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Α
πό ό,τι φαίνεται, ο νικητής στον πόλεμο
του Πούτιν στην Ουκρανία είναι ο άν-
θρακας! Η ΕΕ, προσπαθώντας να «απο-
γαλακτιστεί» από τις ρωσικές εισαγω-

γές ενέργειας και να σταθεί στα δικά της πόδια,
σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί την καύση του άνθρα-
κα επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής των σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής. Να σημειωθεί ότι η ΕΕ εισή-
γαγε 49 εκατομμύρια τόνους ρωσικού άνθρακα το
2020 και το εμπόριο ανέρχεται σε 8 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ ετησίως. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να
«χαιρετήσει» τη ρυπογόνο καύση και τα κράτη-μέ-
λη της, το ένα μετά το άλλο, ανακοίνωναν προγράμ-
ματα απανθρακοποίησης. Ήρθε, όμως, ο πόλεμος
και άλλαξε τον προγραμματισμό, όπως διαπιστώ-
σαμε και στην Ελλάδα. 

H ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να ανατρέ-
ψει τον ενεργειακό σχεδιασμό της και να ξανα-
στραφεί στην εξόρυξη άνθρακα και να επεκτείνει

τη λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
της με καύση άνθρακα έως το 2028, βάζοντας φρέ-
νο στα σχέδιά της για κλείσιμο εργοστασίων μέχρι
το επόμενο έτος. Η Ελλάδα παράγει περίπου το 10%
της ενέργειάς της από λιγνίτη, την πιο βρόμικη
μορφή άνθρακα. «Είναι ένα προσωρινό μέτρο»,
δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν ήμασταν, όμως, οι μόνοι που ξαναγυρίσαμε
στον λιγνίτη, προκειμένου να τιθασευτεί -μερι-
κώς- το ενεργειακό πρόβλημα. Άλλοι, όπως οι
Ιταλοί, το πήγαν ακόμα πιο πέρα, ξανανοίγοντας
κλειστά λιγνιτεργοστάσια! «Μπορεί να είναι απα-
ραίτητο να ανοίξουν εκ νέου εργοστάσια άνθρακα
για να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις στο άμεσο
μέλλον», δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο
Ντράγκι, καθώς η Ιταλία λαμβάνει περίπου το 45%
του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία. Παράλλη-
λα βαίνει προς την Αλγερία για αγορά φυσικού αε-
ρίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο

για συμφωνία μεταξύ της αλγερινής Sonatrach
και της ιταλικής Eni, κατά την οποία η Αλγερία θα
στείλει επιπλέον 9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου στην Ιταλία μέχρι το επόμενο έτος
και το 2024.

Από την άλλη, η Γερμανία είχε παραπέμψει τον
τερματισμό της καύσης άνθρακα στο 2030. Στη δε-
δομένη απροθυμία ήρθε να προστεθεί και το τωρι-
νό ενεργειακό χάος και πλέον ουδείς πιστεύει ότι
το Βερολίνο θα τηρήσει το χρονοδιάγραμμα. Ο άν-
θρακας παράγει περίπου το ένα τέταρτο της ηλε-
κτρικής ενέργειας της χώρας.

Και εκεί ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι οι Βρυξέλ-
λες, και κατά πόσο είναι έτοιμη η ευρωπαϊκή οικο-
γένεια να κοιτάξει κατάματα το πρόβλημα, να προ-
χωρήσει σε μια ολιστική αντιμετώπιση και να πρι-
μοδοτήσει την «καθαρή ενέργεια» με μια γενναία
χρηματοδότηση.
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Ε
ν μέσω σφοδρού κύματος ακρίβει-
ας σε ενέργεια και βασικά αγαθά η
κυβέρνηση βάσει των πρόσφατων
τοποθετήσεων του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη, με τελευταία την ομιλία στη Βουλή
στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργεί-
ου Εργασίας «Δουλειές Ξανά», υπογραμμί-
ζει τον κοινωνικό πυλώνα της ακολουθού-
μενης πολιτικής με προφανή στόχο να αμ-
βλύνει όσο μπορεί περισσότερο τις αρνητι-
κές επιπτώσεις σε καταναλωτές και επιχει-
ρήσεις.

Υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι σπεύδουν να υπογραμμίσουν ότι οι δρο-
μολογούμενες μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε
επίπεδο οικονομίας και πλαισίου εργασια-
κών σχέσεων, έχουν ξεκάθαρο φιλολαϊκό
πρόσημο, αναγκαία διευκρίνιση, όπως λέ-
γεται, τόσο ελέω της οικονομικής δυσπρα-
γίας όσο και ως απάντηση στις συντονισμέ-
νες επιθέσεις της αντιπολίτευσης.

Οι Ευρωπαίοι
Σε πρώτο πλάνο τίθεται εκ των πραγμά-

των η κυοφορούμενη παρέμβαση του Με-
γάρου Μαξίμου για την κάλυψη σημαντικού
ποσοστού της δυσθεώρητης αύξησης των
τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, απότοκης
του... ράλι των ανατιμήσεων στο φυσικό αέ-

ριο. Η συνεχιζόμενη προειδοποίηση από τα
πλέον επίσημα κυβερνητικά χείλη, ότι αν
δεν υπάρξει έγκαιρη και επαρκής ευρωπαϊ-
κή αντίδραση στην πρωτοφανή ακρίβεια,
τότε θα ενεργοποιηθούν εθνικοί πόροι, λέει
τη... μισή αλήθεια. Και αυτό γιατί το Μέγαρο
Μαξίμου ναι μεν επεξεργάζεται μια γενναία
παρέμβαση που θα εκτείνεται σε βάθος ορι-
σμένων μηνών, ωστόσο καλά πληροφορη-
μένες πηγές αφήνουν να εννοηθεί πως ανα-
μένει ένα… σινιάλο από τις Βρυξέλλες, κα-
θώς για πολλούς και διαφόρους λόγους μια
μονομερής αντίδραση σε εγχώριο επίπεδο
κρίνεται εν πολλοίς αντιπαραγωγική. 

«Μπαζούκας» 230 δισ.
Η απάντηση στο προαναφερθέν... αίνιγμα

κρύβεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της «Political», στο αίτημα για την ανα-
κατεύθυνση των ανεκμετάλλευτων δανεί-
ων, ύψους 230 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης, προκειμένου να επιστρατευ-
τούν ως «μπαζούκας» για την ανακούφιση
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μια τέτοια

εξέλιξη θα «ξεκλειδώσει» το σενάριο ενός
μηχανισμού που σκοπεύει να επιδοτεί τη
διαφορά της σημερινής τιμής του φυσικού
αερίου εν συγκρίσει με την οριακή τιμή του
καυσίμου στα προ κρίσης επίπεδα. Καθαρή
εικόνα για τα τελικά ποσά αναμένεται να
υπάρχει περί τα μέσα Μαΐου, όταν και η Κο-
μισιόν θα δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της
για τις προτεινόμενες δράσεις κατά της
ακρίβειας.

Φτηνή στέγη  
Στο επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημο-

κρατίας το τριήμερο 6-8 Μαΐου και εν προ-
κειμένω στην εναρκτήρια ομιλία του ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης αναμένεται κατά πλη-
ροφορίες να περιγράψει λεπτομερώς το
σχέδιο της κυβέρνησης για φτηνή στέγη σε
νέους και ανέργους ως απαραίτητο κρίκο
στο Εθνικό Σχέδιο για τους Νέους. Βασικά
εργαλεία προς τη συγκεκριμένη κατεύθυν-
ση, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του ΟΑΕΔ, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, η αξιοποί-
ηση του αποθεματικού του Οργανισμού,
ύψους επίσης 1,5 δισ. ευρώ, αλλά και οι
βέλτιστες πρακτικές από χώρες της ΕΕ,
όπως η επιδότηση ενοικίου, η επιδότηση
του δανείου ή η επιδότηση του επιτοκίου,
ώστε να υπάρχει η εναλλακτική της μελλον-

τικής αγοράς του ακινήτου σε ανταγωνιστι-
κή τιμή.

Κατώτατος μισθός
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση βρίσκεται

στην τελική ευθεία προκειμένου να ενεργο-
ποιήσει τη δεύτερη εντός του 2022 αύξηση
του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες και εκτός απροόπτου, αυ-
τή θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Κυριάκο
Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου. Καί-
τοι δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το ακρι-
βές ποσοστό της δεύτερης και σημαντικότε-
ρης αύξησης του κατώτατου μισθού, θεω-
ρείται σχεδόν βέβαιο πως η επικείμενη αύ-
ξηση μαζί με την πρώτη στις αρχές του
έτους θα υπερκαλύπτει το ποσοστό του
πληθωρισμού.

Η κυβέρνηση αναζητεί
συνδυαστική παρέμβαση με 
τις Βρυξέλλες για τη μείωση
των λογαριασμών του
ηλεκτρικού ρεύματος

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Κοινωνικό στίγμα «υψηλής τάσης»



Τ
ην έντονη ενόχληση του Μαξίμου
προκάλεσε η αντιπολιτευτική
στρατηγική που ακολουθεί το τε-
λευταίο διάστημα ο Νίκος Ανδρου-

λάκης, ο οποίος αυτήν τη φορά επιχείρησε
να οικειοποιηθεί την πρόταση για φθηνή
στέγη που κατέθεσε στη Βουλή ο πρωθυ-
πουργός. 

Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη έφτασε
στο σημείο να διαρρεύσει ότι η κυβέρνηση
αντέγραψε τη δική της πρόταση. «Είναι πά-
νω από εφτά οχτώ οι φορές που έχουν ανα-
φερθεί από τον Σεπτέμβριο μέχρι και σήμε-
ρα ο πρωθυπουργός και κυβερνητικά στε-
λέχη στη στέγη», απάντησε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Κυβερνητικά στελέχη υπενθύμιζαν πως ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει
από το βήμα τη ΔΕΘ το εθνικό σχέδιο της
κυβέρνησης για τη στήριξη της νεολαίας και
των νέων εργαζομένων, τη στιγμή που ο Νί-
κος Ανδρουλάκης δεν ήταν στο «τιμόνι» του
ΚΙΝΑΛ. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως λίγες
ημέρες μετά την ομιλία του πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν διαρροές σε μέ-
σα ενημέρωσης για το πρόγραμμα που ετοι-
μάζει η κυβέρνηση για τη φθηνή στέγη. 

Τον περασμένο Οκτώβριο, με αφορμή
την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στην ΠΥΡΚΑΛ με στόχο τη μεταφορά των
υπουργείων στον συγκεκριμένο χώρο, ο

υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος εί-
χε μιλήσει για τον τρόπο που θα αξιοποι-
ηθούν τα ακίνητα του Δημοσίου στην Αθή-
να. «Κάποια εξ αυτών θα κατεδαφιστούν
προκειμένου να απελευθερωθεί δημόσιος
χώρος και κάποια άλλα θα μετατραπούν σε
κατοικίες». Περισσότερο αναλυτικός ήταν
ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, γενικός γραμ-
ματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος: «Στόχος είναι να εξασφα-
λιστεί στέγη για ανθρώπους χαμηλότερων
εισοδημάτων». 

Στις αρχές Μαρτίου, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης σε συνέντευξή του στον Alpha είχε
προαναγγείλει εκ νέου το ζήτημα των φθη-
νότερων ενοικίων. «Θα καταθέσουμε ένα
συγκεκριμένο σχέδιο, για να έχουμε συνο-

λικά φθηνότερη στέγη, κυρίως για τους νέ-
ους μας», είχε πει χαρακτηριστικά. 

Αλλαγή στάσης
Στο Μαξίμου εκτιμούν πως ο Νίκος Αν-

δρουλάκης έχει αλλάξει αντιπολιτευτική
στάση από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης τού «πέταξε το γάντι» για το ενδε-
χόμενο συνεργασίας, γεγονός που ανάγκα-
σε τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ να αποκαλύψει
τις μετεκλογικές του προθέσεις, δηλώντας
κάθετα την άρνησή του. Μια κίνηση, ωστό-
σο, που έδειξε να προκαλεί εκνευρισμό στη
Χαριλάου Τρικούπη, η οποία μέχρι εκείνη τη
στιγμή απέφευγε να πάρει συγκεκριμένη
θέση.  Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη
θεωρούν πως ένας ακόμη λόγος της επιθε-

τικής στρατηγικής που ακολουθεί ο Νίκος
Ανδρουλάκης είναι η δημοσκοπική στασι-
μότητα που καταγράφει το ΚΙΝΑΛ. Ύστερα
από μια δυναμική επανεκκίνηση του κόμ-
ματος φαίνεται πλέον να έχει πιάσει ταβάνι,
σε μια περίοδο που λόγω της οικονομικής
κρίσης η αντιπολίτευση παραδοσιακά ευνο-
είται από τη δυσαρέσκεια των πολιτών, κάτι
όμως που δεν φαίνεται να ισχύει τη δεδομέ-
νη χρονική στιγμή.
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Από τον Σεπτέμβριο 
η κυβέρνηση μιλούσε για
φθηνή κατοικία στους νέους 

Η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να
καταγγέλλει τον πρωθυπουργό για
αντιγραφή των προτάσεών της, μετά
τις πρόσφατες εξαγγελίες του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη για παροχή φθη-
νής κατοικίας σε εργαζομένους μέ-
σω του ΟΑΕΔ.  «Ακόμη και η αντιγραφή προτάσεων όταν εί-
ναι προς όφελος των πολιτών είναι “δικαιολογημένη”, αλλά
ως ένδειξη σεβασμού ας λέγεται ποιος έθεσε την κοινωνική
στέγη στον δημόσιο διάλογο και παρουσίασε τεκμηριωμένη
πρόταση έχοντας συζητήσει διεξοδικά με Ευρωπαίους ηγέ-
τες που εφαρμόζουν ήδη προγράμματα κοινωνικής κατοι-
κίας», επισήμαιναν πηγές από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τις ανα-
κοινώσεις του πρωθυπουργού. 

Λάδι στη φωτιά έριξε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστηρίζοντας πως το θέμα

είχε τεθεί από τη Νέα Δημοκρατία από
τον Σεπτέμβριο του 2021, πριν δηλαδή
εκλεγεί στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ-ΠΑ-
ΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο πρωθυπουργός ξαφνικά θυμή-
θηκε το πρόβλημα στέγασης, που αντι-

μετωπίζουν οι Έλληνες και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια. Όμως
το όψιμο αυτό ενδιαφέρον μόνο επικοινωνιακό μπορεί να
θεωρηθεί… Περιορίστηκε σε μια ελλιπή περιγραφή της κα-
τάστασης χωρίς να παρουσιάσει ούτε μία πρόταση», απάντη-
σε το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να αποδείξουν
την ορθότητα των λεγομένων τους, έδωσαν στη δημοσιότητα
τη δέσμη προτάσεων που έχουν επεξεργαστεί και η οποία
περιλαμβάνει:
� Δημιουργία δημόσιου αποθέματος κατοικιών που σε αντί-
θεση με το παρελθόν δεν θα παραχωρηθούν για ιδιοκατοί-

κηση αλλά ακολουθώντας βέλτιστα παραδείγματα θα διατί-
θενται προς ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια, χρησιμοποι-
ώντας τα ακίνητα του Δημοσίου. 
� Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κατα-
σκευή και ενοικίαση χιλιάδων κατοικιών που θα διατίθενται
προς ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια σε προσιτές τιμές, με
ειδική πρόβλεψη για τις νέες οικογένειες.
� Παροχή κινήτρων στους ιδιώτες ιδιοκτήτες κατοικιών που
παραμένουν κενές και αναξιοποίητες για μεγάλο χρονικό
διάστημα, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματοδό-
τηση εργασιών ανακαίνισης, με την υποχρέωση, όμως, να
διατίθενται για μακροχρόνια ενοικίαση σε προσιτές τιμές.
� Υιοθέτηση στα πρότυπα και άλλων ευρωπαϊκών κρατών
ενός θεσμικού πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύ-
που Airbnb, για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται
και μια πιο έντονη πίεση στις τιμές των ενοικίων.

Στο ΚΙΝΑΛ συνεχίζουν τις φωνές για την «πατρότητα» της πρότασης

Ποιος αντέγραψε ποιον, κ. Ανδρουλάκη; 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



A
νοιξε τις πύλες του χθες το 3ο
Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σε πα-
νηγυρική ατμόσφαιρα, με τον
Αλέξη Τσίπρα να εκφωνεί την

εναρκτήρια ομιλία θέτοντας τους στόχους
του Συνεδρίου αλλά και το νέο πολιτικό
αφήγημα του κόμματος ενώπιον των
5.000 συνέδρων, μελών και επίσημων
προσκεκλημένων.

Ο κόσμος έδωσε δυναμικό «παρών»
και πάρα το γεγονός ότι η ομιλία του προ-
έδρου ήταν προγραμματισμένη για τις
19.30, το κλειστό του Τάε κβον ντο άρχιζε
να γεμίζει από τις 17.00. Το κλίμα θύμιζε
τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του
2015, με τον ενθουσιασμό να είναι διάχυ-
τος ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέ-
θηκαν στο κλειστό. Στα highlight της βρα-
διάς, ο ασπασμός Αλέξη Τσίπρα και Ζό-
ραν Ζάεφ, ο οποίος κάθισε δίπλα δίπλα με
τον Νίκο Κοτζιά.

Aντίστροφη μέτρηση
Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι το Συνέ-

δριο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί «αρχή της αντί-
στροφης μέτρησης για την προοδευτική
κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος»,
ενώ κάλεσε όλους τους συνέδρους να τον
βοηθήσουν να σηκώσουν «μαζί τον ήλιο
ξανά ψηλά πάνω από την Ελλάδα». «Να
δώσουμε το μήνυμα της νίκης. Να μετα-
τρέψουμε την οργή σε ορμητικό ρεύμα
αλλαγής. Να μετατρέψουμε την απόγνω-
ση σε ελπίδα», είπε χαρακτηριστικά, υπο-
γραμμίζοντας ότι «αυτή είναι η μεγάλη
ιστορική ευθύνη που όλους εμάς εδώ σε
αυτό το στάδιο μας βαραίνει».

Επιπλέον, μίλησε για «ευθύνη απέναντι
στην κοινωνική πλειοψηφία που για άλλη
μια φορά βρίσκεται σε συνθήκες λεηλα-
σίας», «ευθύνη απέναντι στην εργατική
τάξη που πάνω στις θυσίες της χτίστηκε η
προοπτική του τόπου», «ευθύνη απέναντι
στη μεσαία τάξη που αισχρά εξαπατήθη-
κε από τον κ. Μητσοτάκη στις προηγού-
μενες εκλογές». «Η ευθύνη μας είναι κυ-
ρίως απέναντι στις νέες και στους νέους,
στις επόμενες γενιές που θα κληθούν να
πάρουν στις δικές τους πλάτες το μέλλον
αυτού του τόπου», πρόσθεσε.

«Η διαρκώς εντεινόμενη κλιματική
κρίση, η πανδημία, ο πόλεμος και η ενερ-
γειακή κρίση διαμορφώνουν ένα περι-
βάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων και πρω-
τόγνωρων προκλήσεων. Αλλά σε αυτό το
δυστοπικό περιβάλλον μεγαλώνουν και
οι ευθύνες των δυνάμεων της Προόδου
που υπερασπίζονται το όραμα μιας κοι-

νωνίας ελευθερίας και ισότητας», είπε
δίνοντας το στίγμα του 3ου Συνεδρίου του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότη-
τα, το δίλημμα της εποχής μας».

Εξαπέλυσε μάλιστα επίθεση στη συνο-
λική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας
πως «αυτή η Ελλάδα, που μόλις βγήκε
από τη χρεοκοπία ανταμώνει με την κοι-
νωνική κρίση, έχει την υπογραφή “Κυριά-
κος Μητσοτάκης”. Είναι ένας άνθρωπος,
ένας πολιτικός που ασπάζεται πολιτικές
που προκαλούν καταστροφή, που επιτα-
χύνουν τις κρίσεις. Είναι ο πρωθυπουρ-
γός-εργολάβος που γνώριζε για ποιους
ήρθε να κυβερνήσει». «Η ώρα της αλλα-
γής έχει φτάσει. Από κάθε γωνιά της πα-
τρίδας μας ξεπηδάει η ανάγκη για την πο-
λιτική αλλαγή», τόνισε και διεμήνυσε ότι
«είμαστε έτοιμοι πιο ώριμοι, πιο έμπει-
ροι, πιο αποφασισμένοι. Θέλουμε, ξέ-
ρουμε πώς και μπορούμε».

Κλείνοντας ανέφερε ότι η χώρα σύντο-
μα θα έχει προοδευτική κυβέρνηση. Το
σύνθημα του ήταν «Ελάτε να κυβερνή-
σουμε μαζί» και «Να αλλάξουμε πρώτα
εμείς για να αλλάξουμε τη χώρα».

Χαιρετισμοί από Κόστα και Σάντσεθ
Χαιρετισμό στις εργασίες του 3ου Συ-

νέδριου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απηύθυναν
πολλοί προοδευτικοί Ευρωπαίοι πολιτι-
κοί και ηγέτες. Κατά την πρώτη μέρα του
Συνεδρίου προβλήθηκαν τα βίντεο με
τους χαιρετισμούς του Σοσιαλιστή πρω-
θυπουργού της Πορτογαλίας Αντόνιο
Κόστα, της αντιπροέδρου της ισπανικής
κυβέρνησης και υπουργού Εργασίας,
προερχόμενης από την ισπανική Αριστε-
ρά, Γιολάντα Ντίαζ, του πρώην πρωθυ-
πουργού της Ιταλίας και γενικού γραμ-
ματέα του Δημοκρατικού Κόμματος Εν-
ρίκο Λέτα, καθώς και του γενικού γραμ-

ματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου.
Επίσης, επιστολή με αφορμή το Συνέ-
δριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέστειλε στον
Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός της
Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός της
Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα σε έντονο,
προσωπικό τόνο στάθηκε στις κοινές μά-
χες που έδωσαν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα
στις Βρυξέλλες απέναντι στη λιτότητα, για
την αύξηση του κατώτατου μισθού, για
μετρά στήριξης των νοικοκυριών, για την
πρόσβαση σε βασικά αγαθά και στην
ενέργεια, για τη στήριξη των δικαιωμά-
των των εργαζόμενων.

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ
εξέφρασε «τις καλύτερες ευχές για τη
μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία σε μια τόσο
ειδική περίσταση» και τόνισε πως «ζούμε
στιγμές ιδιαίτερα περίπλοκες τόσο στην
Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο
μετά τον αντίκτυπο της πανδημίας και τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για αυτό
σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζό-
μαστε την ενίσχυση των προοδευτικών
φωνών για να μπορέσουμε να δώσουμε
δίκαιες απαντήσεις».
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Ο Τσίπρας στο 3ο Συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία Ζάεφ, μίλησε
για τον ήλιο της Ελλάδας 
και την ώρα της Αλλαγής 

Αλέξης με συνθήματα... Ανδρέα
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Τ
ην επιδίωξη και βούληση της ελληνικής κυβέρνησης
να προχωρήσει με ταχύ ρυθμό τις απαραίτητες μελέ-
τες για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής δια-

σύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου υπογράμμισε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σε συνάν-
τηση που είχε χθες με την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμ-
βουλο του Διαχειριστή της Αιγύπτου EETC (Egyptian Elec-
tricity Transmission Company) Sabah Mohamed Mashaly
και τον εκπρόσωπο του υπουργείου Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ
της Αιγύπτου dr Amgad Ahmed Saeed.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η γενική γραμματέ-
ας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα
Σδούκου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔ-
ΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ
Ιωάννης Μάργαρης. Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη ση-
μασία του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει τα
ηλεκτρικά συστήματα Ελλάδας και Αιγύπτου με τη δημι-
ουργία ενός κοινού, ζωτικού πεδίου οικονομικής και
ενεργειακής συνεργασίας.

Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι το έργο, το οποίο θα
αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική σχέση των
δύο χωρών, αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνη-

σης, ενώ μετέφερε τη βούληση της ελληνικής πλευράς να
προχωρήσουν με ταχύ ρυθμό οι απαραίτητες μελέτες για
την υλοποίησή του. Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στα οφέλη
που θα έχει για την ενεργειακή μετάβαση και την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής κρίσης, δεδομένου ότι θα μεταφέ-
ρει πράσινη ενέργεια που θα παράγεται από ΑΠΕ από την
Αίγυπτο στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στη σημαντική

τεχνογνωσία που διαθέτει ο ΑΔΜΗΕ στην υλοποίηση έρ-
γων ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να εξεταστεί το ενδεχό-
μενο ένταξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών
στα Έργα Κοινού/Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος, καθώς θα
συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης.

Μιχάλης Μαστοράκης

Σκρέκας: «Γεωπολιτικό ορόσημο για τη χώρα η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο»

Tης Στέλλας Παπαμιχαήλ

Μ
ε ευρύτατη πλειοψηφία «πέ-
ρασε» από τη Βουλή η τρο-
πολογία για την επιτάχυνση
της απονομής των συντάξε-

ων, καθώς 190 βουλευτές από τη ΝΔ, το ΚΙ-
ΝΑΛ και την Ελληνική Λύση στήριξαν την
πρωτοβουλία της κυβέρνησης που στόχο
έχει να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των
δυνάμει συνταξιούχων που λόγω της γρα-
φειοκρατίας τίθενται όμηροι στο βασικό
τους δικαίωμα να λάβουν εγκαίρως τις
συντάξεις τους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και άσκησε σφοδρή κριτική
στην τροπολογία, τελικά επέλεξε τη μεσο-
βέζικη στάση του «παρών» με 83 ψήφους,
ενώ 23 βουλευτές του ΚΚΕ και του Μέ-
ΡΑ25 καταψήφισαν τη ρύθμιση. Το άρθρο,
δε, για τον Προσωπικό Βοηθό στα άτομα με
αναπηρία συγκέντρωσε τον αριθμό ρεκόρ

των 296 ψήφων. Στο κλείσιμο της συνε-
δρίασης πάντως ο υπουργός Εργασίας
έθεσε στην αντιπολίτευση το δίλημμα αν
«θα ταχθούν με τους συνδικαλιστές του
ΕΦΚΑ ή με τους ταλαιπωρημένους συντα-
ξιούχους και αν είναι με τους πολλούς ή με
τα δόγματα και τις συντεχνίες».

Διαφοροποίηση ΚΙΝΑΛ
Μάλιστα, ο Κωστής Χατζηδάκης διαχώ-

ρισε τη στάση του ΚΙΝΑΛ από εκείνη του
ΣΥΡΙΖΑ, που κατέθεσε έστω και λίγο πριν
από την ψηφοφορία εναλλακτικές προτά-
σεις για τη ρύθμιση των συντάξεων, όπως
τη διεύρυνση της κάλυψης και σε άλλες
κατηγορίες συμπολιτών. Ο κ. Χατζηδάκης
τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετι-
κά την πρόταση, ωστόσο επειδή δεν είναι
γνωστή η δημοσιονομική επίδραση της
πρότασης το υπουργείο θα επανέλθει σε
αυτό με την πρώτη ευκαιρία.

Σφοδρή ήταν η επίθεση Χατζηδάκη στον
ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγόρησε για καταιγι-
στική καταστροφολογία και αντίστοιχη
ψευδολογία, καθώς και για υβριστικές επι-
θέσεις που δεν ταυτίζονται με το προοδευ-
τικό και το καινούργιο. «Αφήνουμε τους
υβριστές στις ύβρεις τους και συνεχίζουμε
με έργο γιατί πιστεύουμε στην πολιτική με
αποτέλεσμα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και
στις επικείμενες πρωτοβουλίες της κυβέρ-
νησης που θα διευκολύνουν τους εργαζό-
μενους, όπως η σημαντική αύξηση του κα-
τώτατου μισθού, η εισαγωγή της Ψηφιακής
Κάρτας Εργασίας από τον Ιούνιο που θα ξε-

κινήσει πρώτα από τις τράπεζες και τα σου-
περμάρκετ, καθώς και η Ψηφιακή Κάρτα
Αναπηρίας.

Επί της αρχής το νομοσχέδιο «Δουλειές
Ξανά» ψηφίστηκε με 158 θετικές ψήφους
από βουλευτές της ΝΔ και τον ανεξάρτητο
Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Οριστικό τέλος
στην ταλαιπωρία
με τις συντάξεις 

«Πέρασε» από τη Βουλή 
με ευρύτατη πλειοψηφία 
η τροπολογία - Επίθεση
Χατζηδάκη στον ΣΥΡΙΖΑ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Νεαρός
επαρχιώ-

της βου-
λευτής επίμονα μιλά
δεξιά κι αριστερά για
υφυπουργοποίησή
του το επόμενο διά-
στημα και προεξο-
φλεί ότι θα ξαναβγεί
και βουλευτής. Κά-
νει, μάλιστα, πολλή
παρέα και με νέο
υφυπουργό.

Νατοϊκή συνάντηση στην Κρήτη

Υποβαθμίζει το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρουλάκης

Στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας ο Μιλτιάδης
Για τα θέματα μετανάστευσης που αφορούν το υπουργείο Εξωτερικών, αρμο-

διότητα έχει ο αναπληρωτής υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος συνυ-
πογράφει μαζί με τον  υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη τα
νομοσχέδια που αφορούν τους μετανάστες. Μάλιστα, ο πρώτος βρέθηκε στη Βαρ-
σοβία την Τετάρτη για να συναντηθεί με τον υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Κόνραντ Σιμάνσκι και με τον υφυπουργό Εξωτερικών της χώρας Πά-
βελ Γιαμπλόνσκι και να συζητήσουν τα θέματα που σχετίζονται με
την Ουκρανία. Αμέσως μετά τις συναντήσεις, ο Μίλτος πήρε ένα
αμάξι από την ελληνική πρεσβεία και ταξίδεψε 300 χλμ. για να
βρεθεί στην πόλη Χελμ στα σύνορα με την Ουκρανία και να μι-
λήσει με Ουκρανούς πρόσφυγες.

Ανακοινώσεις για κατώτατο 
μισθό τη Μεγάλη Παρασκευή

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει μια έντονη σκέψη να ανακοι-
νώσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, κατά προτίμηση Μεγάλη Παρα-
σκευή ή Μεγάλο Σάββατο, το ύψος της αύξησης του κατώτατου
μισθού. Το σκεπτικό στηρίζεται στο ότι τις μέρες που θα βρί-
σκονται όλοι μαζί στο πασχαλινό τραπέζι να είναι θέμα συζήτη-
σης η αύξηση του μισθού, που όπως έχει προβλεφθεί θα κυμαί-
νεται ανάμεσα στο 6% και το 8%. Δηλαδή, ο νέος κατώτατος θα
κυμανθεί πάνω από τα 700 ευρώ. Και στο υπουργικό συμβούλιο
της 29ης Απριλίου να είναι και έτοιμη η υπουργική απόφαση,
ώστε να ισχύσει από 1/5/2022 ο νέος κατώτατος μισθός.

Ο Σπανάκης 
με 2.000 κόσμο

Είχε πολύ κόσμο τελικά ο Βασίλης Σπα-
νάκης στη συγκέντρωση που έκανε στο ξε-
νοδοχείο «Μάριοτ». Περίπου 2.000, ανά-
μεσά τους βουλευτές, υπουργοί αλλά και
δήμαρχοι των νοτίων προαστίων. Εντύπω-
ση έκαναν η ιδιαίτερα ζεστή ομιλία του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονό-
μου αλλά και η παρουσία των δημάρχων
Αλίμου (Κονδύλης), Καλλιθέας (Κάρνα-
βος), Δάφνης (Μπινίσκος) και Ζωγράφου
(Θώδας). Δεν είδαμε, ωστόσο, τον Γιώργο
Παπανικολάου της Γλυφάδας και τον Γιάν-
νη Κωνσταντάτο του Ελληνικού-Αργυρού-
πολης, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πάνε,
επειδή την ίδια ώρα έπρεπε να προεδρεύ-
σουν σε δημοτικά συμβούλια… Κατά τα
άλλα, αν κρίνω από τον κόσμο, μην ξεγρά-
φετε εύκολα βουλευτές που διατηρούν τό-
σο μεγάλη βάση… 

Θετικά μηνύματα 
για τον Φωτήλα 

Πολλά θετικά σχόλια άκουσα από τα
υψηλά κλιμάκια του Μεγάρου για τον ειση-
γητή του νομοσχέδιου «Δουλειές Ξανά»
Ιάσονα Φωτήλα. Όπως έλεγαν, ο κ. Φωτή-
λας υπερασπίστηκε με σθένος τις νέες
ρυθμίσεις για την επαγγελματική κατάρτι-
ση, με τις οποίες θεσπίζονται αυστηρότερα
κριτήρια, με στόχο τις καλύτερες επιδό-
σεις και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα
αυξήσουν την απασχόληση.

Τ
ο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής
Αποτροπής / NATO Maritime Inter-
diction Operational Training Cen-

ter (ΚΕΝΑΠ/NMIOTC) στην Κρήτη επισκέ-
φτηκε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου.
Εκεί τους υποδέχτηκαν ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος και ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρος. Η αντιπρο-
σωπεία του Κογκρέσου, αποτελούμενη
από τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων Σαλούντ Καρμπαχάλ ως επικεφαλής
και τον Ρικ Λάρσεν της Armed Services
Committee, καθώς και τον Τόνι Γκονζάλες
της Appropriations Committee, συνο-
δευόταν από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην

Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
κατά τον σύντομο χαιρετισμό αναφέρθηκε
στις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία και στις επιπτώσεις της στην
ασφάλεια και σταθερότητα της ευρύτερης
περιοχής. Επίσης, επεσήμανε την εν γένει

τουρκική αναθεωρητική στάση και προ-
κλητικότητα, η οποία ειδικά τις τελευταίες
μέρες εκδηλώνεται με εκτέλεση υπερ-
πτήσεων άνωθεν των ελληνικών νήσων
του Ανατολικού Αιγαίου, που αφενός προ-
καλούν δυσμενείς εντυπώσεις για τη συ-
νοχή της Συμμαχίας, αφετέρου αυξάνουν
τον κίνδυνο ατυχήματος που, εφόσον συμ-
βεί, ενδέχεται να έχει απρόβλεπτες συνέ-
πειες. Κλείνοντας, τόνισε την εποικοδο-
μητική συνεισφορά των Ενόπλων Δυνά-
μεων σε επίπεδο Διεθνών Οργανισμών,
που εκφράζεται με την ενεργό συμμετοχή
τους στις δράσεις και επιχειρήσεις του
ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Ούτε τον επικεφαλής της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας Μιχάλη
Κατρίνη ούτε τον γενικό γραμ-
ματέα του κόμματος Μανώλη
Χριστοδουλάκη θέλησε να κατε-
βάσει στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προφα-
νώς για να δείξει ότι δεν κόπτε-
ται για πολλά πάρε δώσε με την
Κουμουνδούρου, ειδικά τώρα
που έχει φουντώσει η συζήτηση
για τις μετεκλογικές συνεργα-

σίες. Για αυτό και έστειλε τον
Δημήτρη Μάντζιο, τον εκπρό-
σωπο Τύπου του ΚΙΝΑΛ και σχε-
τικά νέο στέλεχος στο κόμμα.
Απλώς να θυμίσουμε ότι ιστορι-
κά το ΠΑΣΟΚ, που φλέρταρε

διαχρονικά προς την Αριστερά
και τον Συνασπισμό, έστελνε
πάντα τον γραμματέα του στα
συνέδρια αυτά, ενώ το 1996 είχε
παραστεί και ο πρώην πρωθυ-
πουργός Κώστας Σημίτης.

Τελικά η προσυνεδριακή συζήτηση τη Δευτέρα στο Χαλάνδρι μπορεί επικοινωνιακά

να ήταν επιτυχής, αλλά σε κομματικό επίπεδο είχε απρόοπτα και δημιούργησε έντονες

συζητήσεις, τις οποίες μάθαμε σε δεύτερο χρόνο. Όπως μου είπε ένα πουλάκι, ο πρό-

εδρος ΔΕΕΠ του Βορείου Τομέα Σπύρος Αβραμάκος έκανε πολύ

σκληρή παρέμβαση παρουσία του πρωθυπουργού και των κυ-

βερνητικών παραγόντων και «τα έχωσε» σε υπουργούς που

δεν σηκώνουν τα τηλέφωνά τους. «Μόνο η Νίκη και η Ζωή μού

σηκώνουν τα τηλέφωνα», τόνιζε, εννοώντας την Κεραμέως

και τη Ράπτη, ενώ άφησε υπόνοιες για συγκεκριμένο κορυ-

φαίο υπουργό που ήταν παρών στην τοποθέτησή του. Όταν ο κο-

ρυφαίος υπουργός άκουσε τι έλεγε ο Αβραμάκος, σηκώθηκε, έβα-

λε το σακάκι του και απομακρύνθηκε εμφανώς νευριασμένος. Πάντως,

αρνητικά δεν σχολιάστηκε ο υπουργός αλλά ο Αβραμάκος, ο οποίος πήγε να χαλάσει το

κλίμα συσπείρωσης που είχε δημιουργηθεί στο Χαλάνδρι. 

Επεισοδιακό το προσυνέδριο 
στο Χαλάνδρι ελέω Αβραμάκου

Στην Πειραιώς 
ο Μεϊμαράκης
Τα γραφεία της ΝΔ επισκέφτηκε ο αντι-
πρόεδρος του ΕΛΚ, επικεφαλής της «γα-
λάζιας» ευρωομάδας και πρόεδρος της
οργανωτικής επιτροπής του 14ου Συνε-
δρίου Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Στη συ-
νάντηση συμμετείχαν ο γενικός διευ-
θυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης
Μπρατάκος και ο γραμματέας της πολιτι-
κής επιτροπής Παύλος Μαρινάκης. Τα
βασικά θέματα συζήτησης ήταν οργανω-
τικά ζητήματα που αφορούν το προσυνέ-
δριο του κόμματος στο Ηράκλειο της
Κρήτης στις 16 Απριλίου, καθώς και τη
διεξαγωγή του 14ου Τακτικού Συνεδρίου
που θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 και 8
Μαΐου στο Metropolitan Expo.



Η «γαλάζια» βουλευτής της
Α’ Θεσσαλονίκης τείνει να
εξελιχθεί σε μόνιμο πονοκέ-
φαλο για τον Κωστή Χατζηδάκη.
Βλέπετε, η κυρία Άννα Ευθυ-
μίου είναι δικηγόρος και ερ-
γατολόγος και θέτει συνεχώς
ερωτήματα επί των εργασια-
κών επιλογών της κυβέρνησης.
Για παράδειγμα, αναφορικά με τη
μετονομασία του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ, η κυρία Ευθυ-
μίου στάθηκε στο ποιο είναι το κόστος της μετο-
νομασίας καθώς επίσης και «όσο και ως προς το
rebranding, γιατί ο ΟΑΕΔ είναι χρόνια τώρα ταυ-
τισμένος με το κοινωνικό κράτος, με την ανερ-
γία, με τις προοπτικές απασχόλησης, άρα, αν
αυτό έχει κοστολογηθεί. Γιατί εδώ προκύπτει το
ερώτημα, αν έχουν όντως κοστολογηθεί όλα αυ-
τά, τι θα ήταν πιο επωφελές, η μετονομασία ή
αυτά τα χρήματα, που θα είναι από το Ταμείο
Ανάπτυξης, γιατί αυτή η απάντηση έχει δοθεί,
θα ήταν καλύτερο και πιο αποδοτικό να αποδο-
θούν ως ευεργετήματα στους ανέργους;».

ΕΕπιβεβαίωση «Political»
για τους συντελεστές
βαρύτητας στα ΑΕΙ

Πλήρης επιβεβαίωση της εφημερίδας «Po-
litical», η οποία στο φύλλο της 2ας Απριλίου,
μέσα από τις δηλώσεις του εκπαιδευτικού
αναλυτή και διευθυντή
των φροντιστηρίων
«Ομόκεντρο», Αντώνη
Φλωρόπουλου, είχε
επισημάνει ότι ο ορι-
σμός των συντελεστών
βαρύτητας από τα ΑΕΙ
αλλάζει τον τρόπο
υπολογισμού των μο-
ρίων που θα συγκεν-
τρώσει κάθε υποψή-
φιος. Και συγκεκριμέ-
να, κάθε υποψήφιος με την ίδια βαθμολογία
θα έχει διαφορετικά μόρια εισαγωγής ανά
σχολή. Ακριβώς αυτό αναφέρει το υπουργείο
Παιδείας, σημειώνοντας πως «δεδομένου του
γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μα-
θημάτων, όπως τέθηκαν από τα ιδρύματα, σε
κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ σχο-
λών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων
ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να
προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογι-
σμό των μορίων των υποψηφίων». Τονίζει,
ακόμα, ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας η εισα-
γωγή πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ει-
σακτέων σε κάθε σχολή ή τμήμα.

Είδα ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου, το Σάββατο 16
Απριλίου 2022, στις 11.00, θα βγει στον ραδιο-
φωνικό αέρα του Αθήνα 9.84 για να μοιραστεί
μαζί με τους ακροατές του σταθμού της πόλης
την αγάπη της για τα βιβλία. Συνηθισμένο δεν
είναι να βγαίνει ΠτΔ για συνεντεύξεις. Δεν
ξέρω και τι προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυ-
τές τις περιπτώσεις… Θα μου πεις, αλλάζουν
οι καιροί… Θα ανατρέξει, λέει, σε βιβλία που
την ταξίδεψαν, «καταφύγιο» σε χαρούμενες
αλλά και σε δύσκολες περιόδους και θα «ξε-
φυλλίσει» μνήμες από τη ζωή και την επαγ-
γελματική της πορεία…

Σβήνει οριστικά η κυβέρνηση χρέη 812
εκατ. ευρώ αγροτών και συνεταιρισμών, τα
οποία αφορούν ενισχύσεις που δόθηκαν
τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, τις
οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε
ως παράνομες και απαίτησε την ανάκτησή
τους από το ελληνικό Δημόσιο. Η τροπολο-
γία που κατατέθηκε στη Βουλή, σε νομο-
σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, προ-
βλέπει τον συμψηφισμό των οφειλών
αγροτών και συνεταιριστικών οργανώσε-
ων με μελλοντικές ενισχύσεις Covid-19.

Το δόγμα 
Θεοδωρικάκου 
για την ΕΛΑΣ 
του 21ου αιώνα

T
ο δικό του μήνυμα για την ασφάλεια των
πολιτών έστειλε στην τελετή παράδο-
σης-ανάληψης καθηκόντων αρχηγού

ΕΛΑΣ στην Αμυγδαλέζα ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Θέτον-
τας το πλαίσιο δράσης για το επόμενο διάστη-
μα, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως στόχος
είναι «μια αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματι-
κή απέναντι σε κάθε μορφή εγκλήματος. Μια
αστυνομία φιλική απέναντι στους πολίτες και
ιδιαίτερα απέναντι
στους νέους αν-
θρώπους, οι
οποίοι είναι
το αύριο
του τόπου
μας. Μια
αστυνο-
μία στα-
θερός
υπερασπι-
στής της δη-
μοκρατικής νο-
μιμότητας, που
οφείλει να λειτουργεί με
διαφάνεια, να απαλλάσσεται από γραφειοκρα-
τικά πάρεργα και να είναι αφοσιωμένη στην
ασφάλεια του ελληνικού λαού και της πατρί-
δας, σε όλα τα μέτωπα αντιμετώπισης της εγ-
κληματικότητας, του οργανωμένου εγκλήμα-
τος αλλά και κάθε σύγχρονης μορφής βίας και
εγκληματικότητας, στηρίζοντας συνεχώς την
αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή σε αυ-
τόν τον τόπο».

Μετά το συνέδριο 
θα ασχοληθεί με 
τα αριστερά media
Οι εξελίξεις στον μιντιακό όμιλο της
Κουμουνδούρου αναμένονται ραγδαίες. Μετά την
επικράτηση του προέδρου Αλέξη Τσίπρα στο
Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και την επανεκλογή του, θα
προχωρήσουν άμεσα οι επιχειρήσεις «εξυγίανσης»
των χρεοκοπημένων ΜΜΕ της Κουμουνδούρου. Θα
τους καθαρίσει όλους και θα ησυχάσει…
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Η Σακελλαροπούλου σε
ραδιόφωνο το Σάββατο…

Σβήνει χρέη των
αγροτών η κυβέρνηση 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Η Άννα και 
ο… πονοκέφαλος 
του Χατζηδάκη

Σύνεδρος 
ο «διαγραμμένος»
Κουρουμπλής;

Αυτό κι αν είναι είδηση: Στο συνέδριο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα βρίσκεται στα έδρανα και ο διαγραμμέ-
νος από την Κοινοβουλευτική Ομάδα Παναγιώ-
της Κουρουμπλής, που δεν τον ήθελε καθόλου
η Κουμουνδούρου… Ναι, αυτόν που τον διέ-
γραψαν όταν αποκάλεσε βουλευτές «δολοφό-
νους». Θα είναι στο τάε κβον ντο, διότι εξελέγη
σύνεδρος κανονικά. Βεβαίως, όλο αυτό το διά-
στημα της διαγραφής του, ο Παναγιώτης Κου-
ρουμπλής κάθεται στο ίδιο έδρανο στη Βουλή,
ψηφίζει και χειροκροτεί ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσί-
πρα και προφανώς αναμένει την επαναφορά
του στο προσκήνιο στις επόμενες εκλογές.
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Ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ
αποθεώνει τα Τρίκαλα

Λ
ίγο πριν μετατεθεί από την Ελλάδα, ο επί 5,5 χρόνια πρέσβης των ΗΠΑ στη
χώρα μας αποθέωσε σε ομιλία του τον Δήμο Τρικκαίων και τον δήμαρχο Δη-
μήτρη Παπαστεργίου, κλείνοντας έναν κύκλο που άνοιξε το 2017. Μιλώντας

στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Πόλεων Νοτιοανατολικής
Ευρώπης με θέμα τις πόλεις του μέλλοντος, ο κ. Πάιατ στήριξε τμήμα της ομιλίας του
στις καινοτομίες που υλοποιούνται στον Δήμο Τρικκαίων. Τις καινοτομίες αυτές γνώ-
ρισε κατά την επίσκεψή του στα Τρίκαλα πριν από πέντε χρόνια (20 Μαρτίου 2017),
τονίζοντας στην ομιλία του ότι ήταν «έκπληξη, αλλά ταυτόχρονα και πηγή ενθουσια-
σμού», καθώς γνώρισε «έναν νέο δήμαρχο, τον υπέρμαχο της καινοτομίας, τον κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου». Αναφέρθηκε στη στήριξη του κ. Παπαστεργίου και συνο-
λικά του δήμου στην πρωτοβουλία Code Girls, που αφορούσε την προώθηση κορι-
τσιών με δεξιότητες στους υπολογιστές. Το τρίτο σημείο, στο οποίο εστίασε ο κ. Πάι-
ατ, ήταν η ποδηλατοβόλτα που πραγματοποίησε με τον δήμαρχο εκείνη την ημέρα,
από την οποία διαπίστωσε την «αλληλεπίδραση (του δημάρχου) με τους πολίτες και
την αφοσίωσή του στο να καταστήσει τη δημοκρατική διακυβέρνηση λειτουργική για
τους κατοίκους». Είδες ο Πάιατ; Δεν του κάνει καρδιά να αφήσει την Ελλάδα…

Στη… μάχη της Κρήτης
μπαίνει και ο Μητσοτάκης
Επειδή το νησί το διεκδικούν ο Νίκος Ανδρουλάκης
και ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό το Σαββατοκύριακο θα
μπει σφήνα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού θα
κατέβει στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.
Βέβαια, εδώ και μέρες οργώνει το νησί η Ντόρα
Μπακογιάννη, η οποία εμφανίστηκε στο Ρέθυμνο μαζί
με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο
Γεωργαντά, που ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη ύψους
100 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες…
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Οι έξι του ΚΙΝΑΛ 
και ο Πολάκης… 
Μια τεράστια σύγχυση υπάρχει για το
πώς ψήφισαν οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ
στο θέμα με την άρση της ασυλίας του
Παύλου Πολάκη. Πήγε
κάποιος/κάποιοι να ψηφίσουν; Κατά
τις πληροφορίες της στήλης η
«γραμμή» που είχε δοθεί στο ΚΙΝΑΛ
ήταν για ψήφο κατά συνείδηση… Θα
μου πεις, είναι «γραμμή» το κατά
συνείδηση; Άλλη κουβέντα αυτή, την
παρακάμπτω… Τελικά πήγαν έξι
Κιναλίτες να ψηφίσουν κι όπως μου
είπε ένα περιστεράκι, οι τρεις
ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας
του Παυλή και οι άλλοι τρεις έριξαν
απλώς λευκό… Δεν θα σας
αποκαλύψω τους τρεις που δεν
πήγαινε η καρδιά τους να
«σταυρώσουν» τον Παυλή, κρίμα είναι
να προκαλέσω εσωστρέφεια στο
κόμμα… 

Αν δεν με απατά η μνήμη μου,
είναι η δεύτερη φορά σε μια
εβδομάδα που ο «γαλάζιος»
βουλευτής Κώστας Κυρανάκης
δηλώνει σχεδόν βέβαιος ότι το
ΚΙΝΑΛ θα συνεργαστεί με τον
ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικά με τα
μετεκλογικά σενάρια
συνεργασιών, ο βουλευτής
τόνισε πως όλοι στη ΝΔ
πιστεύουν πως η χώρα για να
κυβερνηθεί χρειάζεται
αυτοδυναμία, ενώ παράλληλα
αναφέρθηκε στο πολιτικό
«φλερτ» ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ:
«Θεωρώ ότι διαμορφώνονται
συνθήκες συνεργασίας μεταξύ
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος
τους είναι να μην είναι
κυβέρνηση η ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν δείχνει ανοδικές τάσεις.
Για εμάς προτεραιότητα είναι η
υλοποίηση των προεκλογικών
μας δεσμεύσεων».

Το «σκουπιδαριό» με
τις αφίσες του ΣΥΡΙΖΑ 

Αυτή η περιβαλλοντική ευαισθησία
της Αριστεράς με σκοτώνει… Με αφορ-
μή το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τα παλικά-
ρια του Αλέξη Τσίπρα έχουν γεμίσει όλη
την Αθήνα με αφίσες του αρχηγού τους.
Αν και η αφισοκόλληση είναι κάτι που
σύμφωνα με τον νόμο απαγορεύεται και
θυμίζει παλαιότερες δεκαετίες, οι άν-
θρωποι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα
να χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο για
την προβολή τους. Φυσικά, αυτό δεν
περνά απαρατήρητο από τους πολίτες,
οι οποίοι δυσανασχετούν και αποτυπώ-
νουν τη δυσαρέσκειά τους με αναρτή-
σεις τους στα social media. Ποιοι θα μα-
ζέψουν όλο αυτό το «σκουπιδαριό»; 

Μείωση ΦΠΑ: Οι σύμβουλοι λένε «όχι», 
οι βουλευτές λένε «ναι»

Δύο διαφορετικές γραμμές υπάρχουν στην κυβέρνηση αναφορικά με τη μείωση
του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Οι περισσότεροι υπουργοί, κυρίως αυτοί που
εκλέγονται με σταυρό, ζητούν μετ’ επιτάσεως να μειωθεί από το 13% στο 6% τουλάχι-
στον για το ψωμί, το γάλα και το κρέας. Οι εξωκοινοβουλευτικοί και οι… σύμβουλοι
του πρωθυπουργού -που δεν καίγονται για σταυρό- λένε «όχι», γιατί θα πέσουν στα
βράχια τα δημόσια έσοδα…
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Η
παρούσα ενεργειακή κρίση έβγαλε στο φως
ένα λάθος στρατηγικής σημασίας που ξεκι-
νά από το πρόσφατο παρελθόν. Λάθη στον

σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην αξιολόγη-
ση πιθανών κινδύνων καθώς και αδυναμία αξιοποί-
ησης των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. Από
Σαουδική Αραβία των ΑΠΕ κατά Τζέρεμι Ρίφκιν
φτάσαμε να εξαρτόμαστε ενεργειακά από το ρωσι-
κό αέριο και από εισαγωγές ρεύματος από όμορα
κράτη της Βαλκανικής. 

Τίθεται ξεκάθαρα το ερώτημα ύπαρξης ή μη σκο-
πιμοτήτων, ύπαρξης ή μη ευνοούμενων από τις
ακολουθούμενες πολιτικές στην ενέργεια. Το δη-
μόσιο συμφέρον σίγουρα δεν υπηρετήθηκε - είναι
δε τέτοιας κλίμακας η αστοχία που αναρωτιέται κα-
νείς μήπως υπηρετήθηκε αλλότριο.

Το γεγονός πως συνολικά φαίνεται πως απέτυχε
η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης -
τουλάχιστον στα ζητήματα εξάρτησης και ακόλου-
θων γεωπολιτικών κινδύνων- δεν σημαίνει ότι
υπάρχουν ελαφρυντικά για τις τελευταίες ελληνι-
κές κυβερνήσεις. Φάνηκε επίσης πως ζητήματα
στρατηγικής σημασίας δεν αντιμετωπίζονται ως τέ-
τοια. Αναφέρομαι στη βεβιασμένη απόφαση για την
απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού μείγματος της
Ελλάδας χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς ωριμό-
τητα, χωρίς εναλλακτικές.

Είναι γεγονός πως την περίοδο 2010-2014 στην
Ελλάδα είχαμε τη μεγαλύτερη παγκόσμια αύξηση
σε φωτοβολταϊκά, όμως σήμερα είναι ιστορική και
γεωπολιτική αναγκαιότητα η εκμετάλλευση των ελ-
ληνικών κοιτασμάτων σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη.
Έχουμε τη δυνατότητα μαζί με τους αγωγούς
(EastMed, IGB, TAP), τις πλωτές μονάδες αποθή-
κευσης και επαναεριοποίησης του υγροποιημένου

φυσικού αερίου και τις υποδομές της Ρεβυθούσας
να αναβαθμίσουμε τον ρόλο της Ελλάδας ως μιας
χώρας-κλειδί τόσο στο ζήτημα της απεξάρτησης
από το ρωσικό φυσικό αέριο όσο όμως και στην
υπόθεση της πράσινης μετάβασης. Υπάρχουν, μά-
λιστα, εκτιμήσεις που θέλουν τους αγωγούς και τα
κοιτάσματα της Ελλάδας να μπορούν να τροφοδο-
τήσουν την ΕΕ με το 20% της συνολικής ποσότητας
του ρωσικού αερίου -εξαιρετικά υψηλό για μια χώ-
ρα όπως η Ελλάδα.

Μόλις πρόσφατα ο Έλληνας πρωθυπουργός ζή-
τησε να υπάρξει συντονισμένη απάντηση σε ευρω-
παϊκό επίπεδο για το ζήτημα της ενεργειακής κρί-
σης, ειδάλλως ισχυρίζεται ότι θα προχωρήσει σε
εθνικές στρατηγικές. Όμως αυτό θα έπρεπε να είχε
πράξει από το 2019, ή έστω μέσα στο 2021, και όχι
σήμερα ασθμαίνοντας και με ένα δυσβάστακτο οι-
κονομικό κόστος για βιομηχανία και νοικοκυριά να
ζητά συλλογικές λύσεις. 

Πέρα όμως από τους χάρτες της Ανατολικής Με-
σογείου, τους χάρτες κοιτασμάτων, τους αγωγούς,
τα ποντισμένα καλώδια σύνδεσης κρατών και τη
γεωπολιτική και γεωστρατηγική συζήτηση, η Ελλά-
δα χρειάζεται βραχυπρόθεσμα μέτρα άμεσης από-
δοσης. Δυστυχώς για τον Έλληνα, η δυνητικά πλεο-
νεκτική θέση της χώρας μεταφράζεται σε ένα δυ-
σβάστακτο ενεργειακό κόστος που μπορεί να αγγί-
ζει και το 30% του μηνιαίου εισοδήματος. 
� Αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης
με εμπροσθοβαρή μέτρα ενεργειακής στήριξης.
� Ενίσχυση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’
οίκον» με περισσότερους πόρους και περισσότε-
ρους ωφελούμενους.
� Κίνητρα για την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσί-
φωνα σε όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνικά
σπίτια γίνεται. Επιδότηση εγκατάστασης ή αντικα-
τάστασης παλαιού πάνω από 50%. Οι ηλιακοί θερ-
μοσίφωνες φτιάχνονται στην Ελλάδα από μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις που απασχολούν σχεδόν 4.000
εργαζόμενους και μπορούν να οδηγήσουν σε μεί-
ωση κατανάλωσης κατά 20%. Αντί επιδότησης λευ-
κών συσκευών που παράγονται στο εξωτερικό, εδώ
και τώρα ηλιακό.
� Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε όλα τα δημόσια
κτίρια μαζί με την ενεργειακή-βιοκλιματική τους
αναβάθμιση. Προτεραιότητα στα σχολεία.

Προοδευτική πολιτική σήμερα σημαίνει εθνική
στρατηγική, αξιοποίηση όλων των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων, επένδυση στις υποδομές, δημι-
ουργία μέσω των μεγάλων στόχων πράσινης μετά-
βασης και ενεργειακής ανεξαρτησίας νέων, καλο-
πληρωμένων θέσεων εργασίας για τους Έλληνες
και αναβάθμιση της θέσης της χώρας στον νέο
ενεργειακό χάρτη που διαμορφώνεται. 

Χ
ρειάζεται να είσαι παντρεμένος για να είσαι
ευτυχισμένος; Οι περισσότεροι άνθρωποι, αν
το σκεφτόντουσαν πραγματικά, θα έπρεπε να

παραδεχτούν ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση
είναι «όχι». Σίγουρα, υπάρχουν οφέλη για πολλούς
ανθρώπους που κάνουν την επιλογή αυτή. Όμως,
υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα στο να παραμεί-
νεις ελεύθερος. Από την κοινωνική ευελιξία έως την
οικονομική ανεξαρτησία, πολλοί άνθρωποι απολαμ-
βάνουν τον άνεμο κάτω από τα φτερά τους όταν πε-
τούν μόνοι τους.

Χόρεψε τον χορό του Ησαΐα 
για τους σωστούς λόγους

Θέλουμε οι πολύτιμοι νεαροί ενήλικές μας να
παντρευτούν από αγάπη και όχι από την αντιληπτή
πίεση της κοινωνίας. Υπάρχει ένα σημείο στη ζωή
μιας νεαρής γυναίκας που θα είναι καλεσμένη σε
έναν σωρό πρόβες νυφικών ή θα παλεύει να πιάσει
την ανθοδέσμη σε κάποιον γάμο. Αλλά πώς επηρεά-

ζουν αυτές οι τελετές μετάβασης στη νοοτροπία των
ανύπαντρων που παρέμειναν αδέσμευτοι; Η ανα-
γνώριση της νομιμότητας της αγαμίας, καθώς και
του αυξανόμενου αριθμού ικανοποιημένων ελεύθε-
ρων ανθρώπων, μπορεί να προσφέρει μια ευρύτερη
προοπτική για το εάν ο γάμος είναι μια ελκυστική
επιλογή για όλους.

Εργαζόμενες γυναίκες, 
ευρύτερες προοπτικές

Οι πιθανοί λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενες
γυναίκες αποφεύγουν τον γάμο περιλαμβάνουν το
γεγονός ότι απολαμβάνουν μεγαλύτερη οικονομική
ελευθερία και αποδυνάμωση των δεσμών μεταξύ
της γέννησης και της ανατροφής παιδιών στο πλαί-
σιο του θεσμού του γάμου. 

Σημειώνεται από έρευνες ότι οι γυναίκες που δεν
παντρεύτηκαν ποτέ απολαμβάνουν την ελευθερία
τους και πιστώνουν την προσωπική τους ανάπτυξη.
Ωστόσο, το στίγμα τού να παραμείνει κανείς ελεύθε-

ρος γίνεται πιο έντονα αισθητό μεταξύ των ηλικιών
25 έως 35 ετών. Ύστερα από αυτό, οι γυναίκες αρχί-
ζουν να αποδέχονται ότι η ηλικία γάμου έχει παρέλ-
θει και εστιάζουν περισσότερο στην τρέχουσα πο-
ρεία της ζωής τους.

Στη σύγχρονη εποχή, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν
ότι ο γάμος δεν είναι απαραίτητος για να απολαύ-
σουν μια πλήρη, ικανοποιητική ζωή.

Σύγχρονες εναλλακτικές λύσεις γάμου
Ο γάμος υπό πίεση δεν είναι μια βιώσιμη επιλο-

γή για τους singles έχοντας οικονομική ανεξαρτη-
σία. Η απόλαυση της συντροφικότητας, της οικο-
γένειας και των φίλων συμβαίνει ανεξάρτητα από
έναν γάμο. 

Ο γάμος είναι μια χαρούμενη τελετή, όπου και τα
δύο μέλη ορκίζονται αγάπη και πίστη μέχρι να τους
χωρίσει ο θάνατος. Επιλέξτε να κάνετε τη βουτιά σε
έναν γάμο από αγάπη και αφοσίωση. Όχι από υπο-
χρέωση. 

Η ενεργειακή κρίση έφερε στο προσκήνιο τις λάθος επιλογές

Όχι, δεν «πρέπει» να παντρευτείς

του
Αντώνη 
Σαουλίδη

Μέλος ΚΕ 
ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki
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Γράφει ο Σταύρος Ιωαννίδης

Ώθηση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία δίνει το μνημό-
νιο συνεργασίας που υπέγραψαν τα Ελληνικά Αμυντικά Συστή-
ματα (ΕΑΣ) με τη γαλλική εταιρεία κατασκευής στρατιωτικών
οχημάτων Nexter. Οι δύο πλευρές θα επικεντρώσουν τις δυνά-
μεις τους στην ανάπτυξη του τεθωρακισμένου οχήματος μετα-
φοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) 8x8 Philoctetes, το οποίο με τις
κατάλληλες προσθήκες μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε τε-
θωρακισμένο όχημα μάχης (ΤΟΜΑ). Το μνημόνιο συνεργασίας
προβλέπει τη συμπαραγωγή τροχοφόρων που, σύμφωνα με τα
ΕΑΣ, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν οπλικά συστήματα υψη-
λής αποτελεσματικότητας. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ευελι-
ξία, την ταχύτητα και τη σύγχρονη θωράκιση του οχήματος δη-
μιουργούν μια άκρως ανταγωνιστική πλατφόρμα που προσδί-
δει σημαντικό πλεονέκτημα στον χρήστη στο πεδίο της μάχης.

Ο Philoctetes διαθέτει κινητήρα με ισχύ 600 ίππων, μέγιστη
ταχύτητα 100 χλμ./ώρα και ακτίνα δράσης 750 χιλιομέτρων. Η

διαμόρφωση μάχης περιλαμβάνει ένα τηλεχειριζόμενο πυρο-
βόλο των 40 χιλιοστών, ενώ μπορεί να φέρει και εκτοξευτή αν-
τιαρματικών πυραύλων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να «απαντή-
σει» στις ανάγκες του ελληνικού Στρατού Ξηράς που βρίσκε-
ται σε αναζήτηση οχήματος μεταφοράς προσωπικού ώστε να
αντικαταστήσει τα απαρχαιωμένα Μ113.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα, κρίνοντας από την αποτελεσματικό-
τητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα πεδία μάχης της
Ουκρανίας, εντείνει τις κινήσεις της για την απόκτηση σύγ-

χρονων UAV αλλά και anti-UAV συστημάτων. Το κατώφλι του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας πέρασαν χθες στελέχη της γαλ-
λικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών προκειμένου να παρουσιά-
σουν σε Έλληνες αξιωματικούς τις δυνατότητες των συστημά-
των που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της Αθήνας. Η παρου-
σίαση έγινε στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής αμυντικής συ-
νεργασίας, παρουσία του υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ, αντιναύαρχου
Ιωάννη Δρυμούση.

Το ελληνικό Επιτελείο αναλύει τα διδάγματα από τις επιχει-
ρήσεις που λαμβάνουν χώρα στα μέτωπα της Ουκρανίας, εξά-
γοντας κρίσιμα συμπεράσματα για τη χρήση των μη επανδρω-
μένων αεροσκαφών. Τα συστήματα που έχει στην κατοχή του
το Κίεβο μετρούν ήδη αρκετές επιτυχίες κυρίως στην εξουδε-
τέρωση αρμάτων μάχης. Αντίστοιχα συστήματα όμως φαίνεται
πως χρησιμοποιήθηκαν και για τον αντιπερισπασμό του ραν-
τάρ του ρωσικού καταδρομικού «Μόσχα» ώστε να χτυπηθεί με
ουκρανικούς πυραύλους Neptune, καταφέρνοντας βαρύτατα
πλήγματα στο πλοίο αλλά και στο ηθικό του ρωσικού ναυτικού.

Τ
ον αντίκτυπο των ηττοπαθών δηλώ-
σεων του υπουργού Εθνικής Άμυνας
Νίκου Παναγιωτόπουλου στη Βουλή
μετράει η Αθήνα. Προτού συμπλη-

ρωθούν 24 ώρες από την αποστροφή του
υπουργού στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων «δεν είναι η καλύτερη επο-
χή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο
ΝΑΤΟ», οι Τούρκοι... ξεσάλωσαν με υπερπτή-
σεις και δηλώσεις δείχνοντας πώς εννοούν οι
γείτονες τη «μεταβολή της συμπεριφοράς
τους προς το καλύτερο», όπως σημείωσε
προχθές ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας τραβά πάνω του τα
φώτα της δημοσιότητας για λάθος και κυρίως
επιζήμιους λόγους. Η πρώτη φορά αφορούσε
τη διαρροή του διαλόγου του με τον Ακάρ από
τα τουρκικά Μέσα, τα οποία λίγο πολύ τον εμ-
φάνισαν να συζητά τη συνεκμετάλλευση του
Αιγαίου. 

Και δεύτερο χτύπημα
Μετά τις αρχικές διαψεύσεις και επιχει-

ρώντας να επανέλθει ξεκαθαρίζοντας το ζή-
τημα, ο κ. Παναγιωτόπουλος επανέλαβε και
στη Βουλή και στους Δελφούς ότι με τον
Τούρκο ομόλογό του αναφέρθηκαν «στον
πλούτο του Αιγαίου», εννοώντας ότι «να κά-
νουμε ό,τι πρέπει προκειμένου να έχουμε
ήρεμο καλοκαίρι και να ωφεληθεί η τουριστι-
κή οικονομία και των δύο χωρών»… Λες και
δεν ήξερε πώς θα εκλάμβαναν οι Τούρκοι τον
«πλούτο του Αιγαίου». Και το δεύτερο χτύπη-
μα ήρθε προχθές με τις... προσεκτικές διατυ-
πώσεις στο ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά στην Τουρκία.

Τα απανωτά φάουλ Παναγιωτόπουλου αρ-
χίζουν και εκνευρίζουν το Μαξίμου, όπως φά-
νηκε και από την τοποθέτηση του κυβερνητι-
κού εκπροσώπου. Ο κ. Οικονόμου πήρε απο-
στάσεις από τη θέση του υπουργού, ξεκαθαρί-

ζοντας ότι δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε αναφο-
ρικά με τη στάση της χώρας μας απέναντι στην
Τουρκία. «Καμία απολύτως παραδοχή δεν συ-
νιστά αλλαγή στάσης. Δεν έχει αλλάξει τίποτα
σε ό,τι αφορά τη χώρα μας αναφορικά με τις
προκλητικές και παράνομες κινήσεις της
Τουρκίας, είτε εκδηλώνονται με υπερπτήσεις
είτε με προκλητική ρητορική», υπογράμμισε

με νόημα ο Γιάννης Οικονόμου, λαμβάνοντας
σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του
υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Τον δρόμο της Ολομέλειας παίρνουν τη
Δευτέρα οι δύο συμφωνίες για τη συμμετοχή
της Ελλάδας στο υπό ίδρυση Κέντρο Αριστεί-
ας Ναυτικής Ασφάλειας του ΝΑΤΟ με έδρα
την Κωνσταντινούπολη, οι οποίες κατά τη συ-

ζήτηση στην αρμόδια επιτροπή προκάλεσαν
αντιδράσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε ότι πρέπει να ανασταλεί
η συζήτησή τους, καθώς δεν πρόκειται για συ-
νήθη μνημόνια, την ώρα μάλιστα που η Τουρ-
κία δεν έχει καν αποδεχτεί το Δίκαιο της Θά-
λασσας και εκτίμησε ότι η ψήφιση των δύο
κυρώσεων είναι απόρροια υποδείξεων της
υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια
Νούλαντ, η οποία επισκέφτηκε πρόσφατα τη
χώρα μας. Συζητήσεις πάντως προκάλεσε και
η αποστροφή του Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο
οποίος άφησε να εννοηθεί ότι είναι «μάταιο»
να προσπαθούμε να καταγγείλουμε την τουρ-
κική προκλητικότητα στο ΝΑΤΟ σε αυτήν τη
συγκυρία, επιβεβαιώνοντας ότι οι εξελίξεις
στην Ουκρανία δεν είναι «σύμμαχος» της Ελ-
λάδας σε ό,τι αφορά την άσκηση πιέσεων από
τους εταίρους προς τη γείτονα. 

Ελληνογαλλική σύμπραξη για την κατασκευή του τεθωρακισμένου οχήματος Philoctetes

Από τον «πλούτο του Αιγαίου»
στις... προσεκτικές
διατυπώσεις στο ΝΑΤΟ 
όσον αφορά την Τουρκία

Τα απανωτά φάουλ που
εκνευρίζουν το Μαξίμου 

Ν Ι Κ Ο Σ  Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  



Τ
ην αποσταθεροποίηση που προ-
καλεί η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία θα επιχειρήσει να εκ-
μεταλλευτεί η Τουρκία προκει-

μένου να «τσιμεντώσει» τις διεκδικήσεις
της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-
γειο, όπως εκτιμά το ελληνικό επιτελείο.

Από τα «δείγματα γραφής» που έχει δώ-
σει η Άγκυρα μέχρι σήμερα γίνεται σαφές
ότι τα περί «νέων θεμελίων» στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις ήταν απλώς λόγια, ενώ
την ώρα που η Τουρκία εμφανίζεται ως ο
καλός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ανεβάζει στο
κόκκινο την ένταση με την Ελλάδα τόσο σε
ρητορικό επίπεδο όσο και επί του πεδίου.

Αναταραχή στο Αιγαίο

Έπειτα από ένα τριήμερο μπαράζ υπερ-
πτήσεων, παραβιάσεων και προκλητικών
συμπεριφορών στο Αιγαίο, η Άγκυρα δεί-
χνει ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των
σχέσεων με την Ελλάδα και εκμεταλλευό-
μενη την κρίση στην Ανατολική Ευρώπη
προσδοκά «κέρδη» μέσα στη γενικότερη
αναταραχή και ενώ η προσοχή της Δύσης
είναι στραμμένη στην Ουκρανία. Αν και η
διγλωσσία των γειτόνων δεν προκαλεί έκ-
πληξη, αφού αποτελεί πάγια τακτική, στην
Αθήνα έχει σημάνει «συναγερμός» για το
ενδεχόμενο πρόκλησης θερμού επεισο-
δίου. Η περίοδος μέχρι τις 21 Απριλίου,
οπότε και ολοκληρώνεται η άσκηση «Γα-
λάζια Πατρίδα», θεωρείται ιδιαίτερα κρί-
σιμη λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης
δυνάμεων στο αρχιπέλαγος αλλά και των
επιθετικών κινήσεων της Άγκυρας στον
ουρανό του Αιγαίου. Ενδεικτικές του τι εν-
νοεί η Άγκυρα όταν αναφέρεται σε «σχέ-

σεις καλής γειτονίας» ήταν οι χαμηλές
πτήσεις των τουρκικών F-16 πάνω από τις
Οινούσσες και την Παναγιά, με τα αερο-
σκάφη να περνούν πάνω από κατοικημέ-
νες περιοχές σε ύψη που δεν ξεπερνού-
σαν τα 500 μέτρα. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος
πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει να πατάει
σε δύο βάρκες διατηρώντας τον ρόλο του
διαμεσολαβητή στη σύγκρουση Ρωσίας -
Ουκρανίας, έδωσε νέο επικοινωνιακό ρε-
σιτάλ κάνοντας λόγο για «τουρκικά έπη»
σε Αιγαίο και Μεσόγειο. «Από τη Συρία
μέχρι τη Λιβύη, από το Ιράκ μέχρι το Ναγ-
κόρνο Καραμπάχ, από τη Μεσόγειο μέχρι
το Αιγαίο, γράψαμε έπη με όλα τα μέσα
που διαθέτουμε σε ξηρά, θάλασσα και αέ-
ρα», είπε ο Ερντογάν μιλώντας σε στελέχη
της 3ης Διοίκησης Πεζικού.

Τον Τούρκο πρόεδρο συνόδευε ο
υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο
οποίος πήρε για πρώτη φορά δημόσια θέ-
ση για το ζήτημα της προμήθειας νέων F-
16 μετά τη διαφαινόμενη αλλαγή στάσης
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Χρειαζόμαστε τα
F-16 Block 70, τα λεγόμενα Viper. Αλλά
πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και τα F-16
που ήδη διαθέτουμε. Έχουμε ξεκινήσει
τις διαδικασίες με το υπουργείο Άμυνας
και το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών», είπε ο Ακάρ και σημεί-
ωσε ότι «στην επιστολή που εστάλη υπάρ-
χουν κάποια θετικά στοιχεία, ωστόσο θα
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Καινούργια μαχητικά
Τη σκυτάλη στο ζήτημα της απόκτησης

νέων αεροσκαφών πήρε και ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, με τον Τούρκο υπουργό
Εξωτερικών να ισχυρίζεται ότι «η πώληση
των F-16 δεν είναι σημαντική μόνο για την
Τουρκία, αλλά είναι εξίσου σημαντική για
το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ». Πλέον όμως κανείς

δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η Άγκυρα θέ-
λει καινούργια μαχητικά για να υποστηρί-
ξει τον ρόλο της στο ΝΑΤΟ, καθώς οι πα-
ράνομες δραστηριότητες στις οποίες επι-
δίδεται η τουρκική αεροπορία τις τελευ-
ταίες μέρες φανερώνουν τους πραγματι-
κούς σκοπούς των γειτόνων. Το μοναδικό
αλλά και σημαντικότερο εμπόδιο στην
ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις Ηνω-
μένες Πολιτείες είναι πλέον το Κογκρέσο,
που επιμένει ότι η κατοχή των S-400 από
την Τουρκία αποτελεί «ταφόπλακα» για
οποιαδήποτε προσπάθεια εξαγωγής
αμυντικής τεχνολογίας στην Άγκυρα.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δεν δίστασε
ακόμη και να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή
Ένωση επιχειρώντας να βάλει την Τουρκία
στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής
Μεσογείου και να δημιουργήσει τετελε-
σμένα στην Κύπρο.

«Σε πολιτικό επίπεδο, αυτός που μπο-
ρεί να πείσει τους Ελληνοκυπρίους είναι
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας το κάνει για να
γίνει ένα ξεκάθαρο βήμα. Διότι η Ευρώ-
πη έχει μεγαλύτερη ανάγκη από αυτό το
αέριο», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξω-
τερικών.
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Οι Τούρκοι πάνε
γυρεύοντας για
θερμό επεισόδιο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Συναγερμός στο Πεντάγωνο
έως τις 21 Απριλίου, οπότε
ολοκληρώνεται η άσκηση
«Γαλάζια Πατρίδα», λόγω
της μεγάλης συγκέντρωσης
δυνάμεων στο αρχιπέλαγος
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Τ
ην ώρα που οι Ουκρανοί λένε ότι
χτύπησαν τη ναυαρχίδα του ρω-
σικού πολεμικού ναυτικού, έξω
από την Οδησσό, ο Βλαντίμιρ

Πούτιν στέλνει στρατό στα σύνορα με τη
Φινλανδία και απειλεί με πυρηνικά, αν η
παραδοσιακά ουδέτερη σκανδιναβική χώ-
ρα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Πληροφορίες και βίντεο δείχνουν ότι η
Ρωσία μετακινεί στρατιωτικό εξοπλισμό
και παράκτια πυραυλικά συστήματα προς
τα σύνορά της με τη Φινλανδία, καθώς η
πρωθυπουργός της χώρας Σάνα Μαρίν ξε-
καθάρισε ότι «εντός των επόμενων εβδο-
μάδων» θα συζητηθεί πιθανή ένταξη στο
Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, μετά την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Δεν τους θέλει στο κατώφλι της Ρωσίας
Το σκανδιναβικό κράτος των 5,5 εκατ.

κατοίκων δεν έχει ενταχθεί σε στρατιωτική
συμμαχία, εν μέρει για να αποφύγει να
προκαλέσει τη Ρωσία, με την οποία έχει
σύνορα που εκτείνονται σε μήκος 1.300 χι-
λιομέτρων. Ωστόσο, μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, η υποστήριξη της
φινλανδικής κοινής γνώμης για ένταξη στο
ΝΑΤΟ διπλασιάστηκε από το 30% στο 60%,
σύμφωνα με σειρά δημοσκοπήσεων.

Κατά πληροφορίες από διπλωμάτες στο
ΝΑΤΟ, και η εξίσου ουδέτερη Σουηδία

ετοιμάζεται να ενταχθεί στη Συμμαχία μέ-
χρι το καλοκαίρι, κάτι που δείχνει, σύμφω-
να με αναλυτές, το στρατηγικό λάθος που
διέπραξε ο Πούτιν με τον πόλεμο στην Ου-
κρανία.

Εκτιμάται ότι, αν και ο Πούτιν επιδίωξε
να διασπάσει τη Βορειοατλαντική συμμα-
χία, η εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε
στην ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγας
του ΝΑΤΟ, και έθεσε τις βάσεις για μόνιμη,
ισχυρή παρουσία του στο «κατώφλι» της
Ρωσίας. Με πυρηνική «ομπρέλα» και στη
Βαλτική απείλησε χθες η Ρωσία, αν Σουη-
δία και Φινλανδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.
«Δεν θα μπορούμε να μιλάμε πια για καθε-
στώς απαλλαγμένο από πυρηνικά στη
Βαλτική, οι ισορροπίες θα πρέπει να απο-
κατασταθούν», είπε το Κρεμλίνο, τονίζον-
τας ότι πιθανή ένταξη Ελσίνκι και Στοκχόλ-
μης θα σηματοδοτήσει «τη δημιουργία δύο
ακόμη αντιπάλων» για τη Μόσχα.

Χτύπημα στο καμάρι του στόλου
Ένα ισχυρό πλήγμα, συμβολικό αλλά και

επιχειρησιακό, δέχθηκαν χθες οι ρωσικές
δυνάμεις, καθώς η ναυαρχίδα του στόλου
τους στη Μαύρη Θάλασσα, το πυραυλοφό-
ρο καταδρομικό Moskva, τυλίχθηκε στις
φλόγες.  Οι συνθήκες γύρω από το συμβάν
δεν έχουν ξεκαθαριστεί πλήρως: Οι Ου-
κρανοί ισχυρίζονται ότι βύθισαν το εμβλη-

ματικό πλοίο με πυραύλους Neptune,
αφού το «παγίδευσαν» με χρήση drones,
ενώ το Κρεμλίνο λέει ότι το Moskva υπέστη
σημαντικές ζημιές από πυρκαγιά, εκκενώ-
θηκε (σ.σ. από τους 500 ναύτες που φέρε-
ται να είχε) και ρυμουλκείται σε λιμάνι.

Λόγω των καταιγίδων στην περιοχή, δεν
ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί μέσω δορυ-
φόρου το τι ακριβώς συνέβη.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούν
να προσδιορίσουν αν το καταδρομικό
επλήγη από τους Ουκρανούς ή από «ρωσι-
κή ανικανότητα», αλλά οι πληροφορίες
τους λένε ότι το πλοίο δεν έχει βυθιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μεγά-
λο πλήγμα στην εθνική υπερηφάνεια της
Ρωσίας, που θα ισοδυναμούσε -για το
αμερικανικό ναυτικό- με την απώλεια ενός
θωρηκτού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ή
με την καταστροφή ενός αεροπλανοφόρου
σήμερα.

Μαριούπολη: 
«Καθαρίζουν»
τα… πτώματα για
την παρέλαση
Φρίκη προκαλούν οι νέες πλη-
ροφορίες για τη συμπεριφορά
του ρωσικού στρατού στη μαρ-
τυρική Μαριούπολη.
Σύμφωνα με το BBC, Ρώσοι
στρατιώτες εκεί έχουν εντολή
να «καθαρίσουν στα γρήγορα
τα πτώματα» για να μπορέσει
να γίνει η παρέλαση στις 9
Μαΐου.
Ο Πούτιν φέρεται να επιδιώκει
μια νίκη στην Ουκρανία για την
9η Μαΐου, επέτειο της συνθη-
κολόγησης της ναζιστικής
Γερμανίας στον σοβιετικό
στρατό, το 1945, όταν γίνεται
μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα
και σε άλλες ρωσικές πόλεις.
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστή-
ριο άρχισε έρευνες για εγκλή-
ματα πολέμου, μετά τις καταγ-
γελίες για θηριωδίες, βασανι-
στήρια, βιασμούς και εν ψυ-
χρώ δολοφονίες αμάχων από
τους Ρώσους στην Ουκρανία. 

Νέες απειλές Πούτιν
για πυρηνικό όλεθρο

Ο Ρώσος πρόεδρος 
αντιδρά στην πιθανή ένταξη
της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ 
και εκφοβίζει τη Δύση



Π
ολλά σχόλια έχουν προκαλέ-
σει οι καταγγελίες για εξαπά-
τηση πελατών που προχώρη-
σαν σε παραγγελίες μέσω

συγκεκριμένης επιχείρησης, την εξόφλη-
σαν, αλλά το προϊόν δεν έφτασε ποτέ σε
αυτούς. Οι παραγγελίες έγιναν μέσω της
δημοφιλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Skroutz, η οποία μάλιστα εξέδωσε ανα-
κοίνωση για την υπόθεση.

Οι καταγγελίες φαίνεται να ανέρχονται σε
εκατοντάδες και αφορούν την επιχείρηση 365
SHOP GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, γνωστή ως
κατάστημα «365shop», με την οποία η διάση-
μη πλατφόρμα Skroutz είχε εδώ και χρόνια
στρατηγική συνεργασία. Όπως προκύπτει από
πολλά ελληνικά φόρουμ, η εταιρεία λάμβανε
παραγγελίες που έλεγε πως θα παραδώσει σε
4-10 μέρες τα προϊόντα, ωστόσο αυτά δεν
έφταναν ποτέ στον προορισμό τους.

Για την υπόθεση αυτή μίλησαν στην «Politi-
cal» η πρόεδρος της καταναλωτικής οργάνω-
σης ΕΚΠΟΙΖΩ Παναγιώτα Καλαποθαράκου
και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών
Γιώργος Λεχουρίτης. Η κυρία Καλαποθαρά-
κου τόνισε: «Στην ΕΚΠΟΙΖΩ έφθασαν κάποιες
λίγες καταγγελίες για αυτό το θέμα. Πρέπει να
σημειώσουμε ότι υπάρχει ένα νομοθετικό κε-
νό σχετικά με τις πλατφόρμες και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο έχει προκύψει ένα θέμα με την
ευθύνη που πρέπει να έχουν οι πλατφόρμες
αναφορικά με αποζημιώσεις καταναλωτών
για πρακτικές που δεν συνάδουν με τις υπο-
χρεώσεις των εταιρειών. Διότι ο καταναλωτής
μεταξύ άλλων εμπιστεύεται τις πλατφόρμες
αυτές, θεωρεί ότι υπάρχει μια αξιοπιστία, το
να ψωνίζεις από ένα μεμονωμένο κατάστημα

μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η
οποία είναι αξιόπιστη». 

«Να πληρώνουν με αντικαταβολή»
«Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να

έχουν ευθύνη οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες
και να αποζημιώνουν τον καταναλωτή. Το νο-
μοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αναβαθμιστεί

ώστε να διασφαλίζει την προστασία των κατα-
ναλωτών. Συστήνουμε λοιπόν ο καταναλωτής
να πληρώνει με αντικαταβολή. Αν το κατάστη-
μα στο οποίο παραγγέλνει αναφέρεται σε
προϊόν κάποιας αξίας όπως τα ηλεκτρονικά
και το κατάστημα, δεν δίνει την επιλογή αυτή
να μην αγοράζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις
λοιπόν ο καταναλωτής καταγγέλλει και ζητάει
από την τράπεζα την επιστροφή των χρημά-
των του, αλλά το θέμα είναι ότι οι τράπεζες δεν
είναι πρόθυμες να επιστρέψουν τα χρήματα.
Να κάνει λοιπόν αίτημα στην τράπεζα για να
επιστραφούν τα χρήματα», συμπλήρωσε η
κυρία Καλαποθαράκου.

Ο κ. Λεχουρίτης από την πλευρά του σημεί-
ωσε: «Εμείς δεν δεχτήκαμε ακόμη καταγγε-
λίες για αυτό το θέμα σαν ΙΝΚΑ. Ενδέχεται να
δέχτηκαν όμως η Γενική Γραμματεία Κατανα-
λωτή ή ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Η Skro-
utz έπρεπε να έχει φροντίσει να εξασφαλίσει

τους αγοραστές. Για να γίνει όμως τόσο μεγά-
λο θέμα στα ΜΜΕ σημαίνει ότι οι καταναλωτές
έχουν απόλυτο δίκιο και η Skroutz πρέπει να
αναλάβει τις ευθύνες της και να αποζημιώσει
τους καταναλωτές, διότι όταν προωθείς ένα
προϊόν και είσαι ο ενδιάμεσος σημαίνει ότι
έχεις ελέγξει τη φερεγγυότητα των εταιρειών
με τις οποίες συνεργάζεσαι».
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«Να αλλάξει το νομοθετικό
πλαίσιο και να πληρώνουν 
αποζημιώσεις», λένε οι πρόεδροι
της ΕΚΠΟΙΖΩ και του Ινστιτούτου
Καταναλωτών μετά τις δεκάδες
καταγγελίες για εξαπάτηση 
πελατών από ιντερνετικό κατάστημα
που λειτουργεί μέσω της Skroutz

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Skroutz για το θέμα αναφέρει με-
ταξύ άλλων τα εξής: «Αναφορικά με το συμβάν που έχει προκύψει
με την επιχείρηση 365 SHOP GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, κατάστημα
“365shop”, ως εταιρεία Skroutz επιθυμούμε να διευκρινίσουμε τα
εξής: Από τα πρώτα κιόλας σχόλια των καταναλωτών ανταποκριθή-
καμε άμεσα, διερευνώντας την υπόθεση και προχωρήσαμε σε λή-
ξη-διακοπή της συνεργασίας με το συγκεκριμένο κατάστημα. Ταυ-
τόχρονα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο της λειτουργίας και της δρα-
στηριότητάς μας την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των κατανα-
λωτών, προχωρήσαμε σε ενέργειες στήριξης και αποζημίωσης των
καταναλωτών.

Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να αναφερθεί ότι το κατάστημα 365
SHOP GR MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με έδρα την Κατερίνη δραστηριο-
ποιούνταν στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών του Skroutz από το
2019, συμμετέχοντας σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, πληρών-
τας τις τότε ισχύουσες προϋποθέσεις για ένταξη στην πλατφόρμα
σύγκρισης τιμών. Στις 9/02/2022 προέβη σε αλλαγή ιδιοκτησιακού
καθεστώτος με έδρα την Αθήνα, ενώ η αλλαγή αναρτήθηκε επίση-

μα στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) στις 31/3/2022. Τη Δευτέ-
ρα 4/4/2022 λάβαμε τις πρώτες αρνητικές κριτικές για το συγκεκρι-
μένο κατάστημα και ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι μηχανισμοί ελέγ-
χου μας...

Το κατάστημα την ίδια μέρα αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα
σύγκρισης τιμών του Skroutz, καθώς διαπιστώθηκε η αλλαγή του
καθεστώτος ιδιοκτησίας στο ΓΕΜΗ, για την οποία δεν ήταν ενήμε-
ρες ούτε οι τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόταν έως τότε το κατά-
στημα... Αξίζει να αναφερθεί ότι από την έναρξη του συμβάντος μέ-
χρι και σήμερα η εταιρεία έχει ήδη απαντήσει σε 492 emails κατα-
ναλωτών στα οποία είτε προσφέρει αποζημίωση με μορφή κουπο-
νιού ίσης αξίας με εκείνη της παραγγελίας -μέσω του SkroutzMar-
ketplace- για τους καταναλωτές που ολοκλήρωσαν την αγορά τους
μέσω τραπεζικής κατάθεσης, είτε στηρίζει και βοηθά τους κατανα-
λωτές που έκαναν την αγορά τους με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτι-
κή) να λάβουν πίσω τα χρήματά τους από την εκδότρια τράπεζα της
κάρτας μέσω της διαδικασίας αμφισβήτησης συναλλαγής. Έως τώ-
ρα έχουν εκδοθεί 106 κουπόνια αξίας €51,418.75».

Η ανακοίνωση της εταιρείας και η απάντηση στα 492 emails

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες
να μην είναι σαν τον... Σκρουτζ 

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Η κυρία Π. 
Καλαποθαράκου Ο κ. Γ. Λεχουρίτης
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Ανάσες ελευθερίας από τον Μάιο και από Ιούνιο θα πέ-
σει και η μάσκα σχεδόν παντού. Ο υπουργός Υγείας κ.
Πλεύρης μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι η υποχρεωτι-
κότητα μάσκας θα συνεχιστεί σε ΜΜΜ και χώρους εργα-
σίας και υγείας, όπως νοσοκομεία και μονάδες φροντί-
δας ηλικιωμένων. Ωστόσο, επειδή η μάσκα και προστα-
τεύει ιδιαίτερα στους κλειστούς χώρους αλλά και αποτε-
λεί έναν πολύ ήπιο περιορισμό για τον πολίτη, θα είναι
ένα μέτρο που κατά βάση θα μας συνοδεύει συνολικά. 

«Η πανδημία βρίσκεται εδώ και κάνει κύκλους. Είχαμε
αύξηση κρουσμάτων τον Μάρτιο, χωρίς όμως να βλέπου-
με πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, ο αριθμός
των διασωληνωμένων ήταν διαχειρίσιμος από το ΕΣΥ, δε-
δομένου ότι έχουμε πάνω από 600 κλίνες ΜΕΘ μόνο για
Covid περιστατικά και οι διασωληνωμένοι είναι σταθερά
στους 350. Οι απλές κλίνες είχαν μια πίεση, αλλά ελεγχό-
μενη», τόνισε ο κ. Πλεύρης και ανέφερε πως τα στοιχεία
των τελευταίων 15 ημερών δείχνουν μια συνεχή πτώση.

Αυτό συνδέεται και με τον καιρό αλλά και με τα αυξη-
μένα ποσοστά εμβολιασμού και νόσησης. Αυτήν τη στιγ-
μή περίπου το 85% των ενήλικων συμπολιτών μας έχει
εμβολιαστεί και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει
νοσήσει. Παράλληλα, ο υπουργός άφησε ανοιχτό το εν-
δεχόμενο να διαγραφεί το πρόστιμο που έχει καταλογι-
στεί σε βάρος των ανεμβολίαστων πολιτών άνω των 60

ετών αν τελικά εμβολιαστούν. Η αναπληρώτρια υπουργός
Υγείας Μίνα Γκάγκα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι θα πρέπει να
κάνουμε Πάσχα με προσοχή και μέτρα προστασίας. 

Ωστόσο, ανησυχία προκαλούν οι σκληρές εικόνες που
κάνουν τον γύρο του κόσμου από το αυστηρό λοκντάουν
στη Σαγκάη. Οι επιστήμονες προβληματίζονται μήπως
κάτι κρύβεται πίσω από αυτή την υπερβολική καραντίνα.
Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής
ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου είπε στο δελτίο του Star:
«Αυτά τα ακραία φαινόμενα του λοκντάουν θα μπορού-
σαν να εξηγηθούν επιστημονικά αν έχουμε και άλλα δε-
δομένα. Για παράδειγμα, μήπως υπάρχει κάποια άλλη
μετάλλαξη; Πόσοι είναι οι θάνατοι στην περιοχή, πόσοι οι
διασωληνωμένοι;». Χθες Πέμπτη στη χώρα μας καταγρά-
φηκαν 9.308 νέα κρούσματα, από τα οποία τα 176 είναι
επαναμολύνσεις. Καταγράφηκαν 57 θάνατοι, ενώ 334 εί-
ναι οι διασωληνωμένοι. 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Πού δεν θα πέσουν οι μάσκες - Τι... παίζεται με το πρόστιμο στους 60άρηδες

της Εύης Πανταζοπούλου

Τ
ρεις ευκαιρίες θα έχουν οι απόφοι-
τοι Νομικών Σχολών που εδρεύουν
σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να «περάσουν» μάθημα που αφορά

τη διαπίστωση γνώσεων του ελληνικού Δι-
καίου και να εγγραφούν στους κατά τόπους
δικηγορικούς συλλόγους. Εφόσον όμως
αποτύχουν, θα χάνουν το δικαίωμα εγγρα-
φής ως ασκούμενοι δικηγόροι, σύμφωνα με
απόφαση-βόμβα του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) σχετικά με τις εξετάσεις δι-
κηγόρων, αποφοίτων ιδρυμάτων του εξωτε-
ρικού, που αιτούνται την εγγραφή τους σε
εγχώριους συλλόγους.

Στην απόφαση επισημαίνεται ακόμη ότι η
διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων, που προ-
βλέπει τον περιορισμό αυτό στην πρόσβαση
στο δικηγορικό επάγγελμα, δεν αντίκειται
στο Σύνταγμα, «διότι δεν αποκλείει τη δυνα-
τότητα των ενδιαφερομένων να ζητήσουν εκ
νέου την εγγραφή τους, υπό την προϋπόθε-
ση ότι αποδεικνύουν τη μεταγενέστερη και

επαρκή ενασχόλησή τους με το γνωστικό
αντικείμενο του μαθήματος στο οποίο είχαν
αρχικά αποτύχει».

Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα
Το ΣτΕ αναφέρει ότι η σχετική διάταξη του

Κώδικα Δικηγόρων, με την οποία θεσπίζεται
η δυνατότητα αποφοίτων νομικής πανεπι-
στημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμ-
μετάσχουν έως τρεις φορές στο ίδιο μάθημα
κατά τις εξετάσεις που διενεργούνται από
την Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας για τη
διαπίστωση των γνώσεών τους στο ελληνικό
Δίκαιο προκειμένου να εγγραφούν στα μη-
τρώα ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλό-
γων, υπαγορεύεται από συνταγματικώς θε-
μιτούς σκοπούς (εξυπηρέτηση της λειτουρ-
γίας της Δικαιοσύνης από πρόσωπα με
επαρκή και διαπιστωμένη επιστημονική
ικανότητα).

Παράλληλα, δεν έρχεται σε αντίθεση με
τις συνταγματικές αρχές της επαγγελματι-
κής ελευθερίας και της αναλογικότητας ού-
τε με τις θεμελιώδεις ελευθερίες κυκλοφο-

ρίας των εργαζομένων και εγκατάστασης,
«διότι δεν συνιστά απόλυτο περιορισμό στην
πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα, κα-
θώς, ερμηνευόμενη υπό το φως των υπερ-
νομοθετικών αυτών αρχών και διατάξεων,
δεν αποκλείει τη δυνατότητα των ενδιαφε-
ρομένων να υποβάλουν νέα αίτηση, κατ’ επί-
κληση νέων στοιχείων, από τα οποία αποδει-
κνύεται η μεταγενέστερη της ανεπιτυχούς
εξέτασης, επαρκούς ενασχόλησή τους με το
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος στο
οποίο είχαν αρχικά αποτύχει».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη γνω-
μοδότηση του δικαστηρίου, «ο επίμαχος πε-
ριορισμός δεν είναι αναγκαίος για την εκ-
πλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών

δημόσιου συμφέροντος, οι οποίοι εξυπηρε-
τούνται από την επιτυχία των ενδιαφερομέ-
νων στις εξετάσεις επάρκειας, η οποία απο-
τελεί όρο sine qua non για την εγγραφή τους
στο μητρώο ασκούμενων».

Αν αποτύχουν τρεις φορές 
στις εξετάσεις διαπίστωσης
γνώσεων του ελληνικού
Δικαίου, δεν θα μπορούν 
να εγγραφούν ως 
ασκούμενοι δικηγόροι 

Βόμβα από ΣτΕ 
σε αποφοίτους
Νομικών Σχολών
της Ευρώπης



Tης Σοφίας Σπίγγου

Ω
ς «φωνή της Καρολάιν» εμφα-
νίστηκε στο Μεικτό Ορκωτό
Δικαστήριο της Αθήνας η σύμ-
βουλος Ψυχικής Υγείας Ελένη

Μυλωνοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στα
στοιχεία που την οδήγησαν να σχηματίσει
την άποψη ότι ο δολοφόνος της Καρολάιν
ήταν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προ-
τού αυτός αποκαλυφθεί.

Η μάρτυρας, η οποία παρακολουθού-
σε το ζευγάρι από τον Νοέμβριο του
2020, επιχείρησε να σκιαγραφήσει στο
δικαστήριο την «ολέθρια σχέση» του
ζευγαριού: «Την πρώτη φορά που ήρ-
θαν στο γραφείο μου ξεκίνησε να μιλάει
ο κατηγορούμενος παρουσιάζοντάς
μου μια ιδανική σχέση, μια ζωή γεμάτη
έρωτα, ταξίδια, πάθος. Με το που έφυγε
ο σύζυγος, η πρώτη κουβέντα που μου
είπε η Καρολάιν ήταν “θέλω να φύγω
από το σπίτι και να πάρω και το παιδί”.
Αμέσως αποδομήθηκε η εικόνα του
ιδανικού γάμου».

Τα λεκτικά επεισόδια
Η ίδια χαρακτήρισε χειριστικό τον κατη-

γορούμενο, εξηγώντας πως «έδινε πάντα
μια εικόνα τέλεια στον έξω κόσμο. Δεν
ήθελε η εικόνα του να έχει κηλίδες. Ποτέ
δεν έφταιγε εκείνος, πάντα η Καρολάιν».
Αναφερόμενη στη σχέση του ζευγαριού
και στο πώς το νεαρό κορίτσι ερωτεύτηκε
τον 33χρονο πιλότο, είπε χαρακτηριστικά:
«Όταν η Καρολάιν ήταν 16 ετών, της είχε
κάνει έναν βομβαρδισμό έρωτα, πετούσε
με το ελικόπτερο, ήθελε να τη βάλει σε
ένα ροζ συννεφάκι. 

Ήταν 15 ετών όταν γνωρίστηκαν. Μια γυ-
ναίκα που είναι κατά πολλά έτη μικρότερη
είναι πολύ πιο εύκολο να υποστεί τη χειρι-
στική συμπεριφορά». Πάντως, ξεκαθάρι-
σε ότι η 20χρονη δεν της είχε αναφέρει
ποτέ περιστατικά σωματικής βίας, αλλά
τις είχε εξιστορήσει λεκτικά επεισόδια.

Σε ρόλο δικηγόρου μπήκε ξανά ο
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, επιχειρών-
τας με μπαράζ ερωτήσεων να αποδομήσει
την κατάθεση της συμβούλου Ψυχικής
Υγείας. Ο κατηγορούμενος από το εδώλιο
παρακολουθούσε επί περίπου 3,5 ώρες τη
μάρτυρα να καταθέτει και κρατούσε διαρ-

κώς σημειώσεις για να εξετάσει τη μάρτυ-
ρα για περισσότερο από μία ώρα.

Στο μεταξύ, η μάρτυρας με την ολοκλή-
ρωση των ερωτήσεων από την έδρα και λί-
γο πριν αρχίσει η υποβολή ερωτήσεων από
τον κατηγορούμενο, κλήθηκε να απαντή-
σει για τις πρώτες δηλώσεις και καταθέ-
σεις της πριν από τη σύλληψη του πιλότου.
Όπως είπε, εξακολουθούσε να μιλάει με
τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ενώ είχε
δεχτεί απειλές κατά της ζωής της. 

«Θα σε σκοτώσω, αν μιλήσεις»
«Κλήθηκα να καταθέσω γιατί βρέθηκε

μια κάρτα μου στα πράγματα της Καρο-
λάιν. Επικοινώνησα με τη δικηγόρο μου
και εκείνη μίλησε με το Ανθρωποκτονιών
γιατί φοβόμουν ότι αυτός είναι ελεύθερος
και δεν ήθελα να καταθέσω. Τους είπα ότι
θέλω να κάνουμε μια κατάθεση απλή, αλ-
λά μπορώ να κάνω τα πάντα προκειμένου
να τους βοηθήσω. Ατύπως κάθισα 3 ώρες
και τους είπα τα πάντα», υποστήριξε σχε-
τικά με την πρώτη κατάθεσή της στις Αρ-
χές η κυρία Μυλωνοπούλου.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για απειλές που

δέχτηκε προκειμένου να μην καταθέσει
όσα γνωρίζει. «Στις 9 έφυγα από τη ΓΑΔΑ
και στις 9.30 δέχομαι τηλεφώνημα από το
περιβάλλον του κατηγορούμενου και με
ρώτησε αν κατέθεσα. Κλείσαμε και ενη-
μέρωσα τον αστυνόμο. Με καθησύχασε
ότι ήταν τυχαίο το τηλεφώνημα. Δυο μέ-
ρες μετά εγώ και η συνεργάτιδά μου αρχί-
σαμε να λαμβάνουμε ανώνυμα τηλεφω-
νήματα με απειλές όπως “αν δεν κάνεις
αυτό που πρέπει, να σε σκοτώσω”.

Η συνεργάτιδά μου αποχώρησε γιατί
φοβόταν να δουλέψει. Όλα έχουν κατατε-
θεί στις Αρχές. Συνέχισα να έχω άριστη
σχέση με τον κατηγορούμενο, γιατί δεν
ήξερα πού έχω μπλέξει. Εκείνο το διάστη-
μα βρήκα χαραγμένο το αυτοκίνητό μου
απ’ άκρη σ’ άκρη. Έβαλα ιδιωτική φύλαξη,
πέρασα τα πάνδεινα».

ΑΑπορρίφθηκε 
το αίτημα για
αναπαράσταση
σκηνής βιασμού
«Όχι» είπε το Μεικτό Ορκωτό
Δικαστήριο στο αίτημα «αναπα-
ράστασης» της πράξης του βια-
σμού που καταγγέλλει η νεαρή
γυναίκα ότι υπέστη από τον Πέ-
τρο Φιλιππίδη, το οποίο κατέθε-
σε η υπεράσπιση του κατηγο-
ρούμενου ηθοποιού.
Όπως ανέφερε ο συνήγορος του
ηθοποιού Μιχάλης Δημητρακό-
πουλος, η καταγγέλλουσα έχει
πέσει σε αρκετές αντιφάσεις
και για τον λόγο αυτόν αιτήθη-
καν την αναπαράσταση της πρά-
ξης. Μάλιστα, προτάθηκε η
«σκηνή» να παιχτεί με συνερ-
γάτιδά τους γυναίκα δικηγόρο.
Σημειώνεται ότι η δίκη βρίσκε-
ται ακόμη στο στάδιο εξέτασης
της πρώτης καταγγέλλουσας
που έχει υποστηρίξει ότι βιά-
στηκε δύο φορές από τον ηθο-
ποιό τον Ιούνιο του 2008 σε γρα-
φεία θεατρικής εταιρείας και
τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους
στο θέατρο Ήβη.
Η Πολιτική Αγωγή ήταν θετική
στο αίτημα, ενώ απορριπτική
ήταν η εισήγηση του εισαγγελέα
της έδρας, την οποία ακολούθη-
σε και το δικαστήριο με το σκε-
πτικό ότι εφόσον δεν θα συμμε-
τέχει το θύμα στην αναπαράστα-
ση δεν υπάρχει λόγος για τέτοια
κίνηση.
Στο δικαστήριο βρέθηκαν από το
πρωί οι Άννα Μαρία Παπαχαρα-
λάμπους, Πηνελόπη Αναστασο-
πούλου, Μαριάννα Τουμασάτου,
Λένα Δροσάκη και Αλέξανδρος
Μπουρδούμης, ενώ ενοχλημέ-
νος εμφανίστηκε ο γιος του Πέ-
τρου Φιλιππίδη, ο οποίος περ-
νώντας μπροστά από τις κάμε-
ρες είπε: «Δεν σοβαρεύεστε;».

Σ.Σ

«Στριπτίζ» του Μπάμπη
από την ψυχολόγο…
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Η «φωνή της Καρολάιν» 
υποστήριξε πως είχε 
υποψιαστεί τον δολοφόνο και
δεχόταν απειλές για τη ζωή της
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Γιατί η ανακρίτρια απευθύνθηκε
στον ΕΟΦ - «Ψυχρή και παράξενη»
χαρακτηρίζουν τη Ρούλα
γιατροί και νοσηλευτές
νοσοκομείων Αθήνας και Πάτρας 

Σακίδιο με 8 βόμβες μολότοφ εντοπίστηκε 
μια ανάσα από την Πανεπιστημιούπολη

Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης
ένα σακίδιο με 8 βόμβες μολότοφ, το οποίο εντοπίστηκε από διερχόμενο περαστικό σε
κοντινή απόσταση από την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Μόλις ο πολίτης κάλεσε το
«100», σήμανε συναγερμός στην Άμεση Δράση, με περιπολικά και μηχανές της Ομάδας
ΔΙΑΣ να φτάνουν άμεσα στο σημείο και να περισυλλέγουν τους εμπρηστικούς μηχανι-
σμούς, οι οποίοι θα ελεγχθούν για τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε κοντινή απόσταση από το σημείο που είχε τοποθετηθεί το
σακίδιο με τις βόμβες μολότοφ πραγματοποιεί στατική φύλαξη διμοιρία των ΜΑΤ και εξε-
τάζεται το ενδεχόμενο να προορίζονταν για καταδρομική επίθεση τις νυχτερινές ώρες.
Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.

Παπ.

«Τσίμπησαν» 20μελή συμμορία που έβγαλε
1,4 εκατ. ευρώ από ηλεκτρονικές απάτες 

Σαρώνουν οι ηλεκτρονικές απάτες, με τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηγουμενί-
τσας να «ξηλώνουν» κύκλωμα με συνολικά 20 μέλη, το οποίο είχε εμπλακεί σε 231 περι-
πτώσεις εξαπάτησης πολιτών με οικονομικό όφελος άνω του 1,4 εκατ. ευρώ. Η ΕΛΑΣ
προχώρησε στη σύλληψη επτά ατόμων, ανάμεσά τους και του φερόμενου ως αρχηγού,
όλοι τους άριστοι γνώστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τα μέλη του κυκλώματος εντό-
πιζαν στο διαδίκτυο αγγελίες πώλησης οχημάτων και άλλων προϊόντων, επικοινωνού-
σαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και εκδήλωναν ενδιαφέρον για την αγορά των
προϊόντων. Με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό τους
λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης και μετέφε-
ραν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων σε συνεργούς τους.

Παπ.

Ο
εντοπισμός της διαδρομής της
κεταμίνης αποτελεί βασικό στοι-
χείο για τις Αρχές, καθώς σε αυ-
τή την περίπτωση θα καταρρι-

φθεί κάθε υπερασπιστικός ισχυρισμός της
Ρούλας Πισπιρίγκου για τον θάνατο (σ.σ.
ανθρωποκτονία σύμφωνα με τη σχηματι-
σθείσα δικογραφία) της 9χρονης κόρης
της, Τζωρτζίνας. 

Για αυτό και η 18η τακτική ανακρίτρια,
που χειρίζεται την υπόθεση, ζήτησε από
τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων)
να της παράσχει κάθε διαθέσιμη πληροφο-
ρία για την κεταμίνη, την ουσία που χορη-
γήθηκε στην 9χρονη με αποτέλεσμα τον
θάνατό της. Η εν λόγω δικαστική λειτουρ-
γός ζητά στοιχεία για τη διανομή της κετα-

μίνης στην Ελλάδα, τη χρήση της και τις δυ-
νατότητες νόμιμης ή παράνομης προμή-
θειας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η προ-
φυλακισθείσα 33χρονη σχεδίαζε να ορίσει
τεχνικό σύμβουλο για την κεταμίνη, προ-
κειμένου να αποδείξει ότι η ουσία υπήρχε
στο Νοσοκομείο Παίδων και χορηγήθηκε
από ιατρικό λάθος στην Τζωρτζίνα. Μέχρι
στιγμής, πάντως, υπάρχουν δυσκολίες
στον εντοπισμό επιστημόνων, για αυτό και
έχει καθυστερήσει το αίτημα προσωρινής
αποφυλάκισης της Ρούλας Πισπιρίγκου. 

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταθέσεις
ιατρών και νοσηλευτών τόσο από τα νοσο-
κομεία των Πατρών όσο και της Αθήνας
όπου νοσηλεύτηκαν τα δύο άλλα παιδιά της
φερόμενης ως παιδοκτόνου (σ.σ. της Μα-

λένας και της Ίριδας).  Σχεδόν όλοι τους
συγκλίνουν στο ότι η συμπεριφορά της
Ρούλας Πισπιρίγκου ήταν παράξενη και
χαρακτηριζόταν από έλλειψη συναισθήμα-
τος, ήταν ψυχρή παρότι επρόκειτο για τα
παιδιά της. 

Ξεψαχνίζουν τάμπλετ και κινητά
Από εκεί και έπειτα, κομβικής σημασίας

χαρακτηρίζονται οι καταθέσεις που θα δώ-
σουν στο τέλος της προανακριτικής διαδι-
κασίας οι συγγενείς. Ιδιαίτερα η αδερφή
της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δήμητρα, θα έχει
πολλά να πει, καθώς ήταν παρούσα στον
θάνατο της μικρής Ίριδας (σ.σ. το μόνο παι-
δί που απεβίωσε στο σπίτι και όχι σε νοσο-
κομείο). Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι

από τον έλεγχο που γίνεται στα κινητά τηλέ-
φωνα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το
τάμπλετ (σ.σ. είχε ταφεί μαζί με την 9χρονη)
από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της
ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κά-
ποιο στοιχείο για την κεταμίνη, ωστόσο, η
ανάλυση συνεχίζεται με ανάσυρση στοιχεί-
ων, αναζητήσεων, επικοινωνιών κ.ά. 

Η διαδρομή της κεταμίνης
«δένει» την Πισπιρίγκου



Πειραιάς

Στο Διεθνές Συνέδριο Πόλεων 
ΝΑ Ευρώπης ο δήμαρχος

Στο Διεθνές Συ-
νέδριο Πόλεων Νο-
τιοανατολικής Ευ-
ρώπης, «Οι πόλεις
του μέλλοντος:
Σύγχρονες, ασφα-
λείς και βιώσιμες -
Η ώρα της υλοποί-
ησης», στη Θεσσα-
λονίκη, συμμετείχε
ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Το συνέδριο διοργανώ-
θηκε από το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφια-
κών Δεξιοτήτων (DT&S), με την υποστήριξη της Cisco, του Δή-
μου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων. Στο
πάνελ με θέμα «Συνεργασία έξυπνων πόλεων Νοτιοανατολικής
Ευρώπης» μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάν-
νη, τη δήμαρχο Σκοπίων Danela Arsovska, την αντιδήμαρχο
Διεθνών Υποθέσεων Τιράνων Anuela Ristani, την αντιδήμαρχο
Σαράγιεβο Anja Margetic και την αντιδήμαρχο Πρίστινας Don-
jeta Sahatciu, ο δήμαρχος Πειραιά τόνισε: «Οι πόλεις του μέλ-
λοντος πρέπει να είναι σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες,
έφτασε η ώρα της υλοποίησης».

Ήπειρος

Σε εκθέσεις τροφίμων και ποτών
σε Βερολίνο, Βαρκελώνη

Με στόχο την προώθηση τοπικών προϊόντων σε μεγάλες αγο-
ρές του εξωτερικού, η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε σε δύο
διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών, την Alimentaria στη
Βαρκελώνη και στη Fruit Logistica 2022 στο Βερολίνο. Τα προ-
ϊόντα της Ηπείρου, που παρουσιάστηκαν στις δύο διεθνείς εκ-
θέσεις, έγιναν γνωστά στις 120 χώρες που συμμετείχαν και σε
συνολικά 5.000 εκθέτες. Οι συνολικά 16 επιχειρήσεις που συμ-
μετείχαν στις δύο αποστολές επέστρεψαν με «κέρδη» στις
έδρες τους.

Τον μαγευτικό κόλπο της Χερσονήσου επέλεξαν εννέα ζευγάρια Γερμανών τουρι-

στών για να παντρευτούν και να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης. Πρόκειται

για τουρίστες που τα τελευταία χρόνια επιλέγουν συστηματικά τη Χερσόνησο για

τις καλοκαιρινές τους διακοπές και από την πανοραμική θέα στο Πισκοπιανό και

το βλέμμα ικανό να ταξιδέψει στο βάθος της θάλασσας και του ουρανού, τελούν το

μυστήριο του γάμου τους και γίνονται «πρεσβευτές» του κρητικού τουρισμού.

Ο δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος, πάντα παρών σε τέτοιους γάμους, δη-

λώνει: «Ο Δήμος Χερσονήσου επενδύει στον γαμήλιο τουρισμό και όλο και περισ-

σότερα ζευγάρια, από κάθε γωνιά του πλανήτη, επιλέγουν τον τόπο μας για να παν-

τρευτούν. Θέλουμε ο Δήμος Χερσονήσου να γίνει σημείο αναφοράς του γαμήλιου

τουρισμού, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ειδυλλια-

κές μας τοποθεσίες, οι σύγχρονες υποδομές και η φιλοξενία που προσφέρει

απλόχερα η τοπική κοινωνία συνθέτουν ένα μοναδικό τρίπτυχο για την ανάπτυξη

του γαμήλιου τουρισμού».

Χάλκη

Αποκτά βιολογικό
καθαρισμό

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμ-
βαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου με τον Δήμο Χάλκης, με στόχο την
κατασκευή βιολογικού καθαρισμού
στο ακριτικό νησί. Το έργο «Εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας και διάθεσης
λυμάτων Δήμου Χάλκης», προϋπολο-
γισμού 1.550.000 ευρώ, αποτελεί
υποέργο της πράξης «Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
Δήμου Χάλκης», συνολικού προϋπο-
λογισμού 1.705.000 ευρώ, το οποίο
υλοποιείται από την Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου (φορέας υλοποίησης)
για λογαριασμό του Δήμου Χάλκης. Ο
δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκά-
κης εξέφρασε την ικανοποίησή του
για τη σημαντικότατη αυτή εξέλιξη,
ευχαριστώντας παράλληλα τον περι-
φερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για τη
συμβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου, χωρίς την οποία το έργο δεν θα
ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πάτρα

Μαρμάρινη στήλη στη μνήμη
του Νίκου Μπελογιάννη

Τον Νίκο Μπελογιάννη τιμά, με την ευκαιρία συμπλή-
ρωσης 70 χρόνων από την εκτέλεσή του, ο Δήμος Πα-
τρέων. Προς τούτο, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε
την παραχώρηση χώρου στην πλατεία Παντοκράτορα
στην Πάτρα -κύρια περιοχή δράσης και διαμονής του
Μπελογιάννη- για τοποθέτηση μαρμάρινης στήλης στη
μνήμη του. «Ο σχεδιασμός του μνημείου έγινε με σεβα-
σμό στην περιοχή και την ιστορία της. Η βάση του θα
αποτελείται από φυσική ανεπεξέργαστη πέτρα, όπου
πάνω της θα τοποθετηθούν δύο λευκές μαρμάρινες
στήλες. Η μία με το σκίτσο του Πικάσο “Ο άνθρωπος με
το γαρίφαλο” που δημοσιεύτηκε μία μέρα μετά την
εκτέλεσή του και η δεύτερη με σύντομο κείμενο που θα
αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του», όπως είπε ο αν-
τιδήμαρχος Χρήστος Κορδάς.
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Χερσόνησος

Επενδύει στην ανάπτυξη του γαμήλιου τουρισμού



Σ
το πλαίσιο των δράσεων υποστήρι-
ξης του δοκιμαζόμενου ουκρανικού
λαού που υλοποιεί η Περιφέρεια Ατ-

τικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλο-
γο Αθηνών (ΙΣΑ), κλιμάκιά τους διενήργη-
σαν ιατρικούς προληπτικούς ελέγχους και
rapid tests σε παιδιά από την Ουκρανία τα
οποία φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις
του Δήμου Ζωγράφου στη Ραφήνα.

Συνολικά στις παιδικές κατασκηνώσεις
διαμένουν εδώ και περίπου έναν μήνα 30
ομογενείς από τη Μαριούπολη, εκ των
οποίων τα 17 είναι παιδιά δημοτικού, γυ-
μνασίου αλλά και λυκείου, τα οποία φοι-
τούν σε σχολεία του Δήμου Ραφήνας.
Όπως επεσήμανε ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης, «η περιφέρεια και
ο ΙΣΑ με τη συνδρομή των παιδιάτρων μας
βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε
ιατρικούς ελέγχους στα παιδιά αλλά και

rapid tests, ενώ παράλληλα τους διανεί-
μαμε σχολικά είδη και τάμπλετ, με στόχο
να μπορέσουν να ενταχθούν όσο πιο ομα-
λά γίνεται στη σχολική καθημερινότητα
και γρήγορα να ισορροπήσουν στη νέα
πραγματικότητα». 

Ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας
τόνισε ότι «τα παιδιά εντάχθηκαν σε σχο-
λεία, η σίτισή τους γίνεται από δύο ενορίες
μέσω των κοινωνικών παντοπωλείων, ενώ
είναι συγκινητική η προσφορά των ανθρώ-
πων των Δήμων Ζωγράφου και Ραφήνας
που έρχονται και προσφέρουν ρουχισμό
και διάφορα αναγκαία είδη». O δήμαρχος
Ραφήνας Ευάγγελος Μπουρνούς επισήμα-
νε ότι το επόμενο βήμα είναι η ένταξη των
προσφύγων στην αγορά εργασίας, «καθώς
πολλοί από τους ανθρώπους που ήρθαν δεν
θα γυρίσουν πίσω. Οι ίδιοι σκέπτονται ότι
δεν έχουν τίποτα πίσω».

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Νίκαιας 
Με χρηματοδότηση της Περιφέ-

ρειας Αττικής θα πραγματοποιηθεί
ένα από τα μεγαλύτερα αντιπλημ-
μυρικά έργα στον Δήμο Νίκαιας -
Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Ήδη ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης υπέγραψε τη σύμβαση του έρ-
γου για την κατασκευή δικτύου ομ-
βρίων στην περιοχή μεταξύ των λε-
ωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και
Πέτρου Ράλλη. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, προ-
ϋπολογισμού 7.250.000 ευρώ, και πρόκειται για την αποχέτευση μιας λεκάνης απορροής
έκτασης περίπου 300 εκταρίων, που εκτείνεται δυτικά της διασταύρωσης των λεωφόρων
Θηβών - Πέτρου Ράλλη και Γρηγορίου Λαμπράκη. «Η συνεργασία μας με τον δήμαρχο
Γιώργο Ιωακειμίδη, όπως και με το σύνολο των δημάρχων της Αττικής, είναι στενή και κα-
θημερινή με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της Αττικής και την προστασία της ζωής
των συμπολιτών μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης.

Πρόεδρος και πάλι
ο Παύλος Καμάρας 

Το νεοεκλεγέν διοικητικό συμβού-
λιο της Ένωσης Δημάρχων Αττικής
εξέλεξε παμψηφεί για πέμπτη
τριετή θητεία πρόεδρό του τον
πρώην δήμαρχο Πεύκης Παύλο
Καμάρα. Στις θέσεις των αντιπρο-
έδρων εκλέχθηκαν, επίσης ομό-
φωνα, οι Θεόδωρος Γεωργάκης
(πρώην δήμαρχος Ηλιούπολης) και
Κώστας Αναστόπουλος (πρώην δή-
μαρχος Ύδρας), ενώ στη θέση του
γενικού γραμματέα εκλέχθηκε ο
Κώστας Μακρυνόρης (πρόεδρος
κοινότητας Βιλίων και πρώην δή-
μαρχος Βιλίων) και του ταμία ο
Γιώργος Κουράσης (πρώην δήμαρ-
χος Χαλανδρίου). Ο κ. Καμάρας με-
τά την επανεκλογή του δήλωσε:
«Είμαι συγκινημένος για αυτή την
τιμή που μου κάνουν οι συνάδελφοί
μου της Αυτοδιοίκησης να με εμπι-
στεύονται στη θέση του προέδρου
του σημαντικού αυτού οργάνου της
Αυτοδιοίκησης και μάλιστα παμ-
ψηφεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για μένα, γιατί πρόκειται για αν-
θρώπους με πολυετή προσφορά
στους δήμους τους».

Σε ποιον κεντρικό δήμο της
Αττικής, ενώ όλοι περίμεναν
ότι θα έχει διαρροές η παρά-
ταξη του δημάρχου, τελικά
«καταρρέει» η παράταξη της
μείζονος αντιπολίτευσης;
Όπως δείχνουν τα πράγματα,
οι «μαζικές διαφοροποι-
ήσεις» στο «γαλάζιο» στρα-
τόπεδο έχουν στόχο την ανα-
διάταξη δυνάμεων και την
αλλαγή ηγεσίας, ώστε να
αποφευχθεί μια τρίτη συνε-
χόμενη αποτυχία στις εκλο-
γές. Ήδη φαίνεται ότι έχουν
ξεκινήσει οι διαδικασίες για
τη δημιουργία νέου σχήμα-
τος και αναζητείται η «ηγετι-
κή φυσιογνωμία»…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στήριξη των
επιχειρήσεων 
Θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις
του Δήμου Φυλής καθώς και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτε-
ρα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία,
ήταν τα θέματα της συνάντησης του
δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού με
τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ) Παύλο Ραβά-
νη και τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού
Πάρκου Φυλής Λευτέρη Παντελάκη.
Όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι εί-
ναι αναγκαίο να ληφθούν πρωτοβου-
λίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων,
προκειμένου να επιβιώσουν και στο
πλαίσιο αυτό αποφάσισαν αμέσως με-
τά το Πάσχα την υπογραφή Προγραμ-
ματικής Σύμβασης ανάμεσα σε Δήμο
Φυλής, ΒΕΑ, ΒΙΟΠΑ και ΣΒΑΠ με στό-
χο την ενίσχυση των επιχειρήσεων
της πόλης.

Περιβαλλοντική
δράση στα Βριλήσσια

Δενδροφύτευση στο Δάσος Θεό-
κλητου στα Άνω Βριλήσσια πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημο-
νίου συνεργασίας του δήμου με το
Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ, για
την προώθηση και υλοποίηση της
πρωτοβουλίας «75UN - 75 Trees
UNAI SDG7». Στην περιβαλλοντική
δράση έλαβαν μέρος μαθητές από το
2ο και 3ο Γυμνάσιο Βριλησσίων που
φύτεψαν και πότισαν 71 δέντρα. Ο
δήμαρχος Ξένος Μανιατογιάννης
επεσήμανε: «Η ευαισθητοποίηση
των παιδιών στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος χτίζει οικολογικές συ-
νειδήσεις και αυτό αποτελεί την κα-
λύτερη εγγύηση για το μέλλον του
πλανήτη».
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Ιατρικοί έλεγχοι και rapid tests
σε παιδιά από την Ουκρανία



Στις φυλακές επέστρεψε μετά την
καταδίκη του σε 19ετή κάθειρξη
22χρονος που κρίθηκε ένοχος από
το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο επει-
δή επιτέθηκε σεξουαλικά και λή-
στεψε φοιτήτρια τον περασμένο
Αύγουστο στις Σαράντα Εκκλησιές
Θεσσαλονίκης.

Αρχικά είχε συλληφθεί για κατοχή μικροποσότητας
κάνναβης, αλλά στη συνέχεια αναγνωρίστηκε από την πα-
θούσα και κατέστη κατηγορούμενος για το περιστατικό. Η
φοιτήτρια κλήθηκε να τον αναγνωρίσει και στη δίκη, κα-
ταθέτοντας μετά βεβαιότητας ότι πρόκειται για τον δρά-

στη της σε βάρος της επίθεσης.
Εξεταζόμενη από το δικαστήριο,

ανέφερε ότι ο 22χρονος (αλλοδα-
πός) την πλησίασε και καθώς βάδιζε
πρωινές ώρες επί της οδού Βιζυη-
νού την έριξε στο έδαφος επιχει-
ρώντας να τη βιάσει. Όταν εκείνη αν-
τιστάθηκε τράπηκε σε φυγή αρπά-

ζοντας την τσάντα με το κινητό της τηλέφωνο και μια χρε-
ωστική κάρτα, με την οποία φέρεται να έκανε συναλλαγή.

Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο επεισόδιο, αλλά
δεν έπεισε δικαστές και ενόρκους, οι οποίοι τον έκριναν
ένοχο χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Έφηβους βουλευτές δέχτηκε στο γραφείο του ο δή-
μαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης προκει-
μένου να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τη
σχολική κοινότητα και να θέσουν τα ερωτήματά τους
σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πόλη τους. Η

συνάντηση με τους έφηβους βουλευτές του 3ου Λυ-
κείου της Καλαμαριάς έγινε σε φιλικό κλίμα και οι δύο
πλευρές ανανέωσαν τον ραντεβού τους, με τον κ. Δαρ-
δαμανέλη να δεσμεύεται ότι θα είναι δίπλα τους σε κά-
θε βήμα.

Συνάντηση Δαρδαμανέλη με... έφηβους βουλευτές της Καλαμαριάς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετρούν δυνάμεις
πολιτευτές και
βουλευτές της ΝΔ

Τη δημοφιλία νυν βουλευτών και
πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας
στην Α’ Θεσσαλονίκης αλλά και την
πρόθεση ψήφου, αν την άλλη Κυ-
ριακή είχαμε εκλογές, κατέγραψε
αυτή την εβδομάδα (μυστική) δη-
μοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε
μέσω email και ολοκληρώθηκε
χθες. Πέραν των εκλεγμένων Κα-
λαφάτη, Γκιουλέκα, Ράπτη, Σιμό-
πουλου, Ευθυμίου και Κούβελα,
είδαμε στη λίστα τα ονόματα των
Σπυράκη, Χαριστέα, Γκολιδάκη,
Λατινοπούλου και Καραγιαννακί-
δη. Τα αποτελέσματα αυτής της δη-
μοσκόπησης να τα περιμένετε τη
Μεγάλη Εβδομάδα.

Δήμος Δέλτα: «Όχι
σε μετεγκατάσταση
φοιτητών στις Σέρρες»

Να μην κάνει ούτε βήμα πίσω και
να γίνουν προσπάθειες να αποτρα-
πεί η απόφαση μετεγκατάστασης
6.000 φοιτητών του ΔΙΠΑΕ Σίνδου
στις Σέρρες αποφάσισε η διοίκηση
του Δήμου Δέλτα υπό τον δήμαρχο
Γιάννη Ιωαννίδη. Μάλιστα, αποφα-
σίστηκε να αποσταλεί ψήφισμα στο
Μέγαρο Μαξίμου και στον πρωθυ-
πουργό για το θέμα και να συγκρο-
τηθεί επιτροπή αγώνα αποτελούμε-
νη από τον δήμαρχο, τους αρχηγούς
των δημοτικών παρατάξεων, τον
μητροπολίτη Βαρνάβα, βουλευτές
της Β’ Θεσσαλονίκης, καθηγητές
και φοιτητές.

Δεύτερο briefing
Οικονόμου... 
εκτός έδρας
Το δεύτερο εκτός Αθηνών brie-
fing θα γίνει σήμερα στη Θεσσα-
λονίκη από τον υφυπουργό παρά
τω πρωθυπουργώ και κυβερνη-
τικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονό-
μου. Το ραντεβού με τους πολιτι-
κούς συντάκτες της πόλης είναι
στις 12.30 στην αίθουσα α’ του
Συνεδριακού Κέντρου «Ν. Γερ-
μανός» στο περίπτερο 8 της ΔΕΘ
διά ζώσης και με την τήρηση
όλων των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων.

Κάθειρξη 19 ετών σε νεαρό που επιτέθηκε
σεξουαλικά και λήστεψε φοιτήτρια

Απόβαση Συριζαίων στο Φάληρο
Βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έψαχνες να

βρεις χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά μάταια… Όλοι
κατηφόρισαν προς Αθήνα, μιας και ξεκίνησε το 3ο
Συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα ολοκληρωθεί
την Κυριακή 17 Απριλίου. Έτσι όλοι θα είναι κλεισμέ-
νοι στο γήπεδο Τάε Κβον Ντο του Φαλήρου για τις
επόμενες τρεις μέρες παίρνοντας σοβαρές αποφά-
σεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πάρκαρε και δίπλωνε
χαρτοκιβώτια ο Ιακώβου
Κατέβηκε από το
αυτοκίνητό του
και άρχισε να δι-
πλώνει τα χαρ-
τόνια που ξεχεί-
λιζαν σε κάδο
ανακύκλωσης
της Θεσσαλονί-
κης. Ο λόγος για
τον αντιδήμαρχο
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του κεντρικού
δήμου Κώστα Ιακώβου, ο οποίος ενώ ήταν εν κι-
νήσει με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, στάθμευσε
στο πλάι και άρχισε να διπλώνει τα κιβώτια που
ήταν πεταμένα άναρχα μέσα στον μπλε κάδο. Άρ-
χισε να τα κόβει προκειμένου να διαπιστώσει πως
με τη σωστή τακτοποίηση τα ίδια ανακυκλώσιμα
έπιαναν το 1/3 του χώρου.

Τρεχάματα Γεωργαντά για
το προσυνέδριο της Κρήτης

Οι εργασίες και οι προετοιμασίες που έχουν γίνει
για το προσυνέδριο της ΝΔ στην Κρήτη το προσεχές
Σαββατοκύριακο είναι πυρετώδεις, καθώς ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης στοχεύει να κερδίσει τις δύο από
τις τέσσερις εκλογικές περιφέρειες του νησιού. Μά-
λιστα, κομβικό ρόλο στην προετοιμασία και στο...
μασάζ της «γαλάζιας» βάσης παίζει η Ντόρα Μπα-
κογιάννη, η οποία εδώ και μέρες «οργώνει» το νησί
μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βου-
λευτή Κιλκίς Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος ανακοί-
νωσε πρόσθετη στήριξη ύψους 100 εκατ. ευρώ
στους αγρότες…

Με συνεργάτη εξ Αθηνών
ενόψει εκλογών ο Ζέρβας

Με επικοινωνιολόγο εξ Αθηνών θα πάει στις προ-
σεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Μάλιστα, μαθαί-
νουμε ότι ο επικοινωνιολόγος ήδη έχει κάνει συναν-
τήσεις στο δημαρχείο -παρουσία στελεχών της διοί-
κησης και συνεργατών του δημάρχου- προκειμένου
να τους ενημερώσει πού τα πηγαίνουν καλά και σε
ποια σημεία χωλαίνουν ώστε να τα διορθώσουν έως
την ώρα της κάλπης.
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Μετά τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και
τη διασύνδεση 600.000 ταμειακών μηχα-
νών με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑ-
ΔΕ, έρχεται και η online διασύνδεση των
ταμειακών με τα POS που θα μεταφέρουν
σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τις
αποδείξεις που «κόβουν» τα καταστήματα
και οι επιχειρήσεις. Η online διασύνδεση
των ταμειακών μηχανών με τα POS εκτιμά-

ται ότι θα κλείσει κάποια παράθυρα φορο-
διαφυγής. Όπως έχουν δείξει οι έλεγχοι
της ΑΑΔΕ, πολλές επιχειρήσεις στις συναλ-
λαγές που έχουν με πελάτες τους με πιστω-
τικές ή χρεωστικές κάρτες «ξεχνούν» να
κόψουν απόδειξη λιανικής ή κόβουν μι-
κρότερη απόδειξη. Ενώ δηλαδή το POS δέ-
χεται τη συναλλαγή, ο καταστηματάρχης εί-
τε δεν κόβει καθόλου απόδειξη είτε εκδίδει

απόδειξη αλλά με ένα μικρό ποσό, βάζον-
τας έτσι στο ταμείο του τον ΦΠΑ που έχει
πληρώσει ο καταναλωτής. Με τη διασύνδε-
ση των ταμειακών μηχανών με τα POS θα
γίνεται πλήρης καταγραφή όλων των δεδο-
μένων σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα υπάρ-
χει δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης από
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Επίσης θα
αναπτυχθούν υποδομές και εφαρμογές για

την παρακολούθηση των συναλλαγών των
ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη
του μηχανισμού ελέγχου. Μετά την ολοκλή-
ρωσή του, το μέτρο αναμένεται να περιορί-
σει τις απώλειες ΦΠΑ. Σύμφωνα με την έκ-
θεση της Κομισιόν, στην Ελλάδα κάθε λεπτό
χάνονται 1.008 ευρώ λόγω φοροδιαφυγής
στον ΦΠΑ έναντι 4.000 ευρώ στο σύνολο
των χωρών της ΕΕ.

Προχωρεί η online διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS

Μ
εταξύ 6% και 8% θα είναι η συ-
νολική αύξηση του κατώτα-
του μισθού (πέραν του 2%), με
τη δεύτερη αναπροσαρμογή

των κατώτατων αμοιβών να τίθεται σε ισχύ
από 1η Μαΐου. Εάν η αύξηση είναι 7%, τότε
ο νέος κατώτατος μισθός θα φτάσει στα
710 ευρώ. Με μια πιθανή αύξηση 7% τώρα
συν 2% τον περασμένο Ιανουάριο, ο κατώ-
τατος μισθός θα αυξηθεί συνολικά 9% το
2022, με αποτέλεσμα να καλύψει τον
υψηλό πληθωρισμό του Μαρτίου που κυ-
μάνθηκε στο 8,9%.

Ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς, μι-
λώντας στην «Political», σχολίασε πως «ο
εισαγωγικός μισθός είναι στα 663 ευρώ,
είχε αυξηθεί 2% τον Ιανουάριο, ενώ έχου-
με και τις πολυετίες. Σήμερα, για παρά-
δειγμα, είναι 663 ευρώ ο εισαγωγικός, η
πρώτη τριετία πηγαίνει 729,3 ευρώ, η δεύ-
τερη 795,6 ευρώ και η τρίτη 861,90 ευρώ».

Ο κ. Τσουκαλάς θεωρεί πως η αύξηση
του κατώτατου μισθού είναι σημαντική για
τους εργαζόμενους, διότι «χωρίς αύξηση
μισθού δεν υπάρχει ζήτηση. Αν και θα επι-
βαρύνει κάποιες επιχειρήσεις, ωστόσο,
θα λειτουργήσει ευεργετικά», καθώς θα
κινηθεί η αγορά.

Οι περισσότεροι εργοδοτικοί φορείς
προτείνουν ονομαστική αύξηση 4% του
κατώτατου μισθού (πέραν της αύξησης
του 2% που ισχύει από την 1η/1/2022), ενώ
θεωρούν αναγκαία τη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών κατά μιάμιση ποσο-
στιαία μονάδα, προκειμένου να αυξηθεί
ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδη-
μα των χαμηλόμισθων. Η ΓΣΕΕ προτείνει

την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα
751 ευρώ.

Πού θα φτάσουν 
Ο νέος κατώτατος μισθός που θα ξεπε-

ράσει το επίπεδο των 700 ευρώ από την 1η
Μαΐου 2022 θα συμπαρασύρει σε ανοδική
πορεία και τους μισθούς. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, για
κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του κα-
τώτατου μισθού, ο μέσος μισθός ανά ερ-
γαζόμενο αυξάνεται κατά 0,44 της ποσο-
στιαίας μονάδας.

Στην πράξη, σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς, ο μέσος μισθός θα «καρπω-
θεί» το 50% του ποσοστού αύξησης του
κατώτερου μισθού. Αυτό σημαίνει ότι, αν

το υπουργικό συμβούλιο της 22ας Απριλί-
ου δώσει το πράσινο φως για αύξηση 7%, ο
μέσος μισθός θα αυξηθεί κατά 3,5%.

Η αύξηση των αμοιβών των εργαζομέ-
νων που βρίσκονται σε υψηλότερα μισθο-
λογικά επίπεδα κρίνεται απαραίτητη, προ-
κειμένου να διατηρηθούν οι μισθολογικές
διαφορές σε σχέση με τον κατώτατο μισθό
ως κίνητρο παραγωγικότητας. Παράλλη-
λα, οι εργοδότες σε δυναμικούς κλάδους
της οικονομίας χρειάζεται να πληρώσουν
υψηλότερους μισθούς για να προσελκύ-
σουν εργαζομένους.

Ποια επιδόματα επηρεάζονται
Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα

συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδό-

ματα που συνδέονται με τις κατώτατες
αποδοχές. Το επίδομα ανεργίας, το οποίο
έφτασε στα 407 ευρώ από 399,25 ευρώ
που ήταν τον Δεκέμβριο, θα δει νέα αύξη-
ση, μετά τη νέα αναπροσαρμογή του κα-
τώτατου μισθού τον Μάιο.

Πάνω από 700€ ο κατώτατος μισθός

Μεταξύ 6% και 8% 
η δεύτερη αύξηση 
- Στην τελική ευθεία 
η σχετική διαδικασία - Πόσο
ωφελούνται οι εργαζόμενοι

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ο εργατολόγος 
Κώστας Τσουκαλάς



Ε
νισχύσεις προς νοικοκυριά και
επιχειρήσεις ύψους 500 εκατ.
ευρώ τη Μεγάλη Εβδομάδα, νέο
πακέτο στήριξης τον Μάιο και

επέκταση του μέτρου της κάρτας καυσί-
μου με διεύρυνση του αριθμού των δι-
καιούχων, περιλαμβάνονται στις άμεσες
παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αν-
τιμετώπιση του κύματος ακρίβειας. 

Όπως δήλωσε χθες στην τηλεόραση του
ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, το πακέτο των 500 εκατ. ευ-
ρώ περιλαμβάνει την «επιταγή ακρίβειας»
ύψους 200 ευρώ στους καταναλωτές, ενώ
47 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε αγρότες
και κτηνοτρόφους, με βάση το 2% του
τζίρου που πραγματοποίησαν την
περσινή χρονιά, καθώς και στους
οδηγούς ταξί, μέσω της πλατφόρμας
που θα ανοίξει τις επόμενες μέρες.
Το πακέτο αυτό είναι ξεχωριστό από τα
640 εκατ. ευρώ που αφορούν την επιδό-
τηση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σχετικά με την επιδότηση του καυσίμου,
ο υπουργός δήλωσε ότι «πιθανότατα θα
πρέπει να επεκταθεί και να διευρυνθεί το
επόμενο διάστημα, αλλά το πώς θα γίνει
θα είναι συνάρτηση των αναγκών, των δυ-
νατοτήτων και των προτεραιοτήτων που
θα θέσει ο πρωθυπουργός».

Το πακέτο των μέτρων θα συνεχιστεί και
τον Μάιο, ωστόσο, ο κ. Σταϊκούρας έθεσε

δύο πολύ σημαντικά
ορόσημα, τα οποία θα

καθορίσουν τις περαιτέ-
ρω αποφάσεις της κυβέρνη-

σης. Το ένα αφορά τις αποφάσεις της Συ-
νόδου Κορυφής στο τέλος Μαΐου, σχετικά
με την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε
ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσιμα, επιση-
μαίνοντας ότι πρέπει να αποφασιστεί η
κοινή τροφοδοσία φυσικού αερίου, να τε-
θεί πλαφόν στην τιμή του και να αποσυν-
δεθεί από την τιμή του ρεύματος. Το δεύ-
τερο σχετίζεται με τις αποφάσεις σε επί-

πεδο υπουργών Οικονομικών σχετικά με
τη ρήτρα διαφυγής το 2023, ενώ σημεί-
ωσε ότι αποτελεί ζητούμενο η χρήση μέ-
ρους των ταμειακών διαθεσίμων από κά-
θε χώρα, ώστε να μπορέσει να στηρίξει τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πάντως,
αν δεν υπάρξουν αποφάσεις στη Σύνοδο
Κορυφής, τότε η κυβέρνηση είναι αποφα-
σισμένη να προχωρήσει μονομερώς στην
εφαρμογή μέτρων ελάφρυνσης των νοι-
κοκυριών και των επιχειρήσεων, κάτι που
επεσήμανε χθες και ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο κ. Σταϊ-

κούρας έθεσε ως προϋπόθεση τις αντο-
χές του προϋπολογισμού, λέγοντας ότι η
κυβέρνηση βοηθά την κοινωνία, όμως
«άλλο πράγμα η εξέδρα και άλλο πράγμα
το γήπεδο». 

«Χρειαζόμαστε πολεμοφόδια»
Πρόσθεσε ότι «χρειαζόμαστε πολεμο-

φόδια για να διατηρήσουμε τη μείωση του
ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές
έως το τέλος του έτους, με κόστος 250
εκατ. ευρώ». Επιπλέον, πρέπει να εξευρε-
θούν πηγές χρηματοδότησης, έτσι ώστε
να αντισταθμιστούν οι απώλειες από την
κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών κατά 3%. Τέλος, ο υπουργός Οικονο-
μικών εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με
τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ενώ
εκτίμησε ότι η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί
φέτος στο 3% και ο πληθωρισμός στο 5%. 
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Με στόχο να αποκτήσει η Ελλάδα σύγχρονες σιδηρο-
δρομικές μεταφορές, υπεγράφη στο υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών η νέα σύμβαση μεταξύ του ελληνι-
κού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ύψους 50.000.000 ευ-
ρώ ετησίως, για τα επόμενα δέκα χρόνια, με αυτόματη
προέκταση πέντε ετών μετά το τέλος της δεκαετίας.

Η ελληνική Πολιτεία τονίζει πως με τη νέα σύμβαση
διασφαλίζονται περισσότερες, ασφαλέστερες και ποι-
οτικότερες υπηρεσίες, σύγχρονα τρένα αλλά και επεν-
δύσεις.

Με τη σύμβαση ενισχύονται τα δρομολόγια των άγονων
γραμμών και διασφαλίζονται ρήτρες και κυρώσεις αν τα
προβλεπόμενα στη σύμβαση δεν τηρηθούν. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
θα προμηθευτεί 10 τρένα υδρογόνου μηδενικών ρύπων,
10 ηλεκτρικά τρένα, τα οποία θα ενσωματωθούν στο προ-
αστιακό δίκτυο, ενώ θα αναβαθμίσει και το υφιστάμενο
τροχαίο υλικό που ενοικιάζει από τη ΓΑΙΑΟΣΕ. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης και 5 τρένα ETR-470,
δηλαδή τρένα υπερυψηλών ταχυτήτων, τα οποία βρίσκον-

ται ήδη στην Ελλάδα και αναμένεται να δρομολογηθούν
στο δίκτυο.

«Ξαναβάζουμε το τρένο στις ράγες, το φέρνουμε στη
θέση που του αξίζει. Και αυτό το πετυχαίνουμε εξισορρο-
πώντας μια δύσκολη κατάσταση, λαμβάνοντας και την έγ-
γραφη δέσμευση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για περισσότερες επεν-
δύσεις με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών. Μιλάμε, δηλαδή, για συμφωνία
500 εκατ. ευρώ σε έναν ορίζοντα δεκαετίας, εκ των οποί-
ων τα 453 εκατ. θα επιστρέψουν στο ελληνικό Δημόσιο ως
επενδύσεις», τόνισε ο υπουργός Υποδομών Κώστας Κα-
ραμανλής.

«Αποκτούνται νέα, σύγχρονα τρένα, τα οποία θα μει-
ώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των σιδηροδρομι-
κών μεταφορών. Αναβαθμίζεται το υφιστάμενο τροχαίο
υλικό, συνολικής κεφαλαιακής δαπάνης 163,5 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ εντάσσονται και εφαρμόζονται συστήματα ελέγ-
χου ποιότητας, ως προς την ακρίβεια των δρομολογίων
και την ποιότητα στους συρμούς και τους σταθμούς», δή-
λωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν η πρέ-
σβης της Ιταλίας, Πατρίτσια Φαλτσινέλι, ο πρόεδρος του
ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθηγητής Ντάριο Λο Μπόσκο, ο υφυ-
πουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο γενι-
κός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς. 

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Υπεγράφη η σύμβαση ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Δημοσίου για τις άγονες γραμμές

Χρ. Σταϊκούρας: Το πακέτο 
των μέτρων θα συνεχιστεί 
και τον Μάιο - Επεκτείνεται 
η κάρτα καυσίμου και
αυξάνονται οι δικαιούχοι 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στις τσέπες των πολιτών 
500 εκατ. έως τη Μ. Τετάρτη
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Τ
έταρτος καλύτερος προορισμός
για τους Ευρωπαίους τουρίστες
αναδεικνύεται η Ελλάδα, ενώ
ήδη το 56% μιας αγοράς 600

εκατομμυρίων ανθρώπων θα κάνει τις
διακοπές του σε άλλη χώρα. 

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία μελέ-
της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών,
τα οποία δείχνουν ότι η επιθυμία για ταξί-
δια εντός Ευρώπης είναι μεγάλη, ενώ
τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους σκο-
πεύουν να κάνουν ένα ταξίδι τους επόμε-
νους έξι μήνες έχοντας σε πρώτο πλάνο
μεσογειακούς προορισμούς. Στην πρώτη
θέση των προτιμήσεων για διακοπές κατά
το διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου βρί-
σκεται η Ισπανία και ακολουθούν η Ιταλία,
η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία.

Πρακτικά η Ελλάδα στοχεύει να αντλή-
σει τουρίστες από μια αγορά περίπου 300
εκατομμυρίων ανθρώπων, εκ των οποίων
τουλάχιστον οι μισοί θα προτιμήσουν την
Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Με δεδο-
μένη τη διάθεση για ταξίδια φέτος, μετά τη
διετή πίεση λόγω της πανδημίας, η Ελλά-
δα αναμένεται να δει σημαντική αύξηση
τόσο των Ευρωπαίων όσο και των μη κα-
τοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς
να χρειάζεται να... ανησυχήσει για τους
Ρώσους τουρίστες, που ούτως ή άλλως
αποτελούσαν τα τελευταία χρόνια έναν
πολύ μικρό αριθμό τόσο σε επίπεδο επι-
σκεπτών όσο και σε επίπεδο εισπράξεων. 

Λιγότερες διανυκτερεύσεις…
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πα-

ρά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, η όρεξη για διακοπές στους Ευ-
ρωπαίους κορυφώνεται, με το 77% να έχει
ταξιδιωτικά σχέδια για το διάστημα στο
προαναφερόμενο εξάμηνο, ενώ πάνω από
τους μισούς Ευρωπαίους (56%) σχεδιά-
ζουν ένα ταξίδι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Το 38% των Ευρωπαίων που είναι έτοιμοι
για ταξίδια σχεδιάζει ένα ταξίδι μεταξύ
Ιουνίου - Ιουλίου και το 32% στοχεύει την
περίοδο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου, ενώ
το 30% θα επιλέξει διακοπές εντός της χώ-
ρας διαμονής του.

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα προ-
τιμήσει φέτος τις παραλίες, ενώ το 15% θα
κάνει τουρισμό πόλης. Από την άλλη
πλευρά, φαίνεται ότι η έκρηξη της ακρί-
βειας θα ασκήσει περιορισμούς στον
αριθμό των διανυκτερεύσεων λόγω του

υψηλού κόστους. Σύμφωνα με τη μελέτη,
το 33% των Ευρωπαίων σκοπεύει να κάνει
διακοπές 4-6 διανυκτερεύσεων, το 27% θα
κλείσει για 7-9 διανυκτερεύσεις και ένα
ποσοστό της τάξης του 25% θα επιλέξει 10
διανυκτερεύσεις και άνω, κάτι που αφορά
κυρίως όσους έχουν οικογένεια.

Μικρότερο πορτοφόλι
Από την άλλη πλευρά, τα ζευγάρια προτι-

μούν ταξίδια έως 3 διανυκτερεύσεις, ενώ
ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού,
ένας στους δύο ταξιδιώτες θα ταξιδεύσει

αεροπορικώς για να φτάσει στον επόμενο
προορισμό του. Το 51% των Ευρωπαίων τα-
ξιδιωτών σχεδιάζει να δαπανήσει ποσά
από 500 έως 1.500 ευρώ, ενώ στην προ-
ηγούμενη έρευνα το ποσοστό ήταν 43%,
ενώ όσοι θα ξοδέψουν πάνω από 2.000 ευ-
ρώ θα είναι λιγότεροι σε σχέση με την προ-
ηγούμενη έρευνα, καθώς ο προϋπολογι-
σμός επηρεάζεται από τον υψηλό πληθω-
ρισμό. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το 25% των Ευ-
ρωπαίων που είναι έτοιμοι για ταξίδια έχει
κάνει πλήρη κράτηση, γεγονός που υποδη-
λώνει περιορισμένο επίπεδο δέσμευσης.

Σημειώνεται ότι η έρευνα έγινε τις πρώτες
εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία, ενώ πιο ασφαλή συμπεράσματα
αναμένονται τον επόμενο μήνα. 

Παρά την πανδημία και τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, το 77%
των πολιτών της γηραιάς 
ηπείρου σχεδιάζει ταξίδια 
εντός του επόμενου εξαμήνου

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Με εντυπωσιακή αύξηση του τουριστικού πλεονάσματος στα
9,39 δισ. ευρώ και 15,246 εκατομμύρια τουρίστες έκλεισε το
2021, αποτυπώνοντας την ισχυρή επίδραση του κλάδου στην εν-
τυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά την παν-
δημία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το
τουριστικό πλεόνασμα του 2021 ήταν αυξημένο κατά 166,3% σε
σχέση με το 2020, καθώς είχε διαμορφωθεί στα 3,526 δισ. ευρώ.
Συνολικά οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν σε 10,502 δισ. ευ-
ρώ, έναντι 4,319 δισ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας εντυπωσιακή
αύξηση κατά 143,2%. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε
κατά 11,20 ευρώ ή 16,7% σε σχέση με το 2020. Οι τουρίστες που
επισκέφτηκαν την Ελλάδα είχαν κατά μέσο όρο 8,8 διανυκτερεύ-

σεις, όσο ακριβώς ήταν και το 2020, ενώ ο συνολικός αριθμός
των διανυκτερεύσεων ανήλθαν σε 133.734.900 έναντι 60.172.500
το 2020. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες δαπάνησαν στην Ελλάδα 6,798
δισ. ευρώ, ενώ οι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 3,531 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τις χώρες μεγαλύτερης προέλευσης ταξιδιωτών,
οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 104,1% και δια-
μορφώθηκαν στα 2,316 δισ. ευρώ, ενώ από τη Γαλλία 109,9% (δια-
μορφώθηκαν στα 991,7 εκατ. ευρώ). Τέλος, τη χώρα μας επισκέ-
φθηκαν 3 εκατ. Γερμανοί, 1,591 εκατ. Βρετανοί, 1,175 εκατ. Γάλ-
λοι, 396.000 Αμερικανοί και 119.500 Ρώσοι, προτιμώντας περιο-
χές όπως οι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Πά-
ρος, Ζάκυνθος, Χαλκιδική, Πελοπόννησος κ.ά.

Με πλεόνασμα 9,39 δισ. ευρώ και 
15,2 εκατ. επισκέπτες έκλεισε το 2021

Η Ελλάδα 4ος προορισμός
Ευρωπαίων τουριστών



Π
έντε συνεχόμενες ανοδι-
κές συνεδριάσεις συμ-
πλήρωσε μέχρι την Τετάρ-

τη ο Γενικός Δείκτης, ρεκόρ τρι-
μήνου για το ΧΑ, καθώς «πεντα-
ρέ» ανοδικών συνεδριάσεων ο ΓΔ
είχε να δει από το διάστημα 7/1 -
13/1/2022. Οι περισσότεροι ανα-
λυτές δηλώνουν συγκρατημένα
αισιόδοξοι επισημαίνοντας την
επιφυλακτικότητα των διεθνών
αγορών και ελπίζοντας ότι τα εται-
ρικά αποτελέσματα αλλά και η πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα για επι-
κείμενα deals θα στηρίξουν τις
τρέχουσες αποτιμήσεις και ίσως
δώσουν κίνηση στον Γενικό Δεί-
κτη σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 916 ή έστω υψηλότερα των 897 - 886 μονάδων (συνωστίζονται οι δύο
ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), υπάρχει προσδοκία για κίνηση προς τις 940 - 944 μονάδες. Αντίθετα, κλείσιμο
χαμηλότερα των 885 μπορεί να δώσει πίεση προς τις 855 και 843 μονάδες. Με συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 2.240 - 2.200
μπαίνουν ως επόμενος στόχος οι 2.305 μονάδες για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι στηρίξεις στις 2.157 (εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων), 2.164 - 2.142 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 2.036 μονάδες.

ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 
75 εκατ. ευρώ σε Elval

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρι-

νε τη χορήγηση δεκαετούς δανείου ύψους 75

εκατ. ευρώ στην Εlval, τον τομέα έλασης αλου-

μινίου της ElvalHal-

cor, χρηματοδοτών-

τας το 50% της νέας

της επένδυσης. Η

πρώτη φάση του πεν-

ταετούς επενδυτικού

προγράμματος της ElvalHalcor με στόχο τη

σταδιακή αύξηση της συνολικής παραγωγικής

της δυνατότητας σε προϊόντα έλασης αλουμι-

νίου σε πάνω από 500.000 τόνους ανά έτος

ολοκληρώθηκε το 2020 με την εγκατάσταση

του τετραπλού θερμού ελάστρου Tandem στο

εργοστάσιο της Εlval στα Οινόφυτα.

Επιστροφή στην κερδοφορία 
για CNL Capital

Το 2021 ήταν μια χρονιά επιστροφής στην

κερδοφορία για τη CNL Capital παρά το

εξαιρετικά απαιτητικό οικονομικό περιβάλ-

λον που επικράτησε για το σύνολο της ελλη-

νικής και παγκόσμιας οικονομίας, όπως

αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνω-

ση. Η χρονιά ξεκίνησε με το βάρος της οικο-

νομικής αβεβαιότητας που δημιούργησε

κατά το 2020 η επέλαση της Covid-19, κα-

θώς όμως οι οικονομικές επιπτώσεις της

πανδημίας άρχισαν να οριοθετούνται κατά

το β’ εξάμηνο του έτους, η επενδυτική δρα-

στηριότητα της εταιρείας επιταχύνθηκε με

σταθερά αυξανόμενους ρυθμούς. Το αποτέ-

λεσμα ήταν η σχεδόν πλήρης εξάλειψη των

ρευστών διαθεσίμων της εταιρείας με τη

χρήση των κεφαλαίων στις 31/12/21 να ξε-

περνά το 90%.

Rocket Delivery: Νέο app 
και νέα στρατηγική

Η Rocket Delivery εγκαινίασε στις 14 Απριλί-

ου τη νέα εφαρμογή της για χρήση από κινητά

τηλέφωνα και φορητές συσκευές (IOS & An-

droid). Η εταιρεία επιχειρεί επανεκκίνηση μετά

τις αρρυθμίες που παρουσίασε λόγω προβλη-

μάτων στη μητρική εταιρεία μετά και την αποε-

πένδυση από Ουκρανό μεγαλομέτοχο λόγω της

κρίσης στη χώρα. Με ανανεωμένο λογότυπο

και νέους χρωματικούς κώδικες η εταιρεία

υλοποιεί τη νέα στρατηγική της, η οποία περι-

λαμβάνει περαιτέρω ανάπτυξη στην Αθήνα αλ-

λά και ενεργοποίηση στη Θεσσαλονίκη και τη

Λεμεσό της Κύπρου στο β’ εξάμηνο του 2022. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μέσα στο επόμενο τετράμηνο αναμένεται να υπογρα-
φεί με τον ανάδοχο (Mytilineos SA - Rover Maritime
SL - HDK SA) η σύμβαση για το μεγάλο πρότζεκτ της
επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένος της Θεσσα-
λονίκης, βάζοντας στην αφετηρία τα έργα, προβλεπό-
μενης διάρκειας 32 μηνών, που μετά την ολοκλήρωσή
τους, το 2025, θα επιτρέψουν την υποδοχή και εξυπη-
ρέτηση ακόμη μεγαλύτερων πλοίων στον Θερμαϊκό
Κόλπο. Παράλληλα, την 1η Μαΐου καταφθάνουν στη
Θεσσαλονίκη από τη Σαγκάη οι δύο νέες γερανογέφυ-
ρες, συνολικής αξίας 15,7 εκατ. ευρώ και ανυψωτικής
ικανότητας 50 και 65 τόνων αντίστοιχα, που θα δώσουν
στο λιμάνι τη δυνατότητα να εξυπηρετεί απευθείας
πλοία κύριων γραμμών, χωρητικότητας άνω των 10.000
TEUs (New Panamax), και θα μειώσουν στο μισό τον
χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης από συνεχιζόμενες δρα-
στηριότητες για το 2021 ανήλθε σε €428,4 εκατ., αυξημένος κατά 26,1%, σε
σύγκριση με το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €103,8 εκατ., αυ-
ξημένα κατά 43,2%, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Επίσης, τα κέρδη
προ φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €83,9
εκατ., αυξημένα κατά 61,1% σε σχέση με το 2020. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, για το 2021 τα κέρδη προ φόρων
σε επίπεδο ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτο-
φυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας
και υγείας, ανέρχονται σε €51,8 εκατ.

Ισχυρές επιδόσεις για τα Πλαστικά Θράκης

ΟΛΘ: Εντός τετραμήνου η υπογραφή της σύμβασης για τον 6ο προβλήτα
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Παλεύει για υψηλότερα το χρηματιστήριο



Σ
την εγχώρια αγορά ενέργειας εισέρχεται η σουη-
δική Hexicon, εξειδικευμένη εταιρεία στην πλωτή
αιολική ενέργεια, εισηγμένη στο χρηματιστήριο

της Στοκχόλμης. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει η ανακοί-
νωση, δημιούργησε μαζί με την ελληνική επενδυτική
εταιρεία ΕΑΜΑΑ την κοινοπραξία Hexicon Power SA που
θα αποτελέσει το όχημα για την έναρξη της ανάπτυξης
πλωτών υπεράκτιων αιολικών έργων στα ανοικτά των ελ-
ληνικών ακτών. «Η Ελλάδα έχει σημαντικές προοπτικές
για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων, καθώς το
αιολικό δυναμικό της είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώ-
πη. Για αυτό και η εταιρεία μας θέλει να αξιοποιήσει το
νέο νομικό πλαίσιο για την υπεράκτια αιολική ενέργεια
που αναμένεται φέτος. Αυτή είναι μια σημαντική στρατη-
γική κίνηση για εμάς. Βλέπουμε μεγάλες ευκαιρίες στην
Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση της χώρας κινείται δυναμι-
κά για να προωθήσει τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», δήλωσε ο Marcus
Thor, διευθύνων σύμβουλος της Hexicon.

Υδρόγειος: Βελτίωση
ασφαλίστρων 
και νέα προγράμματα

Αυξημένα έσοδα και ζημίες 
5,6 εκατ. για Frigoglass

Αύξηση των πωλήσεων κατά 43% σε σχέση με πέρυσι,
ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάκαμψης της ζήτησης και
στους δύο κλάδους καθώς και της χαμηλής συγκριτικής
βάσης, κατέγραψε η Frigoglass το 2021, σύμφωνα με τις
οικονομικές καταστάσεις. Οι καθαρές ζημίες διαμορφώ-
θηκαν σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. το 2020. Η διοί-
κηση της εταιρείας σημειώνει τις πωλήσεις-ρεκόρ στον
κλάδο Υαλουργίας με αύξηση, σε ουδέτερη συναλλαγμα-
τική βάση, 55% σε σχέση με πέρυσι και 65% σε σύγκριση
με τα προ της πανδημίας επίπεδα του δ’ τριμήνου του 2019
λόγω της αυξημένης ζήτησης και των αναπροσαρμογών
των τιμών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Άλλαξε χέρια το ξενοδοχείο
«Kenshό Psarou» στη Μύκονο

Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ των
Monterock International και Notion - Ανάπτυξη
Ακινήτων ΑΕ για την απόκτηση των μετοχών της
Benestar ΑΕ, η οποία διαχειρίζεται το ξενοδοχει-
ακό συγκρότημα «Kenshό Psarou» στη διάσημη
παραλία της Μυκόνου. Η εξαγορά πακέτου μετο-
χών της Benestar, θυγατρικής της Notion, γίνεται
από τη Monterock International που κινητοποί-
ησε επενδυτικά κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα. Η κίνηση αυτή ουσιαστικά αποτε-
λεί μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό
τουρισμό από διεθνή κεφάλαια και έρχεται σε
συνέχεια των τουριστικών επενδύσεων που ήδη
έχουν σε εξέλιξη στη Μύκονο οι δύο πλευρές για
δύο διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες: το One &
Only στην περιοχή «Καλαφάτης» και το project
της Aman στην θέση «Καραμπέτης».

Ελλάκτωρ: Σε υψηλό 4 ετών 
τα λειτουργικά κέρδη 

Μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3%
και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερ-
δοφορίας, με τα EBITDA στα €164,9 εκατ., έναν-
τι €34,4 εκατ. το 2020 και περιθώριο EBITDA 18%
έναντι 4%, ανακοίνωσε για το 2021 ο όμιλος της
Ελλάκτωρ. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του
ομίλου κατά τη χρήση 2021 ανήλθε σε €915,5
εκατ., αυξημένος κατά 2,6% σε σύγκριση με τη
χρήση 2020 (€892,3 εκατ.), ενώ στο δ’ τρίμηνο
του 2021 ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση
23,4%, στα €277,8 εκατ. από €225,2 εκατ. την αν-
τίστοιχη περίοδο του 2020. 

Νέα μονάδα από τη Motor Oil
Μια νέα μονάδα συμπαραγωγής ισχύος και θερ-

μότητας υψηλής απόδοσης, συνολικού προϋπολο-
γισμού 60 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει το φετινό
πρόγραμμα επενδύσεων της Motor Oil, με στόχο
τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας των
εγκαταστάσεων διύλισης που να είναι πλέον προ-
σαρμοσμένες στα νέα δεδομένα μεγέθους του. Η
επένδυση θα αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ των
μονάδων συμπαραγωγής του Διυλιστηρίου σε 142
MW από 85 MW, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η εγ-
κατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε επιλεγμένες
στέγες γραφείων, αποθηκών και υποσταθμών, κα-
θώς και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με
μπαταρίες. 
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Επένδυση στην πλωτή
αιολική ενέργεια 
στην Ελλάδα ετοιμάζει
η Hexicon

Ο Φώτης Κουρμούσης μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ

Ο Φώτης Κουρμούσης
αναλαμβάνει τη θέση του μέ-
λους της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας
σε συνέχεια της αποχώρη-
σης του Ιορδάνη Αϊβάζη, ο
οποίος υπέβαλε την παραίτη-
σή του. Ο κ. Κουρμούσης δια-
τέλεσε ειδικός γραμματέας
στην Ειδική Γραμματεία Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών,
καθώς και ειδικός σύμβουλος σε παραγωγικά υπουργεία.
Ακόμη έχει εργαστεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον ιδιωτικό τομέα έχει
διατελέσει εμπειρογνώμονας σε μεγάλους οργανισμούς,
όπως σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες για θέματα
αειφόρου ανάπτυξης (ESG).

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεχίζει να εμπλουτίζει τις
λύσεις και υπηρεσίες της στην ασφάλιση οχημάτων, ενώ
ταυτόχρονα προχώρησε σε βελτιώσεις ασφαλίστρων, προ-
σφέροντας έτσι περισσότερη αξία στους ασφαλισμένους
της. Η εταιρεία παρέχει:

• Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα στα ολοκληρωμένα προ-
γράμματα ασφάλισης Auto Extra Plus (Eco & Basic) και Pre-
mium Auto (με κάλυψη ίδιων ζημιών).

• Νέα έκπτωση στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης για
Ασφάλιση Καινούριων Οχημάτων (Επιβατικά ΙΧ - Φορτηγά ΙΧ
- Αγροτικά Φορτηγά ΙΧ).

• Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης στην
ασφάλιση αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

• Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του οχήματος ως εργαλείου.

• Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα στην ασφάλιση τουριστι-
κών λεωφορείων στις καλύψεις αστικής ευθύνης, πυρός και
κλοπής.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Υ
στερα από πέντε χρόνια παρα-
πέμπονται σε δίκη ο πρώην
πρόεδρος της FIFA, Ελβετός
Σεπ Μπλάτερ, και ο ομόλογός

του πρώην της UEFA, Μισέλ Πλατινί,
για σκάνδαλο δωροδοκίας. Την ίδια
ακριβώς στιγμή που το ελβετικό δικα-
στήριο ανακοίνωνε την παραπομπή
τους για τις δυο «αμαρτωλές» συνομο-
σπονδίες, ο νυν πρόεδρος της FIFA
Τζιάνι Ινφαντίνο προκαλούσε τη νοη-
μοσύνη του κόσμου ολόκληρου, όταν
δήλωνε το εξής απίστευτο: «Το Μουν-
τιάλ υπήρξε καταλύτης για τη μεταρ-
ρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας
του Κατάρ με σεβασμό στα δικαιώματα
των εργαζομένων και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων». Στο Κατάρ, τις 6.500
έφτασαν οι νεκροί μετανάστες εργά-
τες τον Φεβρουάριο του 2021. Έναν
χρόνο τώρα, δεν υπάρχει καμία πλη-

ροφόρηση, γιατί οι ειδήσεις που βγαί-
νουν στον υπόλοιπο κόσμο είναι φιλ-
τραρισμένες!

Μπλάτερ και Πλατινί θα κάτσουν
στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας κατη-
γορίες για δωροδοκία. Στους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς του Πλατινί βρέ-
θηκαν 2 εκατ. ευρώ που προέρχονταν
από κατάθεση της FIFA, αλλά δεν
μπόρεσε να αιτιολογήσει. Ο Μπλάτερ
είπε στην ανακριτική διαδικασία ότι
ήταν για «υπηρεσίες συμβουλευτι-
κού χαρακτήρα» και, φυσικά, δεν
έπεισε το δικαστήριο και κίνησε την
ακροαματική διαδικασία. Ο παγκό-
σμιος Τύπος συνδέει αυτά τα χρήματα
με πιθανούς χρηματισμούς προσώ-
πων, προκειμένου να ψηφίσουν τη
Ρωσία και το Κατάρ για τα Μουντιάλ
του 2018 και του 2022. Η δίκη ενώπιον
του ελβετικού ομοσπονδιακού ποινι-

κού δικαστηρίου αναμένεται να αρχί-
σει στις 8 Ιουνίου και να διαρκέσει
έως τις 22 Ιουνίου, ανέφερε το δικα-
στήριο. Ο Μπλάτερ ήταν πρόεδρος της
FIFA για 17 χρόνια, παραιτήθηκε το
2015 και τον ακολούθησε ο Πλατινί το
2016. Και οι δύο τιμωρήθηκαν με εξα-
ετή αποκλεισμό για παραβιάσεις του
κώδικα δεοντολογίας.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε από…
σπόντα πρόεδρος της FIFA. Στην UEFA
ήταν ένας απλός υπάλληλος με αυξη-
μένες αρμοδιότητες να κάνει τις κλη-
ρώσεις στο Champions League και το
Europa League. Όταν προέκυψε η
αποπομπή του Μπλάτερ, κατέβηκε
υποψήφιος πρόεδρος της FIFA από
το… πουθενά. Και, μάλιστα, μοναδι-
κός υποψήφιος. Στην ουσία τον… κα-
τέβασε υποψήφιο το κονκλάβιο της
UEFA. Έκανε αυτή τη δήλωση ότι η FI-

FA… βοήθησε στην εργατική μεταρ-
ρύθμιση στη διοργανώτρια του Μουν-
τιάλ, όταν μόλις πριν από περίπου δέκα
ημέρες έφτασαν 24.000 καταγγελίες
για απάνθρωπες συνθήκες εργασίας
και διαβίωσης στο Κατάρ, ενώ σε κα-
νένα ξένο Μέσο δεν επιτρέπεται να
κάνει ρεπορτάζ για το θέμα αυτό στους
χώρους εργασίας. Δόλια η δήλωση Ιν-
φαντίνο στη χώρα του χρήματος.

Στο εδώλιο Μπλάτερ και Πλατινί

Σε δίκη για διαφθορά 
οι πρώην πρόεδροι της FIFA
και της UEFA - «Αστεία»
δήλωση του Ινφαντίνο 
για το Κατάρ



Ο Κώστας Τσιμίκας αναδείχθηκε
MVP του αγώνα Λίβερπουλ - Μπεν-
φίκα 3-3, σκορ που οδήγησε τους
«reds» στον ημιτελικό του Cham-
pions League, με αντίπαλο τη Βιγια-
ρεάλ. Ο «ήλιος της δικαιοσύνης» για
τον παγκόσμιας κλάσης Έλληνα
σούπερ σταρ πρέπει να του δώσει
μεταγραφή, να φύγει από τη Λίβερ-
πουλ, γιατί είναι ο μεγαλύτερος
«αναπληρωματικός πολυτελείας»
στο «κόκκινο λιμάνι» του Λίβερ-
πουλ. Δυο ασίστ-ξυραφιές «πάρε-
βάλε» έδωσε ο Τσιμίκας. Εκτός αυ-
τού, είχε 56/65 ολοκληρωμένες πά-
σες, 2/2 τάκλιν, 2/4 πετυχημένες
ντρίμπλες, δημιούργησε τέσσερις
ευκαιρίες και δεν τον ντρίμπλαρε
κανένας επιτιθέμενος. Έχει, όμως,
την ατυχία να παίζει στη Λίβερπουλ
ο καλύτερος μπακ του κόσμου, Σκω-
τσέζος Άντριου Ρόμπερτσον. «Ένας

εκ των δύο πρέπει να φύγει το καλο-
καίρι», επισήμανε στην τηλεόραση ο
άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ. Ο Τσιμίκας
είναι 25 ετών και πουλήθηκε από

τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ με 13
εκατ. ευρώ, η τιμή του τώρα είναι
κοντά στα 20 εκατ. ευρώ. Ο 28χρο-
νος Ρόμπερτσον κοστίζει 65 εκατ.
ευρώ.

«Πρέπει να φύγει ο MVP Τσιμίκας» Υπόθεση των «αιωνίων» 
η κούπα στο βόλεϊ

Υπόθεση των δυο «αιωνίων» θα είναι ο φετινός
τίτλος στο βόλεϊ, μετά τη νίκη 3-0 σετ (25-18, 25-21,
25-16) του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ και του
Ολυμπιακού 3-1 (25-19, 22-25, 25-13, 25-16) επί
του Μίλωνα. Τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος,
Παναθηναϊκός 28β., Ολυμπιακός 26β., Φοίνικας
Σύρου 23β., ΠΑΟΚ 21β. Την επόμενη αγωνιστική ο
Κυπελλούχος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Θρήνος, σκοτώθηκε 
ο Φρέντι Ρινκόν!

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ύστερα από τροχαίο δυ-
στύχημα ο διεθνής Κολομβιανός επιθετικός Φρέντι
Ρινκόν, μέλος της τρομερής εθνικής Κολομβίας
του Κάρλος Βαλντεράμα, που φόρεσε τις φανέλες
της Ρεάλ Μαδρίτης και της Νάπολι. Το αυτοκίνητο
που οδηγούσε ο Ρινκόν συγκρούστηκε με λεωφο-
ρείο στο Κάλι και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον
σώσουν από τις πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κα-

κώσεις.

Sold out το Ολυμπιακός
- Μονακό στο ΣΕΦ

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα
Ολυμπιακός - Μονακό στα πλέι οφ της EuroLea-

gue που θα γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη στο ΣΕΦ. Τα
ζευγάρια είναι: 1. Μπαρτσελόνα - 8. Μπάγερν, 2.
Ολυμπιακός - 7. Μονακό, 3. Αρμάνι Μιλάνο - 6.
Αναντολού Έφες, 4. Ρεάλ Μαδρίτης - 5. Μακάμπι
Τελ Αβίβ. Στο φάιναλ φορ θα παίξουν ο νικητής του
1-8 με τον νικητή του 4-5 και ο νικητής του 2-7 με
τον νικητή του 3-6.

Με τον μικρό Γιαννάκη 
το Άρης - ΠΑΟΚ

Ίσως ο μικρός Γιαννάκης, στον οποίο η μοίρα
έπαιξε άσχημο ρόλο, να σταθεί αφορμή να συμφι-
λιωθούν ΠΑΟΚ και Άρης, ειδικά μετά τη δολοφονία
του Άλκη. Η ΚΑΕ Άρης κάλεσε τον μικρό Γιαννάκη
και τον πατέρα του στο ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ τη
Μεγάλη Τετάρτη στο Αλεξάνδρειο. Ο Γιαννάκης εί-
ναι ο πιο φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ. 

Σε δίκη οι γιατροί του Μαραντόνα!
Σε δίκη με την κατηγορία «ανθρωποκτονία από αμέλεια» παραπέμπεται όλο
το ιατρικό προσωπικό που περιέθαλψε τον Ντιέγκο Μαραντόνα! Αυτό απο-
φάσισαν τρεις εισαγγελείς του Μπουένος Άιρες που ερεύνησαν την υπόθε-
ση για περισσότερο από έναν χρόνο. Σχετικά ανάφεραν: «Οι παραλείψεις
και οι κακοί χειρισμοί οκτώ επαγγελματιών γιατρών που ήταν υπεύθυνοι για
τον Μαραντόνα τον έφεραν σε κατάσταση ανημποριάς, εγκαταλείποντάς τον
στη μοίρα του κατά τη διάρκεια μιας σκανδαλώδους νοσηλείας στο σπίτι».

Πρόκριση 
με… ξύλο 
η Σίτι

Σε ένα ματς-κατς, η Μάντσεστερ Σίτι πήρε ισοπαλία 0-0 από την Ατλέτικο στη Μαδρίτη και
θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά του Champions League. Οι ημιτελικοί θα
γίνουν 26, 27 Απριλίου και 3, 4 Μαΐου. Το σκληρό παιχνίδι των Μαδριλένων και η
προκλητική στάση του προπονητή τους Ντιέγκο Σιμεόνε μεταφέρθηκαν και στη φυσούνα
μετά το τέλος του αγώνα. 

SPORTS
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Θ
λίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκά-
λεσε η είδηση της απώλειας του σπου-
δαίου συνθέτη και τραγουδιστή Σταύ-
ρου Λογαρίδη, ο οποίος έδινε γενναία

μάχη με τον καρκίνο.
Ο σημαντικός δημιουργός «έφυγε» σε ηλικία

69 ετών, αφήνοντας πίσω του μεγάλο έργο. Τον
γνωρίσαμε από το συγκρότημα των Poll με τους
Κώστα Τουρνά, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Κώστα
Παπαϊωάννου. Ποτέ δεν αγάπησε τα φώτα της
δημοσιότητας και πάντα η παρουσία του ήταν
διακριτική.

Νεανική ζωή
Ο Λογαρίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινού-

πολη στις 21 Σεπτεμβρίου 1953 και ξεκίνησε τη
μουσική πριν πάει δημοτικό με την καθοδήγη-
ση του παππού του που ήταν άρχων πρωτοψάλ-
της στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Πατριαρ-
χείο χειροτονημένος από τον Αθηναγόρα. Από
παιδί είχε κλίση στον ήχο καθώς και στη ρυθμι-
κή αγωγή. Όταν ο παππούς του κατάλαβε ότι ο
μαθητής του δεν ήταν παιδάκι που συγκεντρω-
νόταν εύκολα για να τον μάθει γραφή, άρχισε
να του μαθαίνει ήχους και ρυθμούς: τον έπαιρ-
νε μαζί του στην εκκλησία και τον άφηνε να
ακολουθεί τους ψάλτες εξ ενστίκτου με τενού-
τες που αυτοσχεδίαζε ο μικρός Σταύρος. Ο πα-

τέρας του έπαιζε κιθάρα και η μητέρα του
ακορντεόν.

Τα πρώτα χρόνια στη μουσική
Την πρώτη κιθάρα του την απέκτησε 10 ετών,

όταν πρωτοάκουσε τη μουσική των ’60s. Δεκα-
τεσσάρων ετών φτιάχνει το συγκρότημα Juniors
και τον ίδιο χρόνο το συγκρότημα Sphinx. Οι
Sphinx πήραν μαζί με τον Άλεξ Μπανάκη, τον
Νάκη Σαρή και τον Μιχάλη Ασπιώτη το πρώτο
βραβείο παντουρκικού διαγωνισμού μουσικής
που κήρυξε η εφημερίδα «Hurriyet» τότε. Στα 15
του έρχεται στην Αθήνα και πάει στην τότε Poly-
dor και κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο 45
στροφών με τον αστείο τίτλο «Ήταν μια μικρούλα
και μελαχρινούλα». 

Με το συγκρότημα Poll
Ο τότε διευθυντής της Polydor Ν. Αντύπας επι-

μένει να τον γνωρίσει σε κάτι μουσικούς με «πο-
λύ ωραία τραγούδια», όπως έλεγε, για να δημι-
ουργηθεί ένα συγκρότημα το 1970. Εκεί γνωρίζε-
ται για πρώτη φορά με τον Κώστα Τουρνά, τον
Ρόμπερτ Ουίλιαμς και τον Κώστα Παπαϊωάννου.
Ενθουσιάζεται από τα τραγούδια και τιμά τις αρ-
χές του περί «group φιλίας». Ξεκινούν οι πρόβες
και φτιάχνεται το συγκρότημα Poll που θα κάνει
δύο μεγάλους δίσκους ορόσημο στην ελληνική

σκηνή, το «Άνθρωπε» και το λευκό άλμπουμ, κα-
θώς και μια σειρά 45άρια σινγκλ.  Παράλληλα
μέχρι το 1977 θα κάνει μουσική για δύο σίριαλ
στην τηλεόραση, τη «Μενεξεδένια Πολιτεία» του
Α. Τερζάκη και την «Οικογένεια Ζαρντή» του Κ.
Χατζηαργύρη, συνεργαζόμενος με τον σκηνοθέ-
τη Κώστα Φέρρη. Θα γράψει επίσης τη μουσική
για την ταινία μεγάλου μήκους «Η Φόνισσα».

Τρεις προσωπικοί δίσκοι
Από το 1976 έως το 1981 κυκλοφορεί τρεις

προσωπικούς δίσκους, το «Ασπρόμαυρο», το
άλμπουμ «Σε άλλη γη» με παραγωγό τον Λουκά
Σιδερά των Aphrodite’s Child, και το «Προσε-
χώς», όπου περιλαμβάνει τη μουσική που έγρα-
ψε για την ταινία «Οι απέναντι» του Γ. Πανουσό-
πουλου.  Το 1992 μετακομίζει στην Τήνο και μένει
τρία χρόνια, όπου δουλεύει τον δίσκο «Ονειρε-
μένες Πολιτείες» με συνεργάτες τη Βάσω Αλλα-
γιάννη, τον Τάσο Φαληρέα και τον Γιώργο Κύβε-
λο, ο οποίος κυκλοφορεί στην BMG. 

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο 
ο σπουδαίος συνθέτης 
και τραγουδιστής
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Έφυγε 
για «Ονειρεμένες 

πολιτείες»



Δύσκολες ώρες για τον Τζώνυ

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Τζώνυ Θεοδωρί-
δης, αφού η αγαπημένη του μητέρα έφυγε από
τη ζωή. Ο ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη
είδηση μέσα από μια ανάρτησή του στον προσω-
πικό του λογαριασμό στο Facebook. Μέχρι στιγ-
μής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λε-
πτομέρειες σχετικά με τον χαμό της. Στη δημοσί-
ευσή του για να αποχαιρετήσει την πολυαγαπη-
μένη του μητέρα, ο ηθοποιός χρησιμοποίησε
τους στίχους του τραγουδιού «Μαμά γερνάω»
της Τάνιας Τσανακλίδου. Μάλιστα, ανανέωσε την
εικόνα του προφίλ του κι έβαλε μία δική της.

Λαμπάδα με τη φιγούρα της

Η Καίτη Γαρμπή ετοίμασε λαμπάδα με τη φι-
γούρα της για τους θαυμαστές της. Η διάσημη
τραγουδίστρια θέλησε να τιμήσει τον εαυτό της
και εμπνεύστηκε από την εμφάνισή της στη
Eurovision το 1983, που αποτέλεσε «σταθμό
στην καριέρα της». Συγκεκριμένα, είχε συμμε-
τάσχει με το τραγούδι «Ελλάδα, χώρα του φω-
τός» και κατέκτησε την 9η θέση, συγκεντρώ-
νοντας 64 βαθμούς.

Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος ήταν
καλεσμένος στην εκπομπή του
Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο ηθο-
ποιός που υποδύεται τον Βλάση
Καραπάνο στον «Σασμό» μίλησε
για τον ρόλο του στη σειρά, τη μο-
ναχοκόρη του Joanne που κατέ-
κτησε την πρώτη θέση στο «The
Voice», ενώ αποκάλυψε και τον
λόγο που ύστερα από τριάντα
χρόνια αποφάσισε να κάνει σύμ-
φωνο συμβίωσης με τη σύζυγό
του Μαρία Κατσιαδάκη.

Αποκαλύψεις

Δ
ιάθεση για αποκαλύψεις είχε η Μαρία Τζομπανάκη στην εκ-
πομπή «Αυτός και ο Άλλος». Κατά τη διάρκεια της συνέν-
τευξής της αφηγήθηκε περιστατικά ακραίου θαυμασμού.

Όπως είπε, το πιο ακραίο περιστατικό συνέβη όταν εκείνη έμενε και
δούλευε στη Θεσσαλονίκη σε μια παράσταση στο ΚΘΒΕ. Έμενε μα-
κριά από το κέντρο και πηγαινοερχόταν με το αυτοκίνητό της. Όλα
ξεκίνησαν με το να βρίσκει λουλούδια στο αυτοκίνητό της, τα οποία
στην πορεία έγιναν σημειώματα και μετά πρόστυχα σημειώματα. Ο
«άγνωστος», μάλιστα, έφτασε σε σημείο να την παρακολουθήσει,
να μάθει πού μένει κι ένα βράδυ να φτάσει στο κατώφλι του σπιτιού
της και να την περιμένει εκεί με όπλο, ζητώντας της άσεμνες σε-
ξουαλικές πράξεις.

««Δέχτηκα οργή» 
Η Δάφνη Λαμπρόγιαννη έλυσε τη συνεργασία της με τον Σπύρο
Παπαδόπουλο. Η ηθοποιός αποχώρησε από τη θεατρική
παράσταση «Sexy Laundry» ύστερα από ξέσπασμα που δέχτηκε
από τον συνάδελφό της. Η ηθοποιός μέσω του δικηγόρου της
εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εξηγώντας τι συνέβη και
αποχωρεί από την παράσταση. Όπως αναφέρει στην
ανακοίνωση, δέχθηκε επίθεση οργής, κάτι που δεν περίμενε
αλλά δεν είχε άλλη ανοχή και αντοχή. Σύμφωνα με την εκπομπή
«Mega Καλημέρα», οι δύο ηθοποιοί από την αρχή της
συνεργασίας τους είχαν προστριβές και εντάσεις.

Για την περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή μί-
λησε ο Λάκης Γαβαλάς. «Τους πρώτους τρεις
μήνες στη φυλακή, μου έφυγε η μαγκιά, κατέρ-
ρευσε όλο μου το σύστημα. Ήμουν ένας άνθρω-
πος περήφανος, πετυχημένος. Όλοι οι ξένοι με
ήθελαν, συνεργαζόμουν μαζί τους, δεν μπο-
ρούσαν να διανοηθούν ότι μπήκα μέσα για ένα
οικονομικό έγκλημα. Μου ζήτησαν διαφυγόντα
κέρδη. Ήθελα να ρισκάρω για το καλό της χώ-
ρας μου, όμως δεν πέτυχε. Τρεις μήνες αναρω-
τιόμουν τι έκανα λάθος», δήλωσε ο σχεδιαστής.
Τέλος, εξήγησε ότι μετά τους τρεις μήνες τα
πράγματα ήταν πιο εύκολα για εκείνον.
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Ακραίος θαυμασμός

«Μου έφυγε η μαγκιά»



Σ
υχνά ακούμε περιπτώσεις ανθρώπων
που διαγνώστηκαν με κύστη κόκκυγα.
Είναι μια πάθηση του δέρματος και των
μαλακών ιστών στην περιοχή του κόκκυ-

γα ανάμεσα στους γλουτούς (στην «ουρά»). Πρό-
κειται για μια χρόνια φλεγμονή που προκαλείται
από την παγίδευση τριχών στους μαλακούς
ιστούς κάτω από το δέρμα και εντός μίας κύστης,
δηλαδή μέσα σε έναν σάκο με ινώδες τοίχωμα.
Λόγω του χρόνιου ερεθισμού, η κύστη κόκκυγα
σταδιακά επεκτείνεται κάτω από το δέρμα δημι-
ουργώντας ξεχωριστές επικοινωνίες σαν τούνελ
καλυμμένες με ινώδη ιστό (συρίγγια). 

Η βαθμιαία ανάπτυξή της μπορεί να μη γίνει αντι-
ληπτή από τον ασθενή για αρκετό καιρό μέχρι κά-
ποιο συρίγγιο να διαβρώσει σε κάποιο σημείο το
δέρμα, ώστε να γίνει εμφανές. Υπάρχουν όμως και
περιπτώσεις που η κύστη κόκκυγα παρουσιάζεται
κατευθείαν με απόστημα. Οι ασθενείς που εμφανί-
ζονται με συρίγγιο της κύστης κόκκυγα μπορεί να
μην πονούν καθόλου ή να παρουσιάζουν ήπιο ή μέ-
τριο πόνο. 

Επίσης το συρίγγιο μπορεί να είναι στεγνό ή να
εκκρίνει υγρό. Τα συρίγγια αυτά έχουν την τάση να
παρουσιάζουν αυξομείωση των διαστάσεών τους ή
να προκαλούν απόστημα κύστης κόκκυγα εάν επι-
μολυνθούν, οπότε πρέπει να αντιμετωπίζονται με
laser το συντομότερο δυνατό. «Η παλαιότερη ανοι-
χτή τεχνική (με νυστέρι) έχει σοβαρά μειονεκτήμα-
τα, όπως ο έντονος μετεγχειρητικός πόνος και ένα

μεγάλο χάσμα ιστού σαν κρατήρας με βραδεία και
επώδυνη επούλωση. Η φροντίδα του τραύματος
του ανοιχτού χειρουργείου θέτει σημαντικούς πε-
ριορισμούς στον ασθενή και την οικογένειά του»,
επισημαίνει ο κ. Αριστοτέλης Κεχαγιάς, ειδικός
Προηγμένης Λαπαροσκοπικής & Ελάχιστα Επεμ-
βατικής Χειρουργικής Laser.  Αντίθετα, η πλέον
σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης της κύστης κόκ-

κυγα είναι η Ελάχιστα Επεμβατική Τεχνική με laser
(FiLaC Technique). Η τεχνική αυτή έχει πολλαπλά
πλεονεκτήματα βάσει των οποίων η χρήση ανοι-
χτού χειρουργείου θα έπρεπε να έχει εκλείψει. Το
laser βασίζεται σε συσκευή κυκλοτερούς εκπομ-
πής συμπυκνωμένου φωτός και εύκολα καταστρέ-
φει την κύστη κόκκυγα χωρίς να αφήσει τραύμα.
Δηλαδή, εισέρχεται σε όλες τις κοιλότητες και στα
συρίγγια που αποτελούν την κύστη κόκκυγα και τα
αδρανοποιεί, ενώ παράλληλα διατηρείται το παρα-
κείμενο δέρμα, αποφεύγοντας τη δημιουργία
«κρατήρα». 

Συγκεκριμένα, τα οφέλη της τεχνολογίας laser
συνοψίζονται στα εξής: Η επέμβαση είναι πολύ
σύντομη, αναίμακτη και ανώδυνη. Δεν δημιουργεί-
ται χειρουργικό τραύμα. Δεν χρειάζεται κανένα
παυσίπονο μετά το χειρουργείο. Ο ασθενής επι-
στρέφει στη φυσιολογική καθημερινότητά του αμέ-
σως μετά την επέμβαση σαν να μην έγινε τίποτα. Η
αποκατάσταση της θεραπευμένης περιοχής είναι
ταχεία και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Το αι-
σθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Πρόκειται για μια χρόνια φλεγμονή
που προκαλείται από την παγίδευση
τριχών στους μαλακούς ιστούς 
κάτω από το δέρμα

Εξελιγμένες θεραπείες
Συμπερασματικά, η κύστη κόκκυγα εί-
ναι από τις πιο συχνές νόσους και ταλαι-
πωρεί όλο και περισσότερους, κυρίως
νέους, λόγω της αύξησης της καθιστι-
κής ζωής. Η επέμβαση κύστης κόκκυγα
με laser (FiLaC Technique) είναι η πιο
εξελιγμένη εκδοχή θεραπείας, αφού
έχει τις ιδιότητες που επιζητεί ο σύγ-
χρονος άνθρωπος: είναι γρήγορη, ανώ-
δυνη, με ταχεία αποκατάσταση. «Αξίζει
να σημειωθεί ότι η μορφή, το μέγεθος
και η εντόπιση της κύστης κόκκυγα δια-
φέρουν από ασθενή σε ασθενή. Συνε-
πώς, η εμπειρία του χειρουργού είναι
καθοριστικός παράγοντας για ένα επιτυ-
χημένο χειρουργείο, όπως και η ποιότη-
τα της συσκευής laser που χρησιμοποι-
είται», καταλήγει ο κ. Κεχαγιάς. 

K Υ Σ Τ Η  Κ Ο Κ Κ Υ Γ Α  

Εξαφανίστε τη με laser Αριστοτέλης Κεχαγιάς, 
ειδικός Προηγμένης 
Λαπαροσκοπικής & Ελάχιστα
Επεμβατικής Χειρουργικής
Laser



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)
Υποτονική περίοδος ξεκινά για εσάς, όπου η
ασάφεια, το άγχος και οι ομιχλώδεις κατα-
στάσεις θα έχουν την τιμητική τους. Για τους
καλλιτέχνες, θα είναι μια γόνιμη περίοδος,
αν όμως έρθετε σε αντίθεση με τον νόμο, θα
έχετε δυστυχώς την άμεση παρέμβασή του. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οι στόχοι σας ξαναμπαίνουν στην καθημερινό-
τητά σας, ενώ οι εμπειρίες του παρελθόντος θα
σας βοηθήσουν ουσιαστικά σε κάθε σας επι-
δίωξη. Επίσης, μια νέα αρχή σε ένα πόστο εργα-
σιακό θα είναι το αποτέλεσμα της διέλευσης
του Άρη από το ζώδιο των Ιχθύων.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θα υπάρξουν επαγγελματικά θέματα που θα
έχουν κάποιο ρίσκο, αλλά θα πρέπει να προ-
χωρήσετε σε μια νέα κατάσταση, γιατί κάτι
έχετε αφήσει σε εκκρεμότητα. Επίσης δεν εί-
ναι τόσο εύκολο όπως φαινόταν αρχικά, αλλά
θα πρέπει να ξέρετε ότι όσο αφήνετε εκκρε-
μότητες, θα βλάψουν μόνο εσάς. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο ανταγωνισμός και η αντιπαράθεση, όπως
και οι νομικές υποθέσεις, θα είναι ένα απα-
γορευτικό σημείο αυτής της διέλευσης. Επί-
σης μια ένταση που αφορά την οικογένειά
σας, αλλά και θέματα της κατοικίας σας, θα
επεκταθούν και στην ψυχική σας διάθεση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Τα οικονομικά σας, η ψυχολογία και τα συ-
ναισθήματά σας θα σας δημιουργήσουν την
αίσθηση ότι όλα αυτά μαζί έχουν μια αλυσι-
δωτή πορεία και ότι το ένα συνυπάρχει και
λειτουργεί σε απόλυτη εξάρτηση με το άλλο.
Ίσως να πρέπει να προσέξετε την υγεία σας,
αλλά και να αρχίσετε να απομακρύνεστε από
ψέματα που δεν σας έχουν βοηθήσει έως τώ-
ρα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Άρης απέναντί σας σάς κάνει αρκετά έντο-
νους στη συμπεριφορά σας, όταν μάλιστα
έχετε να αντιμετωπίσετε μια περίεργη συμ-
περιφορά από το ταίρι σας. Είναι μια περίο-
δος που δεν έχετε διάθεση να συγχωρέσετε,
αλλά θέλετε έντονα να δράσετε και να βγά-
λετε τα παράπονά σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Γίνεστε πιο δραστήριοι σε επαγγελματικά
θέματα, αλλά βάλτε ταχύτητα στις αποφά-
σεις σας. Θα έχετε επίσης μια φροντίδα από
τους άλλους, όταν χρειάζεται να φέρετε εις
πέρας ένα πολύ ιδιαίτερο εργασιακό σας
πρόγραμμα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Βρίσκονται στους Ιχθύς τέσσερις πλανή-
τες, όπου θα σας φροντίσουν αυτό το διά-
στημα, ακόμη και αν βρίσκεστε σε μια σύγ-
χυση, λόγω οικογενειακών και άλλων κα-
ταστάσεων, που μπορεί να έχουν βαθιές
ρίζες στον χρόνο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η οικογένειά σας, το σπίτι όπου μένετε,
αλλά και τα επαγγελματικά σας θα έχουν
μια έξαρση γεγονότων αυτή την περίοδο.
Ίσως να πρέπει να πείτε ξεκάθαρα αυτό
που πιστεύετε για ένα θέμα, από το να το
καλύπτετε κάθε φορά και αυτό να γίνεται
ολοένα και μεγαλύτερο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ταξιδάκια, επικοινωνία και νέες σπουδές, ή
σεμινάρια, θα είναι τα σπουδαιότερα από τα
γεγονότα που θα σας απασχολούν. Μπορεί
επίσης να χρειαστεί να κάνετε μια συνάντη-
ση, για να κλείσετε μια υπόθεσή σας, ή να πά-
ρετε μια απάντηση που έχει ιδιαίτερη σημα-
σία για εσάς. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Θα αναφέρω και πάλι τα οικονομικά σας,
εφόσον είναι ο τομέας που θα σας απασχο-
λήσει πιο έντονα από κάθε άλλη φορά μέσα
στη χρονιά. Είναι η στιγμή που θα πρέπει να
κάνετε χειρουργικές κινήσεις, που θα σας
αποτρέψουν από τις μεγάλες παγίδες.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με αρκετούς πλανήτες στο ζώδιό σας, έχετε
μια πολυμορφία σε γεγονότα και καταστά-
σεις, που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα μπο-
ρέσετε να αποφύγετε. Ο Άρης ξεκινώντας τη
διαδρομή του στο ζώδιό σας, θα σας δημι-
ουργήσει την αίσθηση ότι εισέβαλε στη ζωή
σας κάτι εντελώς ξένο με εσάς, από όλες τις
απόψεις. 
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ΟΆρης προχωρά στο ζώδιο των Ιχθύων, όπου θα
ασκήσει μια πίεση στα ζώδια του Μεταβλητού
Σταυρού, Διδύμους, Παρθένο, Τοξότη και Ιχθύς, έως
τις 24 Μαΐου. Από την άλλη, όταν ο Άρης

ενεργοποιεί τον Ήλιο, γινόμαστε πιο ξεκάθαροι στις
προσωπικές μας ανάγκες, βάζουμε πρόγραμμα, που μπορεί
το προηγούμενο διάστημα να ήταν σε έλλειψη και σίγουρα
η δράση βρίσκεται σε ένα καλό σημείο. Όμως στο ζώδιο
των Ιχθύων, η δράση του Άρη γίνεται αβέβαιη και οι
επιλογές γίνονται υπό την καθοδήγηση και την παρότρυνση
των άλλων. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι στο διάστημα αυτό
θα υπάρξουν κάποια θέματα που θα προκύψουν μέσα από
την ιατρική κοινότητα. Επίσης, άτομα σκοτεινά και έξω
από τη μέση ανθρώπινη λογική, έως τις 24 Μαΐου, θα
ταράξουν με τις πράξεις τους το κοινό αίσθημα, που ο
νόμος θα τους δείξει την πόρτα των φυλακών, σαν
οριστική και αμετάκλητη απόφαση. 



Ε
ίθισται τα συνέδρια των κομμάτων
εξουσίας που γίνονται ύστερα από
μια βαριά εκλογική ήττα και εν ανα-
μονή νέας εκλογικής διαδικασίας να

παρουσιάζουν μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέ-
ρον από εκείνα που λαμβάνουν χώρα κατά τη
διάρκεια της διακυβέρνησης.

Και παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον
τόσο για τα στελέχη τους όσο όμως και για την
κοινωνία, η οποία θέλει να ακούσει τι δεν πήγε
καλά στα χρόνια της διακυβέρνησης και κυ-
ρίως με τι θέσεις και προτάσεις θα διεκδικηθεί
εκ νέου η ηγεσία. Επιπρόσθετα, σπανίως εν
αναμονή νέας εκλογικής μάχης, τροφοδοτείται
περαιτέρω κλίμα εσωστρέφειας. Οι περισσότε-
ροι, είτε είναι δίπλα είτε απέναντι στον αρχηγό,
διατηρούν τα μαχαίρια στα θηκάρια για ευνόη-
τους λόγους. 

Το παράδοξο με το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που
ξεκίνησε χθες είναι ότι τίποτα από τα παραπά-
νω δεν δείχνει να ισχύει. Τα προβεβλημένα
στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης,
μέχρι τις παραμονές του Συνεδρίου του τουλά-
χιστον, δεν έχαναν ευκαιρία να «κοντύνουν»
τον αρχηγό τους, την ώρα που οι δημοσκοπικές
επιδόσεις χτυπούν «κόκκινο». Σοβαρή αυτο-
κριτική ουδέποτε έγινε, ενώ μετά τις προτεινό-
μενες αλλαγές από τον κ. Τσίπρα, το βασικότε-
ρο ίσως που μένει να διαφανεί είναι τι ποσοστό
δεν θα ψηφίσει το πακέτο προτάσεων του αρ-
χηγού. Εσωκομματικά, κάτι άλλο σημαντικό
δεν πρόκειται να συμβεί. Ποτέ δεν συμβαίνει
όταν ο υποψήφιος αρχηγός είναι ένας και αυ-
τός θα επανεκλεγεί. Και η «Ομπρέλα» δεν κα-

τέβασε δικό της υποψήφιο, προφανώς γιατί
προεξοφλούσε το αποτέλεσμα. 

Όλα τα παραπάνω, όμως, δεν σημαίνουν σε
καμία περίπτωση ότι το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχει σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε
μια πραγματική καμπή της παγκόσμιας ιστο-
ρίας, με το φάντασμα του λαϊκισμού και της
ακροδεξιάς να απειλεί την ΕΕ, την ευρωπαϊκή
και τις εθνικές οικονομίες να δίνουν μάχη επι-
βίωσης και τους πολίτες να παρακολουθούν τη
σύγκρουση Δύσης - Ρωσίας, έμπλεοι αγωνίας.

Το κεντρικό σύνθημα του Συνεδρίου είναι
«Νέα Αρχή». Το αυθόρμητο σχόλιο είναι «μα-
κάρι». Μακάρι να αποτελέσει την αφετηρία
μιας πραγματικά νέας αρχής, μακριά από τους
διχαστικούς λόγους του παρελθόντος, που μό-
νο σαν λάδι στη φωτιά μιας κατάκοπης κοινω-
νίας μπορεί να λειτουργήσουν. Αν ήταν μία φο-
ρά επικίνδυνη η επένδυση στον λαϊκισμό το
2015, τώρα οι κίνδυνοι είναι πολλαπλάσιοι. Το
ίδιο και ο στείρα καταγγελτικός λόγος. 

Τώρα η συγκυρία απαιτεί ρεαλισμό, αυτο-
συγκράτηση, σοβαρότητα και τεκμηριωμένες
προτάσεις. Γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και
γιατί εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ο ίδιος ο κ.
Τσίπρας είναι σίγουρο ότι θυμάται πόσα φαντά-
ζουν υλοποιήσιμα από τη θέση της αντιπολί-
τευσης και αποδεικνύονται απολύτως ανεδα-
φικά στα χέρια μιας κυβέρνησης. Το έχει βιώ-
σει και το έχει πληρώσει. 

Το δύσκολο για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον αρχηγό
του είναι ότι το θυμούνται και οι πολίτες. Του-
λάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων,
που του έδωσαν την ευκαιρία να κυβερνήσει,

με την ελπίδα, τότε, να ανταποκριθεί στις προσ-
δοκίες του ο άγνωστος ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, ξέ-
ρουν. Γνωρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ από την καλή και
από την ανάποδη. Και η επιφυλακτικότητα που
προκύπτει από τη γνώση αποτυπώνεται σε όλες
τις δημοσκοπήσεις, όπου ναι μεν η κυβέρνηση
υφίσταται την αναμενόμενη φθορά, πλην όμως
μόνο ένα μικρό ποσοστό δυσαρεστημένων κα-
τευθύνεται προς το κόμμα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης. 

Άρα, το βασικό στοίχημα του κ. Τσίπρα είναι
να πείσει ότι ο ίδιος και το κόμμα του ωρίμασαν
και προσγειώθηκαν στη σκληρή πραγματικό-
τητα. Και για να πείσει, θα πρέπει οι προτάσεις
του να είναι ρεαλιστικές και σοβαρές. Να μη
ζητά ό,τι φαντάζει πιο ελκυστικό μόνο και μόνο
για να γίνει αρεστός, γιατί, στο μεταξύ, ωρίμασε
και το εκλογικό σώμα που τον ακούει και γνω-
ρίζει, π.χ., ότι το σημερινό κακό δεν αποτελεί
«ακρίβεια Μητσοτάκη» αλλά εισαγόμενη κρί-
ση, εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων, για τη με-
ταβολή των οποίων η Ελλάδα, και η κάθε άλλη
μικρή χώρα, έχει από ελάχιστη έως μηδενική
επίδραση.

Η κοινωνία, στο όνομα της οποίας ομιλεί ο κ.
Τσίπρας, νιώθει απόγνωση, γιατί τη βρίσκει το
ένα κακό μετά το άλλο, όχι γιατί την κυβερνά η
ΝΔ, την οποία επέλεξε. 

Αγωνιά για το μέλλον και, σε αυτήν τη φάση
τουλάχιστον, αναμένει από τη μείζονα αντιπο-
λίτευση παραγωγικές προτάσεις για την άμ-
βλυνση των πολυεπίπεδων προβλημάτων. Όχι
ανέφικτα και ανεδαφικά συνθήματα. Από αυτά,
χόρτασε! 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ιδού το Συνέδριο, ιδού και το 
πραγματικό στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Η κοινωνία, στο
όνομα της οποίας

ομιλεί 
ο κ. Τσίπρας,

νιώθει απόγνωση,
γιατί τη βρίσκει το

ένα κακό μετά το
άλλο, όχι γιατί την

κυβερνά η ΝΔ,
την οποία επέλεξε 
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