτοιμη να

υλοποιήσει το
δικό της σχέδιο

στήριξης
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