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Η μάχη των μαχών 
για την αναχαίτιση 

της ενεργειακής κρίσης

Τι δεν έχουν 
καταλάβει 

για τις εκλογές;

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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AΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ 

Η απλή αναλογική μπορεί 
να στρέψει τον άξονα 
της χώρας στην πρόοδο

Οι ουδέτεροι για τον 
πόλεμο στην Ουκρανία 
δεν επιθυμούν την ειρήνη
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ΝOΤΗΣ ΜΑΡΙAΣ
Η επανεκλογή Μακρόν 
και το Ελληνογαλλικό 
Αμυντικό Σύμφωνο
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Υπουργός Εσωτερικών

«H κυβερνητική πολιτική
στήριξης νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων θα συνεχιστεί»
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ΑΝΑΣΤΑΣIΑ 
ΣΙΜΗΤΡΟΠΟYΛΟΥ
Αν. εκπρόσωπος Τύπου 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ 

«ΝΔ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ 
ΒΛEΠΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚH ΣΑΝ ΛAΦΥΡΟ»

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟYΜΕ ΤΙΣ
ΤΙΜEΣ 2.000
ΠΡΟΪOΝΤΩΝ

ΚAΘΕ ΜEΡΑ» 
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ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΝIΚΟΣ ΡΩΜΑΝOΣ

Ο άνθρωπος 
που δεν διστάζει 

να μπει
στη φωτιά

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
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ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΗΠΑ, «ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ» Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Άγκυρα: Συνεχίζει να κάνει το άσπρο μαύρο με τις παραβιάσεις ΣΕΛ. 4-6

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛHΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

• Αυστηρό μήνυμα προς υπουργούς: «Να σας απαλλάξω από 
τα καθήκοντά σας για να αφοσιωθείτε στην προετοιμασία των εκλογών» 

ΤΑ ΓΚΑΖΙΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Επιβεβαίωση 
«Political»: 
Πριν από τη 

Σύνοδο Κορυφής 
το «εθνικό

σχέδιο 
στήριξης»

φέρνουν σενάρια
ανασχηματισμού 



Μ
ε έναν πρόχειρο υπολογισμό, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει πει σε δύο ΔΕΘ, σε πέντε
τηλεοπτικές συνεντεύξεις και σε δύο -μα-
ζί με το χθεσινό- υπουργικά συμβούλια

ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετή θητεία
της. Το έχει αναφέρει επίσης και από το βήμα της Βου-
λής, σε συζητήσεις της Ολομέλειας σε επίπεδο πολιτι-
κών αρχηγών και σε συνθήκες πολιτικής αντιπαράθε-
σης με τον Αλέξη Τσίπρα. Και όποτε υπάρχει έστω και
ως περιρρέουσα ατμόσφαιρα μέσω δημοσιευμάτων -
όχι από το Μαξίμου- το ενδεχόμενο των πρόωρων
εκλογών, αυτό έχει λειτουργήσει περισσότερο ως προ-
ειδοποίηση προς την αξιωματική αντιπολίτευση, στη
λογική του «μη βιάζεστε να ηττηθείτε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι απολύτως ξεκάθαρος

σε ό,τι αφορά την πολιτική στόχευσή του με κατάληξη
τις επόμενες εθνικές εκλογές για πάρα πολλούς λό-
γους. Καταρχάς γιατί έχει ένα πλήρες πρόγραμμα κυ-
βερνητικού έργου με νομοθετικές παρεμβάσεις, με-
ταρρυθμίσεις, ωριμάνσεις επενδυτικών σχεδίων, κοι-
νωνικές παρεμβάσεις, μια σειρά πραγμάτων που και
λόγω των αστάθμητων παραγόντων δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να είναι αρκε-
τό ώστε να σταματήσει κάθε κουβέντα περί πρόωρης
κάλπης. Αλλά θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλοι
παράγοντες, όπως η ξεκάθαρη υπεροχή της κυβερνη-
τικής παράταξης έναντι της αντιπολίτευσης, σύμφωνα
με τις δημοσκοπήσεις, ή η απουσία ικανού λόγου που
να επιβάλει την προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία και -
το κυριότερο- ότι αυτή η συνέπεια λόγων και έργων

στο ουσιώδες ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, ως
αναγκαία συνθήκη για την κοινωνία και την οικονομία,
αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά προεκλογικά
ατού του πρωθυπουργού. Για ποιον λόγο να το «κάψει»
όταν, κακά τα ψέματα, η πίεση, τουλάχιστον από πλευ-
ράς αντιπολίτευσης, δεν είναι και μεγάλη.

Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί παρά να αναρωτη-
θεί κάποιος πώς κάποιοι υπουργοί παραμελούν ή
εκτελούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους για να ετοι-
μαστούν για εκλογές, ιδίως από τη στιγμή που η εκλο-
γική τους επιτυχία περνά από τα υπουργεία τους. Και
εκεί που η... κατσάδα Μητσοτάκη αποκτά μεγαλύτερο
βάρος είναι γιατί αυτοί οι υπουργοί που φωτογράφισε
ο πρωθυπουργός δεν εμπιστεύονται τον ίδιο σε ό,τι
αφορά τον χρόνο των εκλογών.
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Μητσοτάκης στο υπουργικό:
«Αν κάποιοι από εσάς πιστεύετε
ότι χρειάζεστε περισσότερο
χρόνο για να προετοιμαστείτε
προεκλογικά, μπορώ 
να σας απαλλάξω 
από τα καθήκοντά σας»

Ο
ι αυστηρές προειδοποιήσεις του
πρωθυπουργού σε υπουργούς
ήταν μια κίνηση που σύμφωνα με
πληροφορίες είχε συζητηθεί στις

συσκέψεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο
Μαξίμου, καθώς είχε διαπιστωθεί πως ορι-
σμένα κυβερνητικά στελέχη, εκλεγμένα και
μη, έχουν ρίξει το βάρος τους στις εκλογικές
τους περιφέρειες παρά στην προώθηση του
κυβερνητικού έργου.

Παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης έχει τονίσει πολλές φορές πως οι κάλ-
πες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, εν-
τούτοις κάποιοι υπουργοί έχουν αρχίσει ήδη
τον προεκλογικό τους αγώνα και ήταν κάτι
που δεν άφησε ασχολίαστο ο πρωθυπουρ-
γός. «Έχει υποπέσει στην προσοχή μου ότι
ίσως κάποιοι να μην πιστεύετε ότι ακριβώς
αυτή είναι η πρόθεσή μου». 

Ξεκάθαρο μήνυμα
Μάλιστα ο πρωθυπουργός προχώρησε

ένα βήμα παραπέρα, καλώντας όσους εν-
διαφέρονται μόνο για την εκλογή τους να
τους απαλλάξει από τα κυβερνητικά τους
καθήκοντα. «Αν κάποιοι από εσάς πι-
στεύετε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρό-
νο για να προετοιμαστείτε προεκλογικά,
μη διστάσετε να μου το πείτε. Μπορώ να
σας απαλλάξω από τα καθήκοντά σας,
ώστε να αφοσιωθείτε αποκλειστικά και
μόνο στην προετοιμασία των εκλογών»,

είπε χαριτολογώντας ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης κατά τη διάρκεια του υπουργικού
συμβουλίου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυ-
μα σε όλους πως δεν θα ανεχθεί ανάλο-
γες συμπεριφορές. 

Ωστόσο η κίνηση αυτή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη πυροδότησε σενάρια ανασχηματι-
σμού, καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στον τε-
λευταίο χρόνο της θητείας της, με τον πρω-
θυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι κάλπες
θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας. «Αυτό

σημαίνει ότι ο χρονικός ορίζοντας του κυ-
βερνητικού έργου είναι δωδεκάμηνος. Και
για αυτό σας έχει ζητηθεί από τη γραμματεία
της κυβέρνησης ένας προγραμματισμός κυ-
βερνητικού έργου με αυτό τον ορίζοντα».
Άλλωστε, όπως είχε αναφέρει σε προηγού-
μενο ρεπορτάζ η «Political», με την εκλογο-
λογία και τα σενάρια ανασχηματισμού τα
οποία διαψεύδει κατηγορηματικά η κυβέρ-
νηση κρατά στην «τσίτα» την αντιπολίτευση
και τους βουλευτές. 

Σενάρια ανασχηματισμού 
πυροδότησε η… κατσάδα

Εθνικό σχέδιο κατά των ενεργειακών ανατιμήσεων ενεργοποιεί η κυβέρνηση
Γράφει ο Σπύρος Μουρελάτος 

Αντίστροφα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της
«Political», θα πρέπει να κυλά ο χρόνος για την ανακοίνω-
ση του «εθνικού προγράμματος στήριξης» με στόχο την
άμβλυνση των εξαιρετικά επώδυνων συνεπειών της εισα-
γόμενης ενεργειακής κρίσης, ένεκα της συνεχιζόμενης
ρωσικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως άφη-
σε σαφώς να εννοηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης χθες, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου. Όπως έχει γράψει από τις αρχές της Μεγάλης Εβδο-
μάδος η «Political», η εθνική παρέμβαση για τη μείωση της
υπέρογκης τιμής του ρεύματος θα ανακοινωθεί πριν από
την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 30-31 Μαΐου στις Βρυξέλλες, ενώ κυβερνητικά στελέ-
χη, που συμμετέχουν στις ενδοκυβερνητικές διεργασίες,
δεν αποκλείουν οι ανακοινώσεις -πιθανότατα από τον ίδιο
τον Κυριάκο Μητσοτάκη- να γίνουν την εβδομάδα που έρ-
χεται και πριν από το «γαλάζιο» Συνέδριο το τριήμερο 6-8

Μαΐου. Μάλιστα, ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι με-
ταδίδουν πως οι τελευταίες… πινελιές στη γενναία και ορι-
ζόντια παρέμβαση, που κυοφορείται και θα ισχύσει εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου από τον Ιούνιο, καθώς και για
τον Μάιο θα ισχύσει το πλέγμα επιδοτήσεων για νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις, αναμένεται να μπουν το επόμενο
τριήμερο, οπότε και το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτά-
κη είναι γεμάτο από εσωτερικές συσκέψεις με υπουργούς
και συνεργάτες γύρω από το ενεργειακό ζήτημα. Ο υπουρ-
γός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, εξάλλου, έχει μετατραπεί
σε τακτικό… επισκέπτη του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς είχε
αλλεπάλληλες συσκέψεις με τον πρωθυπουργό και το οι-
κονομικό επιτελείο, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας
που μας πέρασε.

Πλαφόν στη χονδρική 
Όπως σας έχει προϊδεάσει εγκαίρως η «Political», η λύ-

ση που προωθεί οσονούπω το Μέγαρο Μαξίμου συνίσταται
στην επιβολή ανώτατων ορίων αποζημίωσης σε όλες τις τε-

χνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι μια εκ-
δοχή παρέμβασης στη χονδρεμπορική αγορά και την επι-
δότηση της διαφοράς σε σχέση με την τιμή αγοράς στον
παραγωγό. Μένει, πάντως, να αποσαφηνισθεί η πηγή της
δαπάνης, που απαιτεί μια τέτοια παρέμβαση, καθώς αυτή
κοστολογείται άνω των δύο δισ. ευρώ. Πάντως, καλά πλη-
ροφορημένες πηγές μεταδίδουν πως η απόφαση Μητσο-
τάκη να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση ταχύτερα σε σχέση
με τις ευρωπαϊκές διεργασίες -περί τα μέσα Μαΐου σχημα-
τοποιούνται οι προτάσεις της Κομισιόν- δεν σημαίνει επ’
ουδενί λόγω ότι Αθήνα και Βρυξέλλες δεν βρίσκονται σε
συνεννόηση. Τουναντίον, η ελληνική πλευρά είναι σε θέση
να γνωρίζει πως στο φόντο και των τελευταίων εξελίξεων
με τον νέο ρωσικό εκβιασμό και τη νέα αύξηση των τιμών,
αρχίζει και ωριμάζει και στις Βρυξέλλες η ιδέα μιας δρα-
στικότερης παρέμβασης στη διεθνή αγορά ενέργειας με
στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κάτι
που αναμένεται να σχηματοποιηθεί τις αμέσως επόμενες
εβδομάδες. 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5

Τ
ην ξαφνική έξαρση της προκλητι-
κότητας από την Άγκυρα -και μά-
λιστα σε μια στιγμή που όλα τα
βλέμματα είναι στραμμένα στην

Ουκρανία- επιχειρούν να αποκωδικοποι-
ήσουν στο Μαξίμου. Στην Αθήνα δεν κρύ-
βουν τον προβληματισμό τους για την αλ-
λαγή στάσης του Ταγίπ Ερντογάν, καθώς
με τις κινήσεις του υπονομεύει το θετικό
κλίμα που υπήρξε στη συνάντηση που εί-
χε ο πρωθυπουργός με τον Τούρκο πρό-
εδρο στην Κωνσταντινούπολη.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως πί-
σω από τον νέο κύκλο έντασης που επι-
χειρεί να στήσει η Τουρκία στο Αιγαίο εί-
ναι η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον
Λευκό Οίκο. Στην Άγκυρα δεν κρύβουν
την έντονη ενόχλησή τους για τη συνάντη-
ση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
με τον Τζο Μπάιντεν στις 16 Μαΐου, καθώς
ο Ταγίπ Ερντογάν, παρά τις προσπάθειες
που έχει καταβάλει, δεν έχει καταφέρει
μέχρι στιγμής να γίνει δεκτός στην Ουά-
σιγκτον. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Έλλη-
νας πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο
Κογκρέσο σε μια τόσο κρίσιμη διεθνή
συγκυρία επιβεβαιώνει το άριστο κλίμα
των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η πρό-
σκληση που απηύθυνε η πρόεδρος της
Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι
στον πρωθυπουργό δείχνει τον ενισχυ-
μένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη
περιοχή, το εξαιρετικό επίπεδο των διμε-
ρών σχέσεων και την αναγνώριση του
υψηλού κύρους του Κυριάκου Μητσοτά-
κη διεθνώς. 

Ομιλία στο Κογκρέσο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος

Έλληνας που προσκαλείται να απευθύνει
ομιλία σε συνεδρίαση του αμερικανικού
Κογκρέσου. Η πρόσκληση αυτή προς τον
πρωθυπουργό να απευθυνθεί στην κοινή
συνεδρίαση της Γερουσίας και της Βου-
λής των Αντιπροσώπων αποτελεί μεγάλη
τιμή και δείχνει το άριστο επίπεδο των ελ-
ληνοαμερικανικών σχέσεων αλλά και τη
σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στον ρόλο
της Ελλάδας ως αξιόπιστου και σταθερού
εταίρου σε μια κρίσιμη περιοχή και σε μια
ακόμη πιο κρίσιμη συγκυρία.

Πρόκειται για μια ακόμη κίνηση που δεν
ήχησε καλά στην Τουρκία, καθώς γνωρί-
ζουν πως ο πρωθυπουργός θα θέσει το

ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας
τόσο στη συνάντησή του με τον Αμερικανό
πρόεδρο όσο και κατά την ομιλία του στο
Κογκρέσο. «Τα τελευταία 40 χρόνια μόλις
70 φορές ξένοι ηγέτες είχαν την πρόσκλη-
ση αυτή. Με σχέδιο η χώρα αναδεικνύεται
ως ένας αξιόπιστος και σταθερός εταί-
ρος», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twit-
ter o κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου. 

Καταγγέλλοντας την Τουρκία
Ήδη ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον

γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ-
τενμπεργκ, στον οποίο μάλιστα υπενθύμι-
σε πως η Άγκυρα εξακολουθεί να μην
εφαρμόζει τις κυρώσεις εναντίον της Μό-
σχας που έχει επιβάλει η Ευρωατλαντική
Συμμαχία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι
αποφασισμένος να θέτει το ζήτημα των
συνεχών παραβιάσεων και της αμφισβή-
τησης της ελληνικής κυριαρχίας από την
Τουρκία σε όλα τα διεθνή φόρουμ και βε-
βαίως στη Σύνοδο Κορυφής.

Παράλληλα, στην κυβέρνηση εκτιμούν
πως ένας ακόμη λόγος που ο Ταγίπ Ερντο-
γάν άρχισε εκ νέου να βάλει εναντίον της
χώρας μας έχει να κάνει με τη σημαντική
αμυντική ενίσχυση και τις ιστορικές συμ-
φωνίες που έχει συνάψει η κυβέρνηση με
τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, αλλάζοντας τις
ισορροπίες τόσο στα θαλάσσια όσο και
στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία. Δεν
έχουν περάσει απαρατήρητες η ενόχληση
που υπήρξε από τη γειτονική χώρα για τη
μετατροπή του λιμανιού της Αλεξανδρού-
πολης σε αμερικανική βάση, όπως και η
αναβάθμιση της Σούδας.

Ωστόσο, στην Αθήνα πιστεύουν πως ο
Ερντογάν για μια ακόμη φορά «παίζει με
τη φωτιά», καθώς επιχειρεί να εκμεταλ-
λευτεί τη ρευστότητα που έχει δημιουργη-
θεί στο γεωπολιτικό πεδίο μετά την εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία, γεγονός
που θα γυρίσει μπούμερανγκ στον Τούρκο
πρόεδρο, ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει
το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στο εσω-
τερικό της χώρας του λόγω της οικονομι-
κής κρίσης, το οποίο αποτυπώνεται και
στην πτώση της δημοτικότητάς του.

ΗΠΑ: Ψήφος
εμπιστοσύνης
σε Μητσοτάκη
και μέσω Πελόζι

Ο αναβαθμισμένος ρόλος 
του Έλληνα πρωθυπουργού
στις ΗΠΑ προκαλεί νευρικό
κλονισμό στον Ερντογάν

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Δ
εν έχει όρια η θρασύτητα της
Άγκυρας, η οποία μετά τις 41
υπερπτήσεις πάνω από ελλη-
νικά νησιά επιχειρεί να κάνει

το άσπρο μαύρο, ενώ μέσω διαρροών κα-
τηγορεί την Αθήνα για παραβιάσεις του
εναέριου χώρου της.

Ένα non paper έκανε την εμφάνισή του
το μεσημέρι της Παρασκευής, το οποίο οι
τουρκικές Αρχές φρόντισαν να λάβουν
όλοι οι ανταποκριτές που εργάζονται σε
ελληνικά Μέσα. 

Προπαγάνδα
Το κείμενο, που είχε ως πηγή τις

«τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας», επα-
ναλάμβανε σε γενικές γραμμές όσα είχε
πει το φερέφωνο του Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, ο εκπρόσωπος του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών Τανζού Μπιλγ-
κίτς, σχετικά με τις παραβιάσεις και τις
υπερπτήσεις που πραγματοποίησαν ελ-
ληνικά μαχητικά στα Δίδυμα, το Ντάλα-
μαν και άλλες περιοχές κοντά στα μικρα-
σιατικά παράλια.

Το προπαγανδιστικό κείμενο που μοί-
ρασε η Άγκυρα έκανε λόγο για 30 παρα-
βιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου
από αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στις
26 Απριλίου σημειώθηκαν έξι παραβιά-
σεις, ακόμη δύο στις 27 Απριλίου, τη μέ-
ρα δηλαδή που η Τουρκία έσπασε κάθε
ρεκόρ προκλητικότητας, και 22 παραβιά-
σεις την Πέμπτη 28 Απριλίου. «Από τα
τουρκικά μαχητικά δόθηκε ισχυρή απάν-
τηση στα ελληνικά εναέρια μέσα που συ-
νέχισαν τις παραβιάσεις τους και χθες»,
λέει το περίφημο non paper και συνεχί-
ζει: «Η πλευρά που προσπαθεί να αυξή-
σει την ένταση στο Αιγαίο είναι η Ελλάδα,
τα στοιχεία των ραντάρ διαψεύδουν τους
ισχυρισμούς της Αθήνας, η οποία προ-
σπαθεί να δείξει την Τουρκία ως επιτιθέ-
μενη». Η διαρροή μάλιστα καταλήγει με
απειλές απέναντι στην Αθήνα, λέγοντας
πως «κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει
ότι θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε
την ασφάλειά μας και τα δικαιώματά μας
με αποφασιστικότητα, χωρίς να επιτρέ-
πουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός».

Τις δήθεν πληροφορίες των «υπηρε-
σιών ασφαλείας» διαψεύδει βέβαια η
ίδια η συμπεριφορά της Τουρκίας. Η Άγ-
κυρα τις τελευταίες εβδομάδες έχει κλι-
μακώσει την επιθετικότητά της στο Αι-
γαίο. Οι υπερπτήσεις των τουρκικών μα-
χητικών ξεκίνησαν με την άσκηση «Γα-

λάζια Πατρίδα» και συνεχίστηκαν μέχρι
την περασμένη Τετάρτη, ενώ και οι παρα-
βιάσεις αποτελούν πλέον καθημερινή
«συνήθεια» των Τούρκων πιλότων. Ακό-
μη και την Κυριακή του Πάσχα - έχουν
υπογράψει μεμοράντουμ οι δύο πλευρές
για αποχή από ενέργειες που προκαλούν
ένταση κατά τις εθνικές και θρησκευτι-
κές εορτές- τα τουρκικά αεροσκάφη
προέβησαν σε 12 παραβιάσεις του εθνι-
κού εναέριου χώρου. Η Άγκυρα μάλιστα
ισχυρίζεται ότι τα ελληνικά αεροπλάνα
προχώρησαν σε 22 παραβιάσεις την πε-
ρασμένη Πέμπτη αλλά μάλλον «ξέχα-
σαν» ότι το δικό τους πρωτοφανές μπα-
ράζ έγινε μία μέρα πριν, την Τετάρτη.

Η πραγματικότητα
Ακόμη πιο ξεκάθαρη όμως είναι η

πραγματικότητα των αριθμών. Από τις 11
Απριλίου η Τουρκία έχει πραγματοποι-
ήσει 75 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά
νησιά, πολλά εκ των οποίων κατοικημέ-
να, και 734 παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου. Μάλιστα, σε πολλές πε-
ριπτώσεις τα τουρκικά μαχητικά ήταν
οπλισμένα, γεγονός που αυξάνει κατα-
κόρυφα τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η ελληνική πλευρά έχει συγκεντρώσει
σημαντικά στοιχεία από τους καταγρα-
φείς των ραντάρ και των αεροσκαφών, τα
οποία πρόκειται να παρουσιάσει στο ΝΑ-
ΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δεδομέ-
να αυτά θα παρουσιάσει ο πρωθυπουρ-
γός στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιν-
τεν αλλά και στους γερουσιαστές του
Κογκρέσου, ενισχύοντας τα επιχειρήμα-
τα των Ελληνοαμερικανών -και όχι μόνο-
γερουσιαστών που ζητούν να μην πωλη-
θούν νέα F-16 στην Τουρκία.

Η Αθήνα πάντως έχει ήδη ενημερώσει
όλους τους διεθνείς οργανισμούς (ΕΕ,
ΝΑΤΟ, ICAO, OHE) για την επικίνδυνη
κλιμάκωση που προκαλεί η συμπεριφο-
ρά της Άγκυρας, ενώ επέδωσε δύο αυ-
στηρά διαβήματα διαμαρτυρίας στον
Τούρκο πρέσβη. «Απαντήσεις» όμως δί-
νονται και επί του πεδίου, με την ενεργο-
ποίηση της αεράμυνας στην περιοχή ευ-
θύνης της ΑΣΔΕΝ αλλά και τα κοινά γυ-
μνάσια του Πολεμικού Ναυτικού με Μο-
νάδες Επιφανείας της Γαλλίας και των
Ηνωμένων Πολιτειών, στα οποία συμμε-
τέχουν και αεροσκάφη της Πολεμικής
Αεροπορίας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Το θράσος της Άγκυρας
ξεπέρασε κάθε φαντασία -
Κατηγορεί την Ελλάδα για
υπερπτήσεις και παραβιάσεις

Το άσπρο... μαύρο
κάνουν οι Τούρκοι
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Θυμάστε έναν Βέλγο καλλιτέχνη και πρώην καλλιτε-
χνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών που είχε φέρει
ο ΣΥΡΙΖΑ, ονόματι Γιαν Φαμπρ; Ναι, αυτό τον κύριο
που είχε φέρει αυτήν τη γελοία παράσταση «Παλλό-
μενα Πέη» στην Επίδαυρο, τον ναό του αρχαίου θεά-
τρου… Ο τύπος αυτός κατηγορείται από συνεργάτες
του για σεξουαλικές ταπεινώσεις και εκφοβισμό. Τι
παλικάρια μάς είχαν φέρει τότε, δεν λέγεται… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Επειδή κάποιοι καλοθελητές βγήκαν και είπαν ότι ο
πρωθυπουργός δεν παραβρέθηκε στο μνημόσυνο
του Εθνάρχη, η αλήθεια είναι η εξής. Ο πρωθυπουρ-
γός βρισκόταν στη λίστα καλεσμένων που καταρτί-
ζει το Ίδρυμα, αλλά ενημέρωσε εγκαίρως ότι θα
πρέπει εκείνη τη μέρα να υποδεχτεί τη Φινλανδή
πρωθυπουργό. Σημειωτέον, είχε παραβρεθεί πέρυ-
σι. Η λίστα καταρτίζεται κατά βάση από τον Αχιλλέα
Καραμανλή και δεν καλούνται πολλοί, μόνο οι θε-
σμικοί εκπρόσωποι της Βουλής, του κόμματος και
της κυβέρνησης, καθώς και οι πρώην πρόεδροι. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ
Ακούγεται έντονα στην πολιτική

πιάτσα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανοί-
ξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Γαβριήλ Σακελλα-

ρίδη, ο οποίος προΐσταται του Ινστιτούτου Eteron. Δεν
γνωρίζουμε ακόμη προς τι το φλερτ, αλλά σίγουρα δεν
έχει σχέση με τη συνεργασία ΚΙΝΑΛ - ΣΥΡΙΖΑ. Δύο τινά
συμβαίνουν. Ή ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θέλει να έχει

πρόσβαση στα ποιοτικά στοιχεία από τις δημοσκοπή-
σεις που κάνει η Eteron ή υπάρχει ένα φλερτ

ώστε μέσω του Γαβριήλ να τραβήξει «ανα-
νεωτικούς» το ΚΙΝΑΛ. Θα δείξει. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Απόβαση στα Εμιράτα την άλλη Κυριακή

Για after στου Μίλτου
Τη μέρα που θα τελειώσει το Συνέδριο

της Νέας Δημοκρατίας οι περισσό-
τεροι νέοι και νέες έχουν κληθεί
στο Ζάππειο Μέγαρο, καθώς
εκεί θα «τρέχει» η εκδήλωση
για την Ημέρα της Ευρώπης,
που εορτάζεται πάντα στις 9
Μαΐου. Εκεί λοιπόν θα τους υπο-
δεχτεί ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος θα μιλήσει
στην εκδήλωση με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές εξελίξεις
και τη συνοχή της Ένωσης. Όπως έλεγαν οι νεολαίοι,
«θα πάμε για after στον Βαρβιτσιώτη». 

Τα άλογα και ο Σίμος
Μια πολύ χρήσιμη πλατφόρμα δημιούρ-
γησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Σίμος Κεδίκογλου,
αφού έκανε υποχρεωτική την καταγραφή
με διαβατήρια των αλόγων και όλων των
ιπποειδών της χώρας.
Ουσιαστικά είναι η
συνέχεια της νο-
μοθετικής πρω-
τοβουλίας Βορί-
δη για τα κατοι-
κίδια, σκύλους
και γάτες. 
Σε συνεργασία λοιπόν
με φιλοζωικές οργανώσεις ο κ. Κεδίκο-
γλου δημιούργησε τα διαβατήρια ίππων,
ενώ όλα τα άλογα της χώρας μετά την κα-
ταγραφή θα φέρουν υποδόριο πομποδέ-
κτη. Έτσι, για παράδειγμα, οι σταβλάρχες
στον ιππόδρομο και αλλού θα είναι υπο-
χρεωμένοι να δίνουν λόγο για τα άλογα. 

Επιτέλους πλοίο 
ξανά για Κύπρο
Έπειτα από 21 χρόνια η ακτοπλοϊκή σύν-
δεση Κύπρου - Ελλάδας επανέρχεται
στις 19 Ιουνίου μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.
Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός
Ναυτιλίας της Κύπρου Βασίλης Δημη-
τριάδης έπειτα από συνεργασία με τη δι-
κιά μας Σοφία Ζαχαράκη. 
H ακτοπλοϊκή γραμμή θα επιδοτηθεί από
την Κυπριακή Δημοκρατία για τρία χρό-
νια, θα εξυπηρετήσει 400 επιβάτες, το τα-
ξίδι θα διαρκεί 30 ώρες από Λεμεσό για
Πειραιά και τα δρομολόγια που έχουν κα-
νονιστεί είναι τουλάχιστον 22. Είναι μια
έμπρακτη στήριξη ότι η Ελλάδα δεν είναι
αποκομμένη από την αδερφική της χώρα,
την Κύπρο, ειδικά τώρα που η Τουρκία
έχει ξεκινήσει τις προκλήσεις. 

Ε
τοιμάζεται μεγάλη κυβερνητική από-
βαση στα Αραβικά Εμιράτα υπό τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο

πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον διάδο-
χο του θρόνου, τον σεΐχη Mohammed bin Za-
yed Al Nahyan, ενώ θα υπογραφεί και σειρά
συμφωνιών.

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν μεταξύ
άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός
Εξωτερικών αρμόδιος για την οικονομική δι-
πλωματία Κώστας Φραγκογιάννης, οι οποίοι
θα συζητήσουν τις επενδυτικές προοπτικές
και τη δυνατότητα βαθύτερων επιχειρηματι-
κών συνεργασιών, ενώ θα υπογράψουν και
σχετικές συμφωνίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι
την τελευταία διετία ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός έχει τακτική επικοινωνία με τον διάδοχο του θρόνου του
Άμπου Ντάμπι και οι δύο ηγέτες εκφράζουν κοινή, ισχυρή
βούληση για περαιτέρω σύσφιγξη και εμβάθυνση της συ-
νεργασίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ο σημαντι-

κότερος επενδυτής στην Ελλάδα από τις χώρες του Κόλπου,
ενώ τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος για οικονομική συ-
νεργασία είναι η αγροτοβιομηχανία, η κτηνοτροφία, οι υδα-
τοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, η ενέργεια και οι υποδομές
μεταφορών.

Νέα εμπλοκή 
με τις ταυτότητες

Τα πράγματα μπλέκουν πολύ και οι καθυστερήσεις εί-
ναι μεγάλες. Έχουμε νέα εμπλοκή στη διαδικασία της
ανάθεσης του έργου της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε εν μέρει δεκτή την
προσφυγή των τεσσάρων από τους πέντε συμμετέχοντες
στον σχετικό διαγωνισμό. Το ανώτατο διοικητικό δικα-
στήριο ζητεί την επανάληψη της διαδικασίας με την κοι-
νοποίηση της προσφοράς της μιας εκ των 5 εταιρειών
στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή στους υπόλοι-
πους 4 ανταγωνιστές. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θε-
ωρεί ότι η διάκριση αυτή παραβιάζει τους κανόνες ανά-
θεσης των έργων Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Το-
μέα (ΣΔΙΤ) και επιβάλλει την επανάληψη της διαδικασίας
έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν «ίδια δικαιώ-
ματα» στην πρόσβαση και υποβολή ενστάσεων στο πλαί-
σιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.



Σας το έγραψα ότι την άλλη εβδομάδα έρχεται
στην Ελλάδα το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου.
Στις 2 Μαΐου θα βρίσκονται στην Αθήνα ο βα-
σιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη.
Μόνο που, όπως έμαθα, δεν θα είναι μόνοι
τους. Η βασιλική κουστωδία απαριθμεί πάνω
από 70 άτομα! Οι Βέλγοι αποδίδουν ιδιαίτερη
σημασία στη συγκεκριμένη επίσκεψη, μια
και θα έχουν μαζί τους επιχειρηματίες, καθη-
γητές πανεπιστημίου και CEO εταιρειών από
τον κλάδο της ενέργειας και των υψηλών τε-
χνολογιών. 

Την επόμενη Κυριακή 8 Μάη ο Δημήτρης Κου-
τσούμπας θα επισκεφτεί την Πάτρα και θα μι-
λήσει σε εκδήλωση με αφορμή τα 70 χρόνια
από την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη. Ο
Μπελογιάννης μπορεί να γεννήθηκε και να
μεγάλωσε στην Αμαλιάδα, όμως ένα σημαντι-
κό μέρος της ζωής του το πέρασε στην Πάτρα,
όπου ανέπτυξε και πλούσια δράση ως στέλε-
χος του ΚΚΕ. Ο γραμματέας του ΚΚΕ θα επι-
σκεφτεί και το ιστορικό καταφύγιο της Πά-
τρας, στο οποίο φιλοξενείται έκθεση ιστορι-
κού και αρχειακού υλικού από την κήρυξη του
πολέμου, την κατοχή της Πάτρας από τα ναζι-
στικά στρατεύματα, την αντίσταση και την
απελευθέρωση. Μαζί του θα είναι και ο δή-
μαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης.

ΟΟ Κουτσούμπας 
πάει Πάτρα

Με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου του ΕΛΚ
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Έλληνες και Κύπριοι
ευρωβουλευτές του ΕΛΚ έστειλαν επιστολή
προς τη γενική διευθύντρια της UNESCO Όν-
τρεϊ Αζουλάι για την πάγια τακτική της Άγκυ-
ρας να βεβηλώνει και να επιδεικνύει ασέ-
βεια σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς, όπως συμβαίνει κατ’ επανά-
ληψη με την Αγια-Σοφιά. Στην επιστολή το-
νίζεται πως ο πρόσφατος βανδαλισμός της
αυτοκρατορικής πύλης είναι αποτέλεσμα
της αλόγιστης απόφασης μετατροπής του
παγκόσμιου και διαθρησκευτικού αυτού
μνημείου σε τζαμί, καθώς και της έλλειψης
προστατευτικών μέτρων. Η νέα αυτή επιστο-
λή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης
που είχε σταλεί τον Ιούλιο του 2020 και θέτει
για ακόμη μια φορά προ των ευθυνών της την
UNESCO.

Μεγάλα μπλεξίματα και
μεγάλη φοροδιαφυγή
Ίσως να το μάθατε, ίσως και όχι. Οι αποκα-
λύψεις πάντως είναι συγκλονιστικές γύρω
από γνωστή επιχειρηματική οικογένεια.
Δεν πλήρωναν για πολλά χρόνια φόρους ει-
σοδήματος και δεν κατέβαλλαν φόρους μι-
σθωτών υπηρεσιών και ΦΠΑ, με αποτέλε-
σμα η Εφορία Ανώνυμων Εταιρειών να τους
βεβαιώσει πρόστιμα 1,2 δισ. ευρώ. Επίσης,
η υπαγωγή τής εν λόγω εταιρείας στο άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα το 2017 βασί-
στηκε σε πλαστά και εξωραϊσμένα στοιχεία.
Όπως είναι λογικό, στην αγορά έχει ξεσπά-
σει τεράστιος σάλος. Τώρα λοιπόν γεννάται
το ερώτημα τι θα πράξουν οι εισαγγελικές
αρχές και η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος
για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ήδη το όνο-
μα της οικογένειας έχει διαρρεύσει στη δη-
μοσιότητα, αλλά βαστάω ένα μικρό καλάθι
για το μέγεθος του σκανδάλου. Ως παλαιά
καραβάνα λέω το εξής: ας βγάλουν πρώτα
επίσημα οι αρμόδιες αρχές το όνομά του και
μετά ξαναμιλάμε...

Η γκάφα 
με τη διάταξη
Κατρούγκαλου

Σ
ηκώθηκε πολλή σκόνη με τη δήθεν διά-
ταξη που πάει να περάσει η κυβέρνηση
για να βγάλει διπλές συντάξεις σε δη-

μάρχους και άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Να σου οι καταγγελίες του Ενιαίου Δι-
κτύου Συνταξιούχων (αγνοούσα την ύπαρξη
του συγκεκριμένου φορέα) και να τα δημοσι-
εύματα σε αντιπολιτευόμενες εφημερίδες.
Μέχρι που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου αποκάλυψε ότι η συγκεκριμέ-
νη διάταξη είναι εφαρμοστική εγκύκλιος του
περιβόητου νόμου Κατρούγκαλου και έτσι πή-
γε στα αζήτητα. Τώρα έπεσε άκρα του τάφου
σιωπή από τα παιδιά των αποκαλύψεων… 

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο
Twitter για την ανάρτηση του
Στέφανου Τσιτσιπά. «Ο μισθός
σου είναι η δωροδοκία που σου

δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλο-
δοξίες σου», έγραψε στο Twitter ο

Στέφανος Τσιτσιπάς ξεσηκώνοντας
θύελλα αντιδράσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που
ανάρτησή του προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις
στους χρήστες των social media. Αρκετοί χρήστες
σχολίασαν ότι ο ίδιος δεν θα χρειαστεί ποτέ να δου-
λέψει σε ένα ωράριο οκταώρου, ενώ άλλοι του γρά-
φουν να σκέφτεται περισσότερο προτού γράψει κάτι.
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Επιστολή 
για την Αγια-Σοφιά

Εκλογές στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση 

Μια υφέρπουσα παραφιλολογία περί επέκτασης
του χρόνου των εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση υπάρχει… Αυτή λοιπόν η παραφιλολογία θέλει
τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές να γίνονται
αντί για τον Οκτώβριο του 2023 την άνοιξη του
2024, ενδεχομένως και να συμπέσουν με τις ευ-
ρωεκλογές. Το θέμα έχει απασχολήσει και την ΚΕ-
ΔΕ, που όμως δεν φαίνεται να συναινεί σε κάτι τέ-
τοιο. Για την ακρίβεια, δεν το συζητούν καν.
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υ Η πολυπληθής συνοδεία
του βασιλικού ζεύγους
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T
ο Γερουλάνειο Ίδρυμα, όπως διαβάζω, διαλύθηκε και η περιουσία του -με απόφαση του
ΔΣ του ιδρύματος που επικυρώθηκε προ ημερών από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας- πε-
ριέρχεται για την εκπλήρωση των ίδιων ή παρεμφερών σκοπών στον Ελληνικό Ερυθρό

Σταυρό. Ψάχνοντας διαπίστωσα ότι το ίδρυμα έχει σχέση με τον προπάππου του Παύλου Γερου-
λάνου, τον Μαρίνο Γερουλάνο (21 Φεβρουαρίου 1867 - 8 Ιουνίου 1960) που ήταν από τους σημαν-
τικότερους Έλληνες ιατρούς, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών αλλά και βουλευτής Κεφαλληνίας. Ο
Μαρίνος Γερουλάνος και η σύζυγός του Μαργαρίτα μαζί με τον ιατρό και πολιτευτή Νικόλαο
Σμπαρούνη (Τρίκορφο) συνέστησαν το 1952 κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Γερουλάνειο
Ίδρυμα» με έδρα την Αθήνα. Στο Γερουλάνειο πέρασαν η ιδιωτική κλινική του διάσημου ιατρού
αλλά και εκτάσεις ιδιοκτησίας του σε Αργυρούπολη και Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Για περισσότε-
ρα από 65 χρόνια το Γερουλάνειο Ίδρυμα επιτέλεσε τον σκοπό του και στήριξε την ιατρική επι-
στήμη στην Ελλάδα. Ωστόσο, με την παρέλευση των χρόνων οι πόροι του ιδρύματος εξαντλήθη-
καν και βρέθηκε σε θέση να μην μπορεί να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Έτσι δρομολογήθηκε
η διάλυσή του ώστε να μην καταστεί η λειτουργία του προβληματική και η επιτέλεση του σκοπού
του ανέφικτη. 

Γεραπετρίτης και Βορίδης ετοιμάζουν το «επιτελικό κράτος Νο2»
Έρχεται το φθινόπωρο το «επιτελικό κράτος Νο2», το οποίο έχει προαναγγείλει ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρί-

της και θα αφορά το ξεκαθάρισμα των χιλιάδων αρμοδιοτήτων που κατανέμονται μεταξύ υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοι-

κήσεων, δήμων και περιφερειών, την ορθολογική κατανομή τους και -κυρίως- τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού, που

θα αποτρέπει να δημιουργηθεί ξανά στο μέλλον ένα τέτοιο «κουβάρι» αρμοδιοτήτων. Πρόκειται για μια σειρά παρεμβάσεων

τις οποίες σχεδιάζει εδώ και μήνες ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης με τους συνεργάτες του σε συνεννόηση με τον

πρωθυπουργό καθώς και με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Το φθινόπωρο ωστόσο αναμένεται να κατατεθεί

στη Βουλή ένα κομβικό κομμάτι των παρεμβάσεων αυτών, το νομοσχέδιο για τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεν-

τρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, με στόχο μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού

μηχανισμού ελέγχου και κατανομής των κρατικών αρμοδιοτήτων.
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Δέσμευση
Τζιτζικώστα 
σε Ζελένσκι 
για στήριξη από
τις περιφέρειες
Στην τηλεδιάσκεψη που πραγ-

ματοποιήθηκε μεταξύ του Ου-

κρανού προέδρου Βολοντίμιρ

Ζελένσκι και του προέδρου της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής των

Περιφερειών και περιφερει-

άρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Απόστολου Τζιτζικώστα το κύ-

ριο θέμα ήταν η επόμενη μέρα

των Ουκρανών πολιτών. Συζη-

τήθηκαν η εξέλιξη του πολέ-

μου στην Ουκρανία, η ανθρω-

πιστική και ενεργειακή κρίση

και η ανοικοδόμηση της χώ-

ρας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι

υπολογίζει τις απώλειες από

τον πόλεμο στα 600 δισ., τονί-

ζοντας τις τεράστιες ζημιές σε

εγκαταστάσεις και υποδομές.

Η συζήτηση των δύο ανδρών

έγινε στο πλαίσιο σύσκεψης

των περιφερειών και των δή-

μων της Ουκρανίας με τη συμ-

μετοχή του Ουκρανού προ-

έδρου, μελών της ουκρανικής

κυβέρνησης, περιφερειαρχών

και δημάρχων της Ουκρανίας.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε

πως «ο πόλεμος στην Ουκρα-

νία είναι ένας πόλεμος ενάντια

στις ευρωπαϊκές αξίες και την

ευρωπαϊκή δημοκρατία» και

επεσήμανε πως «είμαστε έτοι-

μοι να σας βοηθήσουμε να ξα-

ναχτίσετε την Ουκρανία».

Την Τρίτη μεταβαίνει στην
Αλεξανδρούπολη ο πρωθυ-
πουργός για τον νέο σταθμό
υγροποιημένου αερίου.
Πρόκειται για σταθμό απο-
θήκευσης και αποαεροποί-
ησης του υγροποιημένου
αερίου, το οποίο θα συνδέε-
ται με τους εγχώριους αγω-
γούς φυσικού αερίου αλλά
και με αγωγούς προς Βουλ-
γαρία και Βόρεια Μακεδο-
νία. Αυτός είναι λόγος που
στην εκδήλωση της Αλεξαν-
δρούπολης θα παρευρίσκον-
ται σχεδόν όλοι οι ηγέτες
των βαλκανικών χωρών.

Πόσο κοστίζει 
το «Δεν πληρώνω»;
Η Κουμουνδούρου μυρίστηκε το πρό-
βλημα, όπως είχε κάνει και στο παρελ-
θόν με τα διόδια. Εκτός από το σανό
τού «Δεν πληρώνω», υπάρχει και η
«κονόμα». Άντε να σας το κάνω φραγ-
κοδίφραγκα το κίνημα… Δίνεις 20 ευ-
ρώ για την πρόσβαση στην οργάνωση
και άλλα 50 ευρώ για τη μαζική προ-
σφυγή, πέρα από τους απλήρωτους
λογαριασμούς που στο τέλος θα τους
πληρώσεις, διότι η προσφυγή θα πά-
ει... κουβά. Θυμηθείτε τι έγινε το 2015.
Ποιοι δικηγόροι κονόμησαν τότε και τι
απέγιναν οι δικαστικές προσφυγές,
πόσο πήγαν τα πρόστιμα στα δικαστή-
ρια, ποια στελέχη του κυβερνητικού
ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο πλάι τους στις αίθου-
σες των δικαστηρίων όταν χρειάστηκε.
Και θυμηθείτε τελικά πόσα πλήρωσαν
στο τέλος οι «Δεν πληρώνω».

Το θρίλερ με το δάνειο Μαντωνανάκη
Το αδιέξοδο με την υπόθεση Μαντωνανάκη έχει περάσει σε άλλο level. Ποιο αδιέξοδο δηλα-

δή, μιλάμε για θρίλερ. Εκτός από τα 600 εκατ. με την ΕΤΑΔ, τώρα έχουμε και άλλο δικαστικό σί-
ριαλ για δάνειο 300 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κόκκινο δάνειο του τραπεζικού συ-
στήματος, από το οποίο έχει αποπληρωθεί μόνο 1 εκατ. από το κεφάλαιό του κατά τα 15 έτη της
διάρκειάς του. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι η οικογένεια Μαντωνανάκη κατέθεσε αίτηση εξαί-
ρεσης του δικαστή. Ζήτησε την εξαίρεση του πρωτοδίκη που ήταν στην έδρα, με το σκεπτικό ότι
σε προηγούμενη δίκη επέτρεψε σε δικηγόρο τραπεζών «να δημιουργεί την εσφαλμένη και
προσβλητική για εμάς εντύπωση στους παρισταμένους ότι δήθεν οφείλουμε στις τράπεζες
χρήματα». Τελικά η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Μαντωνανάκης
πήρε αναβολή και θα συζητηθεί στις 3 Μαΐου. Λύση εξωδικαστική δεν βλέπω πάντως… Καμία
ελπίδα συνεννόησης.

Ο προπάππους 
του Γερουλάνου και το ίδρυμα



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Η επανεκλογή Μακρόν και 
το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο
Κ

αθώς η Τουρκία εντείνει τις απειλές της
κατά της πατρίδας μας με συνεχείς παρα-
βιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου

αλλά και με ασκήσεις οι οποίες προβλέπουν κατά-
ληψη ελληνικού νησιού (www.cnn.gr, 25/4/2022),
η επανεκλογή Μακρόν έρχεται να υπενθυμίσει τη
σημασία του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώ-
νου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής.

Έτσι, την ώρα που το τρίο Ερντογάν - Ακάρ - Τσα-
βούσογλου συνεχίζει τις παράνομες απαιτήσεις
του για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών κραδαί-
νοντας το περίφημο casus belli, η Ελληνογαλλική
Συμμαχία στο πεδίο της άμυνας και ασφάλειας συ-
νεχίζει με κοινές ασκήσεις και άλλες δραστηριότη-
τες τη δική της προβολή ισχύος.

Η επανεκλογή Μακρόν για μια δεύτερη πενταε-
τή θητεία επαναφέρει τις ελληνογαλλικές σχέσεις
στο «business as usual», πολύ δε περισσότερο
καθώς ο Μακρόν ήταν άλλωστε αυτός που είχε την
πρωτοβουλία για τη σύναψη του Ελληνογαλλικού
Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής συν-
δρομής. Με το αζημίωτο βέβαια, αφού η υπογρα-
φή του Συμφώνου συνοδεύεται με τις αγορές των
24 Rafale και των 3 συν 1 Belharra αλλά και άλλων
γαλλικών οπλικών συστημάτων, καθώς επίσης και
με την παροχή σειράς στρατιωτικών διευκολύνσε-
ων προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις εκ μέρους
της Αθήνας.

Σε κάθε περίπτωση και ενώ ο Μακρόν προετοι-
μάζει την αρχιτεκτονική της νέας του πενταετούς
θητείας («Le Figaro», 26/4/2022 σελ. 1), η βούλησή
του να συνεχίσει την πεπατημένη σε σχέση με την
Ευρώπη αλλά και τις διμερείς σχέσεις της Γαλλίας
αποτελεί ένα θετικό δείγμα, το οποίο όμως θα πρέ-
πει η ελληνική πλευρά να παρακολουθεί εκ του σύ-

νεγγυς, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έδωσε τη
δυνατότητα στον Ερντογάν να αρχίσει μια επίθεση
φιλίας και προς τη Γαλλία.

Πάντως, ο Μακρόν φρόντισε το τελευταίο διά-
στημα να κάνει κινήσεις που θα ενίσχυαν το Ελλη-
νογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο ακόμη και σε περί-
πτωση μη εκλογής του. Στο πλαίσιο αυτό και ενώ
ουσιαστικά είχε μπει στην τελική ευθεία η κούρσα
για τις προεδρικές εκλογές, ο Μακρόν εξέδωσε εν-
τολή να προωθηθεί για δημοσίευση στην επίσημη
εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας το σχετικό
διάταγμα προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το Ελληνο-
γαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο. Μάλιστα, η δημοσίευ-
ση του διατάγματος στις 14 Φεβρουαρίου 2022 έγι-
νε λίγες μέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ου-
κρανία και ενώ η όξυνση των σχέσεων Ρωσίας και
ΝΑΤΟ χτυπούσε κόκκινο.

Μεσούντος του πολέμου στην Ουκρανία ακολού-
θησε μια έντονα συμβολική κίνηση με πολλούς
αποδέκτες. Έτσι, παραμονή της εθνικής μας επε-
τείου της 25ης Μαρτίου έλαβε χώρα η υπογραφή
των συμβάσεων για την απόκτηση των τριών υπερ-
σύγχρονων φρεγατών τύπου Belharra με οψιόν για
την αγορά μιας επιπλέον φρεγάτας, καθώς και των
έξι επιπλέον μαχητικών Rafale. Και όλα αυτά πάνω
στο κατάστρωμα του θρυλικού θωρηκτού «Αβέ-
ρωφ», παρουσία των υπουργών Άμυνας Ελλάδας
και Γαλλίας. Ακολούθησε η παρουσία της Γαλλίδας
υπουργού Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση της
25ης Μαρτίου στην Αθήνα και ενώ στον Πειραιά εί-
χε καταπλεύσει το γαλλικό πυρηνοκίνητο αερο-
πλανοφόρο «Charles de Gaulle».

Επιπλέον, το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο
ανοίγει τον δρόμο και για τη συνεργασία ελληνικών
και γαλλικών εταιρειών στον τομέα των στρατιωτι-

κών εξοπλισμών. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο εν-
διαφέρον παρουσιάζει η συνεργασία ανάμεσα στα
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και τη γαλλική εται-
ρεία Nexter για τη συμπαραγωγή πλατφόρμας τε-
θωρακισμένων οχημάτων, συμπαραγωγή η οποία
θα γίνει στην Ελλάδα (www.newsit.gr, 12/4/2022).

Βέβαια, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής πε-
ριόδου στη Γαλλία «οι παροικούντες την Αθήνα»
ασχολήθηκαν περισσότερο με διάφορες πτυχές
της γαλλικής εσωτερικής πολιτικής σκηνής, λες
και θα μπορούσαν να την επηρεάσουν, παρά με τις
ενδεχόμενες επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της
προεδρικής εκλογής στις ελληνογαλλικές σχέσεις.

Εκ των υστέρων βέβαια αρκετοί θυμήθηκαν και
το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο, αλλά μάλ-
λον κατόπιν εορτής. Από την πλευρά μας αρκετά
έγκαιρα σε συνέντευξή μας είχαμε επισημάνει τις
αβελτηρίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκλη-
θούν σε σχέση με το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμ-
φωνο σε περίπτωση μη εκλογής του Μακρόν
(www.militaire.gr, 12/4/2022).

Το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο αναμένε-
ται να αναβαθμιστεί πολιτικά και στρατιωτικά έτι
περαιτέρω, καθώς παρά την επιθυμία Μακρόν για
ενίσχυση του γαλλογερμανικού άξονα και στο πε-
δίο της άμυνας, τελικά η νέα γερμανική κυβέρνηση
ενόψει του επανεξοπλισμού της Γερμανίας, ύψους
τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ, φαίνεται να προτιμά την
αγορά αμερικανικών μαχητικών F-35 («Le Mon-
de», 26/4/2022 σελ. 17).

Έτσι, το Παρίσι αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη
έμφαση στις διάφορες διμερείς αμυντικές συνερ-
γασίες με χώρες-μέλη της ΕΕ, με το Ελληνογαλλι-
κό Αμυντικό Σύμφωνο να δείχνει τον δρόμο.

Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι, όπως
έχει αποδειχτεί, σημαντικό ρόλο παίζει και η χη-
μεία των διαφόρων πολιτικών παραγόντων που
εμπλέκονται κάθε φορά. Και το γεγονός αυτό
μέχρι στιγμής αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμο
και κρίσιμο. Έτσι, παρότι η παρουσία Μακρόν
αναμένεται να δεσπόζει στη γαλλική πολιτική
σκηνή την επόμενη πενταετία και μάλιστα στο
πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας,
όπου ο εκάστοτε Γάλλος πρόεδρος διαθέτει τε-
ράστιες εξουσίες, εντούτοις η Αθήνα οφείλει να
παρακολουθήσει με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις
εξελίξεις ενόψει «του τρίτου εκλογικού γύρου
στη Γαλλία», καθώς οι επικείμενες βουλευτικές
εκλογές της 12ης και 19ης Ιουνίου στη Γαλλία θα
δείξουν αν θα έχουμε μια νέα γαλλική κυβέρνη-
ση ευθυγραμμισμένη με τις επιθυμίες του Μα-
κρόν ή θα έχουμε «συγκατοίκηση», η οποία
οπωσδήποτε θα δυσχεράνει τις επιλογές Μα-
κρόν σε διάφορα πεδία και η οποία υπό όρους
θα μπορούσε να δημιουργήσει προσκόμματα
στην ομαλή εξέλιξη του Ελληνογαλλικού Αμυν-
τικού Συμφώνου.
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Σ
το συνέδριο μπορέσαμε να κουβεντιάσου-
με τόσο για το πρόγραμμα όσο και για το
πολιτικό μας σχέδιο, και αυτό θα έχει βαρύ-

νουσα σημασία για τις πολιτικές εξελίξεις στο επό-
μενο άμεσο διάστημα. 

Για να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να απαλλα-
γεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που κατά γενι-
κή ομολογία έχει αποτύχει σε όλα τα σημαντικά ζη-
τήματα που διαχειρίστηκε, απαιτείται να δημιουρ-
γηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χάνει δημοσκοπικά
κάθε μέρα που περνά, ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, δεν φαίνε-
ται ακόμη να πείθει ως εναλλακτική λύση. Οι ομό-
φωνες πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν, πάν-
τως, στο συνέδριο μπορούν να συμβάλουν καθορι-
στικά, ώστε να ανατραπεί το δημοσκοπικό αυτό εύ-
ρημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο διάστημα της διακυβέρνησής του,
ψήφισε την απλή αναλογική. Στον σχεδιασμό του
δεν υπήρχε, όμως, μόνο το θέμα της αναλογικότη-
τας των βουλευτικών εδρών μεταξύ των κομμάτων,
αλλά και το γεγονός ότι η απλή αναλογική παρέχει
και τη δυνατότητα να δημιουργούνται προγραμμα-
τικές συμφωνίες και συγκλίσεις μεταξύ των κομ-
μάτων, ώστε να μπορούν αυτά να στρέφουν τον πο-
λιτικό και κοινωνικό άξονα της χώρας ή προς την

πρόοδο ή προς τη συντήρηση.  Τέτοιες συνεργασίες
αποτελούν ήδη κεκτημένο στην Ευρώπη.

Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις αυτο-
δύναμες, μονοκομματικές κυβερνήσεις προηγού-
μενων δεκαετιών. Οι κυβερνήσεις του μονοκομμα-
τισμού, από τη στιγμή που εξασφαλίζουν την εκλο-
γή τους, δρουν καθ’ όλη την υπόλοιπη τετραετία της
διακυβέρνησής τους ανεξέλεγκτα, παρά τις όποιες
προγραμματικές τους δεσμεύσεις. Το γεγονός αυτό
οδηγεί στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος
στη συνείδηση της κοινωνίας. Καθιστά τους πολίτες
αδιάφορους και ανενεργούς, με αποτέλεσμα να
οδηγούμαστε σε επικίνδυνες καταστάσεις, βλέπε
τη χρεοκοπία της χώρας.

Οι επόμενες εκλογές, όποτε και εάν γίνουν, θα
υποχρεώσουν, λοιπόν, τα κόμματα, λόγω του συ-
στήματος της απλής αναλογικής, να μπουν στον
διάλογο των συνεργασιών, με ουσιαστικό αντικεί-
μενο το αν ο πολιτικός και κοινωνικός άξονας της
χώρας θα στραφεί τελικά προς την πρόοδο ή τη
συντήρηση. Εάν δεν υπάρξει σύγκλιση μεταξύ των
κομμάτων, θα οδηγηθούμε αναγκαστικά σε δεύτε-
ρες εκλογές, όπου θα ισχύσει το μπόνους υπέρ του
πρώτου κόμματος.

Το θέμα των συνεργασιών δεν μπορεί, κατά συ-
νέπεια, να απαντιέται με ευκολία από τα υπόλοιπα

κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ήδη αντιμετω-
πίζεται προκαταβολικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις ομόφωνες
αποφάσεις του 3ου Συνεδρίου του, επιβεβαίωσε τη
δική του πρόθεση για συνεργασία.

Κόμμα με πρόεδρο αλλά και με συλλογική ηγε-
σία

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα αφορά τη λειτουρ-
γία των κομμάτων. 

Τα σύγχρονα αριστερά και προοδευτικά κόμματα,
για να μπορούν να έχουν την αναγκαία συνοχή και
συνέχεια στον χρόνο, πρέπει να υπηρετούν μόνο
συλλογικά μοντέλα λειτουργίας, με δημοκρατική
δομή, με κανόνες σεβαστούς από όλους και με ισο-
τιμία μελών. Έτσι οι αποφάσεις θα προκύπτουν
αφού οι διαφορετικές απόψεις μπουν πρώτα στη
δημοκρατική βάσανο όπου θα διαμορφώνονται και
θα δημιουργούνται συγκλίσεις. 

Ένα κόμμα γίνεται θελκτικό όταν η συμμετοχή
των μελών του αποκτά περιεχόμενο.

Η ιστορία της Αριστεράς, και όχι μόνο, έχει απο-
δείξει ότι ηγέτες με μεγάλη δημοφιλία, που πολλοί
από αυτούς θεωρήθηκαν μεσσίες και αλάνθαστοι -
ηγέτες που στοχοποίησαν και απέπεμψαν τους
εσωκομματικούς τους αντιπάλους- δεν απέφυγαν
τραγικά λάθη που οδήγησαν και σε καταστροφικές
ήττες. 

Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες που η Ουκρα-
νία αντιστέκεται και πολεμά, ενώ πολλοί πίστευαν
ότι θα είχε κατακτηθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, θα περίμενε κα-
νείς ότι τα πολιτικά κόμματα που βρίσκονται στον
χώρο της Αριστεράς θα υποστήριζαν θερμά την
Ουκρανία και τον λαό της που πολεμάει για να σώ-
σει την πατρίδα του κατά του ρωσικού επεκτατι-
σμού, αλλά αυτό δεν συνέβη.

Το ΚΚΕ έκανε διαδηλώσεις κατά του πολέμου
φωνάζοντας «είμαστε με τον άνθρωπο» και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ πήρε μέρος σε μια συναυλία που οι σημαίες της
Ουκρανίας έλειπαν, μια συναυλία που μιλούσε για
την ειρήνη γενικά και αόριστα. Κινήσεις σαν αυτές
μας αποδεικνύουν πως οι συγκεκριμένες πολιτι-
κές παρατάξεις δεν υποστηρίζουν τον αγώνα της
Ουκρανίας για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυ-
ριαρχία, αλλά επιθυμούν μια ειρήνη ανεξάρτητα
από όρους και προϋποθέσεις που θα επιβληθούν
στον ουκρανικό λαό.

Σε αντίθεση με αυτές τις απαράδεκτες αντιλή-
ψεις, ο ελληνικός λαός υποστηρίζει την Ουκρανία
όπως μπορεί, στέλνοντας τρόφιμα, φάρμακα, ρού-
χα και ό,τι καλύτερο μπορεί τις οικονομικές δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο. Οι
δήμοι της χώρας δίνουν χώρους στους εθελοντές

για να μπορέσει να σταλθεί αυτή η βοήθεια, ενώ οι
μεγάλες εταιρείες αλλά και τα σχολεία βοηθούν
και αυτά όπως μπορούν.

Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε πως διαφέρει σε τεράστιο
βαθμό από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καταδίκασε ξεκά-
θαρα τη ρωσική εισβολή, ξεκίνησε συλλογή τροφί-

μων, φαρμάκων και ρούχων για την Ουκρανία,
στην ομιλία του Ουκρανού προέδρου στη Βουλή
ήταν παρόν, ενώ άλλοι ήταν απόντες, αποδει-
κνύοντας ότι υποστηρίζει σθεναρά τον αγώνα της
Ουκρανίας για ανεξαρτησία.

Υποχρέωση του λαού μας είναι να στηρίξει τη
χώρα αυτή και τον λαό της. Έχουμε ζήσει την προ-
σφυγιά και τον πόλεμο, ξέρουμε πώς είναι μια δυ-
νατή χώρα να προσπαθεί να κατακτήσει μια μικρό-
τερη. Από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του ’40 μέχρι
την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το ’74, ξέ-
ρουμε τι πάει να πει πόλεμος αλλά και προσφυγιά,
καθώς έχουν περάσει 100 χρόνια από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή.

Μαζί με τον ουκρανικό λαό μάχεται και η ελληνι-
κή κοινότητα της Ουκρανίας, ειδικά στη μαρτυρική
Μαριούπολη, όπου ελληνικά σχολεία, σπίτια και
κάθε είδους κτήρια έχουν καταστραφεί. Μια κοι-
νότητα που έχει παραμείνει εκεί για να πολεμήσει
στα πάτριά της εδάφη, εδάφη που κατοικούν εκεί
από την αρχαιότητα.

Όσοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη Ρωσία ή να
παραμένουν ουδέτεροι σε αυτό τον πόλεμο κατη-
γορώντας και τις δύο πλευρές όχι μόνο δεν εκπρο-
σωπούν την ελληνική κοινωνία αλλά και ούτε επι-
θυμούν την ειρήνη.

Η απλή αναλογική μπορεί να στρέψει 
τον άξονα της χώρας στην πρόοδο

Οι ουδέτεροι για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν επιθυμούν την ειρήνη

του
Άγγελου 
Γκόγκογλου 

Υποψήφιος 
για τη νέα 
ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
στις 15 Μαΐου 

του
Άγγελου 
Τζίτζιρα 

Μέλος 
της Γραμματείας

του Τομέα
Παιδείας του

ΠΑΣΟΚ/Κινήματο
ς Αλλαγής,

φοιτητής στην
Εισαγωγική

Κατεύθυνση
Μουσουλμανικών

Σπουδών στο ΑΠΘ



Τ
ην πεποίθηση ότι η θέση της
Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκά-
θαρα υπέρ των αυτοδύναμων,
μονοκομματικών κυβερνήσεων

γιατί είναι αποτελεσματικές και ταχείες
στις αντιδράσεις και αποφάσεις τους
διατυπώνει μέσω συνέντευξής του στην
«Political» ο υπουργός Εσωτερικών Μά-
κης Βορίδης. 

Ο κ. Βορίδης επιμένει πως η οικονομι-
κή θέση πολιτών και επιχειρήσεων είναι
πολύ καλύτερη εν συγκρίσει με την πε-
ρίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ δηλώνει υπερήφανος, όπως σημει-
ώνει χαρακτηριστικά, για το γεγονός πως
η Ελλάδα είναι συντεταγμένη με καθαρό
τρόπο υπέρ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε ό,τι
αφορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Παρά τα αλλεπάλληλα οικονομικά πα-
κέτα στήριξης, η άνευ προηγουμένου
ακρίβεια σε ενέργεια και είδη πρώτης
ανάγκης πλήττει βάναυσα νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Υπάρχουν οι δημο-
σιονομικοί πόροι για να στηριχθούν
πολίτες και επιχειρήσεις για όσο χρει-
αστεί, όπως υπόσχεται η κυβέρνηση,
χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομι-
κή ισορροπία; Είναι έτοιμη η κυβέρνη-
ση να παρέμβει αποφασιστικά στο κό-
στος της ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη
και χωρίς την ευρωπαϊκή συνδρομή;
Προφανώς, όλοι, πλην της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης, αντιλαμβάνονται ότι
βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξαιρετικά
δύσκολη συνθήκη. Η ενεργειακή κρίση,
που ήδη είχε ξεκινήσει πριν από τον πό-
λεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, εντάθηκε από
αυτόν. Οι αυξήσεις είναι σημαντικές και
δυσβάσταχτες τόσο για τα νοικοκυριά
όσο και για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο,
ήδη έχουν δοθεί 4 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων και θα συνεχίσουμε να στη-
ρίζουμε, καθώς έχουν γίνει οι απαραίτη-
τες προβλέψεις σε επίπεδο προϋπολο-
γισμού. Από την άλλη, εντός του Μαΐου
θα υπάρξουν και οι αποφάσεις σε επίπε-
δο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δοθεί
μια συνολική απάντηση. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι χάρις στα μέτρα αυτά περί-
που σε 7 στα 10 νοικοκυριά έχει απορρο-
φηθεί το 80% της επίπτωσης από τις ανα-
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τιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Και
φυσικά στη στήριξη αυτή θα πρέπει να
συνυπολογιστούν οι μειώσεις των φό-
ρων, η αύξηση των καταθέσεων κατά 41
δισεκατομμύρια από το 2019, ειδικώς η
μείωση του ΕΝΦΙΑ, η αύξηση του κατώ-
τατου μισθού. Άρα, χάρη στην κυβερνη-
τική πολιτική υφίσταται μια συνολική
δέσμη μέτρων που φέρνουν αποτέλε-
σμα σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα
των πολιτών. Αυτό το λέω διότι το γεγο-
νός της μειώσεως της ανεργίας στο χα-
μηλότερο ποσοστό της τελευταίας δω-
δεκαετίας δεν είναι στατιστικό δεδομέ-
νο, είναι πραγματικοί άνθρωποι, πραγ-
ματικές δουλειές. Το γεγονός της απο-
κλιμακώσεως των επιτοκίων δανεισμού
δεν είναι απλώς μακροοικονομικά. Είναι
πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, λι-
γότερα χρήματα για τους τόκους που
μας επιτρέπουν να στηρίξουμε τους πο-
λίτες. Το γεγονός της αυξήσεως των κα-
ταθέσεων, ειδικά σε καταθετικούς λογα-
ριασμούς από 5.000 έως 50.000 ευρώ,
δεν είναι κάτι αφηρημένο. Είναι νοικο-
κυριά που αποταμίευσαν χάρις στη δική
τους προσπάθεια, αλλά και στη δική μας
οικονομική πολιτική. Άρα, ναι, αυτονοή-
τως υφίστανται δυσκολίες και ανατιμή-
σεις και πληθωρισμός, αλλά ταυτόχρονα
υφίσταται και μια σημαντικά βελτιωμένη
οικονομική θέση όχι αφηρημένα της οι-
κονομίας, αλλά εκατομμυρίων πολιτών.
Και επίσης αυτονοήτως, οι πολιτικές
στήριξης των νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων θα συνεχιστούν. Όπως κάνα-
με όλο αυτό το χρονικό διάστημα και με
την πανδημία και με τις φυσικές κατα-

στροφές, έτσι θα συνεχίσουμε να κά-
νουμε.

Στο φόντο της νέας αύξησης του κατώ-
τατου μισθού, αλλά και των προωθού-
μενων παρεμβάσεων για το Στεγαστι-
κό των νέων και όχι μόνον, η αντιπολί-
τευση με πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτη-
ρίζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες
ανεπαρκείς και ετεροχρονισμένες.
Μήπως οι επιδόσεις της κυβέρνησης
στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής
είναι κατώτερες του αναμενομένου;
Δεν ξέρω ποιο είναι το αναμενόμενο για

την αντιπολίτευση του «ό,τι να ’ναι», πάν-
τως αυτό που έζησαν οι πολίτες σε επίπε-
δο κοινωνικής πολιτικής επί ΣΥΡΙΖΑ σί-
γουρα δεν ήταν αναμενόμενο. Όπως επί-
σης αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
10% σίγουρα δεν ήταν αναμενόμενη, άρα
είναι αξιοκατάκριτη η αντιπολιτευτική
μεμψιμοιρία, την ώρα που οι εργαζόμενοι
επί Αριστεράς είδαν μείωση των εισοδη-
μάτων τους και επί Δεξιάς τη μεγαλύτερη
αύξηση της τελευταίας 15ετίας. Αυτά, για
να καταρριφθεί ένας ακόμα μύθος ύστερα
από αυτόν του «ηθικού πλεονεκτήματος»,
που ήδη πήγε στον κάλαθο των αχρήστων
της ιστορίας: ο μύθος της φιλολαϊκής Αρι-
στεράς και της αντιλαϊκής Δεξιάς.

Προσφάτως ο πρωθυπουργός άνοιξε
«παράθυρο» μετεκλογικών συνεργα-
σιών. Θεωρείτε πως οι κυβερνήσεις
συνεργασίας είναι η αποτελεσματικό-
τερη απάντηση στα προβλήματα του
τόπου; Με ποιο κόμμα θα μπορούσατε
να συμπράξετε;

Ο πρωθυπουργός δεν άνοιξε κανένα
παράθυρο. Είπε ότι η επιλογή μας είναι η
αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας. Από την άλλη επεσήμανε το αυ-
τονόητο: ότι, αν τελικά η απόφαση του
ελληνικού λαού είναι να μη δώσει στη
Νέα Δημοκρατία την εντολή για συγκρό-
τηση αυτοδύναμης κυβέρνησης, τότε
προφανώς οι πολιτικές δυνάμεις οφεί-
λουν να σεβαστούν αυτή την εντολή. Και
φυσικά μιλάμε για τις εκλογές που θα
διεξαχθούν με το ενισχυμένο πλειοψη-
φικό εκλογικό σύστημα. Είναι ξεκάθαρη
η θέση της Νέας Δημοκρατίας όπως αυ-
τή έχει εκφραστεί από τον πρωθυπουρ-
γό: ότι οι μονοκομματικές, αυτοδύναμες
κυβερνήσεις είναι αποτελεσματικές, τα-
χείες και έχουν τη δυνατότητα να υλο-
ποιήσουν με επάρκεια και ακρίβεια το
πολιτικό τους σχέδιο. Αυτή την εντολή θα
ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό. 

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα
έγινε πολύς λόγος για μια νέα παρέμ-
βαση στον εκλογικό νόμο της ενισχυ-
μένης αναλογικής, που η κυβέρνηση
της ΝΔ ψήφισε στην τρέχουσα θητεία,
προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχη-
ματισμός κυβέρνησης. Με δεδομένο
πως ο πρωθυπουργός ιεραρχεί ως
απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλι-
ση της πολιτικής σταθερότητας, θεω-
ρείτε πιθανή μια νέα παρέμβαση στο
εκλογικό σύστημα;
Η συγκεκριμένη συζήτηση έκλεισε με

καθαρό και ηχηρό τρόπο από τον πρω-
θυπουργό, ο οποίος κατηγορηματικά δι-
ευκρίνισε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα,

δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός
νόμος.

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για
βαθιά εμπλοκή της χώρας στους να-
τοϊκούς σχεδιασμούς στην ουκρανική
κρίση. Τι απαντάτε; Τι να περιμένουμε
από τη συνάντηση του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερι-
κανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον
Λευκό Οίκο;
Είμαι υπερήφανος για τη στάση της

Ελλάδος. Επιτέλους, η Ελλάδα είναι
συντεταγμένη με καθαρό τρόπο με το
ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Δύση,
τις Ηνωμένες Πολιτείες και υπερασπί-
ζεται το δίκαιο μιας χώρας, της Ουκρα-
νίας, που δέχθηκε μια απρόκλητη ει-
σβολή. Και βλέπουμε τα εγκλήματα πο-
λέμου που σήμερα τελούνται στην Ου-
κρανία, τις δολοφονίες αμάχων, τους
βιασμούς, το μαρτύριο των παιδιών. Αλ-
λά βλέπουμε και τις απειλές που εκτο-
ξεύει η Ρωσία στη Δύση, τις αναφορές
σε χρήση πυρηνικών, δηλαδή λόγια
αδιανόητα για τον σύγχρονο κόσμο. Εί-
μαι πραγματικά υπερήφανος για τη στά-
ση του πρωθυπουργού και είναι σημαν-
τικό το ότι η Ελλάδα σήμερα υπερασπί-
ζεται το δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα
και ενισχύει τη στρατηγική της σχέση με
το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Ούτε μισόλογα,
ούτε ίσες αποστάσεις: μια καθαρή θέση
συντεταγμένη με τις δυτικές δημοκρα-
τίες. Όσοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν
τα πάλαι ποτέ φιλοσοβιετικά τους αι-
σθήματα, δεν θα δεσμεύσουν την καθα-
ρή επιλογή της Ελλάδας. 
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«
«Οι εργαζόμενοι επί

Αριστεράς είδαν μείωση των
εισοδημάτων τους και επί

Δεξιάς τη μεγαλύτερη
αύξηση της τελευταίας

15ετίας. Αυτά, για να
καταρριφθεί ο μύθος της

φιλολαϊκής Αριστεράς και
της αντιλαϊκής Δεξιάς»



Στο «μαρτύριο της σταγόνας» φαίνεται πως υποβάλλει
τους πολιτικούς του αντιπάλους ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, καθώς σε κάθε του παρέμβαση δυσκο-
λεύει όλο και περισσότερο τον γρίφο των συνεργασιών,
επιχειρώντας έτσι να κάνει πράξη αυτό που κατά καιρούς
επισημαίνει, δηλαδή ότι «δεν θα γίνουμε ρυθμιστές αλλά
πρωταγωνιστές». 

Ωστόσο, σε ένα τέτοιο σκληρό πολιτικό πόκερ, όσο ισχυ-
ρός και να νιώθει ένας παίκτης, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος
να καεί και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζε-
ται προς το παρόν προσεκτικός στα ανοίγματα που κάνει.
Αυτήν τη φορά από τον Βόλο, όπου περιόδευσε στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων για την αυτοοργάνωση του κόμμα-

τος, έστρεψε τα πυρά του και πάλι εναντίον της ΝΔ και του
ΣΥΡΙΖΑ. «Όλοι έχουμε κουραστεί από τα μεγάλα και παχιά
λόγια. Για αυτό δίνω τη μάχη του συγκεκριμένου, του
απλού και του αυτονόητου, που λύνει τα προβλήματα. Και

το δίλημμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ή με
αυτούς που συσσωρεύουν νέα προβλήματα στα παλιά ή με
αυτούς που τα λύνουν διότι είναι αξιόπιστοι, ειλικρινείς και
έχουν πρόγραμμα και σχέδιο για την πατρίδα», είπε με σα-
φές νόημα αφήνοντας και πάλι περιθώρια για πολιτικές
ερμηνείες.  Την ίδια στιγμή ο πρώην υπουργός Νίκος Χρι-
στοδουλάκης, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά
στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, μιλώντας στο iefimeri-
da ανακάτεψε και πάλι την τράπουλα. Διαβλέπει, όπως εί-
πε, μια ευκαιρία για επανάκαμψη της Σοσιαλδημοκρατίας
στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, εφό-
σον απαρνηθεί «αρκετές πρακτικές που το ίδιο εξέθρεψε
και κόστισαν αρκετά στη χώρα». Εκτιμά ότι οι ψηφοφόροι
του Κέντρου δεν έχουν ξεχάσει την άσχημη εμπειρία της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες
προβλέπει ότι το κόμμα του θα καταστήσει καθαρές τις
κόκκινες γραμμές του και δεν θα γίνει συμπλήρωμα κυ-
βερνητικής αριθμητικής. Η γνώμη του πάντως είναι ότι το
θέμα των συνεργασιών δεν το συζητάς πριν από τις εκλο-
γές γιατί το καις.
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Tης Στέλλας Παπαμιχαήλ

Σ
το φουλ ανάβουν οι κοινοβου-
λευτικές μηχανές στη Βουλή
για την επίσπευση του νομοθε-
τικού έργου, καθώς επανεκκι-

νούν την Τρίτη οι κοινοβουλευτικές ερ-
γασίες μετά τη δεκαπενθήμερη πασχαλι-
νή ανάπαυλα. Εξάλλου η επίσπευση του
κυβερνητικού έργου ήταν και το κεντρι-
κό μήνυμα του πρωθυπουργού στο
Υπουργικό Συμβούλιο, που συνοδεύτηκε
από το αυστηρό μήνυμα του πρωθυ-
πουργού για τις εκλογές. Υπό τη βαριά
σκιά της ενεργειακής κρίσης που κλιμα-
κώνεται τις τελευταίες μέρες, η Βουλή
θα κληθεί να ψηφίσει κρίσιμα νομοσχέ-
δια που αφορούν τόσο την καθημερινό-
τητα του πολίτη όσο και άλλες νομοθετι-
κές πρωτοβουλίες θωράκισης της χώρας
από την ενεργειακή κρίση.

Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι με τρία νομο-
σχέδια που θα καθορίσουν τον τρόπο μετά-
βασης της χώρας στην «πράσινη» μετάβα-
ση θα επιχειρήσει το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις
του πολέμου στην Ουκρανία και των απο-
φάσεων του Ρώσου προέδρου. Ήδη είναι
σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη β’
φάση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, το νομο-
σχέδιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα,
ενώ αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση
στη Βουλή ο πρώτος κλιματικός νόμος της
χώρας.

Πρωτοβάθμια φροντίδα
Την αυλαία των κοινοβουλευτικών εργα-

σιών θα ανοίξει το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείο Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
και τον ΕΟΠΥΥ, που περιλαμβάνει και τη
θεσμοθέτηση του Προσωπικού Γιατρού. Θα
ακολουθήσει το νομοσχέδιο του υπουργεί-
ου Οικονομικών για τα κατεχόμενα ακίνητα
του Δημοσίου, καθώς και το Συνεγγυητικό
Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπη-
ρεσιών, ρυθμίσεις που επιδιώκουν να δώ-
σουν λύση στο χρόνιο πρόβλημα με τα αν-
ταλλάξιμα και καταπατημένα ακίνητα του

Δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
νομοσχέδιο θα δίνει, υπό όρους και αυστη-
ρές προϋποθέσεις, τη δυνατότητα σε
όσους κατέχουν δημόσια ακίνητα πάνω
από 40 χρόνια να τα εξαγοράσουν για να
αποκτήσουν νόμιμους τίτλους κυριότητας.
Επίσης, τίτλους ιδιοκτησίας έπειτα από 100
χρόνια θα αποδώσει το ελληνικό Δημόσιο
στους πρόσφυγες.

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Ένα πολύ θετικό νομοσχέδιο που έχει

συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών βου-

λευτών για να το εισηγηθούν στην Ολομέ-
λεια είναι αυτό του υπουργείου Υγείας για
τον εκσυγχρονισμό της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Το σχέδιο νόμου αλλάζει
τους ηλικιακούς περιορισμούς, αφού δίνει
τη δυνατότητα και σε μεγαλύτερες γυναί-
κες μέχρι 54 ετών, από 50 που ήταν έως
σήμερα, να δοκιμάσουν να τεκνοποιήσουν
με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μέ-
χρι τώρα αυτό συνέβαινε μόνο για ιατρι-
κούς λόγους κατόπιν σχετικής γνωμάτευ-
σης ιατρού. Να σημειωθεί ότι μέσω του νο-
μοσχεδίου θα δίνεται η δυνατότητα υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής και σε φο-
ρείς του HIV.

Στα νομοθετήματα όπου δίνει βάρος η
κυβέρνηση και τα οποία παρουσιάστηκαν
στο Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνον-
ται εκείνα του υπουργείου Ανάπτυξης για
τα επιχειρηματικά πάρκα, του υπουργείου
Δικαιοσύνης για τη δικαστική αστυνομία
και του υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου για το Εθνικό Σύστημα Επιτροπεί-
ας και το Πλαίσιο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων.

ΠΑΣΟΚ: «Mαρτύριο της σταγόνας» για  ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ με τις συνεργασίες 

Τσουνάμι νομοσχεδίων από Τρίτη 

Τα κρίσιμα σχέδια νόμου 
αφορούν τόσο την 
καθημερινότητα του πολίτη 
όσο και τη θωράκιση της 
χώρας από την ενεργειακή κρίση
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Η
Αναστασία Σιμητροπούλου,
αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύ-
που του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, σε μια
καίρια συγκυρία για το κόμμα

της, μιλά ξεκάθαρα για το ενδεχόμενο πο-
λιτικών συνεργασιών και τις πιέσεις που
ασκούνται επ’ αυτών. Καταγγέλλει ανειλι-
κρίνεια πίσω από τις προσκλήσεις για συ-
νεργασία και εκτιμά ότι η τακτική αυτή προ-
σβλέπει στη «φαλκίδευση» της ψήφου των
πολιτών. 

Θεωρείτε ότι το κόμμα σας μπορεί να
αντέξει το πολιτικό κόστος μιας συνερ-
γασίας με ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ;
Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που,

όταν χρειάστηκε και απαιτήθηκε για το κοι-
νό καλό της χώρας μας, κοίταξε το εθνικό
συμφέρον και όχι το κομματικό. Στον αντί-
ποδα αυτού, η σημερινή κυβέρνηση και η
αξιωματική αντιπολίτευση εξαφανίστηκαν
και πρωτοστάτησαν στην πάνω και στην κά-
τω πλατεία Συντάγματος για να αποκομί-
σουν πολιτικά οφέλη.

Η συγκυρία σήμερα έχει αλλάξει, αλλά η
κουλτούρα και οπτική με την οποία αντιμε-
τωπίζουν την πολιτική παραμένουν ίδιες.
Οι κυβερνήσεις του σήμερα και του χθες
κυβέρνησαν και απέτυχαν.

Εμείς στεκόμαστε αξιακά, βλέπουμε το
δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον της κοι-
νωνίας. Οραματιζόμαστε την αλλαγή της
πολιτικής, ώστε οι νεότερες γενιές να πι-
στέψουν ότι η πολιτική είναι λύση και να
μπορούμε να κοιτάμε περήφανα στα μάτια
και να λέμε ότι αγωνιζόμαστε για μια κοι-
νωνία ίσων ευκαιριών σε όλους. 

Θα καταθέσουμε τη σοσιαλδημοκρατική
μας πρόταση, ώστε να υπάρξει ισχυρό κοι-
νωνικό κράτος, κοινωνική αξιοπρέπεια και

κοινωνική δικαιοσύνη. Επομένως, την
ημέρα των εκλογών, οι Έλληνες πολίτες εί-
ναι εκείνοι που θα μας κρίνουν όλους και
θα καταλάβουμε αν όντως μιλούν για στα-
θερότητα και πρόοδο ή πρόκειται για προ-
σωπική-πολιτική επιβίωση. 

Όπως όλα δείχνουν, οι πιέσεις για μετε-
κλογική συνεργασία προς το
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα ενταθούν το επόμενο
διάστημα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις
για την επίτευξη συνεργασίας;
Και τα δύο κόμματα -ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ-

μοιάζουν και για αυτό εστιάζουν στην εναλ-
λαγή της εξουσίας. Βλέπουν την πολιτική
σαν λάφυρο και έχουν ως σκοπό τη διανο-
μή ποσοστών εξουσίας. Και οι δύο μέχρι
σήμερα δεν έχουν κάνει αυτοκριτική για τα
πεπραγμένα τους.

Βολεύονται στον δικομματισμό και για
αυτό επιλέγουν την πόλωση και την τοξικό-
τητα. Είναι λογική η αγωνία τους απέναντι
στην παράταξή μας, καθώς ξεβολεύονται
από τη μάχη για το ποιος από τους δύο κυ-
βέρνησε χειρότερα. 

Αρχικά, λοιπόν, επέλεξαν επιθέσεις
εναντίον μας τόσο λεκτικές όσο και με την
επίκληση της δήθεν ασάφειας των προτά-
σεών μας. Όταν η ρητορική αυτή κατέρρευ-
σε, αφού αντιγράφουν πλέον τις θέσεις μας
και γίνονται κεντρικές πολιτικές (κοινωνι-
κή κατοικία, ενέργεια, φορολόγηση υπερ-
κερδών), τότε αποφάσισαν και επέλεξαν
υποκριτικά τον δρόμο των συνεργασιών, με

ψευδεπίγραφα διλήμματα.  Πίσω, όμως,
από την ψεύτικη πρόσκληση κρύβεται η με
κάθε τρόπο παραμονή τους στην εξουσία
και η προσπάθεια φαλκίδευσης της ψήφου
των πολιτών έναν χρόνο πριν από τις εκλο-
γές. Κάνουν σχέδια και λειτουργούν ερή-
μην των πολιτών, οι οποίοι είναι εκείνοι που
θα κρίνουν και θα αποφασίσουν. Τελικός
κριτής είναι ο λαός. Η κοινωνία μέρα με τη
μέρα τούς γυρνά την πλάτη και τους προ-
σπερνά. 

Ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να
περιλαμβάνει το εθνικό σχέδιο για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης;
Ένα εθνικό σχέδιο πρέπει να έχει στόχο

τόσο την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης αλλά και την ενεργειακή αυτονομία,
ασφάλεια και επάρκεια. Να απευθύνεται
στους κοινωνικούς εταίρους, στις τοπικές
κοινωνίες και στους πολίτες για να διαμορ-
φώνεται με βάση τις ανάγκες κάθε περιο-
χής και με ενεργειακή δικαιοσύνη. Εδώ και
μήνες, εντός και εκτός Βουλής καλούμε
την κυβέρνηση: 
� Να επιβάλει πλαφόν στη λιανική τιμή
ηλεκτρικού ρεύματος για να πάρουν άμεση
ανάσα τα νοικοκυριά, οι ευάλωτες οικονο-
μικά ομάδες, οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις.
� Να φορολογήσει τα υπερκέρδη των ηλε-
κτροπαραγωγών, όπως έκανε η γειτονική
χώρα Ιταλία. Είμαστε η μοναδική χώρα που
το σύνολο της αύξησης του κόστους της
ενέργειας το επωμίζονται οι καταναλωτές.
� Να γίνονται έλεγχοι από τις αρμόδιες αρ-

χές (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), για να
μην υπάρχουν καταγγελίες ότι μονομερώς
σπάνε τα συμβόλαια οι εταιρείες και τα με-
τατρέπουν από σταθερά σε κυμαινόμενα. 

Τέλος, ορθή και δίκαιη αξιοποίηση του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
με άμεσες επενδύσεις στη διασυνδεσιμό-
τητα της χώρας και ανάπτυξη των Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας (ενεργειακές κοι-
νότητες, φωτοβολταϊκά). Να υπάρχει διά-
χυση στην κοινωνία, έτσι ώστε οι πολίτες να
είναι και παραγωγοί και καταναλωτές και
να υπάρχει ενεργειακή δικαιοσύνη. 

Στις 8 Μαΐου θα έχετε μια νέα εσωκομ-
ματική διαδικασία. Τι σημαίνει για το
κόμμα σας και ποιο είναι το μήνυμα που
θέλετε να στείλετε;
Το πρώτο μήνυμα έχει ήδη δοθεί από

τους 270.000 συμπολίτες μας που μας τί-
μησαν στην εκλογή του προέδρου: μας
μετέφεραν την ελπίδα της νέας σελίδας
για τον τόπο μας. Η 8η Μαΐου είναι ο πρώ-
τος σταθμός όπου τα μέλη μας θα επιλέ-
ξουν το όνομα της παράταξης και θα
εκλέξουν τα νέα τοπικά και νομαρχιακά
όργανα και τους αντιπροσώπους ενόψει
του Συνεδρίου που θα γίνει στις 20-22
Μαΐου. Είναι μια συνεχής διαδικασία για
την αναγέννηση της δημοκρατικής παρά-
ταξης που τιμά την ιστορική της παρακα-
ταθήκη και δημιουργεί ένα ελπιδοφόρο
μέλλον με την κοινωνία στο προσκήνιο.
Βλέπουμε μαζί μια νέα εποχή, μια νέα
προσπάθεια να ριζώσει το ΠΑΣΟΚ ξανά
στις καρδιές των Ελλήνων.

Αν. εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ 

«ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
βλέπουν

την πολιτική 
σαν λάφυρο»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

Αναστασία Σιμητροπούλου
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Ο
Νίκος Ρωμανός γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Αθήνα, ένα στενό πίσω από τον Ευαγγε-
λισμό. Αργότερα η οικογένειά του μετακόμι-
σε στην Κηφισιά και ο Νίκος έφυγε για σπου-

δές στο εξωτερικό. Είναι κάτοχος Bachelor of Arts
στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Essex και M-
BA από το Cardiff. Οι γονείς του ήταν αρχιτέκτονες και
οι δύο. Ο ίδιος πάντως τα πρώτα του επαγγελματικά βή-
ματα τα έκανε σε καίριες θέσεις στο τμήμα του mar-
keting παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων, όπως οι
Ολυμπιακοί Αγώνες «Αθήνα 2004» και οι Ασιατικοί
Αγώνες «Κατάρ 2006». Το ανήσυχο πνεύμα του και η
επιστροφή του στην Ελλάδα άνοιξαν έναν νέο κύκλο
επιχειρηματικότητας στον χώρο της εστίασης, που
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.  Δεν υπήρξε ποτέ παιδί
του κομματικού σωλήνα και αυτό, όπως λέει ο ίδιος χα-
ριτολογώντας, είναι κάτι που τον έχει... φάει. Στην πο-
λιτική τον έμπλεξαν οι αναρτήσεις του στο Twitter και ο
Άδωνις Γεωργιάδης. Λίγο πριν «πέσει» η κυβέρνηση
Σαμαρά -άγνωστο γιατί- ο Νίκος Ρωμανός άρχισε να
αρθρογραφεί μανιωδώς στα social media για τα ζητή-
ματα της πολιτικής επικαιρότητας. Τις αναρτήσεις του
τις «τσίμπαγε» ο Άδωνις και τις έκανε retweet, με απο-
τέλεσμα οι followers του Νίκου να απογειωθούν. Η
αναγνωρισιμότητά του στο Twitter αυξήθηκε κατακό-
ρυφα και ξεκίνησε την αρθρογραφία σε site και εφη-
μερίδες (Liberal, Protagon, «Πρώτο Θέμα», «Ελεύθε-
ρος Τύπος» κ.ά.). Μέσω των σχολιογραφικών κειμέ-
νων του το όνομά του έφτασε το 2016 στο γραφείο τού
τότε αρχηγού της αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Κάπως έτσι ξεκίνησαν η ενασχόλησή του με την
πολιτική και η είσοδός του στους κόλπους της Νέας
Δημοκρατίας. Έκτοτε απέδειξε ότι δεν φοβάται να μπει
στη φωτιά και να αντιπαρατεθεί με τον οποιονδήποτε.
Πολιτικά είναι σκληρός αντίπαλος, εκρηκτικός και
όταν έχει δίκιο δεν διστάζει να τσαλακωθεί…

Ο άνθρωπος 
που δεν διστάζει 

να μπει στη φωτιά

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Νίκος Ρωμανός
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Η
πρώτη του δουλειά στη ΝΔ ήταν
στον στρατηγικό σχεδιασμό το
2016 με γραμματέα Στρατηγι-

κού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας τον
σημερινό κυβερνητικό εκπρόσωπο
Γιάννη Οικονόμου. Ήταν δηλαδή ένας
από τους τύπους που συμμετείχαν σε
μια εβδομαδιαία σύσκεψη και έλεγαν ο
καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
Κάποια στιγμή προήχθη σε αναπληρω-
τή γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού
και τότε για πρώτη φορά ανέλαβε τη
διαχείριση στο Twitter τού προέδρου
της ΝΔ. Ποιος τον πρότεινε στον Κυριά-
κο Μητσοτάκη; Ο Κωνσταντίνος Κυρα-
νάκης, ο οποίος μέχρι τότε έτρεχε όλα
τα social media του Κυριάκου. Ο Κυρα-
νάκης αποφάσισε να κατέβει βουλευ-
τής και έτσι πρότεινε ως αντικαταστάτη

του τον Ρωμανό. Γρήγορα κατάφερε να
κερδίσει την εμπιστοσύνη του προ-
έδρου, να γίνει γραμματέας Στρατηγι-
κού Σχεδιασμού, κατόπιν αναπληρωτής
εκπρόσωπος της ΝΔ και στη συνέχεια
μετά τις εκλογές διευθυντής του Γρα-
φείου Τύπου του κόμματος αλλά και
μέλος του περίφημου «πρωινού καφέ».

Από μικρός είχε έφεση στη μουσική
αλλά και στην κολύμβηση. Έπαιζε πιάνο
και έγραφε και δικά του τραγούδια πε-
ρισσότερο σε λαϊκό ρεπερτόριο και
ύφος. Τώρα πια δεν έχει χρόνο για τίπο-
τα. Περιστασιακά πηγαίνει στο γυμνα-
στήριο, πληρώνει τη συνδρομή, αλλά με-
τά τα παρατάει… Από τα πιο σκληρά γε-
γονότα στη ζωή του ήταν ο θάνατος του
πατέρα του. Η ζωή του όμως άλλαξε από
τη γέννηση των δίδυμων παιδιών του

πριν από 4,5 χρόνια. Του στοίχισε πολύ
στην εφηβική ηλικία η απόφαση των γο-
νέων του να χωρίσουν. Όμως, με πείσμα
και επιμονή ο Νίκος κατάφερε να τους
συνεφέρει και τους δύο και να αποτρέψει
τον χωρισμό. Αυτή ήταν η πρώτη του με-
γάλη νίκη. Σημείο-σταθμό στην επαγγελ-
ματική του πορεία αποτέλεσαν το τηλε-
φώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη και η
πρώτη επαφή μαζί του, που σήμανε την
ένταξή του στην ομάδα του προέδρου. Το
μότο της ζωής του προτού ασχοληθεί με
την πολιτική ήταν το «τσίτα όλα», το οποίο
είχε κάνει και email. Τώρα το έχει αντι-
καταστήσει με το «πάμε δυνατά». Α, να
μην ξεχάσω. Απεχθάνεται σφόδρα τους
κακοπροαίρετους ανθρώπους που πίσω
από όλα βλέπουν συνωμοσίες και κατα-
στροφές.

Σε παλαιότερο ταξίδι στην Ιταλία Αγκαλιά με τα διδυμάκια τουΣε νεαρή ηλικία, φοιτητής

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Με τον αείμνηστο πατέρα του, τον Αριστείδη, σε παλαιότερο  στιγμιότυπο Από μικρός είχε έφεση στη μουσική και στα πλήκτρα

Η έφεση στη μουσική, ο Άδωνις και ο Κυρανάκης
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Την «ασφυξία» των καταναλωτών
από τους λογαριασμούς ρεύματος έρ-
χεται να εντείνει το κύμα διακοπών
ηλεκτροδότησης που έχουν ξεκινήσει
οι εταιρείες σε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις που αδυνατούν να πληρώσουν
τα υπέρογκα ποσά. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχί-
ζει να καταγγέλλει την αισχροκέρδεια
των εταιρειών, αλλά κυρίως την αδια-
φορία της κυβέρνησης στο να βάλει
μια τάξη στο τοπίο, ενώ παράλληλα
προτείνει τροπολογία για τη μη πλη-
ρωμή της «ληστρικής» ρήτρας ανα-
προσαρμογής στους λογαριασμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, την Παρασκευή
το πρωί ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης επισκέφτηκε τη ΡΑΕ
(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) και συ-
νομίλησε με τον πρόεδρο της Αρχής
για όλα τα «καυτά» ζητήματα. Την ίδια

ώρα, τα «νταούλια» για τις δηλώσεις
Οικονόμου περί του τζάμπα που πέ-
θανε καλά κρατούν, με την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση να ζητά ακόμη και
την παρέμβαση του πρωθυπουργού.

Αρνητικά σχόλια έλαβε επίσης και η
απάντηση του κυβερνητικού εκπρο-
σώπου Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος,
όπως υποστηρίζουν κύκλοι της Κου-
μουνδούρου, «κάλυψε» τον συνεπώ-
νυμό του, λέγοντας πως πολλοί κατα-
ναλωτές δεν πλήρωναν και πριν και
πως στην ουσία πρόκειται για ένα
φαινόμενο που υπάρχει πάντα.

Στην τοποθέτηση αυτή το γραφείο
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε πως
«ο μόνος που έχει μάθει στο τσάμπα
και ζει παρασιτικά από το Δημόσιο εί-
ναι ο κ. Μητσοτάκης, το υπουργικό
του συμβούλιο που χρωστά πάνω από

40 εκατομμύρια στις τράπεζες και η
ΝΔ με δανεικά και αγύριστα πάνω από
350 εκατομμύρια ευρώ. Αφού “ο
τσάμπας πέθανε”, ο πρωθυπουργός
οφείλει να ανακοινώσει τη χρεοκοπία
της Νέας Δημοκρατίας, να της βάλει
λουκέτο και να πάει σε κάποιο από τα
δεκάδες σπίτια του, μήπως και ανα-
σάνει η κοινωνία».

Επίσκεψη στη ΡΑΕ μέσα
σε ηλεκτρισμένο κλίμα

Ν
έο δήμαρχο θέλουν έξι στους δέκα Θεσσα-
λονικείς, εκφράζοντας την αποδοκιμασία
τους για τα πεπραγμένα Ζέρβα βάσει της
δημοσκόπησης από την εταιρεία Alco για

λογαριασμό του MyPortal.gr.
Τρία χρόνια πέρασαν από την εκλογή του Κωνσταντίνου

Ζέρβα ως δημάρχου Θεσσαλονίκης και το έργο του κρίνεται
ανεπαρκές από τους συμπολίτες του. Παρόλο που το 2019
θριάμβευσε «πετώντας» από τον πρώτο γύρο την Κατερίνα
Νοτοπούλου και κερδίζοντας στον δεύτερο τον υποψήφιο
της ΝΔ Νίκο Ταχιάο, η επανεκλογή του θα αποδειχτεί δύ-
σκολη υπόθεση. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την
έρευνα της εταιρείας Alco για λογαριασμό του MyPortal.gr,
που διενεργήθηκε από τις 12 έως τις 19 Απριλίου στον Δήμο
Θεσσαλονίκης, με τις απαντήσεις των δημοτών να αποτε-
λούν κόλαφο για τη δημοτική αρχή. Σχεδόν επτά στους δέκα
τον κατηγορούν για ανεπάρκεια στο κυκλοφοριακό και ότι
δεν έκανε τίποτα για τις θέσεις στάθμευσης και τις μετακι-
νήσεις στον δήμο, ενώ μόνο για το κομμάτι του πρασίνου
θεωρούν ότι έχει παράξει ικανοποιητικό έργο.

Καλύτερος ο Μπουτάρης!
Οι έξι στους δέκα Θεσσαλονικείς θέλουν νέο δήμαρχο

Θεσσαλονίκης και δηλώνουν πως δεν είναι ευχαριστημέ-

νοι από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Στην ερώτηση «θεωρείτε
πως ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι καλύτερος, στα ίδια
επίπεδα ή χειρότερος από τον προκάτοχό του Γιάννη
Μπουτάρη;», το 35% τον βρίσκει χειρότερο έναντι του
προκατόχου και το 24% καλύτερο, ενώ το 38% τους θεωρεί
στο ίδιο επίπεδο. Επιπλέον, το 59% τάσσεται υπέρ της
εκλογής στις δημοτικές εκλογές του 2023 ενός νέου προ-
σώπου. Τέλος, στην ερώτηση «πιστεύετε ότι ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας πρέπει να επανεκλεγεί ή να εκλε-
γεί νέο πρόσωπο;», υπέρ νέου προσώπου τάσσεται το 59%,
ενώ το 29%, δηλαδή μόλις τρεις στους δέκα, επιθυμεί την
επανεκλογή του κ. Ζέρβα.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι επόμενες εκλογές θα
είναι ένα εντελώς διαφορετικό «παιχνίδι» από το
2019, με το πεδίο να είναι ανοιχτό για νέες υποψηφιό-
τητες, καθώς φαίνεται η ανάγκη για νέους ανθρώπους
με ρηξικέλευθες ιδέες και με όραμα για τον τόπο
τους, τις ίδιες προσδοκίες που είχαν οι Θεσσαλονικείς
και από τον Ζέρβα και δεν δικαιώθηκαν. 

Χτυπάνε «καμπάνες»
για τον Ζέρβα 

Δημοσκόπηση-κόλαφος: Έξι
στους δέκα Θεσσαλονικείς 
θέλουν νέο δήμαρχο

Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή
Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο
Το εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου «δείχνει» στον Νίκο
Παππά για τους χειρισμούς του στην υπόθεση των τηλεο-
πτικών αδειών το 2016 η εισαγγελέας του Δικαστικού Συμ-
βουλίου του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη. Η ανώτατη
εισαγγελική λειτουργός ζητεί την παραπομπή του πρώην
υπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθή-
κοντος σε βαθμό πλημμελήματος. Με την ίδια
εισήγηση προτείνει να παραπεμφθεί, κατη-
γορούμενος για ηθική αυτουργία στην παρά-
βαση καθήκοντος του πρώην υπουργού, ο
επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας που
με τις καταγγελίες του έφερε στη δικαιοσύνη
την υπόθεση. Ο Νίκος Παππάς, ο οποίος αρνείται
κατηγορηματικά την εμπλοκή του στην υπόθεση, βρέ-
θηκε στο «στόχαστρο» της δικαιοσύνης με αφορμή τις κα-
ταγγελίες περί εικονικής συναλλαγής με λιβανέζικη κατα-
σκευαστική εταιρεία που έκανε ο επιχειρηματίας Χρήστος
Καλογρίτσας, ώστε να εξασφαλίσει μία από τις άδειες και
να αποκτήσει ένα «ελεγχόμενο» κανάλι.  Σύμφωνα με τον
κ. Καλογρίτσα, ο πρώην υπουργός ήταν ο εμπνευστής και ο
οργανωτής του σχεδίου για «εικονικό δανεισμό» 3 εκα-
τομμυρίων ευρώ για να δοθεί στην εταιρεία του η δυνατό-
τητα να μετάσχει στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές
άδειες. Τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή μη θα έχει
το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.
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Του Μιχάλη Μαστοράκη

Π
αραμένει ακέραιο το κυβερνητικό
σχέδιο για την έρευνα εντοπισμού
πιθανών κοιτασμάτων φυσικού
αερίου στη χώρα, διαμηνύουν κυ-

βερνητικά στελέχη, υπογραμμίζοντας πως η
πρόσφατη αποχώρηση της Total Energies
από την κοινοπραξία που κατέχει τα δικαιώ-
ματα έρευνας των δύο παραχωρήσεων της
Κρήτης και ο «σκεπτικισμός» ως προς τη
στάση της ExxonMobil δεν υποδηλώνουν την
ανυπαρξία αξιοποιήσιμου ορυκτού πλούτου
στην περιοχή, αλλά συνιστούν αλλαγή στρα-
τηγικής και έμφαση σε άλλες δραστηριότη-
τες, σχετικές με την ενεργειακή μετάβαση. 

Πρόκειται για τη δεύτερη αποχώρηση από
το ελληνικό upstream μετά την «έξοδο» της
Repsol από παραχωρήσεις στο Ιόνιο. 

Υπενθυμίζεται ότι η TotalEnergies κατείχε
το 40% της κοινοπραξίας, έχοντας επίσης και
τον ρόλο του operator. Στο σχήμα συμμετέ-
χουν επίσης η ExxonMobil (40%), καθώς και
τα Ελληνικά Πετρέλαια (20%). Δίχως ακόμη
να έχει αποσαφηνίσει την τελική της θέση, η
ExxonMobil, σύμφωνα με πληροφορίες, εμ-
φανιζόταν διστακτική να αναλάβει «ρόλο»
operator στο ενδεχόμενο αποχώρησης του
γαλλικού πετρελαϊκού κολοσσού. 

Οι παραχωρήσεις της Κρήτης
Μένει, ωστόσο, να δούμε την τελική κατά-

ληξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περί-
πτωση υπάρχει η «αποφασιστικότητα» των
Ελληνικών Πετρελαίων να προχωρήσουν
στη μελέτη των δύο παραχωρήσεων στην
Κρήτη, όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει το
τελευταίο διάστημα ο διευθύνων σύμβουλος
των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης, κι αυτό γιατί
αποτελούν αρκετά υποσχόμενες περιοχές
για ανακαλύψεις.

«Τα συγκεκριμένα μπλοκ έχουν ενδιαφέ-
ρον, καθώς περιλαμβάνουν γεωλογικές δο-
μές με αντίστοιχα χαρακτηριστικά σε άλλες
περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου,
όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά κοιτάσμα-
τα αερίου», είχε σημειώσει. Μάλιστα, το στέ-
λεχος των ΕΛΠΕ είχε αναφέρει πως οι μελέ-
τες θα πραγματοποιηθούν είτε με την υφι-
στάμενη σύνθεση της κοινοπραξίας είτε με
διαφορετική. Μια δήλωση που υποδηλώνει
πως η στάση των Ελληνικών Πετρελαίων δεν
αλλάζει με την «έξοδο» της γαλλικής εται-
ρείας, αλλά και το γεγονός ότι και ο ελληνι-
κός όμιλος βρίσκεται επίσης σε αναζήτηση
νέου εταίρου που θα αντικαταστήσει την To-
talEnergies στο σχήμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον επικεφαλής
των ΕΛΠΕ, όλοι οι ειδικοί του κλάδου επιση-
μαίνουν ότι τα δύο θαλάσσια μπλοκ της Κρή-
της («Δυτικά Κρήτης», «Νοτιοδυτικά Κρή-
της») αποτελούν από τις πλέον ελπιδοφόρες
περιοχές για αναζήτηση κοιτασμάτων αερί-

ου στη χώρα μας, αν και είναι ελάχιστα μελε-
τημένες. 

Η ΕΔΕΥ έχει θέσει ως στόχο να γίνουν νέες
σεισμικές έρευνες στην περιοχή της Κρήτης,
η οποία παρουσιάζει μεγάλο ερευνητικό εν-
διαφέρον, τον επόμενο χειμώνα 2022-2023.

Σε Ιωάννινα και Ιόνιο
Ανάλογη αισιοδοξία και αποφασιστικότη-

τα διακρίνει και την Energean, η οποία είναι
παρούσα σε δύο παραχωρήσεις (χερσαία

περιοχή των Ιωαννίνων με 100% και «μπλοκ
2» με 75% και 25% ΕΛΠΕ). Ειδικότερα, η
Energean προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή
σεισμικής έρευνας στη θαλάσσια παραχώ-
ρηση του Block 2, βορειοδυτικά της Κέρκυ-
ρας, η οποία προγραμματίζεται να πραγμα-
τοποιηθεί προς το τέλος του έτους. Σημει-
ώνεται πως πρόκειται για την τέταρτη σεισμι-
κή έρευνα σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας
που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία από το
2009 και μετά. 

Πιο δυνατά στο παιχνίδι
τα ΕΛΠΕ και η Energean

Οι κινήσεις της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων
Συνολικά, οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΔΕΥ μιλούν για απο-
λήψιμα αποθέματα φυσικού αερίου άνω των 600 δισεκα-
τομμυρίων κυβικών μέτρων. Ταυτόχρονα, διασαφηνίζεται
πως προτεραιότητα της χώρας είναι η ανακάλυψη κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου και όχι πετρελαίου, καθώς έτσι
δεν θα υπάρχει κίνδυνος πετρελαιοκηλίδας. 
Μάλιστα, σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της
ΕΔΕΥ Αριστοφάνης Στεφάτος είχε υπογραμμίσει πως «τώ-
ρα που οι τιμές και η ζήτηση στην αγορά βρίσκονται σε
υψηλά επίπεδα, υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για
επιτάχυνση των προσπαθειών». 

Σε αυτήν τη βάση, η ΕΔΕΥ προχωρά σε συναντήσεις με κά-
θε πιθανό ενδιαφερόμενο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει
ονόματα για την ώρα, γνωστοποιώντας τα δεδομένα που
υπάρχουν υπό το νέο κυβερνητικό σχέδιο για την αξιοποί-
ηση των εγχώριων υδρογονανθράκων. 
Τέλος, η συντηρητική εκτίμηση της ΕΔΕΥ για τις περιοχές
αυτές είναι ότι μπορεί να προκύψει ένας κύκλος εργασιών
ύψους 250 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, εάν έχουμε ποσοστό
επιτυχίας 20% στις έρευνες που θα ακολουθήσουν τα επό-
μενα χρόνια στα έξι μπλοκ που έχουν παραχωρηθεί σε
εταιρείες.

Παρά τις αποχωρήσεις της
TotalEnergies και της Repsol, 
ο κυβερνητικός σχεδιασμός
ερευνών για «ελληνικό» 
αέριο προχωρά με 
τους… παλιούς παίκτες 



Μ
ε υποχρεωτική τη χρήση
μάσκας σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους
αλλά χωρίς self test θα

επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες με-
τά τις διακοπές του Πάσχα, την ερχόμενη
Τρίτη, μαθητές και εμβολιασμένοι εκπαι-
δευτικοί. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαι-
δευτικοί θα πρέπει να υποβάλλονται
προληπτικά σε ένα rapid test την εβδο-
μάδα, με δικά τους έξοδα, έως και 48
ώρες πριν από την προσέλευση στο σχο-
λείο, την Τρίτη. 

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρού-
σματος στην τάξη, ο μαθητής που νοσεί
θα παραμένει σε απομόνωση για πέντε
ημέρες τουλάχιστον.

Στα πανεπιστήμια, τα ΙΕΚ και τα κολέ-
για οι μη εμβολιασμένοι καθηγητές διε-
νεργούν ένα rapid test την εβδομάδα με
δικό τους κόστος, έως και 48 ώρες πριν
από την προσέλευση την Τρίτη, ενώ φοι-
τητές, καταρτιζόμενοι και σπουδαστές
δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται σε
τακτικό έλεγχο. Η Πρωτομαγιά πλησιά-
ζει, οπότε και θα υπάρξει η πλήρης χαλά-
ρωση των μέτρων και στους υπόλοιπους
τομείς. Καταστηματάρχες και εστιάτορες
ετοιμάζονται να υποδεχθούν ανεμβολία-
στους και εμβολιασμένους χωρίς τεστ
και πιστοποιητικά. Ύστερα από δυόμισι
χρόνια πανδημίας όλοι κάθονται ξανά
μαζί στους ίδιους χώρους όπου δεν θα
υπάρχουν περιορισμοί σε αποστάσεις
και χωρητικότητα.

Συνεχίζεται η πτωτική πορεία
Η πανδημία είναι σε ύφεση και αυτό

φαίνεται και από τους δείκτες που είναι
σε πτωτική πορεία. 

Τα κρούσματα που καταγράφηκαν
χθες, Παρασκευή, ήταν 7.463, από τα
οποία τα 237 είναι επαναμολύνσεις.
Τριάντα τέσσερις άνθρωποι από 50 ετών
και άνω έχασαν τη ζωή τους ενώ και οι
διασωληνωμένοι παρουσιάζουν πτώση
και είναι πλέον 244. Σε αυτό το κλίμα ευ-
φορίας για το καλοκαίρι που έρχεται, πα-
ραμένει ανοιχτό το θέμα της μάσκας,
αφού την κρατάμε μέχρι την 1η Ιουνίου
και μετά θα αποφασιστεί αν θα μείνει ή
αν θα την πετάξουμε, βάσει της επιδη-
μιολογικής εικόνας της χώρας. 

Οι ειδικοί αλλά και ο υπουργός Υγείας
θεωρούν τη μάσκα ένα ήπιο μέτρο που

προστατεύει τους πολίτες χωρίς να επη-
ρεάζει την κοινωνική και οικονομική μας
ζωή. Φυσικά, στο μυαλό όλων είναι τα
μέτρα προστασίας και υγιεινής που ο κα-
θένας μπορεί να τηρεί για τη δική του
προσωπική ασφάλεια.

Τα ίδια μέτρα καλής υγιεινής ειδικά
στα παιδιά θα φανούν χρήσιμα για να
προφυλαχθούν από την πιθανότητα να
κολλήσουν την οξεία ηπατίτιδα που τα
ταλαιπωρεί σε πολλά μέρη του κόσμου. 

Προσοχή και όχι υπερβολική ανησυχία
Οι ειδικοί αναφέρουν πως οι γονείς

δεν θα πρέπει να ανησυχούν υπερβολικά
ούτε να στερούν από τα παιδιά τους τις
επαφές με το παιχνίδι. Οι έως τώρα εν-
δείξεις μαρτυρούν πως στην πλειοψηφία
των κρουσμάτων κρύβεται ο αδενοϊός
41F, ένας γνωστός ιός στους γιατρούς, τον
οποίο μπορεί να έχουμε περάσει και κα-
τά το παρελθόν όλοι χωρίς όμως να είχα-
με επιπλοκές. 

Οι παιδίατροι αναφέρουν πως όλα
τα χρόνια έχουν νοσηλευθεί στα νο-

σοκομεία παιδιά με ηπατίτιδες για τις
οποίες δεν υπήρχε πάντα σαφής αι-
τιολογία. 

Το φαινόμενο ήταν μεν σπάνιο αλλά
συνέβαινε και συμβαίνει ακόμα, και συ-
νήθως τα παιδιά γίνονται μόνα τους καλά,
με συντηρητική αγωγή και δίαιτα, χωρίς
σοβαρά προβλήματα και χωρίς επιπλο-
κές. Η χώρα είναι θωρακισμένη στην πε-
ρίπτωση που εμφανιστεί το πρώτο ύπο-
πτο κρούσμα και οι παιδίατροι είναι ενή-
μεροι και συμβουλεύουν τους γονείς αν
δουν ύποπτα συμπτώματα όπως ίκτερο,
κίτρινο χρώμα δέρματος και ματιών, με-
ταβολή του χρώματος των ούρων και κο-
πράνων, έντονη κακουχία και γαστρεντε-
ρολογικά συμπτώματα που επιμένουν, να
απευθυνθούν σε γιατρό. 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Προειδοποίηση  
ΠΟΥ για κίνδυνο 
εξάπλωσης 
του ιού  Έμπολα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να
αποκλειστεί η εξάπλωση στην περιφέ-
ρεια και σε διεθνές επίπεδο του ιού Έμ-
πολα μετά την εκδήλωση νέας επιδημίας
της ασθένειας, με κυριότερο σύμπτωμα
τον αιμορραγικό πυρετό, στην Μπαντά-
κα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Μετά την επανεμφάνιση του ιού, στο
βορειοδυτικό τμήμα της αφρικανικής
χώρας, έχουν καταγραφεί δύο θάνατοι
από την 21η Απριλίου. Ως την 27η Απριλί-
ου, «είχαν εντοπιστεί 267 επαφές», σύμ-
φωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος σημειώνει ότι
ως αυτό το στάδιο είναι «δύσκολο να
εκτιμηθεί η έκταση της επιδημίας».

«Ο κίνδυνος εξάπλωσης αυτής της
επιδημίας στην περιφέρεια και διεθνώς
δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς η πό-
λη Μπαντάκα βρέχεται από τον ποταμό
Κονγκό και διαθέτει ποτάμιες και χερ-
σαίες συνδέσεις με την πρωτεύουσα
Κινσάσα, με τη Δημοκρατία του Κονγκό,
με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
και με την Αγκόλα», τόνισε σε ανακοίνω-
σή του ο οργανισμός. Πάντως ο ΠΟΥ θε-
ωρεί για την ώρα «μέτριο» το επίπεδο
κινδύνου σε περιφερειακό επίπεδο και
«μικρό» σε διεθνές επίπεδο. Δεν προτεί-
νει να επιβληθούν περιορισμοί στα ταξί-
δια και στο εμπόριο προς και από τη ΛΔ
Κονγκό.

Ο κίνδυνος εξάπλωσης εντός της ΛΔ
Κονγκό χαρακτηρίζεται «υψηλός» λόγω
της παρουσίας μολυσμένων ζώων και
ενδιάμεσων ξενιστών, της ανησυχητικής
συχνότητας ξεσπάσματος επιδημιών του
Έμπολα στη χώρα, περιβαλλοντικών πα-
ραγόντων και της εξασθένισης του συ-
στήματος υγείας εξαιτίας των ταυτόχρο-
νων επιδημιών χολέρας, ιλαράς και του
νέου κορονοϊού. Η τρέχουσα είναι η 14η
επιδημία της ασθένειας που προκαλεί ο
ιός Έμπολα από το 1976. 

Την Τρίτη ανοίγουν τα σχολεία
και οι περιορισμοί χαλαρώνουν
- Τι ισχύει αν υπάρξει κρούσμα 

Με μάσκα αλλά 
χωρίς self test 
η επιστροφή 
στα θρανία…
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Μ
ε γοργό ρυθμό τρέχουν οι
εξελίξεις στην υπόθεση θα-
νάτου των τριών παιδιών της
οικογένειας Δασκαλάκη στην

Πάτρα, καθώς φαίνεται πως έχει εντοπι-
στεί πρόσωπο-κλειδί για την εξέλιξη της
υπόθεσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν
πως πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο
της Ρούλας Πισπιρίγκου, το οποίο φέρει
την ιδιότητα του τεχνικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο που, σύμ-
φωνα με αρμόδια πηγή, είναι ο άνθρωπος
τον οποίο η κατηγορούμενη για τη δολο-
φονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας
καλούσε για να σβήσει τα ηλεκτρονικά της
ίχνη, φέρεται να έχει εντοπιστεί από τις
Αρχές. Μάλιστα, αναμένεται να κληθεί να
καταθέσει για την υπόθεση και να βοηθή-
σει στην ανάκτηση του περιεχομένου που
η μητέρα των παιδιών του ζήτησε να δια-
γράψει. «Το φυσιολογικό είναι να κληθεί
να καταθέσει ο τεχνικός που εντοπίστη-
κε. Τα αρχικά του είναι Α.Τ., είναι Πατρι-
νός και τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. Αυτός ο άνθρωπος άθελά του πιθα-
νώς και χωρίς να ξέρει τα σχέδια της
Ρούλας Πισπιρίγκου έσβηνε τα ηλεκτρο-
νικά ίχνη της, τις αναζητήσεις που έκανε
στο Διαδίκτυο. 

Υπάρχει και σχέση συγγενική μεταξύ τους,
για αυτό και άλλες φορές πήγαινε ο ίδιος στο
σπίτι του ζεύγους Δασκαλάκη - Πισπιρίγκου,
ενώ άλλες φορές πήγαιναν εκείνοι στον
επαγγελματικό του χώρο», σημείωσε ο δη-
μοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόν-
νησος» Γιώργος Αναστασόπουλος.

Η συγκεκριμένη είδηση έμεινε αρχικά
ασχολίαστη από τον συνήγορο της Ρούλας
Πισπιρίγκου Όθωνα Παπαδόπουλο, ο
οποίος συνάντησε την 33χρονη το μεση-
μέρι της Πέμπτης και απαντώντας για το
θέμα σχολίασε πως «δεν έχει αξιολογηθεί
ακόμη η συγκεκριμένη πληροφορία».
Ωστόσο, το επόμενο πρωί ο ίδιος προέβη

σε διάψευση, εξηγώντας ότι έπειτα από
συνομιλία που είχε με την εντολέα του
εκείνη ισχυρίζεται πως δεν υπάρχει τεχνι-
κός υπολογιστών στον οποίο να έχει απο-
ταθεί οποτεδήποτε για να της σβήσει αρ-
χεία από τον υπολογιστή της.

«Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόσωπο.
Η πελάτισσά μου ποτέ δεν είχε δώσει εν-
τολή σε κανέναν να σβήσει κάποια αρχεία.
Θα ερευνήσουμε σήμερα αν πράγματι ευ-

σταθεί η πληροφορία και αν πράγματι έχει
εντοπιστεί τέτοιο πρόσωπο από τις Αρ-
χές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, ήδη ξεκίνησαν οι καταθέ-
σεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπι-
κού από το Ωνάσειο ενώπιον της 18ης
ανακρίτριας, ενώ παράλληλα ο παιδοψυ-
χολόγος πραγματογνώμονας έχει ήδη
πιάσει δουλειά αναλύοντας τις ζωγραφιές
της 9χρονης προκειμένου να διαπιστώσει

αν υπάρχουν στοιχεία μέσα σε αυτές σχε-
τικά με τα όσα βίωσε το παιδάκι.

Ο τεχνικός που εξαφάνισε τα
ηλεκτρονικά ίχνη της «δένει»
την Πισπιρίγκου, η οποία
διαψεύδει την ύπαρξή του

Ο συγγενής που απειλεί
να... σβήσει και τη Ρούλα

Με την κατάθεση του ηθοποιού Κ.Φ., ο οποίος
δηλώνει πως είδε τον Δημήτρη Λιγνάδη στην
Επίδαυρο τις επίμαχες ημερομηνίες που φέρε-
ται να βίασε τον δεύτερο καταγγέλλοντα, αλλά
και την κατάθεση ενός φίλου του πρώτου καταγ-
γέλλοντος συνεχίστηκε η δίκη του σκηνοθέτη
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Ο Κ.Φ. επέμεινε πως είδε τον Λιγνάδη στην
Επίδαυρο το επόμενο μεσημέρι μετά την παράσταση. «Ήταν
1-2 το μεσημέρι. Ήμουν με τη σύντροφό μου και δύο φίλους
μας. Αυτοί τον είδαν πρώτοι και τον χαιρέτησαν», υποστήριξε
ο μάρτυρας, με τον εισαγγελέα να ζητά να κληθούν οι τρεις
μάρτυρες για να καταθέσουν. Ωστόσο, το δικαστήριο ομόφω-
να απέρριψε το εισαγγελικό αίτημα.

Έπειτα από μικρή διακοπή η έδρα εξέτασε τον
Α.Κ., ο οποίος είχε γνωρίσει τον ηθοποιό και
σκηνοθέτη μέσω του πρώτου καταγγέλλοντος
όταν είχε πάει να τον παραλάβει από το αερο-
δρόμιο. «Με τον πρώτο καταγγέλλοντα γνωρίζο-
μαι από το γυμνάσιο. Ήμασταν στο ίδιο σχολείο
και γείτονες. Ξέρω ότι γνώρισε τον Λιγνάδη μέ-
σω του ξαδέλφου του, που του είχε πει ότι μπο-

ρεί να τον βοηθήσει να γίνει ηθοποιός επειδή είναι μεγάλος
σκηνοθέτης και γνωστός σε όλη τη χώρα», ανέφερε και συμ-
πλήρωσε πως ο φίλος του έκανε αίτημα φιλίας στον Δημήτρη
Λιγνάδη και άρχισαν να συνομιλούν. Σχετικά με τη γνωριμία
του με τον Δημήτρη Λιγνάδη, περιέγραψε πως είχε πάει μαζί
με έναν ακόμη φίλο του να κάνει έκπληξη στο αεροδρόμιο

και τότε γνώρισε τον Λιγνάδη. «Πήγαμε στο Ολυμπιακό χω-
ριό, καθίσαμε, ο Α. είχε φέρει γλυκά από την Αίγυπτο και ο
κατηγορούμενος ένα μπουκάλι τζιν. Καθίσαμε, μιλήσαμε,
μας εξήγησε ποιος είναι, τι διασυνδέσεις έχει, ότι ήταν στον
χώρο του θεάτρου. Μας είπε γενικά ότι έχει γνωστούς. Συζη-
τάγαμε επίσης για το σχολείο, αν έχουμε κοπέλες. Κάναμε
χρήση αλκοόλ.  Ήπιαμε από ένα ποτήρι εγώ και ο φίλος μου.
Γύρω τις 4, δύο ώρες προτού ξημερώσει, φύγαμε. Εμένα το
σπίτι μου ήταν δίπλα ακριβώς και ο φίλος μου θα έμενε μαζί
μου. Σε εκείνη την ηλικία των 14-15 ετών νομίζαμε ότι ήμα-
σταν βασιλιάδες. Θεωρήσαμε ότι δε θα γίνει κάτι κακό αν
αφήναμε μόνο του τον Αλί με τον κατηγορούμενο. Γιατί να γί-
νει άλλωστε;».

Σ.Σ.

Η κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα για τη γνωριμία του με τον Δημήτρη Λιγνάδη
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Ο
θυμόσοφος λαός λέει πως

«εάν δεν φας θεριό, θεριό

δεν γίνεσαι». Μια φράση

που βρίσκει απόλυτη

εφαρμογή στον κόσμο της νύχτας. Της

αθηναϊκής νύχτας εν προκειμένω. Αυτή

που διανύει μια περίοδο μεγάλου ξεκα-

θαρίσματος λογαριασμών, με τουλάχι-

στον 25 νεκρούς σε χρονικό διάστημα

πέντε ετών. 

Το «συμβόλαιο θανάτου» με θύμα τον

Γιάννη Σκαφτούρο ήταν -για τους καλά

γνωρίζοντες- το τελευταίο μέχρι το επό-

μενο, καθώς με την εκτέλεση του «θείου

Τζο» το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα

κλείσει ο κύκλος αίματος που άνοιξε τον

Μάιο του 2017 με τη δολοφονία του Βα-

σίλη Γρίβα. Κοινή συνισταμένη στις δύο

μαφιόζικες επιθέσεις, ότι καταπατήθη-

κε κι αυτός ο… άγραφος νόμος που θέ-

λει ακόμη και τους ανθρώπους της νύ-

χτας να μην «αγγίζουν» γυναικόπαιδα

και γενικότερα τις οικογένειες των αντι-

πάλων, εάν δεν έχουν κάποια εμπλοκή

στα «δικά τους» ζητήματα. Ο μεν Γιάννης

Σκαφτούρος έπεσε νεκρός στην αυλή

του σπιτιού του, σε μια ημέρα χαράς και

γλεντιού, μπροστά στα μάτια της 22χρο-

νης κόρης του (σ.σ.: τραυματίστηκε και

αυτή ελαφρά) και του 3 ετών εγγονού

του. Ο δε Βασίλης Γρίβας δολοφονήθηκε

δευτερόλεπτα αφότου είχε αφήσει τον

11χρονο -τότε- γιο του στην είσοδο του

δημοτικού σχολείου.

Το τέλος του «άρχοντα»
Ωστόσο, η δολοφονία που άλλαξε

τον «χάρτη» της αθηναϊκής νύχτας

και επέτρεψε σε νέες φατρίες να

αναδειχθούν δεν είναι άλλη από του

Βασίλη Στεφανάκου, του capo dei ca-

pi ή «άρχοντα». Για σχεδόν δύο δε-

καετίες ο Μανιάτης έμπορος αυτοκίνη-

των ήταν το πιο ισχυρό όνομα, ο άν-

θρωπος που έτρεμαν οι εχθροί του και

λάτρευαν οι φίλοι του. Ένα παγωμένο

βράδυ του Ιανουαρίου του 2018, στη

λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, ο πάλαι

ποτέ «άρχοντας» της αθηναϊκής νύχτας

θα πέσει νεκρός στο πιο ακριβό «συμ-

βόλαιο θανάτου». Τρεις μήνες αργότε-

ρα, τον Απρίλιο του 2018, εκτός «παι-

χνιδιού» θα βγει ακόμη ένας από τους

«παλιούς»: Ο Γιώργος Λίτσας ή

«Μπούμπης» βρισκόταν πάντα στο

πλευρό των πιο ισχυρών ονομάτων,

όμως έπεσε νεκρός έξω από το σπίτι

του στους Αγίους Αναργύρους. 

Η δολοφονία του «σαμπρέλα»
Τους επόμενους μήνες του 2018 θα

ακολουθήσει ένα άνευ προηγουμένου
ξεκαθάρισμα λογαριασμών, που ακό-
μη και οι πιο έμπειροι
αξιωματικοί της
Ασφάλειας δυ-
σκολεύονται
να παρακο-
λουθήσουν.
Για την ακρί-
βεια, μπο-
ρούν μόνο
να κάνουν
εκτιμήσεις
για τα πρό-

σωπα που διατάσσουν τα «συμβόλαια
θανάτου», ενώ πλέον φαίνεται να έχουν
εμπλακεί για τα καλά και αλλοδαποί
(σ.σ.: κυρίως Αλβανοί) μαφιόζοι.  Τον
Μάιο του 2018, στο πάρκινγκ μιας ταβέρ-
νας στην Παλλήνη, θα εκτελεστεί ο πρώην
ΕΚΑΜίτης και αξιωματικός της Δίωξης
Ναρκωτικών, Σπύρος Παπαχρήστου, το
όνομα του οποίου είχε ακουστεί και για…
υποθέσεις της νύχτας στη Μύκονο. Λίγες
εβδομάδες αργότερα νεκρός θα πέσει και
ο Μανώλης Καραγιάννης ή «καράφλας» ή
«σαμπρέλας», ένα πρόσωπο που θεω-
ρούνταν ότι θα μπορούσε να πάρει τα

«σκήπτρα» της αθηναϊκής νύ-
χτας μετά το μπαράζ εκ-

καθαρίσεων. 
Στον «ακήρυχτο

πόλεμο» θα δολο-
φονηθεί και μία
γυναίκα, τον Σε-
πτέμβριο του
2018, η Κατε-
ρίνα Αναγνω-
στοπούλου, ή
αλλιώς «bel-

la mafia», σε ένα υπόγειο πάρκινγκ, μέ-
σα στο όχημά της, στην Κηφισιά.

Μία ακόμη κομβική -για τις αλλαγές
στην αθηναϊκή νύχτα- δολοφονία είναι
αυτή του επονομαζόμενου «ταμία», κατά
κόσμον Δημήτρη Μάλαμα, ο οποίος είχε
«προσλάβει» ακόμη και αστυνομικούς
εκτός υπηρεσίας για τη φύλαξή του. Το
«συμβόλαιο θανάτου», όμως, που…
έγραφε το όνομά του εκτελείται κανονι-
κά -μέρα μεσημέρι για την ακρίβεια-
στη λεωφόρο Αθηνών…

Ο επόμενος στόχος
Το ερώτημα που απασχολεί τους αστυ-

νομικούς της Ασφάλειας που είναι επι-
φορτισμένοι με την εξιχνίαση των «συμ-
βολαίων θανάτου» είναι ποιος θα πάρει
σειρά. Ένα ερώτημα το οποίο έχει δύο
αναγνώσεις… Ποιος είναι αυτός που θα
αναλάβει τα ηνία, καθώς από την παλιά
φρουρά της επονομαζόμενης Greek Ma-
fia είναι ζήτημα εάν έχουν μείνει δύο
πρωτοκλασάτα στελέχη, αλλά και ποιος
θα είναι ο επόμενος που θα πέσει νεκρός.
Είτε για εκδίκηση είτε επειδή η «επετηρί-
δα» της αθηναϊκής νύχτας πρέπει να…
προχωρήσει!

Ποιος παίρνει σειρά για
τα πληρωμένα πιστόλια;

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«Συμβόλαια θανάτου» 
ξεκληρίζουν τη γενιά της Greek

Mafia - 25 νεκροί, θύματα του
μεγάλου ξεκαθαρίσματος 

την τελευταία 5ετία
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Σ
υνεχίζοντας το σφυροκόπημα
στην Ανατολική Ουκρανία, ο ρω-
σικός στρατός χτυπά τώρα και την
Οδησσό, το μεγάλο λιμάνι στον

Εύξεινο Πόντο, με στόχο να αποκόψει τη
χώρα από κάθε πρόσβαση στη θάλασσα.
Την ίδια ώρα, ο Πούτιν κάνει επίδειξη δύ-
ναμης, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τα πυ-
ρηνικά όπλα στις πρόβες για τη μεγάλη
παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, επέ-
τειο της νίκης των σοβιετικών δυνάμεων
επί των ναζιστών το 1945.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφό-
ρησαν δείχνουν ρωσικά πυρηνικά όπλα
στην κεφαλή της πομπής στις πρόβες για
τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση
στην Κόκκινη Πλατεία. Με δεδομένο ότι το
Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Πούτιν αναφέρον-
ται τις τελευταίες ημέρες στη χρήση πυ-
ρηνικών, απειλώντας ακόμα και με Γ’
Παγκόσμιο Πόλεμο τη Δύση στην αντιπα-
ράθεση για την Ουκρανία, η προβεβλημέ-
νη παρουσία πυρηνικών όπλων στην πα-
ρέλαση είναι άλλο ένα ηχηρό μήνυμα στις
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, που στέλνουν πλέον
βαρέα όπλα στο Κίεβο.

Νέα χτυπήματα στην Οδησσό
Κάποια σενάρια θέλουν, μάλιστα, τον

Πούτιν να επιδιώκει να στήσει ανάλογη
παρέλαση στις 9 Μαΐου και στη μαρτυρική
Μαριούπολη, την ουκρανική πόλη που

έχει καταληφθεί από τους Ρώσους, εκτός
από τον τελευταίο θύλακα αντίστασης στη
χαλυβουργία Azovstal. 

Τους φόβους ότι η Μόσχα επιδιώκει να
κάνει την Ουκρανία «περίκλειστη» χώρα,
αποκλείοντάς την τελείως από τη Μαύρη
Θάλασσα, εντείνουν τα νέα χτυπήματα
στην Οδησσό, παράλληλα με τη ρωσική
επίθεση στο Ντονμπάς, στα ανατολικά.
Την Πέμπτη, οι Ρώσοι εξαπέλυσαν ρουκέ-
τες και στο Κίεβο, κατά την επίσκεψη μά-
λιστα του γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. 

Το Κρεμλίνο μελετά σενάρια οργάνω-
σης ενός ψευδοκράτους με την ονομασία
«Γιούζναγια Ρους» («Νότια Ρωσία») στα
ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί
από τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με
έρευνα του Radio Svoboda (Liberty), κρα-
τικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού των
ΗΠΑ, που παρέχει ειδήσεις από τη Ρωσία. 

Το τελευταίο διάστημα, δυτικά ΜΜΕ και
εκπρόσωποι των ουκρανικών αρχών κά-
νουν λόγο για προετοιμασία δημοψηφί-
σματος στην κατειλημμένη από τους Ρώ-
σους περιοχή της Χερσώνας, στη Νότια
Ουκρανία, και για το ενδεχόμενο ανακή-
ρυξης άλλης μιας «Λαϊκής Δημοκρατίας»
εκεί. 

Ήδη από το 2014, μετά την προσάρτηση
της Κριμαίας από τη Ρωσία, έχουν αρχίσει
να συζητούνται στη Μόσχα σχέδια για τη
δημιουργία της λεγόμενης «Νοβορόσια»

(«Νέας Ρωσίας») στα εδάφη που θα απο-
σχίζονταν από τις νότιες και τις ανατολι-
κές περιοχές της Ουκρανίας.

Πακέτο-μαμούθ από τις ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν

ετοιμάζεται να ζητήσει από το Κογκρέσο
την άδεια για αποστολή ενός πακέτου
βοήθειας-μαμούθ προς την Ουκρανία,
ύψους 33 δισ. δολαρίων, τα 20 εκατ. των
οποίων θα αφορούν στρατιωτικό υλικό,
κυρίως βαρέα όπλα.

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν με-
τέχουν στον πόλεμο, αλλά «δεν μπορούν
να μείνουν ένας παθητικός παρατηρητής
στην επίθεση που δέχεται η Ουκρανία».
Χαρακτήρισε, δε, «ανεύθυνες» τις ρωσι-
κές προειδοποιήσεις περί Γ’ Παγκοσμίου
Πολέμου με την ενδεχόμενη χρήση πυρη-
νικών όπλων, και «ένδειξη της απελπισίας
της Ρωσίας για την αποτυχία της στην Ου-
κρανία».

Έδειξε τα… μεγάλα του όπλα
κάνοντας πρόβα για την
παρέλαση της 9ης Μαΐου,
στέλνοντας μήνυμα στη Δύση 

«Επιδημία» θανάτου
στους Ρώσους 
ολιγάρχες
Βλάντισλαβ Αβάγιεφ, Σεργκέι
Προτοσένια, Μιχαήλ Γουότφορντ,
Αλεξάντερ Τουλιάκοφ, Λεονίντ
Σούλμαν… Ήταν όλοι Ρώσοι ολι-
γάρχες, που βρέθηκαν νεκροί
υπό ύποπτες συνθήκες μετά την
έναρξη του πολέμου στην Ουκρα-
νία. 
Δυτικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για
«επιδημία» θανάτων ολιγαρχών,
ακόμα και μελών των οικογενει-
ών τους. Καθώς ανάμεσά τους
ήταν υψηλόβαθμα στελέχη εται-
ρειών φυσικού αερίου (Gazprom,
Novatek) και τραπεζών
(Gazprombank), και παρά το ότι οι
θάνατοι παρουσιάστηκαν σαν εγ-
κλήματα πάθους ή αυτοκτονίες,
φουντώνουν τα σενάρια ότι πρό-
κειται για δολοφονία τους με εν-
τολή του καθεστώτος Πούτιν,
επειδή αυτοί οι ολιγάρχες μπορεί
να «ήξεραν πολλά» για τις παρά-
νομες οικονομικές δοσοληψίες
της ρωσικής ελίτ, ακόμα και του
προέδρου.

Πούτιν: Επίδειξη δύναμης
με τα πυρηνικά στον δρόμο



Τρίκαλα

Ο δήμος επιβραβεύει παιδιά
δημοτικών υπαλλήλων

Με απονομή ειδικής τιμητικής πλακέτας επιβραβεύει ο Δή-
μος Τρικκαίων τα παιδιά των δημοτικών υπαλλήλων που πέτυ-
χαν στις εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας. Η βράβευ-
ση έγινε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν οι εργαζόμενοι
στον οικείο δήμο, παρουσία του δημάρχου και προέδρου της
ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, αντιδημάρχων καθώς και όλων
των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό
συμβούλιο.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Χρυσό Βραβείο στο σποτ
τουριστικής προβολής

Το σποτ τουριστικής προβολής «Peloponnese - Greece be-
yond the obvious» της Περιφέρειας Πελοποννήσου απέσπασε
Χρυσό Βραβείο στον παγκόσμιο θεσμό «New York Festivals TV
and Film Awards». Σημειώνεται πως στον φετινό διαγωνισμό
έλαβαν μέρος 42 χώρες με περισσότερα από 200 παρόμοια
σποτάκια τουριστικής προβολής. Το βραβευθέν διαφημιστικό
βίντεο δημιούργησε για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η Un-
limited Creativity.

Σε πορεία δημοπράτησης βρίσκεται το έργο της αποκατάστασης του εμβληματικού, ιστο-

ρικού κτιρίου του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου, συνολικού προϋπολογισμού 17.235.000 ευρώ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε στο σχέδιο της τριμερούς «Προγραμματικής Σύμβασης

Πολιτιστικής Ανάπτυξης», μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου

Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου. Στη συνέχεια της διαδικασίας, θα ακολουθήσει η υπογρα-

φή της σύμβασης από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον περιφερειάρχη Νοτίου

Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη και σε τελική

φάση η δημοπράτηση του έργου, μέχρι τέλος τρέχοντος μηνός Μαΐου. Υπενθυμίζεται επί-

σης ότι έχει εγκριθεί και από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του

υπουργείου Οικονομικών η χρηματοδότηση του έργου, με τίτλο «Αποκατάσταση και επα-

ναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου», από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με

το χρηματικό ποσό των 16.800.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Λουτράκι - Περαχώρα - 
Άγιοι Θεόδωροι

Ψηφιακές υπηρεσίες
μέσω gov.gr

Στην ομάδα των πρώτων 28 δήμων
της χώρας με ψηφιακό τρόπο επικοι-
νωνίας με τους δημότες τους ανήκει
πλέον και ο Δήμος Λουτρακίου - Πε-
ραχώρας - Αγίων Θεοδώρων. Με την
εξέλιξη αυτή, οι δημότες δύνανται
μέσω του gov.gr να εξυπηρετούνται
πλήρως στις ακόλουθες υπηρεσίες:
Έκδοση πιστοποιητικού οικογενει-
ακής κατάστασης, Έκδοση πιστοποι-
ητικού γέννησης, Έκδοση πιστοποι-
ητικού ιθαγένειας, Έκδοση πιστοποι-
ητικού εγγυτέρων συγγενών, Έκδοση
ληξιαρχικής πράξης γέννησης, Έκ-
δοση ληξιαρχικής πράξης γάμου, Έκ-
δοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου
συμβίωσης, Έκδοση ληξιαρχικής
πράξης θανάτου. Η παρουσίαση του
προγράμματος έγινε παρουσία του
υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκου Πιερρακάκη, του αναπλη-
ρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα, του υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιου,
του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Παπαστερ-
γίου και του γενικού γραμματέα Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Λεωνίδα Χρι-
στόπουλου. «Αναβαθμίζουμε τις υπη-
ρεσίες που προσφέρουμε στους δη-
μότες μας και καθιστούμε τον δήμο
μας πιο λειτουργικό, πιο βιώσιμο και
πιο έξυπνο», δήλωσε ο δήμαρχος Γε-
ώργιος Γκιώνης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ελληνικό Κτηματολόγιο

Ξεκινά η ανάρτηση σε Ρόδο,
Κω, Κάλυμνο και Κάρπαθο

Για κάτοχους ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και
Καρπάθου ξεκινά η ανάρτηση των περιουσιακών τους
στοιχείων στις 28 Απριλίου 2022, σύμφωνα με σχετική
ενημέρωση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η διαδικα-
σία της ανάρτησης διαρκεί δύο μήνες για τους κατοί-
κους εσωτερικού και τέσσερις για όσους μένουν στο
εξωτερικό και πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλή-
ρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυ-
τοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επι-
κοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr,
μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορ-
θώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύ-
γοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε
χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία. Ειδικά, για την αίτηση
διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβο-
λής είναι μέχρι τις 28 Απριλίου 2023. Μέχρι την ίδια
ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθε-
σμες δηλώσεις ψηφιακά.
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Προχωρά η τριμερής προγραμματική
σύμβαση για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου



Π
αρά τις πολλές αντιρρήσεις και τις εν-
στάσεις από πολλούς δημάρχους, τε-
λικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ει-

δικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Ατ-
τικής (ΕΔΣΝΑ) ενέκρινε τη νέα τιμολογιακή
πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμά-
των της Αττικής το 2022.  Με την τιμολογιακή
πολιτική του ΕΔΣΝΑ, οι δήμοι της Αττικής θα
κληθούν να πληρώσουν συνολικά για το 2022
ένα ποσό της τάξης των 127.727.698 ευρώ.
Από αυτά τα χρήματα, τα 34.668.791 ευρώ
αποτελούν κόστος λόγω του τέλους ταφής
και σε 93.058.907 ευρώ αθροίζονται οι ει-
σφορές που θα πρέπει να πληρώσουν οι δή-
μοι στον ΕΔΣΝΑ για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων τους και τα αντισταθμιστικά που
καταβάλλονται στους δήμους που επιβαρύ-
νονται περιβαλλοντικά από τις εγκαταστά-
σεις διαχείρισης απορριμμάτων στη Φυλή.

Απορρίφθηκε η πρόταση της ΠΕΔΑ
Μόλις μία ώρα πριν από την προγραμματι-

σμένη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ συνε-
δρίασε το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωση Δή-
μων Αττικής (ΠΕΔΑ), ζητώντας αναβολή της
συνεδρίασης του ΕΔΣΝΑ. Το αίτημα αυτό δεν
έγινε δεκτό από τον Σύνδεσμο, όπως επίσης
απορρίφθηκε η πρόταση που υπερψήφισε η

ΠΕΔΑ έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρ-
χου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου. Η πρόταση της ΠΕΔΑ ζητού-
σε τη μείωση της Ενιαίας Τιμής Αναφοράς
κατά 15 ευρώ/τόνο (δηλαδή να μειωθεί στα
38,16 ευρώ/τόνο) και μηδενική χρέωση ανα-
κυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως είναι τα
βιοαπόβλητα. Ακόμη δεν υιοθετήθηκε η
ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔΑ για
αναστολή της επιβολής του τέλους ταφής για
τουλάχιστον δύο χρόνια. 

Τελικά, εγκρίθηκε μια «συμβολική» μεί-
ωση της τάξης του 1% στην Ενιαία Τιμή Ανα-
φοράς για κάθε τόνο απορριμμάτων, με απο-
τέλεσμα η τιμή αυτή να πέσει ελαφρώς, από
τα 53,73 ευρώ στα 53,16 ευρώ, ενώ την ίδια
στιγμή προστίθενται επιπλέον 19,8 ευρώ
όπως προβλέπεται από το τέλος ταφής, κάτι
που σημαίνει ότι το κόστος κάθε τόνου που
οδηγείται προς ταφή αυξάνεται κατά περίπου
37% για το 2022 και θα ανέλθει στα 72,96 ευ-
ρώ ανά τόνο. Πάντως από τη διοίκηση του
Συνδέσμου ξεκαθαρίζεται πως η τιμολογια-
κή πολιτική του ΕΔΣΝΑ δεν αποφασίζεται
στη βάση αυθαίρετων κριτηρίων, που υπηρε-
τούν πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά καθορί-
ζεται αυστηρά από όσα προβλέπει το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

Στήριξη της ΚΕΔΕ
στην Εύβοια

Η ΚΕΔΕ αμέσως μετά τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές της Εύβοιας δημι-
ούργησε ειδικό λογαριασμό για να
βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες και
τους δήμους της περιοχής, διαθέ-
τοντας 516.000 ευρώ από τα αποθε-
ματικά της στα οποία προστέθηκαν
ορισμένα ποσά και από συνεισφορές
ιδιωτών. Με τα χρήματα αυτά θα συμ-
βάλει στην υλοποίηση των προγραμ-
μάτων «Politis» και «Οικονομία Δά-
σους», τα οποία παρουσίασε στη συ-
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της ΚΕΔΕ ο επικεφαλής της Επι-
τροπής Ανασυγκρότησης της Εύβοι-
ας Σταύρος Μπένος. Για την υλοποί-
ηση αυτών των προγραμμάτων η ΚΕ-
ΔΕ προχωρά στη σύναψη δύο προ-
γραμματικών συμβάσεων με το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και με το Τμήμα Δασολογίας,
Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου: «Από την
πρώτη στιγμή αναζητήσαμε τρόπους
για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε
τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας,
μπήκαν ήδη μπροστά οι διερ-
γασίες για αλλαγή στο εκλο-
γικό σκηνικό ενόψει του
2023; Οι ραγδαίες εξελίξεις
δεν έρχονται από την παρά-
ταξη της διοίκησης, όπου πα-
ρατηρείται εντυπωσιακή
σταθερότητα, αλλά στη «γα-
λάζια» μείζονα αντιπολίτευ-
ση όπου ήδη έσκασε η πρώτη
«βόμβα». Κάποιοι κατάλα-
βαν, φαίνεται, πως μετά τις
συνεχείς ήττες χρειάζεται να
«ταράξουν τα νερά»…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ο αγώνας για 
το «Θέατρο Βράχων»
κορυφώνεται  
Συνεχίζεται ο αγώνας των δημοτι-
κών αρχών Βύρωνα και Δάφνης-
Υμηττού για την προάσπιση του δη-
μόσιου χαρακτήρα της περιοχής των
«Θεάτρων Βράχων» (Λόφου Κοπα-
νά). Ο δικαστικός αγώνας των δύο
δήμων έχει φτάσει πλέον στο επίπε-
δο του Αρείου Πάγου, καθώς την
Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 εκδικάζεται η
αίτηση αναίρεσης ενάντια στην, άδι-
κη όπως υποστηρίζουν, απόφαση
του Εφετείου που παραδίδει μια δη-
μόσια έκταση κοινού ενδιαφέροντος
σε ιδιωτικά συμφέροντα. Μάλιστα οι
δύο δήμαρχοι, Γρήγορης Κατωπόδης
(Βύρωνα) και Αναστάσιος Μπινίσκος
(Δάφνης-Υμηττού), καλούν τους κα-
τοίκους της πόλης να παραστούν
στον Άρειο Πάγο την Πέμπτη 5/5 και
ώρα 9.30 και να ενώσουν τις φωνές
τους στον κοινό αγώνα.

Ενίσχυση 
του Πυροσβεστικού
Σώματος 

Τη βούλησή του για ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ της περιφέρει-
ας και του Πυροσβεστικού Σώματος
και για περαιτέρω συνδρομή στο έρ-
γο της εξέφρασε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης στην αντι-
προσωπεία της Ένωσης Αξιωματι-
κών Πυροσβεστικού Σώματος, κατά
την πρόσφατη συνάντησή τους στα
γραφεία της περιφέρειας. Μεταξύ
άλλων ο περιφερειάρχης διατύπωσε
την πρόθεση της διοίκησης να ενι-
σχυθεί και περαιτέρω το Πυροσβε-
στικό Σώμα σε υλικό εξοπλισμό μέ-
σω χρηματοδότησης από τα προ-
γράμματα ΕΣΠΑ και υπενθυμίζεται
πως η περιφέρεια έχει ενισχύσει ήδη
το Πυροσβεστικό Σώμα με 35 οχήμα-
τα διαφόρων τύπων που χρηματοδο-
τήθηκαν από το ΠΕΠ Αττικής, με συ-
νολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ.

ΕΔΣΝΑ
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Εγκρίθηκε η νέα τιμολογιακή 
πολιτική για τα απορρίμματα



Ι
σχυρό τείχος προστασίας έναντι των
επιπτώσεων του πολέμου και της
έκρηξης του πληθωρισμού έχει
«χτίσει» η Ελλάδα, ποντάροντας σε

δώδεκα δυνατά χαρτιά. Το πλαίσιο της
οικονομίας και της οικονομικής πολιτι-
κής με φόντο τη νέα αύξηση του πληθω-
ρισμού τον Απρίλιο στο 9,4% (χθες δη-
μοσιοποίησε τα στοιχεία η Eurostat)
ανέλυσε στο χθεσινό υπουργικό συμ-
βούλιο ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας. Με φόντο τις αναθεω-
ρημένες προβλέψεις του Προγράμμα-
τος Σταθερότητας για ανάπτυξη 3,1% φέ-
τος και 4,8% το 2023  αλλά και πληθωρι-
σμό 5,6% το 2022, η ελληνική οικονομία
βρίσκεται σε περιβάλλον αναβαθμίσε-
ων, κάτι το οποίο υπογράμμισε σε χθε-
σινή της έκθεση η γαλλική τράπεζα So-
ciété Générale, η οποία περιμένει και
νέα… χαρμόσυνα νέα έως το τέλος του
προσεχούς Ιουνίου. 

Οι επισημάνσεις
Με βάση τη συνεχιζόμενη άνοδο του

πληθωρισμού που «ψαλιδίζει» την ανά-
πτυξη, αλλά και τη διατήρηση της αβε-
βαιότητας λόγω του πολέμου στην Ου-
κρανία, ο υπουργός Οικονομικών επεσή-
μανε στα μέλη του υπουργικού συμβου-
λίου τα εξής δώδεκα σημαντικά στοιχεία:

1. Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελ-
λάδας ύστερα από εννέα αναβαθμίσεις

βρίσκεται μία βαθμίδα πριν από την
επενδυτική. 

2. Η επανέκδοση του 7ετούς ομολό-
γου σε συνθήκες… πολέμου, με επιτό-
κιο 2,4%, διατηρεί την καμπύλη των επι-
τοκίων των ελληνικών κρατικών τίτλων
σε χαμηλά επίπεδα, αναλόγως της συγ-
κυρίας. 

3. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικο-
κυριών το 2021 ήταν το υψηλότερο από
το 2013. 

4. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού
διαμορφώθηκε δύο μονάδες κάτω από
τον στόχο του 2021 (στο 5%), ενώ το χρέ-
ος υποχώρησε στο 193,3% του ΑΕΠ από
206,3% το 2020. 

5. Η ανάκαμψη της οικονομίας το
2021 ήταν ισχυρή και το momentum
διατηρείται θετικό, έστω και με τις κα-
θοδικές αναθεωρήσεις που γίνονται. 

6. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή των
δανείων του ΔΝΤ.

7. Εκταμιεύτηκαν 3,6 δισ. ευρώ από
τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. 

8. Η Ελλάδα έχει κλείσει θετικά δέκα
διαδοχικές αξιολογήσεις από το καλο-
καίρι του 2019, ενώ θετική θα είναι και η

14η έκθεση που θα δημοσιοποιηθεί
προσεχώς. 

9. Τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν
στα 18,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021,
από 57 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019,
ενώ οι καταθέσεις τον Φεβρουάριο του
2022 ήταν αυξημένες κατά 41 δισ. ευρώ
σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019.

10. Η ανεργία μειώθηκε στο 12,8% τον
περασμένο Φεβρουάριο έναντι 16,8%
πριν από δύο χρόνια. 

11. Ο τζίρος των ελληνικών επιχειρή-
σεων ανήλθε στα 332,4 δισ. ευρώ στο
τέλος του 2021 και ήταν αυξημένος κατά
15,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019, δη-
λαδή ανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα σε
σχέση με τα αντίστοιχα προ πανδημίας. 

12. Η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς
ως εξαιρετικό παράδειγμα άσκησης οι-
κονομικής πολιτικής, κάτι που αναμέ-
νεται να δρομολογήσει μέσα στους επό-
μενους μήνες την έξοδο από την Ενι-
σχυμένη Εποπτεία. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μείωση καταθέσεων 
και αύξηση δανείων

Μείωση των καταθέσεων κατά 988 εκατ.
ευρώ λόγω απόσυρσης «ζεστού» χρήματος
από τις επιχειρήσεις, αλλά αύξηση για τα νοι-
κοκυριά κατά 201 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε τον
Μάρτιο, ενώ από την άλλη πλευρά αυξήθηκε η
ροή δανείων κυρίως προς τις επιχειρήσεις, οι
οποίες παρά το… πολεμικό κλίμα λόγω Ου-
κρανίας δείχνουν να αναλαμβάνουν το ρίσκο
των επενδύσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος, τον Μάρτιο, οι καταθέσεις των επι-
χειρήσεων μειώθηκαν κατά 1,190 δισ. ευρώ. Η
εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγάλη μείωση
των καταθέσεων των ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων κατά 715 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν
οι Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις με
475 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, παρά τη
δύσκολη συγκυρία, τα νοικοκυριά και τα ιδιω-
τικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αύξησαν τις
καταθέσεις τους κατά 201 εκατ. ευρώ. Συνε-
πώς, από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το
συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις κάλυψαν με
τα… έτοιμα διάφορες υποχρεώσεις και επεν-
δυτικές συμμετοχές, ενώ τα νοικοκυριά, παρά
την πίεση της ακρίβειας, αποταμίευσαν μεγα-
λύτερα ποσά συνολικά. 

Το πλέον ενθαρρυντικό είναι ότι έχει ανοί-
ξει η κάνουλα των χρηματοδοτήσεων στην
οικονομία, καθώς τον Μάρτιο η καθαρή ροή
νέων πιστώσεων προς το σύνολο της οικονο-
μίας ανήλθε σε 1,196 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η
μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρημα-
τοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θε-
τική κατά 754 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής κα-
θαρής ροής 971 εκατ. ευρώ τον προηγούμε-
νο μήνα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι
υπερδιπλασιάστηκε στα 745 εκατ. ευρώ από
365 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση μη χρημα-
τοπιστωτικών εταιρειών, ενώ αυξήθηκαν κα-
τά 20 εκατ. ευρώ τα δάνεια που έλαβαν ελεύ-
θεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές
επιχειρήσεις.
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Ο Χρήστος Σταϊκούρας
παρουσίασε την κατάσταση
της οικονομίας στο
υπουργικό συμβούλιο-
Έρχονται νέες αναβαθμίσεις
έως τον Ιούνιο

Τα δώδεκα ισχυρά
χαρτιά εν μέσω κρίσης



Σ
το ράλι των τιμών λόγω της ακρί-
βειας και στα μέτρα για την προ-
σπάθεια ανάσχεσης του φαινομέ-
νου που λαμβάνει η Επιτροπή Αν-

ταγωνισμού αναφέρθηκε μιλώντας στην
«Political» o πρόεδρος της Επιτροπής Αν-
ταγωνισμού Ιωάννης Λιανός.

Ο κ. Λιανός αρχικά σχολίασε: «Πρόκει-
ται για ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας
στα διεθνή χρονικά, διότι έχουμε και τις
ενδείξεις του FAO του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Τροφίμων που μετρά τις τιμές στα
τρόφιμα, και έχουμε ξεπεράσει το πικ που
είχαμε το 2011 σε αυξήσεις κυρίως σε
τρόφιμα και ενέργεια, από τον καιρό δη-
λαδή της Αραβικής Άνοιξης. Πρέπει να
λαμβάνουμε υπ’ όψιν το θέμα της κοινω-
νικής συνοχής.

Αυτό το κύμα ακρίβειας ξεκίνησε εδώ
και αρκετό καιρό, από την άνοιξη-καλο-
καίρι του 2021. Τον Απρίλιο του 2021 που
ολοκληρώθηκε η κλαδική για τα σουπερ-
μάρκετ, είχαμε ξεκινήσει μια ομάδα
κρούσης, η οποία χρησιμοποιεί την πλατ-
φόρμα που έχουμε δημιουργήσει για να
επιβλέπει τις συγκεκριμένες αγορές διε-
ρευνώντας εναρμονισμένες πρακτικές». 

Πότε επεμβαίνει 
«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να

δράσει σε αυξήσεις τιμών σε δύο περι-
πτώσεις. Είτε όταν οι αυξήσεις είναι υπερ-
βολικές από μια εταιρεία με δεσπόζουσα
θέση στην αγορά, είτε σε περίπτωση που
υπάρχει συντονισμός και εναρμόνιση τι-
μών μεταξύ των ανταγωνιστικών εταιρει-
ών, έστω και αν αυτό γίνεται και μεταξύ
εταιρειών που δεν είναι στις ίδιες ανταγω-
νιστικές αγορές. Δεν φτάνει, όμως, μόνο η
εναρμόνιση των τιμών, αλλά συγχρόνως
θα πρέπει η επιτροπή να βρει αποδεικτικό
υλικό σχετικά με επικοινωνίες μεταξύ των
εταιρειών. Συστήσαμε, λοιπόν, αυτή την
ομάδα κρούσης χρησιμοποιώντας αυτή
την πλατφόρμα, την οποία δημιουργήσα-
με και είναι μοναδική στην Ευρώπη. Συγ-
κεντρώνουμε τιμές από 2.000 προϊόντα
καθημερινά, που πηγαίνουν σε μια βάση
δεδομένων, και η συγκεκριμένη ομάδα
κρούσης μου στέλνει κάθε δεκαπέντε μέ-
ρες τις εκτιμήσεις της για διάφορες αγο-
ρές. Κοιτάζουμε να δούμε αν οι αυξήσεις
δικαιολογούνται από την αύξηση του κό-
στους και με βάση αυτή την παρακολού-
θηση σχεδιάζουμε ελέγχους», εξήγησε ο
πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια
Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι

δεν γίνονται πολλοί έλεγχοι στην αγορά, ο
κ. Λιανός τόνισε: «Είναι αστείο ότι δεν γί-
νονται έλεγχοι στην αγορά. Να αναφέρω
ότι το 2021 -και έχει καταγραφεί και σε

διεθνή περιοδικά που ασχολούνται με θέ-
ματα ανταγωνισμού- η ελληνική Επιτροπή
Ανταγωνισμού ήταν αυτή που έκανε τους
περισσότερους ελέγχους από οποιαδή-
ποτε άλλη στην Ευρώπη. 

Δευτερευόντως, από τα επίσημα στοι-
χεία που έχουμε από το 2021 μέχρι και τα
τέλη Μαρτίου του 2022, έχουμε κάνει
έλεγχο σε 136 επιχειρήσεις. Το 2019 γί-
νονταν έλεγχοι σε 60-70 επιχειρήσεις τον
χρόνο στην καλύτερη περίπτωση. Μιλάμε

για διπλασιασμό των ελέγχων. Το 2020
χρησιμοποιήσαμε ηλεκτρονικά ερωτημα-
τολόγια που περιόρισαν το κόστος των
ελέγχων. Έχουμε, λοιπόν, αύξηση 1.860%
στα ερωτηματολόγια από την προηγούμε-
νη χρονιά. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει κάνει
τους περισσότερους ελέγχους που έχουν
γίνει ποτέ, όχι μόνο επιτόπιους, αλλά και
μέσα από ερωτηματολόγια».

Επίβλεψη εξ αποστάσεως
Μιλώντας για την πλατφόρμα που δημι-

ούργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξήγη-
σε: «Σε αυτή την πλατφόρμα έχουμε επεν-
δύσει με ελάχιστο κόστος για τον φορολο-
γούμενο, διότι μέρος της πλατφόρμας αυτής

έγινε μέσω ενός ερευνητικού προγράμμα-
τος. Δημιουργήσαμε κάτι που είναι μοναδι-
κό στην Ευρώπη και μπορεί να επεκταθεί με
τη βοήθεια της Πολιτείας. Θα θέλαμε να
συλλέγουμε τιμές και ποσότητες για όλα τα
προϊόντα.

Αυτό λείπει αυτήν τη στιγμή και θα θέ-
λαμε να έχουμε αυτήν τη δυνατότητα. Δη-
μιουργήσαμε, όμως, έναν μόνιμο μηχανι-
σμό παρακολούθησης. Δεν έχουμε μόνο
το κλασικό επιτόπιο ερωτηματολόγιο αλ-
λά έναν μηχανισμό παρακολούθησης της
αγοράς. Έχουμε δεκάδες στοιχεία κάθε
μήνα που έρχονται μέσα από αυτό το σύ-
στημα. 

Διαθέτουμε μια σημαντική υποδομή,
άρτια ολοκληρωμένη για την παρακολού-
θηση των αγορών. Ταυτόχρονα προχω-
ρούμε ένα project για να κάνουμε ελέγ-
χους εξ αποστάσεως. Αυτό το project θα
περιορίσει το κόστος των ελέγχων και θα
γίνουν και περισσότεροι». 

«Είμαστε τραγικά υποστελεχωμένοι»
Ο κ. Λιανός χαρακτήρισε τραγικά υποστελεχωμένη την Επιτροπή Ανταγωνισμού

και σημείωσε: «Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Επιτροπής. Εί-
ναι διαχρονικό πρόβλημα. Από το 2011 μέχρι και τώρα έχουν γίνει ελάχιστες προσ-
λήψεις και έγιναν σχεδόν διπλάσιες αποσπάσεις, με συνέπεια να μην μπορέσουμε
να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα. Τώρα ολοκληρώνεται ένας διαγωνισμός που
προκηρύχθηκε δύο χρόνια νωρίτερα. Παρατηρούμε, όμως, ότι οι πρώτοι στην κα-
τάταξη του διαγωνισμού δεν έχουν δεχθεί τις θέσεις, διότι θεωρούν ότι οι μισθολο-
γικές συνθήκες δεν είναι ενδιαφέρουσες. Αυτή η στρέβλωση αφορά όλες τις Ανε-
ξάρτητες Αρχές. Έχουμε θέσει το πρόβλημα στην κυβέρνηση και προσωπικά αλλά
και με κοινή επιστολή των προέδρων των Ανεξαρτήτων Αρχών προς τον αντιπρό-
εδρο της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν προχώρησε τίποτα. Εφόσον η
Πολιτεία θέλει να έχει Ανεξάρτητες Αρχές, θα πρέπει να επενδύσει σε αυτές».
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O πρόεδρος της Επιτροπής
Ανταγωνισμού Ιωάννης 
Λιανός μιλά στην «Political»
για την ακρίβεια και την 
πρωτότυπη πλατφόρμα που
παρακολουθεί καθημερινά
τις τιμές σε 2.000 προϊόντα

«Διπλάσιοι 
οι έλεγχοι
στην αγορά»

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



H
μεσοπρόθεσμη τάση του Γενι-
κού Δείκτη στο ελληνικό χρη-
ματιστήριο είναι ανοδική προς

το παρόν, καθώς συνεχίζει να κινείται
υψηλότερα από τον εκθετικό ΚΜΟ 200
στις 889,52 μονάδες, ενώ σημεία στήρι-
ξης είναι οι 910 και 900 μονάδες και ση-
μεία αντίστασης οι 930 και 940 μονάδες. 

Παράλληλα, εγχώριοι αναλυτές επι-
σημαίνουν πως στις προηγούμενες συ-
νεδριάσεις καταδείχθηκε ότι οι βαρύ-
δεικτες τραπεζικές μετοχές έχουν χά-
σει σημαντικό μέρος από τη δυναμική
που τις χαρακτήριζε και έτσι αναζητεί-
ται ο επόμενος κλάδος που θα μπορού-
σε να ηγηθεί της ανοδικής αντίδρασης.
Τεχνικά ο τραπεζικός δείκτης θέλει συ-
νεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των
675 μονάδων για να κινηθεί προς τις
719 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
επόμενες στηρίξεις στις 652 - 639
(συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών),
634, 613 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομά-

δων) και 602 - 600 μονάδες (συγκλί-
νουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Για τον
δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η
πρώτη σημαντική στήριξη τίθενται στις

2.189 - 2.150 μονάδες, ενώ κλείσιμο
χαμηλότερα των 2.150 μπορεί να πιέσει
τον εν λόγω δείκτη προς τις 2.090 και
2.036 μονάδες.

Ρεκόρ κερδοφορίας για τη Revoil

Μεγάλη άνοδο κατά 37,26% κατέγραψαν τα
κέρδη προ φόρων του Ομίλου Revoil το 2021,
κλείνοντας σε ιστορικά υψηλά στα 5,01 εκατ.
ευρώ έναντι €3,65 εκατ. το 2020. Οι πωλήσεις
του ομίλου ανήλθαν στα €674,25 εκατ. το 2021
από €560,50 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 20,3% λόγω της μεγάλης ανόδου
των διεθνών τιμών των καυσίμων, καθώς οι συ-
νολικές πωλούμενες ποσότητες των προϊόντων
του ομίλου έκλεισαν με μικρή πτώση. Τα απο-
τελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) έκλεισαν υψηλότερα στα €12,29
εκατ. έναντι €10,61 εκατ. το 2020. Σε επίπεδο
αποτελεσμάτων μετά από φόρους ο όμιλος
έκλεισε με κέρδη €4,7 εκατ. από κέρδη €3,24
εκατ. τη χρήση του 2020.

Αυξημένες πωλήσεις 
και κέρδη για τη Βιοκαρπέτ

Οι καθαρές πωλήσεις της Βιοκαρπέτ ανήλ-
θαν κατά τη χρήση του 2021 σε € 187,29 εκατ.
έναντι €123,24 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του
2020, αύξηση κατά 51,98%, όπως σημειώνει σε
ανακοίνωσή της η εισηγμένη. Οι εξαγωγές
ήταν €98,23 εκατ. έναντι €68,80 εκατ. την αντί-
στοιχη χρήση του 2020, αύξηση κατά 42,78%,
και αποτελούν το 52,45% του συνολικού τζίρου.
Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν
κατά τη χρήση 2021 σε €89,06 εκατ. έναντι
€54,45 εκατ. το 2020, αύξηση κατά 63,56%. Τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτι-
κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και απο-
σβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά τη χρήση
2021 σε €14,84 εκατ. έναντι €9,63 εκατ. την αν-
τίστοιχη χρήση του 2020, αύξηση κατά 54,10%.

Δωρεά 200 κιλών τροφίμων
από τον Όμιλο Σαρακάκη

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, συνεχί-
ζοντας τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας
με αίσθημα αλληλεγγύης και με γνώμονα την
υποστήριξη και την παροχή κάθε δυνατής βοή-
θειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αν-
θρώπους που αντιμετωπίζουν πραγματικό
πρόβλημα επιβίωσης, προχώρησε σύμφωνα
με ανακοίνωση του ομίλου σε δωρεά 200 κιλών
τροφίμων προς την Τράπεζα Τροφίμων ( Ίδρυμα
για την Καταπολέμηση της Πείνας και της Σπα-
τάλης), την Genesis Hellas και τον Ιερό Ναό
Προφήτου Δανιήλ Μεταξουργείου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Την επικαιροποίηση των παγκόσμιων δεσμεύσεών της για το market-
ing που απευθύνεται σε παιδιά ανακοίνωσε η Unilever. Συγκεκριμένα, η
εταιρεία θα σταματήσει την προώθηση και τη διαφήμιση τροφίμων και
αναψυκτικών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών τόσο στα παραδοσιακά
μέσα ενημέρωσης όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας τα
πρότυπα για τον διαρκώς αναπτυσσόμενο ψηφιακό κόσμο. Οι δεσμεύσεις
θα ισχύουν σε όλο το χαρτοφυλάκιο τροφίμων και αναψυκτικών της U-
nilever και η εφαρμογή τους θα καθοδηγείται από την ομάδα παγωτού. Η
ΕΛΑΪΣ - Unilever Hellas, στηρίζοντας αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία,
συμμετέχει στο ελληνικό Pledge, που υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Ελ-
ληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαφη-
μιζομένων Ελλάδος. Κύριος στόχος του είναι η ανάδειξη του ενδιαφέ-
ροντος και της ουσιαστικής συμβολής της Βιομηχανίας Τροφίμων στην
υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής ήδη από την παιδική ηλικία.

H Lamda Development παραδίδει στο κοινό ένα μοναδικό Κέντρο Επισκε-
πτών, το μεγαλύτερο στον κόσμο στο είδος του, το The Ellinikon Experience
Centre, που άνοιξε τις πύλες τού σήμερα. Μέσα από μοναδικά φυσικά και τε-
χνολογικά εκθέματα και ψηφιακές δράσεις, οι επισκέπτες του Κέντρου θα
ανακαλύψουν σε βάθος το μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού και θα
ταξιδέψουν στο μέλλον σε μια βιώσιμη, έξυπνη και καινοτόμο πόλη, μια πόλη
που γίνεται πραγματικότητα μέρα με τη μέρα. Μέσα από πέντε θεματικές ζώνες
με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις και βιωματικές εμπειρίες, αποκαλύπτεται η
πλούσια ιστορία του Ελληνικού και τα φιλόδοξα σχέδια της μεγαλύτερης αστι-
κής ανάπλασης στην Ευρώπη. Τα ιστορικά ορόσημα και τα εμβληματικά έργα
που συνθέτουν τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του The Ellinikon «ζωντανεύουν»
μπροστά στα μάτια των επισκεπτών σε μια εντυπωσιακή, διαδραστική μακέτα.

Άνοιξε το The Ellinikon Experience Centre

H Unilever σταματά τη διαφήμιση τροφίμων και αναψυκτικών σε παιδιά
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ΧΑ: Χάνουν τη δυναμική τους οι τραπεζικές μετοχές



Ε
ίναι πιθανό ένα επερχόμενο νέο upgrade για τη
μετοχή της Mytilineos, σύμφωνα με νέο report
της Citi, με τον οίκο να αναμένει κέρδη-ρεκόρ

στο Q1 του 2022. Αναλυτικότερα, ο αμερικανικός οίκος
προχώρησε σε ένα preview των αποτελεσμάτων του Q1
2022 της Mytilineos, τα οποία αναμένει ιδιαίτερα δυνατά
(αρκετά πάνω από το consensus της αγοράς), καθώς
εκτιμά ότι η κερδοφορία της εταιρείας όχι μόνο δεν επη-
ρεάζεται από τις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις και
τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά αντιθέτως βγαίνει
ευνοημένη από αυτές. Η Citi προβλέπει το EBITDA για το
Q1 2022 να σκαρφαλώνει στα €130 εκατ., μια αύξηση της
τάξης του 60% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ανεβάζει την
πρόβλεψή της για το ετήσιο EBITDA του 2022 στα €568
εκατ. και στα €727 εκατ. το 2023.

Ευέλικτα προγράμματα ομαδικής
ασφάλισης από τη CNP

Μνημόνιο συνεργασίας ACCA - IBO
Η ACCA (Ένωση Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών) Ελλά-

δας και ο Διεθνής Οργανισμός Baccalaureate (IBO) υπέγρα-
ψαν μνημόνιο συνεργασίας (MoU) για τη δημιουργία ολο-
κληρωμένου προγράμματος σπουδών για τους μαθητές του
IBO με στόχο την επαγγελματική σταδιοδρομία τους στον
κλάδο της λογιστικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο
Pulkit Abrol, director του ASEAN ANZ της ACCA, και ο Haif
Bannayan, global director, business development του IBO,
υπέγραψαν συμφωνία που προβλέπει τη δημιουργία ενός
Διεθνούς Προγράμματος Καριέρας Baccalaureate (IBCP)
στην ACCA. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές του IBO που ενδια-
φέρονται να ακολουθήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρο-
μία πιο γρήγορα στον τομέα της λογιστικής και των χρηματο-
οικονομικών μπορούν να ξεκινήσουν μέσω του IBCP με το
ACCA’s Diploma in Accounting and Business (DIAB) Regu-
lated Qualifications Framework (RQF) Επίπεδο 4.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αυξημένες πωλήσεις 
για τους Μύλους Λούλη

Mε πίεση στην κερδοφορία παρά τη σημαντική
αύξηση των πωλήσεων έκλεισε το 2021 για τον
Όμιλο Μύλοι Λούλη, κάτι το οποίο αποδίδεται στη
σημαντική αύξηση του κόστους πωληθέντων, πα-
ρά τις ανατιμήσεις που πέρασαν στα προϊόντα. Οι
πωλήσεις του ομίλου για το 2021 ανήλθαν σε
134,91 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21,17% από το
2020. Ανά κύριο τομέα δραστηριότητας διαπιστώ-
θηκε μια σημαντική μείωση στις πωλούμενες πο-
σότητες της κατηγορίας «Καταναλωτικά Προϊόντα
Αλευρόμυλου και Μείγματα Αρτοποιίας &
Ζαχ/κής», καθώς το 2021 ανήλθαν στους 22,4 χιλ.
τόνους, ενώ στην προηγούμενη χρήση βρίσκον-
ταν στους 28,2 χιλ. τόνους. Η μείωση αυτή επηρέ-
ασε αντίστοιχα και τις πωλήσεις της κατηγορίας,
καθώς το 2021 εμφάνισαν σημαντική μείωση κατά
10,58% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Optima bank: Νέα εποχή 
στις μεταφορές κεφαλαίων

Η Optima bank καινοτομεί ξανά, αυτήν τη
φορά στις μεταφορές κεφαλαίων μέσω Opti-
ma e-banking και Optima mobile app. Η με-
ταφορά ποσών στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό από ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσω υπολο-
γιστή, κινητού ή tablet γίνεται πλέον απλή
διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο πελάτης της Op-
tima bank ανεξαρτήτως μέρας και ώρας επι-
λέγει το ποσό που επιθυμεί να μεταφέρει, το
νόμισμα και τον παραλήπτη, αυτόματα τον πιο
γρήγορο και βέλτιστο τρόπο για να ολοκληρω-
θεί η μεταφορά, με άμεση πίστωση στον λογα-
ριασμό του δικαιούχου, ακόμη και σε 10”, με
κόστος απλού εμβάσματος!

Στα 116,44 δισ. δολάρια 
τα έσοδα της Amazon

Άνοδο σε ετήσιο επίπεδο κατέγραψαν οι πωλήσεις
της Amazon για το α’ τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο αμερικανικός
τεχνολογικός κολοσσός. Ειδικότερα, οι πωλήσεις
ανήλθαν σε 116,44 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά
7,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021. Οι αναλυτές
που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Refinitiv ανέ-
μεναν έσοδα στα 116,3 δισ. δολάρια. Η εταιρεία κατέ-
γραψε ζημία 7,6 δισ. δολαρίων από την επένδυσή
της στην εταιρεία ηλεκτροκίνησης Rivian, με τη «χα-
σούρα» της Amazon μόνο από τη συγκεκριμένη
επένδυση να αγγίζει τα 3,8 δισ.
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Πιθανή η νέα αναβάθμιση
από τη Citi για τη Mytilineos

Cosmote: Έφτασε σε 650.000 
σπίτια και επιχειρήσεις η οπτική ίνα

Τις 650.000 έφτασαν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις
σε όλη την Ελλάδα που έχουν πρόσβαση σε 100% οπτική
ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) μέσω του Cosmote Fiber, του
μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στη χώρα. Επιταχύ-
νοντας την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου για
την αναβάθμιση της χώρας, που ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ,
ο Όμιλος ΟΤΕ προχωρά για να καλύψει περίπου τα 2/3
των γραμμών της χώρας με οπτική ίνα, φέρνοντας το FT-
TH σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσα
στο 2022 και σε 3 εκατομμύρια μέχρι το 2027. Πρόκειται
για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει τις τελευταίες
δεκαετίες στην Ελλάδα για τηλεπικοινωνιακές υποδο-
μές, όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Από το 2001 η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως η Παγ-
κόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργα-
σία. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα υψηλού συμβολισμού
για την αξιακή βάση κάθε επιχείρησης που σέβεται και
στέκεται υπεύθυνα δίπλα στο προσωπικό της, σύμφωνα
με ανακοίνωση της εταιρείας. Η CNP Ζωής, ως μια σύγ-
χρονη ανθρωποκεντρική ασφαλιστική εταιρεία, διαθέτει
ευέλικτα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης, τα οποία
προσαρμόζονται πλήρως στις ανάγκες των εργαζομένων
κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους. H CNP Ζωής
είναι η ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα του ηγετι-
κού ασφαλιστικού Ομίλου CNP Cyprus, μέλους του γαλλι-
κού πολυεθνικού κολοσσού CNP Assurances με περισ-
σότερα από 170 χρόνια ιστορική παρουσία και 36 εκατομ-
μύρια ασφαλισμένους. Ο όμιλος ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της εποχής, έχοντας ως προτεραιότητα την πα-
ροχή ασφαλιστικών λύσεων που να καλύπτουν όσο το δυ-
νατό καλύτερα όσο το δυνατόν πιο πολλούς ανθρώπους.



Παγκοσμίως, αν και οι
γυναίκες αποτελούν το 48%
του εργατικού δυναμικού,
αντιπροσωπεύουν μόνο το
22% του παραδοσιακού
ενεργειακού τομέα (Διεθνής
Οργανισμός Ενέργειας -
ΙΕΑ) 

Το project της MYTILINEOS Smart C-
ities «Έξυπνες πόλεις», οι οποίες θα
μπορούν να διαθέτουν μια γκάμα
εφαρμογών - υπηρεσιών, που περιλαμ-
βάνουν τη διαχείριση ενέργειας, πα-
ρουσίασε προσφάτως μια γυναίκα, η
Βίβιαν Μπουζάλη, ως γενική διευθύν-
τρια Επικοινωνίας και Στρατηγικής
Μarketing του ενεργειακού ομίλου.
Πόσες γυναίκες όμως είναι σε θέσεις-
κλειδιά μεγάλων επιχειρήσεων και

ποια είναι η συμμετοχή τους στην έρευ-
να και την ανάπτυξη; 

Με στοιχεία Διεθνών Οργανισμών
και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, δί-
νουμε συνοπτικά μια εικόνα, που αφο-
ρά τη συμμετοχή των γυναικών στον το-
μέα της έρευνας και της ενέργειας –
ζήτημα «ζωτικής σημασίας για ένα και-
νοτόμο και βιώσιμο μέλλον», όπως έχει
πει η κα Μπουζάλη.

Χαμηλή εκπροσώπηση
� Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισ-
σότερο από το 50% των πανεπιστημια-
κών πτυχίων στις χώρες του ΟΟΣΑ (Ορ-
γανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης -  των αναπτυγμένων χω-
ρών), αλλά μόνο το 30% στην επιστήμη
και την τεχνολογία.
� Παγκοσμίως, αν και οι γυναίκες απο-
τελούν το 48% του εργατικού δυναμι-
κού, αντιπροσωπεύουν μόνο το 22% του
παραδοσιακού ενεργειακού τομέα και
αποτελούν το ένα τρίτο των εργαζομέ-
νων σε όλους τους τομείς της επιστη-
μονικής έρευνας και ανάπτυξης. Οι χώ-
ρες με την υψηλότερη εκπροσώπηση

των γυναικών στις ενεργειακές επιχει-
ρήσεις είναι η Ρωσία (23,1%), η Αυστρα-
λία (15,5%) και το Ηνωμένο Βασίλειο
(15,5%) και με τη χαμηλότερη είναι η Ια-
πωνία (3,1%) [Διεθνής Οργανισμός
Ενέργειας - ΙΕΑ].
� Σε ανώτερους ρόλους οι γυναίκες εκ-
προσωπούνται καλύτερα στους τομείς
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με
17,1%, με τις επιχειρήσεις κοινής ωφε-
λείας και τις ανεξάρτητες μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής στο χαμηλότερο επί-
πεδο με 16,5%, ακολουθούμενες από τις
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας φυσι-
κού αερίου με 18% (ΟΟΣΑ - ΙΕΑ).
� Η έκθεση USAID - Διεθνείς Χώρες
για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN),
που μελέτησε 72 χώρες, διαπιστώνει
ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο

το 6% των υπουργικών θέσεων, που εί-
ναι υπεύθυνες για τις εθνικές ενεργει-
ακές πολιτικές και τα προγράμματα.
� Στις κατηγορίες διπλωμάτων ευρεσι-
τεχνίας, που συνδέονται στενά με τον
ενεργειακό τομέα –συσκευές καύσης,
κινητήρες, αντλίες και ισχύς–, οι γυναί-
κες αναφέρονται σε λιγότερο από 11%
των αιτήσεων και πάνω από 15% για τε-
χνολογίες αντιμετώπισης της κλιματι-
κής αλλαγής, που είναι συγκρίσιμο με
το συνολικό ποσοστό για τις τεχνολο-
γίες, συμπεριλαμβανομένων των τε-
χνολογιών πληροφοριών και επικοινω-
νιών.
� Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα εκπαίδευ-
σης, ο ΙΕΑ αναφέρει ότι αυτά είναι περί-
που παρόμοια για άνδρες και γυναίκες
στελέχη, με περίπου το 50% να μην έχει

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Στοιχεία διεθνών οργανισμών αναφέρουν ότι υπάρχουν
σαφείς διαφορές μεταξύ των φύλων στην έρευνα και την
ανάπτυξη τεχνολογίας καθαρής ενέργειας 
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Μικρή η συμμετοχή 
γυναικών στην ανάπτυξη 



πτυχίο, το 35% να κατέχει μεταπτυχιακό
και το 15% διδακτορικό δίπλωμα τόσο
για ενεργειακά όσο και για μη ενεργει-
ακά θέματα.
� Στην Ελλάδα, το συνολικό προσωπικό
που απασχολείται σε έρευνα και την
ανάπτυξη στη χώρα μας είναι 103.525
άτομα. Γυναίκες είναι 45.001 (43,5% με
στοιχεία 2019). Με βάση το ποσοστό αυ-
τό, κατατασσόμαστε στην έβδομη θέση
μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Η μεγαλύτερη συμ-
μετοχή των γυναικών καταγράφεται στο
επιστημονικό πεδίο των κοινωνικών
επιστημών (58%). Ακολουθούν οι αν-
θρωπιστικές επιστήμες και τέχνες με
ποσοστό 55,6% και η γεωπονική και η
κτηνιατρική επιστήμη με 52,4% (Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης).

Όπως επισημαίνει ο Διεθνής Οργανι-
σμός Ενέργειας, «η γυναικεία εκπρο-
σώπηση είναι χαμηλότερη σε υψηλότε-
ρες διευθυντικές θέσεις σε σχέση με
τις λιγότερο ανώτερες διευθυντικές θέ-
σεις. Στον ενεργειακό τομέα, αυτό είναι
ιδιαίτερα εμφανές για τις κορυφαίες
θέσεις (π.χ., πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος),

σε ποσοστό μικρότερο του 5%. Αυτό
υποδηλώνει ότι υπάρχει μια επιπλέον
γυάλινη οροφή πέρα από τη γυάλινη
οροφή, για να εισέλθει μια γυναίκα σε
ανώτερα αξιώματα.

Στη χώρα μας, οι γυναίκες σε ενερ-
γειακές εταιρείες-ομίλους είναι λίγες
αλλά δυναμικές. Αναφέρουμε ενδεικτι-
κά: Κατερίνα Σάρδη της Energean,
Στέλλα Ζαχαρία της ΤΕΡΝΑ Ενεργει-
ακή, Πετρούλα Σαρτζετάκη του ΑΔ-
ΜΗΕ, Ευγενία Λειβαδάρου της ΕΛΛΑ-
ΚΤΩΡ, Κατερίνα Μουζουράκη της Sun-
light, Κατερίνα Ποσειδών της Voltalia
και άλλες ακόμα με σημαντική προ-
σφορά στους τομείς της έρευνας και
της τεχνολογίας, που όμως υπολείπον-
ται αριθμητικά των ανδρών στα αντί-
στοιχα πόστα. 

Διεθνής συνεργασία
Το 2010 δημιουργήθηκε το πρόγραμ-

μα καθαρής ενέργειας, εκπαίδευσης
και ενδυνάμωσης, με στόχο να αναβαθ-
μίσει το έργο του ΙΕΑ για τη συλλογή δε-
δομένων, να βοηθήσει τις κυβερνήσεις
να βελτιώσουν τις πολιτικές στη διαφο-
ρετικότητα και την ισότιμη συμμετοχή

στον ενεργειακό τομέα. Το πρόγραμμα
έχει επίσης ως στόχο την ενίσχυση της
διεθνούς συνεργασίας και την προώθη-
ση της συμμετοχής των γυναικών στον
μετασχηματισμό της καθαρής ενέργει-
ας. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι
γυναίκες στον ενεργειακό τομέα είναι
παρόμοια με εκείνα που αντιμετωπί-
ζουν σε άλλους τομείς της οικονομίας
(αποκλεισμούς, διακρίσεις κ.λπ. Σε
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι γυ-
ναίκες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 1,4
ώρες την ημέρα συλλέγοντας καυσόξυ-
λα και 4 ώρες μαγειρεύοντας). 

Ωστόσο, οι προκλήσεις του ενεργει-
ακού τομέα είναι πιεστικές, καθώς ο
κλάδος διέρχεται μια διαδικασία μετα-
σχηματισμού - μετάβασης στην καθαρή
ενέργεια, που θα απαιτήσει την υιοθέ-
τηση καινοτόμων λύσεων και μεγαλύ-
τερη συμμετοχή όλων. Μια σειρά από
μελέτες (McKinseyand Company) δεί-
χνουν ότι «η διαφορετικότητα ξεκλει-
δώνει την καινοτομία και είναι καλή για
τις επιχειρήσεις». 

Η πράσινη μετάβαση και ο στόχος για
μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι
το 2050 «θα απαιτήσουν από τις γυναί-

κες να διαδραματίσουν καθοριστικό
ρόλο για την επιτυχία μέσα από ηγετι-
κές θέσεις. Προς το παρόν, υπάρχουν
σαφείς διαφορές μεταξύ των φύλων
σχετικά με τη συμμετοχή τους στην
έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας
καθαρής ενέργειας στον ακαδημαϊκό
χώρο, τη βιομηχανία και τον οικονομικό
και επιχειρηματικό τομέα». 
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Λιγότερες
αποδοχές        
Στις χώρες του Οργανισμού
για την Οικονομική Συνερ-
γασία και Ανάπτυξη (ΟΟ-
ΣΑ), οι γυναίκες έχουν κα-
τά μέσο όρο 16% λιγότερες
αποδοχές από τους άνδρες
σε παρόμοιες θέσεις εργα-
σίας πλήρους απασχόλη-
σης, ενώ η διαφορά αυτή
φτάνει μέχρι και το 21%
στην κορυφή της μισθολο-
γικής κλίμακας.  Το χρονι-
κό διάστημα 2019-2020,
το ετήσιο ποσοστό ανερ-
γίας στις χώρες του ΟΟΣΑ
αυξήθηκε κατά 1,7% για τις
γυναίκες (από 5,7% το
2019 σε 7,4% το 2020).
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Διαβολοπαιχνίδια 
στη Super League 1

Bαθμολογία
(Πλέι οφ) (30 αγ.)

Ολυμπιακός................70

ΠΑΟΚ..........................59

Άρης............................53

Παναθηναϊκός............51

ΑΕΚ.............................51

ΠΑΣ Γιάννινα ..............43

(Πλέι άουτ) (29 αγ.)

ΟΦΗ ............................41

Αστέρας Τρ..................40

Ιωνικός .......................36

Βόλος..........................35

Παναιτωλικός.............33

Ατρόμητος ..................31

Λαμία ..........................21

Απόλλων Σμ................20

Α
υτό είναι το Σαββατοκύρια-
κο των αποδείξεων στο
πρωτάθλημα της Super
League 1, τόσο στα πλέι οφ,

που οδηγούν στην Ευρώπη, όσο και
στα πλέι άουτ της σωτηρίας, έξι αγω-
νιστικές πριν πέσει η αυλαία. Μετά τον
αποκλεισμό του από τον ΠΑΟΚ στον
ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ολυμπια-
κός πρέπει να αποδείξει ότι δίκαια εί-
ναι μπροστά 11 ολόκληρους βαθμούς
από τον «δικέφαλο» και παρ’ όλα αυτά
αμφισβητείται ευθέως αν θα το κατα-
κτήσει. Υποδέχεται τον σκληροτράχη-
λο ΠΑΣ Γιάννινα στο Φάληρο, βυθι-
σμένος στην εσωστρέφεια, με τις φω-
νές του Βαγγέλη Μαρινάκη να ηχούν
ακόμα στα αυτιά των παικτών.

Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός φι-
λοξενεί τον Άρη, από τον οποίο απέχει
δύο βαθμούς. Δεν βολεύονται με την
ισοπαλία οι «πράσινοι», αν και έχουν
ένα, ακόμα, μονοπάτι για την Ευρώπη,
αρκεί να κατακτήσουν το Κύπελλο,
στον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο
Άρης βολεύεται με ισοπαλία, αλλά εί-
ναι σε καλό φεγγάρι και θα κυνηγήσει
τη νίκη.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με τις δάφνες
της πρόκρισης στον τελικό του Κυ-
πέλλου με το 1-1 που πήρε στο Φάλη-
ρο από τον Ολυμπιακό στην παράταση
(πρώτο ματς 0-0), θα παίξει με την ΑΕΚ
που ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό
στους δύο βαθμούς πίσω από τον Άρη.
Ο «δικέφαλος του Βορρά» είναι μάλ-

λον αδιάφορος, αυτός του Νότου,
όμως ,θα πρέπει να νικήσει. Πλήγμα η
απουσία του Αραούχο. Στο Champions
League προκρίνεται ο πρωταθλητής,
ένα εισιτήριο για το Conference
League παίρνει ο κυπελλούχος και τα
άλλα δύο ο δεύτερος και τρίτος της
βαθμολογίας.  Στα πλέι άουτ, ματς δί-
χως αύριο παίζουν ο τελευταίος
Απόλλων που πάει στη Νεάπολη να
αντιμετωπίσει τον Ιωνικό και η Λαμία
που κοντράρεται με τον Αστέρα Τρίπο-
λης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
Ο τελευταίος της βαθμολογίας υποβι-
βάζεται και ο προτελευταίος θα δώσει
διπλούς αγώνες μπαράζ με τον χαμέ-
νο του μπαράζ των δυο πρωταθλητών
των δυο ομίλων της Super League 2.

Το πλήρες πρόγραμμα

Σήμερα, Σάββατο: ΟΦΗ - Παναιτω-
λικός (17.30 Cosmote TV), Βόλος -
Ατρόμητος (20.30 Cosmote TV). Αύ-
ριο, Κυριακή: Ολυμπιακός - ΠΑΣ
Γιάννινα (17.00 NOVA), Παναθηναϊ-
κός - Άρης (19.00 Cosmote TV), ΠΑ-
ΟΚ - ΑΕΚ (21.00 NOVA). Δευτέρα:
Αστέρας Τρ. - Λαμία (19.30 NOVA), Ιω-
νικός - Απόλλων Σμ. (19.30 Cosmote
TV).

Παναθηναϊκός - Άρης, 
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, Ολυμπιακός - ΠΑΣ
Γιάννινα, Αστέρας Τρ. - Λαμία,
Ιωνικός - Απόλλων Σμύρνης
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Μ
έρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα
Μαγιού χάθηκε ο Άιρτον Σένα, σε
ηλικία 34 ετών. Και τι μέρα: 1η του
Μάη του 1994, στην πίστα της

Ίμολα στην Ιταλία. 
Η Βραζιλία την ημέρα της εργατικής Πρωτο-

μαγιάς έχει πένθος. Για το γελαστό παιδί που
χάθηκε σε εκείνη την καταραμένη στροφή
«Ταμπουρέλο» πριν από 28 χρόνια οδηγώντας
τη Γουίλιαμς. Τόσα χρόνια μετά και δεν έχει
αποσαφηνιστεί αν επρόκειτο για οδηγικό λά-
θος ή κάτι άλλο… Η εταιρεία δικάστηκε, κατα-
δικάστηκε, αθωώθηκε…

Αίσθηση ελευθερίας
Ο Άιρτον Σένα έγινε ό,τι… ήταν. Πιλότος της

Φόρμουλα 1 και πλήρωσε το τίμημα της χρω-
ματοσωματικής σχέσης που είχε με το αυτοκί-
νητο. Η ταχύτητα είναι αίσθηση ελευθερίας, λέ-
νε. Η πολλή ταχύτητα σκότωσε τον Σένα, αλλά
στην ουσία τον έκανε αθάνατο. Από τους αν-
θρώπους που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, γιατί
εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσά μας. Άλλω-
στε, στην παραφθορά των λόγων του Καζαν-
τζάκη, «οι δικοί μας άνθρωποι δεν πεθαίνουν
ποτέ, πεθαίνουν μαζί μας».

Αρκετοί Βραζιλιάνοι, ξέρετε, μύστες… γενι-
κώς καθώς είναι -και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο
(εκεί είναι σίγουρα)- πιστεύουν στη μετεμψύ-
χωση. Έτσι και για τον Σένα πιστεύουν ότι κυ-
κλοφορεί ανάμεσά τους, ζει με άλλο όνομα και
άλλο επίθετο και σε άλλο επάγγελμα. Τα τελευ-
ταία χρόνια λεγόταν… Ροναλντίνιο. Ο γνωστός.
Στο δε Μουντιάλ της Αμερικής, το 1994, ο Σένα
ήταν και πάλι εκεί, ως… Ρομάριο Φαρίας. Σή-
μερα κυκλοφορεί ως… Νεϊμάρ. Της Μπαρτσε-
λόνα και μετέπειτα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο διάσημος Βραζιλιάνος συγγραφέας Πάου-
λο Κοέλιο έχει γράψει τον «Αλχημιστή», την
ιστορία ενός βοσκού που άρχισε να περιδια-
βαίνει τον κόσμο για να βρει τον θησαυρό. Τελι-

κά, επέστρεψε στο μαντρί. Εκεί ήταν ο θησαυ-
ρός του. Ήθελε να καταδείξει τη ματαιοδοξία
του ανθρώπινου γένους στην αναζήτηση ενός
θησαυρού που υπάρχει μπροστά μας, αλλά δεν
τον βλέπουμε. 

Υπήρξε… αλχημιστής
Ο Σένα σίγουρα θα μπορούσε να είναι ο

ήρωας του συγκεκριμένου βιβλίου, γιατί υπήρ-
ξε… αλχημιστής. Ήξερε εκ των προτέρων πού
ήταν ο δικός του χαμένος θησαυρός. Στον Χρι-
στό στο όρος Κορκοβάδο, στο Ρίο, εκεί ήταν το
θρησκευτικό και ψυχολογικό του καταφύγιο.
Και τα δυο μαζί. Όταν ταξίδευε στον κόσμο για
να καταπιεί τα χιλιόμετρα για τον βιοπορισμό
του, θα επέστρεφε πάντα εκεί, στον επιβλητικό

Ιησού Χριστό, και θα έμενε μονάχος του για μία
προσευχή. Λένε οι Βραζιλιάνοι ότι αυτή η συ-
νεχής επικοινωνία του με τον Θεό, εκεί στα ψη-
λά του λόφου, τον έφερνε όλο και πιο κοντά.
Όλο και πιο κοντά… Το λέει η επιγραφή που
υπάρχει στο μνήμα του: «Τίποτα δεν μπορεί να
με χωρίσει από τον Θεό».

Και η ημερομηνία που διάλεξε ο Θεός να τον
πάρει κοντά του δεν ήταν τυχαία. Πρωτομαγιά,
για να θυμίζει λουλούδια, άνοιξη, ποιήματα,
διεκδίκηση. Διότι τέτοιο παιδί ήταν ο Σένα. Του
Μαγιού. Ρομαντικός, ιδεολόγος. Ήθελε, λέει,
να ήταν ένα από τα παιδιά των λουλουδιών του
Μάη του ’68 στη Γαλλία. Κι ας ήταν γόνος πλού-
σιας οικογένειας, κι ας μην ήξερε τι θα τα έκανε
τα τόσα λεφτά που έβγαλε οδηγώντας. Απόδει-
ξη; Στη Βραζιλία λειτουργεί σήμερα το «Ίδρυμα
Άιρτον Σένα» και περιθάλπει τα τόσα και τόσα
φτωχόπαιδα που μεγαλώνουν εκεί δίχως να
έχουν στον ήλιο μοίρα. 

Έτρεχε πολύ, πάρα πολύ
Η ζωή του Άιρτον Σένα κράτησε λίγο, αλλά

τόσο πολύ. Ήταν από τους ανθρώπους που ένα
λεπτό ζωής του έμοιαζε με έναν αιώνα. Έτρεχε
πολύ, πάρα πολύ. Και η Γουίλιαμς και η ζωή.
Φοβερός ρυθμός, ανεξέλεγκτος. Άλλωστε,
ελευθερία δεν υπάρχει όταν υφίσταται κάθε εί-
δους έλεγχος. Σε όλη του την καριέρα ο Σένα
δεν έκανε τίποτα άλλο από το να είναι ελεύθε-
ρος να… τρέχει. 

Όσο και αν ακούγεται περίεργο, στη ζωή του
ήταν τόσο αδέξιος, που δεν μπορούσε να βιδώ-
σει ούτε μια ηλεκτρική λάμπα, ούτε να καθαρί-
σει το γραφείο του, που λέει ο λόγος. Και το
πλέον παράδοξο για Βραζιλιάνο, δεν ασχολή-
θηκε ποτέ με το ποδόσφαιρο! Κι εκεί, αδέξιος
ήταν. Πήγε, λέει, μια φορά να χτυπήσει ένα πέ-
ναλτι και το ένα του πόδι, αντί να χτυπήσει την
μπάλα, χτύπησε το… άλλο. Δεν ήταν αυτή η
αποστολή του επί Γης. Άλλη ήταν…

AΪΡΤΟΝ ΣEΝΑ
Μέρα Μαγιού 
μου μίσεψες…

Πρωτομαγιά του 1994 
έφυγε σε μια 

στροφή το γελαστό 
παιδί της Φόρμουλα 1 
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Αυτοκίνητα από 400 ευρώ και φορτηγάκια αλλά και δίκυκλα εκποιεί ο πρώην
ΟΔΔΥ στο Τελωνείο Μυτιλήνης μαζί με άλλα οχήματα που, ωστόσο, δεν μπορούν
να κυκλοφορήσουν αλλά διατίθενται ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

Ειδικότερα στις 6 Μαΐου και ώρα 10.00 π.μ., στο κτίριο του Τελωνείου Μυτιλή-
νης, θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν οχήματα σε άκρως δε-
λεαστικές τιμές εκκίνησης, που ξεκινούν από μόλις 400 ευρώ.

Ένα Mitsubishi Shogun το οποίο είναι γνωστό σε εμάς ως Pajero με πρώτη

άδεια κυκλοφορίας το 2004 εκποιείται από τον πρώην ΟΔΔΥ με τιμή εκκίνησης
τα 1.600 ευρώ. 

Ένα Smart με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2009 και τιμή εκκίνησης τα 1.200
ευρώ αναμένεται να προσελκύσει πολλούς υποψήφιους αγοραστές. 

Μία Mercedes-Benz CLK 220 Cdi με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2009 ανα-
μένεται να προσελκύσει αρκετούς υποψήφιους αγοραστές, καθώς η τιμή εκκί-
νησης έχει οριστεί σε 15.000 ευρώ.
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Στο «σφυρί» αυτοκίνητα από 400 ευρώ στον ΟΔΔΥ Μυτιλήνης!

Δοκιμάζουμε το νέο Toyota Yaris
Cross 1.5 Hybrid με 116 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Η
Toyota μάλλον έκανε πάλι το θαύμα της
και κυριολεκτικά άφησε έκπληκτους
όλους σχεδόν τους ανταγωνιστές της,
καθώς με το νέο Yaris Cross εισέρχεται

σε μια κατηγορία όπου κυριαρχούν άλλες μάρκες
αλλά, όπως φαίνεται, τα δεδομένα αναμένεται να
αλλάξουν πολύ σύντομα!

Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηρι-
στεί το γεγονός ότι η Toyota εδώ και πολλά χρόνια
βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα των πωλήσε-
ων στα καινούργια αυτοκίνητα, αποδεικνύοντας ότι
για κάποιο λόγο οι Έλληνες καταναλωτές την προτι-
μούν περισσότερο από άλλες μάρκες. Παράλληλα ο
συνδυασμός των λέξεων «Yaris» και «Cross» προ-
εξοφλεί μια νέα εμπορική επιτυχία. H βασική τιμή
στην Ελλάδα είναι 17.470 ευρώ, για το μοντέλο με τον
1.500άρη των 125 ίππων. Καταλαβαίνουμε πως το
ανωτέρω νούμερο μπορεί να είναι και συγκρατημένο.
Το Hybrid ξεκινά από τις 20.320 ευρώ, ενώ η έκδοση
της δοκιμής μας κόστιζε 24.170 ευρώ.

Μοναδική σχεδίαση
Οι σχεδιαστές της Toyota κατάφεραν να δημιουρ-

γήσουν ένα μοναδικό αυτοκίνητο, το οποίο, όμως, θα
λέγαμε ότι φέρει στοιχεία τόσο από το C-HR όσο και
από το πολύ μεγαλύτερο Rav4. Βέβαια, όλα τα παρα-
πάνω έχουν συντελέσει σε ένα πολύ δυναμικό και
σπορ Yaris, που μόνο σχέση με το διάσημο μικρό δεν
έχει…

Άλλωστε, η εμπρόσθια όψη του αυτοκινήτου σε κα-
μία περίπτωση δεν θυμίζει Yaris, αλλά περισσότερο η
πλάστιγγα γέρνει προς το Rav4, με τα φανάρια να εί-

ναι ψηλά τοποθετημένα και να προσδίδουν έναν πιο
τετράγωνο χαρακτήρα SUV. Το πίσω μέρος του Yaris
Cross επίσης παραπέμπει σε Rav4, ενώ από το πλάι
οι επιρροές από το C-HR είναι εμφανείς.

Επίσης, οι φουσκωμένοι θόλοι και τα προστατευτι-
κά στο πλάι δηλώνουν ξεκάθαρα SUV καταβολές.

Καμπίνα που θυμίζει Yaris
Η σχεδίαση του εσωτερικού θυμίζει το Toyota

Yaris, με τον πίνακα οργάνων, ωστόσο, να διαφορο-
ποιεί την εικόνα. Η κεντρική ψηφιακή οθόνη των 7″
απεικονίζει το ταχύμετρο και δύο μικρότερα αναλο-
γικά όργανα εκατέρωθεν, τα οποία υπάρχουν για το
υβριδικό σύστημα αριστερά και για τις ενδείξεις θερ-
μοκρασίας και καυσίμου από δεξιά.

Επίσης, στο κέντρο του ταμπλό έχει τοποθετηθεί το
νέο σύστημα πολυμέσων Smart Connect με οθόνη
αφής 9″, νέα λογική στο μενού που θυμίζει περισσό-
τερο smartphone παρά οθόνη αυτοκινήτου, over the
air αναβαθμίσεις και την ταχύτερη στην κατηγορία
λειτουργία, όπως υποστηρίζει η Toyota.

Όσον αφορά την ποιότητα, έχουν χρησιμοποιηθεί
πλαστικά αλλά σε αρκετά σημεία είναι ποιοτικά, ανα-
βαθμίζοντας τη συνολική εικόνα.

Το Yaris Cross Hybrid της δοκιμής μας κινούσε ο
τρικύλινδρος θερμικός του 1,5 λίτρου απόδοσης 92
ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με ένα υβριδικό σύστη-
μα κίνησης 4ης γενιάς που περιλαμβάνει ένα com-
pact ηλεκτρικό μοτέρ 80 ίππων και συνδυαστικά το
αποτέλεσμα αποδίδει συνολικά 116 ίππους.

Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα μέσω
ενός κιβωτίου CVT μίας σχέσης.

Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, έχοντας
επιλεγμένο το πρόγραμμα ECO και εκμεταλλευόμε-
νος στο έπακρο τη δυνατότητα για ηλεκτροκίνηση,
τότε η μέση κατανάλωση μπορεί να πέσει κοντά στα 4
λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Άνετο και οικονομικό
Το Toyota Yaris Cross προσφέρει όλα όσα περιμέ-

νεις και ζητάς από ένα μοντέρνο Β-SUV με επιπλέον
στοιχεία την άνεση, την ασφάλεια και, βέβαια, την οι-
κονομία. Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το Yaris Cross Hy-
brid αποδείχθηκε ότι είναι απόλυτα ασφαλές και οι-
κονομικό, ενώ όταν το πιέζει ο οδηγός στο όριο ο κι-
νητήρας αλλά και το κιβώτιο προκαλούν θόρυβο, που
όμως κυμαίνεται στα όρια του εφικτού. Παράλληλα,
αν είναι συνετός ο οδηγός του, θα αντιληφθεί ότι με
ένα ρεζερβουάρ 36 λίτρων μπορεί να διανύσει περί-
που 700 χλμ.!

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές,
το ιαπωνικό μοντέλο αποδείχθηκε ευέλικτο, με τις
κλίσεις του αμαξώματος να είναι υπαρκτές αλλά σε
καμία περίπτωση δεν θα προβληματίσουν τον οδηγό.

Μέσα στην πόλη, το Yaris Cross Hybrid αποδείχθη-
κε ότι βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον, με την
ηρεμία και την οικονομία της ηλεκτροκίνησης να κά-
νουν έντονη την παρουσία τους, ενώ η ύπαρξη κάμε-
ρας οπισθοπορείας μετατρέπει το παρκάρισμα σε
παιχνιδάκι.  Εκτός δρόμου, η έλλειψη τετρακίνησης
δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον οδηγό, ωστόσο, η
αυξημένη απόσταση από το έδαφος (170 mm) επιτρέ-
πει την άνετη κίνηση σε χωματόδρομους όπως επί-
σης και την «αναρρίχηση» σε πεζοδρόμια.
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Μία από τις σειρές που
έχουν ξεχωρίσει φέτος χωρίς
αμφιβολία είναι ο «Σασμός»
που προβάλλεται στον Alpha.
Η δραματική σειρά σημειώνει
υψηλά νούμερα τηλεθέασης
σε κάθε επεισόδιο, ενώ μέσα
από τη στήλη σάς έχουμε ανα-
φέρει πως θα υπάρξει δεύτε-
ρος κύκλος και θα παραμεί-
νουν σε αυτόν και βασικοί
πρωταγωνιστές.

Ας πάμε, όμως, στον τωρινό
κύκλο, ο οποίος για να ολο-
κληρωθεί έχει λιγότερα από 40 επεισόδια. Πριν πάει διακοπές η
σειρά, οι εξελίξεις θα είναι δραματικές, καθώς θα δούμε ακόμα
δύο θανάτους αλλά και έναν χωρισμό.

Η «φωτιά» ανάμεσα στις δύο οικογένειες αντί να σβήσει ανά-
βει, μετά την εντολή της Καλλιόπης για τη δολοφονία του Άγγε-
λου. Ανήμπορη να διαχειριστεί όλες αυτές τις τραγωδίες, από τη
ζωή θα φύγει και η γιαγιά Ειρήνη, η οποία είδε τον γιο και τα δύο

της εγγόνια να πεθαίνουν.
Ας πάμε τώρα στις εκπλή-

ξεις που αναμένεται να δού-
με. Μετά το ξαφνικό πρό-
βλημα υγείας του γιου της
Αργυρώς, ο Αστέρης ενημε-
ρώνεται και τον σώζει ως
συμβατός δότης και τώρα,
ύστερα από καιρό, υπάρχει
κάτι που τους ενώνει. Αυτό
θα προκαλέσει αναστάτωση.

Ο Σταύρος, ο οποίος στά-
θηκε στο πλευρό της όσο κα-
νείς και την έκανε να ελπίζει

σε κάτι καλύτερο, εκείνος που αγάπησε το δικό της παιδί ως δικό
του, δεν μπορεί να είναι πια στη ζωή της. Θέλει να είναι ειλικρι-
νής μαζί του και του ανοίγει την καρδιά της, ελπίζοντας πως θα
την κατανοήσει. Η επιστροφή από τα Γιάννενα στην Κρήτη είναι
μονόδρομος.

Οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές πριν τελειώσει ο «Σασμός»
για αυτήν τη σεζόν και όλοι τις περιμένουμε με ανυπομονησία.

Μετά τα δυνατά χαρτιά της
ψυχαγωγίας (Καινούργιου,
Χρηστίδου) που έχασε το κα-
νάλι της Παιανίας, αυτήν τη
φορά οι απώλειες πλήττουν
τη ζώνη της ενημέρωσης. Ο
Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος πα-
ρουσιάζει την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος»
στο Open μαζί με την Ευλαμπία Ρέβη,
υπέβαλε την παραίτησή του στον διευ-
θυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του
καναλιού, Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

Ο δημοσιογράφος και παρου-
σιαστής δεν είχε ούτε έχει τις
καλύτερες σχέσεις με την Ευ-
λαμπία Ρέβη, κάτι που ήταν
γνωστό εδώ και καιρό στους

ιθύνοντες του καναλιού, και έτσι
θα παραμείνει μέχρι το τέλος της

σεζόν στο Open, καθώς δεσμεύεται με
συμβόλαιο, και έπειτα θα αποχωρήσει.

Τη θέση του φαίνεται πως θα πάρει η
Μάριον Μιχελιδάκη, η οποία από τη με-
σημεριανή ζώνη θα μεταφερθεί το πρωί.

Όσο για την Ευλαμπία Ρέβη; Το μέλλον
της στο κανάλι θεωρείται δεδομένο, κα-
θώς θεωρείται το νέο πουλέν του καναλι-
ού. Η δημοσιογράφος αναμένεται να με-
ταφερθεί είτε σε εκπομπή το Σαββατοκύ-
ριακο είτε στο δελτίο ειδήσεων.

Οι παραιτήσεις δεν φαίνεται, όμως, να
σταματούν εδώ, καθώς με το ενάμισι πό-
δι στην έξοδο είναι η Φαίη Μαυραγάνη. Η
δημοσιογράφος έχει πρόταση από τον
ΑΝΤ1 και, από ό,τι φαίνεται, τη νέα σεζόν
θα τη δούμε στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Γνωρίζουμε πως
το Star ετοιμάζει
το «Asia Ex-
press» αλλά και
τον πέμπτο κύκλο
του «GNTM»,
όμως ακόμα ένα
ριάλτι αναμένεται να βγει στον αέρα και μάλιστα
θα είναι ανατρεπτικό. Πρόκειται για μια πρωτότυ-
πη ιδέα και όχι μεταφορά ξένου concept και θα
έχει να κάνει με πεθερές!
Ο πιλότος έχει γυριστεί και εφόσον το αποτέλε-
σμα ικανοποιήσει τους ιθύνοντες του καναλιού
αλλά και της εταιρείας παραγωγής, αναμένεται
να το δούμε στον αέρα τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Πέντε χρόνια μετά τη
μετάδοση του παιχνι-
διού-απάτη «Τηλεκύ-
βος» από το Epsilon
TV, που μετονομάστη-
κε σε Open, το ΕΣΡ
ολοκλήρωσε τον
έλεγχο νομιμότητάς
του, επιβάλλοντας στο
κανάλι πρόστιμο 15.000 ευρώ. Το εν λόγω παιχνίδι μεταδιδόταν το κα-
λοκαίρι και το φθινόπωρο του 2017 και είχε χαρακτηριστεί από την
ΕΕΕΠ ως «μη τυχερό παίγνιο» και το ΕΣΡ έκρινε πως η μετάδοσή του
είχε αρνητικές επιπτώσεις στους ανήλικους. Η πλευρά του Open αν-
τέτεινε πως η εκπομπή μεταδιδόταν όταν το κανάλι βρισκόταν υπό
διαφορετική ιδιοκτησία, επιχείρημα που απορρίφθηκε ως αβάσιμο.

Ριάλιτι με… πεθερές από το Star Πρόστιμα με καθυστέρηση 5ετίας από το ΕΣΡ

�Τη δέσμευση ποσού 1,6 εκατ. ευρώ
(1.612.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 24%) ενέκρινε ο ΕΟΤ για τις ανάγκες προ-
γράμματος διαφημιστικής προβολής του στο
διεθνές διαδικτυακό μέσο Google. Αφορά την
υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας, που προ-
τάθηκε από την Google, για την περίοδο Μαΐου-
Νοεμβρίου 2022 στις αγορές των Ηνωμένου
Βασιλείου, Γερμανίας, ΗΠΑ (Καλιφόρνια, Νέα
Υόρκη, Τέξας, Φλόριντα, Τζόρτζια και Ιλινόι, πο-
λιτείες οι οποίες θα εξυπηρετούνται από έναν
σημαντικό αριθμό απευθείας πτήσεων το 2022),
Γαλλίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Ολλανδίας, Ρουμα-
νίας, Αυστρίας, Τσεχίας, Δανίας και Νορβηγίας,
από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος όγκος
αναζητήσεων για την Ελλάδα, μέσω Υoutube και
Google Display Network.

�Η ESL Gaming και η Nielsen ανακοί-
νωσαν την Τετάρτη 27/4 την επέκτα-

ση της επιχειρηματικής τους σχέσης για
άλλα τρία χρόνια. Η νέα συμφωνία επε-
κτείνει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία, η
οποία ξεκίνησε το 2019 και θα συνεχίσει
να προωθεί τα ερευνητικά standards για
τα esports, παρέχοντας στους σημερινούς
και μελλοντικούς συνεργάτες της ESL
Gaming τη σιγουριά που χρειάζονται, ώστε
να κάνουν το επόμενο ή το πρώτο τους βή-
μα στη βιομηχανία των esports.

�Η LG Ελλάς ΜΑΕ και το ΑΝΤ1+, η νέα ελληνι-
κή streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝ-

ΤΕΝΝΑ, ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρ-
νουν τη νέα εμπειρία θέασης του ANT1+ στις LG
Smart TV σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα, οι κάτο-
χοι των LG Smart TV με λειτουργικό WebOS 4.0
ή μεταγενέστερο μπορούν να απολαύσουν το
περιεχόμενο του ANT1+, κατεβάζοντας στις τη-
λεοράσεις τους την εφαρμογή ANT1+ και πα-
τώντας σύνδεση για να λάβουν πλήρεις οδηγίες
για το πώς θα συνδέσουν την τηλεόρασή τους
στον λογαριασμό που δημιούργησαν.

�Στην πρώτη θέση παρέμεινε το Mega
και τη Μεγάλη Εβδομάδα με 12,6%,

σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης της
Nielsen. Σε ελάχιστη απόσταση ο Alpha με
12,5% και ο ΣΚΑΪ με 12,2%. Στο 10,2% 
ο ΑΝΤ1 και με 9,8% το Star. H ΕΡΤ1 και 
το Open στην 6η θέση με 5,8% και με 3% 
η ΕΡΤ2. Στο 1,9% η ΕΡΤ3 και με 1,7% 
το Μακεδονία TV.

...Kαι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο Open!

Φινάλε στον «Σασμό» με δύο 
θανάτους και έναν χωρισμό
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επιτυχημένος, αυτοδημιούργητος επι-
χειρηματίας του real estate Χρήστος Ε.
Κοπελούζος είναι ο νέος απόλυτος
leader στην εγχώρια μουσική βιομηχα-

νία. Ο γόνος της επιχειρηματικής οικογένειας, γνώ-
ριμης στο διεθνές τζετ σετ, επενδύοντας στη μεγά-
λη του αγάπη, την Πέμπτη Τέχνη, δημιούργησε την
Aspect4music record company που άλλαξε το sta-
tus quo στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ισχυρού επενδυ-
τικού και τεχνολογικού ομίλου της χώρας μίλησε
στην «Political» με λόγια ενθουσιασμού για το νέο
μέλος του MC Kopelouzos! Βρίσκοντας στο πα-
ρελθόν, ως δημιουργός, κλειστές πόρτες σε δι-
σκογραφικές εταιρείες, αποφάσισε να γίνει «κυ-
νηγός ταλέντων» και «πραγματοποιός ονείρων»
ανοίγοντας μια ανεξάρτητη μουσική «πύλη» με
την εγγύηση που φέρει το «όνομά του βαρύ σαν
ιστορία»!

Το όνομα Aspect4music μοιάζει λίγο με το αγ-
γλικό «respect music» (σεβασμός στη μουσι-
κή). Τυχαίο;
Καθόλου. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν την περίο-

δο που έψαχνα το όνομα. Οφείλουμε να δείχνουμε
σεβασμό τόσο στη μουσική όσο και στον καλλιτέ-
χνη, είτε είναι μουσικός, στιχουργός ή τραγουδι-
στής.

Υπήρχε χώρος στην ελληνική αγορά για μία ακό-
μα δισκογραφική εταιρεία;
Σίγουρα η εποχή είναι πολύ δύσκολη. Εκτιμώ,

όμως, πως πάντα υπάρχει χώρος για μια εταιρεία
που πραγματικά προσφέρει υψηλών προδιαγρα-
φών υπηρεσίες. Όχι στα λόγια, αλλά στα έργα. Οι

καλλιτέχνες που ήδη μας έχουν εμπιστευτεί, γνω-
ρίζουν. Η δουλειά αυτή είναι δύσκολη και απαιτη-
τική. Το «βάζο με το μέλι» πολλές φορές περνά
από μπροστά σου. Χρειάζεται να έχεις συγκεκρι-
μένο χαρακτήρα για να μη βουτήξεις ολόκληρος
μέσα. Ευχαριστώ πολύ τους γονείς μου που με δί-
δαξαν. Το όραμά μου είναι να αφήσω την εταιρεία
«προίκα» στα παιδιά μου και ο κόσμος να λέει ότι
ο πατέρας τους ήταν τίμιος.

Οι προϋποθέσεις συνεργασίας με έναν νέο καλ-
λιτέχνη;
Από την αρχή της δημιουργίας της εταιρείας, είχα

δεσμευτεί δημόσια ότι θα προσφέρουμε στήριξη σε
όλους τους καλλιτέχνες και ιδιαίτερα στους νέους.
Μας ενδιαφέρουν οι καλοί χαρακτήρες. Άνθρωποι
αγενείς και χωρίς όρεξη για δουλειά δεν έχουν θέ-
ση στην εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, το οικο-
νομικό δεν παίζει κανέναν ρόλο.

«Ναι» σε όλους τους «wanna be a star»;
Μόνο στα ταλέντα και στα τραγούδια που αξί-

ζουν. Στην αντίθεση περίπτωση, συμβουλεύω
προσωπικά τον καλλιτέχνη να μην ασχοληθεί με
το τραγούδι. Είμαι κι εγώ μουσικός, επομένως η
γλώσσα είναι κοινή. Εν γνώσει μας χάνουμε χρή-
ματα! Επίσης, στην Aspect4music, να γνωρίζει ο
κόσμος, κανένα τραγούδι δεν μένει παραμελημέ-
νο και ο νοών νοείτω!

Στους πολύτιμους συνεργάτες σας -έκπληξη για
όλους μας!- ανήκει ο εκδότης του «Πρωταθλη-
τή», Σωτήρης Πουλόπουλος!
Μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας και πλέον

και της στιχουργικής. Πάνω από όλα, όμως, πρόκει-

ται για αδαμάντινο χαρακτήρα.

Πώς ανακαλύψατε τη «φλέβα χρυσού»;
Είμαστε καλοί φίλοι πολλά χρόνια. Κάποια ημέρα

μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι έγραψε
κάτι στίχους, του ζήτησα ένα δείγμα και πραγματικά
τρελάθηκα. Ο άνθρωπος αυτός είχε φλόγα μέσα του
και δεν το ήξερε. Μέσα σε δύο μήνες έχει γράψει
πενήντα τραγούδια!

Για την αγάπη και τον έρωτα;
Πραγματεύονται σχεδόν τα πάντα. Είναι όλα

βιωματικά και αυτός είναι ο λόγος που έχουν
μεγάλες πιθανότητες να γίνουν επιτυχίες. Τον
ευχαριστώ πολύ που μου έχει εμπιστευθεί τα
δύο πρώτα για να γράψω τη μουσική και να κυ-
κλοφορήσουν. Ελπίζω να φανώ αντάξιος της
εμπιστοσύνης του.

Πότε θα τα ακούσουμε;
Το πρώτο τραγούδι, με τίτλο «Μεθυσμένος

Ήλιος» που ερμηνεύει ο καταπληκτικός Θοδωρής
Καζάκος, θα κυκλοφορήσει από την Aspect4music
σε μερικές ημέρες, και αμέσως μετά το «Ποιος σε
δικάζει», το οποίο ηχογραφείται τώρα.

Ο αυτοδημιούργητος
επιχειρηματίας του real estate
είναι ο νέος απόλυτος leader
στην εγχώρια μουσική
βιομηχανία

Συνέντευξη 
στη Δήμητρα 

Δάρδα

Πραγματοποιός 
ονείρων

Χ Ρ H Σ Τ Ο Σ  Ε .  Κ Ο Π Ε Λ Ο Y Ζ Ο Σ

Στους συνεργάτες-
έκπληξη ανήκει 
και ο εκδότης 
του «Πρωταθλητή»,
Σωτήρης Πουλόπουλος



Τρίχρονη σεφ!

Η τρίχρονη Μελίτα-Δήμητρα, η μοναχοκόρη
του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου,
έχει λατρεία στη μαγειρική και αυτή τη φορά πή-
ρε βοηθό τον μπαμπά της: «Η κόρη μου λατρεύει
να μαγειρεύει! Αφού έμαθα το απαραίτητο τρα-
γουδάκι, για να γίνουν πιο νόστιμα τα φαγητά
μας, έβαλα την ποδιά και έγινα και εγώ σεφ. Μου
έδειξε μια απλή συνταγή για εναλλακτικό πεντα-
νόστιμο παστίτσιο, το δοκίμασε και μου είπε
“περνάει το πάσο, μπαμπά, αλλά μπορείς και κα-
λύτερα”»!

Στο πλευρό του ιερέα

Στην Καμπάλα παραμένει (και μετά το Πά-
σχα) ο Νάσος Παπαργυρόπουλος, στηρίζοντας
το σημαντικό φιλανθρωπικό έργο του χριστια-
νού ορθόδοξου ιερέα π. Αντώνιου της Ουγκάν-
τας, τον οποίο μας σύστησε μέσω Instagram.
«Έχει φτιάξει τέσσερα σχολεία με ξενώνες,
μορφώνει, ταΐζει και στεγάζει πάνω από χίλια
παιδιά. Κάποια από αυτά (σ.σ.: με τη βοήθειά
του) έφτασαν σε πανεπιστήμια της Αγγλίας»,
ανέφερε, ζητώντας δημόσια την οικονομική
στήριξη -με δωρεές- του νεοσύστατου σωμα-
τείου του «Αγάπη Ελπίδα» (Τράπεζα Πειραιώς,
IBAN: GR5801710140006014146133871).

Ο Χάρης Βαρθακούρης, με ένα In-
stastory από δωμάτιο νοσοκομεί-
ου, ενημέρωσε τους διαδικτυα-
κούς του φίλους πως υποβλήθη-
κε σε επέμβαση στα πόδια, ύστε-
ρα από ατύχημα με ηλεκτρικό πα-
τίνι. Χωρίς να χάσει το χιούμορ
του, εμφανίσθηκε στο βίντεο με
αλλοιωμένα χαρακτηριστικά,
σχολιάζοντας: «Όλα πήγαν καλά
και με την ευκαιρία, έβαλα λίγο
υαλουρονικό στα μάτια και τα χεί-
λη. Αν δεν σας το έλεγα, δεν θα το
καταλαβαίνατε!».

Στο χειρουργείο

Λ
ίγο πριν από τον μεγάλο τελικό της 66ης Eurovision, η
Αμάντα Γεωργιάδη, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας
με το τραγούδι «Die together», αναλαμβάνει ρόλο τηλεπα-

ρουσιάστριας στην ΕΡΤ. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια υποδέχεται στο
στούντιο καλλιτέχνες που εκπροσώπησαν τη χώρα μας τα προηγού-
μενα χρόνια στον διαγωνισμό τραγουδιού, με σκοπό να μάθει κάθε
λεπτομέρεια για την εμπειρία τους, να τους συμβουλευτεί και να
ανακαλύψει πώς βίωσαν τη συμμετοχή τους. Πρώτοι καλεσμένοι
της ο Σάκης Ρουβάς και η Καλομοίρα, ενώ ακολουθούν οι Ευρυδί-
κη, Τάμτα, Demy, Στεφανία Λυμπερακάκη, Ελπίδα και Έλενα Παπα-
ρίζου. Οι αποκαλύψεις από τα backstage είναι πολλές και για πρώτη
φορά η Καλομοίρα εξομολογείται γιατί δεν τη συμπαθούσε καθό-
λου ο νικητής εκείνης της βραδιάς. «Αμάντα, στον δρόμο για τη Eu-
rovision», Σαββατοκύριακα 30 Απριλίου, 1η Μαΐου και 7-8 Μαΐου
2022, στις 19.10.

Βραβείο Grammy
Ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής Τόλης Βοσκόπουλος
τιμήθηκε μετά θάνατον από τα διεθνή βραβεία Grammy. Ο
αείμνηστος «πρίγκιπας της πίστας» βραβεύτηκε στην κατηγορία
«In Memoriam» για το ταλέντο του και τη συνεισφορά στο
τραγούδι και τον πολιτισμό. Την είδηση γνωστοποίησε μέσω
Instagram η χήρα του Άντζελα Γκερέκου: «Τα βραβεία Grammy
βράβευσαν τον Έλληνα μουσικό θρύλο Τόλη Βοσκόπουλο».

Ο Πετρετζίκης junior έχει ξετρελάνει το In-
stagram! Ο δέκα μηνών Αχιλλέας πόζαρε χα-
μογελαστός στην πλάτη του διάσημου μπαμπά
του με μπλε τζόκεϊ και λευκά γυαλιά ηλίου,
απολαμβάνοντας μια ανοιξιάτικη βόλτα στο
πάρκο. Τους δύο άντρες της ζωής της φωτο-
γράφισε η εγκυμονούσα Κωνσταντίνα Παπα-
μιχαήλ που περιμένει κοριτσάκι, με τον δημο-
φιλή σεφ να σχολιάζει με κέφι: «Μπαμπάς και
γιος κάτω από τον ήλιο!».

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
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Στον δρόμο 
για τη Eurovision

Τα βάρη του μπαμπά



Π
ολλοί από εμάς έχουμε κακή σύγκλειση
δοντιών. Αυτό συμβαίνει όταν τα δόντια
της άνω γνάθου δεν είναι σε αρμονική
σχέση με εκείνα της κάτω γνάθου.

Μπορεί επίσης να είναι πεταχτά, συνωστισμένα,
αραιά ή με κενά ανάμεσά τους. Τα προβλήματα
αυτά συνήθως εμφανίζονται στην παιδική ηλικία,
μετά την αλλαγή των πρώτων δοντιών με τα μόνι-
μα. Ωστόσο παρατηρούνται και σε ενήλικες.

«Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες κακής σύγ-
κλεισης των δοντιών που μπορεί να οφείλονται
σε προβλήματα των οστών των γνάθων ή μόνο σε
προβλήματα των δοντιών. Η συχνότερη είναι η
λεγόμενη ορθοδοντική ανωμαλία Ιης τάξης.  Σε
αυτήν, τις περισσότερες φορές τα οστά των γνά-
θων είναι αρμονικά και τα ορθοδοντικά προβλή-
ματα αφορούν συνωστισμούς δοντιών, έκτοπα ή
έγκλειστα δόντια, αραιοδοντίες, ασυμμετρίες,
χασμοδοντίες, σταυροειδείς συγκλείσεις κ.λπ.»,
εξηγεί η δρ Κατερίνα Δούμα-Μιχελάκη, ειδική
ορθοδοντικός παιδιών & ενηλίκων. Ωστόσο
υπάρχουν οι ορθοδοντικές ανωμαλίες ΙΙης και
ΙΙΙης τάξης που χρειάζονται επίσης έγκαιρη πα-
ρέμβαση ειδικά από την εφηβεία. Κι αυτό γιατί
επηρεάζουν την αισθητική του προσώπου αλλά
και την ψυχική υγεία. 

Η δρ Δούμα-Μιχελάκη εξηγεί τους κίνδυνους
και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. «Ο
συνωστισμός και η κακή σύγκλειση των δοντιών

δυσκολεύουν τον σωστό καθαρισμό τους, κυρίως
στα διαστήματα μεταξύ των δοντιών. Η δυσκολία
αυτή ανοίγει τον δρόμο στην ανάπτυξη των πιο
συχνών οδοντικών προβλημάτων: της ουλίτιδας
και άλλων νόσων του περιοδοντίου και της τερη-
δόνας. Τεμάχια τροφής μπορεί να παγιδευτούν σε
δύσκολα προσβάσιμα σημεία, στα οποία μπορεί
να αναπτυχθούν βακτήρια, δημιουργώντας την
οδοντική μικροβιακή πλάκα. 

Όταν η πλάκα δεν αφαιρείται εγκαίρως και σω-
στά, μετατρέπεται σε τρυγία (πέτρα), πάνω στην
οποία συσσωρεύονται νέα στρώματα μικροβια-
κής πλάκας. Η αδαμαντίνη ουσία είναι η εξωτερι-
κή, σκληρή στιβάδα των δοντιών που τα προστα-
τεύει από την τερηδόνα και τις βλάβες. Η κακή
σύγκλειση των δοντιών μπορεί να οδηγήσει στη
μόνιμη φθορά της, λόγω της συνεχούς τριβής των
δοντιών μεταξύ τους. Η φθορά αυτή μπορεί να
οδηγήσει σε αυξανόμενη ευαισθησία στα πολύ
ζεστά και στα κρύα τρόφιμα και ροφήματα, καθώς
και σε θολή εμφάνιση των δοντιών».
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Εμφανίζεται συνήθως 
στην παιδική ηλικία, ωστόσο
παρατηρείται και σε ενήλικες

Πονοκέφαλοι και
πεπτικά προβλήματα
Η κακή σύγκλειση των δοντιών μπορεί να
επηρεάσει τη λειτουργία της γνάθου και να
οδηγήσει σε επίμονους πονοκεφάλους,
πόνους στα αυτιά και τον αυχένα και άλλα
συμπτώματα. Η κακή σύγκλειση εμποδίζει
τις φυσιολογικές κινήσεις της μάσησης. Η
συνέπεια είναι να καταπονούνται οι μύες
και οι τένοντες της γνάθου. Όταν τα δόντια
δεν εφάπτονται σωστά, είναι δύσκολο να
επιτελέσουν σωστά τον ρόλο τους, που εί-
ναι το δάγκωμα και η μάσηση. Η καταπόνη-
ση των μυών και των τενόντων της γνάθου
μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε
δυσθρεψία (κυρίως υποσιτισμό) και πεπτι-
κά προβλήματα. Η δυσθρεψία εκδηλώνεται
όταν η ποσότητα σε θερμίδες και θρεπτικά
συστατικά που προσλαμβάνει κάποιος μέ-
σω της τροφής δεν επαρκεί για να καλύψει
τις ανάγκες του οργανισμού του. Όσον
αφορά τα πεπτικά προβλήματα, όποιος κα-
ταπίνει αμάσητη την τροφή του κινδυνεύει
κατ’ αρχάς από δυσπεψία και ακολούθως
από ελλιπή απορρόφηση θρεπτικών συστα-
τικών από την πεπτική οδό.

Δρ Κατερίνα Δούμα-Μιχελάκη,
ειδική ορθοδοντικός 
παιδιών & ενηλίκωνK A K H  Σ Υ Γ Κ Λ Ε Ι Σ Η  Δ Ο Ν Τ Ι Ω Ν  

Οι κίνδυνοι και τα προβλήματα



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)
Τα οικονομικά σας γίνονται η πρώτη σας επιλογή,
ενώ οι προσωπικές σας σχέσεις περνούν κάποιες
δοκιμασίες, που έχουν σαν σκοπό να σας διδάξουν
παρά να σας τιμωρήσουν. Ίσως, μάλιστα, πολλοί
από εσάς να νιώσετε την ανάγκη να αλλάξετε τον
τρόπο που ενεργείτε συναισθηματικά έως τώρα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η έκλειψη Ηλίου στο ζώδιό σας σημαίνει ότι κάτι
αλλάζει και δεν θα είναι τίποτε πλέον ίδιο, ώστε να
προχωρήσετε και να αναπτυχθείτε μέσα από νέες
συνθήκες. Θα απομακρυνθείτε από πρόσωπα που
σας γέμιζαν προβλήματα, ενώ είναι η κατάλληλη
στιγμή να μπουν νέα δεδομένα στη ζωή σας, έτοι-
μα να στηρίξουν τα όνειρά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, αλλά
υπάρχει ακόμη ρευστότητα στο αποτέλεσμα των
καταστάσεων. Νιώθετε ότι προχωράτε με νέες συν-
θήκες σε εργασιακά θέματα, αλλά και σε κάθε
εσωτερική σας αναζήτηση. Θα υπάρξουν επίσης
κάποια άτομα που θα θελήσουν να σας κάνουν ψυ-
χολογικό πόλεμο, γιατί μάλλον σας φοβούνται και
διστάζουν να σας αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο τομέας που θα υποστεί αλλαγές είναι εκείνος που
αφορά τον φιλικό σας κύκλο, αλλά και τα συναι-
σθήματά σας. Η ουράνια επιρροή πάνω σε αυτή την
έκλειψη ενεργοποιεί την επαναστατική σας φύση.
Ακόμη και να μην έχετε τη διάθεση να αλλάξετε κά-
τι, τα γεγονότα θα σας διαψεύσουν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η ηλιακή έκλειψη στον Ταύρο θα σας προκαλέσει μια
ξαφνική ανατροπή και αναστάτωση στο επαγγελματι-
κό και το οικογενειακό σας περιβάλλον. Αλλαγές που
θα ανατρέψουν τα μέχρι τώρα δεδομένα σας, ένα γε-
γονός που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε και μια αλή-
θεια που θα χρειαστεί να βγει στο φως, γιατί τίποτα
ύστερα από αυτή την έκλειψη δεν θα μείνει κρυφό. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η έκλειψη Ηλίου είναι πολύ θετική για εσάς, εφό-
σον όλα συντελούν στο να ανανεώσετε τον τρόπο
σκέψης σας, μέσα από τα γεγονότα που θα σας
συμβούν. Στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το
δικό σας, η Αφροδίτη με τον Δία σε σύνοδο, θα
σας χαρίσουν μια επιτυχημένη σύμπραξη, σχέση
ή συμφωνία. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε σε μια πολύ δυνατή περίοδο, που ακόμη και
μέσα από τις δυσκολίες δυναμώνετε και γίνεστε
άτρωτοι σε ανατροπές και νέες συνθήκες που δεν
μπορείτε αμέσως να διαχειριστείτε. Θα υπάρξουν
επίσης οικονομικές ευκαιρίες, που θα παρουσια-
στούν εντελώς ξαφνικά. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι σχέσεις σας θα περάσουν από δοκιμασίες και
μέσα από αυτές θα καταλάβετε πόσο σημαντικοί ή
όχι είναι οι άνθρωποι που έχετε έως τώρα στη ζωή
σας. Μη φοβάστε τις αλλαγές, εφόσον θα έρθουν
για έναν και μόνο λόγο, να ανοίξετε νέα κεφάλαια
στη ζωή σας και να φύγουν από κοντά σας τοξικοί
χαρακτήρες. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η έκλειψη του Ήλιου θα επηρεάσει την υγεία σας,
αλλά και το εργασιακό σας περιβάλλον. Ίσως, μάλι-
στα, να νιώσετε έντονα την ανάγκη να αλλάξετε πολ-
λά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά σας
και αυτό θα σας βοηθήσει να αλλάξετε εκ νέου τις
καταστάσεις που δεν σας ταιριάζουν και σας έχουν
τελματώσει. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η έκλειψη Ηλίου θα σας βοηθήσει αρκετά στο να πε-
τάξετε από πάνω σας συναισθήματα που δεν σας
ταιριάζουν και μαζί με αυτά, ό,τι νοσηρό και αδιάφο-
ρο. Είστε έτοιμοι για μια συναισθηματική διεκδίκη-
ση και, είτε κερδίσετε είτε χάσετε αυτόν τον στόχο,
θα έχετε προσπαθήσει για εκείνο που σας κάνει να
χαμογελάτε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Άλλη μια δύσκολη στιγμή μέσα στη χρονιά είναι αυ-
τή η έκλειψη. Στον γωνιακό τέταρτο τομέα σας, θα
έχετε να αντιμετωπίσετε οικογενειακές καταστά-
σεις που μάλλον θα σας δημιουργήσουν έντονους
εκνευρισμούς και φορτισμένο κλίμα. Βέβαια, μέσα
σε όλη αυτή την ανατροπή σε σχέσεις και καταστά-
σεις, θα υπάρξει μια αρκετά τυχερή στιγμή, που
αφορά την οικονομική σας υπόσταση.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε από τους τυχερούς αυτής της περιόδου,
καθώς η ηλιακή έκλειψη θα σας δώσει ευκαι-
ρίες και ιδίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα
νιώσετε ότι η αγάπη και η δύναμη της τύχης βρί-
σκονται στο πλευρό σας και γλυκαίνουν την κά-
θε σας στιγμή. 
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ΟΑπρίλιος τελειώνει με την πρώτη ηλιακή
έκλειψη του 2022, στο ζώδιο του Ταύρου. Η
σύνοδος των φώτων με τον πλανήτη
Ουρανό δημιουργεί μια αρκετά έντονη

περίοδο, με ανανεωτικές τάσεις και καινούργια
ξεκινήματα, που χαρακτηρίζονται από τη
διαφορετικότητα και την πρωτοπορία. Οικονομικά
θέματα θα έχουν την τιμητική τους, ενώ η
σύνοδος της Αφροδίτης με τον Δία θα αποδειχθεί
αρκετά βοηθητική για Ιχθύς, Καρκίνους
Παρθένους, Σκορπιούς, του τρίτου δεκαημέρου. 



Τ
η «μητέρα των μαχών» καλείται να δώ-
σει το αμέσως επόμενο διάστημα ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για
τον περιορισμό των βαρύτατων συνεπει-

ών της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις. Πρόκειται για την πέμπτη συναπτή
κρίση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη
μετά το Προσφυγικό στον Έβρο, την πανδημία, την
τουρκική επιθετικότητα το καλοκαίρι του 2020 και
τις φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι του 2021
και ταυτοχρόνως για μία κρίση με δύο κρίσιμα χα-
ρακτηριστικά: ότι είναι εισαγόμενη και ότι αφορά
ανεξαιρέτως όλους τους πολίτες της χώρας.

Την ερχόμενη Δευτέρα ο υπουργός Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας μεταβαίνει στις Βρυξέλλες προ-
κειμένου να δώσει την πρώτη κρίσιμη μάχη για τη
διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώ-
ρας μέσω της διευθέτησης του ζητήματος της πλη-
ρωμής της δόσης προς την Gazprom προκειμένου
να μην υπάρξει βίαιη διακοπή του ρωσικού φυσι-
κού αερίου.

Αυτή η μάχη πιθανότατα θα αποβεί νικηφόρα,
καθώς στην ΕΕ γνωρίζουν καλά ότι θα πρέπει να
εξευρεθεί ένας τρόπος ώστε και οι κυρώσεις να
μην υπονομευτούν και να μην υπάρξει άμεση δια-
κοπή της ροής του αερίου από τη Μόσχα με απρό-
βλεπτες συνέπειες.

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας θα εναρμονι-
στεί με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Τη μεγάλη μάχη όμως θα δώσει ο κ. Μητσοτά-
κης, ο οποίος από την αρχή της έναρξης του πολέ-

μου στην Ουκρανία παλεύει για το αυτονόητο: για
να πείσει τους ομολόγους του ότι αν το πρόβλημα
της ενεργειακής κρίσης δεν αντιμετωπιστεί συνο-
λικά, το αποτέλεσμα θα είναι αποτυχημένο.

Αρχικά κατέθεσε την πρόταση «έξι σημείων»
προς τη Φον ντερ Λάιεν, που μεταξύ άλλων περι-
λαμβάνει την επιβολή προσωρινού πλαφόν στις τι-
μές του φυσικού αερίου, όπως επίσης και στη με-
τακύλισή τους στις τιμές του ηλεκτρισμού. Στη συ-
νέχεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να προ-
μηθεύεται η ΕΕ φυσικό αέριο «ως υπερεθνική ον-
τότητα και να διαπραγματεύεται συνολικά με τους
προμηθευτές φυσικού αερίου».

Με τις πρωτοβουλίες του ο πρωθυπουργός επι-
διώκει να επιτύχει δύο ταυτόχρονους στόχους. Κα-
ταρχάς, να μειώσει όσο γίνεται το κόστος στην
ενέργεια, που μετακυλίεται παντού και μπορεί να
εξελιχθεί σε βόμβα στα θεμέλια της κυβέρνησης.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν πως πάνω από το 85% των Ελλήνων πολιτών
θεωρεί την ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα,
έχοντας αντίκτυπο και στα ποσοστά της κυβέρνη-
σης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός με τις προτά-
σεις προς την Κομισιόν καταδεικνύει την ευρωπαϊ-
κή διάσταση του προβλήματος που ξεφεύγει από
τα ελληνικά δεδομένα, κάτι που του δίνει μεγαλύ-
τερη πίστωση χρόνου. Και αυτό καταγράφεται στις
δημοσκοπήσεις, όπου η πλειοψηφία των πολιτών
απαντά πως πρόκειται για μια εξωγενή κρίση.

Αν ωστόσο η Ευρώπη παραμείνει εφησυχασμέ-
νη και μοιραία στις δάφνες της (έχουν αρχίσει και

μαραίνονται από τα «ζιζάνια» της Ακροδεξιάς), τό-
τε ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να υλο-
ποιήσει εθνικό πρόγραμμα για τη στήριξη νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρί-
ση, όπως επανέλαβε και χθες στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο.

Οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο προβλέπεται
να ληφθούν μέσα στον Μάιο για εφαρμογή από τον
Ιούνιο και, όπως όλα δείχνουν, θα βασίζεται στην
επιβολή πλαφόν στις τιμές της χοντρικής.

Θα μπει δηλαδή πλαφόν στην ανώτατη τιμή στη
χονδρική που θα βρίσκεται περίπου στα επίπεδα
του περσινού πρώτο 6μήνου και η οποία θα είναι
περίπου στα 100 ευρώ και η όποια διαφορά υπάρ-
χει με την αγορά και την τιμή, όπως αυτή διαμορ-
φώνεται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, θα δίνεται
ως επιδότηση από το κράτος στις εταιρείες ενέρ-
γειας, αλλά ο καταναλωτής θα δει τους λογαρια-
σμούς του να κατεβαίνουν στα περσινά επίπεδα.

Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μια εξαιρετικά
σημαντική πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό αν-
τίκτυπο και αποδεικνύει με τρόπο αναντίρρητο τη
διαρκή ετοιμότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Θα ήταν ευχής έργον πάντως να μην αναγκαστεί
να υλοποιήσει το εθνικό σχέδιο και να υπάρξει
κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, διότι είναι φανε-
ρό ότι η ελληνική οικονομία θα δυσκολευτεί, ιδιαί-
τερα αν κληθεί να διαχειριστεί εκ των ενόντων την
ενεργειακή κρίση, η οποία θα οδηγήσει στη στα-
διακή εξάντληση των διαθέσιμων δημοσιονομι-
κών «καυσίμων».

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η μάχη των μαχών για την αναχαίτιση
της ενεργειακής κρίσης

Οι αποφάσεις σε
εθνικό επίπεδο
προβλέπεται να

ληφθούν μέσα
στον Μάιο, να

εφαρμοστούν από
τον Ιούνιο και,

όπως όλα
δείχνουν, θα

βασίζονται στην
επιβολή πλαφόν

στις τιμές της
χοντρικής
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