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Ο
σφιχτός εναγκαλισμός Γερμανίας και
Ρωσίας με άρωμα ενέργειας και οικονο-
μικών συναλλαγών έχει την υπογραφή
των Σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι είναι

διχασμένοι εξαιτίας των διαφορετικών απόψεων που
επικρατούν μεταξύ των «φατριών».

Η τρικυμία που έχει ξεσπάσει με αφορμή τη ρωσι-
κή εισβολή κορυφώνεται με δηλώσεις όπως εκείνες
του συναρχηγού των Σοσιαλδημοκρατών, ο οποίος
κάλεσε τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ να
αποχωρήσει από το κόμμα μετά την υπεράσπιση των
δεσμών του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν,
φανερώνοντας έτσι ότι υπάρχει ρήγμα εντός της γερ-
μανικής κυβέρνησης σχετικά με τη θέση στον ρωσο-
ουκρανικό πόλεμο.

Ο Σρέντερ, παρά τη ρωσική εισβολή και τη βαρβα-
ρότητα του πολέμου, αρνήθηκε να παραιτηθεί από τις
θέσεις που βρίσκεται σε ρωσικούς κολοσσούς της
ενέργειας. Άλλωστε, ο πρώην καγκελάριος, από τότε
που άφησε τα καθήκοντά του, βγάζει τα... προς το

ζην, δηλαδή εκατομμύρια ευρώ, από την Gazprom
και τη Rosneft, τις διαχειριστικές εταιρείες των
NordStream.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, μιλώντας στους
«New York Times», τόνισε ότι η Γερμανία είχε ωφε-
ληθεί από τους δεσμούς του με τον Πούτιν, ενώ ανέ-
φερε ότι σε περίπτωση που η Ρωσία σταματήσει να
στέλνει αέριο στη Γερμανία, τότε θα παραιτηθεί. Ο
Σρέντερ ηγείται μιας τάσης εντός του κόμματος του
καγκελαρίου Όλαφ Σολτς που τασσόταν υπέρ των
στενών δεσμών με τη Ρωσία. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι
αυτοί που στην εν λόγω πτέρυγα του κόμματος δεν
βλέπουν με καλό μάτι την αποστολή όπλων μεγαλύ-
τερου βεληνεκούς στην Ουκρανία, όπως άλλωστε
ζητά και το Κίεβο.

Πολλά λέγονται και για την άνευ όρων, κατά πολ-
λούς, στήριξη του ρωσογερμανικού αγωγού Nord
Stream 2 από τη Μανουέλα Σβέζιγκ, η οποία διετέλε-
σε υπουργός στη δεύτερη κυβέρνηση της Μέρκελ
και πλέον είναι πρωθυπουργός του βορειοανατολι-

κού γερμανικού κρατιδίου του Μεκλεμβούργου -
Πομερανίας και επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρα-
τών.

O Nord Stream 2 για το συγκεκριμένο γερμανικό
κρατίδιο διαδραμάτιζε ανέκαθεν κομβικό ρόλο λόγω
της γεωγραφικής του θέσης αλλά και της φιλορωσι-
κής στάσης των Σοσιαλδημοκρατών. Μάλιστα, το όλο
εγχείρημα ήταν προσωπικός στόχος της Σβέζιγκ να
πετύχει.

Οι οικονομικές σχέσεις Γερμανίας - Ρωσίας φαί-
νεται ότι είναι πιο ισχυρές από τις δηλώσεις υπέρ της
Ουκρανίας και το αντιπολεμικό πνεύμα που καυχιέ-
ται η γερμανική κυβέρνηση ότι καλλιεργεί. Αντίθετα,
πρωτοστατεί όπου τη συμφέρει και στα υπόλοιπα...
πολιτική διά της σιωπής. Αυτά είδε και ο Ζελένσκι και
«έριξε πόρτα» -με πλάτες από την άλλη πλευρά του
Ατλαντικού- στον πρόεδρο, προερχόμενο από το
SPD, Βάλτερ Σταϊνμάγερ, ο οποίος «χρεώθηκε» ρω-
σοφιλία, προκαλώντας την οργή τόσο του Βερολίνου
όσο και των Βρυξελλών.
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Μ
ε στόχο να καταστήσει κυ-
ρίαρχο τον κοινωνικό χα-
ρακτήρα της κυβερνητι-
κής πολιτικής, προκειμέ-

νου αφενός να μετριάσει τις επώδυνες
οικονομικές επιπτώσεις στη συντριπτική
πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας
από την άνευ προηγουμένου ενεργειακή
κρίση, αφετέρου να εξουδετερώσει την
«πολεμική» των κομμάτων της αντιπολί-
τευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδι-
πλώνει σταδιακά τη βεντάλια των πρωτο-
βουλιών του σε εγχώριο αλλά και διε-
θνές επίπεδο.

Λίγες μέρες μετά τη σημαντική, δεύτε-
ρη εντός του τρέχοντος έτους αύξηση του
κατώτατου μισθού σχεδόν κατά 10%, το
Μέγαρο Μαξίμου στρέφει εκ των πραγμά-
των την προσοχή του στο πλέγμα παρεμ-
βάσεων για την αισθητή μείωση του υπέ-
ρογκου κόστους της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος. Μολονότι κυβερνητικά στελέχη
με γνώση των ενδοκυβερνητικών διεργα-
σιών τονίζουν στην «Political» ότι ο πρω-
θυπουργός έχει κατά πληροφορίες απο-
φασίσει μια μείζονος εμβέλειας εθνική
παρέμβαση στην ενέργεια, είναι σαφές
πως η Αθήνα δεν παραγνωρίζει τη σημα-
σία του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ,
ασκώντας κλιμακούμενες πιέσεις και
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εν αναμονή της Κομισιόν
«Οι απόψεις του πρωθυπουργού για την

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν τύχει αποδο-
χής από ομολόγους του στην ΕΕ αλλά και
από άλλους αξιωματούχους. Οι διεργα-
σίες συνεχίζονται», σημείωσε χθες στο
briefing των πολιτικών συντακτών ο Γιάν-
νης Οικονόμου. Στο πλαίσιο αυτό και εν
αναμονή της υποβολής από την Κομισιόν
προτάσεων για τη μείωση του ενεργει-
ακού κόστους το αργότερο έως τα μέσα
Μαΐου, ο κ. Μητσοτάκης είναι κατά πληρο-
φορίες σε ανοιχτή γραμμή με τη θεσμική
ηγεσία της ΕΕ αλλά και με Ευρωπαίους
ηγέτες ώστε να επιταχυνθεί η ευρωπαϊκή
παρέμβαση.

Σε αυτό το φόντο θα πρέπει να τοποθε-
τηθεί η αυριανή συνάντησή του στο Μέγα-
ρο Μαξίμου με τη Φινλανδή ομόλογό του
Σάνα Μάριν, καθώς το Ελσίνκι φιγουράρει
και μάλιστα σε περίοπτη θέση στη λίστα
των χωρών που δεν… επείγονται, για να
ειπωθεί κομψά, ώστε να ληφθούν πανευ-
ρωπαϊκά μέτρα κατά της ακρίβειας στην
ενέργεια και κατ’ επέκταση ενάντια στις
έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Σε κάθε
περίπτωση, η συζήτηση των δύο ηγετών
θα περιστραφεί και γύρω από την κρίση
στην Ουκρανία, καθώς η κυβέρνηση της

Φινλανδίας, που γειτνιάζει με τη Ρωσία,
δεν έχει κρύψει την έντονη ανησυχία της
για την επιθετικότητα της Μόσχας.

Εθνικό σχέδιο
Σε εθνικό επίπεδο πάντως το τέλος της

πασχαλινής ανάπαυλας φέρνει την κυ-
βέρνηση στην τελική ευθεία της οριστικο-
ποίησης του εθνικού σχεδίου αντιμετώπι-
σης της ενεργειακής κρίσης. Κατά την το-
ποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, μεθαύριο Παρασκευή,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να
επικαιροποιήσει τη δέσμευσή του για

στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων
για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση. 

Στην τελική ευθεία
Στο ίδιο μήκος κύματος, χθες ο κυβερ-

νητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε πως
«η χώρα επεξεργάζεται ένα δικό της εθνι-
κό σχέδιο, πιο αποφασιστικής στήριξης σε
ό,τι αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος». Ασφαλείς πληροφορίες της «Po-
litical» επιμένουν ότι στο τρίγωνο «Μέγα-
ρο Μαξίμου - υπουργείο Ενέργειας -
υπουργείο Οικονομικών» ωριμάζει η ιδέα
της επιβολής ανώτατων ορίων στην απο-
ζημίωση όλων των τεχνολογιών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενεργείας, με το σχετικό
draft να κατατίθεται κατά πληροφορίες
ενώπιον του πρωθυπουργού το επόμενο
10ήμερο. Άλλωστε, το κατά 2% μικρότερο
σε σχέση με το προσδοκώμενο έλλειμμα

του 2021 δημιουργεί τον απαραίτητο, πρό-
σθετο δημοσιονομικό χώρο, καθώς η
προαναφερθείσα παρέμβαση στη χονδρι-
κή αγορά ενέργειας υπολογίζεται σε άνω
των 2 δισ. ευρώ. Στην κυβέρνηση προ-
γραμματίζουν μάλιστα να επεκτείνουν το
σχήμα επιδοτήσεων του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και του φυσικού αερίου σε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις για τον Μάιο, μια
και το εθνικό σχέδιο σχεδιάζεται να ενερ-
γοποιηθεί από τον Ιούνιο.

Τα SOS της «γαλάζιας»
κοινωνικής ατζέντας

Στο Μαξίμου ωριμάζει η ιδέα
της επιβολής ανώτατων ορίων
στην αποζημίωση όλων των
τεχνολογιών παραγωγής
ηλεκτρικής ενεργείας

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ακόμη ένα όπλο στην κυβερνητική φαρέτρα είναι η φετινή του-
ριστική σεζόν, για την οποία οι γνωρίζοντες τη συγκεκριμένη
αγορά διατηρούν υψηλότατες προσδοκίες. Μάλιστα, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης επισκέπτεται το απόγευμα το υπουργείο Του-
ρισμού, όπου ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας θα του κάνει μια
αναλυτική παρουσίαση της έως τώρα προπαρασκευής αλλά και
των… καρπών που αναμένεται να δρέψει η χώρα. Οι μέχρι τώρα
ενδείξεις είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές, πάντα σε
σχέση με τη χρονιά-ορόσημο του 2019. Συγκεκριμένα, οι αφί-
ξεις σε 5 περιφερειακά αεροδρόμια, ήτοι της Ρόδου, της Κέρ-

κυρας, της Κως, της Ζακύνθου και των Χανίων, αναμένεται να
ξεπεράσει τους αντίστοιχους αριθμούς της προπανδημικής
χρονιάς του 2019, ενώ τα συνολικά έσοδα εκτιμάται πως θα κι-
νηθούν γύρω από τα αντίστοιχα εκείνης της χρονιάς, αυξάνον-
τας τον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις με
κοινωνικό πρόσημο. Ούτως ή άλλως, μια σημαντική παράμε-
τρος του επικείμενου πρωθυπουργικού ταξιδιού στις ΗΠΑ στα
μέσα Μαΐου θα είναι και το προσκλητήριο προς Αμερικανούς
και άλλους να επισκεφθούν τη χώρα μας, η οποία πλέον προ-
σφέρει μια πολυεπίπεδη τουριστική εμπειρία.

Στο υπουργείο Τουρισμού ο Μητσοτάκης
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Σ
τα ιστορικά κτίρια του Dumfries
House ξεναγήθηκε ο πρωθυπουρ-
γός από τον πρίγκιπα Κάρολο και
έμεινε εντυπωσιασμένος από τη

διαμόρφωση των χώρων αλλά και την ανά-
δειξη των κειμηλίων του 18ου αιώνα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που έγινε
έπειτα από πρόσκληση του διαδόχου του
βρετανικού θρόνου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
περιηγήθηκε στο καταπράσινο κτήμα εκτά-
σεως 2000 τμ αλλά και στους χώρους που
περιλαμβάνονται σε αυτό. Το Dumfries
House διαχειρίζεται από το 2007 το Ίδρυμα
του Πρίγκιπα της Ουαλίας και έχει προχωρή-
σει σε σημαντικά έργα αποκατάστασης ώστε
να διαφυλαχθεί η σημαντική πολιτιστική
κληρονομιά της περιοχής.

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον πρίγ-
κιπα Κάρολο, ο οποίος για άλλη μια φορά δεν
έκρυψε το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα, ο
πρωθυπουργός ενημερώθηκε τόσο για τους
τρόπους αξιοποίησης του ιστορικού αυτού
κτιρίου όσο και για την ανάπτυξη εκπαιδευτι-
κών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δρά-
σεων και την ανάδειξη του κτήματος σε «πρά-
σινο» χώρο, που είναι ανοιχτό στους πολίτες
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και προσφέ-
ρει θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι στόχος
του είναι η ανάλογη ανάδειξη του κτήματος
και των εγκαταστάσεων του Τατοΐου.

Αποκατάσταση
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πρό-

σφατη επίσκεψη στην Αθήνα του διαδόχου
του βρετανικού θρόνου είχαν γίνει οι πρώτες
συζητήσεις με τον πρωθυπουργό για την
αποκατάσταση και την ανάδειξη των κτιρίων
και των χώρων τού πρώην βασιλικού κτήμα-
τος, ακολουθώντας το μοντέλο του Dumfries
House. Άλλωστε, ο πρίγκιπας Κάρολος,
όπως είναι γνωστό, έχει και ελληνικές ρίζες,
κάτι που είχε τονίσει στην ομιλία του στο
Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανά-
σταση. Ο αείμνηστος πατέρας του Φίλιππος,
ο οποίος είχε παντρευτεί τη βασίλισσα Ελι-
σάβετ, είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, ενώ ο
παππούς του Ανδρέας καταγόταν από τη χώ-
ρα μας και μάλιστα έχει ταφεί στα βασιλικά
μνήματα στο Τατόι.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι εργα-
σίες αποκατάστασης στα πρώην βασιλικά

ανάκτορα προχωρούν και στο πλαίσιο αυτό
ήδη εκτελούνται ή έχουν δρομολογηθεί έργα
συνολικού προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ
σε πρώτη φάση, για τα οποία θα αξιοποι-
ηθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, του
ΕΣΠΑ, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυ-
ξης και ιδιωτικών δωρεών. Αυτός ο πρώτος
κύκλος έργων κεντρικής σημασίας είναι
προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί έως το
τέλος του 2025.

Στο χαρτοφυλάκιο των παρεμβάσεων πε-
ριλαμβάνεται η αποκατάσταση πολλών κτι-
σμάτων και εκτάσεων, όπως το παλιό ανάκτο-
ρο, οι ανακτορικοί κήποι, τα μαγειρεία, ο στά-

βλος και το νέο βουστάσιο, καθώς επίσης και
η αποκατάσταση-συντήρηση περίπου 50.000
κινητών αντικειμένων και η ψηφιοποίηση-
συντήρηση περίπου 10.000 εγγράφων. Το Δη-
μόσιο αποκαθιστά και διαχειρίζεται 32 κτίρια,
ενώ προς αξιοποίηση σε ιδιώτες-επενδυτές
μπορεί να διατεθούν 22 κτίρια.

Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης υποδο-
μές λειτουργικότητας σε έκταση 670 στρεμ-
μάτων. Παράλληλα, εκπονούνται ήδη οι ανα-
γκαίες περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές
μελέτες, ενώ υπάρχει συνεργασία μεταξύ
των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού
και Υποδομών και Μεταφορών για την ανα-

βάθμιση δημόσιων μέσων μεταφοράς και
οδικών αξόνων, ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στους χώρους του Τατοΐου.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Το Τατόι γίνεται... Μπάκιγχαμ!

Το ταξίδι Μητσοτάκη στη 
Σκωτία και η συμβολή του 
διαδόχου του βρετανικού θρόνου
στην αναγέννηση των πρώην 
βασιλικών ανακτόρων 

Η αξιοποίηση των κτημάτων του Τατοΐου ήταν από την αρχή στο πλάνο της
κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Σκωτία αποτε-
λεί έναυσμα για ανταλλαγή ιδεών για την αξιοποίηση αυτής της εκπληκτι-
κής γωνιάς της Αττικής, καθώς η αξιοποίηση του Dumfries House στη
Σκωτία είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρότζεκτ του πρίγκιπα Καρόλου.
Η εκτέλεση του πρότζεκτ θα σημάνει την αρχή μιας νέας σελίδας συνεργα-
σίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Ίσως φανεί σε πολλούς ως μια... ουτοπία η
χρήση των βασιλικών αιθουσών του Τατοΐου για γαμήλιες δεξιώσεις ή άλ-
λες εκδηλώσεις, αλλά για τους Βρετανούς είναι μια πραγματικότητα. Το
Dumfries House αποτελεί σημείο σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς

για τον σκωτσέζικο λαό. Θε-
ωρείται ένα από τα ομορφό-
τερα αρχοντικά σπίτια της
Βρετανίας με μια εξαιρετική
συλλογή επίπλων κορυφαί-
ων Σκωτσέζων επιπλοποιών
του 18ου αιώνα σε μια έκτα-
ση 2.000 στρεμμάτων. Χτί-
στηκε τη δεκαετία του 1750

για τον William Dalrymple,
τον 5ο κόμη του Dumfries,
από τους αρχιτέκτονες
John και Robert Adam. Το
νεοκλασικό εξοχικό, το
οποίο βρίσκεται στο Ayr-
shire της Σκωτίας, κληρο-
νόμησε ο Μαρκήσιος του
Bute και παρέμεινε στην
οικογένεια για 200 χρόνια.
Το 2007 η έπαυλη πουλή-

θηκε στο κράτος για 45 εκατ. λίρες από τον John Crichton-Stuart, 7ο Μαρ-
κήσιο του Bute, λόγω του κόστους συντήρησης. Για την αξιοποίησή του
υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στο κράτος και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Το ιστορικό σπίτι αγοράστηκε από μια κοινοπραξία με επικεφαλής το φι-
λανθρωπικό ίδρυμα του πρίγκιπα Καρόλου, μια πρωτοβουλία την οποία ο
Τύπος της εποχής χαρακτήρισε «διάσωση του αιώνα», παραλληλίζοντας το
κτήμα με «την ωραία κοιμωμένη που ξυπνά με ένα φιλί από τον πρίγκιπα
των ονείρων της». Η έπαυλη είναι ανοιχτή για το κοινό από το 2008. Εκτός
από τις περιηγήσεις που μπορούν να κάνουν οι επισκέπτες δωρεάν σε
όλους τους χώρους, παράλληλα όσοι το επιθυμούν δύνανται να πραγματο-
ποιήσουν γαμήλιες και εορταστικές εκδηλώσεις με το ανάλογο τίμημα.

Ι. Παπανικολοπούλου 

Το «ελληνικό» 
ενδιαφέρον 
του Κάρολου και 
το Dumfries House



Σ
τις 15 του Μάη ο Αλέξης Τσί-
πρας επανεκλέγεται από μέλη
και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, ως o
επόμενος πρόεδρος του κόμ-

ματος. Το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό
που αναμένεται να λάβει ο Τσίπρας θα
σβήσει κάθε υπόνοια εσωκομματικής αμ-
φισβήτησης προς το πρόσωπό του και θα
είναι ψήφος καθαρής εμπιστοσύνης στις
ικανότητες και τη στρατηγική του. 

Τα επιτελεία δουλεύουν πυρετωδώς,
ενώ η τάση των προεδρικών που στήριξε
την πρόταση Τσίπρα για εκλογή ΚΕ και
προέδρου από τη βάση αναμένει νέα νίκη
στους κόλπους της Κεντρικής Επιτροπής,
στοχεύοντας στην πλειοψηφία. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται, ωστόσο, και

για τη μεγάλη μάχη των βουλευτικών
εκλογών και η ατμόσφαιρα στην Κου-
μουνδούρου είναι πολύ αισιόδοξη. Πηγές
της Προοδευτικής Συμμαχίας τονίζουν
πως το παιχνίδι έχει γυρίσει, ο δρόμος για
τον Αλέξη Τσίπρα έχει ανοίξει και η δεύτε-
ρη φορά Αριστερά είναι πια εδώ. 

«Η φθορά της κυβέρνησης και του
ίδιου του Μητσοτάκη είναι γεγονός. Εί-
μαι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει γί-
νει σύνθημα και από δικούς του ψηφο-
φόρους», λένε οι ίδιες πηγές, υποστηρί-
ζοντας πως η μικρή διαφορά που δια-
φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, όσο περ-
νά ο καιρός θα δίνει προβάδισμα στον
Τσίπρα. «Για αυτό θα προκηρύξει εκλο-
γές μέχρι το φθινόπωρο. Εμείς είμαστε

έτοιμοι. Ακόμη και αύριο. Ο Τσίπρας εί-
ναι εδώ», λένε οι ίδιες πηγές. 

Περιμένοντας το ΚΙΝΑΛ 
Για ξεκάθαρη έλλειψη στρατηγικής του Νί-

κου Ανδρουλάκη κάνουν λόγο στον ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, την οποία προσπαθεί να καλύψει πίσω από
κλισέ τύπου «ότι δεν θα κάνει ούτε τον κ. Τσί-
πρα ούτε τον κ. Μητσοτάκη πρωθυπουργούς».
Το περιβάλλον του προέδρου αλλά και ο ίδιος
ο Τσίπρας αναμένουν τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ
Νίκο Ανδρουλάκη να ανοίξει τα πολιτικά του
χαρτιά, δηλαδή να εκφράσει με σαφήνεια εάν
προτίθεται να συνεργαστεί την επομένη των
εκλογών με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. 

Στο τραπέζι της συζήτησης έχει πέσει από
ορισμένους αναλυτές που πρόσκεινται στο

ΠΑΣΟΚ πως ίσως ο Νίκος Ανδρουλάκης, για
να δεχτεί τη συνεργασία με τον Τσίπρα, θα
ζητήσει την πρωθυπουργική καρέκλα. «Στο
σενάριο αυτό έχει απαντήσει ο ίδιος ο πρό-
εδρος. Τους πρωθυπουργούς τούς εκλέγουν
οι πολίτες και όχι οι παρακάμαρες, είπε ο
Τσίπρας και έκλεισε το θέμα. Όποιο κόμμα
δημοκρατικά συγκεντρώσει το μεγαλύτερο
ποσοστό, εκείνου ο πρόεδρος θα γίνει πρω-
θυπουργός», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται για τη
μεγάλη μάχη των βουλευτικών
εκλογών και στην Κουμουνδούρου
είναι όλοι αισιόδοξοι

Αντιπαράθεση με υπονοούμενα και ειρωνείες ξέσπασε
από το πουθενά ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον
Ευκλείδη Τσακαλώτο με φόντο την εκλογική νίκη του Εμα-
νουέλ Μακρόν και κυρίως το μήνυμα που απορρέει από
το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Η αποστροφή
του κ. Ανδρουλάκη στο μήνυμά του για τη νίκη Μα-
κρόν («η Ευρώπη χρειάζεται ηγέτες που κατανο-
ούν την ανάγκη για κοινές πολιτικές υπέρ των λα-
ών της») εξόργισε τον κ. Τσακαλώτο, με αποτέλε-
σμα να βγει «στα κεραμίδια του Facebook» και να
σχολιάσει σε οξύ ύφος: «Αν ο κ. Ανδρουλάκης πι-
στεύει ότι η κεντρική συμβολή του Μακρόν στη γαλλική
πολιτική είναι ότι προωθεί προοδευτικές κοινωνικές πολι-
τικές, προφανώς δεν έχει καταλάβει πολλά από όσα συμ-
βαίνουν στη Γαλλία. Η Λεπέν είναι η λαϊκιστική απάντηση
στην έλλειψη τέτοιων πολιτικών και σε έναν ηγέτη με άψο-
γα νεοφιλελεύθερα διαπιστευτήρια. Άλλο η ανακούφιση

για την ήττα της Λεπέν, κι άλλο το να μη βλέπουμε την
πραγματικότητα όπως είναι. Να μη βλέπουμε ποιες πολιτι-
κές τής έστρωσαν τον δρόμο. Ελπίζω ειλικρινά να μην είναι

αυτό το σοσιαλδημοκρατικό όραμά
του για το μέλλον. Αλλιώς, ζή-

τω που καήκαμε».
Όπως ήταν φυσικό, η

Χαριλάου Τρικούπη
«σήκωσε το γάντι» και

απάντησε στο ίδιο ύφος:
«Ο κ. Τσακαλώτος μπέρδεψε

τις κοινές πολιτικές της ΕΕ στις οποίες
κάνει ρητή αναφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δήλωσή
του για την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν, με τις κοι-
νωνικές πολιτικές του Γάλλου προέδρου. Αλλά προφανώς
κάτι έπρεπε να πει…». Και πρόσθεσε: «Επισημαίνουμε
στον κ. Τσακαλώτο ότι η Μαρίν Λεπέν δεν είναι η λαϊκιστι-

κή απάντηση, όπως την αναφέρει στην ανάρτησή του, αλλά
το σύμβολο της μισαλλοδοξίας και της ευρωπαϊκής Ακρο-
δεξιάς. Εξάλλου, έχουν παράδοση να ξεπλένουν την
Ακροδεξιά, όπως έκαναν επί σχεδόν πέντε χρόνια ο κ. Τσί-

πρας και η παρέα του με τον ακροδεξιό συνεταίρο τους
στη διακυβέρνηση, Πάνο Καμμένο. Η σύγχυση είναι
προφανώς προϊόν της συνήθειάς τους να αναφέ-
ρουν ως συντρόφους τους τα πρώην στελέχη των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, που διακοσμούν το δήθεν

προοδευτικό τους μέτωπο». Το σχόλιο του κόμματος
καταλήγει με την «υποσημείωση» πως «εμείς πορευό-

μαστε με γνώμονα την πρόοδο, την κοινωνική δικαιοσύνη
και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Έχουμε κα-
θαρές θέσεις: Δεν είμαστε και με την επιστήμη και απέ-
ναντί της. Δεν είμαστε και με το διεθνές δίκαιο αλλά και με
τον εισβολέα, όπως ακούσαμε στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ». 

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

«Μαλλιοτραβήγματα» Ανδρουλάκη - Τσακαλώτου για τις γαλλικές εκλογές 

Ψήφος εμπιστοσύνης 
για τον Τσίπρα 
στις 15 Μαΐου



Ε
ντονο ενδιαφέρον για τα εξο-
πλιστικά προγράμματα της χώ-
ρας αναμένεται να έχει η πρώ-
τη συνάντηση του Κυριάκου

Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο
Τζο Μπάιντεν, η οποία θα λάβει χώρα σε
μια ευαίσθητη γεωπολιτικά συγκυρία. Με
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη και την Ελλάδα
να αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα για
τους σχεδιασμούς της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας και την ενίσχυση της ανατολι-
κής της πτέρυγας, ο πρωθυπουργός θα
διαβεί το κατώφλι του Λευκού Οίκου με
τα αμυντικά θέματα να βρίσκονται ψηλά
στην ατζέντα της συνάντησης.

Η Αθήνα δεν κρύβει το ενδιαφέρον της για
νέους αμερικανικούς εξοπλισμούς, ειδικά
τώρα που οι σχέσεις των δύο χωρών βρί-
σκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και ενώ η
Τουρκία παλινωδεί ανάμεσα στη Δύση και την
Ανατολή. Προτεραιότητα για την Ελλάδα,
εφόσον το επιτρέψουν τα οικονομικά της χώ-
ρας, αποτελεί η είσοδός της στο κλειστό
«κλαμπ» του F-35. Τόσο ο πρωθυπουργός
όσο και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν εκφράσει την
πρόθεση για τη μετάβαση στην 5η γενιά μα-
χητικών, με την αμερικανική πλευρά να δη-
λώνει έτοιμη να ικανοποιήσει το ελληνικό αί-
τημα όταν αυτό κατατεθεί και με επίσημο τρό-
πο, με τη μορφή LoR για LOA. Πρόσφατα, μά-
λιστα, ομάδα Αμερικανών αξιωματούχων του
Joint Program Office (JPO) επισκέφθηκε βά-
σεις της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελλάδα
και είχε συναντήσεις με την ηγεσία του
υπουργείου Άμυνας στο πλαίσιο της προετοι-
μασίας του ελληνικού αιτήματος. Προς το πα-
ρόν, όμως, το κόστος για την απόκτηση 20 αε-
ροσκαφών F-35, το οποίο σύμφωνα με πλη-
ροφορίες μπορεί να ανέλθει σε 3,5 δισεκα-
τομμύρια ευρώ, θέτει ως προτεραιότητα την
αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 που ανή-
κουν στη δύναμη της 341 Μοίρας «Βέλος» και
της 347 Μοίρας «Περσέας» που όχι μόνο θα
εκτινάξουν τις αποτρεπτικές ικανότητες της
Πολεμικής Αεροπορίας αλλά μαζί με τα Rafa-
le και τα F-16 Viper θα προσφέρουν αεροπο-
ρική υπεροχή στην Ελλάδα για τις επόμενες
δεκαετίες.

Ρωσική εισβολή
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συζητήσεις

του πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρό-
εδρο θα επικεντρωθούν στη ρωσική εισβολή
και τις εξελίξεις στην ανατολική πτέρυγα του

ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει πάρει ξεκάθαρη θέση
υπέρ της Ουκρανίας και έχει ήδη προσφέρει
ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και αμυντικό
υλικό. Η Ουάσιγκτον, ωστόσο, πιέζει για την
αποστολή νέων όπλων και σίγουρα ο Τζο
Μπάιντεν θα θίξει αυτό το ζήτημα στη συνάν-
τησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η στάση
της Αθήνας, όμως, είναι δεδομένη και έχει γί-
νει σαφές πως η χώρα δεν θα αποδυναμώσει
το οπλοστάσιό της και ειδικά την άμυνα των
νησιών μεταφέροντας κρίσιμους εξοπλι-
σμούς στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά,
οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν
μια σειρά από ρωσικής κατασκευής όπλα, για
τα οποία ασκούνται από καιρό πιέσεις προ-
κειμένου να μεταφερθούν στο Κίεβο. Η Αθή-
να, αν και επίσημα δεν συζητά κάτι τέτοιο, δεν
θα απέκλειε το ενδεχόμενο να προσφέρει τα
συγκεκριμένα συστήματα εφόσον όμως λά-
βει τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για άμεση
αντικατάστασή τους με αμερικανικά αντίστοι-
χης ή και πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Άλλω-
στε, θεωρείται δεδομένη η πρόθεση του ΓΕΕ-
ΘΑ να σταματήσουν ο εκσυγχρονισμός και η
αναβάθμιση των ρωσικών συστημάτων και
μόλις παρέλθει το όριο ζωής τους να αντικα-
τασταθούν με αντίστοιχα δυτικά συστήματα.

Διμερής συνεργασία
Η κρίση στην Ουκρανία έχει αναδείξει την

Ελλάδα ως τον σημαντικότερο κόμβο για την
ενίσχυση των συμμαχικών δυνάμεων σε
ολόκληρη την ανατολική πτέρυγα. Ο Τζο
Μπάιντεν αναμένεται να εξάρει τον ρόλο-
κλειδί που έχει αναλάβει η χώρα με την ενερ-
γοποίηση της Αλεξανδρούπολης και της
Σούδας, ενώ θα αναφερθεί εκτενώς και στη
Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργα-
σίας (MDCA) που υπέγραψαν οι δύο πλευρές
και αποτελεί το επιστέγασμα της διμερούς
συνεργασίας. Στο «μικροσκόπιο», πάντως,
αναμένεται να μπουν και πιο τεχνικά θέματα,
όπως η διεύρυνση του ορίου για την παρα-
χώρηση πλεονάζοντος αμυντικού υλικού
των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και η ενίσχυ-
ση του Πολεμικού Ναυτικού με τον Εκσυγ-
χρονισμό Μέσης Ζωής των τεσσάρων φρε-
γατών ΜΕΚΟ αλλά και η πιθανή παραχώρηση
μεταχειρισμένων Μονάδων Επιφανείας και
Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών όπως τα
MQ-9 που επιχειρούν από την αεροπορική
βάση της Λάρισας.

ΡOLITICAL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ6
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο πόλεμος στην Ουκρανία
καθιστά την Ελλάδα 
κεντρικό πυλώνα για 
τους σχεδιασμούς της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

Τα εξοπλιστικά 
στη συνάντηση 
του Μητσοτάκη 
με τον Μπάιντεν
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Τ
ο τελευταίο επίσημο γεύμα του απερχόμενου πρέ-
σβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ έγινε τη
Μεγάλη Τετάρτη στην οικεία του δίπλα στην πρε-

σβεία των ΗΠΑ, όπου παραβρέθηκαν συγκεκριμένοι βου-
λευτές από τα τρία κόμματα ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. 

Από πλευράς ΝΔ προσήλθαν ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
ο Χρίστος Δήμας και ο Γιώργος Κουμουτσάκος, από ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήρθαν ο Νίκος Παππάς και ο Γιάννης Μπουρνούς και
από ΚΙΝΑΛ ο Μιχάλης Κατρίνης και η Νάντια Γιαννακοπού-
λου. Παρέα στο γεύμα ήταν και Αμερικανοί γερουσιαστές,
οι οποίοι είχαν έρθει να δουν λίγες μέρες πριν τον πρωθυ-
πουργό, τον Νίκο Δένδια αλλά και τον Έλληνα ΥΠΕΘΑ. Ο
πρέσβης ήταν συγκινημένος γιατί ήταν η τελευταία μάζωξη,
ενώ ευχαρίστησε όλους τους παριστάμενους αναφερόμε-
νος ιδιαίτερα στα τρία αυτά κόμματα, τα οποία θεωρεί δημο-
κρατικά και υπέρμαχα της Δύσης (αυτό σηκώνει πολλή συ-
ζήτηση για ένα συγκεκριμένο). Πήραν τον λόγο πολλοί και
όλοι συμφώνησαν ότι ήταν ένας από τους πιο πετυχημένους
πρέσβεις με ιδιαίτερα εξωστρεφή προσωπικότητα που πε-
ράσαν από την Αθήνα.

Μεταξύ τυρού και αχλαδίου μάλιστα, απέξω απέξω, απο-
καλύφθηκε ότι θα έχει νέο ρόλο στον Λευκό Οίκο υπό τις
οδηγίες του Μπάιντεν - λίγες μέρες αργότερα μάθαμε ότι
έχει προταθεί για υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα
στα ενεργειακά ζητήματα.

Τα τηλεφωνήματα 
στον Κύρτσο 

Τηλέφωνα πολλά ισχυρίζεται ο Γιώργος Κύρ-
τσος ότι έλαβε από στελέχη και πολιτικά πρόσω-
πα της ΝΔ λόγω της ονομαστικής
του εορτής. Μάλιστα, πολλά
από αυτά, εκτός από ευ-
χές, επέκριναν τον
πρωθυπουργό για την
κίνηση διαγραφής
του. Πολλές ευχές μά-
λιστα δέχτηκε και από
συντρόφους… Ποιους
να εννοεί; Πασόκους ή συ-
ριζαίους; Εν πάση περιπτώσει,
δεν ξέρω αν ονειρεύεται ο σύντροφος Γιώργος,
αλλά στη ΝΔ δεν θέλουν να τον δουν ούτε ζω-
γραφιστό. Και όποιος δεν πιστεύει ας δει τα σχό-
λια σε κάθε του ανάρτηση. 

Η προ ημερών κίνηση του πρωθυπουργού να επισκεφτεί
ελεγχόμενο χώρο χρήσης ναρκωτικών του ΟΚΑΝΑ και να
μιλήσει με εξαρτημένους σχολιάστηκε θετικά μέσα στη
ΝΔ και όχι μόνο. Ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Καμίνης
συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πράξη του, θεω-

ρώντας την ένα πολύ σοβαρό βήμα προόδου στη χώρα.
Μάλιστα, θύμισε και τις δικές του ενέργειες ως δημάρχου

για το θέμα, ενώ επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ διότι κατά την -
υποτίθεται προοδευτική- διακυβέρνησή του καθυστέ-
ρησε πάρα πολύ η δημιουργία τέτοιων χώρων. Όταν σε
παραδέχονται και οι αντίπαλοί σου, τότε κάτι σημαντικό

έχει γίνει… 

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας
και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης συναντήθηκαν έξω από Δη-
μοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεά-
πολης, όπου υπάλληλοι τους υποδέχτηκαν με ευχές και κόκκι-
να αυγά για το καλωσόρισμα. Παρών και ο δήμαρχος Νεάπο-

λης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, τον οποίο δεν λες και φιλο-
κυβερνητικό. Οι δύο υπουργοί άρχισαν να τσουγκρίζουν
αυγά με τους υπαλλήλους και έδωσαν ευχές, αλλά είχε
πλάκα η μεταξύ τους μάχη με τα κόκκινα αυγά που δεν

έβγαλε καθαρό νικητή, αφού αμφότεροι έσπασαν από την
πλευρά στα τσουγκρίσματά τους.

Αποχαιρετιστήριο γεύμα Πάιατ

Μου μετέφεραν ένα περιστατικό κατά την
πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη
στη Βαρβάκειο Αγορά. Η επίσκεψη έγινε
πρωί για να τσεκάρει τις τιμές στα κρέατα
χωρίς την παρουσία κάμερας,
αλλά υπήρξε τελικά κάμε-
ρα από κανάλι που τις πα-
σχαλινές μέρες έχει μό-
νιμο συνεργείο εκεί.
Και ενώ θα περίμενε κα-
νείς να την πέσουν στον
υπουργό πελάτες και κατα-
στηματάρχες, έγινε το ακριβώς
αντίθετο. Τον επιδοκίμασαν για τη στάση
του, τα έχωσαν στον Τσίπρα, κάποιοι θέλη-
σαν να του δωρίσουν ένα αρνί και οι πε-
ρισσότεροι του εύχονταν για τις εορτές
καλό Πάσχα. Τα ίδια και στην Ιχθυόσκαλα.
Είναι και αυτό μια μικρή δημοσκόπηση… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Συγχαρητήρια Καμίνη στον Μητσοτάκη Στη Νεάπολη Πέτσας και Καλαφάτης 

Το «παράθυρο ευκαιρίας»
Έτσι το λένε οι κυβερνητικοί, «παράθυρο ευ-
καιρίας». Στο χωριό μου βέβαια το λέμε αλ-
λιώς, «γυρίζει το... ματσάκι». Τι εννοώ; Ότι
στις κυλιόμενες μετρήσεις δεν υπάρχει κά-
ποια σοβαρή ανατροπή. Η Νέα Δημοκρατία
κινείται, με αναγωγή πάντα των αναποφασί-
στων, πέριξ του 34%-35%, ο ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο
23% και το Κίνημα Αλλαγής πάνω από 15%. Και
μάλιστα έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι
που, αν δεν συμβεί κάποιο καινούργιο απρό-
οπτο, ο τουρισμός αναμένεται να καταγράψει
ρεκόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνι-
κή μας οικονομία, τα δημόσια έσοδα αλλά και
την αλλαγή του οικονομικού και πολιτικού
κλίματος.

Στο σφυρί η μεζονέτα Φιλιππίδη
Την ώρα που η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη έχει πλέον εισέλθει στην ακρο-

αματική διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, σήμερα αναμένεται να βγει
στο σφυρί το ακίνητο του ηθοποιού και της συζύγου του στο Ψυχικό. Σύμ-
φωνα με τη σχετική έκθεση, η μεζονέτα του ζεύγους κατασχέθηκε για ποσό
450.000 ευρώ στις 22 Σεπτεμβρίου
2021 υπέρ της VEGA I NPL Finance
Designated Activity Company, ενώ
επισπεύδουσα είναι η Intrum Hel-
las. Ως τιμή πρώτης προσφοράς
έχει οριστεί η εμπορική αξία του
ακινήτου κατά την κατάσχεση, που
με βάση την έκθεση εκτίμησης ανέρχεται στα 290.250 ευρώ για το δικαίωμα
του 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας που ανήκει στον Πέτρο Φι-
λιππίδη και αντίστοιχα του 50% που ανήκει στην Ελπίδα Νίνου. Έτσι, η συνο-
λική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται σε 645.000 ευρώ.



Ξεπέρασαν τις
100.000 οι αιτήσεις
πολιτών για τη fuel
card, την επιδοτού-
μενη κάρτα για τα
έξοδα των καυσίμων
μετακίνησης μέσα
από την πλατφόρμα
υποβολής αιτήσεων vouchers.gov.gr. Την
ανάρτηση έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ευχα-
ριστώντας δημοσίως όσους πήραν μέρος στη
δημιουργία της. Τους βασικούς υπουργούς
Χρήστο Σταϊκούρα, Άδωνι Γεωργιάδη, Θόδω-
ρο Σκυλακάκη, Θοδωρή Λιβάνιο αλλά και τον
γενικό γραμματέα του υπουργείου του Δημο-
σθένη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος κάνει αθό-
ρυβα μεγάλη δουλειά. Ο Πιερρακάκης τον θε-
ωρεί «εργαλείο» και μπράβο που τον ανέφερε
μαζί με τους υπουργούς. Όπως μου επισήμα-
νε παλιός βουλευτής, άλλοι υπουργοί δεν
αναφέρουν καθόλου τη δουλειά των γενικών,
παρόλο που η συνεισφορά τους είναι τεράστια
και ισάξια των υπουργών. Τέλος, όπως μάθα-
με, ο Πιερρακάκης το επόμενο διάστημα θα
ασχοληθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα
έχει και συναντήσεις με τον Δημήτρη Παπα-
στεργίου της ΚΕΔΕ. Σκοπός είναι να παρου-
σιαστούν οι ψηφιακές θυρίδες για κάθε δήμο.
Δηλαδή κάθε δήμος να έχει και ένα δικό του
gov.gr. Έρχονται καλά νέα, λοιπόν, για τους
δημότες… 

Μεγάλο πολι-
τικό βάρος δί-
νουν στη ΝΔ
στο επικείμε-
νο Συνέδριο
του κόμματος.
Όπως λένε
στελέχη της
ΝΔ, θα είναι
μια ευκαιρία
να αποδείξει η Πειραιώς πόσο διαφορετικοί
είναι οι κόσμοι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο
ότι το Συνέδριο της Κουμουνδούρου ήταν μια
σκέτη παρωδία με καβγάδες και κουλτούρα
καφενείου… Μάλιστα, οι πληροφορίες μου
λένε ότι στο 14ο Συνέδριο ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα δώσει περισσότερες λεπτομέ-
ρειες για το πρόγραμμα φθηνών σπιτιών για
τη νέα γενιά.

Το Συνέδριο της ΝΔ 
στο επίκεντρο

Παρέμβαση με ανάρτησή του στα social me-
dia έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη Τάκης Θεοδωρικάκος σχετικά με την κα-
τασκευή νέας βιβλιοθήκης στο ΑΠΘ. Χαρα-
κτηριστικά ο υπουργός έγραψε: «Η ΕΛΑΣ
βρίσκεται σήμερα τόσο εντός όσο και στον
περιβάλλοντα χώρο του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να διασφα-
λίσει την ομαλή κατασκευή της νέας βιβλιο-
θήκης στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Η
ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την
οποία ήδη κάνουμε πράξη». Και ορθά έπρα-
ξε, λέω εγώ… 

Συναντήσεις 
Στυλιανίδη - Αμυρά 
Μου λένε αρμόδιες πηγές ότι μπορεί ο
υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος

Στυλιανίδης να μην έχει ιδιαίτερες συμπά-
θειες στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά έχει
εξαιρετική σχέση με τον Γιώργο Αμυρά, τον
υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες είχαν στενή
συνεργασία για τη νέα αντιπυρική περίοδο,
κάνοντας έναν μεγάλο και τελευταίο κύκλο
επαφών και συσκέψεων με το Πυροσβεστι-
κό Σώμα και τη Δασική Υπηρεσία. Για να δού-
με, όμως, αν θα έχουμε φέτος θετικά αποτε-
λέσματα…

Ο Δημητριάδης, 
ο Σταμάτης και 
το Γεύμα Αγάπης

Τ
ο έχουμε ξαναπεί. Κάποια μέλη της κυ-
βέρνησης κινούνται αθόρυβα και απο-
τελεσματικά και είναι δίπλα σε όσους

το έχουν ανάγκη. Τούτο το Πάσχα, ο γενικός
γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώρ-
γος Σταμάτης και ο γραμματέας του πρωθυ-
πουργού Γρηγόρης Δημητριάδης φρόντισαν
για ένα ζεστό, πλήρες γεύμα για τους άστε-
γους, και οι εθελοντές που έλαβαν μέρος ευ-
χαρίστησαν τα δύο μέλη της κυβέρνησης με
ανάρτησή τους στο Facebook.  «Αναστάσεως
ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί. Πάσχα Κυρίου
Πάσχα: Ένα ακόμη Πάσχα μαζί τους, για έβδο-
μη συνεχή χρονιά, για αυτούς που δεν “Μέ-
νουμε σπίτι”. Ένα πλήρες πα-
σχαλινό γεύμα αγάπης
ντελίβερι. Από τον κ.
Γρήγορη Δημη-
τριάδη, γενικό
γραμματέα του
πρωθυπουρ-
γού, και από τον
κ. Γιώργο Στα-
μάτη, γενικό
γραμματέα Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης.
Αρνάκι με πατάτες, σαλά-
τα, φέτα, τσουρεκάκι και κόκκινο αυγό, γλυκό
ατομικό κρέμα, σάντουιτς γαλοπούλα με κα-
σέρι, χυμό πορτοκαλιού, γάλα, γιαούρτι, σοκο-
λάτες, φρούτα και αγάπη… Σας ευχαριστούμε
πολύ και ελπίζουμε και για μελλοντικές συ-
νεργασίες που αποσκοπούν στην ανακούφιση
των συνανθρώπων μας.  Εθελοντική Διακονία
Αστέγων. Εξ ονόματος του συλλόγου, ο αντι-
πρόεδρος πρωτοπρεσβύτερος ιερέας Π. Νικό-
λαος Χαμαμτζόγλου και η πρόεδρος Κυριακή
Φράγκου. 
ΥΓ.: Βρεθήκαμε κοντά τους, τσουγκρίσαμε
κόκκινα αυγά και αισθανθήκαμε λίγο Άνθρω-
ποι δίπλα τους! Οι ευχές πήδηξαν τον παρά-
δεισο… Δόξα τω Θεώ και πάλι… Εθελοντές:
Δημήτρης, Φραν, Σπύρος, Μαρία, Έφη, Λαμ-
πρινή, Κυριακή».
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Έβαλε ενστόλους 
να φυλάνε το ΑΠΘ
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υ Μετά την κάρτα καυσίμων
έρχεται νέα υπηρεσία 
για δήμους
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Βραβείο και δείπνο Τασούλα - Καβάκου 
Ο διάσημος Έλληνας βιολονίστας και διευθυντής ορχήστρας Λεωνίδας Καβάκος εξέπληξε ευ-

χάριστα όσους βρέθηκαν την περασμένη Τρίτη στη Βουλή. Ο διεθνούς εμβέλειας μουσικός

ήταν προσκεκλημένος του προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, ο οποίος και ανέλαβε την ξε-

νάγησή του στην έκθεση «Αντικρίζοντας την Ελευθερία». Ο κ. Τασούλας τού απένειμε το χρυσό

μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων για τη σημαντική προσωπική συμβολή του στην προαγωγή

και αναγνώριση της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για

την ανθρωπιστική του συμπαράσταση στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Η επίσκεψη ολο-

κληρώθηκε με γεύμα που παρέθεσε ο Γιαννιώτης πρόεδρος της Βουλής στον ηπειρωτικής κα-

ταγωγής διεθνούς φήμης βιολονίστα (κατάγεται από τη Βήσσανη Ιωαννίνων) στο Fatsio στο

Παγκράτι με αυστηρά νηστίσιμο (ελληνικό) μενού.
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Δόσεις 
για το ρεύμα 
Τα λεφτά δεν υπάρχουν και οι
εταιρείες έχουν αρχίσει να το κα-
ταλαβαίνουν. Έτσι, οι ιδιωτικές
εταιρείες στα αιτήματα για διακα-
νονισμό των οφειλών επιλέγουν
την πληρωμή τους σε τρεις, το πο-
λύ σε πέντε μηνιαίες δόσεις. Από
την άλλη μεριά, η ΔΕΗ εφαρμόζει
το πάγιο πρόγραμμα ρύθμισης
που φτάνει μέχρι και τις 24 μηνι-
αίες δόσεις, αφού πρώτα ζητηθεί
προκαταβολή. Έτσι, για οφειλή
μέχρι 500 ευρώ, το ποσοστό προ-
καταβολής που απαιτείται είναι
10% της οφειλής και η πληρωμή
της διακανονίζεται σε πέντε δό-
σεις. Το ίδιο ποσοστό ζητείται και
για οφειλές 500 έως 1.000 ευρώ
και οι δόσεις καθορίζονται σε
οκτώ. Για χρέη 1.000 έως 2.000
ευρώ η προκαταβολή ανεβαίνει
στο 15% της οφειλής και οι δόσεις
σε 12. Για 2.000 έως 3.000 ευρώ
προκαταβάλλεται το 20% της οφει-
λής και οι δόσεις αυξάνονται σε
18. Για οφειλές άνω των 3.000 ευ-
ρώ υπάρχει η επιλογή της προ-
πληρωμής του 20% ή του 30% και οι
δόσεις καθορίζονται σε 18 και 24
αντίστοιχα.

Για να ξέρετε
Συνάντηση με εκπροσώπους της Τράπε-
ζας της Ελλάδος επρόκειτο να έχουν τα
ηγετικά στελέχη της Attica Bank, αλλά
τελικά αναβλήθηκε για μετά το Πάσχα.
Ωστόσο η Attica τελεί πλέον υπό παρα-
κολούθηση και υπό την αίρεση ότι θα
τρέξει εγκαίρως τις απαραίτητες διαδι-
κασίες για να μη χαθούν ξανά οι προθε-
σμίες, που ξεκινούν με την έκδοση απο-
τελεσμάτων μετά την Πρωτομαγιά.

Μετά τη νίκη
Μακρόν, ο Κικίλιας
στη «Le Figaro» 
Μία μέρα μετά τη νίκη Μακρόν στη
Γαλλία επί της Λεπέν, ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας έδωσε
συνέντευξη στη γαλλική «Le Figaro»
και τόνισε ότι φέτος το καλοκαίρι πε-
ριμένουμε ρεκόρ αφίξεων Γάλλων
στην Ελλάδα. Τους Γάλλους τουρίστες
ο κ. Κικίλιας τούς χαρακτήρισε εξε-
ρευνητές που τους αρέσει η περιπέ-
τεια και έδωσε τους τοπ αγαπημένους
προορισμούς τους. Πάτμος, Πάρος,
Κυκλάδες, ενώ αρχίζουν και ενδια-
φέρονται για Σκιάθο, Πελοπόννησο,
Ήπειρο και Μακεδονία. Επίσης, τόνι-
σε ότι η Αθήνα ερημώνει το Πάσχα
αλλά οι Γάλλοι τη γεμίζουν επειδή
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το
μουσείο της Ακρόπολης.

Καταγγελίες 
από την Καββαδία  
Νέο εσωκομματικό επεισόδιο στις
τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στην επι-
φάνεια μετά το πέρας των ημερών του
Πάσχα. Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Αννέτα Καββαδία ανέφερε χαρα-
κτηριστικά σε κείμενό της ότι ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας «επιτρέπει τους προ-
πηλακισμούς και τη δολοφονία χαρα-
κτήρων» εξαπολύοντας δριμεία κριτι-
κή. Μάλιστα, τα χώνει σε σύμβουλο
του Τσίπρα που στον προσυνεδριακό
διάλογο αποκαλούσε την ίδια αλλά
και άλλα πρόσωπα των «53» μπρά-
βους και βαρίδια του κόμματος. Για να
καταλήξει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει
αποφασίσει να προχωρήσει με τους
Πολάκηδες και όχι με τους «Ξαν-
θούς» που πολιτεύονται κόσμια και
με πολιτικά επιχειρήματα. Τι άλλα;
Στο σπίτι όλα καλά; 

Και ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε τη μοναρχία...

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στη
Σκωτία, η συνάντησή του με τον
Κάρολο και η αξιοποίηση των
πρώην βασιλικών κτημάτων
στο Τατόι ξύπνησαν μνήμες...
μοναρχίας στον ΣΥΡΙΖΑ και
στα ΜΜΕ επιρροής του. Με
άλματα λογικής, αυθαίρε-
τες ερμηνείες που δεν αντέχουν καν
τη βάσανο της κριτικής και άξονα το ανιστό-
ρητο πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των
Συντακτών» με τίτλο «Ξαναφέρνει τον τέως
από το παράθυρο», στην αξιωματική αντι-
πολίτευση επιχειρούν να εμπλέξουν στην
πολιτική αντιπαράθεση το ξεκαθαρισμένο
εδώ και δεκαετίες πολιτειακό ζήτημα επα-
ναφέροντας τον τέως βασιλιά.

Και μπορεί αυτή η οπτική να σχολιάστηκε
στις τάξεις υπουργών και «γαλάζιων» βου-
λευτών με κυρίαρχες αντιδράσεις το γέλιο και
την ειρωνική διάθεση -«δεν αντέχει σε σοβα-
ρή κριτική το πρωτοσέλιδο», ήταν το σχόλιο
του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικο-
νόμου- ωστόσο χθες δόθηκε συνέχεια από
πλευράς Κουμουνδούρου. «Ο κ. Μητσοτάκης
καλό θα ήταν να αντιληφθεί ότι πρέπει να
ενεργεί, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξω-
τερικό, ως εκλεγμένος πρωθυπουργός και
όχι ως αυλάρχης των Γλίξμπουργκ», σημει-
ωνόταν στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, προκα-
λώντας την οργισμένη αντίδραση της Πειραι-
ώς. Η ΝΔ τόνισε πως «το ψέμα και η υποκρι-
σία είναι ταυτόσημα με τον ΣΥΡΙΖΑ», υπενθυ-

μίζοντας την επίσκεψη
του πρίγκιπα της Ουαλίας
στη χώρα μας το 2018, με
τον Αλέξη Τσίπρα τότε πρω-
θυπουργό να τον υποδέχεται
και να χαρακτηρίζει την
έλευση του διαδόχου του
βρετανικού θρόνου «επίσκε-
ψη-ορόσημο». Στην ανακοίνω-
σή της η Πειραιώς καταλήγει:

«O ΣΥΡΙΖΑ ψελλίζει διάφορα ακατανόητα συ-
νωμοσιολογικά».

Ο Τσίπρας και ο Κάρολος
Πριν από μόλις τέσσερα χρόνια, όταν ο

πρίγκιπας Κάρολος επισκεπτόταν την Ελλά-
δα και είχε συνάντηση με τον τότε πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα, η επίσκεψη αποτε-
λούσε… ορόσημο. Αναφερόμενος στην τότε
επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας δήλωνε πως τη
θεωρούσε «ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγο-
νός και πιστεύω, επίσης, ότι η επίσκεψή σας
μπορεί να αποτελέσει ένα ορόσημο στις δι-
μερείς μας σχέσεις. Κυρίως αυτήν την επο-
χή που και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν πά-
ρα πολύ σημαντικές προκλήσεις στην ιστο-
ρία τους. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον
οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε
ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας». Για
να μη θυμηθούμε τις στιγμές ευθυμίας πέρα
από το πρωτόκολλο του πρίγκιπα Καρόλου
με τη σύντροφο του Αλέξη Τσίπρα στο επί-
σημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο.
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Γιορτάσαμε την Ανάσταση. Μας συνεπήρε ο παι-
άνας της ο ενθουσιαστικός: «Χριστός Ανέστη εκ νε-
κρών...».

Ο Χριστός αναστήθηκε, σπάζοντας την ταφόπλακα του
θανάτου, και γέμισε τη γη με χαρά, με φως, με ουρανό.

Εμείς, όμως, εξακολουθούμε να ζούμε στο σκοτάδι,
στα υπόγεια των παθών και των συμφερόντων και των
εμπλοκών και των συμπλοκών, με δική μας ευθύνη
και υπαιτιότητα.

Στο χέρι όλων μας είναι να αλλάξουν τα πράγματα
και να απολαμβάνουμε διαρκώς «το φως της ζωής».

Κάνοντας μια θεώρηση των πραγμάτων, μέσα μας
και γύρω μας, φαίνεται πως ξεχνάμε κάτι βασικό. Ως
άτομα, ως κοινωνία, ως κόσμος, δεν είμαστε αναστη-
μένοι, αλλά βαθιά νεκρωμένοι και μυρίζουμε πτω-
μαΐνη.

Το «Χριστός Ανέστη-Αληθώς Ανέστη» το λέμε τυπι-
κά, αφού οι συνειδήσεις μας είναι θαμμένες όσο πιο
βαθιά γίνεται. Αφού τα εγκλήματα, οι κακουργίες, οι
απάτες, η διαφθορά, το γκρέμισμα της οικογένειας
και τόσα άλλα, έχουν γίνει, δυστυχώς, συνηθισμένη
κατάσταση! Αφού η ειρήνη ματώνεται ακόμη και την
ημέρα του Πάσχα! Αφού οι σάλπιγγες του πολέμου
και τα ανθρώπινα κουφάρια δίνουν πένθιμο χαρα-

κτήρα σε μια ζωή που θα τη θέλαμε αναστημένη.
Για να τη βιώσουμε την Ανάσταση ως προσωπικό

γεγονός, αλλά και ως γενική αναγέννηση, για να τη
γευθούμε, ξυπνώντας από τη νάρκωση, κάτι πρέπει
να… πεθάνει…

Και αυτό δεν είναι άλλο από τον κακό-παλαιό εαυτό
μας, από την κακή-παλαιά κοινωνία, από τον παλαιό-
κακό κόσμο.

Ο Χριστός μας δίνει την ευκαιρία, αλλά εμείς την
τσαλαπατάμε. Τώρα, είναι η ώρα και της δικής μας
ανάστασης. Τώρα είναι ο καιρός μιας αναστημένης
ζωής, μιας άλλης βιοτής, μακριά από την ασχήμια, τη
θλίψη και τη συμφορά.

Τώρα είναι η στιγμή η σκιά του πολέμου να δώσει τη
θέση της στον ήλιο της ειρήνης.

Ας χαρούμε τη χαρά της Ανάστασης, μακριά από
οποιονδήποτε φόβο.

Η Ανάσταση είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε
τον Θεό, που έχουμε ξεχάσει.

Να ξαναθυμηθούμε ότι, όταν πριονίζουμε το κλαδί
πάνω στο οποίο καθόμαστε, θα σωριαστούμε χάμω…

Να ξαναθυμηθούμε την πορεία μας, που θέλει
διόρθωση.

Να ξαναθυμηθούμε την ψυχική ομορφιά μας, που

την αμελήσαμε και την ξεχάσαμε.
Να ξαναθυμηθούμε τους συνανθρώπους μας, ως

βασικούς παράγοντες της ζωής, και να βγούμε από τη
φυλακή του εγωισμού μας.

Να ξαναθυμηθούμε την υποχρέωσή μας να αντι-
δράσουμε στο κακό και να το ξεριζώσουμε.

Να ξαναθυμηθούμε ότι έχει θέση στην καρδιά μας η
ελπίδα και η αισιοδοξία.

Να ξαναθυμηθούμε τον πόθο της αλλαγής μέσα
μας, ώστε να ζήσουμε το θαύμα της μεταστροφής μας.

Να ξαναθυμηθούμε ότι η αγάπη είναι ένα σύστημα
ζωής, που μας ταιριάζει.

Να ξαναθυμηθούμε ότι ο σκοτεινός βυθός μας
χρειάζεται φως.

Να ξαναθυμηθούμε ότι υπάρχουν και τα ύψη της
αρετής.

Να ξαναθυμηθούμε ότι δεν είμαστε μαριονέτες
αγριοανθρωπισμού και μικροτήτων.

Να ξαναθυμηθούμε ότι πρέπει να πάρουμε τη δύ-
ναμη, να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας.

Να ξαναθυμηθούμε ότι είμαστε άνθρωποι…
Να ξαναθυμηθούμε απλά και αυτονόητα πράγματα,

που τα βάλαμε στην άκρη, θεωρώντας τα μικρά και
ασήμαντα, ενώ είναι μεγάλα και σημαντικά. 

Συγγνώμη, Χριστέ, δεν αναστηθήκαμε!

του πατέρα 

Ηλία Μάκου

Το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών
Οι προεδρικές εκλογές της 24ης Απριλίου 2022 στη

Γαλλία είναι ιστορικές από πολλές απόψεις. Η νίκη του
κεντρώου-φιλελεύθερου Εμανουέλ Μακρόν οριοθετεί-
ται από πολλές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει
και παρά το εύρος της διαφοράς με την ακροδεξιά Μα-
ρίν Λεπέν τονίζει το πολωτικό πολιτικό περιβάλλον που
δημιουργήθηκε στη χώρα τα τελευταία χρόνια και ανα-
δείχθηκε στην προεκλογική περίοδο. Γεγονός είναι ότι η
Ευρώπη νιώθει, πάντως, ανακούφιση από την επανε-
κλογή του Μακρόν, λόγω του ότι οι θέσεις της Λεπέν κι-
νούνται σε ένα γενικότερο αντιευρωπαϊκό πνεύμα που
θα δημιουργούσε προβλήματα στην ίδια την πεμπτου-
σία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού γίνονταν αναφορές
ακόμη και για Frexit.

Το πολιτικό περιβάλλον που δημιουργείται πλέον κα-
θορίζεται από τα εξής γεγονότα: Πρώτον, ο Μακρόν κα-
θίσταται ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που θα συνεχί-
σει σε δεύτερη θητεία τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αυτό
δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα που θα
ακολουθήσει αυτήν τη δεύτερη του θητεία, την ίδια στιγ-
μή που επικρίθηκε έντονα λίγο μετά την εκλογή του με
το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», που αποτέλεσε ένα
κοινωνικό μέσο που ξεπέρασε τα κομματικά πλαίσια της
αντιπολίτευσης. 

Δεύτερον, το κόμμα της Λεπέν έλαβε το μεγαλύτερο
ποσοστό στην ιστορία του -23,1% στον πρώτο γύρο
(έναντι 27,8% που έλαβε ο Μακρόν στις εκλογές της 10ης
Απριλίου 2022) και 41,5% στον δεύτερο γύρο (έναντι
58,5% του Μακρόν). Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές του
2017, όπου στον δεύτερο γύρο είχαμε ξανά τους δυο αν-
τιμέτωπους, ο Μακρόν έλαβε 66,10% έναντι 33,90%. Τα
ποσοστά που έλαβαν οι δυο στον πρώτο γύρο των εκλο-

γών του 2017 ήταν 24,01% για τον Μακρόν και 21,30% για
τη Λεπέν. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, αλλά είναι
σημαντικό να τονίσουμε την αθροιστική άνοδο του
«Εθνικού Μετώπου» της Λεπέν που καταδεικνύει την
πόλωση που υπάρχει στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας. 

Τρίτον, σημαντικό είναι να αναλογιστούμε το ποσο-
στό συμμετοχής, συγκρινόμενο με τις προηγούμενες
προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, παράγοντας που δεί-
χνει τη (μερική τουλάχιστον) αποστασιοποίηση των
πολιτών από τις εκλογικές διαδικασίες. Το 2017 το πο-
σοστό συμμετοχής κυμάνθηκε στο 74,56% στον δεύτε-
ρο γύρο (77,77% στον πρώτο γύρο), ενώ το 2022 μει-
ώθηκε στο 71,99% στον δεύτερο γύρο (73,69% στον
πρώτο γύρο). Τα ποσοστά αυτά είναι τα χαμηλότερα
από τις εκλογές του 1969, ενώ συνήθως το ποσοστό
συμμετοχής σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες
κυμαινόταν περί του 80%, με το υψηλότερο ποσοστό
συμμετοχής να υπήρξε στις εκλογές του 1974 με
87,33% στον δεύτερο γύρο με τον Βαλερί Ζισκάρ Ντε-
στέν να νικά τον Φρανσουά Μιτεράν. 

Τέταρτον, σημαντικό είναι να επισημάνουμε το ότι
αθροιστικά τα κόμματα των άκρων (Ακροδεξιά και
Ακροαριστερά) πήραν περισσότερους από τους μισούς
ψήφους τον πρώτο γύρο (57,1%), ενώ τα δυο παραδοσια-
κά κόμματα, που κυριαρχούσαν στη γαλλική πολιτική
σκηνή πριν από την εντυπωσιακή άνοδο του Μακρόν
στην εξουσία το 2017, προσέλκυσαν λίγο περισσότερο
από δυο εκατομμύρια ψηφοφόρους μεταξύ τους. Αυτό
δείχνει μια άνοδο αντισυστημικών κομμάτων και σχη-
ματισμών, που εν μέρει δικαιολογείται από τη ραγδαία
μείωση της δύναμης των δυο παραδοσιακών κομμάτων
λόγω της επικράτησης του Μακρόν.

Πέμπτον, ο Μακρόν θα κληθεί αμέσως να αντιμετω-
πίσει τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τη Γαλ-
λία, χωρίς περίοδο χάριτος. Δεν θα υπάρξει «μήνας του
μέλιτος» για τον Μακρόν, αφού θα πρέπει να διαχειρι-
στεί την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώ-
ρα, τον πληθωρισμό, την αύξηση του κόστους ζωής, το
μέλλον του δημόσιου συστήματος υγείας και των συν-
τάξεων και το υψηλό χρέος της Γαλλίας σε σχέση με το
ΑΕΠ της. Η περίοδος αμέσως μετά τις εκλογές θα είναι
ιδιαίτερη κρίσιμη, αν αναλογιστεί κανείς ότι ακολου-
θούν τον Ιούνιο οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών
της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και αυτές θα καθορί-
σουν τον επόμενο πρωθυπουργό και την ικανότητα της
κυβέρνησης να νομοθετεί. 

Το διακύβευμα των γαλλικών προεδρικών εκλογών
δεν ήταν μόνο ιδεολογικό σε σχέση με την κατεύθυν-
ση της πολιτικής ζωής της Γαλλίας αλλά και ευρωπαϊ-
κό, αφού η ευρωπαϊκή πορεία της Γαλλίας, η περαιτέ-
ρω ευρωπαϊκή ενσωμάτωση και η πολυμέρεια θα συ-
νεχιστούν επί Μακρόν. Το αποτέλεσμα των γαλλικών
εκλογών αφορά την Ευρώπη αλλά και ένα παγκόσμιο
πλέγμα θεμάτων, αφού θα οριοθετήσει τα σημαίνοντα
ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη γεωπολιτική και
γεωοικονομική τάξη πραγμάτων για τα επόμενα κρίσι-
μα χρόνια. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις της παρούσας
δεκαετίας και πέραν αυτής, ήτοι η ανάπτυξη, η συμπε-
ρίληψη και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
θα καθοριστούν εντός της νέας θητείας του Μακρόν
και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο αποτύπωμα που
μπορεί να αφήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας στη δεύτε-
ρή του θητεία, ειδικά μέσω της θέσης της χώρας του
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

τoυ

δρα Αντώνη 
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Σ
τα έργα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανά-
καμψης, καθώς και στα κονδύλια που θα
αποδεσμευτούν για την προστασία του
περιβάλλοντος αναφέρθηκε σε συνέν-

τευξή του στην «Political» o υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς. 

Μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στα έργα
για τον καθαρισμό των δασών, καθώς και στα έργα
ύψους 325 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη
συνολικότερη διαχείριση των υδάτων. Ο κ. Αμυράς μίλη-
σε επίσης και για τη χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ από
το ίδιο ταμείο για το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων
στην ιστορία της χώρας.

Κύριε υπουργέ, ποια έργα του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης εγκρίθηκαν πρόσφατα και αφορούν τη δασο-
προστασία; Πόσο κοστολογούνται;

Η κλιματική κρίση έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα στον
τρόπο που αντιμετωπίζουμε την αντιπυρική προστασία
των δασικών οικοσυστημάτων. Τώρα πια έχουμε παρα-
τεταμένο καλοκαίρι με πρωτόγνωρα υψηλές θερμοκρα-
σίες που συνδυάζονται με ακραία και απρόβλεπτα φυσι-
κά φαινόμενα. Δύο είναι τα κλειδιά για να αντιμετωπί-
σουμε το φαινόμενο των mega πυρκαγιών που προκα-
λεί η κλιματική κρίση. Το ένα είναι η πρόληψη και το
δεύτερο η συνεργασία. Στο πεδίο της πρόληψης οι υπη-
ρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος εκπόνησαν 79
μελέτες για έργα αντιπυρικής προστασίας και καθαρι-
σμούς σε ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα, ανάλογα με
τις διαφοροποιημένες κλιματολογικές, τοπογραφικές -
μορφολογικές συνθήκες, τα είδη βλάστησης και τον
άμεσο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών. Αντλούμε 50
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ολοκληρώσαμε
μέσω ΤΑΙΠΕΔ τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες
και τις επόμενες μέρες αρχίζουν οι καθαρισμοί σε έκτα-
ση 40.000 στρεμμάτων δασικών οικοσυστημάτων, δια-
νοίγονται αντιπυρικές ζώνες συνολικού μήκους 1.625
χιλιομέτρων και αρχίζει η συντήρηση σε 10.719 χιλιόμε-
τρα δασικού οδικού δικτύου. Την ίδια ώρα, εκπονούμε

σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
και Κλιματικής Κρίσης αντιπυρικά σχέδια προστασίας
σε 38 κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα, κάτι που γίνεται
για πρώτη φορά. 

Ποια άλλα έργα της αρμοδιότητάς σας έχουν ενταχ-
θεί ήδη στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης;

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα παγκοσμίως
αφορά τη διαχείριση των υδάτων. Για αυτό και το έχουμε
σε ύψιστη προτεραιότητα. Έχουν ήδη ενταχθεί στο Τα-
μείο Ανάκαμψης έργα και δράσεις ύψους 325 εκατ. ευ-
ρώ για τη βελτίωση υποδομών παροχής και εξοικονό-
μησης νερού. Άμεσα θα βγει πρόσκληση που θα καλεί
τους δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
Αποχέτευσης να καταθέσουν προτάσεις για υποδομές
παροχής, μονάδες αφαλάτωσης, έργα τηλεχειρισμού
για τον εντοπισμό διαρροών στο δίκτυο και προμήθεια
ψηφιακών μετρητών.

Παράλληλα, έως το τέλος της χρονιάς θα προχωρή-
σουμε σε κάτι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.
Για πρώτη φορά το κράτος θα παρέχει με τη μορφή επι-
δότησης 230 εκατ. ευρώ στα νοικοκυριά για επενδύσεις
εξοικονόμησης νερού. Στην ουσία, θα δημιουργήσουμε
ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με το «Εξοικονομώ» μόνο
που αυτήν τη φορά αντί για την ενεργειακή αναβάθμιση

των ακινήτων θα αφορά υδατική αναβάθμιση των κατοι-
κιών με μεγάλο όφελος τόσο για τους πολίτες όσο και
για τα αποθέματα νερού.

Έχουν προβλεφθεί κονδύλια για την προστασία
του περιβάλλοντος;

Όταν μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος και αν-
τιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, οφείλουμε πάνω από
όλα να προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα. Για αυτό άλ-
λωστε θέσαμε σε καθεστώς ύψιστης προστασίας έξι
υπέροχα και μεγάλα βουνά της χώρας με την περιβαλ-
λοντική μεταρρύθμιση «Απάτητα Βουνά». Υλοποιούμε
το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων στην ιστορία της
χώρας με πόρους 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης.

Από την ερχόμενη φυτευτική περίοδο αρχίζουν οι
φυτεύσεις 20 εκατομμυρίων δέντρων σε διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας, εκεί όπου η φυσική αναγέννηση
δεν τα κατάφερε. Οι σπόροι και τα φυτάρια προέρχον-
ται από το Δημόσιο Φυτώριο και Εκκοκκιστήριο της
Αμυγδαλέζας, το οποίο αναβαθμίσαμε και εκσυγχρο-
νίσαμε σε συνέργεια με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ αυτή
την περίοδο αναβαθμίζουμε και τα περιφερειακά Δη-
μόσια Δασικά Φυτώρια.

Έχουμε ήδη εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης μια σειρά
από εξαιρετικά σημαντικές παρεμβάσεις, όπως τη δημι-
ουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας ύψους
30,4 εκατ. ευρώ και την αποκατάσταση αναβαθμίδων-
ξερολιθιών που σχετίζονται με συγκράτηση εδαφών
προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθούν η
ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκατα-
στάσεων των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών με 17 εκατ. ευρώ, η αναβάθμιση του Μουσεί-
ου Φυσικής Ιστορίας στην Κρήτη, ενώ έχουμε δεσμεύ-
σει 36 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία εθνικού συστήμα-
τος μόνιμης παρακολούθησης των ειδών και των οικο-
τόπων, καθώς και επιτήρησης των προστατευόμενων
περιοχών. Γ
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««Από την ερχόμενη περίοδο 
αρχίζουν οι φυτεύσεις 
20 εκατομμυρίων δέντρων σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας, εκεί όπου 
η φυσική αναγέννηση δεν τα κατάφερε»
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kpappas817@gmail.com   

στον
Κώστα Παππά

«Επιδότηση 
230 εκατ. 
στα νοικοκυριά 
για οικονομία 
στο νερό»
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Οι Τούρκοι ανεβάζουν
κατακόρυφα το θερμόμετρο
της έντασης στο Αιγαίο -
Συναγερμός στην Αθήνα
λόγω «Γαλάζιας Πατρίδας» 

Π
ολεμικά σενάρια «προβάρει»
η Άγκυρα στο Αιγαίο ενώ
αναζητά «απαντήσεις» απέ-
ναντι στην υπεροχή των ελλη-

νικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ξηρά, θά-
λασσα και αέρα. Το τουρκικό Επιτελείο
επιχειρεί να μετατρέψει τα «παθήματα»
της ελληνοτουρκικής κρίσης του 2020 σε
«μαθήματα» με κινήσεις που προδίδουν
τον πανικό αλλά και τα επιθετικά σχέδια
της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο.

Η Άγκυρα έσπευσε να διαψεύσει όσους
προεξοφλούσαν βελτίωση του κλίματος
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δείχνον-
τας για μία ακόμη φορά το πραγματικό της
πρόσωπο. Εκμεταλλευόμενοι την αποστα-
θεροποίηση στην Ανατολική Ευρώπη ως
αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία, οι γείτονες επαναφέρουν την
αναθεωρητική ρητορική τους αλλά και τις
προκλήσεις επί του πεδίου, ανεβάζοντας
κατακόρυφα το θερμόμετρο της έντασης
στο Αιγαίο. 

Υπό παρακολούθηση
Ενδεικτική των προθέσεων της Άγκυ-

ρας ήταν η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»
που είχε ως βασικό αντικείμενο την κατά-
ληψη νησιού. Κανείς, βεβαίως, δεν είναι
τόσο αφελής ώστε να πιστεύει ότι η Τουρ-
κία ανησυχεί για τα νησιά της και εκπαι-
δεύει τις Ένοπλες Δυνάμεις της για το εν-
δεχόμενο ανακατάληψης ενός από αυτά.
Τα σενάρια της «Mavi Vatan» αποτελούν
σαφέστατα πρόβες «πολέμου» από την
πλευρά της Τουρκίας, η οποία έχει βάλει
στο μάτι τουλάχιστον 16 νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου, την κυριαρχία των οποίων
αμφισβητεί ανοιχτά πλέον, συνδέοντάς τη
με το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης.

Το επιθετικό μήνυμα της Άγκυρας
έφτασε στην Αθήνα ενεργοποιώντας τα
ανακλαστικά της πολιτικής και στρατιωτι-
κής ηγεσίας που έθεσε σε «συναγερμό»
τις Ένοπλες Δυνάμεις και κυρίως τις μο-
νάδες της πρώτης γραμμής. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της «Γαλάζιας Πατρίδας», οι Έλ-
ληνες επιτελείς παρακολουθούσαν και
κατέγραφαν λεπτό προς λεπτό τις τουρκι-

κές κινήσεις, συγκεντρώνοντας πολύτι-
μες πληροφορίες για την τακτική κατά-
σταση των τουρκικών δυνάμεων. Το Πολε-
μικό Ναυτικό ανέπτυξε Μονάδες Επιφα-
νείας σε σημεία-κλειδιά, έχοντας διαρ-
κώς στο «στόχαστρό» του τα τουρκικά
πλοία, ενώ, από αέρος, τα αεροσκάφη έγ-
καιρης προειδοποίησης «Erieye», το Ρ3
του Πολεμικού Ναυτικού και τα Μη Επαν-
δρωμένα Αεροσκάφη «ΗΕRON», μετέφε-
ραν «ζωντανή» εικόνα από τα πεδία των
επιχειρήσεων.

Άσκηση απόβασης
Η «Γαλάζια Πατρίδα» κορυφώθηκε με

μια μεγάλη αεραποβατική ενέργεια με τη
συνεργασία του Ναυτικού, της Αεροπο-
ρίας και Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού
Ξηράς με αντικειμενικό στόχο τον ναυτικό
αποκλεισμό ενός νησιού, την εξουδετέ-
ρωση της άμυνάς του, τη δημιουργία προ-
γεφυρώματος και εντέλει την εξ ολοκλή-
ρου κατάληψή του. Αν και η τουρκική
άσκηση είναι κατά βάση ναυτική, τα τε-
λευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε δια-
κλαδική, ενώ ειδικά φέτος η Αεροπορία

των γειτόνων φρόντισε να δώσει από νω-
ρίς το στίγμα της, με τα τουρκικά F-16 να
προχωρούν σε απανωτές υπερπτήσεις,
κυρίως πάνω από τις Οινούσσες και την
Παναγιά όπου πέταξαν σε ύψος μόλις 500
μέτρων πάνω από κατοικημένες περιο-
χές. Όμως, η ενέργεια που φανέρωσε τα
πραγματικά σχέδια της Άγκυρας έλαβε
χώρα απέναντι από τη Ρόδο, στον Ναύ-
σταθμο του Ακσάζ, όπου αμφίβιοι κατα-
δρομείς, με την υποστήριξη της Αεροπο-
ρίας και του Ναυτικού, επιχείρησαν να κα-
ταλάβουν ένα νησί που πρώτα είχαν ισο-
πεδώσει με τη χρήση βαρέων όπλων.

Πανικός στην Τουρκία
Την ίδια ώρα, όμως, η Τουρκία προσπα-

θεί να κρύψει τις αδυναμίες της κυρίως
στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και στον
αέρα. Εκεί, δηλαδή, όπου οι αριθμοί δεν
παίζουν κανέναν ρόλο αλλά τον πρώτο λό-
γο έχουν η εμπειρία του προσωπικού και
τα μέσα που διαθέτει η κάθε πλευρά. Είναι
γεγονός πως η Ελλάδα, με την απόκτηση
των ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων MH-
60 Romeo, σε συνδυασμό με τις υπερσύγ-

χρονες φρεγάτες Belharra και τα υπο-
βρύχια 214 που επί 20 χρόνια έχουν στα
«χέρια» τους τα στελέχη του ΠΝ, αποτελεί
φόβητρο για κάθε επίδοξο επιβουλέα,
ενώ τα 12 Rafale που θα διαθέτει μέχρι το
τέλος του χρόνου η Πολεμική Αεροπορία
και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper θωρακί-
ζουν τους ουρανούς του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, το
ΓΕΕΘΑ αναλαμβάνει ενέργειες για την αν-
τιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής, ενι-
σχύοντας την άμυνα των νησιών με τεθω-
ρακισμένα οχήματα, επιθετικά ελικόπτε-
ρα, όπλα ακριβείας αλλά και συστήματα
αντι-drone που θα κλείσουν τον Εναέριο
Χώρο της Ελλάδας στα τουρκικά UAV.

Πρόβες πολέμου από την Άγκυρα 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL Η ΕΥΡΩΠΗ
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ13

Τ
ην ώρα που το Κρεμλίνο μιλά
για «πραγματικό κίνδυνο πυ-
ρηνικού πολέμου», καθώς «το
ΝΑΤΟ εμπλέκεται ήδη στέλ-

νοντας όπλα στην Ουκρανία», φόβους
για εξάπλωση της σύρραξης προς τα δυ-
τικά προκαλούν οι εκρήξεις που σημει-
ώθηκαν χθες στην αποσχισθείσα
Υπερδνειστερία, εδάφη που ελέγχουν
φιλορώσοι αυτονομιστές μεταξύ Μολ-
δαβίας και Ουκρανίας.

Κόκκινος συναγερμός σήμανε στη
Μολδαβία, την πιο φτωχή χώρα της Ευ-
ρώπης των 2,6 εκατομμυρίων ανθρώ-
πων, που φοβάται ότι θα γίνει θύμα ει-
σβολής από τη Ρωσία, καθώς πληθαί-
νουν οι «τρομοκρατικές» επιθέσεις
αγνώστου ταυτότητας στο έδαφος της
Υπερδνειστερίας, μιας περιοχής
500.000 κατοίκων που έχει αποσχισθεί
από το έδαφός της, μετά τη διάλυση της
ΕΣΣΔ, και η οποία εξαρτάται πλήρως
από τη Μόσχα, που διατηρεί εκεί στρα-
τιωτική δύναμη 1.500 ανδρών. 

Η ανησυχία κλιμακώθηκε μετά την
έκρηξη στην έδρα του τοπικού υπουργεί-
ου Δημόσιας Ασφάλειας της αποσχισθεί-
σας Υπερδνειστερίας και σε πύργους ρα-
διοφωνίας της σοβιετικής εποχής, κοντά
στα σύνορα με την Ουκρανία.

Έκτακτο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας
Η φιλοευρωπαία πρόεδρος της Μολδα-

βίας Μάια Σαντού συγκάλεσε εκτάκτως το
Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον φό-

βο ότι η Ρωσία ξεκίνησε ήδη «χτυπήματα
προβοκάτσιας», προκειμένου να βρει
πρόφαση για να εισβάλει στην Υπερδνει-
στερία.

Τα «περιστατικά» σημειώνονται την ώρα
που οι αρχές της Μολδαβίας φοβούνται
άνοιγμα παράπλευρου μετώπου της ρω-
σικής επίθεσης στην Ουκρανία, ιδίως
αφότου Ρώσος στρατηγός δήλωσε ότι η
Μόσχα επιδιώκει να καταλάβει όλη τη νό-
τια Ουκρανία, που συνορεύει με την
Υπερδνειστερία, ώστε να διασφαλίσει
απευθείας πρόσβαση στις όχθες της Μαύ-
ρης Θάλασσας προς τον αυτονομιστικό

θύλακα, τον οποίο υποστηρίζει οικονομι-
κά και στρατιωτικά η Μόσχα.

Ο στρατηγός Ρουστάμ Μινεκάιεφ είπε
επίσης ότι ο ρωσόφωνος πληθυσμός της
Υπερδνειστερίας είναι «θύμα καταπίε-
σης», πρόσχημα που επικαλείται συστη-
ματικά η Μόσχα για τις στρατιωτικές
επεμβάσεις της, όπως και στην Ανατολική
Ουκρανία.

Η Υπερδνειστερία αποσχίσθηκε από τη
Μολδαβία έπειτα από σύντομη εμφύλια
σύρραξη μετά τη διάλυση της Σοβιετικής
Ένωσης. Ο θύλακας εξαρτάται πλήρως
από τη Μόσχα, η οποία χορηγεί δωρεάν

φυσικό αέριο και έχει αναπτύξει εκεί δύ-
ναμη 1.500 στρατιωτών.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ διατήρη-
σε χθες στο τραπέζι την πυρηνική απειλή, λέγοντας ότι «ο κίν-
δυνος ενός πυρηνικού πολέμου είναι πλέον πολύ σημαντικός
και δεν μπορεί να υποτιμηθεί», καθώς «οι παραδόσεις όπλων
από τη Δύση στην Ουκρανία σημαίνουν ότι το NATO
έχει ήδη εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία», και ότι
η Μόσχα θεωρεί τα όπλα αυτά «θεμιτούς στρα-
τιωτικούς στόχους».  «Θα κινήσουμε γη και ου-
ρανό για την άμυνα της Ουκρανίας», είπε χθες ο
υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστεν, εξορ-
γίζοντας κι άλλο το Κρεμλίνο, καθώς οι Αμερικα-
νοί και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ στέλνουν περισ-
σότερα όπλα στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν άλλα
700 εκατ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια, η Βρετανία είπε
ότι στέλνει τεθωρακισμένα Stormer, εξοπλισμένα με εκτο-
ξευτήρες αντιαεροπορικών πυραύλων, ενώ Γερμανία και Πο-

λωνία συνδράμουν με βαρέα όπλα και άρματα μάχης την Ου-
κρανία. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι δύο μήνες των
αποτυχημένων ρωσικών επιθέσεων στο έδαφος της Ουκρα-
νίας έδωσαν τη δυνατότητα στη δυτική βοήθεια προς το Κίεβο

να κάνει τη διαφορά, πρώτα με αντιαρματικά όπλα και
πυραύλους εδάφους-αέρος, και τώρα με βαρύ εξο-

πλισμό. 
Πηγές από το ΝΑΤΟ λένε ότι πολύ σύντομα το

πυροβολικό της Δύσης θα βρίσκεται στα χέρια των
Ουκρανών, με τα πρώτα αμιγώς επιθετικά όπλα να

αποστέλλονται στη χώρα, ενώ χθεσινό δημοσίευμα
των «Financial Times» ανέφερε ότι «με τόσο λίγες

στρατιωτικές νίκες μέχρι στιγμής στο έδαφος και με τις ει-
ρηνευτικές συνομιλίες σε τέλμα, υπάρχουν σημάδια ότι το
Κρεμλίνο ετοιμάζεται για μια παρατεταμένη μάχη, που μπορεί
να διαρκέσει για πολλούς μήνες ακόμα».

Ο Λαβρόφ επανέλαβε τις απειλές του για χρήση πυρηνικών όπλων

Σε συναγερμό ύστερα από
έκρηξη στην έδρα του τοπικού
υπουργείου Δημόσιας
Ασφάλειας της αποσχισθείσας
Υπερδνειστερίας και σε
πύργους ραδιοφωνίας κοντά
στα σύνορα με Ουκρανία

Η Μολδαβία 
φοβάται πως
ο πόλεμος χτυπά
την… πόρτα της
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«Η
δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου εί-
ναι ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στη λεγό-
μενη “παλαιά γενιά” της Greek Mafia.
Αυτοί που παραμένουν εν ζωή είναι

μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού, ενδεχομέ-
νως και επειδή βρίσκονται μέσα στις φυλακές. Το σί-
γουρο είναι ότι το “ξεκαθάρισμα” που ξεκίνησε τον
Μάιο του 2017 στα Γλυκά Νερά όχι μόνο δεν έχει τελει-
ώσει αλλά είναι το πιο αιματηρό που έχει καταγραφεί».

Τα λόγια αυτά ανήκουν σε έμπειρο αξιωματικό της
ΕΛΑΣ που εδώ και 25 χρόνια έχει παρακολουθήσει άλ-
λα δύο μεγάλα «ξεκαθαρίσματα» στην αθηναϊκή νύ-
χτα. Ο ίδιος εκτιμά ότι μέσα από αυτές τις δολοφονίες
αναδεικνύεται μια νέα «ηγεσία», ένα νέο «στρατηγείο»
που επιχειρεί να τελειώσει με την ηγετική πυραμίδα
της επονομαζόμενης Greek Mafia και να μοιράσει εκ
νέου την πίτα, που λόγω οικονομικής κρίσης, μνημο-
νίων και πανδημίας κορονοϊού είναι πλέον πολύ μι-
κρότερη. Παράλληλα, διαφαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι
αυτή η νέα γενιά είναι εντελώς αδίστακτη, καθώς το
«συμβόλαιο θανάτου» για τον Γιάννη Σκαφτούρο δεν
ήταν απλώς ακριβό αλλά και υψηλού ρίσκου: τόσο για
να χτυπηθεί κάποιος που δεν είχε εμπλοκή στις όποιες
δραστηριότητες του «θείου Τζο» όσο και για να τραυ-
ματιστεί ή ακόμη και σκοτωθεί κάποιο μέλος της ομά-
δας εκτέλεσης. 

Τους ψάχνουν στα Δερβενοχώρια
Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι τα «συμβόλαια θα-

νάτου» είναι από τις πιο δυσεπίλυτες υποθέσεις για την
ΕΛΑΣ, καθώς τα «κλειστά
στόματα» και το γεγονός ότι
εμπλέκονται «επαγγελμα-
τίες» που σε πολλές περιπτώ-
σεις πατάνε τη σκανδάλη και
φεύγουν για το εξωτερικό
καθιστούν την εξιχνίασή τους
σχεδόν αδύνατη. Ωστόσο, οι αστυνο-
μικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών οφεί-
λουν να κάνουν την έρευνά τους και να εξαντλήσουν
κάθε πιθανότητα. Σε ό,τι αφορά τους φυσικούς αυ-
τουργούς της εκτέλεσης, οι Αρχές εκτιμούν ότι μετά
την «αστοχία» με τη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού

και το κόλλημα στις λάσπες ενός οχήματος 4x4 που
επιχείρησαν να κλέψουν, είναι πολύ πιθανό να μην
έχουν καταφέρει να διαφύγουν από τα Δερβενοχώρια.
Το χωριό Σκούρτα Βοιωτίας περιβάλλεται από ορει-
νούς όγκους και εξετάζεται το ενδεχόμενο οι εκτελε-
στές να έφυγαν προς τα εκεί, αν η ομάδα υποστήριξης
δεν μπόρεσε να τους παραλάβει από κάπου. Για αυτό
και στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί μπλόκα της ΕΛΑΣ
και γίνονται έρευνες σε μια μεγάλη περίμετρο.

Σκιαγραφούν τους ηθικούς αυτουργούς
Παράλληλα, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας αναζη-

τούν και τους ηθικούς αυτουργούς, τα άτομα που
«υπέγραψαν» τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου,
ενός ανθρώπου που θεωρούνταν από τους πλέον ισχυ-
ρούς στην αθηναϊκή νύχτα. Η συγκεκριμένη έρευνα
γίνεται σε δύο κατευθύνσεις: πρώτον, με το «συμβό-
λαιο θανάτου» να έκλεισαν εκκρεμότητες από το πα-
ρελθόν του «θείου Τζο» στην Greek Mafia και, δεύτε-
ρον, μετά την αποφυλάκισή του να ανέπτυξε νομιμο-
φανείς ή και νόμιμες δραστηριότητες που κάποιους να
«ενόχλησαν». «Από την πρώτη στιγμή που αποφυλακί-
στηκε πριν από 2,5 χρόνια ήξερε ότι είναι στόχος, για
αυτό και έπαιρνε ισχυρά μέτρα αυτοπροστασίας. Δεν
πίστεψε όμως ότι οι εκτελεστές θα έφταναν στην αυλή
του σπιτιού του με πάνω από 10 άτομα μπροστά», εξη-
γούν στην «Political» αρμόδιες πηγές. Σε κάθε περί-
πτωση, μετά την εκτέλεση του 55χρονου δεν αποκλεί-
εται το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε και νέο
χτύπημα στην αθηναϊκή νύχτα ως «απάντηση».

Η νέα ηγεσία διεκδικεί τα ηνία 
της αθηναϊκής νύχτας - Τι ερευνά 

η ΕΛΑΣ για το «συμβόλαιο θανάτου» 
του Γιάννη Σκαφτούρου

Στην ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι στην εκτέλεση συμμετείχαν συνολικά 4-6
άτομα, εκ των οποίων κάποια διέφυγαν ήδη με τη μια μοτοσικλέτα
μεγάλου κυβισμού και ενδεχομένως με ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Για αυ-
τό και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και διαχείρισης

κυκλοφορίας, που θα έχουν καταγράψει τις κινήσεις τους ιδίως
κατά τη διαφυγή τους από τα Σκούρτα Βοιωτίας. Οι αστυνομικοί
προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» το δρομολόγιό τους, καθώς
δεν πρόκειται για μια περιοχή με πολλές διόδους διαφυγής.

Το μεγάλο ξε-καθάρισμα
των παλιών της Greek Mafia

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Στο μικροσκόπιο το δρομολόγιο διαφυγής
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Στα χέρια των «σκληρών»
της ΓΑΔΑ η Πισπιρίγκου

Σε 31.978 ανήλθαν οι παραβά-
σεις που βεβαιώθηκαν από την
Τροχαία σε 139.024 ελέγχους που
πραγματοποίησαν 5.331 συνερ-
γεία τροχονομικών ελέγχων κατά
τη διάρκεια της εορταστικής πε-
ριόδου του Πάσχα (15-25 Απριλί-
ου 2022).

Συγκεκριμένα οι παραβάσεις

που βεβαιώθηκαν αφορούσαν:
7.889 για υπερβολική ταχύτητα,
848 για μη χρήση ζώνης ασφαλεί-
ας, 737 για παραβάσεις μέθης,
730 για μη χρήση κράνους, 583
για παραβάσεις οχημάτων
(ΚΤΕΟ), 360 για κίνηση στο αντί-
θετο ρεύμα, 266 για χρήση κινη-
τών τηλεφώνων, 237 για παραβία-

ση ερυθρού σηματοδότη, 175 για
αντικανονικούς ελιγμούς, 132 για
κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης
Ανάγκης (ΛΕΑ), 123 για αντικανο-
νικό προσπέρασμα, 54 για παρα-
βίαση προτεραιότητας, 29 για μη
χρήση παιδικών καθισμάτων, 13
για κίνηση στην αριστερή λωρίδα
και 19.802 για λοιπές παραβάσεις.

Στην «τσιμπίδα» της Τροχαίας 32.000 παραβάτες που... έδρασαν τις μέρες του Πάσχα

Έβρος: Μπαράζ
συλλήψεων 
για διακίνηση 
μεταναστών

Να εκμεταλλευτούν τις μέρες
του Πάσχα και πιθανή χαλάρωση
των μέτρων ασφαλείας στον
Έβρο επιχείρησαν διακινητές πα-
ράνομων μεταναστών, τέσσερις
εκ των οποίων κατέληξαν με χει-
ροπέδες έπειτα από αστυνομικές
επιχειρήσεις σε Αλεξανδρούπο-
λη και Ροδόπη. Στην πρώτη περί-
πτωση το Μ. Σάββατο στην πα-
λαιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπο-
λης - Κομοτηνής αστυνομικοί
έστησαν μπλόκο σε έναν διακι-
νητή, ο οποίος οδηγούσε με με-
γάλη ταχύτητα ένα ΙΧ αυτοκίνητο
(επιχειρώντας έτσι να ξεφύγει
από τα μπλόκα) για να μεταφέρει
τρεις παράνομους μετανάστες.
Μάλιστα, χρειάστηκε να γίνει κα-
ταδίωξη για αρκετή ώρα, μέχρι το
όχημα του δράστη να βγει από
την πορεία του και να πέσει μέσα
σε θαμνώδη περιοχή.

Στη δεύτερη περίπτωση, πάλι
την ίδια μέρα, στην Εγνατία Οδό
Κομοτηνής - Ξάνθης, συνοριο-
φύλακες συνέλαβαν δύο Έλλη-
νες διακινητές που μετέφεραν
παράνομα στην ηπειρωτική χώρα
τέσσερις παράνομους μετανά-
στες. Στην τρίτη περίπτωση, τα
ξημερώματα της Τρίτης του Πά-
σχα, στην επαρχιακή οδό Λυ-
κείου - Σαπών, συνοριοφύλακες
συνέλαβαν ακόμη έναν διακινη-
τή, ο οποίος είχε στοιβάξει σε ένα
ΙΧ αυτοκίνητο έξι παράνομους
μετανάστες. Και στις τρεις περι-
πτώσεις εντοπίστηκαν χρηματικά
ποσά, που προέρχονταν από τη
συμφωνία με τους παράνομους
αλλοδαπούς.

Παπ.

Α
ντιμέτωπη με τους αξιωματικούς
του Τμήματος Δίωξης Ανθρωπο-
κτονιών θα έρθει το αμέσως επό-
μενο χρονικό διάστημα η Ρούλα

Πισπιρίγκου, καθώς θα πρέπει να δώσει
μαρτυρική (σε αυτήν τη φάση) κατάθεση για
τους θανάτους των δύο πρώτων παιδιών της,
της Μαλένας και της Ίριδας. Αυτό αναμένεται
να γίνει πιθανότατα μετά τη σύνταξη των νέ-
ων ιατροδικαστικών εκθέσεων θανάτου των
παιδιών, ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία, κα-
θώς στην περίπτωση της Τζωρτζίνας η
33χρονη φερόμενη ως παιδοκτόνος δεν είχε
περάσει από τη «βάσανο» της εξέτασης στη
ΓΑΔΑ, αλλά πήγε κατευθείαν στο γραφείο
της 18ης τακτικής ανακρίτριας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου όμως θα πρέπει αυ-
τήν τη φορά να απαντήσει στις επίμονες ερω-
τήσεις των έμπειρων αστυνομικών που εδώ
και μήνες ασχολούνται με την υπόθεση,
έχοντας συλλέξει πλήθος προανακριτικών
στοιχείων. Την ίδια «βάσανο» θα περάσει και
η αδερφή της 33χρονης, καθότι ήταν παρού-
σα στο σπίτι της οικογένειας Δασκαλάκη - Πι-
σπιρίγκου στην Πάτρα το βράδυ που άφησε
την τελευταία της πνοή η Ίριδα. Στο πλαίσιο
της «συνδυαστικής έρευνας» που διεξάγεται,
στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ θα βρεθεί και ο πα-
τέρας των παιδιών, ο Μάνος Δασκαλάκης.

Ζητά νέο γονιδιακό έλεγχο
Την ίδια ώρα, από τις φυλακές Κορυ-

δαλλού, όπου κρατείται η φερόμενη ως
παιδοκτόνος, αναμένεται να ζητήσει νέο
γονιδιακό έλεγχο στα παιδιά, καθώς πι-
στεύει -ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται-
ότι οι θάνατοι των δύο πρώτων παιδιών εν-
δεχομένως προέρχονται από παθολογικά
αίτια. Η πλευρά της κατηγορούμενης πε-
ριμένει από αυτή την εξέταση να μάθει αν
υπάρχει κάποιο «ένοχο» γονίδιο, παρά το

γεγονός ότι οι δύο πρώτες εξετάσεις σε
128 και 839 γονίδια δεν έδειξαν κάτι που
θα μπορούσε να επιφέρει θάνατο. Πρόκει-
ται για κάτι που η Δικαιοσύνη δεν μπορεί
να της αρνηθεί, έστω και αν οι εκτιμήσεις
είναι πως δεν υπάρχει κανένα γονιδιακό -
κληρονομικό πρόβλημα.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τέ-
λος της εβδομάδας η Ρούλα Πισπιρίγκου θα
έχει νέα συνάντηση με τους δικηγόρους της
προκειμένου να διαπιστώσουν αν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις για να καταθέσει αί-
τημα προσωρινής αποφυλάκισης. «Υπάρ-
χουν τεχνικοί σύμβουλοι από την πλευρά της
υπεράσπισης, έχουμε αναθέσει σε τεχνι-
κούς συμβούλους να συντάξουν το πόρισμά

τους για τον θάνατο της Τζωρτζίνας. Η πάγια
θέση της είναι ότι δεν εμπλέκεται στον θάνα-
το των παιδιών, μένει σταθερή από την αρχή
μέχρι και σήμερα», επισημαίνει για το θέμα
ο συνήγορος της 33χρονης Όθωνας Παπα-
δόπουλος.

Σύντομα θα παρουσιαστεί για να 
εξεταστεί από τους αστυνομικούς της
Δίωξης Ανθρωποκτονιών - Από 
τα γραφεία τους θα περάσουν και 
η αδερφή της και ο Μάνος Δασκαλάκης



H
μυστηριώδης ηπατίτιδα
που «χτυπάει» παιδιά σε
τρεις ηπείρους έχει προ-
καλέσει ανησυχία και στην

Ελλάδα. Ο ένας μετά τον άλλον οι επι-
στήμονες εκτιμούν ότι αργά ή γρήγο-
ρα θα έρθει και στη χώρα μας.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως η
ηπατίτιδα αγνώστου αιτιολογίας έχει
χτυπήσει ήδη χώρες σε Ευρώπη, ΗΠΑ
αλλά και στο Ισραήλ. Ιταλία και Ρου-
μανία είναι οι χώρες με κρούσματα
πιο κοντά στην Ελλάδα. Το 7%-8% των
περιστατικών που έχουν καταγραφεί
έως τώρα οδηγήθηκε σε μεταμόσχευ-
ση ήπατος και αυτό είναι το ανησυχη-
τικό και για την Ελλάδα σε περίπτωση
που σημειωθεί κάτι αντίστοιχο.

Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη μιλών-
τας στην «Political» τόνισε πως «τα
συμπτώματα που θα πρέπει να θορυ-
βήσουν περισσότερο τους γονείς είναι
η γενική κακουχία, συμπτώματα από το
γαστρεντερικό αλλά με μια αρκετά
επηρεασμένη γενική εικόνα, σημεία
ίκτερου, κίτρινο χρώμα δέρματος και
βλεννογόνων, κιτρίνισμα στο λευκό του

ματιού, αλλαγή στο χρώμα των ούρων». 
Ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος με

μια αναλυτική ανάρτηση στο FB προ-
σπαθεί να καταγράψει τα πιθανά σε-
νάρια που πυροδοτούν αυτήν τη λοί-
μωξη και θεωρεί πιθανή και μια νέα
παραλλαγή του κορονοϊού. 

Ο συσχετισμός με τον κορονοϊό
Επίσης, κορυφαίοι παιδίατροι επι-

σημαίνουν στην «Political» πως η Μ.
Βρετανία, όπου έχουμε τα περισσότε-
ρα κρούσματα, είναι μια χώρα που
εφάρμοσε πιο χαλαρά μέτρα από την
αρχή μάλιστα της επιδημίας και έχει
νοσήσει το 70% του πληθυσμού της.
Ίσως αυτό να έχει τροποποιήσει το
ανοσοποιητικό των παιδιών και να τα
έχει κάνει πιο ευάλωτα. Υπάρχει η αι-
σιοδοξία πως η κουλτούρα του Έλλη-
να γονέα σε σχέση με τις ασθένειες

των παιδιών του και η άμεση επαφή με
τον παιδίατρο ίσως προλάβουν βαριές
περιπτώσεις. 

Σε σχέση με την πανδημία υπάρχει ο
φόβος πως ίσως ανέβουν τις επόμενες
15 μέρες τα κρούσματα εξαιτίας του
συγχρωτισμού που παρατηρήθηκε σε
αρκετές πόλεις και νησιά το Πάσχα,
όμως οι ειδικοί δεν βλέπουν νέα έξαρ-
ση μέσα στο καλοκαίρι. Χθες, Τρίτη του
Πάσχα, καταγράφηκαν 4.727 νέα κρού-
σματα, από τα οποία τα 121 είναι επανα-
μολύνσεις. Σημειώθηκαν 41 θάνατοι,
ενώ 267 είναι οι διασωληνωμένοι. Πτώ-
ση του ιού στα λύματα καταγράφεται
και στις 12 μεγάλες πόλεις που ελέγ-
χονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιο-
λογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ. 

ΣΣαγκάη: Ρεκόρ 
θανάτων για 3η ημέρα -
Μαζικά τεστ στο Πεκίνο
Το Πεκίνο επεκτείνει την εκστρατεία μα-
ζικών εξετάσεων για τον κορονοϊό, που
αφορά πρακτικά το σύνολο των 22 εκα-
τομμυρίων κατοίκων του, αρκετοί εκ των
οποίων φοβούνται πως θα επιβληθεί αυ-
στηρό lockdown, όπως στη Σαγκάη, με
φόντο την αύξηση των κρουσμάτων. Η Κί-
να βρίσκεται αντιμέτωπη από τον Μάρτιο
με τη σοβαρότερη έξαρση της επιδημίας
μέχρι σήμερα διαφόρων βαθμών σοβαρό-
τητας ανά επαρχία. Οι Αρχές αντιδρούν
εφαρμόζοντας την πάγια στρατηγική των
μηδέν κρουσμάτων, επιβάλλοντας περιο-
ριστικά μέτρα και καραντίνες.
Οι Αρχές της μητρόπολης ανακοίνωσαν
χθες ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέ-
κυψαν 52 ασθενείς εξαιτίας επιπλοκών
της Covid-19 (ρεκόρ για τρίτη συνεχόμε-
νη ημέρα) και επιβεβαιώθηκαν κάπου
17.000 κρούσματα του SARS-CoV-2, 1.661
με συμπτώματα και 15.319 ασυμπτωματι-
κά. Στο Πεκίνο, όπου έχουν καταγραφεί
περίπου 100 κρούσματα από την περα-
σμένη εβδομάδα (33 σε 24 ώρες), οι Αρ-
χές κάλεσαν τους κατοίκους 12 συνοι-
κιών από τις 16 να υποβληθούν αυτή την
εβδομάδα σε τρία τεστ PCR (αλυσιδωτής
αντίδρασης της πολυμεράσης ή μοριακά)
ο καθένας τους.
Τη Δευτέρα οι κάτοικοι και οι εργαζόμε-
νοι στη συνοικία Τσαογιάνγκ, την πολυ-
πληθέστερη του Πεκίνου, όπου εδρεύουν
πολυεθνικές, γραφεία, ξένες πρεσβείες,
εμπορικά κέντρα, ήταν αυτοί που άρχισαν
πρώτοι μοριακές εξετάσεις. Χθες το μέ-
τρο επεκτάθηκε σε ακόμη 11 συνοικίες.
Φοβούμενοι επανάληψη του σεναρίου
της Σαγκάης, αρκετοί κάτοικοι της κινεζι-
κής πρωτεύουσας έτρεξαν στα σουπερ-
μάρκετ για να προμηθευτούν είδη πρώτης
ανάγκης, ιδίως τρόφιμα, ή έκαναν παραγ-
γελίες μέσω Διαδικτύου. Έως τώρα πάν-
τως στο Πεκίνο δεν παρατηρείται καμιά
έλλειψη φρέσκων προϊόντων ή ειδών
πρώτης ανάγκης.
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Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη
μιλάει για τα συμπτώματα
του ιού που σύντομα θα...
χτυπήσει την πόρτα μας 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Ηπατίτιδα: Πότε πρέπει 
να θορυβηθούν οι γονείς
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Με αγωνία αναμένεται από την εκπαι-
δευτική κοινότητα η απόφαση του υπουρ-
γείου Παιδείας σχετικά με τον αριθμό των
διορισμών για την επόμενη σχολική χρονιά,
η οποία εκτός απροόπτου θα ληφθεί και θα
ανακοινωθεί εντός του Μαΐου. 

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα
οργανικά κενά θα ξεπεράσουν τις 11.000,
δεδομένου ότι θα αποχωρήσουν καθώς θε-
μελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα περί-
που 4.000 εκπαιδευτικοί. Υπενθυμίζεται ότι

πέρσι πραγματοποιήθηκαν 11.500 διορι-
σμοί, έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια(!), με
το υπουργείο Παιδείας να έχει επανειλημ-
μένως εκφράσει τη βούλησή του να εκλεί-
ψει ο θεσμός του αναπληρωτή εκπαιδευτι-
κού. Βάσει αυτού του σχεδιασμού, και την
επόμενη σχολική χρονιά, ο αριθμός των
διορισμών πρόκειται να είναι ανάλογος ή
και λίγο μεγαλύτερος.  

Κρίνοντας από τον αριθμό των αιτήσεων
συνταξιοδοτήσεων που έχουν κατατεθεί

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, την επό-
μενη σχολική χρονιά αναμένονται σημαντι-
κά κενά στην Ανατολική και τη Δυτική Θεσ-
σαλονίκη, στην Αττική, στην Αχαΐα, στο
Ηράκλειο Κρήτης και στη Λάρισα. 

Στον αντίποδα, στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση, η μεγαλύτερη «φυγή» κατα-
γράφεται στις ειδικότητες των φιλολό-
γων, των μαθηματικών, φυσικής αγωγής,
οικονομικών, γαλλικής γλώσσας και αγ-
γλικής γλώσσας. 

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Οι προσλήψεις, οι ειδικότητες και οι περιοχές με τα μεγάλα κενά

Της Εύης Πανταζοπούλου 

Τ
ην ερχόμενη Τρίτη 3 Μαΐου θα
επιστρέψουν στα θρανία οι μα-
θητές όλων των βαθμίδων,
ωστόσο για τους μαθητές του

γυμνασίου και του λυκείου η παραμονή
τους στις σχολικές αίθουσες θα είναι πολύ
σύντομη. 

Τα μαθήματα στα γυμνάσια θα ολοκλη-
ρωθούν στις 30 Μαΐου και στα λύκεια δέ-
κα ημέρες νωρίτερα, στις 20 του μήνα, και
αμέσως μετά οι μαθητές θα επιδοθούν σε
έναν εξεταστικό μαραθώνιο, στον οποίο
φέτος συμπεριλαμβάνεται και η ελληνική
PISA. Αυτό οφείλεται στη βούληση του
υπουργείου Παιδείας να ανακοινωθούν οι
βάσεις εισαγωγής νωρίτερα από κάθε άλ-
λη χρονιά, περί τα τέλη Ιουλίου, με αποτέ-
λεσμα να συμπαρασύρονται προς τα εμ-
πρός όλες οι εξεταστικές διαδικασίες. 

Η αρχή θα γίνει στις 23 Μαΐου με τις
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
του λυκείου, ενώ οι προαγωγικές εξετά-
σεις στο γυμνάσιο συμπίπτουν φέτος με
τις πανελλαδικές, με αποτέλεσμα να προ-
καλείται «καραμπόλα». Πιο συγκεκριμέ-
να, οι προαγωγικές εξετάσεις στο γυμνά-
σιο θα διεξαχθούν το διάστημα μεταξύ 1
και 15 Ιουνίου και οι πανελλαδικές ξεκι-
νούν στις 2 Ιουνίου για τα επαγγελματικά
λύκεια και στις 3 του μήνα για τα γενικά. 

Η σχεδόν ταυτόχρονη διεξαγωγή τους
αφήνει μόλις έξι ημέρες «ανοιχτές» για
την εξέταση επτά μαθημάτων στις προ-
αγωγικές των γυμνασίων, ενώ το υπουρ-
γείο Παιδείας δεν έχει ακόμα προβεί σε
ανακοινώσεις για το πώς θα λυθεί το πρό-
βλημα που έχει ανακύψει.

Νωρίτερα τα αποτελέσματα
Σημειώνεται ότι η κανονική διαδικασία

των πανελλαδικών θα ολοκληρωθεί στις
10 Ιουνίου για τους μαθητές των γενικών
λυκείων και στις 17 για τους συμμαθητές
τους από τα επαγγελματικά και να ακο-
λουθήσει η εξέταση των ειδικών μαθημά-
των μεταξύ 18 και 30 του μήνα. 

Νωρίτερα θα ανακοινωθούν φέτος και
τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξε-

τάσεων και οι υποψήφιοι θα ενημερω-
θούν, όπως και πέρσι, για τις βαθμολογίες
τους μέσω γραπτού μηνύματος. Στη συνέ-
χεια, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα
(αντί για δύο) μηχανογραφικό και το πα-
ράλληλο μηχανογραφικό, εφόσον το επι-
θυμούν, για την εισαγωγή τους στα δημό-
σια ΙΕΚ. 

Όλες οι ημερομηνίες των εξετάσεων

Επιστροφή στα θρανία 
για… λίγο - Πότε ξεκινούν 
οι ενδοσχολικές,
προαγωγικές, απολυτήριες 
και πανελλαδικές

Πρεμιέρα θα κάνουν φέτος και οι εξετάσεις διαγνωστικού χα-
ρακτήρα, στις 18 Μαΐου, στις οποίες θα συμμετάσχουν μαθητές
από 600 δημοτικά και γυμνάσια της χώρας. Η συμμετοχή των
περίπου 6.000 μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου
των σχολείων που έχουν επιλεγεί, ως αντιπροσωπευτικό δείγ-
μα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαί-
δευσης, στην ελληνική PISA είναι υποχρεωτική. Οι εξετάσεις

θα αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσ-
σας και των Μαθηματικών και στοχεύουν στη διάγνωση των
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, σύμφωνα
με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και
δεν συνεκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς κατά την αξιολό-
γηση της επίδοσης των μαθητών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Στις 18 Μαΐου η πρεμιέρα για 6.000 μαθητές στην ελληνική PISA



Άγιος Βασίλειος

Αποκτά Μονάδα
Βιολογικού Καθαρισμού

Συμβασιοποιήθηκε το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργα-
σίας Λυμάτων Οικισμών Κοξαρές, Παλές ΔΕ Φοίνικα και
Αγ. Πελαγίας, Μιξορρούματος, Άνω Μιξορρούματος και
Λαμπινής ΔΕ Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου», προϋπο-
λογισμού 1.221.400 ευρώ. Σύμφωνα με τη μελέτη του έρ-
γου και την υπογραφείσα σύμβαση, προβλέπεται υλοποί-
ηση του συνόλου των εργασιών υποδομής, ενώ θα ακολου-
θήσει και περίοδος λειτουργίας-συντήρησης της εγκατά-
στασης από την ανάδοχο εταιρεία για περίοδο δέκα ετών.
Ταυτόχρονα, έγινε η δημοπράτηση και προέκυψε προσω-
ρινός ανάδοχος του έργου συλλογής και μεταφοράς λυμά-
των με προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ, το οποίο είναι
συμπληρωματικό έργο του συγκεκριμένου Βιολογικού, το
οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης». «Ένα εμβληματικό έργο για ολόκληρη την περιοχή
μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με μεγάλη αναπτυξιακή ση-
μασία που θωρακίζει περιβαλλοντικά ολόκληρη την περιο-
χή, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και συμβάλλοντας
στην αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας», ανέφερε ο δήμαρ-
χος Γιάννης Ταταράκης.

Τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο ΚΕΘΕΑ - «Αριάδνη Ηρακλείου»

επανέλαβε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την πασχαλινή

επίσκεψή του στην εν λόγω δομή. Υπενθυμίζεται ότι η οικεία περιφέρεια έχει

χρηματοδοτήσει με 1.000.000 ευρώ την πρόσληψη του επιστημονικού

προσωπικού για τέσσερις δομές σε όλη την Κρήτη, μέσα από το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Πρόκειται για δομές που λειτουργούν με

εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέροντας υπηρεσίες ενάντια στις ποικίλες

εξαρτήσεις: Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα με έδρα το

Ηράκλειο, Πολυδύναμο Κέντρο με έδρα τα Χανιά, Πολυδύναμο Κέντρο με έδρα

τον Άγιο Νικόλαο και Κινητή Μονάδα με έδρα το Ηράκλειο που παρεμβαίνει

όπου απαιτηθεί. «Η περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο ενάντια στις

εξαρτήσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη του ΚΕΘΕΑ για το έργο

που προσφέρουν», υπογράμμισε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Ιόνια Νησιά

Κονδύλι 4,5 εκατ. για
βελτίωση οδικού δικτύου
Βορειοδυτικής Κέρκυρας

Συμβασιοποιήθηκε η «Βελτίωση Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου Όρους & Βορειοδυτικής Κέρκυ-
ρας», συνολικού προϋπολογισμού 4.512.500 ευ-
ρώ (με ΦΠΑ 24%), με χρηματοδότηση από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και με χρονικό
ορίζοντα υλοποίησης 18 μήνες. «Η Κέρκυρα είναι
η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Αποτελεί
προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας και οφείλει να
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κατοίκων
της, αλλά και των επισκεπτών της. Υλοποιούμε τις
δεσμεύσεις που είχαμε κάνει πριν ακόμα αναλά-
βουμε ως Περιφερειακή Αρχή για αναβάθμιση
του οδικού δικτύου της Βόρειας Κέρκυρας, εξα-
σφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη
ασφάλεια για τους πολίτες και αναπτυξιακή προ-
οπτική. Μέχρι σήμερα, πάνω από 8,5 εκατομμύρια
ευρώ είναι οι συμβασιοποιημένες παρεμβάσεις
στη Βόρεια Κέρκυρα», τόνισε η περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Εορδαία

Εξώδικο στα… 
ηλεκτρικά πατίνια

Με το επιχείρημα της «κατάληψης δημοσίων χώ-
ρων», η Δημοτική Αρχή Εορδαίας απέστειλε εξώδι-
κο προς την εταιρεία ενοικίασης ηλεκτρικών πατι-
νιών. Στη σχετική του ανακοίνωση ο δήμος επιση-
μαίνει: «Βασική μας προτεραιότητα ως Δήμου Εορ-
δαίας είναι η ασφαλής μετακίνηση των αναβατών,
αλλά και των υπολοίπων χρηστών των δρόμων και
των πεζοδρομίων στην πόλη καθώς και στις κοινό-
τητές μας». Αναφορικά με την εταιρεία που ενοι-
κιάζει τα ηλεκτρικά πατίνια εξηγεί: «Δεν μπορεί να
καταλαμβάνονται δημόσιο χώροι χωρίς απολύτως
καμία άδεια, με συνέπεια να δημιουργούνται ζητή-
ματα σε πεζούς, σε Άτομα με Αναπηρία, σε μητέρες
με τα καροτσάκια και ούτω καθεξής». Ως δήμος
προειδοποιεί ότι «έχουμε ήδη αποστείλει εξώδικη
πρόσκληση στην εταιρεία ενοικίασης των ηλεκτρι-
κών πατινιών, στο οποίο υπογραμμίζουμε ότι, εάν
αυτά συνεχίσουν να είναι σταθμευμένα άναρχα χω-
ρίς άδεια, καταλαμβάνοντας δημόσιους χώρους και
κοινόχρηστες τοποθεσίες, ο Δήμος Εορδαίας θα
προχωρήσει στην περισυλλογή τους και θα επιβά-
λει εάν χρειαστεί τα όποια πρόστιμα ή τέλη προβλέ-
πει η κείμενη νομοθεσία». 
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Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτεί δομές κατά των εξαρτήσεων



Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη, υπο-
γράφηκε η ένταξη της πράξης «Βιώσιμη μι-
κροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινό-
χρηστων ποδηλάτων σε δήμους της χώ-
ρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ και έτσι άνοιξε ο δρόμος για μια σει-
ρά δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονί-
κης ώστε να το εκμεταλλευτούν. 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και
ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλε-
κτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδη-
λάτων, σε επίπεδο δήμων μητροπολιτικών
κέντρων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοι-
πές παρεμβάσεις θα δημιουργήσει ένα
ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα
συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση
των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητι-
κότητας. Σε αυτή την πρώτη φάση, δικαιού-
χοι της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίας Βαρ-
βάρας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Δημητρί-

ου, Αιγάλεω, Αλίμου, Αμαρουσίου, Βριλησ-
σίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Ζω-
γράφου, Ηλιουπόλεως, Ηρακλείου, Ιλίου,
Καισαριανής, Καλλιθέας, Μεταμορφώσε-
ως, Νέας Ιωνίας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού
Φαλήρου, Περιστερίου, Πετρουπόλεως,
Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, Κορυδαλλού, Πε-
ράματος, Δάφνης-Υμηττού, Νέας Φιλαδέλ-
φειας - Νέας Χαλκηδόνας, Κηφισιάς, Πα-
πάγου-Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης-
Ψυχικού, Αγίων Αναργύρων - Καματερού,
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Μοσχάτου-
Ταύρου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νί-
καιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, καθώς και οι
Δήμοι Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων-Μενε-
μένης, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-
Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας-Χορτιάτη.
Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορί-
στηκε η 1η Μαρτίου 2022 και λήξης η 31η
Δεκεμβρίου 2023, ενώ δικαιούχος του έρ-
γου είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Έτοιμο το πρώτο
pocket park 

Το πρώτο «πάρκο γειτονιάς» είναι
έτοιμο να υποδεχθεί τους κατοίκους
και τους επισκέπτες του Δήμου Ζωγρά-
φου. Με τη δημιουργία του πρώτου
pocket park στο πάρκο που βρίσκεται
στη συμβολή των οδών Χρυσίππου και
Ξηρογιάννη, ο δήμος προχωρά στην
αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία χώρων πρασίνου που εξασφά-
λισε μέσω του έργου «Αναβάθμιση χώρων αναψυχής, άθλησης παιδιών και δημιουργία
πάρκων γειτονιάς στον Δήμο Ζωγράφου» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ύψους 1.588.105,20 ευρώ. Ο νέος κοινόχρηστος χώρος περιλαμβάνει υπαίθρια όργανα
γυμναστικής και όμορφους καθιστικούς χώρους που προσκαλούν τον επισκέπτη όχι μό-
νο για άθληση αλλά και για στάση και ξεκούραση. Σε επόμενο στάδιο θα καλλωπιστεί με
επιπλέον φυτά και δένδρα.

Έργα και υποδομές
Οι σημαντικές παρεμβάσεις στην
πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέ-
ας Χαλκηδόνας ήταν τα βασικά θέ-
ματα στην ατζέντα της συνάντησης
που είχε ο δήμαρχος Γιάννης Βού-
ρος με τον υφυπουργό Υποδομών
και Μεταφορών Γιώργο Καραγιάν-
νη. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν
ζητήματα που αφορούν τα σχολεία
της πόλης, η πορεία του θέματος
σχετικά με την οριοθέτηση του ρέ-
ματος του Κηφισού και τον συντο-
νισμό με το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος για την επίσπευση των δια-
δικασιών και η επικαιροποίηση της
μελέτης οργάνωσης της κυκλοφο-
ρίας στον δήμο. Ο κ. Βούρος ευχα-
ρίστησε τον κ. Καραγιάννη για το
ενδιαφέρον που έδειξε στα θέματα
της περιοχής αλλά και για τη δέ-
σμευσή του να υπάρξει στενότερη
συνεργασία, ώστε να δοθούν οι κα-
ταλληλότερες λύσεις σε ζητήματα
που απασχολούν εδώ και αρκετά
χρόνια τους πολίτες.

Ένα νέο, ιδιαίτερα χρήσιμο
όχημα παρέλαβε ο Δήμος Πει-
ραιά, το οποίο είναι εξοπλισμέ-
νο με ένα σύγχρονο σύστημα
για τον καθαρισμό των φρεα-
τίων, στο πλαίσιο εκσυγχρονι-
σμού και αναβάθμισης του
στόλου του. Το όχημα αυτό θα
αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση
Οδοποιίας-Αποχέτευσης,
συμβάλλοντας στον ταχύτερο
και πιο αποδοτικό τρόπο καθα-
ρισμού των φρεατίων. Όπως
επισημαίνει ο δήμαρχος Γιάν-
νης Μώραλης, «επενδύουμε
στον εκσυγχρονισμό του εξο-
πλισμού, ανταποκρινόμενοι
στην υποχρέωση που έχουμε
απέναντι στους δημότες». 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πήρε εύσημα για την
καταπολέμηση κουνουπιών

Τη διεθνή αναγνώριση του Ολοκληρω-
μένου Προγράμματος Διαχείρισης και
Αντιμετώπισης των Κουνουπιών, αλλά
και τα εύσημα για την καινοτόμο μέθοδο
που εφαρμόζεται πειραματικά σε περιο-
χές της Αττικής για τη διαχείριση κου-
νουπιών μέσω της εξαπόλυσης στειρω-
μένων κουνουπιών, πέτυχε η Περιφέ-
ρεια Αττικής, στο διεθνές συνέδριο του
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέρ-
γειας του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε
στην Μπολόνια της Ιταλίας. Το συνέδριο
έγινε στο πλαίσιο τεχνικής συνεργασίας
των φορέων υλοποίησης και ελέγχου
προγραμμάτων διαχείρισης και αντιμε-
τώπισης των κουνουπιών. Αξίζει επίσης
να σημειωθεί ότι, κατόπιν ομόφωνης
πρότασης των μελών της ελληνικής αν-
τιπροσωπείας, αποφασίστηκε η διοργά-
νωση ημερίδας στην Αθήνα σε συνεργα-
σία του ΠΟΥ με την Περιφέρεια Αττικής
το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Δύο «πολυεργαλεία» για
την Πολιτική Προστασία 

Δύο καινούργια οχήματα που μπαί-
νουν στη μάχη ενάντια στις φωτιές, τις
πλημμύρες και τα χιόνια, ενισχύουν έτι
περαιτέρω την Πολιτική Προστασία του
Δήμου Γλυφάδας. Από την 1η Μαΐου, που
ξεκινά η αντιπυρική περίοδος, τα νέα αυ-
τά οχήματα θα μπουν στη μάχη για την
προστασία του Υμηττού. Όπως τονίζει ο
δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικο-
λάου: «Ενισχύουμε ακόμα περισσότερο
την Πολιτική μας Προστασία, με δύο νέα
οχήματα, πραγματικά πολυεργαλεία. Με
πυροσβεστικό εξοπλισμό για τις φωτιές,
με μέσα άντλησης υδάτων για τις πλημ-
μύρες, με δυνατότητα για εκχιονισμό τον
χειμώνα». Παράλληλα ενημερώνει ότι το
αμέσως επόμενο διάστημα ακολουθούν
δύο ακόμα νέα οχήματα και μια νέα
υδροφόρα, αλλά και θερμικές κάμερες
και τεχνική αναβάθμιση.
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Βιώσιμη μικροκινητικότητα 
Ποιοι δήμοι εντάσσονται Όχημα για

τα φρεάτια



Η αδυναμία της Βούλας
Ο γιος της είναι ο κόσμος όλος και δεν το κρύβει
η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα
Πατουλίδου. Και η ονομαστική εορτή του αγαπη-
μένου της Γιώργου γιορτάστηκε δεόντως, με τη
μαμά Βούλα να ποζάρει χαμογελαστή και περή-
φανη δίπλα στο καμάρι της.

ΜΜε το ψηφοδέλτιο ανά...
χείρας οι βουλευτές
Η ανάπαυλα του... πολεμιστή ήταν για τους
πολιτικούς οι μέρες του Πάσχα. Ευκαιρία να
πάρουν δυο τρεις ανάσες και να δουν τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα, καθώς οι περισσότε-
ροι ξεκίνησαν και πάλι τις εντατικές επαφές
και συναντήσεις, θέλοντας να είναι πανέτοι-
μοι σε κάθε ενδεχόμενο πρόωρων εθνικών
εκλογών ή κατάρτισης ψηφοδελτίου για τις
δημοτικές εκλογές του 2023.

Δεν ξεχνά τη γυμναστική 
ο Σταύρος Καλαφάτης
Από τους πιο fit υπουργούς είναι ο Σταύρος Κα-
λαφάτης και το αποδεικνύει περίτρανα! Τι και αν
όλοι έφαγαν λίγο παραπάνω τις μέρες του Πά-
σχα... ο ίδιος κατά την επίσκεψη του Στέλιου Πέ-
τσα στο δημαρχείο Νεάπολης επέλεξε να μην
περιμένει το ασανσέρ και ανέβηκε τρεις ορό-
φους με τα πόδια. Το ίδιο έσπευσαν να κάνουν
και αρκετοί ακόμη παρατρεχάμενοι... έμειναν
όμως από αναπνοές στα μισά! 

Ελεύθερος ο 17χρονος για το αιματηρό
επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Εύοσμο
Ε

λεύθερος αφέθηκε μετά την
προσαγωγή του στον εισαγ-
γελέα ο 17χρονος που συνε-

λήφθη προχθές το βράδυ για το αι-
ματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων
στον Εύοσμο. O εισαγγελέας άσκη-
σε ποινική δίωξη σε βάρος του για
πρόκληση απλής σωματικής βλά-
βης από κοινού και κατά συρροή
και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Ο
ανήλικος αρνείται τις κατηγορίες
και υποστηρίζει ότι ο ίδιος ήταν
εκεί για να χωρίσει τις παρέες των

νεαρών, ωστόσο υποστηρίζει ότι ο
ίδιος ήταν αυτός που χτυπήθηκε

από γονείς άλλων ανηλίκων. Αυτό
που προξενεί εντύπωση είναι ότι το
επεισόδιο ξεκίνησε από τη Μεγάλη
Παρασκευή και η αστυνομία προ-
χώρησε τότε σε δύο συλλήψεις
17χρονων. Μάλιστα, ένας από τους
συλληφθέντες ήταν από τους δύο
τραυματίες στο προχθεσινοβραδινό
επεισόδιο. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ύστερα από τις διαστάσεις
που έλαβαν οι συμπλοκές μεταξύ
ανηλίκων η αστυνομία αναμένεται
να λάβει μέτρα στον Εύοσμο.

Οι αυγομαχίες, παραδοσιακό έθιμο από τα βάθη του
Πόντου, αναβίωσαν και φέτος στο Μεσημέρι του Δήμου
Θερμαϊκού.  Οι δημότες αλλά και επισκέπτες από άλλες
περιοχές κλήθηκαν να διαλέξουν το πιο δυνατό αυγό

και να ριχτούν στη μάχη τιμώντας το έθιμο, ενώ στην
επιτροπή απονομής βραβείων ήταν η βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Θεσσαλονίκης Δώρα Αυγέρη, η οποία
φάνηκε να απολαμβάνει την όλη διαδικασία!

Το έθιμο της αυγομαχίας αναβίωσε και φέτος στο Μεσημέρι

Κοντά στους μαχητές
της πρώτης γραμμής

Τέλος οι γιορτές για τον βουλευτή Σερρών Τάσο
Χατζηβασιλείου, ο οποίος έφυγε άρον άρον μετά
την Ανάσταση για το βροχερό, όπως ο ίδιος
έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook, Στρασβούργο και τη συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Πάντως, κατά τη διάρκεια της πα-
ραμονής του στις Σέρρες βρέθηκε κοντά στους
εργαζομένους που εργάζονται στην πρώτη γραμ-
μή προς όφελος της κοινωνίας, πραγματοποιών-
τας επισκέψεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ Σερρών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με ολίγη από... 
νύστα επέστρεψε 
η Μ. Σπυράκη
«Επιστροφή στο καθήκον με
ολίγη από... νύστα», έγραψε
στον προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram η Μαρία
Σπυράκη ποστάροντας μια
φωτογραφία της μέσα από το
αεροπλάνο. Η ευρωβουλευ-
τής της ΝΔ έπειτα από μια μι-
κρή ανάπαυλα λόγω εορτών
Πάσχα πήρε την πρώτη πρωι-
νή πτήση από Θεσσαλονικη
για Βρυξέλλες, επιστρέφον-
τας στα καθήκοντά της στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο.

Ο Βαρτζόπουλος
στις εκδηλώσεις
του Ανατολικού
Έπειτα από δύο χρόνια σιωπής
λόγω της πανδημίας ο χώρος γύ-
ρω από την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου στο Ανατολικό του Δή-
μου Δέλτα ζωντάνεψε και πάλι,
αφού αναβίωσε ξανά το δρώμενο
«Η παράδοση στο ποτάμι». Τις
εκδηλώσεις παρακολούθησε ο
βουλευτης της ΝΔ στη Β’ Περιφέ-
ρεια Θεσσαλονίκης Δημήτρης
Βαρτζόπουλος, οι οποίες περιε-
λάμβαναν μεταξύ άλλων παραδο-
σιακούς χορούς, πάλη και ιππι-
κούς αγώνες.

Οι... γλυκές
συναντήσεις του Πέτσα
Πολύ «γλυκές» συναντήσεις είχε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών Στέλιος Πέτσας κατά την επί-
σκεψή του στον Δήμο Νεάπολης -
Συκεών. Ο υπουργός βρέθηκε σε
δημοτικό σχολείο που λειτουρ-
γούσε ως κέντρο δημιουργικής
απασχόλησης και τα παιδάκια τον
γέμισαν με δώρα (πασχαλινές
κάρτες), του έπαιξαν μουσική, ενώ
του έκαναν και επίδειξη τζούντο!
Ο κ. Πέτσας έμεινε κατενθουσια-
σμένος και ευχήθηκε στους μι-
κρούς δημότες καλή πρόοδο, ενώ
σε έναν πιτσιρικά υποσχέθηκε ότι
σε επόμενη επίσκεψη θα παίξει
μαζί του μια παρτίδα σκάκι.
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Σ
ε μάχη γιγάντων μεταξύ Έλον
Μασκ και Τζεφ Μπέζος εξελίσ-
σεται το ντιλ του αιώνα. Ο Μασκ,
ο πλουσιότερος άνθρωπος του

κόσμου, αγόρασε το Twitter έναντι 44 δισ.
δολαρίων. To mega deal ανακοινώθηκε
λίγο μετά τις 22.00 τη Δευτέρα του Πάσχα. 

Λίγες ώρες μετά την μεγάλη εξαγορά, ο
ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος προει-
δοποίησε πως στο… τσεπάκι της Κίνας
μπορεί να μπει ο νέος ιδιοκτήτης του Τwit-
ter. Η δήλωση του πάμπλουτου Μπέζος
που έκανε αίσθηση είναι ότι ο Έλον Μασκ
θα μπορούσε να βρεθεί υπό κινεζική
επιρροή, λίγες ώρες αφότου ήρθε στο
φως ένα δημοσίευμα των «New York Ti-
mes» που επικεντρωνόταν στις επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες της Κίνας με την
εταιρεία του Μασκ.

Δημοσιογράφος των «NYT» διευκρινί-
ζει ότι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της
Tesla είναι η Κίνα και η κυβέρνηση του
Πεκίνου κατασκευάζει μπαταρίες Tesla,
γεγονός που δίνει στην κινεζική πρω-
τεύουσα «ένα οικονομικό όφελος» από
την πλευρά του Μασκ. «Ενδιαφέρουσα
ερώτηση», έγραψε ο Τζεφ Μπέζος στο
Twitter και πρόσθεσε: «Η κινεζική κυβέρ-
νηση μόλις επωφελήθηκε από την κίνηση
αυτή;».

Απαγορευμένο στην Κίνα
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Twitter απα-

γορεύεται στην Κίνα από το κομμουνιστι-
κό καθεστώς της χώρας, ωστόσο, ελλο-
χεύει τώρα ο κίνδυνος η κυβέρνηση του
Πεκίνου να προσπαθήσει να ασκήσει
επιρροή, ώστε να εμποδίσει χρήστες από
το εξωτερικό να επικρίνουν την κυβέρνη-
σή του.

Ο Τζεφ Μπέζος προέβη σε αυτές τις δη-
λώσεις λίγες ώρες αφότου ο 50χρονος
Μασκ εξαγόρασε το Twitter και υποσχέ-
θηκε να διατηρήσει την πλατφόρμα ως
προπύργιο της ελευθερίας του λόγου.

Αρκετές ώρες αργότερα, όμως, περιό-
ρισε τα καυστικά σχόλια για τον νέο ιδιο-
κτήτη του Twitter και έσπευσε να πλέξει
το εγκώμιό του. Επιπλέον, άφησε να εν-
νοηθεί ότι ο Μασκ δεν θα μπει στο… τσε-
πάκι της Κίνας.

Ο κύριος Amazon, Τζεφ Μπέζος, υπο-
στήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η αφρόκρεμα
της showbiz, όπως η Βρετανίδα ηθοποιός
Τζαμίλα Τζαμίλ, δεν θα ξανατουιτάρει κα-
θώς πολλοί είναι αυτοί που γκρινιάζουν
για την εξαγορά του Twitter από τον «Μr
Tesla, έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων», όπως αναφέρει η βρετανική εφη-
μερίδα «Daily Mail».

Σε μια απόπειρα να ξεκαθαρίσει τους
λόγους για τους οποίους ήθελε να προχω-

ρήσει στην εξαγορά της πλατφόρμας, ο
Μασκ είχε διευκρινίσει ότι δεν επιθυμού-
σε να αγοράσει το Twitter για να κερδίσει
χρήματα αλλά για το μέλλον του πολιτι-
σμού. Μιλώντας στη σκηνή του TED στις 19
Απριλίου, ο ιδρυτής της Tesla υπερασπί-
στηκε την προσφορά του, λέγοντας ότι
βλέπει την εξαγορά της πρωτοφανούς
στην ανθρώπινη ιστορία ηλεκτρονικής

πλατφόρμας ως ένα κομβικό σημείο για
τον πολιτισμό. Ο CEO της Tesla και της
SpaceX τάχθηκε ενάντια σε αυτό που θε-
ωρεί έλλειψη ελευθερίας του λόγου στο
Twitter και είπε ότι η πλατφόρμα θα πρέ-
πει να ανοίξει τον αλγόριθμό της για να
αυξήσει τη διαφάνεια στις αποφάσεις
ελέγχου περιεχομένου της εταιρείας. Αυ-
τό θα σημάνει μια σημαντική αλλαγή στον

τρόπο λειτουργίας του Twitter. Ερωτηθείς
πώς θα άλλαζε την εποπτεία περιεχομέ-
νου του Twitter, ο Μασκ εξήγησε ότι το
τεστ του για το αν μια πλατφόρμα συμμορ-
φώνεται με τις αρχές της ελευθερίας του
λόγου είναι απλό: «Μπορεί κάποιος που
δεν μας αρέσει να πει κάτι που δεν μας
αρέσει; Αν ναι, τότε έχουμε ελευθερία του
λόγου».

Ο μεγαλύτερος λάτρης
Με περισσότερους από 80.000.000

ακολούθους, ο Έλον Μασκ θεωρείται
ένας… αρκετά ενεργός χρήστης του Twit-
ter. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως χρησιμο-
ποιεί συχνά την πλατφόρμα είτε για να
ανακοινώσει κάποιες από τις επιχειρημα-
τικές του δραστηριότητες, είτε -κυρίως-
για να προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις
με τις αναρτήσεις του.

Το Twitter πέρασε στα χέρια του
πλουσιότερου ανθρώπου στον
κόσμο και ο ιδρυτής της Amazon
τον κατηγορεί πως μπαίνει 
στο… τσεπάκι των Κινέζων 

Κρατά χρόνια η μεταξύ τους κόντρα των δισ.
Φαίνεται ότι το γεγονός πως ο Μασκ τον… εκθρόνισε από την πρώτη θέση στη

λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη έχει στοιχίσει στον Μπέζος, ο
οποίος δεν χάνει ευκαιρία για να δείξει την απέχθειά του προς τον Mr. Tesla. Κι
όμως, η αρχή της κόντρας τους χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του
2000, όταν ανερχόμενοι δισεκατομμυριούχοι αλλά και οραματιστές και οι δύο,
«συγκρούστηκαν» λόγω απόψεων για την κατάκτηση του διαστήματος. 

Η περιουσία του Μασκ ανέρχεται στα 257 δισ. δολάρια σύμφωνα με τον δείκτη
Bloomberg Billionaires. Εντούτοις, έχει μόλις 3 δισ. δολάρια σε μετρητά και κά-
ποια ρευστά assets. Ο Μασκ είναι μεγαλομέτοχος και ηγείται εταιρειών όπως
SpaceX, Tesla, Inc. και SolarCity. Είναι ακόμα ιδρυτής της εταιρείας Neuralink
καθώς και της εταιρείας συστημάτων διάνοιξης σηράγγων The Boring Company,
αλλά και συνιδρυτής των εταιρειών Zip2 και PayPal, τις οποίες πούλησε.

Ο Τζεφ Μπέζος, από τη μεριά του, έχει μια περιουσία που ανέρχεται στα 177,5
δισ. σύμφωνα με την τελευταία αποτίμησή της. Είναι ιδιοκτήτης της Blue Origin,
αντιπάλου της SpaceX, αλλά και μεγαλομέτοχος της «Washington Post». Ταυτό-
χρονα είναι ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και πρωτοπόρος του
ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου της Amazon.com. 

Μάχη Μασκ - Μπέζος
στη σκιά του «δράκου»
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Για το περασμένο έτος, η ελληνική οινοπαραγωγή αυ-
ξήθηκε κατά 8,13%, παρότι η πρώτη εκτίμηση που είχε
σταλεί στην Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο προ-
έβλεπε παραγωγή της τάξης των 1.710.400 χιλιολίτρων
(πτώση της τάξης του 25,09%). Σύμφωνα με την οριστική
καταγραφή της οινοπαραγωγής, που βασίζεται στις Δη-
λώσεις Παραγωγής και Συγκομιδής, η παραγωγή κρασιού
στη χώρα μας ανήλθε στα 2.468.945 χιλιόλιτρα. Η περισ-
σότερη ποσότητα αφορά τους οίνους χωρίς γεωγραφική
ένδειξη και φτάνει τα 1.627.959 χιλιόλιτρα ή το 65,93% της

συνολικής παραγωγής, ακολουθούν οι οίνοι ΠΓΕ (Προ-
στατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) με 415.886 χιλιό-
λιτρα ή 16,84% της παραγωγής και οι ποικιλιακοί οίνοι με
222.149 χιλιόλιτρα ή 8,9% της συνολικής παραγωγής.

Τέλος, σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ: «Ο αριθμός των οινο-
ποιείων (κυρίως μικρών) που πλέον εντάσσεται στην υπο-
χρέωση υποβολής Δηλώσεων Παραγωγής συνεχώς αυ-
ξάνει, ως αποτέλεσμα της ιχνηλάτησής τους από τις κατά
τόπου ΔΑΟΚ, με αποτέλεσμα τη ρεαλιστικότερη απεικόνι-
ση των μεγεθών της ελληνικής οινοπαραγωγής». 

Διαψεύδει τις «Κασσάνδρες» η ελληνική οινοπαραγωγή, σημειώνει αύξηση 8,13%

Σ
τις αγορές ετοιμάζεται να βγει
η Ελλάδα και έδωσε mandate
σε έξι επενδυτικές τράπεζες
για επανακυκλοφορία 7ετούς

ομολόγου. Συνδιαχειριστές της έκδοσης
θα είναι οι BNP Paribas, BofA Securities,
Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs και
JP Morgan. 

Όπως αναφέρεται στο mandate, επα-
νεκδίδεται ο τίτλος με ωρίμανση στις 22
Απριλίου 2027 και κουπόνι 2%. Η σχετική
δημοπρασία θα λάβει χώρα στο άμεσο
μέλλον, αναλόγως με τις συνθήκες στις
αγορές, ενώ δεν αποκλείεται η κίνηση να
γίνει σήμερα.

Τα σενάρια
Τα σενάρια για άμεση έξοδο στις αγορές

εντάθηκαν μετά την αναβάθμιση του ελ-
ληνικού αξιόχρεου από την S&P σε ΒΒ+.

Σημειώνεται πως οι συμβατικές δημο-
πρασίες είναι προγραμματισμένες για
Βέλγιο, Γερμανία και Ιταλία και πιθανές
κοινοπρακτικές εκδόσεις για την επόμενη
εβδομάδα είναι το 10ετές της Φινλανδίας
και μια έκδοση 5 ή 7 ετών για την Ελλάδα.

Η JP Morgan, αναφερόμενη σε spreads
των ελληνικών δεκαετών ομολόγων με τα
γερμανικά δεκαετή, εκτιμά πως θα κινη-
θούν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προ-
ηγούμενες εκτιμήσεις και σε σχέση με την
τρέχουσα διαφορά των 201 μονάδων βά-
σης. Συγκεκριμένα για τον Ιούνιο και τον
Σεπτέμβριο υπολογίζει το spread στις 170
μ.β. και στις 180 μ.β. τον Δεκέμβριο και

τον Μάρτιο του 2023. Για την ελληνική οι-
κονομία οι προβλέψεις της αμερικανικής
επενδυτικής τράπεζας παραμένουν αμε-
τάβλητες. Προβλέπει πως το εγχώριο ΑΕΠ
θα παραμένει στα 184 δισ. ευρώ το 2022,
με την ανάπτυξη να διαμορφώνεται στο
5,2% φέτος, το έλλειμμα στο 3,9% και το
πρωτογενές έλλειμμα στο 1,4%. Παράλλη-
λα το έλλειμμα του λογαριασμού τρεχου-
σών συναλλαγών εκτιμάται πέριξ του 4%
του ΑΕΠ, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ στο
197% και η ανεργία στο 15,8%.

Πιο κοντά η επενδυτική βαθμίδα
Σχολιάζοντας την αναβάθμιση της Ελ-

λάδας από την S&P, η DZ Bank τονίζει σε
έκθεσή της ότι υπάρχει προοπτική επίτευ-
ξης του investment grade, που θα ανοίξει

τον δρόμο για μείωση του spread των ελ-
ληνικών ομολόγων, εκτιμώντας παράλλη-
λα πως το προσεχές διάστημα θα υπερα-
ποδώσουν έναντι των ιταλικών ομολόγων.

Η DZ Bank εξηγεί ότι ο λόγος που η
αναβάθμιση της S&P δεν επέδρασε θετι-
κά στις αποδόσεις και τα spreads είναι η
έντονη αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην
αγορά λόγω των νέων, εκτεταμένων μέ-
τρων lockdown στην Κίνα.

Ωστόσο η γερμανική τράπεζα θεωρεί
ότι οι επενδυτές θα εκτιμήσουν την προ-
οπτική ανάκτησης της επενδυτικής
βαθμίδας από την Ελλάδα τους επόμε-
νους μήνες. Όπως αναφέρει, αυτό είναι
πιθανό να συμβεί, καθώς τα σχέδια της
Αθήνας για επιστροφή σε αυτό το ορό-
σημο έως το 2023 είναι αρκετά ρεαλι-

στικό. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα,
διατηρεί την εκτίμησή της ότι τα ελληνι-
κά spreads θα μειωθούν και τα ελληνι-
κά ομόλογα θα υπεραποδώσουν σημαν-
τικά έναντι των ιταλικών ομολόγων με-
σοπρόθεσμα.

Σε περίπτωση επίτευξης επενδυτικής
βαθμίδας, η DZ Bank προβλέπει πως το
spread στο 10ετές ελληνικό ομόλογο
έναντι του 10ετούς ιταλικού θα μηδενιστεί
και πάλι.

Βγαίνει στις αγορές η Ελλάδα

Άνοιξε τον δρόμο η αναβάθμιση
από την S&P - «Ταύρος» για 
τα ελληνικά ομόλογα η DZ Bank

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Ο
ι αυξημένες πληρωμές του
φόρου εισοδήματος από τις
επιχειρήσεις και η βεβαί-
ωση υψηλότερων ποσών

ΦΠΑ, λόγω των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών, έβαλαν πλάτη στην εκτέλεση
του προϋπολογισμού κατά τον δύσκο-
λο… πολεμικό Μάρτιο, οδηγώντας σε
υπέρβαση του στόχου των φορολογι-
κών εσόδων κατά 1,283 δισ. ευρώ. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία
Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπο-

λογισμού α’ τριμήνου, τα έσοδα από τον
ΦΠΑ ήταν αυξημένα κατά 496 εκατ. ευ-
ρώ έναντι του στόχου και διαμορφώθη-
καν στα 4,898 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα
του φόρου εισοδήματος διαμορφώθη-
καν στα 3,515 δισ. ευρώ και ήταν αυξη-
μένα κατά 315 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι
λόγω και του πολέμου σημειώθηκε μι-
κρή αύξηση του ελλείμματος κατά
3,884 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 3,593
δισ. ευρώ. Επιπλέον, το πρωτογενές
πλεόνασμα του πρώτου διμήνου μετα-
τράπηκε σε πρωτογενές έλλειμμα το α’
τρίμηνο, λόγω των ισχυρών πιέσεων
που ασκήθηκαν στον προϋπολογισμό
από τη διάθεση πρόσθετων δαπανών
για τη στήριξη των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων. Έτσι, το πρωτογενές έλ-
λειμμα διαμορφώθηκε σε 1,65 δισ. ευ-

ρώ, έναντι στόχου για 1,331 δισ. ευρώ. 

Η μετάθεση της πρώτης δόσης…
Για την παραπάνω εξέλιξη, όμως, κα-

ταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η μετάθε-
ση της καταβολής της πρώτης δόσης
του 2022 από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η
δόση των 1,718 δισ. ευρώ καταβλήθηκε
στις 9 Απριλίου και αν είχε εισπραχθεί
στο α’ τρίμηνο, τότε θα σημειωνόταν
υπέρβαση του συνολικού στόχου του
προϋπολογισμού κατά 649 εκατ. ευρώ.
Έτσι, με βάση τις παραπάνω εξελίξεις
κατά το α’ τρίμηνο του έτους, τα καθαρά
έσοδα εμφάνισαν υστέρηση κατά 1,069
δισ. ευρώ έναντι του στόχου και τελι-
κώς διαμορφώθηκαν στα 13,266 δισ.
ευρώ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το
υπουργείο Οικονομικών, τον Απρίλιο
αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω η
εικόνα του προϋπολογισμού, καθώς η
εμφάνιση του ποσού της α’ δόσης από
το Ταμείο Ανάκαμψης θα αποτελέσει
βασικό αιμοδότη των εσόδων και, συ-
νεπώς, θα βελτιώσει και το έλλειμμα.
Στο σκέλος των εσόδων πρέπει να προ-

στεθούν και οι μειωμένοι πόροι, ύψους
570 εκατ. ευρώ, του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, σε σχέση με
τον στόχο του προϋπολογισμού. 

Συγκράτηση δαπανών
Στο σκέλος των δαπανών κατά το α’

τρίμηνο του έτους, σημειώθηκε συγ-
κράτηση, καθώς ήταν μειωμένες κατά
1,059 δισ. ευρώ και τελικώς διαμορφώ-
θηκαν στα 15,847 δισ. ευρώ. Από την
άλλη, οι δαπάνες του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού εμφάνισαν υστέρηση κα-
τά 1,517 δισ. ευρώ, λόγω ετεροχρονι-
σμένων πληρωμών εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων, ενώ οι επενδυτικές δαπά-
νες ανήλθαν στα 1,902 δισ. ευρώ και
ήταν αυξημένες σε σχέση με τον στόχο
κατά 459 εκατ. ευρώ. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί ότι οι κυριότερες πληρωμές
του α’ τριμήνου αφορούσαν την ενίσχυ-
ση των περιφερειών με 150 εκατ. ευρώ
για να τα διαθέσουν σε μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται
από την Covid-19.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Με 300 αιτήσεις το λεπτό
«τρέχει» η πλατφόρμα 
για τα καύσιμα

Με ρυθμό 300 αιτήσεων το λεπτό, ή
πάνω από 150.000 συνολικά, «έτρεχε»
μέχρι αργά χθες το βράδυ η πλατφόρμα
της δήλωσης για την κάρτα καυσίμου. Ο
πολίτης εισέρχεται στο Fuel Pass χρη-
σιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet
είτε απευθείας μέσω του
vouchers.gov.gr, είτε από το gov.gr,
στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερι-
νότητα» και την υποενότητα «Μετακινή-
σεις», ενώ η διαδικασία μπορεί να γίνει
και μέσω ΚΕΠ. Στη συνέχεια εκδίδεται
η άυλη ψηφιακή κάρτα, την οποία οι δι-
καιούχοι χρησιμοποιούν για να πληρώ-
νουν μέσω του έξυπνου κινητού τους
την αγορά υγρού καυσίμου ή μπορούν
να λάβουν το ποσό της επιδότησης στον
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Σημειώνεται ότι για τους δικαιούχους
που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας το ποσό της ενίσχυ-
σης προσαυξάνεται κατά 5,00 ευρώ.
Επιπλέον, η επιδότηση δίνεται για ένα
όχημα που αντιστοιχεί σε έναν ΑΦΜ,
αρκεί αυτό να είναι σε κυκλοφορία, να
διαθέτει πινακίδες κυκλοφορίας και να
είναι ασφαλισμένο.

Απογείωση εισαγωγών
από τη Ρωσία 178,5% 
το α’ δίμηνο! 

Η έκρηξη των τιμών του φυσικού αε-
ρίου και του πετρελαίου οδήγησε σε
απογείωση κατά 178,5% τις εισαγωγές
της Ελλάδας από τη Ρωσία, το α’ δίμηνο
του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής, η αξία των εισα-
γωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία κατά
τους πρώτους δύο μήνες του έτους δια-
μορφώθηκε στα 1,161 δισ. ευρώ, ενώ τον
Φεβρουάριο, οπότε και εκδηλώθηκε η
εισβολή στην Ουκρανία, σημείωσαν αύ-
ξηση κατά 252,6% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο περσινό μήνα (διαμορφώθηκαν
στα 662,5 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, οι εξα-
γωγές της Ελλάδας προς τη Ρωσία κατά
το α’ δίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν
μόλις σε 28,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 16,8%. Έτσι, το εμπορικό ισοζύ-
γιο της Ελλάδας με τη Ρωσία κατά το
πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν
ελλειμματικό κατά 1,132 δισ. ευρώ. 
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Υπέρβαση φορολογικών
εσόδων κατά 
1,283 δισ. ευρώ, αλλά 
αύξηση και του ελλείμματος

Φόρος εισοδήματος 
και ΦΠΑ έβαλαν... πλάτη 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Α
γοραστές και πωλητές έχουν
κάθε λόγο να διαφυλάξουν τα
κεκτημένα του Απριλίου, που

μόνο στις 4 συνεδριάσεις της προηγού-
μενης εβδομάδος απέφεραν 3,5% για τον
Γενικό Δείκτη (949,68) με οδηγό τον τρα-
πεζικό κλάδο (στις 691,30 με 7,85%) και
τα blue chips να ακολουθούν. Δύο και
σήμερα για τη (χρηματιστηριακή) ολο-
κλήρωση του Απριλίου, του φιλικότερου
για τους long μήνα του έτους με ό,τι αυτό
μπορεί να σημαίνει για την εξίσου δύ-
σκολη συνέχεια. Μήνας κατά τη διάρκεια
του οποίου επιβεβαιώθηκε η διαφορο-
ποίηση του ελληνικού έναντι της πλει-
ονότητας των ξένων χρηματιστηρίων,
καθώς ήταν το πρώτο σε απόδοση για τον
τραπεζικό κλάδο από κάθε άλλο αντί-
στοιχο ευρωπαϊκό. Ισχυρό πλεονέκτημα
για τους long η θετική έκπληξη της ανα-
βάθμισης της ελληνικής οικονομίας από
τη Standard & Poor’s τη Μεγάλη Παρα-
σκευή, «στοίχημα» που αν κρίνουμε από

την υπεραπόδοση -ειδικά- του τραπεζι-
κού κλάδου ορισμένα «ισχυρά χέρια» εί-
χαν παίξει προεξοφλητικά. Τεχνικά η πα-
ραμονή του Γενικού Δείκτη υψηλότερα
των 950 ή υψηλότερα των 920 - 916 μο-
νάδων διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες για

αναρρίχηση προς τις 1.013 μονάδες. Αν-
τίθετα, κλείσιμο χαμηλότερα των 902 -
888 μονάδων (συνωστίζονται οι ΚΜΟ
200 και 60 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ
30 εβδομάδων) μπορεί να πιέσει προς τις
865 (gap), 855 και 843 μονάδες.

Άλλαξε χέρια το Ξενία Σπετσών

Tο παλαιό Ξενία των Σπετσών, που ανήκε
στον Όμιλο Χανδρή, άλλαξε πλέον χέρια -με τη
μεσολάβηση της Alpha Αστικά Ακίνητα- και
πέρασε σε ξένο επενδυτή. Οι πληροφορίες λέ-
νε πως το αγόρασε ολλανδική κατασκευαστική,
η οποία όμως δεν σκοπεύει να λειτουργήσει το
ξενοδοχείο, δυναμικότητας 68 δωματίων και
136 κλινών, που είναι χτισμένο σε αγροτεμάχιο
συνολικής έκτασης 17.730 τμ, αλλά σκοπεύει
να το μετατρέψει σε πολυτελείς κατοικίες. Δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτό είναι εφικτό
ή όχι -για μια τουριστική μονάδα του 1960 με
ειδικά χαρακτηριστικά- αλλά οι ίδιες οι πληρο-
φορίες λένε ότι ο νέος επενδυτής δεν θα χάσει
τον καιρό του.

Space Ηellas: Εξετάζει εξαγορές
Tο ενδεχόμενο εξαγορών άλλων επιχειρή-

σεων του κλάδου εξετάζει η Space Ηellas με
βασικό στόχο να εντάξει στο δυναμικό της
σχήματα με αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό
και να επεκταθεί σε νέες δραστηριότητες.
Παράλληλα, η παραπάνω στρατηγική απο-
βλέπει στο να ασφαλιστεί έναντι ενός σενα-
ρίου υψηλότερων επιτοκίων η Space Ηellas,
που «κλείδωσε» για οκτώ χρόνια το Euribor
του 60% των δανείων της στο 0,5%, με αποτέ-
λεσμα η μέγιστη επιπλέον επιβάρυνση για τα
συγκεκριμένα δάνεια να μην μπορεί να ξεπε-
ράσει το 0,5% για τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Κέρδη στο τρίμηνο για τη UBS
Αυξήθηκαν τα κέρδη α’ τριμήνου της UBS

Group, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των
αναλυτών. Η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε
τα κέρδη τριμήνου που διαμορφώθηκαν στα
2,14 δισ. δολάρια, σε σχέση με το 1,82 δισ.
δολάρια πριν από έναν χρόνο και έναντι των
εκτιμήσεων των αναλυτών για 1,79 δισ. δολά-
ρια. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν
στα 9,36 δισ. δολάρια, υψηλότερα κατά 8% σε
ετήσια βάση. Οι αναλυτές ανέμεναν λειτουρ-
γικά κέρδη 8,83 δισ. δολαρίων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Θετικές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η Π. Πετρόπου-
λος το 2021. Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση των οικονο-
μικών επιδόσεων του 2021 ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, «ο τομέας της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας, παρά τις περίεργες συνθήκες που επικράτη-
σαν στην αγορά, ξεπέρασε ακόμη και τις επιδόσεις του 2019».
Πρόσθεσε δε ότι «είχαμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατες
ελλείψεις σε προϊόντα και πολύ μεγάλες αυξήσεις στο κόστος
των προϊόντων μας, ωστόσο τις ξεπεράσαμε». Σύμφωνα με τον

ίδιο, βοήθησαν σημαντικά πέρυσι «οι επιδοτήσεις που δόθηκαν σε αγροτικά μηχανήματα, κάτι που μας έφερε πρώτους σε μερίδιο
αγοράς έπειτα από χρόνια». Σημειώνεται ότι πέρυσι ο συγκεκριμένος τομέας έτρεξε με 27%, με το αγροδιατροφικό business unit
(Landini - McCormick & Kubota) να αναπτύσσεται με 22% και αυξημένο μερίδιο αγοράς. Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε και το busi-
ness unit Παραγωγής Ενέργειας (Petrogen), το οποίο με εμπειρία 57 ετών και ηγετική θέση στην αγορά κατάφερε πέρυσι να επω-
φεληθεί από την ισχυρή ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα και κυρίως τα νέα ξενοδοχειακά projects.

Σημαντικά αυξημένος εκτιμά η διοίκηση της Damavand ότι θα
είναι ο τζίρος της νέας οικονομικής χρήσης 2021/2022, συνεχίζον-
τας την ανοδική τροχιά των τελευταίων ετών. Σημειώνεται ότι στη
χρήση 1/7/2020 - 30/6/2021 η εταιρεία, η οποία ελέγχεται από την
Deca Investmets του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, εμφάνισε τζίρο
25,4 εκατ. ευρώ από 19,4 εκατ. το 2019/2020 και 17 εκατ. το
2018/2019. Ωστόσο, αναμένει ότι το EBITDA θα είναι σημαντικά
μειωμένο, καθώς κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής τομάτας
(όπου επεξεργάστηκε όγκο τομάτας αυξημένο κατά 5% περίπου σε
σχέση με τη χρήση 2020-2021) η εταιρεία πραγματοποίησε επε-
ξεργασία με μικρότερες αποδόσεις, με αντίστοιχη επίπτωση στο κόστος επεξεργασίας, ενώ πέτυχε σχετική επάρκεια
πρώτης ύλης για την κάλυψη των αναγκών της.

Damavand: Αυξημένο τζίρο αναμένει η διοίκηση

Θετικές επιδόσεις για την Πετρόπουλος το 2021

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS24

Μάχη για τα κεκτημένα στο χρηματιστήριο



Υ
ψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών
διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της Co-
ca-Cola κατά το α’ τρίμηνο του 2022, σύμφωνα

με όσα ανακοίνωσε τη Δευτέρα o αμερικανικός κο-
λοσσός. Πιο αναλυτικά, τα προσαρμοσμένα κέρδη της
εταιρείας κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου
διαμορφώθηκαν σε 64 σεντς/μετοχή έναντι προβλέ-
ψεων για κέρδη 0,58 δολαρίων/μετοχή. Την ίδια στιγ-
μή τα συνολικά έσοδα του αμερικανικού κολοσσού
ανήλθαν στα 10,5 δισ. δολάρια, πάνω από τις εκτιμή-
σεις για έσοδα 9,83 δισ. δολαρίων, με τις πωλήσεις
στο α’ τρίμηνο να ενισχύονται κατά 16%.

Αυγατίζουν 
οι ξένες επενδύσεις

ΣΕΛΠΕ: Από 3 έως 15 Μαΐου 
οι ενδιάμεσες εκπτώσεις

Την Τρίτη 3 Μαΐου ξεκινούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις
του 2022 και θα διαρκέσουν έως και τις 15 Μαΐου. Όπως
ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πω-
λήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), τα εμπορικά καταστήματα θα
είναι ανοιχτά στις 8 Μαΐου ημέρα Κυριακή από 11 πμ έως
8 μμ. «Οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν
μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές, με την
αρτιότερη δυνατή εξυπηρέτηση και σεβασμό στο κατα-
ναλωτικό κοινό. Πληροφορούμε επίσης το καταναλωτι-
κό κοινό ότι οι εταιρείες-μέλη μας έχουν λάβει όλα τα
αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υγειονομικών κανό-
νων», διαβεβαιώνει ο ΣΕΛΠΕ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Έρχεται το πρόγραμμα «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων»

Έως τα τέλη Μαΐου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων»,
μέσω του οποίου θα δοθούν τα πρώτα 90 εκατ. ευ-
ρώ σε 100.000 επιχειρήσεις για τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό τους. Συνολικά θα διατεθούν 180
εκατ. ευρώ για αγορά-αξιοποίηση ψηφιακών
προϊόντων και υπηρεσιών. Σε πρώτη φάση φέτος
οι επιχειρήσεις θα λάβουν voucher για να αντικα-
ταστήσουν 500.000 ταμειακές μηχανές, 100.000
συσκευές POS αλλά και για να δημιουργήσουν e-
shop και αποθηκευτικούς χώρους τύπου cloud. 

HSBC: Μικρότερη του
αναμενομένου η μείωση κερδών

Μειωμένα κέρδη α’ τριμήνου ανακοίνωσε η
HSBC, αν και μικρότερη πτώση από την αναμε-
νόμενη, καθώς τα προ φόρων κέρδη της ανήλ-
θαν στα 4,2 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης για
3,7 δισ. δολάρια. Πιο αναλυτικά, η HSBC, η
οποία έχει χρηματιστηριακή αξία 130 δισ. δολα-
ρίων, παρουσίασε κέρδη προ φόρων 4,17 δισ.
δολαρίων για το α’ τρίμηνο, από 5,78 δισ. δολά-
ρια έναν χρόνο νωρίτερα. Τα αποτελέσματα
ωστόσο ξεπέρασαν τη μέση εκτίμηση των 3,72
δισ. δολαρίων 16 αναλυτών για λογαριασμό της
HSBC, με τα δύο τρίτα των κερδών προ φόρων να
προέρχονται από την Ασία.

Nomura: Επέστρεψε 
στα κέρδη στο δ’ τρίμηνο

Η Nomura Holdings τόνισε πως επέστρεψε στα
καθαρά κέρδη στο δ’ τρίμηνο, καθώς η μεγαλύτε-
ρη χρηματιστηριακή και επενδυτική τράπεζα της
Ιαπωνίας ανέκαμψε από το πλήγμα των 2,9 δισ.
δολαρίων πριν από έναν χρόνο εξαιτίας της κα-
τάρρευσης του Achegos. Τα καθαρά κέρδη της
Nomura στο α’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα
30,96 δισ. γιεν (242,08 εκατ. δολάρια), έναντι των
ζημιών 155,4 δισ. γιεν πριν από έναν χρόνο, όταν
δέχτηκε πλήγμα από την κατάρρευση του βασικού
χρηματιστηριακού της πελάτη Archegos Capital
Management.
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Coca-Cola: Πάνω από 
τις εκτιμήσεις τα κέρδη
στο α’ τρίμηνο

Στα μέσα Ιουλίου η συγχώνευση
NN Hellas με NN Hellas II

Στα μέσα Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση
της NN Hellas με την NN Hellas II. Υπενθυμίζεται ότι η
MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής μετο-
νομάστηκε σε ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυ-
μη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής. Προ ημερών κατατέ-
θηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος το αίτημα για απορ-
ρόφηση της ΝΝ Hellas II από την ΝΝ Hellas και τη με-
ταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της ΝΝ
Hellas II προς την ΝΝ Hellas με καθολική διαδοχή. Η
Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε προθεσμία υπο-
βολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους, η
οποία εκπνέει στις 11 Ιουλίου 2022. Έπειτα από αυτήν
-και αν δεν υπάρξουν θέματα- η διαδικασία θα ολο-
κληρωθεί κανονικά εντός του Ιουλίου.

Αυξάνονται οι άμεσες επενδύσεις στη χώρα μας. Την
περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 οι άμεσες
επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα κατέγραψαν αύξη-
ση κατά 1,7 δισ. ευρώ. Ειδικά τον Φεβρουάριο παρουσία-
σαν αύξηση κατά 1,1 δισ. ευρώ και αυτό οφείλεται κυρίως
σε μια συναλλαγή. Στην ολοκλήρωση της πώλησης του
49% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην εται-
ρεία MSCIF DYNAMI BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, η οποία
αποτελεί ελληνική θυγατρική εταιρεία του fund Spear
WTE Investments Sarl (μέλος του Macquarie Infrastruc-
ture and Real Assets Group). Και αν αυτά που ακούμε
αληθεύουν, οι σημαντικές επενδύσεις και οι συμμαχίες
της Macquarie στην Ελλάδα το 2022 θα αυξηθούν.
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E
ντεκα μήνες μετά τον μετα-
ξύ τους τελικό στο ΟΑΚΑ,
όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 τον
Ολυμπιακό και κατέκτησε

το τρόπαιο, οι δύο κατά τεκμήριο καλύ-
τερες ομάδες του πρωταθλήματος
αναμετρώνται σήμερα (20.00 Cosmote
TV) στο «Καραϊσκάκης» στον δεύτερο
ημιτελικό του Κυπέλλου, στη ρεβάνς
του 0-0 της Τούμπας, σε ένα ματς πρό-
κληση για σύγκριση. Οι μεν σίγουροι
πρωταθλητές «ερυθρόλευκοι» θέλουν
την πρόκριση και την κούπα για να δια-
σκεδάσουν τις εντυπώσεις από τις αρ-
νητικές εμφανίσεις τους την τρέχουσα
σεζόν, κάνοντας το νταμπλ, οι δε
«ασπρόμαυροι» από τον ελληνικό

Βορρά για να έχουν κάτι στα χέρια τους
όταν τελειώσει η περίοδος. Άλλωστε,
τελευταία, ο ΠΑΟΚ με το Κύπελλο έχει
αποκτήσει «ερωτική» σχέση, καθότι
το έχει κατακτήσει πέντε φορές τα τε-
λευταία έξι χρόνια. Ο δε Ολυμπιακός,
όπως και στους τίτλους πρωταθλήμα-
τος, είναι ο πολυνίκης του θεσμού με
28 κατακτήσεις σε 42 συμμετοχές. 

Η στατιστική, ωστόσο, αφορά μόνο
τους λάτρεις της. Επί του χόρτου και οι
δυο αντίπαλοι δεν είναι στο καλύτερό
τους φεγγάρι. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από
τέσσερις σερί ήττες (Παναθηναϊκό,
Άρη, δυο από τη Μαρσέιγ) και την ισο-
παλία με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα,
οι δε Πειραιώτες δεν είναι σε καλύτε-

ρη μοίρα. Στα τελευταία ματς, έχουν
δυο ήττες με 2-1 από τον Άρη και τον
Παναθηναϊκό, ισάριθμες ισοπαλίες 1-
1 με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα και την ΑΕΚ
στο Φάληρο και στο ίδιο γήπεδο μία νί-
κη 2-1 επί του Άρη. Και δεν αρέσουν,
όπως πέρσι και κυρίως πρόπερσι. Για
τον Ολυμπιακό θα λείψει και πάλι ο
Κώστας Φορτούνης, που έχει ενοχλή-
σεις σε δάχτυλο του ποδιού του, ενώ
για τον ΠΑΟΚ το πιο πιθανό είναι να
μην παίξει ο «ρυθμιστής» και αρχηγός
του Αντελίνο Βιεϊρίνια. Σφυρίζει ο
Ισπανός Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ.

Στον άλλο ημιτελικό, ο Παναθηναϊ-
κός θα πάει στη Λαμία (18.00 Cosmote
TV) για να υπερασπιστεί το 1-0 της Λε-

ωφόρου με τις πιθανότητες να είναι
υπέρ του. Ανεβασμένοι τελευταία οι
«πράσινοι», θέλουν σίγουρη έξοδο
στην Ευρώπη, μέσω της κατάκτησης
του Κυπέλλου. Η Λαμία θα ήθελε, φυ-
σικά, τη συμμετοχή της σε έναν τελικό,
αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού της
είναι η παραμονή στη Super League 1.
Σφυρίζει ο Σκωτσέζος Μάντεν.

• Λεπτομέρεια: Στην Ελλάδα μετράει
για «διπλό» το εκτός έδρας γκολ.

Ημιτελικός των ντεφορμέ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ απόψε 
για το Κύπελλο, Λαμία -
Παναθηναϊκός το άλλο ζευγάρι



Σ
το στόχαστρο της Γιουβέν-
τους είναι ο διεθνής μπακ της
Λίβερπουλ Κώστας Τσιμίκας

και το πιο πιθανό είναι να μετακο-
μίσει στο Τορίνο. Εξαρτάται, βέ-
βαια, από τα χρήματα.

Οι Ιταλοί προσφέρουν 13 εκατ. ευ-
ρώ στους Άγγλους, όσα είχε πληρώ-
σει η ομάδα του μεγάλου λιμανιού
στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, η τιμή του
Τσιμίκα εκτοξεύθηκε τον τελευταίο
καιρό, παρότι αναπληρωματικός.
Όποτε παίζει βασικός, καθώς είναι
αναπληρωματικός του καλύτερου
αριστερού μπακ του κόσμου Άντρι-
ου Ρόμπερτσον, ο Τσιμίκας προκα-
λεί θόρυβο με τα στατιστικά του. Ο
Τσιμίκας, 26 ετών, μπορεί να μη θέ-
λει να φύγει, μπορεί ο Γερμανός
προπονητής του Γιούργκεν Κλοπ να
τον λατρεύει, αλλά δεν έχει κι άλλη
επιλογή. Με πόνο καρδιάς ο Γερμα-

νός ανακοίνωσε προχθές ότι είναι
αναγκασμένος να δώσει τη συγκα-
τάθεσή του για να φύγει ο Βέλγος
Οριγκί, που όποτε χρησιμοποιείται

σκοράρει. Κάτι αντίστοιχο θα πει και
για τον Τσιμίκα. Είναι ο «αγαπημέ-
νος» του, καθώς και των οπαδών της
Λίβερπουλ, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. 

Τσιμίκας: Με πόνο ψυχής στη Γιούβε Πέλκας: «Χριστός Ανέστη»
στο Πατριαρχείο

Ανάσταση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Πό-
λης έκανε ο διεθνής άσος της Φενέρμπαχτσε και
πρώην του ΠΑΟΚ Δημήτρης Πέλκας, μαζί με την
αρραβωνιαστικιά του, κόρη του άλλοτε υπουργού
του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μάρδα, και φίλους του. Ο Έλ-
ληνας άσος πήγε εκεί με τις πατερίτσες, καθότι
υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο τελευταίο ματς
της Φενέρ και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Tο CAS αποφασίζει για τον Άρη

Μεθαύριο, Παρασκευή, το Ανώτατο Αθλητικό Δι-
καστήριο της Λοζάνης (CAS) θα εκδώσει την από-
φασή του για την υπόθεση Άρη - Ντουρμισάι. Στην
ΠΑΕ είχαν απαγορευτεί από τη FIFA οι μεταγραφές
για δυο χρόνια, επειδή χρωστούσε χρήματα, αλλά
υπόγραψε τον Ντουρμισάι με έγκριση της… ΕΠΟ. Η

οποία ΕΠΟ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 470.000
ευρώ επειδή αγνόησε την τιμωρία της FIFA.

Στο Tatoi Club 
Αλκάραθ, Χούρκατς
Αγώνα επίδειξης έκαναν στο Tatoi Club δυο

διάσημοι τενίστες, ο Ισπανός Κάρλος Αλκάραθ, που
πέταξε έξω τον Τσιτσιπά από το τουρνουά της Βαρ-
κελώνης και κατέκτησε το τρόπαιο, και ο Πολωνός
Χούμπερτ Χούρκατς. Αλκάραθ και Χούρκατς υπέ-
γραψαν αυτόγραφα σε δεκάδες πιτσιρικάδες που
πήγαν εκεί για να τους απολαύσουν. «Ο Στέφανος
είναι εκ των κορυφαίων του κόσμου, αλλά και εγώ
παίζω καλό τένις», οι δηλώσεις του Ισπανού.

Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ απόψε
Ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League

θα γίνει απόψε (22.00 Cosmote TV) ανάμεσα στη
Λίβερπουλ και τη φετινή έκπληξη του θεσμού,
ισπανική Βιγιαρεάλ. Την Πέμπτη (22.00 Cosmote
TV) παίρνουν τη σκυτάλη οι άλλες δύο ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, με τους αγώνες Γουέστ Χαμ - Άιν-
τραχτ Φρανκφούρτης και Λειψία - Ρέιντζερς στο
Europa League, και τα παιχνίδια Λέστερ - Ρόμα και
Φέγενορντ - Μαρσέιγ στο Conference League.

Ξανά αλκοόλ στα αγγλικά γήπεδα!
Ύστερα από 37 ολόκληρα χρόνια ποτοαπαγόρευσης στα γήπεδα από
την κυβέρνηση Θάτσερ, η σημερινή τού Μπόρις Τζόνσον αναμένε-
ται να άρει το μέτρο. Σύμφωνα με την «Daily Mail», η κυβέρνηση
συμφώνησε να επανεξετάσει την τρέχουσα νομοθεσία μέσω ενός
πιλοτικού προγράμματος, που αναμένεται να παρουσιαστεί το προ-
σεχές καλοκαίρι. Η αστυνομία κάνει λόγο για «τρέλα» και υπενθυ-
μίζει τι γινόταν στα χρόνια των μεθυσμένων χούλιγκαν.

Ο Ιβάν 
4,5 εκατ. ευρώ 

στον ΠΑΟΚ

Νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση
των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με το σκεπτικό ότι «τα έξοδα δεν καλύπτουν τα έσοδα». Το ποσό θα
πρέπει να καλυφθεί σε δυο μήνες, με τον Ιβάν Σαββίδη να έχει και πάλι τον πρώτο λόγο για την
κάλυψή του. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αγγίζει τα 121 εκατ. ευρώ.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Γενέθλια για την Αννίτα Πάνια, που
έκλεισε τα 52!

• Η πρώην «Survivor» Αθηνά
Ευμορφιάδη εξομολογήθηκε
πως μετάνιωσε που έφυγε οι-
κειοθελώς από το ριάλιτι.

• Ενοχλημένη η Ελεονώρα Μελέτη
με δημοσίευμα που εστίασε στη δια-
φορά ηλικίας με τον σύζυγό της Θο-
δωρή Μαροσούλη, επειδή εκείνη εί-
ναι μεγαλύτερη.

• Επιτέλους! Το γνωστό μοντέλο
Νεσχάν Μουλαζίμ παντρεύεται
τον επί χρόνια σύντροφό της
Στέλιο Πολογεώργη.

• Μόνος ο Αλέξης Παππάς στις μυ-
κονιάτικες βόλτες του.

• Ο Ζαφείρης Μελάς αποκάλυ-
ψε πως ο Πασχάλης Τερζής εί-
ναι μια χαρά στην υγεία του.

• Εντατική γυμναστική ξεκίνησε η
Άννα Βίσση για να κάψει τις θερμίδες
του πασχαλινού τραπεζιού! 

• Μια διετία χρειάστηκε η Μιμή
Ντενίση για να ξεπεράσει τον
χαμό του αγαπημένου της Δη-
μήτρη Τρίτση.

• H πρώην παίκτρια του «GNTM» Ει-
ρήνη Στεριανού θα παίξει στη hard-
core παράσταση «Guilty Choices» σε
σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά.

• Η ηθοποιός Άννα Κουρή εξο-
μολογήθηκε πως σε ηλικία 16
ετών έκανε την πρώτη της πλα-
στική επέμβαση: Διόρθωσε τα
αυτιά της γιατί ήταν πεταχτά!

• Πρεμιέρα έκανε τη Δευτέρα το νέο
τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος θέλει
να γίνει εκατομμυριούχος» με τον
Γρηγόρη Αρναούτογλου.

• Ο Κώστας Καζάκος αποχώρησε
από την παράσταση «Ματωμένα
Χώματα» για λόγους υγείας.

Σ
πάνιο οπτικό υλικό από τον λαμπερό γάμο
του πιο διάσημου κινηματογραφικού ζευ-
γαριού, της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του
Δημήτρη Παπαμιχαήλ, δόθηκε για πρώτη

φορά στη δημοσιότητα σχεδόν 57 χρόνια μετά το κο-
σμικό γεγονός της εποχής.

Το αδημοσίευτο ασπρόμαυρο ντοκουμέντο του
«Κλεισθένης Studio» παρουσιάζει καρέ καρέ τη με-
γαλύτερη σταρ όλων των εποχών ντυμένη νύφη, να
προχωρά πεζή προς την εκκλησία του Αγίου Νικολά-
ου στους Δελφούς, συνοδευόμενη από την οικογένειά
της και πλήθος κόσμου. 

Τα λίγα μέτρα που τη χώριζαν από τον λατρεμένο
της Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που την
περίμενε ανυπόμονα στα σκαλιά
του ναού, η Αλίκη τα διέσχισε μετ’
εμποδίων, καθώς χιλιάδες θαυμα-
στές, δημοσιογράφοι και ντόπιοι
είχαν κατακλύσει το προαύλιο, πε-
ριμένοντας να δουν από κοντά το
ίνδαλμά τους. Όταν επιτέλους κα-
τάφερε και έφτασε κοντά του, ο γόης ηθοποιός -όπως
καταγράφεται στα πλάνα- της χάρισε ένα τρυφερό φι-
λί στο μάγουλο και έπειτα προχώρησαν μαζί για το μυ-
στήριο, που θα ένωνε τις ζωές τους.

Ο διασημότερος γάμος της εποχής τελέσθηκε στις
18 Ιανουαρίου του 1965. «Ολόκληρο το μυστήριο του
γάμου, καθώς και η δεξίωση που ακολούθησε, έχει
διασωθεί και αποτελεί πραγματικά ένα ντοκουμέντο
για τους λάτρεις του θρυλικού ζευγαριού που σφράγι-
σε με το έργο του την ιστορία του ελληνικού θεάτρου
και του κινηματογράφου», αναφέρει σε ανακοίνωσή
του το «Κλεισθένης Studio».

Το πολύτιμο υλικό που περιλαμβάνει πλάνα και από
την άφιξη και τη διαμονή του ζευγαριού στο ξενοδο-
χείο «Βουζάς» στους Δελφούς, ανήκει στον αείμνη-

στο Κλεισθένη Δασκαλάκο, τον προσωπικό
φωτογράφο και φίλο της Αλίκης Βουγιου-
κλάκη, που την ακολουθούσε παντού. Μά-
λιστα, εμφανίζεται στο ομώνυμο βίντεο να
προπορεύεται της νύφης, απαθανατίζοντας

με τρόπο ξεχωριστό το γεγονός που αποτέλεσε και το
κοσμικότερο όχι μόνο της συγκεκριμένης χρονιάς αλ-
λά και ολόκληρης της δεκαετίας. Η «εθνική μας σταρ»
είχε επιλέξει για την ομορφότερη ημέρα της ζωής της
ένα λευκό γαμήλιο φόρεμα με ουρά, από soie
sauvage μοντέλο του Givenchy. Το γαμήλιο φόρεμα
ράφτηκε από την έμπειρη μοδίστρα της Νίτσα (σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του γαλλικού οίκου) και η απόλυ-
τη σταρ το συνδύασε με ένα λουλούδι μιγκέ στα μαλ-
λιά της, θυμίζοντας λίγο από «νύφη» στις κινηματο-
γραφικές ταινίες της.

Στον γάμο είχαν ληφθεί μέτρα από την αστυνομία,
με 50 χωροφύλακες και 5 αξιωματικούς, για την απο-
φυγή τυχόν επεισοδίων. Στους καλεσμένους είχαν
μοιραστεί χίλιες ασημένιες μπομπονιέρες, ενώ στον
απλό κόσμο τούλινες!

Βίντεο-ντοκουμέντο 
από τον γάμο 
Αλίκης - Δημήτρη!



Απόδραση

Το πρώτο τους ταξίδι εκτός Αθηνών έκαναν η
Αλίκη Κατσαβού και ο μονάκριβός της Φοίβος.
Μαμά και γιος επέλεξαν τους Δελφούς για τις
ολιγοήμερες διακοπές τους, με τη σύζυγο του
αείμνηστου Κώστα Βουτσά να μοιράζεται την
εμπειρία της: «Εκατόν εβδομήντα χιλιόμετρα
μακριά από το σπίτι. Ξέρουμε να περνάμε καλά
ακόμα και λίγο αρρωστούλια! Γιατί είμαστε γεν-
νημένοι για την περιπέτεια, ανοιχτοί στο και-
νούργιο και ανθεκτικοί στις δυσκολίες! Λίγες
ώρες μένουν για την επιστροφή! Ποιος φτιάχνει
βαλίτσα τώρα;».

Μια ζωή… Ζωζώ!

Είναι αναμφίβολα η «βασίλισσα της νύχτας»! Η
88χρονη Ζωζώ Σαπουντζάκη «γκρέμισε» το In-
stagram την Κυριακή του Πάσχα, χορεύοντας σε
φιλική συγκέντρωση το «Πού ’σαι, Θανάση» του
Γιώργου Ζαμπέτα, αποσπώντας χιλιάδες αποθε-
ωτικά σχόλια για το μπρίο και την απίθανη σι-
λουέτα της. Ντυμένη στα πράσινα, με ίδιο χρώμα
καπέλο και τα μακριά της μαλλιά λυτά, η απόλυ-
τη κυρία της διασκέδασης παρέδωσε μαθήματα
κεφιού, σχολιάζοντας από καρδιάς: «Πιστέψτε
με, καλά τα βασίλεια, αλλά τα απλά πράγματα εί-
ναι και τα πιο ωραία». 

Ποδηλατάδα στη διάσημη πα-
ραλία του Μαϊάμι για τη Μαρίνα
Βερνίκου. Η φωτογράφος απο-
λαμβάνει πολυτελείς οικογενει-
ακές διακοπές στην άλλη άκρη
του Ατλαντικού με τον σύζυγό
της Μίλτο Καμπουρίδη και τα
παιδιά τους, ποζάροντας στο In-
stagram με απίθανο λευκό μπι-
κίνι, χαμόγελο και σκούρα γυα-
λιά ηλίου, κάνοντας τους χιλιά-
δες followers της να ζηλέψουν.
«Ζήσε, γέλα, αγάπα» ήταν το μή-
νυμα που τους έστειλε.

Χλιδάτες διακοπές

Η
δυσάρεστη είδηση πως η Ντίνα Κώνστα πάσχει από
άνοια και φιλοξενείται σε ίδρυμα ηλικιωμένων προκάλε-
σε μεγάλη αναστάτωση στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο σενα-
ριογράφος της σειράς «Δύο Ξένοι» Δημήτρης Αποστό-

λου, ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκε στη σημαντική ηθοποιό τον
θρυλικό ρόλο της «Ντένης Μαρκορά», εκμυστηρεύθηκε για την
πρωταγωνίστρια: «Την έχω χάσει χρόνια σαν φυσική παρουσία, αλ-
λά υπήρξε πάντα εδώ, σαν μνήμη καλών στιγμών, ημερών, έργων.
Στην αναζήτηση ενός χαμόγελου σε δύσκολες εποχές μου, έβαζα
στο youtube αξεπέραστες ερμηνείες της. Βαθιά σκεπτόμενη και
ευαίσθητη, με μια σκληρή ζωή που της χαμογέλασε αργά. Ίσως για
αυτό δεν με ξάφνιασε η άδικη είδηση. Έχοντας γνώση της ποιότη-
τας και της ανάγκης της να ελέγχει τη θέση της στον κόσμο, ναι, η
Ντίνα είμαι σίγουρος ότι έκλεισε την αυλαία μόνη της, για να μη
βλέπει την περιρρέουσα κατρακύλα μας».

Το καλύτερο δώρο
Την ημέρα της ονομαστικής της εορτής, η Ζέτα (Γεωργία) Δούκα
παρέλαβε διά χειρός της μοναχοκόρης της Θάλειας ένα πολύτιμο
δώρο: Μια ζωγραφιστή, κατακόκκινη καρδιά με τρυφερή αφιέ-
ρωση γραμμένη με τα παιδικά της γραμματάκια: «Για σένα μαμά,
χρόνια πολλά. Σ’ αγαπώ. Θάλεια». Συγκινημένη η ηθοποιός, πό-
ζαρε με το παιδικό έργο στο Instagram αναφέροντας: «Ναι, γιορ-
τάζω και πήρα το καλύτερο δώρο».

Τους διάσημους καλλιτέχνες Harry Styles
και Billie Eilish απόλαυσε σε μια μοναδική
συναυλία στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρ-
νιας ο Χάρης Σιανίδης. Ο PR man έδωσε το
«παρών» στην πρεμιέρα του Cοachella, του
διασημότερου φεστιβάλ μουσικής στον κό-
σμο, παρέα με τον παρουσιαστή Γιώργο Σα-
τσίδη που διαμένει μόνιμα στο Χόλιγουντ,
σχολιάζοντας: «Το καλό, το καλό, το φοβερό!
Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στο
φεστιβάλ».
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Η δική του Ντένη

Coachella!



E
πειτα από τραυματισμούς, αρκετοί είναι
αυτοί που λόγω μειωμένης κίνησης ή
πλήρους ακινησίας περιορίζουν την πο-
σότητα του φαγητού που καταναλώνουν

καθημερινά, με στόχο τη διατήρηση του σωματι-
κού τους βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα. 

«Ανάλογα, όμως, με τη σοβαρότητα του τραυ-
ματισμού, οι θερμίδες που χρειάζεται το άτομο
μπορεί να αυξηθούν από 15% έως 50%. Εάν χρησι-
μοποιούνται πατερίτσες για τη μετακίνηση, απαι-
τούνται από δύο έως και τρεις φορές περισσότε-
ρες θερμίδες την ημέρα από ό,τι πριν. Επομένως,
δεν συνιστάται ο περιορισμός των θερμίδων. Επι-
πλέον, η απότομη αλλαγή στο θερμιδικό ισοζύγιο
μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι και η υπερκατανάλωση τροφής που οδηγεί σε
θετικό ισοζύγιο θερμίδων μπορεί να συμβάλει σε
αύξηση του σωματικού λίπους, απώλεια μυϊκής
μάζας και να ενισχύσει τις φλεγμονές», επισημαί-
νει ο κ. Ευμένης Καραφυλλίδης, κλινικός διαιτο-
λόγος - διατροφολόγος. 

Ιδανικές τροφές για την επούλωση του τραυμα-
τισμού είναι οι εξής: Πρωτεΐνες, ιδιαίτερα
οι τροφές που είναι πλούσιες σε λευκίνη, γαλα-
κτοκομικά προϊόντα και άλλα τρόφιμα πλούσια σε
ασβέστιο, τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C. 

Η πρωτεΐνη είναι το «κλειδί» στην επούλωση
των τραυματισμένων μυών, επομένως η αύξησή
της στο 1 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους
έχει φανεί ότι επιδρά ευεργετικά. Και για να μεγι-

στοποιηθεί το αποτέλεσμα, συνιστάται να κατανέ-
μεται ισομερώς στα τρία κύρια γεύματα της ημέ-
ρας, στοχεύοντας σε τουλάχιστον 20 γραμμάρια
ανά γεύμα, ενώ και τα σνακ είναι καλό να περιέ-
χουν μικρές ποσότητες πρωτεΐνης. 

Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λευκίνη,
το αμινοξύ που διεγείρει τη σύνθεση πρωτεϊνών
των μυών, είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το
βοδινό κρέας, τα πουλερικά, το χοιρινό, τα ψάρια,
τα αυγά, το τόφου και τα φασόλια.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα παρέχουν επίσης
ασβέστιο, το οποίο είναι σημαντικό για την υγεία
των οστών. Η βιταμίνη C είναι σημαντική για την
παραγωγή κολλαγόνου, για αυτό καλό θα ήταν να
συμπεριληφθούν φρούτα και λαχανικά σε κάθε
γεύμα ή σνακ. Επιπλέον, τα λαχανικά που έχουν
υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα, όπως τα
παντζάρια, η ρόκα, το σέλινο και το σπανάκι, μπο-
ρούν να βοηθήσουν στην επούλωση των πληγών
και στην αποκατάσταση των οστών. Ακόμη, το αλ-
κοόλ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μυϊκή μά-
ζα και επίσης να επιβραδύνει την επούλωση των
πληγών.
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Ανάμεσά τους τα γαλακτοκομικά
προϊόντα, το βοδινό κρέας, 
τα πουλερικά, το χοιρινό, τα ψάρια, 
τα αυγά, το τόφου και τα φασόλια

Για την αντιμετώπιση
του πόνου
Υπάρχουν τροφές και ποτά που έχουν
ευεργετική δράση ως προς τον έλεγχο
των φλεγμονών, με αποτέλεσμα να
μπορούν να περιορίζουν τον πόνο από
το τραυματισμένο σημείο του σώματος
που φλεγμαίνει. Αυτά τα τρόφιμα είναι
ο χυμός κερασιού, τα μούρα, τα παν-
τζάρια, το ρόδι, το τζίντζερ, το σαφράν,
ο κουρκουμάς, τα ψάρια κρύου νερού.
Τροφές για την ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού θεωρούνται όσα τρόφιμα
έχουν υποστεί ζύμωση, η βιταμίνη C
από φυσικές πηγές (φρούτα και λαχα-
νικά) και τροφές πλούσιες σε ψευδάρ-
γυρο. Η διατήρηση ενός υγιούς ανοσο-
ποιητικού συστήματος είναι το επίκεν-
τρο για την αντιμετώπιση οποιασδήπο-
τε πάθησης ή/και τραυματισμού. Για
αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να
στοχεύουμε στην ικανοποιητική πρόσ-
ληψη θερμίδων, πρωτεϊνών, βιταμινών
και μετάλλων. Πρέπει επίσης να απο-
τρέπεται η έκθεση σε επιβλαβείς πα-
ράγοντες του ανοσοποιητικού συστή-
ματος, όπως το αλκοόλ.

Τροφές 
για επούλωση 

τραυμάτων

Ευμένης Καραφυλλίδης, κλινικός
διαιτολόγος - διατροφολόγος



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)
Σήμερα θα παρουσιαστεί μια ευκαιρία σε οικονο-

μικά θέματα, αλλά και σε κάθε βλέψη σας που

αφορά την οικονομική σας θέση. Όσον αφορά την

προσωπική σας ζωή, μάλλον κάποια πράγματα

δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα όσο θα θέλατε, αλλά

και όχι τόσο άσχημα, ώστε να μη ζείτε όμορφες

μικρές στιγμές. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Καλή μέρα για να επικοινωνήσετε και να συ-

ναντηθείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να

βάλετε σε σειρά ένα θέμα που σας απασχολεί,

αλλά και να κάνετε ένα όμορφο και συναισθη-

ματικό διάλειμμα, στη δύστροπη καθημερινό-

τητά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Έντονοι οι προβληματισμοί σας για τα επαγγελμα-

τικά σας και όχι μόνο. Βέβαια, λύσεις θα βρεθούν,

αλλά θα προβληματιστείτε αρκετά, κυρίως για κά-

ποια πρόσωπα που δεν είναι ξεκάθαρα απέναντί

σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μια γλυκιά μέρα για εσάς κυρίως του τρίτου δε-

καημέρου, που ενώ βρίσκεστε σε μια περίοδο με-

γάλων αλλαγών, θα έχετε μια τάση να πλησιάσετε

πρόσωπα που σας δημιουργούν μια συναισθημα-

τική θαλπωρή και εξάρτηση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Πολύ ιδιαίτερη μέρα για τα επαγγελματικά σας, αλ-

λά και για τις οικονομικές σας διεκδικήσεις. Πολύ

πιθανόν να αναζητήσετε επικοινωνιακούς τρό-

πους, για να ολοκληρώσετε ένα εργασιακό ζήτη-

μα, που απαιτεί πολύ καλούς χειρισμούς. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολύ καλή μέρα για εσάς κυρίως του τρίτου δε-

καημέρου. Βέβαια, η ευνοϊκή όψη του πλανήτη

κυρίαρχου του ζωδίου σας, Ερμή, με τον Δία δεν

αφήνει καμία αμφιβολία ότι οι αποφάσεις που θα

πάρετε σήμερα έχουν τη σφραγίδα της επιτυχίας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Αφροδίτη σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα σας κά-
νει αρκετά ευαίσθητους και συναισθηματικά
ευάλωτους. Μπορεί να έχετε μια καλή οικονομι-
κή συμφωνία, ή να κάνετε μια επιτυχημένη κίνη-
ση, που θα σας βοηθήσει οικονομικά, μέσω κά-
ποιων άλλων. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Με τον Ερμή απέναντι από το δικό σας ζώδιο, οι
συζητήσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα μάλ-
λον θα έχουν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Ίσως,
μάλιστα, εσείς των τελευταίων ημερών να λάβετε
ένα πολύ καλό μήνυμα, που θα ανατρέψει την
αγωνία σας για κάτι που περιμένατε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Καλή μέρα για τους περισσότερους από εσάς,
όταν μάλιστα αποφασίσετε να είστε κοντά με την
οικογένειά σας ή να ασχοληθείτε με κάποιο ακί-
νητο. Μπορεί επίσης να κάνετε κάποια μικρή αλ-
λαγή στον επαγγελματικό σας χώρο, που θα σας
επιφέρει ικανοποίηση.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, οι εξελίξεις σή-
μερα θα είναι πολλές, κυρίως σε ό,τι αφορά την
προσωπική σας ζωή, αλλά και τα παιδιά σας, αν
είστε γονείς. Οι όμορφες συναντήσεις με πρόσω-
πα από το περιβάλλον σας θα σας γεμίσουν με
χαρά. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ίσως να χρειαστεί να κάνετε κάποια έξοδα που
αφορούν το σπίτι σας, αλλά και την πατρική σας
περιουσία. Είναι καιρός να βάλετε κάποια τάξη σε
μια υπόθεση που έχει να κάνει με οικονομικές
διεκδικήσεις. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια ιδιαίτερα καλή μέρα για εσάς, ιδίως αν ανή-
κετε στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας. Η σύ-
νοδος Αφροδίτης με Ποσειδώνα είναι ένδειξη ότι
τα συναισθήματά σας και γενικότερα οι δικοί σας
άνθρωποι βρίσκονται στο πλευρό σας και δέχε-
στε από αυτούς την ανιδιοτελή στήριξή τους.
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Σ ήμερα ο Ερμής σχηματίζει εξάγωνο
με τον Δία, όπου επηρεάζει θετικά
τα ζώδια του Νερού και της Γης,
του τρίτου δεκαημέρου. Επίσης η

Αφροδίτη συναντά τον Ποσειδώνα στους
Ιχθύς, βάζοντας τα συναισθήματα σε έναν
υπερθετικό βαθμό. Είναι η στιγμή που βοηθά
να αφεθούμε και να χαλαρώσουμε, να
νιώσουμε περισσότερο από το να δράσουμε.
Είναι μια μέρα που θα υπάρξουν
καλλιτεχνικές ανησυχίες, ανιδιοτέλεια και
ρομαντισμός. 



Τ
α διλήμματα που έθεσε ενώπιον των Γάλλων
πολιτών ο Εμανουέλ Μακρόν και του πρό-
σφεραν την πολυπόθητη ανανέωση της θη-

τείας του στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης
ευρωπαϊκής ιστορίας, είναι περίπου ταυτόσημα για
όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, και τον δικό μας: Η
πρόοδος έναντι της οπισθοδρόμησης, η λογική
απέναντι στην παραδοξολογία και τη συνωμοσιολο-
γία, η δημοκρατία κόντρα στις αυταρχικές αντιλή-
ψεις, η θεσμικότητα έναντι του «αντί». 

Αυτά είναι τα σύγχρονα διλήμματα στα οποία κα-
λούνται να τοποθετηθούν οι ψηφοφόροι στην επο-
χή μας. Τα πάλαι ποτέ διαχωριστικά τείχη Δεξιάς -
Αριστεράς έχουν υποχωρήσει μπροστά στην ανάγ-
κη αναζήτησης ρεαλιστικών λύσεων, ικανών να
διαμορφώσουν ένα καλό επίπεδο διαβίωσης τώρα
και στο μέλλον.

Και αυτά τα διλήμματα προτάσσει ήδη ο πρωθυ-
πουργός Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος περίπου σε έναν
χρόνο από σήμερα, αν οι εκλογές γίνουν του χρό-
νου την άνοιξη, θα ζητήσει από τους ψηφοφόρους
να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες του λαϊκι-
σμού που θρέφονται από τις πρωτόγνωρες δυσκο-
λίες της εποχής και υπόσχονται τα ανέφικτα και εί-
ναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα ηχούν εκκω-
φαντικά. 

Και είναι ο πολιτικός αρχηγός που δικαιούται να
τα αρθρώνει, διότι ήταν εκείνος ο οποίος όχι μόνο
τα ανέδειξε πρώτος, αλλά ως πρωθυπουργός δια-
μόρφωσε με τις πολιτικές που εφάρμοσε το πέρα-
σμα της χώρας σε μια νέα εποχή κανονικότητας,
εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων.

Όλο το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τις προ-
συνεδριακές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλι-
ξη, ο κ. Μητσοτάκης εκθέτει στο ακροατήριο το
αφήγημα της επόμενης, πιθανότατα διπλής εκλογι-
κής αναμέτρησης: Την ανανέωση και τη διεύρυνση,
τη σύζευξη της εμπειρίας με τη φρεσκάδα, τη με-
τριοπάθεια, την κοινωνική ευαισθησία, το αποτελε-
σματικό κράτος.

Ιδιαίτερα στην έννοια του τελευταίου αποτυπώ-
νεται ανάγλυφα η αλλαγή από το μικρό ή το μεγαλύ-
τερο κράτος στο αποτελεσματικό κράτος. Το κράτος
που θα εξυπηρετεί τον πολίτη χωρίς να τον ταλαι-
πωρεί. Και την ώρα που οι πολιτικοί του αντίπαλοι
τον κατηγορούν για νεοφιλελευθερισμό, ο κ. Μη-
τσοτάκης αντιπαραβάλλει την ψηφιοποίηση του
κράτους. Από το «θα σκίσω τα μνημόνια με έναν νό-
μο» που κάποτε υποσχόταν ανερυθρίαστα ο κ. Τσί-
πρας, στο «θα βγάλω το πιστοποιητικό με ένα κουμ-
πί». 

Αυτό αφορά τον πολίτη. Η έννοια του φιλελεύθε-
ρου, δεξιού, κεντροδεξιού, κεντροαριστερού ή αρι-
στερού λίγο τον ενδιαφέρει όταν μιλάμε για τη λει-
τουργία του κράτους. Αν μπορεί να δικάσει την υπό-
θεσή του σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς ταλαι-
πωρία και ατέρμονες αναμονές, σίγουρα θα το επι-
κροτήσει. Ό,τι πολιτικό πρόσημο και αν έχει αυτός
που υλοποίησε τη μεταρρύθμιση. 

Η σύνδεση των εφικτών λύσεων με τις μεταρ-
ρυθμίσεις θα βρεθεί στην αιχμή του προεκλογικού
λόγου της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Διότι σε
έναν κόσμο απολύτως διασυνδεδεμένο μεταξύ του,
σύγχρονο και αλλαγμένο εκ βάθρων, τίποτα δεν

μπορεί να λυθεί με τα παραδοσιακά εργαλεία που
είχαν στα χέρια τους οι πολιτικοί. Χρειάζεται νέα
οράματα, έξυπνες ιδέες και σοβαρή διάθεση για
ουσιαστική δουλειά. 

Ο Γάλλος πρόεδρος κέρδισε, με κόπο, αλλά κέρ-
δισε, ένα σημαντικό κομμάτι των κεντρώων και
κεντροαριστερών ψηφοφόρων, υποσχόμενος τολ-
μηρές τομές στο δημόσιο, πάταξη της γραφειοκρα-
τίας, ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, εκ-
συγχρονισμό του δημόσιου συστήματος υγείας.

Τώρα, ο κ. Μακρόν θα πρέπει να τα υλοποιήσει,
και να τα υλοποιήσει ταχύτατα, παλεύοντας ταυτό-
χρονα με το τέρας της δημαγωγίας που θα απειλεί
πλέον διαρκώς με την ανάσα του τη δημοκρατία, την
κοινωνική συνοχή, τον ορθολογισμό και την ευρω-
παϊκή υπόσταση. 

Το ίδιο και ο κ. Μητσοτάκης. Στον χρόνο που έχει
μπροστά του μέχρι τις εκλογές, πρέπει να τρέξει με
μεγαλύτερη ταχύτητα τις μεταρρυθμίσεις και ταυ-
τόχρονα να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις του, υπερ-
βαίνοντας εαυτόν, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής
κοινωνίας που χρόνια τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη
με τα κύματα των μνημονίων, της πανδημίας και τώ-
ρα με τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. 

Δεν χρειάζεται έλεγχο των αρμών της εξουσίας η
χώρα. Χρειάζεται το ακριβώς αντίθετο. Τη σωστή
και αδιάκοπη αυτόνομη λειτουργία τους. 

Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι, χωρίς
αμφιβολία. Κι όσο θα δυσκολεύουν, τόσο πιο σκλη-
ρά θα αντιπαρατίθεται ο ρεαλισμός με τον λαϊκισμό.
Στο τέλος, όμως, θα νικήσει. Αν τουλάχιστον λει-
τουργήσει η συλλογική μνήμη.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Τα εκλογικά διλήμματα 
στη νέα πραγματικότητα 

Δεν χρειάζεται
έλεγχο των αρμώ

η χώρα.
Χρειάζεται το

ακριβώς αντίθετο.
Τη σωστή και

αδιάκοπη
αυτόνομη

λειτουργία τους
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