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Α
ν γυρίσει κανείς πίσω τον χρόνο, στην αρ-
χή του ξετυλίγματος αυτού του κουβαρι-
ού που φαίνεται να οδηγεί σε ένα φρικώ-
δες έγκλημα, σε μια (τριπλή;) φρικιαστι-

κή τεκνοκτονία, όταν έκαναν δειλά δειλά την εμφάνι-
σή τους δημοσιεύματα για μια απίστευτη τραγωδία
περισσότερο -σκληρό καπρίτσιο της μοίρας σε μια
οικογένεια να χάσει τα τρία παιδιά της μέσα σε τρία
χρόνια- παρά στην κατεύθυνση μιας εγκληματικής
ενέργειας, θα θυμηθεί πως οι πρώτες αντιδράσεις
αφορούσαν το πώς αντιμετώπιζαν την κατάσταση οι
δυο γονείς. 

Ξένιζε όσους άρχισαν να παρακολουθούν εν τη γε-
νέσει του το θρίλερ ότι η Ρούλα και ο Μάνος φαίνον-
ταν χαλαροί και ψύχραιμοι, ένιωθαν άνετα να μιλή-

σουν μπροστά στην κάμερα, βίωναν μεν πένθος αλλά
«με μέτρο». Κι αυτό παραξένευε κυρίως όσους είναι
γονείς, όσους ζουν με την αγωνία για την υγεία και
την ασφάλεια των παιδιών τους, όσους ξαγρυπνούν
από πάνω τους όταν είναι άρρωστα και κινούν γη και
ουρανό για να τα θεραπεύσουν. 

«Ο Θεός δεν μπορεί πραγματικά να είναι πανταχού
παρών, για αυτό έπλασε τις μητέρες», έλεγε ο Κί-
πλινγκ. Και σε αυτού του είδους τις μάνες, το 99% επί
του συνόλου τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χώρα μας,
δεν το χωρούσε ο νους τους πώς αντιμετώπιζε την
απώλεια των τριών αγγελουδιών της η συλληφθείσα
με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας Ρούλα Πισπι-
ρίγκου.

Η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, και αν τελικά επα-

ληθευτεί πως η κατηγορούμενη είναι η δράστις, εξε-
γείρει όλους τους γονείς, που από τη στιγμή που απέ-
κτησαν αυτήν την ιδιότητα άρχισαν να ζουν μια νέα
ζωή. Μια ζωή στην οποία κοιμούνται λιγότερο και
κουράζονται περισσότερο, που διασκεδάζουν λιγό-
τερο για να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά
τους, που αγωνίζονται για να μη λείψει τίποτα στα
βλαστάρια τους και ας λείψουν αρκετά στους ίδιους. 

Αν τελικά αποδειχθεί η ενοχή της 33χρονης, πα-
ράλληλα με το απεχθές έγκλημα -ή τα απεχθή εγ-
κλήματα- έχει διαπράξει και μια τεράστια ύβρι
έναντι όλων αυτών των γονέων, ιδίως αυτών που
βίωσαν τον ανείπωτο πόνο της απώλειας ενός παι-
διού κι ας έδιναν χίλιες φορές τη δική τους ζωή ως
αντάλλαγμα. 
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Σ
την αντιπολιτευτική στρατηγική
την περίοδο των μνημονίων επι-
στρέφει ολοταχώς ο ΣΥΡΙΖΑ, που
βλέπει την ακρίβεια που πλήττει

τους πολίτες σαν ευκαιρία για να κερδίσει
δημοσκοπικούς πόντους, οι οποίοι μέχρι
στιγμής δεν δείχνουν να έρχονται, κάτι
που είχε συμβεί άλλωστε και κατά την
υγειονομική κρίση. Τώρα με μπροστάρη
τον Στέλιο Κούλογλου επιχειρεί να επανα-
φέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». 

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλών-
τας σε τηλεοπτικό σταθμό της Κρήτης,
κάλεσε τους πολίτες να καταθέσουν ομα-
δικές αγωγές εναντίον των εταιρειών
ηλεκτροδότησης. «Ο κόσμος δέχεται,
τρώει κάτι λογαριασμούς στο κεφάλι απί-
στευτους. Θα έπρεπε να οργανωθεί ένα
νέο κίνημα “Δεν Πληρώνω”, νομικά υπο-
στηριγμένο με δικηγόρους, οι οποίοι να
κοιτάξουν ξεχωριστά την κάθε σύμβαση
και να υπάρξουν συνολικές προσφυγές,
εναντίον των εταιρειών». 

Μάλιστα, μέσα από το προσωπικό του
σάιτ δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για
το τι θα πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές
όταν παραλαμβάνουν τους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος. Η Κουμουνδούρου
δεν έχει αντιδράσει ακόμα για την πρότα-
ση του Στέλιου Κούλογλου, δείχνοντας να
υιοθετεί αυτή την κίνηση, όπως άλλωστε
είχε πράξει και το 2011. Μάλιστα ο Αλέξης
Τσίπρας που ήταν και τότε στη θέση του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
είχε χαρακτηρίσει το κίνημα «Δεν πλη-
ρώνω» ως «μία πράξη αξιοπρέπειας». 

Αμετανόητα ίδιοι
Στο Μαξίμου χαρακτηρίζουν αναμενό-

μενη την αντιπολιτευτική στρατηγική του
ΣΥΡΙΖΑ, που σύμφωνα με κυβερνητικά
στελέχη επιχειρεί να καπηλευτεί οποι-
αδήποτε κρίση χτυπά τη χώρα για μικρο-
κομματικούς σκοπούς. «Δεν μου κάνει
καμία εντύπωση», τόνισε ο Γιάννης Οικο-
νόμου, σχολιάζοντας αρχικά την πρόταση
του Στέλιου Κούλογλου. «Όπως ο κ. Τσί-
πρας, έτσι και ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
ίδιος και απαράλλαχτος με τον ΣΥΡΙΖΑ
που ζήσαμε την περασμένη δεκαετία»,

σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 
Κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν

τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
«ανεύθυνη», καθώς σε μια εισαγόμενη
κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ επιλέγει σκόπιμα να αγνοήσει το συγ-
κεκριμένο γεγονός, για να εξυπηρετήσει
τις πολιτικές του επιδιώξεις. 

Μάλιστα οι ίδιες πηγές υπενθύμιζαν
πως κατά την περίοδο της πανδημίας, τη
στιγμή που τα κρούσματα στη χώρα έσπα-
γαν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, η Κου-
μουνδούρου ενθάρρυνε τις διαδηλώσεις
στο κέντρο της Αθήνας, με τον Αλέξη Τσί-
πρα να υποστηρίζει εκείνη την περίοδο
πως «δέχεται το ρίσκο» που υπήρχε για
τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου. Ανά-
λογη στάση κρατά τώρα και για την εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς ο
ΣΥΡΙΖΑ μετείχε σύσσωμος στη συναυλία
ειρήνης στα Προπύλαια. Μια εκδήλωση
στην οποία δεν έγινε λόγος για τις βομβι-
στικές επιθέσεις της Μόσχας, ενώ απου-
σίαζαν από την εκδήλωση οι ουκρανικές
σημαίες. Μια κίνηση που, σύμφωνα με το

Μαξίμου, ουσιαστικά εξισώνει το θύμα με
τον θύτη. 

Ο Γιάννης Οικονόμου υποστήριξε πως
η χώρα χρειάζεται μια υπεύθυνη και με-
τρημένη πολιτική σε αντίθεση με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ που προτείνει ανεφάρμοστες συν-
ταγές. «Κατασκευή μύθων, λαγοί από το
καπέλο, επικίνδυνες για την πορεία της
χώρας συνταγές, σε μια περίοδο και σε
μια στιγμή που χρειάζεται σοβαρότητα,
που χρειάζονται εφαρμόσιμες ιδέες, που
χρειάζεται μετρημένη πολιτική, για να
αντιμετωπίσουμε μαζί με την κοινωνία
αυτές τις τεράστιες δυσκολίες που φέρνει
η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», τόνισε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 

Το κίνημα των διοδίων
Το κίνημα «Δεν πληρώνω» άρχισε να

αναπτύσσεται με το ξεκίνημα της οικονο-
μικής κρίσης και ενισχύθηκε με τις ευλο-
γίες του ΣΥΡΙΖΑ το 2011, μέλη του οποίου
μετείχαν στις εκδηλώσεις, όπως άλλωστε
και ο Αλέξης Τσίπρας. Η άρνηση πληρω-
μής των διοδίων και των εισιτηρίων στα

μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν από τις
πρώτες τους κινήσεις. Ακολούθησαν οι
παράνομες συνδέσεις των ρολογιών του
ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και η μη κατα-
βολή των φόρων που επέβαλλαν οι μνη-
μονιακές δεσμεύσεις της χώρας. Μόλις
όμως ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε την
εξουσία της χώρας, ξέχασε το κίνημα
«Δεν πληρώνω», όπως και το σύνθημα
«κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», κα-
θώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προ-
χώρησε σε πλειστηριασμούς στους οποί-
ους ήταν αντίθετη όσο διάστημα βρισκό-
ταν στην αντιπολίτευση.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Με τη μνημονιακή συνταγή 
«Δεν πληρώνω» και μπροστάρη 
τον Κούλογλου επιχειρεί 
να κερδίσει 
δημοσκοπικούς πόντους

Επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στο 2011 



Ο διπλός στόχος
της πρό(σ)κλησης 
του Κ. Μητσοτάκη
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Σ
ε συνειδητή προσπάθεια να
προκαταλάβει μια συζήτηση,
που ούτως ή άλλως είναι σε
εξέλιξη στο παρασκήνιο, αλλά

κυρίως να θέσει ο ίδιος τους όρους του
πολιτικού παιχνιδιού «υποχρεώνοντας»
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ να απαντούν στα πολι-
τικά διλήμματα του Μεγάρου Μαξίμου,
αποδίδεται από πρόσωπα, που γνωρίζουν
τον κεντρικό κυβερνητικό σχεδιασμό, η
πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
να ανοίξει τον εκλογικό φάκελο και να μι-
λήσει για πρώτη φορά για την πιθανότητα
μετεκλογικών συνεργασιών. 

Εξ απορρήτων συνεργάτες του κ. Μη-
τσοτάκη τονίζουν με νόημα πως το θέμα
των μετεκλογικών συνεργασιών δεν απο-
τελεί ταμπού για τον πρωθυπουργό, μολο-
νότι επαναβεβαιώνουν πως ο απόλυτος
στόχος της πολιτικής σταθερότητας εξυ-
πηρετείται αυθεντικότερα από τον σχημα-
τισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, κάτι που
παραμένει το κύριο εκλογικό ζητούμενο
για τη Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα
σημειώνουν, μάλιστα, με νόημα πως η κί-

νηση Μητσοτάκη πιστοποιεί πως το Μέγα-
ρο Μαξίμου παραμένει ο κύριος διαμορ-
φωτής των εγχώριων πολιτικών εξελίξε-
ων, παρά την πρόδηλη πίεση που του
ασκείται από το άνευ προηγουμένου ράλι
των τιμών σε ενέργεια και είδη πρώτης
ανάγκης.

Πλαγιοκοπεί το ΚΙΝΑΛ
Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολί-

τευσης περί τακτικισμών, το Μέγαρο Μα-
ξίμου επιμένει πως όλες οι πολιτικές δυ-
νάμεις οφείλουν να τοποθετηθούν για το
πώς αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα
σταθερής και ασφαλούς διακυβέρνησης
της χώρας εν μέσω έντονης διεθνούς ρευ-
στότητας, που πυροδοτεί ο συνεχιζόμενος
πόλεμος στην Ουκρανία. Και εάν η θέση
του ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο πολύ γνωστή, κα-

θώς σε αυτόν χρεώνεται η… ταλαιπωρία
της απλής αναλογικής, η Χαριλάου Τρι-
κούπη οφείλει κατά τις ίδιες πηγές να ξε-
καθαρίσει κατά πόσον προτίθεται να ανα-
λάβει κυβερνητικά βάρη, καθώς και με
ποιον εταίρο μπορεί να συγκυβερνήσει.

Η πρό(σ)κληση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει διπλή
ανάγνωση: κατ’ αρχάς στοχεύει να περιο-
ρίσει τους ελιγμούς της Χαριλάου Τρικού-
πη αναγκάζοντάς τη να φανερώσει τις
προθέσεις της. Τυχόν απόρριψη της προ-
οπτικής συνεννόησης με τη ΝΔ θα νομι-
μοποιήσει το κυβερνών κόμμα να… κα-
ταγγείλει υπόγεια συνεννόηση με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κάτι που αποτελεί ανάθεμα για σε-
βαστό κομμάτι της εκλογικής βάσης του
ΚΙΝΑΛ. Κατά δεύτερον, τυχόν απροθυμία
του πάλαι ποτέ κραταιού κόμματος να
συμβάλει στην εμπέδωση της πολιτικής
σταθερότητας, διευκολύνοντας τον σχη-
ματισμό βιώσιμης κυβέρνησης, αναμένε-
ται να αποξενώσει σεβαστό κομμάτι της
εκλογικής του βάσης, που σε όλες τις δη-
μοσκοπήσεις ενδιαφέρεται ενθέρμως για

την πολιτική, κοινωνική και πολιτική ομα-
λότητα. Από την κυβέρνηση δεν περνούν,
εξάλλου, απαρατήρητες και οι εύθραυ-
στες εσωτερικές ισορροπίες στο ΚΙΝΑΛ,
οι οποίες δεν αποκλείεται να διαταραχ-
θούν ανάλογα με τις αποφάσεις που αργά
ή γρήγορα θα κληθεί να πάρει ο Νίκος Αν-
δρουλάκης.

Σε κάθε περίπτωση, στο Μέγαρο Μαξί-
μου εκφράζουν την αισιοδοξία πως η
υπέρβαση της παρούσας οικονομικής
στενωπού θα επιτρέψει στο κυβερνών
κόμμα να επαναπροσεταιριστεί τους κεν-
τρώους ψηφοφόρους, που «φλερτάρουν»
προς ώρας με την προοπτική του ΚΙΝΑΛ.

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Η αποκάλυψη των
προθέσεων Ανδρουλάκη
φέρνει πιο κοντά στη ΝΔ 
τους κεντρώους
ψηφοφόρους που επιθυμούν
σταθερές κυβερνήσεις

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι πολιτικές αψιμα-
χίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με
φόντο τις μετεκλογικές συνεργασίες. Σε μια ψύχραιμη
αποτύπωση της επόμενης μέρας επιχειρούν
να απεμπλακούν από την «κυβερνητική
παγίδα» και να περάσουν στην αντεπί-
θεση. Τη σκυτάλη πήρε χθες ο έμ-
πειρος Κώστας Σκανδαλίδης, που
με μια ηχηρή παρέμβαση επιχεί-
ρησε να πετάξει το μπαλάκι στο
«γαλάζιο τερέν».

Σε μια προσπάθεια να κερδίσει τις
εντυπώσεις παρουσίασε κατ’ αρχάς το
δικό του πολιτικό χρονικό από τη στιγμή
που ανέλαβε η νέα ηγεσία. «Ο κ. πρωθυ-
πουργός πρέπει επιτέλους να αποφασίσει πώς θα αντιμε-
τωπίσει την αλλαγή των δεδομένων και των πάγιων ισορ-
ροπιών του μικρού δικομματισμού που έφερε τη θεαματι-

κή άνοδο του Κινήματος Αλλα-
γής μετά την εκλογή του Νίκου
Ανδρουλάκη», είπε ο κ. Σκανδα-

λίδης.  Το κορυφαίο στέλε-
χος του ΠΑΣΟΚ με επι-

κριτικό ύφος επέρρι-
ψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την εκλογο-
λογία που απασχολεί την πολιτική ζωή του
τόπου «άνοιξαν καθοδηγημένα την εκλογο-
λογία και την αλλαγή του εκλογικού νόμου
στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο, γεγο-

νός αδιανόητο στα κοινοβουλευτικά χρονικά
πριν αναγκαστούν από τα πράγματα να κάνουν

πίσω. Και τώρα που νιώθει ότι η άνοδος του Κινή-
ματος δεν είναι συγκυριακή και ότι το σενάριο της

αυτοδυναμίας στη δεύτερη εκλογή απομακρύνεται, φέρ-
νει ύστερες σκέψεις για… μετεκλογικές συνεργασίες».
Καταλήγοντας στην κριτική του υποστήριξε σε υψηλούς

τόνους: «Δεν είναι δυνατό με κομματικές
καντρίλιες εν μέσω της πολύπλευρης
κρίσης που μαστίζει τη χώρα και απο-
καρδιώνει τους πολίτες και των κινδύνων
που εγκυμονεί ο πόλεμος που μαίνεται
σε ευρωπαϊκό έδαφος να ορθοποδήσει ο

τόπος». Η Χαριλάου Τρικούπη θέλοντας να βάλει τέλος
πριν καλά καλά αρχίσει μια συζήτηση γύρω από την ανα-
φορά του Νίκου Ανδρουλάκη για προγραμματικές συνερ-
γασίες, υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του κόμματος διατύ-
πωσε «τις ξεκάθαρες και σταθερές θέσεις του Κινήματος
στο ζήτημα των προγραμματικών συνεργασιών». Απαν-
τώντας στις αιτιάσεις της κυβέρνησης και συγκεκριμένα
στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου θεωρούν: «Οι
δηλώσεις του κ. Οικονόμου επιβεβαιώνουν ότι η ΝΔ επι-
στρατεύει τις συνεργασίες όχι γιατί τις πιστεύει, αλλά για-
τί αναζητά σωσίβιο τώρα που βλέπει την αυτοδυναμία να
της κουνά το μαντίλι». 

«Γαλάζιες καντρίλιες» καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ για την εκλογολογία 
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5

Κ
ρυφά χαμόγελα επικρατούν
από την Τετάρτη στον ΣΥΡΙΖΑ,
μιας και ο μεγάλος γρίφος των
τελευταίων μηνών αναφορικά

με την επόμενη ημέρα στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
δείχνει να λύθηκε από τον ίδιο τον αρχηγό
του. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης της
προεδρίας του ΚΙΝΑΛ από τον Νίκο Αν-
δρουλάκη, τα σενάρια συνεργασίας «έδι-
ναν κι έπαιρναν», με τους πιο ψύχραιμους
να εκτιμούν πως ο νέος αρχηγός θα συμ-
πλεύσει με τη Ριζοσπαστική Αριστερά.
Ωστόσο δεν έλειψαν και οι φωνές αντί-
δρασης, που ήθελαν νέα πολιτική συνερ-
γασία με τη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη φο-
ρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Πρόταση συνεργασίας
Πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης

είχαν σχολιάσει στην «Political» πως ο Νί-
κος Ανδρουλάκης θα απέρριπτε εντέλει
«πρόταση συνεργασίας με τη Δεξιά»,
γνωρίζοντας τη σημασία της ιστορικότη-
τας και αναγνωρίζοντας επίσης πως η
κομματική του βάση στην πλειοψηφία της
είναι ακόμη σοσιαλιστική. 

Προχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκα-
θάρισε πως δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα
Δημοκρατία, προκαλώντας την άμεση αν-
τίδραση του κυβερνώντος κόμματος και
την τοποθέτηση του Γιάννη Οικονόμου.
Γεγονός που αντιμετωπίστηκε ως «πολύ
ελπιδοφόρο» από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
υπογραμμίζοντας πως με αυτό τον τρόπο
ανοίγει ένας νέος κύκλος συνεργασίας
της Αριστεράς με το Κέντρο, με απώτερο
στόχο την πτώση της κυβέρνησης.

Πολιτικό «μασάζ» με εντολή Τσίπρα
Για να φτάσουμε όμως στην πολυπόθη-

τη διακυβέρνηση, θα πρέπει να μετρια-
στούν και οι αντιδράσεις από τον σκληρό
πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ ή να αλλάξουν οι εσω-
τερικοί συσχετισμοί δύναμης. Και επειδή
το πρώτο ο πρόεδρος Τσίπρας ξέρει καλά
πως δεν είναι εύκολο να συμβεί -αφού
δεν συνέβη μέχρι τώρα-, αποφάσισε να
ποντάρει στο δεύτερο. 

Η πρόταση για εκλογή προέδρου και
ΚΕ από τη βάση, στο 3ο Συνέδριο του
Απριλίου, είναι το κομβικό εκείνο ση-
μείο που ο Αλέξης Τσίπρας θα κηρύξει
την έναρξη νέων συνεργασιών με το
Κέντρο, μπαίνοντας ξεκάθαρα πια σε
μια προεκλογική περίοδο. 

Για να μπορέσει όμως να περάσει τις

θέσεις του σχετικά με άνοιγμα του κόμμα-
τος στην κοινωνία και για τη σύσταση ενός
πλατιού προοδευτικού μετώπου, θα πρέ-
πει να έχει την καθαρή πλειοψηφία, να
αλλάξει, δηλαδή, προς το μέρος του τον
συσχετισμό δυνάμεων. 

Για τον λόγο αυτό έδωσε εντολή σε ανώ-
τατα στελέχη να λειτουργήσουν από εδώ
και πέρα με τέτοιο τρόπο, ώστε ΡΕΝΕ, ΔΗ-
ΜΑΡ, Κίνηση Μελών να έλθουν σε πλήρη
συνεννόηση, ταύτιση θέσεων και όμοια
γραμμή στρατηγικής. 

Αν και σε πρώτο χρόνο υπήρξαν αντι-
δράσεις -κυρίως από τη βάση- απέναντι
στην εντολή αυτή, τώρα φαίνεται πως οι
προεδρικοί προχωρούν -τουλάχιστον μέ-
χρι το συνέδριο- ενωμένοι, στηρίζοντας
ξεκάθαρα τις προτάσεις Τσίπρα και λει-
τουργώντας ως τροχοπέδη στο σύστημα
της Ομπρέλας. 

Αν υπάρχει μία δυνατότητα οι προοδευ-
τικές δυνάμεις να κερδίσουν στο πεδίο
και μέσα από αυτές να κερδίσει η κοινω-
νία, αυτό θα γίνει μόνο με προοδευτικές

πολιτικές συνεργασίες. Στο ΚΙΝΑΛ το κα-
τάλαβαν, όπως φαίνεται. Στον ΣΥΡΙΖΑ;

Ανοίγει ο δρόμος για… αρραβώνα

Η ΕΤΑΔ, η Eurobank και η Grivalia Properties 
Τρεις εταιρείες, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η
Eurobank και η θυγατρική της στον τομέα των ακινή-
των Grivalia Properties, έχουν κοινό παρονο-
μαστή τον διευθύνοντα σύμβουλο της
ΕΤΑΔ Στέφανο Βλαστό. Σύμφωνα με
στοιχεία που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας, ο κ. Βλαστός εμφανι-
ζόταν στο ΓΕΜΗ έως τον Σεπτέμ-
βριο του 2020, δηλαδή σχεδόν έναν
χρόνο αφότου πήγε στην ΕΤΑΔ, ως
διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας
ακινήτων Grivalia Properties, της
οποίας βασικός μέτοχος είναι η Eu-
robank. Με την άφιξή του στην ΕΤΑΔ, ο
κύριος Βλαστός φρόντισε, ώστε να μετα-
φερθούν οι μισθοδοτικοί λογαριασμοί όλου
του προσωπικού της Εταιρείας Ακινήτων στη Εurobank,
χρησιμοποιώντας ως μέσο πίεσης ακόμα και την απειλή

απόλυσης, όπως είχαν καταγγείλει οι εργαζόμενοι. ώστε
να δώσουν άμεσα τα στοιχεία τους σε συνεργείο της

τράπεζας που είχε εγκατασταθεί στην ΕΤΑΔ. Τα
προηγούμενα χρόνια, ήταν στην επιλογή του

κάθε εργαζόμενου η τράπεζα μέσω της
οποίας θα γινόταν η μισθοδοσία του, με το

80% να τη λαμβάνει μέσω της Εθνικής. 
Ωστόσο οι συμπτώσεις δεν σταματούν
εδώ. Λίγους μήνες αργότερα, το Κάμ-
πινγκ Βούλας, ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ, πα-
ραχωρήθηκε από τον διευθύνοντα σύμ-

βουλο για τριάντα χρόνια -η πρόβλεψη
για τις συμβάσεις εκμίσθωσης κάνει ανα-

φορά μέχρι είκοσι έτη και μόνο σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις- στον Δήμο Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης που το υπομίσθωσε σε εται-
ρεία συμφερόντων της Grivalia Properties, προηγούμενο
εργοδότη του κ. Βλαστού… 

Κρίσιμο το Συνέδριο 
του Απριλίου για να καμφθούν 
οι αντιδράσεις 
από τον σκληρό πυρήνα 
της Κουμουνδούρου

Σ Υ Ρ Ι Ζ Α  -  Κ Ι Ν Α Λ
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Α
πό τη θέση Γεράκι στην περιοχή της
Αμαλιάδας, όπου έχει στηθεί το ένα
από τα τρία εργοτάξια, ο πρωθυ-
πουργός κήρυξε και επισήμως την

έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του
νέου αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα - Πύργος»,
συνολικού μήκους 74,5 χλμ.

«Ύστερα από πολλά χρόνια καθυστερήσεων
και υποσχέσεων που έμειναν στα λόγια παίρ-
νουν επιτέλους μπροστά οι μηχανές για τον
αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Πύργος. Το είπαμε,
το κάναμε. Σε τρία χρόνια από τώρα ο δρόμος
αυτός θα έχει ολοκληρωθεί», υπογράμμισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική εκδήλωση
για την έναρξη των εργασιών του νέου αυτοκι-
νητοδρόμου.

Ανισόπεδοι κόμβοι
Το έργο θα διαθέτει 8 ανισόπεδους κόμ-

βους, τον ημικόμβο Μιντιλογλίου, τον κόμβο
ΒΙΠΕ, τον κόμβο Κάτω Αχαΐας, τον κόμβο
Βάρδας, τον κόμβο Κυλλήνης, τον κόμβο Γα-
στούνης, τον κόμβο Αμαλιάδας και τον κόμβο
Πύργου, ενώ προβλέπεται επίσης να κατα-
σκευαστούν 35 κάτω διαβάσεις, 27 άνω δια-
βάσεις και 13 γέφυρες. Επίσης, θα κατα-
σκευαστούν δύο Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων
στην περιοχή Καμίνια του νομού Αχαΐας (με-
ταξύ των ανισόπεδων κόμβων της ΒΙΠΕ και
της Κάτω Αχαΐας), καθώς και στην περιοχή
μεταξύ Αμαλιάδας και Πύργου. Πλευρικοί
σταθμοί θα στηθούν στους ανισόπεδους κόμ-
βους Κάτω Αχαΐας και Αμαλιάδας, ενώ θα κα-
τασκευαστούν και δύο αμφίπλευροι ΣΕΑ
(Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών)
στην περιοχή Καρεΐκων Αχαΐας και Πύργου.
Το υβριδικό σύστημα αναλογικής χρέωσης
διοδίων για τους χρήστες του αυτοκινητοδρό-

μου «Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα» θα εγκα-
τασταθεί και στον νέο αυτοκινητόδρομο «Πά-
τρα - Πύργος».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι
ύψιστης σημασίας ζήτημα για την κυβέρνηση
η οδική ασφάλεια και ανέφερε πως με την
ολοκλήρωση αυτού του πολύ σημαντικού έρ-
γου για τη Δυτική Πελοπόννησο και τη Δυτική
Ελλάδα τα δεδομένα στην οδική ασφάλεια θα
αλλάξουν. «Οι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι εί-
ναι ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι. Ο διευθύνων
σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού μάς είπε ότι τα
θανατηφόρα τροχαία, από τη στιγμή που ολο-
κληρώθηκε το τμήμα που συνδέει την Αθήνα
με την Πάτρα, μειώθηκαν κατά 94% και το ίδιο
θα συμβεί όταν με το καλό ολοκληρωθεί και ο
δρόμος Πάτρας - Πύργου», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε να
διαχειριστούμε όταν αναλάβαμε τη διακυβέρ-
νηση του τόπου ήταν ότι παραλαμβάναμε
μπλοκαρισμένα -και για πολλούς ίσως κατα-
δικασμένα- μια σειρά από έργα που έχει
ανάγκη ο τόπος. Ίσως το δυσκολότερο από
αυτά τα περίπλοκα προβλήματα ήταν αυτό
εδώ το έργο, το Πάτρα - Πύργος. Ένα έργο του
οποίου η απαράδεκτη καθυστέρηση, την

οποία είχε προκαλέσει η προηγούμενη κυ-
βέρνηση, δεν σήμαινε μόνο καθυστέρηση
στην ανάπτυξη. Σήμαινε και κάτι πολύ βαρύ-
τερο, πολύ πιο οδυνηρό για όλους μας. Σήμαι-
νε απώλεια ανθρώπινων ζωών», τόνισε ο
υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής
στην ομιλία του.

Έργο-σταθμός
Αξίζει να σημειωθεί πως το «Πάτρα - Πύρ-

γος» είναι ένα έργο που θα αλλάξει τον χάρτη
της Δυτικής Ελλάδας και συνολικά του νοτιο-
δυτικού άξονα της χώρας και θα συμβάλει
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηλείας,
της Αχαΐας αλλά και της υπόλοιπης περιοχής.

«Φέρνει πιο κοντά την Πάτρα στον Πύργο
και ισχυροποιεί την περιφερειακή μας ταυτό-
τητα. Δημιουργεί τον ορίζοντα μιας σύγχρο-
νης οδικής σύνδεσης για το σύνολο της Δυτι-
κής Πελοποννήσου και μας ενώνει ακόμη πε-
ρισσότερο με τα νησιά του Ιονίου, καθώς η Ζά-
κυνθος και η Κεφαλονιά συνδέονται πλέον με
την ηπειρωτική χώρα κυρίως μέσω του λιμα-
νιού της Κυλλήνης αλλά και αυτού εδώ του
οδικού άξονα», ανέφερε ο περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών διαπί-

στωσε καθυστερήσεις στις διαδικασίες ολο-
κλήρωσης του έργου στα πέντε τμήματα από
τα οκτώ που είχαν δημοπρατηθεί από την
προηγούμενη κυβέρνηση και ο κίνδυνος να
μην ολοκληρωθεί το έργο ήταν μεγάλος. Έτσι,
αφού εξέτασε όλες τις εναλλακτικές λύσεις,
αποδέχθηκε την πρόταση επανένταξης του
έργου στη Σύμβαση Παραχώρησης, που υπέ-
βαλε τον Οκτώβριο του 2019 ο Παραχωρησι-
ούχος Ολυμπία Οδός, κρίνοντάς την ως την
καλύτερη επιλογή. 

Η συμφωνία για την τροποποίηση της Σύμ-
βασης Παραχώρησης και την επανένταξη του
«Πάτρα - Πύργος» κυρώθηκε στη Βουλή με το
άρθρο 82 του ν. 4876/2021 και οι εργασίες ξε-
κίνησαν στις 18 Μαρτίου. Με απόφαση του
Κώστα Καραμανλή είχε εγκριθεί από τον Ια-
νουάριο η έναρξη των πρόδρομων εργασιών,
δηλαδή η κατασκευή των εργοταξίων, η τοπο-
θέτηση του εξοπλισμού, οι αρχαιολογικές
έρευνες κ.λπ. 

Το «Πάτρα - Πύργος» αναμένεται να ολο-
κληρωθεί, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμμα-
τα, σε 40 μήνες από σήμερα, ενώ το τμήμα
«Κάτω Αχαΐα - Πύργος», μήκους 56 χλμ., ανα-
μένεται να δοθεί στην κυκλοφορία τέσσερις
μήνες νωρίτερα. Σε περίπτωση υπέρβασης
των προθεσμιών με υπαιτιότητα του Παραχω-
ρησιούχου, προβλέπεται ποινική ρήτρα που
φτάνει τα 22 εκατ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός κήρυξε και
επισήμως την έναρξη των
εργασιών που θα αλλάξουν
τον χάρτη της Δυτικής
Ελλάδας

Πήραν μπροστά οι μπουλντόζες!

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ «ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ»
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Μου λένε έντονα πηγές
μου από την Κουμουν-
δούρου ότι από τη μεγά-
λη αναμπουμπούλα στον
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη δια-
φαινόμενη κόντρα που
θα προκύψει στο Συνέ-
δριο ανάμεσα στους
προεδρικούς, την Ομπρέλα και
τους 53, ο μόνος κερδισμένος θα
είναι ο γραμματέας του κόμματος
Δημήτρης Τζανακόπουλος. Και η
γυναίκα του, θα προσέθετα… 

Προσωπικά το πήρε ο Κυρανάκης 
Προσωπικά έχει πάρει το θέμα της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-

σης ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς όπου βρεθεί και όπου σταθεί μιλά για
την ανάγκη να μειωθεί αυτός ο φόρος, γιατί τα έσοδά του δεν θα επηρεαστούν
από τη μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων. Ως τώρα, τη μείωσή του εμποδίζει ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης με το επιχείρημα

ότι βρισκόμαστε υπό εποπτεία και οι Θεσμοί αντιδρούν ή θέ-
λουν δημοσιονομικά ισοδύναμα. Έλα όμως που, όπως

μαθαίνω, υπάρχουν φωνές στο οικονομικό επιτελείο,
κάτω και δίπλα από τον Θόδωρο, που «ακούν» το αίτη-
μα μείωσης του ΕΦΚ όπως και του ΦΠΑ σε κάποια
προϊόντα που ακρίβυναν απότομα. Λέτε να δικαιωθεί ο

Κωνσταντίνος; Πενήντα πενήντα, διότι ο πρωθυπουρ-
γός ακούει με σεβασμό τον Θόδωρο… 

«Μαλάκωσε» όταν άκουσε... 
τη συγκυβέρνηση 

Μου θύμισαν κάποιοι άσπονδοι φίλοι του Βαγγέλη Βενιζέλου ότι σε

συνέδριο του Κύκλου Ιδεών τον Οκτώβριο του 2021 είχε τεθεί για πρώτη

φορά το θέμα της κυβέρνησης συνεργασίας από δημοσκόπηση της

Metron Analysis που είχε παρουσιαστεί και έλεγε ότι δύο στους τρεις

την προτιμούν. Η κυβέρνηση τότε έλεγε «αυτοδυναμία ή περιπέτειες».

Έκτοτε, ο ίδιος «πετροβολούσε» την κυβέρνηση μία για την ελληνογαλ-

λική συμφωνία, μία για τον Ελπιδοφόρο, μία για τη Νοvartis… Μόλις

προχθές που ο πρωθυπουργός ψέλλισε κάτι ψιλά για κυβέρνηση συ-

νεργασίας, εάν και εφόσον, ο Βενιζέλος «μαλάκωσε» και επαινούσε

Μητσοτάκη. Τι έγινε, Βαγγέλη; Είδες φως και μπήκες; 

Κομματική απόβαση 
στη Θεσσαλονίκη 

Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί το Σάββατο στο
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη,
στο πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ στην πορεία για
το 14ο Συνέδριο του κόμματος. Εκεί, όπως μα-
θαίνω, θα παρευρεθεί η μισή κυβέρνηση, αφού
πλέον έχουμε εισέλθει σε έναν άτυπο προεκλο-
γικό αγώνα και κάθε πολιτική κίνηση μετρά.
Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο θα είναι και ο Νίκος
Ανδρουλάκης στη συμπρωτεύουσα για να δει
στελέχη και αυτοδιοικητικούς αλλά και για να
πάρει μέρος σε ημερίδα του κόμματος για την
υγεία με θέμα «Για ένα δίκαιο, αποτελεσματικό
και αποδοτικό σύστημα υγείας». Κοινώς, το διή-
μερο θα πέσει πολλή μπουγάτσα και μεζές από
την απόβαση των κομματικών… 

Κοινής αποδοχής
βουλευτές… 

Μια εκδήλωση με πολιτικό ενδιαφέρον έγινε στις
28 Μαρτίου στο Δημόσιο Λύκειο Φιλοθέης. Συνυ-
πήρξαν στο ίδιο πάνελ οι βουλευτές Γιώργος Κου-
μουτσάκος, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Μιχάλης
Κατρίνης όπου συζήτησαν με τους μαθητές της Γ’
Λυκείου για το μέλλον της Ευρώπης. Πάντως, ωτα-
κουστής της συζήτησης μου μετέφερε ότι και οι
τρεις είχαν έναν ήπιο πολιτικό λόγο, μια ευγένεια
και έναν πολιτισμό λες και οι τρεις ανήκουν στην ίδια
κυβέρνηση. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, έχει ανοίξει μια
μικρή χαραμάδα κυβέρνησης συνεργασίας, αλλά
χαλαρώστε και λίγο… 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού εί-
ναι έτοιμη, θα είναι 6% και μαζί με την
αύξηση 2% που ισχύει από 1/1/2022 θα
είναι σωρευτικά, για το 2022, 8%, δη-
λαδή θα ανεβάζει τον κατώτατο μισθό

λίγο πάνω από τα 700 ευρώ. Θα επικυ-
ρωθεί στο υπουργικό συμβούλιο που
θα γίνει την Τρίτη 29 Μαρτίου, ενώ αυ-
τές τις μέρες θα κλείσει το ζήτημα της
κλαδικής σύμβασης για τους τραπεζι-

κούς με αύξηση πάνω από 5%, δηλαδή
πρώτος μισθός πάνω από 1.000 ευρώ.
Το υπουργείο Εργασίας θα επικροτή-
σει δημοσίως αυτή την κλαδική, γιατί
αφορά πολύ κόσμο.

Έτοιμος ο νέος κατώτατος και η κλαδική για τράπεζες

Τουλάχιστον τρεις Μητροπόλεις στην Ελλάδα εμ-
φανίζονται ως φερέφωνα των Ρώσων και του Πα-
τριάρχη Μόσχας Κυρίλλου. Η Μητρόπολη Πα-
τρών που, όπως μου λένε, τους δανείζει με μεγά-
λο τίμημα την εικόνα του Αγίου Ανδρέα, η Μητρό-
πολη Κέρκυρας όπου υπάρχει πολύ παλιά σχέση
μέσω ενός Ρώσου ναυάρχου και η Μητρόπολη
Φθιώτιδας όπου ο αδερφός τού Μητροπολίτη εί-
ναι δικηγόρος ενός πολύ γνωστού Ρώσου ολι-
γάρχη στην Ελλάδα… Ονόματα δεν λέμε, υπολεί-
ψεις δεν θίγουμε… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Με οδηγό τον Καραμανλή
Τα χούγια του ξαδέρφου του ακολουθεί ο Κώστας

Καραμανλής, ο οποίος μετά την εκδήλωση στην
Αμαλιάδα για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Πύργος,
κάθισε στη θέση του οδηγού του υπουργικού αυτο-
κινήτου και επέστρεψε οδικώς στην Αθήνα. Ανάλο-
γες κινήσεις έκανε στο παρελθόν και ο πρώην πρω-
θυπουργός Κώστας Καραμανλής, στον οποίο άρεσε
να οδηγεί και συχνά έπαιρνε ο ίδιος το τιμόνι όταν
ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη.

Γκρίνια για Πορτοσάλτε
Οι ακραίες θέσεις που διατυπώνει το τελευταίο διάστημα

ο Άρης Πορτοσάλτε στον ΣΚΑΪ, με αφορμή την ενεργειακή
κρίση, έχουν προκαλέσει δυσφορία στο Μα-

ξίμου, η οποία, όπως μαθαίνουμε, έχει με-
ταφερθεί και στο Φάληρο. Το γεγονός εί-
ναι πως ο δημοσιογράφος με τη στάση
του προκαλεί την κοινή γνώμη ενώ πα-

ράλληλα δίνει πατήματα στον ΣΥΡΙΖΑ για
να φέρει σε θέση απολογουμένου τη ΝΔ.

Ο
Άκης Σκέρτσος τρέχει εξολοκλήρου το πρό-
τζεκτ «Στέγη για όλους», καθώς ένα δεύτερο
πρόβλημα, μετά την ακρίβεια, που κάνει την
εμφάνισή του στις δημοσκοπήσεις είναι αυτό

της ακριβής στέγης, με τα ενοίκια να είναι απλησίαστα,
κυρίως, στους νέους ανθρώπους. 

Το επιτελείο Σκέρτσου είναι στη φάση διαλογής
των κρατικών ακινήτων, είτε από ΟΕΚ είτε από ΕΤΑΔ,
είτε από τη μελλοντική μετεγκατάσταση υπουργείων
και φορέων στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, για να δουν ποια
μπορούν να κατοικηθούν και ποια χρειάζονται ανα-
καίνιση. Τέλος, μου λένε ότι το αντίτιμο για τα νεαρά
ζευγάρια θα είναι ιδιαίτερα προσιτό και με αυτόν τον
τρόπο θα αναζωογονήσουν και το κέντρο της Αθή-
νας. Για να δούμε… 

Ο Σκέρτσος πίσω από
το «Στέγη για  Όλους» 



«Κλάματα» αναμένονται πέριξ της Χαριλάου
Τρικούπη μόλις κλείσουν οι λίστες με τους υπο-
ψηφίους του κόμματος για τις εθνικές εκλογές.
Το γεγονός ότι παρατηρείται
μεγάλη προθυμία για τη
συμμετοχή δίνει το δι-
καίωμα στα μέλη της
επιτροπής να «κό-
ψουν» κάποιους που
δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις. Στο στόχα-
στρο έχουν μπει ορισμένοι
που έχουν πάρει «το χρίσμα
από τη σημαία» και συμπεριφέρονται όχι ως
υποψήφιοι βουλευτές αλλά ως μελλοντικοί
υπουργοί. Το μήνυμα πάντως που έστειλε ο επι-
κεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων Βαγγέλης
Αργύρης ήταν γραπτό και κρυστάλλινο: «Η Επι-
τροπή επισημαίνει ότι έως τότε δεν υπάρχει κα-
μία έγκριση υποψηφιότητας ή απόδοση χρίσμα-
τος σε κανέναν. Σκοπός είναι η διαμόρφωση
ισχυρών ψηφοδελτίων ανά την επικράτεια με
γνώμονα το ήθος, την πολιτική επάρκεια και την
κοινωνική αποδοχή, χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα που περιέγραψε επακριβώς ο κ. Ανδρουλά-
κης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής». 

ΑΑγόρασε τώρα, 
πλήρωσε αργότερα…
Στο τραπεζικό παιχνίδι μπαίνει και η TBI
Bank, που σήμερα Πρωταπριλιά δηλώνει
την παρουσία της και την έναρξη της λει-
τουργίας της στην Ελλάδα. Θα μου πεις
Πρωταπριλιά; Όπως και να έχει, είναι
αληθές. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το
υπουργείο Ανάπτυξης έχουν ήδη λάβει τη
σχετική ενημέρωση και έχει δοθεί το
πράσινο φως για το πιστωτικό ίδρυμα, το
οποίο λειτουργεί με το μοντέλο «αγόρασε
τώρα - πλήρωσε αργότερα», δηλαδή «buy
now, pay later». Επικεφαλής στη χώρα
μας είναι ο -γνωστός από τη θητεία του
στη Eurobank- Κώστας Τοβίλ. Το Χαλάν-
δρι και η λεωφόρος Κηφισίας θα φιλοξε-
νήσουν το πρώτο της κατάστημα.

Ο έμπειρος Βαγ-
γέλης Βενιζέλος
διάβασε σωστά τα
μηνύματα που
έστειλε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης για
τις κυβερνήσεις συνερ-
γασίας. Τι είπε ο Μπένι; «Όταν έλεγε ο κ. Μη-
τσοτάκης οπωσδήποτε αυτοδυναμία, οι άλλοι
έλεγαν “εντάξει”… Κυρίως το ΚΙΝΑΛ, ενώ ο
κ. Τσίπρας απολάμβανε τα προνόμια ενός τε-
χνητού διπολισμού», ανέφερε ο κ. Βενιζέ-
λος, συμπληρώνοντας επίσης ότι «ο κ. Μη-
τσοτάκης απαντάει σε μια πρόκληση που είχε
ο ίδιος και αυτή η πρόκληση ισχύει και για
τους άλλους, και για το ΚΙΝΑΛ και για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ». Μάλιστα, ο κ. Βενιζέλος εκτίμησε ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να βρει πλέον καινούργιο
αφήγημα μετά την αλλαγή στάσης του κ. Μη-
τσοτάκη στα θέματα της κυβερνητικής συ-
νεργασίας.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος

Κούλογλου εκτιμά ότι το κόμμα της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης πρέπει να βοηθή-

σει στο να οργανωθεί ένα νέο κίνημα «Δεν

πληρώνω» για να μπορέσουν οι πολίτες να

αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και τις ανατι-

μήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Τε-

λικά οι άνθρωποι δεν αλλάζουν… έχουν

κάνει το ψέμα επιστήμη. Τα ίδια έλεγαν

στον κόσμο και το 2014, να μην πληρώνουν

τους φόρους, το ρεύμα, το νερό… Και με-

τά, όταν βγήκαν κυβέρνηση, «τους τσάκι-

σαν όλους τους “Δεν πληρώνω”».

Βασική
προτεραιότητα 
η οδική ασφάλεια

Η
οδική ασφάλεια αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα της κυβέρνησης και εργά-
ζεται πυρετωδώς προς πάσα κατεύθυν-

ση προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες
σε ανθρώπινες ζωές. Με αυτό τον γνώμονα
πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνεδρίαση της
Κυβερνητικής Επιτροπής για την
Οδική Ασφάλεια, η οποία εί-
χε βασικό αντικείμενο συ-
ζήτησης το Νέο Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Οδι-
κής Ασφάλειας για την
περίοδο 2021-2030.

Στην κεντρική του τοπο-
θέτηση ο υφυπουργός Μετα-
φορών Μιχάλης Παπαδόπουλος υπογράμμισε
ότι η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας
της χώρας μας αποτελεί μια από τις βασικές
προτεραιότητες της κυβέρνησης. Οι προτεραι-
ότητες της κυβερνητικής επιτροπής εδράζον-
ται στο νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής
Ασφάλειας 2021-2030, στον νέο νόμο οδικής
ασφάλειας και στις βελτιώσεις του ΚΟΚ,
στο Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας, στο
Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας,
στην Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική Οδικής
Ασφάλειας, καθώς και στη νέα διαδικασία επι-
βολής και είσπραξης προστίμων.

Σε ό,τι αφορά την εκπόνηση του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, η
διαδικασία άρχισε τον Οκτώβριο του 2021 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του
2022 με την επιστημονική υποστήριξη του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έφερε τον Νίκο προ των ευ-
θυνών του», μου έλεγαν
στελέχη της ΝΔ και προσέ-
θεταν: «Και αυτός απάντησε

ότι στόχος του ΚΙΝΑΛ είναι η
συγκρότηση μιας κυβέρνησης με

κορμό τη Σοσιαλδημοκρατία. Μήπως ο άν-
θρωπος επιδιώκει συνεργασία με τον Τσίπρα
τελικά;». Πάντως, αλήθεια είναι ότι η ΝΔ δεν
έχει σχέση με τη Σοσιαλδημοκρατία… 
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Βενιζέλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να βρει άλλο
αφήγημα...

Η Κουμουνδούρου
πουλάει πάλι σανό 
στους πολίτες

Οι κρίσεις στην ΕΛΑΣ
και το Μέγαρο Μαξίμου

Προσπάθησα να μάθω νωρίτερα, για να σας
ενημερώσω, πέντε πράγματα για τις επικείμενες
κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά τζίφος.
Έπεσα σε τοίχο... Τα υψηλά κλι-
μάκια μου είπαν ότι το Μέγα-
ρο εμπιστεύεται απολύτως
τον Τάκη Θεοδωρικάκο
και τον Λευτέρη Οικονό-
μου και δεν έχει καμία
απολύτως ανάμειξη. Ομο-
λογώ ότι δεν έχω συνηθίσει
αυτό το επίπεδο πολιτικού πολιτι-
σμού, διότι παλαιά η φίλη μου η Όλγα, για παρά-
δειγμα, κανόνιζε τα πάντα, μέχρι και τον αστυνο-
μικό της γειτονιάς της.

Χ
ρο
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ο

υ
Χ
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νο

υ Θα «πέσει κλάμα» στα
νέα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ
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O Άδωνις ξεμπλοκάρει την Ελευσίνα

Α
ν μη τι άλλο, ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι αποτελεσματικός. Έπειτα από αρκετό
καιρό που η εξυγίανση των ναυπηγείων ήταν μπλοκαρισμένη, φαίνεται πως ο
δρόμος για τη λύση είναι πλέον ανοιχτός, καθώς η κυβέρνηση έχει αποφασίσει

να τα αναγεννήσει, ακολουθώντας το παράδειγμα του Νεώριου Σύρου. Το σχέδιο εξυ-
γίανσης δεν θα περάσει από το δικαστήριο, αλλά θα εγκριθεί από τη Βουλή. «Κατατίθε-
ται την επόμενη εβδομάδα η ρύθμιση», είπε στους εργαζόμενους ο Άδωνις Γεωργιά-
δης. Μετά και την εντολή του πρωθυπουργού προχωράει, όπως όλα δείχνουν, η λύση
του προβλήματος στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα κατατε-
θεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνει το σχέδιο εξυγίανσης της
ONEX για τα ναυπηγεία.

Θα κλάψουν πολλά
μπουμπούκια στον ΕΦΚΑ
Επικεφαλής στη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών του
ΕΦΚΑ αναλαμβάνει ο εισαγγελέας Γιώργος Γεράκης.
Μιλάμε για κίνηση ματ. Ο πρώην ανώτατος
εισαγγελικός λειτουργός, που είχε ηγηθεί
σημαντικών ερευνών, θεωρείται αδέκαστος ως
εισαγγελέας και τοποθετήθηκε επικεφαλής στην
πειθαρχική διαδικασία του ΕΦΚΑ. Ήδη τον
περιμένουν σε εκκρεμότητα 1.250 καταγγελίες και
παράπονα που δεν έχουν διευθετηθεί.
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Ο Στουρνάρας
τιμολογεί και τα
Ελληνοτουρκικά
Εντάξει, ο άνθρωπος οικονομολόγος εί-
ναι, δεν είναι διπλωμάτης, για αυτό και
έσπευσε να δει τα Ελληνοτουρκικά με μα-
θηματικούς όρους. Μιλώντας στο Οικονο-
μικό Φόρουμ του «Οικονομικού Ταχυδρό-
μου», ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλά-
δος Γιάννης Στουρνάρας μίλησε, ανάμεσα
στα άλλα, για την οικονομική πλευρά των
ελληνοτουρκικών σχέσεων και τις επι-
πτώσεις που έχουν επί του ΑΕΠ. «Μετά τη
συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ερντογάν, εγώ
θέλω να βλέπω και την οικονομική της
πλευρά. Αυτό, αν πάει καλά, σημαίνει ότι
θα πέσουν τα διάφορα ασφάλιστρα κινδύ-
νου που όλοι έβαζαν λόγω της κακής σχέ-
σης Ελλάδας με Τουρκία. Μην το ξεχνάτε
αυτό, δεν είδα κάποιος να το τονίζει. Αυτό
θα τιμολογηθεί. Και είναι πολύ σημαντικό,
αν υπάρχουν και επόμενα βήματα, δηλαδή
αντί το Αιγαίο να είναι μια θάλασσα υπερ-
πτήσεων να γίνει μια θάλασσα ειρήνης,
εμπορίου, τουριστικών ανταλλαγών. Είναι
πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η Τουρκία εί-
ναι μια πολύ μεγάλη χώρα και είναι δίπλα
μας, ξέρετε, η απόσταση καθορίζει το εμ-
πόριο κυρίως και άρα τις οικονομικές αν-
ταλλαγές και την επίπτωση στο ΑΕΠ».

Ο Φίλιππος Λιακουνάκος, γιος
του Θωμά και της Νατάσας Λια-
κουνάκου, κατηγορείται για την
κλοπή μέχρι και 500.000 δολα-
ρίων σε bitcoin από έναν αρχάριο
έμπορο κρυπτονομισμάτων στο
Λας Βέγκας. O 23χρονος γιος του
Θωμά, που είναι φοιτητής στο
Μαϊάμι, συνελήφθη και έπειτα
οδηγήθηκε στο Κέντρο Κράτησης
της Κομητείας Κλαρκ τη Δευτέρα
με την κατηγορία της κλοπής άνω
των 100.000 δολαρίων, της χρή-
σης της ταυτότητας άλλου προ-
σώπου για την πρόκληση οικονο-
μικής ζημίας και της παράνομης
κακουργηματικής πράξης που
αφορά την ηλεκτρονική αλληλο-
γραφία ή τη διαβίβαση δεδομέ-
νων υπολογιστή. Μέγα μπλέξιμο
για τον Θωμά…

Ετοιμάζεται για
Ουκρανία ο Δένδιας
Για να ξέρετε: Μαθαίνω ότι αυτό που
είπε ο Νίκος Δένδιας, να
μεταβεί ο ίδιος και
να συνοδεύσει
μια ανθρωπι-
στική αποστολή
στην Ουκρανία,
το εννοούσε και
δεν το είπε ως
επικοινωνιακό πυρο-
τέχνημα. Τις τελευταίες μέρες βρί-
σκεται σε συνεχή επαφή με τον
υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας
Ντμίτρο Κουλέμπα προκειμένου να
βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος για επί-
σκεψη του κ. Δένδια στο Κίεβο. Πηγές
που γνωρίζουν καλά τα της διπλωμα-
τίας αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθα-
νόν η επίσκεψη αυτή να πραγματοποι-
ηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Έτοιμο το Naftemporiki TV
Με 24ωρο ενημερωτικό πρόγραμμα θα βγει στο Διαδί-

κτυο αλλά και στις συνδρομητικές πλατφόρμες το νέο
τηλεοπτικό κανάλι του Δημήτρη Μελισσανίδη
Naftemporiki TV, το οποίο εξασφάλισε την άδεια εκ-
πομπής από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Πράσινο φως για ιντερνετικό κανάλι έμαθα ότι πήρε
και ο Δημήτρης Μάρης της 24Media…



του 
Αναστάσιου
Σπ. Δημοσχάκη 

Βουλευτής
Έβρου με τη ΝΔ,
επίτιμος αρχηγός
της ΕΛΑΣ

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki

Η
εισβολή του Βλαδίμηρου Πούτιν στην
Ουκρανία αποτελεί ένα συγκλονιστικό
γεγονός της σύγχρονης ιστορίας που

διαταράσσει το ειρηνικό status quo για το
οποίο εργάστηκε η Ευρώπη μετά τον Β’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο. Αποτελεί ωμή παραβίαση του
διεθνούς δικαίου. Εισάγει τη στρατιωτική βία
ως μέσον επίλυσης των διεθνών διαφορών.
Μπορεί να δημιουργήσει ένα δυσάρεστο
«προηγούμενο» για δυνάμεις που επιδιώκουν
αλλαγές συνόρων. Μας φέρνει οδυνηρές μνή-
μες από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το
1974 και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή
της. Ως εκ τούτου, είμαστε με την πλευρά του
αμυνομένου, με την πλευρά της Ουκρανίας.

Αποτελεί ταυτόχρονα μια χρήσιμη αφορμή
για να «ξανασυστηθούμε» με μια χώρα μεγά-
λης δυναμικής, η οποία αποτελεί το ανατολι-
κότερο άκρο του ευρωπαϊκού χώρου και πύλη
αυτού στην ευρασιατική ενδοχώρα. Οι γεω-
στρατηγικές και διπλωματικές παράμετροι
έχουν συζητηθεί εξαντλητικά, ωστόσο υφί-
σταται ένα «μέγεθος» που αφορά την Ουκρα-
νία και σχετίζεται με τις πλουτοπαραγωγικές
πηγές της πολιορκημένης χώρας. Κατέχει την
πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή και εξαγωγή
βασικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και
στον ορυκτό πλούτο που την καθιστούν κεν-

τρικό «παίκτη» στην οικονομική σκηνή και δυ-
νάμει βασικό πυλώνα ισχυροποίησης της ευ-
ρωπαϊκής αυτάρκειας.

Χαρακτηριστικά πρέπει να αναφερθεί ότι η
Ουκρανία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε
τρόφιμα 600 εκατομμυρίων ανθρώπων, σχε-
δόν ολόκληρης της Ευρώπης. Ο «παράδεισος»
αυτός πλουτοπαραγωγικών πηγών βρίσκεται
σε μια πολεμική δίνη πληρώνοντας βαρύ τίμη-
μα ως το σημαντικότερο πολιτικό διακύβευμα
του πρώην σοβιετικού χώρου. Ενόψει των εν-
ταξιακών διαδικασιών της Ουκρανίας στην ΕΕ
οφείλουμε να αξιολογήσουμε ορθά τον ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει μια χώρα με απί-
στευτες δυνατότητες στην καρδιά της ευρω-
παϊκής ηπείρου.

Επιπλέον πρέπει να καταστεί σαφές ότι μια
χώρα που γειτνιάζει με θιασώτες του αναθεω-
ρητισμού πρέπει να υποστηρίζεται και να ενι-
σχύεται προκειμένου να προασπίζεται και να
διαφυλάττει τις ευρωπαϊκές αξίες της δημο-
κρατίας και της ειρήνης. Οι δεσμοί φιλίας της
Ελλάδας με την Ουκρανία μετρά πολλούς αι-
ώνες. Η ελληνική εθνική μειονότητα είναι
αναγνωρισμένη επίσημα από τη φίλη χώρα.
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, οι Έλλη-
νες είναι περισσότεροι από 91.548 σήμερα. Η
Οδησσός είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την

ιστορία του Ελληνισμού. Κυβερνήτης της διε-
τέλεσε (1878-1895) ο Γρηγόριος Μαρασλής,
στο σπίτι του οποίου το 1814 ιδρύθηκε η Φιλι-
κή Εταιρεία, που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην
Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Ο Έβρος διαχρονικά προηγήθηκε σε πολλά
και ανέπτυξε μαζί με τους Έλληνες της Ου-
κρανίας και όχι μόνο υποδειγματικές σχέσεις
συνεργασίας και απασχόλησης σε διάφορα
παραγωγικά πεδία. Η φίλη χώρα διαθέτει
εξειδικευμένους εργαζόμενους, οι οποίοι ευ-
ρισκόμενοι στον νομό με οποιαδήποτε σχέση
και επάγγελμα συμβιώνουν ειρηνικά με την
τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα στον Έβρο από τώ-
ρα είναι απαραίτητο αυτό το δυναμικό τόσο για
την καλλιέργεια - συγκομιδή αγροτικών προ-
ϊόντων όσο και για τη στελέχωση βιομηχανι-
κών και βιοτεχνικών μονάδων του νομού.

Στην τρέχουσα συγκυρία οι πολίτες του
Έβρου άπλωσαν χέρι βοήθειας και συμπαρά-
στασης στον ουκρανικό λαό, ενώ ήδη φιλοξε-
νούνται οικογένειες προσφύγων πολέμου στις
περιοχές του νομού. Η κρίση στην Ουκρανία
πρέπει να αποτελέσει μια νέα αφετηρία για την
ενίσχυση του ευρωπαϊκού οράματος, το κοινό
μέτωπο κατά του αναθεωρητισμού, την αλλη-
λεγγύη στους πραγματικούς πρόσφυγες πο-
λέμου.

1. Πολλοί άνθρωποι με διατροφικές διατα-
ραχές φαίνονται υγιείς, αλλά μπορεί να υπο-
φέρουν. 

Οι πράξεις, οι συμπεριφορές και οι εμφανί-
σεις των ατόμων με διατροφικές διαταραχές
μπορεί να φαίνονται «υγιείς» ή «πειθαρχημέ-
νες». Ωστόσο, οι εσωτερικοί κόσμοι αυτών των
ανθρώπων μπορεί να είναι εξαναγκασμένοι
(χωρίς επιλογή) ακόμη και ιατρικά σε κίνδυνο.
Αυτό που βλέπετε δημόσια συχνά δεν θα απο-
καλύψει κάποια παθολογία, ούτε το μέγεθος ή
το βάρος του ατόμου.

2. Οι οικογένειες δεν φταίνε και μπορούν να
είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι. 

Η εστίαση στην ενοχή μπορεί να επιβραδύνει
την κίνηση προς την ευεξία. Και με τις διάφο-
ρες σωματικές συνέπειες και τους κινδύνους
που μπορεί να προκύψουν από τις διατροφικές
διαταραχές η ταχεία επούλωση είναι προς το
συμφέρον κάποιου. Προτιμήστε να επιδιώκετε
μια θεραπεία από την αναζήτηση ευθυνών.

3. Η διάγνωση της διατροφικής διαταραχής
διαταράσσει την προσωπική και οικογενει-
ακή λειτουργία.

Για όσους αγαπούν κάποιον με διατροφική
διαταραχή μπορεί να είναι μια απίστευτα απο-
μονωτική εμπειρία, καθώς οι φίλοι και η οι-
κογένεια θα πουν πράγματα που πιστεύουν
ότι είναι υποστηρικτικά, ωστόσο τα σχόλιά
τους συχνά θα αισθάνονται προσβλητικά ή
ενοχλητικά. Δεν είστε μόνοι. Εξετάστε το εν-
δεχόμενο να αναζητήσετε μια εμπιστευτική
ομάδα υποστήριξης για την υγεία και την αν-
θεκτικότητά σας.

4. Οι διατροφικές διαταραχές δεν είναι επι-
λογή.

Οι άνθρωποι δεν επιλέγουν να αρρωστή-
σουν με μια διατροφική διαταραχή. Συμβαίνει
σε αυτούς -συνήθως χωρίς κανείς να συνει-
δητοποιεί ότι αναπτύσσεται η διατροφική δια-
ταραχή- επειδή συχνά η κατάσταση μοιάζει
με τακτική δίαιτα, επιλεκτική διατροφή ή

ευεργετικές πρακτικές υγείας. 

5. Τα γονίδια και το περιβάλλον παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην ανάπτυξη διατροφικών
διαταραχών.

Δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν οι ακριβείς
αιτίες. Η επιστήμη έχει εντοπίσει μερικούς
λόγους, αλλά εξακολουθεί να φαίνεται σε με-
γάλο βαθμό μυστηριώδης. Τόσο τα γονίδια
όσο και το περιβάλλον παίζουν σημαντικό ρό-
λο στην πιθανότητα της ανάπτυξης διατροφι-
κής διαταραχής. 

6. Είναι δυνατή η πλήρης ανάρρωση από μια
διατροφική διαταραχή.

Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση είναι
σημαντικές. Μπορεί να χρειαστεί πολλή δου-
λειά, όμως είναι δυνατή η αντιμετώπιση μιας
διατροφικής διαταραχής. Είναι σημαντικό να
έχετε κατά νου ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί
να είναι μια καλή στιγμή για να ξεκινήσετε τη
διαδικασία επούλωσης.

Ο Έβρος απλώνει χέρι βοήθειας και συμπαράστασης 
στον αδελφό ουκρανικό λαό

Έξι αλήθειες πίσω από τις διατροφικές διαταραχές
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Δεκαπεντάλεπτη
η ομιλία Ζελένσκι 
στο Κοινοβούλιο

Οι λεπτομέρειες της ομιλίας Ζελέν-
σκι στη Βουλή την Πέμπτη 7 Απριλίου
συζητήθηκαν στη Διάσκεψη των Προ-
έδρων της Βουλής. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
συμφωνούν με την πρόσκληση για την
ομιλία του Ουκρανού προέδρου στο
ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ αντιρρή-
σεις εξέφρασαν ΚΚΕ και Ελληνική Λύ-
ση και ενστάσεις το ΜέΡΑ25.

Το ΚΚΕ με επιστολή του στον πρό-
εδρο Κώστα Τασούλα αναφέρει ότι
στηρίζει τον ουκρανικό λαό, αλλά όχι
τον πρόεδρό του που έχει ευθύνες για
τον πόλεμο στη χώρα του, ενώ η Ελλη-
νική Λύση ανακοίνωσε ότι δεν θα πα-
ρευρεθεί υποστηρίζοντας ότι ο πρω-
θυπουργός «καπέλωσε» τη Βουλή και
ότι δεν ακολουθήθηκε η ορθή κοινο-
βουλευτική διαδικασία. Το ΜέΡΑ 25
θα εκπροσωπηθεί από έναν βουλευτή,
αλλά δεν θα παραστεί ο Γιάνης Βαρου-
φάκης επειδή επιθυμούσε την υποβο-
λή ερωτήσεων στον Ουκρανό πρό-
εδρο. «Δεν κρίνουμε την πολιτική Ζε-
λένσκι, η πρόσκληση είναι για να συμ-
παρασταθούμε στον ουκρανικό λαό
που δοκιμάζεται», είπε ο πρόεδρος
της Βουλής.

Η διαδικασία θα είναι σφιχτή, θα πε-
ριλαμβάνει μόνο 15λεπτη ομιλία του
Ουκρανού προέδρου μέσω τηλεδιά-
σκεψης, θα τον προσφωνήσει ο πρό-
εδρος της Βουλής, ενώ λόγω του υψη-
λού αριθμού κρουσμάτων Covid στη
χώρα μας τον τελευταίο μήνα δεν θα
είναι 300 βουλευτές στην αίθουσα της
Ολομέλειας αλλά 200, δεν θα ανοίξουν
τα θεωρεία για τις διπλωματικές αντι-
προσωπείες, ενώ έχουν προσκληθεί
μόνο ο Ουκρανός και ο Γάλλος πρέ-
σβης και ο πρύτανης του διπλωματι-
κού σώματος.

Στ. Παπαμιχαήλ 

Παρέμβαση Δένδια
για τις πληρωμές 
διπλωματών

Τροπολογία ώστε να αντιμετωπι-
στεί νομοθετικά το ζήτημα που προ-
έκυψε σχετικά με τα εντάλματα πλη-
ρωμής των ελληνικών διπλωματικών
και προξενικών Αρχών στην Ουκρα-
νία και τη Ρωσική Ομοσπονδία έφερε
στη Βουλή το υπουργείο Εξωτερικών.
Στη εισήγησή του ο Νίκος Δένδιας
υπογράμμισε ότι η πάγια διαδικασία
προβλέπει ότι τα χρήματα κατατίθεν-
ται σε συγκεκριμένους λογαρια-
σμούς και σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, όμως «αυτό δεν είναι εφι-

κτό λόγω μη λει-
τουργίας του

τ ρ α π ε ζ ι κ ο ύ
συστήματος
υπό το κράτος

των κυρώσε-
ων».

Η παρέμβαση του
κ. Δένδια έγινε κατά τη συζήτηση
στην Ολομέλεια για τη μετατροπή του
ΟΑΕΠ σε ΑΕ «Ελληνική Εταιρεία
Εξαγωγικών Πιστώσεων». Ο οργανι-
σμός αποκτά πλέον νέα επωνυμία,
νέο επιχειρησιακό μοντέλο και νέα
προϊόντα και εργαλεία που στο-
χεύουν στις πραγματικές ανάγκες
της οικονομίας και στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας. « Έπειτα από
πολυετή αδράνεια κατά την οποία ο
εθνικός οργανισμός απαξιώθηκε,
παρουσιάζοντας βασικές ανεπάρ-
κειες στην κάλυψη των αναγκών των
Ελλήνων εξαγωγέων, υιοθετήθηκαν
οι βέλτιστες πρακτικές και τα καλύτε-
ρα μοντέλα των ομολόγων ευρωπαϊ-
κών οργανισμών που συνάδουν με
τον χάρτη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων της χώρας», αναφέρεται, με-
ταξύ άλλων, σε ενημερωτικό σημεί-
ωμα του υπουργείου Εξωτερικών. 

Της Σοφίας Σπίγγου

Τ
ον Ιούνιο θα ανοίξει η αυλαία της δί-
κης της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο
βαθμό, αφού αναμένεται ο προσδιο-
ρισμός της υπόθεσης μετά την κα-

θαρογραφή της απόφασης του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, που
έδειξε τον δρόμο για τη φυλακή στον αρχηγό
της οργάνωσης και τους περισσότερους βου-
λευτές της.

Μέσα σε περίπου 12.000 σελίδες οι δικα-
στές περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο το
κόμμα της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε ως
εγκληματική οργάνωση. Κεντρικό στοιχείο
υπήρξε η ιεραρχική δομή της με επικεφαλής
τον αρχηγό της Νίκο Μιχαλολιάκο, τους βου-
λευτές του κόμματος, οι οποίοι είχαν οριστεί
και περιφερειάρχες σε συνενωμένες μεγάλες
εκλογικές περιφέρειες για τον συντονισμό
των δράσεων, και, τέλος, τους υπεύθυνους
κάθε τοπικής οργάνωσης που αποκαλούνταν
πυρηνάρχες. «Η εγκληματική τους δράση που
σκοπό είχε τη διά της βίας αντιμετώπιση των
αλλοδαπών, των ιδεολογικών τους αντιπάλων
και των αντιφρονούντων εκδηλωνόταν μέσω
των τοπικών οργανώσεων και πάντα υπό την
καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέ-
χους της», αναφέρουν οι δικαστές.

Στο σκεπτικό γίνεται λόγος για «απαρέγκλι-
τη, τυφλή και απόλυτη πειθαρχία» των κατω-
τέρων στους ανώτερους αλλά και για «απόλυ-
τη, απεριόριστη και αδιαμφισβήτητη εξουσία
και πίστη στον αρχηγό, που ανάγεται σε επί-
πεδο μεταφυσικό». 

Μάλιστα, περιγράφονται αναλυτικά η επι-
χειρησιακή δράση της Χρυσής Αυγής έναντι
τρίτων αλλά και η ύπαρξη ομάδων ατόμων
που συμμετείχαν σε παραστρατιωτικές εκ-

παιδεύσεις, έφεραν ομοιόμορφη στρατιωτική
ενδυμασία, κατείχαν σχεδόν όλοι παράνομα
όπλα, μαχαίρια, κοντάρια, ξύλα και σίδερα και
έπειτα από εντολή έκαναν επιθέσεις. «Η δη-
μόσια ρητορική μίσους του αρχηγού, της ηγε-
τικής ομάδας και υψηλόβαθμων στελεχών
του κόμματος απέναντι σε όσους σκέφτονται
διαφορετικά, απέναντι σε πολιτικούς αντιπά-
λους, αντιφρονούντες, μετανάστες, καλλιερ-
γούσαν την ιδέα και πράξη της φυλετικής
υπεροχής, διαμόρφωναν σκόπιμα και όχι τυ-
χαία σε ορισμένους οπαδούς στελέχη και μέ-
λη αντίστοιχη συνείδηση», υποστηρίζουν οι
δικαστές.

Σχετικά με τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα, γίνεται σαφής αναφορά σε «εκτέλεση
συγκεκριμένου σχεδίου», αφού -όπως ανα-
φέρεται στο σκεπτικό της απόφασης- «ο εν
λόγω δράστης δεν είχε οποιαδήποτε προσω-
πική σχέση, αντιπαλότητα, αντιδικία ή αντι-
παράθεση με το θύμα, αλλά η εγκληματική
του ενέργεια αποτέλεσε εκτέλεση συγκεκρι-
μένου σχεδίου και εντολής. Συνάγεται αβία-
στα ότι το σχέδιο επίθεσης σε βάρος του ήταν
στοχευμένο και οργανωμένο». Στην απόφα-
ση γίνεται επίκληση των καταθέσεων αυτο-
πτών μαρτύρων, καταλήγοντας στο ότι ο
Γιώργος Ρουπακιάς δεν έδρασε μόνος του
και αυτοβούλως, αλλά πως η δολοφονία του
Παύλου Φύσσα ήταν αποτέλεσμα της οργα-
νωμένης κινητοποίησης της τοπικής οργά-
νωσης Νίκαιας.

Όλα τα εγκλήματα
της Χρυσής Αυγής
σε 12.000 σελίδες

Τον Ιούνιο η δίκη 
σε δεύτερο βαθμό - Το σχέδιο 
δολοφονίας του Φύσσα
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Φοβούνται να
πουν στον Πούτιν
την αλήθεια
για τον πόλεμο
Η Βρετανική Υπηρεσία Πληρο-
φοριών (GCHQ) εκτιμά ότι οι
σύμβουλοι του Πούτιν τού λένε
ψέματα για την έκβαση του πο-
λέμου επειδή φοβούνται την
αντίδρασή του. Επικαλούμενη
τον διευθυντή της GCHQ σερ
Τζέρεμι Φλέμινγκ, η εφημερί-
δα «The Guardian» γράφει ότι
πρωτοκλασάτα στελέχη του
Πούτιν δεν τολμούν να του απο-
καλύψουν τα λάθη των ρωσι-
κών δυνάμεων στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον Φλέμινγκ, Ρώ-
σοι στρατιώτες με πεσμένο ηθι-
κό και χωρίς τον απαραίτητο
οπλισμό αρνούνται να εκτελέ-
σουν εντολές των διοικητών
τους, σαμποτάρουν δικό τους
εξοπλισμό και κατά λάθος κα-
τέρριψαν ένα δικό τους αερο-
σκάφος. Η παραπληροφόρηση
επίσης φέρεται να έχει προκα-
λέσει εντάσεις μεταξύ του
Πούτιν και του Ρώσου υπουρ-
γού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Α
ντί να μειώσει δραστικά τις πο-
λεμικές επιχειρήσεις, όπως
υποσχέθηκε, η Ρωσία συνέχισε
να βομβαρδίζει χθες τα περίχω-

ρα του Κιέβου, την ώρα που ο πόλεμος
μπαίνει στη δεύτερη φάση, με τον στρατό
του Πούτιν να ανασυντάσσεται για να εξα-
πολύσει τη μεγάλη επίθεση στο Ντονμπάς
στην Ανατολική Ουκρανία.

«Δεν πιστεύουμε κανέναν, ούτε μια
όμορφη φράση», δήλωσε ο Ουκρανός
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας
ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν αποσύρονται
αλλά αναδιατάσσονται για να επιτεθούν
στο Ντονμπάς. «Δεν θα εκχωρήσουμε τί-
ποτα. Θα πολεμήσουμε για κάθε μέτρο της
επικράτειάς μας», τόνισε.

Αν και οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώ-
σους και Ουκρανούς διαπραγματευτές
πρόκειται να συνεχιστούν μέσω τηλεδιά-
σκεψης σήμερα, κανείς δεν περιμένει ση-
μαντική πρόοδο για κατάπαυση του πυ-
ρός, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα όχι
απλώς συνεχίζουν αλλά εντείνουν τους
βομβαρδισμούς τόσο στα περίχωρα της
ουκρανικής πρωτεύουσας όσο και σε πε-
ριοχές της Βόρειας Ουκρανίας.

Πύραυλοι σε δεξαμενή πετρελαίου
Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε πυ-

ραυλική επίθεση σε δεξαμενή γεμάτη με
πετρέλαιο στην πόλη Ντνίπρο, νότια του
Κιέβου, και τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκο-
τώθηκαν όταν χτυπήθηκε κτίριο της Αυτο-

διοίκησης στο Μικολάιβ κοντά στη Μαύρη
Θάλασσα. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρ-
χές, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε
και οβίδες φωσφόρου για να βομβαρδίσει
τη μικρή πόλη Μαρίνκα στην Ανατολική
Ουκρανία. Παράλληλα, η Ρωσία μετακινεί
στρατεύματα από το Κίεβο και τον ουκρα-
νικό Βορρά σε άλλες περιοχές με στόχο να
ενισχύσει τις δυνάμεις της στο ανατολικό
μέτωπο. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Πούτιν
βάζει τώρα μπροστά την «επιχείρηση
Ντονμπάς» με στόχο να καταλάβει περιο-
χές που ελέγχονται κατά ένα μέρος από
φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες. Είναι
οι αυτοανακηρυγμένες «Λαϊκές Δημο-
κρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγ-
κάνσκ, τις οποίες ο Πούτιν αναγνώρισε ως
ανεξάρτητα εδάφη τρεις μέρες πριν από
την εισβολή στην Ουκρανία. Η «απελευθέ-
ρωση του Ντονμπάς» είναι διακηρυγμέ-
νος στόχος του Κρεμλίνου σε αυτήν τη
δεύτερη φάση του πολέμου.

Σύμφωνα με το CNN, η Ουκρανία απέ-
στειλε αίτημα στις ΗΠΑ ζητώντας στρατιω-
τική ενίσχυση, κυρίως μη επανδρωμένα
αεροσκάφη, τόσο αναγνωριστικά όσο και
επιθετικά. Τα πολεμικά drones έχουν
αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέ-
χρι στιγμής στην ουκρανική αντίσταση,
καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, χάρη
σε αυτά αναχαιτίστηκε η τεράστια ρωσική
φάλαγγα μήκους 64 χιλιομέτρων έξω από
το Κίεβο.

Μια οχηματοπομπή από 45 ουκρανικά

λεωφορεία κατευθύνεται προς τη μαρτυ-
ρική Μαριούπολη για να επιχειρήσει να
παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια και να
απομακρύνει αμάχους. Ο δήμαρχος της
πόλης είπε αυτή την εβδομάδα ότι έως και
170.000 κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι χω-
ρίς νερό, θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα,
με τις προμήθειες σε τρόφιμα και φάρμα-
κα να εξαντλούνται. 

Απομάκρυνση αμάχων
Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυ-

ρού (ΔΕΕΣ) δήλωσε έτοιμη να διευθύνει
τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις από σή-
μερα Παρασκευή, υπό τον όρο ότι θα έχει
τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας. Το
ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε
προσωρινή κατάπαυση του πυρός και το
άνοιγμα διαδρόμων για την απομάκρυνση
αμάχων, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί στη
στρατηγική πόλη-λιμάνι της Νότιας Ου-
κρανίας, που βομβαρδίζεται ανελέητα από
την αρχή του πολέμου. 

Αντί να μειώσουν 
τη στρατιωτική τους
δραστηριότητα, οι Ρώσοι
σχεδιάζουν μεγάλη επίθεση 
- Συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί
στα περίχωρα του Κιέβου

Έτοιμοι να χτυπήσουν 
με... λύσσα το Ντονμπάς



Β
αρύ φόρο αίματος πληρώνει και
σε αυτό τον πόλεμο η δημοσιο-
γραφική κοινότητα. Από την
έναρξη της εισβολής δώδεκα

ρεπόρτερ έχουν χάσει τη ζωή τους και
ακόμη δέκα έχουν τραυματιστεί από ρωσι-
κά πυρά. «Στον πόλεμο που διεξάγει η Ρω-
σία σε βάρος της Ουκρανίας οι δημοσιο-
γράφοι έχουν μετατραπεί σε σημαντικό
στόχο για τον εχθρό, όπως και ο στρατός»,
αναφέρει στην «Political» η Όλγα Μίρο-
βιτς, υπεύθυνη του Κέντρου Ενημέρωσης
Διεθνών ΜΜΕ που έχει στηθεί στην πόλη
Λβιβ στα δυτικά της Ουκρανίας.

«Οι εγκληματίες πολέμου αγαπούν τη
σιωπή και οι σιωπηλοί μάρτυρες δεν απο-
τελούν απειλή», λέει κρατώντας τη φωτο-
γραφία της Ολεκσάντρα Κουβσινόβα, της
Ουκρανής δημοσιογράφου που σκοτώθηκε
μαζί με τον εικονολήπτη
Πιερ Ζακρζέφσκι του Fox
News, όταν το αυτοκίνητό
τους έγινε στόχος ρωσικών
πυρών. «Η αλήθεια για τα
εγκλήματα της Ρωσίας σε
βάρος της ανθρωπότητας, η
αλήθεια για το Χάρκοβο, τη
Χερσώνα ή τη Μαριούπολη
είναι τρομακτική, όπως και
το τίμημα που πληρώνουν οι
δημοσιογράφοι για να μπο-

ρέσουν να μεταφέρουν στον κόσμο την
αλήθεια», συμπληρώνει η Όλγα Μίροβιτς.

Στην κεντρική πλατεία της Λβιβ δημοσιο-
γράφοι από ολόκληρο τον κόσμο και Ου-
κρανοί εθελοντές αναρτούν τις φωτογρα-
φίες των νεκρών συναδέλφων τους με το
μήνυμα «Αποκαλείτε τον πόλεμο πόλεμο».
«Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ου-
κρανίας είναι πόλεμος, δεν είναι κρίση, δεν
είναι διαμάχη, δεν είναι στρατιωτική επιχεί-
ρηση», γράφει ένα μεγάλο πλακάτ μπροστά
από το δημαρχείο της πόλης. Η έκθεση στην
πραγματικότητα είναι μια διαμαρτυρία που
λέει την ιστορία των δημοσιογράφων που
πέθαναν, φυλακίστηκαν ή εκδιώχθηκαν ως
αποτέλεσμα των βάναυσων ρωσικών επιθέ-

σεων στην Ουκρανία.
«Βλέπουμε την εγκληματική υπογραφή

της Ρωσίας, η οποία ακολουθεί αυτήν τη
συμπεριφορά εδώ και οκτώ χρόνια στις πε-
ριοχές του Ντονμπάς, που παρανόμως κα-
τέχει, αλλά και στην Κριμαία», τονίζει στην
«Political» η Τατιάνα Τέρεν, διευθύντρια του
πολιτιστικού οργανισμού PEN που συμμε-
τέχει στη διαμαρτυρία για τη στοχοποίηση
των δημοσιογράφων από τις δυνάμεις της
Μόσχας. Ανάμεσα στα θύματα της δημοσιο-
γραφικής κοινότητας συγκαταλέγονται δη-
μοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων και δι-
κτύων αλλά και Ουκρανοί που αντιμετωπί-
ζουν τη ρωσική επιθετικότητα από το 2014.
«Δημοσιογράφοι που τολμούν να πουν την
αλήθεια είτε έχουν υποχρεωθεί να εγκατα-
λείψουν την Κριμαία είτε χάνουν την επαγ-
γελματική τους ιδιότητα ή ακόμη καταλή-
γουν στη φυλακή», συμπληρώνει η Τατιάνα
Τερέν. 

Δεύτερος ξεριζωμός
Στη διαμαρτυρία συμμετέχει και η Αλίσια

Μπονταρένκο, η οποία κατάγεται από το
Ντονέτσκ και σπούδασε ελληνικά στο Πα-
νεπιστήμιο της Μαριούπολης, το οποίο
βομβαρδίστηκε πρόσφατα. Έφυγε από το

Ντονέτσκ το 2014 και ζούσε στο Κίεβο μέ-
χρι την έναρξη της ρωσικής εισβολής: «Για
δεύτερη φορά στη ζωή μου αναγκάστηκα
να φύγω εξαιτίας του πολέμου και τώρα ζω
στη Λβιβ, δεν ξέρω για πόσο, αλλά θέλω να
γυρίσω στο Κίεβο». Η Αλίσια εργάζεται ως
επιμελήτρια πολιτιστικών εκθέσεων και
εκδηλώσεων. Αγαπάει πολύ την Ελλάδα
και κάθε καλοκαίρι επισκέπτεται την Αλόν-
νησο. «Δεν θέλω να πάρουν οι Ρώσοι το
Κίεβο, δεν θέλω να μπουν στο σπίτι μου και
να πειράξουν τα βιβλία μου», λέει. Η Αλί-
σια, όπως και σχεδόν μισό εκατομμύριο
Ουκρανοί που έχουν εκτοπιστεί από την
πρωτεύουσα και τα ανατολικά της χώρας,
έχει αναζητήσει προσωρινό καταφύγιο στη
Λβιβ. «Από εδώ βοηθάω όπως μπορώ για
να ακουστεί η αλήθεια. Οι Ρώσοι προσπα-
θούν να μας κάνουν να σωπάσουμε, αλλά
εμείς θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε».

Η ΕΥΡΩΠΗ
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

stavros.ion@gmail.com

απΟσΤΟΛη σΤη ΛΒΙΒ

σταύρος Ιωαννίδης
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Πυροβολούν την αλήθεια
σκοτώνοντας ρεπόρτερ

Δώδεκα δημοσιογράφοι 
έχουν χάσει τη ζωή τους 
και δέκα έχουν τραυματιστεί
από ρωσικά πυρά
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Μ
ε κομμένη την ανάσα η ελληνι-
κή κοινωνία παρακολουθεί τις
καταιγιστικές εξελίξεις στο
«θρίλερ της Πάτρας», καθώς

μετά τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου
έχει στηθεί χορός αποκαλύψεων. Η δικο-
γραφία σε βάρος της 33χρονης είναι -σύμ-
φωνα με πηγές της ΕΛΑΣ- συντριπτική,
ωστόσο, η ίδια επιμένει να αρνείται ότι χο-
ρήγησε κεταμίνη στην 9χρονη Τζωρτζίνα. 

Στο πλευρό της φερόμενης ως παιδοκτό-
νου βρίσκεται η οικογένειά της, με τη μητέ-
ρα και την αδερφή της να την επισκέπτον-
ται το απόγευμα της Πέμπτης (31/3) στη ΓΑ-
ΔΑ και τον εν διαστάσει σύζυγό της, Μάνο
Δασκαλάκη, να έχει εξαφανιστεί αλλά να
διαμηνύει μέσω του δικηγόρου του ότι…
απλά είναι σοκαρισμένος και θα μιλήσει σε
δεύτερο χρόνο. Την ίδια ώρα, ο συνήγορος
υπεράσπισής της Νίκος Ιωάννου ζητά «ψυ-
χραιμία» και «νομικό πολιτισμό», γιατί
«μόνο έτσι αποδίδεται δικαιοσύνη». Ωστό-
σο, αργά το βράδυ με ανακοίνωσή του και ο
κ. Ιωάννου παραιτήθηκε από την υπερά-
σπιση της Πισπιρίγκου. 

Παράλληλα, οι αστυνομικοί του Τμήμα-
τος Δίωξης Ανθρωποκτονιών βάζουν στο
κάδρο των ερευνών ακόμη δυο τρία άτομα
που μέχρι στιγμής δεν έχουν καταθέσει και
μένει να εξακριβωθεί εάν και τι γνώριζαν
για τη δράση της Ρούλας Πισπιρίγκου, κα-
θώς και εάν -με τον όποιον τρόπο- τη βοή-
θησαν στη δολοφονία της Τζωρτζίνας, τη
στιγμή που η τοπική κοινωνία στην Πάτρα
«βράζει».

Η πρώτη στιγμή που η Ρούλα Πισπιρίγ-
κου ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους
αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Αν-
θρωποκτονιών ήταν το μεσημέρι της Τετάρ-
της (30/3), όταν της χτύπησαν την πόρτα και
ζήτησαν να τους ακολουθήσει δήθεν για
κάποιες διευκρινίσεις που χρειαζόταν η Ει-
σαγγελία για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Πώς έδρασε η ΕΛΑΣ
Κάποιοι -που δεν γνωρίζουν τον τρόπο

λειτουργίας τόσο κομβικών υπηρεσιών της
ΕΛΑΣ- είχαν σπεύσει τις προηγούμενες
ημέρες να μιλήσουν για κωλυσιεργία, για
αδικαιολόγητη καθυστέρηση κ.ά. Τίποτα,
όπως αποδείχτηκε στην πράξη, από όλα
αυτά δεν ίσχυε: απλώς οι αστυνομικοί του
Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών γνώρι-
ζαν πως η κατάλληλη στιγμή για να… κά-
νουν την εμφάνισή τους μπροστά στην

33χρονη ήταν όταν θα είχαν στα χέρια τους
ένα ακλόνητο στοιχείο είτε από την ιστολο-
γική είτε από την τοξικολογική εξέταση
στην 9χρονη Τζωρτζίνα. 

Όταν προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ότι η
Ρούλα Πισπιρίγκου μπορεί με κάποιον τρό-
πο να έχει αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού
τους, τότε οι profilers της Ασφάλειας άρχι-
σαν να εξετάζουν προσεκτικά κάθε της λέ-
ξη, κάθε της κίνηση. 

«Δεν είχε νόημα να την καλέσουμε για
κατάθεση το προηγούμενο διάστημα. Από
τις συνεντεύξεις που έδινε στα μέσα παίρ-
ναμε τις απαντήσεις που θα έδινε και σε
εμάς. Ταυτόχρονα, όμως, σκιαγραφούσα-
με το προφίλ της και προετοιμαζόμασταν…
». Αυτό σχολίασε, μιλώντας στην «Politi-

cal», αξιωματικός της ΕΛΑΣ με γνώση των
ερευνών. Ο εντοπισμός της κεταμίνης -και
μάλιστα σε ποσότητα που δεν χωρά αμφι-
βολία ότι χορηγήθηκε με θανατηφόρα
πρόθεση- ήταν το στοιχείο που χρειάζον-
ταν οι αστυνομικοί για να προχωρήσει
ύστερα από σχεδόν πενήντα ημέρες σενα-
ρίων και φημών η υπόθεση και να φτάσου-
με στη σύλληψη της 33χρονης φερόμενης
ως παιδοκτόνου. 

Τα στοιχεία, άλλωστε, σε βάρος της είναι
συντριπτικά όπως προκύπτει από τη δικο-
γραφία που σχηματίστηκε, καθώς ο αιφνί-
διος θάνατος της 9χρονης Τζωρτζίνας
οφείλεται στη χορήγηση της κεταμίνης που
έδρασε μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά και
ενώ ο τελευταίος γιατρός και νοσηλευτής

είχαν μπει στο μονόκλινο δωμάτιο του Παί-
δων μία ώρα πριν. 

Απόλυτα συγκροτημένη
Η Ρούλα Πισπιρίγκου θα παραμείνει

κρατούμενη στη ΓΑΔΑ τουλάχιστον μέχρι
το μεσημέρι της Δευτέρας (4/4), όταν θα
οδηγηθεί εκ νέου στη 18η τακτική ανακρί-
τρια, για να απολογηθεί αυτήν τη φορά. Οι
αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί της,
κάνουν λόγο για ένα άτομο «ψυχρό και
συγκροτημένο», «χωρίς συναισθηματικές
εξάρσεις» και «κοινωνικά απολύτως λει-
τουργικό». Μάλιστα, εκτιμούν οι ίδιοι ότι
ίσως και να είχε προετοιμαστεί για τη σύλ-
ληψη, δεδομένης της πίεσης που είχε
ασκηθεί τις τελευταίες ημέρες από «διαρ-
ροές» και δημοσιεύματα. Τέλος, πηγές της
ΕΛΑΣ σημειώνουν ότι «σε αυτήν τη φάση
τουλάχιστον δεν δείχνει καμία διάθεση να
ομολογήσει». Δεν είναι τυχαίο πως όταν τη
ρώτησαν οι αστυνομικοί για την κεταμίνη, η
33χρονη φερόμενη ως παιδοκτόνος αμφι-
σβήτησε το αποτέλεσμα των τοξικολογι-
κών εξετάσεων…

Το παρασκήνιο της σύλληψής της
και οι μέρες της στη ΓΑΔΑ μέχρι 
τη Δευτέρα που θα απολογηθεί

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τέρας ψυχραιμίας
ΡΟYΛΑ ΠΙΣΠΙΡIΓΚΟΥ
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Τ ο ραντεβού της 33χρονης κατηγορούμενης με τη
18η ανακρίτρια ορίστηκε για τις 12 το μεσημέρι της

Δευτέρας. Η Ρούλα Πισπιρίγκου θα πρέπει να απολο-
γηθεί για τη δολοφονία της μικρής Τζωρτζίνας μετά τη
δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση που ασκήθηκε
σε βάρος της. Η μητέρα του κοριτσιού βρέθηκε χθες λί-
γο πριν τις 11 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής
Ευελπίδων. Η μεταφορά της έγινε υπό πρωτοφανή μέ-
τρα ασφαλείας στα δικαστήρια, αφού εκτός από την
ομάδα ΟΠΚΕ εμφανίστηκαν και πάνοπλοι αστυνομικοί
των ΜΑΤ, οι οποίοι έκαναν κλοιό με τις ασπίδες γύρω
από την κατηγορουμένη. Η Ρούλα Πισπιρίγκου βγήκε
από το αμάξι της Ασφάλειας με αλεξίσφαιρο γιλέκο,
φορώντας μαύρο μπουφάν με κουκούλα. «Λιθοβολι-
σμό μέχρι τέλους», «ντροπή σου, ομολόγησε για να λυ-
τρωθείς», «να πεθάνεις», φώναζαν δεκάδες άνθρωποι
που είχαν συγκεντρωθεί και έκαναν υβριστικά σχόλια
εναντίον της. Σε λιγότερο από μισή ώρα η κατηγορού-
μενη για τη δολοφονία του παιδιού της βγήκε από το
γραφείο της ανακρίτριας έχοντας λάβει προθεσμία για
το πρωί της Δευτέρας, ενώ πλέον εκπροσωπείται από
νέο δικηγόρο.

Μετά τη σύλληψή της ο μέχρι πρότινος συνήγορός της
Απόστολος Λύτρας δεν είχε εμφανιστεί στη ΓΑΔΑ και νω-
ρίς το πρωί εξέδωσε ανακοίνωση εξηγώντας ότι παραιτεί-

ται. «Ανέλαβα τη νομική εκπροσώπηση αμφοτέρων των
γονέων με σκοπό και εντολή από την οικογένεια να βοη-
θήσω τόσο τους ίδιους όσο και τις Αρχές στο στάδιο διε-
ρεύνησης των θανάτων των τριών παιδιών και να τους πα-
ρέχω στο πλαίσιο αυτό νομικές υπηρεσίες. Δεν θα αναλά-
βω, όπως έχω ήδη ενημερώσει τους γονείς, την υπερά-
σπιση της μητέρας σε βάρος της οποίας ασκήθηκε ποινι-
κή δίωξη. Σε κάθε περίπτωση κάθε κατηγορούμενος έχει
το δικαίωμα εκπροσώπησης από συνήγορο. Ο δε σεβα-
σμός στο τεκμήριο αθωότητας είναι όχι μόνο δικαίωμα
του κάθε κατηγορουμένου αλλά και δείγμα νομικού πολι-
τισμού», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε τη-
λεφώνημα στην κατηγορούμενη και κατά τη συνομιλία
τους εκείνη φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι εί-
ναι η δολοφόνος του παιδιού της. «Μα βρέθηκε δηλητή-
ριο στο αίμα της κόρης σου. Ποιος ήθελε να της κάνει κα-
κό; Ο γιατρός; Οι νοσηλευτές;». Εκείνη φέρεται να μην
απάντησε, ενώ ο ποινικολόγος τής ανακοίνωσε πως απο-
χωρεί από την υπόθεση.

Σοφία Σπίγγου 

«Λιθοβολισμό μέχρι τέλους», φώναζε το εξαγριωμένο πλήθος έξω από τα δικαστήρια

Στο «κάδρο» 
ακόμη δύο 
πρόσωπα
Η

δουλειά των αστυνομικών του Τμήματος
Δίωξης Ανθρωποκτονιών δεν τελείωσε
με τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου
και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βά-

ρος της για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της,
Τζωρτζίνας. Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν δύο
μήνες ερευνών, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά
σκοτεινά σημεία που πρέπει να φωτιστούν για να
κλείσει η υπόθεση.
1ο ερώτημα: Υπάρχει κάποιο άτομο από το περιβάλ-
λον της 33χρονης που γνώριζε τη δράση της; Αν ναι,
τη βοήθησε σε κάτι (πχ, προμήθεια κεταμίνης) ή
απλώς τη συγκάλυπτε; Πληροφορίες αναφέρουν ότι
στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται ακόμη 2-3
άτομα που μέχρι στιγμής δεν έχουν καταθέσει στους
αστυνομικούς της Ασφάλειας. Αυτό αναμένεται να
γίνει σε δεύτερο χρόνο, εάν και εφόσον προκύψουν
στοιχεία εμπλοκής τους και μετά την απολογία της
Ρούλας Πισπιρίγκου στη 18η τακτική ανακρίτρια.

2ο ερώτημα: Τι έχει συμβεί με τα άλλα δύο παιδιά, τη
Μαλένα και την Ίριδα; Τόσο η επιτροπή ιατροδικα-
στών υπό τον Νίκο Καρακούκη όσο και η ΕΛΑΣ «ξε-
σκονίζουν» εκ νέου τα διαθέσιμα στοιχεία. Είναι
ωστόσο ικανά από μόνα τους να δείξουν αν και τα άλ-
λα δύο παιδιά δολοφονήθηκαν; Και αν ναι, με ποιον
τρόπο; Όσο η Ρούλα Πισπιρίγκου τηρεί αρνητική
στάση και δεν υπάρχει ομολογία, τόσο οι απαντήσεις
θα γίνονται πιο δύσκολες. 
3ο ερώτημα: Στην αστυνομία υπάρχει μια ανώνυμη
καταγγελία που εμπλέκει την 33χρονη με τον αιφνί-
διο θάνατο της 69χρονης σπιτονοικοκυράς της στην

Πάτρα. Έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τη
συγκεκριμένη καταγγελία; Αν ναι, έχουν βρεθεί
στοιχεία που να προβληματίζουν τις Αρχές; Υπό ποί-
ες συνθήκες απεβίωσε η 69χρονη γυναίκα σε παθο-
λογική κλινική;
4ο ερώτημα: Ποιο ήταν το κίνητρο της 33χρονης για
να δολοφονήσει με αυτό τον τρόπο την 9χρονη κόρη
της; Το έχουν εντοπίσει οι Αρχές; 
Πηγές της ΕΛΑΣ σχολίαζαν στην «Political» ότι «οι
εξελίξεις των τελευταίων ωρών δίνουν σημαντική
ώθηση στην έρευνα. Υπάρχουν δεδομένα και για τους
θανάτους των άλλων δύο παιδιών. Τώρα που πήρε τον
δρόμο της Δικαιοσύνης η περίπτωση της 9χρονης, θα
επικεντρωθούμε στους φακέλους των δύο άλλων
παιδιών αλλά και σε πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν
έχουν καταθέσει και θεωρούνται “κλειδιά”».

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τα τέσσερα σκοτεινά σημεία που πρέπει
να φωτιστούν για να κλείσει η υπόθεση
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Τ
ις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με
τα ευρήματα των ιατροδικαστικών
εξετάσεων στην υπόθεση του θα-
νάτου των τριών παιδιών από την

Πάτρα σχολίασαν στην «Political» οι ιατρο-
δικαστές Ελπίδα Σπανουδάκη και Χαρά-
λαμπος Κούτσης.
Η κυρία Σπανουδάκη, εξηγώντας τις αντι-
δράσεις που προκάλεσε στον οργανισμό
της μικρής Τζωρτζίνας η τοξική δόση κε-
ταμίνης, σημείωσε: «Όταν εισέλθει στον
οργανισμό η κεταμίνη σε δόσεις τοξικές
και θανατηφόρες, προκαλεί αύξηση της
ενδοκράνιας πίεσης, αύξηση της αρτηρια-
κής πίεσης, ταχυκαρδία και στο τέλος το
άτομο μπαίνει σε ανακοπή λόγω αναπνευ-
στικού rs. Η κεταμίνη προκαλεί διαχωρι-
στική αναισθησία, δηλαδή το άτομο αντι-
λαμβάνεται, χωρίς να προκαλείται αναστο-
λή της αναπνοής, συνεπώς δεν πονάει και
δεν θυμάται. Οι τοξικές δόσεις προκαλούν
στον οργανισμό μια σειρά αντιδράσεων
που οδηγούν σε ανακοπή, μπορεί η τοξική
της δράση να είναι πολύ σύντομη».  Η κυ-
ρία Σπανουδάκη δεν αποκλείει το ενδεχό-
μενο η Τζωρτζίνα να έλαβε στο παρελθόν
μικρότερες δόσεις από την ίδια ουσία, που
προκαλούσε τα συμπτώματα τα οποία στη
συνέχεια η μητέρα αποκάλυπτε στους για-

τρούς: «Με βάση τα συμπτώματα που η
ίδια η μητέρα αναφέρει και το γεγονός ότι
δεν βρίσκονταν άλλα ευρήματα από τους
συναδέλφους γιατρούς, πολύ πιθανό να
ήταν η ίδια ουσία σε μικρότερες δόσεις και
όχι στο αποτέλεσμα της θανατηφόρας τε-
λευταίας δόσης. Πολύ πιθανόν αν χορηγή-
θηκε και στις άλλες περιπτώσεις να μην
έφτασε στα τοξικά σημεία που προκαλούν
τον θάνατο. Οι συνάδελφοι δεν είχαν ευ-
ρήματα παρά μόνο τις μαρτυρίες της μητέ-
ρας ότι έκανε σπασμούς, μετά έπεφτε το
οξυγόνο και το παιδί μελάνιαζε. Αυτά απο-
τελούν συμπτώματα μιας πιθανής χορήγη-
σης κεταμίνης σε μη θεραπευτικές δοσο-
λογίες». Στις εκτιμήσεις για τα άλλα δύο

παιδιά, η ιατροδικαστής σημείωσε: «Θα
πρέπει να συνεκτιμήσουμε όλα τα ευρή-
ματα και όχι μόνο το πνευμονικό οίδημα.
Να είστε σίγουροι ότι θα οδηγηθούμε στην
αιτία και στο είδος του θανάτου. 

Τι οδήγησε στο πνευμονικό οίδημα
Τι οδήγησε τη μικρή Μαλένα και την Ίριδα
να κάνουν πνευμονικό οίδημα. Κάθε τοξι-
κή ουσία όπως και η κεταμίνη όταν χορη-
γηθεί σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκα-
λέσει πνευμονικό οίδημα. Πρέπει να συνε-
κτιμηθούν και τα ευρήματα των δύο πρώ-
των νεκροτομών. Στην πρώτη προκύπτει
αιτία θανάτου η οποία δεν βασίζεται στην
κλινική εικόνα του παιδιού. Θεωρώ ότι

υπάρχουν πολλές πιθανότητες αν τα ευρή-
ματα αξιολογηθούν σωστά να μας οδηγή-
σουν στις απαντήσεις. Για τα τοξικολογικά,
αν έχουν κρατηθεί ιστοί, μπορεί να γίνει
κάποιος έλεγχος, αν όχι, αυτό θα είναι λίγο
δύσκολο».

«Θα βρούμε πώς πέθαναν
και τα άλλα δύο παιδιά»

Ο κ. Κούτσης από την πλευρά του εξήγησε πως η
ουσία κεταμίνη που βρέθηκε στον οργανισμό της μι-
κρής Τζωρτζίνας είναι αναισθητικό που χρησιμοποι-
είται σε συγκεκριμένες επεμβάσεις, σε θεραπευτι-
κές δόσεις. «Η ποσότητα που βρέθηκε στη
συγκεκριμένη περίπτωση είναι υπέρμε-
τρα μεγάλη και προκάλεσε τον θάνατο.
Ήταν μοιραία η δόση. Η ενδοφλέβια χο-
ρήγησή της έχει την πιο άμεση δράση
και επιφέρει το αποτέλεσμα πάρα πολύ
γρήγορα, δηλαδή από δευτερόλεπτα
έως μερικά λεπτά μπορεί να προκαλέσει
τον θάνατο», σημείωσε ο ιατροδικαστής και
συμπλήρωσε ότι προφανώς υπήρξε εύρημα σοβαρό
και έτσι έχουμε αυτήν τη στιγμή και σύλληψη και κα-

τηγορίες. «Πάντα η ιατροδικαστική δίνει απαντή-
σεις, εκτός από ελάχιστα περιστατικά. Η ειδικότητά
μας είναι τέτοια που καταφεύγουν όλοι, είτε οι ανα-
κριτικές Αρχές είτε και συνάδελφοι όλων των άλλων

ειδικοτήτων. Καταφεύγουν στην ιατροδικαστική
έκθεση για την απάντηση της αιτίας θανάτου.

Έτσι μπορούμε και λύνουμε αυτά τα θέματα
μέσα από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις
τοξικολογικές εξετάσεις». 

Αναφερόμενος στη χρήση της κεταμίνης,
ο κ. Κούτσης επισήμανε ότι αυτοί χρησιμο-

ποιείται στα νοσοκομεία σε επεμβάσεις, αν
και είναι σπάνια η χρήση της. «Σε ένα νοσοκομει-

ακό περιβάλλον από γιατρούς μπορεί να γίνει χορή-
γηση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Η ουσία

αυτή κυκλοφορεί και ως ναρκωτικό, αλλά έχει χρη-
σιμοποιηθεί για κάποιες από τις ιδιότητές της και
σαν σκεύασμα για τον βιασμό. Έχει και παράνομη
δράση. Όπως ακούτε να υπάρχει το χάπι βιασμού,
μία από τις ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο
δράστης είναι και η κεταμίνη».

Ο ιατροδικαστής σχολίασε ακόμα για την υπόθεση
του θανάτου των παιδιών στην Πάτρα: «Είναι εντυ-
πωσιακή και τραγική χωρίς καμία αμφιβολία. Στην
Ελλάδα τέτοια υπόθεση δεν είναι καταγεγραμμένη.
Βέβαια, πάντα υπήρχαν υποθέσεις παιδοκτονίας ή
βρεφοκτονίας, εδώ είναι και κάπως ιδιαίτερο, και
δημιούργησε και δικαιολογημένες απορίες από την
πλευρά του κόσμου. Θεωρείται χωρίς αμφιβολία η
υπόθεση αυτή κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό».

«Μία από τις ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιασμό είναι η κεταμίνη»

Οι ιατροδικαστές Ελπίδα 
Σπανουδάκη και Χαράλαμπος
Κούτσης περιμένουν 
απαντήσεις για τα αίτια θανάτου
της Μαλένας και της Ίριδας 

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
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Ι
στορίες που χαράχτηκαν στο συλλογι-
κό υποσυνείδητο της χώρας επανέρ-
χονται με αφορμή τα νεκρά παιδιά
στην Πάτρα. Πώς οπλίστηκε το χέρι

των ανθρώπων που αποκαλούνταν «γο-
νείς» και πώς διαπράχθηκαν τόσο σοκα-
ριστικά εγκλήματα σε βάρος των «σπλά-
χνων» τους, είναι μερικά από τα ερωτήμα-
τα που απασχόλησαν και απασχολούν
ακόμα και σήμερα την ελληνική κοινή
γνώμη. Η Μήδεια του Καλαμακίου, η υπό-
θεση Δουρή και η φρικώδης δολοφονία
της μικρής Άννυς είναι από τις πιο χαρα-
κτηριστικές παιδοκτονίες που διαπράχ-
θηκαν στην Ελλάδα.

Η Μήδεια του Καλαμακίου 
Μία από τις ιστορικές παιδοκτονίες που

καταγράφηκαν στην Ελλάδα ήταν εκείνη
που διέπραξε η «Μήδεια του Καλαμα-
κίου». Η 28χρονη Νίτα Μπέικερ έμενε με
τον λοχία σύζυγό της στο Καλαμάκι. Στις
27 Μαΐου 1961, σκότωσε τη 2 ετών κόρης
της, Κίτι, τη μεγαλύτερη κόρη της, Σουζά-
να, και τον γιο της, Τζο. Αποπειράθηκε να
αυτοκτονήσει, αλλά ο σύζυγός της την
πρόλαβε ζωντανή. Αφορμή στάθηκε η πα-
θολογική της ζήλια, αφού πίστευε ότι ο
σύζυγός της την απατούσε. Η Νίτα Μπέι-
κερ, παρά την τότε μαζική κατακραυγή,
κρίθηκε ψυχικά ασθενής στην πρώτη δίκη
και στη δεύτερη εκδίκαση της υπόθεσης
κρίθηκε ένοχη. Παρά τη δεκαεξαετή της
κάθειρξη πήρε χάρη και το 1963 επέστρε-
ψε στην Αμερική. 

Ο «απαρηγόρητος» πατέρας Δουρής
Μία από τις σοκαριστικότερες παιδο-

κτονίες είναι εκείνη του 6χρονου Νικόλα
Δουρή. Ο Μανώλης Δουρής σκότωσε τον
γιο του στις 30 Δεκεμβρίου 1993 και σε
δηλώσεις του στις κάμερες φαινόταν απα-
ρηγόρητος. Παραμονή της Πρωτοχρονιάς
του 1994, ο 6χρονος γιος της οικογένειας
Δουρή άργησε να επιστρέψει στο σπίτι του
στην Ερμιόνη. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε
και οι έρευνες ξεκίνησαν αμέσως. Το παι-
δί βρέθηκε τελικά νεκρό και σεξουαλικά
κακοποιημένο από τον ίδιο τον Μανώλη
Δουρή. «Με έπιαναν κρίσεις και δεν έβλε-
πα μπροστά μου. Ο καθένας στη θέση μου
το ίδιο μπορεί να έκανε», είπε χαρακτηρι-
στικά.

Δύο περίπου χρόνια μετά τη δολοφονία
του γιου του, στις 24 Φεβρουαρίου 1996, ο
Μανώλης Δουρής βρέθηκε κρεμασμένος
από το καλώδιο της τηλεόρασης, στο κελί
του στις φυλακές της Τρίπολης.

Έπνιξε τα τρία του παιδιά
Φθινόπωρο του 1999 η Κρήτη συγκλονί-

ζεται όταν ο 40χρονος Γιώργος Μεταξά-
κης, για να εκδικηθεί την εν διαστάσει σύ-

ζυγό του, παίρνει τα τέσσερα παιδιά του -
τους τρεις γιους του, ηλικίας 10, 4 και 2
ετών, και τη 12χρονη κόρη του- και τα πη-
γαίνει με το αυτοκίνητό του στον Αλμυρό
ποταμό στο Ηράκλειο. Εκεί, δένει τα χέρια
της κόρης του στο λεβιέ για να μην μπορεί

να αμυνθεί και πετά στα κρύα και ορμητι-
κά νερά του ποταμού τα τρία αγόρια. Την
κόρη του θα την εγκαταλείψει στη συνέ-
χεια στον δρόμο και θα διαφύγει. Ο Γιώρ-
γος Μεταξάκης ομολογεί το άγριο έγκλη-
μα και καταδικάζεται σε τρις ισόβια χωρίς

ελαφρυντικά, όμως στις 23 Νοεμβρίου
2018 αποφυλακίζεται από το σωφρονιστι-
κό κατάστημα Δομοκού, προκαλώντας την
οργή των συγγενών της οικογένειας στην
Κρήτη.

Τον «έφαγαν» μητέρα και πατριός
Ένας 23χρονος εξαφανίστηκε μυστη-

ριωδώς από το σπίτι του στη Σιάτιστα τον
Φεβρουάριο του 2011, με τη μητέρα και
τον πατριό του να τον αναζητούν επί εβδο-
μάδες, ακόμα και μέσα από την εκπομπή
της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τού-
νελ». Μερικούς μήνες μετά, τα σκυλιά
ενός κυνηγού βρήκαν θαμμένη σε ένα
χωράφι και με αγκαθωτά κλαδιά γύρω,
πολύ μακριά από τη Σιάτιστα, τη σορό ενός
άντρα. Ήταν του Κωστή Πολύζου και το
χωράφι ανήκε στον πατριό του.

Μητέρα και πατριός είχαν πέσει σε αντι-
φάσεις κατά την κατάθεσή τους, ενώ η αρ-
χή του τέλους ήρθε όταν το ζευγάρι επι-
χείρησε να οικειοποιηθεί δάνειο που είχε
λάβει με πλαστογραφημένη την υπογρα-
φή του. Η μητέρα του Κωστή Πολύζου και
ο πατριός του καταδικάστηκαν στα τέλη
του 2016 από το Μεικτό Ορκωτό Κακουρ-
γιοδικείο Καστοριάς σε ποινή ισόβιας κά-
θειρξης.

Οι τεκνοκτονίες 
που συγκλόνισαν
το Πανελλήνιο

Σκότωσε και τεμάχισε 
τη μικρή Άννυ
Το 2015 ήρθε στο φως ένα από τα πιο ει-
δεχθή εγκλήματα που έχουν συμβεί
στην Ελλάδα. Ο 27χρονος Βούλγαρος
Σάββας Μπακαρτζίεφ σκότωσε και τε-
μάχισε την 4χρονη κόρη του, Άννυ,
αφού είχε πάρει ναρκωτικά. Ο 27χρονος υποστήριξε ότι ξύπνησε ύστερα από
χρήση ναρκωτικών δίπλα στο νεκρό παιδί και ότι το τεμάχισε με σκοπό να εξαφα-
νίσει τα ίχνη του και να μην οξύνει τον θυμό της συντρόφου του και φύγει μακριά
του. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή ισοβίων και δύο ετών.

Ιστορίες φρίκης 
με ανθρώπους-τέρατα 
που «αποκαλούνταν» γονείς
και πήραν τις ζωές 
των βλασταριών τους

ΕΛΛΑΔΑ

Η Μήδεια του Καλαμακίου
Νίτα Μπέικερ

Ο Μανώλης Δουρής στο εδώλιο

Ο Γιώργος Μεταξάκης έπνιξε τα τρία παιδιά του
για να εκδικηθεί την εν  διαστάσει σύζυγό του 

Ο Κώστας Πολύζος βρήκε τραγικό
θάνατο από τους… γονείς του
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ΕΛΑΣ: Νέος αρχηγός
ο αντιστράτηγος 
Κων. Σκούμας

Ο αντιστράτηγος Κωνσταντίνος
Σκούμας, μέχρι πρότινος γενικός
επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου
Ελλάδος, είναι ο νέος αρχηγός της
ΕΛΑΣ μετά τη συνεδρίαση του Κυ-
βερνητικού Συμβουλίου Εξωτερι-
κών και Άμυνας (ΚΥΣΕA) το μεση-
μέρι της Πέμπτης (31/3). Ο Κων-
σταντίνος Σκούμας διαδέχεται τον
Μιχάλη Καραμαλάκη, στον οποίο το
ΚΥΣΕΑ απένειμε τον βαθμό του
στρατηγού της ΕΛΑΣ και τον τίτλο
του επίτιμου αρχηγού του Σώματος.
Στο τελευταίο του μήνυμα προς
τους αστυνομικούς ζήτησε «με τον
ίδιο ζήλο και συνέπεια να συνδρά-
μετε στο έργο του τον νέο αρχηγό,
για μια σύγχρονη αστυνομία, η
οποία θα στέκεται επάξια δίπλα
στον πολίτη, εμπνέοντάς του εξω-
στρεφή εμπιστοσύνη». Στην ίδια
συνεδρίαση αποφασίστηκε και η
αποστρατεία τού μέχρι πρότινος
υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνο-
μίας Ανδρέα Δασκαλάκη.

Ο Κωνσταντίνος Σκούμας γεννή-
θηκε στο Τετράκωμο του Νομού
Άρτας το 1962. Αποφοίτησε από το
Λύκειο Φοίνικα Θεσσαλονίκης το
1981 και από τη Σχολή Αξιωματικών
της ΕΛΑΣ το 1990. 

Υπηρέτησε ως αξιωματικός σε
διάφορες μάχιμες υπηρεσίες της
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Ηπείρου, ενώ από
τον Απρίλιο του 2014, με την προ-
αγωγή του στον βαθμό του ταξιάρ-
χου, τοποθετήθηκε ως διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας
μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2016.
Τον Φεβρουάριο του 2016 τοποθε-
τήθηκε ως γενικός διευθυντής της
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Ηπείρου, ενώ τον
Ιανουάριο του 2017 προήχθη στον
βαθμό του υποστρατήγου, παραμέ-
νοντας στην ίδια θέση. Στις
23/7/2019 προήχθη στον βαθμό του
αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε
ως γενικός επιθεωρητής Αστυνο-
μίας Βορείου Ελλάδος.

Κώστας Παπαδόπουλος

της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

H
αύξηση κρουσμάτων, εισαγω-
γών και νοσηλειών, καθώς και η
μικρή αύξηση των θανάτων φρέ-
ναραν τα όνειρα για ένα Πάσχα

χωρίς περιορισμούς. Οι πολίτες θα φύγουν
για το χωριό, όμως θα υπάρχουν η μάσκα,
το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τα δια-
γνωστικά τεστ ως δικλίδες ασφαλείας σε
μια πιθανή νέα έξαρση και πίεση στο ΕΣΥ.

Στην ενημέρωση της Πέμπτης η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Υγείας είπε ότι η πανδη-
μία είναι γύρω μας και έχουμε πάνω από
500 εισαγωγές τη μέρα. «Τα καλά νέα είναι
ότι έχουμε και αρκετά εξιτήρια, οπότε δεν
υπάρχει μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ, όμως υπάρ-
χει δυσκολία στη διαχείριση», τόνισε η κυ-
ρία Γκάγκα και επεσήμανε πως ακόμη
χρειάζεται να επιδεικνύουμε προσοχή και
να τηρούμε τα μέτρα.

Δεν δηλώνουν τα κρούσματα
Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολο-

γίας Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε πως
έχουμε 176.000 ενεργά κρούσματα στη χώ-
ρα, ενώ παρατηρείται υποεκτίμηση των
κρουσμάτων, καθώς πολλοί βγαίνουν θετι-
κοί σε κατ’ οίκον self test που δεν δηλώνε-
ται στην πλατφόρμα. Παρότι βλέπουμε μια

σταθεροποίηση της κατάστασης με τάση
επιπεδοποίησης σε σχέση με τις πρώτες
μέρες του Μαρτίου, έχει ανέβει ο μέσος
όρος ηλικίας των κρουσμάτων στα 41 έτη με
αύξηση κρουσμάτων στις ηλικίες άνω των
35, των 50 και των 65. 

Ειδικά στην Καρδίτσα, τα Γρεβενά, την
Κοζάνη, τη Δράμα, την Πρέβεζα, τις Σέρρες
και τα Τρίκαλα, τα μισά από τα νέα κρού-
σματα είναι άτομα άνω των 45 ετών, γεγο-
νός που σημαίνει πως θα έχουμε νοσηλείες
τις επόμενες εβδομάδες. Αύξηση κρου-
σμάτων παρατηρείται στον Έβρο, την Πιε-
ρία, τη Θεσπρωτία, την Αρκαδία, τη Φθιώτι-

δα, τη Ροδόπη, τις Σέρρες, ενώ στην Αττική
αύξηση έχουμε στον Βόρειο Τομέα και στη
Δυτική Αττική. Η θετικότητα των εργαστη-
ριακών ελέγχων έχει αυξηθεί αυτή την
εβδομάδα στο 8,2%, ενώ έχουμε πλήρη επι-
κράτηση της Όμικρον, με την Όμικρον 2 να
αποτελεί το 77% των νέων δειγμάτων. Αύξη-
ση του ιού στα λύματα παρατηρείται σε
οκτώ πόλεις ειδικά στην Αττική, το Ηρά-
κλειο, τον Άγιο Νικόλαο, τη Θεσσαλονίκη
και τα Ιωάννινα. Σήμερα έχουμε 3.500 νο-
σηλευόμενους ασθενείς με μικρή αύξηση
των νέων διασωληνώσεων σε Αττική και
Νότια Ελλάδα. 

Κάθε μέρα 500 εισαγωγές

«Μειώνονται οι θάνατοι» 
Ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε πως
έχουμε μείωση θανάτων παρά τη χαλάρωση των μέτρων στις περισσότερες
χώρες του κόσμου. Οι 40 από τις 47 χώρες της Ευρώπης παρουσιάζουν βελτίω-
ση με μείωση θανάτων. «Σε αυτό έχει συμβάλει ο εμβολιασμός. Ωστόσο, δεν εί-
ναι αρκετό, θέλουμε κι άλλο», τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης. Οι ευάλωτες ομάδες,
όταν διαγνωστούν θετικές, θα πρέπει να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τον
θεράποντα γιατρό για να δοθεί η κατάλληλη αγωγή. Σε σχέση με τα αντιιικά
φάρμακα, η κυρία Γκάγκα τόνισε πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση με 700 αιτήσεις
τη μέρα, με τους ασθενείς να ενδιαφέρονται για αυτά τα φάρμακα. Χθες Πέμπτη
καταγράφηκαν 21.099 νέα κρούσματα και 51 θάνατοι, ενώ 355 νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι. 



Στο μάτι είχαν βάλει ένας 21χρονος μαζί με τον συ-
νεργό του ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκης. Όμως, την τρίτη φορά που «άδειασαν»
τον αυτόματο πωλητή-σκούπα και αφαίρεσαν τον κερ-
ματοδέκτη, πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω.

Συγκεκριμένα, δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ»
συνέλαβαν βραδινές ώρες χθες, στην Ηλιούπολη,
21χρονο Έλληνα, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα,
μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυ-
τοποιηθεί, μετέβησαν με τα αυτοκίνητά τους σε πλυντή-

ριο αυτοκινήτων στον Εύοσμο και προσποιούμενοι τους
πελάτες παραβίασαν αυτόματο πωλητή-σκούπα και
αφαίρεσαν τον κερματοδέκτη του που περιείχε χρημα-
τικό ποσό.

Επιπλέον, από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα του
Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού - Ευόσμου, προέκυψε
ότι οι παραπάνω τον Νοέμβριο του 2021 είχαν μεταβεί
στην ίδια επιχείρηση δύο ακόμη φορές και αφού παρα-
βίασαν μηχάνημα ανταλλακτηρίου χαρτονομισμάτων,
αφαίρεσαν κερματοδέκτη με άγνωστο χρηματικό ποσό.

Στο πλευρό του υποψηφίου δημάρχου Χρήστου Βάρδα, για αλλαγή
της διοίκησης στον Δήμο Καλαμαριάς, θα βρίσκεται και η Αμαλία Πα-
σαλίδου. Η «Πρωτοβουλία για την Καλαμαριά», με επικεφαλής την κυ-
ρία Πασαλίδου και το επιτελείο αυτής, αποφάσισε να συμπαραταχθεί
με την «Πρωτοπόρα Δυναμική Καλαμαριά» με επικεφαλής τον κ. Βάρ-
δα, προκειμένου να συγκροτηθεί μια μεγάλη δημοτική δημοκρατική
παράταξη ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2023.

Στηρίζει τον Χρήστο Βάρδα στην Καλαμαριά η Αμαλία Πασαλίδου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ανάρτηση 
του Ανδρέα που
«άναψε φωτιές»

«Φωτιές άναψε» μια ανάρτηση
του δικηγόρου και πρώην γραμ-
ματέα της ΝΔ Ανδρέα Παπαμιμί-
κου στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Ένας λογότυπος με το
σύνθημα «Όλα Είναι Στο Χέρι
Μας» προκάλεσε προβληματι-
σμό σχετικά με το τι αφορά… Εί-
ναι μήνυμα για τις βουλευτικές
εκλογές ή όνομα δημοτικής πα-
ράταξης; Βέβαια, όπως έχει ανα-
φέρει πολλές φορές σε συνεν-
τεύξεις του ο κ. Παπαμιμίκος
όταν θα έχει κάτι να ανακοινώσει
επίσημα, θα το πράξει πρώτος.

Έκπληξη
γενεθλίων σε
Αναγνωστόπουλο

Γενέθλια στο γραφείο για τον
δήμαρχο Χαλκηδόνος Σταύρο
Αναγνωστόπουλο. Οι συνεργά-
τες του τού επεφύλαξαν μια έκ-
πληξη για την ημέρα των γενε-
θλίων του και μαζί με τις ευχές
τού πήραν μια τούρτα, προκει-
μένου να σβήσει το ένα και μο-
ναδικό κεράκι. «Και εκατό χρό-
νια δήμαρχος» ήταν η ευχή που
ακούστηκε από τους παρευρι-
σκόμενους, με τον ίδιο να αν-
τεύχεται υγεία και κάθε καλό.

Ο Καραγιαννακίδης
έβγαλε βόλτα 
το… βαφτιστήρι του
Απολαμβάνοντας την παρέα του
Σίμπα πέρασε το απόγευμά του ο
Νίκος Καραγιαννακίδης. Ο δικη-
γόρος και πολιτευτής της ΝΔ στην
Α’ Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει
δράση και βγάζει βόλτα τον αξια-
γάπητο σκύλο του φίλου του, όταν
ο ίδιος δεν μπορεί. Μάλιστα, όπως
χαρακτηριστικά του αρέσει να λέ-
ει, «είμαι ανάδοχος, είναι το βα-
φτιστήρι μου»!

Τρεις του κλέφτη και… τσάκωσαν 21χρονο
που λεηλατούσε πλυντήριο αυτοκινήτων 

ΣΥΡΙΖΑ: Άνοιξαν οι κάλπες
για την εκλογή συνέδρων 

Συνεδρίασαν το βράδυ της Πέμπτης τα οργανωτικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, προκειμένου να
διευθετήσουν και τις τελευταίες λεπτομέρειες σε ό,τι
έχει να κάνει με τις κάλπες που θα στηθούν για την
εκλογή των συνέδρων. Και μπορεί να μοιάζει σαν πρω-
ταπριλιάτικο ψέμα, μιας και η ψηφοφορία ξεκινά σή-
μερα, αλλά δεν είναι ψέμα ο προβληματισμός που επι-
κρατεί και έχει να κάνει με την εκλογή προέδρου από
τη βάση. Αν ψηφίσουν περίπου 80.000, όπως λέγεται,
θα είναι ένα πολιτικό βατερλό σε σύγκριση με τους
270.000 που ψήφισαν στο ΚΙΝΑΛ.

Πάρκο για τους μαθητές 
που χάθηκαν στα Τέμπη
Η δημιουργία ενός Πρότυπου
Πάρκου Κυκλοφοριακής
Αγωγής στη μνήμη των 21 μα-
θητών που χάθηκαν, τόσο άδι-
κα, στα Τέμπη ήταν το θέμα
της συνάντησης του βουλευ-
τή Ημαθίας της ΝΔ Τάσου
Μπαρτζώκα με τον υφυπουρ-
γό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο. Ήδη τις δυνά-
μεις τους για την υλοποίησή του έχουν ενώσει ο πολιτι-
στικός σύλλογος «Ψηφιδωτό» και η διοικήτρια της
Σχολής Μετεκπαίδευσης της Αστυνομίας κυρία Γαϊτα-
νίδου, ενώ όπως μάθαμε και ο υφυπουργός δεσμεύτη-
κε να κάνει τα αδύνατα δυνατά για την υλοποίηση ενός
τόσο σπουδαίου και ωφέλιμου, όπως χαρακτηριστικά
είπε, έργου για τα παιδιά και τους νέους οδηγούς.

Η ενεργειακή κρίση
«γονάτισε» τους δημάρχους

«Πονοκέφαλο» έχει προκαλέσει σε όλους τους δη-
μάρχους η ενεργειακή κρίση και ιδιαίτερα η κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών στα σχολεία. Για τον λόγο
αυτό, το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεν-
τρικής Μακεδονίας αποφάσισε ομόφωνα να κατατεθεί
στα αρμόδια υπουργεία το αίτημα για έκτακτη επιχο-
ρήγηση των σχολικών επιτροπών όλων των δήμων για
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, ιδιαίτερα
για τους δήμους της Βόρειας Ελλάδας, όπου λόγω των
ακραίων καιρικών συνθηκών επιβάλλεται πολύωρη
λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης.

Η «γαλάζια παρέλαση» 
Βουλευτές και κομματικά στελέχη όχι μόνο από τη

Θεσσαλονίκη αλλά από την ευρύτερη περιοχή της Κεν-
τρικής Μακεδονίας πρόκειται να δώσουν το «παρών»
στο προσυνέδριο που διοργανώνει αύριο, Σάββατο,
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο η ΝΔ. Βλέπετε, το
επόμενο προσυνέδριο στο Ηράκλειο της Κρήτης πέ-
φτει μακριά για τους περισσότερους. Βέβαια, στα πη-
γαδάκια κυριαρχεί το αναπάντητο για πολλούς, παρά
τα όσα λέει ο πρωθυπουργός για εξάντληση τετραε-
τίας, ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές. 
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ΠΕΔ Κρήτης 

Ζητά προσεισμικό έλεγχο
σχολικών και δημόσιων κτιρίων

«Αντισεισμική θωράκιση
σχολικών συγκροτημάτων
και λοιπών δημόσιων κτι-
ριακών υποδομών» και την
«άμεση ένταξή τους στην
πρώτη φάση του μακροσκο-
πικού ελέγχου του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”» ζητά η
ΠΕΔ Κρήτης από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα. «Η χρηματοδότηση δράσεων για υποδομές που χρήζουν
αντισεισμικής προστασίας και προσεισμικού ελέγχου, με βάση
το πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” πρέπει να προτεραιοποιηθούν και
να ενταχθούν άμεσα», διευκρινίζει το αίτημα. Λόγω της ιδιαιτε-
ρότητας των συνθηκών στην Κρήτη αλλά και των τελευταίων αλ-
λεπάλληλων σεισμικών γεγονότων, ζητούν να εγκριθούν στο σύ-
νολό τους οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους δήμους
της Κρήτης για την αντισεισμική προστασία των κτιρίων αλλά και
την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πύργος 

Ικανοποίηση για την επανέναρξη 
των εργασιών στον Πάτρας-Πύργου

Την επανέναρξη των εργασιών κατασκευής του οδικού άξονα
Πατρών - Πύργου ανακοίνωσε χθες από τον Πύργο της Ηλείας ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον
υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή και τον υφυπουργό Γιώρ-
γο Καραγιάννη. Σημειώνεται ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί δύο
φορές. «Καλωσορίζουμε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
στον τόπο μας. Θεωρούμε συμβολική και καταλυτική την παρου-
σία του στην Ηλεία, σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου Πάτρα -
Πύργος - Τσακώνα», δήλωσε ο δήμαρχος Παναγιώτης Αντωνακό-
πουλος. «Εμείς που ανησυχούμε και διεκδικούμε εδώ και δεκαε-
τίες το έργο αυτό, σήμερα είμαστε σίγουροι ότι κανένας αγώνας
δεν πάει χαμένος», κατέληξε ο δήμαρχος.

Τέσσερις προτάσεις για να μην απολυθούν περί-

που 250 εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια

στο Σπίτι» που, παρότι εργάζονται έως και είκοσι

συνεχή έτη, μένουν εκτός πινάκων επιτυχόντων

της προκήρυξης 4Κ/2020, καταθέτει το Σωματείο

Εργαζομένων Φθιώτιδας-Φωκίδας.

Συγκεκριμένα:

• Αλλαγή του άρθρου 38 του Νόμου

4735/2020, για τη συνέχιση των εργαζομένων

που δεν είναι επιτυχόντες της προκήρυξης και

την απορρόφησή τους από τις υπάρχουσες δο-

μές.

• Παράταση και διατήρηση του προγράμ-

ματος «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συ-

νοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιω-

μένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοή-

θειας» βάσει της παράτασης του προγράμματος

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής

ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φρον-

τίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών

ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με

ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενερ-

γητικές πολιτικές απασχόλησης».

• Χρήση των αδιάθετων ποσών ύψους 5

εκατ. ευρώ που προβλέπονται για το πρόγραμμα,

από το συνολικού ποσού των 60 εκατ. ευρώ μέσω

των ΚΑΠ, για τη συνέχιση των ετησίων προγραμ-

ματικών συμβάσεων.

ΕΕΤΑΑ 

Ημερίδα για την απλούστευση
λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

Η «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθ-
μιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού
- Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών
λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού - Πιλοτική λει-
τουργία» παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργα-
νώθηκε την περασμένη Τετάρτη, στην Αθήνα, από
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυ-
τοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με το
υπουργείο Εσωτερικών, την Κεντρική Ένωση Δή-
μων Ελλάδας και την Ένωση Περιφερειών Ελλά-
δας. Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Μαραβέ-
λιας ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην υλοποί-
ηση του παρουσιαζόμενου έργου και τόνισε ιδιαί-
τερα τον ρόλο που θα παίξει αυτό στη διοικητική
και οργανωτική εξέλιξη και αναβάθμιση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Ο διευθύνων
σύμβουλος Σπύρος Σπυρίδων είπε ότι η ΕΕΤΑΑ,
ως φορέας υλοποίησης, κατάφερε:
� να αποτυπώσει 669 διαδικασίες δήμων και 684
διαδικασίες περιφερειών
� να μοντελοποιήσει τις διαδικασίες αυτές με τη
βοήθεια ειδικού λογισμικού και
� να προχωρήσει σε απλούστευσή τους προτεί-
νοντας τις αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ίος 

Οι περισσότερες ακτοπλοϊκές
αφίξεις πανελληνίως

Η Ίος αναδεικνύεται ως το νησί με τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση ακτοπλοϊκών αφίξεων (134,044%)
πανελληνίως για το ενιάμηνο του 2021 σε σύγκριση με
το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση. «Παρά τις δοκιμασίες και τις
προκλήσεις λόγω πανδημίας, σταθήκαμε στο ύψος
των περιστάσεων και η Ίος με το φυσικό κάλλος, την
ιστορία, τα αρχαία μνημεία, τον πολιτισμό, τη γαστρο-
νομία, κέρδισε την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών από
Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ θέτει τις βάσεις για συνεχή
οικονομική ανάπτυξη», δηλώνει ο δήμαρχος Ιητών
Γκίκας Γκίκας.

Νότιο Αιγαίο  

Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή
των πολυθέσιων ταξί 

Την πιλοτική εισαγωγή των πολυθέσιων ταξί, έξι και
εννέα θέσεων, στην Ελλάδα ξενικά η Περιφέρεια Νότιου
Αιγαίου, έπειτα από συνεννόηση και στενή συνεργασία
της οικείας περιφέρειας με το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών και τον υφυπουργό Μιχάλη Παπαδόπουλο.

«Χαίρομαι που ξεκινάμε από το Νότιο Αιγαίο, όπου οι
ιδιαίτερες συνθήκες των νησιών και ο τουρισμός απαι-
τούν εγρήγορση και ανακλαστικά», δήλωσε ο περιφε-
ρειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης με τον πρόεδρο του Συνδέσμου
Ιδιοκτητών Ταξί, Θεοδόση Καστανίδη, παρουσία του
υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο.

Σημειώνεται πως από το Αγαθονήσι μέχρι τη Φολέ-
γανδρο και από τη Χάλκη μέχρι την Ανάφη, οι ενδιαφε-
ρόμενοι έχουν προθεσμία έξι εβδομάδων να καταθέ-
σουν αίτηση στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα για τα
νησιά-έδρες των Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
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«Βοήθεια στο Σπίτι»

Διασφάλιση των εργαζομένων που μένουν εκτός



Τ
ον Δεκέμβριο θα εκδοθούν οι ορι-
στικοί πίνακες της προκήρυξης
13Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορούν

την κάλυψη 1.468 μόνιμων θέσεων σε δή-
μους και περιφέρειες, όπως ανακοίνωσε
ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
κατά τη διάρκεια της σύσκεψη του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους
δημάρχους της Δυτικής Αθήνας, ενώ προ-
ανήγγειλε και νέο πακέτο προσλήψεων.
Όσον αφορά τη διαδικασία που βρίσκεται
σε εξέλιξη, για την οποία το ΑΣΕΠ ανακοί-
νωσε την πρόσκληση για υποβολή δικαιο-
λογητικών ενόψει προσωρινών πινάκων,
ο κ. Βορίδης επεσήμανε στους δημάρ-
χους ότι «θα έχετε προσωρινά αποτελέ-
σματα στην 13Κ μέχρι τον Μάιο και θεωρώ
ότι θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να έχε-
τε προσλήψεις τον Μάιο. Όμως ο υπουρ-
γός Εσωτερικών προανήγγειλε νέες

προσλήψεις στους ΟΤΑ, επισημαίνοντας
πως «τον Δεκέμβριο θα σας δώσουμε τη
δυνατότητα να πάρετε και τον προγραμ-
ματισμό των προσλήψεων του 2022. Επο-
μένως, εμείς θα έχουμε τελειώσει και εν-
δεχομένως επειδή θα έχουμε κάνει τον
προγραμματισμό προσλήψεων του 2023,
θα σας δώσουμε τη δυνατότητα με τα ορι-
στικά της 13Κ να πάρετε και του 2023.
Άρα, θα έχετε αρκετό κόσμο, ο οποίος θα
έρθει, σε αυτή τη χρονιά». 
Να σημειώσουμε ότι στη σύσκεψη συμ-
μετείχαν οι δήμαρχοι Αιγάλεω Γιάννης
Γκίκας, Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος,
Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος
Τσίρμπας, Περιστερίου Ανδρέας Παχα-
τουρίδης, Πετρούπολης Στέφανος Βλά-
χος, Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός και
μέσω τηλεδιάσκεψης ο δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος.

Ψηφιακά τα πολεοδομικά δεδομένα του Περιστερίου
Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία διατίθε-

ται από τον Δήμο Περιστερίου στους
πολίτες, αυτήν τη φορά στο πεδίο των
Open Data και συγκεκριμένα για τον
πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης.
Ακολουθώντας την οδηγία του δημάρ-
χου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρί-
δη, δημιουργήθηκε μια νέα εφαρμογή
η οποία ενημερώνει για το εγκεκριμέ-
νο ρυμοτομικό σχέδιο του δήμου, για
τους όρους δόμησης, για τους κοινό-
χρηστους και κοινωφελείς χώρους, τις τεχνικές εκθέσεις, τα διαγράμματα εφαρμογής, τις
τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου και για τις χρήσεις γης, ενώ περιλαμβάνει διάφορα ση-
μεία ενδιαφέροντος του δήμου όπως σχολεία, παιδικές χαρές, εκκλησίες, κ.λπ. που συνε-
χώς θα εμπλουτίζονται με νέα δεδομένα. Η υπηρεσία διατίθεται στους πολίτες μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την ιστοσελίδα του δήμου. 

Απολογισμός
έργου και…
αποχώρηση 
Στον απολογι-
σμό των πε-
πραγμένων
της διοίκησης
της Περιφέ-
ρειας Αττικής
προχώρησε
στην ειδική
συνεδρίαση του περιφερειακού
συμβουλίου ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης, επισημαίνοντας
ότι η Αττική «είναι ένα μεγάλο ερ-
γοτάξιο έργων, σε όλους τους δή-
μους, καθώς εκτελούνται πάνω από
χίλια έργα προϋπολογισμού που ξε-
περνά τα 2,2 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ». Ακόμη αναφέρθηκε τόσο στο
έργο που έχει υλοποιηθεί όσο και
στον προγραμματισμό που έχει γί-
νει για τη δημιουργία υποδομών και
προγραμμάτων που σχετίζονται με
την ασφάλεια, την πρόληψη, την
προστασία του περιβάλλοντος και
την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η
συνεδρίαση, πάντως, σημαδεύτηκε
από την αποχώρηση παρατάξεων
της αντιπολίτευσης, καθώς διαφώ-
νησαν με την απόφαση να προηγη-
θεί η παρουσίαση των πεπραγμέ-
νων από τους αντιπεριφερειάρχες
και στη συνέχεια να τοποθετηθούν
οι παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης… και έτσι αποχώρησαν σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, ο
δήμαρχος κατηγορείται από
την αντιπολίτευση ότι έκα-
νε… «ανακυβίστηση» στον
τρόπο που προωθεί σημαντι-
κό έργο της πόλης; Τον κατη-
γορούν ότι όταν ήταν αντιδή-
μαρχος προωθούσε την υλο-
ποίησή του από τις υπηρε-
σίες του δήμου, ενώ τώρα, ως
δήμαρχος, «ανακάλυψε» ότι
εξυπηρετεί καλύτερα να το
αναθέσει σε ιδιώτες… Ανα-
ρωτιούνται, μάλιστα, αν άλ-
λαξαν και οι υπολογισμοί του
ότι με αυτό τον τρόπο το κό-
στος θα είναι διπλάσιο!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ιδρύεται
Λαογραφικό
Μουσείο Παλλήνης
Την ίδρυση και λειτουργία Λαο-

γραφικού Μουσείου Παλλήνης

ανακοίνωσε ο δήμαρχος Παλλήνης

Θανάσης Ζούτσος, τονίζοντας ότι

το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας

του θα καλυφθεί εξολοκλήρου από

τον Δήμο Παλλήνης, ενώ ο σύλλο-

γος «Ο Παλληνεύς» θα αναλάβει τη

λειτουργία του.

Το επόμενο διάστημα θα προκη-

ρυχθεί δημοπρασία για την εκμί-

σθωση του ακινήτου που θα στεγά-

σει το μουσείο. Όπως επισημάνθη-

κε, με την ίδρυση του μουσείου, γί-

νεται ένα μεγάλο βήμα για την κα-

ταγραφή, διάσωση και ανάδειξη

της πλούσιας ιστορίας του πολιτι-

σμού και της λαϊκής παράδοσης

της Παλλήνης αλλά και της ευρύ-

τερης περιοχής των Μεσογείων. 

Νέο αστικό
βιοκλιματικό
πάρκο
Ο Δήμος Πετρούπολης εκπόνησε
μελέτη που αφορά εργασίες ανά-
πλασης στη χωμάτινη διαδρομή
μεταξύ του Άλσους Αγίου Δημη-
τρίου και του πεζόδρομου της
οδού Ηπείρου, η οποία εκτείνεται
έως την οδό Κερασόβου. Στόχος
της ανάπλασης είναι η δημιουργία
μιας πολυθεματικής διαδρομής
αναψυχής και ψυχαγωγίας που θα
απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες,
διευκολύνοντας την προσβασιμό-
τητα, προσφέροντας ελεύθερους
χώρους πρασίνου, ανάπαυσης,
άθλησης και παιχνιδιού, ενδυνα-
μώνοντας παράλληλα την κοινω-
νική εγγύτητα. 
Όπως επισημαίνεται από τον δή-
μαρχο Στέφανο Βλάχο, η δημι-
ουργία του εν λόγω αστικού βιο-
κλιματικού πολυθεματικού πάρ-
κου θα έχει ως αποτέλεσμα την
οικολογική και αισθητική ανα-
βάθμιση του αστικού τοπίου και
κατ’ επέκταση τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων και
των επισκεπτών της πόλης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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Έρχονται νέες μόνιμες
προσλήψεις στους ΟΤΑ



Ν
έοι κωδικοί, διατήρηση της
«παγωμένης» εισφοράς αλλη-
λεγγύης για τους φορολογου-
μένους που αποκτούν εισοδή-

ματα από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και «κα-
τάργηση» των «εκπτώσεων» για τις ηλε-
κτρονικές αποδείξεις και τα τεκμήρια για
τους πληττόμενους από την πανδημία φο-
ρολογουμένους συνθέτουν το τοπίο των
φετινών φορολογικών δηλώσεων, στις
οποίες θα αποτυπωθούν τα εισοδήματα
που απέκτησαν 9 εκατομμύρια φορολο-
γούμενοι το 2021. 

Σημειώνεται πως από την Τρίτη τα μεσά-
νυχτα τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για
την υποβολή των δηλώσεων φορολογικού
έτους 2021, με την πρώτη δόση του φόρου
εισοδήματος να καταβάλλεται τον Ιούλιο.

Τα νέα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2 και
Ε3) που συμπληρώνουν και υποβάλλουν
ηλεκτρονικά οι φορολογούμενοι έχουν
κάποιες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι.

Νέοι κωδικοί: Με μικρές αλλαγές και
νέους κωδικούς εκδόθηκε το βασικό έν-
τυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Οι νέ-
οι κωδικοί της δήλωσης είναι οι εξής:

• Κωδικοί 043-044. Αφορούν όσους
έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κα-
τοικία στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδη-
μα από μισθωτή εργασία που προκύπτει
στην ημεδαπή, από πλήρωση νέας θέσης
εργασίας.

• Κωδικοί 873-874. Αναγράφονται οι
μεταφερόμενες ζημιές από την πώληση
τίτλων των προηγούμενων φορολογικών
ετών, οι οποίες δεν έχουν συμψηφιστεί με
κέρδη από την ίδια αιτία και γίνεται διά-
κρισή τους σε ημεδαπής/αλλοδαπής.

• Κωδικοί 081, 082, 083. Στο ενοίκιο που
πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογέ-
νειας δηλώνεται ο αριθμός δήλωσης μί-
σθωσης.

• Κωδικοί 084, 085, 086. Για ενοίκιο που
πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικο-
γένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό
αναγράφεται ο αριθμός δήλωσης μίσθω-
σης.

• Κωδικός 087. Αφορά ενοίκιο ακινή-
των εκτός από κύρια κατοικία και κατοικία
παιδιών που σπουδάζουν. Δήλωση αριθ-
μού δήλωσης μίσθωσης.

• Κωδικοί 818, 820 και 822. Συμπληρώ-
νονται από τον/τη σύζυγο σε περίπτωση
που έχει συμβληθεί στη συγκεκριμένη μί-
σθωση ή αυτή αφορά κατοικία εξαρτώμε-
νου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από
κοινού με τον/την υπόχρεο.

• Κωδικοί 633-634. Δηλώνεται το ποσό
που καταβλήθηκε σε καθηγητές και λέ-
κτορες πλήρους απασχόλησης σε ΑΕΙ, οι

οποίοι δεν ασκούν ατομική επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαρια-
σμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ.

• Κωδικός 033. Συμπληρώνεται για τον
υπόχρεο το σύνολο των τέκνων του, ήτοι
τα κοινά τέκνα με τη σύζυγο/ΜΣΣ και τα
μη κοινά τέκνα του.

Δηλώσεις συζύγων. Στις κοινές δηλώ-
σεις συζύγων διενεργείται ξεχωριστή βε-
βαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πρά-
ξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε
σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύ-
γου/ΜΣΣ δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρε-
ωστικά του άλλου και στην περίπτωση που
έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέ-
φονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Χωριστές δηλώσεις συζύγων. Οι σύ-
ζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση

εφόσον το έχουν δηλώσει. Υποχρεωτικά
χωριστές δηλώσεις υποβάλλονται στις
περιπτώσεις που έχει διακοπεί η έγγαμη
συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της
δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύ-
γους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή
έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαρά-
σταση.
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Οι αλλαγές στα έντυπα
και οι νέοι κωδικοί 

ΑΑΔΕ: Πλήρως αυτοματοποιημένη επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Μια νέα ψηφιακή και πλήρως αυτοματοποιημένη δια-

δικασία ηλεκτρονικής επιστροφής του ΦΠΑ σε επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες δρομολογεί η ΑΑΔΕ με στόχο
την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. Σύμφωνα με
τον σχεδιασμό, επιχειρηματίες και επαγγελματίες θα
υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά και θα βλέπουν
άμεσα το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ που δικαιούνται να
πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό τους με τον ίδιο
τρόπο, δηλαδή χωρίς ανθρώπινη επαφή. 

Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται για την πλειονό-

τητα των αιτήσεων επιστροφής χρημάτων και συγκε-
κριμένα για το 97% των αιτημάτων επιστροφής φόρων.
Μάλιστα, οι φορολογούμενοι για να γνωρίζουν τον
πραγματικό χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή
χρημάτων θα ενημερώνονται άμεσα μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου όταν το αίτημά τους πρόκειται να
υποβληθεί σε αυτόματη επεξεργασία χωρίς έλεγχο. 

Με τη νέα διαδικασία αναμένεται να περιοριστεί η αν-
θρώπινη παρέμβαση μέσω ψηφιακών συναλλαγών και
να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις επιστροφές

ΦΠΑ. Με την ψηφιοποίηση των φορολογικών συναλλα-
γών η ανθρώπινη παρέμβαση περιορίζεται και ανοίγει ο
δρόμος για εξπρές επιστροφές ΦΠΑ, που αποτελεί πά-
γιο αίτημα της αγοράς, η οποία διψά για ρευστότητα, ει-
δικά τους τελευταίους μήνες που στροβιλίζεται στη δί-
νη της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και της παν-
δημίας. Να σημειωθεί πως στο παρελθόν υπήρχαν πε-
ριπτώσεις που μια επιχείρηση έπρεπε να περιμένει
ακόμη και τρία χρόνια για να πάρει πίσω τον ΦΠΑ από
την εφορία.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Από τον Ιούλιο ξεκινά
η πληρωμή της πρώτης δόσης
- Σε ποιους διατηρείται 
η «παγωμένη» εισφορά
αλληλεγγύης 



Η
απόφαση Πούτιν για πληρω-
μή του φυσικού αερίου σε
ρούβλια από σήμερα επιτα-
χύνει την εφαρμογή του κυ-

βερνητικού σχεδίου για αλλαγή του
ενεργειακού μείγματος της χώρας, πα-
ράλληλα με την εφαρμογή γενναίων πα-
κέτων επιδοτήσεων στο ηλεκτρικό ρεύ-
μα.  Όπως δήλωσε χθες στον ραδιο-
φωνικό σταθμό ΣΚΑΪ ο υπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας
Σκρέκας, το σύνολο των επιδοτήσεων
που θα δοθούν στους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού ρεύματος για τον
Απρίλιο θα ανέλθει  στο ποσό των 600
εκατ. ευρώ, ενώ από την άλλη πλευρά
προωθείται το στρατηγικό σχέδιο έτσι
ώστε σε έναν χρόνο να υπάρξει απε-
ξάρτηση από το φυσικό αέριο. Σημει-
ώνεται ότι η Ελλάδα καλύπτει το 40%-
45% των αναγκών σε αέριο από τη Ρω-
σία, ενώ το «πράσινο καύσιμο» χρησι-
μοποιείται σε ποσοστό 60% για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ξεκινούν έρευνες σε Ιόνιο, Κρήτη
Με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις στο

μέτωπο της ενέργειας, ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει
εντολή για προώθηση όλων των εναλ-
λακτικών μορφών ενέργειας, αλλά
και για την επανέναρξη των ερευνών
για την ανακάλυψη κοιτασμάτων αε-
ρίου στο Ιόνιο πέλαγος και νοτίως της
Κρήτης. Μέχρι τότε, η αύξηση της πα-

ραγωγής ρεύματος και θέρμανσης θα
βασιστεί στα φωτοβολταϊκά και αιολι-
κά πάρκα, στους υδροηλεκτρικούς
σταθμούς, στην προμήθεια υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου LNG από τις
ΗΠΑ και στη χρήση λιγνίτη και πετρε-
λαίου. Η απόφαση του Αμερικανού
προέδρου Τζο Μπάιντεν να απελευ-
θερώσει 1.000.000 βαρέλια αργού πε-
τρελαίου σε ημερήσια βάση στοχεύει
στη μείωση των τιμών του «μαύρου
χρυσού» και στην ενίσχυση των χω-
ρών της Ευρώπης, η οποία πλήττεται
περισσότερο λόγω της μεγάλης εξάρ-
τησης από τη Ρωσία. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τελευ-
ταίες κινήσεις αποτυπώνονται στις τι-
μές του πετρελαίου Brent, το οποίο
πριν από είκοσι μέρες βρισκόταν στα
140 δολάρια το βαρέλι και χθες έφτα-
σε ακόμη και στα 101 δολάρια, πριν
σημειώσει νέα άνοδο, στον απόηχο
του διατάγματος Πούτιν για πληρωμή
των ποσοτήτων φυσικού αερίου σε
ρούβλια. Επιπλέον, η τιμή του φυσι-
κού αερίου έπειτα από μερικά 24ωρα
σταθεροποίησης γύρω από τα 120 ευ-
ρώ ανά μεγαβατώρα, υπό το πρίσμα
των νέων εξελίξεων, είναι εξαιρετικά

πιθανόν να κινηθεί… ανεξέλεγκτα. 

Πόσο θα πέσει η βενζίνη
Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις

και εφόσον δεν σημειωθεί νέα μεγά-
λη άνοδος των τιμών του πετρελαίου,
εκτιμάται ότι από την επόμενη εβδο-
μάδα μπορεί να υπάρξει αποκλιμά-
κωση των τιμών της βενζίνης και του
πετρελαίου κίνησης από 4 έως 10 λε-
πτά ανά λίτρο. 

Ήδη, στην αγορά των καυσίμων έχει
περάσει πλήρως η αύξηση λόγω της
προηγούμενης ανοδικής κίνησης του
πετρελαίου, το οποίο βρέθηκε από τα
108 στα 120 δολάρια το βαρέλι.  Τέλος,
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης ποσοτικοποιεί τις επιπτώσεις από
την έκρηξη των τιμών της ενέργειας
και των πρώτων υλών, έτσι ώστε να
αποτυπωθούν στον αναθεωρημένο
προϋπολογισμό, που θα κατατεθεί στη
Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κωστής Χατζηδάκης:
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 
για10.000 άνεργους 
έως 29 ετών

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απα-
σχόληση 10.000 νέων ανέργων έως 29 ετών
με 100% επιδότηση για 7 μήνες στο ύψος του
κατώτατου μισθού, αλλά και νέα ενισχυμένα
κίνητρα για το «Πρώτο Ένσημο», εξήγγειλε
χθες ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζη-
δάκης, έπειτα από συνάντηση με τον διοι-
κητή του Οργανισμού Σπύρο Πρωτοψάλτη,
παρουσία δέκα νέων που βρήκαν δουλειά. 

Στόχος του νέου προγράμματος, διάρ-
κειας 7 μηνών και προϋπολογισμού 65
εκατ. ευρώ (με συγχρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ), είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των
νέων στην αγορά εργασίας μέσω της από-
κτησης εργασιακής εμπειρίας και την αντι-
μετώπιση της διαρροής επιστημονικού ερ-
γατικού δυναμικού. Ωφελούμενοι είναι
10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών,
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κα-
τάρτισης, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μη-
τρώα ανέργων των Κέντρων Προώθησης
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε
περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας
Αττικής (6.500 άνεργοι) και της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας (3.500 άνεργοι). 

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης προανήγ-
γειλε ενίσχυση των κινήτρων του προγράμ-
ματος «Πρώτο Ένσημο» του υπουργείου
Εργασίας, που «τρέχει» από τις αρχές του
έτους και απευθύνεται σε νέους 18-29 ετών
χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, ώστε η
επιδότηση που προβλέπει να είναι τουλάχι-
στον αντίστοιχη με αυτή του νέου προγράμ-
ματος του ΟΑΕΔ. Οι αλλαγές στο «Πρώτο
Ένσημο» θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα
οδηγήσουν σε σημαντική ενδυνάμωση των
κινήτρων που δίνονται για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με το
ισχύον πλαίσιο που προβλέπει επιδότηση
1.200 ευρώ για 6 μήνες -που κατανέμεται
ισόποσα μεταξύ εργαζομένου και εργοδό-
τη- για κάθε νέα θέση με σύμβαση εργασίας
πλήρους απασχόλησης. Το πλαίσιο των νέ-
ων ρυθμίσεων για το «Πρώτο Ένσημο» θα
ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.
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Ο υπουργός Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος Κώστας
Σκρέκας θεωρεί εφικτή 
την ενεργειακή 
απεξάρτηση από 
τη Ρωσία σε έναν χρόνο 

Στα 600 εκατ. η επιδότηση
λογαριασμών ρεύματος



Η
μεταβλητότητα παραμένει
στο ΧΑ και είναι εμφανής η
καθημερινή μάχη αγορα-

στών - πωλητών για τον έλεγχο της
αγοράς. Όπως επισημαίνουν οι ανα-
λυτές, η ψυχολογία των ενεργών
επενδυτών έχει βελτιωθεί παρά το
γεγονός ότι τα αποτελέσματα ακόμη
και μιας κατάπαυσης του πυρός δεν
θα φανούν άμεσα στον πληθωρισμό
και στο ενεργειακό κόστος. 
Από την άλλη, τα καλά αποτελέσματα
χρήσης 2021 που ανακοινώνονται
και οι αξιοσημείωτες μερισματικές
αποδόσεις θα μπορούσαν να στηρί-
ξουν τις τρέχουσες αποτιμήσεις ή
και ακόμη ψηλότερες, αν βελτιωθεί
το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα.
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 (gap). Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης, οι
επόμενες στηρίξεις στις 843 (ημερήσιο «stop long»), 832,
823 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 814 και η ζώνη 811 - 778,
την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων.

Πειραιώς: Σύσταση «buy» δίνει 
η Citi, στο 1,80 ευρώ η τιμή-στόχος

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα με-
γέθη της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η C-
iti, η οποία θέτει σύσταση «buy» και τιμή-στό-
χο στο 1,8 ευρώ, με την εκτιμώμενη απόδοση
της μετοχής σε 12μηνο ορίζοντα να εκτιμάται
στο 28,6%. Μετά την αναθεώρηση των εκτιμή-
σεών του λόγω καλύτερης εικόνας σε κόστη
και προμήθειες, ο αμερικανικός οίκος προ-
βλέπει άνοδο των αναπροσαρμοσμένων κερ-
δών της τράπεζας άνω του 100% φέτος, 54% το
2023 και 1% το 2024, ενώ εισάγει και πρόβλε-
ψη για αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή
ύψους 0,47 ευρώ το 2025. Η Citi τονίζει ότι
«μας αρέσει η πρόοδος της διοίκησης στο ξε-
καθάρισμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων, καθώς και στις κινήσεις ενίσχυσης
των κεφαλαίων, βελτίωσης της αποδοτικότη-
τας και αύξησης των προμηθειών».

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ενισχύει 
τη συμβολαιακή 
καλλιέργεια κριθαριού

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσαρμόζει λόγω
των γεωπολιτικών εξελίξεων το πρόγραμμα
Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με την
εταιρεία, αποτελεί μια μακροχρόνια στρα-
τηγική επιλογή που εξασφαλίζει την κάλυ-
ψη του συνόλου των αναγκών της εταιρείας
για εγχώρια παραγωγή μπίρας από ελληνικό
κριθάρι. Όπως σημειώνεται σε σχετική
ανακοίνωση, η σημασία του προγράμματος
είναι πολύ μεγάλη τόσο για τη βιώσιμη ανά-
πτυξη της εταιρείας όσο και ως προς τα πολ-
λαπλασιαστικά του οφέλη σε κοινωνική
αξία για συνεργαζόμενους αγρότες και το-
πικές κοινωνίες, όπως αυτά καταγράφηκαν
σε πρόσφατη μελέτη Εκτίμησης Κοινωνι-
κής Απόδοσης Επένδυσης.

Mr Pengu: Εταιρεία delivery 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
εισέρχεται στο ΧΑΚ

Η εταιρεία Mr Pengu, που έχει έδρα την Κύ-
προ και κυρίως δραστηριοποιείται στην Ελλά-
δα μέσω θυγατρικής της εταιρείας στον χώρο
του delivery, εισέρχεται μέσα από τη μέθοδο
της ιδιωτικής τοποθέτησης στην Εναλλακτική
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Η Mr Pengu δραστηριοποιείται κυρίως σε
μεγάλα τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλο-
νίκης, στο delivery ευρείας σειράς προϊόντων
(πχ τρόφιμα, ποτά, είδη φαρμακείου, σουπερ-
μάρκετ, δώρα) που μπορούν να μεταφερθούν
με μηχανάκι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ψήφο εμπιστοσύνης σε καινοτόμες ιδέες δίνει η ΕΥ-
ΔΑΠ και με τη χρήση της τεχνολογίας οδεύει προς τον
στόχο της να καταστεί εταιρεία μηδενικού άνθρακα,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Τέσ-
σερις καινοτόμες λύσεις, που αναδείχθηκαν μέσα από
τον διαγωνισμό EYDAP Innovation Challenge, βράβευ-
σε η EΥΔΑΠ σε πανηγυρική τελετή που πραγματοποι-
ήθηκε στις 24 Μαρτίου. Η απονομή βραβείων αποτέλε-
σε την τελευταία δράση στην «Εβδομάδα Νερού» που
διοργάνωσε η EΥΔΑΠ το διάστημα 21 με 24 Μαρτίου για
να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, που εορτάζε-
ται σε όλο τον κόσμο στις 22 Μαρτίου. Ο διαγωνισμός
Καινοτομίας διοργανώθηκε για πρώτη φορά και συνδέ-
εται με τη στρατηγική επιλογή της διοίκησης της
EΥΔΑΠ να συνεχίσει την ανάπτυξή της, κάνοντας χρή-
ση της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων.

Στην υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας με το σωματείο
των εργαζομένων στην τράπεζα, η οποία αφορά την αντιμετώπιση και εξά-
λειψη της βίας και των παρενοχλήσεων στους χώρους εργασίας αλλά και
σε όλους τους συναφείς με την εργασία και τη μετακίνησή τους χώρους,
προχώρησε η Attica Bank, υιοθετώντας πλήρως τις αρχές της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και της χρηστής διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή
του σχετικού νόμου. H υιοθέτηση από τη διοίκηση της τράπεζας της Πολι-
τικής και Διαδικασίας κατά της Βίας και Παρενόχλησης ή Εκφοβισμού και
η υπογραφή με τον σύλλογο των εργαζομένων τής συγκεκριμένης επιχει-
ρησιακής σύμβασης έρχονται να αναδείξουν την ευαισθησία και των δύο
πλευρών σε θέματα που άπτονται της υγείας, της ασφάλειας, της ανεμπό-
διστης παροχής εργασίας και της διαφορετικότητας όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, ηλικίας,
θρησκευτικών πεποιθήσεων, γλώσσας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ.

Υπεγράφη Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας στην Attica Bank

Η ΕΥΔΑΠ μέσω της τεχνολογίας προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη

ΧΑ: Κονταροχτυπιούνται αγοραστές - πωλητές
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Τ
ην πρώτη χρηματοδότηση στην Ελλάδα με πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενέ-
κρινε η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της έμπρα-

κτης στήριξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και της εξειδικευμένης δρά-
σης της τράπεζας «Εθνική 2.0» για τη στήριξη των επι-
χειρήσεων. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει τη χορήγη-
ση μακροπρόθεσμου δανείου €4,85 εκατ. από πόρους
του ΤΑΑ και €2,91 εκατ. από κεφάλαια της Εθνικής Τρά-
πεζας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της
εταιρείας Ελληνικοί Λευκολιθοί ΑΕ με στόχο την αύξηση
της παραγωγικής της ικανότητας, τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας και την περαιτέρω μείωση του περιβαλ-
λοντικού της αποτυπώματος με σκοπό τη μετάβαση στο
νέο πλαίσιο πράσινης οικονομίας και προστασίας του
περιβάλλοντος και των εργαζομένων. 
Η επένδυση εντάσσεται στον πυλώνα της Πράσινης Με-
τάβασης του ΤΑΑ, όπως επιβεβαιώθηκε από τον Ανε-
ξάρτητο Αξιολογητή του ΤΑΑ.

Ποια στοιχεία οδήγησαν 
τη Moody’s στην αναβάθμιση
των ελληνικών τραπεζών

Η Moody’s αναβάθμισε τις αξιολογήσεις της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος και της Eurobank ΑΕ σε Ba3 από Β2,
της Alpha Bank σε Β1 από Β2 και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ
σε Β2 από το Β3. Οι προοπτικές και για τις τέσσερις συστη-
μικές τράπεζες και την Attica Bank παραμένουν «θετικές».

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση είναι:
1) Η ενίσχυση σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο και τη δια-

κυβέρνηση στη χώρα, η οποία βελτιώνει το μακροοικονομι-
κό προφίλ. 2) Η βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού και η
επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, όπως αυτή καταγράφηκε
με βάση τους ισολογισμούς του 2021 από τις τέσσερις μεγα-
λύτερες ελληνικές τράπεζες. Η βελτίωση αποδίδεται στις
καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και πίστωσης και στην
εφαρμογή των σχεδίων μετασχηματισμού. 

3) Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Attica
Bank οφείλεται κυρίως στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου
της, η οποία οδήγησε σε υψηλότερη βαθμίδα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Alpha Trust - Ανδρομέδα: 
Καθαρά κέρδη 3,11 
εκατ. ευρώ το 2021

Σημαντικά αυξημένα έσοδα και κέρδη για το
2021 ανακοίνωσε η Alpha Trust Ανδρομέδα, με τα
καθαρά της κέρδη να ανέρχονται στα 3,11 εκατ.
ευρώ, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας
αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους μετό-
χους ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Τα ακαθάρι-
στα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε €4,71 εκατ.
έναντι €1,73 εκατ. της αντίστοιχης περσινής πε-
ριόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυ-
ρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε
εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ και κέρδη από
αγοραπωλησίες. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε
€3,13 εκατ. έναντι €889.000 της αντίστοιχης περ-
σινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλ-
θαν σε €3,11 εκατ. έναντι €878.000 της αντίστοι-
χης περσινής περιόδου.

Ένατο άνοιγμα ξενοδοχείου της
Marriott International στην Αθήνα

Το Moxy Athens City άνοιξε τις πόρτες του ει-
σάγοντας την Αθήνα σε μια νέα διασκεδαστική
εκδοχή διαμονής. To ξενοδοχείο προσφέρει
στους fun-hunters μια μοναδική ξενοδοχειακή
εμπειρία στην πόλη που συνδυάζει την αρχαία
ιστορία, τη γεμάτη ζωντάνια σύγχρονη κουλτού-
ρα και την έντονη κοινωνική ζωή. Το Moxy A-
thens City βρίσκεται στην οδό Σταδίου, το τέλειο
σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψει ο επισκέ-
πτης τα «θέλγητρα» της Αθήνας, από την Ακρό-
πολη και τη γραφική γειτονιά της Πλάκας, τα μο-
ναδικά μουσεία, το εμπορικό κέντρο αλλά και τα
μοντέρνα εστιατόρια και μπαρ του κέντρου της
πρωτεύουσας.

H&M: Χαμηλότερα 
των εκτιμήσεων τα κέρδη 
το πρώτο τρίμηνο

Κέρδη χαμηλότερα των εκτιμήσεων εμφάνισε η
σουηδική Hennes & Mauritz, καθώς τα μεγέθη
επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού σε πολ-
λές από τις μεγάλες αγορές της, καθώς και από το
υψηλότερο κόστος επενδύσεων σε τεχνολογία και
αλυσίδα εφοδιασμού.  Η εταιρεία ανακοίνωσε καθα-
ρά κέρδη 217 εκατ. σουηδικές κορόνες (23,4 εκατ.
δολάρια) για το πρώτο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε
στις 28 Φεβρουαρίου, από ζημίες 1,07 δισ. κορόνων.
Αναλυτές, σε δημοσκόπηση της FactSet, ανέμεναν
κέρδη 913 εκατ. κορόνων.
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Εθνική Τράπεζα: Πρώτη
χρηματοδότηση με πόρους 
από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΦΑΓΕ: Σημαντική 
πτώση των κερδών της

Μικρή αύξηση της τάξης του 2,7% εμφάνισε ο τζίρος του
Ομίλου ΦΑΓΕ το 2021, καθώς διαμορφώθηκε σε 535,6
εκατ. δολάρια από 521,3 εκατ. το 2020. Ωστόσο, τα κέρδη
της γαλακτοβιομηχανίας μειώθηκαν σε σημαντικά διψήφια
ποσοστά. Ειδικότερα, το μεικτό κέρδος ως ποσοστό επί των
πωλήσεων για το 2021 ήταν 35,7%, σε σύγκριση στο 40,7%
για το 2020. Βασική αιτία αυτής της μείωσης, σύμφωνα με
τη διοίκηση, ήταν η αύξηση των τιμών του γάλακτος που
χρησιμοποιείται τόσο στις μονάδες των ΗΠΑ (κατά 11,5%)
όσο και στις μονάδες της Ελλάδας (κατά 19,3%). Το τελικό
καθαρό κέρδος για τη ΦΑΓΕ ήταν 15,8 εκατ. δολάρια, το
οποίο συγκρινόμενο με τα 43,3 εκατ. δολάρια του 2020 εμ-
φάνισε υποχώρηση της τάξης του 63,5%.

Ίδρυμα Μποδοσάκη - ΑΓ Λεβέντη:
Σύμπραξη για στήριξη εφευρετών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα ΑΓ Λεβέντη ανα-
κοινώνουν την έναρξη του προγράμματος «Innovation For-
ward», που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μπο-
δοσάκη σε συνεργασία με την Athroa Innovations, για την
υποστήριξη και χρηματοδότησή της μέσω ισχυρών διεθνών
πατεντών, διαδικασίας κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτη-
σίας ερευνητών που διαμένουν στην Ελλάδα, με προοπτική
την εμπορική και βιομηχανική αξιοποίησή τους. Συγκεκρι-
μένα, το πρόγραμμα προβλέπει την οικονομοτεχνική υπο-
στήριξη των εφευρετών από τα πρώιμα στάδια της κατάθε-
σης αιτήσεων μέχρι τη διαμόρφωση της ευρεσιτεχνίας, την
εξασφάλιση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας
στην Ελλάδα, την ΕΕ αλλά και παγκοσμίως, καθώς επίσης
και την εμπορική αξιοποίηση αυτής μέσω της ανάπτυξης
εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και της προ-
σέλκυσης βιομηχανικών αποδεκτών.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
κύβος ερρίφθη από την ψήφο των μελών
του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και ο ιστο-
ρικός σύλλογος θα μετακομίσει στον Βοτα-
νικό ύστερα από σχεδόν εκατό χρόνια στη

θρυλική Λεωφόρο. Το «ναι» έλαβε ποσοστό 68,5%,
περισσότερο από τα δύο τρίτα των ψηφισάντων, για να
υλοποιηθεί το project της «Διπλής Ανάπλασης» και
το «τριφύλλι» να ανθίζει στον Ελαιώνα.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των μελών του Ερα-
σιτέχνη Παναθηναϊκού με δικαίωμα ψήφου ήταν
4.284 και ψήφισαν 2.994. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια
ήταν 2.985, τα άκυρα 4 ενώ τα λευκά ήταν 5. Έτσι, λοι-
πόν, 2.051 άτομα ψήφισαν υπέρ και 934 κατά. Άνοιξε,
λοιπόν, ο δρόμος για το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο
στον Βοτανικό, που θα στεγάσει σχεδόν όλα τα τμή-
ματα του Ερασιτέχνη και τον ποδοσφαιρικό Παναθη-
ναϊκό σε γήπεδο σχεδόν 40.000 θέσεων. Σε αντάλ-
λαγμα της μετακόμισης του Παναθηναϊκού στον Βο-
τανικό, ο δήμος, στο πλαίσιο της «Διπλής Ανάπλα-
σης», θα μεταβάλει τη Λεωφόρο σε μητροπολιτικό
πάρκο, όπου θα εντάξει το μουσείο του ιστορικού
συλλόγου, εντευκτήριο κ.λπ. Σύμφωνα με τον καθη-
γητή Γεράσιμο Σαπουντζόγλου, που έχει υπάρξει μέ-
λος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Επιστημονι-
κού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,

καθώς και μέλος του ΔΣ της «ΔΙΑΣ ΑΕ - Διατραπεζικά
Συστήματα», η τιμή της Λεωφόρου ανέρχεται στα 372
εκατ. ευρώ.

Τι κερδίζει ο Παναθηναϊκός στο σύνολό του; Θα
έχει ένα ολοκαίνουργιο γήπεδο, ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στα υπό-
λοιπα αθλήματα πλην του μπάσκετ, που θα παραμεί-
νει στο κλειστό του ΟΑΚΑ για 49 χρόνια. Ο Ερασιτέ-
χνης Παναθηναϊκός προσδοκά έσοδα 3,5 εκατ. ευρώ
από τα εισιτήρια του ποδοσφαιρικού γηπέδου, για την
ανάπτυξη των τμημάτων του, που βάλτωσαν τα τελευ-
ταία χρόνια. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα πληρώνει νοίκι
1 εκατ. ευρώ τον χρόνο στον Ερασιτέχνη. Θα χρησι-

μοποιεί ένα πολυτελέστατο γήπεδο που μπορεί να
προσελκύσει και πολλούς επενδυτές, ενδεχομένως
και για την ίδια την αγορά της ΠΑΕ. Τι χάνει ο Παναθη-
ναϊκός; Το συναισθηματικό δέσιμο με τη Λεωφόρο
που μεγάλωσε γενιές και γενιές κι όπου έγραψε
χρυσές σελίδες δόξας. Όμως, πόση ζωή θα είχε η
Λεωφόρος, όταν ο ίδιος ο δήμαρχος Μπακογιάννης
τη χαρακτήρισε επικίνδυνη; Στον πρόσφατο μεγάλο
χιονιά, μάλιστα, κατέρρευσε το σκέπαστρο!

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, που έγινε στο
κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Κώστας Μπα-
κογιάννης τόνισε ότι ο δήμος θα τηρήσει όλες τις δε-
σμεύσεις. Ο Ερασιτέχνης θα μπει στο νέο γήπεδο το
2024 και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός το 2026. Ο
δε πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναγιώτης Μαλακατές
κάλεσε τον λαό του Παναθηναϊκού να είναι ενωμέ-
νος. Γιατί δεν ήταν πριν από την ψηφοφορία…

Με ποσοστό 68,5% ψήφισε ο λαός
του Παναθηναϊκού τη μετακόμιση
από τη Λεωφόρο - Κέρδη και
ζημίες από τη λαϊκή ετυμηγορία

Ιστορικό «ΝΑΙ» στον Βοτανικό



Η
απόφαση της ποδοσφαιρι-
κής ομοσπονδίας του Ιράν να
απαγορεύσει την παρουσία

γυναικών στον αγώνα με τον Λίβανο,
ματς για τα προκριματικά του Μουν-
τιάλ, έφερε και πάλι στην επιφάνεια
τη θέση της γυναίκας σε τέτοιες κοι-
νωνίες, αλλά και σενάρια ότι η FIFA
μπορεί να αποκλείσει τη χώρα από το
Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ τον
προσεχή χειμώνα. Η τελευταία προ-
ειδοποίηση της παγκόσμιας συνομο-
σπονδίας προς το Ιράν είχε γίνει πριν
από το Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.
Τότε, κάτω από καθεστώς επίσης,
Ιρανές παρακολουθήσαν με ή χωρίς
μαντίλες τούς αγώνες της εθνικής
τους ομάδας. Τώρα, οι Ιρανοί επα-
νήλθαν και σύμφωνα με όσα γρά-
φουν οι Ιταλοί, μπορεί να αποκλει-
στούν, για να πάρουν αυτοί τη θέση
τους. Διότι η Ιταλία έχει αποκλειστεί,

όπως είναι γνωστό. Πριν από δέκα
περίπου χρόνια, είχε συγκλονίσει τον
κόσμο του ποδοσφαίρου η ιστορία

της Σάρα, που κόλλησε… μουστάκι
και μούσι, για να μπει στο γήπεδο και
τελικά τα κατάφερε. 

Ιράν: Μπάλα - μαντίλα 0-1 Η Μπράιτον καλύτερη 
από Σίτι, Λίβερπουλ

Η Μπράιτον με τεχνικό τον Γκρέιαμ Πότερ, που
πάντα βάζει δύσκολα στις ομάδες της Premier Le-
ague, έχει ένα μυστικό. Είναι η ομάδα που πρεσά-
ρει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη, σύμφωνα με
τη στατιστική. Οι «γλάροι» βρίσκονται στην κορυ-
φή της συγκεκριμένης ιδιαίτερης λίστας με ποσο-
στό 32,5% και μετά ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι
του Πεπ Γκουαρντιόλα με ποσοστό 32,1%, με τη Λί-
βερπουλ να κλείνει την τριάδα με ποσοστό 31,9%.

Σκότωσαν τον γιατρό
της Γκάνας

Νιγηριανοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο
και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον γιατρό της
εθνικής ομάδας της Γκάνας, μετά το τέλος του

αγώνα με τη Νιγηρία. Το 1-1 έστειλε στο Μουν-
τιάλ την Γκάνα και οι Νιγηριανοί εκμεταλ-
λεύτηκαν την έλλειψη επαρκούς αστυνομι-
κής δύναμης και δεν άφησαν τίποτα όρθιο.

Ο γιατρός Ζόζεφ Καπούνγκο δεν πρόλαβε να
καταφύγει στα αποδυτήρια.

Ρωσικές κατάρες 
στην εθνική Πολωνίας

Ο Ρώσος δημοσιογράφος και τηλεοπτικός
αστέρας Άντον Ανισίμοφ παραφρόνησε. Χαρα-
κτήρισε «απεχθή πλάσματα» τους ποδοσφαιρι-
στές της εθνικής Πολωνίας, επειδή αρνήθηκαν να
παίξουν με τη Ρωσία στα μπαράζ για τα προκριμα-
τικά του Μουντιάλ. Πρώτα αρνήθηκαν οι Πολωνοί
και μετά η FIFA αποφάσισε τον αποκλεισμό. Ο
Ανισίμοφ ευχήθηκε τα… χειρότερα στην Πολωνία
στο Μουντιάλ. Το κανάλι όπου εργάζεται έχει τα
τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ.

Κλήρωση Μουντιάλ 
χωρίς Εμπαπέ

Απόψε (19.00 ΑΝΤ1 live streaming) κληρώνει
για τους ομίλους του Μουντιάλ του Κατάρ. Στην
τελετή αρνήθηκε να συμμετάσχει ο διεθνής Γάλ-
λος άσος της Παρί Σεν Ζερμέν Κιλιάν Εμπαπέ, πα-
ρότι «διατάχθηκε» από τον Καταριανό ιδιοκτήτη
του συλλόγου Νασέρ αλ-Κελαϊφί. Το γνωρίζουν
και οι… πέτρες στο Παρίσι ότι ο νεαρός σούπερ
σταρ θα φοράει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης την
προσεχή σεζόν.

Κούπα 
Len Trophy 
οι «νεράιδες» 
του Εθνικού!

Οι «νεράιδες» του Εθνικού νίκησαν 14-9 την ουγγρική Ντουναϊσβάρος και στον δεύτερο
τελικό και κατέκτησαν το τρόπαιο Len Trophy με δύο νίκες, καθότι είχαν επιβληθεί 14-8 και
στο πρώτο ματς στην Ουγγαρία. Το ίδιο τρόπαιο είχαν κατακτήσει τα κορίτσια και το 2010.
Στην ομάδα του Εθνικού αγωνίζονται οι «χρυσές» πολίστριες των Ολυμπιακών Αγώνων του
Τόκιο Άσλεϊ Τζόνσον και Στεφανία Χαραλαμπίδη και η «χάλκινη» Ρεμπέκα Πάρκες.
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Μπάρτσα - Ρεάλ Μ. στις γυναίκες 
με (ρεκόρ!) 91.553 θεατές!
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, το clasico Μπαρτσε-
λόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 5-2 στις γυναίκες συγκέντρωσε αριθμό-ρεκόρ
θεατών στο Καμπ Νου της Βαρκελώνης: 91.553! Γεμάτο. Οι «μπλα-
ουγκράνα» σε ένα συναρπαστικό ματς νίκησαν 5-2 τις Καστιλιάνες
και με δύο νίκες (3-1 το πρώτο ματς) προκρίθηκαν πανηγυρικά στα
ημιτελικά του Champions League. Το ματς παρακολούθησε και ο τε-
χνικός της Μπαρτσελόνα Τσάβι Ερνάντεζ με τον Κάρλες Πουγιόλ.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα 
Δάρδα

• Δύσκολες ώρες για την Πηνελόπη
Αναστασοπούλου, που αποχαιρέτησε
διαδικτυακά αγαπημένο της πρόσωπο.

• Το κορίτσι-θαύμα Αρετή Κο-
σμίδου που γνωρίσαμε στο
«Τhe Voice» έγινε μαμά!

• Σε χειρουργική επέμβαση στις φωνη-
τικές της χορδές θα πρέπει να υποβλη-
θεί η Τζόυς Ευείδη.

• Η Μυριέλλα Κουρεντή είδε
την πόρτα εξόδου στο «Survi-
vor». Συγκινητική αποχώρη-
ση.

• Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Αντρέας
Γεωργίου με fake λογαριασμό στο In-
stagram.

• «Αγαπάμε» είναι ο τίτλος του
νέου τραγουδιού από τον Σπύ-
ρο Παρασκευάκο.

• Ο ηθοποιός Λάζαρος Βασιλείου ει-
σβάλλει στη σειρά «Ήλιος».

• Διασκέδαση μέχρι πρωίας
για την Καλομοίρα και τον σύ-
ζυγό της Γιώργο Μπούσαλη,
στο μαγαζί όπου εμφανίζεται ο
Κωνσταντίνος Αργυρός με την
Ελένη Φουρέιρα.

• Τα πρώτα της γενέθλια ως παντρεμέ-
νη γιόρτασε η Παναγιώτα Βλαντή. 

• Στο Λονδίνο βρίσκεται για
προγραμματισμένο live ο Χρή-
στος Δάντης.

• Η Άννα Βίσση φορά εδώ και χρόνια το
αγαπημένο άρωμα της Όντρεϊ Χέπμ-
πορν.

• Αφοπλιστική η Βάσια Τρι-
φύλλη: «Ο Θύμιος Καρακατσά-
νης ήταν κακός άνθρωπος».

• Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, σε ραδιο-
φωνική συνέντευξή του, δεν απέκλεισε
την πιθανότητα να εγκαταλείψει το τρα-
γούδι.

• Από το Action24 «μετακόμι-
σε» στην ΕΡΤ ο Γιώργος Κου-
βαράς.

• Ο «Μπόμπαινας» επέστρεψε στο
«MasterChef», αλλά το Twitter δεν χά-
ρηκε καθόλου!

Τ
έλος εποχής για τον Μr «Die Hard». Ο Αμε-
ρικανός σταρ Μπρους Γουίλις αποσύρεται
από το θέαμα για λόγους υγείας, προκα-
λώντας σοκ στο Χόλιγουντ αλλά και στους

εκατομμύρια θαυμαστές του. Η οικογένεια του
67χρονου διάσημου ηθοποιού, σε επίσημη ανακοί-
νωσή της, ανέφερε πως ο πρωταγωνιστής διαγνώ-
σθηκε με αφασία και αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά
προβλήματα λόγου. «Ο αγαπημένος μας Μπρους
αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και πρό-
σφατα διαγνώστηκε με αφασία, η οποία επηρεάζει
τις γνωστικές του ικανότητες. Ως αποτέλεσμα αυτού
και έπειτα από πολλή σκέψη, ο Μπρους απομακρύ-
νεται από την καριέρα που σήμαινε τόσα πολλά για
αυτόν. Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη στιγμή
για την οικογένειά μας και είμαστε τόσο ευγνώμο-
νες για τη συνεχή αγάπη, τη συμπόνια και την υπο-
στήριξή σας. Όπως λέει πάντα ο Μπρους, “Ζήσ’ το”
και μαζί σκοπεύουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό».

Τη συγκινητική ανάρτηση στα social media «συ-
νυπέγραψαν» η 59χρονη πρώην σύζυγός του Ντέμι
Μουρ, η 43χρονη νυν σύζυγός του Έμα Χέμινγκ και
τα παιδιά του. 

Η καριέρα και τα εκατομμύρια
Ο μπάρμαν του «Καμικάζι», ο ιδιωτικός ερευνη-

τής Ντέιβιντ Άντισον Τζούνιορ στη σειρά «Αυτός,
αυτή και τα μυστήρια» που του χάρισε ένα βραβείο
Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου και τη Χρυσή Σφαίρα Κα-

λύτερου Ηθοποιού, καθήλωσε τους λάτρεις της
δράσης με τους εκατοντάδες ρόλους του σε box of-
fice ταινίες, ενώ αγαπήθηκε διεθνώς στον ρόλο τού
Τζον Μακλέιν στη σειρά ταινιών «Πολύ σκληρός για
να πεθάνει». Ο γόης, με την καριέρα δεκαετιών και
τα υπέρογκα κασέ, το 2010 φιγουράριζε στο νούμε-
ρο 8 των πλουσιότερων ηθοποιών στη «Μέκκα του
κινηματογράφου», με επενδύσεις εκατομμυρίων
δολαρίων σε ακίνητα στο Λος Άντζελες, το Νιου
Τζέρσεϊ και το Σαν Βάλεϊ του Άινταχο. Κατέχει επί-
σης πολλές μικρές επιχειρήσεις στο Άινταχο όπως
το «The Mint Bar» και το «The Liberty Theatre» και
είναι συνιδρυτής του «Planet Hollywood» μαζί με
τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ και τον Σιλβέστερ Στα-
λόνε. 

Οι γυναίκες της ζωής του
Η συνάντησή του με την ηθοποιό Ντέμι Μουρ στην

πρεμιέρα της σειράς «Stakeout» ήταν καρμική!
Ερωτεύτηκαν παράφορα και παντρεύτηκαν στις 21
Νοεμβρίου του 1987 και απέκτησαν τρεις κόρες, τη
Ρούμερ, τη Σκάουτ και την Ταλούλαχ. Παρά το δια-
ζύγιο, η σχέση τους παραμένει δυνατή και γεμάτη
αγάπη μέχρι και σήμερα. Ύστερα από έναν αποτυχη-
μένο αρραβώνα με την ηθοποιό Μπρουκ Μπερνς, ο
χολιγουντιανός σταρ παντρεύτηκε τη νυν σύζυγό
του, το μοντέλο Έμα Χέμινγκ, με την οποία απέκτη-
σε δύο κόρες, την Μαμπέλ Ρέι Γουίλις και την Έβε-
λιν Πεν Γουίλις.

έλ ή Μ Di H d Ο Α λύ Ηθ ύ θήλ λά

Συγκίνηση για 
τον «σκληρό»
Μπρους Γουίλις

Με τη σύζυγό του 
Έμα Χέμινγκ

Με την Ντέμι Μουρ



Είναι ή δεν είναι μαζί;

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Snik προκάλε-
σαν και πάλι το ενδιαφέρον των media, με τη νέα
κοινή τους εμφάνιση σε γνωστό ρεστοράν της
Πεντέλης, συνοδευόμενοι από τη μητέρα της πα-
ρουσιάστριας αλλά και την κολλητή φίλη της
Έλενα Χριστοπούλου. Δημοσιογράφος έσπευσε
να εκμαιεύσει από τον τράπερ αν υπάρχει επα-
νασύνδεση, με τον τελευταίο να δηλώνει με χι-
ούμορ: «Πολλά ρωτάς. Δεν σου λέω γιατί πας και
τα λες!». Πάντως η φήμη πως είναι και πάλι μαζί
μάλλον επιβεβαιώνεται!

Τέλος το τραγούδι

Μαύρη πέτρα έριξε στις πίστες η Μαριάντα
Πιερίδη. Η Κύπρια τραγουδίστρια, μετά τον γάμο
της με τον σεφ Δημήτρη Κατριβέση, αποφάσισε
να τελειώσει με τις νότες και να αρχίσει τις επι-
χειρηματικές δραστηριότητες στο πλευρό του
συζύγου της, φροντίζοντας με πολλή αγάπη τον
8χρονο γιο της Νικόλα Φωτιάδη. «Δεν σκοπεύω
να επιστρέψω, έχω αποτραβηχτεί, πήρα την
απόφαση να μην ξαναασχοληθώ με το τραγούδι.
Δεν ανεχόμουν γενικά να μη με σέβονται», απο-
κάλυψε μπροστά στις κάμερες.

Χλιδάτες προκαλοκαιρινές δια-
κοπές για την Αποστολία Ζώη! Η
δημοφιλής τραγουδίστρια, μετά
το ταξίδι αναψυχής στην Κοπεγ-
χάγη, «πέταξε» για Αμπού Ντάμ-
πι! Ντυμένη très chic, επισκέ-
φθηκε τα πιο διάσημα αξιοθέατα,
ενώ πόζαρε εκστασιασμένη από
τη χλιδή στο Qasr Al-Watan, το
υπερπολυτελές παλάτι του εμίρη
και προεδρικό ανάκτορο των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
σχολιάζοντας με περίσσιο εν-
θουσιασμό: «Ένα από τα πιο εντυ-
πωσιακά παλάτια».

Ποιος τη χάρη της!

Τ
έλος οι περιπέτειες στη ζούγκλα για την Κάτια Ταραμπάνκο.
H πρώην «Survivor» μετά τη δεύτερη έξοδό της από το ριάλιτι
επιβίωσης έκανε τον προσωπικό της απολογισμό, ανακοινώ-

νοντας πως πάει για άλλα: «Μας πήρε έναν χρόνο αλλά τον κλείσαμε
τον κύκλο μας από τον οποίο αποκόμισα πανέμορφα “ανεξίτηλα”
σημάδια στα γόνατα, στα χέρια, σε πλάτες και παλάμες για να θυμά-
μαι! Το σημαντικότερο που αποκόμισα από το παιχνίδι αυτό, τη
ζούγκλα, τους στίβους μάχης, τους συμπαίκτες μου, είναι μοναδικά
πράγματα για τον άνθρωπο. Το μόνο που χρειάζεται, όταν όλα γύρω
σου μοιάζουν να καταρρέουν και δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια
σου, είναι ένα βηματάκι ακόμα, ένα άλμα ακόμα, ένα εμπόδιο ακό-
μα, λίγη προσπάθεια ακόμα και τσουπ! μόλις ξεπέρασες τα όριά σου
και είσαι όρθιος! Συνοψίζοντας για να μη μακρηγορώ: Καιρός για
καινούργια, όμορφα πράγματα».

Η Σαντάλ είχε κέφια
Φούτερ με κουκούλα για τον πρίγκιπα Παύλο, φούτερ και για τον
συμπαθέστατο σκύλο της βασιλικής οικογένειας. Το απίθανο χι-
ουμοριστικό ενσταντανέ, με τον σύζυγό της να ποζάρει αγκαλιά
με το αγαπημένο τους pet, τον Έκο, ντυμένους ασορτί, απαθανά-
τισε η Μαρί Σαντάλ κατά τη διάρκεια των χειμερινών τους διακο-
πών σε κοσμοπολίτικο σαλέ. Την ανάρτηση έκανε στον προσωπι-
κό της λογαριασμό και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Το εκπληκτικής ομορφιάς μοντέλο Σοφία Χαρ-
μαντά επισκίασε όλες τις χολιγουντιανές σταρ,
στο θρυλικό Oscars Viewing Party του Elton
John AIDS Foundation. Η πρώην σύντροφος
του διάσημου ηθοποιού Τζέραρντ Μπάτλερ
επέλεξε μια σέξι δημιουργία της Σήλιας Κρι-
θαριώτη, ένα ολόχρυσο σετ, μια μάξι φούστα
με βαθύ σκίσιμο και αποκαλυπτικό μπουστάκι,
προκαλώντας εγκεφαλικά στον αντρικό πλη-
θυσμό! «Οσκαρική εμφάνιση», σχολίασε η Ελ-
ληνίδα καλλονή στο Instagram.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Έκλεισε ο κύκλος

Μια Ελληνίδα στα Όσκαρ



H
γυναίκα πρέπει να ξεκινήσει να προσέ-
χει και να ελέγχει την καρδιά της από
την περίοδο της εφηβείας, καθώς αυτή
η φάση περιλαμβάνει έντονες και ρα-

γδαίες αλλαγές, τόσο σωματικές όσο και συναι-
σθηματικές και ψυχολογικές. Προχωρώντας στην
ενήλικη ζωή, η γυναίκα πρέπει και πάλι να προσέ-
χει, γιατί είναι ευάλωτη σε ανθυγιεινές συνήθειες
τρόπου ζωής, ενώ έχει να αντιμετωπίσει κινδύ-
νους όπως παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο,
γενετική προδιάθεση για καρδιαγγειακή νόσο,
σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και καρκίνο.
Η πρόωρη εμμηνόπαυση ή η πρόωρη ωοθηκική
ανεπάρκεια, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιο-
λογική Εταιρεία, φέρνει τη γυναίκα αντιμέτωπη
με τις συνέπειες της εμμηνόπαυσης και καλείται
να προστατεύσει τη διατήρηση της οστικής και
μυϊκής της μάζας, την καρδιαγγειακή της υγεία
και άλλες νοσογόνους καταστάσεις. 

Παράλληλα, οι καρδιαγγειακές νόσοι -και όχι μό-
νο- στις γυναίκες υποδιαγιγνώσκονται και υποθερα-
πεύονται τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Η
μεγαλύτερη εγρήγορση και η ενημέρωση για τη ση-
μασία της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των
απειλητικών για τη ζωή καρδιαγγειακών παραγόν-
των κινδύνου είναι απαραίτητες. 

Η καρδιαγγειακή υγεία μπορεί να γίνει καλύτερη
αν επικεντρωθούμε στις υπάρχουσες ιδιαιτερότητες
του φύλου σχετικά με τους κύριους παράγοντες καρ-
διαγγειακού κινδύνου, όπως αρτηριακή υπέρταση,
σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολικό σύνδρομο, οικο-
γενής δυσλιπιδαιμία, κακή διατροφή, έλλειψη άσκη-
σης, καθιστική ζωή, κάπνισμα, παχυσαρκία, ψυχο-
κοινωνικοί παράγοντες και το οικογενειακό ιστορικό
για καρδιαγγειακή νόσο.  Μοναδικοί παράγοντες

καρδιαγγειακού κινδύνου για τις γυναίκες σε νεαρή
ηλικία, όπως ιδιαίτερες συνθήκες κατά την κύηση
(αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, ανεπι-
θύμητη έκβαση), ορμονικοί παράγοντες (λήψη αντι-
συλληπτικών φαρμάκων, σύνδρομο πολυκυστικών
ωοθηκών, πρόωρη εμμηνόπαυση), καρδιοτοξική χη-
μειοθεραπευτική αγωγή ή ακτινοθεραπεία και ανο-
σολογικά νοσήματα, αυξάνουν τον μελλοντικό καρ-
διαγγειακό κίνδυνο. 

Οι γυναίκες θα πρέπει να τροποποιήσουν τη ζωή
τους με συστηματική άθληση, διακοπή καπνίσματος,
αποφυγή καθιστικής ζωής και διατήρηση του ιδανι-
κού βάρους του σώματος. Όσον αφορά τα οξέα στε-
φανιαία σύνδρομα, οι γυναίκες συχνά μπορεί να πα-
ρουσιάσουν διαφορετικά, μη τυπικά συμπτώματα σε
σύγκριση με τους άνδρες. Δηλαδή, αντί του τυπικού
θωρακικού-οπισθοστερνικού άλγους, μπορεί να εμ-
φανίσουν δύσπνοια, ναυτία, έμετο και άτυπο άλγος
(π.χ. στην πλάτη ή το επιγάστριο), με αποτέλεσμα την
υποδιάγνωση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων
στις γυναίκες. Και στις χρόνιες καρδιαγγειακές νό-
σους οι γυναίκες λαμβάνουν σε χαμηλότερο ποσο-
στό θεραπεία σύμφωνη με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες σε σύγκριση με τους άνδρες.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι παράγοντες κινδύνου και η ανάγκη
για συστηματική άθληση, διακοπή
καπνίσματος, αποφυγή καθιστικής
ζωής και διατήρηση του ιδανικού
βάρους του σώματος

Το σύνδρομο  
πολυκυστικών 
ωοθηκών 
Από τις πιο συχνές ενδοκρινολογικές
διαταραχές στις γυναίκες των οποίων  η
επίπτωση αυξάνεται σταδιακά είναι το
σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Τα
τελευταία χρόνια, η νόσος αυτή βρίσκε-
ται στο μικροσκόπιο των ερευνητών
όσον αφορά τη συσχέτισή της με καρ-
διαγγειακά νοσήματα. Παρόλο που οι
κλινικές μελέτες δεν είναι ξεκάθαρες
και σε πολλές τα αποτελέσματα δεν
συμφωνούν απόλυτα, θεωρείται ότι οι
γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες
πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν άτομα
αυξημένου κινδύνου για καρδιαγγει-
ακά νοσήματα και να τροποποιούνται
νωρίς και επιθετικά οι συνυπάρχοντες
παράγοντες κινδύνου. 
Οι παράγοντες αυτοί συχνά είναι ση-
μαντικοί και στη ρύθμισή τους πρέπει
να δίνεται πρώτη προτεραιότητα, αφού
άλλωστε δεν υπάρχει ειδική θεραπεία
για το σύνδρομο. Κατ’ αρχάς, το σύν-
δρομο πολυκυστικών ωοθηκών συνδέ-
εται με παχυσαρκία, η οποία εμφανίζε-
ται ήδη από την εφηβική ηλικία. Η πα-
χυσαρκία είναι γνωστό ότι σχετίζεται
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρ-
διαγγειακών νοσημάτων.

Της γυναίκας
η καρδιά 
θέλει πρόληψη



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Η νέα αυτή Σελήνη σάς κάνει πρωταγωνιστές αυ-
τή την περίοδο και θέτει σε εφαρμογή τα σχέδια
που είχατε κάνει και για κάποιο λόγο είχαν μπει
σε αναμονή. Η επικοινωνία σας θα είναι έντονη
και μάλιστα θα θελήσετε να βγάλετε από μέσα
σας πολλά από εκείνα που τα καταπιέζατε για κά-
ποιο λόγο. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ήρθε η στιγμή να φροντίσετε το σώμα, την υγεία
αλλά και την ψυχολογία σας. Ο μήνας ξεκινά με
την αίσθηση ότι θα πρέπει να φροντίσετε και να
νοικοκυρέψετε ό,τι έχει μείνει πίσω. Με κάποιες
παρασκηνιακές συζητήσεις ή συναντήσεις θα
έχετε μια πιο ξεκάθαρη άποψη για ένα θέμα σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ετοιμάστε τα σχέδιά σας εκ νέου γιατί τώρα ήρθε η
ώρα να επιλύσετε πιο εύκολα τους προβληματι-
σμούς σας αλλά και τις καθυστερήσεις που σας εί-
χαν αποσυντονίσει το προηγούμενο διάστημα.
Έχετε τη δυνατότητα επίσης να ανοίξετε τον φιλικό
σας κύκλο και να αποκτήσετε καινούργιους και
καλούς συνοδοιπόρους.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η νέα Σελήνη στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας θα
σας φέρει πολύ κοντά με επαγγελματικές ευκαι-
ρίες, όπως επίσης θα κάνει πιο απτούς τους στό-
χους σας. Βέβαια, η Σελήνη αυτή δεν μπορεί να
ταυτιστεί με την ψυχολογική σας θέση, όπου νιώ-
θετε έξω από τα νερά σας, εφόσον προσπαθείτε να
ενσωματώσετε στοιχεία που δεν έχετε στον χαρα-
κτήρα σας για να κερδίσετε μια αναγνώριση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η νέα Σελήνη είναι αρκετά φιλική για εσάς, οπότε
και νιώθετε μια μεγάλη βοήθεια από καταστάσεις
που θα παρουσιάζονται από το πουθενά, απλώς
για να σας κάνουν πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα
τη ζωή σας. Ίσως μάλιστα να υπάρξουν οικονομι-
κές ευκαιρίες που θα σας βοηθήσουν σε πρακτικά
θέματα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η νέα Σελήνη φωτίζει τον τομέα των οικονομικών
σας, σας δημιουργεί νέες πηγές εισόδων και ανα-
νεώνει τα ψυχικά σας αποθέματα. Ίσως μάλιστα
κάποια πρόσωπα από το παρελθόν να θελήσουν
να βρεθούν και πάλι στη ζωή σας έπειτα από μια
περίοδο απομάκρυνσης και κακών συγκυριών.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η νέα Σελήνη βρίσκεται απέναντί σας και αυτό ση-
μαίνει ότι θα έχετε ξεκάθαρη γνώμη για τους ση-
μαντικούς ανθρώπους της ζωής σας. Τίποτα δεν
θα είναι πλέον κρυφό και αόριστο στις σχέσεις
σας με τους άλλους. Επίσης, αυτή την περίοδο θα
δημιουργηθούν νέες γνωριμίες που θα τις χτίσετε
πάνω σε παλιές εμπειρίες, οπότε και θα έχουν γε-
ρά θεμέλια. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτή η Σελήνη θα δημιουργήσει νέες συνθήκες
στα επαγγελματικά σας αλλά και σε θέματα υγεί-
ας. Ήρθε η στιγμή να φύγετε από τη στασιμότητα
και από καταστάσεις που σας έχουν κουράσει ή
έχουν κάνει τον κύκλο τους. Γενικότερα, μην αφή-
σετε τις τοξικές συμπεριφορές να χαλούν την κα-
θημερινότητά σας και να σας δημιουργούν έριδες. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Πολύ θετική η νέα Σελήνη για εσάς, όπου δημι-
ουργεί νέες συνθήκες στις σχέσεις, τον έρωτα, τα
παιδιά σας και τα νέα σας εγχειρήματα. Γενικότε-
ρα η αισιοδοξία θα μπει και πάλι στη ζωή σας, αλ-
λά θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε εκείνα που
αυθόρμητα μπορεί να πείτε και μετά να το μετα-
νιώσετε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ξεκινά μια περίοδος που θέλετε να βάλετε νέες
βάσεις στη ζωή σας, στην οικογένεια ή να αξιοποι-
ήσετε κάποιο ακίνητο κάνοντας επισκευές ή αλ-
λάζοντας τόπο κατοικίας. Ίσως μάλιστα να τελει-
ώσει κάτι και πάνω σε αυτό, να γεννηθεί κάτι και-
νούργιο που θα είναι πολύ πιο δυνατό από το προ-
ηγούμενο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η επικοινωνία σας, τα ταξίδια, οι σπουδές και τα
συμβόλαια θα γίνουν σε ένα πολύ έντονο κλίμα.
Ίσως να πρέπει να προχωρήσετε με πολλή προσο-
χή προτού ανακοινώσετε τις αποφάσεις σας και
εξαπολύσετε σκληρά λόγια για κάποιο πρόσωπο
με το οποίο βρίσκεστε σε αντιπαράθεση. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η νέα Σελήνη θα σας δώσει προβάδισμα σε θέμα-
τα που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά σας, είτε
οικονομική είτε συναισθηματική. Μπορεί επίσης
να δεχτείτε ένα νέο εισόδημα ή μια αύξηση ή θα
βάλετε μπροστά μια νέα επιχειρηματική κίνηση.
Θα πρέπει βέβαια να μη δώσετε περίοδο χάριτος
σε πρόσωπα που κατά το παρελθόν σάς έχουν δεί-
ξει περίτρανα ότι είναι καιροσκόποι και παίζουν
με τα συναισθήματά σας.
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Η νέα Σελήνη της άνοιξης κάνει ποδαρικό την
πρώτη μέρα του μήνα, δίνοντας μια
δυναμική ώθηση στα σχέδιά μας και σε νέα

ξεκινήματα. Η Σελήνη λοιπόν στο ζώδιο του Κριού
έχει τόλμη, θάρρος και αγαπά την αλήθεια. Έτσι,
ό,τι γίνει τώρα, θα γίνει με ανοικτά χαρτιά, όσο
και αν πονάνε κάποιοι με τις αλήθειες. Και επειδή
η συμμετοχή του Ερμή θα είναι έντονη σε αυτό το
φεγγάρι, τα λόγια θα βγαίνουν πιο γρήγορα από τη
σκέψη, οπότε καλό είναι να μην παίρνουμε
γρήγορες αποφάσεις αυτό το διάστημα. 



Σ
την περίπτωση της δήλωσης Μητσο-
τάκη, με την οποία ο πρωθυπουργός
έκανε για πρώτη φορά λόγο για κυ-
βέρνηση συνεργασίας, αν ο λαός το

επιλέξει, ισχύει η σοφή ρήση «μ’ έναν σμπάρο
δυο τρυγόνια».

Κατ’ αρχάς, ήταν η πρώτη φορά από την
εκλογή του που ο αρχηγός του ΚΙΝΑΛ Νίκος
Ανδρουλάκης αναγκάστηκε να αφήσει τη λαο-
φιλή πλην κοντοπόδαρη τακτική τού γενικώς
και αορίστως και να τοποθετηθεί για ένα ζήτη-
μα το οποίο αφορά το κόμμα του περισσότερο
από όλα τα άλλα αυτήν τη στιγμή.

Και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να τοπο-
θετηθεί -κλοτσώντας παρακάτω την μπάλα
που του έστειλε στα πόδια του ο κ. Μητσοτά-
κης- επιβεβαιώνει ότι όσο θα πλησιάζουμε
προς τις εκλογές τόσο η πολιτική ζωή του κ.
Ανδρουλάκη θα γίνεται ολοένα και πιο πιεστι-
κή. Και αυτό, διότι στο κόμμα του συνυπάρ-
χουν δύο ισχυρές και άκρως αντικρουόμενες
τάσεις. Μια που έβλεπε περίπου ως φυσική
εξέλιξη τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση με
κορμό τη ΝΔ και μια που επιμένει να λοξο-
κοιτά και να φλερτάρει με την ιδέα της συγ-
κυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλ. Τσίπρα. Ο
κ. Ανδρουλάκης γνωρίζει καλά ότι, προς
όποια πλευρά κι αν γνέψει, θα έχει κόστος.
Για αυτό και επιχείρησε έναν ελιγμό, δηλώ-
νοντας ανοιχτός σε προγραμματικές συμφω-
νίες, αλλά από την πρώτη Κυριακή. Τοποθέ-
τηση που προφανώς κατανοεί και ο ίδιος ότι

δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική και αντιπαρά-
θεση θέσεων και επιχειρημάτων σε βάθος
χρόνου.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι είναι πολύ πιθανό
οι αναταράξεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία
να έχουν μακρά διάρκεια και να επηρεάσουν
την πολιτική σκηνή για μήνες, όταν φτάσει η
ώρα, τα διλήμματα θα μπουν πιο σκληρά στο
τραπέζι και ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα μπορέσει
να βρει διέξοδο με μισόλογα και πολιτικούς
ελιγμούς.

Άρα, το δεύτερο μήνυμα (γιατί το πρώτο το
πήρε με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που
δείχνουν ότι δεν αρκεί η εκλογή νέου αρχηγού
για να διασφαλιστεί διαρκής ανοδική πορεία)
το πήρε από τον κ. Μητσοτάκη και θα έχει το
επόμενο διάστημα τον χρόνο να το σκεφτεί.

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός με την προχ-
θεσινή του παρέμβαση απέδειξε πέραν πάσης
αμφιβολίας ότι είναι ο πλέον θεσμικός από
όλους τους προκατόχους του των τελευταίων
πολλών χρόνων. Μπορεί από την ανάληψη της
εξουσίας έως σήμερα να γύρισε ο κόσμος
ανάποδα ( Έβρος, πανδημία, ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία κ.ά.), αλλά ο ίδιος -ακόμα και
κόντρα στα προσωπικά και κομματικά συμφέ-
ροντα- επιμένει να ασκεί τα καθήκοντά του με
τις αρχές με τις οποίες κέρδισε την εμπιστο-
σύνη των πολιτών.

Με διαφάνεια και αξιοπιστία. Θα εξαντλή-
σει, λοιπόν, τη θητεία της κυβέρνησης και θα
πάει στις δεύτερες εκλογές μετά τις πρώτες με

την απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, με τον εκλο-
γικό νόμο που σε άλλες πολιτικές και οικονο-
μικές συνθήκες ψήφισε η ΝΔ.

Η «Political» είχε επιχειρηματολογήσει
υπέρ της ανάγκης νέας αλλαγής του εκλογι-
κού νόμου, με επιχειρήματα στιβαρά και ου-
σιαστικά, τα οποία στο σύνολό τους κατέληγαν
στην προφανή ανάγκη, στους ταραγμένους
καιρούς που ζούμε, να διασφαλιστούν η στα-
θερότητα και η προοπτική της χώρας, μέσω
της ανάδειξης μιας ισχυρής αυτοδύναμης κυ-
βέρνησης.

Δεν μπορεί, ωστόσο, να μην αναγνωρίσει
στον Κ. Μητσοτάκη την πολιτική γενναιότητα
να μην το πράξει και να γίνει ο ίδιος το σύμβο-
λο με το οποίο νοηματοδοτεί τον πολιτικό βίο
της κυβέρνησής του, από την πρώτη μέρα ανά-
ληψης των καθηκόντων της.

Ο πρωθυπουργός δεν επιθυμεί σε καμία πε-
ρίπτωση να εκβιάσει την απόφαση του εκλογι-
κού σώματος. Αντιθέτως, είναι πεπεισμένος
ότι, στη συμπλήρωση της κυβερνητικής θητεί-
ας της ΝΔ, οι πολίτες δεν θα έχουν κανένα δί-
λημμα για το τι θα πράξουν. Θα έχουν πειστεί
από πράξεις και έργα.

Το γεγονός ότι άφησε και ένα παράθυρο
ανοιχτό για κυβέρνηση συνεργασίας, αν ο λα-
ός το επιλέξει, έχει και αυτό να κάνει με τη βα-
θιά του πίστη και τον σεβασμό στους θεσμούς.
Στάση, την οποία, ανεξαρτήτως εξελίξεων, την
πιστώνεται και θα την πιστώνεται ο Κ. Μητσο-
τάκης. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ο ηγέτης και οι συμβολισμοί 

Ο πρωθυπουργός
με την

προχθεσινή του
παρέμβαση

απέδειξε πέραν
πάσης

αμφιβολίας ότι
είναι ο πλέον
θεσμικός από

όλους τους
προκατόχους του

των τελευταίων
πολλών χρόνων
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