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Δ
υστυχώς το έργο το έχουμε ξαναδεί... και
δεν θέλουμε με τίποτα να ξαναπαιχτεί. Τα
υψηλά ποσοστά που πήρε η Λεπέν στον
πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών -

εκτός από την ανατριχίλα που προκάλεσαν- αποτε-
λούν μια ηχηρή προειδοποίηση για το τι μπορεί να
περιμένει την Ευρώπη στο άμεσο μέλλον. Δεν χρει-
άζεται να είναι κανείς βαθύς γνώστης της Ιστορίας
για να διαπιστώσει τις αιτίες που επωάζουν το «αυγό
του φιδιού». Παρατεταμένες κρίσεις και φτώχεια εί-
ναι αρκετά για να φέρουν στο προσκήνιο το απο-
κρουστικό πρόσωπο της ακροδεξιάς. Το χειρότερο
όμως είναι ότι στο πέρασμα των χρόνων οι λογής εκ-
πρόσωποί της φρόντισαν να μάθουν να χρησιμοποι-
ούν διάφορα προσωπεία ώστε να καλύπτουν τη φρί-
κη που εκπροσωπούν. Η παρουσία των εκπροσώπων

της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο αναμφίβολα
αποτελεί μια από τις πιο μαύρες σελίδες της πολιτι-
κής μας ζωής και οφείλουμε να μην ξαναγράψουμε
ποτέ μια παρόμοια σελίδα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι τα «χρυσαύγουλα» δεν μπήκαν μόνα
τους στη Βουλή. Όπως επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό αυτών που τους ψήφισαν δεν ήταν ούτε φα-
σίστες ούτε ναζί. Ήταν άνθρωποι που από τη μια μέ-
ρα στην άλλη έχασαν τα πάντα ή πολίτες που πίστε-
ψαν ότι με αυτούς θα τους ακούσει το σύστημα. Κοι-
νός παρονομαστής αυτής της λαθεμένης έκφρασης
ήταν η τιμωρία του συστήματος, που κατά τη γνώμη
τους ήταν υπεύθυνο για τα δεινά τους. Το σύστημα
μπορεί να μην τιμωρήθηκε, οι χρυσαυγίτες πάντως
βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα. Τα «ψηφαλάκια»
τους όμως έμειναν μετέωρα… Ή μήπως δεν έμειναν;

Σε κάθε περίπτωση, βγει δεν βγει (κάτι που ευχό-
μαστε), η Λεπέν «μας στέλνει χαιρετίσματα»! Οι συγ-
κυρίες για ακόμη μια φορά είναι δυστυχώς ευνοϊκές
για τέτοιου είδους κακά πολιτικά συναπαντήματα.
Όταν ο πολίτης «τρέμει» προτού ανοίξει τον λογαρια-
σμό ρεύματος, όταν η πανδημία στην καλύτερη περί-
πτωση του τσακίζει τα νεύρα, όταν το περιβάλλον γύ-
ρω του είναι τουλάχιστον τοξικό, τότε θέλει κάπου να
ξεσπάσει. Και οι επιτήδειοι της παραπολιτικής καρα-
δοκούν στη γωνία προσφέροντάς του ανάσα… και
φούμαρα! Και αυτήν τη φορά θα είναι διαφορετικά…
Διότι έμαθαν από το χρυσαυγίτικο πείραμα… Και
όπως σχολίαζε ο Μπρεχτ τους πανηγυρισμούς για το
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: «Μη χαίρεστε
που σκοτώσατε το κτήνος. H σκύλα που το γέννησε
ζει και είναι πάλι σε οργασμό».
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Οι 6+6 παρεμβάσεις
Χατζηδάκη που 
αλλάζουν ριζικά 
ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ
Oι 6+6 παρεμβάσεις του υπουργείου
Εργασίας για τη ριζική αλλαγή του ΕΦ-
ΚΑ και του ΟΑΕΔ παρουσιάστηκαν σε
ειδική εκδήλωση από τον υπουργό Ερ-
γασίας Κωστή Χατζηδάκη, παρουσία του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Ειδικότερα, έχουν υλοποιηθεί τα εξής:
1. Λειτουργία 200 ηλεκτρονικών υπηρε-

σιών στους φορείς του υπουργείου,
ενώ τα τελευταία δυόμισι χρόνια
έχουν πραγματοποιηθεί 260 εκατ.
ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

2. Διασύνδεση των ΚΕΠ με τον ΕΦΚΑ
και τον ΟΑΕΔ (έχουν πραγματοποι-
ηθεί 3,8 εκατ. συναλλαγές). 

3. Δημιουργία ηλεκτρονικών ραντεβού
στον ΕΦΚΑ. 

4. Δημιουργία νέων εναλ-
λακτικών πηγών επικοι-
νωνίας (myEFKAlive,
myOAEDlive).

5. Με 458 πιστοποιημένους
λογιστές και δικηγόρους εκδίδονται
ταχύτερα οι συντάξεις. 

6. Ενιαίος αριθμός εξυπηρέτησης 1555.
Το τηλεφωνικό κέντρο έχει δεχθεί 1,8
εκατ. κλήσεις, ημερησίως επικοινω-
νούν πάνω από 20.000 πολίτες, ενώ το
98% των αιτημάτων έχει απαντηθεί και
το 82% των πολιτών δηλώνει ικανοποι-
ημένο. 

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, ο σχε-
διασμός προβλέπει τα εξής: 
1. Ενίσχυση συνεργασίας ΕΦΚΑ-

ΟΑΕΔ-ΟΠΕΚ με ΚΕΠ.
2. Επέκταση myEFKAlive σε όλη την Ελ-

λάδα με τη δημιουργία του my-
OPEKAlive.

3. Διεύρυνση υποθέσεων συντάξεων
για πιστοποιημένους λογιστές και δι-
κηγόρους.

4. Ολοκλήρωση διαγωνισμού για επέ-
κταση λειτουργίας του 1555 για 30 μή-
νες.

5. Δημιουργία «Ψηφιακού δωματίου
επικοινωνίας» ΕΦΚΑ εν αναμονή
συνταξιούχων (τις επόμενες δύο
εβδομάδες θα υπάρξουν ανακοινώ-
σεις). 

6. Αποκλειστικά ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες του ΕΦΚΑ, του ΟΠΕΚΑ και του
ΟΑΕΔ. Μέχρι σήμερα ηλεκτρονικά γί-
νονται το 90% των υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ και το 60% του ΕΦΚΑ.

Δίπλα στον πολίτη για
μια καινούργια e-λλάδα

Υπό επεξεργασία τα σενάρια-απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια
Καθημερινές είναι πλέον οι συσκέψεις στο τρίγωνο «Μέγα-

ρο Μαξίμου - υπουργείο Οικονομικών - υπουργείο Ενέργειας»
προκειμένου να οριστικοποιηθεί το νέο πακέτο οικονομικής
στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, την ώρα που ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει ενεργά στις ζωηρές παρασκη-
νιακές διεργασίες για τη μορφοποίηση μιας συντεταγμένης
όσο και αποτελεσματικής -στο μέτρο του δυνατού- ευρωπαϊ-
κής αντίδρασης στο σφοδρό κύμα των ανατιμήσεων σε ενέρ-
γεια και βασικά αγαθά.

«Τώρα είναι η ώρα της Ευρώπης. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η
ευκαιρία. Κανείς εθνικός προϋπολογισμός και καμία κυβέρνηση
δεν μπορούν από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα
φαινόμενα», σημείωσε χαρακτηριστικά στο χθεσινό briefing o
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, επιβεβαιώνον-
τας παράλληλα πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα εθνικό σχέ-
διο δράσης εστιασμένο στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού
ρεύματος και όχι μόνο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Political», το Μέγαρο
Μαξίμου εξετάζει προσώρας εναλλακτικά σχέδια δράσης, τα
οποία δεν συμφωνούν κατ’ ανάγκη μεταξύ τους ούτε ως προς το
εύρος της παρέμβασης ούτε και ως προς τη φόρμουλα που πρέ-
πει να προκριθεί. «Σε ό,τι αφορά τη διαρθρωτική παρέμβαση στην
αγορά της ενέργειας, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά σε εθνικό
επίπεδο, πρέπει να υπάρξει συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντη-
ση», ομολογεί ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος με άμεση
γνώση των εξεταζόμενων λύσεων. Κυβερνητικά στελέχη αφή-
νουν, δε, να εννοηθεί πως μια σχολή σκέψης εντός της κυβέρνη-
σης προτιμά μια γενναία παρέμβαση επικεντρωμένη κατά κύριο
λόγο στην επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, ενώ άλλη επιχειρεί να επιμερίσει τα διαθέσιμα κονδύλια σε
πιο στοχευμένες ανάγκες. Σύμφωνα με την ίδια γραμμή πληρο-
φόρησης εξάλλου, δεν έχει εγκαταλειφθεί η ιδέα της ανανέωσης
της χορήγησης επιδόματος, όπως έγινε κατά το τελευταίο κύμα
των κυβερνητικών μέτρων στήριξης.

Α
πορρίπτοντας τις ανούσιες
πολιτικές αντιπαραθέσεις
που ανατροφοδοτεί η αντιπο-
λίτευση και δη ο ΣΥΡΙΖΑ με

προφανή στόχο τη συσκότιση της πραγ-
ματικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επιχειρεί να στρέψει το ενδιαφέρον της
κοινωνίας σε μεταρρυθμίσεις και πα-
ρεμβάσεις που υπερβαίνουν παθογέ-
νειες δεκαετιών και βελτιώνουν εν τοις
πράγμασι την καθημερινότητα των πολι-
τών, εξοικονομώντας πόρους και χρόνο,
όπως καταδεικνύει η χθεσινή παρέμβα-
σή του στην παρουσίαση της αναβάθμι-
σης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
υπουργείου Εργασίας.

Καρφιά στον ΣΥΡΙΖΑ
Το δόγμα του Μεγάρου Μαξίμου δεν

παρεκκλίνει: τα προβλήματα που ταλα-
νίζουν τους πολίτες αλλά και οι απαντή-
σεις που επιχειρεί να δώσει η κυβέρνη-
ση δεν έχουν κομματικό χρώμα, απευ-
θύνονται στο σύνολο της κοινωνίας και
δη στους πλέον αδυνάμους, οι οποίοι,
όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, είναι
τα συνηθέστερα θύματα της γραφει-
οκρατίας και της αδιαφάνειας.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι οι κυ-
βερνητικές δράσεις θα πρέπει να διέ-
πονται από το κριτήριο της κοινωνικής
δικαιοσύνης, όπως διαφάνηκε και από
την προ ημερών πρωθυπουργική δέ-
σμευση περί διαγραφής από τα μητρώα
του παλαιού ΟΑΕΔ όλων όσοι δεν δι-
καιούνται να είναι εγγεγραμμένοι βάσει
της εισοδηματικής τους εικόνας. «Δεν
χαρίζουμε την κοινωνική πολιτική σε
κανέναν», διαμηνύουν κυβερνητικά
στελέχη, που «καρφώνουν» τον ΣΥΡΙΖΑ
ότι επιθυμεί εργαζομένους και συνταξι-
ούχους οιονεί ομήρους χρόνιων παθο-
γενειών προκειμένου να υφαρπάζει
ψήφους... μεμψιμοιρίας και ανέχειας.

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι οι
εφεξής παρεμβάσεις, εξορμήσεις και
γενικότερα δράσεις του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη θα περιστρέφονται γύρω από
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την
απλούστευση της καθημερινότητας,
που αυτός συνεπάγεται τα έργα υποδο-
μής και τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις
στην οικονομία, την υγεία και την ασφά-
λιση, τερέν στο οποίο εκτιμούν στο Μέ-
γαρο Μαξίμου πως διατηρούν ξεκάθαρη
υπεροχή έναντι των δυνάμεων της αντι-
πολίτευσης.

Η οικονομία και η
καθημερινότητα ορίζουν 
την ατζέντα - Με κριτήριο
την κοινωνική δικαιοσύνη 
οι κυβερνητικές δράσεις

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Μ
ε φόντο τις εκλογές που,
σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό, θα διεξαχθούν
στο τέλος της άνοιξης του

2023, τα τρία μεγάλα κόμματα κινούνται
σε ρυθμό συνεδρίων, με διαφορετική
όμως στόχευση το καθένα. 

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα
στο τελευταίο προσυνέδριο της ΝΔ, που
θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της
Κρήτης, πριν από τη διεξαγωγή του 14ου
Συνεδρίου από τις 6 έως 8 Μαΐου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να
δώσει έμφαση στις προσπάθειες που κα-
ταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώ-
πιση της ακρίβειας αλλά και τη στήριξη
του πρωτογενούς τομέα. Το Συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τον
Αλέξη Τσίπρα να προσπαθεί να συσπει-
ρώσει την κομματική του βάση που δεί-

χνει να πιέζεται από το ΚΙΝΑΛ αλλά και να
κλείσει τις εσωκομματικές πληγές που
έχουν ανοίξει για τα καλά στην Κουμουν-
δούρου.

Θα ακολουθήσει στις 20 Μαΐου το πρώ-
το Συνέδριο του Νίκου Ανδρουλάκη, ο
οποίος τρέχει να οργανώσει το ΚΙΝΑΛ
ώστε το κόμμα του να είναι έτοιμο για τις
εκλογές. Παράλληλα όμως θα πρέπει να
ισορροπήσει ανάμεσα στα στελέχη του
ΚΙΝΑΛ που τάσσονται υπέρ της συνεργα-
σίας με τη ΝΔ και εκείνα που προτιμούν
τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Παράλληλα, τα κόμματα θα δείξουν και
το κλίμα που θα επικρατήσει στις εκλο-

γές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Το πρώτο
στίγμα δόθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος επέλεξε την πόλωση και τους βα-
ρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς
εναντίον του πρωθυπουργού.

Στο Μαξίμου δεν έδειξαν να αιφνιδιά-

ζονται από τη στρατηγική που ακολουθεί

ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητικά

στελέχη εκτιμούν ότι η εκλογική ήττα και

η επιστροφή στα έδρανα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης δεν αλλάξαν τη νοοτρο-

πία που επικρατεί στο επιτελείο του Αλέ-

ξη Τσίπρα, μιας και με συνθήματα του

2012 προσπαθούν να κερδίσουν δημο-

σκοπικούς πόντους.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρα-

κτήρισε «διχαστική» την ομιλία του Αλέξη
Τσίπρα και τον κατηγόρησε πως χρησιμο-
ποιεί ιδεολογήματα που ιστορικά έχουν
χρεοκοπήσει. «Ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται

με τα ίδια ακριβώς συνθήματα, με τις
ίδιες ακριβώς πολιτικές θέσεις, με την
ίδια ακριβώς παρωχημένη πολιτική αι-
σθητική. Μια φιγούρα τού χθες και ο ίδιος
και οι πρωταγωνιστές της πρώτης γραμ-
μής, αυτοί που κάθονταν στην πρώτη σει-
ρά. Ίδιοι και απαράλλακτοι, αφού δεν κα-
τάφεραν να βρουν ή να προσελκύσουν
ούτε ένα καινούργιο πρόσωπο», τόνισε ο
Γιάννης Οικονόμου. 
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν είναι διατε-
θειμένη να ακολουθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στο κλίμα πόλωσης που
επιχειρεί να δημιουργήσει. «Αντίπαλός μας είναι τα προβλή-
ματα του λαού», σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, κάτι που
αναμένεται να αποτυπωθεί και κατά τη σημερινή πολιτική
ομιλία του πρωθυπουργού στο προσυνέδριο της ΝΔ. Στο
Μαξίμου εστιάζουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά
και στους τομείς που αναμένεται να φέρουν σημαντικά έσο-
δα στα κρατικά ταμεία, όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός, που
είναι ένα από τα βασικά θέματα του προσυνεδρίου.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης στον πρωτογενή τομέα και στα μέτρα που έχει πά-
ρει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις στις τιμές
των ζωοτροφών αλλά και των λιπασμάτων, καθώς οι πρώτες
ύλες έρχονται από την Ουκρανία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι
αντιμετωπίζουν λόγω της ενεργειακής κρίσης σημαντικά
προβλήματα και στη μεταφορά των προϊόντων. Ο πρωθυ-
πουργός έχει τονίσει πως για όσο διάστημα συνεχιστεί η
κρίση οι επιδοτήσεις θα συνεχιστούν με εθνικούς πόρους,
αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή στήριξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σε μια «δύσκολη»
εκλογική περιφέρεια, όπου παραδοσιακά η ΝΔ δεν κατα-

φέρνει εύκολα να επικρατήσει. Μπορεί να είναι η Κρήτη,
συγκεκριμένα τα Χανιά, η ιδιαίτερη του πατρίδα, αλλά το
Ηράκλειο είναι η γενέτειρα και το εκλογικό «κάστρο» του
προέδρου του ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη. Για αυτό τον λόγο
το κομματικό επιτελείο της ΝΔ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο
συγκεκριμένο προσυνέδριο που θα διεξαχθεί στο κλειστό
γυμναστήριο του Λίντο και τον λόγο, εκτός από τον πρωθυ-
πουργό, θα πάρουν οι αρμόδιοι υπουργοί Ναυτιλίας, Τουρι-
σμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι βουλευτές που εκλέγον-
ται στους νομούς της Κρήτης και ο γραμματέας της Πολιτι-
κής Επιτροπής της ΝΔ.

Τι θα πει σήμερα στην ομιλία του στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η μεγάλη μάχη των συνεδρίων 

Πού θα δώσουν έμφαση 
τα τρία μεγάλα κόμματα, 
τα οποία βάζουν στην... πρίζα
τους κομματικούς μηχανισμούς
με φόντο τις κάλπες
της άνοιξης του 2023



Α
υτό που ήθελε να αποφύγει
ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή
τη μετωπική ανάμεσα στις
δύο ισχυρές τάσεις του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, την «Ομπρέλα» και τους προεδρι-
κούς, με αφορμή την πρότασή του για
την εκλογή προέδρου και ΚΕ από τη βά-
ση, φαίνεται ότι δεν το κατάφερε. Η
«Ομπρέλα» προχώρησε σε «αντάρτι-
κο», κάτι που η «Political» είχε γράψει
με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της, καταθέ-
τοντας αντιπρόταση απέναντι στον πρό-
εδρο για εκλογή της Κεντρικής Επιτρο-
πής βάσει καταστατικού, με τον πρό-
εδρο να εκλέγεται από την ΚΕ.

Λίγο μετά τις 18.30 κυκλοφόρησε το
σχετικό κείμενο, το οποίο έφερε τις υπο-
γραφές των Ευκλ. Τσακαλώτου, Π.
Σκουρλέτη, Δ. Βίτσα, Τ. Χριστοδουλοπού-
λου, Θ. Δρίτσα, Ν. Φίλη, Ρ. Σβίγγου και άλ-
λων στελεχών της εσωκομματικής αντι-
πολίτευσης. Την κατάθεση της πρότασης
έκανε στην παρέμβασή του ο πρώην
υπουργός Δ. Βίτσας. «Η πρότασή μας εί-
ναι η Κεντρική Επιτροπή να βγαίνει όπως
ορίζεται από το καταστατικό», είπε ο κ.
Βίτσας, ενώ για την εκλογή προέδρου
συμφώνησε «να εκλεγεί από το συνέ-
δριο» για να καταλήξει στην πρόταση να
στηθούν δύο κάλπες, μία για τον τρόπο
εκλογής του προέδρου και μία για την
εκλογή της ΚΕ.

Χαμός από τους προεδρικούς
Στο τέλος της ομιλίας του πρώην

υπουργού ένας από τους συνέδρους,
προφανώς προερχόμενος από την πλει-
οψηφική τάση, διαμαρτυρήθηκε λέγον-
τας «ακούμε τόση ώρα για τα διαδικαστι-
κά. Σε λίγο θα έχουμε εκλογές, εσύ θα
ψάχνεις για μέλη και οι υποψήφιοι για

σταυρό» υπό τα χειροκροτήματα των
προεδρικών, οι οποίοι άρχισαν να ζητούν
να στηθούν κάλπες τώρα «για να τελει-
ώνουμε, με έναν προς δέκα μέλη να
εκλέξουμε πρόεδρο και ΚΕ». Διαβλέπον-
τας το πρόβλημα, ο γραμματέας του κόμ-
ματος Δ. Τζανακόπουλος παρενέβη πυ-
ροσβεστικά, λέγοντας πως είναι «αυτο-
νόητο δικαίωμα του συνόλου των μελών
να ψηφίζουν για να εκλέγουν την ηγεσία
του κόμματος», προσθέτοντας ότι η πρό-

ταση του Αλέξη Τσίπρα για εκλογή της
ηγεσίας από το σύνολο των μελών είναι
«ενιαία, με αρχή, μέση και τέλος».
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Τρίτη μέρα σήμερα του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
και οι διαδικασίες συνεχίζονται με τις ομιλίες των συνέ-
δρων και τις ψηφοφορίες να συγκεντρώνουν τα βλέμμα-
τα. Ο βουλευτής και τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης μίλησε στην «P»
για το Συνέδριο και τα σενάρια συνεργασίας
την επομένη των εκλογών. «Είμαι απολύτως
βέβαιος ότι με την ολοκλήρωση του Συνεδρί-
ου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι πιο ενιαίος και πιο
συνεκτικός. Παράλληλα, θα κάνει και ένα μεγά-
λο βήμα προς τη διεύρυνσή του, την προγραμματι-
κή του ωρίμανση και τον ποιοτικό του μετασχηματισμό σε
ένα ευρύτερο σπίτι για κάθε αριστερό, δημοκράτη και
προοδευτικό πολίτη», τονίζοντας ότι στόχος του Συνεδρί-
ου είναι να ενώσει το κόμμα και πολλούς προοδευτικούς
πολίτες γύρω του ώστε να προετοιμαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
για τις μάχες που έχει να δώσει.

Σχετικά με το αν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ανοιχτός σε μια συ-
νεργασία με το ΚΙΝΑΛ ή και με άλλα κόμματα από το Κέν-
τρο και την Αριστερά, ο Κώστας Ζαχαριάδης υπογράμμισε

πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνει προσκλητήριο ευθύνης
σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες αλλά

και όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της
χώρας. Είναι μεγάλο πολιτικό στοίχημα
για τη χώρα η υπόθεση της ήττας της Δε-
ξιάς του κυρίου Μητσοτάκη», συμπληρώ-

νοντας παράλληλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διεκδικεί
την πρώτη εντολή το βράδυ των εκλογών με την

απλή αναλογική για να σχηματίσει προοδευτική κυβέρνη-
ση, δηλώνοντας βέβαιος ότι «δεν θα είναι εύκολο για τις
άλλες προοδευτικές δυνάμεις να δώσουν το φιλί της ζωής
σε έναν ηττημένο πολιτικά Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι συνέδριο τομής
και προοπτικής. Συνέδριο ελπίδας και αλλαγής. Συνέδριο

στο πλευρό των πολιτών και της κοινωνίας και όχι απέναντί
τους. Απέναντί τους είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε
από την πλευρά της στην «P» η πρώην περιφερειάρχης Ατ-

τικής Ρένα Δούρου και συνέχισε: «Είναι άλλο ένα
κρίσιμο βήμα στην πορεία μας για την οικοδόμη-

ση της προοδευτικής διακυβέρνησης. Εμείς
δεν περιμένουμε την προκήρυξη των εκλο-
γών για να θέσουμε σε διάλογο με την κοινω-
νία τις προγραμματικές μας προτάσεις για την

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχου-
με καταθέσει στον διάλογο με τους πολίτες τις τεκ-

μηριωμένες προτάσεις μας για ισχυρές δημόσιες πολιτι-
κές. Ισχυρές δημόσιες πολιτικές στην υγεία, την παιδεία,
την ενέργεια, την πράσινη μετάβαση στην κλιματική ουδε-
τερότητα. Η πανδημία απέδειξε ότι στις μεγάλες κρίσεις το
μοναδικό ανάχωμα είναι οι δημόσιες πολιτικές». 

Νικόλας Καμπάς Κορωναίος

Ζαχαριάδης και Δούρου μιλούν στην «P» για το συνέδριο και την επόμενη μέρα

Ροντέο ο ΣΥΡΙΖΑ, με μια ομάδα
από προβεβλημένα στελέχη να...
κοντράρει τον Τσίπρα 
και να ζητά εκλογή προέδρου
και Κεντρικής Επιτροπής 
από το Συνέδριο

Βρέχει... διαφωνίες, 
αλλά ο Αλέξης δεν 
θέλει «Ομπρέλα»
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Ο
ι ΗΠΑ είπαν χθες ότι ο πόλεμος
στην Ουκρανία μπορεί να
διαρκέσει μέχρι το τέλος του
2022, την ώρα που η CIA μιλά

για «πυρηνική απειλή», αν ο Πούτιν
«απελπιστεί» από τις ήττες στο μέτωπο.
Την ίδια ώρα, η Μόσχα εξαπολύει απειλές
πολέμου εναντίον των Αμερικανών, λέγον-
τας ότι θα υπάρξουν «απρόβλεπτες συνέ-
πειες» εφόσον συνεχίσουν να εξοπλίζουν
την Ουκρανία.

Αυξάνοντας την ένταση, ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες ότι σκο-
πεύει να επισκεφθεί την Ουκρανία, στην
οποία στέλνει επιπλέον όπλα, αξίας 800
εκατ. δολαρίων. Το Πεντάγωνο έδωσε στη
δημοσιότητα και τον κατάλογο με τα οπλι-
κά συστήματα, που περιλαμβάνει ελικό-
πτερα, πυραυλικά συστήματα για τεθωρα-
κισμένα, συστήματα αντιμετώπισης χημι-
κού πολέμου, drones και ραντάρ.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της
«Washington Post», η Ρωσία προειδοποί-
ησε τις ΗΠΑ ότι θα υπάρξουν «απρόβλε-
πτες συνέπειες» αν η Ουάσιγκτον συνεχί-
σει να εξοπλίζει την Ουκρανία.

Πυρηνικά χαμηλής ισχύος
«Καλούμε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους

τους να σταματήσουν την ανεύθυνη στρα-
τιωτικοποίηση της Ουκρανίας, η οποία συ-
νεπάγεται απρόβλεπτες συνέπειες», γρά-
φει η εφημερίδα, επικαλούμενη ρηματική

διακοίνωση που απέστειλε η Μόσχα στην
Ουάσιγκτον. Η ανησυχία στις ΗΠΑ εντεί-
νεται για την πιθανότητα να διατάξει ο
Βλαντίμιρ Πούτιν χρήση χαμηλής ισχύος
τακτικών πυρηνικών όπλων, αποζητών-
τας «κάτι σαν νίκη» μετά τις αποτυχίες
των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία,
και το μεγάλο πλήγμα που δέχθηκε το
κύρος του με τη βύθιση του καταδρομι-
κού Moskva, της ναυαρχίδας του στόλου
της Μαύρης Θάλασσας.

Μπαράζ βομβαρδισμών στο Κίεβο
Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς

δήλωσε ότι η «πιθανή απελπισία» του
Πούτιν μπορεί να τον ωθήσει στη χρήση
ενός τέτοιου όπλου, έστω και ως προειδο-
ποιητικής βολής, κάτι που, όπως είπε,
προκαλεί «έντονη ανησυχία» στην Ουά-
σιγκτον.

Τόνισε, πάντως, ότι μολονότι ο Πούτιν
αναφέρεται πλέον συχνά στην πυρηνική
απειλή, η υπηρεσία του δεν έχει δει κινή-
σεις από τη ρωσική πλευρά ή μετακινήσεις
όπλων που να δείχνουν ότι επίκειται μια
τέτοια ενέργεια.

Μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών ση-
μειώθηκε πάλι στα περίχωρα του Κιέβου,
όπου οι Ρώσοι χτύπησαν και ένα εργοστά-
σιο το οποίο θεωρείται πως κατασκευάζει
τους πυραύλους Neptune, που χτύπησαν
το Moskva.

Μια μελανή πρόβλεψη για τον πόλεμο
της Ουκρανίας έκανε ο υπουργός Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μιλώντας
σε Ευρωπαίους ηγέτες. Σύμφωνα με
το CNN, εκτίμησε ότι η σύρραξη, που έχει
ήδη στοιχίσει ζωές χιλιάδων αμάχων, θα
διαρκέσει για πολλούς μήνες ακόμη,
ως το τέλος του 2022 συγκεκριμένα.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο
ενημέρωσης, δύο Ευρωπαίοι αξιωμα-
τούχοι εκτίμησαν ότι ο πόλεμος δεν θα
τελειώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα,
ενώ άλλοι δύο είπαν ότι οι μάχες στην
Ανατολική Ουκρανία θα μπορούσαν να
συνεχιστούν για άλλους τέσσερις με έξι
μήνες. 

Ανώτατος αξιωματούχος του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ επιβεβαίωσε τις ανησυχίες του
Μπλίνκεν για τη μακρά διάρκεια του ου-
κρανικού πολέμου, τόνισε όμως ότι ο Αμε-
ρικανός ΥΠΕΞ καταβάλλει προσπάθειες
προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του
πυρός.

«Τρώει» ακόμα 
και τα… παιδιά του
Ο Πούτιν φέρεται να μη δείχνει
έλεος ούτε στους δικούς του,
καρατομώντας εκνευρισμένος
εκείνους στους οποίους χρε-
ώνει ήττες στο μέτωπο.
Ανάμεσά τους θεωρείται πως
είναι ο Σεργκέι Ναρίσκιν, δι-
ευθυντής της Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών Εξωτερικού (SVR),
και τρεις στρατηγοί που ήταν
επικεφαλής του στρατού στην
Ουκρανία.
Ο 47χρονος Ιγκόρ Οσίποφ, αρ-
χηγός του στόλου στη Μαύρη
Θάλασσα, φέρεται να συνελή-
φθη με βίαιο τρόπο χθες, μετά
τη βύθιση του Moskva.
Ο 67χρονος υπουργός Άμυνας
Σεργκέι Σοϊγκού, μέχρι πρότι-
νος στενός συνεργάτης του
Πούτιν, χάθηκε από τη δημο-
σιότητα και λέγεται ότι νοση-
λεύεται ύστερα από καρδιακή
προσβολή, η οποία σύμφωνα
με φήμες «δεν οφείλεται σε
φυσικά αίτια». 

ΤΖΟΝ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

Φορτώνει με όπλα 
τους Ουκρανούς και
ο Πούτιν… φορτώνει

Εκνευρισμένος ο Ρώσος
πρόεδρος απειλεί με πόλεμο
τους Αμερικανούς, αν δεν
σταματήσουν να εξοπλίζουν
τους αντιπάλους του
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Διασπαστής της ΝΔ στη Βουλή ο γιος Δημοσχάκη

Ένα μεγάλο γεύμα προς τιμήν της αμερικανικής
αντιπροσωπείας παρέθεσε η Ντόρα Μπακογιάνη
στο σπίτι της στα Χανιά. Παρόντες ήταν ο απερχό-
μενος πλέον πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέ-
φρι Πάιατ, τρεις Αμερικανοί βουλευτές, μέλη της
Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων, οι κυβερνητικοί βουλευτές Τάσος Χατζηβα-
σιλείου, Δημήτρης Καιρίδης και Θόδωρος Ρουσό-
πουλος, καθώς και ο στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος. Το μενού της συζήτησης αφορούσε τον
πόλεμο στην Ουκρανία, την Τουρκία και τις ελλη-

νοαμερικανικές σχέσεις. Το Κογκρέσο παίζει κεν-
τρικό ρόλο στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.
Κατά τη συζήτηση τόσο η Ντόρα όσο και οι συνομι-
λητές της περιέγραψαν την τουρκική προκλητικό-
τητα, τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνει συνολι-
κά η Δύση (ΝΑΤΟ - ΕΕ) σταθερά αντίθετη σε κάθε
αναθεωρητισμό. Η φιλοξενία, οι κρητικοί μεζέδες
και το κρασί άφησαν τους Αμερικανούς με τις κα-
λύτερες αναμνήσεις. Όσο για τους βουλευτές που
έχουν και διαφορετικό γαλάζιο background, όλοι
έπλεξαν το εγκώμιο της Ντόρας… 

Τ
η διάσπαση και εντέλει αποδυνάμωση
του «γαλάζιου» συνδυασμού του Συλ-
λόγου Υπαλλήλων της Βουλής προκά-

λεσε η αιφνίδια ανταρσία συνδικαλιστή της
ΝΔ, ο οποίος τυγχάνει να είναι γιος του εν
ενεργεία βουλευτή της κυβερνώσας παράτα-
ξης στον Έβρο Αναστάσιου Δημοσχάκη. Στις
εκλογές του ΣΥΒ, που διεξήχθησαν πριν από
λίγες μέρες, η ΝΔ εξέλεξε 4 από τις 7 έδρες,
το ΚΙΝΑΛ 2 έδρες και ο ΣΥΡΙΖΑ 1. Εδώ και
πολλά χρόνια επικεφαλής της παράταξης της
ΝΔ είναι Γιάννης Σιαμπάνης και αν και αναμε-
νόταν ότι θα ήταν και πάλι υποψήφιος πρό-
εδρος, ένας εκ των τεσσάρων συνδικαλιστών
της ΝΔ, ο Σπύρος Δημοσχάκης, αυτονομήθη-
κε συμμαχώντας με ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, κερδί-
ζοντας με αυτήν τη μεθόδευση την προεδρία
του Συλλόγου και εκτοπίζοντας παράλληλα
τον Γ. Σιαμπάνη. «Στα κάγκελα» είναι οι περισ-
σότεροι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου και δη
όσοι ανήκουν στη ΝΔ, ενώ η πλευρά των αντι-
πολιτευόμενων υπαλλήλων, ακόμη και βου-
λευτών, κάνουν λόγο για «φιάσκο» που δεν
έχει προηγούμενο, με κάποιους να μιλούν
ακόμη και για πρόβα συγκυβέρνησης… Ση-
μειωτέον, εκτός του νέου προέδρου Σπύρου
Δημοσχάκη, ο οποίος ανέλαβε πλέον τα ηνία
του συλλόγου, αντιπρόεδρος ορίστηκε η Φαίη
Γιαννάκου, γραμματέας ο Παναγιώτης Σοφιά-
δης και ταμίας ο Δημήτρης Παππάς.

Σε γνωστό στέκι του Κολωνακίου
στενοί συνεργάτες του Δημήτρη
Αβραμόπουλου τόνιζαν ότι ο πρώην
επίτροπος έχει πάρει το «πράσινο
φως» και ετοιμάζεται για την υπο-
ψηφιότητά του στην Α’ Αθηνών.
Όπως τόνιζαν σε ωτακουστή μου,
πάμε για «νέους αγώνες»… Ο κ.
Αβραμόπουλος ζει μια δεύτερη «πο-
λιτική» εφηβεία. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Απάντηση στα όσα γράφτηκαν σε βάρος του για το «στο

ένα χέρι το τιμόνι και στο άλλο το κινητό» έδωσε ο βουλευ-

τής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης. 

O ίδιος διευκρίνισε ότι άκουσε τον κ. Αλεξιάδη να μέμ-

φεται τους βουλευτές της ΝΔ ότι είναι αδιάφοροι για το

νομοσχέδιο στην Επιτροπή Οικονομικών και παρενέβη:

«Στάθμευσα σε πάρκινγκ της εθνικής και ζήτησα τον λόγο

από τον πρόεδρο, αλλά η σύνδεση ήταν προβληματική.

Υπέθεσα ότι δεν θα μπορέσω να μιλήσω και συνέχισα

προς την Αθήνα. Κάποια στιγμή οδηγώντας ακούω ότι ο

πρόεδρος μου δίνει τον λόγο. Αμέσως όμως -όπως είναι

καταγεγραμμένο στα πρακτικά- είπα: “Κύριε πρόεδρε, εί-

μαι στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών”, αλλά, όπως

απεδείχθη, δεν υπήρχε η εικόνα μου στην οθόνη, παρά

μόνο ήχος και αυτός διακεκομμένος. Είπα λοιπόν -κι αυτό

είναι επίσης στα πρακτικά- ότι ακούω τη συνεδρίαση της

Επιτροπής από την αρχή αδιαλείπτως και μάλιστα από το

κινητό μου, το οποίο έχω τοποθετημένο πάνω στην κονσό-

λα του αυτοκινήτου και οδηγώ με τα δύο χέρια. “Τώρα

αναγκάζομαι να μιλήσω με το ένα χέρι στο τιμόνι και το άλ-

λο στο κινητό” και μάλιστα κοντά στην Κατερίνη, όπου γί-

νονταν έργα και η ταχύτητα ήταν εξαιρετικά χαμηλή και η

πορεία των οχημάτων γινόταν σε ρυθμούς σημειωτόν», εί-

πε ο βουλευτής, ο οποίος συμπλήρωσε ότι μίλησε για λίγο

καθώς «ο βουλευτής πρέπει να τηρεί τους νόμους του

κράτους και να δίνει το καλό παράδειγμα, δηλαδή να σέ-

βεται τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Εξηγήσεις Καρασμάνη για την οδήγηση με το ένα χέρι...

Το γεύμα της Ντόρας στα Χανιά

Μέσα στα ωραία που συμβαίνουν στον Δήμο Αμαρουσί-
ου επί δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου είναι και η
ιστορία που θα σας αφηγηθεί το Κεντρί. Από το 2003
έχει ιδρυθεί η ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΟΤΑ του δήμου για τη διαχείριση των δη-
μοτικών ακινήτων. Η εταιρεία πέρασε από σαράντα κύ-
ματα, έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και από την εποχή Πα-
τούλη προσπαθεί να συμμαζευτεί. Με το που ανέλαβε ο
Αμπατζόγλου τον δήμο, καθ’ υπόδειξη του συνεργάτη,
δημοτικού συμβούλου της παράταξής του, δικηγόρου
αλλά και προέδρου του ΝΑΤ Κων. Τσαγκαρόπουλου,
ανέθεσε τη νομική εκπροσώπηση της ΑΘΜΟΝΟΝ στη
δικηγόρο Νικολέττα Βλασσιώτου, συνεργάτιδα του κ.
Τσαγκαρόπουλου, παρότι ο δήμος διαθέτει νομική υπη-
ρεσία με καμιά δεκαριά έμπειρους νομικούς. Το ωραίο
όμως είναι αλλού. Η κυρία Βλασσιώτου έπαιρνε αναθέ-
σεις, έγραφε δικόγραφα και κυνηγούσε μισθώματα κα-

τά το δοκούν, όπως και «χρέωνε» κατά το δοκούν τις νο-
μικές υπηρεσίες της. Το αποτέλεσμα είναι να έχει κα-
ταθέσει αγωγή στον Δήμο Αμαρουσίου διεκδικώντας,
σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις  800.000 ευρώ ως
αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις οποίες δεν
έχει πληρωθεί από την ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΕ, ζητώντας τα από
τη δημοτική αρχή! Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει ο
δήμαρχος Αμπατζόγλου, ο οποίος έδωσε τη δουλειά στη
δικηγόρο, η οποία τώρα τον κυνηγάει για τα λεφτά !

Έργα και ημέρες
Αμπατζόγλου 
στον Δήμο 
Αμαρουσίου



Στη... μάχη του σταυρού θα ριχτεί στις επικείμε-
νες εθνικές εκλογές (με βάση τον σχεδιασμό της
κυβέρνησης θα γίνουν την άνοιξη του 2023) ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδω-
ρικάκος. Τον κ. Θεοδωρικάκο υποδέχτηκε το
πρωί της Παρασκευής στο Μέγαρο Μαξίμου ο
πρωθυπουργός, με τους δύο άντρες να συζητούν
μεταξύ άλλων την υποψηφιότητα του Μανιάτη
υπουργού. Όπως ανακοινώθηκε, «ο κ. Θεοδωρι-
κάκος, ο οποίος είναι σήμερα βουλευτής Επι-
κρατείας, θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο
της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική Περιφέ-
ρεια Β3’ στον Νότιο Τομέα Αθηνών», έχοντας ως
σημαντικό ατού την πολύ καλή δουλειά που μέ-
χρι στιγμής κάνει στην «ηλεκτρική καρέκλα»
του πολιτικού προϊσταμένου της ΕΛΑΣ.

ΗΗ Φινλανδή πρωθυπουργός
έρχεται στην Αθήνα
Οι πληροφορίες λέγουν ότι μετά το Πάσχα θα έρ-
θει στην Ελλάδα η Φινλανδή πρωθυπουργός Σά-
να Μάριν. Η 37χρονη Μάριν, η νεότερη σε ηλικία
πρωθυπουργός στην Ευρώπη που ηγείται ενός
Κεντροαριστερού Συνασπισμού στη χώρα, πρέ-
πει να λάβει άμεσα αποφάσεις για την αμυντική
θωράκιση της χώρας της -ειδικά στο νέο γεωπο-
λιτικό τοπίο που διαμορφώνει η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία-, ενώ πρόσφατα η χώρα της βρέ-
θηκε αντιμέτωπη με κυβερνοεπιθέσεις κατά κυ-
βερνητικών ιστοτόπων. Οι τελικές αποφάσεις
για την ένταξη ή μη στο ΝΑΤΟ θα ληφθούν μέσα
στις επόμενες εβδομάδες και η επίσκεψή της
στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Μαθαίνω ότι είναι απόφαση του ίδιου του
Κυριάκου Μητσοτάκη να κατηφορίσει στις
λαϊκές συνοικίες της Αττικής, τη στιγμή
που οι συνέπειες στους καταναλωτές από
την κρίση ακρίβειας όλο και αυξάνονται.
Σχεδιάζει λοιπόν να επισκεφτεί τη Μεγάλη
Δευτέρα τη Νίκαια -στο πλαίσιο του προσυ-
νεδριακού διαλόγου- στη Β’ Πειραιώς, την
εκλογική περιφέρεια απ’ όπου έχει εκλε-
γεί. Αλλά δεν θα είναι η μοναδική περιοχή
που θα επισκεφτεί τούτες τις μέρες. Ο
πρωθυπουργός σκοπεύει να επισκεφτεί
και άλλες συνοικίες και να ακούσει από
κοντά τα προβλήματα των πολιτών. Καλά θα
κάνει να πάει. 

Κόβουν τις εξαγωγές 
οι Σκοπιανοί...
Μέχρι και οι Σκοπιανοί έχουν αρχίσει και
φοβούνται τις ελλείψεις σε βασικά προ-
ϊόντα. Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνη-
σης της Βόρειας Μακεδονίας, απαγορεύε-
ται προσωρινά η εξαγωγή προϊόντων όπως
σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, αλεύρι σίτου,
ηλιόσπορο και ηλιέλαιο. Πρόκειται για
προληπτικό μέτρο διασφάλισης επάρκειας
τροφίμων εξαιτίας των επιπτώσεων του
πολέμου στην Ουκρανία. Αντίστοιχα μέτρα
έχουν λάβει και άλλα, κυρίως μικρά κράτη
μέχρι να έχουν σαφή εικόνα του πώς θα κι-
νηθεί η παραγωγή του καλοκαιριού.

Ο βουλευτής 
του ΚΙΝΑΛ και 
η τουρκική σημαία

Σ
φοδρότατες αντιδράσεις και σχόλια έχει
προκαλέσει η παρουσία του βουλευτή του
Κινήματος Αλλαγής Μπουρχάν Μπαράν

σε εκδήλωση της ψευδομουφτείας Ξάνθης, πα-
ρόντος του Τούρκου προξένου και με φόντο την
τουρκική σημαία. Είναι η πρώτη φορά που βλέ-
πουμε τουρκική σημαία αναρτημένη σε εκδήλω-
ση εγχώριου φορέα. Βεβαίως και στο παρελθόν
είχαν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις, ωστόσο οι
ψευτομουφτήδες κρατούσαν τα προσχήματα. Κά-
τω ακριβώς από τη σημαία διακρίνεται ο βουλευ-
τής ΠΑΣΟΚ Μπουρχάν Μπαράν. Όρθιος είναι ο
ψευδομουφτής Κομοτηνής Ιμπραήμ Σερίφ, τέρμα
δεξιά ο πρόξενος Ομέρογλου και δίπλα του ο
ψευδομουφτής Ξάνθης Μέτε. Ο Μπουρχάν πάν-
τως τα αρνείται όλα. Δεν ξέρει, λέει, πότε και πώς
έβαλαν τη σημαία και ισχυρίζεται ότι μόλις τον
ενημέρωσαν οι συνεργάτες του ότι υπάρχει τουρ-
κική σημαία αποχώρησε αμέσως.

Μαθαίνω ότι η Ντόρα έχει ανα-
λάβει να βάλει… γκάζια
στους «γαλάζιους» βουλευ-
τές προκειμένου να... ξυ-
πνήσουν και να αρχίσουν να

υπερασπίζονται συνολικά το
κυβερνητικό έργο και όχι μόνο

την προσωπική τους πορεία στις εκλογικές
τους περιφέρειες. Η Μπακογιάννη άλλωστε
έχει τον τρόπο της σε κάτι τέτοια. 
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Στροφή Μητσοτάκη
στις λαϊκές συνοικίες

Τα κρίσιμα ραντεβού για
τους υδρογονάνθρακες

Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ενημερωτικές
συναντήσεις της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρεί-
ας Υδρογονανθράκων με τους ξένους επενδυτές
που έχουν την τεχνογνωσία για εξορύξεις για να
δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει για Ιόνιο και Κρήτη. Οι
ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
αγορά, δηλαδή τα ΕΛΠΕ και η Energean, έχουν ήδη
ενημερωθεί και ήταν παρούσες στις ανακοινώσεις
που έγιναν πρόσφατα από τον ίδιο τον πρωθυπουρ-
γό. Βέβαια, ΕΛΠΕ και Energean δεν κάνουν ούτε
σεισμικές έρευνες ούτε εξορύξεις. 

Άρα τα δύο επόμενα ραντεβού της διαχειριστικής
αρχής θα γίνουν με τις εταιρείες Total και ExxonMo-
bil και θα είναι κρισιμότατα. Διότι εμείς μπορούμε
να λέμε ό,τι θέλουμε. Το θέμα είναι αν υπάρχει επεν-
δυτικό ενδιαφέρον.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Υποψήφιος με τη ΝΔ στον
Νότιο Τομέα Αθηνών 
ο Τάκης Θεοδωρικάκος



Το
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Οι Γάλλοι κατάσχεσαν 
και τη... βίλα του Ωνάση

Π
ριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι οι γαλλικές Αρχές κατάσχεσαν μια
σειρά περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ρομάν
Αμπράμοβιτς λόγω των στενών σχέσεων που διατηρεί με τον Βλαντίμιρ

Πούτιν στο πλαίσιο του ρωσοουκρανικού πολέμου. Ένα από τα δώδεκα ακίνητα
που κατάσχεσαν οι Γάλλοι είναι η βίλα Chateau de la Croe στη γαλλική Ριβιέρα, η
ιστορία της οποίας είναι βγαλμένη σαν από παραμύθι. Η ιστορική αξία της βίλας
είναι αναμφίβολα τεράστια. Ήταν η θερινή κατοικία του Εδουάρδου Η’, βασιλιά
της Αγγλίας, ενώ το 1948 στην ίδια βίλα έμενε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουρ-
γός του Ηνωμένου Βασιλείου. Αργότερα την αγόρασε ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο
οποίος την πούλησε στον Σταύρο Νιάρχο. Μιλάμε για πάνω από 100 εκατ. αξία που
έπεσε στα χέρια της γαλλικής εφορίας. 

Η αμηχανία Μαρινάκη 
στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Παύλος Μαρινάκης ήταν ο εκπρόσωπος της ΝΔ στο συνέδριο της Κουμουνδούρου
και ο άνθρωπος δεν έκρυψε την αμηχανία του. Όπως είπε κατά τον χαιρετισμό που
απηύθυνε στα μέλη του συνεδρίου, είναι «σημαντικό» να εκφράζονται τα μέλη σε
τέτοιου είδους εσωκομματικές εκδηλώσεις. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως είναι
«αμήχανο» να μιλάει σε ένα κοινό που «δεν θα συμφωνήσει με αυτά που θα πει»,
ειδικά, όπως είπε, «μετά την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης».
Ωστόσο, τόνισε πως μια τέτοια συμμετοχή έχει κάτι παραπάνω από «εθιμοτυπική
αξία», καθώς «σε μια δημοκρατία ο διάλογος δεν πρέπει να σταματάει στιγμή, ακόμη
και όταν η σύγκρουση είναι σφοδρή».
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Με Ρότσα και Κοτζιά
είναι σίγουρη
η επιτυχία 
Διέκρινα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ
βαριές παρουσίες με... τεράστιο
πολιτικό εκτόπισμα: Λούκα Κατσέλη,
Τάνια Τσανακλίδου, Σταμάτης
Κραουνάκης, Νίκη Μπακογιάννη,
Αντώνης
Ρουπακιώτης
και Χουάν Ραμόν
Ρότσα - όλοι
τους στους
αριστίνδην
συνέδρους (155
στο σύνολο).
Μιλάμε για αέρα
ανανέωσης και
αντεπίθεσης. Είδα και άλλους
παλαιοπασόκους, πρώην βουλευτές
και πρώην συνδικαλιστές της ΔΕΗ,
όπως τον Δημήτρη Πιπεργιά, αλλά και
τον προσωπικό καρδιολόγο του
συγχωρεμένου του Ανδρέα, τον Θύμιο
Λιβάνη. Παρούσες η Ρεγγίνα Βάρτζελη
του ΓΑΠ αλλά και η Κατερίνα
Διαμαντοπούλου, η οποία κάποτε
κατέβαινε στην Α’ Αθήνας. Πάντως, για
να είμαστε ειλικρινείς ο μόνος από το
ευρύτερο σοσιαλδημοκρατικό τόξο που
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα-
πρόσκληση του προέδρου Αλέξη για
προοδευτική κυβέρνηση ήταν ο Νίκος
Κοτζιάς, ο οποίος έπεσε στην αγκαλιά
του Αλέξη στο συνέδριο. 

Ψάχνουν κάλπες στο Τάε κβον
ντο. Αν ισχύει αυτό που μου
είπαν, ότι στο Τάε κβον ντο
ψάχνουν να βρουν τελευταία
στιγμή κάλπες, τότε μιλάμε για
το γέλιο της αλεπούς...
Νόμιζαν, λέει, οι διοργανωτές
του συνεδρίου ότι οι
ψηφοφορίες επί των θεμάτων
θα γίνουν διά βοής, αλλά την
τελευταία στιγμή
αποφασίστηκε να στηθούν
παραβάν και τώρα ψάχνουν
κάλπες…

Ποιος χρωστάει 
800 εκατ. ευρώ 
στην εφορία; 

Με 800 εκατ. ευρώ «φέσωσε» την
εφορία ένας οφειλέτης, ανεβάζοντας
έτσι το συνολικό ύψος των φόρων
που έμειναν απλήρωτοι τον Φε-
βρουάριο στα 1,733 δισ. ευρώ. Ο φο-
ρολογούμενος αυτός ελέγχθηκε από
την ΑΑΔΕ ύστερα από εισαγγελική
παραγγελία. Ο φορολογικός έλεγχος
αποκάλυψε «σημεία και τέρατα». Με
τις οφειλές των 800 εκατ. ευρώ ο
συγκεκριμένος οφειλέτης έρχεται να
προστεθεί στη λίστα των μεγαλοο-
φειλετών της εφορίας. Το όνομά του
θα μας το πει κάποιος;

Με τα έργα στην Εύβοια τι γίνεται;
Είχα ξεχάσει ότι ο Σταύρος Μπένος θα έφτιαχνε από την

αρχή την Εύβοια. Μου το θύμισε ένας φίλος Πασόκος...
«Αυτός ο Μπένος πού είναι; Τι κάνει με τα έργα;». Όπως
έμαθα, μια χαρά είναι επικεφαλής της Επιτροπής Ανα-
συγκρότησης Βόρειας Εύβοιας. Έξι μήνες μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του δεν έχει ξεκινήσει κανέ-
να απολύτως έργο, αλλά έχουν προγραμματιστεί εκατό!
Και πότε θα ξεκινήσουν; Το 2023, παρακαλώ. Όταν έρθουν τα
λεφτά από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για ταχύτητες φω-
τός, όχι αστεία. 



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Ελλάδα - Ουκρανία 1941:
Ιστορικό flashback λόγω Αζόφ
Η

προκλητική εμφάνιση στη Βουλή του εκπρο-
σώπου της νεοναζιστικής ομάδας του Τάγμα-
τος του Αζόφ με αφορμή την ομιλία Ζελένσκι

στο ελληνικό Κοινοβούλιο στις 7 Απριλίου 2022, προ-
κάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Πολύ δε περισσότερο
καθώς έγινε ακριβώς την επαύριον της συμπλήρω-
σης 81 ετών από την εισβολή του Χίτλερ στην Ελλάδα.

Μάλιστα, ο εν λόγω εκπρόσωπος του Τάγματος του
Αζόφ με περισσό θράσος απευθύνθηκε στους παρόν-
τες Έλληνες βουλευτές και κομπάζοντας για τη συμ-
μετοχή του στο Τάγμα Αζόφ τους κάλεσε να συμπαρα-
σταθούν στην Ουκρανία και στον αγώνα που δίνει
ενάντια στη Ρωσία.

Επρόκειτο για μια ιταμή πρόκληση στη μνήμη και
στους αγώνες του ελληνικού λαού κατά του ναζισμού.

Έναν αγώνα που οι πρόγονοί μας πλήρωσαν με μα-
ζικές εκτελέσεις και δολοφονίες στα διάφορα ολο-
καυτώματα στα μαρτυρικά χωριά της πατρίδας μας.

Έναν αγώνα ο οποίος συγκίνησε τους λαούς της
σκλαβωμένης Ευρώπης που ζούσαν κάτω από τη να-
ζιστική μπότα και οι οποίοι έβλεπαν έναν μικρό και
περήφανο λαό να αντιστέκεται στον Χίτλερ.

Και ενώ την ίδια στιγμή ο Ινονού και η υπόλοιπη πο-
λιτική ηγεσία της Τουρκίας ερωτοτροπούσαν με τον
Χίτλερ.

Μάλιστα, λίγους μήνες μετά, στις 18 Ιουνίου 1941, η
Τουρκία υπέγραφε με τον Χίτλερ σύμφωνο φιλίας και
συνεργασίας, για να ακολουθήσει στις 22 Ιουνίου
1941 η επίθεση του Χίτλερ κατά της τότε Σοβιετικής
Ένωσης και εν συνεχεία η διακήρυξη στις 30 Ιουνίου
1941 στην πόλη Λβιβ της ίδρυσης φιλοναζιστικού ου-
κρανικού κράτους, μια διακήρυξη που στο τρίτο της
σημείο είχε ως βασική θέση τη στήριξη του Χίτλερ και
της νέας τάξης πραγμάτων.

Αυτά ήρθαν αναπόφευκτα στη μνήμη μου την ώρα
που άκουγα τον εκπρόσωπο του νεοναζιστικού Τάγ-
ματος Αζόφ να μιλά στην ελληνική Βουλή.

Και ενώ το θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών
αποζημιώσεων είναι επίκαιρο όσο ποτέ.

Ειδικότερα, ελάχιστες ημέρες μετά την επίθεση του
Χίτλερ κατά της τότε ΕΣΣΔ που έγινε στις 22 Ιουνίου
1941, στην πόλη Λβωφ, σημερινή Λβιβ, στις 30 Ιουνίου
1941 Ουκρανοί εθνικιστές εξέδωσαν την Πράξη Ανα-
κήρυξης φιλοναζιστικού ουκρανικού κράτους ορί-
ζοντας πρωτεύουσα το Κίεβο.

Όπως μετέδωσε από το Βερολίνο το ιταλικό πρα-
κτορείο ειδήσεων Στέφανι σύμφωνα με ανακοίνωση
του Γενικού Στρατηγείου του Χίτλερ που εκδόθηκε
στις 30 Ιουνίου 1941 η πόλη Λβωφ, άλλως Λεμβέργη,
κατελήφθη από τη Βέρμαχτ στις 4.20 τα ξημερώματα
της 30ής Ιουνίου.  Οι Ουκρανοί εθνικιστές δεν έχασαν
χρόνο και την ίδια ημέρα ανακοίνωσαν την ανασύστα-
ση του ουκρανικού κράτους εκδίδοντας τη σχετική
Πράξη Επανίδρυσης του ουκρανικού κράτους. Και
όλα αυτά με πανηγυρικό τρόπο και ειδικότερα με ομι-
λία από το μπαλκόνι του κτιρίου του πρώην
Lubomirski Palace στην πλατεία Rynok της σημερι-
νής Λβιβ από τον ηγέτη του OUN-B Yaroslav Stetsko,
ομιλία που μάλιστα μεταδόθηκε και ραδιοφωνικά και
ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο σημείο 3 της Πρά-
ξης Επανίδρυσης του ουκρανικού κράτους αναφέρε-
ται ρητά ότι «το νεοσύστατο ουκρανικό κράτος θα συ-
νεργαστεί στενά με την εθνικοσοσιαλιστική μεγάλη
Γερμανία, υπό την ηγεσία του ηγέτη της Αδόλφου Χίτ-
λερ, που διαμορφώνει μια νέα τάξη πραγμάτων στην
Ευρώπη και τον κόσμο και βοηθά τον ουκρανικό λαό
να απελευθερωθεί από τη μοσχοβίτικη κατοχή». 

Η Πράξη Διακήρυξης του φιλοναζιστικού ουκρανι-
κού κράτους δημοσιεύθηκε σε διάφορες ουκρανικές
εφημερίδες της εποχής. 

Στην εν λόγω διακήρυξη, αφού επισημαίνεται ότι
«με τη θέληση του ουκρανικού λαού η Οργάνωση Ου-
κρανών Εθνικιστών υπό τη διεύθυνση του Στέπαν
Μπαντέρα διακηρύσσει τη συγκρότηση του ουκρανι-
κού κράτους», στη συνέχεια τονίζεται ότι «η Οργάνω-
ση Ουκρανών Εθνικιστών, υπό τη διεύθυνση και τον
ιδρυτή και ηγέτη Yevhen Konovalets έχει διεξαγάγει
τα τελευταία δέκα χρόνια μια αιματηρή μάχη» ενάντια
στους «Μοσχοβίτες μπολσεβίκους» καλώντας στη
συνέχεια τον ουκρανικό λαό να μη σταματήσει τον
αγώνα «μέχρι να ενωθούν όλα τα ουκρανικά εδάφη
για να σχηματίσουν μια κυρίαρχη ουκρανική κυβέρ-
νηση». Μάλιστα η εν λόγω «κυρίαρχη ουκρανική κυ-
βέρνηση θα εγγυηθεί την τάξη του ουκρανικού λαού,
τη μονομερή ανάπτυξη όλων των ενεργειών του και
όλων των αναγκών του».

Στο σημείο 2 της διακήρυξης τονίζεται ότι στα δυτι-
κά εδάφη της Ουκρανίας σχηματίζεται μια ουκρανική
κυβέρνηση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο.

Ακολουθεί το περίφημο φιλοναζιστικό σημείο 3 της
διακήρυξης που έχει ως εξής:

«3.Το νεοσύστατο ουκρανικό κράτος θα συνεργα-
στεί στενά με την εθνικοσοσιαλιστική μεγάλη Γερμα-
νία, υπό την ηγεσία του ηγέτη της Αδόλφου Χίτλερ,
που διαμορφώνει μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευ-
ρώπη και τον κόσμο και βοηθά τον ουκρανικό λαό να
απελευθερωθεί από τη μοσχοβίτικη κατοχή. 

Ο Ουκρανικός Λαϊκός Επαναστατικός Στρατός που
έχει δημιουργηθεί στα ουκρανικά εδάφη, θα συνεχί-
σει να πολεμά με τον Συμμαχικό Γερμανικό Στρατό
ενάντια στη μοσχοβίτικη κατοχή για ένα κυρίαρχο και
ενιαίο κράτος και μια νέα τάξη πραγμάτων σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο».

Αυτά έλεγε η περίφημη Πράξη Ανακήρυξης του φι-
λοναζιστικού ουκρανικού κράτους που με τον πιο σα-
φή και κατηγορηματικό τρόπο διακήρυξε τη συνερ-
γασία του με τον Χίτλερ και τη συστράτευσή του με τη
Βέρμαχτ στον αγώνα κατά της τότε ΕΣΣΔ. 

Πρωθυπουργός τού εν λόγω νεοσύστατου φιλονα-
ζιστικού ουκρανικού κράτους ορίστηκε ο Yaroslav
Stetsko, τα αγάλματα του οποίου κοσμούν τη σημερι-
νή Λβιβ στην οποία βρίσκονται αυτό το διάστημα πολ-
λοί Έλληνες δημοσιογράφοι, από τους οποίους κα-
νείς δεν έκανε τον κόπο να πει κουβέντα για τον
Yaroslav Stetsko. Πολύ δε περισσότερο καθώς τον
Yaroslav Stetsko συνάντησε στις ΗΠΑ το 1983 ο τότε
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτε-
ρος. Και ο νοών νοείτω.

Αναγκαίο, λοιπόν, όσο ποτέ αυτό το σύντομο ιστορι-
κό flashback με αφορμή την ομιλία στην ελληνική
Βουλή του εκπροσώπου του νεοναζιστικού Τάγματος
Αζοφ την επαύριον της μαύρης επετείου της εισβο-
λής του Χίτλερ στην πατρίδα μας. 
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Η ουσιαστική ισότητα των φύλων περνάει σε έναν
μεγάλο βαθμό μέσα από την εργασία. Για αυτό στο
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
λαμβάνουμε μέτρα που κάνουν ευκολότερη την κα-
θημερινή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών και οι-
κογενειακών υποχρεώσεων και αυξάνουν τα ποσο-
στά συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Έτσι υλοποιούμε το πρόγραμμα «Νταντάδες της
Γειτονιάς», που εφαρμόζεται ήδη με μεγάλη επιτυχία
σε πολλές χώρες. Το πρόγραμμα αφορά τη φύλαξη
βρεφών ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και προ-
βλέπει την οικονομική ενίσχυση εργαζομένων μητέ-
ρων, μονογονέων, κηδεμόνων και αναδόχων για τη
φύλαξη των παιδιών τους, είτε εντός οικογενειακής
εστίας είτε στο σπίτι παιδαγωγού-φύλακα. Ο στόχος
του προγράμματος είναι διπλός: αφενός η υποστήρι-
ξη των εργαζομένων μητέρων για να επανενταχθούν
στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση των παιδιών
τους και να συνεχίσουν την επαγγελματική σταδιο-
δρομία τους, αφετέρου η ενίσχυση άνεργων κυρίως
γυναικών, οι οποίες θα εγγραφούν στο Μητρώο Επι-
μελητών και θα ασχοληθούν με τον τομέα της παρο-
χής φροντίδας βρεφών.

Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr έχει ήδη ανοίξει
προκειμένου να εγγραφούν όσοι και όσες επιθυμούν
να απασχοληθούν ως επιμελητές και επιμελήτριες
στο πρόγραμμα. Σε πρώτη φάση θα δημιουργηθεί το
Μητρώο Επιμελητών και στη συνέχεια θα κληθούν
να καταθέσουν αίτηση οι γονείς που ενδιαφέρονται
για το πρόγραμμα. Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» θα
εφαρμοστούν πιλοτικά σε 33 δήμους μέχρι το τέλος
του 2022 και στη συνέχεια το πρόγραμμα θα επεκτα-
θεί σε όλη τη χώρα.

Στην ίδια λογική είναι και η δράση μας για τη δημι-
ουργία χώρων φύλαξης παιδιών από 6 μηνών έως
2,5 ετών σε επιχειρήσεις προκειμένου να διευκο-
λυνθούν οι νέοι γονείς, κυρίως μητέρες, να επιστρέ-
ψουν ομαλά στις εργασίες τους και να μην αναγκα-
στούν να εγκαταλείψουν την επαγγελματική τους πο-
ρεία σε περίπτωση που δεν έχουν βοήθεια με τη
φροντίδα του παιδιού τους. Αυτό το μέτρο είναι μια
ακόμη «χείρα βοηθείας» προς τους εργαζόμενους
γονείς που δίνουμε ως υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, καθώς θα δώσει ανάσα σε πολ-
λές νέες οικογένειες στη χώρα μας και θα απεγκλω-
βίσει τις εργαζόμενες μητέρες από το περιβόητο δί-

λημμα «καριέρα ή οικογένεια».
Επιπλέον, ξεκινήσαμε την εφαρμογή Σήματος Ισό-

τητας σε επιχειρήσεις που υιοθετούν πολιτικές ίσης
μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών στα στελέχη τους
ανεξαρτήτως φύλου στο πλαίσιο του έργου Share.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Πολιτεία επιβράβευ-
σε 18 επιχειρήσεις που εμπράκτως εφάρμοσαν δρά-
σεις και πολιτικές για την ισότητα των φύλων και την
εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Οι επι-
χειρήσεις που έλαβαν το Σήμα Ισότητας ανέλαβαν
πρωτοβουλίες για την εναρμόνιση προσωπικής και
επαγγελματικής ζωής και τη δημιουργία φιλικού ερ-
γασιακού περιβάλλοντος τόσο για τις γυναίκες όσο
και για τους άνδρες.

Στις προτεραιότητές μας είναι η θέσπιση μέτρων
που βοηθούν στην αύξηση της συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας και την επίτευξη
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Προστα-
τεύουμε και στηρίζουμε τις γυναίκες που επιλέ-
γουν να κάνουν οικογένεια αλλά και παράλληλα
επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά
εργασίας. Αυτό πράττουμε. Και αυτό θα συνεχί-
σουμε να πράττουμε…

Λαμβάνουμε μέτρα για την εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

της
Μαρίας 

Συρεγγέλα 

Υφυπουργός
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
αρμόδια για
θέματα
Δημογραφικής
Πολιτικής,
Οικογένειας και
Ισότητας των
Φύλων

του
Αλέξανδρου Σ.

Τριτσιμπίδα

Μέλος του ΔΣ της
AOPA Hellas

Καμπανάκι για τον αεροπορικό τουρισμό στην Ελλάδα
Κάθε χρόνο εκατοντάδες αεροπλάνα Γενικής Αε-

ροπορίας έρχονται από την Ευρώπη και τη Μέση
Ανατολή στη χώρα μας για αεροπορικό τουρισμό με
επιβάτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, που μέ-
νουν στα καλύτερα ξενοδοχεία, τρώνε στα ακριβότε-
ρα εστιατόρια και αποτελούν περιζήτητους πελάτες.

Λέγοντας Γενική Αεροπορία, εννοούμε όλα τα
αεροπλάνα και ελικόπτερα εκτός από τα στρατιωτι-
κά, τα πυροσβεστικά και τα αεροπλάνα των αερο-
γραμμών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύ-
ματα. Στη γενική αεροπορία υπάγονται από μικρά
διθέσια ή τετραθέσια μονοκινητήρια αεροπλάνα
μέχρι ιδιωτικά jets των 10-18 θέσεων αξίας πολλών
εκατομμυρίων.

Η Ελλάδα έχει τον ιδανικό καιρό για αεροπορικό
τουρισμό με 300 μέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο και
με διάσπαρτα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα, ιδίως στα
νησιά. Με αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να είναι
ο αεροπορικός παράδεισος της Ευρώπης, φέρνον-
τας εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας σε τουριστικό
συνάλλαγμα. Εντούτοις, η επίσημη Πολιτεία αντιμε-
τωπίζει με αδιαφορία, και συχνά με αρνητική διάθε-
ση, την ανάπτυξη και ενίσχυση του αεροπορικού
τουρισμού με αεροπλάνα γενικής αεροπορίας, παρά
το γεγονός ότι προβλέπεται και προστατεύεται από
τον Νόμο (άρθρο 11 Ν. 4582/2018).

Για παράδειγμα, βάζει ακατανόητα εμπόδια στην
ελεύθερη άφιξη αεροπλάνων Γενικής Αεροπορίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλοντας να εισέρ-
χονται στη χώρα αποκλειστικά και μόνο από αερο-
δρόμια που διαθέτουν τελωνειακή υπηρεσία. Έτσι

αποκλείεται η είσοδός τους στη χώρα από δεκάδες
άλλα αεροδρόμια, κυρίως των νησιών μας, κάτι που
αντιβαίνει και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την
ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών μεταξύ
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, σε ορισμένα περιφερειακά αεροδρόμια η
αρμόδια Υπηρεσία Πολιτικής Υπηρεσίας (ΥΠΑ) έχει
επιβάλει αυστηρό ωράριο λειτουργίας που περιορί-
ζεται μόνο στην εξυπηρέτηση της άφιξης και ανα-
χώρησης του αεροπλάνου της γραμμής. Έτσι, αν το
αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας έχει άφιξη,
πχ, στις 10 πμ, το αεροδρόμιο ανοίγει στις 9 πμ και
κλείνει στις 12 μμ. Όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέ-
ρας παραμένει κλειστό για όλα τα αεροπλάνα. Ο διά-
δρομος προσγείωσης, η πίστα, όλα είναι εκεί διαθέ-
σιμα, αλλά δεν επιτρέπεται να προσγειωθείς. Φαν-
ταστείτε τα περιφερειακά λιμάνια να είχαν ωράριο
λειτουργίας για τα σκάφη αναψυχής και πέραν του
ωραρίου του λιμενικού υπαλλήλου να μην επιτρέ-
πεται η προσέγγιση και πρόσδεση σκαφών.

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα των ελληνικών αερο-
δρομίων είναι τα ακριβά αεροπορικά καύσιμα και τα
τέλη προσγείωσης, στάθμευσης και επίγειας εξυπη-
ρέτησης των αεροπλάνων Γενικής Αεροπορίας. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα ορισμένα περι-
φερειακά αεροδρόμια χρεώνουν ακριβότερα τέλη
από το αεροδρόμιο της Γενεύης.

Όλα αυτά τα προβλήματα αλλά και άλλα που δεν
χρειάζεται να αναφερθούν εδώ έχουν καταστήσει
τη χώρα μας ασύμφορο αεροπορικό προορισμό,
αποθαρρύνοντας και αποτρέποντας τους περισσό-

τερους ιδιοκτήτες και επιβάτες των αεροπλάνων
Γενικής Αεροπορίας να επισκεφτούν τη χώρα μας
και, κατά συνέπεια, εκείνοι να πηγαίνουν για αερο-
πορικό τουρισμό σε γειτονικές χώρες που τους δέ-
χονται με ανοιχτές αγκάλες, όπως για παράδειγμα
η Τουρκία, η Κροατία, η Ιταλία και άλλες.

Τα αεροδρόμιά μας όμως κατασκευάστηκαν με
χρήματα του ελληνικού λαού για να προσελκύουν τα
αεροπλάνα που έρχονται για αεροπορικό τουρισμό,
ενισχύοντας έτσι τις τοπικές κοινωνίες και όχι για να
τα διώχνουν σε άλλους πιο φιλικούς αεροπορικούς
προορισμούς γειτονικών χωρών.

Η ΑΟΡΑ Hellas, που είναι αεροπορικό, μη κερδο-
σκοπικό σωματείο με περίπου 900 μέλη πιλότους
και ιδιοκτήτες αεροπλάνων γενικής αεροπορίας,
ιδιώτες και επαγγελματίες, έχει επισημάνει τα προ-
βλήματα και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τις αρ-
μόδιες Αρχές της Πολιτείας ώστε να άρουν τα εμπό-
δια που δεν επιτρέπουν  την ανάπτυξη της Γενικής
Αεροπορίας και του αεροπορικού τουρισμού στη
χώρα μας.

Από το καλοκαίρι του 2021 και έπειτα από συστη-
ματικές προσπάθειες της AOPA Hellas, η Πολιτεία
εξήγγειλε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αεροπορι-
κού Τουρισμού για να εξετάσει τα προβλήματα αυτά,
αλλά δεν έχει συσταθεί ακόμη παρά την πάροδο τό-
σων μηνών. Φορείς όπως η AOPA Hellas και η Πα-
νελλήνια Ένωση Πιλότων πιέζουν όσο μπορούν για
να συσταθεί αυτή η επιτροπή και να παράξει έργο. Η
νέα τουριστική περίοδος πλησιάζει και τα προβλή-
ματα παραμένουν άλυτα.



Σ
τη συνεδρίαση του Υπουργικού
Συμβουλίου στα τέλη του μήνα
παραπέμπει ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης για τις

ανακοινώσεις σχετικά με τη δεύτερη αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού εντός του
τρέχοντος έτους σε συνέντευξή του στην
«Political». 

O κ. Χατζηδάκης υπεραμύνεται των
πρόσφατων μεταρρυθμίσεων των fast
track συντάξεων και των συντάξεων εμπι-
στοσύνης, ενώ κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για
υποκρισία. Ο υπουργός Εργασίας μάλιστα
επιμένει ότι η πολιτική σταθερότητα είναι
η καλύτερη απάντηση στις κρίσεις που αν-
τιμετωπίζει ο τόπος ενόψει του επικείμε-
νου εκλογικού ραντεβού.

Πότε σχεδιάζετε να ανακοινώσετε την
αύξηση του κατώτατου μισθού; Μπο-
ρείτε να μας περιγράψετε το ύψος του
με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης είχε επισημάνει σε πρόσφατη δη-
μόσια τοποθέτησή του ότι σε αυτή θα
πρέπει να συνεκτιμηθεί και η σημαντι-
κή αύξηση του πληθωρισμού; Ανησυ-
χείτε μήπως η δρομολογούμενη αύξη-
ση «χαθεί» από το άνευ προηγουμένου
κύμα ακρίβειας;
Να θυμίσω καταρχάς ότι ήδη προχωρή-

σαμε στη -συμβολική όπως τη χαρακτή-
ρισε και ο πρωθυπουργός- αύξηση του
2%. Απόφαση που ελήφθη πέρυσι, όταν η
οικονομία έβγαινε από μια βαθιά ύφεση
ύψους 9% το 2020. Για αυτό και όλοι οι ερ-
γοδότες τότε -μικροί και μεσαίοι- αλλά
και η Τράπεζα της Ελλάδος είχαν ζητήσει
να παγώσουμε τον κατώτατο μισθό. Εμείς
ωστόσο θέλαμε να δείξουμε στην πράξη
ότι οι εργαζόμενοι είναι στο επίκεντρο της
πολιτικής μας. Για αυτό αποφασίσαμε αυ-
τή τη -μικρή έστω- αύξηση. Η οποία σε
συνδυασμό με άλλα μέτρα (μείωση φορο-
λογίας, ασφαλιστικών εισφορών κ.ά.)
οδήγησε σε όφελος για όσους αμείβονται
με τον κατώτατο μισθό τής τάξεως των
305 έως 534 ευρώ ετησίως. Αυτό προφα-
νώς δεν αρκεί. Ειδικά στις σημερινές
συνθήκες. Έτσι, τώρα που αυξήθηκε το
ΑΕΠ πάνω από 8% το 2021, προχωρούμε
σε μια ακόμη αύξηση. Περιμένω να λάβω
αυτές τις μέρες την έκθεση που συνέτα-
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«Ανάχωμα για 
τους πιο αδύναμους 
η σημαντική αύξηση 
του κατώτατου μισθού»

Υπουργός Εργασίας

«Ο πρωθυπουργός
είπε το αυτονόητο, 
ότι είναι οι
ψηφοφόροι τελικά
που θα υποδείξουν
το πώς θα
κυβερνηθεί η χώρα.
Δικός μας στόχος
είναι η
σταθερότητα»



ξαν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες μετά την
ολοκλήρωση της διαβούλευσης που προ-
βλέπει ο νόμος. Θα τη μελετήσουμε και
στο Υπουργικό Συμβούλιο, που θα γίνει
αμέσως μετά το Πάσχα, θα κάνω ως
υπουργός Εργασίας την πρόταση για τον
νέο κατώτατο μισθό. Αυτό που μπορώ τώ-
ρα να σας πω είναι ότι ισχύει στο ακέραιο
η δέσμευση του πρωθυπουργού για μια
σημαντική αύξηση του κατώτατου μι-
σθού. Αύξηση-ανάχωμα για τους πιο
αδύναμους απέναντι στην ακρίβεια! 

Προ ημερών ανακοινώσατε δύο νέους
θεσμούς, τις «fast track συντάξεις» και
τις «συντάξεις εμπιστοσύνης» χάριν
της επιτάχυνσης της απονομής των
συντάξεων. Τι σας κάνει να πιστεύετε
πως μέσω αυτών των διατάξεων θα επι-
λυθεί το χρονίζον πρόβλημα της έγκαι-
ρης χορήγησης των συντάξεων;
Είναι ρυθμίσεις με χαρακτηριστικά τη

χρήση της τεχνολογίας, την εμπιστοσύνη
στον πολίτη και την ταχύτητα. Οι fast track
συντάξεις αφορούν τις νέες αιτήσεις συν-
ταξιοδότησης, τις οποίες ο ΕΦΚΑ είναι
πλέον υποχρεωμένος να εκδίδει σε 3 μή-
νες. Αν δεν το κάνει, τότε η υπηρεσία θα
στηρίζεται στα στοιχεία για το ασφαλιστικό
ιστορικό του ασφαλισμένου που υπάρ-
χουν στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΤΛΑΣ»
και στα στοιχεία που θα προσκομίζει αμέ-
σως μετά ο ασφαλισμένος. Με βάση αυτά
θα βγαίνει η σύνταξη σε χρόνο-ρεκόρ για
τα ελληνικά δεδομένα. Οι «συντάξεις εμ-
πιστοσύνης», από την άλλη μεριά, αφο-
ρούν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που
υποβλήθηκαν μέχρι τις 31 Μαρτίου. Η σύν-
ταξη θα εκδίδεται στη βάση των στοιχείων
του ασφαλιστικού ιστορικού (και πάλι από
το σύστημα «ΑΤΛΑΣ») και των δηλώσεων
των ασφαλισμένων για την αναγνώριση
επιπλέον χρόνου ασφάλισης, που όμως θα
γίνονται δεκτές χωρίς να απαιτούνται πα-
ραστατικά που να τις τεκμηριώνουν. Άρα
εδώ η διαδικασία θα είναι ακόμη ταχύτε-
ρη. Και θα μας επιτρέψει να τελειώνουμε

μια και καλή με την ντροπή των εκκρεμών
συντάξεων. Είναι ρυθμίσεις κοινής λογι-
κής και για αυτό δεν μπορώ να μη σημει-
ώσω την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, οι βου-
λευτές του οποίου ενώ άσκησαν σφοδρή
κριτική στις ρυθμίσεις αυτές στη Βουλή,
κατέληξαν να ψηφίσουν τελικά «παρών»!
Έδειξαν λοιπόν την πολιτική σύγχυση αλλά
και το θράσος αυτού του κόμματος.

Γιατί δεν είχαν επιστρατευτεί έως τώρα
τέτοιες ρυθμίσεις;
Διότι παλαιότερα δεν υπήρχαν τα απα-

ραίτητα ηλεκτρονικά συστήματα και τεχνι-
κά δεδομένα. Και επίσης διότι οι εκκρε-
μείς συντάξεις αφορούν στη συντριπτική
τους πλειονότητα τα έτη 2020 και 2021,
οπότε και οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση
ξεκίνησαν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Τώρα λοιπόν ωρίμασαν οι συνθήκες κυ-
ρίως από τεχνολογικής πλευράς.

Ψηφίστηκε την Πέμπτη το νομοσχέδιο
«Δουλειές Ξανά». Η αντιπολίτευση σας
κατηγόρησε ότι διαλύετε τον ΟΑΕΔ και
τιμωρείτε τους ανέργους. Τι απαντάτε;
Δεν είναι δα και κάποια έκπληξη η

ακραία αντιπολίτευση που για άλλη μια
φορά άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι διαλύεται
ο ΟΑΕΔ. Πώς γίνεται άραγε αυτό; Με τα
νέα ψηφιακά εργαλεία που εισάγουμε; Με
τον υπερδιπλασιασμό των κονδυλίων που
θα διαχειρίζεται από εδώ και στο εξής ο
ΟΑΕΔ, που μετονομάζεται σε Δημόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης; Είναι μήπως διά-
λυση το γεγονός ότι για πρώτη φορά από

το 2013 και μετά χαράσσεται στεγαστική
πολιτική, αξιοποιώντας το επί πολλά χρό-
νια αναξιοποίητο αποθεματικό ύψους 1,5
δισ. του ΟΑΕΔ, που αγκαλιάζει τους εργα-
ζομένους, ιδιαίτερα τους νέους; Λένε επί-
σης ότι τιμωρούμε τους ανέργους. Αναρω-
τιέμαι: είναι τιμωρία το επίδομα εργασίας
που για πρώτη φορά εισάγουμε; Δηλαδή,
ότι ένας άνεργος που προσλαμβάνεται
στους 4 μήνες ανεργίας θα παίρνει μισό
επίδομα ανεργίας για τους υπόλοιπους 8
μήνες που θα ίσχυε το επίδομα συν τον μι-
σθό του; Ή μήπως είναι τιμωρία το πριμ
των 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέρ-
γους, που καταρτίζουν ατομικό ψηφιακό
σχέδιο δράσης, ώστε να επανασυνδεθούν
με την αγορά εργασίας; Αυτό το οποίο πα-
ρακολουθήσαμε στη Βουλή ήταν μια εμ-
μονική άρνηση του καινούργιου. Αλλά και
μια καταιγιστική καταστροφολογία και
ψευδολογία. Οι πολίτες όμως δεν τα έχουν
ανάγκη αυτά. Έχουν ανάγκη από συγκε-
κριμένο έργο. Και αυτό κάνουμε. Έχουμε
δώσει δείγματα γραφής τα τελευταία δυό-
μισι χρόνια με εφαρμοσμένη κοινωνική
πολιτική. Πολιτική με θετικό αποτύπωμα
για εργαζομένους, ασφαλισμένους, ανα-
πήρους, όλους του συμπολίτες μας που
έχουν ανάγκη. Δεν διεκδικούμε το μονο-
πώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά
δεν το χαρίζουμε και σε κανέναν. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις περί εξάντλη-
σης της τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης άνοιξε προ ημερών το ζήτημα
των μετεκλογικών συνεργασιών. Η

«πρόσκληση» περί κυβερνητικής συ-
νεργασίας ισχύει από την Κυριακή της
απλής αναλογικής; Με ποια κόμματα θα
μπορούσατε να σχηματίσετε κυβέρνη-
ση; Ο συγκεκριμένος ελιγμός σημαίνει
πως εγκαταλείπετε ευσχήμως τον στό-
χο της αυτοδυναμίας ως περίπου ανέ-
φικτο υπό τις παρούσες συνθήκες;
Ο πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο, ότι

είναι οι ψηφοφόροι τελικά που θα υποδεί-
ξουν το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Δικός
μας στόχος είναι η σταθερότητα. Γιατί;
Διότι πιστεύουμε ότι η πολιτική σταθερό-
τητα είναι η καλύτερη απάντηση στις κρί-
σεις με τις οποίες ερχόμαστε κάθε φορά
αντιμέτωποι: από τον Έβρο και την όξυνση
με την Τουρκία μέχρι την πανδημία και τώ-
ρα έναν πόλεμο με πρωτοφανείς οικονο-
μικές συνέπειες. Για αυτό τον λόγο αλλά-
ξαμε και τον εκλογικό νόμο. Διότι πι-
στεύουμε ότι η απλή αναλογική οδηγεί σε
ακυβερνησία που αναπόφευκτα θα υπο-
νομεύσει τις προσπάθειες της χώρας. Ενώ
η ενισχυμένη αναλογική που εμείς φέρα-
με μπορεί να οδηγήσει σε σταθερές κυ-
βερνήσεις. Για αυτό και βασικός μας στό-
χος είναι η αυτοδυναμία. Με δεδομένες τις
πολιτικές παραδόσεις της χώρας και τη
συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων,
ως πολίτης υπογραμμίζω ότι η αυτοδυνα-
μία της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στην
παρούσα φάση το καλύτερο για τον τόπο.
Σε τελική ανάλυση όμως, όπως σημείωσε
και ο πρωθυπουργός, το ποιον από τους
δύο δρόμους θα ακολουθήσει η χώρα θα
είναι επιλογή των ίδιων των ψηφοφόρων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ13

««Για πρώτη φορά από 
το 2013 και μετά χαράσσεται

στεγαστική πολιτική,
αξιοποιώντας το επί 

πολλά χρόνια αναξιοποίητο
αποθεματικό ύψους 
1,5 δισ. του ΟΑΕΔ»



Ν
ερό στον μύλο της τουρκικής
προκλητικότητας φαίνεται ότι
έριξαν οι ηττοπαθείς δηλώσεις
του Νίκου Παναγιωτόπουλου,

τις οποίες ο τουρκικός Τύπος, όπως ήταν
αναμενόμενο, υποδέχθηκε με πλήθος δι-
θυραμβικών σχολίων.

Τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για
«εντυπωσιακή δήλωση για την Τουρ-
κία», σχολιάζοντας ότι η αποστροφή
του Έλληνα υπουργού Άμυνας στην
Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της
Βουλής έχει προκαλέσει θετική αίσθη-
ση στην Άγκυρα. Συγκεκριμένα, η εφη-
μερίδα «Χουριέτ» φιλοξενεί τις ατυχέ-
στατες δηλώσεις Παναγιωτόπουλου ότι
«δεν είναι ώρα να μιλάμε εναντίον της
Τουρκίας» και σημειώνει ότι «ο τρόπος
που βλέπει την Τουρκία το ΝΑΤΟ έχει
αλλάξει».

Σε εκτενές αφιέρωμα της εφημερί-
δας, τονίζεται ότι «ο Νίκος Παναγιωτό-
πουλος είχε αναφέρει πως οι πρόσφατες
εξελίξεις έχουν αλλάξει την προοπτική
πολλών συμμάχων εντός του ΝΑΤΟ προς
την Τουρκία» και υπογραμμίζει, μεταφέ-
ροντας κατά λέξη όσα είπε ο Έλληνας
υπουργός, ότι «οι σύμμαχοι θέλουν να
εξασφαλίσουν ότι αυτή (η Τουρκία) θα
παραμείνει προσδεμένη στο ΝΑΤΟ». 

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα υπόλοιπα
τουρκικά ΜΜΕ, που αναπαράγουν όσα εί-
πε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας «ξεπλέ-
νοντας» την παραβατική συμπεριφορά
των γειτόνων στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο και τις απειλές που εκτοξεύουν

συστηματικά εναντίον της Αθήνας και της
Λευκωσίας.

Εθνική γραμμή
Στην Αθήνα επικρατεί έντονη δυ-

σαρέσκεια για το νέο παράπτωμα
του Νίκου Παναγιωτόπουλου,
το δεύτερο μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα, καθώς
πριν από το φάουλ στην Επι-
τροπή της Βουλής είχε προ-
ηγηθεί η διαρροή του τουρκικού
υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη
συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, παρόλο
που η ελληνική πλευρά έσπευσε να δια-
ψεύσει ότι συζητήθηκε κάτι τέτοιο.

Την πάγια εθνική γραμμή για την τουρ-

κική προκλητικότητα εξέφρασε ο αρχη-
γός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυ-
νας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο
οποίος προειδοποίησε για τον κίνδυνο

θερμού επεισοδίου. Ο ΑΓΕΕΘΑ
συνόδευσε τον κ. Παναγιω-

τόπουλο και την αντιπρο-
σωπεία του αμερικανι-
κού Κογκρέσου στην
Κρήτη και το Κέντρο Εκ-

παίδευσης Ναυτικής
Αποτροπής και από εκεί

έστειλε ηχηρό μήνυμα απο-
τροπής στην Άγκυρα. Σύμφωνα με

πληροφορίες, ο στρατηγός Φλώρος επι-
σήμανε την αναθεωρητική στάση της
Τουρκίας και την προκλητικότητα που

επιδεικνύει τις τελευταίες ημέρες με τα
μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από τα ελλη-
νικά νησιά, που όπως τόνισε «αφενός
προκαλούν δυσμενείς εντυπώσεις για τη
συνοχή της Συμμαχίας, αφετέρου αυξά-
νουν τον κίνδυνο ατυχήματος που, εφό-
σον συμβεί, ενδέχεται να έχει απρόβλε-
πτες συνέπειες».

Η Τουρκία έχει ανεβάσει στα ύψη την
προκλητικότητά της και μέσα σε πέντε
ημέρες έχει πραγματοποιήσει περισσότε-
ρες από 27 υπερπτήσεις πάνω από τα νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου, σε ύψη που
ορισμένες φορές δεν ξεπερνούσαν τα 500
μέτρα, ενώ οι παραβιάσεις του Εθνικού
Εναέριου Χώρου αγγίζουν τις 150 από την
αρχή της εβδομάδας. Το θερμόμετρο ανα-
μένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο μέ-
σα στις επόμενες ημέρες με την κορύφω-
ση των δραστηριοτήτων της άσκησης «Γα-
λάζια Πατρίδα» αλλά και με την έξοδο του
ερευνητικού πλοίου «Τσεσμέ» στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε η
Υδρογραφική Υπηρεσία της Τουρκίας.
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Πώς υποδέχτηκαν τα ΜΜΕ 
της γείτονας χώρας τις άστοχες
κουβέντες του υπουργού -
Ηχηρό μήνυμα αποτροπής 
στην Άγκυρα από τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο

Πανηγυρίζουν
οι Τούρκοι 
με τις δηλώσεις του

Αλλαγή στάσης από τη Νούλαντ
Στροφή 180 μοιρών φαίνεται πως έκανε η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών
Βικτόρια Νούλαντ, μετά τη «φιλοτουρκική» στάση που είχε τηρήσει
το προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Νούλαντ, μιλώντας στην
κρατική τηλεόραση, χαρακτήρισε «προκλητικές» τις παρα-
βιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία,
ενώ έβαλε στον «πάγο» το ζήτημα της προμήθειας νέων F-
16 από την Άγκυρα, τονίζοντας ότι «οι συζητήσεις με την
Τουρκία για ενδεχόμενη αγορά αεροσκαφών F-16 δεν έχουν
ολοκληρωθεί». Η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προσέθεσε
ακόμη ότι τις επόμενες εβδομάδες ο Άντονι Μπλίνκεν θα συμμετάσχει στην τρι-
μερή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης, όπως σημείωσε
χαρακτηριστικά, των συνεργασιών που γίνονται για την απεξάρτηση της Ευρώπης
από το ρωσικό αέριο.



«Η
πρότασή μας για προοδευτική δια-
κυβέρνηση είναι σαφής και απευθύ-
νεται σε όλες τις δημοκρατικές πολι-
τικές δυνάμεις και προνομιακά στο

ΚΙΝΑΛ, που εκφράζει τη Σοσιαλδημοκρατία στην Ελ-
λάδα», υποστηρίζει ο πρώην υπουργός Γιώργος Κα-
τρούγκαλος. Ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα πως «ποτέ δεν
θα συνεργήσουμε σε εκτροπή», «μεταδημοκρατικού
πολιτεύματος», με «συγκυβέρνηση μεγάλου συνασπι-
σμού (ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ) ή κυβέρνηση τεχνοκρατών»,
όπου «τον τελικό λόγο για το ποιος θα κυβερνά τη χώρα
δεν θα τον έχουν οι πολίτες αλλά τα κέντρα οικονομι-
κής εξουσίας». 

«Στο Συνέδριό μας», συνεχίζει, «η άμεση εκλογή όχι
μόνον του προέδρου αλλά και της ΚΕ αποσκοπεί στο να
αποφύγουμε τον αρχηγισμό, με την άμεση συμμετοχή
των μελών μας, και όχι των μηχανισμών, στην εκλογή
των ανώτατων οργάνων».

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πολλοί περιμένουν πολλά.
Εσείς, το κόμμα σας, τι περιμένετε και κυρίως τι
μπορεί να περιμένει η ελληνική κοινωνία;
Ο κόσμος περιμένει από εμάς να δώσουμε λύση στα

αδιέξοδα που καθημερινά δημιουργεί η κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Ο στόχος του συνεδρίου μας είναι την επό-
μενη μέρα να έχουμε ένα κόμμα πιο ανοιχτό, με συγκε-
κριμένες λύσεις στα καθημερινά και τα μεγάλα προ-
βλήματα. Η πρόταση για άμεση εκλογή όχι μόνον του
προέδρου αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής από τη
βάση αποσκοπεί στο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα
αυτή και να αποφύγουμε τον αρχηγισμό, με την άμεση
συμμετοχή των μελών μας, και όχι των μηχανισμών,
στην εκλογή των ανώτατων οργάνων. Έτσι η ΚΕ θα έχει
την ίδια πολιτική νομιμοποίηση με τον πρόεδρο.

Στόχος, η πολιτική αλλαγή. Θα δούμε σύντομα μια
πολιτική πρόταση, πάνω στην οποία μπορεί να συγ-
κλίνουν όμορες πολιτικές δυνάμεις στο πλαίσιο
μιας προοδευτικής διακυβέρνησης;
Η πρόταση αυτή ήδη διατυπώθηκε από τον Αλέξη

Τσίπρα στην εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο. Περι-
λαμβάνει πέντε άξονες-δεσμεύσεις του κόμματός μας,
που αφορούν: α) Την προστασία των νοικοκυριών από
τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια, β) την προστασία του
κόσμου της εργασίας, γ) την προστασία της μικρομε-
σαίας επιχειρηματικότητας και του αγροτικού κόσμου,
δ) τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και την κοινωνι-
κή προστασία, καθώς και ε) τη νέα γενιά. 

Σε αυτούς τους άξονες, που περιλαμβάνουν πολλές
επιμέρους προτάσεις, που θα υλοποιηθούν άμεσα από
την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, όπως η αύξηση
του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, η αποκατάσταση
του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και η μείωση τουλά-
χιστον κατά 50% των αυξήσεων στα τιμολόγια των κατα-
ναλωτών, η διαγραφή μέρους της ονομαστικής αξίας
των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της

πανδημίας και τουλάχιστον 120 δόσεις για το υπόλοιπο,
υπάρχει και ένας μεσοπρόθεσμος στόχος: Η αλλαγή
του παραγωγικού μοντέλου, με έμφαση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο και δομικές αλλαγές, με στροφή σε προϊόντα
και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με αντί-
στοιχο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Σε ποιες πολιτικές μπορεί να υπάρξει σύμπλευση
και με ποιους;
Η πρότασή μας απευθύνεται σε όλες τις δημοκρατι-

κές πολιτικές δυνάμεις και προνομιακά στο ΚΙΝΑΛ,
που εκφράζει τη Σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Και
αυτό γιατί έχουμε μια πάγια και ενιαία στρατηγική τόσο
στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας: την ανάγκη δια-
μόρφωσης ενός ευρύτατου μετώπου συνεργασίας
όλων των προοδευτικών δυνάμεων, από την Αριστερά
και την Οικολογία έως το προοδευτικό Κέντρο και τη
Σοσιαλδημοκρατία που έχουν απορρίψει τον νεοφιλε-
λευθερισμό.

Στα Ελληνοτουρκικά, τομέα ευθύνης σας, ποια δια-
φορετική πολιτική θα ακολουθούσατε από εκείνη
της κυβέρνησης Μητσοτάκη;
Η πολιτική Μητσοτάκη συνοψίζεται στο ότι είμαστε

δεδομένοι και πρόθυμοι απέναντι στους Αμερικανούς
και ότι η Ελλάδα είναι προκεχωρημένο φυλάκιο της
Δύσης. Αυτό το νέο δόγμα, που ανατρέπει τη διαχρονι-
κή προσήλωση της διπλωματίας μας σε πολυδιάστατη
πολιτική, το ερμήνευσε πρόσφατα ως προς τα Ελληνο-
τουρκικά ο υπουργός Άμυνας στη Βουλή: «Δεν είναι η
καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρ-
κίας στο ΝΑΤΟ, διότι αυτήν την εποχή οι σύμμαχοι, είτε
μας αρέσει είτε όχι, θέλουν να εξασφαλίσουν ότι παρα-

μένει προσδεδεμένη στο άρμα του ΝΑΤΟ». Εμείς έχου-
με επανειλημμένα προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι
η πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη. Έδωσε γη και ύδωρ
στους Αμερικανούς ο κ. Μητσοτάκης με την επ’ αόρι-
στον παραχώρηση των βάσεων και αυτοί απάντησαν με
την απόσυρση της υποστήριξης του EastMed και την
πρόθεση επανάληψης πώλησης F16 στην Τουρκία.

Της έχουμε επισημάνει ότι θα πρέπει να επιδιώξει
ουσιαστικό διάλογο με την Τουρκία, με απόλυτο σεβα-
σμό των εθνικών κόκκινων γραμμών. Και αυτά δεν τα
λέμε απλώς αφηρημένα. Έχουμε υποδείξει στον κ.
Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να απορρίψει τη λογική της
αναβλητικής διπλωματίας και να πιέσει την Τουρκία σε
διάλογο με πρώτο στόχο την ύφεση, με μέτρα οικοδό-
μησης εμπιστοσύνης και τελικό την επιδίωξη λύσης
στη διαφορά μας για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες,
χρησιμοποιώντας τη θέση της πατρίδας μας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Αντί να παραχωρήσει, δηλαδή, δωρε-
άν την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης Τουρκίας
- ΕΕ, έπρεπε να τη συνδέσει με τη δέσμευσή της να
προσφύγει στη Χάγη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.

Αποκλείετε το ενδεχόμενο μιας συγκυβέρνησης
μεγάλου συνασπισμού (ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ) ή κυβέρνη-
σης τεχνοκρατών, λόγω ραγδαίων εξελίξεων σε
εθνικά ή οικονομικά θέματα;
Παρόμοιες επιδιώξεις έχουν αυτοί που θέλουν να

αντικαταστήσουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία
με ένα άλλου τύπου μεταδημοκρατικό πολίτευμα,
όπου τον τελικό λόγο για το ποιος θα κυβερνά τη χώ-
ρα δεν θα τον έχουν οι πολίτες αλλά τα κέντρα οικο-
νομικής εξουσίας. Ποτέ δεν θα συνεργήσουμε σε πα-
ρόμοια εκτροπή.Γ
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«Συνεργασία 
προοδευτικών 

δυνάμεων απέναντι 
στον νεοφιλελευθερισμό»
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Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου
είναι αυτό που λέμε «επιτελικός κοινής αποδοχής». Δεν
είναι τυχαίο ότι στην πολύχρονη διαδρομή του τον έχουν

εμπιστευτεί σε κρίσιμα πόστα της ΕΛΑΣ αρκετές κυβερνήσεις και
τούτο διότι κάνει τη δουλειά του με πάθος και ευσυνειδησία.

Γεννήθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων στις 12 Απριλίου 1956. Κατε-
τάγη τον Σεπτέμβριο του 1974 στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χω-
ροφυλακής και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1981.
Υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές υπηρεσίες κυρίως της Κρα-
τικής Ασφάλειας. Παρακολούθησε πολλαπλά εξειδικευμένα σεμι-
νάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έλαβε μέρος σε
ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικεί-
μενο την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη με-
τανάστευση και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων.

Ίσως να μην είναι ευρέως γνωστό, όμως ο Λευτέρης Οικονόμου
αποτελεί έναν από τους πρωτεργάτες που ίδρυσαν το 1989 την Ένω-
ση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και συμμετείχαν δυνα-
μικά στον αγώνα για την αναγνώριση του συνδικαλιστικού δικαιώ-
ματος στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την προσφο-
ρά του στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αστυνομικών τού απο-
νεμήθηκε ο τίτλος «Επίτιμος Α’ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας».

Η αναγνωρισιμότητά του επήλθε την περίοδο της εξάρθρωσης
της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν. Υπήρξε ο πρώτος εκπρόσωπος
Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας και του υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως, θέση την οποία υπηρέτησε από τον Μάρτιο του 2001 έως
τον Μάρτιο του 2006. Μεταξύ άλλων, είχε την ευθύνη για την επικοι-
νωνιακή στρατηγική κατά την εξάρθρωση των τρομοκρατικών ορ-
γανώσεων 17Ν και ΕΛΑ, την άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ από την
Ελλάδα το 2003 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, πάντα από
την πλευρά της ασφάλειας.

Από το 2006 ως ανώτατος αξιωματικός υπηρέτησε με τον βαθμό
του ταξίαρχου ως διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής
και ως α’ υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής μέχρι
τον Μάρτιο του 2008, όταν και προήχθη στον βαθμό του υποστρατή-
γου και τοποθετήθηκε γενικός αστυνομικός διευθυντής Ασφάλει-
ας Επισήμων. Στις 3 Μαρτίου 2009 προήχθη στον βαθμό του αντι-
στρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέση του γενικού επιθεωρητή
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Στις 5 Νοεμβρίου 2009 με απόφαση
του ΚΥΣΕΑ τοποθετήθηκε στη θέση του αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας. Διετέλεσε αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας από τις
5 Νοεμβρίου 2009 έως τις 17 Οκτωβρίου 2011.

Ως αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ανέπτυξε μια σειρά από
δράσεις και πρωτοβουλίες. Αναβάθμισε την Άμεση Δράση συστή-
νοντας τις Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙΑΣ) και συνέβαλε
στην ίδρυση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Δι-
εύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Στις 5 Νοεμβρίου
2011 ορίστηκε γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης του υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη. 

Με απόφαση του τότε πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου στις 7
Μαρτίου 2012 ορίστηκε υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Στις
17 Μαΐου 2012, κατά τον διορισμό της υπηρεσιακής κυβέρνησης
Παναγιώτη Πικραμμένου, ανέλαβε το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 17 Ιουνίου 2012. Στις 9
Ιουλίου 2019 με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη ορίστηκε υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την
Αντεγκληματική Πολιτική.

Ο «άγνωστος» 
υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Λευτέρης
Οικονόμου
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Μ
εγάλωσε σε μια περιοχή με έν-
τονες μεταπολεμικές και με-
τεμφυλιακές φορτίσεις και αυ-

τό το γεγονός αναμφίβολα επέδρασε
στην προσωπικότητά του, προσδίδοντάς
του το στοιχείο της ψυχραιμίας και του
μέτρου.

Από μικρός αγάπησε τη φύση και τον
συνεπήραν η ποδηλασία και η πεζοπο-
ρία, χόμπι που διατηρεί ακόμη και τώρα
στον ελεύθερο χρόνο του. Λατρεύει την
ιδιαίτερη πατρίδα του, την οποία επι-
σκέπτεται σε κάθε ευκαιρία, για να πε-
ράσει δημιουργικό χρόνο με τους φί-
λους και τους συμμαθητές του. Ο ίδιος
δεν θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό με

την κλασική έννοια του όρου. Βλέπει τον
εαυτό του περισσότερο σε ρόλο κρατι-
κού αξιωματούχου με ειδική γνώση και
εμπειρία, εξίσου σημαντικό ρόλο με αυ-
τόν που έχουν οι κοινοβουλευτικοί που
αναλαμβάνουν κυβερνητικές ευθύνες.
Η φιλοσοφία της ζωής του, την οποία
φροντίζει να μεταλαμπαδεύει και στους
νέους αστυνομικούς, περικλείεται στη
φράση «μην προσπαθείς να αποδείξεις
αυτό που έχεις στο μυαλό σου, αλλά εμ-
πιστεύσου τα στοιχεία, θα σε οδηγή-
σουν στον δρόμο της αλήθειας».

Όταν ο φόρτος εργασίας δεν του επι-
τρέπει να πάει στα Γιάννενα, έχει επιλέ-
ξει τις μικρές αποδράσεις στην περιοχή

της Κορινθίας, συνδυάζοντας λίγες οι-
κογενειακές στιγμές ανάπαυλας. Το
πνευματικό του ησυχαστήριο όμως εί-
ναι το Άγιον Όρος, όπου καταφεύγει σε
κάθε ευκαιρία επισκεπτόμενος τις μο-
νές του. Ο Λευτέρης Οικονόμου αγαπάει
το διάβασμα και απολαμβάνει τους πε-
ριπάτους με τη σύζυγό του Αντζελίνα,
με την οποία είναι μαζί σχεδόν 40 χρό-
νια. Φροντίζει πάντως να βρίσκει ελεύ-
θερο χρόνο να περνάει με τον εγγονό
του τον Αλέξανδρο από τη μονάκριβη
κόρη του τη Ζωή.

Είναι φανατικός Ολυμπιακάκιας και
εθισμένος με την παραδοσιακή μουσική
της Ηπείρου και το έντεχνο λαϊκό τρα-

γούδι. Τον εκνευρίζουν οι άνθρωποι
που έχουν ασυνέπεια λόγων και πράξε-
ων. Οι συνομιλητές του ακόμη τον απο-
καλούν στρατηγό και όχι υπουργό. Αν
τον ρωτήσεις ποια είναι τα σχέδιά του
για το μέλλον, απαντά με μια φράση που
τον εκφράζει προσωπικά: «Δοξάζω τον
Θεόν όπου δεν μου σήκωσε την ζωή μου
και ευκαριστώ και την πατρίδα μου
όπου με τίμησε βαθμολογώντας κατά
την τάξη, κατά τις περίστασες, ως τον
βαθμόν του στρατηγού και ζω ως άν-
θρωπος μ’ εκείνο όπου ευλόγησε ο Θε-
ός χωρίς να με τύπτη η συνείδησή μου,
χωρίς να γυμνώσω κανέναν ούτε μίαν
πιθαμή γης».

Υπηρέτησε σε κρίσιμα πόστα και ήταν 
πρωτεργάτης της Ένωσης Αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας Στα βουνά της Ηπείρου, πεζοπορία με γκλίτσαΜε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε σύσκεψη

Την περίοδο εξάρθρωσης της 17Ν

Στο γεφύρι 
της Κόνιτσας

Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ στο γραφείο του Στην ορκωμοσία του στην κυβέρνηση Παπαδήμου

Ο Ολυμπιακός, το  Άγιον  Όρος 
και ο εγγονός του Αλέξανδρος
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Ο
εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος «χτυ-
πά καμπανάκι» ενόψει των απρό-
βλεπτων συνεπειών που μπορεί

να έχει η ανεξέλεγκτη πορεία της ενεργει-
ακής κρίσης και της ακρίβειας, υποστηρί-
ζοντας πως «είναι γνωστό και η Ιστορία το
επαληθεύει πως οι κρίσεις ενισχύουν τα
πολιτικά άκρα», προσθέτοντας ότι «σε αυτό
τον πολύ σοβαρό κίνδυνο οφείλουμε να
απαντήσουμε με περισσότερη δημοκρα-
τία».  Εξηγεί εάν το κόμμα του μπορεί να
«αντέξει» μία ακόμη μετεκλογική συνεργα-
σία και εκφράζει τη βεβαιότητα πως όσο
πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών τόσο θα
εντείνονται οι επιθέσεις προς το ΠΑΣΟΚ,
«άλλοτε εχθρικά, άλλοτε “φιλικά”».

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να αντέξει το
βάρος ακόμη μιας μετεκλογικής συ-
νεργασίας, έστω και σε επίπεδο προ-
γραμματικών δεσμεύσεων; 
Στη χώρα μας δεν υπήρξε έως σήμερα

κουλτούρα πολιτικού διαλόγου. Οι συνερ-
γασίες υπήρξαν συγκυριακές και όχι προ-
γραμματικές. Για να αλλάξει αυτό, θα πρέ-
πει πρώτα να υπάρξει μια ισχυρή εντολή
από τους πολίτες. Εμείς -οι πολίτες- είμα-
στε οι μόνοι που μπορούμε να ανατρέψου-
με τους πολιτικούς συσχετισμούς του
στείρου δικομματισμού και των τεχνητών
διχασμών. Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
μπορεί να είναι όχι μόνο ο «νικητής» των
επόμενων εκλογών, αλλά και ο πρωταγω-
νιστής της επόμενης ημέρας. Όχι απλός
ρυθμιστής, αλλά εγγυητής μιας κυβέρνη-
σης με σοσιαλδημοκρατικό κορμό και πε-
ριεχόμενο. Αυτό είναι το μόνο «βάρος» και
ευθύνη της δημοκρατικής παράταξης: η
επιστροφή της αξιοπρέπειας στη ζωή μας.

Γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει
μια «έξαρση» της πολιτικής αντιπαρά-
θεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ; 

Μα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο
η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ θα εντείνουν τις
επιθέσεις προς εμάς -άλλοτε εχθρικά άλ-
λοτε «φιλικά». Αυτό είναι αναμενόμενο
και το βλέπουμε ήδη. Η δική μας απάντη-
ση είναι η πολιτική μας αυτονομία και ο
προγραμματικός μας λόγος. Η επιμονή
στην πραγματική πολιτική, με θέσεις και
προτάσεις, μακριά από τον αδιέξοδο λαϊ-
κισμό. Με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βαθιές αξια-
κές διαφορές. Κάνουμε τελείως διαφορε-
τική αντιπολίτευση. Εμείς απαιτούμε με-
ταρρυθμίσεις, εδώ και τώρα, την ώρα που
εκείνοι αναλώνονται σε συνθήματα και
επιδίδονται σε αντιγραφή των θέσεών
μας. Όσο, δε, κάποιοι επιμένουν να διαβά-
ζουν την ιστορία όπως τους βολεύει θα
παίρνουν τις κατάλληλες απαντήσεις.

Πώς αξιολογείτε την ομιλία Ζελένσκι
στο ελληνικό Κοινοβούλιο και τα όσα
ακολούθησαν;
Από την αρχή το κόμμα μας στάθηκε

αξιακά και απερίφραστα στο πλευρό του
ουκρανικού λαού και απέναντι στη βάρβα-
ρη ρωσική εισβολή και στα εγκλήματα κα-
τά της ανθρωπότητας. Για αυτό καλωσορί-
σαμε με ειλικρίνεια τον πρόεδρο Ζελένσκι
στη Βουλή. Θεωρούμε, όμως, εξαιρετικά
ατυχή την παράλειψή του να αναφερθεί
στην τραγωδία της Κύπρου, που αποτελεί
το τελευταίο ανάλογο παράδειγμα στην
ευρωπαϊκή ιστορία. Το γεγονός, δε, ότι δό-
θηκε ο λόγος, μέσα στην ελληνική Βουλή,
σε μαχητές του ακροδεξιού Τάγματος
Αζόφ αποδεικνύει με πόση προχειρότητα
αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ακόμη και τα
γεωστρατηγικά ζητήματα. 

Υπάρχει ρεαλιστικός τρόπος αντιμετώ-
πισης της ενεργειακής κρίσης;
Εδώ και τρεις μήνες ζητούμε να λη-

φθούν άμεσα μέτρα, τόσο για την ανακού-
φιση των πολιτών όσο και για μια νέα ενερ-
γειακή πολιτική. Η κυβέρνηση πρώτα μας
λοιδόρησε και έπειτα έσπευσε να υπανα-
χωρήσει, υιοθετώντας ορισμένες από τις
προτάσεις μας. Ο πρωθυπουργός «θυμή-
θηκε» ξαφνικά τους εγχώριους φυσικούς
πόρους -που πρώτο το ΠΑΣΟΚ έφερε στο
προσκήνιο-, αφού πρώτα έκανε ό,τι μπο-
ρούσε για να αυξήσει την εξάρτηση της
χώρας από το φυσικό αέριο. Απέναντι στη
δική τους ατολμία να συγκρουστούν με
συμφέροντα που κερδοσκοπούν, εμείς
προτείνουμε την υιοθέτηση πλαφόν στη
ρήτρα αναπροσαρμογής της λιανικής τιμής
ρεύματος και την άμεση φορολόγηση των
υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών. Και
φυσικά, ένα νέο ενεργειακό μείγμα. Λέμε
«ναι» στην απανθρακοποίηση, με δίκαιη
και προσεκτική μετάβαση. Και με ένα πα-
ράλληλο πρόγραμμα επενδύσεων στις
ΑΠΕ και τα δίκτυα, μέσα από το Ταμείο
Ανάκαμψης. Με φωτοβολταϊκά στη στέγη,
ένα νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και
ενεργειακές κοινότητες για τους πολλούς
και όχι «παιχνίδι» για τους λίγους. Η ενερ-
γειακή δικαιοσύνη είναι αναγκαίο στοιχείο
της βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου μας.

Πώς θα κερδίσετε το στοίχημα της αυ-
τοοργάνωσης του κόμματος, όταν η
συγκυρία για την πολιτική έχει αρνητι-
κό πρόσημο; 
Η αυτοοργάνωση δεν είναι για εμάς ένα

απλό οργανωτικό πρότζεκτ. Είναι στοιχείο
της ταυτότητας του Κινήματός μας, που
πάντοτε αγωνιζόταν μέσα από την κοινω-
νία για να αλλάξει τη χώρα. Γνωρίζουμε τις
δυσκολίες και τις αιτίες που έκαναν τους
πολίτες και ιδίως τους νέους να αποστρέ-
φονται την πολιτική. Και αυτό μας πεισμώ-
νει και μας κάνει να θέλουμε ακόμη πε-
ρισσότερο να ανοίξουμε το κόμμα μας σε
νέους ανθρώπους και νέες αντιλήψεις,
που οραματίζονται έναν πιο δίκαιο κόσμο.
Σπάμε, λοιπόν, τα κομματικά στεγανά και
επικοινωνούμε με τους πολίτες, για όλα τα
κρίσιμα ζητήματα, σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο. Με συμμετοχή και διάλογο. Η πο-
λιτική επιστρέφει.

Σας ανησυχεί το γεγονός ότι η παρατε-
ταμένη κρίση μπορεί να οδηγήσει σε
άνοδο της Ακροδεξιάς και στην Ελλάδα;
Είναι γνωστό και η Ιστορία το επαλη-

θεύει πως οι κρίσεις ενισχύουν τα πολιτι-
κά άκρα. Και εκείνα με τη σειρά τους οδη-
γούν σε νέες, βαθύτερες κρίσεις. Προφα-
νώς, είναι υπαρκτή και διαρκής η απειλή
του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του μί-
σους, που εκφράζει η Ακροδεξιά, και στη
χώρα μας. Σε αυτό τον πολύ σοβαρό κίν-
δυνο οφείλουμε να απαντήσουμε με πε-
ρισσότερη δημοκρατία. Με πολιτικές συμ-
περίληψης, διαλόγου και πραγματικής
ισότητας. Οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν
να επιλέξουν τον δρόμο της υπευθυνότη-
τας. Να αφήσουν κατά μέρος τον διχασμό
που δυναμιτίζει το μέλλον της χώρας και
να αρθρώσουν προτάσεις επεξεργασμέ-
νες, που θα εκφράζουν τους πολίτες και
θα καταπολεμούν τις ανισότητες.

Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

«Οι κρίσεις 
ενισχύουν τα 

πολιτικά άκρα…»
στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

Δημήτρης Μάντζος 



«Ο
ικολογική βόμβα» εξακολου-
θεί να αποτελεί το πάρκο στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, με τον μο-

λυσματικό μύκητα που έχει προσβάλει τα δέν-
τρα και τα φυτά να δρα ακόμα ανεξέλεγκτα. 

Το θέμα είχε αναδείξει η «Political» τον Δε-
κέμβριο του 2021, όταν δημοσιοποίησε την έκ-
θεση του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων, στην οποία επισημαινόταν
πως στο πάρκο του Ιδρύματος Νιάρχος περιφέ-
ρεται ανενόχλητος ο μύκητας Phytophthora,
ένας από τους πλέον επιβλαβείς αλλά και ανθε-
κτικούς μύκητες για τα φυτά. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε δεν έχει αλ-
λάξει τίποτα, όπως προκύπτει από τις τρεις αλ-
λεπάλληλες εκθέσεις του Μπενάκειου Φυτοπα-
θολογικού Ινστιτούτου, με ημερομηνίες 29 Δε-
κεμβρίου 2021, 30 Μαρτίου 2022 και 12 Απριλί-
ου 2022. Σύμφωνα με τις αυτοψίες του ΜΦΙ, που
τις διενήργησε σε συνεργασία με το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο, τα αποτελέσματα της μοριακής
ταυτοποίησης των απομονώσεων επιβεβαί-
ωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις. Δηλαδή την πα-
ρουσία του Phytophthora cinnamomi και του
Phytophthora nicotianae. 

Ολέθριες οι επιπτώσεις
Επισημαίνεται ότι ο Phytophthora cinnamo-

mi που βρέθηκε στις πρόσφατες έρευνες είναι
η χειρότερη μετάλλαξη του μύκητα, η οποία
στην Ελλάδα δεν έχει εμφανιστεί σε τόσο μεγά-
λα πάρκα παρά μόνο σε λιγοστούς κήπους με
φυτά που ήρθαν από το εξωτερικό και μόλις έγι-
νε αντιληπτό εκριζώθηκαν και κάηκαν ολοσχε-
ρώς. Ο Phytophthora cinnamomi είναι τόσο κα-
ταστροφικός αφού παραμένει στο έδαφος ακό-
μα και μετά τη χρήση μυκητοκτόνων, πράγμα
που σημαίνει ότι η παρουσία του στο πάρκο
Σταύρος Νιάρχος θα έχει ολέθριες επιπτώσεις
σε πάρα πολλά φυτικά είδη. Ακόμα υπάρχει πε-
ρίπτωση και μετά την εκρίζωση των παλιών
προσβεβλημένων φυτών ο μύκητας να παρα-
μείνει και να προσβάλει τα φυτά που θα φυτευ-
τούν τα επόμενα χρόνια. 

«Νεκρά» εννέα στα δέκα
Στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος «κατοικεί» μια

ποικιλία φυτικών ειδών όπως ελιές, σχίνοι,
κουμαριές, χαρουπιές, κουτσουπιές, δάφνες,
κυπαρίσσια αλλά και μια μεγάλη γκάμα ελληνι-
κών αυτοφυών αρωματικών φυτών. Επίσης, πε-
ριλαμβάνει 16 είδη δέντρων, 161 είδη θάμνων
αλλά και πολλά είδη αγρωστωδών και βολβών. 

Τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2021
πραγματοποιήθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπα-
θολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) μια εξειδικευμένη
έρευνα για τη διαπίστωση της παρουσίας Phy-
tophthora στο χώμα στο πάρκο του ΚΠΙΣΝ με
δειγματοληψία σε 31 σημεία, που υποδείχθηκαν
από το Ίδρυμα Νιάρχος. Τα δείγματα αυτά ελή-
φθησαν από τη ριζόσφαιρα δένδρων πλατάνου
(15 από αυτά) και τα υπόλοιπα από παρτέρια όπου
υπήρχαν θαμνώδη και άλλα δενδρώδη φυτά.
Όλα τα δείγματα ελήφθησαν από εξειδικευμένο
προσωπικό του Ινστιτούτου. Τα αποτελέσματα

αυτής της μελέτης που μέχρι στιγμής έχει εκτε-
λέσει το ΜΦΙ καταδεικνύουν την παρουσία ωο-
μυκήτων του γένους Phytophthora σχεδόν στο
σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν. 

Υψηλά τα επίπεδα της προσβολής
Στη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε

στις 5 Οκτωβρίου 2021, σε 25 από τα 31 δείγ-
ματα εδάφους (80,6%) ιχνηλατήθηκε παρου-
σία Phytophthora. Σε ό,τι αφορά δε τα δένδρα
πλατάνου, σε 14 από τα 15 διαπιστώθηκε η πα-
ρουσία Phytophthora (93,33%). Στη δειγματο-
ληψία που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμ-

βρίου 2021, τα 30 από τα 31 δείγματα εδάφους
(96,33%) βρέθηκαν μολυσμένα με Phytoph-
thora. Ίδιο αποτέλεσμα και στους πλάτανους
του πάρκου με τη δειγματοληψία του Οκτω-
βρίου: 14 από τα 15 δείγματα εδάφους ήταν θε-
τικά σε Phytophthora. 

Η πρόσφατη μελέτη του ΜΦΙ καταδεικνύει ότι
η αντιμετώπιση προσβολών Phytophthora δεν
είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Έπειτα από
συνεχείς επεμβάσεις με χρήση μεγάλων ποσο-
τήτων μυκητοκτόνων την τελευταία τετραετία το
ποσοστό προσβολής παραμένει σε υψηλά επί-
πεδα και εκατοντάδες δένδρων πλατάνου κα-

θώς και άλλων δενδρωδών φυτών έχουν νε-
κρωθεί και συνεχίζουν να νεκρώνονται. Επίσης,
χιλιάδες θαμνώδη φυτά έχουν νεκρωθεί τα τε-
λευταία έτη.
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Συνεχίζεται η καταστροφή 
στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Νέες εκθέσεις δείχνουν πως 
το πρόβλημα με τον μύκητα 
που έχει προσβάλει δέντρα 
και φυτά παραμένει 

Τι ανέφερε για το πρόβλημα το ΙΜΔΟ
Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ινστιτού-
του Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) με τίτλο «Φυ-
τοϋγειονομική κατάσταση στο πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος - Το πρόβλημα και οι αιτίες του», έπειτα από
διεξαγωγή παρατηρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων και εξέ-
τασης όλων των σχετικών μελετών και αναφορών, αποφάνθηκε ότι η
παρουσία προσβολών του εξαιρετικά επικίνδυνου μύκητα Phytoph-
thora στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο
πρόβλημα σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό δένδρων, κυρίως πλατάνου,
και σε θαμνώδη/φρυγανώδη φυτά, πρόβλημα το οποίο κατέστη εμ-
φανές ήδη από το 2016 κατά το οποίο αποδεδειγμένα υπήρχαν εκτε-
ταμένες προσβολές και νεκρώσεις θαμνωδών φυτών, πλατάνων αλ-
λά και άλλων δένδρων και συνεχίζεται αμείωτο και συνεχώς μεγε-
θυνόμενου μέχρι σήμερα.  Κύρια αιτία του προβλήματος, όπως ση-
μειώνει το ΙΜΔΟ, είναι η εισαγωγή στο πάρκο κατά τα έτη 2014-2015
«ασυνήθιστα πολύ μεγάλου» αριθμού προσβεβλημένων φυτών από

τα φυτώρια, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε ο επιβεβλημένος εργα-
στηριακός έλεγχος αυτών προ της φυτεύσεώς τους στο πάρκο αλλά
και η άρνηση των υπευθύνων του πάρκου να ακολουθήσουν τις υπο-
δείξεις των αρμόδιων επιστημόνων και να αφαιρέσουν άμεσα τα μο-
λυσμένα φυτά. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν αέναες
εστίες μολύνσεως. Διευκρινίζεται ακόμα ότι η χρήση χημικών ου-
σιών (μυκητοκτόνων) και η άρδευση «άσκησαν μικρή επιρροή, κα-
θώς ο εν λόγω μύκητας δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με
οποιοδήποτε μυκητοκτόνο. Παράλληλα, η άρδευση ως αιτία προβλή-
ματος υποβαθμίζεται από την περιορισμένη δυνατότητα αποστράγγι-
σης του εδάφους του πάρκου λόγω του τρόπου κατασκευής του». 
Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο επονομαζόμενος μεγαλύ-
τερος μεσογειακός κήπος του κόσμου έχει προκαλέσει και την πα-
ρέμβαση των εισαγγελικών Αρχών, προκειμένου να διαλευκανθούν
τα λάθη και οι παραλείψεις που κόστισαν εκατομμύρια ευρώ στον
δωρητή αλλά και στο Δημόσιο.

Τα νέα φυτά δεν μπορούν να κρύψουν το πρόβλημα, καθώς προσβάλλονται από τον μύκητα



στον Δημήτρη Δραγώγια 

Ο
Λεωνίδας Μπακούρας είναι ο γε-
νικός διευθυντής της Εταιρείας
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης -
Θεσσαλίας, νόμιμος εκπρόσωπος

της εταιρείας, έχοντας την ευθύνη της οργα-
νωτικής λειτουργίας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η οποία
λειτουργεί ως αποκλειστικός διαχειριστής
του δικτύου στις περιοχές της αδείας της. 

Ο γενικός διευθυντής βρίσκεται στην εται-
ρεία από την ίδρυσή της έως σήμερα. Στην
ουσία όμως πρόκειται για τον άνθρωπο επί
των ημερών του οποίου η εταιρεία «απογει-
ώθηκε» χτίζοντας ένα πανίσχυρο brand
name στον ενεργειακό τομέα. Από την αρχή
της επαγγελματικής του διαδρομής υπηρετεί
και έχει εμφυσήσει στο προσωπικό της εται-
ρείας τις αρχές του επαγγελματισμού, της
διαφάνειας και της αμεροληψίας που διέ-
πουν όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας της
ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Πότε οραματιστήκατε ότι ο ενεργειακός
κλάδος, συγκεκριμένα αυτός του φυσι-
κού αερίου, θα αποτελούσε σημείο ανα-
φοράς στην επαγγελματική πορεία σας;
Η προσωπική μου διαδρομή είναι άμεσα

συνυφασμένη με την πορεία του φυσικού
αερίου από την έλευσή του στη Θεσσαλία και
τη Θεσσαλονίκη μέχρι και σήμερα. Οι ενερ-
γειακές ανάγκες της χώρας 22 χρόνια πριν
δημιούργησαν σημαντικές προκλήσεις αλλά
και ευκαιρίες, οι οποίες αποτέλεσαν εφαλτή-
ριο για τη μετέπειτα επαγγελματική μου δια-
δρομή. Όλα αυτά τα χρόνια, με συνέπεια
προς τις υψηλές απαιτήσεις του κλάδου και
ανταποκρινόμενος στον ρόλο μου στην εται-
ρεία, συνέβαλα με κάθε δυνατό τρόπο σε συ-
νεργασία με τις Αρχές και τους μετόχους στη
διαμόρφωση θεσμικών και τεχνικών διαδι-
κασιών ώστε να αναπτυχθεί η αγορά του φυ-
σικού αερίου.

Όφειλα να βρω τον τρόπο ώστε να συνθέ-
σω διαφορετικές νοοτροπίες σε μια χώρα
που δεν είχε την εμπειρία της σύμπραξης
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Από τη μία
λοιπόν ο στρατηγικός επενδυτής και από την
άλλη το ελληνικό Δημόσιο έπρεπε να βρουν
κοινό βηματισμό. Πράγμα δύσκολο αρχικά,
που όμως χάρη στις προσπάθειες έγινε κα-
τορθωτό να αποβεί αποτελεσματικό. Στο ίδιο
πλαίσιο, αναπτύξαμε και διατηρούμε ανοι-
κτούς διαύλους επικοινωνίας για την ενημέ-
ρωση των καταναλωτών και των εμπλεκόμε-
νων φορέων, εδραιώνοντας την κουλτούρα
της ασφαλούς χρήσης του φυσικού αερίου
και ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την εμπι-
στοσύνη τόσο προς το καύσιμο όσο και προς
τον διαχειριστή.

Η ευρεία αναγνώριση της εταιρείας σε
εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο
αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή για εμένα
αλλά και πυξίδα για τον περαιτέρω σχεδια-
σμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

Είστε στο τιμόνι της ΕΔΑ ΘΕΣΣ από την
ίδρυσή της και παρά τη δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία η εταιρεία παρουσιάζει
ανοδική πορεία. Πού την αποδίδετε;
Στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζουμε την αναπτυξια-

κή μας στρατηγική σε μια ολιστική θεώρηση
των αρχών και των δεσμεύσεών μας μέσα
από το πρίσμα της βιωσιμότητας. Αυτή είναι
και η προσέγγισή μου από την αρχή της
επαγγελματικής μου καριέρας, αλλά ιδιαίτε-
ρα την τελευταία πενταετία, η οποία εστιάζει
στην ανάληψη δυναμικών αλλά και τολμη-
ρών πρωτοβουλιών που έχουν ως επίκεντρο
την επιχειρησιακή αριστεία και τη δημιουρ-
γία προστιθέμενης αξίας για τα ενδιαφερό-
μενα μέρη.

Οι βέλτιστες πρακτικές διοίκησης υπό το
πρίσμα ενός δημιουργικού management, σε
συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και την
υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει το προσω-
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ

«Το φυσικό αέριο θα μείνει 
ως κύριο καύσιμο για την ομαλή
μετάβαση στις ΑΠΕ»

Γενικός διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας

Ο άνθρωπος που «απογείωσε» την ΕΔΑ ΘΕΣΣστον τομέα της ενέργειας μιλάει για
το πρόγραμμα που υλοποιείται για το έτος 2022 συνολικού ύψους 33,5 εκατ. ευρώ,
έχοντας ως αναπτυξιακούς πυλώνες «την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου»



πικό μας, αποτελούν τα θεμέλια της επιτυχη-
μένης μας πορείας. Με απλά λόγια, η δημι-
ουργία ενός υγιούς και σταθερού εργασιακού
περιβάλλοντος επιτρέπει την άρτια οργάνωση
και υλοποίηση του μακροχρόνιου σχεδια-
σμού μας με αφοσίωση και υψηλό επαγγελ-
ματισμό.

Επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο προ-
σφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα
της οργανωτικής δομής, ενώ μέσω του συστή-
ματος αξιολόγησης έχουμε τη δυνατότητα να
εντοπίσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων μας.
Με τον τρόπο αυτό διαθέτουμε τα κατάλληλα
εργαλεία για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών
και πρωτοβουλιών με σκοπό την ενεργό συμ-
μετοχή των στελεχών μας στην επίτευξη των
στρατηγικών στόχων της εταιρείας.

Οι δύσκολες συνθήκες που κληθήκαμε όλα
αυτά τα χρόνια να διαχειριστούμε σε συνδυα-
σμό με την τρέχουσα ενεργειακή κρίση λει-
τούργησαν ως επιταχυντές για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
δίνοντάς μας την ευκαιρία να ενισχύσουμε
περαιτέρω τους μηχανισμούς απόκρισης της
εταιρείας για την απρόσκοπτη συνέχιση των
δραστηριοτήτων μας, την ασφαλή λειτουργία
του Δικτύου Διανομής και την επίτευξη συνο-
λικά του επενδυτικού μας σχεδιασμού.

Πόσο έχει επηρεάσει η τρέχουσα ενερ-
γειακή κρίση το ενδιαφέρον των κατανα-
λωτών για τη μετάβαση στη χρήση του
φυσικού αερίου; Ποια τα πλεονεκτήματα
του φυσικού αερίου για τον Έλληνα κατα-
ναλωτή;
Παρά το ευμετάβλητο περιβάλλον που επι-

κρατεί τόσο από την υγειονομική όσο και από
την ενεργειακή κρίση, ολοκληρώσαμε άλλη
μια επιτυχημένη χρονιά το 2021 με 26.000 νέ-
ες συμβάσεις σύνδεσης καταναλωτών. 

Με ραγδαίο ρυθμό συνεχίζονται η ανάπτυ-
ξη της αγοράς και η διείσδυση του φυσικού
αερίου στις περιοχές της αδείας μας και το
2022. Μόνο κατά το α’ τρίμηνο οι ενεργοποι-
ημένοι καταναλωτές της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσ-
σαλία και τη Θεσσαλονίκη ανήλθαν σε 5.089,
σημειώνοντας αύξηση κατά 20,6% σε σχέση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοι-
χα, οι συνολικές διανεμηθείσες ποσότητες
φυσικού αερίου του τριμήνου ανήλθαν σε
περίπου 266,1 εκατ. κμ, αυξημένες κατά
12,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα
του 2021.

Οι καταναλωτές διατηρούν διαχρονικά την
εμπιστοσύνη τους και απολαμβάνουν τα οφέ-
λη από τη χρήση του φυσικού αερίου. Και όχι
τυχαία. Στη διαδρομή των 22 χρόνων του το
φυσικό αέριο αποτελεί αποδεδειγμένα το πιο
ασφαλές, εύχρηστο και οικολογικό συμβατι-
κό καύσιμο με πολλαπλά πλεονεκτήματα για
την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλ-
λον. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που η ΕΕ
έχει βασίσει την ενεργειακή της μετάβαση στο

φυσικό αέριο για την απανθρακοποίηση της
οικονομίας. 

Πώς κρίνετε την ελληνική αγορά φυσικού
αερίου και ποιες προοπτικές ανάπτυξης
υπάρχουν;
Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο σημαντικών

εξελίξεων τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην
ελληνική αγορά ενέργειας, με σημαντικές
ανακατατάξεις δυνάμεων που έχει επιφέρει η
ενεργειακή κρίση. Οι συνθήκες που διαμορ-
φώνονται από την τρέχουσα κατάσταση και
την εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση καθι-
στούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ενί-
σχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού και της
ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος
της ΕΕ. Σε συνέχεια των ευρωπαϊκών αποφά-
σεων για τη σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση
από τη Ρωσία προκύπτει αναπόφευκτα η
ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη των κρί-
σιμων υποδομών αλλά και τη βέλτιστη αξιο-
ποίηση των υφισταμένων. Η ελληνική αγορά
ενέργειας παρουσιάζει ισχυρή δυναμική, ενώ
καταλύτη στην ισχυροποίησή της αποτελούν
οι επενδύσεις στην καινοτομία και σε τεχνο-
λογίες αιχμής.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη προ-
γραμματιστεί έργα όπως η αναβάθμιση του
Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου στη Ρεβυθούσα, η κατασκευή μο-
νάδων FSRU και η υπόγεια αποθήκη φυσικού
αερίου στη Νότια Καβάλα. Με τον τρόπο αυτόν
η Ελλάδα μετατρέπεται σε πύλη υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου αλλά και κόμβο ενεργει-

ακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της
επάρκειας εφοδιασμού των καταναλωτών.

Το φυσικό αέριο θα παραμείνει ως το κύριο
καύσιμο που θα οδηγήσει την ομαλή μετάβα-
ση στις ΑΠΕ στα επόμενα χρόνια. Σε αυτή την
προσπάθεια όμως σημαντικός αναδύεται ο
ρόλος των ανανεώσιμων αερίων που αναμέ-
νεται να προσφέρουν ευελιξία και βιωσιμότη-
τα σε αυτήν τη φιλόδοξη μετάβαση. Το βιομε-
θάνιο και το υδρογόνο καθίστανται κύριοι φο-
ρείς για την επίτευξη των στόχων για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς θα
συμβάλουν στην απανθρακοποίηση του τελι-
κού ενεργειακού μείγματος. Επιπλέον θα το-
νώσουν την ανάπτυξη της κυκλικής οικονο-
μίας. Μιας και μιλάμε για την ενεργειακή κρί-
ση, η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ανα-
νεώσιμων αερίων (στόχος που έχει τεθεί και
στο πρόσφατο σχέδιο REpowerEU) αναμένε-
ται να συμβάλει σημαντικά στην απεξάρτηση
της ΕΕ από τις ρωσικές εισαγωγές.

Εμείς ως ΕΔΑ ΘΕΣΣ, συμμετέχοντας στον
οργανισμό για τη βιωσιμότητα GD4S, συμβάλ-
λουμε στη διαμόρφωση του πλαισίου για την
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων και τη
βιωσιμότητα των δικτύων διανομής. 

Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το
προσεχές διάστημα;
Με την ίδια δυναμική η ΕΔΑ ΘΕΣΣ υλοποιεί

ένα πρόγραμμα συνολικού ύψους 33,5 εκατ.
ευρώ για το έτος 2022. Κύριοι αναπτυξιακοί
μας πυλώνες είναι η ενίσχυση της ασφάλειας

των υποδομών και ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός του λειτουργικού μας μοντέλου. Συνεχί-
ζουμε τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης του
φυσικού αερίου στις περιοχές της αδείας μας,
κατασκευάζοντας σύγχρονες υποδομές στη
βάση τεχνοοικονομικών παραμέτρων που εγ-
γυώνται τη βιωσιμότητα του δικτύου διανο-
μής.

Ένα ακόμη έργο που έχει αναλάβει η εται-
ρεία εντός του 2022 είναι η σύνδεση μονάδων
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με το δίκτυο δια-
νομής στη Θεσσαλία. Το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον που καταγράφεται είναι ιδιαίτερα σημαν-
τικό, καθώς στην ευρύτερη περιοχή του Αλ-
μυρού Μαγνησίας υπέβαλαν αίτηση σύνδε-
σης 18 νέες μονάδες συνολικής ισχύος 83MW
σε υπερσύγχρονες θερμοκηπιακές εγκατα-
στάσεις. Πρόκειται για ένα σπουδαίο project
που θα συμβάλει στην αναπτυξιακή και οικο-
νομική προοπτική της περιοχής, στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και παράλληλα θα ενι-
σχύσει την αποδοτικότητα του δικτύου διανο-
μής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφέρω άλλη
μια πρωτοπορία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, καθώς βρί-
σκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της πρώτης
χερσαίας δορυφορικής εγκατάστασης αεριο-
ποίησης LNG στην Ελλάδα για την τροφοδό-
τηση απομακρυσμένου δικτύου. Ο σταθμός θα
εγκατασταθεί στην Ελασσόνα του Ν. Λάρισας
και προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιού-
νιο του 2022 με την έκδοση και του σχετικού
τεχνικού κανονισμού.
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«Μια άλλη πρωτοπορία της εταιρείας μας είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη
η κατασκευή της πρώτης χερσαίας δορυφορικής εγκατάστασης
αεριοποίησης LNG στην Ελλάδα για την τροφοδότηση
απομακρυσμένου δικτύου»«
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Οι δείκτες της πανδημίας υποχωρούν και οι επιστήμο-
νες αισιοδοξούν. Το τελευταίο πανδημικό κύμα είναι σε
ύφεση και αυτό το μαρτυρά και ο δείκτης μεταδοτικότητας
Rt που είναι στο 0,88%, δηλαδή σημαντικά κάτω από τη μο-
νάδα. Η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου στην έκτακτη
ενημέρωση της Παρασκευής ανάφερε ότι έχει μειωθεί κα-
τά 32% ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σε σχέση με την
προηγούμενη βδομάδα. 

Τα ενεργά κρούσματα έπεσαν στις 114.000, ωστόσο για
πέμπτη εβδομάδα παρατηρείται άνοδος της ηλικίας των
νέων κρουσμάτων σε άτομα άνω των 55 ετών και μετακύ-

λιση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η διάμεση ηλικία των νέων
κρουσμάτων είναι τα 43 έτη, ενώ μειώθηκε κατά 12% ο
αριθμός των νοσηλειών, έτσι αυτήν τη στιγμή νοσηλεύον-
ται με κορονοϊό 3.000 ασθενείς. Το 80% των νέων εισαγω-
γών είναι άτομα άνω των 60 ετών και οι 3 στους 4 νοση-
λευόμενους είναι άτομα άνω των 65 ετών. Αργή είναι η
αποκλιμάκωση των νέων διασωληνώσεων και των ασθε-
νών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ Covid. Η κατάσταση στο
ΕΣΥ είναι βελτιωμένη με μια κάλυψη του 50% των απλών
κλινών και 80% των κλινών ΜΕΘ Covid.  O αριθμός των θα-
νάτων δεν έχει βελτιωθεί. Και οι ειδικοί κατέληξαν στις

συνεδριάσεις τους ότι το φαινόμενο αυτό είναι πολυπαρα-
γοντικό, καθώς πολλά από τα άτομα που χάνουν τη ζωή
τους είναι με κάποιο σοβαρό υποκείμενο νόσημα, υπερή-
λικες με συννοσηρότητες που βρίσκονται θετικοί στον κο-
ρονοϊό παρότι νοσηλεύονται για το πρόβλημά τους. 

Η πανδημία φαίνεται να ελέγχεται. Έχουμε σταθερά λι-
γότερα κρούσματα και λιγότερες εισαγωγές. H βδομάδα
έκλεισε με 8.223 νέα κρούσματα από τα οποία τα 180 ήταν
επαναμολύνσεις. Εβδομήντα επτά συνάνθρωποί μας έχα-
σαν τη ζωή τους και 329 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Μειωμένα κατά 32% σε σχέση με την περασμένη βδομάδα τα κρούσματα

Το επιχειρησιακό σχέδιο 
της Τροχαίας ενόψει 
Πάσχα και Πρωτομαγιάς

Επί ποδός θα βρίσκεται το προσωπι-
κό των Διευθύνσεων Τροχαίας όλης της
χώρας, λόγω της αυξημένης κίνησης
των εκδρομέων, ενόψει των εορτών του
Πάσχα και της Πρωτομαγιάς. Ο επιχει-
ρησιακός σχεδιασμός έχει ήδη τεθεί
σε εφαρμογή από την Παρασκευή 15/4
και θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 3/5. 

Ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμ-
βάνει: αστυνόμευση του οδικού δι-
κτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτε-
ρων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε
περιοχής, και αυξημένη αστυνομική
παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευ-
ση στα σημεία του οδικού δικτύου όπου
παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης
τροχαίων ατυχημάτων. Όπως είναι εύ-
λογο, το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει
στις εισόδους - εξόδους μεγάλων αστι-
κών κέντρων (σ.σ. Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη κ.ά.) όπου παρατηρείται μεγάλη κί-
νηση οχημάτων, αλλά και στους σταθ-
μούς διοδίων στις εθνικές οδούς. 

Τέλος, ειδικός σχεδιασμός θα υπάρ-
ξει για τα βαρέα οχήματα και τα φορτη-
γά από το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμ-
πτης και μέχρι την ολοκλήρωση της
επιστροφής των εκδρομέων, αργά το
βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα. 

Της Σοφίας Σπίγγου 
και του Κώστα Παπαδόπουλου 

Σ
ε μια πολύ σπάνια για τα ελ-
ληνικά δικαστικά χρονικά κί-
νηση προχώρησε η Εισαγγε-
λία Πρωτοδικών Αθηνών, ζη-

τώντας τη συνδρομή ειδικού επιστήμονα
και συγκεκριμένα της ιατροδικαστού
Χαράς Σπηλιοπούλου στην έρευνα για
τους θανάτους των τριών παιδιών της
ίδιας οικογένειας από την Πάτρα.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ανα-
κριτική διαδικασία για τον θάνατο της
9χρονης Τζωρτζίνας, με τη μητέρα της
Ρούλα Πισπιρίγκου να κατηγορείται για
ανθρωποκτονία και να έχει ήδη προφυ-
λακιστεί στο κατάστημα κράτησης Κορυ-
δαλλού, με την ίδια να επιμένει στην
αθωότητά της. 

«Λαμβανομένου υπόψη του τρόπου
που φέρεται ότι τελέστηκε το έγκλημα
της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από
δράστη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και
δη μέσω της χρήσης φαρμακευτικής
δραστικής ουσίας που άφησε το αποτύ-
πωμά της στο μεταθανάτιο αίμα της ανή-
λικης παθούσας όπως προκύπτει από τις
εξειδικευμένες ιστολογικές και τοξικο-
λογικές εξετάσεις, κατά τη γνώμη μας ο
ειδικός επιστήμων επί θεμάτων ιατροδι-
καστικής αφού λάβει γνώση του ιατρι-
κού φακέλου της παθούσας καθώς και
των ιστολογικών και τοξικολογικών εξε-
τάσεων που έλαβαν χώρα μετά τον θάνα-
τό της, ενδεχομένως να μας επισημάνει
ή να μας συστήσει περαιτέρω ενέργειες
που πρέπει να πραγματοποιηθούν, τις

οποίες μόνο αν μας τις καταστήσει γνω-
στές πρόσωπο με ειδικές γνώσεις επί
της ιατροδικαστικής επιστήμης εμείς θα
μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις εν-
δεδειγμένες ανακριτικές πράξεις για την
περαιτέρω διαλεύκανση της αξιόποινης
πράξης που διερευνούμε», φέρεται να
λέει το ανακριτικό αίτημα.

«Δεν ενημέρωσα μόνο το “Χαμόγελο”»
Ιδιαίτερη αξία για τις Αρχές έχει η

κατάθεση του Ανδρέα Ηλιάδη (σ.σ. δι-
ευθυντής ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Πατρών), ο
οποίος είχε παρατηρήσει «ύποπτες»
κινήσεις από τη Ρούλα Πισπιρίγκου.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο κ.
Ηλιάδης ανάφερε με νόημα: «Δεν ενη-
μερώθηκε μόνο το “Χαμόγελο του Παι-
διού”. Έχω εξηγήσει στην κυρία ανα-
κρίτρια πού ακριβώς έχουμε απευθυν-
θεί. Παραμένω στη θέση μου και αν τυ-
χόν μου ζητηθεί η θέση μου για ζητή-

ματα, θα καταθέσω ξανά».  Αξίζει, τέ-
λος, να σημειώσουμε ότι ο ισχυρισμός -
διά των συνηγόρων της- της 33χρονης
φερόμενης ως παιδοκτόνου για την κετα-
μίνη (σ.σ. ότι χορηγήθηκε στο Ωνάσειο)
είναι απίθανο να στηριχθεί επιστημονικά.
Ο έμπειρος ιατροδικαστής Δημήτρης Γα-
λεντέρης τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν
πιστεύω ότι ύστερα από επτά μήνες μπο-
ρεί να ανιχνευτεί η κεταμίνη στα ούρα και
δη στην ποσότητα που ανιχνεύτηκε. Το
δείγμα που έγινε η ανάλυση ήταν στο αί-
μα και προκύπτει ότι η χορήγηση ήταν
οξεία, δηλαδή δόθηκε το χρονικό διά-
στημα πριν πεθάνει το παιδί».

Ειδικός επιστήμονας για
τον θάνατο των παιδιών

Η ιατροδικαστής Χαρά 
Σπηλιοπούλου θα ενισχύσει
τις έρευνες έπειτα από 
αίτημα της Εισαγγελίας
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Μάτι: Κίνδυνος κατηγορίας για κακούργημα  
σε πέντε πρώην στελέχη της Πυροσβεστικής

Αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο να βρεθούν στη θέση του κατηγορουμένου για το κα-
κούργημα της θανατηφόρας έκθεσης είναι πέντε πρώην στελέχη της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας στην υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι που στοίχισε τη ζωή σε 103

ανθρώπους. Με βούλευμά του το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας
αποφάσισε ομόφωνα την αναβάθμιση
της κατηγορίας για τα συγκεκριμένα
πρόσωπα, διατάσσοντας την περαιτέρω
κύρια ανάκριση για το επίμαχο κακούρ-
γημα. Την ίδια στιγμή, ζητούν την παρα-
πομπή σε δίκη 13 κατηγορουμένων για
αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος,

ενώ διατάσσουν την πλήρη απαλλαγή δέκα ατόμων από τον χώρο της αστυνομίας αλλά
και αντιδημάρχους. Το σκέλος της δικογραφίας που παραμένει ανοιχτό θα επιστρέψει
στον ανακριτή Αθανάσιο Μαρνέρη, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει την άσκηση συμ-
πληρωματικής ποινικής δίωξης για τα πέντε πρόσωπα. Στην περίπτωση που η δίωξη
ασκηθεί, οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι θα κληθούν και πάλι σε απολογία, αυτήν
τη φορά για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. 

Για ψευδή κατάθεση στο δικαστήριο
εγκαλεί ο Δημήτρης Λιγνάδης τον νεαρό
Αιγύπτιο που τον έχει καταγγείλει ότι τον
βίασε ενώ ήταν ανήλικος το 2015 στην
Επίδαυρο. Ο προφυλακισμένος σκηνο-
θέτης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
κατάθεσης του μάρτυρα, μέσω του συνη-

γόρου του, υπέβαλε μήνυση ζητώντας τη
δίωξή του. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας πρό-
τεινε την απόρριψη του αιτήματος που
υπέβαλε η υπεράσπιση του κατηγορού-
μενου να παραδοθεί στο δικαστήριο το
κινητό τού μάρτυρα. Η δίκη συνεχίζεται
στις 18 Απριλίου. 

Ο Λιγνάδης έκανε μήνυση στον Αιγύπτιο  
ο οποίος τον έχει καταγγείλει για βιασμό

Της Σοφίας Σπίγγου

Τ
ον δρόμο της εξόδου είδαν από το
δικαστικό σώμα δύο δικαστικοί λει-
τουργοί λόγω υπηρεσιακής ανε-
πάρκειας. Η Πειθαρχική Ολομέλεια

του Αρείου Πάγου κλήθηκε να εξετάσει έξι
περιπτώσεις λειτουργών της Δικαιοσύνης
που άφηναν στα συρτάρια τους δικογραφίες
για χρόνια, χωρίς να εκδίδουν απόφαση.
Εκτός δικαστικού σώματος οδηγήθηκε μια
εισαγγελική λειτουργός, τα κατορθώματα της
οποίας έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρό-
νια. Η συγκεκριμένη υπηρετούσε για 20 χρό-
νια στην Κέρκυρα και διαπιστώθηκε ότι είχε
σε εκκρεμότητα 3.010 υποθέσεις ενώ…
αγνοούνται 153 δικογραφίες!

Αρχικά, της είχε ζητηθεί να επιστρέψει τις
δικογραφίες, με την ίδια, ωστόσο, να αρνείται
ότι τις είχε. Τελικά, έπειτα από έλεγχο εντοπί-
στηκαν στο σπίτι της 1.800 δικογραφίες, περί-
που 1.000 βρέθηκαν σε φιλικά της σπίτια ενώ
31 δικογραφίες ήταν ενσωματωμένες μέσα σε
άλλα δικόγραφα. Άλλες 153 δικογραφίες εξα-
κολουθούν να… αναζητούνται. Ο εισηγητής
της υπόθεσης έκανε λόγο για «βαριά αμέλεια,
παντελή έλλειψη δικαστικής συνείδησης»,
προτείνοντας την οριστική παύση της από το ει-

σαγγελικό σώμα, ενώ ο εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου Βασίλης Πλιώτας αναφέρθηκε σε
«μια θλιβερή κατάσταση που έθιξε το κύρος
της Δικαιοσύνης».

Με ομόφωνη απόφαση
Η απόφαση της Ολομέλειας ήταν ομόφωνη

και η εισαγγελέας απολύθηκε οριστικά, ενώ
δεν της δόθηκε η δυνατότητα να απασχοληθεί
σε άλλη θέση του δημόσιου τομέα, όπως προ-
βλέπεται από τον νόμο. Στον αντίποδα, η δυνα-
τότητα αυτή δόθηκε σε πρόεδρο Πρωτοδικών,

η οποία είχε 282 υποθέσεις σε εκκρεμότητα.
Μεταξύ αυτών, υπόθεση που αφορούσε επι-
κοινωνία του διαζευγμένου πατέρα με το παιδί
του η οποία παρέμενε στο συρτάρι περίπου δύο
χρόνια, αλλά και άλλη για εργατική διαφορά με
μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ. Η δικαστική
λειτουργός απέδωσε τις καθυστερήσεις σε
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί
της. Η εισηγήτρια μίλησε για «κατάσταση μη
αναστρέψιμη, κάτι που είναι σε βάρος του κύ-
ρους της Δικαιοσύνης». Σε παύση έξι μηνών
οδηγήθηκε εισαγγελική λειτουργός, η οποία

έκανε αιφνιδιαστικές και μεγάλης διάρκειας
απουσίες από τα καθήκοντά της. Όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρθηκε, αποχώρησε από
το νησί όπου υπηρετούσε και μέσα από το
πλοίο ενημέρωσε για την αιφνίδια αναχώρη-
σή της, ενώ σε άλλη περίπτωση από τη Θεσ-
σαλονίκη έστειλε βεβαίωση του ιατρού συ-
ζύγου της, στην οποία βεβαίωνε ότι ασθένη-
σε και δεν μπορεί να επιστρέψει στο νησί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αποφάσεις της
Ολομέλειας έχουν απολυθεί μέχρι τώρα συνο-
λικά 15 δικαστές.

Απολύθηκαν 
λόγω 

μεγάλης 
καθυστέρησης 

στην έκδοση 
αποφάσεων 

ΑΡΕΙΟΣ  ΠΑΓΟΣ

Έδειξε την πόρτα 
σε  δύο δικαστές



Θεσσαλία

Κονδύλι 3,5 εκατ. για αποκατάσταση
ζημιών από «Διομήδη»

Στο «Πρόγραμμα δημόσιων
επενδύσεων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας» εντάσσονται δύο
νέα έργα, συνολικού προϋπο-
λογισμού 3.500.000 ευρώ, για
αποκαταστάσεις δρόμων και
ποταμών που υπέστησαν ζη-
μιές από την κακοκαιρία «Διο-
μήδης» στην ΠΕ Τρικάλων. Συγ-
κεκριμένα, πρόκειται για: Αντιπλημμυρική προστασία-καθαρι-
σμός κοίτης υδατορεμάτων και Αποκατάσταση ζημιών στο οδι-
κό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Τρικάλων - Δήμοι Μετεώρων, Φαρ-
καδόνας, Πύλης. «Ευχαριστώ τον υφυπουργό παρά τω πρωθυ-
πουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, τον υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και τον γγ Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο για τη χρηματοδότηση. Σε μια αβέ-
βαιη εποχή, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε
έργα που δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν το αίσθημα
της ασφάλειας και βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώ-
πων», δηλώνει ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Χίος

Πρώτο εξώδικο για τον
αναστάσιμο ρουκετοπόλεμο

Έντεκα κάτοικοι της Χίου έστειλαν το πρώτο εξώδικό τους
προς δήμο και αστυνομία κατά του τοπικού εθίμου, του ρουκε-
τοπόλεμου μεταξύ δύο ενοριών, κατά την Ανάσταση. Οι κάτοικοι
σημειώνουν ότι «πρόκειται για ένα παράνομο έθιμο το οποίο
προκαλεί σοβαρές ζημιές, όπως επιβεβαιώνεται και από τις
ενέργειες του δήμου για κάλυψη σπιτιών και ενοριών». Ταυτό-
χρονα, χαρακτηρίζουν «βάρβαρο έθιμο», κάνοντας επίσης λόγο
για τέλεση σειράς ποινικών αδικημάτων με συμμέτοχο τον Δή-
μο Χίου. Προς τούτο, καθιστούν υπεύθυνο τον δήμο για τη «μη
αποτροπή της διεξαγωγής του πιο πάνω ρουκετοπόλεμου με
κάθε νόμιμο μέσο».

Στην εκτέλεση του έργου «Φωτισμός - ανάδειξη του βραχώδους πρανούς

του κάστρου της νήσου Σκύρου» στοχεύει η προγραμματική σύμβαση

που συνυπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώ-

νη και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. Προς τούτο, η

οικεία περιφέρεια χρηματοδοτεί το έργο προϋπολογισμού 50.000 ευρώ,

ενώ την επίβλεψη αναλαμβάνει το υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Εφο-

ρείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας. Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη

ανάδειξη του οχυρωμένου μνημειακού συνόλου, σε συνδυασμό με τις

αναστηλωτικές εργασίες, που υλοποιούνται ήδη στον οχυρωματικό περί-

βολο του κάστρου της Σκύρου. Τα πρώτα δείγματα κατοίκησης στο μνη-

μείο χρονολογούνται στη νεολιθική περίοδο.

Ιόνια Νησιά 

Μνημόνιο
συνεργασίας 
με ΣΕΓΑΣ 
για τον αθλητισμό

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν
η Ελληνική Ομοσπονδία Κλασικού
Αθλητισμού και η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, με στόχο την ποιοτική ανα-
βάθμιση του αθλητισμού στα Ιόνια
Νησιά και τον σχεδιασμό αναπτυξια-
κών δράσεων για την προώθηση του
κλασικού αθλητισμού. «Η συνεργασία
με τον ΣΕΓΑΣ θα δώσει πολλές δυνα-
τότητες στην περιφέρειά μας για να
επιτύχει τους στόχους της καλλιέρ-
γειας του αθλητικού πνεύματος, της
σύνδεσης του αθλητισμού με την κοι-
νωνική και πολιτιστική ζωή, τη στήρι-
ξη των αθλητών και των οικογενειών
τους», τόνισε η περιφερειάρχης Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, υπογραμ-
μίζοντας παράλληλα ότι «οι ιστορικές
ρίζες του αθλητισμού στα νησιά μας
και οι σύγχρονες επιδόσεις των αθλη-
τών μας θα αναδειχθούν και θα ενι-
σχυθούν». Από τη δική της πλευρά, η
πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακορά-
φα τόνισε: «Οι στόχοι μας με την περι-
φέρεια είναι κοινοί και αποσκοπούν
στην ανάπτυξη του αθλητισμού».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κοζάνη

«Απολιγνιτοποίηση, μια
πρόκληση, μια ευκαιρία»

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της απολιγνιτοποί-
ησης και της δίκαιης μετάβασης στη νέα εποχή ανα-
πτύχθηκαν και στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφών. Ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας
στην παρέμβασή του υποστήριξε: «Για εμάς, τους αν-
θρώπους της Δυτικής Μακεδονίας, η συζήτηση για την
απολιγνιτοποίηση είναι καθημερινή τα τελευταία δυό-
μισι χρόνια. Για πολλά χρόνια εξελισσόταν η απολιγνι-
τοποίηση και η περιοχή πήγαινε λες και δεν επρόκειτο
να αλλάξει τίποτα, επομένως η συζήτηση για την απολι-
γνιτοποίηση είναι μια αναγκαία συζήτηση, γιατί πήραμε
ένα πρόβλημα, το βάλαμε στο τραπέζι και είπαμε “ναι,
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε”. Η απολιγνιτοποίηση
αποτελεί μια πρόκληση, μια ευκαιρία». Τη συζήτηση με
τίτλο «Απολιγνιτοποίηση: Πότε ξεκινά η άμεση μετάβα-
ση;» συντόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του
Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη, ενώ συμμετείχαν ο Γιάννης Μανιάτης, πρώην
υπουργός Περιβάλλοντος, και ο Κωστής Μουσουρού-
λης, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδί-
ου για τη Δίκαιη Μετάβαση.
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Στερεά Ελλάδα

Προγραμματική σύμβαση με ΥΠΠΟ 
για το κάστρο της Σκύρου



Ν
α καλύψει το υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής τη δαπά-
νη των 21 εκατ. ευρώ που απαι-

τούνται για να μπορέσουν οι 143 παράκτιοι
δήμοι να αναλάβουν τη ναυαγοσωστική κά-
λυψη των ακτών τους για το 2022 ζητά η
ΚΕΔΕ. Ειδικότερα, με επιστολή που απέ-
στειλε ο πρόεδρός της Δημήτρης Παπα-
στεργίου στον υπουργό τονίζει ότι η ΚΕΔΕ
πολλές φορές έχει επισημάνει το τεράστιο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 143 πα-
ράκτιοι δήμοι της χώρας, οι οποίοι αδυνα-
τούν να χρηματοδοτήσουν με δικούς τους
πόρους το κόστος ναυαγοσωστικής κάλυ-
ψης που τους μεταβιβάστηκε ως ευθύνη
και αρμοδιότητα από το Κεντρικό Κράτος. Ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπενθυμίζει ότι το ζή-
τημα διαπιστώθηκε αρχικά όταν τέθηκε σε
ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα 31/2018, με το
οποίο μεταβιβάστηκε για πρώτη φορά

στους δήμους ένα ευρύτατο πλέγμα νέων
αρμοδιοτήτων, χωρίς φυσικά και τη μετα-
φορά των απαραίτητων οικονομικών πό-
ρων, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων και
την πρόσληψη ναυαγοσωστών.

Με δεδομένο ότι σε λίγες εβδομάδες θα
ξεκινήσει η τουριστική περίοδος για το
2022 και ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί χρη-
ματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, η ΚΕΔΕ ζητά να καλύψει το υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από
τον προϋπολογισμό του τη δαπάνη των 21
εκατ. ευρώ που απαιτούνται. Σε περίπτωση
που αυτό δεν είναι εφικτό, ζητά την αναστο-
λή ισχύος των διατάξεων του Προεδρικού
Διατάγματος, μέχρι να διασφαλιστούν οι
αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση των
προβλέψεων και οικονομικών υποχρεώ-
σεων που θα αναλάβουν οι δήμοι για τη
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών τους.

Λύση στο αποχετευτικό  
Ένα ακόμα βήμα για να γυρίσει οριστικά

σελίδα η Ανατολική Αττική στο ζήτημα της
διαχείρισης των λυμάτων της έγινε με την
υπογραφή της σύμβασης έναρξης των έρ-
γων κατασκευής αποχετευτικού δικτύου
ακαθάρτων στον Δήμο Μαραθώνα. Η υπο-
γραφή της σύμβασης από τον αναπληρωτή
διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Ανα-
στάσιο Τόσιο έγινε παρουσία του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, του γε-
νικού γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Μανώλη Γραφάκου και του δημάρχου Μαραθώνα Στέργιου Τσίρκα. Ο προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στα 56.063.812 ευρώ και προβλέπεται να κατασκευαστούν 178 χλμ. αγω-
γών δικτύου ακαθάρτων σε Μαραθώνα, Άγιο Παντελεήμονα, Νέα Μάκρη, Ζούμπερι, Αγία
Μαρίνα και Νέο Βουτζά, το οποίο θα συνδέεται με το πρότυπο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμά-
των που θα κατασκευαστεί παράλληλα στον Δήμο Μαραθώνα. Το έργο χρηματοδοτείται σε
ποσοστό 89,66% από το Ταμείο Συνοχής.

Έξυπνα παγκάκια
στου Ζωγράφου 

Ο Δήμος Ζωγράφου είναι ο δεύτε-
ρος δήμος στη χώρα μετά τον Δήμο
Πειραιά που αποκτά παγκάκι υπο-
στήριξης ΑμεΑ, το οποίο διαθέτει
ειδικό κάθισμα με πλευρικό πτυσ-
σόμενο στήριγμα και ειδική μεταλ-
λική πρίζα με κλειδί, παρέχοντας
στους χρήστες τη δυνατότητα φόρ-
τισης ηλεκτρικών αμαξιδίων, πο-
δηλάτων κ.ά. Παράλληλα, επτά επι-
πλέον «έξυπνα» ηλιακά παγκάκια
εγκαταστάθηκαν σε κοινόχρη-
στους χώρους, τα οποία διαθέτουν
φωτοβολταϊκό πάνελ στις οροφές
τους, γεγονός που τα κάνει απολύ-
τως αυτόνομα ενεργειακά. Τα παγ-
κάκια είναι εξοπλισμένα με τέσσε-
ρις θύρες φόρτισης κινητών τηλε-
φώνων, ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
internet, router 4G που υποστηρί-
ζει 4G/3G/2G, ρελέ για αποφυγή
ηλεκτροπληξίας και διακοπής τρο-
φοδοσίας, γείωση σε όλα τα μεταλ-
λικά μέρη της κατασκευής με τις
απαιτούμενες προδιαγραφές.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα ανατολικά της Αθή-
νας, έχει ξεσπάσει «πόλε-
μος» μεταξύ νυν και πρώην
δημάρχου για την πατρότητα
σημαντικού έργου; Ο πρώην
διεκδικεί την εξασφάλιση
της χρηματοδότησης και κα-
ταγγέλλει για την επιλογή της
τοποθεσίας καθυστερήσεις
και σπατάλες, ενώ ο νυν κα-
τηγορεί τον προκάτοχό του
για την επιλογή τοποθεσιών
και «πανηγυρίζει» για εξοι-
κονόμηση πόρων και ταχύτη-
τα υλοποίησης! Βγάλτε συμ-
πέρασμα…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ανοίγουν ξανά 
οι Παιδικές Εξοχές
Ύστερα από δύο χρόνια αναστολής
λειτουργίας, λόγω της πανδημίας, οι
Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναί-
ων στον Άγιο Ανδρέα ανοίγουν ξανά
τις πόρτες τους με ασφάλεια για όλα
τα παιδιά της πόλης. Όπως ενημερώ-
νει ο δήμος, αξιοποιώντας τον χρόνο
κατά τον οποίο οι κατασκηνώσεις πα-
ρέμεναν κλειστές λόγω της υγειονο-
μικής κρίσης, προχώρησε σε μπαράζ
εργασιών αναβάθμισης των υπηρε-
σιών, των εσωτερικών και εξωτερι-
κών χώρων αλλά και των υποδομών
τους. Για τη διευκόλυνση των ενδια-
φερομένων, οι υπηρεσίες του δήμου
ανέπτυξαν μια νέα και εύχρηστη
εφαρμογή, που επιτρέπει στους μι-
κρούς και μεγάλους κατασκηνωτές
να εγγραφούν εξ αποστάσεως, χρησι-
μοποιώντας τον σύνδεσμο
https://camps.cityofathens.gr. Η πε-
ρίοδος εγγραφής έχει ήδη ξεκινήσει
για τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών αλλά
και για τους συλλόγους ΑμεΑ.

Είκοσι μία νέες
πλατείες στη Φυλή

Σύμβαση για τη δημιουργία 21 νέ-
ων πλατειών και στις τρεις δημοτικές
κοινότητες, δηλαδή στα Άνω Λιόσια,
στο Ζεφύρι και στη Χασιά, υπέγραψε
ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς. Μάλιστα, αυτές έρχονται να
προστεθούν σε 25 πλατείες που ήδη
έχουν δοθεί στο κοινό προς χρήση.
Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, η δημιουργία ελεύθε-
ρων χώρων πρασίνου, στους οποίους
θα διαμορφώνονται διακριτοί χώροι
παιχνιδιού, περιοχή ανάπαυσης, δια-
βάσματος και επικοινωνίας των αν-
θρώπων της γειτονιάς. Η διαμόρφω-
ση των νέων πλατειών θα γίνει σύμ-
φωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού
σχεδιασμού, καθώς και τις αρχές της
προσβασιμότητας για ΑμεΑ. 

ΚΕΔΕ
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Ζητά 21 εκατ. ευρώ 
για ναυαγοσώστες
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Μ
ε κωδωνοκρουσίες στην πε-
ριοχή της Αγίας Βαρβάρας
που ακούστηκαν σε ολόκλη-
ρη τη Δυτική Αττική έγινε δε-

κτό το νέο της αγιοκατάταξης του Γέροντα
Ευμένιου Σαριδάκη, ύστερα από σχετική
απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου.

Στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Βαρβά-
ρας, της Αποστολικής Διακονίας της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, στην περιοχή όπου
δραστηριοποιούνταν ο νέος άγιος της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας, οι καμπάνες ανήγ-
γειλαν το χαρμόσυνο μήνυμα. 

Πολλοί κάτοικοι, μάλιστα, έσπευσαν με
χαρά και συγκίνηση στον προσκυνηματι-
κό ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου εψάλη
δοξολογία με την ευκαιρία της αγιοκατά-
ταξης του Γέροντα Ευμένιου που γνώρι-
σαν και έζησαν κοντά του πολλές στιγμές
πνευματικής ανακούφισης και ψυχικής
θαλπωρής. Επί σειρά ετών έζησε ανάμεσα
τους ο Άγιος Ευμένιος που τους ευλογού-
σε, τους παρηγορούσε, τους εξομολογού-
σε, τους επισκεπτόταν στα σπίτια τους.

«Δύσκολα να λύσει»
Επισκεπτόταν τακτικά το ιερό προσκύ-

νημα της Αγίας Βαρβάρας του ομώνυμου
δήμου, που απέχει μερικά μέτρα από το
Λοιμωδών, για να πει στην αγία τα «δύ-
σκολα να λύσει», όπως έλεγε ο ίδιος. 

Πάντοτε στην εορτή της αγίας αγόραζε
κόκκινα τριαντάφυλλα και τα πρόσφερε
μπροστά στην εικόνα της μαζί με χρήματα,
όπως συνήθιζε να κάνει. Κάθε Μεγάλη
Παρασκευή έστελνε λουλούδια για τον
Επιτάφιο της Αγίας Βαρβάρας και για τον
Επιτάφιο της Παναγίας Ελεούσης, όπως
μαρτυρεί η κυρία Ευαγγελία Κουρουνιώ-
τη, μία από τις γυναίκες που τον διακο-
νούσαν. Οι άνθρωποι που τον γνώρισαν
μαρτυρούν για τα πολλά θαυμαστά και
εξαίσια που έζησαν κοντά του. Άνθρωποι
που θεραπεύτηκαν θαυματουργικά από
τον άγιο όσο ζούσε, άνθρωποι που ήταν
κοντά του καθημερινά, άνθρωποι που τον
διακόνησαν μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Γεννήθηκε στην Κρήτη
Ο π. Ευμένιος γεννήθηκε το 1931 στην

Εθιά Μονοφατσίου του νομού Ηρακλείου
Κρήτης και ήταν το όγδοο παιδί μιας
φτωχής και πιστής οικογένειας. Έγινε
μοναχός σε ηλικία 17 χρόνων, αγωνίστη-
κε για την καλλιέργεια της ψυχής του με
αγάπη και προσευχή και δοκιμάστηκε
σκληρά και από την ασθένεια της λέπρας,
αλλά και αργότερα, ενώ ήταν ήδη ιερέας,
από δαιμονική επιρροή, από την οποία
βασανίστηκε ψυχοσωματικά και ελευθε-
ρώθηκε ύστερα από πολλές προσευχές,
αγρυπνίες και εξορκισμούς σε μοναστή-
ρια της Κρήτης, όπως στις Μονές Κου-

δουμά και Παναγίας Καλυβιανής.
Η λέπρα τον έφερε στο Νοσοκομείο

Λοιμωδών στην Αγία Βαρβάρα Αθηνών.
Εκεί θεραπεύτηκε αλλά, βλέποντας τον
ανθρώπινο πόνο, αποφάσισε να παραμεί-
νει στο νοσοκομείο ως ιερέας, για να βοη-
θήσει όσο μπορούσε την ανακούφιση των
συνανθρώπων του. Ο Άγιος Πορφύριος
έλεγε για τον Γέροντα Ευμένιο: «Να πη-
γαίνετε να παίρνετε την ευχή του Γέροντα
Ευμένιου, γιατί είναι ο κρυμμένος άγιος
των ημερών μας. Σαν τον Γέροντα Ευμένιο
βρίσκει κανείς κάθε διακόσια χρόνια». 

Στο Νοσοκομείο Λοιμωδών ευτύχησε
να γνωρίσει τον λεπρό άγιο μοναχό Νικη-
φόρο που, αν και τυφλός από την ασθέ-
νειά του, έγινε μεγάλος πνευματικός πα-
τέρας των χριστιανών και δάσκαλος του
Γέροντα Ευμένιου. Τα δύο τελευταία χρό-
νια της ζωής του τα πέρασε στο νοσοκο-
μείο «Ευαγγελισμός» και την 23η Μαΐου
1999 κοιμήθηκε και τάφηκε, σύμφωνα με
την επιθυμία του, στον τόπο όπου γεννή-
θηκε, την Εθιά. 

Βοήθησε τους λεπρούς του 
Λοιμωδών της Αγίας Βαρβάρας,
όπου μπήκε ως ασθενής και αφού
ιάθηκε, έμεινε ως ιερέας

Πλεύρης: «Κανονικά
οι θρησκευτικές
εκδηλώσεις»
Έπειτα από δύο
σκληρά χρόνια,
που δοκίμασαν τις
αντοχές πιστών και
κληρικών λόγω
των περιοριστικών
μέτρων για την
πανδημία, οι θρη-
σκευτικές εκδηλώσεις επιστρέφουν
σταδιακά σε μια κατάσταση κανονικό-
τητας, όπως ενημέρωσε ο υπουργός
Υγείας Θάνος Πλεύρης. Το Πάσχα θα
εορταστεί με τα υπάρχοντα μέτρα και
θα υπάρχει σύσταση χρήσης μάσκας
όπου υπάρχει συγχρωτισμός σε εξω-
τερικούς χώρους. Σύμφωνα και με
την εγκύκλιο που απέστειλε η Ιερά Σύ-
νοδος, τα ισχύοντα μέτρα που προβλέ-
πονται για το φετινό Πάσχα στους να-
ούς είναι η υποχρεωτική χρήση μά-
σκας, ενώ εξαιρούνται οι θρησκευτι-
κοί λειτουργοί και οι ιεροψάλτες μόνο
κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής τε-
λετής. Παράλληλα, η είσοδος στους
ναούς θα γίνεται με επίδειξη πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βε-
βαίωσης αρνητικού rapid test, ενώ οι
ανήλικοι θα μπορούν να εισέλθουν με
αρνητικό self test. 

Ο λεπρός που 
ανακηρύχθηκε άγιος

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης
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Αυξημένη ροή παρουσιάζουν οι φορολογικές δηλώσεις που
υποβάλλουν όσοι φορολογούμενοι διαπιστώνουν ότι προκύπτει
πιστωτικό εκκαθαριστικό. Με την κίνηση αυτή, χιλιάδες φορολο-
γούμενοι «ανακαλύπτουν» μια πρόσθετη πηγή άντλησης ρευστό-
τητας, καθώς ακόμη και στην περίπτωση πολύ μικρών ποσών, αυ-
τά μπορεί να αποτελέσουν μια τονωτική ένεση ρευστότητας εν μέ-
σω του κύματος ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά, ενώ σε άλ-
λες περιπτώσεις θα μειώσει το βάρος των οφειλών που μπορεί να
έχουν προς την εφορία.

Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να

επιστρέψει γρήγορα τα σχετικά ποσά, αφού προηγουμένως γί-
νουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν
υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται
συμψηφισμός του επιστρεφόμενου ποσού με τις οφειλές (π.χ.
ΕΝΦΙΑ, ρυθμισμένες δόσεις κ.λπ.) και αν προκύπτει θετική δια-
φορά, τότε τα χρήματα κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι. Όπου οι οφειλές
είναι μεγαλύτερες από τα επιστρεφόμενα ποσά, τότε οι φορολο-
γούμενοι κερδίζουν χρόνο, έτσι ώστε να εξοφλήσουν αργότερο το
υπόλοιπο ποσό των οφειλών τους.  Με βάση την πρώτη φουρνιά

περίπου 160.000 εκκαθαριστικών, οι επτά στους δέκα φορολογού-
μενους έχουν μηδενικό ή πιστωτικό ποσό, ενώ για όσους προκύ-
πτει χρεωστικό εκκαθαριστικό, ο μέσος φόρος που καλούνται να
πληρώσουν διαμορφώνεται κοντά στα 500 ευρώ. Αν κάποιος φο-
ρολογούμενος καλείται να πληρώσει φόρο 600 ευρώ, εφόσον επι-
λέξει να τον εξοφλήσει εφάπαξ, τότε στον λογαριασμό του, στο
myaade.gov.gr., θα εμφανιστεί το αρχικό ποσό του φόρου και το
ποσό μετά την έκπτωση 3%, δηλαδή 582 ευρώ. Αν επιλέξει να πλη-
ρώσει σε δόσεις, τότε έχει τη δυνατότητα να καταβάλει την πρώτη
έως τις 29 Ιουλίου και την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου 2023. 

Υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις μόνο όσοι δεν πληρώνουν φόρο!

Μ
ε πολύ μικρή επιβάρυνση θα
μπορέσουν να κάνουν Πάσχα
χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημά-
των οι οποίοι έχουν παραδώ-

σει τις πινακίδες των οχημάτων τους και
μπορούν από τη Δευτέρα να κάνουν άρση
της ακινησίας, πληρώνοντας αναλογικά
τέλη κυκλοφορίας.

Τα δύο «κλειδιά»
Τα δύο «κλειδιά» για μικρότερες επιβα-
ρύνσεις είναι η μηνιαία χρέωση, ανεξαρ-
τήτως αν η άρση ακινησίας γίνει στην αρ-
χή ή στο τέλος αυτού, καθώς και η άρση
ακινησίας ενός μήνα, η οποία επιβαρύνε-
ται με την καταβολή του 1/12 και όχι των
2/12 που ίσχυε πέρυσι.
Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης ενός επιβα-
τηγού αυτοκινήτου με ετήσια τέλη κυκλο-
φορίας 120 ευρώ που βρίσκεται σε ακινη-
σία και επιθυμεί να κάνει άρση μεθαύριο,
Δευτέρα, θα πληρώσει τα 3/12 ή 1/4, δη-
λαδή 30 ευρώ. Αντιστοίχως, για ένα αυτο-
κίνητο 1.498 κυβικών εκατοστών με ετή-
σια τέλη 255 ευρώ, πρέπει να καταβάλει
63,75 ευρώ. Τα τέλη αυτά αντιστοιχούν σε
τρεις μήνες κυκλοφορίας του οχήματος,
κάτι που σημαίνει ότι οφείλει να επιστρέ-
ψει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήμα-
τος στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο έως
τις 30 Ιουνίου. Εάν δεν το πράξει, τότε θα
πληρώσει το διπλάσιο ποσό της αξίας των
τελών, δηλαδή 240 ευρώ στο πρώτο πα-
ράδειγμα και 510 στο δεύτερο. 
Το σύστημα των μηνιαίων τελών δίνει διέ-
ξοδο σε πολλούς ιδιοκτήτες που είχαν
καταθέσει πινακίδες έτσι ώστε να τις ανα-
κτήσουν και να θέσουν τα οχήματα σε κυ-
κλοφορία για έναν ή τρεις ή περισσότε-
ρους μήνες. Μέχρι πέρυσι, οι ιδιοκτήτες
γλίτωναν τα αναλογικά τεκμήρια διαβίω-

σης, αλλά όχι τα τέλη κυκλοφορίας, κα-
θώς για έναν μήνα κυκλοφορίας πλήρω-
ναν το αντίτιμο 2 μηνών ή για 5 μήνες κυ-
κλοφορίας χρεώνονταν 6. 

Το δεύτερο ΙΧ
Με βάση την τελευταία απόφαση του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ-
κούρα και του υφυπουργού Απόστολου
Βεσυρόπουλου, το δεύτερο αυτοκίνητο
μιας οικογένειας, 2.000 κυβικών εκατο-
στών, επιβαρύνεται ετησίως με 690 ευρώ.
Αν ο ιδιοκτήτης το κινήσει έναν μήνα, θα
καταβάλει 57,50 ευρώ μηνιαίως αντί για

115,00 ευρώ που πλήρωνε μέχρι πέρυσι,
ενώ αν το κυκλοφορήσει για τρεις μήνες,
θα πληρώσει 172,50 ευρώ αντί για 230,00
ευρώ πριν, αλλά θα έχει μειώσει σημαντι-
κά το ποσό του τεκμηρίου διαβίωσης σε
ετήσια βάση. 
Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
στην περίπτωση που πουληθεί το όχημα,
καθώς ο ιδιοκτήτης του πρέπει να πληρώ-
σει και το υπόλοιπο ποσό των τελών μαζί
με τις οφειλές προηγουμένων ετών, εφό-
σον υπάρχουν. Αν δεν γίνεται αυτό, τότε
πρέπει να καταβάλει το διπλάσιο όλων
των ετήσιων τελών που χρωστά. Για πα-

ράδειγμα, αν ένας κάτοχος αυτοκινήτου
1.498 κυβικών εκατοστών με ετήσια τέλη
255 ευρώ δεν έχει πληρώσει για δύο χρό-
νια, τότε θα πρέπει να πληρώσει για κάθε
χρόνο 510 ευρώ, δηλαδή, το… κοστούμι
θα φτάσει στα 1.020 ευρώ! 

Πόσο κοστίζει η άρση
ακινησίας λόγω Πάσχα

Τ Ε Λ Η  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ

Ποιο είναι το όφελος 
και πώς μειώνονται 
τα τεκμήρια διαβίωσης 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Σ
υσσώρευση γύρω από τα τρέχον-
τα επίπεδα τιμών με χαμηλό τζί-
ρο λόγω της περιόδου αναμέ-

νουν οι αναλυτές, ενώ εκτιμούν πως θα
διατηρηθούν και οι επιλεκτικές τοπο-
θετήσεις σε μετοχές εταιρειών που
ανακοινώνουν αποτελέσματα. Βέβαια,
αυτό το τελευταίο δεν επιβεβαιώνεται
κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις στο
ταμπλό, καθώς το όποιο ενδιαφέρον
συνεχίζει να εκδηλώνεται με «rota-
tion» στα στενά όρια του FTSE25 και
δεν διευρύνεται ακόμη και σε τίτλους
εταιρειών που λόγω αποτελεσμάτων θα
άξιζαν καλύτερης χρηματιστηριακής
«μεταχείρισης». Από τεχνικής πλευράς
όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα
υψηλότερα των 916 ή έστω υψηλότερα
των 897 - 887 μονάδων (συνωστίζονται
οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετι-
κός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) διατηρείται η
ελπίδα για ανοδική κίνηση προς τις 940
- 944 μονάδες. Αντίθετα, κλείσιμο χα-

μηλότερα των 885 μπορεί να δώσει
πίεση προς τις 855 και 843 μονάδες.
Αναφορικά με τον δείκτη υψηλής κε-
φαλαιοποίησης, με συνεχόμενα κλει-
σίματα υψηλότερα των 2.240 - 2.200,

μπαίνουν ως επόμενος στόχος οι 2.305
μονάδες. Οι στηρίξεις τίθενται στις
2.157 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων),
2.164 - 2.142 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ
200 ημερών) και 2.036 μονάδες.

Η Space Hellas 
για τις «έξυπνες πόλεις»

Οι δυνατότητες των συστημάτων και

εφαρμογών του Ομίλου Space Hellas και

των συνεργατών του παρουσιάστηκαν στο

Διεθνές Συνέδριο Πόλεων Νοτιοανατολικής

Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στο Κέν-

τρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Δεξιο-

τήτων της Cisco στη Θεσσαλονίκη στις 12

Απριλίου. Ο Όμιλος Space Hellas συμμετεί-

χε στο συνέδριο με το δυναμικό των εταιρει-

ών του SingularLogic, SenseOne, A-

groApps και WebIQ, καθώς και βασικών συ-

νεργατών του όπως η Draxis, για να παρου-

σιάσει ένα ολιστικό πρόγραμμα υπηρεσιών,

εφαρμογών, υποδομών και συνδεσιμότητας,

ολοκληρώνοντας το όραμα για μια σύγχρο-

νη, ασφαλή και βιώσιμη πόλη με βασικούς

άξονες τη βελτίωση της ζωής του πολίτη και

την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.

Επενδύσεις με περιβαλλοντικό
αντίκτυπο από την Alpha Bank

Την έννοια των επενδύσεων με περι-
βαλλοντικό αντίκτυπο (impact invest-
ments) εισάγει στην ελληνική αγορά η Al-
pha Bank μέσω επενδυτικών προϊόντων
που διαθέτει σε πελάτες του Private
Banking, στο πλαίσιο της βιώσιμης και
υπεύθυνης επενδυτικής στρατηγικής
της. Με την καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία
επιτυγχάνεται ο συνδυασμός ενός επεν-
δυτικού προϊόντος με μια στοχευμένη
δράση δενδροφύτευσης, καθώς για κάθε
1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας συμμετο-
χής σε αυτά τα επενδυτικά προϊόντα φυ-
τεύεται ένα δέντρο από την περιβαλλοντι-
κή εταιρεία Reforest’ Action.

Εθνική Ασφαλιστική: 
Αύξηση 5,6% των κερδών

Με εντυπωσιακή κερδοφορία ολοκλήρω-

σε το 2021 η Εθνική Ασφαλιστική, κατά το

οποίο είδε τα κέρδη προ φόρων να ανέρχον-

ται σε €90,5 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομέ-

νου του κόστους οικειοθελούς αποχώρησης

προσωπικού ύψους €21,2 εκατ.) έναντι

€85,7 εκατ. το 12μηνο 2020, αυξημένα κατά

5,6%. Συμπεριλαμβάνοντας το κόστος της οι-

κειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, τα

προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €69,3 εκατ.,

με τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη σε

€51,9 εκατ. έναντι €66,7 εκατ. το 2020. Τα

μετά από φόρους κέρδη του ομίλου της

Εθνικής Ασφαλιστικής ανήλθαν σε €52,0

εκατ. το 2021 έναντι €68,4 εκατ. το 2020.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τη διάθεση του πρώτου παγκοσμίως λογισμικού, το οποίο έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει μια ολιστική λύση στη διαχείριση της
ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε η ελληνική εταιρεία Mas.
Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Λεωνί-
δας Ζαΐμης, η μετάβαση από τις μεμονωμένες εικονικές εγκα-
ταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής (VPP) σε ψηφιακά ενεργειακά
οικοσυστήματα (digital energy ecosystems) είναι προϋπόθεση
για τη διαχείριση των σύνθετων ενεργειακών συστημάτων του
μέλλοντος. Το λογισμικό ACROSS της Mas προσφέρει μια ολι-
στική διαχείριση σε ζωντανό χρόνο όλων των δραστηριοτήτων
της ενεργειακής αλυσίδας από τη λειτουργία μονάδων παραγω-
γής, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τη χονδρική αγορά
έως και την τελική κατανάλωσή της, παρέχοντας εξειδικευμέ-
νες λειτουργίες για την ενεργειακή παρακολούθηση της φόρτι-
σης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και την αγορά εξισορ-
ρόπησης ενέργειας.

Οι υψηλές λειτουργικές επιδόσεις και ταυτόχρονα το υψη-
λό ενεργειακό κόστος διαμορφώνουν την εικόνα των οικο-
νομικών αποτελεσμάτων του ομίλου της ΕΥΑΘ ΑΕ για την οι-
κονομική χρήση του 2021. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου
ανήλθε στο ποσό των € 73.626 χιλ. έναντι € 71.911 χιλ. της
προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας αύξη-
ση 2,38% λόγω της αύξησης των εσόδων από την παροχή
υπηρεσιών αποχέτευσης και την παροχή υπηρεσιών
ύδρευσης. Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των €
11.335 χιλ. έναντι € 11.881 χιλ. το 2020, παρουσιάζοντας
μείωση κατά 4,59%. Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 20.971
χιλ. έναντι € 22.607 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημει-
ώνοντας μείωση κατά 7,24%.

ΕΥΑΘ: Στα 11,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων

Mas: Λογισμικό για ολιστική διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας

Χ.Α.: Συσσώρευση και... βλέπουμε
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Α
ναβαθμίζοντας τη θέση της στον κορυφαίο
ευρωπαϊκό οργανισμό για την αξιολόγηση
της επίδοσης των εταιρειών σε θέματα βιώ-

σιμης ανάπτυξης EcoVadis, η Mytilineos απέσπασε
το χρυσό βραβείο για τις επιχειρηματικές της πρα-
κτικές στη βάση του επιχειρηματικού της μοντέλου
και της συνολικής της στρατηγικής. Όπως αναφέ-
ρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, συμμετέ-
χουν και αξιολογούνται από την EcoVadis 90.000
δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες από 60 χώρες,
αποδεικνύοντας στο διεθνές επενδυτικό κοινό την
προσήλωσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα
με τα ευρήματα της αξιολόγησης για τη Mytilineos,
η εταιρεία βρίσκεται στο κορυφαίο 10% του συνό-
λου των εταιρειών που αξιολογούνται από την Eco-
Vadis. Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα αποτελέσματα
ανά ενότητα, καθώς η Mytilineos κατόρθωσε με τη
βαθμολογία της να συμπεριληφθεί στο 4% των κο-
ρυφαίων προμηθευτών του κλάδου της στην ενότη-
τα «Εργασιακές Πρακτικές - Ανθρώπινα Δικαιώμα-
τα» και στο αντίστοιχο 6% των κορυφαίων προμη-
θευτών στην ενότητα «Περιβάλλον».

Επιστροφή 
στα κέρδη για ΕΛΓΕΚΑ

Ένα ιδιαίτερα παραγωγικό έτος ήταν το 2021 για τον
Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωσή
του για τα αποτελέσματα της χρήσης, εμπλούτισε περαιτέ-
ρω το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο και ενίσχυσε τις
στρατηγικές του συνεργασίες, παρά τις δυσκολίες που
παρουσιάστηκαν από οικονομικής πλευράς την περασμέ-
νη χρονιά. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου
ΕΛΓΕΚΑ παρουσίασε οριακή αύξηση και διαμορφώθηκε
σε €192,7 εκατ. έναντι €192,5 εκατ. το 2020, ενώ το μεικτό
κέρδος διαμορφώθηκε σε €34,9 εκατ. έναντι €33,4 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν σε €13,3 εκατ. έναντι €13,6 εκατ. το 2020
και τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (Adjusted EBITDA χωρίς την επίδραση από
το ΔΠΧΑ 16) σε €8,5 εκατ. έναντι €8,9 εκατ.

AS Company: Αύξηση 70% 
στα κέρδη μετά από φόρους

Με βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών έκλεισε
το 2021, με τις πωλήσεις του Ομίλου AS Company να ση-
μειώνουν αύξηση 15,75% έναντι της αντίστοιχης περιό-
δου του 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλ-
θαν σε €3,977 εκατομμύρια, έναντι €2,405 εκατομμυ-
ρίων στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας
αύξηση 65,36%. Σημαντική ήταν η συνεισφορά των χρη-
ματοοικονομικών εσόδων που ανήλθαν σε €0,658 εκα-
τομμύρια στην αύξηση των κερδών προ φόρων. Τα ενο-
ποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε
€3,184 εκατ. έναντι €1,881 εκατ. στην αντίστοιχη περσινή
περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 69,28%. Σημειώνεται
ότι οι θυγατρικές του ομίλου παρουσίασαν συνολικά
βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2020 τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών
αύξηση 40,76% όσο και ως προς τη συνολική κερδοφο-
ρία αύξηση 39,09%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο πρόγραμμα ελληνικών 
startups από την HP

Η HP Tech Ventures επεκτείνει το ευρωπαϊκό της
αποτύπωμα ώστε να βοηθήσει το οικοσύστημα των
startups εταιρειών να μεγαλώσουν, με επόμενο
σταθμό την Ελλάδα. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος
λειτουργίας του Κέντρου Επώασης Επιχειρήσεων
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην
Αθήνα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η HP Tech Ven-
tures παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα startup στην
Ελλάδα και επεκτείνει το ευρωπαϊκό της αποτύπω-
μα για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του οικοσυστή-
ματος startup. Η HP Tech Ventures έχει αποδεδειγ-
μένο ιστορικό επενδύσεων και εμπορευματοποί-
ησης τεχνολογιών startup σε παγκόσμια βάση. Ως
στρατηγικός επενδυτής και συνεργάτης παρέχει
συνεχή καθοδήγηση και χτίζει τις απαραίτητες γέ-
φυρες ώστε να υπάρξουν εμπορικές ευκαιρίες και
συνεργασίες με πελάτες.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Έναρξη 
του 3ου κύκλου σπουδών

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοινώνει την έναρξη
του 3ου κύκλου σπουδών του «Executive Sales
Insurance Program», το οποίο αποτελεί ένα από
τα μεγαλύτερα σε διάρκεια προγράμματα ασφαλι-
στικών σπουδών στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2017 σε συνεργα-
σία με το ΕΚΠΑ και έπειτα από μια διακοπή δύο
ετών εξαιτίας της πανδημίας επανέρχεται με ένα
νέο, εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών. Στόχος
του είναι να προσφέρει στους συνεργάτες της
εταιρείας νέες γνώσεις και πολύτιμα εργαλεία
προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω και με
αποτελεσματικό τρόπο τις δεξιότητές τους στο
χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, σύμ-
φωνα με εταιρική ανακοίνωση. 

Mevaco: Επιστροφή κεφαλαίου 
0,07 ευρώ ανά μετοχή

Τη μη διανομή μερίσματος αλλά την επιστροφή
κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή θα προτείνει η δι-
οίκηση της Mevaco στην επικείμενη τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων της. Η συγκεκριμένη χρη-
ματική διανομή είναι αποτέλεσμα της περυσινής
επιστροφής της εισηγμένης εταιρείας σε σημαντικά
κερδοφόρο αποτέλεσμα με αιχμή του δόρατος την
ανάληψη εργασιών κατασκευής βάσεων φωτοβολ-
ταϊκών πάρκων.
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Χρυσό βραβείο για
Mytilineos από EcoVadis

Πρόθεση συνεργασίας
ΔΕΣΦΑ και ΕΛΙΝΟΙΛ

Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε Μνημόνιο Συ-
νεργασίας (MoU) στο πλαίσιο του Σημαντικού Έργου Κοι-
νού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος για το «Υδρογόνο» (IPCEI

Hydrogen) ανακοίνω-
σαν ο ΔΕΣΦΑ και η
ΕΛΙΝΟΙΛ. Ειδικότερα,
οι δύο εταιρείες θα
διερευνήσουν τις δυ-
νατότητες συνεργα-
σίας τους στο έργο,
καθώς και άλλες σχε-

τικές πρωτοβουλίες στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου
που ενσωματώνουν ή δημιουργούν συνέργειες σχετικές
με το IPCEI Hydrogen, στη βάση της κοινής τους κατανόη-
σης για τη σημασία ανάπτυξης υποδομών υδρογόνου και
τη γενικότερη προώθηση της χρήσης του στην Ελλάδα και
την ευρύτερη περιοχή.



«Για να καλύψουμε σε
ηλεκτρική ενέργεια τις
ανάγκες το 2050, θα
χρειαζόμασταν περίπου
50.000 ΜW
φωτοβολταϊκών 
και διπλάσια ισχύ
συσσωρευτών. Θα έπρεπε
δηλαδή να 
υπερ-δεκαπλασιάσουμε 
τη σημερινή εγκατεστημένη
ισχύ φωτοβολταϊκών
(4.500 ΜW)»

Τ
ο ισοδύναμο εγκατάστασης
περίπου 223 φωτοβολταϊκών
(φ/β) σταθμών, ίδιας ισχύος με
εκείνο των ΕΛΠΕ που εγκαι-

νιάστηκε πρόσφατα στην Κοζάνη (204,3

MW), θα χρειαζόμαστε για να καλύ-
ψουμε σήμερα τις ανάγκες της χώρας
μας σε ηλεκτρική ενέργεια(!), η τιμή της
οποίας κατέγραψε αύξηση 79% τον
Μάρτιο του 2022 σε σύγκριση με τον
Μάρτιο του 2021. 

Μια υπόθεση 
Αν και είναι σαφές ότι για την ισορρο-

πία και την ασφάλεια του ηλεκτρικού
συστήματος θα χρειαστούμε όλες τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ας
δούμε, με τη συνδρομή του Στέλιου
Ψωμά, συμβούλου Ενέργειας του ΣΕΦ
(Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊ-
κών), ένα φανταστικό και εν πολλοίς
ακραίο σενάριο, με βάση το οποίο θα
μπορούσαμε να καλύψουμε σήμερα
όλες τις ανάγκες μας σε ηλεκτρική
ενέργεια με φ/β, τα οποία υποστηρί-
ζονται από συστήματα αποθήκευσης. 

Συνολικά τα έργα αυτά θα απαιτού-
σαν, μεταξύ άλλων, περί τα 90 εκατομ-
μύρια φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ
σημερινής τεχνολογίας), 4.000 χιλιόμε-
τρα περίφραξης και 670.000 χιλιόμετρα
καλωδίων. Αν και οι τιμές των φωτο-
βολταϊκών παρουσίασαν άνοδο τον τε-

λευταίο χρόνο, η εγκατάσταση συστη-
μάτων μεγάλης κλίμακας κοστίζει πε-
ρίπου 600.000 με 650.000 ευρώ ανά
εγκατεστημένο μεγαβάτ – πολύ λιγότε-
ρο δηλαδή από τα μικρής κλίμακας συ-
στήματα. Το σταθμισμένο (πλήρες) κό-
στος παραγωγής των φωτοβολταϊκών
είναι το μικρότερο μεταξύ όλων των τε-
χνολογιών, αφού για τα μεγάλης κλίμα-
κας συστήματα βρίσκεται κάτω από τα
40 ευρώ ανά MWh μεγαβατώρα (την
ώρα που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κι-
νούνται εσχάτως πάνω από τα 200 ευρώ
ανά MWh – μέση τιμή Μαρτίου 2022 ίση
με 273 ευρώ ανά μεγαβατώρα). Ο συν-
δυασμός φ/β με μπαταρίες σε μεγάλη
κλίμακα έχει σήμερα ένα σταθμισμένο

κόστος παραγωγής περίπου 80 με 100
ευρώ ανά μεγαβατώρα, με προοπτική
να πέσει σημαντικά τα επόμενα χρόνια. 

Τo 72% των συσσωρευτών παράγεται
σήμερα στην Κίνα, η Ευρώπη έχει ένα
μικρό μερίδιο (6.750 MW παραγωγική
δυνατότητα, ενώ η ζήτηση στις ευρω-
παϊκές χώρες υπερβαίνει τα 25.000
MW ετησίως).

Η ανάπτυξη αυτών των φ/β συστημά-
των θα μπορούσε να στηρίξει ετησίως
(για τα επόμενα 28 έτη) περί τις 82.000
θέσεις εργασίας (37.000 άμεσες στην
εγκατάσταση και συντήρηση και 45.000
έμμεσες).

Ένα τέτοιο εγχείρημα με τα περίπου
223 φωτοβολταϊκά πάρκα θα απαιτού-
σε εκτάσεις περίπου 600.000 στρεμμά-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Ένα φανταστικό και εν πολλοίς ακραίο σενάριο, με βάση
το οποίο θα μπορούσαμε να καλύψουμε σήμερα όλες τις
ανάγκες μας σε ηλεκτρική ενέργεια με φωτοβολταϊκούς
σταθμούς, με ίδια ισχύ έκαστος (204,3 MW) με εκείνο των
ΕΛΠΕ» 
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Με 223 φ/β πάρκα όπως της Κοζάνης
θα έχει ρεύμα όλη η χώρα

Στέλιος Ψωμάς



των, διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα (το
0,45% της συνολικής έκτασης της χώ-
ρας ή λίγο λιγότερο από την έκταση της
Κέρκυρας ή 4 φορές την έκταση του πο-
λεοδομικού συγκροτήματος της Θεσ-
σαλονίκης ή, αντίστοιχα, 1,5 φορά την
έκταση του πολεοδομικού συγκροτή-
ματος της Αθήνας). Στην πράξη οι εκτά-
σεις θα ήταν μικρότερες, αφού ένα ση-
μαντικό ποσοστό των νέων έργων θα
εγκατασταθεί στις στέγες κτιρίων.

Σημειώνεται ότι, για να καλύψουμε
σε ηλεκτρική ενέργεια τις ανάγκες το
2050, θα χρειαζόμασταν περίπου
50.000 ΜW φωτοβολταϊκών και διπλά-
σια ισχύ συσσωρευτών. Θα έπρεπε δη-
λαδή να υπερ-δεκαπλασιάσουμε τη ση-
μερινή εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολ-
ταϊκών (4.500 ΜW).

Εφικτός στόχος
Η πραγματικότητα σήμερα, λέει ο κ.

Ψωμάς, δείχνει ότι η καύση ορυκτών
καυσίμων στο ελληνικό ηλεκτρικό σύ-
στημα καθιστά την ηλεκτροπαραγωγή ως
τον τομέα με τις υψηλότερες εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Το 2030, ήδη
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το ηλε-
κτρικό σύστημα προβλέπεται να μει-
ώσει σημαντικά το ανθρακικό του απο-
τύπωμα, λόγω της απόφασης απόσυρ-
σης των λιγνιτικών μονάδων και της ση-
μαντικής διείσδυσης των ΑΠΕ (σ.σ. με
πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη αυξάνεται: η πα-
ραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και κατά
50% η εξόρυξή του – στο πλαίσιο απε-
ξέρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Είναι επίσης βέβαιο και σε αυτό το πε-
ριβάλλον ότι η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα
5, την οποία κατασκευάζει η ΔΕΗ, θα
λειτουργήσει ως λιγνιτική μονάδα για
τα επόμενα χρόνια. Το πιο πιθανό, έως
το 2028. Και αν χρειάζεται να παραμεί-
νουν σε λειτουργία κάποιες από τις πιο
σύγχρονες παλιές μονάδες της ΔΕΗ,
όπως η Μελίτη, ο Άγιος Δημήτριος 5,
αυτό είναι κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί
ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής, αλ-
λά και ανάλογα φυσικά με τη διαμόρ-
φωση των τιμών και τη διαθεσιμότητα
του φυσικού αερίου).

«Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας στρα-
τηγικής», συνεχίζει ο σύμβουλος του
ΣΕΦ, «η ηλεκτρική ενέργεια έχει έναν

συστημικό ρόλο. Αφού το ανθρακικό
αποτύπωμά της καταστεί πιο μικρό ως
αποτέλεσμα του ΕΣΕΚ για το έτος 2030,
αμέσως μετά το 2030 ο εξηλεκτρισμός
θερμότητας και κινητικότητας θα επιτρέ-
ψει μείωση των εκπομπών και στους το-
μείς της ζήτησης ενέργειας ήδη από τα
πρώτα στάδια της μετάβασης προς την
κλιματική ουδετερότητα. Με τον τρόπο
αυτόν, η απανθρακοποίηση της ηλεκτρο-
παραγωγής και ο εξηλεκτρισμός αποτε-
λούν μια από τις κύριες βασικές πολιτι-
κές». Ας δούμε μερικά βασικά μεγέθη
του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος:
«Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, η ζήτηση ηλε-
κτρικής ενέργειας το 2030 θα ανέρχεται
σε 61,4 TW τεραβατώρες (δισεκατομμύ-
ρια κιλοβατώρες), ενώ σε ένα σενάριο
αυξημένης ζήτησης που εξέτασε ο ΑΔ-
ΜΗΕ, σε 65,7 TWh. To 2050, τα μεγέθη
αυτά αυξάνονται σε 74,7-80,3 TWh. Με
βάση το ισχύον ΕΣΕΚ (το οποίο πάντως
τελεί υπό αναθεώρηση), το 2030 η εγκα-
τεστημένη ισχύς των ΑΠΕ θα πρέπει να
ανέλθει σε 18.900 MW (Μεγαβάτ), ένας
στόχος που πιθανότατα θα ανέβει σε
25.000 MW στο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ.
Από αυτά, τη μερίδα του λέοντος κατα-

λαμβάνουν τα φωτοβολταϊκά και τα αι-
ολικά, όντας σήμερα οι φθηνότερες τε-
χνολογίες ηλεκτροπαραγωγής. Τα φωτο-
βολταϊκά, για παράδειγμα, θα μπορού-
σαν να φτάσουν τα 11.000-15.000 MW το
2030. Στόχος απολύτως εφικτός και λό-
γω του τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέ-
ροντος και λόγω κόστους και επειδή θα
υπάρξει μέχρι τότε αναβάθμιση των δι-
κτύων για να υποδεχθούν τόση ισχύ».
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Προφίλ πάρκου      
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός
των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη είναι
το μεγαλύτερο σε λειτουργία
έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή της
ΝΑ Μεσογείου και ένα από
τα μεγαλύτερα πάρκα του εί-
δους σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη, με συνολική εγκατε-
στημένη ισχύ που φτάνει στα
204,3 MW. Υπολογίζεται ότι
θα παράγει ετησίως ενέρ-
γεια 350 GWh και θα καλύ-
ψει τις ανάγκες 75.000 νοι-
κοκυριών.
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Μ ε δύο «κλάσικο», σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, συνεχίζονται τα
πλέι οφ της Super League 1 αυτό

το Σαββατοκύριακο και από το αποτέλεσμα
των αγώνων θα κριθούν πολλά όσον αφορά
την έξοδο στην Ευρώπη, πέρα από το γόητρο,
βέβαια.

Στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός - Ολυμπια-
κός, με τους γηπεδούχους να θέλουν μόνο
νίκη και τους «ερυθρόλευκους», που είναι
11 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ, να βο-
λεύονται και με ισοπαλία. Στη Θεσσαλονίκη

και το «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Άρης θα
υποδεχτεί τον κουρασμένο ΠΑΟΚ, που έπαι-
ξε με τη Μαρσέιγ στην Τούμπα, έχασε 1-0 και
αποκλείστηκε από τους «4» του Conference
League. Μόνο νίκη συμφέρει τους «κιτρινό-
μαυρους» της Θεσσαλονίκης, αδιάφορος ο
κουρασμένος από το ματς με τους Γάλλους ο
«δικέφαλος». 

Στα Γιάννενα, η ΑΕΚ τα παίζει όλα για όλα,
μετά την υποχώρησή της στην πέμπτη θέση
της βαθμολογίας μετά την ήττα της 1-2 από
τον Άρη.  Στα πλέι άουτ το ενδιαφέρον εστιά-

ζεται στο ματς Απόλλων Σμύρνης - Βόλος
αφενός και στο Λαμία - Ιωνικός αφετέρου. Ο
τελευταίος υποβιβάζεται απευθείας και ο
προτελευταίος δίνει αγώνα μπαράζ για την
παραμονή.

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα, Σάββατο: Απόλ-
λων Σμ. - Βόλος (16.00 Cosmote TV), Παναιτωλικός
- Αστέρας Τρ. (19.30 Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή:
Ατρόμητος - ΟΦΗ (15.30 NOVA), Λαμία - Ιωνικός
(17.15 Cosmote TV), Άρης - ΠΑΟΚ (19.30 NOVA),
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21.30 Cosmote TV).
Δευτέρα: ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ (18.00 NOVA).

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
Πλέι οφ (30 αγ.)

Ολυμπιακός (29).........70

ΠΑΟΚ (29)...................59

Άρης............................50

Παναθηναϊκός............48

ΑΕΚ.............................48

ΠΑΣ Γιάννινα ..............43

Πλέι άουτ (29 αγ.)
ΟΦΗ ............................40

Αστέρας Τρ..................39

Βόλος..........................34

Ιωνικός .......................33

Παναιτωλικός.............32

Ατρόμητος ..................30

Λαμία ..........................21

Απόλλων Σμ................19

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 
και Άρης - ΠΑΟΚ 

σε καθοριστικά παιχνίδια

«Κλάσικο» σε Νότο και Βορρά 

Πράξη γίνεται ο στόχος της κυβέρνησης να πατάξει τη
βία, τουλάχιστον εντός των γηπέδων. Με απόφαση του υφυ-
πουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, στις θύρες των
«φανατικών» θα μπαίνουν μόνο όσοι έχουν εισιτήριο διαρ-
κείας και ουδείς άλλος.

Δηλαδή, δεν θα διατίθενται στο ίντερνετ, αλλά ούτε και
στα γκισέ εισιτήρια για τη θύρα 7 του Ολυμπιακού, τη θύρα

13 του Παναθηναϊκού, τη θύρα 21 της ΑΕΚ και τη θύρα 4 του
ΠΑΟΚ. Έτσι, ο κάθε «φανατικός» θα είναι, πλέον, εύκολα
ελέγξιμος αν προβεί σε έκνομες ενέργειες εντός του γηπέ-
δου. Η απόφαση αυτή του υφυπουργού θα τεθεί σε ισχύ για
τη μεθεπόμενη αγωνιστική της Super League 1 και της Ba-
sket League. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει έως τις 31 Ιουλίου,
όταν η κυβέρνηση θα επανεξετάσει το ζήτημα.

«Βόμβα» Αυγενάκη: Μόνο διαρκείας στις θύρες των φανατικών!
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Τ
ο παρακάτω θέμα θα μπορούσε να

είναι εξόχως προβοκατόρικο για τις

ομάδες ενόψει, μάλιστα, του αυρια-

νού ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμ-

πιακός στη Λεωφόρο ή τους αθλητές (σε ατο-

μικά αθλήματα) που φορούν κόκκινες φανέ-

λες. Αλλά δεν είναι. Επιστημονικές έρευνες

απέδειξαν ότι έχουν ψυχολογικά πλεονεκτή-

ματα σε σχέση με τους «πράσινους», τους «κί-

τρινους» και τους άλλους, με κυριότερο αυτό

της διαιτητικής εύνοιας! Σε σημείο, μάλιστα,

ώστε τα υψηλά ιστάμενα κλιμάκια της ΔΟΕ να

μελετούν σοβαρά το ενδεχόμενο της απόσυρ-

σης του κόκκινου χρώματος από τους επόμε-

νους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μελέτη 56 σεζόν της Premier League
Ο Μάρτιν Έιτριλ στο Πανεπιστήμιο του

Πλίμουθ στην Αγγλία, ύστερα από μελέτη

56 σεζόν της Premier League, διαπίστω-

σε ότι, κατά μέσο όρο, οι ομάδες που φο-

ρούσαν κόκκινη εμφάνιση έπαιρναν πε-

ρισσότερους βαθμούς στα εντός έδρας

ματς και, συνεπώς, τερμάτιζαν πιο ψηλά

στη βαθμολογία από τις ομάδες άλλων

χρωμάτων! Έτσι, τόνισε ο Έιτριλ, εξηγεί-

ται γιατί η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιου-

νάιτεντ και η Άρσεναλ έχουν κερδίσει

τους μισούς τίτλους του αγγλικού πρωτα-

θλήματος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Και η διαιτησία; Ακούστε πώς το περιέ-

γραψε αυτό ο Γερμανός ψυχολόγος Νόμ-

περτ Χάγκεμαν του Πανεπιστημίου Μίν-

στερ στο περιοδικό «Psychological Sci-

ence» («Ψυχολογική Επιστήμη»): «Σε

αθλήματα όπου τα πράγματα εξελίσσονται

πολύ γρήγορα για τον διαιτητή, ο οποίος

αδυνατεί να κρίνει σωστά, τείνει να έχει

μια υποσυνείδητη προκατάληψη υπέρ των

αθλητών με τα κόκκινα. Αν επιχειρήσει να

το καταπολεμήσει, απλώς θα αδικήσει κα-

ταφανώς την κόκκινη ομάδα για να έχει

την ψευδαίσθηση ότι κρατά τις ισορρο-

πίες». Απίστευτο; 

Στους Ολυμπιακούς της Αθήνας
Το 2005, το περιοδικό «Nature» έγραψε

ότι οι αθλητές με τα κόκκινα, σε αθλήματα

όπως το τάε κβον ντο και η πάλη στους

Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το

2004, τα πήγαν σαφώς καλύτερα από τους

αντιπάλους τους που φορούσαν μπλε. Η

ερμηνεία που έδινε εκείνη η έρευνα ήταν

ότι, επειδή το κόκκινο είναι χρώμα που

σχετίζεται με την κυριαρχία και την επιθε-

τικότητα, δίνει υποσυνείδητα ώθηση σε

όποιον το φορά ή, αντίθετα, εκφοβίζει τον

αντίπαλο. Και φυσικά, είχαν διαιτητική

εύνοια. Πώς αποδείχθηκε αυτό; Στο Πα-

νεπιστήμιο του Μίνστερ, ομάδα αθλητι-

κών ψυχολόγων με επικεφαλής τον Νόμ-

περτ Χάγκεμαν, πρόβαλε βιντεοσκοπημέ-

νους αγώνες τάε κβον ντο σε 42 έμπει-

ρους διαιτητές. Στη συνέχεια έκαναν ένα

τρικ. Έδειξαν πάλι τα ίδια βίντεο, έχοντας

όμως αντιστρέψει με ψηφιακή επεξεργα-

σία το χρώμα των στολών. Αποτέλεσμα;

Στους αγώνες όπου υπήρχε ελάχιστη δια-

φορά μεταξύ των αντιπάλων, τα αποτελέ-

σματα αντιστράφηκαν επίσης, με τους

«κόκκινους» αθλητές να παίρνουν κατά

μέσο όρο 13% περισσότερους βαθμούς

από ό,τι όταν φορούσαν μπλε! Είπε ο Χάγ-

κεμαν: «Αν ο ένας αθλητής είναι ισχυρός

και ο άλλος αδύναμος, το αποτέλεσμα δεν

θα αλλάξει. Αν είσαι ισάξιοι, το χρώμα

μπορεί να γείρει την πλάστιγγα». 

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και η

έρευνα δυο εξελικτικών ανθρωπολόγων

από το Πανεπιστήμιο Νταρμ της Αγγλίας,

των Ράσελ Χιλ και Ρόμπερτ Μπάρτον, που

παρακολουθούν, χρόνια τώρα, αθλήματα

«μάχης», μποξ, τάε κβον ντο, ελληνορω-

μαϊκή και ελεύθερη πάλη. Διαπίστωσαν

ότι οι αθλητές που φορούν κόκκινα κερδί-

ζουν το 55% των αγώνων. Στους αγώνες

«πόντο πόντο» το ποσοστό ανέβαινε στο

62%. «Κανονικά θα έπρεπε να είναι χον-

δρικά 50% κόκκινο 50% μπλε. Επομένως, η

στατιστική απόκλιση ήταν μεγάλη», τονί-

ζει ο Μπάρτον και προσθέτει: «Η δεξιότη-

τα και η δύναμη αποτελούν βεβαίως τους

βασικούς παράγοντες, αλλά αν δεν αξί-

ζεις, μια κόκκινη φανέλα δεν θα σε γλιτώ-

σει από την ήττα. Όταν, όμως, οι αγώνες

ήταν σχετικά συμμετρικοί, το χρώμα έδινε

τη νίκη». 

Οι διαιτητές
αβαντζάρουν 
τους «κόκκινους»! 

Τι δείχνουν πανεπιστημιακές
έρευνες για τα ομαδικά 
και ατομικά αθλήματα
αλλά και τα πέναλτι
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Πορεία αντίθετη με εκείνη που καταγράφουν άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διαγράφει η Ελλάδα, καθώς για ακόμη μία χρονιά σημειώνει όχι ένα αλλά
τρία αρνητικά ρεκόρ όσον αφορά την ηλικία του στόλου των αυτοκινήτων, ελαφρών
και βαρέων φορτηγών και λεωφορείων!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ACEA, τα επιβατικά αυτοκίνητα έχουν πλέον
μέσο όρο ηλικίας 11,8 έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ελαφρά φορτηγά 11,9 χρόνια,
τα φορτηγά 14,1 και τα λεωφορεία 12,8 χρόνια.

Η Λιθουανία και η Ρουμανία έχουν τους παλαιότερους στόλους αυτοκινήτων και
ακολουθούν η Εσθονία και η Ελλάδα, με οχήματα σχεδόν 17 ετών. 

Η μέση ηλικία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην ΕΕ είναι 11,9 έτη.
Δυστυχώς η Ελλάδα κατέχει την αρνητική πρωτιά με τη μέση ηλικία των ελαφρών
φορτηγών να ανέρχεται σε 20,2 έτη! 

Τα φορτηγά είναι κατά μέσο όρο 13,9 ετών στην EE. Η Ελλάδα έχει τον παλαιότερο
στόλο φορτηγών και σε αυτή την κατηγορία, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με
μέσο όρο ηλικίας τα 21,4 έτη! 

Τα λεωφορεία στους δρόμους της ΕΕ είναι κατά μέσο όρο 12,8 ετών. Στην Ελλάδα,
ωστόσο, η μέση ηλικία των λεωφορείων ανέρχεται σε 19,4 έτη, με αποτέλεσμα η
χώρα μας να κερδίζει άξια και αυτή την αρνητική πρωτιά!
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Τραγικό! Η Ελλάδα με τον γηραιότερο στόλο στην ΕΕ

Δοκιμάζουμε το Cupra Formentor
1.5 TSi DSG με 150 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Τ
ο Cupra Formentor αποδεικνύει ότι η
σχετικά νέα αυτοκινητοβιομηχανία γνω-
ρίζει πλέον τον τρόπο να κατασκευάζει
ένα μοναδικό SUV με ιπποδύναμη 150 ίπ-

πων, το οποίο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ανταγω-
νιστικά μοντέλα της αγοράς.

H Cupra ρίχνει στη μάχη των πωλήσεων των SUV
το μικρομεσαίο Formentor, το οποίο στη νέα έκδοση
των 150 ίππων της δοκιμής μας καλείται να διευρύνει
το κοινό της μάρκας και να την κάνει πιο εύκολα προ-
σβάσιμη, έναντι της έως τώρα μοναδικής προσφερό-
μενης έκδοσης με τους 310 ίππους. Όσον αφορά την
τιμή του αυτοκινήτου της δοκιμής μας με το DSG κι-
βώτιο ταχυτήτων, ορίζεται στις 32.290 ευρώ, ενώ πα-
ράλληλα συνοδεύεται και από ένα πλήρες εξοπλιστι-
κό πακέτο.

Ξεχωριστή σχεδίαση
Το ανάγλυφο αμάξωμα με έντονες αιχμές, διακρι-

τικές διχρωμίες και με τονισμένα κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της Cupra Formentor μαγνητίζει τα
βλέμματα ακόμη και όταν είναι παρκαρισμένο. Άλ-
λωστε η υπογραφή της Cupra προδιαθέτει για ένα
σπορτίφ σύνολο, κάτι που πράγματι ισχύει.

Οι αθλητικές αναλογίες του με το κουπέ κόψιμο
της οροφής, ο επιθετικός πρόβολος μπροστά, οι αιχ-
μηρές γωνίες και οι τονισμένοι ώμοι δηλώνουν πως
δεν πρόκειται για ένα ακόμα συνηθισμένο καθημερι-
νό C-SUV, αλλά για μια πιο ιδιαίτερη κατασκευή. Το
ίδιο και στο πίσω μέρος, όπου κάτω από το μικρό
παρμπρίζ εδράζει μια φωτιζόμενη φάσα που ενώνει

τα δύο φωτιστικά σώματα, καθώς και οι απολήξεις
της εξάτμισης. Στο εσωτερικό, μια ευχάριστη έκπλη-
ξη περιμένει τον οδηγό και τους επιβάτες, οι οποίοι
θα διαπιστώσουν αμέσως πως το μοντέρνο ταμπλό
χρησιμοποιεί υλικά που στο σύνολό τους κρίνονται
ανώτερα ποιοτικά από τον μέσο όρο της κατηγορίας.
Η μεγάλη οθόνη των 12” σίγουρα θα χορτάσει με τη
διαγώνιό της τους λάτρεις των gadgets. Μέσω αυτής
παρέχεται πρόσβαση στον κλιματισμό που έχει τρεις
ζώνες, εκεί προβάλλονται πληροφορίες για την κατά-
σταση του οχήματος, από εκεί γίνεται μέχρι και η επι-
λογή κάποιου από τα διαθέσιμα προφίλ οδήγησης
(Comfort, Sport και Individual) κ.λπ.

Λίγο μικρότερος αλλά με όμορφα γραφικά, συμ-
πληρώνει την εικόνα ο ψηφιακός πίνακας οργάνων.
Αυτός που η Cupra αποκαλεί Digital Cockpit, με δια-
γώνιο οθόνης 10,25”.

Κάτω από το καπό του Formentor της δοκιμής μας
είχε τοποθετηθεί ο γνωστός βενζινοκινητήρας χωρη-
τικότητας 1,5 TSI Evo του ομίλου VW με απόδοση 150
ίππων και 250 Nm ροπής και δυνατότητα λειτουργίας
με 2 μόνο κυλίνδρους όταν οι συνθήκες το επιτρέ-
πουν. Στην πράξη, αμέσως διαπιστώνει ο οδηγός την
ελαστικότητα και τη γραμμική λειτουργία μέχρι τις
υψηλές στροφές περιστροφής, ενώ χαμηλά δεν εμ-
φανίζεται ιδιαίτερα απρόθυμος.

Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα μέσω
ενός αυτόματου 7τάχυτου κιβωτίου που διαθέτει σω-
στή κλιμάκωση, ενώ η ταχύτητα αλλαγής των σχέσε-
ων ορίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης που έχει
επιλέξει ο οδηγός.

Ωστόσο το άκρως εντυπωσιακό στοιχείο έρχεται
από τον τομέα της κατανάλωσης, η οποία για Cupra
είναι πραγματικά δελεαστική με 7,6 λίτρα για κάθε
100 χλμ.

Κορυφαίο στον δρόμο!
Η Cupra Formentor υπό φυσιολογικές συνθήκες

εκπλήσσει ευχάριστα τον οδηγό με τον τρόπο που
διαχειρίζεται τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Η
ποιότητα κύλισης είναι από τις καλύτερες που θα συ-
ναντήσει κανείς στη συγκεκριμένη κατηγορία που
ανήκει, όπως επίσης και η ηχομόνωση.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, η Cupra Formentor παρα-
μένει ευθύβολο και ασφαλές είτε κινείται στα όρια
του ΚΟΚ είτε ο δείκτης του ταχύμετρου προσεγγίζει
τα 200 χλμ./ώρα! Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συ-
νεχείς στροφές, το ισπανικό μοντέλο απέδειξε ότι
διαθέτει πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης και το
αμάξωμα δεν λαμβάνει έντονες κλίσεις.

Μέσα στην πόλη, το αυτοκίνητο αποδείχθηκε ευ-
κολοδήγητο και βέβαια η ύπαρξη κάμερας οπισθο-
πορείας λύνει τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει
ακόμη και ένας άπειρος οδηγός κατά τη διαδικασία
παρκαρίσματος. Πάντως τα ελαστικά 215R45 χρει-
άζονται προσοχή, γιατί μπορεί να τραυματιστούν κατά
την αναρρίχηση σε κάποιο πεζοδρόμιο…

Εκτός δρόμου, η αυξημένη απόσταση από το έδα-
φος μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητο σε χωματόδρο-
μους αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κινηθεί
κάποιος σε μονοπάτια, καθώς η έλλειψη τετρακίνη-
σης είναι αισθητή.
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Μ
όλις δύο μέρες μάς
χωρίζουν από τη
Μεγάλη Εβδομάδα

και όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος τα κανάλια δια-
μορφώνουν το πρόγραμμά
τους στο πνεύμα των ημε-
ρών. Κάποια προγράμματα
θα συνεχίσουν να προβάλ-
λονται, ενώ άλλα θα «ξεκου-
ραστούν» αυτές τις άγιες μέ-
ρες και θα επανέλθουν την
Εβδομάδα του Πάσχα.

Ας ξεκινήσουμε από τον ΑΝΤ1 και τη σειρά που προβάλλεται
εδώ και 22 χρόνια με μόλις δύο «διαλείμματα». Το αριστούργη-
μα του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και η «Βί-
βλος» θα προστεθούν στην prime time ζώνη, κάτι που σημαίνει
ότι οι «Άγριες Μέλισσες» θα επιστρέψουν μετά το Πάσχα.

Στον Alpha το δυνατό «χαρτί» του καναλιού είναι ο «Σασμός»,
ο οποίος θα προβάλλεται μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ τη
Μεγάλη Πέμπτη θα δούμε στη θέση του ελληνική ταινία.

Άλλη μια σειρά που έκανε υψηλά νούμερα τηλεθέασης ήταν η

ιστορική - βιογραφική σειρά
«Άγιος Παΐσιος - Από τα Φά-
ρασα στον Ουρανό». Ο πρώ-
τος κύκλος ολοκληρώθηκε
στο Mega, όμως τη Μεγάλη
Εβδομάδα θα δούμε ξανά τα
επεισόδια, καθώς καθημερι-
νά θα προβάλλονται από δύο,
ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή
θα παρακολουθήσουμε το τε-
λευταίο.

Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει
με τα ριάλιτι, πιο συγκεκριμέ-

να το «Survivor» και το «MasterChef», ΣΚΑΪ και Star ακολου-
θούν κοινή γραμμή και θα προβληθούν μέχρι και τη Μεγάλη Τρί-
τη και στη συνέχεια θα αντικατασταθούν με ξένες ταινίες.

Το Open θα φέρει όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα στην τηλεόραση
τη σειρά «Βίβλος Continues», αμέσως μετά το τέλος της ακολου-
θίας, ενώ στη δημόσια τηλεόραση θα παρακολουθήσουμε τη
Μεγάλη Παρασκευή στις 22.00 την ξένη ταινία «Ο Υιός του Θε-
ού». Αξίζει να σημειωθεί πως όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα θα προ-
βάλλονται οι Ακολουθίες ζωντανά.

Οι ομάδες του «Survivor» αποτελούν
πλέον παρελθόν και η στιγμή που περί-
μεναν όλοι οι παίκτες έφτασε. Ποια είναι
αυτή; Το πάρτι της ένωσης, όπου θα δια-
σκεδάσουν και θα ανανεωθούν αφήνον-
τας για λίγο πίσω τους όλες τις κόντρες
και τα αγωνίσματα. Ύστερα από τέσσερις
μήνες (για τους περισσότερους) στον
Άγιο Δομίνικο, οι παίκτες θα δουν τον
εαυτό τους στον καθρέφτη, θα κάνουν
κανονικό μπάνιο και θα φορέσουν κα-
θαρά ρούχα, ενώ φυσικά το αποκορύ-
φωμα θα είναι το πάρτι όπου θα χορέ-
ψουν και θα τραγουδήσουν παρέα. Ποι-
ος θα βρεθεί στον Άγιο Δομίνικο για να

διασκεδάσει τους παίκτες; Πέρσι ο
Ατζούν είχε ετοιμάσει πάρτι-υπερπαρα-
γωγή φέρνοντας τον Jason Derulo. Φέ-
τος όμως η σκέψη του Τούρκου παρα-

γωγού είναι να βρεθεί στη σκηνή ο Νί-
κος Κουρκούλης. Τώρα αν θα υπάρξει
κάποιος guest, θα το δούμε. Μην ξεχνά-
με πως ο Ατζούν είναι όλο εκπλήξεις.

Μετά το Πάσχα το κανάλι της Κηφισιάς «επιστρατεύει» στη late
night ζώνη του ένα νέο χιουμοριστικό show-τηλεπαιχνίδι. «Οι
100» θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 28 Απριλίου στις 23.30
και θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Στο «τιμόνι»
θα βρίσκεται ο αγαπημένος stand up comedian και σεναριο-
γράφος Λάμπρος Φισφής, ο οποίος θα υποδέχεται κάθε εβδο-
μάδα τρεις «παίκτες» celebrities. Ο ένας από αυτούς θα είναι
σταθερά στο πλατό σε κάθε εκπομπή και αυτός θα είναι ο cap-
tain, ενώ οι άλλοι δύο θα εναλλάσσονται κάθε φορά.
Εκατό άνθρωποι απαντούν ζωντανά στις αναπάντεχες, ανατρε-
πτικές, απρόσμενες, ευφάνταστες ερωτήσεις που απευθύνει ο
παρουσιαστής προς τους καλεσμένους, βγάζοντας έτσι ένα
αποτέλεσμα επί τοις 100, δηλαδή μια ρεαλιστική εικόνα τού
ποιοι είμαστε ως Έλληνες το 2022. Στο τηλεπαιχνίδι θα δούμε
και τον ηθοποιό/stand up comedian Μιχάλη Μαθιουδάκη και
τον κωμικό και σεναριογράφο Ζήση Ρούμπο.

Το ταξιδιωτικό παιχνίδι του Star,
που θα έχει αρκετές ομοιότητες
με το «Globetrotters», βρίσκεται
στην τελική του ευθεία. Γνωρί-
ζουμε πως παρουσιαστής θα είναι
ο Πέτρος Πολυχρονίδης, όμως δί-
πλα του προστέθηκε όνομα-έκ-

πληξη με άρωμα... GNTM! Ο λόγος για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, η
οποία δεν θα βρίσκεται -τελικά- στο GNTM 5, αλλά στο «A-
sia Express» και θα τη δούμε για πρώτη φορά στην τηλεό-
ραση σε άλλο πρόγραμμα πέρα του ριάλιτι μοντέλων. Από
εκεί και πέρα, η παραγωγή ψάχνει τα κατάλληλα ζευγάρια
για το παιχνίδι. Ένα που φαίνεται να έχει «κλείσει» είναι ο
Μαυρίκιος Μαυρικίου με την αγαπημένη του Ιλάειρα, χωρίς
όμως να είναι κάτι οριστικό.

«Οι 100»: Tο νέο τηλεπαιχνίδι του Star Το «Asia Express» με άρωμα... GNTM

Ο ΣΚΑΪ πληρώνει τα
«σπασμένα» του Λιάγκα

Το κανάλι του Νέου Φαλήρου συνεχίζει να πλη-
ρώνει τα «σπασμένα» της μεσημεριανής εκπομ-
πής του Γιώργου Λιάγκα, η οποία έχει σταματήσει
να προβάλλεται εδώ και περίπου δύο χρόνια. Το
ΕΣΡ τιμώρησε με δύο ακόμη πρόστιμα τον ΣΚΑΪ
για την εκπομπή «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγ-
κα», συνολικού ύψους 45.000 ευρώ. Στη μια πε-
ρίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ για
«προσβολή της αξίας του ανθρώπου», συγκεκρι-
μένα για body shaming του παρουσιαστή της εκ-
πομπής σε διαγωνιζόμενη του «Greece’s Next
Top Model» στο επεισόδιο της 1ης/10/2019. Στην
άλλη περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευ-
ρώ έπειτα από εξώδικη «δήλωση-διαμαρτυρία-
πρόσκληση», για «προσβολή προσωπικότητας
ατόμου» στο ίδιο επεισόδιο της 1ης/10/2019. Ο
λόγος ήταν σχόλια πάνω σε είδηση περί πώλησης
σπιτιών από Ελληνίδα επιχειρηματία.

�Την περαιτέρω ενίσχυσή του με καταξιωμένα
στελέχη της αγοράς επικοινωνίας ανακοίνω-

σε την Τρίτη (12/4) η Max Media Greece. Συγκε-
κριμένα, καθήκοντα associate director ανέλαβε
ο Τάσος Πλεμμένος, στέλεχος με πολυετή εμ-
πειρία στον χώρο των media και της διαφήμι-
σης. Παράλληλα, καθήκοντα media account di-
rector ανέλαβε η Μαρία Καλογήρου με εκτενή
διεθνή θητεία, έχοντας μεταξύ άλλων εργαστεί
στο Ντουμπάι ως media manager για το Emi-
rates Group και στη Fusion5, εκ των σημαντικό-
τερων media planning & buying agencies στην
ίδια περιοχή.

�Τη θέση του commercial manager
στην DPG Digital Media ανέλαβε

πρόσφατα ο Νίκος Τσάκος, προερχόμενος
από τη θέση του Group Account Director
στο εμπορικό τμήμα της εταιρείας. Ο Νίκος
Τσάκος, στέλεχος με πολυετή εμπειρία
στον χώρο των media, εντάχθηκε στο δυ-
ναμικό της DPG Digital Media το 2014, ενώ
στο παρελθόν είχε εργαστεί σε θέσεις ευ-
θύνης και εμπορικής ανάπτυξης τόσο έν-
τυπων όσο και ψηφιακών μέσων, μεταξύ
άλλων τα NemoOnline, ΙΜΑΚΟ, Όμιλος
ΔΟΛ, Motor Press.

�Ο Μάνος Μίχαλος αναλαμβάνει καθήκοντα
chief product officer για το σύνολο των digital

brands της Alter Ego Media με σκοπό τη δημι-
ουργία και ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων.

�Το «1-2-Χ», η δεύτερη σε αρχαιότητα
εφημερίδα προγνωστικών μετά το

«Προγνωσπόρ» (είχε κυκλοφορήσει τη δε-
καετία του ’60), περνάει στις εκδόσεις Φι-
λιππάκη.

Το Πάσχα φέρνει αλλαγές σε όλα τα κανάλια

Τραγουδιστής-έκπληξη στο πάρτι της ένωσης του «Survivor»
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Η
βίαιη και άδικη εισβολή στην Ουκρα-
νία από τα ρωσικά στρατεύματα έχει
ευαισθητοποιήσει μεγάλο μέρος του
ελληνικού πληθυσμού. Ο καθένας από

εμάς προσπαθεί να βρει τρόπους να βοηθήσει
την κατατρεγμένη Ουκρανία που βιώνει ανήκου-
στες θηριωδίες. Ο σκηνοθέτης Μιχάλης Συριό-
πουλος σε συνεργασία με το τΖΕΝεράλε Acting
Studio και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά προχω-
ρούν σε μια πρωτότυπη κίνηση για τη στήριξη
των θυμάτων του πολέμου. 

Θα παρουσιάσουν την παράσταση-ντοκουμέν-
το «Μαρτυρίες προσφύγων», κατά την οποία οι
ερμηνευτές ερεύνησαν, δραματοποίησαν και συ-
νέγραψαν πάνω στα αυτούσια ντοκουμέντα και
τεκμήρια. Σκοπός της είναι η συλλογή ειδών
πρώτης ανάγκης, τροφίμων μακράς διαρκείας,
υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Είναι μια
παράσταση πιο επίκαιρη από ποτέ και πραγματο-
ποιείται ύστερα από μακρά έρευνα και μελέτη
των γεγονότων.  Η παράσταση «Μαρτυρίες προ-
σφύγων» αφηγείται αληθινά ιστορικά γεγονότα
και κοινωνικοπολιτικά θέματα μέσα από δέκα
μαρτυρίες προσφύγων:

� Την ιστορία μιας Μικρασιάτισσας μάνας, που
δεν ξέρει ποιον να πρωτοθυμηθεί και ποιον να
μνημονεύσει.

� Την ιστορία του Αλβανού χορευτή Φλοριάν που
«μιλάει» στα λουλουδάκια του.

� Την ιστορία του Αφγανού Ζαχίρ, του Bruce Lee
του «MasterChef».

� Την ιστορία της Τζέσιρα από το Καμερούν, που
περιμένει την μπλε σφραγίδα.

� Την ιστορία της Μπένι από το Αφγανιστάν, της
δασκάλας του camp.

� Την ιστορία του Σύριου Νουρ, που είναι ένας τί-
μιος άντρας, ομοφυλόφιλος.

� Την ιστορία της επανένωσης της οικογένειας
του Αμίν και της Καμάρ. 

� Την ιστορία της κοπέλας από τη Συρία που πε-
ριμένει μόνο τα χαρτιά της.

� Την ιστορία του χαμένου στη μετάφραση Σύρι-
ου μεταφραστή της Μόριας.

� Τη ρουτίνα μιας γυναίκας πρόσφυγα από τη
Συρία.
Ο σκηνοθέτης Μιχάλης Συριόπουλος που συ-

νέλαβε και σκηνοθέτησε την παράσταση μας κα-
λεί σε ένα αντάμωμα που έγινε με ζήλο, πάθος

και περικλείεται από αλήθεια. Η παράσταση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Απριλίου στις
17.00 στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ερμη-
νεύουν οι σπουδαστές Αναστασία Γκούσκου-Σα-
γιάννη, Ειρήνη Δαμιανίδου, Βασίλειος Καγιάς,
Μαργαρίτα Κώστογλου, Παναγιώτης Μακρής,
Αφροδίτη Ντίτορα, Ζακλίν Πολενάκη, Καλλιόπη
Πρέκα, Χρυσούλα Ρακοπούλου και Φανή Στασι-
νοπούλου.

Αντί εισιτηρίου για όποιον θέλει και μπορεί, θα
συγκεντρωθούν τρόφιμα και φάρμακα για τους
πρόσφυγες της Ουκρανίας. Τα είδη θα διατεθούν
στο Κέντρο Βοήθειας Ουκρανίας στην Ελλάδα -
Πρεσβεία Ουκρανίας στο ΣΕΦ.

Μια παράσταση-ντοκουμέντο 
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 
την Κυριακή 17 Απριλίου
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Νέο μέλος στην οικογένεια

Ο Σάκης Ρουβάς μοιράζεται συχνά στιγμιότυ-
πα από την καθημερινότητά του στα social media
με τη σύζυγό του Κάτια Ζυγούλη και τα παιδιά
τους. Ωστόσο, στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του,
ο τραγουδιστής σύστησε το νέο μέλος της οικο-
γένειας στους διαδικτυακούς του φίλους. Αυτό
δεν είναι άλλο από ένα σκυλάκι. Συγκεκριμένα,
το απόγευμα της Τετάρτης ο Σάκης Ρουβάς δη-
μοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Instagram, στην οποία τον είδα-
με να ποζάρει με το νέο τους σκυλάκι. Στη λεζάν-
τα κάτω από τη φωτογραφία, ο Σάκης Ρουβάς
έγραψε: «Ο Baxter απέκτησε καινούργιο φίλο
και εμείς καινούργιο μέλος στην οικογένεια!».

Βραδινή έξοδος

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Έλενα Χρι-
στοπούλου γνωρίζονται αρκετά χρόνια και
εκτός από επαγγελματικές σχέσεις, διατηρούν
και φιλικές. Η Έλενα Χριστοπούλου είναι η μά-
νατζερ της Ηλιάνας από τα πρώτα της κιόλας
βήματα στον χώρο του μόντελινγκ και βρίσκε-
ται συνεχώς στο πλευρό της. Μάλιστα, οι δύο
κυρίες συχνά πραγματοποιούν κοινές εξό-
δους. Πρόσφατα, η Έλενα Χριστοπούλου και η
Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκαναν μια βραδινή
εμφάνιση. Συγκεκριμένα, διασκέδασαν στο
νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι «Μέ-
λισσες» με την Τάμτα και απόλαυσαν το πρό-
γραμμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου κα-
τάφερε να γίνει πολύ αγαπητή στο
«Survivor». Γεμάτη και με πολ-
λές εμπειρίες η γνωστή influ-
encer επέστρεψε στην Ελλάδα
και τη ζωή της. Μάλιστα, με την
επιστροφή της επέλεξε να κάνει
μια αξιέπαινη κίνηση ανθρωπιάς.
Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου δώ-
ρισε ένα μέρος από τον μισθό της
στο «Survivor» στο «Χαμόγελο
του Παιδιού», όπως γνωστοποί-
ησε η ίδια μέσα από τον προσωπι-
κό της λογαριασμό στο Insta-
gram. Συγκεκριμένα, η Ευρυδίκη
δώρισε το σημαντικό ποσό των
10.000 ευρώ.

Κίνηση
ανθρωπιάς 

Σ
αν σήμερα το 2018 γεννήθηκε η κόρη της Ελεονώρας Μελέτη
και του Θοδωρή Μαροσούλη, Αλεξάνδρα. Η δημοσιογράφος
και παρουσιάστρια έκανε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση για

τα γενέθλια της κόρης της, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες
από την πρώτη στιγμή που την κράτησε στην αγκαλιά της. «Παρα-
σκευή 13 Απριλίου ώρα 05.28, η ώρα που γεννήθηκες και μαζί σου
ξαναγεννήθηκα και εγώ. Η πρώτη σου φωτογραφία… να τη. Αμέ-
σως μόλις σε κράτησα στην αγκαλιά μου. Δεν έχω λόγια για να περι-
γράψω όλα όσα είσαι. Ένα σπουδαίο, υπέροχο, μοναδικό πλάσμα.
Μικρό γλυκό μου μπιρμπιλόνι, σου εύχομαι να είσαι υγιής, ευτυχι-
σμένη, γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό για τη ζωή. Είμαι η πιο τυχε-
ρή, γιατί είμαι η μαμά σου», έγραψε δίπλα από τις φωτογραφίες,
στις οποίες βλέπουμε για πρώτη φορά το πρόσωπο της μικρής Αλε-
ξάνδρας και κέρδισαν δεκάδες χιλιάδες σχόλια.

«Περνάω μια φάση πάρα πολύ όμορφη»
Η Αφροδίτη Σκαφίδα βρέθηκε απέναντι από δημοσιογράφους
και ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Πύρρο Δήμα. «Η αλήθεια
είναι ότι περνάω μια φάση πάρα πολύ όμορφη στη ζωή μου. Δεν
έχω μάθει, όμως, να συζητάω τα προσωπικά μου. Από τη στιγμή
που κάτι φεύγει από το προσωπικό, σταματάει να είναι
προσωπικό, οπότε προτιμώ να το κρατάω για τον εαυτό μου»,
είπε αρχικά, για να συνεχίσει: «Δεν θα ήθελα να συζητήσω αν
σκεφτόμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Σαν αθλήτρια, για
να πετύχεις κάποια πράγματα στη ζωή σου, πρέπει να έχεις μια
στήριξη. Είμαι ένας άνθρωπος συντροφικός, απλώς δεν έχει
τύχει να βρω μια στήριξη στη ζωή μου που να με κρατήσει.
Γενικά είμαι συντροφική».

Στο μαγευτικό Ναύπλιο φαίνεται πως βρίσκεται
η παρουσιάστρια Νικολέττα Ράλλη με τον σύν-
τροφό της Μιχάλη Ανδρούτσο και την κόρη τους
Σοφία για διακοπές. Η οικογένεια απολαμβάνει
χαλαρές στιγμές στη πόλη, με τη Νικολέττα
Ράλλη να δημοσιεύει φωτογραφίες στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια,
ως γνήσια λάτρις των social media, μοιράστηκε
φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φί-
λους από τις διακοπές τους και τις βόλτες τους
στους δρόμους του Ναυπλίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
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Οι ευχές για τα
γενέθλια της κόρης της 

Απόδραση στο Ναύπλιο



Τ
α κατάγματα ισχίου στους ηλικιωμέ-
νους είναι συχνά και δεν οφείλονται
πάντα σε πτώση, αλλά συμβαίνουν αυ-
τόματα, λόγω οστεοπόρωσης. Για αυτό

συχνά οι ηλικιωμένοι αναφέρουν πως δεν κατά-
λαβαν ότι έπεσαν. 

Η διάγνωση γίνεται με μια απλή ακτινογραφία
λεκάνης. Ανάλογα με την εντόπιση υπάρχουν δυο
είδη καταγμάτων: τα διατροχαντήρια και τα υποκε-
φαλικά κατάγματα. «Κοινό χαρακτηριστικό ύστερα
από ένα κάταγμα ισχίου είναι ότι η βάδιση καθίστα-
ται αδύνατη και το πόδι παίρνει τη χαρακτηριστική
θέση έξω στροφής, ενώ συγχρόνως είναι πιο κοντό
από το υγιές πόδι. Σε κάποιες λιγότερο συχνές πε-
ριπτώσεις μπορεί να μη συμβαίνει αυτό και τότε μι-
λάμε για τα ενσφηνωμένα κατάγματα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις χρειάζεται υψηλός βαθμός υποψίας
και αναγνώρισης στην ακτινογραφία από τον ια-
τρό», εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Ρέππας, ορθοπεδι-
κός-χειρουργός. 

Ο γιατρός αναφέρει ότι όλα τα κατάγματα ισχίου
χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση για τους
εξής λόγους: «Καθηλώνουν μόνιμα τον ασθενή στο
κρεβάτι με όλες τις συνέπειες που αυτό μπορεί να
έχει. Πρόκειται για κατάγματα που προκαλούν
εσωτερική αιμορραγία και επομένως αιμοδυναμι-
κή κατάρρευση, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα.
Μπορεί να συμβεί εύκολα εμβολή λόγω της αστά-
θειας του κατάγματος και των λιπωδών εμβόλων
που απελευθερώνονται από την εστία του κατάγμα-
τος. Συνεπώς, το χειρουργείο είναι μονόδρομος. Η
γρήγορη αντιμετώπιση σε συνδυασμό με την ελάχι-

στη επεμβατικότητα μπορούν να προσφέρουν ση-
μαντική παράταση ζωής στον ηλικιωμένο με κά-
ταγμα ισχίου. 

Η προσφορά της ραχιαίας αναισθησίας φυσικά
διευκολύνει πολύ την επέμβαση, ακόμα και σε
ασθενείς με σοβαρά παθολογικά προβλήματα, μιας
και ο ασθενής δεν παίρνει ολική νάρκωση, αλλά
μόνο από τη μέση και κάτω».

Ο ειδικός στέκεται στην ελάχιστη επεμβατικότη-
τα που στην ουσία αφορά μικρές τομές και κατά το

δυνατόν μικρότερη κακοποίηση των μυϊκών ομά-
δων. Όπως τονίζει, «οι τομές φτάνουν μέχρι τα 10
εκατοστά που στα διατροχαντήρια κατάγματα μπο-
ρεί να είναι και 4 ή 5 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ελά-
χιστη κακοποίηση των ιστών και ελάχιστο μετεγ-
χειρητικό στρες και αιμορραγία. Στα υποκεφαλικά
κατάγματα γίνονται αφαίρεση της κεφαλής του μη-
ριαίου και τοποθέτηση τεχνητής κεφαλής, η οποία
στηρίζεται σε ένα ενδοαυλικό μόσχευμα. 

Η ελάχιστη επεμβατικότητα είναι πολύ σημαντι-
κή, αφού η επέμβαση είναι πιο μεγάλη και πιο πο-
λύπλοκη από ό,τι στα διατροχαντήρια κατάγματα.
Και εδώ ο ασθενής μπορεί να φορτίσει πλήρως το
πόδι του από την επόμενη μέρα, μιας και η χρήση
βιολογικού τσιμέντου εξασφαλίζει τη σταθερότητα
του μοσχεύματος. Η ελάχιστη επεμβατικότητα εδώ
εξασφαλίζεται με την πρόσθια προσπέλαση, η
οποία επιτρέπει την πρόσβαση στην άρθρωση του
ισχίου χωρίς να κοπούν μύες, αλλά διαμέσου των
μυών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μιας και εξασφα-
λίζει την πιο γρήγορη κινητοποίηση των ηλικιωμέ-
νων μετά την επέμβαση».
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kpapakosto@yahoo.gr

Συμβαίνουν αυτόματα λόγω
οστεοπόρωσης. Για αυτό συχνά 
οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας
αναφέρουν πως δεν κατάλαβαν 
ότι έπεσαν

Μέθοδοι ελάχιστης
επεμβατικότητας
«Η ελάχιστη επεμβατικότητα με μικρές
τομές, η άμεση χειρουργική αντιμετώ-
πιση και η γρήγορη επάνοδος στο σπίτι
αποτελούν τη χρυσή συνταγή για την αν-
τιμετώπιση των καταγμάτων των ηλικιω-
μένων. Η εμπειρία του ορθοπεδικού για
την επιλογή των κατάλληλων υλικών και
την εφαρμογή των μεθόδων ελάχιστης
επεμβατικότητας σε συνδυασμό με την
υποστήριξη ενός κατάλληλα οργανωμέ-
νου νοσοκομείου, με όλες τις ειδικότη-
τες και τον κατάλληλο εξοπλισμό, εξα-
σφαλίζουν την υγιή επάνοδο του ηλικιω-
μένου στο σπίτι του και την κατά το δυνα-
τόν παράταση της ζωής του», καταλήγει
ο κ. Ρέππας.

K Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α  Ι Σ Χ Ι Ο Υ  Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Ω Ν

Μονόδρομος το χειρουργείο 

Κωνσταντίνος Ρέππας, 
ορθοπεδικός-χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Πανσέληνος αυτή βρίσκεται στον δικό σας άξονα,
οπότε σας αφορά άμεσα. Σε εσάς, λοιπόν, αυτό το
φεγγάρι παρουσιάζει με κάθε ένταση και ξεκάθαρη
εικόνα τις σχέσεις σας. Είναι η περίοδος των απο-
φάσεων και της ωριμότητας μέσα από τους άλλους.
Κάθε περίεργη, ανώριμη και ψεύτικη συμπεριφορά
θα έχει τη δίκαιη ανταμοιβή της.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Βρίσκεστε σε μια αρκετά ευαίσθητη στιγμή, όπου δεν
μπορείτε να ξεφύγετε από τα λάθη που έχουν συμβεί
στον επαγγελματικό σας χώρο. Μια ακόμη επισήμανση
είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σας, αλλά με
έναν πολύ τοξικό τρόπο, βάζοντας στη ζωή σας πάντα
ένα επιπλέον βάρος. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, η Πανσέληνος αυτή σας δημι-
ουργεί μια ευφορία, όμως εδώ υπάρχει ένα κομβικό ση-
μείο που πρέπει να προσέξετε. Αν χτίζετε τις σχέσεις σας
με ανάλαφρο και επιπόλαιο τρόπο, θα υπάρξει η έντονη
παρέμβαση του Κρόνου, που θα σας δώσει ό,τι ακριβώς
έχετε σπείρει, δηλαδή, τη δίκαιη ανταμοιβή σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, οι επαγγελματικές και οι-
κογενειακές σας σχέσεις θα επηρεαστούν έντονα με
αυτή την Πανσέληνο. Αν πάρουμε τις οικογενειακές
υποθέσεις, είναι αλήθεια ότι θα έχετε αρκετά περίερ-
γες και σκοτεινές διαδρομές, ώστε να καταλάβετε
κάποιες σκληρές συμπεριφορές από τους άλλους. Το
ίδιο ισχύει και για το επαγγελματικό περιβάλλον,
όπου θα κριθείτε πολύ σοβαρά.

Λέων
(23/7-22/8)
Η Πανσέληνος θα σας βοηθήσει αρκετά να επικοινω-
νήσετε και να κάνετε το παραπάνω σε θέματα που
αφορούν δημόσιες σχέσεις, ταξίδια και σπουδές,
όμως, εδώ θα υπάρξει ένα απαγορευτικό σημείο, που
μάλλον αφορά τις πολύ προσωπικές σας σχέσεις, αλ-
λά και τον επαγγελματικό σας χώρο. Σαν να πρέπει να
εντοπίσετε, πριν αυτά συμβούν, τα κακώς κείμενα
μιας κατάστασης που προϋπήρχε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Πανσέληνος επηρεάζει τα οικονομικά σας και σας
δημιουργεί μια ρευστή περίοδο, που φυσικά έχει ξε-
κινήσει από τον Μάρτιο. Μην απλωθείτε σε έξοδα
που υπερβαίνουν τις δυνατότητές σας, όπως επίσης
μη στηρίζεστε στις δυνατότητες των άλλων, όταν μά-
λιστα έχετε πάρει κάποια αρνητικά μηνύματα, που
έχουν περάσει στο υποσυνείδητό σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές αυτής της Πανσελή-
νου, όπου πρέπει να δείτε τις σχέσεις σας, να εντοπί-
σετε τα λάθη σας ή τα σωστά που έχετε πράξει και με-
τά να κάνετε τα ξεκαθαρίσματά σας. Αυτή την περίο-
δο, ο Κρόνος θα εδραιώσει στη ζωή σας ό,τι έχει σο-
βαρότητα και είναι απαλλαγμένο από ελαφρές συμ-
περιφορές. Αν οι επιλογές σας είναι χτισμένες σε
λάθος βάση, θα έρθει ο χρόνος και θα σας δείξει το
τιμωρητικό του πρόσωπο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτή η Πανσέληνος θα ανασύρει από την ψυχή σας
πολλές καταστάσεις που ανήκουν σε παρελθόντα
χρόνο. Έτσι, θα νιώσετε αρκετά άβολα όταν κατα-
λάβετε ότι οι σκέψεις σας είναι αρκετά ζωντανές
και ενεργές, σε σημείο να προκαλέσουν πισωγυρί-
σματα σε σχέσεις και καταστάσεις.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θετική η Πανσέληνος αυτή για εσάς, καθώς θα
αναδείξει τους στόχους σας, θα σταθεροποιήσει
τις φιλίες σας και θα σας δημιουργήσει την αίσθη-
ση της κυριαρχίας, μέσα από τις επιλογές σας. Βέ-
βαια, εδώ θα επισημάνω ότι οικονομικές ατασθα-
λίες ή κρυφές σχέσεις θα βγουν στην επιφάνεια,
με κίνδυνο να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, αυτή η Πανσέληνος είναι
αρκετά πιεστική και σας δημιουργεί την αίσθηση ότι
υπάρχουν εντέλει πολλά προβλήματα στα επαγγελ-
ματικά σας, αλλά και στον κοινωνικό σας περίγυρο,
που δεν τα είχατε εντοπίσει όταν ήταν στο ξεκίνημά
τους. Σίγουρα θα έχετε κάποια σημαντική βοήθεια σε
όλα αυτά, ιδίως αν έχετε σταθερές και καθαρές από-
ψεις και κάνετε σωστούς χειρισμούς. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια πολύ συμβατή Πανσέληνος θα είναι αυτή για
εσάς, καθώς ενεργοποιεί τον Κρόνο που βρίσκεται
στο ζώδιό σας και αυτό που ζητά είναι να οριοθετήσε-
τε τη ζωή σας και να βάλετε τα όριά σας, εκεί όπου δεν
είχαν μπει. Σε προσωπικό επίπεδο, ήρθε η στιγμή να
καταλάβετε τις ευθύνες σας και να δεσμευτείτε.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αυτή η Πανσέληνος σας δημιουργεί την επιθυμία να
τακτοποιήσετε παλιά σας χρέη, να φορτίσετε τα οικο-
νομικά σας, όταν μάλιστα εξαρτώνται από ένα ακόμη
πρόσωπο, συνέταιρο, σύντροφο, κ.ά. Είναι επίσης η
περίοδος που, αν η προσωπική σας ζωή σάς έχει κου-
ράσει, κάποιο πρόσωπο έχει για εσάς το σύμπαν, που
μάλιστα μπορεί να το γνωρίζετε από παλιά.
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Σήμερα, Σάββατο 16 Απριλίου, θα
απολαύσουμε το Ροζ Φεγγάρι στον άξονα
Ζυγού - Κριού, όπου θα το ακολουθήσουν
έντονες και πολύ σημαντικές πλανητικές

όψεις. Γίνεται στο τρίτο δεκαήμερο του Ζυγού
στις 26.46 μοίρες, στις 21.55 ώρα Ελλάδος. Ο
Κρόνος, θετικά τοποθετημένος σε αυτή την
Πανσέληνο, ανταμείβει τις δίκαιες προσπάθειες,
τις σχέσεις που έχουν ώριμη πορεία, τις
συμφωνίες που έχουν ηθικά κίνητρα. Από την
άλλη, το ταυ τετράγωνο που σχηματίζει ο
Πλούτωνας με την Πανσέληνο φέρνει στην
επιφάνεια τα προβλήματα που πρέπει να
εξοντώσουμε, να εξαλείψουμε και να υποστούμε
μια μετάλλαξη στη συνέχεια. 

Το Ροζ Φεγγάρι



Τ
ις τελευταίες μέρες το όραμα του
«σύγχρονου κράτους», στο οποίο
ομνύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης ως δείγμα προοδευτι-

κότητας στη χώρα -και ορθά-, συνοδεύεται από
καθημερινές σχεδόν εξαγγελίες, οι οποίες, στο
σύνολό τους αλλά και καθεμία ξεχωριστά, είναι
σχεδιασμένες για να προσφέρουν μια ανάσα
στη δύσκολη καθημερινότητα. Από το 1555 για
όλο το κράτος που ανακοινώθηκε χθες μέχρι
τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπη-
ρίες, τις fast track συντάξεις κ.ά.

Η κυβέρνηση τρέχει για να προλάβει να υλο-
ποιήσει μια σειρά από κρίσιμες αλλαγές στη
λειτουργία του κράτους που σε άλλες χώρες εί-
ναι αυτονόητες και εδώ παρέμεναν μέχρι πρό-
τινος ζητούμενα. Και η διαφορά στη ζωή των
πολιτών θα φανεί. Όπως φάνηκε τα τελευταία
χρόνια με το ψηφιακό κράτος, το οποίο έπειτα
από δεκαετίες κατόρθωσε να αφήσει οριστικά
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τις ατελείωτες
ουρές, τις σφραγίδες και τα δεκάδες έγγραφα
και για την πιο απλή συναλλαγή με το Δημόσιο. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης θεω-
ρείται από τους πολίτες σταθερά ως ο πιο πετυ-
χημένος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη. Υποσχέθηκε να κάνει τη ζωή τους ευκολό-
τερη, την έκανε και συνεχίζει ακάθεκτος. Και
είναι βέβαιο, όσο και αν σε λίγο θα θεωρούνται
αυτονόητα αυτά που μέχρι πρόσφατα ήταν ζη-

τούμενα, ότι αποτελούν μια σημαντική παρα-
καταθήκη για τη χώρα. Μια παρακαταθήκη που
θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο όταν η
ψηφιοποίηση φτάσει και σε άλλους κρίσιμους
τομείς, όπως αυτός της ταχύτερης απονομής
δικαιοσύνης που επίσης δρομολογείται.

Σε άλλη συγκυρία, όλα αυτά θα ήταν αρκετά
για να προκαλέσουν αίσθημα ηρεμίας στους
πολίτες. Συνδυασμένα, δε, με την πορεία ανά-
πτυξης που είχε μπει στις ράγες, θα επέφεραν
για πρώτη φορά και αίσθημα στέρεης προοπτι-
κής. Δυστυχώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, η
ασύλληπτη μέχρι πρότινος ενεργειακή κρίση, ο
καλπασμός του πληθωρισμού, η αδυσώπητη
ακρίβεια και η αβεβαιότητα για τον χρονικό
ορίζοντα της παγκόσμιας περιπέτειας έχουν
αλλάξει δραματικά το τοπίο και στη χώρα μας.

Τόσο που σε κάθε αδιαμφισβήτητα θετικό
και αναγκαίο μέτρο προκύπτει και ένα «αν». Για
παράδειγμα, θετικότατη η πρόνοια για την
ύπαρξη ενός προσωπικού βοηθού για κάθε
έναν πολίτη με αναπηρία και αυτονόητη υπο-
χρέωση της Πολιτείας να τη διασφαλίσει. «Αν
όμως η σύνταξη του ατόμου με αναπηρία δεν
φτάνει ούτε για να πληρώσει τον επόμενο λο-
γαριασμό της ΔΕΗ», τότε το τελευταίο γίνεται η
αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα που επισκιάζει
τις υπόλοιπες. Διότι το ένα συνδέεται άμεσα με
την επιβίωση και το δεύτερο με τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης.

Το ίδιο ισχύει και με όλα τα υπόλοιπα. Η κα-

τάσταση στους δρόμους, στα σπίτια, στα καφέ
θυμίζει την εποχή των μνημονίων, όταν είχαν
πολλαπλασιαστεί οι άνθρωποι που περπατού-
σαν και μιλούσαν μόνοι τους στους δρόμους. Οι
έμποροι, είτε μιλάμε για μικρά καφέ, είτε για
εστιατόρια, είτε για πτηνοτροφικές ή κτηνοτρο-
φικές μονάδες, είτε για φούρνους και ζαχαρο-
πλαστεία, παραμιλούν. «Δεν θα αντέξουμε για
πολύ», λένε. Και όταν σου κάνουν τον λογαρια-
σμό, και αδαής περί τα οικονομικά να είσαι κα-
ταλαβαίνεις ότι έχουν δίκιο.

Προφανώς θεωρούν θετικές όλες τις παρα-
πάνω πρωτοβουλίες, αλλά δεν έχουν καν μυαλό
να τις σκεφτούν γιατί η σκέψη τους είναι στον
επόμενο μήνα, στον επόμενο χειμώνα, στους
αβάστακτους λογαριασμούς και στα μαύρα
σύννεφα πάνω από το σπιτικό και την εργασία
τους. Η κυβέρνηση έχει απόλυτη συναίσθηση
της έκτασης και της έντασης των προβλημάτων
με τα οποία είναι αντιμέτωποι οι πολίτες. Και
ήδη δρομολογεί το επόμενο πακέτο στήριξης,
το οποίο θα ανακοινωθεί στην ορατή περίπτωση
που η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ δεν
βγάλει «λευκό καπνό» για γενναία ευρωπαϊκή
στήριξη των κρατών-μελών έναντι των συνεπει-
ών της ενεργειακής κρίσης.

Έτσι όπως πάει η κατάσταση όμως, και η
ίδια γνωρίζει προκαταβολικά ότι ούτε αυτό θα
είναι το τελευταίο. Το πηγάδι μοιάζει βαθύ και
όσο και να το γεμίζεις ο πάτος του δεν φαίνε-
ται από ψηλά.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η αβεβαιότητα του αύριο ξεπερνά 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

Η κατάσταση
στους δρόμους,

στα σπίτια και στα
καφέ θυμίζει την

εποχή των
μνημονίων, όταν

είχαν
πολλαπλασιαστεί
οι άνθρωποι που

περπατούσαν και
μιλούσαν μόνοι

τους στους
δρόμους
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