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Κ
αι μόνο η σκέψη ότι η Λεπέν μπορεί να γί-
νει ένοικος των Ηλυσίων Πεδίων προκα-
λεί... τρόμο. Σε μια από τις ιστορικές και
πιο σταθερές δημοκρατίες του δυτικού

κόσμου, το να βρεθεί στην κορυφή ένα πρόσωπο που
έχει τα… θέματά του με τη δημοκρατία δεν το λες και
πρόοδο. Δεν μπορείς να δεις νίκη της δημοκρατίας,
δεν είναι βήμα προς τα εμπρός για το ευρωπαϊκό οι-
κοδόμημα. Γιατί παρά τα όσα καθησυχαστικά λέει σή-
μερα η υποψήφια πρόεδρος για την γαλλική Προ-
εδρία, μια πιθανή νίκη της θα επέφερε ένα σημαντικό
«τράνταγμα» στα θεμέλια της Γαλλικής Δημοκρατίας,
γιατί αν πιστέψουμε μερίδα του γαλλικού Τύπου «με
τη Λεπέν παίρνεις Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν
και Βίκτορ Όρμπαν στη συσκευασία του ενός!».

Είναι όμως κάτι μεταξύ των τριών αυτών η
54χρονη δικηγόρος, η οποία αν τα καταφέρει θα εί-

ναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Γαλλικής Δημο-
κρατίας; Αν δούμε επιμέρους κάποιες από τις προ-
τάσεις της στον δημόσιο λόγο, θα διαπιστώσουμε
πως είναι πράγματι μια mixed κατάσταση. Πρώτο
της μέλημα, μόλις αναλάβει πρόεδρος, είναι να
διεξαγάγει δημοψήφισμα για να κατοχυρώσει τη
λεγόμενη «αρχή της εθνικής προτίμησης στο Σύν-
ταγμα της Γαλλίας». Δηλαδή, με λίγα λόγια θα νομι-
μοποιήσει τις διακρίσεις. Για το Μεταναστευτικό -
σύμφωνα με τον μύθο, έχει υπερασπιστεί ως δικη-
γόρος μετανάστες- οι θέσεις της τρομάζουν, αν και
ήταν ηπιότερη στον προεκλογικό λόγο της, επιλέ-
γοντας να «παίξει» στο οικονομικό πεδίο. Και αυτό
γιατί με τον περιορισμό στις διαδικασίες ασύλου ή
στις ποινές προς τους πολίτες που προσφέρουν
βοήθεια σε αλλοδαπούς που δεν έχουν άδεια πα-
ραμονής, δεν στοχεύει μόνο σε Αφρικανούς και

Ασιάτες αλλά ακόμη και σε Ευρωπαίους! Γιατί επί
της ουσίας η κυρία Λεπέν είναι βαθιά «ευρωσκε-
πτικίστρια», δεν πιστεύει στην ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια και αυτό είναι κάτι που επισημαίνουν διαρκώς
οι πολέμιοί της. Παράλληλα, έχει διάφορες «ρηξι-
κέλευθες» ιδέες για τη δικαιοσύνη, τη λειτουργία
των ΜΜΕ, τη λειτουργία του κράτους εν γένει.

Αυτό ωστόσο που πρέπει να απασχολήσει τη χώ-
ρα μας στο απευκταίο σενάριο της εισόδου της στο
Προεδρικό Μέγαρο είναι η ίδια η σχέση μας με τη
Γαλλία. Μια σχέση που ενδυναμώθηκε τα τελευ-
ταία χρόνια, που «δέθηκε» με συνεργασίες στους
τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, που εδραι-
ώθηκε με αλληλοϋποστηρίξεις σε μια σειρά μείζο-
νων ζητημάτων. Όλα αυτά θα τεθούν εν αμφιβόλω
στην περίπτωση που γίνει η «στραβή».

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ:
Γιάννης Αρμουτίδης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Σωτήρης Σταθόπουλος, 
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος,
Σωτήρης Πίκουλας,
Έλλη Τριανταφύλλου, Γιάννης Παργινός, 
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης, 
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου,  Κώστας Παππάς,
Μιχάλης Mαστοράκης
Δημήτρης Δημακόπουλος, Γιώργος Λαιμός,
Σοφία Σπίγγου, Ρεγγίνα Σαβούρδου, 
Δήμητρα Δάρδα, Άλκης Φιτσόπουλος, 
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Γαλλικές εκλογές: Κι αν σου κάτσει;

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ2



Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Τ
ην κοινωνική πολιτική της κυβέρ-
νησης φιλοτέχνησε ο πρωθυπουρ-
γός στην παρέμβασή του στη Βου-
λή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου

«Δουλειές Ξανά», στέλνοντας μηνύματα
προς πολλές κατευθύνσεις και καλώντας τις
επιχειρήσεις να στηρίξουν τους εργαζομέ-
νους εν μέσω του κύματος των διεθνών ανα-
τιμήσεων και της ακρίβειας που προκαλεί η
ενεργειακή κρίση.

«Δεν αρκεί μόνο η πολιτική απόφαση, το
χρέος μας ως προς τον κατώτατο μισθό θα το
κάνουμε ως κυβέρνηση, αλλά χρειάζεται και
η συμπόρευση των εργοδοτών σε ατομικό ή
και συχνά σε κλαδικό επίπεδο», τόνισε ο κ.
Μητσοτάκης αποκαλύπτοντας ότι πολύ συ-
χνά η απάντησή του σε εργοδότες που υπο-
στηρίζουν ότι δεν βρίσκουν εργαζομένους
είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουν τον κατώτα-
το μισθό, αν θέλουν να προσελκύσουν πε-
ρισσότερους εργαζομένους.

Νέο κοινωνικό συμβόλαιο
«Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβό-

λαιο που θα επιμερίσει τον πλούτο πρώτα
από όλα σε εργαζομένους και μισθωτούς
που δεν μπορούν να βλέπουν την ανάπτυξη
ως στατιστική απεικόνιση», είπε ο πρωθυ-
πουργός διαβεβαιώνοντας ότι η αύξηση του
κατώτατου μισθού θα ισχύσει από 1ης Μαΐου.

Εξαπέλυσε την ίδια ώρα σφοδρότατη επί-
θεση στον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν αντιπροτείνει
εναλλακτικές για την αντιμετώπιση της ανερ-
γίας, καταφεύγοντας σε ψεύδη προεξο-
φλώντας την αποτυχία της χώρας προκειμέ-
νου να ανακτήσει την πολιτική του αξιοπι-
στία. Στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ανα-
φορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια που τί-
θενται σε όσους επιδοτούνται ως άνεργοι, ο
πρωθυπουργός αναρωτήθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ
θέλει να επιδοτούνται πρόσωπα με υπέρογ-
κα εισοδήματα, στερώντας πόρους από τους
πραγματικούς δικαιούχους.

Στρεβλώσεις
O Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε

εξωφρενικές περιπτώσεις δήθεν δικαιού-
χων με εισοδήματα πάνω από 150.000 ευρώ
που διατηρούσαν την ιδιότητα του ανέργου
για 10 με 20 χρόνια, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα
διαγραφούν από τα μητρώα τόσο αυτές οι
περιπτώσεις όσο και εκείνες ανέργων που
για περισσότερες από τρεις φορές αρνήθη-
καν να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας
που τους είχαν προταθεί ή εκείνων που αρ-
νήθηκαν να πάρουν μέρος σε κάποιο πρό-

γραμμα κατάρτισης. «Εμείς βλέπουμε τα
επιδόματα ως αναγκαία βοήθεια μεταβατι-
κού χαρακτήρα, δεν θέλουμε μόνιμους
επαγγελματίες ανέργους», ξεκαθάρισε ο
πρωθυπουργός, υπεραμυνόμενος του νομο-
σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ.

Διπλή αδικία
Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, το νομο-

σχέδιο μετατρέπει τον ΟΑΕΔ από παγίδα
όπου λιμνάζουν τα όνειρα εκατοντάδων
ανέργων σε σύγχρονο εργαλείο, καθώς,
όπως είπε, αν οι χαμηλοί μισθοί συνεπάγον-
ται αδικία, ο αποκλεισμός από την εργασία
είναι διπλή αδικία.

Επικαλούμενος τα στοιχεία για την εξέλιξη

της ανεργίας από το καλοκαίρι του 2019, οπό-
τε και η ΝΔ ανέλαβε τα ηνία της χώρας, μέχρι
τον Φεβρουάριο του 2022, τόνισε ότι το ποσο-
στό της ανεργίας έπεσε από το 17,2% στο
12,8%, κάνοντας λόγο για την ταχύτερη απο-
κλιμάκωση σε όλη την Ευρώπη. «Δημιουργή-
θηκαν 200.000 νέες θέσεις εργασίας και ξε-
περάσαμε, παρά τις αντίξοες συνθήκες, το
ορόσημο των 4 εκατ. απασχολούμενων», είπε
ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι παρά τις
δυσμενείς συνθήκες από την πανδημία και
εντεύθεν η κυβέρνηση στήριξε τις επιχειρή-
σεις και προστάτευσε τις θέσεις εργασίας.

Από την παρέμβαση Μητσοτάκη δεν έλει-
ψαν και οι αναφορές στην ακρίβεια που σε
συνδυασμό, όπως είπε, με τους χαμηλούς

μισθούς και την ανεργία επιβαρύνει τα νοι-
κοκυριά, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια
φορά την πρόθεση της κυβέρνησης να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες αν η Ευρώπη δεν στηρί-
ξει τους εθνικούς προϋπολογισμούς απέ-
ναντι στην ενεργειακή κρίση.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το
νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά»:
«Η αύξηση του κατώτατου
μισθού θα ισχύσει από 
την 1η Μαΐου» 

Όχι στους επαγγελματίες ανέργους 

Κωστής Χατζηδάκης: «Αντιπολίτευση-φιάσκο»
Αντιπολίτευση-φιάσκο χαρακτήρισε την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για

το νομοσχέδιο του ΟΑΕΔ και την τροπολογία για την επιτάχυνση
απονομής των συντάξεων ο Κωστής Χατζηδάκης. «Έχετε μεγάλη
στενοχώρια που λύνουμε το θέμα των συντάξεων», είπε ο υπουρ-
γός Εργασίας, προσθέτοντας ότι οι διακηρύξεις περί κοινωνικής
ευαισθησίας κρίνονται στην πράξη. Τόνισε, δε, ότι είναι σημαντι-
κή καινοτομία οι συντάξεις fast track, που συνδυάζουν την τεχνο-

λογία με την εμπιστοσύνη των πολιτών, τονίζοντας ότι η πολιτική
αυτή δεν έχει χρώμα και πρέπει να στηριχθεί από όλα τα κόμματα.
Για την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφορικά με τα
εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται στα ωφελήματα των ανέργων,
ο κ. Χατζηδάκης αναρωτήθηκε: «Δεν θέλετε να υπάρχουν εισο-
δηματικά κριτήρια; Τι είστε, προστάτες του ρετιρέ; Ή Αριστερά
του χαβιαριού;». 

Φτηνή στέγη 
μέσω ΟΑΕΔ 
σε εργαζομένους 
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε σημαν-
τική τομή του νομοσχεδίου την αξιο-
ποίηση της σημαντικής ακίνητης περι-
ουσίας του οργανισμού, η οποία «αυ-
τήν τη στιγμή παραμένει στην κυριολε-
ξία ακίνητη στερώντας από τον ΟΑΕΔ
πολύτιμα έσοδα», ενώ τόνισε ότι «μπο-
ρεί ο ΟΑΕΔ να αποτελέσει σημαντικό
πυλώνα της νέας πολιτικής για τη φτη-
νή στέγη». Επεσήμανε, δε, πως παρά
τα υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας και
ιδιοκατοίκησης, το 37% ξοδεύει πάνω
από το 40% του εισοδήματός του για
έξοδα στέγης και πως 1 στους 3 έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν
την κατοικία: «Το πρόβλημα είναι ου-
σιαστικό πια. Πρέπει να αντιμετωπι-
στεί - και η άλλη όψη μιας αγοράς ακι-
νήτων που ευημερεί αυξάνει ακόμη
περισσότερο την πίεση να δρομολογή-
σουμε έξυπνες πολιτικές στέγης κυ-
ρίως για τα νέα ζευγάρια. Περισσότερα
θα πούμε σε μια άλλη ευκαιρία».



Η
αντιμετώπιση των πρωτοφα-
νών κρίσεων που αντιμετω-
πίζει η χώρα μας, οι δραματι-
κές εξελίξεις στην Ουκρανία

και η «μάχη» του Κέντρου βαθαίνουν
ολοένα και περισσότερο το ρήγμα ανάμε-
σα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η συναίνεση και η ομοψυχία που απαι-
τούνται σε ζητήματα που αφορούν ακόμη
και τα εθνικά θέματα αποτελούν «άγνω-
στες λέξεις» με την τακτική τού «όχι σε
όλα» που ακολουθεί χωρίς διακρίσεις ο
Αλέξης Τσίπρας. Το Μαξίμου με αφορμή
τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
και την ενίσχυση των δυνάμεων του λαϊ-
κισμού θα αναδεικνύει συνεχώς τις δια-
φορές ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και τα πεπραγμένα των δύο κυβερ-
νήσεων.Άλλωστε, η κίνηση του πρωθυ-
πουργού να συγκρίνει τις δύο διαφορετι-
κές αντιλήψεις που επικρατούν μεταξύ
των δύο μεγάλων κομμάτων στην προσυ-
νεδριακή συζήτηση στο Χαλάνδρι έδωσε

το στίγμα της στρατηγικής που θα ακο-
λουθηθεί το επόμενο διάστημα. «Είναι
μια μάχη μεταξύ δύο διαφορετικών αντι-
λήψεων περί προόδου και συντήρησης»,
είπε χαρακτηριστικά.

Έμφαση στην καθημερινότητα
Παράλληλα, στην κυβέρνηση δίνουν

έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που προ-
ωθούνται παρά τα προβλήματα της υγει-
ονομικής και ενεργειακής κρίσης και οι
οποίες δεν έχουν κομματικό πρόσημο,
καθώς αφορούν όλους τους πολίτες.
«Πείτε μου εσείς αν όλα αυτά τα ωραία
πράγματα που κάνουμε στο gov.gr έχουν
κομματικό χρώμα. Αν είναι δεξιά, αν είναι
κεντρώα, αν είναι αριστερά. Δεν είναι ού-
τε δεξιά ούτε κεντρώα ούτε αριστερά. Εί-
ναι σωστά και προοδευτικά», είπε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Ανάλογες είναι οι
σημαντικές κινήσεις που έγιναν για την
επιτάχυνση των διαδικασιών για την έκ-
δοση των συντάξεων αλλά και τη μείωση
της ανεργίας.

Δημοσκοπήσεις
Είναι ενδεικτικό ότι σε όλες τις μετρή-

σεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολου-
θεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των
πολιτών σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα

στο ερώτημα για την καταλληλότητα στην
πρωθυπουργία. Το ίδιο όμως ισχύει και
για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν μπόρεσε σε
καμιά περίπτωση να εκμεταλλευτεί τη μι-
κρή δημοσκοπική καμπή που καταγρά-
φηκε τόσο κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας όσο και τώρα λόγω της ενεργειακής
κρίσης. Η αντιπολιτευτική στρατηγική
που ακολουθήθηκε και στις δύο περι-
πτώσεις έχει δείξει εκ του αποτελέσμα-
τος πως μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει τη
δημοσκοπική άνοδο που ανέμεναν στην
Κουμουνδούρου, η οποία πλέον δέχεται
και την πίεση του ΚΙΝΑΛ.

Σημαντικό ρόλο στη διαφορά που έχει
δημιουργηθεί ανάμεσα στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα είναι
και το ευρωπαϊκό προφίλ που έχει χτίσει
ο πρωθυπουργός, ο οποίος διευρύνει συ-
νεχώς τις συμμαχίες με χώρες εντός και

εκτός ΕΕ. Κατάφερε μέσα σε σύντομο
διάστημα να αποκαταστήσει την εμπιστο-
σύνη απέναντι στις αγορές και τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους που είχε χαθεί την
περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα πρωταγωνιστεί σε
όλες κρίσιμες συνεδριάσεις του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, ενώ ενίσχυσε την
αμυντική θωράκιση με τις ιστορικές συμ-
φωνίες με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, με τις
οποίες διαφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας. 
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Οι διαχωριστικές γραμμές
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και οι
μεταρρυθμίσεις του
πρωθυπουργού χωρίς
κομματικό πρόσημο

Μπαρούτι μύριζε χθες η Βουλή κατά τη συζήτηση της άρ-
σης ασυλίας του Παύλου Πολάκη έπειτα από μήνυση της
βουλευτού της ΝΔ Φωτεινής Αραμπατζή για συκοφαντική
δυσφήμηση που αφορούσε αναρτήσεις του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Δηλητηριώδεις ατάκες και υβριστι-
κοί χαρακτηρισμοί σημάδεψαν τη συζήτηση, ενώ
τελικά η Ολομέλεια με συντριπτική πλειοψηφία
158 βουλευτών αποφάσισε για ακόμη μια φορά
την παραπομπή του αψύ Κρητικού βουλευτή
στη δικαιοσύνη. Το φιτίλι στον άγριο καβγά άνα-
ψε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός, χαρακτη-
ρίζοντας καθαρά εκδικητική τη δίωξη λόγω των
καταγγελιών για χρήματα που έλαβε η επιχείρηση του
πατέρα της κυρίας Αραμπατζή από το ΚΕΕΛΠΝΟ, αφήνοντας
βαριά υπονοούμενα για τη θητεία της κοινοβουλευτικής εκ-

προσώπου της ΝΔ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η Φωτεινή Αραμπατζή άστραψε και βρόντηξε μετά τους

ισχυρισμούς Πολάκη, αποκαλώντας τον «τσάμπα μάγκα που
τρέχει σαν τον λαγό και κρύβεται στα λαγούμια του

για να μη βρεθεί στη δικαιοσύνη», ζη-
τώντας να μην αρθεί η ασυλία του.

«Γιατί δεν τη ζητάτε σήμερα αν-
τρίκια, τίμια και λεβέντικα για
να με πάτε αίμα, όπως είπατε,
να πάθω της αλεπούς τον θάνα-

το... Δυο μέτρα άνδρας, γιατί κρύ-
βεστε πίσω από ασυλία;», αναρωτήθη-

κε η Φ. Αραμπατζή απαντώντας με το ίδιο νόμι-
σμα στους βαρείς χαρακτηρισμούς του πρώην υπουργού.
Χαρακτήρισε, δε, τη λασπολογία δεύτερη φύση του Παύλου

Πολάκη, τονίζοντας ότι οι τραμπουκισμοί, τα τσίγκινα σω-
βρακάκια και η συμπεριφορά ενός ασύδοτου τρολ ανήκουν
σε μαύρες εποχές άλλων συστημάτων. Στην ανάρτησή του

μάλιστα ο κ. Πολάκης ειρωνευόταν το γεγονός ότι η κυρία
Αραμπατζή φορούσε τη στολή των Μακεδονομά-

χων. «Ανιστόρητε κύριε, δεν είναι καρναβάλι να
λέτε για στολή, δεν είναι ο πιερότος και η κο-
λομπίνα, είναι εθνικές στολές», είπε η βουλευ-
τής της ΝΔ και πρόσθεσε αναφορικά με παλαι-
ότερη απόφαση δικαστηρίου που την αφορού-

σε: «Είχατε την πιλάλα, τότε, αντί να ασχοληθείτε
με τα υπουργικά σας καθήκοντα, να σερφάρετε στο

διαδίκτυο αναπαράγοντας fake news, στήνοντας δικά
σας δικαστήρια και δικές γκιλοτίνες». 

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Αραμπατζή σε Πολάκη: «Δυο μέτρα άνδρας, κρύβεσαι πίσω από ασυλία»

Μάχη ανάμεσα
στην πρόοδο και
τη συντήρηση
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Ξ
εκινά σήμερα το απόγευμα το 3ο
Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία, με την ομι-
λία του προέδρου του κόμματος,

Αλέξη Τσίπρα, στις 19.30 και καλεσμένο
τον πρώην πρωθυπουργό της Βόρειας
Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του
θα αναφερθεί εκτενώς στην κατάσταση
της χώρας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε
κοινωνικό επίπεδο, ενώ θα ασκήσει δρι-
μεία κριτική στην κυβέρνηση και τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει λόγο
για το έκτακτο σχέδιο που χρειάζεται η
χώρα αναφορικά με την ενέργεια, ενώ θα
υπογραμμίσει την άνθηση της αισχροκέρ-
δειας εις βάρος των πολιτών με τις ευλο-
γίες της κυβέρνησης. Παράλληλα θα προ-
τάξει την ανάγκη μετασχηματισμού του
κόμματος σε σύγχρονο, ανοιχτό, δημο-
κρατικό και πλατύ πολιτικό φορέα που θα
αγκαλιάσει ευρύτερες πολιτικές δυνά-
μεις, ενώ τα συνθήματα «Νέα αρχή - Πο-
λιτική αλλαγή» καθώς και «Ισχυρή Αρι-
στερά - Προοδευτική Κυβέρνηση - Δίκαιη
Κοινωνία» είναι αυτά που θα σηματοδοτή-
σουν την πρόταση Τσίπρα για τις αλλαγές
που θα επιφέρει στο κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. 

Την Παρασκευή και το Σάββατο, πέραν
των ομιλιών των συνέδρων, θα λειτουργή-
σουν θεματικά τραπέζια, όπως αυτά που
θα αφορούν την ενέργεια, την οικονομία,
την εργασία, την υγεία, το περιβάλλον και
τις νέες τεχνολογίες.

«Ανατροπή» ενώ κλείνει η ψαλίδα 
Στην Κουμουνδούρου θεωρούν πως το

Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κομβι-
κή στιγμή, δεδομένου ότι η δημοσκοπική
ψαλίδα μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κλείνει συ-
νεχώς. Σε δημοσκόπηση της Prorata, μά-
λιστα, η ΝΔ καταγράφει στην εκτίμηση
πρόθεσης ψήφου ποσοστό 30%, μειωμένο
κατά μία μονάδα σε σχέση με την προ-
ηγούμενη δημοσκόπηση του Μαρτίου, της
ίδιας εταιρείας. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ
αυξάνει κατά 0,5 το ποσοστό του, το οποίο
φτάνει πλέον το 24,5%. 

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νά-
σος Ηλιόπουλος, δήλωσε ότι βασικό επί-
δικο του 3ου Συνεδρίου είναι «η ανατροπή
της πολιτικής και της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη». Η φθορά της κυβέρνησης όπως και
το γενικότερο κλίμα είναι αισθητό στην
κοινωνία, παρά την απόκρυψη σημαντι-
κών ειδήσεων από τα ΜΜΕ, και δεν δεί-

χνει να αλλάζει. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει τα
δημοσκοπικά ποσοστά του, τόσο οι εσω-
κομματικές αντιθέσεις αμβλύνονται στον
βωμό της προοπτικής της δεύτερης φο-
ράς Αριστεράς, τονίζεται με νόημα από
πηγές του κόμματος. 

Το Σάββατο θα στηθούν κάλπες προκει-

μένου οι 5.000 σύνεδροι να ψηφίσουν πά-
νω στη σημαντική καταστατική αλλαγή
που έχει προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας,
ώστε να εκλέγονται ο πρόεδρος και η Κεν-
τρική Επιτροπή απευθείας από τα μέλη
και όχι από το συνέδριο, όπως ίσχυε μέχρι
τώρα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η

εισήγηση για την ισόποση εκπροσώπηση
των δύο φύλων τόσο στα όργανα όσο και
στα ψηφοδέλτια του κόμματος θα είναι
μια από τις κορυφαίες αλλαγές στο κόμ-
μα. Σε περίπτωση που η πρόταση ψηφι-
στεί από τους συνέδρους, ο ΣΥΡΙΖΑ θα εί-
ναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που θα
έχει μια τέτοια πρόβλεψη στο καταστατικό
του. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πρόταση
θα αποτελέσει «πρότυπο» συνολικά για τα
κόμματα της Αριστεράς στην Ευρώπη.

Εναλλακτική πρόταση θα κατατεθεί από
την «Ομπρέλα», η οποία ενσωματώνει την
κίνηση των «53» με επικεφαλής τον Ευ-
κλείδη Τσακαλώτο. Η τάση αυτή διαφωνεί
με την άμεση εκλογή της Κεντρικής Επι-
τροπής, καθώς όπως αναφέρεται σε κεί-
μενο που υπογράφουν 13 στελέχη του χώ-
ρου: «Πώς θα εκλεγεί στην Κεντρική Επι-
τροπή ένας εργάτης, ένας αγρότης, μια
φεμινίστρια, ένας ακτιβιστής, ένας διανο-
ούμενος που δεν τρέχει από το πρωί έως
το βράδυ σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι;». 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτά-
σεις που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας και
τις προσυπογράφει η τάση των «προεδρι-
κών», έχουν μεγάλη αποδοχή στα μέλη
του κόμματος, με το ποσοστό αυτό, μάλι-
στα, να φτάνει στο 80%, κάτι που αναμένε-
ται να εκφραστεί και στην εσωκομματική
ψηφοφορία του Σαββάτου. 

Για πρώτη φορά από το 2015 θα δώσει το «παρών» σε εκδή-
λωση του ΚΙΝΑΛ ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιάννης
Μανιάτης. Παρά τις μέχρι τώρα διαρροές που ήθε-
λαν να υπάρχει «φλερτ» με την κυβέρνηση και την
«προσφορά» κάποιας κυβερνητικής θέσης, το
πρώην κυβερνητικό στέλεχος των κυβερνήσε-
ων Γ. Παπανδρέου, Λ. Παπαδήμα και Αντ. Σαμα-
ρά επανεμφανίζεται στο συνέδριο του ΚΙΝΑΛ -
ΠΑΣΟΚ «Για μια κοινωνικά δίκαιη απάντηση στην
ενεργειακή κρίση». Ο Γιάννης Μανιάτης, από τους
πλέον βαθείς γνώστες των ενεργειακών θεμάτων αλλά και
ως αυτός που έθεσε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της εξόρυξης

του ορυκτού πλούτου της χώρας μας, φαντάζει ως ο πλέον κα-
τάλληλος ομιλητής στην εκδήλωση. Παράλληλα η παρου-

σία του αποδεικνύει ότι έχουν πέσει οι γέφυρες με τον
πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, ώστε ο
πρώην βουλευτής να είναι εκ νέου υποψήφιος υπό
τη σημαία του ΠΑΣΟΚ. Στην ίδια εκδήλωση θα μι-
λήσουν ο Βλάσης Οικονόμου, διευθυντής Ινστι-

τούτου Ευρωπαϊκής και Κλιματικής Πολιτικής
(IEECP), ο τομεάρχης Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ - Κινή-

ματος Αλλαγή, αν. καθηγητής ΕΜΠ και μέλος της Επι-
τροπής Προγράμματος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ενέργει-
ας Χάρης Δούκας και πολλοί ακόμα. 

Επιστροφή Μανιάτη στις εκδηλώσεις του ΚΙΝΑΛ

3ο Συνέδριο: Πρεμιέρα με Τσίπρα

Το Σάββατο οι 5.000 σύνεδροι θα
ψηφίσουν για εκλογή προέδρου
και ΚΕ απευθείας από τα μέλη -
Τι προτείνουν οι «53»
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Π
ρωταγωνιστικό ρόλο στη
συζήτηση που «φουντώ-
νει» σε ευρωπαϊκό επίπεδο

για τις αναγκαίες παρεμβάσεις από
την πλευρά των Βρυξελλών προ-
κειμένου να δοθεί «ανάσα» σε νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις, στο
φόντο των άνευ προηγουμένου
ανατιμήσεων σε ενέργεια και βα-
σικά αγαθά, επιφυλάσσει για την
Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο εξάλλου εν-
τάσσονται οι αλλεπάλληλες πρω-
θυπουργικές τοποθετήσεις των τε-
λευταίων ημερών, όπου μεταξύ
άλλων επαναφέρονται η πρόταση
περί επιβολής πλαφόν στη χονδρι-
κή τιμή του φυσικού αερίου αλλά
και η αντίστοιχη για την αποσύνδε-
ση της τιμής του φυσικού αερίου
από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αντιλαμ-

βανόμενος μάλιστα την απροθυμία
της Γερμανίας και των λοιπών…
συνοδοιπόρων να συμβάλουν με
νέα κεφάλαια στη μάχη κατά της
ακρίβειας, ιδίως μετά τα εκατοντά-
δες δισ. ευρώ με τα οποία προικο-
δοτήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, ο
πρωθυπουργός είπε φωναχτά στο
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
αυτό που συζητείτο μέχρι πρότινος
στο ευρωπαϊκό παρασκήνιο, ήτοι
την κινητοποίηση των περίπου 230
δισ. ευρώ των αδιάθετων δανείων
από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να
ενισχυθούν αποφασιστικά κατανα-
λωτές και επιχειρήσεις. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση, η Αθήνα διαμη-
νύει πως θα προχωρήσει σε… μο-
νομερείς, εθνικού χαρακτήρα

πρωτοβουλίες για την ελάφρυνση
από το σφοδρό κύμα ακρίβειας.
Αυτό που δεν λέγεται αλλά εξυπα-
κούεται είναι πως σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση η κυβέρνηση επαναφέρει
μετ’ επιτάσεως την πρότασή της για
εξαίρεση των συγκεκριμένων δα-
πανών, αλλά και των αντίστοιχων
για την ενέργεια και την άμυνα από
τους αυστηρούς δημοσιονομικούς
στόχους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί
τεχνηέντως να προκαταλάβει τη

συζήτηση για τους νέους όρους
του Συμφώνου Σταθερότητας, για
τους οποίους η Αθήνα πιστεύει
πως θα πρέπει να προσαρμοστούν
πλήρως στη νέα, έκτακτη πραγμα-
τικότητα και για οικονομικούς αλ-
λά κυρίως για πολιτικούς λόγους.

Εντός του Μαΐου
Την ίδια ώρα πάντως, όπως έχει

γράψει εδώ και δέκα μέρες η «Po-
litical», μια κλειστή ομάδα αποτε-
λούμενη από τους εξ απορρήτων
συνεργάτες του πρωθυπουργού
και τα μέλη του οικονομικού επιτε-
λείου βάζει... κάτω τα excel με-
τρώντας το μέγεθος του πληθωρι-
σμού, τις εν γένει επιπτώσεις του
φαινομένου στη συντριπτική πλει-

οψηφία της ελληνικής κοινωνίας
αλλά και τα δημοσιονομικά περι-
θώρια που υπάρχουν για τη χορή-
γηση νέων πακέτων στήριξης. Υπό
αυτό το πρίσμα, ειλημμένη θα πρέ-
πει να θεωρείται η απόφαση για
νέα ένεση στήριξης, που θα επι-
κεντρώνεται στο κόστος του φυσι-
κού αερίου και κατ’ επέκταση στην
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληρο-
φορίες, αυτή θεωρείται πιθανό να
ανακοινωθεί μετά το Πάσχα, αλλά
πριν από την εμβόλιμη Σύνοδο Κο-
ρυφής, για την οποία εκφράζεται
εμμέσως πλην σαφώς η δυσαρέ-
σκεια σε αρκετές ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων
και η Αθήνα, ότι θα έπρεπε να έχει
προγραμματιστεί στις αρχές ή το
αργότερο στα μέσα Μαΐου.

«Ο
ρόλος του παρατηρητή δεν
μας ταιριάζει και δεν θα
τον παίξουμε», ήταν η απο-
στροφή κυβερνητικού στε-

λέχους, ενδεικτική για τις επόμενες κινήσεις
της κυβέρνησης προκειμένου να ανακουφί-
σει πολίτες και επιχειρήσεις που καλούνται
να αντιμετωπίσουν το κύμα ανατιμήσεων
που πλήττει όλες τις χώρες εξαιτίας των συ-
νεπειών του πολέμου στην Ουκρανία. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει
ιδιωτικώς αλλά κυρίως σε δημόσιες τοποθε-
τήσεις του ότι δεν πρόκειται να κάτσει με
σταυρωμένα τα χέρια και σύντομα αναμέ-
νονται πρωτοβουλίες, σταθμίζοντας πάντα το
δημοσιονομικό κόστος.

Aσκήσεις...
Ήδη η εντολή στο οικονομικό επιτελείο

έχει δοθεί και γίνονται... ασκήσεις προσο-
μοίωσης για πιθανά μέτρα και τον αντίκτυ-
πο που θα έχουν αρχικά στην ανακούφιση
των πολιτών και δευτερευόντως στον δη-
μοσιονομικό κορβανά. Το γεγονός πάντως
ότι η Ελλάδα κατάφερε το 2021 να κατα-
γράψει χαμηλότερο έλλειμμα κατά περισ-
σότερο από μία μονάδα του ΑΕΠ, τόσο σε
όρους γενικής κυβέρνησης όσο και σε
επίπεδο πρωτογενούς αποτελέσματος,
κάτι που αναμένεται να πιστοποιήσει η
Eurostat λίγο πριν από το Πάσχα, ανοίγει
τον δρόμο για νέες παρεμβάσεις προκει-

μένου να αναχαιτιστεί η ακρίβεια.
Στο ακανθώδες θέμα των λογαριασμών

ρεύματος, το κυβερνητικό επιτελείο εξε-
τάζει να παρέμβει απευθείας στις τιμές
του φυσικού αερίου, το οποίο χρησιμοποι-
είται για την παραγωγή του ηλεκτρικού
ρεύματος, ώστε η ελάφρυνση να «περά-
σει» σε όλους τους καταναλωτές. Σύμφω-
να με πληροφορίες, το σχέδιο που βρίσκε-
ται υπό επεξεργασία θα έχει ως τελικό
αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή του φυσι-
κού αερίου με βάση την οποία προσδιορί-
ζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από

τα 100 ευρώ σε λιγότερα από 50 ευρώ. Επί
τάπητος βρίσκονται μέτρα έκτακτου χα-
ρακτήρα, τα οποία θα έχουν στο επίκεντρο
κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά. Βέβαιη
θα πρέπει να θεωρείται η επέκταση της
επιδότησης σε λογαριασμούς ρεύματος
και φυσικού αερίου και τον μήνα Μάιο.
Δεν αποκλείεται πάντως να επιλεχθεί η
λύση της αύξησης της επιδότησης σε ευά-
λωτα νοικοκυριά και χαμηλοσυνταξιού-
χους. Άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι η
μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα όπως
το γάλα, το ψωμί και το κρέας.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι αν
υιοθετηθεί το συγκεκριμένο μέτρο, θα
εφαρμοστεί με βάση το «μοντέλο» του ΦΠΑ
στα νησιά. Δηλαδή, η μείωση θα πραγματο-
ποιείται για ένα διάστημα 3 ή 6 μηνών και,
εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επεκτείνεται
για ένα επιπλέον χρονικό διάστημα.

Νέες κινήσεις εξετάζει 
το κυβερνητικό επιτελείο

Μείωση της χονδρικής 
τιμής ρεύματος στο μισό

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Μέτρα σε δύο δόσεις κατά της ακρίβειας
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Προφανώς δεν χάνεται το ηθι-
κό και πολιτικό πλεονέκτημα
της κυβέρνησης, εάν κάποιος
υπουργός της πάει στα μπου-
ζούκια… Αν ήταν έτσι, η κυ-
βέρνηση του αείμνηστου Αν-

δρέα Παπανδρέου θα είχε πέσει
από το 1982… Ωστόσο, όπως μας
διαβεβαίωσαν πηγές αρμόδιες και
τσεκαρισμένες, ο Στέλιος Πέ-
τσας δεν πήγε στα μπουζού-
κια το τελευταίο δεκαπεν-
θήμερο, όπως του προσά-
ψανε κάποιοι… 

Μια ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη πρωτοβουλία
παίρνει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώ-
τσηρας για την προστασία των δικαιωμάτων των ανη-
λίκων. Ετοιμάζει παρέμβαση στο Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης για τη διαμόρφωση Νέας Στρατηγικής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού (2022-2027). Η δικαιοσύνη,
πλέον, θα λαμβάνει υπόψη της αυτήν τη στρατηγική
και θα είναι πιο αυστηρή στα θέματα των δικαιωμά-
των των ανηλίκων.Α

Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Μου λένε ότι αισθάνεται ιδιαίτερα παραγκωνισμένος

από τα νέα πρόσωπα που απαρτίζουν την ομάδα Αν-

δρουλάκη στο ΚΙΝΑΛ ο πρώην βουλευτής Ρεθύμνου

Μανώλης Όθωνας. Ο ίδιος, που αποτελεί έναν από

τους τελευταίους πιστούς «γεννηματικούς», θεωρεί

ότι ο νέος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ δεν αξιοποιεί τους

στενούς συνεργάτες-φίλους της αείμνηστης Γεννη-

ματά. Ούτε τους παλιούς ούτε τους πιο νέους… Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Η τετράδα του οικονομικού 
επιτελείου στη Νέα Υόρκη 

Δεν είναι φιλορώσος ο Σίμος 
Τον έχουν κατηγορήσει για φιλορώσο και για φίλο του

Ιβάν Σαββίδη, αλλά δεν ισχύει. Ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Σίμος Κεδίκογλου έχει να μιλήσει με τον Ελλη-
νορώσο επιχειρηματία από το 2014, τότε που η κυβέρνηση
Σαμαρά είχε δώσει ελληνική υπηκοότητα στον Ιβάν Σαββί-
δη -αφού ο Πούτιν είχε αφαιρέσει από τους βουλευτές του
τη διπλή υπηκοότητα. Επίσης, όπως έμαθα από καλή πηγή,
ο Σίμος έχει πρωτοστατήσει για την αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας στους Ουκρα-
νούς, όπως πρόσφατα που συγκέντρωσε
τρεις τόνους μέλι και το έστειλε στις περιο-
χές των προσφύγων. 

Νέα απόβαση στην Ουκρανία
Δεν πήγε τυχαία στην Ιαπωνία ο υπουργός Εξωτε-

ρικών Νίκος Δένδιας. Αυτό μου λένε έμπειροι δι-
πλωμάτες, που τόνιζαν ότι η Ιαπωνία είναι η πύλη της
Δύσης στην Ανατολή και από τις χώρες που έχουν
αποκηρύξει δημοσίως αναθεωρητικές κινήσεις. 

Πάντως, όπως μαθαίνω, ο ερχομός του Νίκου Δέν-
δια θα συνοδευτεί με σχέδια επί χάρτου για νέα από-

βαση στην Ουκρανία, αυτήν τη φορά
στο Κίεβο, το οποίο έχουν επισκε-
φτεί και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Όσο
για τη Μαριούπολη, δεν παίζει πια

αυτό το σενάριο… 

Ρεσιτάλ Αραμπατζή
Τον ξεφτίλισε δημοσίως -και δικαίως -η κοι-

νοβουλευτική εκπρόσωπος της ΝΔ Φωτεινή
Αραμπατζή τον αψύ Σφακιανό Παύλο Πολάκη, ο
οποίος στην Επιτροπή Δεοντολογίας έλεγε ότι
προτιμά να του άρουν την ασυλία και να την «πά-
ει αίμα» στα δικαστήρια, αλλά μόλις
ήρθε το θέμα στην Ολομέλεια
παρακαλούσε και κρυβόταν
πίσω από τη βουλευτική ασυ-
λία του. Για την ιστορία άρθη-
κε η ασυλία του Παυλάρα και θα
βρεθεί με την Αραμπατζή στα δικα-
στήρια… Πάντως, στην Κουμουνδούρου μετά τη
«φράση με το τσίγκινο σώβρακο», η τελευταία
αθλιότητα «θα σε πάω αίμα» έφερε και νέα εγ-
κεφαλικά… 

Σ
τη Νέα Υόρκη βρέθηκαν ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης
και ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσα-
κλόγλου. Εκεί πήραν μέρος στο γνωστό φό-
ρουμ της Capital Link, όπου παρουσιάστη-
κε το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας σε
εκατοντάδες επενδυτές του φόρουμ. Μαζί
τους και ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελ-
λάδα Τζωρτζ Τσούνης, ο οποίος θα πρέπει
να πούμε ότι έχει αναπτύξει μια σχέση εκτί-
μησης και συνεργασίας με τον Άδωνι. Τέ-
λος, οι υπουργοί ήταν προσκεκλημένοι και

στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου
χτύπησαν το καμπανάκι της έναρξης σε μια

χρηματιστηριακή μέρα που ήταν αφιερω-
μένη στην Ελλάδα… 

Και τη σκάφη σκάφη…
Για να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, η αύξηση των

συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2023 οφείλεται στον νό-
μο Βρούτση, δηλαδή στον Ν.4670/2020 και το ύψος της αύξη-
σης ορίζεται με νομοθετημένο αλγόριθμο που λαμβάνει υπό-
ψη μακροοικονομικά μεγέθη όπως η ανάπτυξη, ο πληθωρι-
σμός κ.λπ. Το βασικό σενάριο είναι οι αυξήσεις στις κύριες
συντάξεις για το 2023 να είναι 4,5%. Το λέω γιατί έχουν σπεύσει

πολλοί να εμφανιστούν ως φιλολαϊκοί παρά-
γοντες που θα δώσουν αυτοί τις αυξήσεις. Πά-
λι καλά που τους έβαλε στη θέση τους ο ίδιος
ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης

που εκτιμά ιδιαίτερα τον προκάτοχό του. 

Στον Καναδά ο Κατσανιώτης 
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης βρίσκεται σε

επίσημη επίσκεψη στον Καναδά και όπως μου λένε, είναι ιδιαίτερα εν-
τυπωσιασμένος από το πόσο οργανωμένη είναι η ελληνική κοινότητα
εκεί. Ο δραστήριος Αχαιός είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κα-
ναδά Σωτήριο, ενώ φιλοξενήθηκε από ελληνική κοινωφελή ιδρύματα
και σχολεία. Αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση είναι το πόσο καλά μι-
λάνε την ελληνική γλώσσα ελληνάκια 3ης και 4ης γενιάς, στοιχείο ότι
τα σχολεία στον Καναδά κάνουν πολύ καλή δουλειά.
Η αποστολή Κατσανιώτη, συν τοις άλλοις, είναι να
δείξει ότι η ελληνική κυβέρνηση, η μαμά-πατρίδα,
είναι κοντά τους. Έχει τη σημασία του, καθώς πολ-
λοί θα έχουν, πλέον, δικαίωμα ψήφου…

Μαθαίνω ότι σε λίγες μέρες θα έχου-
με νέο γενικό διευθυντή ενημέρωσης
στην ΕΡΤ, αφού το κλίμα που υπήρχε
για τον κ. Καφαράκη δεν ήταν καλό.
Όπως γνωρίζετε, οι πολιτικές και
κομματικές ισορροπίες στο Ραδιομέ-
γαρο είναι τέτοιες που δεν επιτρέ-
πουν ακροβασίες. Τέλος, μου είπαν
για ένα νέο όνομα που θα κατηφορίσει
τη Μεσογείων και κατά πάσα πιθανό-
τητα θα είναι ο γνωστός δημοσιογρά-
φος Βασίλης Θωμόπουλος. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Η Θεανώ Φωτίου
του ΣΥΡΙΖΑ, που κα-
τά τα άλλα είναι ιδιαί-
τερα επικριτική στην
κυβέρνηση Μητσοτάκη,

αποφεύγει να μιλά για συγκεκριμένο
κορυφαίο πολιτικό παράγοντα της

Κεντροδεξιάς και ο λόγος είναι
υπεράνω πάσης υπο-

ψίας… 



Διαβάζω προσεκτικά τον Σκρέκα για τις εξο-
ρύξεις. Δεν πετάει πυροτεχνήματα: «Αυτήν τη
στιγμή έχουμε ενδείξεις, έχουν γίνει σεισμι-
κές έρευνες, έχουμε τα ερευνητικά δεδομένα
που δείχνουν ότι έχουμε γεωλογικούς σχημα-
τισμούς που είναι πιθανόν να περιέχουν στα έγ-
κατα τους υδρογονάνθρακες από εκεί και πέρα
για να διαπιστώσουμε αυτό υπάρχει μόνο ένας
τρόπος, να τρυπήσουμε. Ο στόχος της εταιρείας
είναι εντός του 2023 να έχουμε την πρώτη δοκι-
μαστική γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από 22
χρόνια». Αν δεν μπει γεωτρύπανο για να δούμε
τι αποθέματα έχουμε, ας μη βιαζόμαστε για πα-
νηγυρισμούς… Αυτό εννοεί ο υπουργός. 

ΚΚανένας σεβασμός 
από τον Κύρτσο

Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει εντελώς και με τις
αναρτήσεις του όχι μόνο δημιουργεί προβλή-
ματα αλλά δείχνει και έλλειψη ήθους. Προ-
σπάθησε να χρησιμοποιήσει πολιτικά τον θά-
νατο του καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου (φω-
τό), αλλά τον έβαλε στη θέση του ο γιος του κα-
θηγητή. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόσφατα δια-
γραφείς από τη ΝΔ ευρωβουλευτής έγραψε
σε ανάρτησή του στο Twitter ότι ο Γιάννης Κυ-
ριόπουλος «έφυγε» από κορονοϊό ενώ ήταν
τριπλοεμβολιασμένος, θέτοντας και ερωτή-
ματα και καταλήγοντας ότι «ο Μητσοτ. δεν
ασχολείται...». «Προς ενημέρωσή σας ο πατέ-
ρας μου ήταν ανοσοκατεσταλμένος έχοντας
λάβει βαριές θεραπείες για χρόνιο και σοβαρό
τύπο καρκίνου. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να
κάνει τέτοιου είδους πολιτική χρησιμοποιών-
τας το όνομα του πατέρα μου», απάντησε σε
έντονο ύφος ο γιος του Γιάννη Κυριόπουλου,
Ηλίας, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής
στο London School of Economics (LSE) και
Research Assistant στο LSE Health.

Περιμένω με ενδιαφέρον να δω ποιον θα
προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας για γραμματέα
του κόμματος. Ακούγονται διάφορα ονόματα,
αν και το προεδρικό μπλοκ, πλην του Δημήτρη
Τζανακόπουλου, δεν έχει πάγκο… Τα ονόμα-
τα των Σπίρτζη και Ραγκούση μην τα ακούτε
καθόλου. Εγώ μαθαίνω ότι παίζει ισχυρά να
ξαναπροτείνει Τζανακόπουλο παρά το γεγο-
νός ότι υπάρχει δυσφορία για τον Δημήτρη
από τις νομαρχιακές… Θα μου πείτε γιατί
Τζανακόπουλο; Διότι μετά την ήττα στις επερ-
χόμενες εθνικές εκλογές ο πρόεδρος Αλέξης
πρέπει να ελέγχει το κόμμα... με δικό του άν-
θρωπο. Ααα και μιας και το θυμήθηκα. Κρατή-
στε ένα όνομα ακόμη: Ανδρέας Ξανθός. 

Δεν ξέρω αν με τις εξορύξεις στην Κρή-
τη θα γίνουμε Σαουδάραβες, πάντως στο
«νησί των ανέμων» οι επενδύσεις πάνε...
αέρα. Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ των
Monterock International και Notion -
Ανάπτυξη Ακινήτων ΑΕ για την απόκτηση
μετοχών της Benestar ΑΕ, η οποία διαχει-
ρίζεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα
«Kenshό Psarou» στην κοσμοπολίτικη
παραλία της Μυκόνου, με τους Άραβες να
διευρύνουν την παρουσία τους στο νησί. Η
εξαγορά πακέτου μετοχών της Benestar,
θυγατρικής της Notion, γίνεται από τη
Monterock International που κινητοποί-
ησε επενδυτικά κεφάλαια από τα Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα.

Ο Βελόπουλος
και η Λεπέν...

«Δ
εν συμφωνώ με τη Λεπέν», λέει ο
Κυριάκος Βελόπουλος, «αλλά
έπρεπε να μείνει και κάποιος

στην Ελλάδα που να μην είναι εναντίον της στην
περίπτωση που εκλε-
γεί στη Γαλλία».
Αυτό υποστή-
ριξε ο πρό-
εδρος της
Ελληνικής
Λ ύ σ η ς
επιχειρών-
τας να δια-
σκεδάσει τις
εντυπώσεις για
τη στάση του μέχρι
σήμερα απέναντι στην
ακροδεξιά πολιτικό.
Υποστήριξε χα-
ρακτηριστικά
ότι «είναι
π ο λ ι τ ι κ ή
α φ έ λ ε ι α
κ ό μ μ α τ α
στην Ελλά-
δα να τάσ-
σονται εναν-
τίον ενός εκ των
δύο. Το κάναμε με
τον Τραμπ επί Μπάιντεν, το κάνουμε και τώρα
με τη Λεπέν. Πείτε ότι σπάει ο διάολος το ποδά-
ρι του και βγαίνει η Λεπέν. Δεν με αφορά η
εκλογή στη Γαλλία. Η κυρία Λεπέν κατά και-
ρούς έχει πει διάφορα ακραία, τα οποία πήρε
πίσω. Το ίδιο έκανε και ο Τσίπρας στην Ελλάδα.
Να δούμε τι θα κάνει στην πορεία». Τι μας είπε;
Να αφήσουμε τη Λεπέν να κάνει μπάχαλο την
ΕΕ με την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί Τσίπρας και
μετρ στην κωλοτούμπα! Πολιτική σοβαρότητα
και ώριμη σκέψη.

Μόνο ένας την έχει γλιτώσει στο
ΚΙΝΑΛ και τον βλέπω
αμετακίνητο για πολλά χρόνια.
Ο λόγος για τον γενικό

διευθυντή Νίκο Σαλαγιάννη. Και
να ήθελε κάποιος να τον αλλάξει,

δεν μπορεί. Άλλωστε, είναι ο
μοναδικός από την παλιά φρουρά που ξέρει απέξω
και ανακατωτά τα οικονομικά του Κινήματος. 
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Ποιον θα προτείνει 
για γραμματέα;

Μύκονος όπως 
Σαουδική Αραβία... 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Προσεκτικός ο Σκρέκας 
με τους υδρογονάνθρακες

Μόνο τον Ζάεφ 
και τον Κόστα βρήκαν... 

Ανάμεσα σε όσους χαιρετίσουν τις εργασίες
του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, μετα-
ξύ άλλων, ο Αντόνιο Κόστα, πρωθυπουργός της
Πορτογαλίας (θα παρέμβει μέσω βίντεο λόγω
του Καθολικού Πάσχα), η αντιπρόεδρος της
ισπανικής κυβέρνησης και υπουργός Εργασίας
Γιολάντα Ντίαθ, ο Ζόραν Ζάεφ, πρώην πρωθυ-
πουργός της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και
στελέχη αριστερών και σοσιαλιστικών κομμά-
των. Ούτε καν ο Μαδούρο, ρε παιδί μου, να ανά-
ψουν λίγο τα αίματα; 



Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

LOCK
«Γαλάζιες αδυναμίες» 
στο στόχαστρο του Κατρίνη

Αδυναμία αντίληψης των προβλημάτων που προκαλούν ο πληθωρισμός και η
ενεργειακή ακρίβεια και αντιστοίχισή τους με ολοκληρωμένες δράσεις καταλόγισε
στην κυβέρνηση ο επικεφαλής της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης
μιλώντας στην Ολομέλεια. «Το γεγονός ότι η αύξηση στις τιμές της ενέργειας στην
Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης δεν προβληματίζει κα-
νένα;», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, τόνισε βάσει στοιχείων της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας πως η Ελλάδα είναι στις τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις κατανάλωσης ρεύματος, ενώ σε σχέση
με τον πληθωρισμό αναρωτήθηκε πότε θα δράσει η κυβέρνηση, «όταν στην Ελλάδα
είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και ο δείκτης τιμών καταναλω-
τή αυξήθηκε κατά 2,7% μόλις σε έναν μήνα».

Γαϊτάνης και Ρωμανός 
τρολάρουν τα fake news
Απίστευτα πράγματα. Πρωτοσέλιδο του αθηναϊκού Τύπου έγραφε ότι ο
Τάσος Γαϊτάνης και ο Νίκος Ρωμανός είχαν άγριο καβγά για το ποιος
θα βγαίνει στα κανάλια και μάλιστα εγράφη ότι παραλίγο να πιαστούν
στα χέρια και ακόμη δεν τους έχει διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι
έκαναν λοιπόν; Ο εκπρόσωπος Τύπου και ο διευθυντής του Γραφείου
Τύπου του κυβερνώντος κόμματος πήραν τη συγκεκριμένη
εφημερίδα, πήγαν μαζί για καφέ και έβγαλαν φωτογραφίες γράφοντας
στα social media: «Κουβεντιάζουμε με τον Νίκο Ρωμανό τα “νέα” της
ημέρας και τσακωνόμαστε για το ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό».
Μιλάμε για γλέντι κανονικό, δηλαδή... 
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Πανελλήνια
Ομοσπονδία Βλάχων
κατά Σοφίας Σακοράφα
Την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων
Βλάχων (ΠΟΠΣΒ) προκάλεσε η
πρόσφατη αναφορά της βουλευτού του
ΜέΡΑ25 Σοφίας Σακοράφα, η οποία
ζήτησε -στη διάρκεια συζήτησης στη
Βουλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη της
Θράκης- τη διδασκαλία «βλάχικων,
αρβανίτικων και σλαβομακεδονικών»
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της
Βουλής Κώστα Τασούλα, η ΠΟΠΣΒ
διαμαρτύρεται έντονα για την
τοποθέτηση της κυρίας Σακοράφα, που
χαρακτηρίζει ουσιαστικά τους Βλάχους
της χώρας «μειονότητα»,
επισημαίνοντας ότι ο ισχυρισμός της
«δεν έχει κανένα νομικό, ιστορικό ή
πολιτιστικό έρεισμα και για τον λόγο
αυτόν είναι παντελώς εσφαλμένη».

Στο ΠΑΣΟΚ βρήκαν λύση για
όσους θα χάσουν τα σπίτια
τους από πλειστηριασμούς.
Να δημιουργηθεί ένα
δημόσιο απόθεμα κατοικιών
που θα διατίθεται προς
ενοικίαση σε χαμηλές τιμές.
Ακίνητα του Δημοσίου
καθώς και δημόσιες
εκτάσεις μπορούν να
αξιοποιηθούν σε αυτή την
κατεύθυνση. Θα μοιράσει
δηλαδή εργατικές κατοικίες
το ΠΑΣΟΚ, όπως παλιά…

Θετική η ΠτΔ
στον κορονοϊό

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου διαγνώ-
στηκε θετική σε μοριακό έλεγχο για
τη νόσο Covid-19. Η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας εμφανίζει ήπια συμ-
πτώματα και έχει τεθεί σε καραντίνα
στην οικία της. Οι προγραμματισμέ-
νες δραστηριότητες της κυρίας Σα-
κελλαροπούλου αναβάλλονται.

Εξαΰλωσε και τους σημιτικούς
Άμα πιστεύεις τον Αλέξη, αυτά παθαίνεις... Θυμάστε κάτι

παλικάρια, τους περίφημους Σημιτικούς, δηλαδή τα στε-
λέχη που είχαν συμπορευτεί με τον Κώστα Σημίτη και στη
συνέχεια μεταπήδησαν στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη Συμφω-
νία των Πρεσπών. Τα παιδιά που μπήκαν κάτω από την ομπρέ-
λα της τάσεως «Γέφυρα». Ο Λιάκος, ο Μπίστης, ο Παναγιώτου, ο Δα-
νέλλης κ.ά. Όλοι αυτοί γνώριζαν ότι δεν έχουν πλάτες οργανωτικά για να αναδεί-
ξουν «δικούς τους» συνέδρους. Είχαν λοιπόν επαναπαυτεί στις διαβεβαιώσεις της
ηγεσίας ότι θα συμπεριληφθούν στη σταυροδοσία των προεδρικών. Κούνια που
τους κούναγε. Τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι, διότι ο πρόεδρος Αλέξης δεν ασχολή-
θηκε καν μαζί τους. Αυτά παθαίνεις άμα πιστεύεις τον Τσίπρα. 



ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣΕΙΣ10

Ο
ι πολίτες αναζητούν λύσεις στα προβλήματα της κα-
θημερινότητάς τους και βλέπουν κάθε μέρα οι τιμές
να αυξάνονται στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ηγέτες

της ΕΕ αδυνατούν να δώσουν άμεσες λύσεις και τα περισσό-
τερα θέματα πηγαίνουν για το μέλλον. Η ακρίβεια απειλεί έν-
τονα το πασχαλινό τραπέζι και η προσοχή των εμπλεκομένων
εστιάζεται στο πώς και αν θα ελεγχθούν οι τιμές.

Η Ελλάδα κατέγραψε ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο του
2021, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 7,7% σε
ετήσια βάση, εξηγεί η Moody’s Analytics. Το πραγματικό
ΑΕΠ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω για το δεύτερο και το
τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο του
2021 η χώρα κατέγραψε τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυ-
ξης στην ιστορία της, αυξημένο κατά 8,3% σε σχέση με το
2020. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις ισχυρές επενδύ-

σεις και τις εξαγωγές. Η πολεμική σύγκρουση Ρωσίας -
Ουκρανίας έχει αντίκτυπο στον ελληνικό πληθωρισμό και
δημιουργεί πρόβλημα στο διαθέσιμο εισόδημα. Η διάρ-
κεια και το μέγεθος των ενεργειακών επιπτώσεων σημαί-
νουν μετακύλιση στις γενικές τιμές. Σε συνδυασμό με τις
ανοδικές πιέσεις στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων, ο
ετήσιος πληθωρισμός θα φθάσει σε τιμές άνω του 8% το
δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο. Οι μισθολογικές πιέσεις θα
αλλάξουν τη δυναμική το 2023, καθώς οι εργαζόμενοι θα
διεκδικούν τη χαμένη αγοραστική τους δύναμη.

Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της τε-
λευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα με τη Eurostat, τον Φε-
βρουάριο η μηνιαία ανεργία διαμορφώθηκε στο 11,9%,
μειωμένη κατά 90 μονάδες βάσης σε σχέση με τον Ια-
νουάριο και το χαμηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό

ανεργίας από το 2010. Αρχές του μήνα η Ελλάδα έλαβε την
πρώτη δόση των 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
που στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών για την υποστήρι-
ξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και των πράσινων
επενδύσεων. Η πολιτική σταθερότητα θα αποτελέσει ση-
μαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη αυτή.

Η Ελλάδα καλείται να διαμορφώσει ένα σύγχρονο πλαί-
σιο δράσης και να δώσει έμφαση στην καινοτομία και το
επιχειρείν. Οι επενδυτές επιθυμούν σταθερό φορολογικό
πλαίσιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να διασφαλιστούν
οι νέες θέσεις εργασίας και να προστατευτούν οι εργαζό-
μενοι. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να κινηθεί η
«κρατική μηχανή» με τόλμη και αποφασιστικότητα. Έχου-
με το ανθρώπινο δυναμικό, μας λείπουν το όραμα και η
δυναμική! 

του
Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Δ
ιάβασα πρόσφατα για δεύτερη φορά το
εξαιρετικό βιβλίο του Νομπελίστα Οικονο-
μικών Επιστημών (2002) Daniel Kahneman

με τίτλο «Thinking, Fast and Slow» με κεντρικό θέ-
μα τη διεργασία που ακολουθεί ο μέσος άνθρωπος
στη λήψη αποφάσεων. Κάνει αναφορά για δύο συ-
στήματα που ενυπάρχουν σε κάθε σχετική ανθρώ-
πινη λειτουργία: Το Σύστημα 1 το αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ως γρήγορο, διαισθητικό και συναισθηματι-
κό και το Σύστημα 2 ως αργό, συνετό και έλλογο. Η
καθημερινότητά μας απαιτεί μια συνεχή λήψη απο-
φάσεων τόσο σε προσωπικό-οικογενειακό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο εργασίας. Επισημαίνουμε ότι και
στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν αποφάσεις συχνά
καθοριστικές για το μέλλον του ατόμου, της οικογέ-
νειας ή του οργανισμού αναφοράς. Η επιλογή του
μέσου ή της διαδρομής που θα ακολουθήσω για να
πάω στη δουλειά μου, η αγορά ενός καινούργιου
αυτοκινήτου για την οικογένεια, η συμπλήρωση του
Μηχανογραφικού Δελτίου στις πανελλήνιες εξετά-
σεις, η αξιολογική κατάταξη υποψηφίων για μια θέ-
ση εργασίας και η επιλογή του χώρου για εγκατά-
σταση ενός νέου υποκαταστήματος μιας αλυσίδας
τροφίμων είναι μερικά παραδείγματα αποφάσεων
που κατά περίπτωση ενεργοποιούν το Σύστημα 1 ή 2
σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Ο Kahneman κα-
ταδεικνύει αφενός την αναπόφευκτη λειτουργία της
γρήγορης απόφασης στην καθημερινότητά μας,
αφετέρου την απόσταση που πολλές φορές υπάρχει
μεταξύ μιας βιαστικής απόφασης και αυτής που
μπορεί να προκύψει από μια ενδελεχή μελέτη των
συνεπειών που επιφέρει η επιλογή της μιας ή της
άλλης εναλλακτικής λύσης. Μεταφέρω αυτολεξεί
σε μετάφραση μια μελέτη περίπτωσης που αναφέ-
ρεται στο σύγγραμμα του Kahneman: «Ένα άτομο
έχει περιγραφεί από τον γείτονά του ως εξής: “Ο
Στιβ είναι πολύ ντροπαλός και εσωστρεφής, πάντα
εξυπηρετικός, αλλά με μικρό ενδιαφέρον για τους
ανθρώπους του πραγματικού κόσμου. Είναι πράος
και κόσμιος, έχει ανάγκη για τάξη και δομή και τον
διακρίνει πάθος για τις λεπτομέρειες. Τι θεωρείτε
πιθανότερο, ο Στιβ να είναι βιβλιοθηκάριος ή αγρό-
της;”. Στον νου όλων έρχεται η ομοιότης των χαρα-
κτηριστικών του Στιβ με αυτά ενός τυπικού βιβλιο-

θηκάριου. Ωστόσο, αγνοείται το γεγονός ότι στις
ΗΠΑ υπάρχουν πάνω από είκοσι άρρενες αγρότες
για κάθε άρρενα βιβλιοθηκάριο. Αυτή η στατιστική
λεπτομέρεια είναι ικανή να ανατρέψει την αρχική
απόφαση».

Όταν έγινε η επίθεση από τους Ιάπωνες στο Pearl
Harbor κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ, ο Winston
Churchill σε πρώτη αντίδραση ταράχθηκε αντιλαμβα-
νόμενος τις καταστροφικές συνέπειες αυτού του γεγο-
νότος για τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ειρηνικού, αλλά
και στο γόητρο των ΗΠΑ. Λίγο μετά όμως έπεσε στο
κρεβάτι του και έκανε ένα βαθύ και ήρεμο ύπνο. Τι με-
σολάβησε; Απλώς σκέφτηκε ότι πλέον οι ΗΠΑ θα
μπουν στον πόλεμο, κάτι που θεωρούσε καθοριστικό
για την τελική νίκη των συμμάχων. 

Η πολυκριτήρια ανάλυση κατέχει μια εξέχουσα θέ-
ση στη θεωρία των αποφάσεων, παρέχοντας μια σειρά
μεθόδων και μοντέλων απόφασης που ανταποκρίνον-
ται σε διαφορετικές προβληματικές. Μεταξύ αυτών, η
θεωρία της μονότονης παλινδρόμησης αποσκοπεί στο
να συγκεράσει την αρχική -πιθανόν λανθάνουσα-
υποκειμενική κρίση ενός αποφασίζοντα, όπως αυτή
εκδηλώνεται σε συνάρτηση με το στιγμιαίο θυμικό ή
την επιθυμία ή ακόμη και με υστερόβουλη σκέψη,
πολλές φορές σε αντίθεση με τα πραγματικά δεδομένα
του προβλήματος.

Η Μέθοδος UTA (γαλ. UTILITΕ ADDITIVE) παρουσιά-
στηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία από τους καθηγητές
Eric Jacket-Lagreze και Γιάννη Σίσκο το 1982 και
έκτοτε αναπτύχθηκε με συνεχείς βελτιώσεις, ανάπτυ-
ξη λογισμικών και εφαρμογές στον χώρο των επιχει-
ρηματικών αποφάσεων.

Το χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου βρίσκεται
ακριβώς στο γεφύρωμα της απόστασης -αν υπάρχει-
μεταξύ μιας αρχικής εκτίμησης και μιας τελικής τεκ-
μηριωμένης απόφασης κατάταξης βαθμονομημένων
εναλλακτικών λύσεων, αξιολογημένων σε μια σειρά
κριτηρίων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εφαρμογής της
γνωστής στους στατιστικολόγους μεθόδου της μονό-
τονης παλινδρόμησης. Η αρχική κατάταξη του αποφα-
σίζοντα (Σύστημα 1 κατά Kahneman) αναλύεται δίνον-
τας πιθανά λάθη εκτίμησης, συντελεστές βαρύτητας
των κριτηρίων και τη δυνατότητα στον αποφασίζοντα
να διορθώσει τα λάθη του μέσω διαδοχικών κύκλων

τύπου trial-error process, μέχρι να καταλήξει σε μια -

πιθανόν- νέα κατάταξη βαθμονομημένων εναλλακτι-

κών λύσεων στις οποίες έχει αποδοθεί μια ολική χρη-

σιμότητα (Σύστημα 2 κατά Kahneman). Το μεγάλο πλε-

ονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι επιτρέπει τη

χρήση ποιοτικών κριτηρίων χωρίς αυθαίρετη ποσοτι-

κοποίηση της κλίμακας αξιολόγησης, κάτι σύνηθες σε

άλλες μεθόδους σταθμισμένου αθροίσματος. Παράλ-

ληλα, υπολογίζει τα βάρη των κριτηρίων a posteriori

σαν αποτέλεσμα της διαμορφούμενης on going στά-

σης του αποφασίζοντα μέσω αλληλεπιδραστικής δια-

δικασίας με το μοντέλο.

Στην Ελλάδα η μέθοδος αυτή αποτέλεσε και αποτε-

λεί αντικείμενο έρευνας και χρηματοδότησης σε με-

γάλο αριθμό πανεπιστημιακών τμημάτων και εργαστη-

ρίων. Ενδεικτικά αναφέρω το τμήμα Πληροφορικής

του Πανεπιστημίου Πειραιά, το Εργαστήριο Σχεδια-

σμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Απο-

φάσεων του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Δι-

οίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Εργαστήριο

Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Συστημάτων Υπο-

στήριξης Αποφάσεων του τμήματος Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παρά

ταύτα, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες δεν

υπήρξαν θεσμικοί δίαυλοι επικοινωνίας πανεπιστη-

μίων και επιχειρήσεων κατά τρόπο που να αξιοποιούν-

ται στο πεδίο τα αποτελέσματα της έρευνας. Στη Γαλ-

λία, για παράδειγμα, μεγάλοι Οργανισμοί Κοινής Ωφέ-

λειας (Μετρό Παρισιού, Air France, Γαλλικοί Σιδηρό-

δρομοι) αλλά και ιδιωτικές μικρομεσαίες και μεγάλες

επιχειρήσεις προστρέχουν συστηματικά σε ερευνητι-

κά εργαστήρια για υποστήριξη και τεκμηρίωση μεγά-

λων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Θεωρώ σημαντικό να τονιστεί ότι για τη λήψη στρα-

τηγικών αποφάσεων μεγάλων οργανισμών δεν αρ-

κούν το ταλέντο και οι ικανότητες του CEO ή η πλει-

οψηφία ενός ΔΣ, έστω και αν αυτές είναι σωστές στην

πλειονότητά τους. Η ύπαρξη αμφισβητήσεων από μει-

οψηφίες εντός και εκτός των οργανισμών εξουδετε-

ρώνεται όταν οι αποφάσεις αυτές έχουν την υποστήρι-

ξη και τεκμηρίωση από μεθόδους και μοντέλα που

προέρχονται από τον χώρο της Επιχειρησιακής Έρευ-

νας και της Επιστήμης των Αποφάσεων.

Η συμβολή της προσθετικής χρησιμότητας (UTA) στη λήψη αποφάσεων

Όραμα και δυναμική για να πετύχει η Ελλάδα τους στόχους της

του 
Διονύση
Γιαννακόπουλου

Ομότιμος καθηγητής 
Διοικητικής 
Πληροφορικής 
Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής



Του Μιχάλη Μαστοράκη

Δ
ύο κρίσιμες υποδομές έρχονται
να επιβεβαιώσουν περαιτέρω τον
ρόλο που μπορούν να διαδραμα-
τίσουν Ελλάδα και Κύπρος ως

πύλες υγροποιημένου φυσικού αερίου προς
την ευρωπαϊκή ενδοχώρα και μάλιστα σε μια
περίοδο που η Ευρώπη «εναγωνίως» αναζη-
τά νέες πηγές και οδεύσεις για τον εφοδια-
σμό της με φυσικό αέριο, θέλοντας να περιο-
ρίσει σημαντικά την εξάρτησή της από το ρω-
σικό αέριο.  Το πρώτο έργο, αυτό της Κύπρου,
αποτελεί πρόταση της ελληνικής Energean, η
οποία παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη
τριμερή σύνοδο στην Ιερουσαλήμ των
υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και
Ισραήλ, στην οποία ο Κώστας Σκρέκας συζή-
τησε με τους ομολόγους του από τις δύο χώ-
ρες για την προοπτική εμβάθυνσης της στρα-
τηγικής συνεργασίας στον ενεργειακό κλάδο. 

Υποθαλάσσιος αγωγός
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την κατα-

σκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού από τις
παραχωρήσεις στην ΑΟΖ του Ισραήλ που εκ-
μεταλλεύεται η Energean και το ιδιόκτητο
FPSO που θα εγκαταστήσει η εταιρεία στα
υπό διαχείριση μπλοκ, με σκοπό τη μεταφο-
ρά φυσικού αερίου στη Μεγαλόνησο. 

Εκεί, το αέριο θα υγροποιείται μέσω μιας
ειδικής πλωτής εγκατάστασης (FLNG), ώστε
να μετατραπεί σε LNG και να μπορεί να μετα-
φερθεί ακτοπλοϊκώς σε οποιονδήποτε παρά-
κτιο τερματικό σταθμό υποδοχής υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου. Κάτι που σημαίνει
πως η Κύπρος θα μετατραπεί σε hub διακίνη-
σης LNG, ενισχύοντας έτσι τον γεωστρατηγι-
κό ρόλο της χώρας, αλλά και της ευρύτερης
Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της πρότασης,
η παράδοση φυσικού αερίου θα μπορούσε να
ξεκινήσει μέσα στο 2024. Δύο χρόνια αργότε-
ρα, δηλαδή το 2026, θα ολοκληρωθεί το
FLNG, δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς του
καυσίμου, με τη μορφή υγροποιημένου φυσι-

κού αερίου, σε ξένες αγορές. Το πρότζεκτ θε-
ωρείται συμπληρωματικό του σχεδίου της
Κύπρου για την εγκατάσταση ενός FSRU στο
Βασιλικό, καθώς θα ενισχύσει την ασφάλεια
εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο. Πα-
ράλληλα, θα αποτελέσει και μια εναλλακτική
για την εξαγωγή φυσικού αερίου από τα κοι-
τάσματα της Κύπρου, αφού θα μπορεί και αυ-
τό να υγροποιηθεί στο FLNG.

Είκοσι εκατ. κ.μ. φυσικού αερίου τη μέρα
Στην ενεργειακή πραγματικότητα της Ελ-

λάδας, η πρόταση της Elpedison για την εγ-
κατάσταση μιας νέας πλωτής μονάδας απο-
θήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου
φυσικού αερίου (FSRU) στη Θεσσαλονίκη
έρχεται να ενισχύσει την ήδη εμφανή προ-
οπτική της Ελλάδας, συμπληρωτικά προς άλ-
λες υποδομές που βρίσκονται υπό ανάπτυξη,
να αποτελέσει βασική πύλη εισόδου ποσοτή-
των LNG προς τη βαλκανική και ευρωπαϊκή

αγορά.  Το FSRU θα έχει ικανότητα αποθή-
κευσης 170.000 κυβικών μέτρων LNG και θα
μπορεί να παραδώσει έως και 20 εκατ. κ.μ.
φυσικού αερίου ημερησίως. Ο σχεδιασμός
της εταιρείας προβλέπει να τεθεί σε λειτουρ-
γία το 2025, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην
ασφάλεια εφοδιασμού της εταιρείας με LNG. 

Αισίως, μετά και την πρόταση της Elpedi-
son, τα ενεργειακά έργα που συγκεντρώ-
νονται στη Βόρεια Ελλάδα αφορούν τρεις
αγωγούς (TAP, IGB που βαίνει προς ολοκλή-
ρωση και ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλά-
δας - Βόρειας Μακεδονίας, όπου αναμένε-
ται τους επόμενους μήνες η τελική επενδυ-
τική απόφαση). Ταυτόχρονα, υπό κατα-
σκευή είναι το FSRU της Gastrade στην
Αλεξανδρούπολη, με την ίδια εταιρεία να
σχεδιάζει, όπως έχει προσφάτως ανακοι-
νώσει, και μια δεύτερη «δίδυμη» υποδομή
στην ίδια περιοχή, επιχειρώντας να «προλά-
βει» τις αλλαγές και νέες προκλήσεις στην

ευρωπαϊκή αγορά του φυσικού αερίου.
Όπως επεξηγεί η εταιρεία Gastrade για την
απόφασή της, το έργο θα ενισχύσει την
ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποί-
ηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού
φυσικού αερίου στην Ελλάδα και ολόκληρη
την περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης και θα μειώσει δραστικά οποιονδήποτε
κίνδυνο διακοπής τροφοδοσίας.
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Η πρόταση της Elpedison για την
εγκατάσταση μιας νέας Πλωτής
Μονάδας Αποθήκευσης και
Αεριοποίησης Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου (FSRU) στη
Θεσσαλονίκη ενισχύει τον
ενεργειακό ρόλο της χώρας

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται οι ενέργει-
ες «εκατέρωθεν» για την προώθηση του έρ-
γου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας -
Αιγύπτου, επιταχύνοντας σημαντικά τη δια-
δικασία «ωρίμανσης». 

Από χθες έως και αύριο, υψηλόβαθμα
στελέχη της Egyptian Electricity Transmis-
sion (EETC, ο αντίστοιχος ΑΔΜΗΕ της Αιγύ-
πτου) με επικεφαλής την πρόεδρο και διευ-
θύνουσα σύμβουλο Sabah Mashali πραγμα-
τοποιούν επίσκεψη στη χώρα μας για ενη-

μερωτικές επαφές. Η έναρξη δόθηκε με συ-
νάντηση των δύο επικεφαλής των Διαχειρι-
στών Ελλάδας και Αιγύπτου χθες στα γρα-
φεία του ΑΔΜΗΕ και σήμερα και αύριο θα
ακολουθήσουν συναντήσεις με τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέ-
κα, τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάν-
νη Τσακίρη.  Σημειώνεται πως πρόκειται για
την πρώτη διά ζώσης σύσκεψη που πραγμα-

τοποιείται στην Ελλάδα μεταξύ των δύο διοι-
κήσεων των Διαχειριστών, όπου και κατέλη-
ξαν στα επόμενα βήματα. 

Συγκεκριμένα, θα ακολουθήσει η ανάθε-
ση Μελέτης Σκοπιμότητας σε κορυφαία διε-
θνώς συμβουλευτική εταιρεία κοινής απο-
δοχής, ενώ συμφωνήθηκε να εξεταστεί ως
βασικό σενάριο για την υλοποίηση της δια-
σύνδεσης η πρόταση έργου της Elica Group,
μέλους του Ομίλου Κοπελούζου. 

Μ.Μ.

Πατάει… γκάζι η προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου 

Η Ελλάδα και η Κύπρος 
ευρωπαϊκές... πύλες LNG 
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Τ
ο σήμα της επιτάχυνσης του
ερευνητικού προγράμματος για
τους υδρογονάνθρακες και το
φυσικό αέριο νότια και νοτιοδυ-

τικά της Κρήτης καθώς επίσης και στο Ιό-
νιο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο
πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αναβάθ-
μιση των προγραμμάτων για τις έρευνες
υδρογονανθράκων σε έργα εθνικής ση-
μασίας, θέτοντας ως στόχο την αποσαφή-
νιση της εικόνας για την ύπαρξη κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου στην Ελλάδα έως
το τέλος του 2023. 

Για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης,
αλλά και για τη συνηθισμένη χρονική ακο-
λουθία τέτοιου είδους προγραμμάτων για
τις εξορύξεις μίλησε στην «Political» ο κ.
Αβραάμ Ζεληλίδης, καθηγητής Γενικής
Θαλάσσιας Γεωλογίας, με ειδίκευση στη
γεωλογία των πετρελαίων, του Πανεπι-
στημίου Πατρών. Ο καθηγητής τόνισε ότι
το γεγονός πως δεν μπήκε στο κυβερνητι-
κό αφήγημα η περιοχή του Πατραϊκού κά-
νει τις ανακοινώσεις αυτές κατώτερες των
περιστάσεων. 

Γιατί άφησαν εκτός το πετρέλαιο
«Ο Πατραϊκός είναι η μοναδική ώριμη

περιοχή που το τρυπάνι ήταν έτοιμο να
στηθεί και ακυρώθηκε η διαδικασία, γιατί
η Πολιτεία δεν βοήθησε σε αυτή την κα-
τεύθυνση, μη πιέζοντας να δοθεί ένα λι-
μάνι όπως ο Μύτικας, η Πάτρα ή το Αίγιο
για να έρθουν τα υλικά που χρειάζεται μια
γεώτρηση. 

Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ και με τα 3d σει-
σμικά που έκαναν, έχει εντοπιστεί στόχος
και κοίτασμα που μπορεί να δώσει 200
εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Στο κυ-
βερνητικό αφήγημα, το πετρέλαιο είναι
έξω από τους σχεδιασμούς. Από την άλλη,
εντάσσονται στις έξι περιοχές και τα Γιάν-
νενα, που για εμάς τα Γιάννενα έχουν μόνο
πετρέλαιο. Έτσι βγαίνουν από τη διαδικα-
σία τα ΕΛΠΕ, που στην ουσία είναι μια
κρατική εταιρεία. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
δήλωσε πριν από λίγες μέρες στην Κοζά-
νη, “αφήσαμε τον Πατραϊκό, γιατί έχει μό-
νο πετρέλαιο”. Αντίθετα στα Γιάννενα η
εταιρεία που είναι διαχειριστής είναι
ιδιωτική και προφανώς έχει πάρει δάνεια
και πίεσε στην κατεύθυνση να γίνει εκεί
γεώτρηση. 

Ο Πατραϊκός μπορούσε να δώσει αύριο
το κοίτασμα και θα μας έδινε μια ανακού-
φιση σε αυτό που βιώνουμε σήμερα», ση-

μείωσε ο καθηγητής, σχολιάζοντας επί-
σης: «Ακούσαμε ότι μέχρι το τέλος του
2023 θα έχουμε τα αποτελέσματα των σει-
σμικών ερευνών». 

Το μπλόκο από τους οικολόγους
Ο κ. Ζεληλίδης συνέχισε:

«Αυτό είναι λάθος, γιατί οι
μόλις δύο περιοχές που
πράγματι μπορούν να είναι
έτοιμες το 2023 είναι ο Κυ-
παρισσιακός και η Πρέβεζα,
γιατί και εκεί τα ΕΛΠΕ λόγω
συμβατικών υποχρεώσεων
έχουν υλοποιήσει τα 2d σει-
σμικά, συνεπώς σε έναν
χρόνο μπορούν να εκτελέ-
σουν τα τρισδιάστατα και να έχουμε απο-
τελέσματα. 

Όμως δυτικά της Κέρκυρας, δυτικά και

νοτιοδυτικά της Κρήτης (ExxonMobil, To-
tal) δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα τίποτα,
που σημαίνει ότι θέλουν δυο τρία χρόνια
υλοποίησης. Γιατί δεν προχώρησε η Ex-
xon; Γιατί προσέφυγαν κάποιες οικολογι-
κές οργανώσεις στο ΣτΕ και μπλόκαραν τη

διαδικασία των σεισμικών
ερευνών. 

Έχει πάρει από το ΣτΕ τέσ-
σερις φορές αναβολή η εκ-
δίκαση της υπόθεσης, δεν
πιέζει κανένας και φθάνου-
με σήμερα να έχουμε την
πέμπτη σύγκληση στις 5
Οκτωβρίου, όταν η προθε-
σμία ολοκλήρωσης των σει-
σμικών ερευνών για την Ex-

xon είναι τέλος του Οκτώβρη».
Ο καθηγητής πρόσθεσε: «Συνεπώς,

σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας

που θέλει τουλάχιστον έναν χρόνο για τα
2d να ερμηνευτούν τα στοιχεία για τις πε-
ριοχές ενδιαφέροντος και να πάμε μετά
στα 3d, θέλουμε τουλάχιστον δυο τρία
χρόνια. Άρα, δυτικά της Κέρκυρας και της
Κρήτης δεν έχουμε τίποτα για το τέλος του
2023». 

Ο κ. Ζεληλίδης υποστήριξε ακόμα ότι
έπρεπε το κυβερνητικό αφήγημα να πάει
στη Βουλή, ώστε να έχει τη σύμφωνη γνώ-
μη όλων των κομμάτων, γιατί όπως λέει
«οι εταιρείες δεν έρχονται στην Ελλάδα,
επειδή δεν μας πιστεύουν». 

«Δεν υπάρχει πολιτική συνέχεια. Κα-
νείς δεν ξέρει αν του χρόνου μετά τις
εκλογές θα έχουν τις ίδιες πολιτικές βου-
λήσεις τα κόμματα που θα συμμετέχουν
στην κυβέρνηση. Θεωρώ ότι, μέχρι τις
εκλογές του χρόνου, δυτικά της Κέρκυρας
και δυτικά-νοτιοδυτικά της Κρήτης δεν
πρόκειται να κάνουν τίποτα, μέχρι να δουν
ότι η επόμενη κυβέρνηση έχει την ίδια πο-
λιτική βούληση». 

Έπρεπε να μπει και ο EastMed
Ο καθηγητής σχολίασε επίσης ότι στο

κυβερνητικό αφήγημα έπρεπε να μπει και
ο EastMed. «Για να αξιοποιήσει μια εται-
ρεία το κοίτασμα, πρέπει να ξέρει ότι περ-
νά από εκεί ένας αγωγός για τη διοχέτευ-
ση αυτού που θα βρεθεί. Για να πειστούν
οι εταιρείες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο
αγωγός θα γίνει ως επιλογή της ΕΕ για
απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και τις
στρόφιγγες της Τουρκίας. Η εκτίμηση ότι
τα κοιτάσματα δυτικά της Κρήτης και στον
Κυπαρισσιακό θα μπορούσαν να λύσουν
το πρόβλημα της ΕΕ για την απεξάρτηση
θα έπρεπε να γίνει δόγμα και στην ΕΕ και
σε εμάς», κατέληξε ο κ. Ζεληλίδης.

Ο καθηγητής Γενικής
Θαλάσσιας Γεωλογίας
Αβραάμ Ζεληλίδης χαμηλώνει
τον δείκτη των προσδοκιών
μιλώντας για τα ενεργειακά
κοιτάσματα στην Ελλάδα

«Οι εταιρείες δεν έρχονται 
γιατί δεν μας πιστεύουν»

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ13

Η
χηρό μήνυμα κατά του αναθεω-
ρητισμού έστειλε ο Νίκος Δέν-
διας από το Τόκιο στην πρώτη
του επίσκεψη στη χώρα του

Ανατέλλοντος Ηλίου ως υπουργού Εξωτε-
ρικών. Ο κ. Δένδιας στη συνάντηση με τον
ομόλογό του Χαγιάσι Γιοσιμάσα τόνισε ότι
η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι ο
πυλώνας πάνω στον οποίο βασίζονται οι
σχέσεις της Ελλάδας με την Ιαπωνία, ενώ
προϋπόθεση και για τις δύο πλευρές απο-
τελεί ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου.

«Η Ιαπωνία είναι μια χώρα που αν λάβει
κανείς υπόψη το πολύ μεγάλο μέγεθός
της, είναι απαραίτητος συνομιλητής στα
θέματα του Δικαίου της Θάλασσας, στα
θέματα της σταθερότητας και στην κατα-
πολέμηση του αναθεωρητισμού, δηλαδή
στην προσήλωση στις Συνθήκες και στα
σύνορα που οι Συνθήκες αυτές καθορί-
ζουν», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση της συνάντησής του με τον Ιάπωνα
ομόλογό του στο Τόκιο.

Διαχρονικό «αγκάθι»
Η παρουσία του Νίκου Δένδια στην Ια-

πωνία δεν είχε μόνο εθιμοτυπικό χαρα-
κτήρα, αφού οι δύο χώρες έχουν συστήσει
μια ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων
που μελετά τα θέματα που άπτονται του
Δικαίου της Θάλασσας και των θαλάσσιων
δικαιοδοσιών, τα οποία αποτελούν δια-
χρονικό «αγκάθι» στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Στο Τόκιο η Αθήνα αναζητά σύμ-

μαχο για την προβολή των θέσεών της στη
διεθνή κοινότητα, καθώς η Ιαπωνία απο-
τελεί ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της
Συνθήκης της Λωζάννης του 1923, η οποία
καθόρισε τα σύνορα μεταξύ της Ελλάδας
και της Τουρκίας, συνθήκη που η Άγκυρα
αμφισβητεί και επιχειρεί να αναθεωρήσει
με την επιθετική της πολιτική στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Ο κ. Δένδιας μάλιστα ανα-
φέρθηκε σε «όρια που φιλοδοξούν να χα-
ράξουν εκ νέου οι ρεβιζιονιστικές δυνά-
μεις», στέλνοντας ένα αυστηρό μήνυμα
κατά του τουρκικού αναθεωρητισμού.

Στη συνάντησή τους οι δύο υπουργοί

Εξωτερικών συζήτησαν και για τις εξελί-
ξεις στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβο-
λή. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Χα-
γιάσι Γιοσιμάσα για το πρόσφατο ταξίδι
του στην Οδησσό και την ανθρωπιστική
βοήθεια που στέλνει η Αθήνα στην περιο-
χή και τόνισε ότι «η Ελλάδα από την αρχή
καταδίκασε τη χρήση βίας εναντίον της
εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρ-
τησίας της Ουκρανίας». Σύμφωνα με δι-
πλωματικές πηγές, ο Ιάπωνας υπουργός
Εξωτερικών έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ελληνική ομογένεια και την κατά-
σταση που επικρατεί στη μαρτυρική Μαρι-

ούπολη και την Οδησσό, ενώ στο επίκεν-
τρο βρέθηκαν και οι διεθνείς συνέπειες
της ρωσικής εισβολής.

Ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας και ο Ιάπωνας
ομόλογός του Χαγιάσι
Γιοσιμάσα συζήτησαν
για το Δίκαιο της Θάλασσας

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μήνυμα στην Άγκυρα από το Τόκιο

«Νόστος 7»: Νέα επιτυχημένη επιχείρηση εκκένωσης στην Ουκρανία
Μεεπιτυχίαολοκληρώθηκεηεπιχείρηση«Νόστος7», με τηνοποία

απομακρύνθηκαν από την Ουκρανία 47 άτομα, εκ των οποίων και μία
Ελληνίδα πολίτης, 25 ομογενείς και ένας Σουηδός υπήκοος. Το κομ-
βόι πέρασε τα σύνορα Ουκρανίας - Μολδαβίας τα μεσάνυχτα της Τρί-
της και νωρίς το πρωί της Τετάρτης έφτασε στο Βουκουρέστι. Τους 47
παρέλαβε το προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία και
εντός των επόμενων ημερών όσοι το επιθυμούν θα μεταβούν στην
Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, στην
επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης συνέβαλε καταλυτικά το Ίδρυ-
μα Μπούμπουρα, ενώ ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τις ευχαριστίες του
σε όσους συνεισέφεραν στη διαδικασία εκκένωσης.

«Φρένο» στα όπλα
Απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον αμυντικού υλι-

κού στην Ουκρανία ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, τονίζοντας ότι
«δεν υπάρχει θέμα εκ νέου αποστολής». Ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας, μιλώντας στην επιτροπή της Βουλής, διεμήνυσε ότι όσα
όπλα έστειλε η Ελλάδα προέρχονταν από τα αποθέματα της χώ-
ρας και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να αποδυνα-
μώσουμε οποιοδήποτε σύστημα άμυνας, ιδίως στα νησιά, για να
το πάρουμε από εκεί και να το στείλουμε στην Ουκρανία», ενώ
επανέλαβε ότι δεν θα αποδυναμωθεί η άμυνα του ελληνικού
εδάφους.
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Μόνο από τα αποθέματα του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας εστάλη το αμυντικό υλικό στην Ουκρανία, ξε-
καθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει θέμα απο-
στολής και νέου υλικού. Με αφορμή το αίτημα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να συνεδριάσει η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων με θέμα το στρατιωτικό υλικό
που έστειλε η χώρα μας στην Ουκρανία σε σχέση με τη
θωράκιση των νησιών μας, ο κ. Παναγιωτόπουλος υπο-

γράμμισε ότι «δεν υπήρχε καμία περίπτωση να αποδυ-
ναμώσουμε την αμυντική διάταξη των νησιών μας
παίρνοντας από εκεί αμυντικά συστήματα για να τα
στείλουμε στην Ουκρανία».

Μιλώντας στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία συζητήθη-
καν δύο συμφωνίες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο
υπό Ίδρυση Κέντρο Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας
του ΝΑΤΟ, που θα έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη, ο

κ. Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε απαραίτητη τη συμ-
μετοχή της χώρας μας σε κάθε νατοϊκή δομή. Ωστόσο,
αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η αποστροφή του πως
«δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον
της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, γιατί οι σύμμαχοι θέλουν να
εξασφαλίσουν ότι αυτή θα παραμείνει προσδεδεμένη
στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως εμείς θα αιτιολογούμε πάντα τις
ενστάσεις μας και θα ζητάμε να μεταβάλει η Τουρκία τη
συμπεριφορά της».

Σ
τα νησιά της πρώτης γραμμής,
εκεί όπου χτυπάει η «καρδιά» της
ελληνικής άμυνας, βρέθηκε ο
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου

Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος. Οι επισκέψεις του αρχηγού δεν
είχαν αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή
ευχών με το προσωπικό ενόψει του Πάσχα,
αλλά έδωσαν και μια αποστομωτική «απάν-
τηση» στις εθνικιστικές κραυγές της Άγκυ-
ρας που διαμαρτύρεται για τις επισκέψεις
Ελλήνων αξιωματούχων σε νησιά που
απαιτεί να αποστρατιωτικοποιηθούν.

Λίγες μέρες έχουν περάσει από το τε-
λευταίο παραλήρημα του τουρκικού
υπουργείου Άμυνας, το οποίο μέσω της
εκπροσώπου του επανέλαβε τις γνωστές
αξιώσεις για το καθεστώς των νησιών και
χαρακτήρισε «παράνομες» τις επισκέψεις
αξιωματούχων σε αυτά. Στις τουρκικές
προκλήσεις το ελληνικό επιτελείο απάντη-
σε με πράξεις: την περιοδεία του στρατη-
γού Κωνσταντίνου Φλώρου σε μονάδες
των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σάμο, την Ικα-
ρία, τους Φούρνους και το Αγαθονήσι. 

«Φρουροί του Αιγαίου»
Την ώρα που η τουρκική αεροπορία επι-

βεβαίωνε τον χαρακτηρισμό του «ταραξία»
προβαίνοντας σε μπαράζ υπερπτήσεων και
παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώ-
ρου, η παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στα
ακριτικά νησιά έστελνε ηχηρό μήνυμα
αποτροπής. Ο στρατηγός Φλώρος συνο-
δευόμενος από τον διοικητή της 97ης Ανώ-
τερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής,
ταξίαρχο Νικόλαο Λαμπιδώνη, συνάντησε

τους «Φρουρούς του Αιγαίου» και επισκέ-
φτηκε στρατόπεδα και επιτηρητικά φυλά-
κια των νησιών.

«Η ματιά σας είναι γεμάτη ορμή, ζήλο και
αγάπη για την πατρίδα μας», διεμήνυσε ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο προσωπικό που στε-
λεχώνει το επιτηρητικό φυλάκιο των
Φούρνων και τόνισε ότι «μας κάνετε να αι-
σθανόμαστε πιο δυνατοί». Στη συνέχεια, ο
στρατηγός Φλώρος επισκέφτηκε την κανο-
νιοφόρο «Νικηφόρος» που ναυλοχεί στον
λιμένα του Αγαθονησίου με κινητό υγει-
ονομικό κλιμάκιο. «Όπου στρέψεις το
βλέμμα σου, η αυταπάρνηση και η αφοσίω-
ση περισσεύουν, άμυνά μας η αποφασιστι-
κότητά σας», είπε στο πλήρωμα του πλοίου.

Προκαλεί η Τουρκία
Η Άγκυρα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο

της συγκέντρωσης δυνάμεων για την
άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα», αντικείμενα
της οποίας θα διεξάγονται στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Πέμ-
πτη 21 Απριλίου. Προς το παρόν λιγοστές
μονάδες επιφανείας έχουν κάνει την εμ-
φάνισή τους στον ναύσταθμο του Ακσάζ
και τα τουρκικά παράλια, με το ελληνικό
επιτελείο να εκτιμά ότι η άσκηση χρησι-
μοποιείται κυρίως για επικοινωνιακούς
λόγους από την Άγκυρα με σκοπό να
εδραιώσει τους αβάσιμους ισχυρισμούς

και τις διεκδικήσεις της στην ευρύτερη
περιοχή.

Μπαράζ παραβιάσεων
Παρ’ όλα αυτά, η Τουρκία διατηρεί τους

υψηλούς τόνους, με τα μπαράζ παραβιάσεων
και υπερπτήσεων να συνεχίζονται και την Τε-
τάρτη. Λίγο μετά το μεσημέρι δύο τουρκικά
F-16 πέταξαν σε ύψος μόλις 500 μέτρων πά-
νω από σπίτια στις Οινούσσες και την Πανα-
γιά, προκαλώντας την αντίδραση της ελληνι-
κής πλευράς. Η Πολεμική Αεροπορία όχι μό-
νο έκανε το καθήκον της να αναγνωρίσει και
να αναχαιτίσει τα τουρκικά μαχητικά, αλλά το
μεσημέρι της Τρίτης έδωσε και ένα «μάθη-
μα» στους «εισβολείς» που παραβίασαν τον
Εθνικό Εναέριο Χώρο ανήμερα της επετείου
για τον χαμό του Γιώργου Μπαλταδώρου.
Τέσσερις σκληρές αερομαχίες έλαβαν χώρα
στο Ανατολικό Αιγαίο, με τα ελληνικά F-16
που απογειώθηκαν από τη Σκύρο να σημει-

ώνουν τέσσερα «kills» εναντίον των τουρκι-
κών αεροσκαφών. Από τις αρχές του έτους
μέχρι σήμερα οι Τούρκοι έχουν πραγματο-
ποιήσει 44 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά
νησιά και δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου. Και όλα αυτά την ώρα που
οι Σύμμαχοι «υμνούν» την Άγκυρα για τον
ρόλο της στο ΝΑΤΟ, ξεχνώντας τις απειλές
που εκτοξεύει σχεδόν καθημερινά απέναντι
στην Αθήνα και τη Λευκωσία αλλά και την
παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της
Κύπρου.

Παναγιωτόπουλος: «Δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες κατά της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ»!

Αποστομωτική
η απάντηση 
από τον αρχηγό

Περιοδεία-μήνυμα του
στρατηγού Κωνσταντίνου
Φλώρου σε μονάδες 
στη Σάμο, την Ικαρία, τους
Φούρνους και το Αγαθονήσι

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Κ
αθώς μεγαλώνει ο κατάλογος
των κυρώσεων που επιβάλ-
λουν ΗΠΑ και ΕΕ στη Ρωσία, ο
Βλαντίμιρ Πούτιν περνά στην

αντεπίθεση απειλώντας τη Δύση ότι «θα
πεινάσει και θα κρυώσει». Πρόκειται για
έναν πόλεμο νεύρων, που κλιμακώνεται
ενόψει της «μητέρας των μαχών», της με-
γάλης επίθεσης που ετοιμάζονται να εξα-
πολύσουν οι Ρώσοι στο Ντονμπάς της
Ανατολικής Ουκρανίας.

Μπροστά στις σκληρές δυτικές κυρώ-
σεις, που έχουν βάλει στο στόχαστρο το
ρούβλι, τις ρωσικές τράπεζες και τις εξα-
γωγές ενέργειας, ο Πούτιν δήλωσε χθες
ότι «μπορούμε να ανακατευθύνουμε πέρα
από τη Δύση τους ενεργειακούς μας πό-
ρους». ΗΠΑ, Καναδάς και Βρετανία έχουν
επιβάλει εμπάργκο στις ρωσικές εισαγω-
γές πετρελαίου, αλλά η ΕΕ, που είναι πιο
εξαρτημένη από τη ρωσική ενέργεια, πα-
ραμένει διχασμένη στο θέμα αυτό.

Ψάχνουν αλλού φυσικό αέριο
Το πιο βαρύ πλήγμα για τον Πούτιν ήταν,

βέβαια, το γεγονός ότι ο ρωσικός αγωγός
φυσικού αερίου Nord Stream 2, που θα
συνέδεε τη Σιβηρία με τη Γερμανία, ανήκει
πια στο παρελθόν λόγω των κυρώσεων.

Επιπλέον, η Κομισιόν λέει ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση μπορεί να απεξαρτηθεί πλή-

ρως από το ρωσικό φυσικό αέριο πολύ πιο
πριν από το 2030, ενώ χώρες από τη Δανία
μέχρι την Πορτογαλία αναζητούν εναλλα-
κτικές πηγές ενέργειας.

Σε ανάλυσή του, το πρακτορείο Reuters
αναφέρει ότι ένα εμπάργκο στο ρωσικό
πετρέλαιο, είτε το αποφασίσει ο Πούτιν
επειδή θα αρνηθεί τις πληρωμές αν δεν γί-
νουν σε ρούβλια, είτε το επιβάλει η Ευρώ-
πη, θα σημάνει τον «οικονομικό θάνατο»
της Ρωσίας.

Ήδη εκτιμάται ότι η ρωσική οικονομία
θα συρρικνωθεί έως και 15% το τρέχον
έτος, κυρίως εξαιτίας των κυρώσεων της
Δύσης.

Ντονμπάς όπως Κουρσκ
Τις χειρότερες στιγμές από την έναρξη

της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που
συμπληρώνει σήμερα επτά εβδομάδες,
ετοιμάζεται να ζήσει η χώρα, με την ανατο-
λική περιφέρεια του Ντονμπάς να μετα-
τρέπεται στο πεδίο της τελικής αναμέτρη-
σης. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι
θα είναι η πιο αποφασιστική και αιματηρή
σύγκρουση στο ουκρανικό έδαφος, που
θα κρίνει εν πολλοίς την έκβαση του πολέ-
μου, και ότι μπορεί να εξελιχθεί στη μεγα-
λύτερη και πιο φονική μάχη με τανκς μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Λένε, μάλιστα,
ότι θα θυμίσει τη φρίκη της ιστορικής μά-

χης του Κουρσκ, μεταξύ των ναζιστικών
και των σοβιετικών δυνάμεων, τον Ιούλιο
του 1943.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αν οι Ουκρανοί
αντέξουν στο Ντονμπάς, μια παρατεταμέ-
νη μάχη θα ματαιώσει τις ελπίδες του Πού-
τιν να κηρύξει μια σημαντική νίκη εγκαί-
ρως για τις 9 Μαΐου, όταν η Ρωσία γιορτά-
ζει τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τεράστια
στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλα-
τεία της Μόσχας.

Οι Ρώσοι ενισχύουν με τεράστιες δυνά-
μεις το μέτωπο στο Ντονμπάς, με τους Ου-
κρανούς να οργανώνουν την άμυνά τους,
συγκεντρώνοντας εκεί το κύριο μέρος του
στρατού τους.

Οι βομβαρδισμοί και οι μάχες έχουν εν-
ταθεί εδώ και μερικά 24ωρα, αλλά η κυ-
ρίως επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις
αναμένεται από μέρα σε μέρα.

Κίεβο: Επίσκεψη
με… συμβολισμό
από 3 Ευρωπαίους
προέδρους 
Οι πρόεδροι της Πολωνίας και
των χωρών της Βαλτικής
(Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουα-
νίας) επισκέφθηκαν χθες το
Κίεβο, σε μια συμβολική κίνη-
ση με στόχο να εκφράσουν τη
στήριξή τους προς τον δοκιμα-
ζόμενο λαό της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με τη γερμανική
εφημερίδα «Bild», επιθυμία
να ταξιδέψει στην Ουκρανία
εξέφρασε και ο πρόεδρος της
Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ
Σταϊνμάιερ, αλλά το Κίεβο δεν
τον δέχθηκε, επειδή είχε τη-
ρήσει φιλορωσική στάση όταν
ήταν υπουργός Εξωτερικών
της Άνγκελα Μέρκελ.
Το Κίεβο διέψευσε χθες το δη-
μοσίευμα, ενώ ο Ουκρανός
πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε
ότι περιμένει επίσκεψη του
Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ
Σολτς για λήψη «πρακτικών
αποφάσεων» σχετικά με την
αποστολή βαρέων όπλων προς
τον ουκρανικό στρατό. 

Με πείνα και… 
κρύο απειλεί 
τη Δύση ο Πούτιν

Συνεχίζεται ο πόλεμος νεύρων
και κυρώσεων από τις δύο
πλευρές, με τους Ρώσους να
κλείνουν στην Ευρώπη την
ενεργειακή «κάνουλα»



Η
μέρα που όλοι περιμέναμε
έφτασε και ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε
την άρση των περιορισμών που

είχαν επιβληθεί εξαιτίας της μεταδοτικής
μετάλλαξης Όμικρον. Από την Πρωτομα-
γιά και μετά θα έχουμε λόγους να χαμογε-
λούμε και πάλι, καθώς αίρονται μέχρι και
τις 31 Αυγούστου τα μέτρα που μας είχαν
επιβληθεί. Έτσι, καταργείται η επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης
σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους, άρα
εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι θα κι-
νούνται και θα ζουν πλέον μαζί, όπως πριν
από την εμφάνιση του κορονοϊού.

Καταργείται επίσης το self test στους
μαθητές και γυρίζουν μετά το Πάσχα στο
σχολείο χωρίς διαγνωστικό τεστ. Σύντομα
θα υπάρξουν διευκρινίσεις στο πρωτό-
κολλο που θα αφορά την επαφή τους με
κρούσμα.

Καταργούνται τα όρια σε αποστάσεις
και χωρητικότητα σε μαγαζιά, καταστήμα-
τα και εστιατόρια, έτσι επανέρχεται η λει-
τουργία τους στο 100%. 

Από 1η Μαΐου ορίζεται ένα rapid test για

τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας
όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους. Από
15/4 καταργείται το πρόστιμο των 100 ευ-
ρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60
ετών για το οποίο έχει υπογραφεί και
Υπουργική Απόφαση.

Η χώρα μας έχει, λοιπόν, επιπλέον λό-
γους να θεωρείται ως ένας ελκυστικός
προορισμός, καθώς, εκτός από τις ομορ-
φιές της, δεν θέτει περιορισμούς στους
τουρίστες και δεν τους βάζει σε διαδικα-
σία να κάνουν διαγνωστικά τεστ για να
απολαύσουν την εστίαση ή να δείχνουν
συνεχώς το πιστοποιητικό τους και στη
διασκέδασή τους και στα ψώνια τους. Μά-
λιστα, σε σύντομο χρόνο θα εξεταστεί και
η άρση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού
για την είσοδο στη χώρα.

Η μάσκα μόνο παραμένει και είναι υπο-
χρεωτική στους κλειστούς χώρους μέχρι
31/5. Από την 1η Ιουνίου και μετά η μάσκα
πέφτει και θα θεωρείται απαραίτητη σε
συγκεκριμένους χώρους που θα διευκρι-
νιστούν στο μέλλον με ΚΥΑ.

Ραντεβού τον… Σεπτέμβρη
Ο υπουργός Υγείας βέβαια τόνισε πως

«όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν την 1η
Σεπτεμβρίου, αναλόγως με την εικόνα της

πανδημίας». Ωστόσο για το Πάσχα και τη
Μεγάλη Εβδομάδα υπάρχει πάντα η ισχυ-
ρή σύσταση για χρήση μάσκας σε συνω-
στισμό ενώ όλοι οι ειδικοί έχουν τονίσει
πως καλό θα ήταν να κάνουμε ένα self test
προληπτικά πριν από το γιορτινό τραπέζι,
προκειμένου να προστατευθούν οι ηλι-
κιωμένοι και όσοι έχουν χρόνια προβλή-
ματα υγείας.

Χθες, πάντως, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
11.061 νέα κρούσματα, από τα οποία τα
232 είναι επαναμολύνσεις. Επίσης άλλοι
65 έχασαν τη ζωή τους, ενώ 345 συνάν-
θρωποί μας είναι διασωληνωμένοι, εκ
των οποίων οι 192 ανεμβολίαστοι. Πάντως
η νόσος μάς δείχνει καθημερινά ότι είναι
εδώ και δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει,
ακόμα και τριπλά εμβολιασμένος. Οι επα-
ναμολύνσεις είναι καθημερινό φαινόμε-
νο. Στην Ελλάδα ευτυχώς ακόμα δεν μας
απασχολεί η υποπαραλλαγή ΧΕ που εντο-
πίστηκε σε Βρετανία και Ταϊλάνδη, που
θεωρείται και 10% πιο μεταδοτική από την
Όμικρον 2. 

««Καραμπόλες» από
τις Πανελλαδικές
στις εξετάσεις
των γυμνασίων…
Η απόφαση του υπουργείου Παι-
δείας να ξεκινήσουν οι πανελλαδι-
κές εξετάσεις στις 2 Ιουνίου, νωρί-
τερα από κάθε άλλη χρονιά τουλά-
χιστον την τελευταία πενταετία,
έχει προκαλέσει «καραμπόλες»
στη διεξαγωγή των προαγωγικών
και απολυτήριων εξετάσεων στα
γυμνάσια της χώρας.
Δεδομένου ότι τα μαθήματα στα γυ-
μνάσια θα ολοκληρωθούν στις 30
Μαΐου και οι προαγωγικές και απο-
λυτήριες εξετάσεις πρέπει να διε-
ξαχθούν μεταξύ 1ης και 15 Ιουνίου,
οι ελεύθερες ημερομηνίες είναι
μόνο έξι ενώ τα εξεταζόμενα μαθή-
ματα επτά!
Συγκεκριμένα, οι μαθητές των γυ-
μνασίων θα εξεταστούν σε Νεοελ-
ληνική Γλώσσα και Γραμματεία
(Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελ-
ληνική Λογοτεχνία), Αρχαία Ελλη-
νική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρ-
χαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελ-
ληνικά Κείμενα από Μετάφραση),
Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Αγ-
γλικά και Βιολογία. Ωστόσο, οι κε-
νές ημερομηνίες στο διάστημα αυ-
τό, καθώς τις υπόλοιπες θα διαγω-
νίζονται οι υποψήφιοι των πανελ-
λαδικών εξετάσεων, είναι μόλις έξι
αν συνυπολογιστεί και η αργία του
Αγίου Πνεύματος στις 13 Ιουνίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουρ-
γείο Παιδείας έχει μεταφέρει όλη
τη διαδικασία μπροστά ημερολο-
γιακά με τελικό στόχο να εκδοθούν
οι βάσεις εισαγωγής νωρίτερα από
κάθε άλλη χρονιά, στα τέλη Ιουλί-
ου, αντί για το τελευταίο δεκαήμε-
ρο του Αυγούστου που ανακοινώ-
νονται. Στο πλαίσιο αυτό, το βασικό
πρόγραμμα των πανελλαδικών
εξετάσεων θα ολοκληρωθεί στις 10
Ιουνίου και τα ειδικά μαθήματα θα
εξεταστούν μεταξύ 18 και 30 Ιουνί-
ου. Από τις 15 έως τις 28 Ιουνίου θα
λάβουν μέρος στην Υγειονομική
Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμα-
σία οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού. Ως εκ τούτου,
νωρίτερα θα ανακοινωθούν και οι
βαθμολογίες των υποψηφίων.

Εύη Πανταζοπούλου

Το χρονοδιάγραμμα
της άρσης των μέτρων
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Από 1η Μαΐου καταργούνται
το πιστοποιητικό εμβολιασμού
και τα self tests στους μαθητές
και από 1η Ιουνίου… πέφτουν
οι μάσκες

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Σε πραγματικό εφιάλτη εξελίχθηκε για μια 17χρονη το
ραντεβού που έκλεισε για να γνωρίσει από κοντά έναν
νεαρό άνδρα με τον οποίο είχαν αναπτύξει διαδικτυακές
επαφές. Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν η
17χρονη συμφώνησε να συναντηθούν σε ένα πάρκο στην
περιοχή του Κορυδαλλού. Από την πρώτη στιγμή ο νεα-
ρός άνδρας έδειχνε ιδιαίτερα διαχυτικός και άρχισε να
πιέζει τη 17χρονη να ανέβει μαζί του στο μηχανάκι και να
πάνε σπίτι του. Αυτό ήταν και το λάθος της, καθώς όταν
μπήκαν στο ισόγειο διαμέρισμα στην Αγία Βαρβάρα ο νε-
αρός άνδρας έγινε ιδιαίτερα επιθετικός, άρχισε να τη θω-

πεύει και στη συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά. Μά-
λιστα, όπως κατέθεσε στην ΕΛΑΣ η ανήλικη μαθήτρια, εί-
χε δυναμώσει επίτηδες τον ήχο της τηλεόρασης προκει-
μένου να μην ακούγονται οι φωνές της. Όταν ολοκλήρω-
σε την πράξη του, της ζήτησε να ντυθεί και την επέστρεψε
στο πάρκο του Κορυδαλλού όπου είχαν συναντηθεί,
απειλώντας τη να μην πει τίποτα γιατί είναι πρώην κρα-
τούμενος και δεν θα διστάσει να της κάνει κακό. Το κορί-
τσι επέστρεψε σπίτι του ντροπιασμένο και σοκαρισμένο,
εξιστορώντας στη μητέρα του τι ακριβώς συνέβη.

Οι δυο τους απευθύνθηκαν στο τοπικό Τμήμα Ασφα-

λείας, εξιστορώντας ότι γνώρισε τον άνδρα μέσω Διαδι-
κτύου και δίνοντας το προφίλ του αλλά και λεπτομέρειες.
Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κινήθηκε άμεσα
και το απόγευμα της Τρίτης πέρασε χειροπέδες στον φε-
ρόμενο ως δράστη, έναν 27χρονο Αλβανό, ο οποίος όν-
τως είχε αποφυλακιστεί στις 6 Απριλίου. Πρόκειται για
μουσικό της τραπ με χιλιάδες ακολούθους στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, ο οποίος προανακριτικά υποστήριξε
πως ό,τι έγινε είχε τη συναίνεση της 17χρονης. Τον λόγο
έχει πλέον η δικαιοσύνη. 

Κ. ΠΑΠ.

Αλβανός τράπερ έγινε εφιάλτης για μια 17χρονη που καταγγέλλει πως τη βίασε

Ο εισαγγελέας ζητά 
την ενοχή μεσίτη 
και καταστηματάρχη
για τον θάνατο του Ζακ

Τιμωρητική διάθεση και απερίσκεπτη
δράση των δύο βασικών κατηγορουμένων
στην υπόθεση είδε ο εισαγγελέας Σωτήρης
Μπουγιούκος, ζητώντας την ενοχή του με-
σίτη και του κοσμηματοπώλη για θανατηφό-
ρα σωματική βλάβη σε βάρος του Ζακ Κω-
στόπουλου. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η κα-
τηγορία δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε αν-
θρωποκτονία εκ προθέσεως, καθώς «δεν
αποδέχτηκαν ως ενδεχόμενο τον θάνατο
του 33χρονου ακτιβιστή».

Η εισαγγελική πρόταση προκάλεσε τη δυ-
σαρέσκεια των γονιών του Ζακ Κωστόπου-
λου, με τη μητέρα του Ελένη να αναφέ-
ρει: «Περιμέναμε την αλλαγή κατηγορίας.
Από τις απολογίες τους προέκυψε ότι δεν
έχουν μετανοήσει και το μυαλό μου πάει
στη λέξη “δόλος”». 

Την ίδια στιγμή, ο εισαγγελικός λειτουρ-
γός ζήτησε την απαλλαγή των τεσσάρων
αστυνομικών που κάθονται στο εδώλιο και
αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία. «Περί-
μενα από τον εισαγγελέα να είναι πιο αυ-
στηρός για τους αστυνομικούς. Δεν έλεγξαν
τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων.
Υπήρχε καθαρά δόλος. Υπάρχει βιντεολη-
πτικό υλικό που τον κλωτσοπατάνε. Δεν θα
πιστεύουμε ούτε αυτό που βλέπουμε;»,
σχολίασε ο πατέρας του Ζακ Κωστόπουλου.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εισαγ-
γελικής πρότασης παρούσα στο δικαστήριο
ήταν η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου
Φύσσα, Μάγδα.

Ε
μμένει στην αθωότητά της η
προφυλακισμένη Ρούλα Πι-
σπιρίγκου, τονίζοντας -μέσα
από τις φυλακές Κορυδαλλού

όπου κρατείται- ότι «οι σκέψεις μου είναι
πάντα στα παιδιά μου. Έχω μείνει τώρα
μόνη μου εδώ. Και έχω βάλει τον εαυτό
μου σε μια σειρά. Τις σκέψεις μου, όλα τα
λάθη που έχω κάνει, δεν βρίσκω κάτι να
έχω κάνει κακό στα παιδιά, έστω μια
αφορμή, έστω».

Αίσθηση προκαλεί η αναφορά της κα-
τηγορούμενης για τη δολοφονία της
9χρονης κόρης της: «Προσπαθώ να
σκεφτώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου
σε κάτι και δεν βρίσκω. Θα μου πεις
“κανένας δεν θα έβρισκε”, το θέμα είναι
ότι με παρουσιάζουν σαν άνθρωπο και
μιλάνε άτομα τα οποία δεν με γνωρί-
ζουν, μιλάνε και με παρουσιάζουν τέ-
ρας και δεν είμαι αυτή».

Μιλώντας στο Star και αναφερόμενη
στην έρευνα για τους θανάτους των άλ-
λων δύο παιδιών (Μαλένα και Ίριδα),
σχολίασε ότι «θεωρώ και πιστεύω μέσα
μου ότι δεν θα αποδειχτεί κάτι τέτοιο, δεν
υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάτι τέ-

τοιο, δεν υπάρχει. Από εμένα δεν υπάρ-
χει τέτοιο πράγμα, από κανέναν δηλαδή.
Δεν μου περνάει καν από το μυαλό. (...)
Λένε για το πανάκι (σ.σ.: της Ίριδας). Μα
θα πήγαινα εγώ η ίδια να δώσω το πανά-
κι; Αν είχα κάνει κάτι με το ίδιο το πανάκι
ή με κάθε άλλον τρόπο; Αυτά τα πράγμα-
τα είναι εξωφρενικά». 

Αίτημα της ανακρίτριας στον ΕΟΦ
Στην υποβολή αιτήματος προς τον

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)
προχώρησε η 18η τακτική ανακρίτρια,
ζητώντας να της διαβιβαστούν στοιχεία
για την ουσία κεταμίνη που εντοπίστηκε
στον οργανισμό της 9χρονης Τζωρτζίνας.
Η Χριστίνα Σαλάππα φέρεται να ζητά να
ενημερωθεί σχετικά με το πού έχει δια-
νεμηθεί η συγκεκριμένη ουσία στην Ελ-
λάδα, αλλά και με ποιον τρόπο μπορεί να
την προμηθευτεί κάποιος νόμιμα ή και

παράνομα, με στόχευση κυρίως στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Στην πιθανότατα τελευταία τηλεοπτική
του παρέμβαση (ανακοίνωσε ότι «αποσύ-
ρεται» από τον δημόσιο διάλογο για το
θέμα) για τους θανάτους της Μαλένας και
της Ίριδας, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης
Λέων τόνισε: «Ακόμη και σε δικαστικό
επίπεδο το παιδί το οποίο δίνει την καθο-
ριστική βολή στη δράστιδα ή στους δρά-
στες είναι η Ίριδα. Θα δείτε ότι στην Ίριδα
δεν θα μπορέσει να υπάρξει κανένα επι-
χείρημα ούτε σε επίπεδο δικαστηρίου
ούτε σε κανένα άλλο επίπεδο».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛΑΣ
και της Εισαγγελίας συνεχίζονται με
λήψη καταθέσεων από περίπου 70
μάρτυρες, ενώ οι νέες ιατροδικαστικές
εκθέσεις δεν αναμένονται πριν από το
Πάσχα.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου μίλησε
μέσα από τη φυλακή 
φωνάζοντας πως είναι αθώα

«Δεν είμαι αυτό 
το τέρας που
παρουσιάζουν...»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Θεσσαλία

Η περιφέρεια αναδεικνύει 
το Ασκληπιείο 
της αρχαίας Τρίκκης

Το Ασκληπι-
είο της αρχαίας
Τρίκκης, στο
κέντρο της πό-
λης των Τρικά-
λων, αναδει-
κνύει η Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας
με έργο συνολι-
κού προϋπολο-
γισμού ένταξης
1.744.000 ευρώ,
που χρηματοδο-
τεί μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα με τον γεωγράφο του 1ου αι. π.Χ. Στράβωνα, το
Ασκληπιείο της αρχαίας Τρίκκης ήταν «αρχαιότατον και επιφα-
νέστατον» και η σύνδεση της πόλης με τον Ασκληπιό προσέδιδε
στην Τρίκκη ιδιαίτερη ακτινοβολία στον ευρύτερο ελλαδικό χώ-
ρο. «Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε τις διαχρονικές αρχαι-
ότητες της πόλης των Τρικάλων. Ο πολιτισμός είναι βαθιά ανα-
πτυξιακό εργαλείο και οικονομικό μέγεθος που συμβάλλει στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων», δηλώνει ο περι-
φερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

ΟΤΑ

Καταβολή ενιαίου τέλους για
δομές φιλοξενίας μεταναστών

Την απόδοση του ενιαίου τέλους τετάρτου τριμήνου, έτους
2021, στους δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων
λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών,
αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών και Μετανάστευσης. Ο
προϋπολογισμός είναι 809.387 ευρώ και αφορά την αποπληρω-
μή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού
και ακίνητης περιουσίας.

Την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης όλων των υπηρεσιών του Δήμου

Αθηναίων έως το τέλος του έτους ανακοίνωσε στο συνέδριο της Cisco

στη Θεσσαλονίκη ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Πα-

ράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία ψηφιακής βίβλου της πόλης των

Αθηνών, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Πρό-

κειται για την πρώτη τέτοια προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα -μετά

το Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο. «Είναι μια πρόσκληση ενδιαφέ-

ροντος προς όλες και όλους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στην

κοινωνία των πολιτών, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και

στους πολιτιστικούς φορείς της πόλης, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας

για να μετασχηματίσουμε την πόλη», τόνισε ο κ. Μπακογιάννης.

Τα νέα έργα ΣΔΙΤ 
Οι Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτι-

κού Τομέα (ΣΔΙΤ) και η αναπτυξιακή
επιλογή για την Ελλάδα μετά την παν-
δημία, τη μακροχρόνια κρίση χρέους
και την τρέχουσα ενεργειακή κρίση,
είναι το κεντρικό θέμα του 4ου ΣΔΙΤ
Forum, που άρχισε χθες στην Αθήνα.
Ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, αρμόδιος για ιδιωτικές επενδύ-
σεις και ΣΔΙΤ, στον χαιρετισμό του
προς τους συνέδρους και τους τριάν-
τα διακεκριμένους ομιλητές, τόνισε
«τη μεγάλη άνοδο των έργων και τον
ειδικό τους ρόλο στην περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη και στοίχημα για
την περίοδο μετά την πανδημία». Το
ΣΔΙΤ Forum θα δώσει απαντήσεις:
Ποιο είναι το επενδυτικό κενό που
καλούνται να καλύψουν και ποιος εί-
ναι ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης. Πώς
θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπει-
ρία για τα νέα έργα ΣΔΙΤ, με ποιες
προϋποθέσεις και ειδικό πλαίσιο για
τα νησιωτικά έργα ΣΔΙΤ.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πρόγραμμα Erasmus 
για υπαλλήλους δήμων 
και περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος
2022 το «Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης - Erasmus for Public Administration» για δη-
μόσιους υπαλλήλους των κρατών-μελών με σκοπό τη
βελτίωση των γνώσεών τους και της κατανόησης των
ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών. Το πρόγραμμα, το
οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή
Σχολή Διοίκησης (EAS), απευθύνεται σε νέους υπαλ-
λήλους (διοικητικούς, κατηγορίας Ανώτατης Εκπαί-
δευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε
έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας
και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμ-
πειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται
με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Για το έτος 2022
έχουν οριστεί δύο περίοδοι εκπαίδευσης: 28 Ιουνίου
έως 8 Ιουλίου 2022, 11 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου
2022. Στη χώρα μας, διατίθενται τρεις θέσεις και για τις
δύο περιόδους (δύο για την πρώτη και μία για τη δεύτε-
ρη) και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καλούνται να τη
διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, σε όλους τους ΟΤΑ Α’
και Β’ βαθμού που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους το
σχετικό πρόγραμμα.
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Αθήνα

Μέχρι τέλος 2022, ψηφιοποίηση όλων
των δημοτικών υπηρεσιών



Ε
γκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το
περιφερειακό συμβούλιο Αττικής η
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου Περιφε-
ρειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Αττικής 2021-2027 συνολικού
προϋπολογισμού πάνω από 1,6 δισ., κατό-
πιν εισήγησης του περιφερειάρχη Γιώργου
Πατούλη.

Με τη θετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΥ ανοί-
γει ο δρόμος για την έκδοση της ΚΥΑ έγκρι-
σης της ΣΠΜΕ του νέου περιφερειακού προ-
γράμματος 2021-2027, που αποτελεί προ-
απαιτούμενο για την έγκριση του νέου περι-
φερειακού προγράμματος από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή το προσεχές διάστημα.

Τη σημασία της αξιοποίησης των πόρων
μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων, τόσο για την υλοποί-
ηση εμβληματικών έργων όσο και για την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, υπο-

γράμμισε ο κ. Πατούλης στην ομιλία του, ενώ
αναφερόμενος στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
επισήμανε ότι θα έχει έναν προϋπολογισμό
που ξεπερνά το 1,6 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά
54% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Οι βασικοί άξονες χρηματοδότησης του
νέου περιφερειακού προγράμματος αφο-
ρούν: 200 εκατ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και
της καινοτομίας, 350 εκατ. ευρώ για δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπι-
σης των επιπτώσεων από την κλιματική αλ-
λαγή, 150 εκατ. ευρώ για βιώσιμα και «έξυ-
πνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας, 600 εκατ. ευρώ για
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη
βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και
για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης
και κοινωνικής πρόνοιας και 300 εκατ. ευρώ
για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων
χωρικών επενδύσεων.

Αστική ανάπλαση 11 εκατ. ευρώ
Πρόταση για την έγκριση χρηματοδότη-

σης ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ περίπου
κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμ-
ψης ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, προκει-
μένου να επωφεληθεί από το μέτρο των
Στρατηγικών Αστικών Αναπλάσεων. Πρό-
κειται για αίτημα το οποίο, στην περίπτωση
που εγκριθεί, θα χρηματοδοτήσει τα σχέδια
του δήμου για την ανάπλαση του δικτύου
κοινόχρηστων χώρων με ανάπλαση των πεζοδρομίων, δημιουργία σημείων πρόσβασης
ΑμεΑ, κατασκευή ποδηλατόδρομου, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης, αύξηση των χώρων
πρασίνου και τοποθέτηση αστικών συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας. Όπως σημειώνει ο
δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος: «Με ώριμες προτάσεις διεκδικούμε κονδύλια για να προχω-
ρήσουμε σε μια ευρεία ανάπλαση ενός από τους πιο σημαντικούς άξονες του δήμου. Πρόκει-
ται για μια διαδρομή κατά μήκος της οποίας κατοικούν χιλιάδες Ηρακλειώτες, την ποιότητα
ζωής των οποίων επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε».

Δημαρχείο και
αντιπλημμυρικά 

Τα σημαντικά έργα που υλοποι-
ούνται στην πόλη της Αγίας Παρα-
σκευής με χρηματοδότηση της πε-
ριφέρειας ήταν το βασικό αντικεί-
μενο της συνάντησης του δημάρχου
της πόλης Βασίλη Ζορμπά με τον πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πα-
τούλη στα γραφεία της περιφέρειας.
Ειδικότερα, έγινε αναφορά στο με-
γάλο έργο κατασκευής του νέου δη-
μαρχείου προϋπολογισμού 21 εκατ.
ευρώ, το οποίο όπως επισημάνθηκε
προχωρά εντός των χρονοδιαγραμ-
μάτων που έχουν ορισθεί, στην ολο-
κλήρωση ενός μεγάλου αντιπλημ-
μυρικού έργου καθώς και ενός παι-
δικού σταθμού, ο οποίος θα ξεκινή-
σει τη λειτουργία του σε περίπου
έναν μήνα. Παράλληλα προγραμμα-
τίζεται η υλοποίηση άλλων δύο ση-
μαντικών αντιπλημμυρικών έργων,
στο Κοντόπευκο και στη νότια πλευ-
ρά της πόλης, για τα οποία έχουν
ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες
από τον δήμο και κατόπιν σχετικής
απόφασης του κ. Πατούλη θα ενταχ-
θούν στο ΕΣΠΑ.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
δεν υπάρχει ακόμη απόφαση
σχετικά με τα ανταποδοτικά
τέλη καθαριότητας για το
2022, παρότι έχουμε φτάσει
στα μέσα του τέταρτου μήνα
της χρονιάς; Η αρχική από-
φαση, που ήταν πρόταση της
αντιπολίτευσης, ακυρώθηκε
ύστερα από «μεθόδευση»
της δημοτική αρχής, αλλά
από τότε δεν έχει περάσει
νέα απόφαση, με ό,τι συνέ-
πειες μπορεί να έχει αυτό για
τον προϋπολογισμό του δή-
μου… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Τροπολογία 
για παράταση
συμβάσεων 

Παράταση των συμβάσεων προσω-
πικού διαφόρων ειδικοτήτων προβλέ-
πει τροπολογία του υπουργείου Εσω-
τερικών που κατατέθηκε στο νομο-
σχέδιο του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Συγκεκριμέ-
να προβλέπεται η δυνατότητα επέκτα-
σης κατά δώδεκα μήνες των συμβάσε-
ων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου του προσωπικού που
προσλήφθηκε για αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών που προέκυψαν
με τις πυρκαγιές του περσινού καλο-
καιριού σε φορείς που εδρεύουν στην
Εύβοια. Σε άλλο άρθρο παρέχεται η
δυνατότητα παράτασης έως τις 31
Μαΐου 2022 στις συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
470 υπαλλήλων διάφορων ειδικοτή-
των, που προσλήφθηκαν για κάλυψη
εποχικών αναγκών σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους. 

Στο «Τρίτσης» 
τα σχολεία

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» εντάχθηκε πρόταση για έργα
συντήρησης ενεργειακής αναβάθμι-
σης αντικεραυνικής προστασίας
σχολικών κτιρίων του Δήμου Λυκό-
βρυσης-Πεύκης. Η πρόταση αφορά
δύο υποέργα: το πρώτο εργασίες
συντήρησης στις κτιριακές υποδο-
μές και στους αύλειους χώρους σε
τρία σχολικά κτίρια προϋπολογισμού
563.203,32 ευρώ και το δεύτερο αν-
τικεραυνική προστασία σχολικών
κτιρίων προϋπολογισμού 75.000 ευ-
ρώ. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος
Τάσος Μαυρίδης: «Άλλη μια πρότα-
ση που υποβάλαμε εντάσσεται στο
πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και
έτσι προχωράμε σε σημαντικά έργα
σε τρεις σχολικές μας μονάδες. Συ-
νεχίζουμε να διεκδικούμε και να
φέρνουμε χρηματοδοτήσεις, ώστε
να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα,
ιδιαίτερα για τη νέα γενιά».

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ 
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα
πάνω από 1,6 δισ. ευρώ!



Παράνομη έκρινε το Μονομελές Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης την 24ωρη απεργία που
εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ για σήμε-
ρα Πέμπτη. Σε βάρος της απόφασης για την
απεργία είχε προσφύγει η διοίκηση του οργανι-
σμού και η υπόθεση συζητήθηκε χθες στο δι-
καστήριο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η απερ-
γία κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο για
τυπικούς λόγους. Όπως είχαν ανακοινώσει οι
εργαζόμενοι, μετά την έκδοση της απόφασης
θα συνέλθει το διοικητικό συμβούλιο για να
αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες.

Το 1ο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου «Ευγένιος Ευγενίδης» πρό-
κειται να επισκεφτεί τη Μεγάλη Πέμπτη η Προέδρος της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο
επίσκεψής της στον Νομό Έβρου τη Μεγάλη Εβδομάδα,
εφόσον ξεπεράσει τον κορονοϊό. Ως γνωστόν, η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να προσφέρει την εμ-
πειρία της ως μέντορα, μέσω του θεσμού των «Inspira-

tional Mentors», στο σχολείο του Διδυμοτείχου ανάμεσα
σε 35 σχολεία της χώρας. Στην επίσκεψή της αυτή το με-
σημέρι της Μεγάλης Πέμπτης θα της γίνει η επίσημη πα-
ρουσίαση του προγράμματος παραγωγής καινοτόμων
ζωοτροφών για ζώα παραγωγής και κατοικίδια από υπο-
λείμματα τροφών από τους μαθητές του σχολείου με την
επωνυμία «Ζωομπουκίτσες» Έβρου.

Στο Διδυμότειχο η Κατερίνα Σακελλαροπούλου τη Μ. Πέμπτη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Καλαφάτης είδε
τους πρωταθλητές
του τάε κβον ντο  

Με αθλήτριες και αθλητές της εθνι-
κής ομάδας τάε κβον ντο, που σάρω-
σαν τα μετάλλια στους πανευρωπαϊ-
κούς αγώνες της Κροατίας, συναντή-
θηκε στο Διοικητήριο ο υφυπουργός
Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος Κα-
λαφάτης. Οι αθλητές, που φορούσαν
τα γαλανόλευκα και είχαν στο στήθος
κρεμασμένα τα μετάλλιά τους, δέχτη-
καν τα συγχαρητήρια του υπουργού
αλλά και από μια λαμπάδα για τις
άγιες μέρες του Πάσχα.

Πόλος έλξης 
το... τζουκμπόξ 
του Ζέρβα

Δεν υπάρχει τελικά επισκέπτης στο
γραφείο του δημάρχου Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνου Ζέρβα που δεν...
μαγεύτηκε από το τζουκμπόξ και δεν
κάθισε λίγα λεπτά μπροστά του ώστε
να το περιεργαστεί και να επιλέξει
τραγούδι. Τελευταίος θαυμαστής
ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλά-
δα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος ζήτησε να
μάθει λεπτομέρειες σχετικά με το
τζουκμπόξ από τον δήμαρχο και φυ-
σικά επέλεξε δισκάκι.

Κουίζ: Πόσοι
αυτοδιοικητικοί
χωρούν στη σέλφι;
Τρεις δήμαρχοι, δύο αντιδήμαρχοι
και ένας πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου χωρούν σε μια σέλφι;
Με πλατιά χαμόγελα απαθανάτισε
τους δημάρχους Κωνσταντίνο
Ζέρβα, Κώστα Μπακογιάννη και
Δημήτρη Παπαστεργίου ο πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου
Πέτρος Λεκάκης, στο περιθώριο
διεθνούς συνεδρίου που πραγμα-
τοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
της Cisco. «Η Θεσσαλονίκη ενώ-
νει», σχολίασε ο κ. Λεκάκης σε μια
φωτογραφία, παρουσία και των
αντιδημάρχων Μιχάλη Κούπκα και
Κώστα Ιακώβου.

Παράνομη κρίθηκε από το δικαστήριο η
απεργία των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ

Τη Μ. Δευτέρα η τελευταία
συνεδρίαση του συμβουλίου 

Στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλο-
νίκης θα καθίσουν τη Μεγάλη Δευτέρα οι δημοτικοί
σύμβουλοι σε μια τελευταία συνεδρίαση πριν από
τις γιορτές του Πάσχα. Μεταξύ των θεμάτων που θα
κληθούν να συζητήσουν θα είναι και η χωροθέτηση
υπόγειων κάδων στα δημοτικά διαμερίσματα.

Κόλλησε κορονοϊό και 
ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος

«Εντέλει ήρθε και στο σπίτι μας ο κορονοϊός.
Θετικός από σήμερα». Με αυτό τον τρόπο ενημέ-
ρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ο Δημήτρης
Βαρτζόπουλος πως τελικά και ο ίδιος έπεσε θύμα
της Covid-19. Ο βουλευτης της ΝΔ στη Β’ Θεσσα-
λονικης είναι τριπλά εμβολιασμένος και έχει απο-
μονωθεί στο σπίτι του. 

ΚΙΝΑΛ: Δύο απόντες 
από την 1η προσυνεδριακή 

Απουσίες καταγράφηκαν στην πρόσφατη προσυ-
νεδριακή του Κινήματος Αλλαγής στη Θεσσαλονίκη
με θέμα την υγεία και ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλά-
κη. Απόντες ήταν δύο βουλευτές του κόμματος σε Α’
και Β’ Θεσσαλονίκης, Χάρης Καστανίδης και Γιώρ-
γος Αρβανιτίδης, οι οποίοι ήταν δικαιολογημένοι,
όπως μάθαμε στη συνέχεια.

Επενδύσεις €310 εκατ. 
για τον ψηφιακό ΟΤΑ  

Επενδύσεις ύψους άνω των 310 εκατ. ευρώ με πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ προ-
βλέπεται να πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια
στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην Ελλάδα για την
υποστήριξη του ψηφιακού τους μετασχηματισμού
και τις έξυπνες πόλεις. Αυτό επισήμανε ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης,
μιλώντας στο διεθνές συνέδριο πόλεων της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης, που πραγματοποιείται στις εγ-
καταστάσεις του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού και Δεξιοτήτων της Cisco στη Θεσ-
σαλονίκη (DT&S).
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Τ
ο ένα έβδομο των κατοίκων της Γης, δηλαδή πε-
ρισσότεροι από 250 εκατομμύρια άνθρωποι,
βρίσκεται μπροστά σε ακραία εξαθλίωση, καθώς
οι παγκόσμιες κρίσεις επιδεινώνουν τη φτώχεια,

οι ανισότητες ενισχύονται και οι πλούσιοι γίνονται πλου-
σιότεροι.

Η πανδημία του κορονοϊού, οι αυξανόμενες ανισότητες
και οι υψηλές τιμές των τροφίμων λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία ενδέχεται να βυθίσουν στην απόλυτη ένδεια
περισσότερους από 250 εκατομμύρια ανθρώπους στον
κόσμο φέτος, προειδοποιεί σε έκθεσή της που δημοσιεύ-
θηκε χθες η οργάνωση Oxfam.

«Με αυτήν τη μαζική αύξηση, συνολικά 860 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι μπορεί να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώ-
χειας έως το τέλος του έτους, δηλαδή με λιγότερο από 1,9
δολάριο ημερησίως», εξηγεί η μη κυβερνητική οργάνωση
καταπολέμησης της φτώχειας.

Παγκόσμιες κρίσεις
«Η αύξηση των παγκόσμιων τιμών στα είδη διατροφής

από μόνη της θα βυθίσει 65 εκατομμύρια ανθρώπους

στην απόλυτη φτώχεια, οι οποίοι θα προστεθούν στους
198 εκατομμύρια ανθρώπους που επλήγησαν από την
πανδημία και τις αυξανόμενες ανισότητες», διευκρινίζει
η Oxfam.

Καθώς Ρωσία και Ουκρανία είναι αντίστοιχα ο πρώτος
και ο πέμπτος εξαγωγέας σιταριού παγκοσμίως, η Οργά-
νωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι
παγκόσμιες τιμές των τροφίμων ανήλθαν τον Μάρτιο στα
υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

«Οι πολλαπλές παγκόσμιες κρίσεις προκαλούν την εξα-
θλίωση για εκατομμύρια ανθρώπους» και απαιτείται «δυ-
ναμική απάντηση», δηλώνει η Oxfam, που ζητεί να γίνει
ακύρωση του χρέους για τις χώρες χαμηλού εισοδήμα-
τος, ιδίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, και φορολόγηση
των πλουσιότερων κρατών της Δύσης.

Μείωση δημόσιων δαπανών
Οι κυβερνήσεις συνολικά «απέτυχαν να αυξήσουν τους

φόρους για τους πλουσιότερους», ενώ «η περιουσία των
δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε μετά την έναρξη της παν-
δημίας της Covid-19 σε σχέση με τα 14 προηγούμενα χρό-

νια», δηλώνει η Oxfam. Σύμφωνα με την έκθεση, σειρά
κυβερνήσεων πρόκειται να αθετήσουν την πληρωμή του
χρέους τους, και αναγκάζονται να μειώσουν τις δημόσιες
δαπάνες για να πληρώσουν τους πιστωτές τους και να ει-
σαγάγουν τρόφιμα και καύσιμα.

Οι φτωχότερες χώρες του πλανήτη πρέπει, συνεπώς,
να πληρώσουν 43 δισ. δολάρια για αποπληρωμή του
χρέους φέτος, ποσό που θα αρκούσε, σύμφωνα με τη
ΜΚΟ, για την κάλυψη του κόστους των εισαγωγών τρο-
φίμων τους.

Σε ακραία φτώχεια 
οδηγούνται 

250 εκατ. άνθρωποι 

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του
υπόπτου που σκόρπισε τον τρόμο στο μετρό της Νέας Υόρκης,
ανοίγοντας πυρ σε βαγόνι γεμάτο επιβάτες. Ο 62χρονος
Αφροαμερικανός Φρανκ Τζέιμς φέρεται να είναι αυτός που
τραυμάτισε συνολικά 29 άτομα που έχουν διακομιστεί σε νο-
σοκομεία, με πέντε ανθρώπους να νοσηλεύονται σε κρίσιμη
κατάσταση. Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο ύποπτος αντι-
μετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ οι Αρχές δίνουν ως
αμοιβή 50.000 δολάρια σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε και
μπορεί να βοηθήσει στη σύλληψη του Τζέιμς. Ο ύποπτος, που

φορούσε αντιασφυξιογόνα μάσκα, έριξε δύο καπνογόνα στο
βαγόνι του μετρό. Στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον των επι-
βατών, την ώρα που ο συρμός εισερχόταν στον σταθμό της
36ης οδού στο Μπρούκλιν, σκορπώντας πανικό.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματούχοι της Βοστόνης ανακοίνωσαν
ότι θα αυξήσουν τον αριθμό των αστυνομικών δυνάμεων γύρω
από τους σταθμούς του μετρό ενόψει του μαραθωνίου της πό-
λης την ερχόμενη Δευτέρα, μετά τους πυροβολισμούς στο με-
τρό της Νέας Υόρκης, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει
καμία απειλή για τον αγώνα. 

Ο φόβος επιστρέφει στις ΗΠΑ

Πανδημία, ανισότητες και οι υψηλές τιμές
των τροφίμων λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία, τα αίτια, σύμφωνα 
με έκθεση της Oxfam - Ζουν με λιγότερο
από 1,9 δολάριο ημερησίως
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Για τη σημασία των έργων ΣΔΙΤ στην οικονομική ανά-
πτυξη και στην αναβάθμιση των υποδομών μίλησε ο υφυ-
πουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, στην τοποθέ-
τησή του στο 4ο ΣΔΙΤ Forum με τίτλο «Η άνοδος των ΣΔΙΤ
μετά την πανδημία».

Τα έργα ΣΔΙΤ, συνδυαστικής χρηματοδότησης, ανέδει-
ξαν την επιλογή του υπουργείου Υποδομών να δρομολο-
γήσει ένα συνεκτικό πλέγμα έργων υποδομής και να συν-
δυάσει τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιωτι-
κούς χρηματοδοτικούς πόρους, καθιστώντας τα περισσό-
τερο ελκυστικά για τον ιδιωτικό τομέα, αφού αξιοποιούν
τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το υπουργείο τονίζει πως με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ μο-
χλεύονται ιδιωτικά κεφάλαια, συνδέεται η αποπληρωμή
του έργου με ταυτόχρονη διασφάλιση παροχής ποιοτικών
υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, επιταχύ-

νονται οι χρόνοι ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας και της υλοποίησης των έργων και μετακυλίεται η
διαχείριση των κινδύνων στον ιδιώτη.

Από τα είκοσι συνολικά έργα ΣΔΙΤ που προωθεί το
υπουργείο, τα πέντε είναι οδικά, πέντε είναι έργα άρ-
δευσης, ύδρευσης και αντιπλημμυρικής θωράκισης,

οκτώ κτιριακά και δύο έργα αφορούν τη λειτουργία και
συντήρηση. Ήδη τα δέκα εξ αυτών, συνολικού προϋπο-
λογισμού 1,73 δισ. ευρώ, βρίσκονται σε διαγωνιστική
διαδικασία.

«Η επιτυχία των ΣΔΙΤ αναδεικνύει την ανάγκη για πε-
ραιτέρω συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα, με χαρακτη-
ριστική τη δυνατότητα δημοπράτησης με “καινοτόμες
προτάσεις”, που πλέον θεσμοθετήθηκαν με τον νόμο
4903/2022», σημείωσε ο Γιώργος Καραγιάννης, ενώ
ανέφερε πως το υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις
απαραίτητες ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η συνέχιση
και ολοκλήρωση όλων των έργων, παρά τις αρνητικές
επιπτώσεις που επιφέρει στον κατασκευαστικό κλάδο η
σημερινή διεθνής συγκυρία με τις ανατιμήσεις των
πρώτων υλών.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Γ. Καραγιάννης: «Η επιτυχία κάνει αναγκαίες τις νέες συνεργασίες με τους ιδιώτες»

Της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Μ
ε στόχο τη συνένωση όλων
των δυνάμεων της κοινω-
νίας της φιλοξενίας, ο ΕΟΤ
διοργάνωσε το 1ο Συμπόσιο

με τίτλο «Ελλάδα - Η χώρα του ευ ζην» με
στόχο τη σύζευξη με τον ελληνικό πολιτι-
σμό και την ελληνική διατροφή και την
ανάδειξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο, αει-
φόρο κέντρο πολιτιστικού τουρισμού.

Το θέμα του συμποσίου αφορούσε την
αειφόρα οικονομία της φιλοξενίας σε
σύνδεση με την ελληνική διατροφή και
τον πολιτισμό. Η πρόεδρος του ΕΟΤ Άν-
τζελα Γκερέκου, στην ομιλία της, αναφέρ-
θηκε στην ανάγκη συμμετοχής της τοπι-
κής κοινωνίας αλλά και συνεργασίας
όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο
τουριστικό προϊόν χωρίς αποκλεισμούς.

«Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας
βρίσκoνται η γεφύρωση και η προβολή
του πολιτισμού και της άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς με τον τουρισμό, αλλά και η

τοπική ανάπτυξη προορισμού σε μικρές
πόλεις και αγροτικές περιοχές της Ελλά-
δας. Η Ελλάδα, η χώρα του ευ ζην, μπορεί
να αποτελέσει παγκόσμιο, αειφόρο κέν-
τρο πολιτιστικού τουρισμού, όπου στη λέ-
ξη “ευ” το Ε συμβολίζει την έλλειψη και το
Υ την υπερβολή. Το μέτρο, δηλαδή μια έν-
νοια βαθιά με δύναμη βούλησης, ισορρο-
πίας και εγκράτειας μεταξύ της έλλειψης
και της υπερβολής», εξήγησε η πρόεδρος
του ΕΟΤ.

Τα τρία πάνελ
Στο κύριο μέρος του συμποσίου διοργα-

νώθηκαν τρία ειδικότερα πάνελ. Το πρώτο
αφορούσε τις πολιτικές συνέργειες στο τρί-
πτυχο «Φιλοξενία - Διατροφή - Πολιτισμός»,
στο οποίο η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία
Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη διατροφή ως
σημαντική άυλη πολιτιστική κληρονομιά και
ανέπτυξε τις στοχευμένες δράσεις του
υπουργείου Τουρισμού για την προώθηση
της ελληνικής γαστρονομίας. 

Στο δεύτερο πάνελ, που «έπλεκε» τον

τουρισμό με τον πολιτισμό της γεύσης, ο
πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός,
σημείωσε την ανάγκη να αποκτήσει η
εθνική παραγωγή ταυτότητα και να γίνει
branding των ελληνικών προϊόντων μέσα
από τον κοινό βηματισμό δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.

Και τέλος, στο τρίτο πάνελ, που χαρα-
κτήριζε την ελληνική κουζίνα ως την άυλη
υπεραξία της γαστρονομίας, η chef και
συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας Ντίνα
Νικολάου διατύπωσε την άποψη ότι χρει-
άζεται να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο
παρουσιάζεται η ελληνική κουζίνα στο
εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι προσκε-
κλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν γεύσεις από όλη τη διαχρονία της
ελληνικής μεσογειακής γαστρονομικής
παράδοσης, που ετοίμασε ο executive
chef του ξενοδοχείου όπου φιλοξενήθη-
κε το συμπόσιο, Βασίλης Μήλιος. 

Η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα 
Γκερέκου αναφέρθηκε στους 
διεθνείς στόχους της χώρας, 
μιλώντας στο 1ο Συμπόσιο με τίτλο
«Ελλάδα - Η χώρα του ευ ζην»

«Να γίνουμε
αειφόρο κέντρο
πολιτιστικού 
τουρισμού»



«Ε
ισβολή» αμερικανικών
εταιρειών και funds στην
ελληνική οικονομία προ-
βλέπεται μέσα στους

προσεχείς μήνες, με προσανατολισμό
στην ενέργεια, τον τουρισμό, το real
estate και την τεχνολογία, ενώ αύριο η
Διυπουργική Επιτροπή θα εγκρίνει την
επένδυση της Microsoft στα νέα data
centers σε Σπάτα και Κορωπί.

Στο 23ο συνέδριο του Capital Link Fo-
rum που πραγματοποιήθηκε στη Νέα
Υόρκη, παρουσία του υπουργού Οικο-
νομικών Χρήστου Σταϊκούρα, του
υπουργού και του αναπληρωτή υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη και Νίκου Παπαθανάση, αλ-
λά και του υφυπουργού Εργασίας Πά-
νου Τσακλόγλου, διαπιστώθηκε το αυ-
ξημένο ενδιαφέρον των Αμερικανών,
λόγω των ανατροπών που προκαλεί η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και του
ντόμινο, ειδικά στον τομέα της ενέργει-
ας, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου. 

«Πρεσβευτής» ο Μπουρλά
Όπως δήλωσε χθες στον τηλεοπτικό

σταθμό Open ο κ. Γεωργιάδης, «δεν πε-
ριμένουμε απλώς αμερικανικές επεν-
δύσεις, αλλά τις περιμένουμε τις επό-
μενες μέρες», ενώ ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά,

στην ομιλία του στη Νέα Υόρκη, δήλωσε
ότι «όποιος ξένος επενδυτής σκέφτεται
να πάει στην Ελλάδα και διστάζει, να έρ-
θει σε μένα στην Pfizer για να του δείξω
τι πετύχαμε σε δύο χρόνια στην Ελλάδα
και να πάει όσο πιο γρήγορα μπορεί».
Σημειώνεται ότι η Pfizer υλοποιεί μια
εμβληματική επένδυση ύψους 100
εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, προσ-
λαμβάνοντας 200 επιστήμονες υψηλής
εξειδίκευσης. 

Η μεγαλύτερη επένδυση Αμερικανών
στην Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή αφο-
ρά την εξαγορά του 49% των μετοχών
της Viva Wallet από την JP Morgan, αντί
1,5 δισ. ευρώ, ενώ ο κολοσσός της A-
mazon σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ
προωθεί projects τεχνολογικής κατάρ-
τισης ανέργων. Επιπλέον η Meta του
ιδιοκτήτη του Facebook Μαρκ Ζού-
κερμπεργκ εξαγόρασε αντί 100 εκατ.
ευρώ την ελληνική startup Accusonus
και η αμερικανική Prodege εξαγόρασε
την εταιρεία έρευνας αγοράς Pollfish, η
οποία είχε προβλέψει από το 2016 την
έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εκτός της παρουσίας των προανα-
φερόμενων εταιρειών, ισχυρή είναι η
παρουσία αμερικανικών funds στην
αγορά των «κόκκινων» δανείων, όπως
Bain Capital, Fortress Fund, Oaktree,
Αpollo Management Ιnternational,
Cerberus, PIMCO και Centerbridge.
Επιπλέον, μεγάλα funds ή και εταιρεί-
ες real estate και τουριστικής αξιοποί-
ησης έχουν εξαγοράσει δεκάδες ξενο-
δοχεία στην Ελλάδα, ενώ ενισχύουν
συνεχώς την παρουσία τους, μέσω της
απόκτησης ή της ανέγερσης τουριστι-
κών μονάδων. 

Μέσα στο προσεχές διάστημα, ανα-
μένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις
και για συμμετοχή αμερικανικών κε-
φαλαίων σε ενεργειακές υποδομές,
όπως στον σταθμό αποθήκευσης
υγροποιημένου αερίου στην Αλεξαν-
δρούπολη, ενώ η Ελλάδα θεωρείται
από τους Αμερικανούς ως ένα hotspot
τεχνολογικής καινοτομίας, διαθέτον-
τας τα πλέον αναδυόμενα οικοσυστή-
ματα τεχνολογίας και startup στη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Moody’s: Πώς 
θα επηρεάσει 
την ελληνική
οικονομία ο πόλεμος

Ανάπτυξη 4,5% φέτος με πληθωρισμό
7,7% στο καλό σενάριο και αύξηση του ΑΕΠ
κατά 1,9% φέτος και ύφεση 1,5% το 2023,
ως προς το δυσμενές, περιλαμβάνει η έκ-
θεση με τις προβλέψεις του τμήματος ανά-
λυσης του οίκου Moody’s για την Ελλάδα. 

Κατά τον αναλυτή Μιχάλη Γραμματικό-
πουλο, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο,
αν η στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρα-
νία επιλυθεί γρήγορα, τότε το ελληνικό
ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 5,7% φέτος και 3,9%
το 2023. Αντίθετα, με βάση το δυσμενές
σενάριο, αν η σύγκρουση επιδεινωθεί ση-
μαντικά, τότε η ελληνική οικονομία θα πα-
ρουσιάσει φέτος ανάπτυξη 1,9% και ύφεση
1,5% το 2023. 

Η Moody’s Analytics προβλέπει ότι ο
πληθωρισμός στη χώρα μας θα κλείσει
φέτος στο 7,7% και θα υποχωρήσει στο 3%
το 2023, ενώ το δημόσιο χρέος θα υποχω-
ρήσει στο τέλος του 2024 στο 170%, ενώ το
έλλειμμα θα μηδενιστεί. Με βάση το εν-
διάμεσο σενάριο, το ΑΕΠ θα διαμορφωθεί
φέτος στο 4,5% και στο 2,8% το 2023.

Η Moody’s Analytics υπογραμμίζει πως
η Ελλάδα γνώρισε δύο επιτυχημένα χρό-
νια όσον αφορά τις επενδύσεις και αυτή η
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. 

Σημειώνει, δε, ότι ο λόγος επενδύσεων
προς ΑΕΠ ήταν περίπου 10% πριν από την
πανδημία και στο τέλος του 2021 διαμορ-
φώθηκε στο 13%. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό
τοπίο, ο οίκος επισημαίνει ότι, εάν υπάρξει
δεύτερος γύρος εκλογών, οι Έλληνες θα
θέλουν να αποφύγουν συνεχείς εκλογικές
αναμετρήσεις που θα έβλαπταν περαιτέρω
την οικονομία. Αν υπάρξει και τρίτος γύ-
ρος, τότε ο οίκος προειδοποιεί με καθοδι-
κές πιέσεις στο ΑΕΠ λόγω της αβεβαιότη-
τας, των υψηλότερων επιτοκίων και του
δημόσιου χρέους.
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Αύριο η έγκριση της
επένδυσης από τη Microsoft
για τα νέα data centers 
σε Σπάτα και Κορωπί

«Εισβολή» αμερικανικών
κεφαλαίων στην Ελλάδα 



Ο
ι προκλήσεις παραμένουν στο
ΧΑ, με τους εγχώριους ανα-
λυτές να εκτιμούν πως στο

επίκεντρο της προσοχής θα συνεχί-
σουν να βρίσκονται οι μετοχές εται-
ρειών που ανακοινώνουν αποτελέ-
σματα για τη χρήση 2021. Ωστόσο, μέ-
χρι στιγμής η παραπάνω εκτίμηση δεν
επιβεβαιώνεται στο χρηματιστηριακό
ταμπλό, καθώς το ενδιαφέρον συνε-
χίζεται να εκδηλώνεται με «rotation»
στα στενά όρια του FTSE25 και δεν δι-
ευρύνεται ακόμα και σε τίτλους, που
λόγω αποτελεσμάτων θα άξιζαν κα-
λύτερη χρηματιστηριακή «μεταχείρι-
ση». Τεχνικά, όσο ο Γενικός Δείκτης
δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 916,
ή έστω υψηλότερα των 897 - 886 μο-
νάδων (συνωστίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), οι αγοραστές έχουν κάθε δικαίωμα στην ελ-
πίδα για αναρρίχηση προς τις 940 - 944 μονάδες. Αντίθετα, κλείσιμο χαμηλότερα των 885 μπορεί να δώσει πίεση προς τις 855 και
843 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, αν καταφέρει να αναρριχηθεί πάνω από τη δύσκολη ζώνη των 2.200 -
2.240, με συνεχόμενα κλεισίματα, μπαίνουν σαν επόμενος στόχος οι 2.305 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 2.157 (εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων), 2.163 - 2.140 (και 2.036 μονάδες.

Ρεκόρ πωλήσεων για τον όμιλο
TÜV Nord και την TÜV Hellas

Ρεκόρ ανόδου, που ξεπέρασε το 8% σε ετήσια
βάση, κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομί-
λου TÜV Nord, σε πείσμα της πανδημίας και
των περιορισμών που έφερε αυτή. Αντίστοιχα,
η TÜV Hellas (TÜV Nord) αύξησε τον κύκλο ερ-
γασιών της στα 22 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβα-
νομένων και των θυγατρικών Αιγύπτου και Κύ-
πρου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ και επιβεβαι-
ώνοντας εκ νέου τη θέση της ως κορυφαίος
φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα. Επιπλέον,
και σε πείσμα της πανδημίας, η TÜV Hellas
(TÜV Nord) αύξησε το προσωπικό της, προχω-
ρώντας σε 30 νέες προσλήψεις και πλέον απα-
σχολεί 128 άτομα μόνιμου προσωπικού και 140
εξωτερικούς συνεργάτες.

ΕΑΣ-Nexter: Συμπαραγωγή
πλατφόρμας τεθωρακισμένων
οχημάτων στην Ελλάδα

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) υπέ-
γραψαν μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης με
τη γαλλική εταιρεία Nexter για τη συμπαρα-
γωγή στην Ελλάδα πλατφόρμας τεθωρακι-
σμένων οχημάτων. Όπως ανακοινώθηκε
σχετικά, το μνημόνιο αφορά τη συμπαραγω-
γή τροχοφόρων οχημάτων 8Χ8 Philoctetes,
τα οποία είναι σύγχρονης σχεδίασης με δια-
μορφώσεις Τεθωρακισμένων Οχημάτων Με-
ταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) και Τεθωρακι-
σμένων Οχημάτων Μάχης (ΤΟΜΑ). Έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν οπλικά συστήματα
υψηλής αποτελεσματικότητας που σε συν-
δυασμό με τη μεγάλη ευελιξία, την ταχύτητα
και τη σύγχρονη θωράκιση δημιουργούν ση-
μαντικό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης,
προστίθεται στην ανακοίνωση.

Διαψεύδει δημοσιεύματα 
η Κλουκίνας-Λάππας

Η εταιρεία Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας, σε απάν-
τηση πρόσφατων δημοσιευμάτων, τα οποία
αναφέρουν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητή-
σεις για την πιθανή πώληση ακινήτων και άλ-
λων περιουσιακών της στοιχείων, με γνώμονα
την ομαλή λειτουργία της αγοράς και προς ενη-
μέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποί-
ησε πως διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά
τα εν λόγω δημοσιεύματα και τις πληροφορίες
που περιέχονται σε αυτά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μεγάλη αύξηση 68% στον κύκλο εργασιών του κα-
ταγράφει ο όμιλος της Motor Oil για το 2021, στα 10,2
δισ. ευρώ έναντι 6,1 δισ. ευρώ για τη χρήση 2020,
σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του
ομίλου. Την ίδια στιγμή, τα EBITDA του ομίλου ανήλ-
θαν σε 490 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα
κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στη
χρήση 2021 σε 258,2 εκατ. έναντι ζημιών 137,6 εκατ.
το 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε
202 εκατ. ευρώ από ζημιές 113 εκατ. ευρώ έναν
χρόνο νωρίτερα. Σημειώνεται ότι η διοίκηση της

εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρή-
ση 2021 ποσού 99.704.682 ευρώ (ή 0,90 ευρώ ανά μετοχή).

Ύστερα από διαδικασία κλειστού spec, η Think
Plus επιλέχθηκε ως ο στρατηγικός συνεργάτης
για την 360° επικοινωνία του e-shop.gr, αναφέρει
ανακοίνωση. «Το e-shop.gr με περισσότερα από
200.000 προϊόντα προσφέρει από το 1998 λύσεις
για κάθε είδους ανάγκες, ενώ διατηρεί 58 e-shop
points σε όλη την Ελλάδα και συνεχώς επεκτείνε-
ται. Με πρωτότυπες και ανατρεπτικές ιδέες, που
είναι in line με τη νέα εποχή και το όραμα του e-
shop.gr, η Think Plus κατάφερε να ξεχωρίσει και
να αναλάβει τη δημιουργία όλης της νέας διαφημι-
στικής επικοινωνίας του».

Η Think Plus ανέλαβε τον λογαριασμό του e-shop.gr

Motor Oil: Αύξηση 68% του κύκλου εργασιών, στα €202 εκατ. τα κέρδη
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ΧΑ: «Rotation» και προσεκτικές κινήσεις 



H
κερδοφορία θα τεθεί από φέτος και για τα επό-
μενα χρόνια στο επίκεντρο του τραπεζικού εν-
διαφέροντος, καθώς οι ελληνικές τράπεζες

έχουν διανύσει μια θεαματική πορεία προόδου και μπο-
ρούν να αξιοποιήσουν πλέον το θετικό μακροοικονομι-
κό περιβάλλον, επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου από το βήμα του
Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μεγάλου ση-
μείωσε ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία ενισχύει τις
πληθωριστικές πιέσεις, χωρίς όμως να εκτροχιάζει την
πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, για την
οποία αναμένεται φέτος ρυθμός της τάξης του 3-4%,
υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου και επίσης
θετικός μεσοπρόθεσμα. Εκτίμησε, δε, ότι το 2023 θα εί-
ναι έτος επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα της χώρας
και των τραπεζών της.

Η Delfi Partners
εισέρχεται στην ιταλική
αγορά real estate

Epsilon Net: Εξαγόρασε
την e-commerce Digital4U

Η Epsilon Net ανακοίνωσε την απόκτηση (πλειοψηφι-
κού) ποσοστού 51% στην εταιρεία με την επωνυμία «Digi-
tal4U Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδι-
κτύου Πληροφορικής και Διαφήμισης» και τον διακριτι-
κό τίτλο Digital4U, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο
του e-commerce & digital marketing (www.digital4u
.gr). Η Digital4U ιδρύθηκε το 2013, με στόχο τη διαμόρ-
φωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαδικτυακής
επικοινωνίας για κάθε επιχείρηση. Έχει μεγάλη εμπει-
ρία στη δημιουργία e-shop/e-commerce solutions, τό-
σο στην κατασκευή/βελτιστοποίηση όσο και στην προ-
ώθηση, προσφέροντας πλήρες φάσμα λύσεων, ανάλογα
με τους στόχους κάθε επιχείρησης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Nova: Δύο νέα κανάλια ντοκιμαντέρ
του Viasat World

Με την προσθήκη των δύο νέων καναλιών, Via-
sat Explore και Viasat Nature, του διεθνούς ρα-
διοτηλεοπτικού φορέα Viasat World, η Nova εμ-
πλουτίζει περαιτέρω την εμπειρία των συνδρομη-
τών της, παρέχοντας πρόσβαση σε περιεχόμενο
υψηλής ποιότητας. Οι λάτρεις του ντοκιμαντέρ
μπορούν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε συνολι-
κά εννέα θεματικά κανάλια με συναρπαστικό πε-
ριεχόμενο για την ιστορία, την επιστήμη, την τε-
χνολογία, την άγρια φύση και τα ζώα. Οι συνδρο-
μητές μπορούν να απολαμβάνουν το περιεχόμενο
των δύο καναλιών μέσω της ΕΟΝ, της νέας πλατ-
φόρμας της Nova, σε όλα τα διαθέσιμα πακέτα και
όποτε θέλουν μέσω των υπηρεσιών Catch up 7
ημερών και On Demand.

Δύο οικόπεδα απέκτησε 
η Centric Συμμετοχών
Η Centric Συμμετοχών ΑΕ ενημέρωσε το επεν-
δυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγατρική εταιρεία
της Bright Sky Properties ΑΕ συμμετείχε στη
διαδικασία εκποίησης ακινήτων οικοπέδων που
βρίσκονται στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής.
Πρόκειται για δύο όμορα οικόπεδα συνολικής
έκτασης 4.895,40 τ.μ. Η θυγατρική εταιρεία
αναδείχτηκε ως υπερθεματιστής στον εν λόγω
πλειστηριασμό, με αποτέλεσμα να της κατακυ-
ρωθούν τα δύο οικόπεδα έναντι ποσού περίπου
1,7 εκατ. ευρώ. Τα δύο όμορα ακίνητα-οικόπεδα
είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται
εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. 

Interamerican: Λειτουργικά κέρδη
28,6 εκατ. ευρώ 

Στα 28,6 εκατ. διαμορφώθηκαν τα λειτουργικά
κέρδη της Interamerican το 2021, τα υψηλότερα
των τελευταίων επτά ετών, όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία. Παράλληλα, η Interamerican ανακοίνωσε
σημαντική αύξηση των μεικτών εγγεγραμμένων
ασφαλίστρων κατά 6,3% για το 2021, φθάνοντας στο
ύψος των 395,5 εκατ. ευρώ από 372,0 εκατ. ευρώ
το 2020. Εξαιρουμένων των unit linked προϊόντων,
η εταιρεία είχε αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο 2,1% της αγοράς, εμφανίζοντας 2,4 φορές
μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της αγο-
ράς στα αμιγώς ασφαλιστικά προϊόντα.
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Χρ. Μεγάλου: Ανακάμπτει
η οργανική κερδοφορία
των τραπεζών

Βακάκης: Επαναγορά ιδίων 
μετοχών Jumbo 

Την αγορά ιδίων μετοχών από την Jumbo ανακοίνωσε
ο CEO της εισηγμένης Απόστολος Βακάκης. Το 2022
μπορεί να είναι άλλη μια χαμένη χρονιά για την Jumbο,
όχι όμως και για τους μετόχους της, τόνισε. Μιλώντας
στο πλαίσιο conference call για την ενημέρωση των ανα-
λυτών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2021,
αναφέρθηκε στην αγορά ιδίων μετοχών και στη σταθερή
μερισματική πολιτική. Είπε ότι τα πράγματα θα χειροτε-
ρέψουν στο περιβάλλον πριν βελτιωθούν. Εκτίμησε, δε,
ότι τα αποτελέσματα του 2021 είναι «θεαματικά», αλλά
στο ερώτημα εάν θα επαναληφθούν το 2022 απάντησε
«σίγουρα όχι». Σημείωσε ότι σε κάθε τομέα δραστηριό-
τητας του ομίλου αναμένονται αυξημένα κόστη, συμπε-
ριλαμβανομένου του κόστους μεταφορικών, ενέργειας
και απασχόλησης.

Με ένα νέο γραφείο στο Μιλάνο, η Delfi Partners κάνει
την είσοδό της στην ιταλική αγορά του real estate. Όπως
σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, έχοντας στο δυ-
ναμικό της μια άριστη ομάδα επαγγελματιών στη διαχεί-
ριση ακινήτων, με μακρά εμπειρία στον χώρο του real
estate στην Ευρώπη, η εταιρεία φιλοδοξεί να εδραιώσει
την παρουσία της στην Ιταλία, όπου η αγορά ανακάμπτει
από τις συνέπειες της πανδημίας. Η Delfi Partners θα
αναπτύξει στενή συνεργασία με ιταλικές τράπεζες, εξυ-
πηρετητές δανείων, επενδυτές και ιδιοκτήτες ακινήτων
όλων των κατηγοριών, με σκοπό να παρέχει ένα ευρύ
φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, από underwri-
ting και εκτιμήσεις μέχρι συναλλαγές και analytics.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ν
υν υπέρ πάντων αγών απόψε
για τον ΠΑΟΚ. Υποδέχεται
στην Τούμπα τη Μαρσέιγ
(22.00, Cosmote TV), από την

οποία είχε ηττηθεί 2-1 στο Βελοντρόμ
την προηγούμενη Πέμπτη, και είναι
έτοιμος να βγει… ραντεβού με την
ιστορία. Αν προκριθεί, θα περάσει
στους «4» του Conference League και
μετά… έφυγε για τελικό, καθότι θα τον
περιμένει η Σλάβια Πράγας κατά πάσα
πιθανότητα, που πήρε 3-3 από τη Φέγε-
νορντ στο πρώτο ματς του Ρότερνταμ.
Τώρα είναι τα δύσκολα για τον «δικέφα-
λο του Βορρά», τη Σλάβια «την έχει». 

Η Τούμπα θα κοχλάζει από το πάθος
των οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς σημει-
ώθηκε sold out μόλις μερικές ώρες
μετά την κυκλοφορία των εισιτηρίων.

Το ευτύχημα για τον ΠΑΟΚ είναι πως
τελικά δεν θα έρθουν οι οπαδοί της
Μαρσέιγ, που προκάλεσαν φοβερά
επεισόδια εις βάρος των Ελλήνων στη
Μασσαλία. Οπότε οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα
επικεντρωθούν στη στήριξη της ομά-
δας τους και όχι σε κάποιο ρεβανσισμό
προς τους Γάλλους. 

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που δημιουρ-
γεί και πάλι τον μεγάλο ΠΑΟΚ, θα έχει
όλους τους παίκτες στη διάθεσή του
και προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς
τόνους, γνωρίζοντας ότι σε τέτοια ματς
προέχει η ψυχραιμία. Έχει καταφέρει
να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από κά-
θε παίκτη του και αυτό αναμένεται να
γίνει κι απόψε. Επισήμανε, ωστόσο, ότι
η Μαρσέιγ παίζει καλύτερα στα εκτός
έδρας ματς, ενώ δεν παρέλειψε να το-

νίσει ότι η απουσία VAR μπορεί να παί-
ξει τον ρόλο της. Στο Βελοντρόμ, το
πρώτο γκολ των Γάλλων ήταν οφσάιντ.
Κάτω από τα δοκάρια θα κάτσει ο Πα-
σχαλάκης, με τους Λύρατζη και Βιεϊρί-
νια στα άκρα της άμυνας, τον Ίνγκασον
και τον Κρέσπο κεντρικά μπακ. Αουγ-
κούστο, Κούρτιτς, Τσιγγάρας στη με-
σαία γραμμή και Μπίσεσβαρ, Άκπομ
και Ζίφκοβιτς στην επίθεση. Μοναδι-
κός απών ο κεντρικός μπακ Γιάννης
Μιχαηλίδης, που τραυματίστηκε και θα
απουσιάσει έξι μήνες. Οι Γάλλοι έρ-
χονται χωρίς τρία βασικά τους στελέ-
χη, τους Γκέρσον (πέτυχε το πρώτο
γκολ στη Μασσαλία), Καμαρά και
Ντιεγκ. Δεν θα έχουν, όμως, και τον
πρώτο σκόρερ της ομάδας τους, τον
Πολωνό Αρκάντιους Μίλικ, που δεν

αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού και
στον πρώτο αγώνα. Επιπλέον, δεν θα
έχουν στον πάγκο τον Αργεντινό προ-
πονητή τους Χόρχε Σαμπάολι, που εί-
ναι τιμωρημένος. Ο αρχηγός τους
Ντμίτρι Παγιέτ, σκόρερ του εκπληκτι-
κού δεύτερου γκολ στο Βελοντρόμ, πα-
ραμένει σε εξαιρετική κατάσταση.

Γκολ κι έφυγε για… Τίρανα

Αν περάσει απόψε 
τη Μαρσέιγ, ο ΠΑΟΚ φαβορί
με τη Σλάβια για τον μεγάλο
τελικό του Conference
League στην αλβανική
πρωτεύουσα



Ο Παναθηναϊκός έχασε 62-68 από τον
Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και ο Δημήτρης Γιαν-
νακόπουλος «τελείωσε» από τον Παναθηναϊ-
κό ακόμα και αυτό το «πράσινο τοτέμ», τον
Δημήτρη Διαμαντίδη, εκτός από τον προπο-
νητή Δημήτρη Πρίφτη, τον Τριαντόπουλο και
τον Παππά από τη διοίκηση. Τέλος και ο
Φραγκίσκος Αλβέρτης έπειτα από 32 χρόνια
στο «τριφύλλι», αφού δεν αποδέχθηκε το νέο
πόστο που του προτάθηκε.

Ο Αργύρης Πεδουλάκης αναλαμβάνει
χρέη μάνατζερ και να βρει νέο προπονητή,
που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Γιώρ-
γος Βόβορας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτήρι-
σε «συνονθύλευμα με οκτώ ξένους» τον Πα-
ναθηναϊκό και ακόμα είπε ότι με τις επιλο-
γές των ανθρώπων του αναγκάστηκε να πλη-
ρώσει 3 εκατ. ευρώ περισσότερα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί. Στόχος του Γιαννακόπουλου είναι να χτιστεί
ο νέος Παναθηναϊκός για την προσεχή σεζόν, όχι με τον Πρίφτη, λόγω της δήλωσής του «ο Ολυμπιακός έχει το πά-
νω χέρι», απαγορευμένες λέξεις για τον Γιαννακόπουλο. Το πλέον σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι ο Γιαννακόπουλος
επανέλαβε ότι πουλάει την ΚΑΕ, αλλά «κανένας Παναθηναϊκάρας» δεν βρίσκεται να τον αγοράσει. 

«Σκούπα» για Διαμαντίδη, Αλβέρτη! «Ασημένια» η Κορακάκη
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Άννα Κορα-

κάκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Ρίο στη Βραζι-
λία. Εκεί, στο ίδιο μέρος όπου είχε πάρει το χρυσό
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το
2016. Η Κορακάκη κατετάγη στη δεύτερη θέση
στα 10 μέτρα αεροβόλο πιστόλι, ύστερα από μο-
νομαχία με τη Σέρβα Ζοράνα Αρούνοβιτς, με την
οποία ισοβάθμησε. Ο αγώνας κρίθηκε στη διαδι-
κασία βολή - βολή. Τρίτη ήταν η Γαλλίδα Καμίλ Γε-
στρεζέφσκι.

Χρόνια πολλά, ΑΕΚ

Τα 98α γενέθλιά της γιόρτασε χθες η ΑΕΚ. Ήταν
13 Απριλίου του 1924 όταν πάρθηκε η απόφαση
για την ίδρυση ενός συλλόγου με την επωνυμία
Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Ως έμ-
βλημα επελέγη ασφαλώς ο δικέφαλος αετός και
χρώματα το χρυσό και το μαύρο, όλα εμπνευσμέ-
να από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να θυμί-
ζουν στους μεταγενέστερους την ένδοξη αθλητι-

κή παρακαταθήκη των Ελλήνων της Πόλης.

Νίκη ο Τσιτσιπάς, 
ήττα ο Τζόκοβιτς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5 στον κόσμο)

«καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες 2-0 σετ
(6-3, 6-0) τον Ιταλό Φάμπιο Φονίνι (Νο32) και
στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή
του αγώνα Σονένγκο - Τζέρε στο χωμάτινο του
Μονακό. Η έκπληξη σημειώθηκε από τον Νόβακ
Τζόκοβιτς, που στην επιστροφή του στα κορτ
έχασε από τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς 2-1 (6-3,
6-7, 6-1). 

Πρόκριση και ρεκόρ 
για τη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχανε 0-3 από την Τσέλσι στο
Μπερναμπέου, μείωσε σε 2-3 και με τη νίκη της
3-1 στο Λονδίνο προκρίθηκε στους «4» του Ch-
ampions League, καταγράφοντας ένα, ακόμα,
ρεκόρ, πέρα από τις 13 «κούπες» στη διοργάνω-
ση. Θα παίξει 31 φορές σε ημιτελικά σε 52 σεζόν,
περισσότερες από τις μισές!

Η δικαιοσύνη για τον Ρονάλντο
Η αγγλική δικαιοσύνη θα επιληφθεί του περιστατικού με τον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο, όταν εκνευρισμένος καθώς ήταν πηγαίνοντας
προς τα αποδυτήρια, έσπασε το κινητό τηλέφωνο παιδιού που
ήθελε selfie, μετά το ματς με την Έβερτον. Το παιδί, που είναι στο
φάσμα του αυτισμού, αρνήθηκε τη συγγνώμη του στο… Insta-
gram όπως και την πρόσκληση να παρακολουθήσει ένα ματς της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Βιγιαρεάλ: 
Όλο το χωριό 
στους δρόμους

Βγήκε στους δρόμους ο κόσμος στο Βιγιαρεάλ, μετά την πρόκριση της ομώνυμης ομάδας
επί της Μπάγερν. Το ισπανικό χωριό των 50.000 κατοίκων πήρε ισοπαλία 1-1 στο Μόναχo,
ενώ είχε νικήσει 1-0 στο πρώτο ματς, και πέρασε στους «4» του Champions League. Πόσοι
βγήκαν στους δρόμους; Περίπου 30.000. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό; Γύρω στους
50.000. Οι 10.000 ήταν στο Μόναχο!

SPORTS
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Η
θρυλική ταινία «Hiroshima mon amo-
ur» (1959) μεταφέρεται στο θέατρο. Η
παράσταση είναι ολόκληρη ένα αντιπο-
λεμικό σύνθημα. Μια Γαλλίδα ηθοποιός

και ένας Ιάπωνας αρχιτέκτονας εμπλέκονται σε
μια σύντομη, έντονη σχέση στη μεταπολεμική Χι-
ροσίμα, με τη γοητεία τους να τους οδηγεί να δρα-
πετεύσουν από τις δικές τους σημαδεμένες ανα-
μνήσεις αγάπης και πόνου. Έχοντας μια καινοτό-
μο δομή αναδρομής, αποτελεί ένα κυκλοθυμικό
αριστούργημα που συνδέει απαλά το παρελθόν
και το παρόν, τον προσωπικό πόνο και τη δημόσια
αγωνία. Η Χιροσίμα είναι η ιστορία μιας καταστρο-
φής, η ιστορία μιας τραγωδίας, η απόλυτη συντρι-
βή και ο απόλυτος έρωτας.

Στο σινεμά
Η γαλλοϊαπωνική κινηματογραφική ταινία του

1959, που σκηνοθέτησε ο Ζαν Ρενέ σε σενάριο
της μεγάλης συγγραφέως Μαργκερίτ Ντυράς,

μας δείχνει για ακόμα μία φορά τη διαχρονική
της αξία, και τα τελευταία γεγονότα λόγω του πο-
λέμου στην Ουκρανία το επιβεβαιώνουν. Η παρά-
σταση θα προσπαθήσει να προκαλέσει την ανα-
δρομή στο παρελθόν στους θεατές και να παραλ-
ληλίσει την κατάσταση με τη σύγχρονη εποχή.
Θέλει να θυμίσει τις καταστροφές που δίχασαν
την ανθρωπότητα, ώστε να αφυπνίσει το κοινό
για να μη συνεχίσει να κάνει τα ίδια λάθη. Σκο-
πεύει να διαψεύσει τη φράση «η ιστορία επανα-
λαμβάνεται». Με τόλμη θέλει να ανακαλύψει την
αλήθεια μέσα από τον απαγορευμένο έρωτα, κα-
θώς η ηρωίδα ερωτεύεται παράφορα έναν άν-
δρα, όμως ο έρωτάς τους είναι καταδικασμένος.
Εκείνη φαίνεται πεπεισμένη ότι η καταστροφική
ιστορία της Χιροσίμα θα συμβεί και πάλι από την
αρχή, ίσως κάποτε στο μέλλον, ίσως σε κάποια
άλλη πόλη, όμως με μαθηματική, τραγική σιγου-
ριά και ακρίβεια. Οι ήρωες δεν είναι πια ανώνυ-
μοι, φέρουν το όνομα της πόλης τους και μαζί το

βάρος όχι μόνο μιας ιστορίας αλλά μιας επανα-
λαμβανόμενης αλήθειας.

Η μεταφορά του έργου θα γίνει σε σκηνοθεσία
του ιδρυτή του θεάτρου «Σημείο» Νίκου Διαμαν-
τή. Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης και
ηθοποιός, που το 1985 ίδρυσε το θέατρο «Σημείο»,
έχει σκηνοθετήσει περίπου 100 έργα και έχει πα-
ρουσιάσει σύγχρονους συγγραφείς, πολλούς από
αυτούς για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η παράστα-
ση έρχεται τον Μάιο με πρωταγωνιστές την Ιωάννα
Μακρή, τη Λητώ Μεσσήνη, τον Όμηρο Πουλάκη
και τον Βαγγέλη Ρόκκο.

««Χιροσίμα αγάπη μου»
στο... σανίδι

Η φοβερή κινηματογραφική ταινία
μεταφέρεται από τον Μάιο 
στο θέατρο «Σημείο»
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Μια ευτυχισμένη
οικογένεια

Τον Γιώργο Καρτελιά τον παρακολουθούμε φέ-
τος για πρώτη φορά τηλεοπτικά μέσα από την εκ-
πομπή «Breakfast@Star», που παρουσιάζει με
την Ελίνα Παπίλα. Παρ’ όλα αυτά, όταν ο ίδιος δεν
έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις θέλει να περ-
νά χρόνο με την οικογένειά του, στην οποία έχει
μεγάλη αδυναμία. Ο Γιώργος Καρτελιάς και η
αγαπημένη του Ιωάννα Ταπούτη μετρούν αρκετά
χρόνια κοινής πορείας, ενώ αποφάσισαν να ενω-
θούν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον περασμένο
Ιούλιο. Το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο, ενώ
προτεραιότητά τους είναι ο γιος τους Κυριακός.

Έγκυος η Britney

Ένα ευχάριστο γεγονός γνωστοποίησε μέσα
από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Insta-
gram η Britney Spears. Η τραγουδίστρια μέσα
με μια ανάρτησή της αποκάλυψε πως είναι έγ-
κυος και σύντομα θα κρατά στην αγκαλιά της τον
πρώτο καρπό του έρωτά της με τον Sam Ashga-
ri. «Έχασα τόσο πολύ βάρος για να πάω ταξίδι
στο Μάουι μόνο και μόνο για να τα ξαναπάρω.
Σκέφτηκα, “τι έγινε με το στομάχι μου;”. Ο σύζυ-
γός μου είπε, “όχι, είσαι έγκυος, χαζούλα!”. Λοι-
πόν έκανα ένα τεστ εγκυμοσύνης… και… θα κά-
νω μωρό», έγραψε μεταξύ άλλων η Britney Spe-
ars στο Instagram.

Η Νόνη Δούνια βρέθηκε στη
δεύτερη μέρα της AXDW
συνοδευόμενη από τη 16χρονη
κόρη της Ρία που έχει
μεγαλώσει πολύ και πλέον
συνοδεύει τη μητέρα της σε
επίσημα events. Η βουλευτής
της ΝΔ και ο σύζυγός της
Κυριάκος Μουρατίδης
παντρεύτηκαν το 2004. Τα δύο
παιδιά που απέκτησε η Νόνη
Δούνια ασχολούνται με τον
αθλητισμό και η μητέρα τους
είναι πάντα στο πλευρό τους στις
σημαντικές τους στιγμές. Η Ρία
συγκεκριμένα ασχολείται με την
καλλιτεχνική κολύμβηση.

Το μήλο κάτω
από τη μηλιά

Σ
τις 5 Αυγούστου του 1968, Κώστας Καζάκος και Τζένη Καρέ-
ζη ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Γνωρίστηκαν το 1967
στα γυρίσματα της ταινίας της Φίνος Φιλμ «Κοντσέρτο για

Πολυβόλα», όπου ερωτεύτηκαν. Μια σπάνια φωτογραφία από το
γαμήλιο πάρτι που διοργάνωσαν στο διαμέρισμά τους στα Ιλίσια,
μετά το μυστήριο του γάμου, δημοσίευσε στον συλλεκτικό του λο-
γαριασμό στο Instagram ο δημοσιογράφος Άρης Λουπάσης.

Στη γιορτή που ακολουθεί μετά το μυστήριο στη βεράντα του σπι-
τιού, ανάμεσα στους καλεσμένους παρευρίσκονται και οι Φιλοποί-
μην Φίνος (στη φωτό αριστερά) και Γιάννης Δαλιανίδης (κέντρο).
Ακριβώς πίσω από τον σκηνοθέτη διακρίνεται ο σημαντικός σκηνο-
γράφος και ενδυματολόγος Γιάννης Καρύδης, με τον οποίο η αγα-
πημένη ηθοποιός θα συνεργαστεί από το 1965 και για τα επόμενα
έξι χρόνια όταν εκείνος θα αναλάβει τα σκηνικά και κοστούμια σε
έντεκα θεατρικές παραστάσεις της.

Απέκτησε το τρίτο του παιδί
Ο Νίκος Καρβέλας έγινε πατέρας για τρίτη φορά. Η σύντροφός
του Έλενα Φερεντίνου έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.
Συγκεκριμένα, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης έγινε πατέρας για
τρίτη φορά, στα 70 του χρόνια. Η 32χρονη τραγουδίστρια γέννησε
σε γνωστή ιδιωτική κλινική των βορείων προαστίων. Ο Νίκος
Καρβέλας έχει αποκτήσει την κόρη του Σοφία από τον γάμο του
με την Άννα Βίσση και τον γιο του Ανδρέα από τον γάμο του με την
Αννίτα Πάνια. Η κόρη του Σοφία τον έχει κάνει και παππού, κα-
θώς του έχει χαρίσει δύο εγγόνια.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, με αφορμή
την παρουσία της στην τρίτη ημέρα της AXDW,
έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Η
γνωστή παρουσιάστρια ρωτήθηκε για τα επαγ-
γελματικά της βήματα και τα νούμερα τηλεθέα-
σης της εκπομπής που παρουσιάζει, «Κάτι ξα-
ναψήνεται», αλλά και για την προσωπική της
ζωή. Όταν ρωτήθηκε αν με τον σύντροφό της
Βασίλη Σταθοκωστόπουλο σκοπεύουν να παν-
τρευτούν και να κάνουν παιδιά, δεν έκρυψε
την αμηχανία της. «Προσωπικός χρόνος υπάρ-
χει. Ευτυχώς μένω μαζί με τον σύντροφό μου
και τον βλέπω. Σκεφτόμαστε πολλά πράγματα.
Όταν έρχεται η στιγμή θα τα πούμε κι αυτά.
Παιδιά, αυτά δεν είναι θέματα που συζητιούν-
ται, ούτε δημόσια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πά-
ρα πολύ», είπε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
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Σπάνια φωτό από 
το γαμήλιο πάρτι 

Η αμηχανία 
της Κωνσταντίνας



Ο
ι επιπλοκές της νόσου Covid-19 είναι
αρκετές. Μεταξύ άλλων καταστρέφει τα
πεϊκά κύτταρα όπως τα πνευμονικά και
αυτό αποτυπώνεται πλέον σε αρκετές

έγκυρες μελέτες. Οι ανεμβολίαστοι έχουν είκοσι
φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν
σοβαρά με Covid-19. Αντίθετα, το εμβόλιο δεν φά-
νηκε να επηρεάζει ούτε τη γονιμότητα ούτε τη
στύση των ανδρών.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα πολυκεντρικής με-
λέτης από 20 ουρολόγους στις ΗΠΑ και από το με-
γαλύτερο κέντρο ανδρολογίας της Ρώμης. «Τρεις
διεθνείς μελέτες και μια δική μας δείχνουν πως
όσοι νόσησαν από κορονοϊό κινδυνεύουν να εμφα-
νίσουν στυτική δυσλειτουργία με πολύ μεγαλύτερη
συχνότητα από τους ελεύθερους νόσου.

Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός πως ο νέος κο-
ρονοϊός μολύνει όργανα πλούσια σε αιμάτωση και
οξυγόνο όπως τους πνεύμονες -άρα και το πέος,
που είναι ακόμα πιο πλούσιο σε αγγεία, αλλά και
οξυγόνο επίσης. Σε προγενέστερες μελέτες έχει
επίσης βρεθεί πως ο κορονοϊός παραμένει στον
στυτικό ιστό ακόμα και εννιά μήνες μετά την πρώτη
μόλυνση», επισημαίνει ο πρόεδρος του Ανδρολογι-
κού Ινστιτούτου δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
χειρουργός-ουρολόγος, ανδρολόγος. 

«Τον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκε μια αύξηση
των περιστατικών με στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ)
στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο της τάξης του 30%. Η
αύξηση αυτή ήταν αρχικά ανεξήγητη με βάση τα
προηγούμενα δεδομένα και την εμπειρία μας, έτσι
αποφασίσαμε να ελέγξουμε τη συννοσηρότητα των

ανδρών που αναζήτησαν βοήθεια για ουρολογικά
προβλήματα», τονίζει ο κ. Χρήστος Φλιάτουρας,
επιστημονικός διευθυντής του Ανδρολογικού Ινστι-
τούτου. «Με αφορμή αυτές τις μελέτες», εξηγεί ο
Νικόλαος Καρυπίδης, επιστημονικός συνεργάτης
του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, χειρουργός ουρο-
λόγος-ανδρολόγος, «σχεδιάσαμε μια αναδρομική
έρευνα πάνω σε περιστατικά του Ανδρολογικού Ιν-
στιτούτου τα τελευταία δυο χρόνια σε περίπου δυο
χιλιάδες άνδρες που εξετάστηκαν κατά το διάστημα
Νοέμβριος 2019 - Νοέμβριος 2021. 

Το δείγμα περιλάμβανε άνδρες ηλικίας 25-65
ετών, έγγαμους ή σε σταθερή σχέση. Τα περιστα-

τικά αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια του IIEF
(International Index of Erectile Function) για πι-
θανό συσχετισμό με παράγοντες κινδύνου υπεύ-
θυνους για εμφάνιση στυτικής δυσλειτουργίας. Η
μελέτη σχεδιάστηκε και τα περιστατικά χωρίστη-
καν σε δύο ηλικιακές ομάδες: Η μια 55-65 ετών
και η άλλη 25-35 ετών. Στην ομάδα της μεγάλης
ηλικίας υπήρχαν παράγοντες κινδύνου όπως δια-
βήτης, υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο, που ως
γνωστόν είναι βασικές αιτίες για εμφάνιση ΣΔ,
μαζί με την ίδια την ηλικία που από μόνη της απο-
τελεί παράγοντα κινδύνου. 

Στην ομάδα των νεότερων ανδρών, ο μοναδικός
παράγοντας κινδύνου ήταν η ψυχολογική επιβά-
ρυνση, το στρες και ο φόβος αποτυχίας της νεότη-
τας. Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να αποτελεί
πρώιμο σύμπτωμα καρδιακών παθήσεων που εμ-
φανίζεται έναν χρόνο πριν από την ισχαιμία και το
έμφραγμα. Είναι πιθανό με τον ίδιο μηχανισμό
που δημιουργείται η ισχαιμία στο πέος από άλλα
οργανικά αίτια, ο κορονοϊός να προκαλεί ισχαιμία
δημιουργώντας παρόμοιες συνθήκες ενός εμ-
φράγματος στο πέος που περνά απαρατήρητο,
καθώς συγχέεται με ένα απλό άγχος ή τον φόβο
της αποτυχίας».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

Π
Ε

Μ
Π

ΤΗ
 1

4
 A

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

2

30

kpapakosto@yahoo.gr

Όσοι νόσησαν από κορονοϊό
κινδυνεύουν πολύ περισσότερο 

Πρόωρη ερωτική 
γήρανση
Το πρόβλημα της στυτικής δυσλειτουργίας
είναι εντονότερο στους νέους. Ο πρόεδρος
τους Ανδρολογικού Ινστιτούτου δρ Κωνσταν-
τίνος Κωνσταντινίδης επισημαίνει: «Οι νέοι
άνδρες, κατά συνέπεια, αποκτούν ερωτική
δυσκολία ηλικιωμένου. Είναι σαν να γερνούν
κατά είκοσι χρόνια σε μία εβδομάδα. Τα συμ-
περάσματα των διεθνών μελετών, αλλά και
της δικής μας, συντείνουν στην άποψη πως
αφού το εμβόλιο προφυλάσσει από τη νόση-
ση και δεν δημιουργεί επιπλοκές, θα είναι
παράλογο οι άνδρες να διακινδυνεύουν τον
ανδρισμό τους για έναν αβάσιμο φόβο και
μια ατεκμηρίωτη μεταφυσική λογική». 

Στυτική δυσλειτουργία και Covid 



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)
Ίσως να έχετε βρει μια πρόχειρη λύση για
ένα επαγγελματικό θέμα, ή ακόμη και μια
εύκολη τακτοποίηση μιας υπόθεσης που
έχει να κάνει με την υγεία σας. Σίγουρα οι
επόμενες μέρες θα φέρουν στην επιφά-
νεια αρκετά πράγματα που τώρα σας βο-
λεύει να είναι στο… σκοτάδι. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα ασχοληθείτε και πάλι με τη συναι-
σθηματική πλευρά της καθημερινότητάς
σας, θα πείτε πράγματα που θα σας φέρουν
πιο κοντά με τον άνθρωπό σας και θα νιώσε-
τε ζεστές αγκαλιές.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους του τρίτου δεκαη-
μέρου, τα πράγματα ίσως να μην είναι
όπως ακριβώς τα είχατε υπολογίσει, αλλά
θα υπάρξουν πολύ καλές ευκαιρίες να
διορθώσετε κάποιες ανακρίβειές σας,
όταν μάλιστα είχατε την πεποίθηση ότι κά-
νατε το σωστό. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, πολλά πράγμα-
τα έχουν μια πιο συγκεχυμένη εικόνα,
όταν μάλιστα και εσείς δεν έχετε αφήσει
να σας καταλάβουν οι άνθρωποι που βρί-
σκονται δίπλα σας. Η μέρα αυτή ίσως δεν
θα σας επιτρέψει να πάρετε ουσιαστικές
και ξεκάθαρες αποφάσεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Βρίσκεστε πολύ κοντά σε μια οικονομική
λύση, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρήματα
που διαχειρίζεστε με άλλο πρόσωπο δυ-
στυχώς δεν θα είναι ξεκάθαρα και απαλ-
λαγμένα από δόλιες συμπεριφορές.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του τρίτου δε-
καημέρου, τα πράγματα θα έχουν μια ασά-
φεια, ιδίως αν πρόκειται για τις πολύ προ-
σωπικές σας σχέσεις. Επίσης, νομικά θέ-
ματα θα σας κουράσουν και θα σας προκα-
λέσουν αναστάτωση, όχι απαραίτητα γιατί
έχετε ευθύνη σε κάτι, αλλά γιατί θα αδικη-
θείτε από την υπερασπιστική γραμμή, στην
οποία είχατε απόλυτη εμπιστοσύνη.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, η ενδο-
σκόπηση είναι ένα πολύ σημαντικό κομ-
μάτι της καθημερινότητάς σας. Φροντίστε
να βάλετε στην άκρη τα εγωιστικά σας κί-
νητρα και να δείτε τις καταστάσεις με εν-
συναίσθηση και καλοσύνη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, οι εξε-
λίξεις θα είναι πιο έντονες και σίγουρα
θα έχετε το κάτι παραπάνω να πάρετε, σε
θέματα που αφορούν την προσωπική
σας ζωή και τα πρόσωπα που βρίσκονται
με ανιδιοτέλεια κοντά σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Εσείς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμε-
ρο θα έχετε μεγαλύτερη συναισθημα-
τική αναστάτωση, ενώ θα μπορέσετε
να ξεφύγετε για λίγο από την καθημε-
ρινότητα και τα προβλήματά της κάνο-
ντας έναν περίπατο ή ακολουθώντας
ένα πρόγραμμα γιόγκα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί το τρίτο δε-
καήμερο, τα γεγονότα πάνω σε σχέσεις,
επικοινωνία, ταξίδια και σπουδές θα εί-
ναι αρκετά σημαντικά. Ίσως, μάλιστα, να
πρέπει να αφήσετε για λίγο τη διαίσθησή
σας να σας καθοδηγήσει.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Τα γεγονότα σάς έχουν διαψεύσει, κυ-
ρίως ως προς εκείνα που πιστεύατε και
είχατε την απόλυτη κυριαρχία. Ίσως να
πρέπει να δείτε τα πράγματα με μεγαλύ-
τερη υπευθυνότητα, όταν μάλιστα αφο-
ρούν τα οικονομικά σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, οι μέρες αυτές έχουν
να κάνουν με μια εσωτερική αναζήτηση,
σε προσωπικό επίπεδο, αλλά μπορεί να
αφορούν και πιο πρακτικά θέματα, που σί-
γουρα θα αξιοποιήσετε με σωστό τρόπο. 
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Aλλη μια μέρα με τη Σελήνη να βρίσκεται στο ζώδιο της
Παρθένου, σε μια αντίθεση με τη σύνοδο Δία -
Ποσειδώνα. Είναι μια έντονα συναισθηματική στιγμή,
που υπερκαλύπτονται κάποιες αρνητικές εικόνες που

τυχόν υπάρχουν, γιατί θεριεύει η ανάγκη μας να ζήσουμε για
λίγο μια «ψεύτικη» και πλασματική πραγματικότητα, που
είναι φτιαγμένη ανάλογα με τα προσωπικά μας «θέλω». 



Δ
εν έχουν περάσει παρά λίγα 24ωρα
από τη μέρα που ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης διερωτήθη-
κε αν συνιστά πρόοδο ή συντήρηση

η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του κρά-
τους και ήρθε στο προσκήνιο άλλη μια κυβερ-
νητική πρωτοβουλία για να δώσει τροφή για
σκέψη.

Στη συγκεκριμένη το απλό ερώτημα είναι αν
συνιστά προοδευτικότητα ή συντήρηση το να
εμπιστεύεται η Πολιτεία τον πολίτη ή να τον θε-
ωρεί εξ ορισμού αναξιόπιστο. Η απάντηση είναι
απλή: Προφανώς τον θεωρεί ή οφείλει να τον
θεωρεί αξιόπιστο, αλλά όταν αφορά τα δημόσια
πράγματα να προνοεί και για τις ασφαλιστικές
δικλίδες που θα διασφαλίσουν ότι οι εξαιρέ-
σεις από τον κανόνα θα εντοπιστούν και θα
υποστούν τα δέοντα.

Αυτό ουσιαστικά κάνει και ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης με το νομοσχέδιο για
τις fast track συντάξεις και τις «συντάξεις εμπι-
στοσύνης». Επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης
που θα οικοδομήσει με τους πολίτες για να ξε-
περαστεί επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα που
μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση και κανένα σύ-
στημα, δεξιό, αριστερό ή κεντρώο, δεν κατόρ-
θωσε να λύσει: Το πρόβλημα της ατελείωτης
αναμονής, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη διαβίω-
ση του πολίτη που έχει περάσει όλη τη ζωή του
δουλεύοντας και έρχεται η στιγμή να απολαύ-
σει (τρόπος του λέγειν, πια) τους καρπούς του
εργασιακού του βίου, της πολυθρύλητης σύν-
ταξής του.

Τι λέει ο κ. Χατζηδάκης; Ότι ο φορέας ασφά-
λισης εμπιστεύεται τον υποψήφιο συνταξιούχο
και του δίνει το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση
για σύνταξη, υπολογίζοντας ο ίδιος το ύψος των
χρόνων του και συνοδεύοντας την αίτησή του
με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Δι’ αυτής της
οδού η σύνταξη θα βγαίνει πολύ νωρίτερα και
το κράτος θα έρχεται σε δεύτερο χρόνο να
ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα των
στοιχείων κάθε ασφαλισμένου.

Και επιπρόσθετα, με τρόπο έμμεσο αλλά ου-
σιαστικό, θα δρομολογηθεί μια νέα αρχή στις
σχέσεις Πολιτείας - πολίτη, που δίκαια έχουν
τραυματιστεί πολλαπλώς τις τελευταίες δεκαε-
τίες. Και αυτό στην πορεία των χρόνων θα απο-
δειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο.

Αν το εγχείρημα πετύχει στην πράξη και ο
κάθε εργαζόμενος θα ξέρει ότι αυστηρά εντός
ενός μικρού χρονικού διαστήματος, προκατα-
βολικά προσδιορισμένου, θα παίρνει το σύνολο
της σύνταξης που του αναλογεί, αυτό θα είναι ή
όχι μια προοδευτική εξέλιξη; Θα έχει καμία ση-
μασία για κανέναν αν έχει ή δεν έχει ιδεολογι-
κό πρόσημο; Η απάντηση είναι «όχι». Αυτό που
θα έχει σημασία θα είναι ότι θα έχει αρθεί μια
χρόνια αδικία και μάλιστα εναντίον μιας ευά-
λωτης κατηγορίας πολιτών, αυτής των απόμα-
χων της ζωής ή, έστω, της εργασίας.

Και προχωράω τη σκέψη μου. Αν πετύχει ο
νέος τρόπος ταχείας έκδοσης των συντάξεων,
θα μπορούσε ή όχι να αποτελέσει οδηγό γενι-
κότερα για τις συναλλαγές των πολιτών με το
Δημόσιο; Η απάντηση είναι προφανής. Όπως

προφανή θα είναι και τα οφέλη για τους πολί-
τες, που δεκαετίες τώρα ακούν «Δημόσιο» και
τρέχουν, γιατί γνωρίζουν ότι η κάθε συναλλαγή
απαιτεί χρόνο και κόπο για να ολοκληρωθεί.

Αυτό, να τεθεί δηλαδή το κράτος στην υπηρε-
σία του πολίτη πραγματικά και όχι στα λόγια,
συνιστά πρόοδο και όχι οπισθοδρόμηση. Έχει
μετρήσιμα αποτελέσματα, όχι κούφια λόγια
που χαϊδεύουν για λίγο τα αυτιά.

Και αυτές είναι εντέλει οι διαχωριστικές
γραμμές στον νέο κόσμο που έχει ανατείλει.
Έναν κόσμο δύσκολο, σύνθετο, γεμάτο αβεβαι-
ότητες, κοινωνικές πιέσεις, αγωνία και γκρίζες
ζώνες. Λίγο έως ελάχιστα ενδιαφέρει πια τους
πολίτες αν μια μεταρρύθμιση έχει μπλε, πράσι-
νο ή πορτοκαλί χρώμα. Αυτό που θα μετρήσουν
είναι τον αντίκτυπό της στη ζωή τους. Αν κάνει
καλύτερη και ευκολότερη την καθημερινότητα
ή όχι. Αν βάζει τις βάσεις για ένα πιο ευοίωνο
και στέρεο μέλλον ή όχι. Αν διασφαλίζει αντί να
υπονομεύει το αύριο.

Με αυτά τα κριτήρια θα προσέλθει η πλειονό-
τητα των πολιτών στις κάλπες του χρόνου την
άνοιξη ή νωρίτερα. Η ελληνική κοινωνία έχει
κάνει μεταπτυχιακά στις λαϊκιστικές προεκλο-
γικές υποσχέσεις, έχει πάρει διδακτορικό στις
μετεκλογικές διαψεύσεις, έχει ανυψώσει και
έχει ρίξει στα τάρταρα προσδοκίες και μεγαλε-
πήβολα οράματα.

Πλέον μετράει τα πράγματα αλλιώς. Με τον
ρεαλισμό και την καθαρότητα που απαιτεί η
κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία. Και δεν θα χρει-
αστεί να κάνει δεύτερες σκέψεις…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Πρόοδος vs οπισθοδρόμησης 

Η ελληνική
κοινωνία πλέον

μετράει τα
πράγματα αλλιώς.

Με τον ρεαλισμό
και την

καθαρότητα που
απαιτεί η κρίσιμη

παγκόσμια
συγκυρία. Και δεν

θα χρειαστεί να
κάνει δεύτερες

σκέψεις...
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