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Γ
ια την ανωνυμία του όχλου που απελευθερώ-
νει τα πιο ποταπά, τα πιο ζωώδη ένστικτα του
ανθρώπου έχουν γράψει οι κορυφαίοι ψυχα-

ναλυτές, από τον Φρόιντ μέχρι τον Λε Μπον. Ο ένας
μαζί με τους πολλούς χάνει το μέτρο, τη συστολή, την
ευθύνη της επιλογής αλλά και της πράξης, γίνεται
ακραίος, βίαιος και παράτολμος με την επίφαση της
ισχύος που πηγάζει από το πλήθος, «τη δύναμη των
πολλών». Τέτοιες εικόνες είδαμε έξω από το σπίτι της
«μητέρας» που κατηγορείται για τη δολοφονία της με-
γαλύτερης κόρης της. Ένα πλήθος από συμπολίτες
της, πιθανώς από γείτονες, πιθανώς από ανθρώπους
που παρακολουθούσαν με λεπτομέρειες τις πληρο-
φορίες για την υπόθεση που αποκάλυπταν οι τηλεο-
ράσεις και τα sites, λιγότερο τα ραδιόφωνα και οι εφη-

μερίδες, που έβριζε την κατηγορούμενη, που φώναζε
αποδοκιμασίες, που έγραφε «θάνατος» στα παραθυ-
ρόφυλλα του σπιτιού της, που επιχείρησε να λιντσάρει
συγγενείς της. Όλα τα αρχέγονα ένστικτα του ανθρώ-
που, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό είναι βίαια, επιθετι-
κά και σεξιστικά και μπορούν εύκολα να οδηγήσουν
τις κοινωνίες στο χάος, όπως περιγράφει ο «πατέρας»
της ψυχανάλυσης Φρόιντ, βγήκαν στην Πάτρα προχ-
θές το απόγευμα, στον ρυθμό της «δικαιολογημένης
οργής» και της «αγανάκτησης» για την 33χρονη. Γυ-
ναίκα που κατηγορείται -και πλέον πρέπει να αποδει-
χτεί- για τη μαρτυρική δολοφονία της κόρης της.

Δικαιολογημένες η οργή και η αγανάκτηση, αδι-
καιολόγητες οι ακραίες εκδηλώσεις τους, αδικαιο-
λόγητη η λογική «παίρνω τον νόμο στα χέρια μου και

αποδίδω δικαιοσύνη», με την ταύτιση της άποψής
μου με πολλών ακόμη, χωρίς όμως να έχει κριθεί η
συγκεκριμένη γυναίκα από τον φυσικό δικαστή, χω-
ρίς εν πολλοίς να έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική
έρευνα, χωρίς να έχει αξιολογηθεί ολοκληρωτικά το
προανακριτικό υλικό και με πολλά ερωτήματα να βα-
σανίζουν ακόμη και τις Αρχές αλλά και όσους ακόμη
διατηρούν την ψυχραιμία τους παρακολουθώντας
αυτό το θρίλερ.

Σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει συσσωρευ-
μένος θυμός από όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε ως
κοινωνία, το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι το στή-
σιμο «λαϊκών δικαστηρίων», τα οποία είναι ιστορικά
καταγεγραμμένο ότι έχουν πάντα άσχημη κατάληξη.
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Σ
ε πολιτικό μαραθώνιο ενός και
πλέον χρόνου, όπου το κυβερ-
νητικό σκάφος δεν θα παρεκ-
κλίνει των προτεραιοτήτων που

έφεραν τη Νέα Δημοκρατία σε θέση
οδηγού των πολιτικών εξελίξεων, επιδί-
δεται πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η άποψη που εξέφρασε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή του συνάν-
τηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ότι πρέπει
άπαντες να «προετοιμαστούμε για μια
παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας
και αστάθειας», συνιστά σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές μια ρεαλιστική
απεικόνιση της πραγματικότητας και ου-
χί άλλοθι για τα οικονομικά δεινά που
βιώνει τούτη την περίοδο η συντριπτική
πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.

Το υπέρογκο κόστος σε ενέργεια και
είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και η διογ-
κούμενη ανησυχία ότι οι αιφνίδιες συν-
θήκες οικονομικής δυσπραγίας εξαιτίας
του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας
στην Ουκρανία δύνανται να ανατροφο-
δοτήσουν εξωσυστημικές και κατά βάση
ακραίες και δημαγωγικές δυνάμεις
στρέφουν το ενδιαφέρον του Μεγάρου
Μαξίμου σε μια αδιάλειπτη προσπάθεια
της μεγαλύτερης δυνατής απορρόφησης
των οικονομικών και κατ’ επέκταση κοι-
νωνικών κραδασμών.

«Κοντά στους πολίτες, τις αγωνίες και

τα προβλήματά τους, με σεμνότητα και
ενσυναίσθηση». Κατ’ αυτόν τον τρόπο
περιγράφει ανώτερος κυβερνητικός
αξιωματούχος το πνεύμα και το περιεχό-
μενο των από τούδε και στο εξής πρωθυ-
πουργικών παρεμβάσεων, όπως εξάλ-
λου το περιέγραψε χθες και ο ίδιος ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος το
Προεδρικό Μέγαρο: «Το μυαλό μας αυ-
τήν την περίοδο είναι στους χαμηλοσυν-
ταξιούχους και σε αυτούς που μένουν
στο νοίκι».

Παραμένει, εξάλλου, εν ισχύι η κυβερ-
νητική δέσμευση ότι νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις θα στηρίζονται οικονομικά για
όσο καιρό διαρκεί η τρέχουσα κρίση. Στο
πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με ασφαλείς

πληροφορίες της «Political», το κυβερ-
νητικό επιτελείο μελετά έξυπνους όσο
και αποτελεσματικούς τρόπους παρέμ-
βασης στις δυσθεώρητες τιμές του ηλε-
κτρικού ρεύματος, που παραμένει το υπ’
αριθμόν ένα πρόβλημα για τους κατανα-
λωτές και τις επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, πάντως, στο Μέγαρο Μα-
ξίμου γνωρίζουν πολύ καλά πως η διατή-
ρηση καθώς και η αύξηση της ανταγωνι-
στικότητας της οικονομίας ενισχύονται
κατά βάση από μεσομακροπρόθεσμες
διαρθρωτικές παρεμβάσεις, όπως αυτές
που προβλέπονται στο προεκλογικό
πρόγραμμα, εξ ου και δεν υπάρχει καμία
διάθεση να αποστεί ο κ. Μητσοτάκης των
κεντρικών προεκλογικών του δεσμεύσε-

ων. Υπ’ αυτό το πρίσμα, πολιτικές ενίσχυ-
σης του εισοδήματος των πιο αδύναμων,
αλλά και μείωσης της εξοντωτικής φο-
ρολόγησης, που σχεδόν τιμωρητικά επέ-
βαλε σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας η
προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι πάντα στο προσκήνιο.

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Κοντά στους πολίτες 
και τις αγωνίες τους

Δέσμευση Μητσοτάκη 
ότι νοικοκυριά και
επιχειρήσεις θα στηρίζονται
οικονομικά για όσο καιρό
διαρκεί η τρέχουσα κρίση

Εξόρμηση στις περιφέρειες - Σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Τους κύριους άξονες αυτής της πολιτικής, που έχει στο επί-

κεντρο τους πιο ευάλωτους, αλλά και τα δυναμικότερα στρώ-
ματα της ελληνικής κοινωνίας θα «διαφημίσει» ο πρωθυπουρ-
γός στις πυκνές το αμέσως προσεχές διάστημα εξορμήσεις
του ανά την επικράτεια, αρχής γενομένης από τη σημερινή του
παρουσία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του πρώτου «γαλάζι-
ου» προσυνεδρίου με θεματικές ενότητες τη μείωση της φο-
ρολογίας, τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα υποδομής. Σειρά
παίρνει την Τετάρτη η Κοζάνη, όπου ο πρωθυπουργός αναμέ-
νεται να υπογραμμίσει την ανάγκη της επιτάχυνσης της αλλα-
γής του εγχώριου ενεργειακού μείγματος με έμφαση στις

ΑΠΕ, υπό το φως των νέων δεδομένων. Το προσεχές Σάββατο ο
κ. Μητσοτάκης θα παρέμβει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελ-
φών, ενώ το μεθεπόμενο Σάββατο θα συμμετάσχει στο δεύτε-
ρο προσυνέδριο του κόμματος στο Ηράκλειο της Κρήτης και
στις 18 Απριλίου θα παρέμβει στην προσυνεδριακή συζήτηση
στη Νίκαια. Στελέχη του Οργανωτικού του κόμματος σημει-
ώνουν, εξάλλου, πως ανάλογα με τις υποχρεώσεις και το πρό-
γραμμά του ο κ. Μητσοτάκης σκοπεύει να πραγματοποιήσει
και άλλες επισκέψεις στην περιφέρεια και ιδίως σε νόμους,
όπου η ΝΔ κατέγραψε χαμηλότερα ποσοστά στις εκλογές του
2019 τόσο μέχρι το Πάσχα όσο και μετά τα τέλη Απριλίου. 

Τον τελευταίο Ευρωπαίο διπλωμάτη που
αποχώρησε από την εμπόλεμη ζώνη της Μα-
ριούπολης υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός στο
Μαξίμου. Στη διάρκεια της συνάντησης εξετά-

στηκε η κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η πόλη όπου
κατοικούσαν χιλιάδες Έλλη-
νες ομογενείς. «Πιστεύω ότι
χειριστήκατε όλη αυτή την
πρωτόγνωρη κατάσταση με
υπευθυνότητα, με αξιοπρέ-

πεια, με σοβαρότητα, αλλά και με την απαραί-
τητη συναισθηματική ενσυναίσθηση», τόνισε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Από την πλευρά του ο Μανώλης Ανδρουλά-
κης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για το
προσωπικό του ενδιαφέρον και τόνισε το πό-

σο σημαντική ήταν η επικοινωνία που είχε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης για να μπορέσει να
αποχωρήσει από τη Μαριούπολη. «Μπορώ να
πω ότι και το τηλεφώνημα που κάνατε στον
Ουκρανό πρόεδρο έθεσε σε κίνηση μια διαδι-
κασία η οποία ήταν η αρχή του τέλους για τη
δική μας έξοδο από την πόλη», σημείωσε ο
πρόξενος. Ο Μανώλης Ανδρουλάκης έγινε δε-
κτός και από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η
Κατερίνα Σακελλαροπούλου τον ευχαρίστησε
για την υψηλή αίσθηση καθήκοντος και την
ευσυνειδησία που επέδειξε στην προσπάθειά
του να συνδράμει τον ελληνισμό της Μαριού-
πολης, εκφράζοντας, για άλλη μία φορά, την
αμέριστη συμπαράστασή της τόσο στην ελλη-
νική κοινότητα όσο και στον ουκρανικό λαό
που δοκιμάζεται από τη ρωσική εισβολή.

Το ευχαριστώ 
του πρόξενου
Ανδρουλάκη 
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Ο
ι δημοσκοπήσεις που βλέ-
πουν το φως της δημοσιότη-
τας αποτυπώνουν με ξεκάθα-
ρο τρόπο το γεγονός ότι το κυ-

ρίαρχο θέμα που απασχολεί την κοινωνία
δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Ένα ζή-
τημα που είναι εισαγόμενο, οφείλεται κυ-
ρίως στην ενεργειακή κρίση και πλήττει
ολόκληρη την Ευρώπη. Παρά τα μέτρα
όμως που διαρκώς ενισχύει η κυβέρνηση,
οι πολίτες δυσκολεύονται ολοένα και πε-
ρισσότερο να ανταπεξέλθουν στις συνε-
χείς αυξήσεις των καυσίμων, των λογα-
ριασμών ρεύματος και των προϊόντων.

Η δυσαρέσκεια που επικρατεί στην κοι-
νωνία αρχίζει σταδιακά να καταγράφεται
και στις μετρήσεις. Η ΝΔ έπειτα από τρία
χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας και
αντιμετωπίζοντας μια σειρά από πρωτο-
φανείς κρίσεις κάθε μορφής, δείχνει να
εμφανίζει τα πρώτα σημάδια κάμψης. Στο
Μαξίμου επικρατεί προβληματισμός κα-
θώς η απροθυμία που υπάρχει στους κόλ-
πους της ΕΕ για να αντιμετωπιστεί από
κοινού το ζήτημα της ακρίβειας στερεί τη
δυνατότητα στην κυβέρνηση να μπορέσει
ουσιαστικά να την αναχαιτίσει. Παράλλη-
λα, οι Βρυξέλλες αρνούνται να «παγώ-
σουν» τους δημοσιονομικούς στόχους,
όπως έπραξαν την περίοδο της πανδη-
μίας, μια κίνηση που θα έδινε βαθιά ανά-
σα στη χώρα μας.

Για πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα
δύο σημαντικές κρίσεις: τον κορονοϊό που
εξακολουθεί να πιέζει το σύστημα υγείας
αυξάνοντας τη λίστα των θανάτων αλλά
και το ράλι των ανατιμήσεων που, σύμφω-
να με τις δημοσκοπήσεις, ανησυχεί την
πλειονότητα των πολιτών. 

Άκαρπη πόλωση
Παρά τη μικρή πτώση που καταγράφει η

κυβέρνηση στις μετρήσεις τεσσάρων δη-
μοσκοπικών εταιρειών, που κυμαίνεται
από 0,7% έως 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ανε-
βάσει κατακόρυφα τους αντιπολιτευτι-
κούς τόνους, δεν μπορεί να την εκμεταλ-
λευτεί. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι το κλίμα
θα αλλάξει από τη στιγμή που θα αρχίσουν
να εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης που
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Στις ίδιες μετρήσεις τα ποσοστά της
αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμέ-
νουν σταθερά, σύμφωνα με την Pulse
και τη Metron Analysis, ενώ η Alco και η

Marc δίνουν οριακή αύξηση που φτάνει
στο 0,3%. Σύμφωνα με την MRB, η πτώ-
ση της ΝΔ φτάνει το 2,1% και η άνοδος
του ΣΥΡΙΖΑ το 1,5%. Το γεγονός αυτό επι-
βεβαιώνει ότι η όξυνση του πολιτικού
κλίματος σε περιόδους κρίσης δεν φέρ-
νει τα αποτελέσματα που ανέμενε η
Κουμουνδούρου.

Ωστόσο, όλες οι δημοκοπικές εταιρείες
συμφωνούν πως στην πρόθεση ψήφου με

αναγωγή η διαφορά μεταξύ των δύο κομ-
μάτων παραμένει μεγάλη, καθώς κυμαί-
νεται από 8,5 έως 9 μονάδες. «Πρώτη φο-
ρά βλέπω κόμμα αξιωματικής αντιπολί-
τευσης έπειτα από τρία χρόνια διακυβέρ-
νησης, και μάλιστα σε ένα τέτοιου είδους
περιβάλλον, να πανηγυρίζει που η διαφο-
ρά από διψήφια έγινε μονοψήφια», σχο-
λίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι
στις εκλογές, όποτε αυτές και αν διεξαχ-
θούν, θα κριθούν οι δύο κυβερνήσεις και
τα πρόσωπα. Δύο τομείς στους οποίους,
σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτερεί ξεκάθα-
ρα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ενδεικτικό ότι
στο ερώτημα για την καταλληλότητα στην
πρωθυπουργία οι εταιρείες Pulse και Alco
καταγράφουν διαφορά 13 μονάδων ανάμε-
σα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, ενώ,
σύμφωνα με τη Metron Analysis, η από-
σταση μεγαλώνει φτάνοντας το 15%, απο-
δεικνύοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
παραμένει το ισχυρό χαρτί της ΝΔ με ση-
μαντικές επιρροές στον χώρο του Κέντρου.
Χαώδης είναι οι διαφορές που αποτυπώ-
νονται στην παράσταση νίκης, καθώς το
66% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με τη Me-
tron Analysis, πιστεύει πως το βράδυ των
εκλογών θα κερδίσει η ΝΔ, σε αντίθεση με
εκείνους που εκτιμούν ότι θα νικήσει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν ξεπερνούν το 14%. Στο
ίδιο ερώτημα για την Pulse η διαφορά φτά-
νει τις 32 μονάδες (52% έναντι 24%). 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Η μάχη των δημοσκοπήσεων
και τα τρία «γαλάζια» ατού

Ψηφοφόροι σε στάση αναμονής
Εκλογολόγοι βλέποντας τα δημοσκοπικά ευρήματα εκτιμούν ότι οι ψηφοφόροι
που δείχνουν να αποχωρούν από τη ΝΔ δεν μετακινούνται προς τον ΣΥΡΙΖΑ αλ-
λά προς την κατηγορία των αναποφάσιστων. Η κίνηση αυτή δείχνει πως οι πολί-
τες βρίσκονται σε στάση αναμονής, δεν εμπιστεύονται τον ΣΥΡΙΖΑ και περιμέ-
νουν τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Πολλά θα κριθούν από τις μετρήσεις του Απριλίου και του Μαΐου, καθώς θα
έχουν μπει σε εφαρμογή τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, ενώ αστάθμητος
παράγοντας αποτελεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που κανείς δεν γνωρίζει πότε
θα ολοκληρωθεί αλλά και τις πραγματικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στη διε-
θνή οικονομία και τον γεωπολιτικό χάρτη.

Η ακρίβεια πιέζει την κυβέρνηση, 
αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει καθώς 
σε όλες τις μετρήσεις η διαφορά 
υπέρ της ΝΔ είναι σημαντικά μεγάλη
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Σ
αββατοκύριακο ψηφοφορίας
στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιας και σε
πολλές Οργανώσεις Μελών θα
πραγματοποιηθούν σήμερα και

αύριο ψηφοφορίες για την ανάδειξη των
συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο 3ο
Συνέδριο του κόμματος που θα λάβει χώ-
ρα στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου, από τις
14 μέχρι τις 17 Απριλίου.

Όπως είναι φυσικό, η διαδικασία και
μόνο στάθηκε αφορμή για να ξαναβγούν
τα… μαχαίρια ανάμεσα στις τάσεις του
κόμματος, με την Ομπρέλα να «πιάνει πάλι
δουλειά», όπως καταγγέλλουν οι «άσπον-
δοι σύντροφοι» της προεδρικής πλευράς. 

Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν πως
ενόψει του Συνεδρίου και κυρίως του εν-
δεχομένου των πρόωρων εκλογών οι
«σύντροφοι» θα έριχναν τους τόνους και
θα προχωρούσαν ενωτικά. Όμως η ίδια η
πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει
τους αισιόδοξους στον ΣΥΡΙΖΑ, μιας και
όσα συνέβησαν στις εκλογές των Νομαρ-
χιακών Επιτροπών το 2020, με τους μεθο-

δευμένους αποκλεισμούς των νέων με-
λών, έρχονται να επαναληφθούν και σή-
μερα. Έτσι, λοιπόν, η έγκριση που δόθηκε
στις λίστες μελών για την επικαιροποίηση
των νέων εγγραφών αφήνει εκτός πάνω
από 30 νέα μέλη στα Εξάρχεια, ενώ πάνω
από 200 σε όλη την Α’ Αθήνας. 

Πηγές της Προοδευτικής Συμμαχίας
του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το γεγονός,
υποστηρίζουν πως αυτές οι διαγραφές εί-
ναι δουλειά της τάσης της Ομπρέλας, που
έχει τον συσχετισμό δύναμης στα οργα-
νωτικά του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει ό,τι μπορεί
μέχρι την ύστατη στιγμή για να μην ανοίξει
το κόμμα στην κοινωνία. 

Μάλιστα, ευθύνες για την όλη εσωστρέ-
φεια αποδίδουν και στον πρόεδρο του
κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Υποστηρίζουν
πως δεν τον ενδιαφέρει το κόμμα σε αυ-
τήν τη φάση και πως έχει το βλέμμα
στραμμένο μόνο στις εκλογές, με μοναδι-
κή επιδίωξη «τη νίκη έστω και με μία ψή-
φο», με αποτέλεσμα να αφήνει λάσκα τα
λουριά της εσωκομματικής πειθαρχίας. 

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στα εσωτερι-
κά του ΣΥΡΙΖΑ, στοιχεία της δημοσκόπη-
σης της Pulse που δόθηκαν την Πέμπτη
στη δημοσιότητα για λογαριασμό του τη-
λεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, δείχνουν πως ο
ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να «τσιμπά» από τη φθο-
ρά της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη δη-
μοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία στην
πρόθεση ψήφου προηγείται με 32% έναν-
τι 23,5% που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη
διαφορά να διαμορφώνεται στις 8,5 πο-

σοστιαίες μονάδες, όταν υπενθυμίζεται
ότι μέχρι και πριν από δυο μήνες η έρευ-
να της συγκεκριμένης εταιρείας έδειχνε
διψήφια διαφορά. 

Η Προοδευτική Συμμαχία
καταγγέλλει την Ομπρέλα για
φράξια και αποκλεισμούς

Πολιτικούς τακτικισμούς για να ανακόψουν την ανο-
δική πορεία του Κινήματος Αλλαγής και να περιορί-
σουν τις διαρροές από τον χώρο του Κέντρου καταλο-
γίζουν προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Ο πρωθυπουργός κατεβάζει τον πή-
χη της αυτοδυναμίας, που ο ίδιος είχε προσδιορίσει,

υπό το βάρος της
αποδοκιμασίας της
πολιτικής του από
τον ελληνικό λαό»,
υπογράμμισε ο Νί-
κος Ανδρουλάκης

από την αχαϊκή πρωτεύουσα όπου πραγματοποίησε
διήμερη περιοδεία. Ζήτησε ισχυρή εντολή από τους
πολίτες την πρώτη Κυριακή, ώστε να επιβάλει, όπως
είπε, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής το πρόγραμμά του. 

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συ-
νεργασιών τόνισε: «Αν ο κ. Μητσοτάκης εννοεί συνερ-
γασίες αλλά όχι την πρώτη Κυριακή, αυτό σημαίνει ότι
κάνει στυγνούς τακτικισμούς. Αυτό πιστεύω. Ο κ. Μη-
τσοτάκης βλέπει τις δημοσκοπήσεις, δεν του βγαίνουν

τα κουκιά και κάνει μια στροφή νομίζοντας ότι θα μας
πιέσει. Ακούστε, δεν πιεζόμαστε, γιατί το βράδυ των
εκλογών θα είναι αυτοί που θα πανηγυρίζουν και αυτοί
που θα έχουν βάλει πλερέζες. Νικητές θα είναι αυτοί
που θα έχουν πολλαπλασιάσει το ποσοστό τους». Ερω-
τηθείς για το ενδεχόμενο εκλογικού αιφνιδιασμού,

υποστήριξε αφενός ότι οι εκλογές είναι προνόμιο του
εκάστοτε πρωθυπουργού, αφετέρου ότι, όποτε και αν
γίνουν, «θα είμαστε πανέτοιμοι με ανταγωνιστικά ψη-
φοδέλτια, με ολοκληρωμένο σχέδιο, με την αρετή της
συνέπειας και της ευθύνης, χωρίς λαϊκισμούς για να
προσφέρουμε μια πραγματική εναλλακτική στον ελλη-
νικό λαό». Βάζοντας στο κάδρο και τον Αλέξη Τσίπρα,
έκανε λόγο για «παιχνίδι πόλωσης που στήνεται από
τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα για να εξυπηρετή-
σουν τα μικροκομματικά τους συμφέροντα, δεν επι-
τρέπει έναν ισχυρό και γόνιμο δημόσιο διάλογο», για
να καταλήξει λέγοντας με έμφαση πως «εμείς ξαναγι-
νόμαστε πρωταγωνιστές και όχι ρυθμιστές όπως θέ-
λουν κάποιοι». 

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του
φιλόδοξου εγχειρήματος για την αυτοοργάνωση του
κόμματος, πραγματοποιεί εξορμήσεις σε όλη την Ελλά-
δα. Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη,
όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών
φορέων και εμπορικών συλλόγων, ενώ την Κυριακή θα
μιλήσει στο Βελλίδειο σε ημερίδα για την υγεία. 

Ν. Ανδρουλάκης: «Εμείς ξαναγινόμαστε πρωταγωνιστές και όχι ρυθμιστές»

Σφάζονται πάλι
στον ΣΥΡΙΖΑ για
τα νέα… μέλη

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com
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Σημαντικές ανακατατάξεις στην κορυφή της πυραμί-
δας της ΕΛΑΣ έφεραν οι φετινές τακτικές κρίσεις των
ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι άλλαξαν τρεις από τους πέντε αντιστρατήγους,
όπως επίσης και δέκα από τους είκοσι υποστρατήγους,
ενώ «βουτιά» στην επετηρίδα έγινε και στον βαθμό του
ταξιάρχου με την αποστρατεία 18, ενώ άλλοι 11 προήχ-
θησαν στον βαθμό του υποστρατήγου.

Έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια το Σώμα έχει νέο αρ-
χηγό, μια και ο αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας

διαδέχτηκε τον Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος
ηγούνταν της ΕΛΑΣ από τις 19 Ιουλίου 2019.
Τη θέση του υπαρχηγού ανέλαβε ο αντι-
στράτηγος Γιώργος Γιάννινας με προϋπη-
ρεσία στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Δια-
χείρισης Κρίσεων, στη ΔΑΕΕΒ και στα Επί-
σημα. Όσον αφορά τους τρεις νέους αντι-
στρατήγους, είναι ο Λάζαρος Μαυρόπουλος
ως επιτελάρχης, ο Γεώργιος Κανέλλος ως γενικός
επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδος και ο Γεώργιος

Δούβαλης ως γενικός επιθεωρητής Αστυνομίας Β.
Ελλάδος.

Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι απο-
στρατεύτηκαν ο μέχρι πρότινος γενικός αστυ-
νομικός Διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος
Παρασκευάς Σανιδάς, αλλά και ο διοικητής

Ασφαλείας Αττικής, υποστράτηγος Πέτρος Τζε-
φέρης, κάτι που χαρακτηρίστηκε έκπληξη ακόμη

και από στελέχη της ΕΛΑΣ.
Κώστας Παπαδόπουλος

Τ
α συμπεράσματα από τον πόλεμο
στην Ουκρανία επιχειρεί να απο-
κωδικοποιήσει η Αθήνα λίγο προ-
τού συμπληρωθούν σαράντα μέ-

ρες από την έναρξη της ρωσικής εισβο-
λής. Ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε
στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί διεθνώς
από τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία σε
βάρος της Ουκρανίας, τονίζοντας πως
«στο σύνολό τους οι δημοκρατίες βρί-
σκονται απέναντι στον αναθεωρητισμό με
πολύ καθαρή θέση και καθαρό λόγο, ανε-
ξαρτήτως θυσιών και πέραν εκβιασμών».
Σημείωσε μάλιστα ότι «αυτό είναι κάτι που
για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό ως
κεκτημένο και για αυτό, πέραν από τις αρ-
χές μας, είναι και κάτι το οποίο στηρίζου-

με ολόθερμα».
Μάλιστα, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τη

στάση της διεθνούς κοινότητας «οιονεί
ασπίδα για τα δικά μας συμφέροντα», φω-
τογραφίζοντας την αναθεωρητική πολιτι-
κή της Άγκυρας, η οποία συστηματικά αμ-
φισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. 

Για την Αθήνα η επιλογή της Μόσχας να
εισβάλει στην Ουκρανία και η καταδίκη
του δυτικού κόσμου, που ακολούθησε την
απόφαση αυτή, προκάλεσαν βαρύ πλήγμα
και στο τουρκικό αναθεωρητικό αφήγημα,

ενώ εκτιμά ότι η Άγκυρα θα ανασχέσει την
επιθετική ρητορική της, ακυρώνοντας
στην πράξη οποιαδήποτε προσπάθεια
αναθεώρησης των διεθνών συνθηκών. Ο
υπουργός Εξωτερικών καυτηρίασε και τη
στάση της Τουρκίας, η οποία από τη μια
επιχειρεί να καταδικάσει τη διχοτόμηση
της Ουκρανίας και από την άλλη εξακο-
λουθεί να διατηρεί στρατό κατοχής στην
Κύπρο, γεγονός που συνιστά την ωμότερη
παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην Ευ-
ρώπη. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στη
συνάντηση που είχε με τον Ρώσο ομόλογό
του σχεδόν μια εβδομάδα πριν από την
έναρξη του πολέμου, λέγοντας ότι η αί-
σθηση που είχε κατά τη διάρκεια της συ-

νάντησης ήταν πως ο Σεργκέι Λαβρόφ δεν
γνώριζε για την επικείμενη εισβολή. 

Επικοινωνία με Κουλέμπα
Προτεραιότητα της ελληνικής διπλωμα-

τίας παραμένει η διασφάλιση των ομογε-
νών της Μαριούπολης και σε αυτή την κα-
τεύθυνση ήταν και η επικοινωνία με τον
Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντίμτρι
Κουλέμπα, στον οποίο είπε ότι θα αποδε-
χτεί την πρόσκληση για να επισκεφτεί το
Κίεβο στο προσεχές μέλλον και ότι η Ελ-
λάδα σκοπεύει να αποστείλει ανθρωπιστι-
κή βοήθεια στον δοκιμαζόμενο λαό της
Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της
ελληνικής ομογένειας.

Σαρωτικές αλλαγές στην ηγεσία της ΕΛΑΣ - Οι εκπλήξεις στις κρίσεις

Δημοκρατίες απέναντι
στον αναθεωρητισμό

Ο Δένδιας χαρακτήρισε 
τη στάση της διεθνούς 
κοινότητας «οιονεί ασπίδα
για τα δικά μας συμφέροντα»

Τείχος αποτροπής 
από τον «Ηνίοχο»

Ηχηρό μήνυμα αποτροπής στέλνει ο
«Ηνίοχος», η πολυεθνική διακλαδική
άσκηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο σύ-
νολο σχεδόν του FIR Αθηνών. Την 117 Πτέ-
ρυγα Μάχης της Ανδραβίδας, που αποτε-
λεί την «καρδιά» των επιχειρήσεων του

«Ηνίοχου», επισκέφτηκε ο Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος. «Πάνω από 70 αερο-
σκάφη πετούν στον ελληνικό εναέριο
χώρο, από το Καστελόριζο μέχρι και
τους Οθωνούς και από τον Έβρο μέχρι
την Κρήτη», τόνισε ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας, υπογραμμίζοντας τον ρό-
λο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότη-
τας και ασφάλειας στην Ανατολική Με-
σόγειο. Πολύπλοκη και απαιτητική χα-
ρακτήρισε την άσκηση ο αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο
οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμε-
τοχή του γαλλικού και του αμερικανι-
κού αεροπλανοφόρου που αναβαθμί-
ζουν το στρατηγικό αποτύπωμα της Ελ-
λάδας. «Νέες προκλήσεις εγείρονται
τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και
στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αερο-
πορίας, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής
Μπουρολιάς, τονίζοντας ότι οι κοινές
ασκήσεις και η διαλειτουργικότητα με

τις συμμαχικές δυνάμεις αυξάνουν την
ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τη
διάρκεια της παρουσίας του στην Ανδρα-
βίδα, ο κ. Παναγιωτόπουλος βράβευσε και
τον σμηναγό Στυλιανό Γεωργίου, πιλότο
μαχητικού F-16, ο οποίος πρώτευσε στο
Σχολείο Όπλων Τακτικής.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Γιαννιώτης φίλος μου μού είπε ότι
είδε τον υφυπουργό Δικαιοσύνης
Γιώργο Κώτσηρα να επισκέπτεται τα
δικαστήρια της πόλης. Όχι, δεν έχει
καμία υπόθεση εκκρεμή ο Γιώργος,
αλλά είναι στο πλάνο του να οργώσει
όλα τα δικαστήρια της χώρας για να
ακούσει τα προβλήματα και να λύσει
ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας. Πάν-
τως, το απογευματάκι παρέμεινε εκεί και μί-
λησε σε εκδήλωση για τη βία κατά των ανηλί-
κων… Ιδιαίτερα επίκαιρο θα έλεγα μετά την
αρρωστημένη υπόθεση της Πάτρας… 

Ο Μιλτιάδης έδειξε το ρεύμα του… 
Παρόλο που ήταν μια θεματική εκδήλωση για τον πόλεμο

στην Ουκρανία με καθηγητές, διεθνολόγους και στρατιωτι-
κούς, εντέλει μετατράπηκε σε κομματική εκδήλωση υπέρ του
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Το πλήθος κόσμου που έφθασε στην
Πετρούπολη, στο καφέ Apolis, ούτε και ο ίδιος το περίμενε,

αφού είχε απ’ όλα. Δημοσιογράφους, δη-
μάρχους, αντιπεριφερειάρχες, πολι-

τευτές, ακόμα και άλλους βουλευ-
τές… Ο Μιλτιάδης έδειξε τη δύναμή
του στον Δυτικό Τομέα, μου έλεγαν
κομματικοί… Και μεταξύ μας, έστει-

λε και ένα μήνυμα και στον Μιχάλη ότι
τον περιμένει για αναμέτρηση… 

Πήρε… τα βουνά η Σοφία
Tα… βουνά πήρε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη αλ-

λά για καλό σκοπό. Η υφυπουργός βρέθηκε τις προηγούμενες μέ-

ρες στο ορεινό χωριό Ορντίνο της Ανδόρας μαζί με άλλους Ευρωπαί-

ους υπουργούς για να προωθήσει τον χειμερινό και ορεινό τουρισμό

στο πλαίσιο της καμπάνιας «Greece does have win-

ter» (Ναι, η Ελλάδα, όντως, έχει χειμώνα). Η

Σοφία -που έχει καταγωγή από Ευρυτανία-

έχει πάρει ζεστά το θέμα της ανάκαμψης

των χιονοδρομικών κέντρων που δύο χρό-

νια τώρα με την πανδημία έχουν υποστεί

μεγάλη οικονομική ζημία… 

Και νέο πρόγραμμα για τις μητέρες  
Μια πολύ σημαντική δράση ετοιμάζει η υφυπουργός Δημογραφι-

κής Πολιτικής και Οικογένειας Μαρία Συρεγγέλα, από αυτές που
κάνουν τη διαφορά και δίνουν κοινωνικές «ανά-
σες» στη Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεται το ει-
δικό πρόγραμμα φύλαξης βρεφών -παράλ-
ληλα με το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γει-
τονιάς»- όπου το κράτος θα δίνει χρήματα
σε επιχειρήσεις να διαμορφώνουν ειδι-
κούς χώρους-playrooms που θα φιλοξε-
νούν παιδιά και βρέφη. Παράλληλα, θα πληρώ-
νει και βρεφονηπιοκόμους και νηπιαγωγούς για να εργάζονται σε
αυτές τις επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση θα ωφεληθούν 120 επιχει-
ρήσεις και μετά θα εξαπλωθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν
να μπουν στο πρόγραμμα. Θα είναι μια πραγματική βοήθεια για την
Ελληνίδα μητέρα. Γίνονται πραγματάκια στην Κοινωνική Πολιτική… 

Συμβούλεψαν τον Νίκο για τροπολογία 
Στέλεχος που μιλά (αραιά μεν, αλλά μιλά) με τον πρόεδρο του

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, του συνέστησε να φέρει το
κόμμα δική του τροπολογία για να χαμηλώσει ο πήχης της αυτο-
δυναμίας στον παρόντα εκλογικό νόμο, καθώς προβλέπει ότι τα
διλήμματα που θα θέσει ο πρωθυπουργός στην κοινωνία, αλλά
και… στο ΚΙΝΑΛ, θα το αποδυναμώσουν στις εκλογές. Θα το
αποψιλώσουν, λέω εγώ… Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα
είναι ένα: Δεν υπάρχει μεγαλύτερος υποστηρικτής της αυτοδυ-
ναμίας της ΝΔ από το ίδιο το ΚΙΝΑΛ…

Επικοινωνία Θεοδωρικάκου 
με αυτούς που αποστρατεύτηκαν 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη
διάρκεια της συνεργασίας του με τον νέο αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Κων-
σταντίνο Σκούμα, ενημερώθηκε για την επι-
τυχημένη επιχείρηση για τη διάσωση 35 με-
ταναστών που είχαν εγκλωβιστεί σε νησίδα
του Έβρου. Στη συνέχεια ο υπουργός επικοι-
νώνησε με όλους τους ανώτερους αξιωματι-
κούς, αντιστράτηγους, υποστράτηγους και τα-
ξίαρχους της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύτηκαν στις κρί-
σεις. Τους ανέφερε ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Αστυνο-
μίας και πως υπήρξαν άξια στελέχη της, καθώς η συνεισφορά τους
ήταν πολύτιμη και θα είναι πάντα χρήσιμοι στο Σώμα.

Χαρδαλιάς -
Κολοκούρης
ξανά μαζί
στον Βύρωνα 

Παραπονιόταν σε φίλο μου ο Κυριάκος Πιερρακάκης ότι οι ιώσεις αυτή την πε-
ρίοδο αλλά και ο κορονοϊός τον έχουν κρατήσει στο σπίτι του… Ε, δεν έχασε και
πολύ καιρό, εργάστηκε από το σπίτι και το επόμενο διάστημα φέρνει δύο νέες ψη-
φιακές υπηρεσίες που θα εμπλουτίσουν το gov.gr. Η πρώτη αφορά την ψηφιακή
υπηρεσία για να κλείσεις ραντεβού σε γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Υγείας και η
δεύτερη ψηφιακή πλατφόρμα όπου θα γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων μέσω
των συμβολαιογράφων, οι οποίοι πλέον θα καταθέτουν ηλεκτρονικά όλα τα χαρτιά
(ενημερότητες κ.λπ.). Τέλος το χαρτομάνι για τον πολίτη… 

Έκατσε σπίτι και έβγαλε δύο νέες υπηρεσίες

Δύο πρώην κραταιά πρόσωπα της Πο-
λιτικής Προστασίας, ο πρώην αρχηγός
του Πυροσβεστικού Σώματος Στέφα-
νος Κολοκούρης και ο πρώην υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς, ο γνωστός
«Νick Ηard», θα βρεθούν σήμερα,
Σάββατο, σε εκδήλωση στον Βύ-
ρωνα για το νέο σχέδιο δασοπυρό-
σβεσης αλλά και για να βραβεύσουν
δασοπυροσβέστες που διακρίθηκαν για

το έργο τους… Παρατήρηση 1η: Μάθαμε
ότι ένας από αυτούς που θα βρα-

βευτούν είναι ο βουλευτής
Νοτίου Τομέα Κωνσταντί-
νος Κυρανάκης, που εί-
ναι και εν ενεργεία δασο-
πυροσβέστης… Παρατή-

ρηση 2η: Γιατί τις βραβεύ-
σεις τις κάνουν οι πρώην

και όχι ο νυν υπουργός; Ρητο-
ρικό το ερώτημα… 

Έτοιμος για δύο
αποστολές ο Δένδιας

Δεν υπάρχει υπουργός που να παρακολου-
θεί πιο πολύ τις εξελίξεις στο πεδίο σύγ-
κρουσης στην Ουκρανία από τον υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Και αυτό διότι
θέλει να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να
ηγηθεί της ανθρωπιστικής αποστολής στην
ισοπεδωμένη Μαριούπολη. Ωστόσο, επει-
δή όλα είναι θολά, ενδέχεται τελικά η αν-
θρωπιστική αποστολή να γίνει στην Οδησ-
σό που είναι πιο safe επιλογή. Μάλιστα,
πηγές από το διπλωματικό σώμα μού επι-
σήμαιναν ότι ο Έλληνας πρόξενος στην
Οδησσό, Δημήτρης Δόχτσης, έχει επιστρέ-
ψει στην Οδησσό. Τέλος, μαθαίνω ότι ο Ν.
Δένδιας θα θελήσει να οργανώσει και άλλη
μία ανθρωπιστική αποστολή, αυτήν τη φο-
ρά στο Κίεβο. Τολμηρός ο υπουργός!



Απολαυστικοί μαθαίνω ότι ήταν οι διάλογοι
του πρωθυπουργού με τους δημάρχους της
Δυτικής Αττικής. Κάποια
στιγμή ένας εκ των
παρισταμένων
δημάρχων ζήτησε
από τον
πρωθυπουργό στις
επόμενες εκλογές
να είναι εκ νέου
υποψήφιος στην
περιφέρεια της Δυτικής
Αθήνας για λόγους
πολιτικού
συμβολισμού. Ο
Μητσοτάκης λοιπόν
απάντησε: «Φυσικά
εγώ θα το ήθελα,
δεν ξέρω όμως
κάποιοι άλλοι αν θα το
ήθελαν», κοιτάζοντας
τους Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Γιάννη
Λοβέρδο που ήταν παρόντες στη σύσκεψη,
καθότι είναι οι δύο βουλευτές της ΝΔ που
εκλέγονται στον Δυτικό Τομέα. Οι
παριστάμενοι έσκασαν στα γέλια...

ΗΗ ΝΔ και στο Viber

Το επίσημο κανάλι της Νέας
Δημοκρατίας στο Viber είναι πλέον
διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες της
πλατφόρμας στην Ελλάδα. Μέσω της
νέας κοινότητας οι πολίτες μπορούν να
ενημερώνονται άμεσα στο κινητό τους
για όλες τις εξελίξεις που αφορούν το
κυβερνών κόμμα. Το κανάλι ανοίγει
ενόψει του 14ου Τακτικού Συνεδρίου
της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο
πρόκειται να λάβει χώρα στις 6, 7 και 8
Μαΐου στην Αθήνα. Άλλο ένα εργαλείο
για την ανάδειξη των κρίσιμων στόχων
για την ανόρθωση της χώρας και του
κυβερνητικού έργου σε μια πορεία που
υπερβαίνει τα κομματικά όρια. Οι
πολίτες μπορούν να συνδεθούν για να
λαμβάνουν όλα τα τελευταία νέα της
Νέας Δημοκρατίας στο επίσημο Viber
κανάλι στον σύνδεσμο
vb.me/neademokratia.

Έτσι μου είπε ένα
περιστεράκι... Ότι οι
ΓΑΠικοί είναι
έξαλλοι με τον
Νίκο Ανδρουλάκη
διότι, λέει, δεν τους
ενημέρωσε ότι το
κόμμα έχει αλλάξει
στρατηγική έναντι των συνεργασιών... Εκεί
που το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ήταν με «γραμμή»
ότι δεν θα πάει ούτε με τη ΝΔ ούτε με τον
ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά ο πρόεδρος το αφήνει
ανοιχτό «με το πρόγραμμα και τα στελέχη
του» να κάνει μετεκλογικές συμμαχίες.
Αυτά λέγουν οι οπαδοί του Γιώργου. Εεε,
κάτι θα ξέρουν περισσότερο για να το λένε.

Κάποιοι προσπάθησαν να δώσουν χρώμα
από... Πάτρα και στις πρόσφατες κρίσεις
στην ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, διαρροές ήθε-
λαν τον μέχρι χθες διοικητή της Ασφάλει-
ας Αττικής Πέτρο Τζεφέρη
να πέφτει «θύμα» της
μη-τέρας Ρούλας,
χρεωμένο λανθα-
σμένους χειρι-
σμούς στην υπόθε-
ση. Ωστόσο, η
Ασφάλεια Αττικής,
όπως μου λένε από την
Κατεχάκη, ουδεμία εμπλοκή είχε με την
υπόθεση. Αντιθέτως, ήταν εξαρχής στο
Ανθρωποκτονιών. Τι έγινε με τον Τζεφέρη;
Ο συγκεκριμένος αξιωματικός περίμενε
αναβάθμιση, η οποία και έγινε, καθώς ο
σχεδιασμός ήταν να πάρει βαθμό αλλά και
την «ηλεκτρική καρέκλα» του Γαδάρχη.
Εκείνος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνή-
θηκε και αποστρατεύτηκε.

Ο Ρέππας 
αντ’ αυτού...

Σ
ε πολλές κομματικές εκδηλώσεις (ΚΙ-
ΔΗΣΟ), οι οποίες γίνονται είτε διαδι-
κτυακά είτε διά ζώσης, ο Γιώργος Πα-

πανδρέου έχει χρίσει τον Δημήτρη Ρέππα εκ-
πρόσωπό του. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει
να μην είναι δραστήριος στα εσωκομματικά.
Ωστόσο, οι παπανδρεϊκοί ετοιμάζονται να κινη-
τοποιηθούν για τις εκλογές στις οργανώσεις
αλλά και την εκλογή συνέδρων χωρίς τις... ευ-
λογίες του. Είχαν μια μεγάλη ήττα στις εσωκομ-
ματικές εκλογές και δεν θέλουν να ζήσουν
δεύτερη. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Αν-
δρουλάκη - Παπανδρέου, αυτές είναι άριστες
και μάλιστα υπάρχει επικοινωνία των δυο τους.
Στο άλλο στρατόπεδο των γεννηματικών και
εκεί κατήφεια υπάρχει. Πλην του Όθωνα, ο
οποίος είναι στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων, οι
υπόλοιποι είναι αδιάφοροι για το νέο ΠΑΣΟΚ. Δημοσιογράφος που καλύπτει

τον ΣΥΡΙΖΑ θέλει, λέει, να
κατέβει υποψήφιος με το
κόμμα σε συγκεκριμένη
εκλογική περιφέρεια. Έλα

όμως που η βουλευτίνα του
κόμματος στην περιοχή τρύπησε

τα ταβάνια μόλις έμαθε τις προθέσεις του
δημοσιογράφου και έσπευσε αμέσως να
θέσει βέτο... «Ή αυτός ή εγώ», είπε η
βουλευτίνα... 
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Έξαλλοι οι ΓΑΠικοί
με τον Ανδρουλάκη

Η Ρούλα δεν «καθάρισε»
τον Τζεφέρη 

Ο Αμυράς στο Παρίσι 
με ποδήλατο

Όταν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος
Αμυράς έφτασε στο Παρίσι για να συμμετάσχει
στη διυπουργική σύνοδο του ΟΟΣΑ, η ελληνική
αντιπροσωπεία στο Παρί-
σι ούτε καν φανταζό-
ταν τι επρόκειτο να
της συμβεί. Ο υφυ-
πουργός ζήτησε ένα
ποδήλατο και με αυ-
τό θα έκανε τις μετα-
κινήσεις του στο Παρί-
σι. Η πρώτη εντύπωσή του
καβαλώντας το ποδήλατο ήταν ότι στο Παρίσι
δεν έχουν καλούς ποδηλατοδρόμους και ο
υφυπουργός αναγκαζόταν να βγει στον δρόμο
με τα αυτοκίνητα.
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υ Το χιούμορ Μητσοτάκη
στους βουλευτές του



Τo
...

 Π
ρό

σω
πο

Η
σύμπραξη και η συνεργασία
του ΕΒΕΑ με τα επιμελητήρια
της περιφέρειας με στόχο την

ανάληψη κοινών δράσεων που θα τα
βοηθήσει να ενισχύσουν τον ρόλο
τους σε εθνικό και περιφερειακό επί-
πεδο βρίσκεται στο επίκεντρο του κύ-
κλου συναντήσεων που πραγματοποι-
εί  ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης
Μπρατάκος με τα επιμελητήρια της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο
πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισκέφτηκε το
Επιμελητήριο Κοζάνης και πραγματο-
ποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο του
Επιμελητηρίου Γιάννη Μητλιάγκα και
με μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο β’ αν-
τιπρόεδρος Αντώνης Πουγαρίδης, ο
γενικός γραμματέας Αδάμ Ιωαννίδης,

ο οικονομικός επόπτης Παναγιώτης
Μαλούτας, ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ και
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Μιχαήλ
Χλιάπας, ο υπεύθυνος Συμβουλευτι-
κής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κο-
σμάς Καλεντηριάδης, η διευθύντρια
του Επιμελητήριου Κοζάνης Κατερίνα
Καρακουλάκη, καθώς και το μέλος
του ΔΣ Φώτης Τσαμπούρης. Αντικεί-
μενο της συνάντησης ήταν η διερεύ-
νηση τρόπων συνεργασίας ώστε τα
επιμελητήρια να βοηθήσουν τις επι-
χειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας να αντεπεξέλθουν γενι-
κότερα στη δύσκολη οικονομική συγ-
κυρία του 2022, ειδικότερα στη δύ-
σκολη διαδικασία της απολιγνιτοποί-
ησης της περιοχής και της μετάβασης
στη νέα εποχή.

«Ανάσα» η επιδότηση Σκρέκα στους
λογαριασμούς ενέργειας τον Απρίλιο 
Σημαντική επιδότηση στους λογαριασμούς του Απριλίου θα δουν οι καταναλωτές, με βάση την επιστολή
του υπουργού Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα στους παρόχους ενέργειας. 
Στα οικιακά τιμολόγια, για τις πρώτες 150 κιλοβατώρες, η επιδότηση είναι 270 ευρώ ανά μεγαβατώρα και
για 151-300 κιλοβατώρες στα 210 ευρώ (επιδότηση 72 ευρώ από 40 ευρώ τον Μάρτιο). Για το Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο, η επιδότηση θα ανέλθει στα 87 ευρώ. Για αγρότες, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 130
ευρώ ανά μεγαβατώρα και για την επαγγελματική χρήση 100 ευρώ. Άρα θα δοθεί επιδότηση 230 ευρώ ανά
μεγαβατώρα για 1.240.000 δικαιούχους, από 100 ευρώ που ήταν πριν. Τέλος, ειδικά για τους φούρνους,
θα δοθεί αναδρομική επιδότηση για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, ενώ οι πάροχοι πρέπει να λάβουν
επιβεβαίωση των στοιχείων των δικαιούχων, που έχουν μέγιστη ισχύ έως 35 kVA. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Ξανά στα
σουπερμάρκετ 
το γάλα Αγνό;
Οι παλιοί θα τη θυμούνται
ενδεχομένως. Την Αγνό, την πρώτη
ελληνική γαλακτοβιομηχανία που
έβαλε το παστεριωμένο γάλα στα σπίτια
των Ελλήνων καταναλωτών εν έτει 1955
ή, πιο σωστά, ό,τι απέμεινε από αυτή
μετά το οριστικό λουκέτο το 2014,
απέκτησε ο Όμιλος Ελληνικά
Γαλακτοκομεία των αδελφών Δημήτρη
και Μιχάλη Σαράντη. Η Ελληνικά
Γαλακτοκομεία ήταν η μοναδική
εταιρεία που συμμετείχε στον χθεσινό
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για
την απόκτηση των εγκαταστάσεων και
των εμπορικών σημάτων της ιστορικής
βορειοελλαδίτικης γαλακτοβιομηχανίας
καταβάλλοντας 7,73 εκατ. ευρώ. Μέχρι
να ολοκληρωθεί η διαδικασία της
πλήρους μεταβίβασης θα χρειαστεί
αρκετός χρόνος.

Μπορεί
κάποιος

εγκέφαλος να
μας εξηγήσει

πώς είναι δυνατόν η
βενζίνη στην Ουκρανία, που
είναι εμπόλεμη ζώνη, να
έχει 1,049 ευρώ το λίτρο και
στην Ελλάδα να έχει φτάσει
τα 2,5 ευρώ; Έχουν κάποια
εξήγηση οι τιτανοτεράστιοι
οικονομικοί αναλυτές;

ε
μα

ώ ί

Μου μετέφεραν ότι
κυβερνητικός παράγοντας
έχει χάσει τον ύπνο του,

καθώς πριν από λίγο
καιρό έστειλαν

στο σπίτι την
παλιά του
διευθύντρια

επειδή
προφανώς δεν

έκανε καλά τη δουλειά της.
Και τώρα φοβάται μήπως
χτυπήσει ξανά την πόρτα
του γραφείου του...

κα
σ

δ
ε

προ

Από τα ντραμς 
στην πολιτική; 

Κάπου πήρε το μάτι μου μια πλη-
ροφορία ότι ο φίλος Κώστας Σκανδα-
λίδης ετοιμάζει να ρίξει στον πολιτι-
κό στίβο τον υιό του Γιώργο… Στα
βήματα του πατέρα του, όπως ενθυ-
μούμαι, ο υιός Σκανδαλίδης έχει
σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες. Αλ-
λά εγώ, βρε παιδί μου, ενθυμούμαι
ότι ο νεαρός είχε έφεση με τη μουσι-
κή, με τα ντραμς. Είχε και ένα συγ-
κρότημα παλιά με τον υιό του Παντε-
λή Καψή. Να μεταπήδησε τώρα στην
πολιτική; Διόλου απίθανο...

«Οργώνει» τα επιμελητήρια 
ο Γιάννης Μπρατάκος



Τ
ις πρωτοβουλίες του υπουργείου Δι-
καιοσύνης για τη μεγαλύτερη δυνατή
προστασία των ανηλίκων και εν γενεί
των ευάλωτων πληθυσμιακών ομά-

δων, αλλά και τις πρόσφατες αλλαγές στον Ποι-
νικό Κώδικα βάσει των οποίων τα λεγόμενα
βαριά εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία και
ο βιασμός ανηλίκου, επισύρουν την εσχάτη των
ποινών, ήτοι την ισόβια κάθειρξη, υπογραμμί-
ζει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώ-
τσηρας, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς
στην υπόθεση του θανάτου της Τζωρτζίνας
στην Πάτρα, που συγκλονίζει το πανελλήνιο.
Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Κώτσηρας τονί-
ζει ότι η κυβέρνηση μέριμνα για την πάταξη
φαινομένων αισχροκέρδειας, αλλά και για την
ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε προ ημε-
ρών το θέμα των μετεκλογικών συνεργα-
σιών, προκαλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη
να δηλώσει κατά πόσον είναι διατεθειμέ-
νος να αναλάβει κυβερνητικά βάρη, εφό-
σον από το εκλογικό αποτέλεσμα δεν προ-
κύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο πρό-
εδρος του ΚΙΝΑΛ παρέπεμψε στους συ-
σχετισμούς της πρώτης Κυριακής των
εκλογών. Τι θα πράξει το κόμμα σας, εφό-
σον σας ζητηθεί να σχηματίσετε κυβέρνη-
ση συνεργασίας μετά τις εκλογές της
απλής αναλογικής; Εξετάζετε την προ-
οπτική κυβέρνησης συνεργασίας με κόμ-
ματα δεξιότερα της ΝΔ, όπως λόγου χάρη η
Ελληνική Λύση;

Ο σχηματισμός της κυβέρνησης την επόμενη
μέρα των εκλογών είναι ένα πολιτικό γεγονός,
το οποίο η Νέα Δημοκρατία προσεγγίζει με τον
σεβασμό που αρμόζει στην ύψιστη δημοκρατι-
κή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση και εν μέσω
μιας εποχής διαρκών και απρόβλεπτων παγ-
κόσμιων κρίσεων, απόλυτη στόχευση πρέπει
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ

«Η προστασία των ανηλίκων 
στον πυρήνα των πολιτικών μας»

Υφυπουργός Δικαιοσύνης 

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο

«Το υπουργείο δίνει έμφαση 
σε σημαντικές πρωτοβουλίες 
που τόσο άμεσα όσο 
και σε βάθος χρόνου 
θα εισφέρουν σημαντικά
στην απαραίτητη ταχύτητα 
της δικαιοσύνης»



να είναι η πολιτική και οικονομική σταθερότητα
της χώρας. Στόχος μας, λοιπόν, είναι μια σταθε-
ρή κυβέρνηση, που μέσω της αυτοδυναμίας θα
μπορέσει να συνεχίσει το έργο της και πιστεύω
ότι και οι πολίτες θα επιλέξουν με αυτό το κριτή-
ριο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει αποδεδειγμένα αποδείξει τη θεσμική του
στάση και την επάρκειά του στη διαχείριση κρί-
σεων καθώς και την αξιοπιστία του σε σχέση με
τις προεκλογικές δεσμεύσεις, και θεωρώ ότι η
ελληνική κοινωνία θα το αξιολογήσει θετικά και
θα δώσει εντολή αυτοδυναμίας στη Νέα Δημο-
κρατία, όταν γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τε-
τραετίας. 

Παρά τα αλλεπάλληλα πακέτα οικονομικής
στήριξης, ο «εφιάλτης» της ακρίβειας εξα-
κολουθεί να απειλεί νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε
τα φαινόμενα κερδοσκοπίας που ταλαιπω-
ρούν τους καταναλωτές, στο φόντο των ση-
μαντικών ανατιμήσεων σε ενέργεια και εί-
δη πρώτης ανάγκης; Αρκούν οι προειδοποι-
ήσεις περί σαρωτικών ελέγχων στην αγορά;
Σε μια παγκοσμίως πληττόμενη οικονομία,

δεν πρέπει ούτε να υποτιμούμε ούτε να παρα-
γνωρίζουμε τον στοχευμένο και ορθολογικό
σχεδιασμό της κυβέρνησης για την εφαρμογή
σειράς μέτρων με στόχο την οικονομική στήρι-
ξη μικρών και μεσαίων νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων. Η διττή και άμεση στόχευση της
κυβέρνησης αφορά την αντιμετώπιση των φαι-
νομένων αισχροκέρδειας και τον μετριασμό
της μεταφοράς του αυξημένου κόστους στις τι-
μές που πληρώνει ο καταναλωτής. Απώτατη
στόχευση είναι η στήριξη στους πολίτες με κρι-
τήρια κοινωνικής προτεραιότητας. Δεν αρκού-
μαστε στις προειδοποιήσεις για σαρωτικούς
ελέγχους, τους πραγματοποιούμε παράλληλα
και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα αποτελούν ένα
πρώτο, σημαντικό φρένο. Η επιδότηση λογα-
ριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, το έκτακτο
επίδομα βοήθειας στα πιο αδύναμα νοικοκυ-
ριά, η επιδότηση για τα καύσιμα, οι παρεμβά-
σεις για επιχειρήσεις και αγρότες σίγουρα δεν
λύνουν ως διά μαγείας το εξωγενές πρόβλημα
αλλά οπωσδήποτε θα ανακουφίσουν αυτούς
που το έχουν περισσότερη ανάγκη. 

Τα αρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε διαρκή
επιφυλακή, έτσι ώστε να προσθέτουν στη φαρέ-
τρα τους νέα μέτρα ελέγχου, θα πρέπει, ωστόσο,
να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι οι τελικές επι-
λογές θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στον τε-
λικό καταναλωτή.

Όπως σε όλες τις έκτακτες ανάγκες που δια-
χειρίστηκε η κυβέρνηση, στόχος είναι να μη
μείνει κανένας πολίτης πίσω. 

Τις τελευταίες ημέρες η ελληνική κοινωνία
παρακολουθεί εμβρόντητη τη σοκαριστική
τροπή που έχει πάρει η υπόθεση του θανάτου
των τριών παιδιών στην Πάτρα. Ως υφυπουρ-
γός Δικαιοσύνης εκτιμάτε πως υπάρχει το κα-
τάλληλο νομικό πλαίσιο για την απονομή της
δικαιοσύνης σε τέτοιας φύσης αδικήματα;
Η υπόθεση, στην οποία αναφέρεστε, έχει

πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης, η

οποία θα επιτελέσει άριστα το έργο της. Από
εκεί και πέρα, σε επίπεδο νομοθετικής πρωτο-
βουλίας, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή
ανάληψης των καθηκόντων της εξήγγειλε σε
όλους τους τόνους ότι θα παράσχει το κατάλλη-
λο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε κάθε αξιόποινη
πράξη να τυγχάνει και της ανάλογης ποινής. Το
υπουργείο Δικαιοσύνης με τις πρόσφατες αλ-
λαγές του Νοεμβρίου του 2021 στον Ποινικό
Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
προέβλεψε για μια σειρά αδικημάτων, τα οποία
καταλέγονται στη λεγόμενη «βαριά εγκληματι-
κότητα», όπως η ανθρωποκτονία, ο βιασμός, ο
βιασμός ανηλίκου, η θανατηφόρα ληστεία κ.λπ.
την εσχάτη των ποινών, δηλαδή την ποινή της
ισοβίου καθείρξεως.

Τα δικαιώματα των ανηλίκων είναι κάτι που
έχει συζητηθεί πολύ, ιδίως το τελευταίο
διάστημα. Έχουν γίνει ενέργειες από πλευ-
ράς υπουργείου Δικαιοσύνης για την επαρ-
κέστερη προστασία τους σε φαινόμενα βίας
και αν ναι, σε ποιο επίπεδο;
Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παι-

διών, η προστασία της ανηλικότητας αλλά και η
προστασία κάθε ανθρώπου που λόγω θέσης ή
συνθήκης βρίσκεται σε μια ευάλωτη κατάσταση
αποτέλεσαν από την πρώτη στιγμή προτεραι-
ότητες για το υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και
προσωπική μου προτεραιότητα. Και τούτο απο-
τυπώνεται στο σύνολο των πρωτοβουλιών που
έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση των δικαιω-
μάτων τους τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο πολιτικών δράσεων και σχεδιασμού.
Ενδεικτικά θα αναφέρω την ολοκλήρωση του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη
οριζόντια και πολυεπίπεδη στρατηγική για την
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού με τη
συνεργασία έντεκα συναρμοδίων υπουργείων
αλλά και αρμόδιων φορέων. Περαιτέρω, τις
πρόσφατες εκτεταμένες αλλαγές σε κομβικές
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που αφορούν
την ανηλικότητα, την έναρξη λειτουργίας του
«Σπιτιού του Παιδιού» στην Αθήνα, ώστε τα ανή-

λικα θύματα να καταθέτουν σε ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους παρουσία ψυχολόγου, τη
δημιουργία ειδικής Ομάδας Εργασίας για την
προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων,
την υποχρεωτική πια επιμόρφωση των δικαστι-
κών λειτουργών μέσω ειδικών σεμιναρίων για
τα δικαιώματα των παιδιών και την έννοια της
φιλικής προς αυτά δικαιοσύνης. 

Μείζον και διαχρονικό ζήτημα της δικαιο-
σύνης είναι η ταχύτητα στην απονομή της.
Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να αντιμετωπί-
σετε και αυτό το πρόβλημα;
Το θέμα που θέτετε είναι ένα διαχρονικό ζή-

τημα, το οποίο επηρεάστηκε, όπως και ένα με-
γάλο μέρος κοινωνικών δραστηριοτήτων, και
από την πανδημία της Covid-19, όπου έγινε τε-
ράστια προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανός ένας
πυρήνας δικαστικών διαδικασιών, χωρίς να χα-
θούν ουσιώδη δικαιώματα για τους πολίτες. Στο
υπουργείο Δικαιοσύνης, ακόμη και σε αυτή την
πρωτοφανή συγκυρία, καταβάλαμε ευθύς
εξαρχής κάθε δυνατή προσπάθεια για συγκρο-
τημένη διαχείριση και δράση με βραχυπρόθε-
σμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Σε νο-

μοθετικό επίπεδο, με την ψήφιση νόμων που θα
συμβάλουν στην ταχεία και συνάμα ποιοτική
απονομή της δικαιοσύνης, όπως ενδεικτικά ο
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων με τον οποίο
προβλέφθηκε κλάδος Τεκμηρίωσης και Επι-
κουρίας Δικαστικού Έργου, δηλαδή εξειδικευ-
μένοι δικαστικοί υπάλληλοι που θα υποβοη-
θούν το δικανικό έργο στην ευρετηρίαση, στην
ταξινόμηση, στην επιστημονική και νομολογια-
κή τεκμηρίωση. Σε πρακτικό επίπεδο με την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ψη-
φιοποίησης. Μεταξύ άλλων αναφέρω την ψη-
φιακή αναζήτηση και έκδοση αντιγράφου του
ποινικού μητρώου, την ηλεκτρονική παρακο-
λούθηση της ροής των μηνύσεων, την ηλεκτρο-
νική έρευνα σε Κτηματολογικά Γραφεία, την
ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών και παρακο-
λούθηση πινακίων, τη διασύνδεση των ψηφια-
κών υπηρεσιών των δικαστηρίων. Το ζήτημα της
ταχύτητας της δικαιοσύνης είναι πολυπαραγον-
τικό και θεωρώ ότι με τη συνδρομή όλων των
παραγόντων και συλλειτουργών της δικαιοσύ-
νης θα μπορέσουμε να έχουμε μια συνεχώς
βελτιούμενη κατάσταση. Το υπουργείο Δικαιο-
σύνης υπό τον υπουργό κ. Τσιάρα από την αρχή
της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δη-
μοκρατία το 2019 δίνει έμφαση σε σημαντικές
πρωτοβουλίες που τόσο άμεσα όσο και σε βά-
θος χρόνου θα εισφέρουν σημαντικά στην απα-
ραίτητη ταχύτητα της δικαιοσύνης χωρίς να στε-
ρούν από την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα αυτής.
Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

«Όπως σε όλες τις έκτακτες
ανάγκες που διαχειρίστηκε 
η κυβέρνηση, στόχος είναι να μη
μείνει κανένας πολίτης πίσω»
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«



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Μπάιντεν: Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω
Τ

ο γνωστό ρητό «αρχηγού παρόντος πάσα
αρχή παυσάτω» φαίνεται ότι επιβεβαι-
ώθηκε στις τρεις Συνόδους Κορυφής που

έγιναν στις Βρυξέλλες το διήμερο 24 και 25 Μαρ-
τίου 2022 παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν. Πρόκειται για τη Σύνοδο Κορυφής του
ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
με τη συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου και
τη Σύνοδο της G7. Βασικός πρωταγωνιστής σε
όλες τις Συνόδους ο Τζο Μπάιντεν, με τους υπό-
λοιπους ηγέτες της G7 αλλά και της ΕΕ σε ρόλο
κομπάρσου. Επιπλέον, η παρουσία του Τζο
Μπάιντεν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διά ζώσης
και η συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτού του
κατεξοχήν κορυφαίου θεσμικού οργάνου της
Ένωσης απέδειξαν ότι η ΕΕ πλέον έχει καταστεί
αμετάκλητα παρακολούθημα των ΗΠΑ στον διε-
θνή τους ανταγωνισμό τόσο με τη Ρωσία όσο και
με την Κίνα.

Έτσι, στην κοινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου - ΗΠΑ που εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου
2022 (www.consilium.europa.eu 24/3/2022),
αφού επισημαίνεται ότι ο Τζο Μπάιντεν έλαβε μέ-
ρος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τονίζεται ότι οι
ηγέτες ΕΕ και ΗΠΑ συζήτησαν τη συντονισμένη
και ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον πόλε-
μο στην Ουκρανία. Και αφού δήλωσαν ότι στο
πλαίσιο αυτό εξέτασαν τις συνεχιζόμενες προ-
σπάθειές τους για επιβολή οικονομικών κυρώσε-
ων κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, στη
συνέχεια, ρίχνοντας έμμεσες βολές εναντίον της
Κίνας, τόνισαν «και την ετοιμότητά τους να υιοθε-
τήσουν πρόσθετα μέτρα και να σταματήσουν κάθε
προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων». 

Και μπαίνοντας στο ψητό, η ανακοίνωση επι-
σημαίνει ότι «οι ηγέτες συζήτησαν τη συνεργασία
ΕΕ - ΗΠΑ για τη μείωση της εξάρτησης από τα
ρωσικά ορυκτά καύσιμα, την επιτάχυνση της με-
τάβασης στην καθαρή ενέργεια, καθώς και την
ανάγκη ανταπόκρισης στις εξελισσόμενες ανάγ-
κες επισιτιστικής ασφάλειας παγκοσμίως». 

Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς
συνδυάζεται με την κοινή δήλωση ΕΕ και ΗΠΑ για
την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια στο πλαίσιο
της οποίας οι ΗΠΑ δεσμεύθηκαν να παράσχουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον, τουλάχιστον,
15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG φέτος και
να παρέχουν επιπλέον, τουλάχιστον, 50 δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα LNG ΗΠΑ ετησίως έως το
2030. Αυτό άλλωστε επισήμανε η πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την κοι-
νή συνέντευξη Τύπου με τον Τζο Μπάιντεν
(ec.europa.eu/commission 25/3/2022). Και όλα
αυτά βέβαια προκειμένου η ΕΕ να αρχίσει την
απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο,
κουρνιάζοντας στη θαλπωρή της ζεστής αμερι-
κανικής αγκαλιάς με το πανάκριβο LNG. 

Επισφραγίζοντας μάλιστα με τον πιο πανηγυρι-
κό τρόπο το σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συν-
δικάτο», η κοινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου - ΗΠΑ κλείνει με την επισήμανση ότι
«τέλος, οι ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της
ενίσχυσης της διατλαντικής ασφάλειας και άμυ-
νας, μεταξύ άλλων μέσω της ισχυρής συνεργα-
σίας ΝΑΤΟ - ΕΕ, όπως περιγράφεται στη Στρατη-
γική Πυξίδα της ΕΕ».

Έτσι, στα συμπεράσματα τα οποία υιοθέτησε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης και 25ης Μαρτί-
ου (www.consilium.europa.eu 25/3/2022) και
στο κεφάλαιο ΙΙ με τον τίτλο «Ασφάλεια και Άμυ-
να», οι ηγέτες της ΕΕ διακηρύσσουν ότι εγκρί-
νουν με τη σειρά τους τη Στρατηγική Πυξίδα της
ΕΕ, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της
ΕΕ και που όπως αναλύουμε ήδη από τη στήλη
αυτή (www.political.gr 25/3/2021 σελ. 12) μετα-
τρέπει τον υπό ίδρυση ευρωστρατό σε παράρτη-
μα και συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ. 

Ειδικότερα, στα παραπάνω συμπεράσματα με-
ταξύ άλλων αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο εγκρίνει τη Στρατηγική Πυξίδα, η οποία
παρέχει τη στρατηγική καθοδήγηση για την επό-
μενη δεκαετία και ορίζει ένα συνεκτικό σύνολο
δράσεων, τρόπων και μέσων, και τους σαφείς

στόχους που απαιτούνται για αυτήν τη νέα ώθηση. 
Επιπλέον, με τη Στρατηγική Πυξίδα επιτυγχά-

νεται «τόνωση των επενδύσεων και της καινοτο-
μίας για την από κοινού ανάπτυξη των απαραίτη-
των δυνατοτήτων και τεχνολογιών», δηλαδή με
άλλα λόγια συντελείται η ενίσχυση της πολεμι-
κής βιομηχανίας κυρίως της Γαλλίας και της Γερ-
μανίας καθώς και η εμβάθυνση της συνεργασίας
της ΕΕ με τους εταίρους της και κυρίως τους Αγ-
γλοσάξονες, ήτοι με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη
Βρετανία.

Όλα αυτά, βέβαια, εναρμονίζονται με την πλή-
ρη νατοποίηση της ΕΕ και τον σφικτό της εναγκα-
λισμό από τις ΗΠΑ όπως αποδεικνύεται και από
το κοινό ανακοινωθέν των ηγετών του ΝΑΤΟ που
συνεδρίασαν την προηγουμένη, 24 Μαρτίου
2022, επίσης στις Βρυξέλλες.

Μάλιστα, αναφερόμενοι στο Ουκρανικό οι ηγέ-
τες του ΝΑΤΟ καρφώνουν τη διαχρονική ανάμει-
ξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία δηλώνοντας: «Η Ου-
κρανία έχει το θεμελιώδες δικαίωμα στην αυτοά-
μυνα βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Από το 2014, παρέχουμε εκτεταμένη υποστήριξη
στην ικανότητα της Ουκρανίας να ασκήσει αυτό
το δικαίωμα. Εκπαιδεύσαμε τις ένοπλες δυνά-
μεις της Ουκρανίας, ενισχύοντας τις στρατιωτι-
κές τους δυνατότητες και ικανότητες και ενι-
σχύοντας την ανθεκτικότητά τους. Οι Νατοϊκοί
Σύμμαχοι έχουν εντείνει την υποστήριξή τους και
θα συνεχίσουν να παρέχουν περαιτέρω πολιτική
και πρακτική υποστήριξη στην Ουκρανία καθώς
συνεχίζει να αμύνεται» (www.nato.int
24/3/2022).

Αναφερόμενοι στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας,
οι ηγέτες του ΝΑΤΟ επισημαίνουν: «Παραμένου-
με αποφασισμένοι να διατηρήσουμε συντονι-
σμένη διεθνή πίεση στη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε
να συνεργαζόμαστε στενά με τους σχετικούς εν-
διαφερόμενους φορείς και άλλους διεθνείς ορ-
γανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Ο διατλαντικός συντονισμός πα-
ραμένει ζωτικής σημασίας για μια αποτελεσματι-
κή απάντηση στην τρέχουσα κρίση».

Και αφού παρατηρούν ότι παραμένουν προση-
λωμένοι στις θεμελιώδεις αρχές που στηρίζουν
την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια, τονί-
ζουν με νόημα: «Η δέσμευσή μας στο άρθρο 5
της Συνθήκης της Ουάσιγκτον είναι σιδερένια».

Στη συνέχεια η κοινή δήλωση αναφέρει ότι, ως
απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας, το ΝΑΤΟ
ενεργοποίησε αμυντικά σχέδια, ανέπτυξε στοι-
χεία της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ και εγ-
κατέστησε 40.000 στρατιώτες στην ανατολική
πτέρυγα, μαζί με σημαντικά αεροπορικά και ναυ-
τικά μέσα, υπό την άμεση διοίκηση της Συμμα-
χίας. Τέλος, «υπενθυμίζεται επίσης ότι το ΝΑΤΟ
έχει σχηματίσει τέσσερις επιπλέον πολυεθνικές
ομάδες μάχης στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη
Ρουμανία και τη Σλοβακία» (www.ertnews.gr
25/3/2022). 
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Γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού - 
Στήριξη του κόσμου της εργασίας

Ευρώπη και Ελλάδα προς αναζήτηση νέων ενεργειακών δρόμων

Α
ποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι οι-
κονομικές συνέπειες του πολέμου στην
Ουκρανία θα πλήξουν ακόμα περισσότερο

το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, συρρικνώ-
νοντας την ήδη απομειούμενη αγοραστική δύναμη
του μισθού τους. H στήριξη της κυβέρνησης σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι δεδομένη και
συνεχής. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο πρωθυπουρ-
γός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του
ΦΠΑ για βασικά είδη διατροφής. Ως κυβερνητική
βουλευτής έχω υπερθεματίσει την αναγκαιότητα
του μέτρου αυτού. Είναι εξίσου σημαντικό αυτή η
μείωση να μεταφραστεί σε πραγματική ανακούφι-
ση για το καλάθι της νοικοκυράς. Σε κάθε περίπτω-
ση, όμως, ο θεσμικός και εκτελεστικός ρόλος της
Πολιτείας είναι να εξασφαλίζει την εφαρμογή και
αποτελεσματικότητα των μέτρων που νομοθετεί. 

Στην κατεύθυνση στήριξης των εργαζομένων
έρχεται και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ως η
πρώτη κυβερνητική βουλευτής που είχα θέσει την
ανάγκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού από
το καλοκαίρι, θεωρώ πολύ σημαντική την υλοποί-
ησή της. Από την επαγγελματική μου εμπειρία ως
δικηγόρος με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο και
την επιστημονική μου κατάρτιση, πιστεύω ότι η αύ-

ξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να είναι
γενναία.

Και τούτο, διότι τα δεδομένα του κύματος ακρί-
βειας έχουν μεταβληθεί επί τα χείρω μετά τον πό-
λεμο στην Ουκρανία·σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ζουν σε
συνθήκες υλικής στέρησης. Παράλληλα, ο πληθω-
ρισμός για τον Φεβρουάριο εκτοξεύτηκε στο 7,2%,
ρεκόρ 25ετίας, ενώ δεν αναμένεται άμεσα η απο-
κλιμάκωσή του. Αυτό συνεπάγεται ότι, στην ουσία,
η όποια αύξηση του κατώτατου μισθού πλήττεται
ήδη από τον πολύ αυξημένο πληθωρισμό. 

Εξάλλου, μια γενναία αλλά σε ρεαλιστικά πλαί-
σια αύξηση του κατώτατου μισθού απορροφάται
από την αγορά, συνεισφέρει στην κατανάλωση και,
συνακόλουθα, ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις.

Επιπρόσθετα, θα ήταν επωφελές το παραπάνω
να συνδυαστεί και με διαρθρωτικές παρεμβάσεις
στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, η παράταση
του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για άλλους δύο
μήνες είναι πολύ θετική. Στην κατεύθυνση αυτή,
θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και άλλα προγράμ-
ματα στήριξης της απασχόλησης ή ενίσχυσης των
επιχειρήσεων που θα συνοδεύονται και από την

εφαρμογή ρητρών περί μη απόλυσης των εργαζο-
μένων.  Επίσης, είναι χρήσιμο η θεσμοθέτηση μέ-
τρων κατά των ευέλικτων μορφών απασχόλησης
κινητροδοτώντας τις επιχειρήσεις. Και, φυσικά,
μετά και την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, αυτή οφείλει
να ανταποκριθεί στον νέο ρόλο της εντατικοποιών-
τας τους ελέγχους για την τήρηση της εργατικής
νομοθεσίας. 

Επιπλέον, ο μεγάλος «βραχνάς» των επιχειρή-
σεων παραμένει το μεγάλο μη μισθοδοτικό κό-
στος, παρόλο που η κυβέρνηση επέδειξε τα κατάλ-
ληλα ανακλαστικά και μείωσε τις ασφαλιστικές ει-
σφορές σε 1 + 3 ποσοστιαίες μονάδες. Επομένως,
και για να μπορέσουν να απορροφήσουν μια γεν-
ναία αύξηση του κατώτατου μισθού και για να κα-
τευθυνθούν σε εφαρμογή συμβάσεων πλήρους
απασχόλησης, θα μπορούσε να εξετασθεί από το
οικονομικό επιτελείο η περαιτέρω μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών.  

Η εξίσωση για την κυβέρνηση είναι πολύ δύσκο-
λη, οι προθέσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων ειλικρινείς και εκπεφρασμένες, τα
μέτρα που λαμβάνονται αναγκαίο να είναι απολύ-
τως αποτελεσματικά.

Ο
ι δραματικές εξελίξεις στον ρωσοου-
κρανικό πόλεμο δείχνουν δυστυχώς ότι
η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί, με τις

τιμές της ενέργειας να παραμένουν υψηλές. Η
χώρα μας επηρεάζεται περισσότερο από άλλες
χώρες, κυρίως διότι το τελευταίο διάστημα έχει
αυξήσει την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο.
Παρά το γεγονός ότι η ενεργειακή ακρίβεια χτυ-
πά όλες τις χώρες, η Ελλάδα υφίσταται τις πιο αρ-
νητικές συνέπειες. Είμαστε μονίμως μέσα στις
τρεις πιο ακριβές χώρες στη χονδρεμπορική τιμή
ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Η τιμή της ηλε-
κτρικής ενέργειας πενταπλασιάστηκε το 2021
στη χώρα μας και είμαστε το μόνο κράτος στην
ΕΕ, στο οποίο η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό
αέριο αυξήθηκε κατά 25%, την ώρα που σε όλες
τις άλλες χώρες μειώθηκε.

Η κυβέρνηση όφειλε να είχε προετοιμαστεί κα-
λύτερα. Φέρει ευθύνες για τις δικές της λανθασμέ-
νες επιλογές και προτεραιότητες. Η ευθύνη που
δεν έχουν προχωρήσει οι ΑΠΕ στη χώρα μας βα-
ραίνει την παρούσα κυβέρνηση. Οι επιλογές της
κυβέρνησης της ΝΔ είναι που βάλανε εμπόδια στα
πολλά μικρά έργα ΑΠΕ των πολιτών, των παραγω-
γών και των Ενεργειακών Κοινοτήτων που θα μπο-

ρούσαν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα
και να μειώσουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος αλ-
λά και το κόστος των αγροτικών προϊόντων, για πα-
ράδειγμα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αυτή που επέλεξε να
αυξήσει την ενεργειακή μας εξάρτηση από το φυ-
σικό αέριο και κατ’ επέκταση να εκτεθεί η χώρα
στην εξωφρενική άνοδο των τιμών του.

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αυτή που δεν έκανε
καμία δομική παρέμβαση στις στρεβλώσεις του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και αρνείται να υιοθε-
τήσει τις προτάσεις που έχει κάνει το Κίνημα Αλλα-
γής εδώ και μήνες για:
• Πλαφόν στην περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής.
• Άμεση αλλαγή του κώδικα προμήθειας, ώστε τα
σταθερά τιμολόγια να παραμένουν σε κάθε περί-
πτωση σταθερά, χωρίς ψιλά γράμματα.
• Φορολογία στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέρ-
γειας μέσω έκτακτης εισφοράς.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να θυμηθεί το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε ως
μια ενεργειακή ένωση άνθρακα και χάλυβα, ανα-
ζητώντας οικονομίες κλίμακας και καταργώντας
τέλη, δασμούς και εμπόδια στο εσωτερικό της. Η
διαχείριση του άνθρακα έφτιαξε την ΕΚΑΧ, η δια-

χείριση της απανθρακοποίησης και η ενεργειακή
αυτονομία θα δώσουν νέα ώθηση στην ΕΕ. Πρέπει,
λοιπόν, να ξαναθυμηθεί την ιστορία της και να τολ-
μήσει επιτέλους την έκδοση ευρωομολόγου για
κοινή αγορά ενεργειακών πόρων. Πρέπει, επίσης,
να αναζητήσει νέες εναλλακτικές ενεργειακές πη-
γές και διαδρομές. Η ανάπτυξη υποδομών αποθή-
κευσης, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Αφρι-
κή και το Ισραήλ, η επιτάχυνση της έρευνας νέων
«πράσινων» τεχνολογιών είναι μερικά από τα βή-
ματα που χρειάζεται πια να επιταχυνθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα οφείλει να προχω-
ρήσει και αυτή σε μια πιο γρήγορη και ισόρροπη
ανάπτυξη των ΑΠΕ. Χρειαζόμαστε εκτεταμένες
επενδύσεις στο δίκτυο, στις διασυνδέσεις με το
εξωτερικό και σε καινοτόμα έργα αποθήκευσης
ενέργειας που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από
το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να εκπονηθούν σχέ-
δια εκατοντάδων ενεργειακών κοινοτήτων που θα
ρίξουν το κόστος παραγωγής στον πρωτογενή το-
μέα και τη μεταποίηση, αλλά και με εκατοντάδες
χιλιάδες φωτοβολταϊκά στις στέγες για τους πιο
ευάλωτους, ώστε να αντιμετωπιστεί μακροπρόθε-
σμα η ενεργειακή φτώχεια και οι κοινωνικές ανι-
σότητες σε μόνιμη βάση.



«Η
μείωση του εισοδήματος για τουρι-
σμό στις μεγάλες αγορές κρατά πα-
γωμένες τις κρατήσεις» και «το
Ουκρανικό δημιουργεί μεγάλο

πλήγμα στη Βόρεια Ελλάδα», μας λέει η τομεάρχης
Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου. Η
βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης θεωρεί πως ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ «ως πρώτο κόμμα στις εκλογές μπορεί να
χτίσει συνεργασίες με τη σημερινή αντιπολίτευση
που αυτοπροσδιορίζεται προοδευτική στη βάση
προγραμματικών συμφωνιών και βασικών αρχών».

Πιστεύετε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επηρεά-
σει προς το αρνητικότερο τη φετινή τουριστική σεζόν;

Όλοι ελπίζαμε πως φέτος θα ήταν μια καλή χρονιά για τον
τουρισμό μας, δυστυχώς όμως η αναταραχή που οι εξελί-
ξεις έχουν επιφέρει στις διεθνείς αγορές και στον τουριστι-
κό τομέα προκαλεί δικαιολογημένη ανασφάλεια. Είναι πο-
λύ νωρίς να δούμε τις επιπτώσεις αυτής της νέας κρίσης,
δεδομένες είναι η αβεβαιότητα και η κακή ψυχολογία που
προκαλούν ο πόλεμος και κυρίως το κύμα ακρίβειας και η
εκτόξευση του ενεργειακού κόστους που πλήττουν έντονα
τον τουρισμό. Παρατηρούμε άνοδο των τιμών στην Ευρώπη
και μείωση του διακριτού εισοδήματος για τον τουρισμό
στις μεγάλες αγορές μας. Η χώρα μας είναι ασφαλής προ-
ορισμός και κρατείται ψηλά στη λίστα προτίμησης των ταξι-
διωτών. Ωστόσο, οι κρατήσεις είναι παγωμένες, μεγάλο το
πλήγμα για τη Βόρεια Ελλάδα. Και φέτος μόνη βεβαιότητα η
αβεβαιότητα, και φέτος οι κρατήσεις θα είναι της τελευταί-
ας στιγμής. Ανησυχία εκφράζεται και για την αγορά των
ΗΠΑ που είναι σημαντική για τη χώρα μας. Χαμένες είναι οι
αγορές Ρωσίας και Ουκρανίας, όμως δεν αποτελούν βασι-
κές μας αγορές. Στάση αναμονής φαίνεται να τηρούν και οι
δυτικοευρωπαίοι μετά τις αυξήσεις στις τιμές.

Σε αυτό το κλίμα τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να
στηριχθούν επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στον το-
μέα του τουρισμού;

Η εκρηκτική άνοδος των τιμών ψαλιδίζει το διαθέσιμο ει-
σόδημα των νοικοκυριών που θα διέθεταν για διακοπές.
Ταυτόχρονα είναι μια ακόμη θηλιά στον λαιμό των επιχει-
ρήσεων του τουρισμού που έπειτα από δυόμισι χρόνια παν-
δημίας και χρεών παλεύουν για να μείνουν όρθιες κάνο-
ντας διαχείριση ζημίας. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες
καλούνται, έχοντας ελάχιστες και μη εγγυημένες κρατή-
σεις, να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους χωρίς στήριξη αλλά
με τις οφειλές της επιστρεπτέας προκαταβολής, ενώ το κό-
στος είναι δυσβάσταχτο εξαιτίας της ακρίβειας. Σε δεινή
θέση βρίσκονται και τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΤΕΠ, η πτώση τζίρου
που κατέγραψαν το 2021 σε σχέση με το 2019 ανέρχεται σε
57%. Ούτε λόγος για τις επιχειρήσεις χειμερινού τουρισμού.

Πρέπει έστω και τώρα να στηριχθούν με άμεσα και γεν-
ναία μέτρα επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, αλλά η κυβέρνη-
ση συνειδητά τους έχει εγκαταλείψει. Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατα-
θέσαμε πρόταση στοχευμένων μέτρων για τη μικρομεσαία

επιχειρηματικότητα με στόχο βιώσιμες και ανθεκτικές στις
κρίσεις επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Μέτρα άμεσης
ενίσχυσης της ρευστότητας των επαγγελματιών του κλά-
δου με ΜΗ επιστρεπτέες ενισχύσεις, διαγραφή των πανδη-
μικών χρεών και άρση του αποκλεισμού των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό, μείωση ΕΦΚ
στα καύσιμα και ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, πλαφόν
στα τιμολόγια ενέργειας.

Πέραν των όποιων συνεπειών της ουκρανικής κρίσης,
στον τομέα του τουρισμού κρίνετε ότι πρέπει να ανα-
ληφθούν νέες πολιτικές σε ένα περιβάλλον συνεχώς
μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό;

Οι πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρι-
σμός αναδεικνύουν με μεγαλύτερη ένταση τα δομικά προ-
βλήματα της οικονομίας μας αλλά και του ελληνικού τουρι-
σμού. Χρειαζόμαστε βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ώστε να αντέξουν στις πιέσεις των ανακατατάξεων της αγο-
ράς. Είναι ανάγκη να μεταβούμε σε ένα νέο μοντέλο βιώσι-
μης τουριστικής ανάπτυξης που θα απαντά πειστικά στις
σύγχρονες προκλήσεις, στην κλιματική αλλαγή, στις ανάγ-
κες της νέας γενιάς ταξιδιωτών και στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό του κλάδου. Χρειαζόμαστε εθνική στρατηγική για
την αειφόρο ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού που πρέπει
να έχει τριπλό στόχο: η οικονομική ανάπτυξη να είναι αποτε-
λεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Στη γενικότερη πολιτική θεωρείτε πιθανές τις πρό-
ωρες κάλπες; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να κυβερνή-
σει και πάλι;

Η προσφυγή στις κάλπες είναι απαραίτητη. Η κοινωνία
αναζητά διέξοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δείχνει έναν άλλον δρόμο.

Αυτή η δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν οι πολίτες
πρέπει να σταματήσει προτού να είναι πολύ αργά. Η ακρί-
βεια έχει γονατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο μισθός
και οι συντάξεις εξανεμίζονται στα μισά του μήνα, αδυνατεί
η πλειονότητα των πολιτών να πληρώσει τους λογαρια-
σμούς και την ίδια στιγμή τα golden boys της κυβέρνησης
της ΝΔ στις πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου που μα-
τώνει δίνουν στον εαυτό τους μπόνους δεκάδων χιλιάδων
ευρώ. Ο λαός χρειάζεται μια κυβέρνηση που νοιάζεται. Ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας αναλαμβάνει
αυτή την ευθύνη.

Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μια προοδευτική δια-
κυβέρνηση σε σύγκλιση ενός μίνιμουμ κοινού προ-
γράμματος και με ποιους;

Οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι τη λαϊκή ετυμηγορία. Το σύ-
στημα ωθεί σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Εμείς έχουμε
προβάλει εδώ και καιρό την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής
στη χώρα και της προοδευτικής διακυβέρνησης με τον
Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό προκειμένου να προστατευτεί
η ελληνική κοινωνία.

Πιστεύουμε ότι ως πρώτο κόμμα μπορούμε να χτί-
σουμε συνεργασίες με τη σημερινή αντιπολίτευση που
αυτοπροσδιορίζεται προοδευτική στη βάση προγραμ-
ματικών συμφωνιών με βασικές αιχμές, πχ, την αύξηση
του κατώτατου μισθού, τη στήριξη και ενίσχυση της μι-
κρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τη διεύρυνση των
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, την περιφερει-
ακή ανάπτυξη και την αξιοποίηση με δίκαιους όρους
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και γενικά την κατα-
νομή του παραγόμενου πλούτου με όρους κοινωνικής
δικαιοσύνης.Κ

Α
Τ

Ε
Ρ

ΙΝ
Α

 Ν
Ο

Τ
Ο

Π
Ο

Υ
Λ

Ο
Υ

parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό

ΣΑΒΒAΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ14

«Η ακρίβεια έχει 
γονατίσει νοικοκυριά

και επιχειρήσεις»
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Της Εύης Πανταζοπούλου

Α
λαλούμ αναμένεται να προ-
κληθεί φέτος στις βάσεις ει-
σαγωγής αλλά και στον υπο-
λογισμό των μορίων κάθε

υποψηφίου εξαιτίας της επαναφοράς των
συντελεστών βαρύτητας και της απόφα-
σης να ορίζονται αυτοί από κάθε τμήμα
ξεχωριστά. «Για πρώτη φορά, στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις θα εισαχθούν συντελε-
στές βαρύτητας για όλα τα εξεταζόμενα
μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου. Η
καθιέρωσή τους αλλάζει σημαντικά τον
τρόπο υπολογισμού των συνολικών μο-
ρίων που θα συγκεντρώσει κάθε υποψή-
φιος, αφού με την ίδια βαθμολογία σε
πολλές σχολές θα έχει διαφορετικό αριθ-
μό μορίων. Μπορεί, δηλαδή, σε μια σχολή
να συγκεντρώσει 16.000, σε κάποια άλλη
16.800 και σε μια τρίτη 15.450», εξηγεί
στην «Political» ο εκπαιδευτικός αναλυ-
τής και διευθυντής των φροντιστηρίων
«Ομόκεντρο», Αντώνης Φλωρόπουλος.

Και συνεχίζει: «Για παράδειγμα, για να
εισαχθεί κάποιος στη Βιολογία Αθηνών

χρειάζεται άλλο αριθμό μορίων από αυτόν
που πρέπει να συγκεντρώσει για να εισαχ-
θεί στη Βιολογία Θεσσαλονίκης, γιατί οι
δυο σχολές έχουν ορίσει διαφορετικούς
συντελεστές στα ίδια μαθήματα». 

Κοινές σχολές, άλλοι συντελεστές
«Ακόμα, όμως, και για την ίδια σχολή,

όταν η εισαγωγή γίνεται από δυο διαφο-
ρετικά επιστημονικά πεδία, τα συνολικά
μόρια μπορεί να διαφέρουν. Ενδεικτικά,
αν κάποιος θέλει να γίνει χημικός και
είναι υποψήφιος από το δεύτερο επι-
στημονικό πεδίο, θα συγκεντρώσει δια-
φορετικά μόρια από άλλον υποψήφιο
που προέρχεται από το τρίτο επιστημο-
νικό πεδίο, γιατί ναι μεν οι σχολές είναι
κοινές, όμως έχουν διαφορετικούς
συντελεστές στα ίδια μαθήματα», επι-
σημαίνει ο κ. Φλωρόπουλος. 

«Να υπενθυμίσουμε ότι οι συντελεστές
βαρύτητας για όλα τα εξεταζόμενα μαθή-
ματα με τους περιορισμούς που αναφέ-
ρουμε ορίστηκαν με απόφαση της εκά-
στοτε Συγκλήτου», λέει ο κ. Φλωρόπου-
λος, προσθέτοντας ότι ο συντελεστής βα-

ρύτητας σε καθένα από τα τέσσερα πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερος του 20% και το
άθροισμα των συντελεστών πρέπει να εί-
ναι 100%.

Όσον αφορά τις σχολές όπου απαιτείται
εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτική δο-
κιμασία, ο συντελεστής μπορεί να είναι 10%
ή 20%, ενώ σε αυτές που απαιτείται εξέτα-
ση σε δυο ειδικά μαθήματα, το άθροισμα
των συντελεστών πρέπει να είναι 20% και το
ποσοστό που αποδίδεται σε καθένα δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από 8%.
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Πώς οι συντελεστές
βαρύτητας αλλάζουν
σημαντικά τον τρόπο
υπολογισμού των συνολικών
μορίων - Μιλάει στην «P» 
o εκπαιδευτικός αναλυτής
Αντώνης Φλωρόπουλος

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Νομική ΕΚΠΑ 25% 25% 25% 25%
Νομική ΑΠΘ 30% 30% 20% 20%
Ψυχολογία ΕΚΠΑ 30% 25% 25% 20%
Ιστορία και Αρχαιολογία ΕΚΠΑ 30% 26% 24% 20%
Κοινωνιολογία ΕΚΠΑ 30% 20% 30% 20%

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 20% 30% 20% 30%
και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 22% 26% 20% 32%
Μαθηματικών ΕΚΠΑ 20% 25% 20% 35%
Φυσική ΕΚΠΑ 20% 33% 20% 27%

3ο Επιστημονικό Πεδίο Νεοελληνική Φυσική Χημεία Βιολογία

Ιατρική ΕΚΠΑ 25% 25% 25% 25%
Ιατρική ΑΠΘ 25% 25% 25% 25%
Ιατρική Πατρών 25% 25% 25% 25%
Βιολογία Θεσσαλονίκης 20% 20% 27% 33%
Οδοντιατρικό ΣΣΑΣ 20% 25% 25% 30%

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Διοικητικής Επιστήμης ΟΠΑ 25% 25% 25% 25%
Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών ΕΚΠΑ 20% 35% 25% 20%
Στατιστική Αθήνας 22% 34% 22% 22%
Οργάνωση και Διοίκηση 25% 25% 25% 25%
Επιχειρήσεων ΟΠΑ
Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 20% 30% 20% 30%

1ο Επιστημονικό Πεδίο Νεοελληνική Αρχαία Ιστορία Λατινικά

Νομική ΕΚΠΑ 25% 25% 25% 25%
Νομική ΑΠΘ 30% 30% 20% 20%
Ψυχολογία ΕΚΠΑ 30% 25% 25% 20%
Ιστορία και Αρχαιολογία ΕΚΠΑ 30% 26% 24% 20%
Κοινωνιολογία ΕΚΠΑ 30% 20% 30% 20%

2ο Επιστημονικό Πεδίο Νεοελληνική Φυσική Χημεία Μαθηματικά

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 20% 30% 20% 30%
και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 22% 26% 20% 32%
Μαθηματικών ΕΚΠΑ 20% 25% 20% 35%
Φυσική ΕΚΠΑ 20% 33% 20% 27%

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική ΕΚΠΑ 25% 25% 25% 25%
Ιατρική ΑΠΘ 25% 25% 25% 25%
Ιατρική Πατρών 25% 25% 25% 25%
Βιολογία Θεσσαλονίκης 20% 20% 27% 33%
Οδοντιατρικό ΣΣΑΣ 20% 25% 25% 30%

4ο Επιστημονικό Πεδίο Νεοελληνική Μαθηματικά Πληροφορική Οικονομία

Διοικητικής Επιστήμης ΟΠΑ 25% 25% 25% 25%
Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών ΕΚΠΑ 20% 35% 25% 20%
Στατιστική Αθήνας 22% 34% 22% 22%
Οργάνωση και Διοίκηση 25% 25% 25% 25%
Επιχειρήσεων ΟΠΑ
Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 20% 30% 20% 30%

Παραδείγματα συντελεστών βαρύτητας

υ
-
α
ή
-
-
-
ν
-
-
-
ς
-

Μαθήματα Βαθμολογία Σχολή Χ Σχολή Ψ Σχολή Ζ

Μάθημα Α 12 30% 20% 25%

Μάθημα Β 14 30% 20% 25%

Μάθημα Γ 18 20% 30% 25%

Μάθημα Δ 20 20% 30% 25%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΒΑΡYΤΗΤΑΣ

Μόρια Σχολής Χ: [(12x0,30)+(14x0,30)+(18x0,20)+(20x0,20)]x1000=15.400
Μόρια Σχολής Ψ: [(12x0,20)+(14x0,20)+(18x0,30)+(20x0,30)]x1000=16.600
Μόρια Σχολής Ζ: [(12x0,25)+(14x0,25)+(18x0,25)+(20x0,25)]x1000=16.000

Παραδείγματα υπολογισμού μορίων
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ένας υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει συγκεκριμέ-

νη βαθμολογία, εισάγεται σε τρεις διαφορετικές σχολές με διαφορετικά μόρια σε κα-
θεμιά. Αν, μάλιστα, η εισαγωγή σε άλλη σχολή προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μά-
θημα, τότε ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας 10% ή 20%
που έχει οριστεί και το γινόμενο προστίθεται στα μόρια που προκύπτουν από το άθροι-
σμα των τεσσάρων μαθημάτων. «Καθίσταται σαφές ότι οι υποψήφιοι για να υπολογί-
σουν τα μόριά τους, όταν ανακοινωθούν οι βαθμολογίες, θα πρέπει να κάνουν περισσό-
τερους υπολογισμούς, γιατί οι περισσότερες σχολές έχουν διαφορετικούς συντελεστές
στα μαθήματα», καταλήγει ο κ. Φλωρόπουλος. 

Οι παγίδες των
Πανελλαδικών
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ΟΣτέλιος Πέτσας δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός με
τη στενή, χιλιοπαιγμένη έννοια του όρου. Είναι πάνω
από όλα μαχητής και εργασιομανής και το έχει αποδεί-

ξει στην πολιτική του διαδρομή ως υπουργού της κυβέρνησης
Μητσοτάκη. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε κυβερνητικός
εκπρόσωπος, αν και δεν ήξερε τα media, κατάφερε σε χρόνο-
ρεκόρ να αποκτήσει άριστες σχέσεις με τους δημοσιογράφους
και να μοιράζει τις ειδήσεις χωρίς αποκλεισμούς και παιχνίδια
κάτω από το τραπέζι.

Σοβαρός, λακωνικός και πάντα «to the point», ο Πέτσας θεω-
ρείται αντικειμενικά ένας από τους πιο αποτελεσματικούς κυ-
βερνητικούς εκπροσώπους των τελευταίων ετών. Αυτό άλλω-
στε αποδεικνύεται από τη συνολική διαχείριση σε δύο πρωτό-
γνωρες κρίσεις. Στην περίπτωση της πανδημίας του κορονοϊού
με την ανάγκη να μεταφερθεί στην κοινωνία το μήνυμα για αντι-
μετώπιση της κρίσης συλλογικά και με ενότητα, ιδίως στην
πρώτη και κρισιμότερη περίοδο του lockdown. Και στην περί-
πτωση των εθνικών θεμάτων με την κρίση στον Έβρο, όπου με
ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση ο Πέτσας διακήρυξε, στο πλαί-
σιο της ανακοίνωσης μετά το έκτακτο ΚΥΣΕΑ της 1ης Μαρτίου
2020, ότι η Ελλάδα ασκεί αταλάντευτα το κυριαρχικό δικαίωμα
και τη συνταγματική υποχρέωση να διαφυλάσσει την ακεραι-
ότητά της.

Η εργασιομανία που τον διακρίνει φάνηκε και κατά τη μετακί-
νησή του στο υπουργείο Εσωτερικών ως αρμόδιου για την Αυτο-
διοίκηση, όπου πάλι σε χρόνο-ρεκόρ κατάφερε να συνεννοηθεί
και να αποκτήσει πολύ καλές επαφές με όλα τα στελέχη της ανά
την Ελλάδα. Όργωσε όλη τη χώρα απ’ άκρου εις άκρον τόσο για
τα θέματα της πανδημίας, που ταλάνιζαν οριζόντια όλους τους
τομείς της διακυβέρνησης, όσο και για τα οικονομικά ζητήματα
των δήμων και των περιφερειών, συγκεκριμένα τη συνεχή στή-
ριξή τους με επιπλέον ενισχύσεις. Αυτό φάνηκε ακόμη περισ-
σότερο με την τρέχουσα εξωγενή ενεργειακή κρίση, για την αν-
τιμετώπιση της οποίας ο Πέτσας αύξησε έγκαιρα τη χρηματοδο-
τική στήριξη στους ΟΤΑ.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τού
εμπιστεύτηκε συχνά δύσκολες αποστολές που απαιτούσαν
ευαίσθητους πολιτικούς χειρισμούς. Έτσι, μπήκε σε «διακε-
καυμένες ζώνες» και κατάφερε να παίξει τον ρόλο του πυρο-
σβέστη σε διαμαρτυρίες κοινωνικών ομάδων, όπως, για παρά-
δειγμα, στην Πάτρα την περασμένη άνοιξη, με αφορμή τις εν-
στάσεις του εμπορικού κόσμου της Αχαΐας για τα μέτρα που εί-
χαν ληφθεί λόγω της πανδημίας.

Όσοι τον ξέρουν λένε ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Ό,τι πει
γίνεται. Και χρησιμοποιεί συχνά ως μότο «το είπαμε, το κάνα-
με». Κάτι που φαίνεται όχι μόνο με τις εντάξεις έργων δήμων
και περιφερειών στα χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργείου
Εσωτερικών αλλά και με το νομοσχέδιο για τον νέο εκλογικό νό-
μο για τους ΟΤΑ, που αποκατέστησε την κυβερνησιμότητα στην
Αυτοδιοίκηση, καθώς και με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ζώα
συντροφιάς, με το οποίο «έσπασε αυγά» ερχόμενος σε αντιπα-
ράθεση με διάφορα συμφέροντα.

Ο άνθρωπος των 
ειδικών αποστολών

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Στέλιος
Πέτσας
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Ο
Στέλιος Πέτσας γεννήθηκε στις
27 Ιουνίου 1970 στην Ομβριακή
του Νομού Φθιώτιδας. Κατάγεται

από αγροτική οικογένεια, καθώς οι γο-
νείς του, ο Λεωνίδας και η Μάρθα, καλ-
λιεργούσαν κυρίως σιτηρά, ζαχαρότευτ-
λα και βιομηχανική ντομάτα στην περιο-
χή του Δομοκού. Αποφοίτησε από την
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
Ακολούθως παρακολούθησε το πρό-
γραμμα Ευρωπαϊκών Σπουδών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου
Αθηνών και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο
στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών του
Παντείου Πανεπιστημίου.

Την περίοδο 2012-2014 ήταν από τους
βασικούς διαπραγματευτές της ελληνι-
κής πλευράς με τους εταίρους της ΕΕ,
της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για θέματα δημο-
σιονομικής πολιτικής. Προετοίμασε και
υποστήριξε σε τεχνικό επίπεδο τη μεί-
ωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση
κατά 10% από τον Αύγουστο του 2013, κα-
θώς και τη μείωση της έκτακτης εισφο-
ράς αλληλεγγύης κατά 30% από τον Ια-

νουάριο του 2015. Από το 2016 είχε ανα-
λάβει σύμβουλος Δημοσιονομικής Πολι-
τικής του προέδρου της Νέας Δημοκρα-
τίας και αργότερα ανέλαβε διευθυντής
του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στις 8 Ιουλίου 2019 ανέλαβε τη θέση του
υφυπουργού στον πρωθυπουργό, αρμό-
διου για θέματα Επικοινωνίας και Ενη-
μέρωσης, και τη θέση του κυβερνητικού
εκπροσώπου. Παρέμεινε στη θέση μέχρι
τις 4 Ιανουαρίου 2021, οπότε και στον
ανασχηματισμό μετακινήθηκε στη θέση
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών. 

Έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις, με-
ταξύ άλλων ως διευθυντής του γραφείου
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομι-
κών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΤΕ και της Cosmote, μέλος του
Προεδρείου της Economic and Develop-
ment Review Committee (EDRC) του
ΟΟΣΑ κ.ά.  Την Ομβριακή Δομοκού την
επισκέπτεται σε κάθε ευκαιρία με τη σύ-
ζυγο και τις δύο κόρες του, τις μεγάλες
αδυναμίες του. Ο Στέλιος είναι αυτό που
λέμε αυτοδημιούργητος και όχι από τζά-

κι. Όσοι μάλιστα έχουν συνεργαστεί μαζί
του τον περιγράφουν ως ένα καλό παιδί,
περήφανο για την καταγωγή του και τα-
πεινό ως προς τα επιτεύγματά του. Απεχ-
θάνεται τις μεγάλες κουβέντες και τον
νεοπλουτισμό. 

Οι συνάδελφοί του από το υπουργείο
Οικονομικών θυμούνται ότι εργαζόταν
σκληρά, δεν έχανε ποτέ την ψυχραιμία
του και δεν είχε την τάση να υπεκφεύγει
των ευθυνών του. Δεν υπήρξε ποτέ ευ-
θυνόφοβος και μάλιστα πολλές φορές
έβγαινε μπροστά για να καλύπτει τους
υπολοίπους. Σύμφωνα με μαρτυρίες
ατόμων που τον έζησαν κατά την περίοδο
που ήταν διευθυντής του γραφείου του
Χρήστου Σταϊκούρα, σεβόταν τους πάν-
τες, προσπαθούσε να βοηθήσει όπου
μπορούσε και το γραφείο του ήταν πάντα
ανοιχτό. «Αν δεν μπορούσε να σου πει
την αλήθεια, δεν θα έλεγε τίποτα. Σίγου-
ρα όμως όχι ψέματα», λένε όσοι τον γνω-
ρίζουν. Είχε άριστη σχέση με τον υπουρ-
γό Οικονομικών, ο οποίος τον σύστησε
στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι πληροφο-

ρίες λένε ότι ο πρόεδρος της ΝΔ θαύμα-
σε το γεγονός ότι ήταν πιστός, άνθρωπος
εμπιστοσύνης, ενώ δεν διεκδικούσε τί-
ποτα. Ποτέ δεν στράφηκε εναντίον κά-
ποιου για να βγει ο ίδιος ωφελημένος. 

Είναι φανατικός ροκάς και ακούει στο
ραδιόφωνο εκπομπές του Γιάννη Πετρί-
δη. Στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του
προσπαθεί να είναι κοντά στην οικογέ-
νειά του, στις δύο κόρες του και στη σύ-
ζυγό του που λατρεύει… Με τη Βασιλική
γνωρίζονται σχεδόν από τα παιδικά τους
χρόνια, αφού και οι δύο κατάγονται από
την ίδια περιοχή, εκείνος από το χωριό
Ομβριακή και εκείνη από τον Δομοκό
Φθιώτιδας, με τον θείο της, Δημήτρη
Τσόγκα, να έχει διατελέσει στο παρελθόν
δήμαρχος της πόλης. Και η σύζυγός του
έχει σπουδάσει Οικονομικά, ενώ υπήρξε
από την αρχή της πολιτικής του καριέρας
το μεγαλύτερο στήριγμά του. Ο Στέλιος
και η Βασιλική αγαπούν τα ταξίδια. Όταν
βρίσκουν ελεύθερο χρόνο ταξιδεύουν
εντός και εκτός Ελλάδας και δεν χάνουν
την ευκαιρία να βγάζουν φωτογραφίες...

Γόνος αγροτικής οικογένειας,
ο Στέλιος Πέτσας είναι αυτοδημιούργητος Αναλαμβάνει πάντα δύσκολες αποστολές δίπλα στους πολίτες

Κατά γενική ομολογία υπήρξε ένας 
εκ των αποτελεσματικότερων 
κυβερνητικών εκπροσώπων

Με την αγαπημένη του οικογένεια σε στιγμές χαλάρωσης Ο ίδιος και η σύζυγός του Βασιλική λατρεύουν τα ταξίδια
Οι σχέσεις του με τον Μητσοτάκη 
χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη

Αυτοδημιούργητος με μόνα εφόδια 
την ειλικρίνεια και την υπευθυνότητα
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Η Μόσχα υποστηρίζει 
πως δέχτηκε επίθεση 
στο Μπέλγκοροντ 
- Δεν διαψεύδουν ούτε
επιβεβαιώνουν οι Ουκρανοί

Τ
ην πρώτη ουκρανική επίθεση
στο έδαφός της κατήγγειλε χθες
η Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι
δύο ουκρανικά ελικόπτερα χτύ-

πησαν δεξαμενές πετρελαίου στο Μπέλγ-
κοροντ, μια πόλη κοντά στο Χάρκοβο της
Βόρειας Ουκρανίας.

Σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί των
ρωσικών Αρχών επιβεβαιωθούν, πρόκει-
ται για το πιο εντυπωσιακό πλήγμα που
έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής οι Ουκρανοί,
αλλά και για την πρώτη επίθεση που δέχε-
ται στο έδαφός της η Ρωσία μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Κίεβο δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευ-
σε αυτή την επίθεση. Βίντεο που έκαναν
τον γύρο του κόσμου δείχνουν πυρκαγιά
σε δεξαμενές καυσίμων στη ρωσική πόλη
Μπέλγκοροντ, η οποία σύμφωνα με τους
Ρώσους προκλήθηκε μετά τον βομβαρδι-
σμό από ουκρανικά στρατιωτικά ελικό-
πτερα. Ορισμένα από τα βίντεο, μάλιστα,
δείχνουν πυραύλους τη στιγμή που χτυ-
πούν τις δεξαμενές.

Το Μπέλγκοροντ, μια πόλη 370.000 κα-
τοίκων στη Δυτική Ρωσία, βρίσκεται σε
απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από το
Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Ουκρανίας, που βομβαρδίζεται ανη-
λεώς από τον ρωσικό στρατό και παραμέ-
νει υπό πολιορκία εδώ και εβδομάδες.

Το BBC επισημαίνει ότι οι Ουκρανοί πι-
λότοι ελικοπτέρων έχουν μακρά εμπειρία

στις χαμηλές πτήσεις με υψηλή ταχύτητα,
που τους επιτρέπουν να πετούν χωρίς να
γίνονται αντιληπτοί από τα ραντάρ και τα
αντιαεροπορικά συστήματα.

Όμως οι πτήσεις στη διάρκεια της νύ-
χτας, σε αρκετή απόσταση εντός της ρωσι-
κής επικράτειας, με στόχο την επίθεση σε
αποθήκες καυσίμου του εχθρού, είναι μια
πράξη που θα απαιτούσε εξαιρετική γεν-
ναιότητα και κορυφαίες ικανότητες, ανα-
φέρει το βρετανικό δίκτυο.

Εκτιμάται ότι η επίθεση έγινε με ελικό-
πτερα Mi-24, γνωστά σαν «ιπτάμενα
τανκς». Οι ρουκέτες τους θα μπορούσαν
να είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για
την αποθήκη καυσίμων στο Μπέλγκοροντ.
Σε περίπτωση που οι ρωσικοί ισχυρισμοί
επιβεβαιωθούν, θα είναι το πρώτο ουκρα-
νικό χτύπημα σε ρωσικό έδαφος, πράγμα
που θα φέρει τον πόλεμο στα εδάφη της
Ρωσίας.

Η ίδια η επίθεση δεν αρκεί για να αλλά-
ξει δραματικά τα δεδομένα του πολέμου.
Αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως
απόδειξη ότι οι ουκρανικές εναέριες δυ-
νάμεις παραμένουν μάχιμες και να ανα-
πτερώσει κατά πολύ το ηθικό του ουκρα-
νικού στρατού.

Με τηλεδιάσκεψη οι διαπραγματεύσεις
Αν πρόκειται όντως για ουκρανική επί-

θεση -πράγμα αδύνατον να επιβεβαιωθεί
ανεξάρτητα- σημαίνει ότι, πέντε βδομά-

δες μετά την εισβολή, οι Ουκρανοί έχουν
ακόμα την ικανότητα να καταφέρουν
πλήγματα από αέρος. Χθες, μάλιστα, ανα-
κατέλαβαν οικισμούς γύρω από το Κίεβο,
καθώς οι Ρώσοι υποχωρούν πλέον προς
το ελεγχόμενο από τους φιλορώσους αυ-
τονομιστές Ντονμπάς, στην Ανατολική
Ουκρανία.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών
Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι δεν μπορεί
να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την επί-
θεση στο Μπέλγκοροντ, διότι δεν διαθέτει
όλες τις στρατιωτικές πληροφορίες.

Κάποιοι εκτιμούν ότι η επίθεση θα
μπορούσε να είναι μια επιχείρηση προ-
βοκάτσιας για να δικαιολογήσει περαι-
τέρω βίαιες επιθέσεις της Ρωσίας στην
Ουκρανία.  Οι συνομιλίες Ρώσων και
Ουκρανών διαπραγματευτών επαναλή-
φθηκαν χθες μέσω τηλεδιάσκεψης, με
τη Μόσχα να λέει ότι η επίθεση στο
Μπέλγκοροντ δυσχεραίνει τις διπλωμα-
τικές προσπάθειες.

Τα σημάδια 
που δείχνουν 
ότι ο πόλεμος 
θα κρατήσει…
Η επικέντρωση του ρωσικού
στρατού στο Ντονμπάς, στην
Ανατολική Ουκρανία, όπου οι
ρωσικές δυνάμεις αντιμετωπί-
ζουν εμπειροπόλεμες ουκρανι-
κές μονάδες, δείχνει ότι ο πό-
λεμος θα είναι «παρατεταμέ-
νος», εκτιμά το αμερικανικό
Πεντάγωνο.
«Αν πράγματι δίνουν την προτε-
ραιότητα στην περιφέρεια του
Ντονμπάς (…), όπου οι Ρώσοι
δεν έχουν πολεμήσει εδώ και
οκτώ χρόνια, όπου υπάρχουν
πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες
που είναι πολύ ενεργοί, δεν θα
είναι ζήτημα ημερών ή εβδομά-
δων. Η σύγκρουση μπορεί να
διαρκέσει για πολλούς μήνες
ακόμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος
του υπουργείου Άμυνας των
ΗΠΑ.
Φιλορώσοι αυτονομιστές αν-
τάρτες συγκρούονται με τον ου-
κρανικό στρατό στην περιοχή
του Ντονμπάς από το 2014 με
14.000 νεκρούς. 

Ρουκέτες από 
ιπτάμενα… τανκς
σε ρωσικές δεξαμενές 
πετρελαίου
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Κ
αταιγιστικές είναι οι εξελί-
ξεις τα τελευταία 24ωρα
σχετικά με την προμήθεια
της Ευρώπης με φυσικό αέ-

ριο από τη Ρωσία, με ολόκληρη την ευ-
ρωπαϊκή αγορά -ενεργειακή και μη- να
βρίσκεται σε αναβρασμό.

Η Gazprom έχει ξεκινήσει να γνωστο-
ποιεί στους πελάτες της την αλλαγή, σύμ-
φωνα με την οποία η εξόφληση των λογα-
ριασμών θα γίνεται σε ρούβλια, ενώ μέχρι
την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές
πληροφορίες αναφέρουν πως τέτοιο αίτη-
μα δεν έχει φτάσει ακόμη εντός συνόρων.
Μακροχρόνιες συμβάσεις (long term
supply contracts) με την Gazprom διατη-
ρούν σε ισχύ η ΔΕΠΑ και οι Κοπελούζος
και Mytilineos, με ετήσιες ποσότητες περί
τα 2 δισ. κυβικά μέτρα στην περίπτωση της
ΔΕΠΑ και από 1 δισ. κυβικά μέτρα στις άλ-
λες δύο περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 31 Μαρ-
τίου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πού-
τιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο οι ξέ-
νοι αγοραστές υποχρεούνται να πληρώ-
νουν σε ρούβλια για το φυσικό αέριο από
την 1η Απριλίου και τα συμβόλαια θα δια-
κοπούν αν δεν πραγματοποιηθούν αυτές
οι πληρωμές. Μια μέρα αργότερα ο εκ-
πρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πε-
σκόφ διευκρίνιζε πως η Ρωσία δεν θα
διακόψει τις προμήθειες φυσικού αερί-
ου προς την Ευρώπη από σήμερα (1
Απριλίου), καθώς οι πληρωμές για τις
παραδόσεις που οφείλονται μετά την 1η
Απριλίου έρχονται στο δεύτερο μισό του
τρέχοντος μήνα και τον Μάιο.

Πολιτικός ο στόχος της κίνησης
Ο στόχος της κίνησης, όπως εκτιμούν

αναλυτές, είναι καθαρά πολιτικός, δηλαδή
να φανεί ότι μπροστά στην ενεργειακή δύ-
ναμη πυρός της Ρωσίας και την απειλή
διακοπής των ροών οι ευρωπαϊκές ενερ-
γειακές εταιρείες δέχονται να «εξουσιο-
δοτήσουν» την Gazprombank να μετατρέ-
ψει το ποσό της αγοράς ρωσικού φυσικού
αερίου σε ρούβλια ώστε να μεταφερθεί
στον δεύτερο λογαριασμό, από εκεί να

πληρωθεί η Gazprom και να απελευθε-
ρωθεί το φορτίο, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπει το διάταγμα.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι για την ώρα η
εν λόγω απαίτηση έχει τύχει συνολικής
απόρριψης από τα ευρωπαϊκά κράτη, με
τους υπουργούς Οικονομικών της Γερμα-
νίας και της Γαλλίας να δηλώνουν ότι η κί-
νηση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση
των συμβάσεων. Σε ανάλογο μήκος κύμα-
τος ήταν και οι δηλώσεις Σκρέκα, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά πως «δεν θα υπο-
κύψουμε σε εκβιασμούς», ενώ μόλις την
Πέμπτη συνεδρίασε η Ομάδα Διαχείρισης
Ρίσκων εξετάζοντας πιθανά μέτρα που
μπορεί να ληφθούν προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώ-
ρας σε περίπτωση διακοπής του ρωσικού
αερίου.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα
Για την Ελλάδα τυχόν διακοπή της προ-

μήθειας ρωσικού αερίου θα οδηγούσε

έπειτα από λίγες μέρες την οικονομία σε
πάγωμα. Η ημερήσια κατανάλωση φυσι-
κού αερίου της χώρας ανέρχεται σε περί-
που 200.000 MWh, εκ των οποίων σχεδόν
οι 115.000 MWh είναι ρωσικές και εισέρ-
χονται στη χώρα μέσω του αγωγού στο Σι-
δηρόκαστρο. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση
αναζητά τρόπους κάλυψης από άλλες πη-
γές περίπου του 50% των ημερησίων εισα-
γωγών. Μια άσκηση που εύκολη δεν μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί, όπως υπογραμμί-
ζουν πηγές με γνώση του θέματος.

Στο απευκταίο σενάριο, το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΡΑΕ
έχουν ετοιμάσει το plan b, με βάση τα λε-
γόμενα του υπουργού ΠΕΝ. Θα απαιτη-
θούν επιπρόσθετα φορτία υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG) στον τερματικό
σταθμό του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα. Ο
ανεφοδιασμός των τριών δεξαμενών θα
πρέπει να είναι αδιάλειπτος κάθε μήνα με
πρόσθετα μηνιαία φορτία της τάξης της 1
TWh. Ήδη έχουν γίνει σχετικοί προγραμ-

ματισμοί για τον Απρίλιο.Επιπλέον, μέχρι
το καλοκαίρι οι μονάδες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με καύσιμο τον λιγνίτη
θα πρέπει να λειτουργούν με... φειδώ
ώστε να είναι διαθέσιμες σε ακραίες και-
ρικές συνθήκες τους θερινούς μήνες. 

Πέραν αυτών, μονάδες παραγωγής ρεύ-
ματος συνολικής ισχύος 1 γιγαβάτ, όπως
της ΔΕΗ και της εταιρείας ΗΡΩΝ, θα λει-
τουργήσουν με καύσιμο το πετρέλαιο αντί
το φυσικό αέριο προκειμένου να εξοικο-
νομηθεί ενέργεια.

Σύντομα επίσης αναμένεται να ληφθεί
και η τελική απόφαση του ΔΕΣΦΑ για την
εγκατάσταση μιας ακόμη πλωτής δεξαμε-
νής LNG. Κάτι που επιβεβαίωσε ο κ. Σκρέ-
κας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του
ΣΚΑΪ, υπενθυμίζοντας ότι «σήμερα ο ΔΕ-
ΣΦΑ θα πρέπει να υποβάλει τη μελέτη κό-
στους - οφέλους για την αναβάθμιση της
αποθηκευτικής ικανότητας της Ρεβυθού-
σας». Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ένας
πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος.

Οι αντοχές της Ευρώπης
Το μείζον ερώτημα, εφόσον τα πράγματα ξεφύγουν, είναι για πόσο καιρό μπορεί

η Ευρώπη να επιβιώσει χωρίς ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο καλύπτει σήμερα το
40%-45% των αναγκών της. Η Γερμανία εμφανίζεται διατεθειμένη ακόμη και να επι-
βάλει δελτίο στην κατανάλωση ενέργειας αντί να υποχωρήσει στην απαίτηση του
Πούτιν, ενώ αντίστοιχες συζητήσεις γίνονται και σε άλλες χώρες, οι οποίες προ-
σπαθούν να υπολογίσουν το κόστος από τυχόν κλείσιμο της στρόφιγγας. Ένα κό-
στος που θα οδηγούσε τις πλέον εξαρτημένες από τη Ρωσία χώρες (πχ, το ρωσικό
καλύπτει το 80% της κατανάλωσης στην Αυστρία) να πρέπει να λάβουν ακόμη πιο
δραστικά μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Κατηγορία στην οποία σε αυτό το
κακό σενάριο εντάσσεται και η Ελλάδα. 

Ρούβλια εσείς;
Plan b εμείς...

Οι Ρώσοι ζητούν 
να πληρώνεται στο νόμισμά
τους η αγορά φυσικού αερίου
από τους πελάτες τους, ενώ
ΥΠΕΝ και ΡΑΕ έχουν έτοιμο
σχέδιο για να αποφύγουν
ακόμη μεγαλύτερη
ενεργειακή κρίση
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Οι εισαγγελείς 
εκτιμούν ότι 
δύσκολα 
θα ομολογήσει
Με νέο δικηγόρο θα εμφανιστεί, όπως
όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, η Ρούλα
Πισπιρίγκου ενώπιον της 18ης ανακρί-
τριας για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Πληροφορίες αναφέρουν πως της διο-
ρίστηκε νέος συνήγορος, ο Κωνσταντί-
νος Ζάρδας, ο οποίος αναμένεται να την
επισκεφτεί για να σχεδιάσουν την υπε-
ραστική της γραμμή.
Εκτός του Κωνσταντίνου Ζάρδα είναι
πολύ πιθανό στο πλευρό της κατηγο-
ρούμενης να βρεθεί και ο Όθωνας Πα-
παδόπουλος. Ο Θεσσαλονικιός δικη-
γόρος έχει έρθει σε επαφή με την οικο-
γένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου, με την
οποία θα συναντηθεί σήμερα και θα
συζητήσει μαζί της τις προϋποθέσεις
για να αναλάβει και αυτός την υπερά-
σπισή της. Ωστόσο, σύμφωνα με εισαγ-
γελικές εκτιμήσεις, η 33χρονη πολύ
δύσκολα θα ομολογήσει και θα παρα-
δεχτεί αυτά που έχει κάνει. Μάλιστα,
χαρακτηρίζεται ψυχρή, έξυπνη και
ιδιαιτέρως σκληρή. Αν και μια ομολο-
γία θα βοηθούσε στη γρηγορότερη εξέ-
λιξη της υπόθεσης, δεν είναι απαραί-
τητη όταν τα στοιχεία υποδεικνύουν
τον ένοχο. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα
είναι η υπόθεση δολοφονίας του Μάρι-
ου Παπαγεωργίου, στην οποία ο βασι-
κός κατηγορούμενος δεν έχει ομολο-
γήσει, ενώ δεν έχει βρεθεί ούτε το
πτώμα. Ωστόσο, η υπόθεση οδηγήθηκε
στη δικαιοσύνη και ο «εγκέφαλος» της
υπόθεσης καταδικάστηκε και σε δεύ-
τερο βαθμό. Τα στοιχεία που έχουν
συλλέξει οι Αρχές και τα επιστημονικά
δεδομένα από τις τοξικολογικές εξετά-
σεις των εργαστηρίων οδηγούν στο ίδιο
συμπέρασμα, δηλαδή στην εύρεση με-
γάλης ποσότητας κεταμίνης που κανέ-
νας γιατρός ή νοσηλευτής στα νοσοκο-
μεία δεν χορήγησε στην 9χρονη Τζωρ-
τζίνα. Την ίδια στιγμή, τα εννέα επεισό-
δια του παιδιού έγιναν με μόνη την πα-
ρουσία της μητέρας και ποτέ ενώπιον
γιατρών. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυα-
σμό με όσα αναμένεται να προκύψουν
από τις επικοινωνίες της, την ενδεχό-
μενη άρση τραπεζικού απορρήτου και
τους μάρτυρες που δεν έχουν καταθέ-
σει ακόμη, κρίνονται ικανά να «δέ-
σουν» πλήρως την υπόθεση.

Τ
ο στοιχείο εκείνο που θα
«αναγκάσει» τη Ρούλα Πι-
σπιρίγκου να ομολογήσει τις
πράξεις της αναζητούν οι

αστυνομικές και δικαστικές αρχές.
Αυτό δεν είναι άλλο από την κεταμίνη
που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει
γνωστά από πηγές της ΕΛΑΣ, χρησι-
μοποιήθηκε για να προκαλέσει με τις
τοξικές της ιδιότητες ασφυκτικό θά-

νατο στην 9χρονη Τζωρτζίνα. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι το μεσημέρι της Παρα-
σκευής, παρουσία εισαγγελέα, αστυ-
νομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Πατρών έκαναν φύλλο και φτερό το
σπίτι της 33χρονης φερόμενης ως
παιδοκτόνου. Η εντολή αυτή δόθηκε
προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν
ενοχοποιητικά στοιχεία, όπως υπο-
λείμματα κεταμίνης ή κάτι που να
υποδηλώνει την προμήθεια της θα-
νατηφόρας ουσίας από τη Ρούλα Πι-
σπιρίγκου.

Την ίδια ώρα, στα Εγκληματολογι-
κά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ εξετάζονται
επισταμένως τόσο το κινητό τηλέφω-
νο όσο και ο ηλεκτρονικός υπολογι-
στής της 33χρονης για τον εντοπισμό
τυχόν στοιχείων που θα «δείξουν» το
πότε, το πώς και από ποιον η Ρούλα
Πισπιρίγκου προμηθεύτηκε την κε-
ταμίνη. Αυτό γίνεται προκειμένου να
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η δι-
κογραφία που έχει σχηματιστεί σε
βάρος της. 

Θα ανασύρουν σβησμένα αρχεία
Οι έμπειροι αναλυτές στα εγκλη-

ματολογικά εργαστήρια μπορούν
να ανασύρουν ακόμη και σβησμένα

αρχεία προκειμένου να εξακριβώ-
σουν πλήρως τις κινήσεις της 33χρο-
νης. Αναζητούν επαφές στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, αναζητήσεις στο
Διαδίκτυο, αγορές καλλυντικών και
φαρμάκων από διαδικτυακά καταστή-
ματα (τόσο από Ελλάδα όσο και από
εξωτερικό), ψάχνοντας να βρουν κάθε
στοιχείο για την προμήθεια της κετα-
μίνης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας
εκτιμούν ότι η φερόμενη ως παιδο-
κτόνος είχε προμηθευτεί σημαντική
ποσότητα της θανατηφόρας ουσίας,
όπως φαίνεται άλλωστε από τις εννέα
απόπειρες δολοφονίας της μικρής
Τζωρτζίνας.

Το γεγονός ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου
περνούσε αρκετές ώρες της μέρας στο
Διαδίκτυο είναι ένα στοιχείο που γεννά
ελπίδες για την εξέλιξη της έρευνας. 

Τέλος, με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ δια-
ψεύστηκε η καταγγελία που έκανε η
μητέρα της 33χρονης σε τηλεοπτική
εκπομπή ότι αστυνομικοί χτύπησαν την
κόρη της. «Λήφθηκε κατάθεση της
κρατούμενης, στην οποία διέψευσε τα
καταγγελλόμενα, ενώ επιπλέον εξετά-
στηκε από ιατροδικαστή και δεν προ-
έκυψε τραυματισμός της», αναφέρει
μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αναζητούν την... κεταμίνη
στο σπίτι και το κινητό της

Οι Αρχές προσπαθούν να... δέσουν
την Πισπιρίγκου βρίσκοντας 
στοιχεία για το πού, πώς και πότε
προμηθεύτηκε την τοξική ουσία 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Σ
τα γεγονότα που έλαβαν χώρα
στα νοσοκομεία της Πάτρας
όπου νοσηλεύτηκε η Τζωρτζίνα
αναφέρθηκε μιλώντας στην

«Political» η πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-
λόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου, η οποία
τόνισε πως η πρώτη επαφή των γιατρών
της Πάτρας αφορούσε την πρώτη νοση-
λεία 9χρονης, ενώ στάθηκε στην αλλόκο-
τη συμπεριφορά της Ρούλας Πισπιρίγκου
που γέμισε με υποψίες τους γιατρούς.

«Η Μαλένα νοσηλεύτηκε στο “Αγλαΐα
Κυριακού” και το δεύτερο παιδί πέθανε
στο σπίτι. Η Τζωρτζίνα νοσηλεύτηκε στο
Καραμανδάνειο τον Απρίλιο του 2021 με
αναφερόμενους σπασμούς από τη μητέ-
ρα. Επειδή γνωστοποιήθηκε το ιστορικό
υπήρχε μεγάλη φροντίδα των γιατρών και
από τις εξετάσεις που έγιναν δεν αποδεί-
χτηκε τίποτα για το παιδάκι. Επειδή υπήρ-
χε ένα ιστορικό για λόγους πρόληψης τέ-
θηκε το παιδί σε μόνιτορ και οξυγόνο προ-
ληπτικά. Ένα ημίωρο μετά την επίσκεψη
γιατρού στον θάλαμο του παιδιού, το οποίο
κοιμόταν εκείνη τη στιγμή, υπήρχε μια
νωθρή αντίδραση της μαμάς, η οποία χτύ-
πησε την πόρτα στο γραφείο των γιατρών,
που ήταν σε απόσταση βολής από τον θά-
λαμο του παιδιού, και είπε ότι υπάρχει κά-
ποιο πρόβλημα με το μηχάνημα. Η έκπλη-
ξη των γιατρών όταν μπήκαν στον θάλαμο
ήταν ότι το παιδί είχε φύγει. Η μητέρα
έδειχνε μια συναισθηματική απόσταση
από τα γεγονότα. Οι γιατροί έδωσαν μια
μάχη 55 λεπτών να επαναφέρουν το παιδί.
Όταν η Τζωρτζίνα επανήλθε έχει μένει με
νευρολογικό πρόβλημα εξαιτίας της έλ-
λειψης οξυγόνου από την ανακοπή που
υπέστη».

«Μήπως έχει κατάθλιψη;»
«Σε εκείνη τη φάση τέθηκε ένα ερωτη-

ματικό από τους γιατρούς για τη μητέρα»,
σχολίασε η κυρία Μαστοράκου: «Αν είναι
καλά ή έχει κατάθλιψη. Ήταν μια χαροκα-
μένη μάνα, δεν πάει το μυαλό του γιατρού
ότι η μάνα αυτή έχει κάνει κάτι. Η εστίαση
που έγινε ήταν ότι μπορεί να είναι σε κα-
ταθλιπτική φάση».

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πα-
τρών ανέφερε στη συνέχεια ότι το παιδί
έφυγε από το Καραμανδάνειο και μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου στη
μονάδα ΜΕΘ. «Στη διάρκεια της νοσηλεί-
ας περίπου ενάμιση μήνα το παιδί δεν εμ-
φάνισε κανένα επεισόδιο, ήταν οι ενδεί-
ξεις φυσιολογικές, βέβαια είχε μείνει το

νευρολογικό έλλειμμα. Όταν εξήλθε από
τη ΜΕΘ και εισήχθη στην παιδιατρική πα-
ρατηρήθηκε ότι υπήρχε αναφορά από τη
μητέρα κάποιων επεισοδίων, είτε σπα-
σμών είτε βραδυκαρδίας - ταχυκαρδίας,
τα οποία οι γιατροί δεν μπορούσαν να τεκ-
μηριώσουν».

Της ζήτησαν να βιντεοσκοπεί
«Εκεί άρχισε να υπάρχει μια υποψία

ανάμεσα στους γιατρούς ότι κάτι συμβαί-
νει. Ζητήθηκε από τη μητέρα να βιντεο-
σκοπεί η ίδια τα επεισόδια για να μπορούν
να έχουν άποψη οι γιατροί για τα επεισό-
δια αυτά».

Η κυρία Μαστοράκου δήλωσε ακόμη
πως έγιναν δύο τηλεφωνήματα στο Χαμό-
γελο του Παιδιού από τους θεράποντες ια-
τρούς γιατί υπήρχε η αγωνία ότι η μητέρα

δεν είναι καλά. «Αυτό ήταν το κοινό συναί-
σθημα όλων. Η μητέρα κινητοποίησε τον
σύζυγο και ήρθαν οι δυο τους και αρνήθη-
καν οποιαδήποτε ψυχολογική στήριξη και
ζήτησαν από τους γιατρούς να ασχολούν-
ται μόνο με το ιατρικό έργο», σημείωσε
και πρόσθεσε: «Οι γιατροί επειδή δεν
μπορούσαν να εστιάσουν πώς δημιουρ-
γούνται αυτά τα επεισόδια συνέστησαν να
μπει βηματοδότης στο παιδί χωρίς να
υπάρχει καρδιολογικό πρόβλημα. Δεν
υπήρξε ποτέ καρδιολογικό πρόβλημα. Ο
βηματοδότης μπήκε στο Ωνάσειο γιατί
επέμεναν οι γιατροί της Πάτρας επειδή
δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη φύση
των επεισοδίων και για να θωρακίσουν το
παιδί από κάθε αίτιο επέμειναν και έτσι
μπήκε ο βηματοδότης. Έγινε και βασικός
γονιδιακός έλεγχος για να αποκλειστούν

σπάνια νοσήματα». Η κυρία Μαστορά-
κου τόνισε ακόμη πως συνεχίστηκαν
οι εισαγωγές στο νοσοκομείο του Ρί-
ου, οπότε κάποια επεισόδια σπασμών
αποδόθηκαν σε νευρολογικά αίτια.
«Για να γίνει περαιτέρω νευρολογικός
έλεγχος διακομίστηκε στο “Αγλαΐα
Κυριακού”. Κατά τη διάρκεια αυτής
της νοσηλείας το παιδί απεβίωσε. Και
εκεί καταγράφεται μια αλλόκοτη συμ-
περιφορά της μητέρας. Τώρα τα κομ-
μάτια του παζλ συνδέονται, αλλά οι
γιατροί δεν είχαν αυτή την εικόνα που
βλέπουμε σήμερα. Αμέσως μετά τη
νοσηλεία στο Καραμανδάνειο έγινε
τοξικολογικός έλεγχος που απέβη αρ-
νητικός. Βέβαια, αυτός ο έλεγχος, ο
βασικός, διερευνά οινόπνευμα και τα
βασικά ναρκωτικά».

Οι υποψίες των γιατρών 
για την αλλόκοτη Ρούλα

Η λεπτομέρεια με την επιλογή της κεταμίνης
Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών σχολίασε επίσης πως «μια
σημαντική λεπτομέρεια που εντυπωσιάζει είναι ότι η κεταμίνη είναι ένα
βραχύβιο ναρκωτικό φάρμακο, ο χρόνος ζωής μέσα στο σώμα είναι μία με
μιάμιση ώρα. Η ανάνηψη της Τζωρτζίνας ήταν 55 λεπτά και να σκεφτόταν
κάποιος εκείνη την ώρα να πάρει δείγμα μπορεί να μη βρισκόταν η κεταμίνη.
Μας εντυπωσιάζει πάρα πολύ η επιλογή της συγκεκριμένης ουσίας».

Η πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Πατρών Άννα
Μαστοράκου μιλάει για τη
συμπεριφορά της μάνας κατά
τη νοσηλεία της Τζωρτζίνας

kpappas817@gmail.com   

Του
Κώστα Παππά

ΕΛΛΑΔΑ
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Αυξάνεται η ισχύς
των πιστοποιητικών 
εμβολιασμού 
και νόσησης

Η Ευρώπη συστήνει το πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού να έχει ισχύ εννέα μήνες και το
νόσησης έξι και όπως φαίνεται η Ελλάδα
θα χρειαστεί να εναρμονιστεί με αυτό, κα-
θώς στη χώρα μας το πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού λήγει στο επτάμηνο και το νόση-
σης στο τρίμηνο. 

Ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε στον
ΣΚΑΪ ότι έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Εμ-
πειρογνωμόνων να εισηγηθεί εναρμόνιση
και των δικών μας πιστοποιητικών με τις
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα ο κ. Πλεύρης ανέφερε πως η
επιτροπή θα επεξεργαστεί τον οδικό χάρτη
για το καλοκαίρι, στον οποίο συμπεριλαμ-
βάνεται και το ενδεχόμενο να μη χρειάζε-
ται επίδειξη πιστοποιητικού για είσοδο σε
χώρους, προκειμένου να πάμε όσο γίνεται
πιο κοντά στην κανονικότητα, με πιο πιθανό
σενάριο αυτό να συμβεί τον Μάιο.

Ουσιαστικά ο υπουργός τόνισε πως έχει
γίνει άρση του 90% των μέτρων που ίσχυαν
τον χειμώνα και πως οι εμβολιασμένοι δεν
έχουν κανέναν περιορισμό, ενώ η μάσκα
στον εσωτερικό χώρο εκτιμάται ως ένα
ήπιο μέτρο που δεν εμποδίζει τις δραστη-
ριότητές μας και παράλληλα μας προστα-
τεύει από τον ιό. 

Στο θέμα της τέταρτης δόσης επέμεινε
πως πρέπει να υπάρξει μια κοινή απόφαση
στην ΕΕ, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυ-
ση στους πολίτες.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η
καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου είπε
πως, αναλόγως με την εξέλιξη του ιού, θα
συζητηθεί αν οι ευάλωτες ομάδες ηλικιω-
μένων χρειαστούν την τέταρτη δόση πριν
από το Σεπτέμβριο. Όμως για τον γενικό
πληθυσμό εκτίμησε πως δεν θα χρειαστεί
μια τέταρτη δόση μέσα στο καλοκαίρι. 

Χθες ανακοινώθηκαν 21.102 κρούσματα,
ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 351, εκ των
οποίων 210 είναι ανεμβολίαστοι.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Σαν… πρωταγωνιστής
εμφανίστηκε αυτήν
τη φορά ο Φιλιππίδης

Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε στο
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθή-
νας η εξέταση της πρώτης μηνύτριας
που έχει καταγγείλει τον Πέτρο Φι-
λιππίδη για κατ’ εξακολούθηση βια-
σμό το 2008. Ο ηθοποιός έφτασε νω-
ρίς το πρωί στα δικαστήρια μαζί με
τον Δημήτρη Λιγνάδη, ενώ αυτήν τη
φορά δεν προσπάθησε να αποφύγει
τις κάμερες. Στο πλευρό του ήταν και
πάλι η σύζυγός του Ελπίδα Νίνου και
ο γιος του.
Παρόντες στο δικαστήριο ήταν η
ηθοποιός Πηνελόπη Αναστασοπού-
λου, αλλά και ο Σπύρος Μπιμπίλας,
που ήρθαν για να στηρίξουν τα θύμα-
τα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση η
καταγγέλλουσα περιέγραψε στο δι-
καστήριο πως τον Σεπτέμβριο του
2008 της επιτέθηκε σεξουαλικά μέ-
σα στο καμαρίνι του θεάτρου «Ήβη»,
ενώ τον είχε επισκεφθεί για επαγ-
γελματικό ραντεβού. Σύμφωνα με τη
μαρτυρία της, ο Πέτρος Φιλιππίδης
προχώρησε σε ασελγείς πράξεις σε
βάρος της, ενώ τρεις μήνες νωρίτερα
την είχε καλέσει σε γραφείο θεατρι-
κής εταιρείας και είχε προβεί και
πάλι σε πράξεις που συνιστούν βια-
σμό. Στη χθεσινή συνεδρίαση δέχτη-
κε ερωτήσεις από την πολιτική αγω-
γή και στη συνέχεια από την υπερά-
σπιση του ηθοποιού, που υποστηρί-
ζει πως πρόκειται για μια «εμμονική
θαυμάστριά του».

Σ.Σ.

Της Σοφίας Σπίγγου

Η
αναζήτηση της δικαίωσης ήταν
αυτό που οδήγησε τον 25χρονο
αιγυπτιακής καταγωγής νεαρό
στην καταγγελία του Δημήτρη

Λιγνάδη για βιασμό. «Το κάνω για να
υπάρξει δικαιοσύνη. Δεν είναι θέμα εκδί-
κησης, είναι θέμα δικαιοσύνης. Δεν γίνε-
ται άλλο ένα άτομο να με εκμεταλλευτεί
και να μην υπάρχει δικαιοσύνη», εξήγη-
σε ο νεαρός φανερά φορτισμένος κατα-
θέτοντας ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου.
Ο μάρτυρας επανέλαβε την καταγγελία
του ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης τον βίασε
ενώ ήταν 17 ετών σε ένα ταξίδι τους στην
Επίδαυρο. Περιγράφοντας την εμπειρία
του μίλησε για πόνο ενώ απευθύνθηκε
στον κατηγορούμενο τον οποίο κάλεσε να
του δώσει εξηγήσεις. «Γιατί, πες μου εσύ
γιατί…», χωρίς, ωστόσο, να πάρει κάποια
απάντηση από τον Δημήτρη Λιγνάδη.
Ο μάρτυρας αναφερόμενος στο ταξίδι
τους στην Επίδαυρο υποστήριξε ότι «ήταν
πολύ καλά γιατί ήμουν πολύ ερωτευμέ-
νος». Στη συνέχεια όμως περιέγραψε τον
βιασμό του από τον σκηνοθέτη, λέγοντας
πως «ήταν βίαιος και με πονούσε». Μάλι-
στα, όπως εξήγησε, εκείνη τη στιγμή πά-
γωσε καθώς αναβίωσε ανάλογη εμπειρία
που έζησε ενώ ήταν 5 ετών. «Το μόνο που
σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό
που μου είχε συμβεί στα πέντε μου από
τον θείο μου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα,
ήμουν πέντε ετών».

«Ανοιχτόμυαλος»
Ο μάρτυρας υποστήριξε πως η ντροπή

ήταν εκείνη που τον εμπόδισε να εκ-
μυστηρευτεί την επίθεση που δέχτηκε
στον φίλο του με τον οποίο συνταξί-
δευαν και πως επέστρεψε στην Αθήνα
με τον κατηγορούμενο γιατί δεν είχε
άλλο τρόπο. Μόλις επέστρεψε στην
Αθήνα, εξακολουθούσε να επικοινω-
νεί, μέσω μηνυμάτων, με τον Δημήτρη
Λιγνάδη. «Προσπαθούσα να καταλάβω
τι είχε συμβεί, του είχα πετάξει μια
σπόντα, ήταν βαριά», είπε.
Για τη γνωριμία του με τον σκηνοθέτη,
ανέφερε πως πίστεψε ότι θα μπορούσε
να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.
«Είχα ενθουσιαστεί. Έβλεπα έναν άν-
θρωπο ανοιχτόμυαλο, τόσο μπροστά!
Εγώ κρυβόμουν από τους γονείς μου για
να βάψω λίγο το φρύδι μου ας πούμε. Κά-
ναμε συζητήσεις ότι μου αξίζει κάτι πολύ
καλύτερο, συζητήσεις για το σεξ και για
όσα είχε κάνει εκείνος».

«Ήταν βίαιος 
και με πονούσε, 
ζητώ δικαιοσύνη»

Καταπέλτης κατά
του Δημήτρη Λιγνάδη 
ο 24χρονος αιγυπτιακής 
καταγωγής
που κατήγγειλε 
για βιασμό τον σκηνοθέτη

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Σ
ε μια πράξη που πυροδοτεί ένα κλίμα
μισαλλοδοξίας προέβη μια ομάδα
Εβραίων εξτρεμιστών που καταπάτη-
σε περιουσία του Πατριαρχείου Ιερο-

σολύμων. Στην αποκάλυψη αυτή προέβη το
Πατριαρχείο με ανακοίνωσή του. Συγκεκριμέ-
να, όπως αναφέρει το Πατριαρχείο, το βράδυ
της 26ης Μαρτίου ομάδα Εβραίων εξτρεμι-
στών μαζί με μέλη της οργάνωσης Ateret
Cohanim εισέβαλε στο ξενοδοχείο «Μικρή
Πέτρα», ένα μέρος όπου διαχρονικά διαμέ-
νουν χριστιανοί προσκυνητές.

Αντίδραση από ΥΠΕΞ
Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, το ελληνικό

υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία εκφράζει την ανησυχία του για την
εξέλιξη αυτή. Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοί-
νωση του υπουργείου αναφέρονται τα εξής:
«Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί
πολύ στενά τις εξελίξεις αναφορικά με το ζή-
τημα της παράνομης εισβολής μελών της
εποικιστικής οργάνωσης Ateret Cohanim στο
ξενοδοχείο “Little Petra” στην είσοδο του χρι-
στιανικού τομέα της παλαιάς πόλης των Ιερο-
σολύμων, ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου Ιερο-
σολύμων. Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ανησυχία
μας για την εξέλιξη αυτή». Στην ίδια επίσημη
θέση του ελληνικού ΥΠΕΞ τονίζεται ακόμη ότι
«επί του ζητήματος αυτού υπήρξε επικοινωνία
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με
τον Ισραηλινό ομόλογό του Yair Lapid, από τον
οποίο ζήτησε όπως το θέμα διευθετηθεί το
συντομότερο δυνατόν».

«Εγκληματικές πράξεις διάρρηξης»
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σε ανακοίνω-

σή του για το θέμα κάνει λόγο για μια εξαιρετι-
κά επικίνδυνη πράξη για τις κοινωνικές σχέ-
σεις στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, στην
ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρονται,

μεταξύ άλλων, τα εξής: «Κατά την κατάληψη
της περιουσίας της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας του ξενοδοχείου “Little Petra”, η
Ateret Cohanim έχει διαπράξει εγκληματικές
πράξεις διάρρηξης και καταπάτησης. Ενερ-
γούν σαν να είναι υπεράνω του νόμου, χωρίς
φόβο για συνέπειες. Αυτό το θέμα δεν αφορά
τις μεμονωμένες ιδιοκτησίες αλλά ολόκληρο
τον χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμ-
βανομένης της χριστιανικής συνοικίας. Το ξε-
νοδοχείο “Little Petra” βρίσκεται στη διαδρο-
μή προσκυνήματος για τα εκατομμύρια των
χριστιανών που επισκέπτονται την Ιερουσα-
λήμ κάθε χρόνο».

Στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέ-
ρονται επίσης τα εξής: «Ισραηλινές ριζοσπα-
στικές εξτρεμιστικές ομάδες, όπως η Ateret

Cohanim, στοχεύουν ήδη και καταλαμβάνουν
την αγαπημένη μας παλιά πόλη της Ιερουσα-
λήμ και επιβάλλουν την παράνομη και επικίν-
δυνη ατζέντα τους σε όλες τις πλευρές. Το αρ-
νούμαστε και λέμε: αυτό θα οδηγήσει σε αστά-
θεια και ένταση, τη στιγμή που όλοι προσπα-
θούν να αποκλιμακώσουν και να οικοδομή-
σουν εμπιστοσύνη, να οικοδομήσουν προς τη
δικαιοσύνη και την ειρήνη. Οι πράξεις κατα-
ναγκασμού και βίας δεν μπορούν να οδηγή-
σουν σε ειρήνη».

Είχε ζητήσει την καταδίκη
Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός γραμματέας της

Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδο-
ξίας και μέλος της ελληνικής Βουλής Μάξιμος
Χαρακόπουλος είχε ζητήσει τον Ιανουάριο

από τη διεθνή κοινότητα την καταδίκη των πα-
ρακρατικών τρομοκρατικών ενεργειών στο Ισ-
ραήλ, «που απειλούν τους χριστιανούς, ανε-
ξαρτήτως δόγματος, με εκτοπισμό από τα Ιε-
ροσόλυμα -όπως δραματικά επισημαίνουν οι
προκαθήμενοι των Εκκλησιών στην Αγία Γη-
και να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της».
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Μαζί με μέλη της οργάνωσης
Ateret Cohanim εισέβαλαν στο
ξενοδοχείο «Μικρή Πέτρα»,
όπου διαχρονικά διαμένουν
χριστιανοί προσκυνητές 

Να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο καλεί την Πολιτεία

ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυ-

μος ώστε να μην κινηθούν οι διαδικασίες απέλασης του

μαθητή της Γ’ Λυκείου Σαϊντού Καμαρά και να διασφα-

λιστεί η παραμονή του στην Ελλάδα.

«Γνωρίζω προσωπικά τον μικρό μαθητή και από τις

συναντήσεις μου μαζί του είδα στα μάτια του τη λαχτά-

ρα του να κάνει την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του. Είναι

καθήκον μας ως Εκκλησίας και ως Ελλήνων να τον αγ-

καλιάσουμε και να φροντίσουμε να γίνει μέλος της κοι-

νωνίας μας, όπως άλλωστε έχουμε κάνει πολλές φορές

στο παρελθόν». Να σημειωθεί ότι ο μικρός Σαϊντού Κα-

μαρά φιλοξενείται στον ξενώνα ασυνόδευτων ανηλί-

κων προσφύγων «Εστία» του φιλανθρωπικού οργανι-

σμού «Αποστολή» της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο Αρ-

χιεπίσκοπος συχνά επισκέπτεται τη συγκεκριμένη αλ-

λά και τις υπόλοιπες δομές της Εκκλησίας που φιλοξε-

νούν ανήλικους πρόσφυγες και ασυνόδευτα παιδιά και

έχει την ευκαιρία να συνομιλεί μαζί τους και να διαπι-

στώνει από κοντά την πρόοδό τους.

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Ιερώνυμος: «Είναι καθήκον μας να αγκαλιάσουμε τον Σαϊντού Καμαρά»

Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο Σ Ο Λ Υ Μ Ω Ν

Καταπάτηση περιουσίας
από Εβραίους εξτρεμιστές

Ο Πατριάρχης
Ιεροσολύμων 
Θεόφιλος



Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πρώτη στην Ελλάδα σε 
όλα τα ταξιδιωτικά μεγέθη

Πρώτη μεταξύ όλων των περιφε-
ρειών της χώρας αναδείχτηκε η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου και το 2021 σε
όλα τα τουριστικά μεγέθη, σύμφωνα
με έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα στην Ελλάδα σε
όλους τους δείκτες, τόσο στο οικονομικό αποτύπωμα και την ποιότητα
του εισερχόμενου τουρισμού όσο και στην προσέλκυση επισκεπτών.
Πρωτιά σημειώνει επίσης στις ταξιδιωτικές εισπράξεις με διαφορά της
τάξης του 30% από τη δεύτερη περιφέρεια, συμβάλλοντας με το ένα τρί-
το στις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας. Στον δείκτη δα-
πάνης ανά επίσκεψη, το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται ομοίως στην πρώτη θέ-
ση με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη περιφέρεια, με 13,2% και
17,1% αντίστοιχα. «Ο καλύτερος πελάτης της Ελλάδας βρίσκεται στο Νό-
τιο Αιγαίο. Διδάσκει τουριστική πολιτική, στα πιο δύσκολα χρόνια του
τουρισμού», σχολίασε ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

Ψαρά

Σύμπραξη για προληπτική ιατρική
μεταξύ ΓΕΝ/ΓΕΕΘΑ και σωματείου
«Ανοιχτή Αγκαλιά» 

Εθελοντές ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Σωμα-
τείου Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκα-
λιά» για μια ακόμη χρονιά επισκέπτονται τα Ψαρά, προκειμένου
να συμβάλουν στην κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νη-
σιού. Οι πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες αφορούν τις ειδικότητες:
παιδίατρος, καρδιολόγος, οδοντίατρος, ακτινολόγος, δερματο-
λόγος, ορθοπεδικός, χειρουργός, γυναικολόγος, μαία, νοση-
λευτικό προσωπικό. Η εκστρατεία προσυμπτωματικού ελέγχου,
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης φέρει τον διακριτικό τίτλο
«Υποστηρίζουμε τη Ζωή» και πραγματοποιείται με τη σύμπραξη
ΓΕΝ/ΓΕΕΘΑ.

Νότια Κέρκυρα

Βροντερό «όχι»
στην ιδιωτικοποίηση του
λιμανιού της Λευκίμμης

«Πάνδημο κάλεσμα σε συζήτηση και

συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της

πρόθεσης ιδιωτικοποίησης του Λιμένα

Λευκίμμης» απευθύνει ο δήμαρχος

Κώστας Λέσσης την Κυριακή 10 Απρι-

λίου, «στον χώρο του λιμανιού μας»,

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανα-

κοίνωση του δημάρχου.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

� «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν την

υποβάθμιση και τον περιορισμό της

ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Νότιας

Κέρκυρας με την Ήπειρο. Όλη η Κέρ-

κυρα ωφελείται από την οικονομική

ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω Λευκίμ-

μης».

� «Δεν θα επιτρέψουμε τη σχεδιαζό-

μενη ασφυξία του ελλιμενισμού των

τουριστικών ημερόπλοιων και των αλι-

ευτικών σκαφών».

� «Η παράκτια ζώνη λιμένα πρέπει να

αναπτυχθεί με γνώμονα την αναβάθμι-

ση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

και των επισκεπτών της Νότιας Κέρκυ-

ρας».

� «Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας προ-

σφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες ανά-

πτυξης τουριστικής μαρίνας, μεγαλύ-

τερης κλίμακας από αυτή που σχεδιά-

ζει το ΤΑΙΠΕΔ».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πελοπόννησος

Με συνδιοργανωτές υπουργείο
Τουρισμού και ΕΟΤ άνοιξε το 3ο
συνέδριο οινοτουρισμού

Άνοιξε χθες, 1η Απριλίου, το 3o συνέ-
δριο οινοτουρισμού που συνδιοργανώ-
νουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το
υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού. Το υπουργείο
Τουρισμού παρουσίασε την πολιτική του
σε ειδικές μορφές τουρισμού, καθώς και
σχετική εισήγηση του τουριστικού προϊόντος «Food and Drink»
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε όλα τα θέματα που παρουσιά-
ζονται θα ακολουθήσουν συζητήσεις με ευρεία συμμετοχή παρα-
γόντων του τουρισμού. Αύριο, Κυριακή 3 Απριλίου, τρίτη και τελευ-
ταία ημέρα του συνεδρίου, θα γίνει συμβολική φύτευση αμπελώνα
και θα ακολουθήσει επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαί-
ας Νεμέας και στους παραδοσιακούς αμπελώνες Σεμέλη και
Σκούρα.

Στερεά Ελλάδα

Αναβάθμιση τουριστικής ταυτότητας 
με τη γαστρονομία 

Την αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής
αναλαμβάνει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας
με τη στήριξη της οικείας περιφέρειας. Προς τούτο, αναλαμβά-
νει πρωτοβουλία διαδικτυακής καταγραφής, παρουσίασης και
προώθησης των αυθεντικών στερεοελλαδίτικων συνταγών.
«Μεγάλο στοίχημά μας είναι να οργανώνουμε δράσεις και να
δημιουργούμε εργαλεία που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της ρουμελιώτικης διατροφής. Ο γαστρονομι-
κός μας πολιτισμός αποτελεί μέρος αυτής της ταυτότητας που
οφείλουμε να προβάλλουμε σε κάθε επισκέπτη. Ελπίζουμε ότι
η προσπάθεια αυτή θα συμβάλει στην προώθηση της αγροδια-
τροφής και του αγροτουρισμού», αναφέρει ο πρόεδρος της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Αναστάσιος Βελισσαρίου.
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Αρχίζει, μαζί με το άνοιγμα της σχετικής
πλατφόρμας και την κατάθεση αιτήσεων, η
διαδικασία χρηματοδότησης πολύ μικρών
και μικρών θεσσαλικών επιχειρήσεων στο
πρόγραμμα της οικείας περιφέρειας ΑΝΑ-
ΣΑ ΙΙ.

Ο προϋπολογισμός της δράσης «Ενίσχυ-
ση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την Covid-19 στη Θεσ-
σαλία- ΑΝΑΣΑ ΙΙ» ανέρχεται στο ποσό των
23.500.000 ευρώ.

Τα 3.500.000 ευρώ αφορούν εγκεκριμέ-
νες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανά-
πτυξης (ΣΒΑΑ), ως εξής:

� Δήμου Βόλου «Επιχειρησιακός Σχε-
διασμός για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
(ΒΑΑ)», με δημόσια δαπάνη 1.500.000 ευ-
ρώ,

� Δήμου Καρδίτσας «Καρδίτσα, πόλη να
ζεις», με δημόσια δαπάνη 1.000.000 ευρώ,
και

� Δήμου Τρικκαίων «Τρίκαλα: Μια ανοι-
χτή πόλη-πρότυπο στις όχθες του Ληθαί-
ου», με δημόσια δαπάνη 1.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ μι-
κρές ή μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως
δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή
υποκατάστημα).

Θεσσαλία

Έναρξη χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ



Τ
α τεράστια προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι δήμοι λόγω της αύξησης
του ενεργειακού κόστους ήταν το βα-

σικό θέμα συζήτησης στη συνάντηση αντι-
προσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττι-
κής (ΠΕΔΑ) με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Αλέξη Τσίπρα, στα γραφεία του κόμματος.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ και δήμαρχος Γαλα-
τσίου Γιώργος Μαρκόπουλος παρουσίασε
στοιχεία για το πώς η ενεργειακή κρίση με-
γέθυνε τα προβλήματα των δήμων, εξη-
γώντας πως «δεν εισπράττουμε ούτε από
τις εταιρείες ενέργειας, ούτε από τους δη-
μότες φυσικά που δεν μπορούν να αντεπε-
ξέλθουν. Και πραγματικά, σε λίγο δεν θα
μπορούμε να λειτουργήσουμε».
Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας ανέ-

δειξε «τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν
οι πολίτες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση από
την ενεργειακή κρίση, η οποία έχει γιγαν-
τωθεί από τις επιλογές της κυβέρνησης και
τον κίνδυνο να κληθούν να πληρώσουν πά-
λι οι πολίτες τα αδιέξοδα». Ακόμη υπο-
γράμμισε πως «ο μεγάλος φόβος είναι η πι-
θανότητα να περάσουν και άλλα κόστη στον
καταναλωτή, στον πολίτη, εφόσον η Τοπική
Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αντεπεξέλ-
θει». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «πρέπει να
βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί. Να
αποφευχθεί. Διότι δεν αντέχει και άλλα κό-
στη ο καταναλωτής, τα νοικοκυριά, οι δη-
μότες. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό και
κρίσιμο κατά την άποψή μου. Άρα και οι δή-
μοι πρέπει να ενισχυθούν και να αποφευχ-
θεί η επιπλέον επιβάρυνση στους πολίτες».

Ειδικός μηχανισμός για κατανομή αρμοδιοτήτων 
Τη δημιουργία ενός μηχανισμού του υπουρ-

γείου Εσωτερικών που θα αναλάβει να αξιολογεί
τις αρμοδιότητες και με τη συνδρομή ενός ψη-
φιακού εργαλείου θα καλείται να λαμβάνει τις
κατάλληλες αποφάσεις στο ζήτημα της ορθής
κατανομής τους, προανήγγειλε ο αρμόδιος
υπουργός Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην ημερί-
δα για την απλούστευση των διαδικασιών των
ΟΤΑ που διοργανώθηκε από την ΕΕΤΑΑ σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη
συζήτηση για την κατανομή των αρμοδιοτήτων συνεχή και συστηματική και τόνισε την ανάγ-
κη αυτή να διεξάγεται σταθμισμένα, προκειμένου να επιλύονται κρίσιμα μεθοδολογικά ζη-
τήματα. Τέλος, εξήρε το έργο της απλούστευσης των διαδικασιών που παρουσίασε η ΕΕΤΑΑ,
σημειώνοντας ότι θα ενταχθεί στη συνολική παρέμβαση στην οποία θα προχωρήσει το
υπουργείο Εσωτερικών για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση.

Τα είπαν για το νέο
Δικαστικό Μέγαρο

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά
βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάν-
τησης του δημάρχου Πειραιά Γιάν-
νη Μώραλη και του προέδρου του
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
Ηλία Κλάππα με τον υπουργό Δι-
καιοσύνης Κώστα Τσιάρα, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο.
Ο κ. Μώραλης ανέφερε μεταξύ άλ-
λων στον κ. Τσιάρα ότι πρέπει να
εξεταστεί σε βάθος η δυνατότητα
δημιουργίας του νέου Δικαστικού
Μεγάρου στα παλιά Τελωνεία ιδιο-
κτησίας υπουργείου Οικονομικών,
αλλά σε κάθε περίπτωση να μη χα-
θεί άλλος πολύτιμος χρόνος, ο
οποίος ενδεχομένως θα οδηγήσει
στην απώλεια της χρηματοδότησης
από το Ταμείο Ανάκαμψης και κατ’
επέκταση στην ακύρωση του όλου
εγχειρήματος. Από την πλευρά του
ο κ. Τσιάρας δεσμεύθηκε να εξετά-
σεις τις θέσεις του δήμου και του
δικηγορικού συλλόγου και να
απαντήσει άμεσα.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοδυτικά της
Αθήνας, φαίνεται ότι οδεύουν
προς τη μεγαλύτερη ανανέω-
ση πολιτικού προσωπικού;
Σύμφωνα με όσα ακούγονται
στην πόλη, πάνω από τους μι-
σούς επικεφαλής των παρα-
τάξεων των εκλογών του 2019
είναι πιθανό να μην είναι υπο-
ψήφιοι και το 2023, παρά το
γεγονός ότι ο δήμαρχος (αυ-
τός θα είναι υποψήφιος) δεν
δείχνει να είναι παντοδύνα-
μος… Αναμένονται ανακοι-
νώσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πάνω από 1.000
δέντρα στην παλαιά
χωματερή  
Δύο χρόνια μετά την πρώτη δράση,
χίλια επιπλέον δέντρα φυτεύτηκαν
στον χώρο της παλαιάς χωματερής
του Δήμου Παιανίας σε συνεργασία
με τον ΣΠΑΥ και με την πολύτιμη
συμβολή του Κολλεγίου Αθηνών. Η
πρώτη δεντροφύτευση πραγματο-
ποιήθηκε το 2020 με μεγάλη επιτυ-
χία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των
δεντρυλλίων. Με στόχο τη δημιουρ-
γία ενός περιαστικού δάσους, οι
δράσεις του Δήμου Παιανίας συνε-
χίζονται αυτή την Κυριακή, 3 Απρι-
λίου 2022, σε συνεργασία με την
εταιρεία Καυκάς για τη φύτευση 500
επιπλέον δενδρυλλίων, ενώ το επό-
μενο διάστημα ξεκινά η συνεργασία
με τη ΜΚΟ We4all για την τοποθέτη-
ση άλλων περίπου 10.000 δέντρων!
Όπως τονίζει ο δήμαρχος Ισίδωρος
Μάδης, «δημιουργούμε ένα άλσος
σημείο αναφοράς και τόπο προορι-
σμού για τους κατοίκους του Λεκα-
νοπεδίου».

Κινητοποίηση 
για το ακίνητο 
του ΕΟΜΜΕΧ 

Νέα κινητοποίηση με αίτημα να
μην εκποιηθεί το ακίνητο του
ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύρο και να παρα-
χωρηθεί στον δήμο πραγματοποί-
ησαν η δημοτική αρχή, πολιτικά
στελέχη και πολίτες του Μοσχά-
του-Ταύρου. 

Αυτή τη φορά η συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε έξω από τα
γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ με επικεφα-
λής τον δήμαρχο Ανδρέα Ευθυμί-
ου, που επισήμανε: «Η διεκδίκη-
ση του κτιρίου ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύ-
ρο αποτελεί ένα διαχρονικό αίτη-
μα, τόσο του πρώην Δήμου Ταύ-
ρου αλλά και του ενιαίου Δήμου
Μοσχάτου-Ταύρου. 

Η πάγια θέση μας είναι ότι οι
πρώην αποθήκες του ΕΟΜΜΕΧ
αποτελούν κρίσιμο δημόσιο χώρο,
γιατί συγκροτούν ένα εμβληματι-
κό σημείο και σημαντικό τοπόση-
μο για την πόλη μας». 

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Π Ε Δ Α  -  Τ Σ Ι Π ΡΑ  
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Ενίσχυση δήμων για να μην
την πληρώσουν οι πολίτες



Σ
υνέχιση της ανοδικής πορείας
των τιμών των ακινήτων ως άμυ-
να στον υψηλό πληθωρισμό ανα-
μένουν οι παράγοντες της αγο-

ράς, αλλά και οι οικονομικοί αναλυτές,
παρά το γεγονός ότι η κατασκευαστική
δραστηριότητα μπορεί να συμπιεστεί λό-
γω του υψηλού ενεργειακού κόστους και
της εκτόξευσης των τιμών των οικοδομι-
κών υλικών. 

Στο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της
Alpha Bank αναφέρεται η εντυπωσιακή
πορεία ανόδου των τιμών σε ποσοστό 20%
κατά την τελευταία τριετία, ενώ ανεβαίνει
στο 21,5% για τα νεόδμητα (έως 5 έτη). Το
πλέον σημαντικό είναι ότι οι τιμές αυξά-
νονται με υψηλότερο ρυθμό στα μεγάλα
αστικά κέντρα. Από την άλλη πλευρά, οι
αποταμιεύσεις που συσσωρεύτηκαν κατά
την πανδημική κρίση και αγγίζουν τα 20
δισ. ευρώ, λόγω του υψηλού πληθωρι-
σμού, μπορεί να αποτελέσουν έναν ισχυ-
ρό παράγοντα διατήρησης του ενδιαφέ-
ροντος για την αγορά κατοικίας, καθώς τα
επιτόκια καταθέσεων είναι μηδενικά και
επί της ουσίας «τρώγονται» από τον πλη-
θωρισμό. 

Αναβολή επενδύσεων
Σύμφωνα με την ανάλυση, υπάρχουν

τρεις παράγοντες που μπορεί να επιβρα-
δύνουν την κατασκευαστική δραστηριό-
τητα, αλλά δεν θα την ανακόψουν, ενώ
μπορεί να επιδράσουν και ανοδικά στις τι-

μές των κατοικιών. Έτσι, πιθανό «φρενά-
ρισμα» της κατασκευαστικής δραστηριό-
τητας θα οδηγήσει στην αναβολή επενδυ-
τικών σχεδίων, αλλά θα οδηγήσει και σε
περιορισμό της προσφοράς νέων κατοι-
κιών. Σε δεύτερη φάση, η άνοδος των τι-
μών των οικοδομικών υλικών και του
ενεργειακού κόστους θα επιδράσει ανο-
δικά στις τιμές των κατοικιών, ενώ σε τρί-
το στάδιο, εφόσον διατηρηθεί ο πληθωρι-
σμός σε υψηλά επίπεδα, οι επενδυτές θα
στραφούν από τις κινητές αξίες με μηδε-
νικό επιτόκιο στην αγορά ακινήτων, τα
οποία μπορούν να προστατεύσουν από τον
υψηλό πληθωρισμό.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της
τράπεζας, ο βαθμός στον οποίο ο πόλεμος
στην Ουκρανία θα επηρεάσει την ελληνική
αγορά ακινήτων θα εξαρτηθεί από τη

διάρκειά του. Επιπλέον, ο πληθωρισμός
μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του
πλούτου των νοικοκυριών, με αποτέλε-
σμα τη στροφή τους σε επενδύσεις σε ακί-
νητα, για την προστασία των αποταμιεύσε-
ων που σωρεύθηκαν κατά τη διάρκεια της
πανδημικής κρίσης. 

Στοπ από κατασκευαστές
Από την άλλη πλευρά, η άνοδος του επι-

πέδου τιμών, παράλληλα με την κατάργη-
ση των μέτρων στήριξης για την αντιμετώ-
πιση των αρνητικών επιπτώσεων της παν-
δημίας, που αποτέλεσε έναν από τους πα-
ράγοντες συσσώρευσης των καταθέσεων,
μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των απο-
ταμιεύσεων για την κάλυψη του αυξημέ-
νου κόστους διαβίωσης και των κατανα-
λωτικών αναγκών. 

Σύμφωνα με την εικόνα που έχει δια-
μορφωθεί στην παρούσα φάση, πολλά
νοικοκυριά στρέφουν το ενδιαφέρον τους
σε πιο φτηνά ακίνητα, ενώ άλλα αναβάλ-
λουν την όποια απόφασή τους αγοράς ακι-
νήτου για όταν θα έχει περάσει η… μπόρα.
Τέλος, πολλοί κατασκευαστές, που ξεκί-
νησαν πρόσφατα τις κατασκευές, έχουν
κηρύξει… παύση εργασιών, αναμένοντας
υποχώρηση των τιμών του σιδήρου και
του τσιμέντου. 
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Πώς θα κινηθεί η αγορά ακίνητων

ΑΑΔΕ: Τα τέσσερα νέα tips των φετινών φορολογικών δηλώσεων
Πιο εύκολες και εύχρηστες φορολογικές δηλώσεις

εισάγει φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
μέσα από τη δημιουργία 4 καινοτόμων παρεμβάσεων. 

Όσοι μπήκαν χθες στους λογαριασμούς τους στο
Myaade.gov.gr. διαπίστωσαν τη νέα αρχιτεκτονική των
φορολογικών δηλώσεων, μέσα από συγκεκριμένα πεδία.

Ειδικότερα:
1. Οι φορολογούμενοι πριν από την υποβολή της δή-

λωσης οφείλουν να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινω-
νίας τους στην ΑΑΔΕ. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ήδη
γίνει επικαιροποίηση μέχρι την 1η/9/2021, παρέχεται η
δυνατότητα αυτή και κατά την υποβολή της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, μέσω συνδέσμου που οδηγεί

στο Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης
myAADE.

2. Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν σε έναν συγ-
κεντρωτικό πίνακα και ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο ή
μέλος συμφώνου συμβίωσης τα βασικά στοιχεία που
έχουν ληφθεί από τους φορείς. Δηλαδή, τα εισοδήματα
από αναδρομικές αποδοχές, αγροτικές επιδοτήσεις,
ενισχύσεις, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα κ.λπ., κα-
θώς και τις δαπάνες για δάνεια, δίδακτρα, ηλεκτρονικές
αγορές κ.λπ. 

3. Εισάγεται για πρώτη φορά η συμπλήρωση σε δια-
κριτούς κωδικούς τόσο για τα κοινά τέκνα του ζευγαριού
όσο και για τα τέκνα κάθε συζύγου ή μέλους συμφώνου

συμβίωσης που δεν έχουν αποκτηθεί από κοινού. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, και όταν οι γονείς δεν υπο-
βάλλουν από κοινού δήλωση, τότε συμπληρώνεται και ο
ΑΦΜ του άλλου γονέα. Επίσης, εκτός από τον ΑΜΚΑ,
συμπληρώνεται υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ των τέκνων,
εφόσον έχει αποκτηθεί.

4. Διευκολύνεται άμεσα η επιδότηση των λογαρια-
σμών ηλεκτρικού ρεύματος των μισθωμένων φοιτητι-
κών κατοικιών. Σε σχετικό κωδικό της φορολογικής δή-
λωσης συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος
της μισθωμένης κατοικίας φοιτητή, ο οποίος δεν υπο-
βάλλει φορολογική δήλωση αλλά συμπεριλαμβάνεται
ως εξαρτώμενο μέλος στη δήλωση των γονέων του.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ποιοι είναι οι παράγοντες
που καθορίζουν τις τιμές, 
την προσφορά και τη ζήτηση



Ε
πιστροφή του πληθωρισμού
στα επίπεδα του 1995 για την
Ελλάδα και στις αρχές της δε-
καετίας του ’80 για την υπόλοι-

πη Ευρωζώνη καταγράφηκε τον Μάρ-
τιο, ως αποτέλεσμα της εκρηκτικής
ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου,
του ρεύματος, των καυσίμων και των ει-
δών διατροφής, λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Euro-
stat, o εναρμονισμένος δείκτης για
την Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 8%,
κάτι που σημαίνει ότι ο εθνικός δεί-
κτης που θα ανακοινωθεί εντός της
επόμενης εβδομάδας θα δείξει τιμά-
ριθμο μεταξύ 8,3% και 8,5%! Σημει-
ώνεται ότι τον Ιανουάριο ο τιμάριθμος
είχε διαμορφωθεί στο 5,5%, ενώ το
φθινόπωρο του 2020 είχε σημειωθεί
αποπληθωρισμός! Η νέα έκρηξη του
πληθωρισμού αναμένεται να πυρο-
δοτήσει άλλο ένα τσουνάμι αυξήσεων
για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
τον Απρίλιο και τον Μάιο. 

Πρωταθλήτρια η Λιθουανία
Την ίδια στιγμή, εφιαλτικά είναι τα

στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωζώνης. «Πρωταθλήτρια» τον
Μάρτιο ήταν η Λιθουανία με 15,6% και
ακολούθησαν η Εσθονία με 14,8%, η
Ολλανδία με 11,9% και η Λετονία με
11,2%. Στην Ισπανία καταγράφεται
πληθωρισμός 9,8%, στη Γερμανία
7,6%, στην Ιταλία 7% και στη Γαλλία
5,1%. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η
ενέργεια παρουσίασε τον υψηλότερο
ρυθμό αύξησης κατά 44% έναντι 32%

τον Φεβρουάριο και ακολούθησαν τα
τρόφιμα-αλκοόλ-καπνός με 5%. 

Από τα στοιχεία των επιμέρους δει-
κτών για την Ελλάδα, προκύπτουν τα
εξής:

11. Η ομάδα «Στέγαση» σημείωσε
άνοδο 25,4%, λόγω αύξησης κυρίως
των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλε-
κτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο
θέρμανσης.

2. Η ομάδα «Μεταφορές» σημεί-
ωσε άνοδο 12,2%, λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών σε: καινούργια
αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτο-
κίνητα, μοτοποδήλατα-μοτοσικλέ-
τες, ελαστικά, καύσιμα και λιπαντι-
κά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών
με αεροπλάνο.

3. Η ομάδα «Διατροφή και μη αλ-
κοολούχα ποτά» σημείωσε άνοδο
7,1%, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών
σε: ψωμί και δημητριακά, μοσχάρι,
αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρα-
σκευάσματα με βάση το κρέας, νωπά
ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά,
έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανι-
κά (γενικά), παγωτά, λοιπά τρόφιμα,
καφέ, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-
χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξη-
σης αυτής αντισταθμίστηκε από τη
μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό,
αλλαντικά. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΔΝΤ: Εύσημα και
συστάσεις για την
ελληνική οικονομία

Θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας,
με μικρή υποχώρηση της ανάπτυξης και
διαμόρφωση του μέσου πληθωρισμού στο
4,5% φέτος και διαχειρίσιμο δημόσιο χρέος
σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, καταγράφει
η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου. Ωστόσο, το Ταμείο κρούει τον κώδω-
να του κινδύνου για τις τράπεζες, ζητώντας
από την κυβέρνηση μέτρα κεφαλαιακής
επάρκειας μέσω αυξήσεων μετοχικού κε-
φαλαίου. Επιπλέον, ζητεί την απόσυρση του
μέτρου μείωσης των εισφορών για εργοδό-
τες και εργαζόμενους, την πλήρη επαναφο-
ρά της Εισφοράς Αλληλεγγύης και την επι-
βολή Φόρου Άνθρακα! Επιπλέον, συστήνει
στην κυβέρνηση σύνεση ως προς την αύξη-
ση του κατώτατου μισθού που θα εφαρμο-
στεί από την 1η Μαΐου. 

Το ΔΝΤ παρατηρεί ότι η ελληνική οικονο-
μία ανέκαμψε γρήγορα από τη βαθιά ύφεση
του 2020, λόγω της πανδημίας, επισημαίνει
ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή παρά
την αλλαγή δεδομένων λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία, αλλά οι κίνδυνοι εξακολου-
θούν να θολώνουν τις προοπτικές. Επιπλέ-
ον, υπογραμμίζει τη μεγάλη αύξηση των
ιδιωτικών επενδύσεων και των καταθέσε-
ων, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημαντι-
κή πρόοδο στη διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων των τραπεζών.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το δημόσιο χρέος
αναμένεται να μειωθεί και οι κίνδυνοι μετα-
κύλισης φαίνονται διαχειρίσιμοι μεσοπρό-
θεσμα, ενώ επισημαίνει ότι παρά το μεγάλο
απόθεμα μετρητών της κυβέρνησης, η ικα-
νότητα εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους
εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη υποστήριξη
από την Ευρώπη. Τονίζει, δε, ότι το δημο-
σιονομικό νοικοκύρεμα πρέπει να είναι
σταδιακό και φιλικό προς την ανάπτυξη. 

Τέλος, αποδίδει τα εύσημα στην κυβέρ-
νηση για την προώθηση των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, οι οποίες βοήθησαν ση-
μαντικά την Ελλάδα να μειώσει την ανεργία,
μετά το σοκ της ύφεσης του 2020.
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Επέστρεψε στα επίπεδα 
του 1995 φτάνοντας στο 8%,
ενώ σε ιστορικό υψηλό
βρέθηκε ο τιμάριθμος 
στην υπόλοιπη Ευρωζώνη

Ρεκόρ 25ετίας
ο πληθωρισμός

τον Μάρτιο

Όρθιος ο δείκτης κλίματος του ΙΟΒΕ
Μικρή υποχώρηση στις 113,2 μονάδες σημείωσε τον Μάρτιο ο Δείκτης

Οικονομικού Κλίματος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών, έναντι 114 μονάδων τον Φεβρουάριο, παρά τον πόλεμο στην Ου-
κρανία και τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τις προσδοκίες. Στη Βιομη-
χανία, οι προσδοκίες για παραγγελίες και ζήτηση υποχώρησαν ήπια, στις
Κατασκευές οι αρνητικές προβλέψεις υποχώρησαν αισθητά, στο Λιανικό
Εμπόριο οι εκτιμήσεις για τις πωλήσεις υποχώρησαν σημαντικά, στις Υπη-
ρεσίες διατηρούνται οι θετικές εκτιμήσεις για την πορεία των επιχειρήσε-
ων, ενώ αρνητικές ήταν οι προβλέψεις για την Καταναλωτική Εμπιστοσύνη
και την αποταμίευση. 



Ο
Μάρτιος αποδείχτηκε ο
δεύτερος συνεχόμενος
πτωτικός μήνας και ολο-

κληρώθηκε με μηνιαίες απώλειες
1,38% για τον γενικό δείκτη. Στο
ίδιο διάστημα ο κλαδικός δείκτης
των τραπεζών σημείωσε κέρδη
0,55%. Από την αρχή του χρόνου ο
ΓΔ καταγράφει απώλειες 1,55% και
ο ΔΤΡ κέρδη 11,84%, ενώ μετοχή
του χρηματιστηριακού τριμήνου
αναδείχτηκε η Yalco με άνοδο
170%. Οι αναλυτές δεν αποκλείουν
κάποιες επιλεκτικές τοποθετή-
σεις, επισημαίνοντας ότι οι επεν-
δυτές θα ακολουθούν την ειδησε-
ογραφία αναφορικά με την πορεία
των διαπραγματεύσεων Ρωσίας -
Ουκρανίας. Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 855 - 860 μονάδων έχει τις πιθανότητες
μαζί του για να αποκαταστήσει την τεχνική του εικόνα με υπέρβαση της ζώνης 885 - 908, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ
60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 908 μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 940 - 944.
Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης οι επόμενες στηρίξεις στις 843, 832, 823 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 814 και η ζώνη 811 - 778
που υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων.

Centric: Στα χέρια θυγατρικής 
της ακίνητο στην Αθήνα 
έναντι 1,9 εκατ. ευρώ

Η Centric Συμμετοχών ενημέρωσε με ανακοί-
νωση το επενδυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγα-
τρική εταιρεία της, Bright Sky Properties, συμ-
μετείχε στη διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασμού που αφορούσε ακίνητο στο κέντρο της
Αθήνας και αναδείχτηκε υπερθεματιστής με κα-
τακύρωση στη θυγατρική τού εν λόγω ακινήτου
για το ποσό των 1,9 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο αυτό
αποτελείται από ισόγειο, 4 ορόφους γραφείων,
ενώ διαθέτει και 2 υπόγεια στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται και χώροι στάθμευσης. Στο ακίνητο
στεγάζεται η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Οι
ενέργειες ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικα-
σιών του πλειστηριασμού θα ακολουθήσουν
άμεσα με την καταβολή του εκπλειστηριάσματος
και των τελών χρήσης.

Ο Βασίλης Αυζώτης
αναλαμβάνει γενικός διευθυντής
στην GCC Hellas

Η GCC ανακοινώνει την πρόσληψη του Βασίλη
Αυζώτη στη θέση του γενικού διευθυντή. Η GCC
επενδύει σε στελέχη που μπορούν να ανταπο-
κριθούν και να συμβάλουν
στη διαρκή εξέλιξη και
ανάπτυξή της με την προ-
σθήκη νέων προϊόντων
και υπηρεσιών που να αν-
ταποκρίνονται στις συνε-
χώς αυξανόμενες ανάγκες
της αγοράς. Ο κ. Αυζώτης
εντάσσεται στο δυναμικό
της GCC έχοντας στο ενεργητικό του πολυετή
πείρα (πέραν των 30 χρόνων) στον χώρο της πλη-
ροφορικής. Σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία
του υπήρξαν η Microsoft Ελλάς (1993) και η μα-
κροχρόνια σταδιοδρομία του στην HP Hellas
(1998), όπου ανέλαβε με επιτυχία σημαντικές
θέσεις ευθύνης, όπως Product Manager, IPG
General Manager, PPS MEMA Region Business
Planning Director & Chief of Staff, PPS General
Manager Greece & Cyprus και Managing Direc-
tor Greece & Cyprus.

Ideal Holdings: Αυξημένα κατά
84% τα κέρδη μετά από φόρους

Αύξηση εσόδων, EBITDA και καθαρών κερδών
ανακοίνωσε η Ideal Holdings για το 2021. Ειδικό-
τερα, η εισηγμένη ανακοίνωσε: 

• Αύξηση των εσόδων κατά 43% στα €67,5
εκατ. σε σύγκριση με €47,2 εκατ. το 2020.

• Αύξηση των κερδών προ φόρων τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) κατά 61% στα €10,8 εκατ.
έναντι €6,7 εκατ. το 2020.

• Αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά
84% στα €7,2 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. το 2020.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Παρά την αύξηση των πωλήσεων, την επίτευξη λειτουργι-
κών κερδών και τη μείωση του καθαρού της δανεισμού, η
Επίλεκτος καλείται να αντιμετωπίσει την εκτίναξη του ενερ-
γειακού κόστους και τις πιθανές επιπτώσεις του ουκρανικού
πολέμου στην παγκόσμια οικονομία. Ειδικότερα, κατά το α’
εξάμηνο της χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου 2022, ο όμιλος
αύξησε τις πωλήσεις του από τα 12,85 στα 18 εκατ. ευρώ, κυ-
ρίως λόγω των εσόδων από εκκοκκισμένο βαμβάκι (επηρέα-
σε και η αύξηση της τιμής του προϊόντος), σημείωσε θετικό
EBITDA (2,027 εκατ. έναντι 2,274 εκατ.), θετικό EBIT (+547

χιλ.) και κερδοφόρο αποτέλεσμα προ αποσβέσεων. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν και πάλι ζημιογόνο (-879 χιλ. έναντι -
541 χιλ. ευρώ). Στο ζημιογόνο αποτέλεσμα συνέβαλαν τόσο η κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα όσο και η αντίστοιχη
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Premia Properties ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων με την εταιρεία Μπουτάρη και τους πι-
στωτές της, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η υπογραφή συμ-
φωνίας εξυγίανσης για τις εταιρείες Ι. Μπουτάρης & Υιός ΑΕ
και Ι. Μπουτάρης & Υιός Εταιρεία Συμμετοχών & Επενδύσε-
ων ΑΕ (Μπουτάρης). Τη συμφωνία υπέγραψαν δεσμευτικά
και οι χρηματοοικονομικοί πιστωτές της Μπουτάρης και τε-
λεί υπό την αίρεση επικύρωσης από το αρμόδιο δικαστήριο
(Πρωτοδικείο Βέροιας). Με την επικύρωση της συμφωνίας
ρυθμίζεται το σύνολο υφιστάμενων υποχρεώσεων των εται-
ρειών της Μπουτάρης ύψους €74 εκατ. (συμπεριλαμβανομέ-
νων €35 εκατ. τραπεζικών δανείων, €20 εκατ. χρεών προς το
Δημόσιο, €11 εκατ. υποχρεώσεων σε συνδεδεμένα μέρη και 7,5 εκατ. σε τρίτους). Το συνολικό τίμημα για ακίνητα, τα
υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και η αποπληρωμή υποχρεώσεων σε πιστωτές και Δημόσιο ανέρχονται σε €20 εκατ.,
εκ των οποίων τα €15,5 εκατ. μετρητά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Premia: Υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης με Μπουτάρη Οινοποιητική

Επίλεκτος: Αύξηση πωλήσεων και ζημίες στο α’ εξάμηνο

ΧΑ: Απώλειες 1,38% τον Μάρτιο ο γενικός δείκτης
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H
Άβαξ AE ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην κοινο-
πραξία που υπέγραψε σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ για τη
λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Επεξεργα-

σίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ). Η σύμβαση έχει αξία
€174,9 εκατ. (με ΦΠΑ) και διάρκεια 5 ετών με δικαίωμα προ-
αίρεσης για ετήσια παράτασή της (αξίας €34,3 εκατ. με
ΦΠΑ). Η Άβαξ συμμετέχει με ποσοστό 40% στην κοινοπρα-
ξία, η οποία επίσης περιλαμβάνει τις εταιρείες Άκτωρ (40%)
και ΕΡΓΟΤΕΜ (20%). Το ΚΕΛΨ είναι ένα από τα μεγαλύτερα
κέντρα επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη και διεθνώς με
δυναμικότητα κάλυψης πληθυσμού 5.600.000 κατοίκων και
μέση παροχή εισερχόμενων λυμάτων της τάξεως των
730.000 κμ ημερησίως.

Mytilineos: Στα 330 εκατ. ευρώ
η αξία των συμβάσεων για 
τα τρία έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στα 330 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συνολική αξία των
συμβάσεων για την ανάπτυξη των τριών μονάδων παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ανοιχτό κύκλο (OCGT)
στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τρεις θυγατρικές της Drax
Group plc, που ανέλαβε η Mytilineos μέσω του Τομέα
Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όπως ανακοίνωσε η ει-
σηγμένη, έχει υπογράψει τις συμβάσεις με τρεις θυγα-
τρικές της Drax Group plc, της μεγαλύτερης εταιρείας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πη-
γές στο Ηνωμένο Βασίλειο -συγκεκριμένα με τις Hirwa-
un Power Limited, Progress Power Limited και Mill-
brook Power Limited- για την κατασκευή 3 OCGTs με
ισχύ περίπου 299 MW το καθένα. Οι συμβάσεις περιλαμ-
βάνουν τη μελέτη, την προμήθεια και την κατασκευή
(EPC) και των τριών σταθμών, που θα είναι πανομοιότυ-
ποι. Ο εξοπλισμός του κάθε αεριοστρόβιλου θα είναι
Siemens Energy SGT5-4000F.

Τετραπλή βράβευση από τη Cisco 
για τη Space Hellas

Η Space Hel-
las βρίσκεται
στην ευχάριστη
θέση να ανακοι-
νώσει ότι έλαβε
από τη Cisco
πολλαπλές τιμη-
τικές διακρίσεις
στα ετήσια βρα-

βεία 2021 που ανακοίνωσε η εταιρεία για τους συνεργά-
τες της. Με τα βραβεία «Collaboration Partner of the
Year», «Software Partner of the Year», «Enterprise
Partner of the Year» και «Customer Experience Partner
of the Year», η Space Ηellas ξεχώρισε για τις επιδόσεις
της στην Ελλάδα, ενώ διακρίθηκε και με το βραβείο
«Collaboration Partner of the Year» στην περιοχή του
South Region, δηλαδή στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλ-
τα, Ιταλία, Ισραήλ, Πορτογαλία και Ισπανία, σύμφωνα με
εταιρική ανακοίνωση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Vodafone: Ψηφιακή πλατφόρμα 
για βελτίωση ευρωπαϊκής 
οδικής ασφάλειας 

Η Vodafone παρουσιάζει μια νέα πλατφόρ-
μα που σχεδιάστηκε για να διασυνδέει τους
οδηγούς-χρήστες των οδικών υποδομών
απευθείας με τις συγκοινωνιακές αρχές, πα-
ρέχοντας πληροφορίες ασφαλείας, προειδο-
ποιήσεις κινδύνου και ενημερώσεις για την
κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, ανεξαρτή-
τως της συσκευής ή του συστήματος εντός του
οχήματος που χρησιμοποιούν, όπως αναφέρει
ανακοίνωση. Η πλατφόρμα είναι συμβατή με
όλες τις εφαρμογές τρίτων μερών (third-party
apps) και συστήματα πλοήγησης εντός οχή-
ματος. Η Vodafone συνεργάζεται με αρκετούς
συνεργάτες για να φέρει νέες τεχνολογίες σε
χρήστες οδικών υποδομών και σχεδίαζε να
διαθέσει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα μέσα
από τις δικές εφαρμογές της Vodafone Auto-
motive εντός του έτους.

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση 
της Εθνικής Ασφαλιστικής
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλή-
ρωσε την αποεπένδυση ποσοστού 90,01%
του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΓΑ «Η
Εθνική» (Εθνική Ασφαλιστική) στο CVC Ca-
pital Partners’ Fund VII, κατόπιν της λήψης
των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων
των εθνικών και ενωσιακών εποπτικών αρ-
χών. H συναλλαγή περιλαμβάνει την πώλη-
ση και μεταβίβαση του συνόλου των μετο-
χών της Εθνικής Ασφαλιστικής που ανή-
κουν στην τράπεζα στη νεοσύστατη θυγατρι-
κή της CVC, Ethniki Holdings Sàrl και την
αγορά από την τράπεζα ποσοστού 9,99% στο
μετοχικό κεφάλαιο του αγοραστή. Η συναλ-
λαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 90
μονάδες βάσης στον Δείκτη Συνολικών Κε-
φαλαίων της.

Αυξάνει τις τιμές-στόχους 
για τις ελληνικές τράπεζες 
η Goldman Sachs

Τα καλύτερα από το αναμενόμενο (τόσο των
εκτιμήσεων της Goldman Sachs όσο και του
consensus) αποτελέσματα των συστημικών
τραπεζών για το δ’ τρίμηνο αποτελούν τον μο-
χλό κίνησης για την Goldman Sachs, ώστε να
προβεί σε εκ νέου αύξηση των τιμών-στόχων.
Έτσι ο αμερικανικός οίκος αυξάνει την τιμή-
στόχο για την Alpha Bank στα 1,75 ευρώ από
1,68 προηγουμένως, με σύσταση «buy», στα
1,80 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς από 1,70
ευρώ, με «ουδέτερη» σύσταση, και για τη Eu-
robank στα 1,50 ευρώ από 1,40 ευρώ με σύ-
σταση «buy», διατηρώντας εκτός κάδρου την
Εθνική Τράπεζα.
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Σύμβαση της κοινοπραξίας
Άβαξ - Άκτωρ - ΕΡΓΟΤΕΜ
με την ΕΥΔΑΠ 
για την Ψυττάλεια

Μοτοδυναμική: Αύξηση 20,9% 
στις πωλήσεις το 2021

Με ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη έκλεισε το 2021 για
τη Μοτοδυναμική, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά
20,9% και ανήλθαν στα 94,7 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14,2 εκατ. ευρώ,
υπερδιπλάσια από αυτά του 2020. Τα αποτελέσματα προ φό-
ρων ανήλθαν σε 6,2 εκατ., όταν την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο παρουσίασαν ζημία. Οι πωλήσεις δικύκλων και προ-
ϊόντων θάλασσας (Yamaha) διατήρησαν τη θετική τους πο-
ρεία παρά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα παρου-
σιάζοντας αύξηση 26,5% στα 51,9 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι
πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche) επλήγησαν ιδιαίτερα από
την περιορισμένη διαθεσιμότητα παρουσιάζοντας μείωση
17,6% στα 19,5 εκατ. ευρώ.



«Οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου από 
τις αναδυόμενες και
αναπτυσσόμενες οικονομίες
προβλέπεται να αυξηθούν
κατά 5 γιγατόνους (Gt) 
τις επόμενες 
δύο δεκαετίες» 

Μ ια ακόμα παράμετρο
«για το ενεργειακό και
το κλιματικό μέλλον

του κόσμου», ένα ζήτημα που «τρέ-
χει», αναδεικνύει ο Διεθνής Οργα-
νισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) επισημαί-
νοντας ότι η εξέλιξή του, αν εξαι-
ρέσουμε τις ολέθριες επιπτώσεις
του συνεχιζόμενου πολέμου στην
Ουκρανία και τις συνέπειες της
πανδημίας, «εξαρτάται όλο και πε-
ρισσότερο από τις αποφάσεις που
λαμβάνονται στις αναδυόμενες και
αναπτυσσόμενες οικονομίες».

Αύξηση δαπανών

Εμπειρογνώμονες του ΙΕΑ αναφέ-
ρουν ότι «οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου από τις αναδυόμενες
και αναπτυσσόμενες οικονομίες
προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5
γιγατόνους (Gt) τις επόμενες δύο
δεκαετίες. Αντιθέτως, προβλέπεται
να μειωθούν κατά 2 Gt στις προηγ-
μένες οικονομίες και στην Κίνα».
Με άλλα λόγια, «απαιτείται μια
άνευ προηγουμένου αύξηση των
δαπανών για καθαρή ενέργεια, για
να τεθούν οι χώρες αυτές σε μια
πορεία προς τις καθαρές εκπομ-
πές, και μηδενικό ανθρακικό απο-
τύπωμα το 2050, ειδάλλως θα

προκληθεί σημαντικό ρήγμα στις
παγκόσμιες προσπάθειες για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής και την επίτευξη στόχων βιώσι-
μης ανάπτυξης».

Το μέσο κόστος της μείωσης των
εκπομπών σε αυτές τις οικονομίες
εκτιμάται ότι «είναι περίπου το ήμι-
συ του επιπέδου στις προηγμένες
οικονομίες. Όλες οι χώρες πρέπει
να μειώσουν τις εκπομπές, αλλά οι
επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια
στις αναδυόμενες και αναπτυσσό-
μενες οικονομίες είναι ένας ιδιαίτε-
ρα οικονομικός τρόπος για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Ο ΙΕΑ εξηγεί ότι οι όποιες προ-
σπάθειες (σ.σ. κυρίως της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που θέλει να πρω-
τοστατεί κάνοντας πρωταθλητισμό)
στην πράσινη μετάβαση και την
απανθρακοποίηση δεν μπορεί να
παραβλέπουν τα βήματα ανάπτυ-
ξης των αναδυόμενων και αναπτυσ-
σόμενων οικονομιών, οι οποίες «θα
ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέ-
ρος της αύξησης των εκπομπών τις
επόμενες δεκαετίες, αν δεν λη-
φθούν πολύ ισχυρότερα μέτρα για
τον μετασχηματισμό των ενεργει-
ακών τους συστημάτων». Πρόκειται
για μια ιδιαίτερα χρήσιμη επισήμαν-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

ΙΕΑ: Απαιτείται μια άνευ προηγουμένου αύξηση των δαπανών για
καθαρή ενέργεια, για να τεθούν οι χώρες αυτές σε μια πορεία προς
τις καθαρές εκπομπές, και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα το
2050, ειδάλλως θα προκληθεί σημαντικό ρήγμα στις παγκόσμιες
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
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Κλειδί για το κλίμα 
οι αναπτυσσόμενες 
οικονομίες 



ση, εν όψει μάλιστα της 27ης Διά-
σκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική
Αλλαγή COP27, που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Sharm el-Sheikh της
Αιγύπτου, από τις 7 έως τις 18 Νο-
εμβρίου 2022 – αν δεν αλλάξει πά-
λι ημερομηνία.

Μοντέλα ανάπτυξης
Σημειώνεται ότι οι αναπτυσσόμε-

νες και αναδυόμενες οικονομίες
αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του
παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά μόνο
το ένα πέμπτο των επενδύσεων σε
καθαρή ενέργεια – και μόλις το ένα
δέκατο του παγκόσμιου χρηματοοι-
κονομικού πλούτου. «Αποτελούν
μια ομάδα που εκτείνεται σε χώρες
στην Αφρική, την Ασία, την Ευρώ-
πη, τη Λατινική Αμερική και τη Μέ-
ση Ανατολή» και περιλαμβάνει: τις
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του
κόσμου, καθώς και πολλές οικονο-
μίες μεσαίου εισοδήματος, ανα-
δυόμενους γίγαντες της παγκό-
σμιας ζήτησης, όπως η Ινδία και η
Ινδονησία.

Σε κατά κεφαλήν βάση, «η κατα-
νάλωση ενέργειας σε αυτές τις χώ-
ρες είναι γενικά χαμηλή, αλλά οι
αναπτυσσόμενες οικονομίες και τα
αυξανόμενα εισοδήματα δημιουρ-
γούν τεράστιες δυνατότητες για
μελλοντική ανάπτυξη. Η πρόκληση
είναι να βρεθούν μοντέλα ανάπτυ-
ξης που να ανταποκρίνονται στις φι-
λοδοξίες των πολιτών τους, απο-
φεύγοντας παράλληλα τις επιλογές
με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρα-
κα, που επιδίωξαν άλλες οικονο-
μίες στο παρελθόν. Το μειωμένο κό-
στος των βασικών τεχνολογιών κα-
θαρής ενέργειας προσφέρει μια τε-
ράστια ευκαιρία να χαράξουμε ένα
νέο μονοπάτι με χαμηλότερες εκ-
πομπές για ανάπτυξη και ευημε-
ρία», υποστηρίζει ο ΙΕΑ.

Προσέλκυση επενδύσεων

Προς το παρόν «υπάρχουν σχεδόν
800 εκατομμύρια άνθρωποι που
δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική
ενέργεια σήμερα και 2,6 δισεκατομ-

μύρια άνθρωποι που δεν έχουν πρό-
σβαση σε “καθαρές” επιλογές μα-
γειρέματος. Η συντριπτική πλειοψη-
φία αυτών των ανθρώπων βρίσκε-
ται σε αναδυόμενες και αναπτυσσό-
μενες οικονομίες και η πανδημία
έχει ήδη καθυστερήσει τη χρηματο-
δότηση έργων για την επέκταση της
ενεργειακή πρόσβασης. Δεκαπέντε
από τις είκοσι πέντε πιο μολυσμένες
πόλεις στον κόσμο βρίσκονται σε
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες
οικονομίες και η ατμοσφαιρική ρύ-
πανση είναι η κύρια αιτία πρόωρων
θανάτων».

Προϋπόθεση για μετάβαση στην
καθαρή ενέργεια στις χώρες αυτές εί-
ναι «και η υποστήριξη της διεθνούς
κοινότητας στην προσέλκυση των
απαραίτητων επενδύσεων (σ.σ.: συ-
νολικά πάντως οι επενδύσεις καθα-
ρής ενέργειας στις αναδυόμενες και
αναπτυσσόμενες οικονομίες μειώθη-
καν κατά 8%, σε λιγότερο από 150 δι-
σεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, το
2020). 

Παράδειγμα Αφρικής

Οι κατάλληλες επενδύσεις θα
δώσουν την ευκαιρία στις ανα-
πτυσσόμενες και αναδυόμενες οι-

κονομίες να παρακάμψουν τα πα-
ραδοσιακά καύσιμα και να προχω-
ρήσουν κατευθείαν στην κατα-
σκευή βιώσιμων ενεργειακών συ-
στημάτων, για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, όπως
μπορεί να γίνει για παράδειγμα σε
πολλές αφρικανικές χώρες. 

Η Αφρική είναι μία από τις περιο-
χές του κόσμου που πλήττονται πε-
ρισσότερο από τις κλιματικές διατα-
ραχές, φιλοξενώντας το ένα έκτο
του παγκόσμιου πληθυσμού. Ωστό-
σο, αντιπροσωπεύει λιγότερο από
το 6% της παγκόσμιας κατανάλω-
σης ενέργειας και το 2% των σω-
ρευτικών παγκόσμιων εκπομπών. Η
ήπειρος αντιμετωπίζει την επιτακτι-
κή ανάγκη επέκτασης της πρόσβα-
σης στην ηλεκτρική ενέργεια, σε
εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες
που τη στερούνται αυτήν τη στιγμή,
γεγονός που θα τονώσει την οικονο-
μική ανάπτυξη και θα συμβάλει
στην επίτευξη στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης. 

Ταυτόχρονα, η Αφρική έχει τη
δυνατότητα να διαδραματίσει
ηγετικό ρόλο, καθώς τα ενεργει-
ακά συστήματα του κόσμου με-
ταβαίνουν σε ένα καθαρό μηδε-
νικό μέλλον. Η γεωγραφική ποι-

κιλομορφία της ηπείρου έχει τε-
ράστιες δυνατότητες για ηλιακή
και αιολική ενέργεια και τα εδά-
φη της φιλοξενούν πολλά από
τα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες
που απαιτούνται για τεχνολογίες
καθαρής ενέργειας». Ο Διεθνής
Οργανισμός Ενέργειας προ-
σβλέπει στον σημαντικό και αυ-
ξανόμενο ρόλο της Αφρικής για
την ενέργεια και το κλίμα. Ο τα-
χέως αυξανόμενος πληθυσμός
της Αφρικής, η εκβιομηχάνιση
και η οικονομική ανάπτυξη οδη-
γούν την ανάδειξή της ως βασι-
κό παράγοντα στις παγκόσμιες
αγορές ενέργειας. Ένας τομέας
τεράστιων ευκαιριών είναι οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
λόγω της γεωγραφικής θέσης
της ηπείρου και της τεχνολογι-
κής προόδου παγκοσμίως». 

Η παροχή κινήτρων όμως στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές για τη
χρηματοδότηση από τις αναπτυγ-
μένες οικονομίες ενός ευρύτερου
φάσματος επενδυτικών ευκαι-
ριών καθαρής ενέργειας σε ανα-
δυόμενες και αναπτυσσόμενες οι-
κονομίες προϋποθέτει και καθα-
ρό ορίζοντα, χωρίς πόλεμο και
πανδημία. Ίδωμεν!
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Τόνωση 
επενδύσεων
«Η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας στις αναδυόμενες
και αναπτυσσόμενες οικονο-
μίες αναμένεται να αυξηθεί
περίπου στο τριπλάσιο του
ρυθμού των προηγμένων οι-
κονομιών. Η τόνωση συνεπώς
των επενδύσεων από τις ισχυ-
ρές οικονομίες, για παραγω-
γή καθαρής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, θα πρέπει να αποτελεί
τους κύριους πυλώνες βιώσι-
μης ανάπτυξης και αντιμετώ-
πισης της κλιματικής αλλα-
γής, στις οικονομίες αυτές»,
τονίζει ο Διεθνής Οργανισμός
Ενέργειας.
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Ο
Ολυμπιακός, ο οποίος κατά κοι-
νή ομολογία δεν πείθει όπως
την περσινή αλλά κυρίως την

προπέρσινη σεζόν, υποδέχεται την ΑΕΚ
στο Φάληρο και αρχίζει η «επιχείρηση
4x4». Αν καταφέρει και νικήσει και τα
τέσσερα εντός έδρας ματς με την ΑΕΚ,
τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον
ΠΑΣ, τότε θα αναδειχτεί πρωταθλητής,
ακόμη και αν ο «δικέφαλος του Βορρά»,
που τον απειλεί αλλά βρίσκεται δέκα
βαθμούς πίσω, κερδίσει όλα τα παιχνί-
δια έως το τέλος των πλέι οφ. Επίσης, ο
Ολυμπιακός μπορεί να πάρει τον τίτλο αν
φέρει ισοπαλία εντός έδρας με τον ΠΑ-
ΟΚ και μία ακόμη εκτός έδρας. Η ΑΕΚ
ωστόσο κινδυνεύει να χάσει το τρένο
της Ευρώπης αν ηττηθεί από τους «ερυ-
θρόλευκους», καθότι απειλείται από τον
Άρη, που φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννινα,
αλλά και τον Παναθηναϊκό που θα αντι-
μετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. 

Ο πρώτος της βαθμολογίας προκρί-
νεται στον 1ο προκριματικό γύρο του
Champions League και τα άλλα τρία
εισιτήρια -όλα για το Conference
League- θα τα μοιραστούν ο κυπελ-
λούχος με τον 2ο και 3ο της βαθμολο-
γίας. Στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα
παίξουν στις 20 Απριλίου Παναθηναϊ-
κός - Λαμία και ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.
Οι ημερομηνίες των επαναληπτικών
είναι εξαρτημένη μεταβλητή από την
πορεία του ΠΑΟΚ στο Conference
League. Την προσεχή Πέμπτη ο «δικέ-
φαλος» πάει στη Μασσαλία για να αν-
τιμετωπίσει τη Μαρσέιγ στη φάση των
«8» της διοργάνωσης.

Στα πλέι άουτ ο Απόλλων Σμύρνης πο-
λύ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβα-
σμό και συνεπώς δεν υπάρχει για αυτόν
άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης κόντρα
στον Παναιτωλικό. Ο προτελευταίος της
βαθμολογίας θα παίξει μπαράζ με τον

έναν εκ των δύο πρωταθλητών των ισά-
ριθμων ομίλων της Super League 2. Που
σημαίνει ότι η Λαμία, αν δεν νικήσει τον
ΟΦΗ, θα βρεθεί σε δυσκολότερη θέση.

Το πλήρες πρόγραμμα, σήμερα, Σάβ-
βατο: Λαμία - ΟΦΗ (16.00, Cosmote TV),
Αστέρας Τρ. - Ατρόμητος (17.15, Nova),
Ιωνικός - Βόλος (18.15, Cosmote TV),
Απόλλων Σμ. - Παναιτωλικός (20.30,
Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: Άρης -
ΠΑΣ Γιάννινα (17.00, Nova), Παναθηναϊ-
κός - ΠΑΟΚ (19.00, Cosmote TV), Ολυμ-
πιακός - ΑΕΚ (20.00, Nova).

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
Πλέι οφ

Ολυμπιακός................69

ΠΑΟΚ..........................59

ΑΕΚ.............................47

Άρης............................46

Παναθηναϊκός............44

ΠΑΣ Γιάννινα ..............41

Πλέι άουτ
Αστέρας Τρ..................38

ΟΦΗ ............................37

Παναιτωλικός.............32

Βόλος..........................30

Ιωνικός .......................29

Ατρόμητος ..................26

Λαμία ..........................21

Απόλλων Σμ................13

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται
την ΑΕΚ και με τέσσερις εντός
έδρας νίκες παίρνουν τον τίτλο -
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και Άρης -
ΠΑΣ Γιάννινα τα άλλα ματς

Ολυμπιακός, «επιχείρηση 4x4»
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η
Ελλάδα είναι μια χώρα γερόν-

των σύμφωνα με τις τελευταί-

ες στατιστικές - και το ελληνι-

κό ποδόσφαιρο επίσης. Γερνά-

ει και αυτό μαζί με την Ελλάδα. Οι περισ-

σότεροι νέοι αποστρέφονται την μπάλα,

στρέφονται προς το μπάσκετ, αλλά και αυ-

τοί που θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές

σκοντάφτουν στις διαχρονικές αγκυλώ-

σεις των ημιμαθών προπονητών, «τεχνι-

κών εκ του προχείρου», με συνέπεια τα

στοιχεία να είναι απογοητευτικά. 

Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν εμπι-

στεύεται τους νέους, καθώς πολύ άσχημα

μαντάτα έρχονται... απέξω για τον μέσο

όρο της ηλικίας των ποδοσφαιριστών της

Super League από το διεθνές παρατηρη-

τήριο του ποδοσφαίρου, το CIES Football

Observatory, που εδράζεται στο Πανεπι-

στήμιο του Νοσατέλ στην Ελβετία και συ-

νεργάζεται με την παγκόσμια υπερκείμε-

νη συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, τη FIFA.

Έρευνα
Η τελευταία έρευνα την περασμένη

εβδομάδα του συγκεκριμένου παρατηρη-
τηρίου μαρτυρά ότι οι ομάδες της Super
League 1 δεν δίνουν ευκαιρίες στα νέα
παιδιά κάτω των 21 ετών. Σε 346 ματς οι
νέοι κάτω των 21 έχουν αναλογικά ποσο-
στά συμμετοχής που φτάνουν μόλις στο
3,2% του συνολικού χρόνου των 90 λε-
πτών. Θλιβερό. Η Ελλάδα βρίσκεται στην

54η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 70 χώ-
ρες. Ο δε μέσος όρος ηλικίας των παικτών
της Super League 1 είναι τα 28,3 έτη. Από
τους γηραιότερους ποδοσφαιρικούς
«στόλους» στον κόσμο. Και ύστερα απο-
ρούμε γιατί το ποδόσφαιρό μας είναι του-
λάχιστον δύο ταχύτητες κάτω από το ευ-
ρωπαϊκό...

Η ψευδαίσθηση που υπάρχει στην Ελ-
λάδα είναι πως ένας ποδοσφαιριστής διά-
γει την καλύτερη περίοδο για μπάλα σε
πιο ώριμη ηλικία. Αν είναι έτσι, γιατί προ-
ηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες έχουν κατά
πολύ μικρότερο μέσο όρο ηλικίας και δί-
νουν περισσότερες ευκαιρίες στους πιτσι-
ρικάδες; Για προφανείς λόγους. 

Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι νέοι τρέ-
χουν περισσότερο και χρειάζονται επει-
δή το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πρώ-
τα τρέξιμο και μετά όλα τα άλλα. Ο δεύ-

τερος λόγος είναι ότι το ελληνικό ποδό-
σφαιρο σε επιστημονική κατάρτιση υπο-
δομών είναι από τα τελευταία στην Ευ-
ρώπη. Για παράδειγμα, την περασμένη
Δευτέρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
η εθνική Ελπίδων της Ελλάδας έχασε 4-
0 από την αντίστοιχη της Πορτογαλίας
στην Τρίπολη. Ελλάδα και Πορτογαλία
έχουν ακριβώς τον ίδιο πληθυσμό, 11
εκατομμύρια κατοίκους, αλλά εκεί το
ποδόσφαιρο είναι μια σοβαρή υπόθεση
και όχι... εκ του προχείρου. Επιβάλλουν

τους νέους και στα μεγάλα κλαμπ, έχουν
και προπονητές που τελειώνουν τη διετή
σχολή προπονητών. Αυτή που ανέδειξε
τον Μουρίνιο, τον Σάντος, τον Μαρτίνς,
τον Μάρκο Σίλβα και που σμίλευσε τον
Ρονάλντο, τον Σα, τον Ποντένσε, τον
Μπρούνο Φερνάντεζ και τόσους άλλους
που κατέκλυσαν την Αγγλία, τη Γερμα-
νία, την Ιταλία, την Ισπανία.

Πιο κάτω από την Ελλάδα είναι η Τουρ-
κία, η οποία επίσης αγνοεί τους νεαρούς
παίκτες. Αυτό ωστόσο είναι ενταγμένο σε
μια γενικότερη πολιτική του Ερντογάν,
εκείνη του νεοπλουτισμού των ομάδων που
αγόραζαν και συνεχίζουν να αγοράζουν
ονόματα-κράχτες μεν, «υπερήλικες» δε.

Η χώρα που εμπιστεύεται τα νέα παιδιά
περισσότερο από κάθε άλλη είναι η Βενε-
ζουέλα και είναι λογικό. Το ποδόσφαιρό
τους είναι ένα φυτώριο παρασκευής τα-
λέντων προς πώληση. Ρίξτε μια ματιά στον
πίνακα όπου ο μέσος όρος ηλικίας των
παικτών είναι μόλις τα 24,6 χρόνια και οι
κάτω των 21 ετών έχουν ποσοστό συμμε-
τοχής 18,8%! Σάμπως η Δανία το ίδιο δεν
κάνει; Η Αυστρία, η Σερβία κ.ά. 

Ελλάδα, χώρα
ποδοσφαιρικών
«γερόντων»

Μεγάλος ο μέσος όρος 
ηλικίας των παικτών 
στη Super League 1, καμία 
εμπιστοσύνη στους νέους

ΧΩΡΑ ΗΛΙΚΙΑ Κ21

1. Βενεζουέλα ..........24,6 ......18,8%

2. Δανία ....................25,4 ......16,5%

3. Αυστρία ................25,8 ......13,3%

4. Σερβία ..................26,1..........12%

5. Ελβετία ..................26,1 ......11,8%

6. Νορβηγία ..............25,9 ......11,5%

7. Ουρουγουάη ........26,7 ......11,2%

8. Αυστραλία ............27,6 ......11,1%

9. Κροατία ................25,3..........11%

10. Ολλανδία ..............25,6 ......10,9%

54. Ελλάδα ..................28,3 ........3,2%

58. Τουρκία ................28,6 ........2,3%
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Αυτοκίνητα από 200 ευρώ και φορτηγάκια έως 3,5 τόνους από 300 ευρώ εκποιεί
ο πρώην ΟΔΔΥ στο Μεσολόγγι, μαζί με άλλα οχήματα που ωστόσο δεν μπορούν να
κυκλοφορήσουν αλλά διατίθενται ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

Ειδικότερα στις 14 Απριλίου και ώρα 10.00 πμ, στο κτίριο του Τελωνείου Μεσο-
λογγίου, Λιμάνι Μεσολογγίου, θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν
οχήματα για κυκλοφορία αλλά και Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) σε άκρως
δελεαστικές τιμές εκκίνησης, που ξεκινούν από μόλις 200 ευρώ.

Η επίσκεψη στα οχήματα επιτρέπεται ελεύθερα από τις 6 Απριλίου μέχρι και τις

13 Απριλίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.30 μέχρι 13.30. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2631363811 και
2631363808. Μεταξύ των αυτοκινήτων που εκποιούνται υπάρχουν ένα Mini Cooper
με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2009 και τιμή εκκίνησης τα 800 ευρώ, ένα Audi A3
(2005) με τιμή εκκίνησης τα 500 ευρώ και μία BMW 330d (2002) με τιμή εκκίνησης
τα 700 ευρώ!

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διακήρυξη των οχημάτων της δημοπρασίας
στο Τελωνείο Μεσολογγίου. 
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Τρελάθηκαν στον ΟΔΔΥ: Αυτοκίνητα από 200 ευρώ!

Δοκιμάζουμε 
το Toyota 
RAV4 PHEV AWD-i

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Η
Toyota εξελίσσει εδώ και δεκαετίες υβριδικά
συστήματα, οπότε η επέκταση στα plug-in
υβριδικά συστήματα σίγουρα αποτελεί μια εί-
δηση στον χώρο του αυτοκινήτου και προκα-

λεί τρόμο στους ανταγωνιστές της.Όταν πρόκειται, δε, και
για το κορυφαίο SUV της μάρκας που φέρει το λογότυπο
RAV4, τότε οι ανταγωνιστές του σίγουρα γνωρίζουν τι πρό-
κειται να επακολουθήσει…

Έτσι, λοιπόν, μετά την αυτοφορτιζόμενη υβριδική τε-
χνολογία, το RAV4 στην 5η του γενιά αποκτά και plug-in
υβριδική έκδοση, ένα σύνολο που καταφέρνει δύο πρω-
τιές μέσα στην γκάμα της φίρμας που υπάρχει στην ελλη-
νική αγορά. Με συνολική ισχύ 306 ίππων είναι το ισχυρό-
τερο μοντέλο και παράλληλα το πιο οικονομικό, με την κα-
τανάλωσή του να ανακοινώνεται στο 1,0 λτ/100 χλμ.

Ωστόσο, για να αποκτήσει κανείς το νέο Toyota RAV4
PHEV AWD-i με 306 ίππους, θα πρέπει να δαπανήσει πε-
ρίπου 53.000 ευρώ. Αν όμως μπορεί να μπορεί να το έχει
στο γκαράζ του ως εταιρικό αυτοκίνητο, θα πρέπει να γνω-
ρίζει ότι δεν πρόκειται να πληρώσει ούτε ένα ευρώ για
εταιρικό φόρο!

Επίσης να τονίσουμε πως τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας
είναι μηδενικά, ωστόσο, εξαιτίας της ύπαρξης βενζινοκι-
νητήρα χωρητικότητας 2,5 λίτρων επιβαρύνεται με Φόρο
Πολυτελούς Διαβίωσης…

Πληθωρικό και σοβαρό
Λίγες και μικρές είναι οι λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν

το RAV4 plug-in από το υβριδικό αδελφό του. Υπάρχει με-
ταλλικό φινίρισμα εμπρός και πίσω πάνω από την πινακί-
δα, σκούρο χρώμιο με λεπτομέρειες στα φώτα και σκούρο
φινίρισμα για την μπροστινή μάσκα. Η πίσω ποδιά είναι

βαμμένη σε μαύρο χρώμα. Το σημείο φόρτισης κρύβεται
στο πίσω δεξιά φτερό. Κατά τα άλλα, το RAV4 παραμένει
επιβλητικό και σοβαρό. Ο συνδυασμός του τετραγωνισμέ-
νου αμαξώματος με τις μεγάλες διαστάσεις είναι αρμονι-
κός, ενώ ο περιπετειώδης χαρακτήρας του ενισχύεται από
τα πλαστικά προστατευτικά στους θόλους και τα προαιρε-
τικά σκαλοπάτια στα μαρσπιέ.

Ποιοτικό, πρακτικό και ευρύχωρο
Φυσικά και το εσωτερικό παραμένει απαράλλακτο, το

οποίο όπως και στην υβριδική έκδοση στον ημιψηφιακό
πίνακα οργάνων διαθέτει ένδειξη για τη στάθμη της μπα-
ταρίας. Στην κεντρική κονσόλα ξεχωρίζουν οι μεγάλοι πε-
ριστροφικοί διακόπτες για το σύστημα κλιματισμού, που
όπως και αυτοί στη στάνταρ 9 ιντσών οθόνη του συστήμα-
τος infotainment, περιβάλλονται από ειδικό αντιολισθητι-
κό υλικό και έχουν εξαιρετική αίσθηση και λειτουργία.

Παράλληλα, η καμπίνα προσφέρει εξαιρετικούς χώ-
ρους, ακόμα και για μεγαλόσωμους επιβάτες, ενώ στη
συγκεκριμένη έκδοση ο χώρος αποσκευών περιορίζεται
στα 500 λίτρα από 580, λόγω των μπαταριών, νούμερο
επαρκές για τις ταξιδιωτικές ανάγκες μιας οικογένειας. 

306 ίπποι!
Το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης του RAV4 συν-

δυάζει μία μπαταρία ιόντων λιθίου, ένα ηλεκτρικό μοτέρ
και τον 2,5 λίτρων κινητήρα βενζίνης που βρίσκουμε και
στις συμβατικές εκδόσεις. Αυτός ο συνδυασμός προσφέ-
ρει ισχύ 306 ίππων ενώ μέσω μπουτόν μπορείτε να επιλέ-
ξετε αμιγώς ηλεκτρική κίνηση (για ταχύτητες έως 135
χλμ./ώρα). Το RAV4 Plug-in διαθέτει τέσσερις διαφορετι-
κούς τρόπους λειτουργίας που περιλαμβάνουν: Λειτουρ-

γία EV (ηλεκτρικό όχημα), Λειτουργία HV (υβριδικό όχη-
μα), Αυτόματη λειτουργία HV / EV και Λειτουργία φόρτι-
σης.

Ωστόσο, το μεγάλο προσόν του συνόλου είναι η οικονο-
μία καυσίμου. Με μια πλήρη φόρτιση και επιλεγμένο την
ECO λειτουργία, είναι εφικτό να κάνετε πάνω από 65 χλμ
μόνο με ρεύμα, δηλαδή όλες τις καθημερινές μετακινή-
σεις. Αν επιλέξετε να κινηθείτε υβριδικά, πάντως, και πάλι
θα τρίβετε τα μάτια σας αναρωτώμενοι πώς γίνεται ένα θη-
ρίο 1.900 κιλών και 306 ίππων να καταναλώνει από 0,0 έως
5,0 λτ/100 χλμ, ανάλογα με το πόσο εμπλέκεται το κάθε
μοτέρ.

Για αυτοκινητόδρομο αλλά και για… βουνά!
Το RAV4 PHEV ξεκάθαρα είναι εστιασμένο στην άνεση

και στην παροχή ποιοτικής κύλισης. Στο εθνικό οδικό δί-
κτυο κινείται με απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα ακό-
μη και όταν ο δείκτης του ταχύμετρου έχει ξεπεράσει τα
160 χλμ/ώρα, ενώ αν εκμεταλλευτεί ο οδηγός τις ικανότη-
τες του ηλεκτροκινητήρα και του υβριδικού συστήματος,
τότε το ταξίδι γίνεται και άκρως οικονομικό.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, οι
κλίσεις του αμαξώματος είναι υπαρκτές χωρίς ωστόσο να
κλονίζεται σε μεγάλο βαθμό η συμπεριφορά ή η ικανότητά
του να κινείται σβέλτα.

Μέσα στην πόλη, το RAV4 είναι ευχάριστο, ενώ κατα-
φέρνει να κρύψει σε μεγάλο βαθμό το βάρος και το μέγε-
θός του στην καθημερινότητα.

Εκτός δρόμου, το RAV4 Plug-in ενισχύει την απόδοσή
του σε όλους τους τροχούς με το Trail Mode, ένα αυτόματο
σύστημα κλειδώματος για το διαφορικό περιορισμένης
ολίσθησης που μπορεί να εμπλέξει ο οδηγός.
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Τ
ο πρώτο τηλεοπτικό εγχείρημα του Δημήτρη Με-
λισσανίδη πήρε το «πράσινο φως» από το ΕΣΡ την
περασμένη Δευτέρα και έχει αρχίσει η αντίστροφη

μέτρηση για την έναρξη της λειτουργίας του.
Το ειδησεογραφικό περιεχόμενο του υπό σύσταση κανα-

λιού θα βασίζεται στο δυναμικό της «Ναυτεμπορικής», σε
συνεργασία με «διεθνείς φορείς παροχής οπτικοακουστι-
κού περιεχομένου στην ενημέρωση και ειδησεογραφία για
ζητήματα οικονομίας, επιχειρήσεων και ναυτιλίας», όπως
αναφέρει η σχετική απόφαση. Η αίτηση υποβλήθηκε από
την εταιρεία «Πόντος Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ανώνυμη
Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΠΟΝΤΟΣ ΜΙΝΤΙΑ». Μέτοχος
της εταιρείας, σύμφωνα με το ΕΣΡ, είναι η κυπριακή εταιρεία
MP MEDIA PORTAL LIMITED και απώτατος μέτοχος ο Γεώρ-
γιος Μελισσανίδης του Δημητρίου.

Το Naftemporiki TV θα βγει αρχικά στο διαδίκτυο αλλά και
στις συνδρομητικές πλατφόρμες με 24ωρο ενημερωτικό
πρόγραμμα.

Στο κανάλι του Αμαρου-
σίου επικρατεί ένας πα-
νικός, καθώς όποια αλ-
λαγή και αν κάνουν στο
πρόγραμμα, φαίνεται
πως δεν πιάνει.
Συγκεκριμένα, η τηλεο-
πτική σειρά με τον πρό-
εδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και η
τουρκική σειρά που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες,
δεν έχουν κάνει το θαύμα τους στην off peak και την
prime time ζώνη και τα νούμερα τηλεθέασης είναι απο-
γοητευτικά. Έτσι, μετά και την αυλαία που θα ρίξουν οι
«Αρβύλα» στις 14/4 και το «Βινύλιο» στις 15/4, προγράμ-
ματα που κρατούσαν ψηλά τα νούμερα, ο προβληματι-
σμός είναι τεράστιος.
Το «all in» του σταθμού φαίνεται πως μπαίνει στον «Εκα-
τομμυριούχο», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να ξεκινά
γυρίσματα στο τέλος της εβδομάδας. Μάλιστα η προβολή
του αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά το Πάσχα,
ώστε να μη δημιουργηθεί κενό στο πρόγραμμα.

Το Disney+ επιβεβαίωσε τις ημερομηνίες της επίσημης έναρ-
ξης λειτουργίας του σε 42 χώρες και 11 νέες περιοχές φέτος
το καλοκαίρι. Η streaming υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στην
Ελλάδα από τις 14 Ιουνίου με κόστος 8,99 ευρώ για μηνιαία
συνδρομή ή 89,90 ευρώ για ετήσια συνδρομή.
Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και
περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, με τις πιο πρόσφατες πα-
ραγωγές των 20th Century Studios, Disney Television Stu-
dios, FX και Searchlight Pictures. Οι συνδρομητές θα έχουν
πρόσβαση στις διάσημες σειρές του Star Wars, «The Book of
Boba Fett» και «The Mandalorian» από τον δημιουργό και ex-
ecutive producer Jon Favreau. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμη
η σειρά των Marvel Studios «Moon Knight», με πρωταγωνιστή
τον Oscar Isaac ως Steven Grant, αλλά και η υποψήφια για
Όσκαρ ταινία «O Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλι-
διών». Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε streaming ταυτό-
χρονα σε τέσσερις συσκευές, απεριόριστες λήψεις σε δέκα
συσκευές, ποιότητα προβολής IMAX σε επιλεγμένους τίτλους
καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας έως και επτά διαφορε-
τικών προφίλ. 

Ο ΑΝΤ1 ποντάρει
στον «Εκατομμυριούχο»

Η πλατφόρμα της Disney+ 
έρχεται στην Ελλάδα

Σε ένα πεδίο ανταγωνι-
σμού στο οποίο δεν έχει
μεγάλη παράδοση ετοι-
μάζεται να ξαναμπεί το
Star, εντάσσοντας στο
πρόγραμμά του μια κα-
θημερινή ελληνική σει-
ρά. Από την ερχόμενη Δευτέρα και κάθε μέρα στις
17.30 θα προβάλλονται από το κανάλι της Κηφισιάς τα
«Τρία μίλια», αντί του τουρκικού «Elif» που είναι στην
απογευματινή ζώνη του τα τελευταία χρόνια. Λίγους
μήνες μετά το φινάλε της πιο πρόσφατης σειράς του S-
tar, του «Έρωτας με διαφορά». 

Την προηγούμενη εβδομάδα, το
Open γνωστοποίησε στο ΓΕΜΗ το
νέο του διοικητικό συμβούλιο,
που προέκυψε έπειτα από «μετα-
γραφές» αλλά και παραιτήσεις
μελών του. Η νέα διοικητική πυ-
ραμίδα της Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ
απαρτίζεται, πλέον, από τέσσερα
άτομα -αντί για επτά όπως ήταν πριν- με πρόεδρο τον Γιάννη
Λάτσιο, αντιπρόεδρο τον συνεργάτη τού Ιβάν Σαββίδη, Αρτούρ
Νταβιντιάν και μέλη τον γενικό και εμπορικό διευθυντή του
καναλιού Νίκο Αργυρό και τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Φωτιά-
δη. Η θητεία όλων είναι πενταετούς διάρκειας.

«Τρία μίλια» με μικρό… ρίσκο στο Star «Αφεντικό» στο Open ο Γιάννης Λάτσιος

�Τη Phocus επέλεξε η φαρμακευτική εταιρεία
Uni-Pharma έπειτα από διαγωνιστική διαδι-

κασία για τη δημιουργία της ραδιοφωνικής καμ-
πάνιας του νέου αναλγητικού Unitek.

�Τα παλιά μηχανήματα από τα στούν-
τιο παραγωγής της ΕΡΤ σε ραδιόφω-

νο και τηλεόραση θα δοθούν δωρεά στα
ΕΠΑΛ της χώρας. Ήδη αποφασίστηκε η
δωρεά στα εργαστήρια του 5ου ΕΠΑΛ Βό-
λου και του 1ου ΕΠΑΛ Ηλιούπολης.

�Τις επόμενες ημέρες υποβάλλεται στο
υπουργείο Οικονομικών το νέο Μεσοπρόθε-

σμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(2023-2026) της ΕΡΤ.

�Ολοκληρώθηκε η παραλαβή του έρ-
γου κατασκευής του ενιαίου news-

room στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρα-
σκευής. Το συνολικό κόστος κατασκευής
έφτασε στις 319.367,33 ευρώ..

�Είκοσι ένα βραβεία για ισάριθμους πελάτες
της απέσπασε η ActiveMedia Group, σε 17

διαφορετικές κατηγορίες, στο πλαίσιο των S-
ports Marketing Awards 2022. Η εταιρεία κάλυ-
ψε ενότητες του αθλητικού τουρισμού και των
αθλητικών διοργανώσεων, όπως Sustainability,
Wellness, Diversity, CSR, Environment, Kids,
Γκολφ, Πόλο, Motorsports, Advertising, Strate-
gy, Product Launch, Sports Related Videos,
Summer Sports, Αθλητισμός & Πολιτισμός.

�Η Διονυσία Καλαποθαράκου ανα-
λαμβάνει καθήκοντα διευθύντριας

σύνταξης του κορυφαίου γυναικείου σάιτ
Queen.gr, προερχόμενη από τη θέση της
fashion director για το σύνολο των μέσων
της DPG Digital Media..

�One Channel: Ζωντανά το final four της Eu-
roLeague στο πόλο γυναικών.

�Ένα νέο εγχείρημα στον κλάδο των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ξεκι-

νά στη Θεσσαλία με τον δημοσιογραφικό
οργανισμό 21 admedia, ο οποίος μπαίνει
στην καθημερινότητα της τοπικής κοινω-
νίας μέσω τηλεόρασης, εφημερίδας, σάιτ
και ραδιοφώνου.

Αντίστροφη μέτρηση για το κανάλι του Μελισσανίδη
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Η
sold out, αριστουργηματική μουσι-
κή παράσταση του Δημήτρη Χαλιώ-
τη «Τα Λογοκριμένα» επιστρέφει
στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό

Θέατρο «Μαρία Κάλλας», για μία και μοναδι-
κή μαγική βραδιά την Τρίτη 5 Απριλίου. Οι ση-
μαντικοί ερμηνευτές Κώστας Μακεδόνας και
Ρίτα Αντωνοπούλου, μαζί με τους λαμπερούς
πρωταγωνιστές Λεωνίδα Κακούρη και Ελένη
Καρακάση στον ρόλο των αφηγητών, συναν-
τούν επί σκηνής το Εργαστήρι Ελληνικής
Μουσικής Δήμου Αθηναίων και μας ταξι-
δεύουν στα «χρυσά» ρεμπέτικα, λαϊκά και
αστικά σουξέ που υπέστησαν λογοκρισία από
το 1937 μέχρι το 1994. 

Μελωδική αναδρομή
Ο Δημήτρης Χαλιώτης, ο δημιουργός που

«κέντησε» αριστοτεχνικά το τεράστιο αφιέρω-
μα στα απαγορευμένα του πενταγράμμου, μί-
λησε στην «Political» για το σπουδαίο καλλι-
τεχνικό εγχείρημά του. 

«Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, υπήρχε νό-
μος περί λογοκρισίας στη δισκογραφία ακόμα
και στις δύο πρώτες δεκαετίες της Μεταπολί-

τευσης! Είχα την αίσθηση -όπως πολλοί, φαν-
τάζομαι- ότι ίσχυε μόνο κατά τις δικτατορίες
του Μεταξά και του Παπαδόπουλου. Η αλή-
θεια, όμως, ήταν πολύ διαφορετική. Σκέφτη-
κα, λοιπόν, ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον μια
μουσική αναδρομή σαν χρονικό κι αφού έβα-
λα σε μια τάξη το υλικό, πρότεινα την ιδέα μου
στον Κώστα Μακεδόνα, που εκτιμώ βαθιά, κι
εκείνος ενθουσιάστηκε. Έτσι ξεκίνησαν όλα».

Τα λογοκριμένα τραγούδια είναι αμέτρητα,
πασίγνωστα και αγαπημένα.  Αμέτρητες όμως
και οι τραγελαφικές ιστορίες πίσω από αυτά.
«Στόχος μου είναι να μάθουμε ή να θυμηθού-
με αυτά που πολλοί θέλουν να αγνοούμε ή να
ξεχάσουμε και να τραγουδήσουμε υπέροχα κι
αγαπημένα κομμάτια -από το “Νύχτωσε χωρίς
φεγγάρι” μέχρι το “Σαββατόβραδο στην Και-
σαριανή”- στην αρχική μη λογοκριμένη τους
εκδοχή. Και κυρίως να φωνάξουμε όλοι μα-
ζί ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή λογοκρισία,
είναι μία και είναι απορριπτέα», τόνισε ο
Δημήτρης Χαλιώτης, εκφράζοντας τη χαρά
του για τη συνεργασία με τους τέσσερις ση-
μαντικούς καλλιτέχνες και το Εργαστήρι
Μουσικής του Δήμου Αθηναίων.

«Υπήρξαν άνθρωποι που έπεσαν θύματα της
λογοκρισίας, κυνηγήθηκαν, διώχθηκαν ή
έμειναν στο περιθώριο. Υπήρξαν άνθρωποι
που ύψωσαν το ανάστημά τους και αγωνίστη-
καν για την κατάργησή της. 

Η ελευθερία στην τέχνη και στην έκφραση
δεν κερδήθηκε με ευχολόγια», δήλωσε στην
«Political» η δημοφιλής ηθοποιός Ελένη Κα-
ρακάση, που αφηγείται στην παράσταση με
τρόπο γλαφυρό και ευχάριστο όλη την περιπέ-
τεια των «Λογοκριμένων». 

«Μέσα από τα τραγούδια, τα κείμενα, τα
ηχητικά ντοκουμέντα κορυφαίων δημιουργών
και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό που έχει
επιμεληθεί ο Δημήτρης Χαλιώτης, μπορεί κά-
ποιος να μάθει, να ψυχαγωγηθεί και να αφυ-
πνιστεί. Και φυσικά να τραγουδήσει μαζί μας
αγαπημένα και υπέροχα τραγούδια που κά-
ποιοι έκαναν τα πάντα για να τα εξαφανίσουν,
αλλά εκείνα έμειναν χαραγμένα στα χείλη
μας. Σας περιμένουμε στο θέατρο Ολύμπια
την Τρίτη 5 Απριλίου να ενώσουμε τις φωνές
μας κατά της λογοκρισίας. Γιατί και σήμερα
πρέπει να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα»,
ανέφερε η πρωταγωνίστρια. 

Ανεβαίνουν στη σκηνή 
με τα «Λογοκριμένα»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ 

Ο Δημήτρης Χαλιώτης

Κώστας Μακεδόνας, Ρίτα Αντωνοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ελένη Καρακάση



Επέτειος δελτίου

Πάει για την… 20ετία στον Alpha -εκτός απρο-
όπτου- ο newscaster του κεντρικού δελτίου ει-
δήσεων Αντώνης Σρόιτερ. Ο δημοσιογράφος που
κατέχει την πρωτιά στη ζώνη της ενημέρωσης,
γιορτάζει την πρώτη δεκαετία επιτυχίας με μια
φωτογραφία του τότε και του σήμερα εμφανισια-
κά: «Στις 31 Μαρτίου του 2009, ήταν το πρώτο μου
δελτίο ειδήσεων στον Αlpha. Δεκατρία χρόνια με-
τά, ακόμη εδώ, μαζί. Ευχαριστώ για τη στήριξη
και την ανοχή στα όποια λάθη όλα αυτά τα χρόνια.
Σήμερα γιορτάζουμε. Έχουμε… επέτειο!».

Ο γενναίος

«Μίλησα για το πρόβλημα της υγείας μου, σε
μια στιγμή που ένιωσα εγώ την ανάγκη να το
κάνω και γρήγορα κατάλαβα τι (θετική) απήχη-
ση είχε». Ο πρωταγωνιστής της θεατρικής πα-
ράστασης «Ματωμένα Χώματα» Αντίνοος Αλμ-
πάνης μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε με
τον καρκίνο, εστιάζοντας στην αναγκαιότητα
στήριξης των ασθενών: «Πόσοι άνθρωποι βα-
σανίζονται κι έχουν ανάγκη από συμπαράστα-
ση, από ένα βλέμμα κι έναν άνθρωπο στον
οποίο μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες
πάνω του…». 

Στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
μνήμης, αφιερωμένες στον
σπουδαίο δημιουργό Ιάκωβο
Καμπανέλλη, ανατέθηκε στον
Χρήστο Χατζηπαναγιώτη να τι-
μήσει θεατρικά τον σημαντικό
συγγραφέα. «Είναι μεγάλη μου
χαρά που φέτος, έτος Καμπα-
νέλλη, η γενέτειρά του η Νάξος
και το Φεστιβάλ Μπαζαίου με
καλούν να επαναλάβω το “Αυ-
τός και το Παντελόνι του” σε
ενιαίο δίπτυχο με τον “Επική-
δειο”», ανακοίνωσε με καμάρι ο
πρωταγωνιστής.

Νάξος καλεί Χρήστο

Σ
την ερμηνεύτρια που γράφτηκε με «χρυσά» γράμματα στην
ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, τη Βίκυ Μοσχολιού, είναι
αφιερωμένη η αποψινή εκπομπή «Αυλή των Χρωμάτων» στην

ΕΡΤ2. Η δημοσιογράφος Αθηνά Καμπάκογλου και ο συνθέτης Χρή-
στος Νικολόπουλος υποδέχονται στο πλατό μια σειρά κοντινών της
ανθρώπων που μιλούν για τη ζωή και την καριέρα της, με αναφορές
σε άγνωστες ιστορίες στην πίστα, σε συνεργασίες αλλά και στην
προσωπική της ζωή. Καλεσμένοι η κόρη της Ευαγγελία Δομάζου, η
εγγονή της τραγουδίστριας Βίκυ Μπαφίτη, ο βουλευτής της ΝΔ
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο ηθοποιός-τραγουδιστής και στενός
φίλος της Νίκος Αβαγιανός και ο σχεδιαστής μόδας Νικόλας Μαυ-
ρόπουλος που έραβε τα ρούχα της στην πίστα. Τραγούδια της ερμη-
νεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Ζωή Παπαδοπούλου, ενώ ο καλλι-
τεχνικός επιμελητής Κώστας Μπαλαχούτης σκιαγραφεί τη μοναδι-
κότητα και την αυθεντικότητα της απόλυτης ερμηνεύτριας.

««Πατέρας» του ο Αρχιεπίσκοπος
Την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφει για τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος εξέφρασε σε συνέντευξή του ο
Θανάσης Βισκαδουράκης. Σε μια εξομολόγηση καρδιάς, ο
ηθοποιός που μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, ανέφερε πως τον
νιώθει σαν πατέρα του, για αυτό και έδωσε το όνομα
Ιερώνυμος στο αγοράκι του: «Στη βάπτιση έκλαιγα πάνω από
μιάμιση ώρα, ένιωσα για πρώτη φορά ότι έχω οικογένεια».

Η Κατερίνα Γκαγκάκη συγκίνησε το πανελ-
λήνιο με μια τρυφερή ανάρτηση για τον πατέ-
ρα της που έφυγε από τη ζωή. Η δημοτική
σύμβουλος έχει κρατήσει στις επαφές του
κινητού της τον αριθμό τηλεφώνου του μπαμ-
πά της, αποκαλύπτοντας: «Σήμερα αποφάσι-
σα, δεν θα το σβήσω. Θα μείνει εκεί. Για τις
φορές που φώναζα που μ’ έπαιρνες πολλές
φορές μέσα στην ημέρα κι είχα δουλειές».
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Αφιέρωμα στη Μοσχολιού

Συγκλόνισαν τα λόγια της



Τ
α τελευταία χρόνια ακούμε συχνά αναφο-
ρές για το μεταβολικό σύνδρομο. Πρόκει-
ται για την κλινική συνύπαρξη σε ένα άτο-
μο ποικίλων καρδιομεταβολικών παρα-

γόντων κινδύνου, στους οποίους συμπεριλαμβά-
νονται η κοιλιακή παχυσαρκία και η υπεργλυκαι-
μία (αυξημένα επίπεδα γλυκόζης αίματος). Η
ακριβής αιτία του συνδρόμου δεν είναι γνωστή,
αλλά πιστεύεται πως είναι πολυπαραγοντική.
Ειδικότερα, πιστεύεται ότι σχετίζεται με γενετικά
και περιβαλλοντικά αίτια, καθώς είναι πιο συχνό
σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό του συνδρό-
μου, στους υπέρβαρους και παχύσαρκους αν-
θρώπους, σε όσους διάγουν καθιστική ζωή και
στα άτομα με αντοχή στην ινσουλίνη. Ο κίνδυνος
ανάπτυξής του αυξάνεται επίσης με την ηλικία.
Το σύνδρομο αποτελεί εντεινόμενο πρόβλημα
δημόσιας υγείας. Η ακριβής επίπτωσή του δεν εί-
ναι γνωστή, αλλά εκτιμάται ότι προσβάλλει ολοέ-
να αυξανόμενο ποσοστό του ενήλικου πληθυ-
σμού, δεδομένης της αύξησης της παχυσαρκίας
και του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Το ποσο-
στό αυτό υπερβαίνει το 34% στις ΗΠΑ, σύμφωνα
με σχετική μελέτη, και το 31% στην Ισπανία. 
Στη χώρα μας μελέτη του 2005 είχε υπολογίσει ότι
από μεταβολικό σύνδρομο πάσχει το 23,6% αν-
δρών και γυναικών. Πιο πρόσφατα, το 2020, επι-
στήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανέφεραν
ότι έπασχε το 73,6% των ασθενών άνω 40 ετών
που επισκέπτονταν ιατρούς Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.
Όπως αναφέρουν ειδικοί από την Ελληνική Ενδο-
κρινολογική Εταιρεία, για τη διάγνωση του μετα-
βολικού συνδρόμου έχουν προταθεί διάφοροι
ορισμοί. Ο επικρατέστερος, σύμφωνα με τη Διε-

θνή Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF), την Αμερικανική
Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) και άλλους οργανι-
σμούς, είναι η συνύπαρξη τουλάχιστον τριών από
πέντε καρδιομεταβολικούς παράγοντες.
Οι παράγοντες αυτοί είναι: Γλυκόζη (σάκχαρο) αί-
ματος νηστείας: Από 100 mg/dl και πάνω ή φαρ-
μακευτική θεραπεία για υπεργλυκαιμία (αυξημέ-
να επίπεδα γλυκόζης αίματος), HDL (καλή) χολη-

στερόλη: Κάτω από 40 mg/dl στους άνδρες ή κά-
τω από 50 mg/dl στις γυναίκες ή φαρμακευτική
θεραπεία για χαμηλή HDL χοληστερόλη, Τριγλυ-
κερίδια: Από 150 mg/dl και πάνω ή φαρμακευτική
θεραπεία για υπερτριγλυκεριδαιμία (αυξημένα
επίπεδα τριγλυκεριδίων), Περίμετρος μέσης: Με-
γαλύτερη ή ίση με 102 εκατοστά στους άνδρες ή
88 εκατοστά στις γυναίκες, Αρτηριακή πίεση: Από
130 mmHg και πάνω η συστολική (ο μεγάλος
αριθμός στη μέτρηση) ή από 85 mmHg και πάνω η
διαστολική (ο μικρός αριθμός στη μέτρηση) ή
φαρμακευτική θεραπεία για υπέρταση. 
Σχετικά με την Covid-19 έχει φανεί ότι οι ασθενείς
με μεταβολικό σύνδρομο, ιδίως με παχυσαρκία,
σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακή νόσο ή/και
ηπατική νόσο διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σο-
βαρής Covid-19 και άλλων αρνητικών εκβάσεων.
Καθοριστικός παράγοντας στις εκβάσεις είναι η
παχυσαρκία. 
Το σώμα των παχύσαρκων ασθενών βρίσκεται σε
κατάσταση χρόνιας φλεγμονής, η οποία προκαλεί
όψιμη (καθυστερημένη) και κατώτερη της επιθυ-
μητής ανοσοποιητική απάντηση. Επιπλέον, η ανο-
σολογική μνήμη είναι διαταραγμένη στους παχύ-
σαρκους ασθενείς, με συνέπεια εξασθενημένη
αντίδραση του ανοσοποιητικού σε περίπτωση νό-
σησης και εμβολιασμού.
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Μελέτη του 2005 είχε υπολογίσει
ότι στην Ελλάδα πάσχει το 23,6%
ανδρών και γυναικών

Καρδιαγγειακές 
επιπλοκές
Το μεταβολικό σύνδρομο ενέχει πολ-
λούς κινδύνους με πιο γνωστούς τις
καρδιαγγειακές επιπλοκές και τον
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Υπάρ-
χουν όμως και πολλοί άλλοι. Οι πά-
σχοντες από το σύνδρομο διατρέχουν
επίσης αυξημένο κίνδυνο για κολπική
μαρμαρυγή (σοβαρή μορφή καρδια-
κής αρρυθμίας), καρδιακή ανεπάρ-
κεια, στένωση της αορτής, ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο και πιθανώς
φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Το
μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει επίσης
τον κίνδυνο μη-αλκοολικής λιπώδους
νόσου του ήπατος ( «λίπος στο συκώ-
τι»). Οι ασθενείς με μεταβολικό σύν-
δρομο, ιδίως με παχυσαρκία, σακχα-
ρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακή νόσο
ή/και ηπατική νόσο, διατρέχουν αυ-
ξημένο κίνδυνο σοβαρής Covid-19
και άλλων αρνητικών εκβάσεων.

Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ο

Οι μεγάλοι κρυφοί κίνδυνοι
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
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astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Αυτό το διήμερο, θα έχετε την τάση να τα λέτε
έξω από τα δόντια, να μην κρατάτε τα προσχήμα-
τα και να γίνεστε απρόσεκτοι με τις καταστάσεις
γύρω σας. Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να
δείξετε σε οικονομικά θέματα, όπου μπορεί να
υπάρξει μια ξαφνική απώλεια. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, η Σελήνη θα έρθει
σε σύνοδο με τον πλανήτη του απρόοπτου, Ουρανό,
που βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο. Είναι ένδειξη μιας
έντονης χρονικής στιγμής, που θα πρέπει να διαχειρι-
στείτε με έξυπνο τρόπο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρεθείτε σε μετακινή-
σεις, αλλά και θα έρθετε σε επαφή με αρκετά πρό-
σωπα, που θα χρειαστεί να κάνετε συζητήσεις για τα
επαγγελματικά σας κ.ά. Είναι επίσης μια στιγμή που
οι περιορισμοί θα σας δημιουργούν συναισθηματι-
κές εκρήξεις. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για αυτό το Σαββατοκύριακο, οι επαφές σας με
τους άλλους θα έχουν έντονη δραστηριότητα,
όπου θα υπάρξουν και αποκαλύψεις, που κάποιες
φορές θα νιώσετε σοκ. Τα επαγγελματικά σας θα
έχουν εξελίξεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για τα Λιοντάρια που έχουν γεννηθεί περίπου στις
5 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι μια
εύκολη χρονική στιγμή. Βέβαια, η Νέα Σελήνη της
Παρασκευής που πέρασε σας προστατεύει και σας
κάνει αρκετά αισιόδοξους. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Το Σαββατοκύριακο θα έχει για εσάς μια πολύ θε-
τική κινητικότητα, επικοινωνία, ξεκαθαρίσματα
καταστάσεων και γενικότερα θα λειτουργήσει πο-
λύ θετικά για καταστάσεις που θεωρείτε σημαντι-
κές. Μην αφήσετε ευκαιρίες να πάνε χαμένες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε πλέον στην προστασία της Νέας Σελήνης
που συνέβη την Παρασκευή. Έτσι, αν και το Σαβ-
βατοκύριακο θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε οι-
κονομικά θέματα, θα βρείτε λύσεις να κουμαντά-
ρετε τα πράγματα που σας απασχολούν με μεγα-
λύτερη ευκολία. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη σήμερα απέναντι από το δικό σας ζώ-
διο θα σας δημιουργήσει συναισθηματικά ξε-
σπάσματα, όταν μάλιστα θα κάνει σύνοδο με τον
Ουρανό. Έτσι, ιδίως την Κυριακή, μην αφήσετε
να σας παρασύρουν οι βιαστικές σκέψεις, που
δεν βοηθούν σε σωστές αποφάσεις. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Βρίσκεστε σε μια πολύ θετική επιρροή, που προ-
έρχεται από τη Νέα Σελήνη της Παρασκευής. Βέ-
βαια, μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα πρέπει να ρί-
ξετε τους τόνους, να δώσετε έμφαση σε θέματα
της υγείας σας, αλλά και να ασχοληθείτε με τα κα-
θημερινά και τα πρακτικά, που κάποια είναι άνευ
ουσίας, αλλά κάποια άλλα χρειάζονται την πα-
ρέμβασή σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη αυτό το διήμερο θα προχωρήσει στο ζώ-
διο του Ταύρου, μια θέση αρκετά καλή για εσάς,
όπου θα σας δημιουργήσει τις προδιαγραφές για να
βρεθείτε κοντά με αγαπημένα σας πρόσωπα, που
ίσως σας χωρίζουν οι χιλιομετρικές αποστάσεις. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αυτό το διήμερο, θα έχετε έντονη ενασχόληση με
οικογενειακά θέματα, αλλά και με επαγγελματικές
εξελίξεις που θα σας προκαλέσουν για λίγο κά-
ποια ανασφάλεια. Μην ξεχνάτε ότι ο Άρης με τον
Κρόνο, από τη Δευτέρα, θα έρθουν σε σύνοδο, βά-
ζοντας μια έντονη κρίση στην καθημερινότητά σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, το Σαββατοκύριακο θα σας
δημιουργήσει την αίσθηση ότι βρίσκεστε εγκλω-
βισμένοι με πολλά θέματα άλυτα, που η διαχείρι-
σή τους δεν είναι και η πιο εύκολη. Αρκετή επι-
κοινωνία, ειδήσεις που θα σας σοκάρουν, αλλά
και καταστάσεις που βρίσκονται στην ψυχή σας
και δεν υπάρχει διέξοδος να εκτονωθούν αυτήν
τη στιγμή.
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Τ ο πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου θα
είναι αρκετά αποκαλυπτικό, όπως
αποκαλυπτικές ήταν όλες οι προηγούμενες
μέρες για θέματα που βρίσκονταν σε

αναζήτηση της αλήθειας. Η Νέα Σελήνη επίσης
της Παρασκευής ενεργοποίησε κάθε νέο ξεκίνημα
και έβαλε μια κίνηση σε καταστάσεις που ήταν
παγωμένες για καιρό. Η Κυριακή είναι μέρα
εκπλήξεων, σοκάρουν εκείνα που θα ακούσουμε ή
που θα δούμε, αλλά εδώ θέλω να τονίσω ότι
πολλές φορές νιώθουμε κάτι πριν συμβεί, έτσι και
τώρα, θα συμβούν πράγματα που θα μας
σοκάρουν, αλλά τα περιμέναμε. 



Σ
ε όλες τις δημοσκοπήσεις που δημο-
σιεύονται τον τελευταίο καιρό, η Νέα
Δημοκρατία συνεχίζει να καταγράφει
σαφή πολιτική κυριαρχία, ενώ σε

πολλές περιπτώσεις το προβάδισμά της σε βά-
ρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι διψήφιο, σαφώς μεγαλύ-
τερο από εκείνο που καταγράφηκε στις κάλπες
του Ιουλίου του 2019.

Αν το σκεφτεί κανείς, πρόκειται για πραγματικό
άθλο, καθώς στους 33 μήνες του βίου της η έννοια
του πρωτόγνωρου σχεδόν έχει χάσει το νόημά
της, με την πανδημία -η οποία σημειωτέον παρα-
μένει ακμαία- να φαντάζει «γατάκι» μπροστά σε
όσα προοιωνίζονται η παρατεταμένη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία και η πρωτοφανής παγκό-
σμια οικονομική και ενεργειακή κρίση.

Υπ’ αυτή την έννοια, είναι πραγματικά άξιον
απορίας γιατί ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης κ. Τσίπρας επιμένει να ζητά εδώ και
τώρα εκλογές -όταν, σημειωτέον, η πλειονότητα
των πολιτών τάσσεται υπέρ της εξάντλησης της
τετραετίας- και κυρίως γιατί πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ από τα αποτελέσματα των ερευνών. 

Αν νιώθει ανακούφιση γιατί μειώθηκε η τερα-
τώδης διαφορά των 13 και πλέον μονάδων, αν-
θρώπινα είναι κατανοητό. Αλλά να εμφανίζονται
δικαιωμένα τα στελέχη του γιατί σε τόσο δύσκο-
λες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες η ΝΔ
εξακολουθεί να προηγείται με 9 ποσοστιαίες μο-
νάδες, δεν είναι κατανοητό. 

Όλα τα γκάλοπ, του τελευταίου της MRB περι-
λαμβανομένου, δείχνουν ότι η κοινωνία δεν πεί-
θεται από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στρέ-
φονται σε αυτόν για την αναζήτηση λύσεων. 

Αντιθέτως, δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο
πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και
στην κυβέρνηση, ως την πιο κατάλληλη για να
αντιμετωπίσει τα πολυεπίπεδα προβλήματα της
συγκυρίας.  Αυτό, βεβαίως, είναι και το μεγάλο
στοίχημα για την κυβέρνηση. Να διατηρήσει
άσβεστη την πίστη των πολιτών στις ικανότητές
της. Δυνατότητα που σε αυτήν τη χρονική στιγμή
περνά μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζει για
τη στήριξη των πολιτών έναντι της ακρίβειας, μα-
ζί με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και την αύξηση του
κατώτατου μισθού. 

Αυτό θα είναι μετά βεβαιότητας και το διακύ-
βευμα των εθνικών εκλογών στα τέλη της επό-
μενης άνοιξης. Και εκεί θα μετρηθούν όλοι. Ο κ.
Τσίπρας και το κόμμα του, αλλά και ο κ. Ανδρου-
λάκης και το ΚΙΝΑΛ, το οποίο δείχνει να μπαίνει
σε μια κατάσταση «κανονικότητας», κοντά στην
περιοχή του 14%-15%, χωρίς τις «εκρήξεις εν-
θουσιασμού» που ακολούθησαν την ανάδειξη
της νέας ηγεσίας. 

Οι επόμενοι μήνες θα είναι χωρίς αμφιβολία
πολύ δύσκολοι. Το ξεκαθάρισε χθες και ο πρω-
θυπουργός, ο οποίος ζήτησε να προετοιμαστού-
με για μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας.

Πριν από αυτή την προειδοποίηση, ο κ. Μητσο-
τάκης είχε φροντίσει να ανοίξει και δημόσια τη
συζήτηση για τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Κά-
ποιοι βιάστηκαν να χαρούν, αποδίδοντας την κί-
νηση σε εκλογική αγωνία εκ μέρους της ΝΔ.

Η συνέχεια, ωστόσο, όχι μόνο διέψευσε όσους
διακινούσαν τον παραπάνω ισχυρισμό, αλλά επί
της ουσίας επιβεβαίωσε ότι μόνη ασφαλής προ-
οπτική για τη χώρα είναι η ανάδειξη αυτοδύνα-

μης κυβέρνησης. Γιατί; Μα, είναι προφανές. Ο κ.
Ανδρουλάκης σημείωσε ότι δεν πρόκειται να συ-
νεργαστεί με τη ΝΔ, τασσόμενος για μία ακόμα
φορά υπέρ μιας σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνη-
σης. Με δεδομένο ότι η ΝΔ δεν εντάσσεται στα
λεγόμενα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, μια συ-
νεργασία ΝΔ - ΚΙΝΑΛ δεν φαίνεται πιθανή.

Ταυτοχρόνως, ο κ. Μητσοτάκης έχει ξεκαθα-
ρίσει με τις τοποθετήσεις του ότι με το κόμμα Βε-
λόπουλου ούτε καν που συζητά το ενδεχόμενο
συνεργασίας, ενώ με ακόμα μεγαλύτερη κατη-
γορηματικότητα κλείνει τη συζήτηση για κυβέρ-
νηση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. 

Άρα, το μόνο σενάριο που θεωρητικά παραμέ-
νει στο τραπέζι -μέχρι να αναγκαστεί να πάρει
ξεκάθαρη θέση ο κ. Ανδρουλάκης- είναι μια κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ. Ο κ. Βενιζέλος έσπευ-
σε να στείλει την πρώτη προειδοποιητική βολή
προς την ηγεσία, καλώντας τον κ. Ανδρουλάκη
να ανοίξει τα χαρτιά του πριν από τις πρώτες
εκλογές. Δεν είπε τι θα πράξουν ο ίδιος αλλά και
μια σειρά από κορυφαία στελέχη του κόμματος,
στη θεωρητική περίπτωση που ο κ. Ανδρουλά-
κης επιλέξει το άρμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν χρει-
άζεται και φαντασία για να το προβλέψει κανείς. 

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Ότι όσο η παγ-
κόσμια κατάσταση θα περιπλέκεται και η χώρα
θα αγωνίζεται να διατηρήσει τα κεκτημένα δύ-
σκολων και επώδυνων ετών, τόσο πιο ηχηρά και
με σαφήνεια θα μπαίνει στο τραπέζι το δίλημμα
βιώσιμη κυβέρνηση και σταθερότητα ή νέες πε-
ριπέτειες. Και επειδή από περιπέτειες χορτάσα-
με, η απάντηση που θα δώσουν οι πολίτες θα εί-
ναι και αυτή σαφής. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Το δίλημμα της αυτοδυναμίας
σε καιρό πολέμου 

Όλα τα γκάλοπ
δείχνουν 

ότι η κοινωνία 
δεν πείθεται από 

τις προτάσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ, 

ούτε στρέφεται 
σε αυτόν για την

αναζήτηση λύσεων 
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