
του ηλεκτρικού ρεύματος σε
κάθε κράτος-μέλος, στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας σε συν-
θήκες ανταγωνισμού και αντα-
γωνιστικότητας (Κοινοτική Οδηγία
2009/73/ΕΚ), με την ιδιωτικο-
ποίηση του φυσικού αερίου, επι-
νοήθηκε από τους οικονομολό-
γους της Σχολής του Σικάγου
και δοκιμάστηκε πειραματικά
στη Χιλή του Πινοσέτ και αργότερα
εφαρμόστηκε στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο (D.Teurtie, 27/2/2022). 
Τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, ουσιαστικά νεοφιλε-
λεύθερης αντίληψης, ήταν, όπως
σε κάθε περίπτωση ιδιωτικοποί-
ησης δημόσιου αγαθού, ότι η
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας
θα προωθήσει τον ανταγωνισμό
και ως εκ τούτου τη μείωση των
τιμών του φυσικού αερίου και
της ηλεκτρικής ενέργειας προς
όφελος των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων. Όμως, όπως
προκύπτει εκ του αποτελέσματος,
η προσδοκία αυτή δεν έχει επι-
τευχθεί κι αυτό γιατί η διαμόρ-
φωση των τιμών στο πλαίσιο του
Χρηματιστηρίου της Ενέργειας
μεταφέρει, ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης, τον χρηματιστηριακό

κίνδυνο στα νοικοκυριά και στις
επιχειρήσεις. Αντίθετα, η Ευρω-
παϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από
το τι υποστήριζε, προσδοκούσε
ότι η χρηματιστηριακή διαμόρ-
φωση των τιμών των ενεργειακών
προϊόντων θα επέφερε υψηλά
κέρδη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις
ενέργειας, τμήμα των οποίων
θα χρηματοδοτούσε επενδύσεις
προσανατολισμένες στην πράσινη
μετάβαση. 

Όμως, στις συνθήκες αυτές
ιδιωτικοποίησης της ενέργειας,
οι δημόσιοι φορείς χάνουν ου-
σιαστικά, μεταξύ των άλλων, τη
δυνατότητα άσκησης δημόσιωνΕξομολογήσεις...
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Άνοδος ΕΡΤ1 
λόγω Eurovision

Στο τραπέζι ξανά 
οι πρόωρες κάλπες

ΣΕΛ. 15

113 δισ. ευρώ χρωστάνε πάνω 
από 4.000.000 φορολογούμενοι!

Μέσα σε έξι χρόνια, από το 2016 έως το 2022,
υποβλήθηκαν πάνω από 1.000.000 αιτήσεις για
κύρια σύνταξη. Που σημαίνει ότι η Ελλάδα με-
τατρέπεται σε χώρα γερόντων – συνταξιούχων,
με τη σχέση εργαζομένων – συνταξιούχων να
επιδεινώνεται δραματικά.

Το 2021 χαρακτηρίζεται «έτος της μεγάλης
φυγής». Τον προηγούμενο χρόνο υποβλήθηκαν
193.000 αιτήσεις, όταν έναν χρόνο νωρίτερα, το
2020, οι αιτήσεις ήταν 163.590. Όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια οι αιτήσεις ήταν πολύ λιγότερες!
Συγκεκριμένα, 166.524 το 2019, 148.105 το
2018, 139.987 το 2017 και 138.485 το 2016. 

Αυτό που έχει προκαλέσει το κύμα φυγής
είναι η συζήτηση στα υψηλά διαμερίσματα της
κυβέρνησης για το ενδεχόμενο να καταργηθεί
η πρόωρη συνταξιοδότηση, πριν από τα 62 και
τα 67 έτη. Και το 2022 αναμένεται ότι θα τρέξουν
να συνταξιοδοτηθούν όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα
με τα ευνοϊκότερα ειδικά όρια που ίσχυαν μέχρι
το 2021, υπό τον φόβο της κατάργησής τους. 

Για τα 
δύσκολα και
τις προκλήσεις

Τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και στην Εφορία πολλα-
πλασιάζονται μήνα με τον μήνα, χωρίς σταματημό!

Συνολικά, τα χρέη στην Εφορία έχουν ξεπεράσει τα 113
δισ. ευρώ, τα οποία οφείλουν 4.000.000 φορολογούμενοι.
Τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το τέλος Μαρτίου
ανέρχονταν σε 42,83 δισ. ευρώ από 41 δισ. ευρώ στις 31
Δεκεμβρίου, έχοντας αυξηθεί κατά 1,83 δισ. ευρώ μέσα
σε τρεις μήνες. Από αυτά, το 1,35 δισ. ευρώ αφορά νέες
κύριες οφειλές, ενώ τα υπόλοιπα 459,57 εκατ. ευρώ είναι
πρόσθετα τέλη. 

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών επανεκκινεί
τις διαδικασίες κατασχέσεων και πλειστηριασμών προς τους
οφειλέτες του ΕΦΚΑ, που είχαν... παγώσει λόγω της
πανδημίας, με στόχο έσοδα ύψους 1,19 δισ. ευρώ. Μέσα
στις επόμενες μέρες θα σταλούν από το ΚΕΑΟ 300.000 ει-
δοποιητήρια προκειμένου να ενημερωθούν οι οφειλέτες
για τις δυνατότητες διακανονισμού των οφειλών τους σε
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Του
ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΥΡΙΓΟΥ  
Αν. Καθηγητή 

Διεθνούς Δικαίου και
Εξωτερικής Πολιτικής,
Υφυπουργού Παιδεί-
ας, Βουλευτή ΝΔ
στην Α΄ Αθηνών

Η βιβλιοθήκη του ΑΠΘ
και ο μηδενισμός

ΣΕΛ. 7

Ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός και μισθοί στην Ελλάδα 

και τέρμα

«Κλειδωμένα» στο συρτάρι της υπουργού Λ. Μενδώνη τα έσοδα πνευματικών δικαιωμάτων για τον Τύπο!

Μείωση προστίμου ΕΣΡ λόγω χαμηλής επισκεψιμότητας!
Ôου

ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ 
Προπονητή της Λαμίας

Τι θα δείχνουν 
Cosmote TV και Nova

Και ξαφνικά, από το πουθενά, κάποιοι, γνωστοί
και μη εξαιρετέοι, που έχουν πάρει αγκαλιά

την καρέκλα και νομίζουν ότι πρέπει μόνο αυτοί
να αποφασίζουν και να διατάζουν και κανένας
άλλος... θεώρησαν ότι κάποιοι είχαν μπει στα
«αμπελοχώραφά» τους. Και άρχισαν να ανη-
συχούν... Γιατί είδαν την καρέκλα τους να τρίζει.
Και, θέλοντας να δείξουν ότι δεν ανέχονται κα-
νέναν «εισβολέα», ξεκίνησαν τον πόλεμο...
Χωρίς κανέναν λόγο. Ζήλεψαν το οικοδόμημα

που έχει χτίσει ο Κώστας Γιαννόπουλος μόνος
του, χωρίς την προσμονή «καρέκλας», που
ανοίγει πόρτες για αλλότριους σκοπούς. 
Στην πορεία της δημιουργίας του, απέδειξε

ότι ο λόγος ήταν ένας και μόνο: Ο στόχος να
υπάρχει μια ζεστή αγκαλιά για τα παιδιά που
δεν είχαν οικογένεια. Για τα παιδιά που οι γονείς
τους, οι άνθρωποι που τα είχαν φέρει στη ζωή,
τα είχαν εγκαταλείψει... Για τα παιδιά που δεν
είχαν στον ήλιο μοίρα...

Ούτε καν ένα χαμόγελο...
Ήταν και παραμένει θεμέλιο ισχυρό, ένα και

μόνο...
Το «Χαμόγελο του Παιδιού»...
Πικρή η αλήθεια... 
Τα παιδιά ζητιάνευαν το χαμόγελο...
Το είχαν ανάγκη...
Το αναζητούσαν για να στηρίξουν τα όνειρά

τους...
Να φτιάξουν τη δική τους ζωή. Να υπάρχει

και για αυτά ένα αύριο, όπως το επιζητούν όλα
τα παιδιά του κόσμου. Όχι χωρίς κόπο. Με πίστη
στον εαυτό τους...
Ο Κώστας Γιαννόπουλος πρόσφερε τον βατήρα,

το σπίτι. Με τη βοήθεια όλων εκείνων που
έχασαν τα παιδιά τους. Έχτισε «Το Χαμόγελο
του Παιδιού». Με τη βοήθεια αμέτρητων συ-
νανθρώπων μας που είχαν την ατυχία να χάσουν
το παιδί τους, που ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει

Να μη χάσουμε το «Χαμόγελο» των παιδιών μας ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ

Χωρίς φρένα τρέχει η ακρίβεια στη χώρα

500 νοικοκυριά τη μέρα 
Τους κόβουν το ρεύμα για απλήρωτους λογαριασμούς

ΣΕΛ. 6

Κύμα φυγής...

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12

Στελέχη της ΝΔ φοβούνται ότι η κυβέρνηση 
δεν θα αντέξει να βγάλει τον χειμώνα

Ψηλά βάζει τον πήχη ο Αλ. Τσίπρας 

ÓÅË. 10

Τρίζει η πολιτική 
κυριαρχία Μητσοτάκη

Μέρες Κατοχής... Οι χρυσές λίρες γίνονται
ξανά το... καταφύγιο εκείνων που φοβούνται
μη χάσουν τα λεφτά τους και αρχίζει το
ξεπούλημα διαφόρων αντικειμένων. Οι
αγορές χρυσών λιρών εκτινάχθηκαν στα
ύψη, παρότι δεν είναι φθηνές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, οι πωλήσεις χρυσών λιρών
σε ιδιώτες εκτινάχθηκαν σε 17.580 τεμάχια
από 1.933 που είχαν πουληθεί το τέταρτο
τρίμηνο του 2021 και 1.595 τεμάχια το
πρώτο τρίμηνο του 2021. 

Αγοράζουν 
χρυσές λίρες! 

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

 Κοινή κάθοδος στις εκλογές για
Τζήμερο, Κρανιδιώτη και Μπογδάνο

ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 

Συμφωνία ισχύος μεταξύ Ολυμπιακού και Cosmote TV

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Χειροκροτήματα, συμπάθεια
και καμία δέσμευση 

σε σχέση με την Τουρκία
 «Ξέχασε» τη λέξη «Τουρκία» 

ο πρωθυπουργός στην Ουάσινγκτον

Ναι ή όχι στην 
Πανεπιστημιακή Αστυνομία;

Νέα φουρνιά «κόκκινων» δανείων! 

ΣΕΛ. 4

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 8

Σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς προχωρεί το ΚΕΑΟ

 Στα 42,83 δισ. ευρώ τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία – Το 1,8 δισ. ευρώ είναι... γέννημα του
τριμήνου! – Οι νέες οφειλές στην Εφορία το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 3,32 δισ. ευρώ

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Των
ΣΑΒΒΑ Γ. ΡΟΜΠΟΛΗ
Ομ. Καθηγητή Παντείου 

Πανεπιστημίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΠΕΤΣΗ
Δρος Παντείου Πανεπιστημίου

 O μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Ελλάδα το 2021 ήταν 780 ευρώ, 
ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν 1.712 ευρώ

Ιστορικά, η διαδικασία μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
από την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Κοινοτική
Οδηγία, 19/9/1996), με τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
δημόσιας επιχείρησης παραγωγής, μεταφοράς και διανομής

Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές
και προοδευτική κυβέρνηση

ÓÅË. 10

 Στα 5 δισ. ευρώ το νέο πακέτο... – Στα 123 δισ.
ευρώ τα δάνεια που διαχειρίζονται εταιρείες 

Στις εκλογές που έγιναν…

Οι φοιτητές έστειλαν το μήνυμά
τους στην κυβέρνηση!

 Η παράταξη της ΝΔ βούλιαξε
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 10

Η κυβέρνηση ρίχνει δίχτυα
στους δημοσίους υπαλλήλους!

Η ευλογιά των πιθήκων 
χτύπησε παγκόσμιο συναγερμό!

ΣΕΛ. 12


