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Δ
ύο μήνες μετά την κήρυξη του πολέμου
από τους Ρώσους στην Ουκρανία και η κα-
τάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα.
Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ου-

κρανία στις 24 Φεβρουαρίου, περισσότεροι από 5
εκατομμύρια Ουκρανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τη χώρα και 6,5 εκατομμύρια στο εσωτερικό της
χώρας έχουν εκτοπιστεί. Το Άγιον Πάσχα είναι προ
των θυρών και η Ουκρανία ως ορθόδοξη χώρα δεν
μπορεί να το γιορτάσει, δεν μπορεί να το τιμήσει όπως
θα ήθελε. Οι άνθρωποι αντί να κρατούν λαμπάδες,
κρατούν πυρομαχικά και όπλα. 

Αντί να είναι όλοι αγκαλιά με τις οικογένειές τους, οι
μισοί βρίσκονται στο μέτωπο και οι άλλοι μισοί στα νε-
κροτομεία. Οι γυναίκες και τα παιδιά αντί να βρίσκον-

ται στο σπίτι και να συμμετέχουν στο πένθος για τα Ιε-
ρά Πάθη του Ιησού Σωτήρα, βρίσκονται στα καταφύγια
και βιώνουν τον δικό τους πόνο για την απώλεια των
αγαπημένων προσώπων τους. 

Το Θείο Δράμα διαδραματίζεται στην Ουκρανία… Ο
Χριστός ξανασταυρώνεται στους ανηλεείς βομβαρδι-
σμούς στο Χάρκοβο, στην αιματοχυσία στο Ντονμπάς,
στο εργοστάσιο χάλυβα «Αζοφστάλ», στους νεκρούς
αμάχους σε όλη την Ουκρανία. 

«Ἦν δὲὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾿
ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης, τοῦἡλίου ἐκλείπον-
τος». «Κι ενώ η ώρα ήταν περίπου δώδεκα το μεσημέ-
ρι, σκοτάδι απλώθηκε πάνω σ’ όλη τη γη ως τις τρεις το
απόγευμα, γιατί ο ήλιος χάθηκε!». Η συγκλονιστική
περιγραφή του θανάτου του Ιησού κατά Λουκά αποτυ-

πώνεται σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, στην ομόδοξη
Ουκρανία, σε ένα σκοτάδι που έχει απλωθεί εδώ και
εξήντα ημέρες και που δεν λέει να φύγει, να ξαναφα-
νεί το φως. Μια Μεγάλη Παρασκευή που θα μείνει για
πάντα χαραγμένη σε αυτούς που θα τη ζήσουν, με την
περιφορά του Επιταφίου ανάμεσα στους φρεσκο-
σκαμμένους τάφους αυτών που χθες ήταν ζωντανοί
και σήμερα είναι νεκροί. 

Και η προσδοκία της Ανάστασης, μετά τη Σταύρω-
ση και την Ταφή, παραμένει για τη μαρτυρική χώρα.
Εκεί που η Ανάσταση δεν θα έρθει τα μεσάνυχτα του
Μεγάλου Σαββάτου με τυμπανοκρουσίες, πυροτε-
χνήματα και ουρανομήκη «Χριστός Ανέστη» και
«Αληθώς» αλλά την Κυριακή το πρωί, κρυφά, μυστι-
κά, και όχι παντού. 
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Η παύση του πολέμου, η καλή τουριστική σεζόν και η άμβλυνση 
των αρνητικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης θα επαναφέρουν 
στην κυβέρνηση το πολιτικό πλεονέκτημα

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος ΜουρελάτοςΣ

υνθήκες εναργούς πολιτικού ορίζον-
τα επιδιώκει να διασφαλίσει το Μέγα-
ρο Μαξίμου έως το φθινόπωρο, εισερ-
χόμενο έτσι από θέση ισχύος στην τε-

λική ευθεία για το επικείμενο εκλογικό ραντε-
βού. Σε δυσεύρετο ζητούμενο εξελίσσεται πλέ-
ον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κανονικότητα
σε όλες τις πιθανές εκδοχές της, καθώς την,
όπως όλα δείχνουν, εκτόνωση της πανδημίας
του κορονοϊού διαδέχεται η οξεία ενεργειακή
και κατ’ επέκταση οικονομική κρίση, που δοκι-
μάζει τις αντοχές της κοινωνίας, αλλά και εκεί-
νες του Μεγάρου Μαξίμου. Υπό αυτό το πρίσμα,
η προχθεσινή πολιτική, όπως επισημάνθηκε
από τα πλέον επίσημα χείλη, απόφαση για συνο-
λική αύξηση του κατώτατου μισθού σχεδόν στο
10% για το 2022 προϊδεάζει για την ειλημμένη
απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου να εξαντλήσει
τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της
χώρας, ώστε να στηρίξει όσο περισσότερο μπο-
ρεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μη επιτρέπον-
τας… κερκόπορτες στις δυνάμεις του λαϊκι-
σμού, ώστε να «δηλητηριάσουν» εκ νέου την
ελληνική κοινωνία.
Βάσει του πολιτικού σχεδιασμού, το Μέγαρο
Μαξίμου εκτιμά πως παύση των εχθροπραξιών
στην Ουκρανία εντός του Μαΐου θα επιτρέψει
στις ευρωπαϊκού ή τοπικού χαρακτήρα παρεμ-
βάσεις οικονομικής στήριξης να δράσουν όν-
τως καταπραϋντικά σε καταναλωτές και επιχει-
ρήσεις, που εδώ και μήνες επωμίζονται επαχ-
θές όσο και δυσανάλογο βάρος.

Δυναμική παρέμβαση
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με Ευρω-
παίους εταίρους του, αλλά και τη θεσμική ηγε-
σία της ΕΕ, προκειμένου να σχηματοποιηθεί
στις επόμενες εβδομάδες μια συντονισμένη
όσο και αποτελεσματική απάντηση έναντι της
ενεργειακής ακρίβειας. Ωστόσο και επειδή οι
διεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο τείνουν να
καθυστερούν -βάσει του επικρατέστερου σενα-
ρίου η Κομισιόν καταθέτει τις προτάσεις της στα

μέσα Μαΐου- η κυβέρνηση αποφασίζει το επό-
μενο 15νθήμερο μια δυναμική, βραχυπρόθε-
σμου χαρακτήρα παρέμβαση στην τιμή του ηλε-
κτρικού ρεύματος μέσω της επιβολής ανώτατων
ορίων στην αποζημίωση για όλες τις τεχνολο-
γίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πιθα-
νού ύψους άνω των δύο δισ. ευρώ. 
Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκτιμούν
πως η προϊόντος του χρόνου άμβλυνση των αρ-
νητικών επιπτώσεων της άνευ προηγουμένου
ενεργειακής κρίσης, μια εξαιρετικά ελπιδοφό-
ρα τουριστική σεζόν, αλλά και η απουσία δυσμε-
νών απρόοπτων καθ’ όλη τη διάρκεια του καλο-
καιριού μπορούν να επαναφέρουν στο κυβερ-
νητικό στρατόπεδο το πολιτικό πλεονέκτημα
αυξάνοντας από τον Σεπτέμβριο και εντεύθεν
για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη βεντάλια των πο-
λιτικών επιλογών του.

Υπεροχή έναντι των «διεκδικητών»
Σε πολιτικό επίπεδο, το μοτίβο δεν αλλάζει: o
Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξακολουθήσει να
εμφανίζει εαυτόν και τη Νέα Δημοκρατία ως
τους μοναδικούς εγγυητές της πολιτικής σταθε-
ρότητας, επιχειρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να
πλαγιοκοπεί ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ και να περιχα-
ρακώσει ένα κεντρογενές κατά βάση ακροατή-
ριο, που αποστρέφεται τα περιττά ρίσκα και τις
περιπέτειες, ιδίως ύστερα από μια ταραχώδη
δεκαετία οικονομικής καχεξίας. Δίδοντας έμ-
φαση, μάλιστα, στα πεπραγμένα των τελευταίων
τριών ετών και ειδικότερα σε τομείς όπως η κοι-
νωνική πολιτική και η βελτίωση της καθημερι-
νότητας, θα επιχειρήσει να εξαργυρώσει στην
κάλπη τη δημοσκοπική υπεροχή που απολαμ-
βάνει τα τελευταία τρία χρόνια. 
Εξάλλου και με νωπές τις εντυπώσεις από το
Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα επιμένει με την ίδια και μεγαλύτερη ακόμη
ένταση ότι ο ίδιος ενσαρκώνει τη μοναδική ρεα-
λιστική κυβερνητική πρόταση που μπορεί να
οδηγήσει τη χώρα στη λεωφόρο της ανάπτυξης
και της ευημερίας. 

Καθαρό ορίζοντα 
έως το φθινόπωρο



Τ
η διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση
και θέλει και μπορεί να στηρίζει
την κοινωνία και την οικονομία για
όσο χρειαστεί παρέχει μέσω συ-

νέντευξής του στην «Political» o αναπληρω-
τής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας,
που επιμένει πως «ορθώνουμε ασπίδα προ-
στασίας απέναντι στον εισαγόμενο πληθωρι-
σμό». Ο κ. Πέτσας τονίζει ότι «η καλύτερη
κοινωνική πολιτική είναι οι δουλειές», ενώ
επιμένει πως το μείζον διακύβευμα των επό-
μενων εκλογών είναι η πολιτική και οικονο-
μική σταθερότητα.

Παρά τα συνεχή πακέτα οικονομικής στή-
ριξης, το υπέρογκο ενεργειακό κόστος
«ροκανίζει» επικίνδυνα το διαθέσιμο ει-
σόδημα των πολιτών. Πώς εξετάζετε να
παρέμβετε ως κυβέρνηση και τι πρωτο-
βουλίες αναλαμβάνετε ειδικότερα για την
Αυτοδιοίκηση;
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

εργάζεται με έναν στόχο: να κάνει τη ζωή των
πολιτών καλύτερη. Σε όλη τη διάρκεια της
διακυβέρνησής μας, αλλεπάλληλες και πολ-
λαπλές εξωγενείς κρίσεις διαμόρφωσαν ένα
εξαιρετικά δυσχερές διεθνές περιβάλλον.
Είχαμε διαδοχικά το Μεταναστευτικό, τις
εθνικές προκλήσεις στον Έβρο και στο Αι-
γαίο, τα δύο και πλέον χρόνια της πρωτόγνω-
ρης -εδώ και εκατό χρόνια- παγκόσμιας
υγειονομικής κρίσης της πανδημίας, τη διε-
θνή ενεργειακή κρίση με τις εισαγόμενες
ανατιμήσεις και, τέλος, τη ρωσική εισβολή
και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παρά τις κρίσεις όμως, συνεχίσαμε τις με-
ταρρυθμίσεις εμπεδώνοντας την εμπιστοσύ-
νη σε επενδυτές και αγορές. Έτσι, η κυβέρ-
νηση και θέλει και μπορεί να στηρίζει την
κοινωνία και την οικονομία για όσο χρει-
αστεί. Για την αντιμετώπιση της πρωτοφα-
νούς έκρηξης του ενεργειακού κόστους κα-
θώς και του κύματος των ανατιμήσεων που
επιβαρύνουν το καλάθι του νοικοκυριού,
έχουν διατεθεί -ήδη από τον περασμένο Σε-
πτέμβριο μέχρι σήμερα- πάνω από 4 δισ. ευ-
ρώ. Και συνεχίζουμε. Ορθώνουμε ασπίδα
προστασίας απέναντι στον εισαγόμενο πλη-
θωρισμό: με σημαντικές επιδοτήσεις στο
ρεύμα, με εκπτώσεις στα καύσιμα, με έκτα-
κτες ενισχύσεις όπως το επίδομα των 200
ευρώ για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες
μας, με νέα σημαντική αύξηση κατά 50 ευρώ
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«Η κυβέρνηση 
και θέλει και μπορεί 
να στηρίζει κοινωνία
και οικονομία»

Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών



του κατώτατου μισθού, ο οποίος από 1ης
Μαΐου θα ανέρχεται στα 713 ευρώ, αυξημέ-
νος δηλαδή κατά 9,7% συνολικά σε σχέση με
τον κατώτατο μισθό του 2021. Μια γενναία
αύξηση -απόφαση ευθύνης και αλληλεγ-
γύης, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός στο
μήνυμά του- που ισοδυναμεί με έναν επι-
πλέον καθαρό μισθό ετησίως για 650.000
εργαζόμενους και αυξάνει και το επίδομα
ανεργίας κατά 31 ευρώ κάθε μήνα. Και δεν
θα σταματήσουμε εδώ, καθώς ο Συμπληρω-
ματικός Προϋπολογισμός που κατήρτισε το
οικονομικό επιτελείο απέδειξε ότι με σχέδιο
βρίσκουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο
για ένα νέο πακέτο στήριξης της κοινωνίας
και της οικονομίας, χωρίς φυσικά να διατα-
ραχθεί η εμπιστοσύνη που κερδίσαμε.

Με γνώμονα τη συνεχή στήριξη και της
Αυτοδιοίκησης και στο πλαίσιο των άμεσων
κυβερνητικών παρεμβάσεων προκειμένου
να μετριαστούν οι επιπτώσεις του κύματος
των ανατιμήσεων, προχωρήσαμε -νωρίτερα
από τον αρχικό προγραμματισμό- στη δεύτε-
ρη δόση της έκτακτης ένεσης ρευστότητας
στους δήμους και τις περιφέρειες της χώ-
ρας, σε συνέχεια της πρώτης δόσης που είχε
δοθεί στις 17 Μαρτίου. Έτσι, συνολικά, σε συ-
νέχεια της δέσμευσής μου κατά τη συνε-
δρίαση -στις 9 Μαρτίου 2022- της κοινής
προπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας που
έχει συσταθεί ανάμεσα στην ΚΕΔΕ, το
υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Οι-
κονομικών, καθώς και της τηλεδιάσκεψης
που πραγματοποιήθηκε, την ίδια ημέρα, υπό
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με
τους περιφερειάρχες, υλοποιήσαμε την
έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας προς τους
δήμους, συνολικού ύψους 114 εκατ. ευρώ, η
οποία αντιστοιχεί σε μια πρόσθετη μηνιαία
τακτική ΚΑΠ. Ομοίως και την έκτακτη ενί-
σχυση, συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ, προς
τις περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, διαθέ-
σαμε 14 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των σχολι-
κών επιτροπών, προκειμένου να αντιμετωπι-

στεί το αυξημένο κόστος θέρμανσης κυρίως
στα σχολεία των παιδιών μας. Θα συνεχίσου-
με τη στήριξη της Αυτοδιοίκησης με έκτακτη
χρηματοδότηση, με βάση το πραγματικό
πρόσθετο ενεργειακό κόστος ανά δήμο και
περιφέρεια, σε συνεννόηση με το υπουργείο
Οικονομικών και το δεύτερο εξάμηνο του
έτους με πρωτοβουλίες που θα ξεδιπλωθούν
το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2022.

Η αντιπολίτευση και δη ο ΣΥΡΙΖΑ σας κα-
τηγορεί για ανεπαρκείς παρεμβάσεις, για
κοινωνική αναλγησία και για υπεράσπιση
των εισοδηματικών ρετιρέ. Τι απαντάτε;
Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η

δουλειά. Οι νέες δουλειές που δημιουργή-
θηκαν με αυτή την κυβέρνηση δίνουν εισό-
δημα και προοπτική σε χιλιάδες συμπολίτες
μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία μειώθη-
κε στο 12,8% τον Φεβρουάριο 2022, έναντι
18,5% τον Φεβρουάριο του 2019, ενώ για
πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια ξεπερά-
σαμε το ορόσημο των 4,1 εκατομμυρίων
απασχολούμενων, την ίδια στιγμή που ση-
μαντική είναι η μείωση και στην ανεργία των
νέων κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση
με πέρυσι. Η στατιστική μπορεί να μη λέει
πολλά, όμως λέει πολλά σε κάθε οικογένεια
το κάθε ευρώ που κερδίζουν 268.266 άνερ-
γοι συμπολίτες μας που βρήκαν δουλειά και
άφησαν πίσω το φάσμα της ανέχειας.

Σε ό,τι αφορά την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ας
κοιταχτούν στον καθρέφτη. Η χειρότερη κυ-
βέρνηση της Μεταπολίτευσης είναι η «πρώ-
τη φορά Αριστερά» του κ. Τσίπρα. Έπαιξε στα
ζάρια τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, έκλεισε
τις τράπεζες, επέβαλε capital controls, υπέ-
γραψε το τρίτο και αχρείαστο Μνημόνιο,
υποθήκευσε την περιουσία της χώρας στους

δανειστές για έναν αιώνα και φόρτωσε πάνω
από 100 δισ. ευρώ στους Έλληνες, που θα
πληρώνουν αυτήν την ανεκδιήγητη κυβέρ-
νηση για αρκετές δεκαετίες. Οι πολίτες
έχουν και μνήμη και κρίση. Και όταν έρθει η
ώρα της κάλπης, θα συγκρίνουν τα αραχνια-
σμένα αντιπολιτευτικά τσιτάτα με το έργο της
κυβέρνησης.

Εσχάτως οι δημοσκοπήσεις καταγρά-
φουν κάμψη για τη ΝΔ, ανοίγοντας τη συ-
ζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών.
Θεωρείτε πως η προοπτική μιας κυβέρ-
νησης συνεργασίας είναι η προσφορότε-
ρη λύση στα προβλήματα της χώρας; Με
ποια κόμματα θα μπορούσατε να συνερ-
γαστείτε;
Το βασικό στοιχείο όλων των δημοσκοπή-

σεων είναι ότι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα
στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα διατηρείται
και αυτό δείχνει ψήφο εμπιστοσύνης των
πολιτών στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ένα
διεθνές περιβάλλον όπως το σημερινό, που
ταλανίζεται από πολλαπλές κρίσεις, είναι
εδραία πεποίθησή μου ότι το κυρίαρχο δια-
κύβευμα για μια χώρα είναι να υπάρχει πολι-
τική και οικονομική σταθερότητα. Και οι αυ-
τοδύναμες κυβερνήσεις είναι αυτές που εγ-
γυώνται τη σταθερή και την πιο αποτελεσμα-
τική διακυβέρνηση. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα είναι ξανά αυτοδύναμος
πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, την τε-
λική ετυμηγορία έχουν οι Έλληνες πολίτες,
με την ψήφο τους στις εθνικές εκλογές.

Όσον αφορά το υπουργείο Εσωτερικών
και το χαρτοφυλάκιο της Αυτοδιοίκησης,
πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης»; 
Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αποτε-

λεί οικονομική δύναμη πυρός για την Αυτο-

διοίκηση, ώστε να δημιουργηθούν νέες δου-
λειές και εισόδημα σε όλη τη χώρα. Χρημα-
τοδοτεί ένα ολιστικό πλαίσιο παρεμβάσεων
με έργα δήμων και περιφερειών, που εκτεί-
νονται από τα παραδοσιακά έργα υποδομής,
όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, αγροτικής
οδοποιίας και κατασκευής σχολείων, μέχρι
έργα που βοηθούν να αντιμετωπίσουμε την
κλιματική κρίση, όπως η ηλεκτροκίνηση και
η ανακύκλωση, αλλά και προάγουν την ψη-
φιακή και απλούστερη παροχή υπηρεσιών
στους πολίτες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα
επιτυχημένο, που αγκαλιάζεται από την Αυ-
τοδιοίκηση, όπως αποδεικνύει η υποβολή
έργων ύψους 6 δισ. ευρώ περίπου που είναι
ικανά να αλλάξουν την όψη των τοπικών κοι-
νωνιών, προς όφελος του πολίτη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, επι-
ταχύνουμε τις εντάξεις έργων, προκειμένου
να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Μιλάμε
με πράξεις και όχι με λόγια. Με τις πρόσφα-
τες αποφάσεις, οι συνολικές εντάξεις έργων
στο πρόγραμμα -από τον Μάρτιο του 2021 και
μετά- ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ μαζί
με τα έργα που μεταφέρθηκαν στο «Αντώνης
Τρίτσης» από το προηγούμενο πρόγραμμα
«Φιλόδημος Ι» αγγίζουν τα 3,4 δισ. ευρώ. Ένα
ποσό που, τους αμέσως επόμενους μήνες,
μαζί με τις συνέργειες με άλλα χρηματοδοτι-
κά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο
Ανάκαμψης, προβλέπεται να ανέλθει στα 4,1
δισ. ευρώ, όπως είχα δεσμευτεί τον περα-
σμένο Οκτώβριο στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Πέρα από τον πρωτοφανή ρυθμό προόδου
του προγράμματος, είναι αξιοσημείωτο και
το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει έως σήμε-
ρα να εντάξουμε δράσεις που αγκαλιάζουν
κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας. Και να δρο-
μολογήσουμε αναπτυξιακά έργα που βελ-
τιώνουν την ποιότητα ζωής για μεγάλες ενό-
τητες πληθυσμού, σεβόμενοι παράλληλα και
τις ανάγκες των νησιωτικών και ορεινών δή-
μων. Με την πρόσφατη απόφαση ένταξης 106
νέων έργων, συνολικού ύψους 389 εκατ. ευ-
ρώ, πλέον όλοι οι δικαιούχοι δήμοι της χώ-
ρας έχουν ένα τουλάχιστον έργο υψηλής
προτεραιότητας ενταγμένο στα χρηματοδο-
τικά εργαλεία του υπουργείου Εσωτερικών,
όταν στο ξεκίνημα του προγράμματος εκατόν
εννέα δήμοι σε όλη τη χώρα δεν είχαν κάποιο
έργο ενταγμένο, και πέρυσι τον Μάρτιο
ογδόντα πέντε δήμοι -που αντιστοιχούν στο
ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της χώ-
ρας- δεν είχαν δει κάποια ένταξη. 

Με σχέδιο, πολλή δουλειά και συνεργασία
με την Αυτοδιοίκηση, υλοποιούμε τις δεσμεύ-
σεις μας για έργα που συμβάλλουν στην ανά-
καμψη της εθνικής οικονομίας, βελτιώνουν
στην πράξη την ποιότητα ζωής των πολιτών και
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας σε κάθε
γωνιά της πατρίδας μας. Και συνεχίζουμε. 
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««Οι πολίτες έχουν και μνήμη
και κρίση. Και όταν έρθει 

η ώρα της κάλπης, θα
συγκρίνουν τα αραχνιασμένα

αντιπολιτευτικά τσιτάτα 
με το έργο μας»



Μ
ε δύο ή και τρία σε πολλές
περιπτώσεις κορυφαία
στελέχη του κόμματος θα
κατέβει η Νέα Δημοκρατία

στις προσεχείς εκλογές στις «φλεγόμε-
νες περιφέρειες», εκείνες που ως επί το
πλείστον «βγάζουν» κυβερνήσεις και
υπουργούς. 

Η δεδομένη πρόθεση του Κυριάκου
Μητσοτάκη και της Πειραιώς προκαλεί
έντονη κινητικότητα στους ενδιαφερόμε-
νους, υπό το πρίσμα ότι οι επόμενες
εκλογές, όποτε διεξαχθούν, θα είναι με
το σύστημα της απλή αναλογικής, κάτι
που αναμένεται να συρρικνώσει σε ση-
μαντικό βαθμό τον αριθμό των βουλευ-
τών της ΝΔ. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς
πως η κοινοβουλευτική δύναμη του κυ-
βερνώντος κόμματος αυτήν τη στιγμή εί-
ναι 157 βουλευτές, ενώ με την απλή ανα-
λογική, ακόμη και στην περίπτωση που η
ΝΔ συγκεντρώσει το ίδιο ποσοστό με το
2019, όταν άγγιξε το 40%, θα έχει μόλις
130 έδρες, γεγονός που θέτει εν αμφιβό-
λω την εκλογή ακόμη και «βαριών ονο-
μάτων».

Ωστόσο, η εικόνα αυτή θα είναι προσω-
ρινή, καθώς, όπως έχει δεσμευτεί ο
πρωθυπουργός, θα προχωρήσει άμεσα
σε δεύτερη εκλογική διαδικασία με το
σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής
που έχει ψηφίσει η ΝΔ, σύμφωνα με το
οποίο θα δίνεται στο πρώτο κόμμα σε
σχέση με το ποσοστό που έχει συγκεν-
τρώσει μπόνους 30 εδρών.

Συνωστισμός
Στις εκλογικές περιφέρειες της Αττι-

κής, όπως παραδοσιακά συμβαίνει, δί-
νουν τη «μάχη του σταυρού» τα περισσό-
τερα κυβερνητικά στελέχη. Στην Ανατο-
λική Αττική θα είναι υποψήφιοι ο Μάκης
Βορίδης και ο Στέλιος Πέτσας, δηλαδή η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτε-
ρικών, ενώ υποψήφια θα είναι επίσης και
η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχα-
ράκη. Στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας θα
αναμετρηθούν δύο υπουργοί, μία υφυ-
πουργός και ένας πρώην υπουργός.
Πρόκειται για τους Νίκο Δένδια, Τάκη
Θεοδωρικάκο, ο οποίος πήρε πρόσφατα
το χρίσμα από τον πρωθυπουργό, Σοφία
Βούλτεψη και Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος
μετά το υπουργείο Τουρισμού ανέλαβε
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα «γα-

λάζια» ψηφοδέλτια του Βορείου Τομέα,
όπου μετέχουν τρεις υπουργοί, οι Άδω-
νις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης και
Νίκη Κεραμέως, ενώ ανεβασμένες είναι
και οι μετοχές του Θόδωρου Ρουσόπου-
λου. Τελευταία ακούγεται και το όνομα
του υφυπουργού Ανάπτυξης Νίκου Πα-
παθανάση για τη συγκεκριμένη εκλογική
περιφέρεια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει το ψηφοδέλτιο στον Δυτικό
Τομέα με την παρουσία του Μιχάλη Χρυ-
σοχοΐδη που κατεβαίνει για πρώτη φορά
ως υποψήφιος με τη ΝΔ απέναντι στον
έμπειρο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος
είχε εκλεγεί πρώτος το 2019.

Στην Α’ Αθήνας η προσθήκη της υφυ-
πουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου,
η οποία θα πάρει για πρώτη φορά το βά-
πτισμα του πυρός, και η ενδεχόμενη επι-
στροφή του Δημήτρη Αβραμόπουλου πι-
θανότατα να προκαλέσουν αρκετές ανα-
κατατάξεις σε μια εκλογική περιφέρεια
όπου θα αναμετρηθούν υπουργοί όπως ο
Βασίλης Κικίλιας και ο Θανάσης Πλεύ-
ρης, ο υφυπουργός Άγγελος Συρίγος αλ-
λά και πρόσωπα με σημαντική διαδρομή
στη ΝΔ όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης και
η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Πειραιάς - Θεσσαλονίκη 
Στην Α’ Πειραιά πιθανότατα θα είναι για

πρώτη φορά υποψήφιος ο υπουργός

Επικρατείας, έχοντας στο ίδιο ψηφοδέλ-
τιο τον υφυπουργό Ναυτιλίας Κώστα Κα-
τσαφάδο, ο οποίος ήρθε πρώτος σε σταυ-
ρούς το 2019. Ενδιαφέρον έχουν και οι
«γαλάζιες» λίστες στην περιφέρεια και
κυρίως στη Α’ Θεσσαλονίκης, με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη να σκέφτεται την ανα-
νέωση των ψηφοδελτίων εντάσσοντας
νέα πρόσωπα. Το ενδεχόμενο της απο-
χώρησης του πρώην πρωθυπουργού
Κώστα Καραμανλή θα «αδειάσει» μια
εκλόγιμη θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βολιδο-
σκοπήθηκε ο υπουργός Υποδομών Κώ-
στας Καραμανλής, αλλά προτίμησε να
παραμείνει υποψήφιος στις Σέρρες. Το
τελευταίο διάστημα ακούγεται το όνομα
της Μαρίας Σπυράκη προκειμένου από
τις Βρυξέλλες να επιστρέψει στην ιδιαί-
τερή της πατρίδα. 

Περιφέρεια
Στη Φθιώτιδα υποψήφιοι θα είναι ο

υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας και ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου, δύο πρόσωπα
με ανεβασμένες μετοχές και σημαντι-
κή δημοτικότητα. Η Ντόρα Μπακο-
γιάννη ουσιαστικά θα καθορίσει τις
εξελίξεις στα Χανιά, καθώς στην περί-
πτωση που μετακινηθεί στο Επικρατεί-

ας, όπως έχει ακουστεί, θα ανοίξει τον
δρόμο στον δημοσιογράφο Δημήτρη
Καμπουράκη. Σε διαφορετική περί-
πτωση, η πρώην υπουργός θα έχει τον
πρώτο λόγο. 

Η ανακοίνωση του Κώστα Τζαβάρα
πως δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος
με τη ΝΔ στην Ηλεία ανοίγει τον δρόμο
σε αρκετά στελέχη. Μάλιστα, ακούγε-
ται έντονα τελευταία το όνομα του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
Θόδωρου Σκυλακάκη, χωρίς μέχρι
στιγμής να έχει «κλειδώσει» η συγκε-
κριμένη υποψηφιότητα.

Σκληρή αναμένεται να είναι η αναμέ-
τρηση στην Καβάλα του Μακάριου Λα-
ζαρίδη, ο οποίος διετέλεσε για αρκετά
χρόνια στενός συνεργάτης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, με τον Νίκο Παναγιω-
τόπουλο, του οποίου οι σχέσεις με το
Μαξίμου έχουν δοκιμαστεί αρκετές
φορές κατά τη διάρκεια της θητείας του
στο υπουργείο Άμυνας. Δεν αποκλεί-
εται όμως να είναι υποψήφιος και ο
υφυπουργός Κώστας Φραγκογιάννης,
ο οποίος κατάγεται από την Καβάλα.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στις
εκλογικές περιφέρειες τόσο της Αττι-
κής όσο και της περιφέρειας υπάρχουν
άξιοι βουλευτές και πολιτευτές που
μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Το
επόμενο διάστημα αναμένεται να ανα-
κοινωθούν υποψηφιότητες εξωκοινο-
βουλευτικών στελεχών έτσι ώστε να
έχουν τον χρόνο μέχρι τη διεξαγωγή
των εκλογών να ετοιμαστούν για τη μά-
χη του σταυρού.

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Τα «βαριά χαρτιά» της
κυβέρνησης που θα
αναμετρηθούν με την απλή
αναλογική στις επόμενες
εκλογές όποτε διεξαχθούν

«Γαλάζιοι άσοι» 
σε δύσκολες 
περιφέρειες
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Δεν βρίσκεται μόνο ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο Φανάρι.
Μαζί του είναι και ο Ανδρέας Κατσανιώτης, υφυπουργός
Εξωτερικών, αλλά και η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μα-
κρή. Κάπου πήρε το μάτι μας και τη Μαρία Αντωνίου και τον
Μάξιμο Χαρακόπουλο. Θα παρακολουθήσουν όλοι την κο-
ρύφωση του θείου δράματος στις λειτουργίες όπου προ-
ΐσταται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Αγκάθι το Μενίδι λόγω Πούτιν 

Δεν ξεχνάει τους πρόσφυγες
Στις κατασκηνώσεις του Δήμου Ζωγράφου στη Ρα-

φήνα φιλοξενήθηκαν Ουκρανοί πρόσφυγες, όπου πή-
γε και τους επισκέφτηκε ο αναπληρωτής υπουργός

Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, μοιράζοντας
δώρα και πασχαλινά αυγά. Είναι πολύ

θετικό που δεν ξεχνάει η Πολιτεία
τους Ουκρανούς πρόσφυγες και
ακόμη καλύτερο που διατίθενται
σχολικές αίθουσες για την εκπαί-

δευσή τους. 

Η κάρτα του Κουμουτσάκου
Κάποιοι βάζουν τον γραφίστα τους, κάποιοι άλλοι

όμως δίνουν τη σχεδίαση της πασχαλινής κάρτας τους
σε συλλόγους παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ο Γιώργος
Κουμουτσάκος, πιστός στις σχέσεις του
με αυτό το ευαίσθητο κοινωνικό σύνο-
λο, είχε δώσει τον σχεδιασμό στην
Πανελλήνια Ένωση Γονέων - Κηδε-
μόνων Ατόμων Παιδιών και Νοητικά
Υστερούντων. 

Επισκέψεις-εξπρές στις
δημόσιες υπηρεσίες

Καιρό είχε να κάνει εξόρμηση στην περιο-
χή του ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, υφυ-
πουργός Οικονομικών. Έτσι, αφού
πήρε άδεια από την ηγεσία της
οδούς Νίκης, κατευθύνθηκε
βόρεια στην Αλεξάνδρεια
Ημαθίας και πήρε αμπάριζα
όλες τις δημόσιες υπηρε-
σίες. Πήγε στο Αστυνομικό
Τμήμα και μίλησε με ένστολους, κατευθύν-
θηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, επισκέ-
φτηκε μετά τον ΟΑΕΔ και τον ΕΦΚΑ, μίλησε
με τους υπαλλήλους για τα προβλήματά τους
και αντάλλαξε ευχές. Τέλος, πήγε και στο
Κέντρο Υγείας και μίλησε με υγειονομικούς.
Παιδιά, και οι υπουργοί... βουλευτές είναι.
Χρειάζονται τη στήριξη του κόσμου… 

Ενισχύεται το ΚΥΑΔΑ
Ενισχύεται το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του

Δήμου Αθηναίων, αφού προσλήφθηκαν άλλοι
36 νέοι εργαζόμενοι και επιστήμονες που βοη-
θούν τους αστέγους στους δρόμους και τους εν-
τάσσουν στις δομές φιλοξενίας του δήμου. Τους
νέους εργαζόμενους καλωσόρισε ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης χθες. Στόχος
είναι να βρεθούν οι άστεγοι μέσα σε δομές και
κανένας εκεί έξω να μην είναι μόνος. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Δυναμική δείχνει η υποψηφιότητα

στην Ανατολική Αττική του Παναγιώτη
Κόνσουλα, ο οποίος προετοιμάζεται να
κατέβει με τα χρώματα του ΚΙΝΑΛ. Ο
Κόνσουλας διατηρεί μια στενή επαφή
με την περιοχή των 3Β, Βούλα - Βάρη -
Βουλιαγμένη, έχοντας δημιουργήσει
και τον ιστότοπο ilovevouliagmeni.gr,
που και αυτός πάει καλά. Είναι γνωστός
στην περιοχή και στα νότια προάστια,
αλλά η Ανατολική Αττική έχει και άλλες
πιο... δύσβατες περιοχές. 

Στην αγορά της Καλλιθέας έσκασε... μύτη ο Αλέξης Τσίπρας και συζήτησε με πο-
λίτες, καταναλωτές και επιχειρηματίες της αγοράς. Τι έταξε ο Τσίπρας; Φτηνότερο
πασχαλινό τραπέζι, φτηνότερο ρεύμα και γρήγορη υπέρβαση της κρίσης. Πώς όλα
αυτά; Μα φυσικά με μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση. Μαζί του βρέθηκαν η Θε-
ανώ Φωτίου, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Νίκος Παππάς και ο Γιάννης Μουζά-
λας. Πάντως, δύο πράγματα σχολιάστηκαν έντονα από την ομήγυρη. Πρώτον, το
βαθύ μοβ μαλλί της Θεανώς Φωτίου (κάπου ξέφυγε η βαφή) και, δεύτερον, ότι
ένας από τους προαναφερόμενους έφυγε με μία ολοκαίνουργια BMW X5 από μια
λαϊκή γειτονιά όπως είναι η Καλλιθέα. 

Το μοβ 
μαλλί 
και η Χ5

Α
γκάθι θα είναι το Μενίδι για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς η κυβέρνηση
έχει ακολουθήσει μια σκληρή αντιρωσική στρατηγική όσον αφορά τον
πόλεμο στην Ουκρανία και αυτό έχει δυσαρεστήσει τον μεγάλο πληθυ-

σμό των Ρωσοπόντιων που ζουν στην περιοχή και όχι μόνο διατηρούν τη ρωσική
σημαία στο σπίτι τους, αλλά έχουν και κάδρο του Πούτιν. 

Εκεί λοιπόν ποντάρει τα ρέστα του ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος, όπως
μου θύμισαν, έκανε την τελευταία προεκλογική του ομιλία στην περιοχή το 2019
και σημείωσε εκεί ένα πολύ μεγάλο εκλογικό ποσοστό. 

Για αυτό και θεωρείται ότι η επαναπροσέγγιση της ΝΔ στην περιοχή θα πρέπει
να είναι προσεκτική και με τους κατάλληλους ανθρώπους. 

Πάντως, δύο νεοδημοκράτες που έχουν ακόμη απήχηση στην περιοχή είναι
το δίδυμο Βορίδης - Οικονόμου, με τον δεύτερο να έχει και πολιτικό γραφείο
εκεί. Πάντως, λόγω των πυρκαγιών στη γειτονική Βαρυμπόμπη και στις «καμέ-
νες» περιοχές της Πάρνηθας υπάρχει μεγάλη γκρίνια που πρέπει το κόμμα να
τις δει προσεκτικά. 

Στις Οινούσσες βρέθηκε χθες ο Νίκος Χαρ-
δαλιάς, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, αφού
πρώτα είχε επισκεφτεί τη Λέσβο και τη Χίο.

Πέρα από τις επισκέψεις σε στρατόπεδα και
φυλάκια αλλά και τις επαφές με τους στρατιω-
τικούς της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης

Εσωτερικού και Νήσων, ο κ. Χαρδαλιάς έδειξε
ενδιαφέρον για το αν είχε ολοκληρωθεί το έρ-

γο ηλεκτρικής διασύνδεσης της μικρονησίδας
Παναγιάς με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στις Οι-

νούσσες. Ένα έργο που είχε υποσχεθεί ο πρω-
θυπουργός και για να έρθει εις πέρας είχαν
συνεργαστεί στελέχη της ΔΕΔΔΗΕ μαζί με

εκείνα των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στις Οινούσσες 
ο Χαρδαλιάς



Για όσους δεν είχατε την ευκαιρία να δείτε
την τηλεμαχία Λεπέν - Μακρόν, σας λέω ότι
είχε πολύ άρωμα από Κουμουνδούρου. Η Λε-
πέν επικεντρώθηκε στην ακρίβεια και την
αγοραστική δύναμη του κόσμου. Ζήτησε μη-
δενικό ΦΠΑ για ένα «καλάθι» προϊόντων, μεί-
ωση φόρων στα καύσιμα στο 5%, αύξηση μι-
σθών, επιδομάτων κ.λπ. κ.λπ. Ο Μακρόν αντέ-
τεινε ότι ο μηδενικός ΦΠΑ θα έχει μικρό κέρ-
δος, ενώ στοχευμένα μέτρα όπως το διατρο-
φικό κουπόνι θα βοηθήσουν περισσότερο
τους ευάλωτους. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά;

Οι αλλαγές στο ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν
αμέσως. Ο Λευτέρης Αρβανίτης είναι ο νέος
διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού και ο
Γιάννης Σμυρλάκης αναλαμβάνει τη διεύθυν-
ση ειδήσεων, θέση για την οποία προοριζόταν
από την εποχή που στη διεύθυνση του σταθ-
μού ήταν ο παραιτηθείς Νίκος Ξυδάκης. Τα
δύσκολα είναι μπροστά, καθότι οι εργαζόμε-
νοι θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια απολύσεων και προβλέπω να έχουμε
απεργίες και πορείες… Άλλωστε και παλαι-
ότερα ένας εκ των στενότερων συνεργατών
του Αλέξη Τσίπρα είχε προτείνει τον «ξαφνικό
θάνατο» των media του ΣΥΡΙΖΑ.

ΟΟι αλλαγές και 
ο... ξαφνικός θάνατος

Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλά-
δου, η επάρκεια σε γαρίφαλα είναι ελεγχό-
μενη, διότι έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές από
το εξωτερικό. Η ελληνική παραγωγή είναι
μικρή και οι εισαγωγές φέτος γίνονται κυ-
ρίως από Τουρκία και Ιταλία. Οι παραγωγοί
από την Κρήτη, που καλλιεργούσαν συγκε-
κριμένες ποικιλίες γαριφάλων εξαιτίας της
αδυναμίας να τα διαθέσουν τα δύο περασμέ-
να έτη και με κλειστά τα νυχτερινά κέντρα
όπου προμηθεύονταν τον μεγαλύτερο όγκο
παραγωγής, αναγκάστηκαν να τα κλαδέ-
ψουν, άλλαξαν καλλιέργειες και αντί για αυ-
τό το είδος φύτεψαν λαχανικά. Αποτέλεσμα
ήταν να μην επαρκούν τα λουλούδια για να
καλυφθούν οι ανάγκες των ανθοπωλείων...

Ακτοπλοϊκή 
Ελλάδας - Κύπρου
Σάρκα και οστά παίρνει τελικά η ακτοπλοϊ-
κή ένωση Ελλάδας και Κύπρου. Οι τελικές
ενημερώσεις, με την ανακοίνωση του μει-
οδότη, αναμένονται να γίνουν την επόμενη
εβδομάδα στη Λευκωσία, όμως έχει γίνει
ήδη γνωστό ότι έπειτα από 21 χρόνια η θα-
λάσσια σύνδεση θα ξεκινήσει από τον προ-
σεχή Ιούνιο. Με βάση τη συμφωνία ο επιβά-
της θα μπορεί να μεταφέρει και τα κατοικί-
διά του και οχήματα (αυτοκίνητα ή μοτοσι-
κλέτες). Οι μέγιστες τιμές του ακτοπλοϊκού
εισιτηρίου δεν θα ξεπερνούν για απλή μετα-
βίβαση με αεροπορική θέση τα 50 ευρώ και
με επιστροφή τα 80 ευρώ χωρίς λιμενικά
τέλη. Αντίστοιχα, το πλαφόν για καμπίνα εί-
ναι τα 80 ευρώ και 120 ευρώ με επιστροφή
χωρίς λιμενικά τέλη.

Αφαίρεσαν από
τον Πούτιν τον
τίτλο του επίτιμου
διδάκτορα

Σ
την αφαίρεση του τίτλου του επίτιμου
διδάκτορα από τον Βλαντίμιρ Πούτιν
προχώρησε το Πανεπιστήμιο Πελοπον-

νήσου έπειτα από ομόφωνη απόφαση, όπως
αναφέρει το kalamatatimes. Η σύγκλητος του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έπειτα από
πρωτοβουλία του πρώην πρύτανη και υπουρ-
γού Θεόδωρου Παπαθεοδώρου έλαβε αυτή
την απόφαση, παίρνοντας έτσι πίσω την απο-
νομή του σχετικού τίτλου που είχε αποδοθεί
στον Ρώσο πρόεδρο το 2018 από το Τμήμα
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολι-
τισμικών Αγαθών. Σημειώνεται ότι ο κ. Παπα-
θεοδώρου συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυν-
ση στη συλλογή υπογραφών μετά τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία. Οι 500 υπογραφές
συλλέχθηκαν στον ιστότοπο
secure.avaaz.org.

Προβληματισμός επικρατεί στο οι-
κονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης για τα ληξιπρόθεσμα
χρέη. Δεν είναι μόνο οι φόβοι

πως θα αυξηθούν περαιτέρω λό-
γω του πολέμου και κυρίως των

πληθωριστικών πιέσεων, αλλά ήδη από
τα 800 εκατ. ευρώ που ήταν έχουν εκτοξευτεί στα 2,5
δισ. ευρώ. Για αυτό τον λόγο νέες ευνοϊκές ρυθμί-
σεις αναμένεται να υιοθετηθούν για να δελεάσουν
τους οφειλέτες να ενταχθούν σε ρύθμιση.
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Επιτάφιος με γαρίφαλα
Τουρκίας

Ο αδιάφθορος 
των αδιάφθορων 

Τον δικό τους ελεγκτή αποκτούν οι ελεγκτές της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθώς δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κανονισμός
Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
και Ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Όπως αναφέρεται σε αυτόν, η Διεύθυνση Εσωτερι-
κού Ελέγχου και Ερευνών θα ασκεί τη λειτουργία
του εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες της Εθνι-
κής Αρχής Διαφάνειας με αποστολή την ενίσχυση
και την προστασία της αξίας της Αρχής, παρέχον-
τας βάσει εκτίμησης κινδύνων αντικειμενικές
υπηρεσίες διαβεβαίωσης και συμβουλευτικού έρ-
γου. Ειδικό ενδιαφέρον έχει η αναφορά στον εν
λόγω κανονισμό πως ο προϊστάμενος της Διεύ-
θυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών οφείλει
να διασφαλίζει ότι το προσωπικό της θα παραμένει
ανεπηρέαστο από συνθήκες που δύναται να απει-
λήσουν την ικανότητά της να ασκήσει τις αρμοδιό-
τητές της αμερόληπτα.

Χ
ρο
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υ
Χ

ρό
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υ Debate Λεπέν - Μακρόν με
άρωμα Κουμουνδούρου
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Ο Βαρουφάκης χλευάζει 
την αύξηση στον μισθό

Μ
ε κάτι χοντροκομμένα σαχλοαστειάκια που αγγίζουν τα όρια της χυδαιότητας, του τύ-
που «τα 50 ευρώ να τα δώσει ο πρωθυπουργός στην παρέα του», ο Γιάνης Βαρουφάκης
σχολίασε την ανακοίνωση της αύξησης του κατώτατου μισθού από τον Κυριάκο Μητσο-

τάκη. Ο Γιάναρος με τα λαμέ πουκάμισα προφανώς αδυνατεί να καταλάβει τι σημαίνουν το επι-
πλέον 50 ευρώ στον μηνιαίο προϋπολογισμό και τα υποτιμά κρίνοντας επί της ουσίας από τον
ίδιο. Αγνοεί προφανώς ότι οι εργαζόμενοι με διεκδικήσεις λίγο λίγο κατέκτησαν ό,τι έχουν και
δεν τους τα έκανε κάποιος δώρο ένα πρωί. Και θέλει να εκπροσωπεί και τους αριστερούς. Σε
σχόλιό του στο Twitter o γραμματέας του ΜέΡΑ25 ανέφερε: «Τα 50 ευρώ να τα δώσει ο ΠΘ στην
παρέα του. Αντί για αυτήν τη νέα προσβολή στους χαμηλόμισθους, το ΜέΡΑ25 απαντά: αυτόματη
(μηνιαία) αναπροσαρμογή του κατώτατου, ανακούφιση μικρομεσαίων με 15% φορ. συντ. & 15%
ανώτατο ΦΠΑ, κατάργηση χρηματιστήριου ενέργειας». Ποιος τα λέει αυτά; Ο κύριος «αγάπη μου
έκλεισα τις τράπεζες».

Η Λατινοπούλου ξαναχτύπησε
Μια ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου άναψε φωτιές στη ΝΔ.

«Δεν νοείται άνθρωπος που δεν μπορεί να περιποιηθεί απλά τον

εαυτό του και τη σωματική του υγεία να θέλει να σώσει την Ελλάδα.

Μερικοί από αυτούς θέλουν να σώσουν και τον πλανήτη. Αστεία

πράγματα. #Συνέδριο #Συνέδριο_Σύριζα», έγραψε η δικηγόρος και

πολιτεύτρια της ΝΔ. Περιττό να σας γράψω τι ακολούθησε στα so-

cial media. Μάλιστα, υπήρξε και σκληρή κριτική για τη Λατινοπού-

λου και από δεξιούς. Πρώτη και καλύτερη εξέφρασε την απογοή-

τευσή της η Μαριάννα Πυργιώτη, η οποία έκανε λόγο για κατάντημα

της παράταξης.
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Μετά το Πάσχα
τα σπουδαία για
τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας
Οι τελευταίες πληροφορίες

αναφέρουν ότι για την εβδομά-

δα μετά το Πάσχα προγραμματί-

ζεται σύσκεψη υπό τον πρωθυ-

πουργό προκειμένου να αποσα-

φηνιστούν και οι τελευταίες λε-

πτομέρειες και να πάρει επιτέ-

λους τον δρόμο για τη Βουλή το

σχέδιο εξυγίανσης των ναυπη-

γείων που «τρέχει» η ONEX σε

συνεργασία με την ιταλική Fin-

cantieri. Όπως είχε προαναγ-

γείλει άλλωστε ο υπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο

της πρόσφατης Γενικής Συνέ-

λευσης των εργαζομένων των

Ναυπηγείων Ελευσίνας, ο Απρί-

λιος θα είναι κρίσιμος μήνας για

την πορεία της εξυγίανσης.

Θα χάσει η Βενετιά βελόνι…
Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ξυδά-
κης είναι, λέει, σφόδρα λυ-
πημένος με την «εκπαραθύ-
ρωσή» του από το ραδιόφω-
νο και διαδίδει ότι πλέον δεν
ενδιαφέρεται να κατέλθει
βουλευτής στις επόμενες
εθνικές εκλογές. Μεγάλη
απώλεια για τη δημοκρα-
τία… Αισθάνεται, λέει,
«προδομένος» από τον φίλο
του τον Τσίπρα. Δεν πειρά-
ζει, σύντροφοι, ένας ένας
μαθαίνετε τον Αλέξη έστω
και καθυστερημένα.

Συνωστισμός για 
τα παγωτά Δωδώνη 

Μάχη... γιγάντων στο τρόφιμο για
το ποιος θα πάρει τα νοστιμότατα
παγωτά Δωδώνη. Βιντζηλαίος (C-
reta Farms), Κατσιώτης (Ελγέκα),
Μονεμβασιώτης (Βενέτης) και Τσι-
νάβος (Κρι Κρι) είναι οι ενδιαφερό-
μενοι. Μεγάλοι παίκτες όλοι τους.
Ο καθένας θέλει την πολύπαθη
εταιρεία για δικούς του λόγους.
Υπομονή να δούμε ποιος θα βγει
κερδισμένος.… 

Επίθεση Τσούνη στο Μαξίμου
Ο σύζυγος της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά παρεμβαίνει κατά

διαστήματα με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην
τελευταία του ανάρτηση ο Ανδρέας Τσούνης καταφέρεται εναντίον του
Μαξίμου με αφορμή τις τιμές στην ενέργεια και κάνει λόγο για καρτέλ
που κερδοσκοπούν. «Συνεχίζεται απτόητο το πάρτι κερδοσκοπίας στην ενέρ-
γεια. Έχουμε τις διπλάσιες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ΕΕ.
Κάτι που δεν δικαιολογείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού όλο αυτό το πανηγύρι αι-
σχροκέρδειας έχει ξεκινήσει από πέρυσι το καλοκαίρι και ενώ σήμερα υπάρχουν σταθερά
πτωτικές τιμές σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο παγκοσμίως. Παράγοντες της αγοράς μιλούν
ανοικτά για ύπαρξη καρτέλ που στήνει ό,τι τιμές θέλει, όπως λέει ένας πρώην πρόεδρος της
ΔΕΗ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσούνης ενισχύοντας τις εκτιμήσεις αρκετών ότι υπάρχει
ενδιαφέρον να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.



της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki

του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη 
και δωρεάν δικαιώματα CO2

Η
πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να εντείνει
την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, αυξάνον-
τας κατά 50% την εξόρυξή του με στόχο την πρό-

σκαιρη μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πανά-
κριβο φυσικό αέριο, θα πρέπει να συνδυαστεί εκ μέρους
της Ελλάδας με το αίτημα για δωρεάν δικαιώματα εκ-
πομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μιας και η τιμή
τους στο χρηματιστήριο ρύπων είχε χτυπήσει κόκκινο,
φλερτάροντας ακόμη και με τα 100 ευρώ/τόνο, καθώς
στις αρχές Φεβρουαρίου η τιμή ήταν 94,38 ευρώ/τόνο
(www.energypress.gr 3/2/2022). 

Ας σημειωθεί ότι η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής
διοξειδίου του άνθρακα ήταν κάτω από 10 ευρώ/τόνο το
διάστημα 2012-2017. Έφτασε, δε, τα 62 ευρώ/τόνο στις
αρχές Σεπτεμβρίου 2021.

Πάντως το τελευταίο διάστημα η τιμή των δικαιωμά-
των εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ παρου-
σιάζει έντονες διακυμάνσεις, φτάνοντας στα 79,93 ευ-
ρώ/τόνο (κλείσιμο 11/4/2022) (www.iefimerida.gr
15/4/2022). 

Δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με
λιγνίτη επιβαρύνεται συνεχώς λόγω της υποχρέωσης
αγοράς δικαιωμάτων αέριων ρύπων και όλα αυτά την
ώρα που όπως προαναφέραμε η τιμή τους είχε πιάσει
κόκκινο, καθίσταται για άλλη μία φορά εξαιρετικά επί-
καιρο το ζήτημα της διεκδίκησης δωρεάν δικαιωμάτων
CO2 όπως ήδη ισχύει για την Πολωνία και τη Βουλγαρία.

Πρόκειται για ένα κεφαλαιώδες ζήτημα το οποίο πα-
λεύουμε ήδη από το 2015 με συνεχείς μας παρεμβάσεις
στην Ευρωβουλή και εκτός αυτής.

Το πρόβλημα για τη ΔΕΗ οξύνθηκε όταν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 15/7/2015 υπέβαλε πρόταση για το Ευρω-
παϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αε-
ρίων για την περίοδο 2021-2030, με την οποία πρότεινε
την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΕ, προβλέπον-
τας δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων
στην ηλεκτροπαραγωγή για τα κράτη-μέλη με κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του 60% του μέσου όρου της ΕΕ,
με έτος αναφοράς το 2013. Η εν λόγω πρόταση της Επι-

τροπής δεν συμπεριλάμβανε την Ελλάδα, καθώς η χώρα
μας ξεπερνούσε ελαφρώς το κριτήριο του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ για το 2013 (62%), παρότι το πληρούσε για το 2014
(59,7%).

Η παραπάνω εξέλιξη αποτέλεσε έκτοτε κομβικό ση-
μείο για τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ, καθώς όλες οι γειτονι-
κές χώρες της Ελλάδας, με εξαίρεση την Ιταλία, δεν
έχουν υποχρεώσεις για την αγορά δικαιωμάτων εκπομ-
πών αερίων για την ηλεκτροπαραγωγή, είτε επειδή δεν
είναι μέλη της ΕΕ είτε επειδή απαλλάσσονται από την
υποχρέωση αυτή λόγω χαμηλού ΑΕΠ, γεγονός που δη-
μιουργεί στρεβλώσεις στις περιφερειακές τιμές της
ηλεκτρικής ενέργειας και στον ανταγωνισμό, και που
αποτυπώνεται σε αυξημένες ελληνικές εισαγωγές ρεύ-
ματος, απειλώντας έτσι και τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. 

Επιπλέον, το παρόν καθεστώς του Ευρωπαϊκού Συ-
στήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων
πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών,
αφού οι γειτονικές χώρες της Ελλάδας απαλλάσσονται
από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και μπορούν, συνεπώς,
να παράγουν φθηνότερο ρεύμα. 

Για τον λόγο αυτό, στις 15 Ιουνίου 2016 κατέθεσα στην
Ευρωβουλή και σχετικές τροπολογίες με στόχο να συνυ-
πολογίζεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ του έτους 2014 για την
απαλλαγή των κρατών-μελών από τις υποχρεώσεις του
Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων. 

Με τις εν λόγω τροπολογίες μου επιτυγχανόταν η ελά-
φρυνση των λογαριασμών που πλήρωναν οι Έλληνες
καταναλωτές στη ΔΕΗ καθώς και η ένταξη της Ελλάδας
στο «Ταμείο Εκσυγχρονισμού των Ενεργειακών Συστη-
μάτων και της Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης»,
γεγονός που σήμαινε ότι από εκεί μπορούσαν να υπάρ-
ξουν χρηματοδοτήσεις της ΔΕΗ για να γίνει εκσυγχρονι-
σμός των εγκαταστάσεων και να μειωθεί η ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση, πάντα σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση
των σημαντικών λιγνιτικών αποθεμάτων μας, που απο-
τελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας.

Ακολούθως, στις 13/02/2017, μιλώντας στην Ολομέ-
λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο,

ζήτησα την υπερψήφιση των τροπολογιών που είχα κα-
ταθέσει για την εξαίρεση της ελληνικής ηλεκτροπαρα-
γωγής από τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Συστήμα-
τος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων, καθώς
με το σύστημα αυτό «οδηγείται σε οικονομική αδυναμία
λειτουργίας η ΔΕΗ». 

Δυστυχώς, όμως, οι εν λόγω τροπολογίες μου απορρί-
φθηκαν στη σχετική ψηφοφορία που έγινε στις
15/2/2017 στην Ολομέλεια, παρότι συγκέντρωσαν πάνω
από 200 θετικές ψήφους.

Καθώς η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος χτυπά κόκ-
κινο όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, εν-
τείνονται οι ανησυχίες για αύξηση της ενεργειακής
φτώχειας.

Επομένως, μια σημαντική παράμετρος για την αντιμε-
τώπιση της ραγδαίας αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος είναι η εξαίρεση της ελληνικής ηλεκτροπαρα-
γωγής και κυρίως της ΔΕΗ από την καταβολή δικαιωμά-
των ρύπων CO2 μέχρι το 2030, όπως ακριβώς συμβαίνει
ήδη με τη βουλγαρική και την πολωνική ΔΕΗ. 

Δεδομένου ότι επί του παρόντος μεγάλο μέρος της
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα υπόκειται στην πλη-
ρωμή δικαιωμάτων ρύπων CO2, είναι προφανές ότι η κυ-
βέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε άμεση διαπραγ-
μάτευση σε επίπεδο ΕΕ για την εξαίρεση της ελληνικής
ηλεκτροπαραγωγής από την υποχρέωση καταβολής δι-
καιωμάτων ρύπων CO2.

Αυτό μπορεί να γίνει με την επανακατάθεση των ως
άνω τροπολογιών μου με στόχο την τροποποίηση των
άρθρων 10γ και 10δ της Οδηγίας 2018/410 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου
2018.

Άλλωστε ακόμη και σήμερα η πατρίδα μας έχει κατά
κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του 60% του μέσου όρου της
ΕΕ. Αυτό πιστοποιήθηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρό-
πο από το ίδιο το Συμβούλιο της ΕΕ στις 17/6/2021, το
οποίο εγκρίνοντας το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» επισήμανε
ότι η πατρίδα μας το 2019 είχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ που
αντιστοιχούσε στο 55% του μέσου όρου της ΕΕ. 

Έξι γρήγορες και απλές συμβουλές για να βελτιώσετε τις συνήθειές σας
1. Οι συνήθειες δεν χρειάζεται να είναι τέλειες.
Η ιδέα πίσω από τις συνήθειες είναι ότι ο συνδυα-

σμός μιας ένδειξης (πχ στο τέλος της εργάσιμης ημέ-
ρας) και μιας απάντησης (πχ πηγαίνοντας στο γυμνα-
στήριο) μαζί κάνει την απόκριση πιο αυτόματη.

Όμως, αυτό δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Για παρά-
δειγμα, τείνω να καθαρίζω το ψυγείο μου κάθε Τρίτη.
Το κάνω αρκετά συχνά, ώστε η σκέψη «πρέπει να κα-
θαρίσω το ψυγείο» εμφανίζεται κάπως αυτόματα τις
Τρίτες, ακόμα και αν δεν το κάνω πάντα. Μερικές φο-
ρές δεν είναι μεγάλη προτεραιότητα, αλλά αν πρόκειται
να το κάνω, συνήθως συμβαίνει την Τρίτη.

2. Χρησιμοποιήστε φυσικές προθεσμίες.
Με τη σκέψη ότι τα σκουπίδια μαζεύονται και η ανα-

κύκλωση γίνεται, πχ, κάθε Τετάρτη, θα έχω το μεγαλύ-
τερο κίνητρο να το κάνω την Τρίτη, όταν ξέρω ότι θα μα-
ζευτούν την επόμενη μέρα.

3. Χρησιμοποιήστε όσα γνωρίζετε για τον εαυτό
σας.

Ο σχεδιασμός της συνήθειάς σας θα είναι μοναδικός
για εσάς. Νομίζω ότι «πρέπει» να πλένω τα σεντόνια
μου τα Σαββατοκύριακα, αλλά, ρεαλιστικά, μπορώ να
το κάνω μόνο στις αρχές της εβδομάδας. Λειτουργήστε
σύμφωνα με ό,τι γνωρίζετε για τον εαυτό σας.

4. Προσδιορίστε τι κάνει μια επιθυμητή συμπεριφο-
ρά πιο πιθανή.

Μου αρέσει να πετάω παλιά τρόφιμα από το ψυγείο
μου, αλλά είναι πιο πιθανό να το κάνω αν έχω γράψει
την ημερομηνία που άνοιξα το προϊόν στο δοχείο. 

Για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε περισσότερο ή να το
κάνετε με μεγαλύτερη συνέπεια, προσδιορίστε τι θα το
έκανε πιο πιθανό. Κάντε αυτήν τη συμπεριφορά σας
συνήθεια.

5. Χρησιμοποιήστε την αρχή «μήκος του χεριού».

Όσο πιο βολική είναι μια συμπεριφορά, τόσο πιο πι-
θανό είναι να την ακολουθήσουμε. 

Ίσως προτιμήσετε να το σκεφτείτε ως «απόσταση λί-
γων βημάτων». Για παράδειγμα, ο κάδος ανακύκλωσης
χαρτιού μου απέχει περίπου τρία βήματα από την εξώ-
πορτά μου. Αυτό βοηθά να βεβαιωθώ ότι ταξινομώ τα
είδη που θέλω να πετάξω αμέσως, αντί να τα αφήσω
κάπου για να το κάνω αργότερα.

6. Κάντε αυτό που λειτουργεί καλύτερα στην πράξη,
όχι στη θεωρία.

Δεν θα μπορέσετε ποτέ να προβλέψετε τέλεια εάν
μια συνήθεια που προσπαθείτε να αναπτύξετε θα
κολλήσει. Να είστε πρόθυμοι να πειραματιστείτε.
Σχεδιάστε τις συνήθειές σας με βάση το τι είναι πρό-
θυμοι να κάνουν ο πραγματικός εαυτός σας και η οι-
κογένειά σας, όχι ο ιδανικός εαυτός/η ιδανική οικο-
γένεια. 



της
Σοφίας 

Βούλτεψη 

υφυπουργός
μετανάστευσης

και ασύλου
αρμόδια για την

Ένταξη,
δημοσιογράφος
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Η
νόσος Covid-19 έχει αλλάξει τη ζωή μας. Το
φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Θα μπο-
ρέσουμε να πάμε εκκλησία, να ανταμώσουμε

τους συγγενείς μας και να μοιραστούμε τις άγιες τού-
τες ημέρες με όσους αγαπάμε.

Η ηγεσία της ΕΕ με τη σύσταση του Ταμείου Ανά-
καμψης προσπαθεί να ενισχύσει τις οικονομίες των
κρατών-μελών της και να επαναδραστηριοποιήσει
την επιχειρηματικότητα. Να δώσει ώθηση στην και-
νοτομία και να αναπτύξει τις νέες δεξιότητες των επι-
στημόνων.

Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλες στερήσεις και απαι-
τούν ταχύτατη υλοποίηση των όσων εξαγγέλλονται. 

Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να πάει
καλά και με ασφάλεια η τουριστική περίοδος και να
περιοριστούν οι απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό.
Απαιτείται στρατηγική και ευελιξία για να δρομολο-
γηθούν δράσεις, που θα δώσουν κινητικότητα και
ρευστότητα στη χώρα μας. 

Ο τουρισμός είναι η μεγάλη μας ελπίδα, αρκεί να

αναπτυχθεί σε όλες του τις μορφές και κυρίως να
αναβαθμιστεί ποιοτικά.

Οι προσπάθειες οφείλουν να είναι συντονισμένες
και να υπάρξει στόχευση σε νέες αγορές, λόγω της
πολεμικής σύγκρουσης Ρωσίας - Ουκρανίας.

Η στήριξη των μεσαίων εισοδημάτων και η άρση
των κοινωνικών ανισοτήτων πρέπει να αποτελούν
στρατηγικές επιλογές της κάθε κυβέρνησης.

Με τα μέτρα που ανακοινώνονται ενισχύονται ερ-
γαζόμενοι και επιχειρήσεις, δίνεται ανάσα στην αγο-
ρά και σημαντική ενίσχυση στη μεσαία τάξη και στις
επιχειρήσεις. 

Να αντιμετωπιστεί άμεσα η ακρίβεια στα προϊόντα
και να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν υπάρ-
χουν μαγικές λύσεις, αλλά απαιτείται ευέλικτη διοί-
κηση και στοχοπροσήλωση.

Για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και
των συνακόλουθων ανθρωπιστικών αναγκών στις
χώρες-εταίρους, καθώς και των μακροπρόθεσμων
και διαρθρωτικών επιπτώσεων στις κοινωνίες και τις

οικονομίες των χωρών-εταίρων, η ΕΕ έχει εξασφαλί-
σει τη χρηματοδοτική στήριξή τους. 

Η Ανάσταση του Θεανθρώπου ελπίζουμε να φέρει
επιτυχίες και νέα αναπτυξιακά δεδομένα για την πα-
τρίδα μας. Η επιχειρηματικότητα δεν βρίσκεται στα
καλύτερά της και οι τράπεζες αδυνατούν να τη στηρί-
ξουν. Η ανεργία υψηλή και ο ποιοτικός τουρισμός
όνειρο απατηλό!

Απαιτείται σκληρή προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα.
Η οικονομία της ΕΕ οφείλει να ανακτήσει τον δυναμι-
σμό της και να κατακτήσει πεδία που σήμερα καταρ-
ρέουν. Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό αλλά ευρω-
παϊκό.  Οι εκλογές στη Γαλλία ανέδειξαν το μεγάλο
πρόβλημα συνοχής και αλληλεγγύης της ΕΕ. Τα περι-
θώρια έχουν στενέψει και οφείλουν οι ηγέτες των
κρατών-μελών της ΕΕ να αντιδράσουν με αποφασι-
στικότητα.

Καλή Ανάσταση με ταχύτατη έξοδο από τη νόσο.
Περήφανα και πολιτισμένα να γυρίσουμε σελίδα και
να δούμε το μέλλον μας «Με άλλη ματιά». 

Η φετινή Ανάσταση να έχει χρώμα ειρήνης

του
Κων/νου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Πρόσφυγες από την Ουκρανία: Αξιοπρέπεια με το βλέμμα στην Ανάσταση

Η
προσφυγιά δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί
την πιο οδυνηρή και πιο μαζική «παράπλευ-
ρη απώλεια» των πολέμων. Αμέτρητες είναι

οι φορές που κοιτώντας στα μάτια έναν πρόσφυγα οι
άνθρωποι προσπάθησαν να μπουν στη θέση του.
Νιώθεις τον πόνο, νιώθεις την αγωνία για το αύριο,
νιώθεις ακόμη και τον τρόμο ενός πλάσματος που
στέκει μπροστά σε ένα σκοτεινό τούνελ.

Αλλά αυτό είναι πάντα διαφορετικό από μια βιω-
ματική εμπειρία. Και συχνά οι βιωματικές εμπειρίες
των προγόνων σου έχουν χαθεί στο πέρασμα των
χρόνων. Πολύ περισσότερο που κάθε προσφυγική
κρίση είναι διαφορετική από την προηγούμενη.

Είναι ανάγκη λοιπόν να δούμε ποιες ακριβώς εί-
ναι οι προτεραιότητες στο μυαλό και την ψυχή αυ-
τών των ανθρώπων.

Στην περίπτωση των Ουκρανών -γυναικών, παι-
διών, ηλικιωμένων- που έχουν βρει καταφύγιο στη
χώρα μας αυτό είναι ακόμη πιο δυσδιάκριτο.

Η εξήγηση βρίσκεται σε μία λέξη: Αξιοπρέπεια.
Στέκουν απέναντί σου και δεν ολοφύρονται, δεν

επιζητούν τον οίκτο. Θέτουν τα προβλήματα, προτεί-
νουν λύσεις και -κυρίως- σου ξεκαθαρίζουν πως
έφυγαν μεν για να γλιτώσουν οι ίδιες και τα παιδιά
τους από το ανελέητο ρωσικό σφυροκόπημα στις
πόλεις τους και τις φρικιαστικές επιθέσεις κατά
αμάχων, πλην όμως δηλώνουν αποφασισμένες να
επιστρέψουν στις εστίες τους.

Λογικό, αφού έφυγαν μόνες τους, χωρίς τους άν-
δρες τους που συνεχίζουν να πολεμούν υπέρ βω-
μών και εστιών.

Και σε τούτο διαφέρει η παρούσα προσφυγική
κρίση.

Κάθε άλλο παρά τυχαία, οι πρόσφυγες έχουν αρ-

χίσει ήδη να επιστρέφουν - αν δεν προέρχονται από
τις ανατολικές περιοχές, όπου έχει επικεντρωθεί η
ρωσική πολεμική μηχανή.

Κάθε άλλο τυχαία, μόλις ανακοινώθηκε πως στην
Πολωνία αυτοί που επιστρέφουν στην Ουκρανία εί-
ναι περισσότεροι από εκείνους που βγαίνουν από τη
χώρα.

Προφανώς πολλοί θα μείνουν στην Ευρώπη. Και
αρκετοί θα επιλέξουν να μείνουν στην Ευρώπη μετά
το τέλος του πολέμου.

Η κυρίαρχη τάση όμως είναι η σφοδρή επιθυμία
για επιστροφή στην πατρίδα.

Και από αυτήν τη συλλογική απόφαση προκύ-
πτουν οι προτεραιότητες. Με κεντρική την προσπά-
θεια οι φιλοξενούμενοί μας να νιώσουν ασφαλείς,

να αισθανθούν αποδεκτοί, να γνωρίζουν ότι υπάρ-
χουν άνθρωποι που ασχολούνται για την επίλυση
των προβλημάτων αυτής της προσωρινής καθημε-
ρινότητάς τους.

Αυτή είναι και η έννοια της προσωρινής προστα-
σίας, όπως προκύπτει από την Οδηγία της ΕΕ: Πρό-
σβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαί-
δευση, στη στέγαση και στην εργασία.

Με αυτήν τη σειρά, όπως αποδεικνύεται στην
πράξη.

Αυτές τις προτεραιότητες έχει βάλει και η Ελλάδα,
δεδομένου ότι σχεδόν όλοι οι πρόσφυγες από την
εμπόλεμη Ουκρανία φιλοξενούνται σε σπίτια συγ-
γενών, φίλων, Ελλήνων που προσφέρουν τα σπίτια
τους, οργανώσεων και σε τρεις δομές (Σιντική, Σέρ-
ρες και Ελευσίνα) που έχουν διατεθεί στους Ουκρα-
νούς πρόσφυγες.

Η στρατηγική που ακολουθούμε είναι επομένως
αυτή της «ήπιας ένταξης»: Προσφέρουμε προστα-
σία, αναζητούμε καθημερινά λύσεις, δημιουργούμε
προοπτικές για εκείνους που θα κάνουν αργότερα
τις επιλογές τους.

Είναι πολύ δύσκολο για ανθρώπους που εκτοπί-
στηκαν μέσα σε λίγες ώρες, που αγωνιούν για αυ-
τούς που άφησαν πίσω, για γυναίκες που βρέθηκαν
ξεκρέμαστες με τα μωρά στην αγκαλιά και χωρίς
τους άνδρες τους, να κάνουν μακροπρόθεσμα σχέ-
δια.

Το μόνο που χρειάζονται τώρα είναι να προστα-
τευτούν μέχρι να τελειώσει ο εφιάλτης. Να επουλώ-
σουν τις πληγές τους. Να εκκλησιαστούν καθώς
ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά, αυτή την οδυνη-
ρή Μεγάλη Εβδομάδα. Ατενίζοντας με αξιοπρέπεια
την Ανάσταση...



Τ
ις δυνατότητες των Μη Επανδρω-
μένων Αεροσκαφών και τον ρόλο
που παίζουν στην εξέλιξη των επι-
χειρήσεων, χερσαίων και ναυτι-

κών, ανέδειξε και εξακολουθεί να αναδει-
κνύει ο εν εξελίξει πόλεμος στην Ουκρανία. 

Ένα σημαντικό ποσοστό των επιτυχημέ-
νων αντεπιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ου-
κρανικές δυνάμεις, αλλά κυρίως οι ενέδρες
και τα πλήγματα κατά αρμάτων μάχης, τε-
θωρακισμένων και των γραμμών ανεφοδια-
σμού του ρωσικού στρατού, οφείλεται στα
τουρκικά Bayraktar που χρησιμοποιεί κατά
κόρον το Κίεβο. Εξίσου σημαντικός, όμως,
είναι ο ρόλος τους σε αποστολές επιτήρη-
σης, αναγνώρισης και στοχοθεσίας, ενώ
ακόμη και στο χτύπημα «γοήτρου» κατά της
ρωσικής ναυαρχίδας «Moskva», σύμφωνα
με ορισμένες στρατιωτικές πηγές, τα
Bayraktar κατάφεραν να «αποπροσανατο-
λίσουν» το ραντάρ του πλοίου, καθιστώντας
το «εύκολο» στόχο για τους ουκρανικούς
πυραύλους επιφανείας Neptune. 

Για τα Bayraktar 
Στην Αθήνα, οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ πα-

ρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα
επιχειρησιακά δεδομένα που έρχονται από
τα πεδία των μαχών της Ουκρανίας, εξάγον-

τας χρήσιμα συμπεράσματα για τα Μη
Επανδρωμένα Αεροσκάφη και ιδιαίτερα για
τα Bayraktar που κατασκευάζουν οι γείτο-
νές μας και βλέπουμε όλο και πιο συχνά πά-
νω από το Αιγαίο. Είναι γεγονός πως η Ελλά-
δα θα χρειαστεί να καλύψει σημαντική από-
σταση για να φτάσει εκεί που βρίσκεται σή-
μερα η Τουρκία και για να είμαστε ρεαλι-
στές, θα πρέπει να βρει «απαντήσεις» στο
εξωτερικό, διότι η εγχώρια παραγωγή UAV
βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της έρευνας και
των προθέσεων και απέχει πολύ από την
υλοποίηση. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι τα
τέσσερα πιο φιλόδοξα προγράμματα ανά-
πτυξης και κατασκευής UAV στην Ελλάδα,
εκτός του ότι έχουν όλα το ίδιο όνομα, δεν
διαθέτουν ακόμη πρωτότυπο σε στάδιο που
μπορεί να ξεκινήσει δοκιμές, δεν θα διαθέ-
τουν οπλισμό και οι δυνατότητές τους είναι
κατά πολύ υποδεέστερες από τις ανάγκες
που έχει αυτήν τη στιγμή η χώρα. Φυσικά, η
ανάπτυξή τους είναι απαραίτητη, ώστε να
περάσουμε στη συνέχεια στο επόμενο βή-

μα, αλλά, όταν για παράδειγμα το εργαστή-
ριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το
οποίο αναπτύσσει ένα αρκετά υποσχόμενο
drone, δέχεται απειλές και γίνεται στόχος
ορισμένων ομάδων με συνθήματα όπως
«μπλοκάρουμε την έρευνα για την πολεμική
μηχανή», τότε δεν μπορούμε να είμαστε αι-
σιόδοξοι. 

Μέσω Ισραήλ 
Το ΓΕΕΘΑ, ωστόσο, έχοντας καταλήξει σε

θετικά συμπεράσματα από τη χρήση των ισ-
ραηλινών, ετοιμάζει την «απάντηση» στα
τουρκικά Bayraktar. Στο στόχαστρό του βρί-
σκεται πλέον το UCAV (Unmanned Combat
Aerial Vehicle) «Heron TP», ένα Μη Επαν-
δρωμένο Αεροσκάφος όπως το «Heron» με
δυνατότητα μεταφοράς πανίσχυρων όπλων.
Το συγκεκριμένο UCAV διαθέτει υπερσύγ-
χρονους αισθητήρες που του επιτρέπουν να
πραγματοποιεί χειρουργικά πλήγματα με
τρομακτική ακρίβεια τόσο την ημέρα όσο και
τη νύχτα. Η ακτίνα δράσης του ξεπερνά τα
1.000 χιλιόμετρα, ενώ μπορεί να φέρει ακό-
μη και τα συστήματα Spike NLOS που θα
διαθέτει σύντομα το ελληνικό οπλοστάσιο.

Το ενδιαφέρον της Αθήνας να προμηθευ-
τεί «Heron TP» για τις ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις έχει τεθεί ήδη από τον αρχηγό ΓΕ-

ΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, στον
ισραηλινό ομόλογό του, στρατηγό Αβίβ Κο-
χάβι, ενώ θα αποτελέσει και ένα από τα θέ-
ματα συζήτησης κατά την επίσκεψη του Έλ-
ληνα αρχηγού στο Τελ Αβίβ. Παράλληλα, σε
εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις και με τους
Αμερικανούς για την αγορά MQ-9, οι οποίες
προς το παρόν δεν βρίσκονται σε ώριμο
στάδιο. Το ΓΕΕΘΑ, πάντως, ετοιμάζει και μία
ακόμη «έκπληξη» στους γείτονες, ένα σύ-
στημα anti-drone το οποίο θα «κλείσει» τον
ελληνικό εναέριο χώρο σε ανεπιθύμητα Μη
Επανδρωμένα Αεροσκάφη. Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι συζητήσεις με τους κατα-
σκευαστές του συστήματος έχουν προχω-
ρήσει πολύ και έχουν γίνει οι απαραίτητες
επισκέψεις και οι μετρήσεις στα σημεία
όπου θα εγκατασταθεί το υπερσύγχρονο
σύστημα.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στο τραπέζι του ΓΕΕΘΑ τα
ισραηλινά Μη Επανδρωμένα
Αεροσκάφη «Heron», τα οποία
έχουν δυνατότητα μεταφοράς
πανίσχυρων όπλων

Απαντήσεις στην τουρκική 
υπεροχή των drones 



«Ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι η κυρίαρχη
πολιτική δύναμη μετά την επόμενη
εκλογική αναμέτρηση», λέει ο
πρώην υπουργός Παναγιώτης

Κουρουμπλής και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα
πραγματοποιηθεί το «όραμα της κυβερνώσας Αρι-
στεράς με μπροστάρη τον Αλέξη Τσίπρα». 

Ο βουλευτής κρίνει πως «χωρίς το 3% δεν θα υπήρ-
χε εξέλιξη κυβερνώσας Αριστεράς και χωρίς τη διεύ-
ρυνση δεν θα είχε καταστεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σταθερός
πόλος εξουσίας», ενώ δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε και λάθη, όπως «την κα-
τάργηση του ΕΚΑΣ». Δηλώνει όμως σίγουρος ότι «η
κοινωνία αρχίζει να ακούει τον πολιτικό λόγο του
Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», πως «είμαστε μια
ευρωπαϊκή προοδευτική δύναμη» και ότι «θα κυβερ-
νήσουμε ξανά με παλιούς και νέους συντρόφους». 

Το Συνέδριο τέλειωσε. Πέτυχε τον στόχο του; Τι
προσδοκάτε από την άμεση εκλογή προέδρου και
ΚΕ στις 15 Μαΐου;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποδεικνύεται πλέον καθημερινά ότι

διαθέτει τα ανάλογα πολιτικά αντανακλαστικά για να
διαβάσει τα μηνύματα που εκπέμπει η κοινωνία, για
αυτό πλέον θα είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη μετά
την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Όπως συνέβη
στις εκλογές του Μαΐου - Ιουνίου του 2012, όταν μέσα
μόλις σε έναν μήνα κατάφερε από κόμμα συνιστω-
σών να μετατραπεί σε ενιαίο κόμμα γιατί το επέβαλαν
οι συνθήκες, έτσι και τώρα με την ισχυρή πλειοψηφι-
κή απόφαση του Συνεδρίου να εκλέγονται ο πρό-
εδρος και η ΚΕ από τα μέλη, αποδεικνύεται και πάλι
ότι έχει τα αποθέματα προσαρμογής στις συνθήκες
ενός σύγχρονου, μεγάλου και ελκυστικού προγραμ-
ματικά κόμματος.

Εσείς έχετε διαγραφεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα;
Έχω διαγραφεί μόνο από την Κοινοβουλευτική

Ομάδα, όχι από το κόμμα και για αυτό είμαι και υπο-
ψήφιος στη διαδικασία εκλογής μελών της ΚΕ. Στο
κόμμα αυτό επέλεξα συνειδητά να προσχωρήσω ως
βουλευτής από το φθινόπωρο του 2011, μετά τη δια-
γραφή μου από το ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο ακόμη τότε
κόμμα της Βουλής, ύστερα από το περήφανο «ΟΧΙ»
που είπα στη Βουλή και το οποίο διψούσε να ακούσει
τότε, όπως καταφάνηκε, η ελληνική κοινωνία. Πίστε-
ψα και πιστεύω στο όραμα της κυβερνώσας Αριστε-
ράς με μπροστάρη τον Αλέξη Τσίπρα και τη συμμετο-
χή όλων των συντρόφων και συντροφισσών και εκεί-
νης της περιόδου και της σημερινής.

Πολλοί λένε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δύο κόμμα-
τα. Ο παλιός ΣΥΝ του 3%-5% και οι από τον ευρύτερο
χώρο της Κεντροαριστεράς προερχόμενοι. Μήπως
δεν έχει ομογενοποιηθεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;

Όσοι αναφέρονται αρνητικά στο 3% με τόσο εύκο-
λο τρόπο δεν γνωρίζουν πολιτική ιστορία και όσοι
πάλι φοβούνται τη διεύρυνση δεν αντιλαμβάνονται
τη νέα πραγματικότητα. Χωρίς το 3% δεν θα υπήρχε
εξέλιξη κυβερνώσας Aριστεράς και χωρίς τη διεύ-
ρυνση δεν θα είχαμε πετύχει να καταστήσουμε τον
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σταθερό πόλο εξουσίας. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ δεν είχε ομογενοποιημένο πολιτικό προσανα-
τολισμό, δεν θα ήταν σήμερα, σταθερά έπειτα από
10 χρόνια, μία από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνά-
μεις. Όσοι θέτουν τέτοιο ζήτημα ένθεν και ένθεν ή
δεν γνωρίζουν ή νιώθουν ανασφάλεια για τον ρόλο
που θέλουν να έχουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κυβέρνησε 4
χρόνια, ξεπέρασε χωρίς εσωτερικούς κραδασμούς
κρίσιμα ζητήματα όπως οι Πρέσπες και τώρα, έπει-
τα από τρία χρόνια στην αντιπολίτευση, μεστός και
ώριμος πολιτικά, αποδεικνύει με τον παλμό και τις
προγραμματικές θέσεις που είχε το Συνέδριο ότι
μπορεί και θα είναι στις επόμενες εκλογές η πρώτη
κυρίαρχη πολιτική δύναμη. 

Ως παλιός κοινοβουλευτικός πιστεύετε ότι το κόμ-
μα σας μπορεί να έρθει πρώτο στις εκλογές; Έχετε
κάνει την αυτοκριτική σας για τα λάθη της πρώτη
φορά Αριστεράς;
Θα είμαστε πρώτο κόμμα γιατί τώρα το πιστεύω και

γιατί το οφείλουμε στην κοινωνία προκειμένου να
αναχαιτίσουμε τη σημερινή καταστροφή. Τώρα όλο
και περισσότερο η κοινωνία αντιλαμβάνεται τον ρόλο
της σημερινής κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που με
ψίχουλα προσπαθεί να επικαλύψει την πραγματική

αισχροκέρδεια και δεν τολμά να συγκρουστεί με τα
κάθε είδους καρτέλ. Η κοινωνία αρχίζει να ακούει τον
πολιτικό λόγο του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Κυβερνήσαμε σε ασφυκτικό καθεστώς μνημονίων,
κρατήσαμε όμως την κοινωνία όρθια. Αφήσαμε πε-
λώριο αποθεματικό, ό,τι δεν έκανε καμία κυβέρνηση
μέχρι τότε, υπερασπιστήκαμε τα εθνικά θέματα της
πατρίδας. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που έκανε
απολογισμό. Έγιναν και λάθη. Θα μπορούσαμε να κά-
νουμε και μεγαλύτερη αυτοκριτική, πχ ήταν λάθος πι-
στεύω ότι υποκύψαμε στην πίεση κατάργησης του
ΕΚΑΣ, όμως θεσπίσαμε όταν μπορέσαμε τη 13η σύν-
ταξη, την οποία αδιανοήτως κατήργησε η κοινωνικο-
κτόνα νεοφιλελεύθερη ΝΔ.

Υπάρχει μια σκληρή αντιπαλότητα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ
και ΚΙΝΑΛ. Κρίνετε πως μπορούν να λειανθούν οι
όποιες αντιθέσεις και να συγκυβερνήσουν οι δύο
χώροι;
Όταν η κοινωνία βρίσκεται σε τόσο μεγάλη από-

γνωση, δεν χωράει το άκαρπο εγώ του καθενός.
Πρέπει να έχουμε ως παράδειγμά μας το πώς αντέ-
δρασε η κοινωνία και πώς συμπεριφέρθηκε σε
εκείνους τους αριστερούς που αρνήθηκαν τη συ-
νεργασία και τη στήριξη στον Αντόνιο Κόστα για τη
συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης στην Πορ-
τογαλία. Τους έστειλε στα αζήτητα. Όσοι από τα προ-
οδευτικά κόμματα δεν αποδείξουμε ότι αντιλαμβα-
νόμαστε ότι υπάρχουμε χάριν της κοινωνίας και όχι
η κοινωνία χάριν ημών, τότε η κοινωνία και θα κρίνει
και θα επικρίνει.Π
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«Αντίστροφη μέτρηση 
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Ν
α κερδίσουν τη μάχη των πολιτι-
κών εντυπώσεων επιχειρούν για
ακόμη μία φορά στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙ-
ΝΑΛ ενόψει των εσωκομματικών

εκλογών της 8ης Μαΐου για την ανάδειξη των
νέων νομαρχιακών και δημοτικών οργάνων.

Στις προσδοκίες της ηγεσίας είναι να υπάρ-
ξει πολύ μεγάλη συμμετοχή που να προσεγγί-
ζει τον αριθμό των πολιτών που έλαβαν μέρος
στις εκλογές για την ανάδειξης της νέας ηγε-
σίας. Το γεγονός ότι αυτή η εκλογική διαδικα-
σία θα συνδυαστεί με το «εσωκομματικό δη-
μοψήφισμα» για την αλλαγή του ονομασίας
του κόμματος και την επιστροφή του ιστορι-
κού «brand name» ΠΑΣΟΚ δημιουργεί ισχυ-
ρές προσδοκίες ότι στις 8 Μαΐου θα υπάρξει
πολύ μεγάλη συμμετοχή πολιτών που θα θε-
λήσουν με την ψήφο τους να συμβάλουν στη
διαμόρφωση της νέας φυσιογνωμίας του
κόμματος. 

Σαν πυξίδα
Ως πόλος έλξης των πολιτών θα πρέπει να

συνυπολογιστεί και το ότι στην εν λόγω διαδι-
κασία θα υπάρχει και κάλπη για την ανάδειξη
των αντιπροσώπων στο συνέδριο του Μαΐου.
Αυτό το τριήμερο κομματικών εργασιών θα
αποτελέσει την κορύφωση της πρώτης δέ-
σμης ενεργειών που έχουν προωθηθεί από τη
νέα ηγεσία. Οι όποιες διαπιστώσεις και τα
συμπεράσματα θα αποτελέσουν όχι μόνο την
πυξίδα για τα επόμενα βήματα μέχρι τις εκλο-
γές αλλά και μια καλή ευκαιρία για να εντοπι-
σθούν οι αδυναμίες, τα κενά αλλά και οι αντί-
θετες απόψεις, προκειμένου να διαμορφω-
θούν με τον πιο παραγωγικό τρόπο οι απαραί-
τητοι συσχετισμοί. Σε κάθε περίπτωση στόχος
είναι να γίνει ένα «μπόλιασμα» νέων και πα-
λιών στελεχών, ώστε να στείλουν το μήνυμα
της ενότητας και της ανανέωσης. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΚΠΕ του
κόμματος: 
� Το τρίτο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής
θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 20-21-22
Μαΐου στο στάδιο τάε κβον ντο και η ψηφοφο-
ρία για την εκλογή των νομαρχιακών και τοπι-
κών οργάνων του Κινήματος στις 8/5/2022. 
� Η ψηφοφορία για την εκλογή των 4.200 συ-
νέδρων και την ανάδειξη των νέων οργάνων
στις ΝΟ και ΤΟ (Νομαρχιακές Επιτροπές, ΝΕ,
και συντονιστικές επιτροπές, ΣΕ, αντίστοιχα)
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαΐου
2022 από 07.00 έως 19.00, ενώ θα υπάρξει και
ξεχωριστή διαδικασία για την επιπλέον εκλο-
γή 100 συνέδρων από τις οργανώσεις των Χώ-
ρων Εργασίας και των Επιστημονικών Φορέ-

ων. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικα-
σία της 8/5/2022 απαιτείται υποχρεωτικά η
καταβολή αντιτίμου ενός (1) ευρώ, 
� Βασική επιδίωξη θα αποτελέσει η λειτουρ-
γία τουλάχιστον ενός εκλογικού κέντρου σε
κάθε δήμο, με όσο το δυνατόν περισσότερα
εκλογικά τμήματα (κάλπες). 
� Την ευθύνη για τον ορισμό των μελών των
εφορευτικών επιτροπών θα έχει η Νομαρχια-
κή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΝΟΕΣ)
που συγκροτείται από τον εκάστοτε γραμμα-
τέα της ΝΕ και τα μέλη ΚΠΕ της αντίστοιχης
εκλογικής περιφέρειας 
� Οι υποψηφιότητες για τα όργανα και για
τους συνέδρους κατατίθενται είτε ηλεκτρονι-
κά, μέσω φόρμας που θα αναρτηθεί στον ιστό-
τοπο του Κινήματος Αλλαγής, είτε με email
που θα αποστέλλεται στο ekloges8maiou@
gmail.com μέχρι και την Τετάρτη 4/5/2022
και ώρα 14.00, ενώ επισημαίνεται ότι δικαίω-

μα υποβολής υποψηφιότητας έχουν αποκλει-
στικά και μόνο τα μέλη του Κινήματος. Κανένα
μέλος δεν έχει δικαίωμα να καταθέσει υπο-
ψηφιότητα σε περισσότερα του ενός όργανα,
έχει όμως δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα
για τη συμμετοχή του σε ένα όργανο και επί-
σης για να εκλεγεί σύνεδρος. Η προθεσμία
απόσυρσης ή παραίτησης υποβληθείσας
υποψηφιότητας εκπνέει την Πέμπτη 5/5/2022
και ώρα 12.00. 
� Οι ΝΕ θα αποτελούνται από επτά έως δεκα-
πέντε μέλη και συγκεκριμένα: 
� οι ΝΕ μονοεδρικών περιφερειών θα είναι
επταμελείς, 
� διεδρικών: εννεαμελείς, 
� τριεδρικών και τετραεδρικών: εντεκαμε-
λείς, 
� πενταεδρικών έως και επταεδρικών: δεκα-
τριαμελείς, και 
� από οκταεδρικές και άνω περιφέρειες, οι ΝΕ

θα είναι δεκαπενταμελείς. Το επόμενο στοίχημα
που θέλει να κερδίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης εί-
ναι η κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος. 

Στις 8 Μαΐου λήγει η προθεσμία υποβολής
των υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με τις έως
τώρα εκτιμήσεις, εκτός από μεγάλη προθυμία
για συμμετοχή θα υπάρχει και μεγάλο ποσο-
στό ανανέωσης.

Στη μάχη των εντυπώσεων
«ξαναμπαίνει» η Χαριλάου 
Τρικούπη ενόψει
εσωκομματικών εκλογών,
«δημοψηφίσματος» για 
το όνομα και Συνεδρίου 

Το στοίχημα της 8ης Μαΐου 
για ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκη

Μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου ζητάει ο Τσίπρας
Νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξα-
πέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Καλλιθέα, όπου και περιό-
δευσε, ζητώντας μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού αλ-
λά και παρεμβάσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος.
«Περιόδευσα σήμερα (σ.σ.: χθες) στην αγορά της Καλλιθέας
και είδα την αγανάκτηση, την οργή και την απόγνωση των αν-
θρώπων που έρχονται τις γιορτινές αυτές μέρες να κάνουν τα
λιγοστά τους ψώνια, αλλά και των επαγγελματιών που βιώνουν
μια τρομακτική δυσκολία», ανέφερε. «Δεν αρκούν παρεμβά-
σεις που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Τη Μεγά-

λη Τετάρτη αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός 7,5%, ενώ ο πληθω-
ρισμός τρέχει με 9%», συμπλήρωσε. «Είναι αναγκαίο να υπάρ-
ξει άμεση παρέμβαση στα τιμολόγια του ρεύματος για μείωση
τουλάχιστον κατά 50% των αυξήσεων στους λογαριασμούς και
να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα μαζικής κατανάλω-
σης, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης», επεσήμανε.
Τέλος, τόνισε πως μέτρα για την ανακούφιση της πλειονότητας
της ελληνικής κοινωνίας μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση με
τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες
εκλογές μπορεί να τα κάνει πράξη.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Ο
Θανάσης Γλαβίνας, διευθυντής
της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής,
είναι από τα νέα πρόσωπα στο
κομματικό «σύμπαν» της Χαρι-

λάου Τρικούπη. Γεννημένος το 1987 στη
Θεσσαλονίκη, δικηγόρος στο επάγγελμα,
όμως παρ’ όλο το νεαρό της ηλικίας του
έχει ήδη ένα βαρύ βιογραφικό. Εξηγεί με
ορθά επιχειρήματα τι είναι αυτό που προ-
σελκύει έναν νέο άνθρωπο στην πολιτική
και ειδικά στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, μιλάει με
πάθος για την πόλη του και δεν διστάζει να
καυτηριάσει καίριες επιλογές της κυβερ-
νητικής πολιτικής.

Στο power game που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη πάνω από τον ενεργειακό χάρτη
υπάρχει ρεαλιστικός τρόπος ώστε οι πο-
λίτες να βιώσουν τις λιγότερο δυνατές
συνέπειες;
Ναι, σαφώς και υπάρχουν ρεαλιστικές

λύσεις για να ξεπεραστούν οι αβλεψίες της
κυβέρνησης και η έλλειψη προνοητικότη-
τας για την αντιμετώπιση μιας γεωπολιτι-
κής - ενεργειακής κρίσης, η οποία σοβεί
εδώ και καιρό. Έχοντας διαθέσιμα τα πα-
ραπάνω δεδομένα, η κυβέρνηση αδικαιο-
λόγητα αύξησε την εξάρτηση της χώρας
από το φυσικό αέριο. Συνέπεια αυτής της
λανθασμένης επιλογής είναι η υπερβολική
αύξηση της τιμής της ενέργειας και η επι-
βάρυνση του προϋπολογισμού των ελληνι-
κών νοικοκυριών. Αν είχαν γίνει άλλες επι-
λογές, είναι βέβαιο ότι η επιβάρυνση θα
ήταν μικρότερη. Η κυβέρνηση έστω και τώ-
ρα οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα
για τον περιορισμό των συνεπειών.

Γιατί ο κυβερνητικός σχεδιασμός για
την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν

αποδίδει στην πράξη για τους πολίτες;
Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης έχει απο-

τύχει διότι μέχρι και σήμερα, κινούμενη με
βάση τις ιδεοληψίες της, αρνείται να λάβει
μέτρα που θα ανακουφίσουν τους πολίτες.
Συγκεκριμένα, προτάσεις όπως η μείωση
του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η επιβολή πλα-
φόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής στη λιανι-
κή τιμή ρεύματος και η μείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα δεν γί-
νονται δεκτές. Αν συγκρίνει κανείς τις αυ-
ξήσεις που ισχύουν στα τιμολόγια του ρεύ-
ματος σε άλλες χώρες, θα διαπιστώσει την
τεράστια απόκλιση με όσα ισχύουν στη χώ-
ρα μας. Η αγορά στην Ελλάδα λειτουργεί
παντελώς αρρύθμιστη, χωρίς ουσιαστι-
κούς ελέγχους. Το κόστος αυτής της πολιτι-
κής επιλογής της κυβέρνησης το πληρώνει
ο Έλληνας πολίτης. 

Πέρα από τον ξύλινο πολιτικό λόγο, γιατί
ένας πολίτης σήμερα μπροστά στο δί-
λημμα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει ΠΑΣΟΚ; 
Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ απέδειξαν,

όταν είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης
της χώρας, ότι αδυνατούν να αντιμετωπί-
σουν αποτελεσματικά τα προβλήματα του
ελληνικού λαού. Επομένως δεν μπορούμε
να μιλάμε πλέον για δίλημμα επιλογής ανά-
μεσα σε αυτούς τους δύο. Σήμερα υπάρχει
μία νέα επιλογή, αυτή του ΠΑΣΟΚ/Κινήμα-
τος Αλλαγής. Η επιλογή αυτή συνοδεύεται
από έναν αξιόπιστο, μετριοπαθή και ρεαλι-
στικό λόγο. Με τεκμηριωμένες προτάσεις

για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη
χώρα και τους πολίτες και συνοδεύεται από
ένα νέο ήθος και μια νέα πολιτική κουλτού-
ρα, η οποία δεν τρέφεται από την τυφλή
σύγκρουση για την αποκόμιση πρόσκαιρου
εκλογικού οφέλους, αλλά αναζητεί μακρο-
πρόθεσμες συναινέσεις και επιδιώκει την
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος
προς όφελος του συνόλου των Ελλήνων
πολιτών.

Θα αντέξει το κόμμα σας τις πιέσεις για
μετεκλογική συνεργασία;
Η ερώτηση είναι μάλλον ρητορική. Η πίε-

ση δεν βρίσκεται στην πλευρά μας, αφορά
τους δύο εκπροσώπους του αδύναμου
πλέον δικομματισμού. Και οι δύο γνωρί-
ζουν ήδη από τώρα ότι τα ποσοστά τους θα
μειωθούν σε σχέση με την τελευταία τους
επίδοση, επειδή ο ελληνικός λαός έχει χά-
σει την εμπιστοσύνη του σε αυτούς. Εμείς,
εφόσον μας τιμήσει ο ελληνικός λαός με
την ψήφο του και μας δώσει ένα ισχυρό πο-
σοστό στις επόμενες εκλογές, θα θέσουμε
ενώπιόν του με καθαρότητα και ειλικρίνεια
την πρότασή μας, ένα σοσιαλδημοκρατικό
πρόγραμμα διακυβέρνησης, και από εκεί
και πέρα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύ-
νες του. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας απαι-
τούν καθαρές θέσεις, κομματικές υπερβά-
σεις και συναινετικές προσεγγίσεις. 

Οι δεσμοί σας με την περιφέρεια και ει-
δικά με τη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα
ισχυροί. Πώς αντιμετωπίζουν εκεί το
νέο πρόσωπο της κρίσης, ειδικά οι νέοι
άνθρωποι;
Η Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλο-

νίκης, τόσο δηλαδή ο αστικός ιστός όσο και
τα περίχωρα, βρίσκεται σε μια κατάσταση

στασιμότητας εδώ και χρόνια. Η έλλειψη
των απαραίτητων υποδομών και η απουσία
αναπτυξιακού οράματος έχουν εγκλωβίσει
τους κατοίκους της σε μία σχεδόν απογοη-
τευτική προοπτική. Ειδικότερα, η Θεσσα-
λονίκη στερείται τη δυναμική χιλιάδων
προσοντούχων νέων, οι οποίοι εξαιτίας της
έλλειψης προοπτικής αναχώρησαν «για
άλλες πολιτείες» και ένα καλύτερο μέλλον.
Κακοπληρωμένες δουλειές, αναξιοκρατία
και μια αδικαιολόγητα δύσκολη καθημερι-
νότητα επιβαρύνουν μια ήδη αρνητική κα-
τάσταση. Αν συνυπολογίσει κανείς την πε-
ραιτέρω αύξηση του κόστους ζωής με βά-
ση τις τελευταίες εξελίξεις και το ράλι τι-
μών στα ενοίκια, νομίζω ότι οι νέοι βρί-
σκονται αντιμέτωποι με ένα μάλλον δυσοί-
ωνο μέλλον. Ωστόσο, αγωνίζονται και ελπί-
ζουν για ένα καλύτερο μέλλον. Η παρουσία
νέων ανθρώπων στην πολιτική που μοιρά-
ζονται μαζί τους κοινές αγωνίες και διεκδι-
κούν κοινούς με αυτούς στόχους πιστεύω
ότι αντιμετωπίζεται θετικά.

Τι ώθησε έναν νέο άνθρωπο με δυνατό
βιογραφικό να ασχοληθεί με την πολιτι-
κή;
Η ενασχόληση με τα κοινά και οι ανησυ-

χίες για πολιτικά δρώμενα αποτελούν υπο-
χρέωση κάθε πολίτη. Δυστυχώς στη γενιά
μου η πολιτική παρουσιάζεται ως απαξιω-
μένη δραστηριότητα, ενώ κυριαρχεί και η
πεποίθηση ότι η ενασχόληση με αυτή συ-
νήθως υποκρύπτει σκοπιμότητα και ιδιοτέ-
λεια. Είναι στο χέρι μας ωστόσο να αποδεί-
ξουμε ότι η ενασχόληση με την πολιτική
υπηρετεί ιδανικά και αξίες, όπως η εξυπη-
ρέτηση του κοινού καλού, η προάσπιση των
δικαιωμάτων των πολιτών και η πίστη
στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Διευθυντής ΚΟ ΚΙΝΑΛ 

«Οι κυβερνήσεις
συνεργασίας

απαιτούν 
καθαρές θέσεις» 

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

Θανάσης Γλαβίνας 
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Ο
βουλευτής του Νότιου Τομέα Αθηνών της ΝΔ Βασί-
λης Σπανάκης είναι πρώτα απ’ όλα αυστηρός με τον
εαυτό του και μετά με τους άλλους. Αν βρεις το
κουμπί του, γίνεται χαλί να τον πατήσεις, λένε οι άν-

θρωποι που τον γνωρίζουν χρόνια. Είναι πολιτικός βγαλμένος
από τα σπλάχνα της κοινωνίας και για αυτό μπορεί και περπα-
τάει παντού δίπλα στον κόσμο, μέσα στις γειτονιές των νοτίων
προαστίων, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Τα τελευταία χρό-
νια από τη θέση του βουλευτή δίνει μάχες στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και στη βάση της κοινωνίας υπερασπιζόμενος
το κυβερνητικό έργο, παραμένοντας όμως ειλικρινής και σο-
βαρός και χωρίς να κρύβει προβλήματα κάτω από το χαλί.
Μεγάλωσε σε μια λαϊκή συνοικία, στο Μοσχάτο, και πήγε
σχολείο σχεδόν σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Μοσχά-
του. Η μητέρα του ήταν δασκάλα και τη δεκαετία του ’80 -επί
ΠΑΣΟΚ- έπαιρνε κάθε χρόνο μετάθεση και «έπαιρνε μετάθε-
ση» μαζί της και ο Βασίλης. Έτσι λοιπόν γνώρισε όλες τις γει-
τονιές του Μοσχάτου από έξι ετών. Ξεκίνησε από την οδό Πίν-
δου στο 6ο Δημοτικό το 1981, στο 2ο Δημοτικό στην Ομήρου,
για έναν χρόνο στο σχολείο της κυρίας Λαμπίρη, στο 2ο Δη-
μοτικό στη Φλέμινγκ, στο παραλιακό συγκρότημα της παρα-
λιακής, στον Ιλισό στο 2ο Λύκειο, όπου και αποφοίτησε το
1994. Οι γονείς του και οι δύο ήταν εκπαιδευτικοί. Τις δεκαε-
τίες ’70 και ’80 είχαν ιδιωτικό σχολείο δικό τους. Άνθρωποι
εργατικοί και αυτοδημιούργητοι. Η διαδρομή του στη ΝΔ εί-
ναι αξιοσημείωτη. Υπήρξε ενεργό στέλεχος των ΜΑΚΙ, ΔΑΠ
ΑΣΟΕΕ, ΔΑΚΕ και ΔΗΚΙΟ. Στις δημοτικές εκλογές του 2006
και του 2010 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Μοσχάτου και Μο-
σχάτου - Ταύρου αντίστοιχα. Έχει εκλεγεί τρεις φορές στη
Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος. Ήταν εκλεγμένος πρόεδρος των Εφοριακών
Αττικής και Κυκλάδων. Με την εκλογή του Κυριάκου Μητσο-
τάκη ως προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ορίστηκε γραμμα-
τέας Οργανωτικού του κόμματος, διετέλεσε δε και γραμματέ-
ας των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ) της Νέας
Δημοκρατίας.

Είναι ένας από εμάς

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Βασίλης
Σπανάκης
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Ο
Βασίλης Σπανάκης πέρασε, όπως λέ-
με, όμορφα παιδικά χρόνια. Από μι-
κρός ποδόσφαιρο στις πρασιές των

πέντε μέτρων με φίλους, τα Σάββατα ποδό-
σφαιρο στην πλατεία Μεταμορφώσεως. Ηλε-
κτρονικά παιχνίδια στον Τζώρα και τον Μαυ-
ρόπουλο, μπιλιάρδο στον Αντώνη στη Λάμ-
πρου Κατσώνη. Πολλά χρόνια Subbuteo με
συμμετοχή σε εθνικά πρωταθλήματα. Και φυ-
σικά μεγάλη αγάπη από πολύ μικρός για τον
προσκοπισμό, από τον οποίο έμαθε πολλά
πράγματα. Διατηρεί ακόμη φιλίες με παλιούς
συμμαθητές του και, όπως συνηθίζει να λέει,
οι φίλοι του είναι ο πλούτος του. Τους συναντά
συχνά και μιλούν ακόμη την ίδια «γλώσσα»
που μιλούσαν και τότε, στα χρόνια της αθωό-
τητας.  Η φιλοσοφία της ζωής του στηρίζεται

στο τρίπτυχο: επιμονή, καλή οργάνωση και
πολύ χιούμορ! Η εμπλοκή του με την πολιτική
δεν ήταν τυχαία. Από μικρός θυμάται τον εαυ-
τό του στις οργανώσεις της Νέας Δημοκρα-
τίας. Ο πατέρας του προέδρευε σε διοικητικά
συμβούλια και ο Βασίλης σε μια γωνιά έκανε
τα μαθήματά του. Αγαπάει την πολιτική και εί-
ναι σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Και η οι-
κογένεια της μητέρας του (οικογένεια Παπα-
δόγκωνα) αλλά και του πατέρα του είχαν σχέ-
ση με την πολιτική. Κάτι που δεν γνωρίζουν
πολλοί για τον Βασίλη είναι ότι τον επηρέασε
αρκετά ο ξάδερφος του, ο Τάκης Σκανδαλά-
κης, τότε βουλευτής της Β’ Αθηνών και γέννη-
μα θρέμμα της Καλλιθέας. Όπως πολύ σοφά
λέει ο Βασίλης Σπανάκης, «στην πολιτική ό,τι
δώσεις θα πάρεις. Κάνεις φίλους αληθινούς

και διαχρονικούς, όταν και εσύ ο ίδιος είσαι
φίλος για τους άλλους». 

Εξοχικό δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει. Τις
μεγάλες του αποφάσεις τις παίρνει στο πατρικό
του σπίτι στο Μοσχάτο, στη Σολωμού. Εκεί κα-
θαρίζει το μυαλό του. Η ψυχή του καθαρίζει με
απλά πράγματα, του αρκεί ένα περπάτημα από
την Εδέμ μέχρι τον Φλοίσβο. Να στέκεται μό-
νος του σε κάποιο από τα όμορφα σημεία και
να κοιτάει τον Σαρωνικό. Στον ελεύθερο χρόνο
πηγαίνει για μπάλα με τον γιο του. Είναι παν-
τρεμένος από το 2015 με την αρχιτεκτόνισσα
Σμαράγδα Μαλακατέ. Ζουν μαζί από το 2011,
κοντά στα 11 χρόνια, και το 2015 απέκτησαν τον
μονάκριβό τους, τον Αλέξανδρο. Λατρεύει τις
μεγάλες αποστάσεις και τις χαμηλές ταχύτη-
τες. Κάποτε, πριν από επτά χρόνια, ήταν μαρα-

θωνοδρόμος. Τώρα βαδίζει τον μαραθώνιο της
καθημερινότητας και της πολιτικής. Και στους
δύο μαραθώνιους χρειάζεται αντοχή! 

Στην υπόλοιπη ζωή του υπήρξαν γεγονότα
που σμίλεψαν τον χαρακτήρα του. Τα πολύ δυ-
σάρεστα γεγονότα δυστυχώς δεν τα καταλα-
βαίνεις την ώρα που συμβαίνουν, αλλά τα ζεις
στην υπόλοιπη ζωή σου. Όταν έχασε τη μητέ-
ρα του, ήταν για αυτόν ένα δυνατό χτύπημα.
Αντίθετα, όταν έμαθε ότι η γυναίκα του περι-
μένει παιδί, πανηγύριζε σαν πιτσιρικάς. Ο Βα-
σίλης έχει τεράστιο χιούμορ και ταυτόχρονα
εκνευρίζεται με το ψέμα, την υποκρισία και
την αναβλητικότητα. Όταν τον ρωτούν ποια εί-
ναι τα σχέδιά του για το μέλλον, απαντά: «Να
επανεκλεγώ και να αδυνατίσω». Αυτός είναι ο
Βασίλης Σπανάκης, ένας από εμάς.

Είναι πάντα παρών ακόμη και 
στις φυσικές καταστροφές Στις λαϊκές αγορές δίπλα στους πολίτες

Όντας ο ίδιος μαραθωνοδρόμος, 
δεν χάνει ευκαιρία να πηγαίνει 
σε αθλητικές εκδηλώσεις

Σε παλαιότερο στιγμιότυπο
με την οικογένειά του

Στα πυροφυλάκια με εθελοντές Με το πρωθυπουργικό ζεύγος σε στιγμές χαράς

Από τη γωνιά της τοπικής οργάνωσης
στα μεγάλα έδρανα του Κοινοβουλίου

Κατά τη διάρκεια της θητείας του
στο Πολεμικό Ναυτικό



Κ
ορυφώνεται το δράμα στη Μα-
ριούπολη, όπου παραμένουν
εγκλωβισμένοι εκατοντάδες
άμαχοι μαζί με τους τελευταί-

ους Ουκρανούς στρατιώτες, οι οποίοι
υπερασπίζονται τη χαλυβουργία Azovstal.
Το Κίεβο ζήτησε να ανοίξει αμέσως αν-
θρωπιστικός διάδρομος για την απομά-
κρυνσή τους και εγγυήσεις, καθώς δεν
εμπιστεύεται τους Ρώσους, ενώ ο Πούτιν
κήρυξε την κατάληψη της πόλης και έδω-
σε εντολή στον ρωσικό στρατό για τον
πλήρη αποκλεισμό τους, «ώστε να μην
μπορεί να περάσει ούτε μύγα».

Η κατάσταση στο μαρτυρικό λιμάνι της
Αζοφικής Θάλασσας είναι απελπιστική,
καθώς δεν έγινε δεκτό το ρωσικό τελεσί-
γραφο για παράδοση, με τις ουκρανικές
δυνάμεις αντίστασης να συνεχίζουν την
υπεράσπιση του «τελευταίου οχυρού» στο
εργοστάσιο Azovstal, έστω και αν είναι δε-
δομένο ότι «μπορούν να επιβιώσουν μόλις
λίγες ημέρες ή ώρες», όπως δήλωσε ο δι-
οικητής τους.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε χθες παρουσία
του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ότι
οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν «επιτυχώς»
υπό τον έλεγχό τους τη Μαριούπολη. 

Ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή στον
στρατό να πολιορκήσει τους Ουκρανούς

στις εγκαταστάσεις της Azovstal, και όχι
να τους επιτεθεί, διότι μια έφοδος «θα είχε
μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές», κα-
θώς η ζώνη αυτή αποτελείται από εκτετα-
μένο δίκτυο υπόγειων στοών. 

Δεν θέλει να χρεωθεί… σφαγή
Εκτιμάται ότι στη χαλυβουργία βρίσκον-

ται 2.000 Ουκρανοί στρατιωτικοί και άμα-
χοι, γυναίκες και παιδιά, που κρύβονται
στα υπόγεια. Ο Πούτιν κάλεσε από τηλεο-
ράσεως τα ρωσικά στρατεύματα να απο-
κλείσουν την περιοχή «ώστε να μην περά-
σει ούτε μύγα». 

Ανταποκριτής της βρετανικής εφημερί-
δας «The Guardian» στη Μόσχα σχολιάζει
ότι «η τηλεοπτική συνάντηση Πούτιν -
Σοϊγκού ενορχηστρώθηκε προκειμένου
να υποχωρήσουν οι Ρώσοι από την επίθε-
σή τους στη χαλυβουργία, η οποία έχει
αναχαιτιστεί από τη λυσσαλέα ουκρανική
αντίσταση και τις επιχειρησιακές δυσκο-
λίες στη βιομηχανική περιοχή». 

Άλλοι δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η
απόφαση του Πούτιν να ακυρώσει τα σχέ-
δια για έφοδο σημαίνει ότι ο Ρώσος πρό-
εδρος δεν θέλει να χρεωθεί ακόμα μία
«σφαγή αμάχων», και μάλιστα μέσα στο
Πάσχα των Ορθοδόξων. 

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνω-

σε χθες ότι είναι έτοιμη να αρχίσει άνευ
όρων συνομιλίες με τη Ρωσία για τη Μαρι-
ούπολη, προτείνοντας έναν ειδικό γύρο
συζητήσεων «για να σώσουμε τους δικούς
μας, τον στρατό, τους πολίτες, τα παιδιά και
τους τραυματίες».

Το Κίεβο εκτιμά ότι η κύρια ρωσική
επίθεση στο Ντονμπάς της Ανατολικής
Ουκρανίας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, και
ότι οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών
στο Ντονέτσκ, στο Λουγκάνσκ και το
Χάρκοβο «είναι πιθανόν δοκιμαστικές»,
καθώς φαίνεται ότι η Μόσχα θα συνεχί-
σει τη συγκέντρωση δυνάμεων, εφοδίων
και εφεδρειών τις επόμενες δύο έως
τέσσερις εβδομάδες.

Δημοσίευμα του Business Insider ανα-
φέρει ότι, σύμφωνα με εμπιστευτικό έγ-
γραφο του ΝΑΤΟ, ο Πούτιν θέλει μια νίκη
γοήτρου και προπαγάνδας στην Ουκρανία
μέχρι τις 9 Μαΐου, και δεν θα διστάσει να
χρησιμοποιήσει «δυσανάλογη βία», προ-
κειμένου να παρουσιάσει μια επιτυχία
στην επέτειο της επικράτησης του σοβιετι-
κού στρατού επί των ναζιστών στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ποιες ειρηνευτικές συνομιλίες;
Το έγγραφο του ΝΑΤΟ φέρεται να τονίζει

ότι στην περιοχή του Ντονμπάς και γύρω

από το λιμάνι της Μαριούπολης αναμένε-
ται εντός των επόμενων δύο εβδομάδων
άγρια κλιμάκωση των επιχειρήσεων.
Στρατηγικός στόχος του Πούτιν, σύμφωνα
με το έγγραφο, είναι η καταστροφή όλων
των υποδομών της χώρας, ενώ τονίζεται
ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα χρησιμοποιήσει
κάθε μέσο προκειμένου να αποτρέψει τη
«δυτικοποίηση» της Ουκρανίας και να επι-
τύχει τη συνθηκολόγησή της.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές
συνομιλίες συνεχίζονται και ότι αναμένει
την απάντηση του Κιέβου στις προτάσεις
που απέστειλε την Τετάρτη, με τον Ουκρα-
νό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δια-
ψεύδει, λέγοντας ότι «ούτε έχει δει ούτε
έχει ακούσει» για τέτοιο έγγραφο.

ΨΨάχνοντας  διάδρομο… σωτηρίας

Οι Ουκρανοί ζήτησαν εγγυήσεις
για να φύγουν οι άμαχοι από 
το εργοστάσιο χαλυβουργίας,
ενώ ο Πούτιν έδωσε εντολή
στον στρατό να πολιορκήσει 
τις εγκαταστάσεις της Azovstal
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«Παράνομος» έρωτας ή κύκλωμα αρπαγής
ανηλίκων; Σε αυτό το ερώτημα καλούνται να
απαντήσουν οι αστυνομικοί του Τμήματος
Ασφαλείας Περιστερίου και της Υποδιεύθυν-
σης Προστασίας Ανηλίκων, μετά τον εντοπισμό
της 15χρονης κοπέλας που το απόγευμα της
Μεγάλης Τρίτης (19/4) εξαφανίστηκε από το
σπίτι της. Για την ανήλικη μαθήτρια υπήρξε με-
γάλη κινητοποίηση των Αρχών μετά την έκδοση
Amber Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
και τελικά εντοπίστηκε στο σπίτι μιας 17χρονης
Ρομά φίλης της στον Άγιο Παντελεήμονα. 

Ωστόσο, η ΕΛΑΣ αναζητά δύο ακόμη νεαρούς
άνδρες Ρομά, που φέρονται να την παρακίνη-
σαν να εγκαταλείψει το σπίτι της στο Περιστέρι
και να τους ακολουθήσει. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο ένας έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται
για 19χρονο με τον οποίον η 15χρονη φέρεται
να είχε συνάψει ερωτική σχέση, ενώ αυτός της
πρότεινε να πάνε και διακοπές μαζί σε νησί των
Κυκλάδων. Όσον αφορά τη 17χρονη, είναι φίλη
και των δύο πλευρών, ο ρόλος της όμως στην
εξαφάνιση εξετάζεται. Σε κάθε περίπτωση, εί-
ναι δεδομένο ότι η επίσης ανήλικη Ρομά συ-

ναντήθηκε με τη μαθήτρια στον σταθμό μετρό
Ανθούπολης και από εκεί μετέβησαν στον Άγιο
Παντελεήμονα.  Κομβικό ρόλο στον εντοπισμό
της 15χρονης έπαιξε το υλικό από κάμερες
ασφαλείας, ενώ η ίδια δεν φαίνεται ιδιαίτερα
συνεργάσιμη με τις Αρχές. Να θυμίσουμε, τέ-
λος, ότι ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδι-
ού», Κώστας Γιαννόπουλος, έχει κάνει λόγο για
κύκλωμα αρπαγής ανθρώπων με την επωνυμία
«lover boys» και στόχο την εκμετάλλευση ανή-
λικων, ευαίσθητων κοριτσιών.

Κ. ΠΑΠ. 

Βρέθηκε η 15χρονη: Ψάχνουν τον ρόλο των 3 Ρομά και πιθανού κυκλώματος… «lover boys» 

Γράφουν οι Σοφία Σπίγγου, 
Κώστας Παπαδόπουλος

Ν
α βάλει τέλος στις διαρροές
της δικογραφίας αναφορικά
με τη δολοφονία της 9χρονης
Τζωρτζίνας και τους υπό διε-

ρεύνηση θανάτους της Μαλένας και της
Ίριδας επιχειρεί η Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Αθηνών ύστερα από σχετική παραγ-
γελία για τη διεξαγωγή κατεπείγουσας
έρευνας.

Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών μπαίνουν όλοι οι
εμπλεκόμενοι στην υπόθεση δικηγόροι
που έχουν λάβει αντίγραφα της δικογρα-
φίας, ακόμη και αν τελικά δεν ανέλαβαν
την υπόθεση, αλλά και δημοσιογράφοι
που φέρονται να έχουν ανακριτικό υλικό
στα χέρια τους. Σκοπός της έρευνας που
διενεργεί ο εισαγγελέας Νίκος Στεφανά-
τος είναι να διαπιστωθεί τυχόν παραβίαση
δικαστικού απορρήτου από πρόσωπο στο
οποίο το δικαστικό απόρρητο ήταν προσι-
τό λόγω της υπηρεσίας του ή της συμμετο-
χής του στη διαδικασία και ηθική αυτουρ-
γία σε αυτήν, καθώς και παράνομη επε-
ξεργασία προσωπικών δεδομένων εξ
αφορμής πρόσφατων δημοσιευμάτων με
τις καταθέσεις μαρτύρων στην ανακριτική
διαδικασία αναφορικά με την υπόθεση
του θανάτου των ανήλικων τέκνων της κα-
τηγορούμενης Ρούλας Πισπιρίγκου.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής
έρευνας θα εξετασθεί το πώς και από ποι-
ους διέρρευσε υλικό της δικογραφίας,
αλλά και το εάν υπήρξαν ηθικοί αυτουργοί
σε αυτό, δηλαδή πρόσωπα που τους έπει-
σαν να προχωρήσουν στη διαρροή.

Παρακολουθεί τα πάντα
Την ίδια ώρα, από το απομονωμένο κελί

της στις φυλακές Κορυδαλλού, η Ρούλα
Πισπιρίγκου παρακολουθεί ανελλιπώς τις
εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει
συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ είναι σε

συνεχή επαφή με τη μητέρα και την αδερ-
φή της, αλλά και τον δικηγόρο της Όθωνα
Παπαδόπουλο. Σε αυτόν, μάλιστα, απευ-
θύνθηκε όταν άκουσε σε τηλεοπτικές εκ-
πομπές ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της
Μάνος Δασκαλάκης σκοπεύει να ζητήσει
τεστ DNA για το εάν η Μαλένα και η Ίριδα
ήταν δικά του παιδιά. 

«Είναι μια είδηση που έφτασε στη γνώ-
ση της κατηγορουμένης και της οικογένει-
άς της χθες και η ενημέρωση που έχω εί-
ναι ότι αν επισημοποιηθεί αυτή η δήλωση

και η σχετική αμφισβήτηση (της πατρότη-
τας) στη συνέχεια θα γίνουν οι νόμιμες
ενέργειες ως αντίδραση… Στη βάση της
συκοφαντικής δυσφήμησης και της προ-
σβολής της μνήμης των δύο μικρών κορι-
τσιών», ξεκαθάρισε ο δικηγόρος της. Είναι
πλέον δεδομένο ότι η ρήξη του ζευγαριού
είναι οριστική, ωστόσο, αυτό δεν επηρεά-
ζει σε καμία περίπτωση την έρευνα της
18ης τακτικής ανακρίτριας και του Τμήμα-
τος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, που συνεχί-
ζεται με λήψη μαρτυρικών καταθέσεων. 

Η έρευνα για τις διαρροές 
και η οργή της Ρούλας...

Στο «μικροσκόπιο» του
εισαγγελέα δικηγόροι και
δημοσιογράφοι - Έξαλλη 
η Πισπιρίγκου με τον Μάνο 
για το… «τίνος είναι βρε
γυναίκα τα παιδιά»



Tης Εύης Πανταζοπούλου

Μ
ε την επιστροφή των μαθη-
τών στις σχολικές αίθουσες
στις 3 Μαΐου, το βλέμμα
όλων είναι πλέον στραμμέ-

νο στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα
ξεκινήσουν στις 2 Ιουνίου, ωστόσο για δε-
κάδες χιλιάδες μαθητές του λυκείου που
θα συμμετέχουν στις προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις η αγωνιά έχει ήδη
χτυπήσει «κόκκινο». Για την Α’ και Β’ τάξη
οι προαγωγικές εξετάσεις θα πραγματο-
ποιηθούν από τις 23 Μαΐου έως τις 3 Ιου-
νίου και οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε
οκτώ μαθήματα, ενώ οι απολυτήριες θα
ξεκινήσουν την ίδια ημερομηνία, αλλά θα
ολοκληρωθούν στα τέλη του μήνα.

Ειδικά για τις προαγωγικές εξετάσεις
στην Α’ και Β’ λυκείου, όπου τα θέματα θα
επιλεγούν από την τράπεζα θεμάτων, οι
εκτιμήσεις είναι δυσοίωνες, καθώς θα
αυξηθεί σημαντικά ο βαθμός δυσκολίας.
Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα
μεγάλος αριθμός μαθητών να χρειαστεί
να συμμετάσχει στην επαναληπτική διαδι-
κασία ή ακόμη και να επαναλάβει την τά-
ξη. Υπενθυμίζεται ότι από την τράπεζα θε-
μάτων θα κληρωθούν είτε αυτοτελή θέμα-
τα είτε ενότητες θεμάτων που αντιστοι-
χούν στο 50% των ερωτημάτων στα γρα-
πτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α’, Β’ και
Γ’ τάξης κάθε τύπου λυκείου. 

Ο διδάσκων καθηγητής το... καρπούζι
Όσον αφορά τη βαθμολόγηση των γρα-

πτών των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων, διορθώνονται και βαθμολο-
γούνται από τον καθηγητή που δίδαξε το
αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Αν λόγω σοβαρών προ-

βλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος,
που συνιστά ανωτέρα βία, δεν είναι δυνα-
τόν να πραγματοποιηθεί η διόρθωση και
βαθμολόγηση των γραπτών από τον διδά-
σκοντα, τα γραπτά διορθώνονται και βαθ-
μολογούνται από άλλον εκπαιδευτικό της
ίδιας ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει, από
εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντί-
στοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον
διευθυντή του σχολείου. Οι βαθμοί παρα-
δίδονται μαζί με τα γραπτά στη διεύθυνση
του λυκείου το αργότερο εντός τριών ερ-
γάσιμων ημερών από την ημέρα της εξέ-
τασης κάθε μαθήματος και καταχωρούν-
ται στα Ατομικά Δελτία (ΑΔ) μαθητών.

Κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να ζητή-
σει αναβαθμολόγηση του γραπτού του
υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Σε κάθε
περίπτωση, τα γραπτά βαθμολογούνται
και αναβαθμολογούνται από δύο καθηγη-
τές, χωρίς όμως να γνωστοποιεί ο ένας
στον άλλο τη βαθμολογία που έβαλε. Αν η
διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότε-

ρη των 12 μονάδων στην κλίμακα 0-100,
τελικός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλί-
μακα 0-20 είναι το πηλίκο της διαίρεσης
του αθροίσματος των βαθμών των δύο
βαθμολογητών διά του 10. Αν οι βαθμοί
διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από
12, το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται
και από τρίτο καθηγητή. Σε αυτή την περί-
πτωση τελικός βαθμός στην κλίμακα 0-20
είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροί-
σματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών εκ
των τριών βαθμολογητών διά του 10.

ΠΠάσχα με μάσκες 
σε κλειστούς χώρους
και εκκλησίες

Η χώρα κινείται σε εορταστικό ρυθμό,
ωστόσο σχεδόν ολόκληρη η επικράτεια
είναι στο βαθύ κόκκινο, σύμφωνα με τον
επιδημιολογικό χάρτη. Ο Επιτάφιος και η
Ανάσταση του Κυρίου θα γιορταστούν με
κατάνυξη, όμως οι ειδικοί έχουν κάνει
σύσταση να φοράμε τη μάσκα ακόμη και
αν βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους
αλλά γύρω μας υπάρχει συνωστισμός.

Πριν από το πασχαλινό τραπέζι καλό
θα είναι να κάνουμε όλοι ένα self test
προληπτικά και φυσικά να μην έρθουμε
σε επαφή με συγγενείς και φίλους αν
έχουμε συμπτώματα. Οι μέρες δεν ευνο-
ούν, με τη λασποβροχή, τη γύρη και τη
σκόνη να δημιουργούν ένα εκρηκτικό
κοκτέιλ ιώσεων και αλλεργιών.

Χθες καταγράφηκαν 6.755 κρούσματα
από τα οποία τα 196 είναι επαναμολύν-
σεις, 43 νέοι θανάτοι, ενώ 284 άνθρωποι
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εκ των
οποίων οι 127 είναι ανεμβολίαστοι.

Την ίδια ώρα και οι ελληνικές υγειονο-
μικές αρχές είναι σε επιφυλακή για τη
μυστηριώδη ηπατίτιδα που χτυπά παιδιά
κάτω των 10 ετών σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Η
καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολο-
γίας Βάνα Παπαευαγγέλου τονίζει πως
μάλλον σχετίζεται με αδενοϊό. 

Προσοχή στα συμπτώματα
Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη διευκρινί-

ζει στην «Political» ότι ο αδενοϊός προ-
σβάλλει πολλά συστήματα του οργανι-
σμού και προβάλλει ως γαστρεντερίτιδα ή
ως λοίμωξη του ανώτερου ή και του κατώ-
τερου αναπνευστικού. Οι γονείς, αν δουν
ύποπτα συμπτώματα ή κακουχία στο παι-
δί, καλό είναι να επικοινωνήσουν με τον
παιδίατρό τους για να πάρουν οδηγίες.
Έπειτα από 2,5 χρόνια πανδημίας τα παι-
διά, ειδικά όσα είναι κάτω των 3 ετών, δεν
εκτέθηκαν σε ιούς και τώρα θα έρθει η
ώρα να δούμε ίσως και πιο σοβαρές λοι-
μώξεις. Άλλωστε, οι ανοιξιάτικες ιώσεις
υπήρχαν πάντα και είναι λογικό να τις
δούμε και φέτος. Πάντως, σε σχέση με την
πανδημία προσοχή θα πρέπει να δείξουν
οι ταξιδιώτες όταν βρίσκονται σε επιβαρυ-
μένες περιοχές. Τέτοιες περιοχές θεω-
ρούνται όσες, σύμφωνα με τις καθημερι-
νές εκθέσεις του ΕΟΔΥ, καταγράφουν
υψηλό αριθμό κρουσμάτων όπως η
Αχαΐα, η Μεσσηνία, η Εύβοια, η Φθιώτιδα,
η Λάρισα, τα Χανιά και το Ηράκλειο.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου
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Γιατί είναι αυξημένος 
ο βαθμός δυσκολίας 
στις προαγωγικές της 
Α’ και Β’ - Τέλη Μαΐου 
θα ολοκληρωθούν 
οι απολυτήριες της  Γ’ τάξης

Πώς θα γίνει 
η βαθμολόγηση
στις εξετάσεις
του Λυκείου



Κ
ορυφώνεται τις τελευταίες
ώρες και συνεχίζεται και σήμε-
ρα η έξοδος του Πάσχα. Αυξη-
μένη είναι η κίνηση στα λιμάνια,

στα αεροδρόμια και τα ΚΤΕΛ, ενώ έκτακτα
μέτρα έχουν ληφθεί και στις εθνικές
οδούς. 

Οι τελευταίοι εκδρομείς αναχωρούν
σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της
Ραφήνας και του Λαυρίου. Σύμφωνα με
τους ακτοπλόους, η πληρότητα στα πρωι-
νά δρομολόγια της Μεγάλης Παρασκευής
είναι 100%. Για σήμερα, από το λιμάνι του
Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 19 δρο-
μολόγια, 17 από τη Ραφήνα και 10 από το
Λαύριο. Το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει και

σήμερα όλα τα αναγκαία μέτρα για τη δι-
ευκόλυνση των επιβατών ενώ συστήνει σε
όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να είναι
μία ώρα νωρίτερα στο σημείο αναχώρη-
σης του πλοίου λόγω αυξημένης κίνησης
στους περιμετρικούς δρόμους. Στους οδι-
κούς άξονες που γέμισαν από χιλιάδες
αυτοκίνητα και αποτέλεσαν και τον βασι-
κό τρόπο φυγής των Αθηναίων, η Τροχαία
έχει λάβει έκτακτα μέτρα. Έτσι, για σήμε-
ρα Μεγάλη Παρασκευή απαγορεύτηκε η
κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων

για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 06.00
έως 16.00. «Η συνετή οδήγηση αποτελεί
το “διαβατήριο” για ασφαλή μετάβαση και
επιστροφή των πολιτών από τον τόπο προ-
ορισμού τους για την εορταστική περίοδο.
Η Τροχαία θα είναι συνεχώς δίπλα στους
εκδρομείς υλοποιώντας, από την περα-
σμένη Παρασκευή, το σχέδιο που έχει εκ-
πονηθεί από τη Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Αττικής, ενόψει του Πάσχα και της
Πρωτομαγιάς», τονίζει στο Αθηναϊκό-Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διοικη-

τής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής
Σπύρος Λάσκος. Ειδικότερα, αναφερόμε-
νος στις δράσεις της Τροχαίας Αττικής,
επισημαίνει: «Λαμβάνουμε αυξημένα μέ-
τρα στο εθνικό δίκτυο, στα λιμάνια του
Πειραιά και της Ραφήνας, καθώς και
στους σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορεί-
ων, Κηφισού και Λιοσίων, για τη διευκό-
λυνση των συμπολιτών μας που εγκατα-
λείπουν την Αττική, αλλά και όσων κινούν-
ται στο αστικό οδικό δίκτυο».
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Τεράστια ύστερα από χρόνια 
η έξοδος του Πάσχα -
Μποτιλιάρισμα στα διόδια,
αυξημένη κίνηση σε λιμάνια
και αεροδρόμια 

Η μεγάλη απόδραση των Αθηναίων

Με ήλιο και αφρικανική σκόνη το τριήμερο
Ο καιρός θα είναι γενικά σύμμαχος των εκδρομέων, ωστόσο οι μετεωρολογικές συνθήκες θα

ευνοήσουν ιδιαίτερα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Σήμερα Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός
θα είναι γενικά αίθριος με κάποιες αραιές νεφώσεις, Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα
φτάσει τους 22 με 23 και στη Βόρεια Κρήτη τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Μεγάλο
Σάββατο, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις
με λίγες τοπικές βροχές, που το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γε-
νικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στο Βόρειο Ιόνιο, τη Θεσσαλία και τη Στε-
ρεά. Η ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμέ-
νη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στους 24 με 25 βαθ-
μούς Κελσίου. Την Κυριακή του Πάσχα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νε-
φώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει
μικρή περαιτέρω άνοδο αγγίζοντας και τους 26 με 27 βαθμούς. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες
στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Συνωστισμός στη Βαρβάκειο Αγορά
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν χθες η κίνηση στη Βαρβάκειο Αγορά, καθώς οι κα-

ταναλωτές έσπευσαν να κάνουν τις αναγκαίες αγορές προκειμένου να μη λεί-
ψει τίποτα από το πασχαλινό τραπέζι. Οι κρεοπώλες της Βαρβακείου υποστη-
ρίζουν ότι έριξαν όσο μπορούσαν τις τιμές, ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα
να ψωνίσουν αρνί ή κατσίκι, και υποστηρίζουν ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια
στην αγορά και δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις όπως πολλοί εκτιμούσαν μια
βδομάδα πριν. Από 7 έως 10 ευρώ πωλoύνται τόσο το αρνί όσο και το κατσίκι
στη Βαρβάκειο σύμφωνα με την κυρία Αθανασία Τσιρώνη, που διατηρεί κρεο-
πωλείο στην αγορά. Οι τιμές για το κοκορέτσι και τη μαγειρίτσα ξεκινούν από 5
ευρώ. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση και στην κρεαταγορά Καπάνι της Θεσσα-
λονίκης. Η Βαρβάκειος θα παραμείνει ανοιχτή και σήμερα Μεγάλη Παρα-
σκευή και το Μεγάλο Σάββατο για εκείνους που θα σπεύσουν κυριολεκτικά
την τελευταία στιγμή για τις πασχαλινές τους αγορές.

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



Κάλεσμα για τα αδήλωτα
τετραγωνικά στη Μεσσήνη

Μία ακόμα ευκαιρία ρύθμισης των αδήλωτων τετραγωνικών
προσφέρει η Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου Μεσσήνης, με απαλ-
λαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα που φτάνουν αναδρομικά
σε βάθος 5ετίας. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Κα-
λούνται οι πολίτες που κατέχουν ακίνητα στην εδαφική περιφέ-
ρεια του Δήμου Μεσσήνης, βάσει του άρθρου 66 του Νόμου
4830/2021 (Α 169), εφόσον έχουν διαφορά στα τετραγωνικά των
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους σε σχέση με τον λογαρια-
σμό των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος, να υποβάλλουν δήλω-
ση-αίτηση, με τα ορθά στοιχεία έως τις 30/6/2022».

SOS για το ενεργειακό κόστος
Το ΔΣ της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης -

Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) διαμαρτύρεται έντονα για την καθυστέ-
ρηση αντιμετώπισης, από την Πολιτεία, της μεγάλης οικονομι-
κής πίεσης που ασκείται στις ΔΕΥΑ από τη μη διαχειρίσιμη πλέ-
ον αύξηση του ενεργειακού τους κόστους. Η ΕΔΕΥΑ επαναλαμ-
βάνει ότι για να γίνει διαχειρίσιμο το ενεργειακό κόστος των
ΔΕΥΑ θα πρέπει: Να αυξηθεί αναδρομικά, από τον Ιανουάριο
του 2022, η επιδότηση. Να ρυθμισθούν τα χρέη προς τους πα-
ρόχους ενέργειας που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της
ρήτρας αναπροσαρμογής. Να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2014-2020» εντάσσεται η δράση «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλά-

των σε δήμους της χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)», με τη συνολική δημόσια δαπάνη της πρά-

ξης να ανέρχεται σε 17 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, η απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη υπογράφηκε

από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ στις 19/04/2022. Σκοπός του έργου

είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών πο-

δηλάτων, σε επίπεδο Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβά-

σεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μι-

κροκινητικότητας (πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας) θα δημι-

ουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συ-

νεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας.

ΔΕΥΑ Κατερίνης 

Παράταση μέχρι 
31 Μαΐου για
ρύθμιση οφειλών

Παράταση για ρύθμιση οφειλών
μέχρι 31 Μαΐου 2022 αποφάσισε το
ΔΣ της ΔΕΥΑΚ ( Ένωση Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέ-
τευσης Κατερίνης). Προς τούτο, ελή-
φθησαν υπόψη οι δυσμενείς οικονο-
μικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν
από την πανδημία σε συνδυασμό με
τις ανατιμήσεις στην αγορά, που
έπληξαν νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις. Προϋπόθεση για την ένταξη σε
καθεστώς ρύθμισης για επιχειρήσεις
και νοικοκυριά είναι η προκαταβολή
του 10% της ληξιπρόθεσμης οφειλής.
Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δύ-
ναται να φτάσει τις 100 και θα είναι
ισόποσες (πλην της τελευταίας που
μπορεί να είναι μικρότερη των υπο-
λοίπων). Το κατώτερο ποσό της δόσης
έχει οριστεί στα 25 ευρώ. Σε καθε-
στώς ρύθμισης μπορούν να ενταχ-
θούν οφειλές που θα έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Μαΐου
2022, χωρίς να αναιρούνται ή να με-
ταβάλλονται οι ρυθμίσεις που
ισχύουν. «Κατανοούμε τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές
και προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδο-
μένα, με στόχο να διασφαλίσουμε τη
ρευστότητα της επιχείρησης», δήλω-
σε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κατερίνης
Γιάννης Συμεωνίδης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δυτική Ελλάδα

Εγκρίθηκε η μελέτη
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του νέου ΕΣΠΑ

Τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλον-
τος και Φυσικών Πόρων έλαβε η Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων που αφορά το νέο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελ-
λάδας 2021-2027. Κατόπιν τούτου, επιταχύνονται οι
διαδικασίες προκειμένου το νέο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα να λάβει έγκαιρα την έγκριση από τα αρμόδια
ευρωπαϊκά όργανα και να εξειδικευθούν οι νέες δρά-
σεις. Σημειώνεται πως οι κεντρικοί άξονες του νέου
ΕΣΠΑ διαρθρώνεται σε πέντε βασικούς στόχους που
είναι οι εξής: «Πιο Έξυπνη Ευρώπη», «Πιο Πράσινη Ευ-
ρώπη», «Συνδεδεμένη Ευρώπη», «Κοινωνική Ευρώ-
πη», «Ευρώπη κοντά στους πολίτες». Επιπλέον, το πρό-
γραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να μην προκαλεί
επιδείνωση των κλιματολογικών συνθηκών, ενώ εστιά-
ζει σε δράσεις βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων και
σε μείωση της ρύπανσης.
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ΕΣΠΑ σε δήμους το πρόγραμμα 
για τη βιώσιμη μικροκινητικότητα



Σ
τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό
της οδού Σπύρου Πάτση, στον Βοτανικό,
βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας

Μπακογιάννης, όπου μαζί με τα μικρά παιδιά
και τους εκπαιδευτικούς τους φύτεψαν τα
πρώτα λαχανικά και εσπεριδοειδή στο μικρό
θερμοκήπιο που δημιουργήθηκε στο προαύ-
λιο του σταθμού. Συνολικά επτά «junior» θερ-
μοκήπια δημιουργήθηκαν σε αντίστοιχους
βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών, στο πλαίσιο του πρω-
τοποριακού ευρωπαϊκού προγράμματος
«Fusilli», στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αθη-
ναίων μαζί με έντεκα ακόμη ευρωπαϊκές πό-
λεις.  Στόχος του προγράμματος είναι, μεταξύ
άλλων, τα μικρά παιδιά να γνωρίσουν, από τη
νηπιακή ηλικία μέσα στο αστικό περιβάλλον,

την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφι-
κής αξίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη
σωστή διατροφή και ανάπτυξή τους. Όπως το-
νίζει ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης: «Οι
ανάγκες των παιδιών μάς δείχνουν τον δρόμο
και μας οδηγούν σε πρωτοποριακές πρακτι-
κές. Στόχος μας είναι, μέσα στην επόμενη
χρονιά, το σημαντικό αυτό πρόγραμμα να επε-
κταθεί και στους 68 βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς της Αθήνας, ώστε όλα τα παιδιά της προ-
σχολικής ηλικίας να έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τα οφέλη της βιώσιμης διατροφής
μέσα στην πόλη».

Το έργο «Fusilli» υλοποιείται από τον Δήμο
Αθηναίων μέσω του Δημοτικού Βρεφοκομεί-
ου Αθηνών και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανοίγει τις πύλες της η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς 
Αμέσως μετά το Πάσχα, η 68η Αν-

θοκομική Έκθεση Κηφισιάς θα είναι
έτοιμη να υποδεχθεί τους χιλιάδες
επισκέπτες της, καθώς όπως είναι
γνωστό αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορ-
τή των λουλουδιών και φυτών στην
Αττική. Για 19 ημέρες, από 27 Απριλί-
ου έως και 15 Μαΐου, σε έκταση 20
στρεμμάτων στο ιστορικό Άλσος Κη-
φισιάς «Δήμαρχος Δημ. Ζωμόπου-
λος» και με τη συμμετοχή 70 παραγω-
γών και εκθετών, η Ανθοκομική Έκ-
θεση θα υποδέχεται τους επισκέπτες με περισσότερα από 2.000 είδη φυτών και λουλου-
διών. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος: «Με την επίσκεψή μας στην Ανθο-
κομική Έκθεση της Κηφισιάς γιορτάζουμε με αισιοδοξία την αναγέννηση της φύσης ανοί-
γοντας δρόμους για να χρωματίσουμε τις ζωές μας με χαρά και ελπίδα για το αύριο». Τα εγ-
καίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 28 Απριλίου στις 20.00. 

Ξεκινά η πλατφόρμα
επιβράβευσης
followgreen
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης θέτει σε εφαρμογή την πλατφόρ-
μα https://www.followgreen.gr/vvv,
που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και
καινοτόμο πρόγραμμα περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης και επιβράβευσης
των πολιτών. Στόχο της πρωτοβου-
λίας αυτής αποτελεί η αυξανόμενη
ανάγκη για ψηφιοποίηση της πληρο-
φορίας των προγραμμάτων «Διαλο-
γής στην Πηγή», ώστε να είναι προ-
σβάσιμη σε όλους και η ανάγκη για
επιβράβευση μέσα από την ενημέ-
ρωση σε θέματα ανακύκλωσης. Οι
πολίτες μέσω της εκπαίδευσης σε
θέματα διαλογής στην πηγή και κυ-
κλικής οικονομίας θα λαμβάνουν
επιβράβευση υπό τη μορφή πόντων,
τους οποίους θα δύνανται να εξαργυ-
ρώσουν σε προσφορές προϊόντων
και υπηρεσιών των συνεργαζόμενων
τοπικών επιχειρήσεων του δήμου. Ο
δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
προσκαλεί όλους τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις του δήμου να αγκα-
λιάσουν το εγχείρημα του follow-
green και να γίνουν μέρος της προ-
σπάθειας για μια πόλη καθαρή.

Με μια μεγάλη γιορτή, ανοι-
χτή σε όλους τους πολίτες,
θα τιμήσει την ημέρα του Πά-
σχα η Περιφέρεια Αττικής
στο Μητροπολιτικό Πάρκο
«Αντώνης Τρίτσης». Ο περι-
φερειάρχης Γιώργος Πατού-
λης καλεί τους κατοίκους της
Αττικής την Κυριακή του Πά-
σχα, από τις 11.00 το πρωί μέ-
χρι το απόγευμα, σε μια με-
γάλη γιορτή με πεντάωρο
ζωντανό μουσικό πρόγραμ-
μα, να γευτούν τον παραδο-
σιακό οβελία και άλλα εορτα-
στικά εδέσματα και να τιμή-
σουν την ημέρα ύστερα από
πολύ καιρό, ακριβώς όπως
ταιριάζει στην παράδοσή
μας. «Όλοι μαζί, με αγάπη
και χαρά».

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Συνεργασία 
για ανταλλαγή
τεχνογνωσίας 
Πρωτόκολλο συνεργασίας με αντικεί-
μενο τις «Δράσεις για ζητήματα δια-
χείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπι-
νου δυναμικού του δημόσιου τομέα»
συνυπέγραψαν ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης, η πρόεδρος του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) Πα-
ρασκευή Δραμαλιώτη και ο πρόεδρος
της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών
Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) Βασίλης Ραμ-
πάτ. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η
συνεργασία της Γενικής Γραμματείας
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών,
του ΕΚΔΔΑ και της ΕΑΣΕ για την αν-
ταλλαγή τεχνογνωσίας από και προς
τον ιδιωτικό τομέα, σε ζητήματα ανά-
πτυξης ανθρώπινου δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και
έρευνας και μελέτης αναφορικά με
την ενσωμάτωση νέων εργαλείων και
μεθοδολογιών για τη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού. 

Εκσυγχρονίζεται 
ο «στόλος»

Με επτά νέα ημιφορτηγά οχήματα
και ένα σάρωθρο, το οποίο αποκτή-
θηκε μέσω του προγράμματος «Φι-
λόδημος», εξοπλίστηκε ο Δήμος
Αγίας Παρασκευής και εκσυγχρονί-
ζει τον μηχανοκίνητο στόλο του.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον δήμαρχο
Βασίλη Ζορμπά, ο δήμος αναμένε-
ται στο προσεχές μέλλον να παρα-
λάβει ακόμη τρία απορριμματοφό-
ρα, ένα καδοπλυντήριο, ένα βυτιο-
φόρο πολλαπλών χρήσεων, έναν
φορτωτή εκσκαφέα, ένα φορτηγό
τετραξονικό με ανυψωτικό μηχανι-
σμό τύπου γάντζου και ένα φορτηγό
αυτοκίνητο με ανατρεπόμενη κιβω-
τάμαξα και υδραυλικό γερανό με
αρπαγή. «Στον τομέα της καθαριό-
τητας, των έργων, της Πολιτικής
Προστασίας και όπου αλλού απαιτη-
θεί, είμαστε εδώ για να εξοπλίσου-
με την πόλη μας, να την αναβαθμί-
σουμε και να την κάνουμε ακόμα
καλύτερη», τονίζει ο δήμαρχος.

ΑΘΗΝΑ
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Επτά «junior» θερμοκήπια 
σε βρεφονηπιακούς σταθμούς 

Πάσχα 
με την
Περιφέρεια
Αττικής
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Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Η μοναδικότητα του 
ιερού κειμηλίου προσέδωσε
στο μοναστήρι του 
νησιού μεγαλοπρέπεια

Τ
ο γεγονός της Σταύρωσης του
Θεανθρώπου κατέχει κεντρικό
ρόλο στη θεολογία της Εκκλη-
σίας και στην πίστη. Όπως σε

όλα τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομά-
δας, πέρα από το ιστορικό πλαίσιο, υπάρ-
χει πάντοτε και εκείνο της ιερής παράδο-
σης που μεταφέρει πολύτιμο υλικό.

Τα καρφιά, λοιπόν, με τα οποία σταυ-
ρώθηκε ο Χριστός κατέχουν τη δική τους
θέση στην παράδοση αυτή, αφού αποτε-
λούν ιερά κειμήλια της πίστης. 

Η παράδοση
Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παρά-

δοση, τα καρφιά με τα οποία σταυρώθηκε
ο Χριστός δεν σκούριασαν με την πάροδο
του χρόνου και ήταν διαφορετικά από
εκείνα με τα οποία καρφώθηκαν στον
σταυρό οι δύο ληστές. Τι απέγιναν, όμως,
τα ιερά αυτά κειμήλια μετά τη Σταύρωση;
Ένα από αυτά λέγεται ότι κοσμούσε το
στέμμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το
δεύτερο καρφί της Σταύρωσης βρίσκεται
μέχρι σήμερα στο Βατικανό μαζί με πολλά
άλλα ιερά κειμήλια που μετέφεραν εκεί οι
Σταυροφόροι από τους Αγίους Τόπους.
Τμήμα, όμως, του τρίτου καρφιού, του «Τι-
μίου Ήλου», όπως αναφέρεται στην εκ-
κλησιαστική ορολογία, βρίσκεται εδώ στην

Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα
στο μοναστήρι του Μιχαήλ Αρ-
χαγγέλου στη Θάσο. 

Προσκυνητές
Η μοναδικότητα του ιερού

κειμηλίου προσέδωσε στο μο-
ναστήρι μεγαλοπρέπεια και
φέρνει στη Θάσο πολλούς προ-
σκυνητές για τον λόγο αυτό. Στη
συνείδησή τους οι άνθρωποι της περιοχής
Θεολόγου της Θάσου, όταν αναφέρονται
στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και στο μοναστήρι
που είναι αφιερωμένο σε αυτόν, εννοούν και
τον «Τίμιο Ήλο» που έχουν τη χαρά να φιλο-
ξενούν στην περιοχή τους. Το τίμιο καρφί της
Σταύρωσης του Χριστού προσφέρθηκε στην
Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους με Χρυσό-
βουλο του βυζαντινού αυτοκράτορα Νικη-
φόρου Βοτανειάτη. Όπως αναφέρει η παρά-
δοση, το ιερό κειμήλιο έφθασε στη Θάσο με-
τά το ναυάγιο ενός πλοίου που μετέφερε μο-
ναχούς του Αγίου Όρους που έπλεαν στην
περιοχή και το είχαν μαζί τους. Με θαυμα-
τουργό τρόπο το κειμήλιο σώθηκε από τα χέ-
ρια πειρατών που αποβιβάστηκαν στο νησί. 

Πώς σώθηκε
Ένας μοναχός λίγο πριν οι πειρατές

προσεγγίσουν το μοναστήρι του Μι-

χαήλ Αρχαγγέλου έκρυψε το
κιβώτιο με τον «Τίμιο Ήλο»
στον τοίχο της
εκκλησίας. Κάποια χρόνια
αργότερα, ένας κάτοικος της
περιοχής με το όνομα Ιωάν-
νης που αρρώστησε βαριά
είδε στον ύπνο του τον Αρ-
χάγγελο να του λέει να μετα-
βεί στο Αγίασμα «Γονατές»

και να λουστεί με το νερό. 
Όταν έγινε καλά, ο Ιωάννης θέλησε ως

προσφορά να χτίσει από την αρχή τον
ερειπωμένο ναό και οι οικοδόμοι που
όρισε να κάνουν τις εργασίες ανακάλυ-
ψαν στον τοίχο της εκκλησίας το κιβώτιο
με τον «Τίμιο Ήλο». 

Με αυτό τον τρόπο σώθηκε το τμήμα
του ιερού αυτού κειμηλίου και βρίσκεται
μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα.

Άγιο Φως: 
Γιατί δεν πάει
εκπρόσωπος 
στα Ιεροσόλυμα 

Διαφοροποίηση στην υποδοχή του
Αγίου Φωτός θα έχουμε και φέτος,
καθώς δεν θα πετάξει κυβερνητικό
αεροσκάφος στα Ιεροσόλυμα για
την παραλαβή του, αντιθέτως η απο-
στολή θα γίνει με ιδιωτική πτήση
της Aegean, η οποία θα πετάξει σή-
μερα και όχι το πρωί του Μεγάλου
Σαββάτου. Συγκεκριμένα, ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κα-
τσανιώτης δεν πρόκειται να πάει το
Μεγάλο Σάββατο για να το παραλά-
βει, αλλά θα βρίσκεται στο Ισραήλ
από σήμερα. Η αλλαγή στην υποδο-
χή του Αγίου Φωτός για δεύτερη συ-
νεχή χρονιά οφείλεται πάντως στην
πανδημία. Μπορεί να μην υπάρχουν
αυξημένα μέτρα για την πανδημία
στη δική μας χώρα, όπως δηλαδή
την περασμένη χρονιά, ωστόσο αυ-
ξημένα μέτρα υπάρχουν στο Ισ-
ραήλ. Από τη δική της πλευρά, η Ιε-
ρά Σύνοδος έκανε γνωστό στο
υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν μπο-
ρεί να στείλει εκπρόσωπο για να
συμμετάσχει στην τελετή αφής του
Αγίου Φωτός, αφού οι αρχιερείς τη
Μεγάλη Παρασκευή τελούν την
Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ορίσθη-
κε εκπρόσωπος κατά την υποδοχή
στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Επί-
σκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος, ο οποί-
ος θα βρίσκεται στον τόπο υποδο-
χής μαζί με τον Μητροπολίτη Μεσο-
γαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο.

Στη Θάσο τμήμα του καρφιού
της Σταύρωσης του Χριστού
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Πιο πειστικός από  τη Λεπέν στο
debate, με υποσχέσεις για αύξηση
συντάξεων και μείωση
της ανεργίας - Την Κυριακή 
στις κάλπες η τελική αναμέτρηση

Μ
ε υποσχέσεις για αύξηση
των συντάξεων και μείωση
της ανεργίας μπήκε στην
τελική ευθεία για τις εκλο-

γές της Κυριακής ο Εμανουέλ Μακρόν, ο
οποίος φαίνεται να διατηρεί άνετο προβά-
δισμα έναντι της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν
στις δημοσκοπήσεις. 

Ο 44χρονος πρόεδρος της Γαλλίας δια-
τήρησε τον «αέρα του φαβορί» και μετά το
κρίσιμο debate της Τετάρτης: η στιγμιαία
δημοσκόπηση («sondage flash») του Ιν-
στιτούτου Elabe έδειξε πως το 59% έκρινε
ότι ο Μακρόν ήταν πιο πειστικός -αλλά και
πιο αλαζόνας- από τη Λεπέν.

«Σφυροκόπημα»
Αν και η υποψήφια της ακροδεξιάς φά-

νηκε πως είχε προετοιμαστεί καλύτερα
και διατήρησε την αυτοκυριαρχία της πε-
ρισσότερο απ’ ό,τι στην τηλεμαχία τους το
2017, ο Μακρόν τη σφυροκόπησε για τις
σχέσεις της με την ηγεσία της Ρωσίας, για
τα σχέδιά της για την οικονομία, για την
πολιτική της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και για το δημοψήφισμα για τη μετα-
νάστευση. Αμφότεροι πάντως προσήλθαν
στο debate προσβλέποντας σε συγκεκρι-

μένες δεξαμενές ψηφοφόρων προκειμέ-
νου να εδραιώσουν τις διαχωριστικές
γραμμές τους. Περιγράφοντας σε περί-
πτωση εκλογής της μια προεδρία της «κα-
θημερινότητας των Γάλλων», η 53χρονη
Λεπέν πρόταξε στη στρατηγική της το κό-
στος ζωής, την οικονομική και υγειονομι-
κή διαχείριση της πανδημίας αλλά και την
κατάσταση του κοινωνικού κράτους για να
καταλήξει εντέλει στο δημοψήφισμα για
τους μετανάστες.

Αριστερή στροφή
Ο Μακρόν προανήγγειλε μεταρρυθμί-

σεις στην Παιδεία και την Υγεία, τονίζον-
τας ότι «ο καλύτερος τρόπος για να απο-
κτήσεις αγοραστική δύναμη είναι να κα-
ταπολεμήσεις την ανεργία». Κάνοντας
αριστερή στροφή, άφησε ανοιχτό το ενδε-
χόμενο να μειώσει την ηλικία συνταξιοδό-
τησης από τα 65 στα 64 έτη και δήλωσε ότι
θα αυξήσει την κατώτατη σύνταξη στα
1.100 ευρώ τον μήνα (από 900 ευρώ), προ-
σθέτοντας ότι δεν αποκλείει το δημοψή-
φισμα για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στο
Ασφαλιστικό.

Η Λεπέν, η οποία έχει μειώσει τους
ακραίους τόνους για να δώσει την εντύ-

πωση ότι είναι πιο κοντά στις καθημερινές
ανησυχίες των Γάλλων, εστίασε στο ζήτη-
μα της φτώχειας και της αγοραστικής δύ-
ναμης που έχει αναδειχθεί σε πρωτεύου-
σας σημασίας εξαιτίας των αυξήσεων στις
τιμές καυσίμων και τροφίμων. Τάζει μεί-
ωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης
και στα ενεργειακά προϊόντα από 20% σε
5,5% και ένα «σχέδιο έκτακτης ανάγκης
για την υγεία» κόστους 20 δισ. ευρώ. Επι-
πλέον, δεν τάσσεται πια υπέρ της αποχώ-
ρησης της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την ευρωζώνη, αλλά υπέρ της
εξόδου της Γαλλίας από το στρατιωτικό
σκέλος του ΝΑΤΟ.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στο de-
bate, όταν η Λεπέν μίλησε για απαγόρευ-
ση της ισλαμικής μαντίλας στους δημόσι-
ους χώρους, με τον Γάλλο πρόεδρο να της
απαντά ότι μια τέτοια κίνηση θίγει τον πυ-
ρήνα του κοσμικού κράτους και θα «προ-
καλέσει εμφύλιο πόλεμο» στη Γαλλία.

Κατηγορίες και δημοσκοπήσεις
«Στα άλματα λογικής», για τα οποία την

κατηγόρησε ο Μακρόν, η Λεπέν επέμεινε
ότι θέλει να λύσει «το πρόβλημα της άναρ-
χης και μαζικής μετανάστευσης», προκα-

λώντας δημοψήφισμα για το θέμα. Ο γαλ-
λικός Τύπος έκρινε ότι ο Μακρόν ήταν πιο
πειστικός από τη Λεπέν στο debate, σε μια
νίκη «χωρίς νοκ άουτ». Αναλυτές εκτιμούν
ότι αν και ο Γάλλος πρόεδρος ήταν καλύτε-
ρος, η εμφάνιση της επικεφαλής του Εθνι-
κού Συναγερμού ήταν βελτιωμένη σε σχέ-
ση με το 2017, όταν η καταστροφική επίδο-
σή της στην τηλεμαχία ήταν από τους βασι-
κούς παράγοντες της συντριβής της λίγες
μέρες αργότερα στις κάλπες.

Σειρά δημοσκοπήσεων ενόψει των
εκλογών της 24ης Απριλίου δείχνουν ότι ο
απερχόμενος πρόεδρος έχει διευρύνει το
προβάδισμά του σε 7-12 μονάδες και
οδεύει να εξασφαλίσει την επανεκλογή
του λαμβάνοντας έως και το 56% των ψή-
φων. Το 2017 ο Μακρόν είχε επικρατήσει
της Λεπέν με 66,1%.

Γ Α Λ Λ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ

Με τον αέρα του φαβορί ο Μακρόν
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Κάθετη πτώση του δημόσιου χρέους κατά 40 εκατοστι-
αίες μονάδες προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
έως το 2027, εκτιμώντας ότι η ελληνική οικονομία θα πα-
ρουσιάζει σταθερά θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Στις προβλέψεις του Οργανισμού λαμβάνονται υπ’ όψιν οι
πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς
και του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση των
ιδιωτικών επενδύσεων. Μάλιστα, το ΔΝΤ χρησιμοποιεί μια
άλλη μέθοδο μέτρησης του χρέους της Γενικής Κυβέρνη-
σης, υπολογίζοντας ως «μεικτό» χρέος αυτό που εξυπηρε-
τείται σήμερα, αθροίζοντας όμως και τα τοκοχρεολύσια των

δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας,
ύψους 110 δισ. ευρώ, καθώς και το τελευταίο δάνειο του
ESM από το τρίτο μνημόνιο, ύψους 67 δισ. ευρώ, για το
οποίο ισχύει περίοδος χάριτος. Έτσι, για το 2021 εκτιμάται
ότι το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 198,9% του ΑΕΠ,
φέτος θα μειωθεί στο 185,4%, το 2023 στο 178,7%, το 2024
στο 172,6%, το 2025 στο 168,2%, το 2026 στο 165,1% και το
2027 στο 160,7% του ΑΕΠ. 

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι αν αφαιρεθούν τα
«κλειδωμένα» ταμειακά διαθέσιμα, ύψους 38 δισ. ευρώ, τα
οποία αποτελούν «μαξιλάρι ασφαλείας» για το Δημόσιο, τό-

τε το ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ είναι ακόμη χα-
μηλότερο κατά 11 εκατοστιαίες μονάδες, σε σχέση με τα
προαναφερόμενα ποσοστά του ΔΝΤ. Η πτωτική πορεία του
δημόσιου χρέους αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτι-
κά στη διατήρηση των επιτοκίων των κρατικών τίτλων σε λο-
γικά επίπεδα, όσο κρατά η διπλή κρίση Ουκρανίας και υψη-
λού πληθωρισμού. Επιπλέον, οι προβλέψεις του ΔΝΤ απο-
τελούν προάγγελο περαιτέρω αναβαθμίσεων της ελληνικής
οικονομίας και ανοίγουν τον δρόμο για την ανάκτηση επεν-
δυτικής βαθμίδας, το αργότερο έως το 2023, εάν και εφόσον
οι διεθνείς εξελίξεις δεν οδηγούν στην... καταστροφή.

Κάθετη πτώση του ελληνικού χρέους κατά 40 μονάδες έως το 2027!

Α
ναπροσαρμογή της πολιτικής
δαπανών από τις επιχειρήσεις
αλλά και απολύσεις εργαζομέ-
νων αναμένεται να πυροδοτήσει

η γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 713 ευρώ από την 1η Μαΐου, με ρυθμι-
στές τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον
πληθωρισμό. 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης συγκέρασε όλες τις απόψεις των φο-
ρέων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πορεία
του περυσινού ΑΕΠ αλλά και την εκτίναξη
του πληθωρισμού, λόγω κυρίως των υψη-
λών τιμών της ενέργειας, οι οποίες «ρο-
κανίζουν» θεαματικά τα εισοδήματα των
μισθωτών. 

Οι προτάσεις των θεσμικών οργάνων
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι

προτάσεις των θεσμικών οργάνων της Πο-
λιτείας και των φορέων της αγοράς κι-
νούνταν μεταξύ 2,4% και 13,3%, με αποτέ-
λεσμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιλέ-
ξει για πολιτικούς αλλά και πραγματικούς
λόγους να καταλήξει κάπου στη… μέση,
με την ανακοίνωση πρόσθετης αύξησης
7,5% από την 1η Μαΐου, πέραν του 2% που
εφαρμόζεται από την 01η/01/2022. 

Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε
προτείνει αύξηση μεταξύ 2,7%-3,4%, ο
ΣΕΒ 4%, ο ΣΕΤΕ 3%-4%, ο ΣΒΕ 3%-5%, ο ΙΟ-
ΒΕ ζητούσε ήπια αύξηση, το ΚΕΠΕ 3%-6%
και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 2,4%-
4,2%. Από την άλλη πλευρά, το Εθνικό Ιν-
στιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυνα-
μικού είχε προτείνει αύξηση 7%, η ΕΣΕΕ
και η ΓΣΕΒΕΕ στα επίπεδα του πληθωρι-
σμού, ενώ η ΓΣΕΕ ήταν πιο… large προ-
τείνοντας αυξήσεις 13,3%.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανί-
κας εμφανίστηκε θετικός με τη νέα αύξη-
ση του κατώτατου μισθού, ωστόσο επεσή-
μανε ότι λόγω της συγκυρίας, θα πρέπει
να υπάρξουν πιο επιθετικές πολιτικές για
τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, η
οποία δοκιμάζεται από το αυξημένο ενερ-
γειακό κόστος, αλλά και τις υψηλές τιμές
σε όλα τα στάδια της παραγωγής. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αναμένεται
να υπάρξει στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις που απασχολούν λίγους εργαζομέ-
νους, καθώς στην περίπτωση που παρου-
σιάσουν θεαματική αύξηση των λειτουρ-
γικών τους δαπανών, θα αναγκαστούν να
μειώσουν τις θέσεις εργασίας. Επιπλέον,
σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Political»,
πολλές επιχειρήσεις θα προχωρήσουν

σε… προληπτικές απολύσεις μέσα στο
καλοκαίρι, καθώς θέλουν να διαθέτουν
επαρκή «πολεμοφόδια», προκειμένου να
αντιμετωπίσουν πιθανή επιδείνωση της
κατάστασης από το προσεχές φθινόπωρο. 

Οι πιο ευάλωτοι
Πιο ευάλωτοι φαίνεται να είναι οι κλά-

δοι της εστίασης και του λιανικού εμπορί-
ου, καθώς το ενδεχόμενο νέων περιορι-
στικών μέτρων ή και περιορισμού της κί-
νησης από το τέλος του προσεχούς φθινο-
πώρου λόγω κορονοϊού, σε συνδυασμό με
τη διατήρηση των υψηλών τιμών της ενέρ-
γειας και των πρώτων υλών, θα βρεθούν
εκ νέου σε δύσκολη θέση. Τέλος, μια άλλη
σημαντική παράμετρος με τον βασικό μι-
σθό έχει να κάνει με τους εργαζομένους

που έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας
και αμείβονται με τον κατώτατο, λαμβά-
νοντας παράλληλα το επιπλέον ποσό των
τριετιών ως «οικειοθελή παροχή». Σε μια
τέτοια περίπτωση, πολλές επιχειρήσεις
θα αυξήσουν μεν τον κατώτατο, θα περι-
κόψουν δε ισόποσα την «οικειοθελή πα-
ροχή». 

Πώς θα επηρεάσει
την αγορά εργασίας 

Ρυθμιστές ο πόλεμος 
στην Ουκρανία 
και ο πληθωρισμός 

Ο πρόεδρος 
της ΕΣΕΕ 
Γιώργος Καρανίκας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ν Ε Ο Σ  Κ Α Τ Ω Τ Α Τ Ο Σ  Μ Ι Σ Θ Ο Σ  



Μ
ε «προίκα» 3,848 δισ.
ευρώ ξεκίνησε η κυβέρ-
νηση την υλοποίηση του
προϋπολογισμού του

2022, καθώς το έλλειμμα του περσινού
προϋπολογισμού διαμορφώθηκε αι-
σθητά χαμηλότερα σε σχέση με τις
προβλέψεις, συμπαρασύροντας και το
δημόσιο χρέος, το οποίο μειώθηκε κα-
τά 3,8 εκατοστιαίες μονάδες. Αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία της Euro-
stat που δόθηκαν στη δημοσιότητα και
επιτρέπουν στην κυβέρνηση να κινη-
θεί λίγο πιο... άνετα για τη στήριξη νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα
με τα στοιχεία: 

11. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της
χώρας κατά την περσινή χρονιά διαμορ-
φώθηκε στα 182,83 δισ. ευρώ έναντι
165,32 δισ. ευρώ το 2020. 

2. Το έλλειμμα του κρατικού προϋπο-
λογισμού διαμορφώθηκε στα 13,589 δισ.
ευρώ έναντι αρχικής πρόβλεψης για
17,083 δισ. ευρώ (μείωση κατά 3,848 δισ.
ευρώ) ή ποσοστιαία υποχώρηση στο 7,4%
από 9,6%. 

3. Το πρωτογενές έλλειμμα υποχώρη-
σε στο 5% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος έναντι αρχικής πρόβλεψης
για 7% και διαμορφώθηκε στα 9,086 δισ.
ευρώ αντί 12.346 δισ. ευρώ, εμφανίζον-
τας μείωση στο 5% από 7% του ΑΕΠ. 

4. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο

193,3% του ΑΕΠ έναντι πρόβλεψης του
προϋπολογισμού για 197,1%. Μάλιστα,
παρουσίασε μείωση κατά 13 εκατοστι-

αίες μονάδες σε σχέση με το 2020, οπότε
και είχε διαμορφωθεί στο 206,3%. Το
χρέος της Γενικής Κυβέρνησης έφτασε
τα 353,389 δισ. ευρώ και ήταν υψηλότε-
ρο σε απόλυτους αριθμούς κατά 3,389
δισ. ευρώ έναντι 350 δισ. ευρώ που προ-
έβλεπε ο προϋπολογισμός. Παρά την
ονομαστική αύξηση του χρέους, πέρα
από τις προβλέψεις του προϋπολογι-
σμού, η ισχυρή ανάκαμψη κατά 8,3% το
2021 (έναντι ύφεσης 9% το 2020) είχε
ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωσή
του ως ποσοστού του Ακαθαρίστου Εγ-
χωρίου Προϊόντος.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας με αφορμή τα στοιχεία της
Eurostat αλλά και της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής δήλωσε ότι «τα στοιχεία
αποδεικνύουν την ορθότητα και την
αποτελεσματικότητα της οικονομικής
πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση
καθ’ όλη την περίοδο παρατεταμένων
και σφοδρών κρίσεων, έχοντας στηρί-
ξει ουσιωδώς το διαθέσιμο εισόδημα
του πολίτη, χωρίς να επιβαρύνει υπέρ-
μετρα τα δημόσια οικονομικά». 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πρόσληψη 25.000
ανέργων για
Κοινωφελή Εργασία

Στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ αναρτήθηκαν οι
προσωρινοί πίνακες με τους 25.000 ανέρ-
γους που θα προσληφθούν για 8 μήνες σε
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας από
τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(πρώην ΟΑΕΔ). Το ύψος του προγράμματος
ανέρχεται σε 188,6 εκατ. ευρώ και χρημα-
τοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με 132
εκατ. ευρώ και από πόρους της ΔΥΠΑ με
56,6 εκατ. ευρώ και οι άμεσα ενδιαφερό-
μενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Η απασχόληση αφορά σε 170 διαφορε-
τικές επαγγελματικές ειδικότητες, 11.801
ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(ΥΕ), 6.575 ανέργους δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης (ΔΕ), 3.114 ανέργους τεχνολογι-
κής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 ανέργους
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

2. Οι 25.000 θέσεις του προγράμματος
κατανέμονται ως εξής: α. Στους δήμους θα
προσληφθούν 20.397 άτομα (81,6% επί του
συνόλου) λόγω των αυξημένων αναγκών
σε περιοχές που επλήγησαν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του περασμένου κα-
λοκαιριού), β. Στις περιφέρειες θα προσ-
ληφθούν 2.566 άτομα (10,3%), γ. Στις απο-
κεντρωμένες διοικήσεις 348 θέσεις άτομα
(1,4%), δ. Σε άλλους φορείς θα προσλη-
φθούν 1.689 άνεργοι (6,7%).

3. Ενημέρωση για την ηλεκτρονική αίτηση
και τη μοριοδότηση δίνονται μέσω των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) της ΔΥ-
ΠΑ στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής
τους ή από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης
ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αί-
τησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού
τους, για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από
τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

4. Αιτιολογημένες ενστάσεις με συνημ-
μένα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές
από την προσεχή Τρίτη 26 Απριλίου και
ώρα 11 π.μ. έως και την Πέμπτη 28 Απριλί-
ου και ώρα 14.00, αποκλειστικά ηλεκτρονι-
κά στον ιστότοπο www.oaed.gr με τους
κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κω-
δικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρη-
στών ΔΥΠΑ.
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Κατά 13 μονάδες υποχώρησε
το χρέος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ σε σχέση με το 2020

Ανάσα 3,85 € δισ. λόγω 
μικρότερου ελλείμματος 

Αύξηση κατανάλωσης
και διαθέσιμου
εισοδήματος
Έκρηξη της κατανάλωσης κατά
17,2%, αύξηση του διαθέσιμου ει-
σοδήματος 7% και των επενδύσε-
ων ακαθάριστου παγίου κεφαλαί-
ου κατά 3,1 δισ. καταγράφηκε στο
δ’ τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του Eurostat, το συνο-
λικό εισόδημα των νοικοκυριών
αυξήθηκε στα 31,05 δισ. έναντι
29,01 δισ. στο γ’ τρίμηνο, ενώ η
κατανάλωση αυξήθηκε σε απόλυ-
τες τιμές κατά 5 δισ. Τέλος, ρα-
γδαία μείωση παρουσίασε ο κα-
θαρός δανεισμός του Δημοσίου,
καθώς στο τέλος Δεκεμβρίου δια-
μορφώθηκε στα 2,7 δισ. έναντι 6,4
δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου. 



B
ελτιωμένη είναι η
ψυχολογία στο
ελληνικό χρημα-

τιστήριο, κάτι που έχει σαν
αποτέλεσμα το ΧΑ να έχει
καλύτερη απόδοση από
την τάση που επικρατεί
στο εξωτερικό. Σύμφωνα
με τους συγκρατημένα αι-
σιόδοξους, τα αποτελέ-
σματα που ανακοινώνουν
οι εισηγμένες, οι εκτιμή-
σεις για την ανάπτυξη της
Χώρας και οι πληροφο-
ρίες για πιθανά deals μπο-
ρούν να κρατήσουν ζων-
τανό το επενδυτικό ενδια-
φέρον, ιδιαίτερα αν αυτό
επεκταθεί σε μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλό. Θετική εικόνα παρουσιάζουν οι τραπεζικές μετοχές, με το ενδιαφέρον για τους
συγκεκριμένους τίτλους να αναζωπυρώνεται. Τεχνικά όσο ο τραπεζικός δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 675 ή, έστω,
υψηλότερα των 659 μονάδων, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 719 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επόμενες στηρί-
ξεις στις 651 - 635 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών), 629, 613 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και 600 - 599 (στριμώχνονται οι
δύο ΚΜΟ 200 ημερών). 

Άνοδος τζίρου 54% 
για την Akritas το 2021

Το 2021, παρά τις
προκλήσεις, η Akritas
συνέχισε την απρό-
σκοπτη εφαρμογή του
στρατηγικού της σχε-
διασμού, ενισχύοντας
περαιτέρω τις αποδό-
σεις της με σημαντική αύξηση του κύκλου ερ-
γασιών αλλά και της λειτουργικής της κερδο-
φορίας. Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών παρου-
σίασε αύξηση περίπου 54%, διαμορφούμενος
σε €36,8 εκατ. έναντι €23,9 εκατ. κατά την προ-
ηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή του κύκλου
εργασιών σε συνδυασμό με τη βελτιούμενη πα-
ραγωγικότητα και την ορθή διαχείριση του κό-
στους λειτουργίας βελτίωσε σημαντικά τα πε-
ριθώρια κερδοφορίας της εταιρείας, με τα απο-
τελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται σε
€3,6 εκατ. έναντι €2 εκατ. (ή έναντι €1,1 εκατ.
σε επίπεδο προσαρμοσμένου EBITDA) κατά
την προηγούμενη χρήση.

Trastor: Πώληση καταστήματος
αντί 1,8 εκατ.
Στην πώληση ενός εμπορικού καταστήματος
στα Χανιά Κρήτης, επί των οδών Σκαλίδη και
Μανουσογιαννάκηδων, συνολικής επιφανεί-
ας 700 τμ έναντι συνολικού τιμήματος 1,8
εκατ. ευρώ, προέβη η Trastor ΑΕΕΑΠ. Το ακί-
νητο είχε αποκτηθεί τον Απρίλιο του 2018
έναντι 1,3 εκατ. ευρώ. H εν λόγω πώληση εί-
ναι σύμφωνη με το επενδυτικό πλάνο της
εταιρείας και με τον κύκλο ωρίμανσης των
υφιστάμενων ακίνητων του χαρτοφυλακίου
της, αποδίδοντας μεσοπρόθεσμα υψηλές
σωρευτικές υπεραξίες για τους μετόχους
της. Τέλος, η εταιρεία σημειώνει ότι συνεχί-
ζει την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγι-
κής προστιθέμενης αξίας με στόχο την πε-
ραιτέρω ανάπτυξή της.

Νέα γραφεία για Deloitte Digital
Η Deloitte Digital, το νέο creative digital con-

sulting agency της Deloitte, που μέσα στον
Μάρτιο ανακοίνωσε την έναρξη των υπηρεσιών
της στην Ελλάδα ως ένα κομμάτι των υπηρε-
σιών της Deloitte, εγκαινίασε τα νέα της γρα-
φεία στο Μαρούσι και συγκεκριμένα στην οδό
Αιγιαλείας 54. H Deloitte Digital είναι ένας μο-
ναδικός συνδυασμός digital agency και συμ-
βουλευτικής εταιρείας κάτω από μια παγκό-
σμια ομπρέλα. Με την Deloitte Digital στο port-
folio της, η Deloitte αποτελεί πλέον ένα one-
stop-shop για τις επιχειρήσεις, παρέχοντας
συνολικές λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού,
σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, ανταποκρινόμενη στην αυξημένη ζήτηση
φυσικού αερίου κίνησης στην ελληνική περιφέρεια, προχωρά
στην πύκνωση του δικτύου Fisikon με τη (CNG) σε Ηγουμενίτσα,
Πάτρα και Βέροια, τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή και θα τε-
θούν σύντομα σε εμπορική λειτουργία. Τα νέα πρατήρια θα προ-
στεθούν στα πρατήρια Κοζάνης, ΣΕΑ Ευαγγελισμού και Ψαθό-
πυργου, καθώς και Ιωαννίνων, τα οποία λειτουργούν ήδη εκτός
εγκατεστημένου δικτύου διανομής φυσικού αερίου και τροφο-
δοτούνται με υψηλής αξιοπιστίας συστήματα μεταφοράς CNG.
Επιπρόσθετα, στον άμεσο σχεδιασμό της εταιρείας περιλαμβά-

νεται η δημιουργία πρατηρίων σε Τρίπολη και Καλαμάτα. Για τις ανάγκες εφοδιασμού των πρατηρίων εκτός εγκατεστη-
μένου δικτύου η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει προχωρήσει στην προμήθεια επιπλέον 7 CNG Semi - trailers (εκ των οποίων τα 5
είναι των 40 ποδών και τα 2 των 20 ποδών), κατάλληλων για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς φορτίων CNG.

Μεγάλη προσυμφωνημένη συναλλαγή στη Mytilineos
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη λίγο μετά την έναρξη των συ-
ναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα, πακέτο
4,5 εκατ. μετοχών της εταιρείας που άλλαξαν χέρια σε τιμή
17 ευρώ η μετοχή, με τη συνολική αξία της συναλλαγής στα
76,5 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές που διακινήθηκαν αντιστοιχούν
στο 3,1% περίπου του συνόλου των μετοχών της Mytilineos,
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αγοραστές του πακέτου,
που ήταν ίδιες μετοχές της εταιρείας, ήταν Αμερικανοί. Μετά
τη συναλλαγή η εταιρεία κατέχει συνολικά 4,193 εκατ. ίδιες
μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,9346% του συνόλου
των μετοχών της.

Σε Αμερικανούς το 3,1% της Mytilineos

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέα πρατήρια συμπιεσμένου φυσικού αερίου
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Βελτιωμένη ψυχολογία στο χρηματιστήριο



T
α σχέδια του νέου κτιριακού συγκροτήματος, που
θα ανεγερθεί εντός του Ελληνικού και θα είναι το
πρώτο κτίριο της εμβληματικής επένδυσης, πα-

ρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η
Lamda Development. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της
πολιτικής ηγεσίας, της Περιφέρειας Αττικής, της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, συλλόγων ΑμεΑ και πλήθος κό-
σμου. H ένταξη στον σχεδιασμό της Lamda Develοp-
ment για το Ελληνικό, ενός κτιριακού συγκροτήματος
για τις ευάλωτες ομάδες, επιβεβαιώνει ότι το εμβλημα-
τικό έργο αφορά και στηρίζει ολόκληρη την κοινωνία. Η
μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και ειδικότερα η
ύπαρξη κατάλληλων δομών φροντίδας και απασχόλη-
σης είναι μείζονος σημασίας για τους ίδιους και τις οικο-
γένειές τους. H πρωτοβουλία της Lamda Develοpment
το πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί εντός του Ελληνικού
να είναι κτίριο για ΑμεΑ έχει υψηλό συμβολισμό. Το νέο
κτίριο εντός του Ελληνικού, όπου θα στεγαστούν τα σω-
ματεία Αμυμώνη, Ερμής, Νίκη - Victor Artant, καθώς και
ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας διακρί-
νεται για τον πρωτοποριακό, «πράσινο», βιώσιμο σχε-
διασμό του, όπως άλλωστε ολόκληρη η επένδυση. Το
κόστος για την ανέγερση του κτιρίου, ύψους 15 εκατ. ευ-
ρώ, αναλαμβάνει αποκλειστικά η Lamda Develοpment.

Στο σφυρί το Kandia
Castle Hotel Resort &
Thalasso στο Ναύπλιο

Εθνική Ασφαλιστική: Προϊόν 
της χρονιάς το Full (Life Plan)

«Προϊόν της Χρονιάς 2022» αναδείχθηκε το Full (Life
Plan) της Εθνικής Ασφαλιστικής στην κατηγορία «Ασφα-
λιστικό - Επενδυτικό Πρόγραμμα», στο πλαίσιο των βρα-
βείων «Προϊόν της Χρονιάς» στην Ελλάδα, που διοργα-
νώνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Direction Business
Network. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αποτελούν
game changers χάρη στα καινοτόμα χαρακτηριστικά
τους, αξιολογήθηκαν από μια Ελεγκτική Επιτροπή Ειδι-
κών, την οποία απαρτίζουν επαγγελματίες του κλάδου
του εμπορίου, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και εμ-
πειρογνώμονες/ειδικοί, προκειμένου να εξασφαλιστεί
ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια της καινοτομίας, όπως
σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Mermeren Kombinat: Διανομή
μεικτού μερίσματος 3,42 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 3,42 ευρώ (μει-
κτό) αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση της Mermeren Kombinat, που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Απριλίου στα
γραφεία της εταιρείας στο Prilep. Οι μέτοχοι που
συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν τρεις και
αντιπροσωπεύουν το 89,37% του συνόλου των με-
τοχών της εταιρείας. Τελευταία μέρα διαπραγμά-
τευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend
date) είναι η 29/4/2022. Πρώτη ημέρα διαπραγ-
μάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-divi-
dend date) είναι η 3/5/2022.

Πασχαλινό δώρο από την ΕΑΒ
Ένα καλό δώρο για το Πάσχα θα κάνει η Ελληνι-
κή Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) στους περί-
που 1.400 εργαζομένους της. Η ΕΑΒ θα τους
προμηθεύσει με διατακτικές για αγορές αγα-
θών σε super market, καλύπτοντας μεγάλο μέ-
ρος του πασχαλινού τραπεζιού. Ο συνολικός
προϋπολογισμός τής εν λόγω πρωτοβουλίας θα
ανέλθει σε 360.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει
πως κάθε εργαζόμενος θα λάβει διατακτική
ύψους περίπου 260 ευρώ.

Κρι Κρι: Άνοδος τζίρου το 2021

Ανοδικά κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της
Κρι Κρι το 2021. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών
διαμορφώθηκε σε €134,60 εκατ. έναντι €125,98
εκατ. το 2020, αυξημένος κατά 6,8%. Τα μεικτά
κέρδη ανήλθαν σε €41,17 εκατ. έναντι €40,43
εκατ. το 2020, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA
διαμορφώθηκαν στα €20,96 εκατ. έναντι €22,25
εκατ. το 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε
€16,53 εκατ., έναντι €18,39 εκατ. το 2020 και τα
καθαρά κέρδη μετά από φόρους, σε €13,21 εκατ.
έναντι €15,84 εκατ. το 2020.
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To σχέδιο ανέγερσης
πρωτοποριακού κτιρίου 
για ΑμεΑ στο Ελληνικό

Profile: ΓΣ στις 12 Μαΐου

Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από
0,47€ σε 0,23€ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού
αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 12.013.916 σε
24.027.832 κοινές ονομαστικές μετοχές (stock split) και
αντικατάσταση καθεμίας παλαιάς κοινής ονομαστικής
μετοχής με δύο νέες καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλ-
λων η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Profile
που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου.

Οι πλειστηριασμοί μετά την κρίση του κορονοϊού ξεκί-
νησαν και αρκετά τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία και
resorts έχουν αλλάξει χέρια και ετοιμάζονται προς λει-
τουργία από τους νέους ιδιοκτήτες. Ένα από αυτά είναι
και το ιδιαίτερο και μοναδικό Kandia Castle Hotel Resort
& Thalasso, το οποίο θα βγει σε πλειστηριασμό την 5η
Μαΐου 2022 και, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλες ελ-
ληνικές και πολυεθνικές εταιρείες εξετάζουν το ακίνητο,
καθώς είναι το μοναδικό resort στην ευρύτερη περιοχή.
Το συγκεκριμένο Hotel & Resort, το οποίο κατασκευάστη-
κε πριν από περίπου 12 χρόνια, με συνολική επιφάνεια
14.825 τμ (με βάση την άδεια του ΕΟΤ), είναι κτισμένο σε
ένα προνομιακό παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφανείας
31.536,48 τμ στην παραλία της Κάντιας και σε κοντινή
απόσταση από το Ναύπλιο και πρόκειται να εκπλειστηρια-
στεί την 5η Μαΐου 2022 με αρχική τιμή €9.750.000. Οι
προκαταβολές, ύψους €2.925.000 (30% της τιμής α’ προ-
σφοράς), για τη συμμετοχή θα πρέπει να κατατεθούν έως
την Τρίτη 2 Μαΐου το αργότερο.



«Προτεραιότητα» 
της Energean είναι «να
αναπτύξει κάθε δυνατότητα
που έχει η χώρα μας για να
αποκτήσει το δικό της
φυσικό αέριο»

Α
ισιοδοξία αλλά και προβλη-
ματισμός διακατέχουν, σύμ-
φωνα με πληροφορίες μας,
το επιτελείο του ομίλου En-

ergean, για τις επικείμενες έρευνες και
την ανάπτυξη διαπιστωμένων κοιτα-
σμάτων με ζητούμενο: ο εθνικός αυτός
στόχος να υιοθετηθεί από όλη τη διοί-
κηση, σε κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. 

Αν, με άλλα λόγια, στην πορεία αυτής
της προσπάθειας, οι οperators «χα-
θούν» μέσα σε έναν κυκεώνα γραφει-

οκρατικών αγκυλώσεων (συμπεριλαμ-
βανομένης της δικαστικής γραφει-
οκρατίας) και άλλων μικροσυμφερόν-
των, που θα επιδιώξουν να εμποδίσουν
τις έρευνες, ενδέχεται να χαθεί οριστι-
κά το θετικό αποτέλεσμα για τη χώρα
μας από την αξιοποίηση των εγχώριων
φυσικών πόρων.

Οι όποιοι προβληματισμοί δεν μει-
ώνουν, αναμφιβόλως, το «πολύ θετικό
γεγονός ότι ο πρωθυπουργός κάθισε
στο ίδιο τραπέζι με τους οperators στην
Ελλάδα και, μάλιστα, πραγματοποίησε
αυτήν τη συνάντηση όχι στο Μέγαρο Μα-
ξίμου, αλλά στα γραφεία της ΕΔΕΥ (Εται-
ρεία Διαχείρισης Ελληνικών Υδρογο-
νανθράκων). Αυτή η εξέλιξη μπορεί να
ενθαρρύνει και γειτονικές χώρες, όπως
για παράδειγμα την Ιταλία, όπου ακόμη
υπάρχουν επιφυλάξεις για την επανεκ-
κίνηση των ερευνών και την ανάπτυξη
διαπιστωμένων κοιτασμάτων».

Απ’ την άλλη, όσο και αν υπάρχει αι-
σιοδοξία για την ανακάλυψη και την
αξιοποίηση κοιτασμάτων από την κυ-
βέρνηση και τους οperators, «η μόνη
οριστική διαπίστωση για το αν έχουμε ή
δεν έχουμε κοιτάσματα έρχεται μέσα

από τις γεωτρήσεις!».  Σημειώνεται ότι
σε δέσμευση της Energean, όπως έχει
διατυπωθεί από τον διευθύνοντα σύμ-
βουλό της Μαθιό Ρήγα, υπογραμμίζε-
ται: Προτεραιότητά μας να αναπτύξου-
με κάθε δυνατότητα που έχει η χώρα
μας για να αποκτήσει το δικό της φυσι-
κό αέριο. Θα είμαστε δίπλα σε οποιαδή-
ποτε πρωτοβουλία της ελληνικής κυ-
βέρνησης και προφανώς θα είμαστε δί-
πλα στις τοπικές κοινωνίες για να δια-
σφαλίσουμε ότι ως εταιρεία, ως Έλλη-
νες, θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη
με σεβασμό στο περιβάλλον και στις
περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.
Στην εκτέλεση της ερευνητικής γεώ-
τρησης στον Νομό Ιωαννίνων από την
Energean, η οποία προγραμματίζεται
για τα μέσα του 2023 (το «πράσινο

φως» δόθηκε στη σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου υπό τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα
γραφεία της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων), θα
εφαρμοστεί με την πλέον σύγχρονη τε-
χνολογία στον χώρο» και κατά δήλωση
της εταιρείας «θα ακολουθηθούν οι
πλέον αυστηρές προδιαγραφές που
διέπουν την ευρωπαϊκή και την ελληνι-
κή νομοθεσία στον τομέα προστασίας
του περιβάλλοντος καθώς και σε σχέση
με την ενημέρωση της τοπικής κοινω-
νίας. Η σεισμική έρευνα, η οποία έγινε
σε έξι συνολικά δήμους της Ηπείρου το
2019, έδωσε θετικές ενδείξεις για τον
εντοπισμό κοιτάσματος στον Νομό
Ιωαννίνων που φυσικά θα πρέπει να
επιβεβαιωθούν από την ερευνητική γε-
ώτρηση». 

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Η οριστική πάντως διαπίστωση για το αν έχουμε 
ή δεν έχουμε κοιτάσματα υδρογοναναθράκων έρχεται
μόνο μέσα από τις γεωτρήσεις!» 
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Η γραφειοκρατία σκόπελος 
για τις έρευνες φ. αερίου



Αναλυτικός προγραμματισμός
� Στο χερσαίο μπλοκ των Ιωαννίνων

(100% Energean) έχει ήδη ξεκινήσει η
προετοιμασία της σύνταξης της Μελέ-
της Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων, η οποία εκτιμάται ότι,
εφόσον δεν υπάρξουν γραφειοκρατι-
κές αγκυλώσεις, θα έχει εγκριθεί με-
τά και τη διαβούλευση με τις αρμόδιες
κεντρικές και περιφερειακές αρχές,
έως το τέλος του 2021. Το φθινόπωρο
θα ξεκινήσει η αναζήτηση γεωτρύπα-
νου στην αγορά, με στόχο την επιλογή
του μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023,
ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η
προετοιμασία του για τη μεταφορά και
τη μετακίνησή του στο σημείο της γε-
ώτρησης, το οποίο αναζητείται μεταξύ
των Δήμων Ζίτσας και Πωγωνίου. Αν
δεν υπάρξουν γραφειοκρατικές αγ-
κυλώσεις, η γεώτρηση θα ήταν δυνα-
τό να ξεκινήσει στα μέσα του 2023,
ενώ αναμένεται να διαρκέσει περί
τους τέσσερις μήνες σε μια επένδυση
της τάξης των 40 εκατ. δολαρίων. Στη
συνέχεια, θα υπάρξει ερμηνεία των
αποτελεσμάτων της για να καθορι-
στούν τα επόμενα βήματα: δηλαδή

προετοιμασία για ανάπτυξη, εφόσον
έχει υπάρξει ανακάλυψη κοιτάσματος
φυσικού αερίου, ή επιστροφή της πα-
ραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο.

� Στο θαλάσσιο μπλοκ 2 (75% Energean,
25% ΕΛΠΕ), βορειοδυτικά της Κέρκυ-
ρας, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικα-
σία επιλογής του οίκου, ο οποίος θα
πραγματοποιήσει τις τρισδιάστατες
σεισμικές έρευνες, οι οποίες θα εκτε-
λεστούν τον χειμώνα 2022-2023. Θα
ακολουθήσουν η ερμηνεία και η επε-
ξεργασία των δεδομένων που θα
έχουν αποκτηθεί, διαδικασία που θα
διαρκέσει περίπου έναν χρόνο, και
στις αρχές του 2024 αναμένεται, σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, να
έχουμε εικόνα για το αν αξίζει να προ-
χωρήσουμε στην επόμενη φάση. Δη-
λαδή στην προετοιμασία και εκτέλεση
ερευνητικής γεώτρησης, ή αν θα επι-
στρέψουμε την παραχώρηση στο Ελ-
ληνικό Δημόσιο.

� Στο θαλάσσιο κοίτασμα του Κατάκο-
λου Ηλείας, υπάρχει διαπιστωμένο
κοίτασμα φυσικού αερίου της τάξης
του 1 δισεκατομμυρίων κυβικών μέ-
τρων, το οποίο θα ήταν δυνατό να κα-

λύψει τοπικές καταναλώσεις. Η εται-
ρεία προχωρά στην εμπορική αξιολό-
γηση του κοιτάσματος φυσικού αερί-
ου (έως τώρα, η θετική αξιολόγηση
αφορούσε την ανάπτυξη του κοιτά-
σματος πετρελαίου), αλλά είναι σε
εκκρεμότητα από τον Δεκέμβριο του
2019 (!) η περιβαλλοντική άδεια, χω-
ρίς την οποία δεν μπορεί να προχω-
ρήσει η ανάπτυξη. Επίσης εκκρεμεί
και η επικύρωση από τη Βουλή της
σύμβασης για την ερευνητική άδεια
στην ίδια παραχώρηση, η οποία έχει
υπογραφεί με το Ελληνικό Δημόσιο
από τον Μάιο του 2018!
Η Energean είναι «η μοναδική εται-

ρεία που παράγει υδρογονάνθρακες
στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται σε
οκτώ χώρες, στη Μεσόγειο και στη Βό-
ρεια Θάλασσα. Διαθέτει πλέον του 1 δισ.
βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου βεβαι-
ωμένα και δυνητικά αποθέματα, εκ των
οποίων περίπου το 80% είναι σε αέριο. Η
παραγωγή του ομίλου προέρχεται από
την Αίγυπτο, την Ιταλία, την Ελλάδα, την
Κροατία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι
συνολικές επενδύσεις της σε εξέλιξη
είναι της τάξης των 3 δισ. δολαρίων».
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Ανάπτυξη 
κοιτασμάτων       
Το μεγαλύτερο project της
Energean, το οποίο βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, είναι η ανά-
πτυξη των κοιτασμάτων Κα-
ρίς, Βόρειο Καρίς και Τανίν
στο Ισραήλ. Τα τρία κοιτά-
σματα διαθέτουν περίπου
100 δισ. κυβικά μέτρα φυ-
σικού αερίου. Στην Ελλά-
δα, η εταιρεία διαχειρίζεται
τα κοιτάσματα Πρίνος, Βό-
ρειος Πρίνος και Έψιλον,
στον κόλπο της Καβάλας. Η
μέση ημερήσια παραγωγή
του 2020 ήταν 1,8 χιλ. βα-
ρέλια πετρελαίου, μειωμέ-
νη περίπου κατά 45% σε
ετήσια βάση. Συνολικά, από
τα κοιτάσματα του Πρίνου
έχουν παραχθεί περίπου
130 εκατ. βαρέλια ισοδυνά-
μου πετρελαίου. 
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Υ
πάρχει μια παραδοχή στα ομαδικά αθλήματα.
Πως η επίθεση κερδίζει τα παιχνίδια και η άμυνα
τα πρωταθλήματα. Κομμένη και ραμμένη στα μέ-
τρα του μπασκετικού Ολυμπιακού, που νίκησε

71-54 τη Μονακό στο κατάμεστο ΣΕΦ, έκανε το 1-0 στα πλέι
οφ της EuroLeague και απόψε, Μεγάλη Παρασκευή, κα-
λείται στο ίδιο γήπεδο, με τον ίδιο κόσμο και την ίδια άμυνα
να ξανανικήσει. Να κάνει το 2-0 και πλέον να χρειάζεται
μόλις μία νίκη ακόμα, είτε στο Μονακό που θα γίνει το τρίτο
ματς είτε στο ΣΕΦ στο τέταρτο, για να πάρει τον δρόμο προς
Βελιγράδι, όπου θα γίνει το Final Four, το τριήμερο 19-21
Μαΐου. 

Περί άμυνας ο λόγος. Ο Ολυμπιακός διαθέτει μία από τις
καλύτερες άμυνες των οκτώ ομάδων που παίρνουν μέρος
στα πλέι οφ της EuroLeague και ο Αμερικανός γκαρντ Τό-
μας Γουόκαπ, αντί για χέρια, έχει… τανάλιες στα πάνω
άκρα του. Εκμηδένισε τον Αμερικανό σούπερ σταρ της Μο-
νακό και πρώην του Παναθηναϊκού Μάικ Τζέιμς και όλος ο

Ολυμπιακός μαζί, με άμυνα από γρανίτη, περιόρισε τους
Μονεγάσκους στους 54 πόντους! Είναι ένα αμυντικό θαύ-
μα, καθότι η Μονακό στην κανονική περίοδο είχε 82 μέσο
όρο επίτευξης πόντων και ο Ολυμπιακός την περιόρισε κα-
τά 28 ολόκληρους πόντους! Ο δε Τζέιμς, φόβος και τρόμος
κάθε αντίπαλης άμυνας, περιορίστηκε στους 10 πόντους,
έκανε και δυο air ball! Τον τίτλο του MVP παίρνει σαφώς ο
Τόμας Γουόκαπ, που εκτός από τη συγκλονιστική άμυνα
πάνω στον Τζέιμς πρόσφερε 11 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2
ασίστ και 4 κλεψίματα. Σπουδαίος και ο Σακίλ ΜακΚίσικ με
12 πόντους και 3 ριμπάουντ. Ωστόσο, το ΣΕΦ πλημμύρισε
και αναμνήσεις για τον 37χρονο αρχηγό του Ολυμπιακού,
Γιώργο Πρίντεζη, που πέτυχε 12 πόντους. 

Απόψε, όμως, θα είναι ένα άλλο παιχνίδι, όπως τόνισε
και ο «ερυθρόλευκος» κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας, κα-
θότι οι Μονεγάσκοι θα προσπαθήσουν να επινοήσουν άλλη
μεθοδολογία εκμετάλλευσης του αστείρευτου ταλέντου
του Μάικ Τζέιμς.

ΠΛΕΪ ΟΦ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Game 1

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν 77-67 

Αρμάνι Μιλάνο - Αναντολού Εφές 48-64

Ολυμπιακός - Μονακό 71-54

Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Game 2
Μπαρτσελόνα - Μπάγερν

Αρμάνι Μιλάνο - Αναντολού Εφές 

Μ. Παρασκευή 22 Απριλίου

19.00 Ολυμπιακός - Μονακό

21.45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Game 3
Τρίτη 26 Απριλίου

20.30 Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο

21.05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 27 Απριλίου

21.30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα

22.00 Μονακό - Ολυμπιακός

Απόψε το βράδυ 
πάει Βελιγράδι

Έτοιμος να κάνει το 2-0 
ο Ολυμπιακός κόντρα 
στη Μονακό και να θέλει μία
ακόμα νίκη για το Final Four



Ο
Βασίλης Σπανούλης είναι και επί-
σημα «Legend» της EuroLeague.
Βραβεύτηκε πριν από το τζάμπολ

του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό
και αποθεώθηκε από 15.000 κόσμο στο
ΣΕΦ. Την τιμητική πλακέτα απένειμε στον
μεγάλο αρχηγό ο εκτελεστικός διευθυν-
τής της EuroLeague Τζόρντι Μπερτομέου
με τους προέδρους των Πειραιωτών
Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Ο
Σπανούλης πήγε στον Ολυμπιακό από τον
Παναθηναϊκό το 2010 και έπαιξε μέχρι
πέρσι που αποσύρθηκε. Στη EuroLeague
κατέκτησε τα πάντα και με τους «πράσι-
νους» και με τους «κόκκινους». Με αυτή
την τιμητική βράβευση ο Βασίλης Σπα-
νούλης αποτελεί πλέον μέλος μίας τιμητι-
κής λίστας της EuroLeague ως «Legend», στην οποία ήδη βρίσκονται ο Θοδωρής Παπαλουκάς (2013), ο Ισπανός
Χουάν Κάρλος Ναβάρο (2014), ο Λιθουανός Ραμούνας Σισκάουσκας (2014), ο συμπατριώτης του Σαρούνας Γιασικεβί-
τσιους (2015), ο Δημήτρης Διαμαντίδης (2016) και ο Τούρκος Μιρσάντ Τουρκσάν (2017). Η EuroLeague έκανε και ένα
πολύ ωραίο αφιέρωμα, στο οποίο μίλησαν για τον Σπανούλη οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Λούκα Ντόντσιτς, Θοδωρής Πα-
παλουκάς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Νίκος Ζήσης και Γιώργος Πρίντεζης.

Και επίσημα «Legend» ο Σπανούλης Ισοπαλία-αποκλεισμός 
για τον Ολυμπιακό

Η Φερεντσβάρος ήταν πίσω στο σκορ, όμως στο
φινάλε κατάφερε να σφραγίσει τη νίκη 13-12 κόντρα
στη Ραντνίτσκι και μαζί την πρόκριση στο Final 8 του
πόλο αφήνοντας εκτός τον Ολυμπιακό, που ήρθε
ισόπαλος 12-12 με τη Νόβι Μπέογκραντ. Ο Ολυμπια-
κός για πρώτη φορά μετά το 2015 δεν θα πάρει μέ-
ρος στην τελική φάση του Champions League.

«Θα έχεις την τύχη 
του Άλκη»!

Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής 77-76 στο ντέρμ-
πι της BasketLeague με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στο
Nick Galis Hall, αλλά αυτό που κατήγγειλε ο παί-
κτης των «κιτρινόμαυρων» Ζίρους Γουίλιαμς είναι
αδιανόητο. Ο Αμερικανός φόργουορντ αποκάλυψε
ότι δέχθηκε απειλητικά μηνύματα μέσα από τα so-
cial media, με το ένα μάλιστα να αναφέρεται στον
αδικοχαμένο οπαδό του Άρη, Άλκη. Ότι θα έχει την

τύχη του!

Ο Κριστιάνο
ευχαρίστησε 

τη Λίβερπουλ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στις προπονή-

σεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όπως ήταν
αναμενόμενο, όλοι οι συμπαίκτες του έσπευσαν να
του συμπαρασταθούν για το δράμα που ζει. Η σύζυ-
γός του έχασε ένα αγοράκι από τα δίδυμα που κυο-
φορούσε. Ο Ρονάλντο ευχαρίστησε πρωτίστως τους
οπαδούς της Λίβερπουλ για τη στήριξη. Οι οποίοι
ανέμιζαν τη φανέλα του και τραγουδούσαν «You’ll
never walk alone».

Ρεκόρ ο Γιάννης, ήττα οι Μπακς
Τεράστιο ρεκόρ, ένα ακόμα, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού
έγινε ο απόλυτος σκόρερ των Μπακς σε regular season και πλέι
οφ πλέον, ξεπερνώντας τον μυθικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.
Έφτασε τους 1.693 πόντους σε αναμετρήσεις των πλέι οφ και
ξεπέρασε τους 1.692 που είχε σημειώσει ο θρυλικός Καρίμ.
Ωστόσο, παρά τους 20 πόντους του, οι Μπακς έχασαν 114-110 από
τους Μπουλς, που έκαναν το 1-1.

Κύπελλο: Προβάδισμα 
Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Φώτη Ιωαννίδη στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου νίκησε 1-0
τη Λαμία στη Λεωφόρο και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου
Ελλάδας που θα γίνει στις 21 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Οι επαναληπτικοί ημιτελικοί, Λαμία -
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, θα διεξαχθούν την προσεχή Τετάρτη. 

SPORTS
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Σε μάστιγα για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχουν εξελιχθεί οι περιπτώσεις
κάποιων επιτήδειων εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εξαπατούν ανυ-
ποψίαστους καταναλωτές και εισπράττουν προκαταβολές για ανύπαρκτα αυτοκίνη-
τα ή πουλάνε ένα αυτοκίνητο σε 5 έως 10 διαφορετικούς πελάτες.

Πρόσφατα κάποιοι επιτήδειοι έμποροι ανακάλυψαν νέους τρόπους για να θολώ-
σουν την πραγματικότητα και να μπορέσουν να παγιδεύσουν νέα θύματα. Ο τρόπος
είναι απλός, σύγχρονος και συνάδει με την εποχή, καθώς αφορά σε influencers και

celebrities οι οποίοι έναντι μερικών χιλιάδων ευρώ ή μέσω της χρήσης δωρεάν πο-
λυτελών αυτοκινήτων «διαφημίζουν» στο Διαδίκτυο και τα social media τα κατα-
στήματα και τις υπηρεσίες κάποιων επιτήδειων εμπόρων.

Προσοχή λοιπόν στους influencers αλλά και στους celebrities, καθώς εκείνοι
πληρώνονται για να διαφημίζουν κάποιους επιτήδειους εμπόρους μεταχειρισμέ-
νων αυτοκινήτων, ενώ οι ανυποψίαστοι καταναλωτές θα πληρώσουν για… ανύπαρ-
κτα αυτοκίνητα ή για οχήματα που έχουν πουληθεί άλλες 5 έως 10 φορές.
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Influencers και celebrities διαφημίζουν επιτήδειους εμπόρους ΙΧ

Δοκιμάζουμε το Hyundai i20 N
Performance Pack με 204 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Η
Hyundai εμπλουτίζει την οικογένεια
«Ν» και εισέρχεται στην κατηγορία των
μικρών σπορ αυτοκινήτων με το άκρως
δυναμικό i20 N. Το νέο σπορ μοντέλο

της Hyundai είναι σε θέση να γεμίσει ανά πάσα
ώρα και στιγμή αδρεναλίνη τον οδηγό του, από μια
απλή διαδρομή έως και μέσα σε αγωνιστική πίστα,
όπου θα λέγαμε ότι βρίσκεται στο στοιχείο του.

Αν βέβαια μιλάμε για την έκδοση Performance
Pack με τους 204 ίππους και στοιχεία από WRC, τότε
καλύτερα να... προσδεθείτε! Το i20 N διατίθεται σε
δύο εκδόσεις, που περιλαμβάνει την αρχική των
24.990 ευρώ και την Performance Pack με 1.500 ευ-
ρώ παραπάνω, ήτοι 26.490 ευρώ.

Μαγνητίζει τα βλέμματα

Το Hyundai i20 N αποτελεί ένα ξεχωριστό μοντέλο
το οποίο, απ’ όποια μεριά και αν το κοιτάξει κανείς, το
μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορεί να «ξεκολλή-
σει» τα μάτια του από το αυτοκίνητο. Κάποιοι βέβαια
θεωρούν κραυγαλέα την εμφάνισή του, ωστόσο και
πάλι θα αναφέρουμε ότι μαγνητίζει τα βλέμματα των
περαστικών είτε κινείται είτε βρίσκεται σταθμευμένο.

Η επιθετική μάσκα με τον λογότυπο «N», οι τερά-
στιες εισαγωγές, τα τονισμένα μαρσπιέ, το σπόιλερ
οροφής που στα 200 χλμ./ώρα προσφέρει 20 κιλά κά-
θετης δύναμης, ο διαχύτης, οι μοναδικοί 18άρηδες
τροχοί αλλά και το Blue Performance χρώμα αυτό
καθαυτό συνθέτουν ένα σύνολο που σε καμία περί-
πτωση δεν περνά απαρατήρητο.

Τέλος, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου η οβάλ
εξάτμιση είναι διακριτική σε όψη, αλλά όταν παίρνει

μπρος ο κινητήρας, τότε συνθέτει μια ακουστική παν-
δαισία.Ανοίγοντας την πόρτα της καμπίνας επιβατών,
το μάτι σου πέφτει αμέσως στα εντυπωσιακά μπάκετ
καθίσματα και τα κουμπιά ειδικού σκοπού στο τιμόνι,
τα οποία περιλαμβάνουν ένα κόκκινο μπουτόν κάτω
δεξιά για την ενεργοποίηση του Rev Matching και
από ένα γαλάζιο με λογότυπο Ν εκατέρωθεν του κέν-
τρου. Το ένα ενεργοποιεί το N πρόγραμμα λειτουρ-
γίας και το άλλο πάει απευθείας στο σετάρισμα, που
έχει επιλέξει ο οδηγός ανάμεσα από χιλιάδες μικρο-
ρυθμίσεις για τιμόνι, κινητήρα, μπλοκέ κ.λπ.

Από την άλλη, από το ταμπλό με τα σκληρά αλλά
καλοφινιρισμένα πλαστικά και ο πίνακας οργάνων εί-
ναι ψηφιακός, ενώ πληθώρα πληροφοριών απεικονί-
ζεται στον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών
με τα διαφορετικά γραφικά και στο infotainment με
την οθόνη αφής 8 ιντσών.

Κάτω από καπό του Hyundai i20 N της δοκιμής μας
είχε τοποθετηθεί ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος
βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1,6 λίτρου με από-
δοση 204 ίππων και ροπή 275 Nm στις 1.750-4.500
σαλ (304 Nm με overboost) στις 2.000 - 4.000 σαλ.
Ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο οδηγός
(Eco, Normal, Sport, N και N Custom) διαμορφώνον-
ται η απόκριση του κινητήρα, οι ρυθμίσεις του ESC, ο
ήχος της εξάτμισης και το βάρος του τιμονιού.

Σύμφωνα με τη Hyundai, η επίπεδη ισχύς παρέχει
περισσότερη ροπή και δύναμη σε χαμηλότερες σαλ,
έτσι ώστε το μοτέρ να είναι ελαστικό στην καθημερι-
νή οδήγηση. Στον τομέα της κατανάλωσης το Hyundai
i20 N με επιλεγμένο το πρόγραμμα ECO καταφέρνει
να κινηθεί με περίπου 8,5 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Ωστόσο, επειδή δεν θα κινηθεί κανείς με το ECO, κα-
λό θα είναι να έχει στον νου του πως η μέση κατανά-
λωση κυμαίνεται μεταξύ 10 και 11 λίτρων…

Αγωνιστικές διαθέσεις

Το Hyundai i20 N από την εξωτερική του εμφάνιση
και μόνο σε προδιαθέτει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτε-
ρο αυτοκίνητο με αγωνιστικές διαθέσεις. Στο εθνικό
οδικό δίκτυο το κορεατικό μοντέλο μπορεί να κινηθεί
με απίστευτη άνεση και οικονομία διατηρώντας υψη-
λές ταχύτητες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να πολ-
λαπλασιαστούν σε πολύ γρήγορο ρυθμό.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές
το Hyundai i20 N μετατρέπεται στα χέρια ενός έμπει-
ρου οδηγού σε ένα πραγματικό όπλο που «καταπίνει»
τις στροφές με απίστευτο τρόπο.

Το κρυφό χαρτί του N Performance Pack είναι το
μηχανικό μπλοκέ διαφορικό N Corner Carving Dif-
ferential. Η αποτελεσματικότητά του είναι καταλυτι-
κή γιατί δεν αφήνει το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου
να ανοίξει την τροχιά του, ακόμη και με πατημένο το
γκάζι εντός της στροφής. Την απολαυστική οδική του
συμπεριφορά ενισχύουν με τη σειρά τους το Rev
Matching που βοηθά στα κατεβάσματα, ο hard rock
ήχος από την εξάτμιση και το ακριβές και με πολύ κα-
λή αίσθηση τιμόνι. Μέσα στην πόλη το Hyundai i20 N
κινείται με απόλυτη άνεση και ευκολία και η ύπαρξη
κάμερας οπισθοπορείας κάνει τη διαδικασία παρκα-
ρίσματος παιχνιδάκι. Ωστόσο, ο οδηγός θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τα ελαστικά χαμηλού
προφίλ, καθώς «τραυματίζονται» εύκολα και το κό-
στος αντικατάστασης είναι ακριβό.
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Μέσα από τη στήλη σάς
έχουμε αναφέρει πως Φαίη
Σκορδά και Γιώργος Λιάγκας
«χωρίζουν» για άλλη μία φορά
τηλεοπτικά, με τον δημοσιο-
γράφο να θέλει να αναλάβει
νωρίτερα από «Το Πρωινό»
ενημερωτική εκπομπή.

Από ό,τι φαίνεται, δεν θα εί-
ναι το μόνο δίδυμο που θα χω-
ρίσει στην πρωινή ζώνη, κα-
θώς οι τελευταίες πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως Δημή-
τρης Οικονόμου και Μαρία
Αναστασοπούλου παίρνουν διαφορετικούς δρόμους. Το προ-
ηγούμενο διάστημα ακούστηκε πως το Mega διεκδίκησε τη δη-
μοσιογράφο, όμως εκείνη θα παραμείνει στο κανάλι του Φαλήρου
και ήδη οργανώνει τη δική της εκπομπή, η οποία θα προβάλλεται

μετά το «Σήμερα», όπου
στο… τιμόνι της θα παραμεί-
νει ο Δημήτρης Οικονόμου.

Στην πρωινή ζώνη του
ΣΚΑΪ θα γίνει… ρεκτιφιέ, κα-
θώς μετά και το τέλος της εκ-
πομπής της Ιωάννας Μαλέ-
σκου «Love It», η ώρα αυτή
θα πάει στους «Αταίρια-
στους» με τους Χρήστο Κού-
τρα και Γιάννη Ντσούνο, οι
οποίοι έχουν δει φέτος τα
νούμερα τηλεθέασής τους
να εκτοξεύονται. Όσο για το

αν θα δούμε την Ιωάννα Μαλέσκου σε άλλη ώρα ή θα αποτελέσει
παρελθόν από το κανάλι, αυτή είναι μια απόφαση η οποία δεν
έχει παρθεί ακόμα από τους ιθύνοντες του καναλιού. Το μόνο σί-
γουρο είναι πως το «Love It»… τελείωσε!

Είχε γίνει γνωστό εδώ και
μέρες πως ο Γιώργος Κου-
βαράς θα «μετακομίσει»
στη δημόσια τηλεόραση
από το Action 24 και πλέον
αυτό έγινε με κάθε επισημό-
τητα. Τη Μεγάλη Τρίτη (19/4), η
ΕΡΤ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του κα-
ταξιωμένου δημοσιογράφου, ο οποίος
από τις αρχές Μαΐου σηκώνει τα μανί-

κια και μάλιστα παρουσιάζοντας
δύο εκπομπές!

Ο τίτλος της πρώτης εκπομ-
πής που θα βγει στον αέρα
την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, και θα

μεταδίδεται κάθε Τρίτη στην
ΕΡΤ1, θα είναι «Στο Κέντρο», κα-

θώς θα έχει στο επίκεντρό της έναν ή
δύο πρωταγωνιστές της τρέχουσας
επικαιρότητας στη λογική της one on

one συνέντευξης. Η δεύτερη εκπομπή
θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμ-
πτη στο ERTNEWS, με την πρεμιέρα να
γίνεται στις 4 Μαΐου, και θα λέγεται
«Ανάλυσέ το», καθώς σκοπός της θα
είναι η αναζήτηση της ουσίας πίσω από
τα γεγονότα με πολυπληθέστερα πά-
νελ, στα οποία εκτός από τους πολιτι-
κούς θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι
και ειδικοί αναλυτές.

Ήδη έχει γίνει
γνωστό πως η
σειρά «Σα-
σμός», που ση-
μειώνει τερά-
στια επιτυχία
φέτος στον Al-
pha, θα συνεχι-
στεί και του
χρόνου, έχοντας μάλιστα νέα πρόσωπα. Το θέμα
για τους fans της σειράς ήταν αν θα παραμείνουν
όλοι οι πρωταγωνιστές στον δεύτερο κύκλο και
αυτό τελικά φαίνεται πως θα συμβεί.
Το κανάλι «κλείδωσε» με συνοπτικές διαδικα-
σίες όλους τους πρωτοκλασάτους ηθοποιούς και
έτσι Μαρία Πρωτόπαππα, Μαρία Τζομπανάκη και
Ορφέας Αυγουστίδης θα βρίσκονται και του χρό-
νου στη δραματική σειρά. Τα γυρίσματα του νέου
κύκλου σε σκηνοθεσία του Κώστα Κωστόπουλου
αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το Πάσχα.

Η επιστροφή της Βίκυς Καγιά στο
ριάλιτι μοντέλων και πιο συγκεκρι-
μένα στον πέμπτο κύκλο που θα
δούμε τη νέα σεζόν ανακοινώθηκε
από το κανάλι. Μάλιστα, όπως είχα-
με αναφέρει στη στήλη, θα συμμε-
τάσχουν μόνο γυναίκες φέτος, ενώ
αναβαθμισμένος θα είναι ο ρόλος
του Γιώργου Καράβα.
Οριστικές είναι και οι απουσίες από
το «GNTM 5», τις οποίες μάλιστα
ανακοίνωσε το μοντέλο και παρου-
σιάστρια σε συνέντευξή της. Όπως
ανέφερε η Βίκυ Καγιά, ο μόνος…
παλιός θα είναι ο Καράβας, ενώ δεν
τίθεται θέμα επιστροφής της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε από το Star πως η Ζενεβιέβ θα είναι συμπα-
ρουσιάστρια του Πέτρου Πολυχρονίδη στο «Asia Express», έτσι θα απου-
σιάζει από το ριάλιτι μοντέλων, ενώ Σκουλός, Μπράτης και Παπαβλασο-
πούλου αποτελούν παρελθόν. Είναι ξεκάθαρο πλέον πως θα πάμε σε ένα
πλήρως ανανεωμένο «GNTM»!

Τα μεγάλα ονόματα που 
συνεχίζουν στον «Σασμό»

Οριστικά η Βίκυ Καγιά στο «GNTM» 
αλλά με ηχηρές απουσίες

�Άλλο ένα στέλεχος σε
νευραλγικό πόστο απο-

χωρεί από την ΕΡΤ με
προορισμό το Open.
Ύστερα από θητεία δύο
ετών, η γενική διευθύν-
τρια Marketing της δημό-
σιας τηλεόρασης Κωνσταντίνα
Κουτρούλη αποφάσισε να αποχωρήσει από το
Ραδιομέγαρο ζητώντας τη μη ανανέωση της θη-
τείας της.

�Το Euronews Albania απέκτησε
ιδιοκτήτη. Όπως γνωστοποιήθηκε, το

60% του ευρωπαϊκού ειδησεογραφικού
καναλιού στη γειτονική χώρα απέκτησε ο
Όμιλος Kastrati, με σχέδια για επέκτασή
του στο Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.
Το υπόλοιπο 40% των μετοχών παραμένει
στην ιδιοκτησία του Ομίλου Intermedia,
που είχε αναλάβει την αλβανική έκδοση
του Euronews από το 2019.

�Ο Λευτέρης Αρβανίτης είναι ο νέος διευθυν-
τής του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο

105.5, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Γιάννης
Σμυρλάκης αναλαμβάνει τη διεύθυνση ειδήσε-
ων, θέση για την οποία προοριζόταν από την
εποχή που στη διεύθυνση του σταθμού ήταν ο
παραιτηθείς Νίκος Ξυδάκης.

�Το Netflix ανακοίνωσε ότι έχασε
200.000 συνδρομητές κατά το πρώτο

τρίμηνο του 2022, έναντι προβλέψεων για
αύξηση των συνδρομητών της κατά 2,5
εκατομμύρια. Πρόκειται για μείωση του
αριθμού των συνδρομητών για πρώτη φο-
ρά έπειτα από χρονικό διάστημα μεγαλύ-
τερο της δεκαετίας, με απαισιόδοξη οικο-
νομική πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο.

� Το Star και η εταιρεία Avengers βραβεύτη-
καν στα ΙΑΒ Mixx Awards και στην κατηγορία

Social για τη συνολική παρουσία στα social me-
dia του «MasterChef 5».

�Έργα από το ελληνικό ψηφιακό οικο-
σύστημα αναγνωρίστηκαν και επι-

βραβεύθηκαν στην Τελετή Απονομής των
ΙΑΒ Mixx Awards, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη 29 Μαρτίου στο Μικρό
Παλλάς. Το έργο της αξιολόγησης ανέλαβε
διεθνής κριτική επιτροπή, με τη συμμετοχή
στελεχών της αγοράς digital στην Ευρώπη. 

«Χωρισμός» στον ΣΚΑΪ και 
επανασχεδιασμός της πρωινής ζώνης

Και επίσημα στην ΕΡΤ με δύο εκπομπές ο Γιώργος Κουβαράς
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• Ερωτική εξομολόγηση της Υβόννης
Μπόσνιακ στον σύζυγό της Αντώνη
Ρέμο: «Παντοτινή μου αγάπη!».

•• Η Ιωάννα Παλιοσπύρου θα δεί-
ξει για πρώτη φορά το πρόσωπό
της, στην εκπομπή του Σταύρου
Θεοδωράκη «Πρωταγωνιστές».

• Χιουμοριστική αποκάλυψη του Μά-
ριου Καπότση για τη μελλοντική σύ-
ζυγό του Κόνι Μεταξά: «Στην αρχή
ήταν λίγο ξινούλα!».

• Στο Λονδίνο βρίσκεται η Ελένη
Φουρέιρα, παρέα με τον στενό
συνεργάτη της, Βασίλη Σιμσιρίκη.

• Πέντε χρόνια από τον θάνατο του
Στάθη Ψάλτη, ο Γιάννης Σμαραγδής
αποκάλυψε για την ταινία «Καζαν-
τζάκης» στον Σταύρο Ζαγκανά: «Ο
Στάθης όταν ήρθε σε μένα, ήξερε ότι
θα πεθάνει».

• Συγκλόνισε ο Άκης Σακελλαρί-
ου για το πρόβλημα της υγείας
του: «Ήμουν για δέκα ημέρες σε
κώμα, δεν θυμόμουν τίποτα».

• Ο Τούρκος παραγωγός Ατζούν Ιλι-
τζαλί θα αντικαταστήσει τον Γιώργο
Λιανό στο «Survivor». Ο παρουσια-
στής επέστρεψε στην Ελλάδα για
προσωπικές του υποθέσεις.

• Το τραγούδι «Δεν φτάνει μια
ζωή» αφιέρωσε ο Διονύσης
Σχοινάς στην Καίτη Γαρμπή για
την 25η επέτειο γάμου τους.

• Η Σοφία Μουτίδου είχε γενέθλια.
Έκλεισε τα 50!

• Η Μαρία Αλιφέρη ισχυρίσθηκε
πως της είχε προταθεί ο ρόλος της
Βίρνας Δράκου στη «Λάμψη».
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Στον Καβάκο το χρυσό 
μετάλλιο της Βουλής
Τ

ον παγκοσμίου φήμης Έλληνα βιολονί-
στα Λεωνίδα Καβάκο τίμησε ο Κωνσταν-
τίνος Τασούλας, απονέμοντάς του το χρυ-
σό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Η

απονομή πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη στον
ναό της δημοκρατίας και ο διάσημος μουσικός,
συγκινημένος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του. Η
σημαντική διάκριση αφορούσε την αμέριστη προ-
σωπική συμβολή του στην προαγωγή και αναγνώ-
ριση της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας σε
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την ανθρωπιστική
του συμπαράσταση στον δοκιμαζόμενο λαό της
Ουκρανίας. 

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ξενάγησε προσω-
πικά τον Λεωνίδα Καβάκο στην επετειακή έκθεση
«Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλή-
νων δύο αιώνες μετά», με τον αναγνωρισμένο ανά
τον κόσμο αρχιμουσικό να δηλώνει εντυπωσιασμέ-
νος από τα πλούσια και σημαντικά έργα.

Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης
Ο κορυφαίος βιολιστής ετοιμάζεται πυρετωδώς

για τη μεγάλη συναυλία σε σύμπραξη με την Κρατι-
κή Ορχήστρα Αθηνών «Υπέρ των Παιδιών Προσφύ-
γων της Ουκρανίας», προγραμματισμένη για το Σάβ-
βατο 4 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής.

Το κονσέρτο τελεί υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρ-
μοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και θα απο-
τελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο, θα ερμηνεύσει
και ο ίδιος ως σολίστ, ενώ στο δεύτερο μέρος θα
αποδοθεί η εμβληματική Τέταρτη Συμφωνία του
Γιοχάνες Μπραμς.

«Να στείλουμε ένα μήνυμα αγάπης, συμπαράστα-
σης, σεβασμού και ότι είμαστε προσηλωμένοι σε
αξίες που τον 21ο αιώνα πρέπει να θεωρούνται αυ-
τονόητες, όπως είναι η κυριαρχία ενός κράτους, τα
δικαιώματα των ανθρώπων στη ζωή, στην παιδεία,
στον πολιτισμό, και η ελευθερία τους να διαλέγουν

ποιοι τους κυβερνούν», ανέφερε σε σχετικές δηλώ-
σεις του ο Λεωνίδας Καβάκος.

Στο πλευρό των προσφύγων
«Η συγκινητική εκδήλωση αλληλεγγύης και συμ-

πόνιας σε όλη την Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα,
αποδεικνύει ότι ο ανθρώπινος πόνος μπορεί να μας
αγγίξει όλους και ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού,
των τεχνών και της μουσικής στέκονται και αυτοί
στο πλευρό των προσφύγων», υπογράμμισε η αντι-
πρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα Maria Clara Martin. Ακόμα
επισήμανε: «Περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι
έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία, άλλα επτά εκα-
τομμύρια έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό, ενώ δε-
κατρία εκατομμύρια βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε
πληγείσες περιοχές. Τέλος, ένα πολύ μεγάλο ποσο-
στό είναι παιδιά ασυνόδευτα, εκτεθειμένα σε αυξη-
μένο κίνδυνο εκμετάλλευσης».

Η φιλανθρωπική εκδήλωση με τη σφραγίδα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανοίγει μια νέα σελί-
δα στο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό
έργο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και όπως τό-
νισαν, «η μουσική λειτουργεί θεραπευτικά στο αν-
θρώπινο τραύμα».



«Σφαίρα» για Άγιο Δομίνικο

Οι προκλητικές δηλώσεις του Κωνσταντίνου
Εμμανουήλ στο «Survivor» περί… στενής σχέ-
σης του Άρη Σοϊλέδη με τη συμπαίκτριά του Σο-
φιάννα Αβραμάκη ενόχλησαν ιδιαίτερα τη σύν-
τροφο του ποδοσφαιριστή, Μαρία Αντωνά. Η δη-
μοσιογράφος ανακοίνωσε πως ετοιμάζει βαλί-
τσες για τον Άγιο Δομίνικο, προειδοποιώντας:
«Είναι θέμα χρόνου να παραβρεθώ. Λυπάμαι που
υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και που προβάλλον-
ται και μπορεί να δημιουργήσουν διάφορες υπό-
νοιες και θίγουν. Αυτό δείχνει μέχρι πού μπορεί
να φτάσει για τα λεφτά ο συγκεκριμένος».

OK με Snik

Όλα καλά κι όλα ωραία ανάμεσα στο πρώην
ζευγάρι, Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Snik. Η
παρουσιάστρια μίλησε δημόσια για τη σχέση
της με τον trapper. «Είμαστε δύο άνθρωποι πο-
λύ αγαπημένοι. Ωραίο δεν είναι αυτό;», δήλω-
σε με χαμόγελο, επιβεβαιώνοντας λίγο μετά
πως είναι μόνο φίλοι. Επαγγελματικά, ανακοί-
νωσε πως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα γνωρί-
ζει αν θα επιστρέψει τηλεοπτικά: «Κάνω δια-
κοπές τώρα. Όσο με θέλει η τηλεόραση, τη θέ-
λω κι εγώ. Υπάρχουν ωραία πράγματα, που
ετοιμάζονται». 

Ακόμα και μια «lady» την ποδιά
θα τη φορέσει! Η Άντζελα Δημη-
τρίου μπήκε στην εντυπωσιακή
κουζίνα της και αποκάλυψε δη-
μόσια μια σούπερ συνταγή για
παραδοσιακά, υπέροχα λαχταρι-
στά τσουρέκια. Η τραγουδίστρια
και καταπληκτική μαγείρισσα
έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία
και ευχήθηκε καλό Πάσχα: «Ακο-
λουθώντας τα έθιμα για να μοσχο-
βολήσει το σπίτι και να γλυκάνου-
με τις ψυχές μας!».

Η χρυσοχέρα

Η
εκπληκτική σειρά «Τα καλύτερά μας χρόνια» πήρε το πράσι-
νο φως από τη Δημόσια Τηλεόραση. Η Όλγα Μαλέα και ολό-
κληρο το καστ έχουν χαρές και δουλειά για μία σεζόν ακό-

μα, με τον πρωταγωνιστή Μελέτη Ηλία να ανακοινώνει τα καλά νέα:
«Πάμε ολοταχώς για την τρίτη σεζόν, με ολοκαίνουρια επεισόδια,
από Σεπτέμβρη. Νιώθω πραγματικά ευγνωμοσύνη που είμαι μέρος
της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και ειδικά στον σκηνοθέτη
μας Νίκο Κρητικό που νομίζω είναι από τους πιο καλούς ανθρώ-
πους που έχω γνωρίσει στον χώρο πέρα από άριστος επαγγελμα-
τίας και ακούραστος συνεργάτης. Εμείς συνεχίζουμε να γυρίζουμε
(σ.σ.: επεισόδια), αλλά με εσάς τα λέμε από τη νέα τηλεοπτική σεζόν
στην ΕΡΤ1. Καλή αντάμωση και ευχαριστούμε για τα καλά σας λό-
για. Είναι μεγάλο δώρο να γίνονται τέτοιες δουλειές και για εμάς και
για τους τηλεθεατές».

Στα 55 η Πόπη Τσαπανίδου
Γενέθλια για τη newscaster του Open Πόπη Τσαπανίδου. Με μια
φωτογραφία από την ενηλικίωσή της, η ερωτευμένη
δημοσιογράφος, μαμά τριών παιδιών και πρόσφατα γιαγιά ενός
γλυκύτατου εγγονού, αποκάλυψε με άνεση την ηλικία της,
σχολιάζοντας: «Πενήντα πέντε χρόνια στον πλανήτη Γη. Τυχερή!
Μακάρι να ’χω μπροστά μου πολλά χρόνια ακόμα, με αυτό το
18χρονο κοριτσάκι, ζωντανό και απαιτητικό μέσα μου!».

Η Ελεονώρα Μελέτη βραβεύτηκε από την UN-
ESCO Πειραιά και Νήσων για το πρώτο της βι-
βλίο «Γυναίκα ψάχνει». Η τιμητική διάκριση
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 3ης
Πανελλήνιας Ημερίδα Ψυχικής Υγείας, παρου-
σία έγκριτων επιστημόνων και σημαντικών
προσωπικοτήτων: «Μόλις παρέλαβα το φωτο-
γραφικό υλικό από τη βράβευση και είπα να το
μοιραστώ μαζί σας, γιατί ουσιαστικά εσείς οδη-
γήσατε σε αυτήν τη μοναδική εμπειρία».
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Τρίτη σεζόν!

«Γυναίκα ψάχνει»



Η
νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας δίνει
τη θέση της στο φαγητό που υπάρχει
στο πασχαλινό τραπέζι, το οποίο είναι
πλούσιο και περιλαμβάνει λιπαρά φα-

γητά, γλυκά και αλκοόλ. Όσοι πάσχουν από σακ-
χαρώδη διαβήτη, όμως, θα πρέπει να είναι διπλά
προσεκτικοί.

«Η νηστεία κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδο-
μάδας διατροφικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα
νόμισμα με δυο όψεις. Από τη μια πλευρά αποτελεί
μια καλή ευκαιρία για αποτοξίνωση από τρόφιμα
ζωικής προέλευσης, από την άλλη, όμως, μπορεί
να προκαλέσει προβλήματα από την κατανάλωση
μεγαλύτερης ποσότητας αμυλούχων τροφίμων
(όπως ζυμαρικά, πατάτες, ψωμί κ.λπ.). Γι’ αυτόν τον
λόγο ο διαβητικός θα πρέπει να είναι περισσότερο
προσεκτικός», αναφέρουν ο δρ Ανδρέας Μελιδώ-
νης, συντονιστής διευθυντής Διαβητολογικού-
Καρδιομεταβολικού Κέντρου, και ο Κάρολος Πα-
παλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος. 

Κατά την περίοδο της νηστείας ο πάσχων από
σακχαρώδη διαβήτη «θα πρέπει να συνεχίσει να
μετρά την ποσότητα των αμυλούχων τροφών στα
γεύματά του, οι οποίες πρέπει να είναι πάντα συνο-
δευτικές στο πιάτο και όχι το κυρίως φαγητό. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγει να
καταναλώνει ένα μεγάλο πιάτο γαριδομακαρονάδα
αλλά ότι θα μπορούσε να φάει γαρίδες ψητές με
ένα φλιτζάνι πατατοσαλάτα ή χταπόδι με ένα φλι-

τζάνι μακαρονάκι κοφτό. Θα ήταν, επίσης, προτιμό-
τερο να καταναλώσει μια μερίδα μη αμυλούχων λα-

χανικών όπως είναι οι αγκινάρες από μια μερίδα
αμυλούχων λαχανικών όπως είναι ο αρακάς. Να
στραφεί σε εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, όπως
είναι τα όσπρια, τα λαχανικά, τα μανιτάρια αλλά και
κάποια υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων,
όπως το γάλα και το γιαούρτι σόγιας. Επιπλέον, τα
θαλασσινά όπως το καλαμάρι, η σουπιά, οι γαρίδες
κ.λπ. αποτελούν καλές πηγές πρωτεΐνης, αλλά θα
πρέπει να αποφεύγονται σε μεγάλες ποσότητες κυ-
ρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε χο-
ληστερόλη. Να μην παραλείπει τις μετρήσεις σακ-
χάρου. 

Τις ημέρες αυτές είναι πιθανόν να διαταραχθεί η
καθημερινότητα ως προς το ωράριο των γευμάτων
ή τη σωματική άσκηση, κάτι που θα μπορούσε να
επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να
οδηγήσει σε επεισόδια υπεργλυκαιμίας ή υπογλυ-
καιμίας. Να μην ξεχνά τα ενδιάμεσα γεύματα. Το
δεκατιανό και απογευματινό σνακ συμβάλλουν στη
ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Μια με-
ρίδα φρούτου είναι η καλύτερη επιλογή για σνακ»,
εξηγούν οι ιατροί. 
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Το πασχαλινό τραπέζι είναι πλούσιο
και περιλαμβάνει λιπαρά φαγητά,
γλυκά και αλκοόλ

Περιορισμοί
Ένα άτομο με σακχαρώδη διαβήτη, για
να επιτύχει μια καλύτερη πορεία της νό-
σου του, έχει μάθει να ζει με κάποιους
μικρούς διατροφικούς περιορισμούς
και να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο
πλάνο στο πλαίσιο της μεσογειακής δια-
τροφής. Ένα πιο ελεύθερο διατροφικά
πασχαλινό τραπέζι που πραγματοποιεί-
ται μία μέρα τον χρόνο δεν θα επηρεάσει
όλη αυτή την προσπάθεια. Επομένως, αν
δεν υπάρχουν συννοσηρότητες όπως
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή υπερου-
ριχαιμία, μπορεί να καταναλώσει ό,τι
υπάρχει στο τραπέζι αλλά χωρίς υπερ-
βολές στις ποσότητες αμυλούχων τρο-
φίμων (όπως πίτες, πατάτες, ψωμί) και
γλυκών. 
«Σχετικά με το αλκοόλ, επιτρέπονται
δύο μονάδες αλκοόλης κατά τη διάρκεια
του γεύματος, οι οποίες πρακτικά αντι-
στοιχούν περίπου σε δύο ποτήρια κρασί
ή δύο κουτάκια μπίρα ή δύο σφηνάκια
τσίπουρο», επισημαίνουν οι ειδικοί. 

Δ Ι Α Β Η Τ Η Σ

Φαγητό με μέτρο το Πάσχα

Κάρολος Παπαλαζάρου, 
κλινικός διαιτολόγος - 
διατροφολόγος

Δρ Ανδρέας Μελιδώνης, 
συντονιστής διευθυντής 
Διαβητολογικού-
Καρδιομεταβολικού Κέντρου 



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)
Για εσάς τους Κριούς, οι μέρες αυτές
σας αγχώνουν ακόμη περισσότερο,
εφόσον σκέφτεστε τις υποχρεώσεις
σας, αλλά και τα επαγγελματικά σας
βήματα. Ίσως μια ξαφνική επίσκεψη να
σας γεμίσει με χαρά. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, η μέρα σας
θα είναι γεμάτη εκπλήξεις και με αρ-
κετή ευκολία θα αποφασίσετε να με-
τακινηθείτε σε κοντινούς προορι-
σμούς, αλλά και σε πιο μακρινά μέ-
ρη, για να γεμίσετε τις μπαταρίες
σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Έντονοι οι προβληματισμοί σας για οι-
κονομικά θέματα, αλλά και για κατα-
στάσεις που σας έχουν δημιουργήσει
κάποιες ανασφάλειες. Ο Ερμής στο
δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι δημιουρ-
γεί εύφορο έδαφος για παρασκηνια-
κές καταστάσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι πολύ προσωπικές σας σχέσεις θα
είναι εκείνες που θα σας απασχολή-
σουν και σήμερα. Ίσως μάλιστα να
έχετε μια συνάντηση με πρόσωπο που
γνωρίζατε από παλιά, ή κάποια νέα
γνωριμία θα έχει σχέση με το πρόσφα-
το παρελθόν σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σίγουρα έχετε αρκετές επαγγελματι-
κές υποχρεώσεις, ή πολλές εκκρεμό-
τητες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ίσως
μάλιστα να υπάρξουν νέα δεδομένα,
που αφορούν κάποια καινούργια
επαγγελματική πρόταση. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Βρίσκεστε σε μια αρκετά προγραμμα-
τισμένη περίοδο, χωρίς ανατροπές και
δυσάρεστες εκπλήξεις. Έτσι, είστε σε
μια πολύ καλή στιγμή για να φροντίσε-
τε νομικές ή άλλες εκκρεμότητες,
όπως επίσης και να είστε περισσότερο
δραστήριοι με την οικογένειά σας ή τα
αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είναι καιρός να αφιερώσετε τον χρόνο
σας στην οικογένειά σας, αλλά και τα
αγαπημένα σας πρόσωπα. Το σπίτι σας
θα γίνει η μοναδική φωλιά για αυτές
τις τόσο σημαντικές ημέρες των εορ-
τών.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα οι υποχρεώσεις σας είναι πά-
ρα πολλές και σίγουρα θα περάσετε
μια μέρα γεμάτη από συναισθήματα
και χαρές από τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα. Γεμίστε τις μπαταρίες σας με
κάθε νέα πρόκληση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Έντονες οι συναισθηματικές στιγμές
σήμερα και τα ενδιαφέροντά σας θα
έχουν επίσης και αρκετές υποχρεώ-
σεις που αφορούν τα πρόσωπα που
βρίσκονται κοντά σας. Οι αγορές της
τελευταίας στιγμής είναι συνεχώς στη
σκέψη σας, ώστε να είναι όλα έτοιμα
για το εορταστικό σας τραπέζι.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώ-
διο δείχνει ότι η αυτοπεποίθησή σας
είναι αυξημένη, όπως επίσης και η
έγνοια σας για τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα. Είναι η καλύτερη στιγμή για να
βάλετε σε μια σειρά μια διένεξη που
έχει δημιουργηθεί με πολύ δικό σας
πρόσωπο.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι σάς δημιουργεί ανασφάλειες και
ίσως να θελήσετε να απομονωθείτε
για λίγο, ώστε να βρείτε κάποιες
απαντήσεις μέσα από τη μοναχική σας
αναζήτηση. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ιδανική μέρα για να νιώσετε όμορφα,
μέσα από τη συντροφιά, την επικοινω-
νία και το φιλικό σας περιβάλλον. Έχε-
τε κάποιους στόχους που θέλετε να
τους μοιραστείτε, γιατί νιώθετε ότι ήρ-
θε η στιγμή να γίνουν πραγματικότητα
οι σκέψεις σας και οι επιθυμίες σας.
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Σήμερα η Σελήνη στο ζώδιο του Αιγόκερου συνεχίζει να
κάνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή των Ταύρων, των
Παρθένων και των Αιγόκερων. Έτσι, είναι η στιγμή να
σκεφτούμε πρακτικά θέματα, να κάνουμε έναν

προϋπολογισμό για τα έξοδα του Πάσχα και να βάλουμε ένα
πρόγραμμα που θα μας βοηθήσει στην καθημερινότητά μας
μετά τις γιορτές. 



Π
άσχα στο χωριό. Και μόνο στη σκέψη
του πεταρίζει η καρδιά. Δυο χρόνια
είχε να χτυπήσει έτσι. Από εκείνο το
πρωτόγνωρο Πάσχα του 2020, όταν

ψάλαμε το «Χριστός Ανέστη» από τα μπαλκόνια
μας και παραχώσαμε τα αρνιά στους φούρνους
της κουζίνας, μέχρι το μεσοβέζικο περσινό με
τις σούβλες στις πλατείες των τσιμεντουπόλεων.

Για τους Έλληνες το Πάσχα στο χωριό είναι
κανονική τελετουργία. Ανώτερη ίσως από κάθε
άλλη γιορτή του χρόνου. Είτε διαθέτεις χωριό εί-
τε όχι, η αίσθηση ότι φτάνεις στο χωριό (ακόμη
και του κουμπάρου σου) είναι μοναδική.

Είναι αυτή η μυρωδιά της άνοιξης που τρυπώ-
νει στα κύτταρα και τα ξυπνάει από τον λήθαργο
του χειμώνα. Η μοσχοβολιά των θαλασσινών και
των τσουρεκιών που φουρνίζονται ταυτόχρονα
για τη νηστεία και τη μετέπειτα απόλαυση. Το θυ-
μίαμα από τις εκκλησίες που σπάει μύτες και
ανυψώνει τις ψυχές εκεί που σπάνια σκαρφα-
λώνουν στην εποχή μας.

Είναι οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συμμαθητές που
έγιναν παππούδες και ανταλλάσσουν στα πεζο-
δρόμια φωτογραφίες από τα εγγόνια τους. Και οι
γιαγιάδες, οι λατρεμένες και γνώριμες που κά-
θονται στα σκαλάκια με τις μαύρες μαντίλες τους
και τις πλεξούδες και σε ρωτούν με καλοσυνάτη
περιέργεια «ποιανού είσαι εσύ;».

Είναι οι απώλειες του καθενός που, μέρες που
είναι, μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα. Άλλωστε,
ειδικά για όσους έχουν συμπληρώσει κάποιες

δεκαετίες ζωής, το άθροισμα των απωλειών εί-
ναι συχνά μεγαλύτερο από εκείνο των ζωντα-
νών. Είναι οι επιτάφιοι που στολισμένοι και πέν-
θιμοι περνούν από τα σοκάκια, σέρνοντας πίσω
τους έναν ποταμό ανθρώπινων ψυχών που συμ-
μετέχουν στο θείο δράμα και προσδοκούν την
Ανάσταση νεκρών. Οι μαυροφορεμένες πάνω
από τους φρεσκοσκαμμένους τάφους στα νε-
κροταφεία και τα εγγόνια με τα λουλούδια στα
μνήματα των παππούδων.

Είναι οι καμπάνες θλιμμένες και στη συνέχεια
χαρμόσυνες, που μέσα από τους ήχους τους
περνούν όλες οι εναλλαγές των ανθρώπινων συ-
ναισθημάτων. Από την απόλυτη θλίψη έως την
απόλυτη ευφορία.

Και τα τραπέζια. Στρωμένα με τα καλύτερά
τους, στημένα κορδωτά και περήφανα με τα κα-
λούδια τους, έτοιμα να υποδεχθούν τους γηραι-
ότερους, τους νεότερους, τους εφήβους, μέχρι
τα νεογέννητα παιδιά στις καλαθούνες.

Αυτό είναι το ελληνικό Πάσχα. Και δεν προκα-
λεί καμία έκπληξη που έπειτα από δύο χρόνια
στέρησης πλημμύρισαν τα λεωφορεία, τα τρένα
και οι εθνικές οδοί από οικογένειες και παρέες
που λαχταρούν να το ξαναζήσουν.

Κακά τα ψέματα, όλοι γνωρίζουμε ότι όταν θα
επιστρέψουμε στα σπίτια μας θα ξαναδούμε τον
απεχθή φάκελο με τον λογαριασμό της ΔΕΗ,
όπως ξέρουμε προκαταβολικά ότι το φετινό Πά-
σχα θα μας κοστίσει ακριβότερα από το τελευ-
ταίο ελεύθερο του 2019.

Δεν πειράζει. Η ψυχή διψάει για μυρωδιές,
γεύσεις, θύμισες και γνώριμες αγκαλιές. Λαχτα-
ράει να τσουγκρίσει δέκα αυγά στη σειρά μέχρι
να κερδίσει τον μπόμπιρα με το ξύλινο αυγό. Να
φάει τσουρέκι και μετά τυρί και μετά τζατζίκι,
αρνί, συκωταριές, μαγειρίτσα και μετά πάλι
τσουρέκι. Και μπακλαβά. Και να πιει τσίπουρο.
Και μετά κρασί. Και πάλι από την αρχή.

Και σόδες. Πολλές σόδες μέχρι να χωνέψει
για να τα ξαναδοκιμάσει όλα την επομένη το με-
σημέρι.

Ανάσα ζωής. Αυτό είναι το Πάσχα στο χωριό.
Και φέτος τη χρειαζόμαστε σαν τρελοί αυτή την
ανάσα. Πήξαμε να καταπίνουμε καυσαέριο, ανα-
μεμειγμένο με κορονοϊό και πασπαλισμένο με
ακρίβεια.

Τώρα η ψυχή θέλει να αφεθεί. Για λίγο. Για με-
ρικές μέρες. Να ανέβει τον Γολγοθά μαζί με τον
Ιησού, να θρηνήσει την απώλειά του και να γιορ-
τάσει την Ανάστασή του.

Να νιώσει για λίγο κομμάτι αυτού του τελε-
τουργικού, που είτε είσαι χριστιανός και το πι-
στεύεις είτε όχι, είναι ό,τι πιο αυθάδικο και ταυ-
τόχρονα μαγικό μέσα στη ματαιότητα της ύπαρ-
ξης. Η ανάσταση εκ νεκρών. Η ελπίδα για ζωή
μετά τον θάνατο.

Και ταυτόχρονα η ζωή μέσα στη ζωή. Αυτό εί-
ναι το Πάσχα στο χωριό. Και φέτος είναι δικό
μας. Ας το απολαύσουμε μέχρι το μεδούλι μας.
Και έχει ο Θεός…

Καλή Ανάσταση! 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Αχ, αυτό το Πάσχα στο χωριό 

Ανάσα ζωής. Αυτό
είναι το Πάσχα
στο χωριό. Και

φέτος τη
χρειαζόμαστε σαν

τρελοί αυτή την
ανάσα. Πήξαμε να

καταπίνουμε
καυσαέριο,

αναμεμειγμένο με
κορονοϊό και

πασπαλισμένο με
ακρίβεια
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