
Στο χείλος του γκρεµού βρί-
σκεται η ∆ΕΗ, καθώς η 
χρεοκοπία είναι προ των 

πυλών λόγω των υπέρογκων 
ανεξόφλητων οφειλών. Πιο συ-
γκεκριµένα, οι οικονοµικές εκ-
κρεµότητες που υπάρχουν προς 
τη ∆ΕΗ κυρίως από οικιακή κα-
τανάλωση, όλο και αυξάνονται.

Τον ∆εκέµβριο του 2010 οι 
οφειλές συνολικά έφταναν τα 

820 εκατοµµύρια ευρώ και στο 
τέλος Μαρτίου εκτοξεύτηκαν στα 
1,160 δισ. ευρώ, µε το υπουρ-
γείο Οικονοµικών να εξετάζει 
την παρακράτηση 200 εκατοµµυ-
ρίων ευρώ από τα έσοδα του Ει-
δικού Τέλους Ακινήτων για τρεις 
µήνες, προκειµένου να ενισχυθεί 
η ρευστότητα της επιχείρησης.

Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, η άνο-
δος αυτή οφείλεται στις κυβερ-

νητικές αποφάσεις για το Ειδικό 
Τέλος Ακινήτων, το οποίο πλη-
ρώνεται µέσω του λογαριασµού 
του ηλεκτρικού ρεύµατος και στη 
µετάθεση της ηµεροµηνίας της 
αποπληρωµής από τις 80 ηµέρες 
στις 120. Επίσης, ρόλο έπαιξε 
η απαγόρευση που επιβλήθηκε 
στη ∆ΕΗ να διακόπτει την πα-
ροχή ρεύµατος σε απλήρωτους 
λογαριασµούς.

Η εποχή είναι δύσκολη για 
την πολιτική και - ίσως - 
πιο δύσκολη για τη δηµο-

σιογραφία. Έτσι, αρκετοί δηµοσι-
ογράφοι αφήνουν τον ένα χώρο 
για τον άλλο. Στα ψηφοδέλτια της 
6ης Μαΐου θα συµπεριληφθούν 
και αρκετοί δηµοσιογράφοι της 
ΕΡΤ. Την τιµητική τους έχουν οι 
αθλητικοί συντάκτες. Με τη Ν∆ 

θα είναι υποψήφια η Άννα Κα-
ραµανλή, ενώ µαζί της κατεβαί-
νει και η συνάδελφός της Άρια 
Αγάτσα, η οποία πήρε µεταγρα-
φή από το ΠΑΣΟΚ. 

Τον ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ο Γιάννης 
Μαµουζέλος, ενώ ο Νίκος Τσώ-
νης κατέρχεται στον πολιτικό στί-
βο µε τη ∆ΗΜΑΡ. 

Ο Κυριάκος Μαντούβαλος 

κατεβαίνει υποψήφιος στον Πει-
ραιά µε το ΠΑΣΟΚ. Ο πολιτικός 
ρεπόρτερ ∆ιονύσης Μποτώνης 
βάζει υποψηφιότητα στη Ζάκυν-
θο µε το ΠΑΣΟΚ, η Βασιλεία 
Ζερβού από την ΕΡΑ θα είναι 
υποψήφια µε τη ∆ΗΜΑΡ στην 
Κρήτη και ο Παντελής Ασπραδά-
κης θα είναι σε ψηφοδέλτιο του 
ΠΑΣΟΚ.

Από τα γήπεδα στο στίβο 
της πολιτικής ο Ντανιέλ 
Μπατίστα. Ο παλαίµαχος 

ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του 
Ολυµπιακού θα βρίσκεται στο 
ψηφοδέλτιο της Ντόρας Μπακο-

γιάννη στην Β’ Αθηνών. Ο Μπα-
τίστα συναντήθηκε την περασµέ-
νη εβδοµάδα µε την πρόεδρο της 
∆ηµοκρατικής Συµµαχίας και 
συµφώνησε να είναι υποψήφι-
ος βουλευτής στην Β’ περιφέρεια 

της Αθήνας. Η παρουσία του 
αναµένεται να ενισχύσει ιδιαί-
τερα το ψηφοδέλτιο της ∆Η.ΣΥ., 
καθώς ο Μπατίστα είναι από τα 
πλέον συµπαθή πρόσωπα στον 
χώρο του ποδοσφαίρου.

Ενεργό τηλεοπτικό ρόλο 
θα αναλάβει ο Λάκης Λα-
ζόπουλος την ηµέρα των 

εκλογών. Ο «Mr Αλ Τσαντίρι» 
θα δώσει σατιρικό «παρών» 
την 6η Μαΐου, σχολιάζοντας 
µε το δικό του τρόπο την βρα-

διά. Ωστόσο, δεν θα βρίσκεται 
στο studio του Alpha που θα 
είναι ο Αντώνης Σρόϊτερ, αλλά 
µάλλον θα βγαίνει στον αέρα 
από το πλατό του «Αλ Τσαντί-
ρι», κάνοντας καίριες παρεµ-
βάσεις όταν το κρίνει απαραί-

τητο. Η εν λόγω τηλεοπτική 
εµφάνιση θα είναι και η τελευ-
ταία του Λάκη Λαζόπουλου, 
αφού στη συνέχεια θα αποχω-
ρήσει για την ευρωπαϊκή του 
περιοδεία µε την παράσταση 
«Sorry I’m Greek».

O Κόσμος ΤUESDAY 17 APRIL 2012ΕΛΛΑΔΑ 13

Στα πρόθυρα της χρεοκοπίας η ∆ΕΗ

Βγάζει κυβέρνηση η... ΕΡΤ

Υποψήφιος ο Μπατίστα
µε το κόµµα της Μπακογιάννη 

Ο Λαζόπουλος θα «ανοίξει» την κάλπη

ΠΟΛΛΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΗ Β’ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΒΡΑ∆ΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η ραδιοφωνική εκπομπή ΚΕΦΙ & ΜΠΑΛΑ 
παρουσιάζει τον γνωστό Έλληνα τραγουδιστή 

14
72
3

Γιάννη Σιδέρη 

με το χρυσό μπουζούκι του 
για μια μοναδική εμφάνιση στο Σίδνεϊ

 το Σάββατο 28 Απριλίου 
στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη στο Λακέμπα

Πλαισιωμένος με ντόπιους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις

Τιμή εισιτηρίου μετά φαγητού $60
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στον Γιάννη Σπανέλη 

0416 214 202 ή 9789 1000

Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,
την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες
Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα

γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood • Tηλ. (02) 80659684


