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Τ
ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τα είχε όλα και
έστειλε εντός και εκτός αυτού σημαντικά
μηνύματα. Ο Τσίπρας έγινε Αντρέας, με τα
συνθήματα να θυμίζουν περισσότερο ΠΑ-

ΣΟΚ και κόμμα της Κεντροαριστεράς παρά τα όσα
επιμένει να διαμηνύει όπου σταθεί και όπου βρεθεί ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, όλο το σόου εντάσσε-
ται στην προσπάθεια του Τσίπρα να «πάρει κεφάλι»
στον χώρο της Κεντροαριστεράς και να ξαναφλερτά-
ρει με το Κέντρο, το οποίο κάποτε του χάρισε την κυ-
βέρνηση αλλά πλέον εκεί έρχεται τρίτος και καταϊ-
δρωμένος.

Η ουσία όμως κρυβόταν και κρύβεται στις λε-
πτομέρειες του λόγου του, στις μικρές, αθώες
αποστροφές που ζυγίζουν όσο χίλιοι δεκάρικοι.
«Δεν θα έρθουμε για να παίξουμε στο γήπεδο των

αντιπάλων μας. Δεν θα έρθουμε για να αντικατα-
στήσουμε τα γαλάζια golden boys με κοκκινοπρά-
σινα. Δεν θα έρθουμε να ελέγξουμε τη Δικαιοσύνη
με δικούς μας δικαστές. Δεν θα έρθουμε να ελέγ-
ξουμε τα ΜΜΕ. Αλλά να τα στηρίξουμε με κριτήρια
αντικειμενικά και θέτοντας κανόνες πλουραλι-
σμού, αντικειμενικότητας και δημοκρατίας. Δεν θα
φτιάξουμε δική μας ΕΡΤ και ΕΥΠ στο γραφείο του
πρωθυπουργού», είπε στην ομιλία-επίλογο του
Συνεδρίου.

Τα πάντα... όλα μέσα σε πέντε αράδες σε μια ομιλία
δεκάδων σελίδων.

Καταρχάς, τα «κοκκινοπράσινα golden boys». Αυ-
τό τι σημαίνει; Ότι ο κ. Τσίπρας προεξοφλεί προγραμ-
ματική σύγκλιση, προεκλογική ή μετεκλογική συμ-
φωνία και συγκυβέρνηση με το ΚΙΝΑΛ; Ή απλώς το

βαθύ κόκκινο του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πρασινοκόκκινο για
να συμπεριληφθούν όλοι;

Δικαιοσύνη και ΜΜΕ, οι δύο πυλώνες στους οποί-
ους επένδυσε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο προεκλογικά όσο και
ως κυβέρνηση με τα τσιτάτα «οι κλέφτες στη φυλα-
κή», «τα σκάνδαλα να αποκαλυφθούν στη Δικαιοσύ-
νη», «λουκέτο στα ΜΜΕ της διαπλοκής» κ.λπ. Τη συ-
νέχεια τη γνωρίζουμε όλοι όσοι περπατάμε εντός ελ-
ληνικών συνόρων. Από κλέφτες κάτι μπήκε στη φυ-
λακή, όχι όμως αυτοί που επιθυμούσαν στην Κου-
μουνδούρου, τα σκάνδαλα οδηγήθηκαν στη Δικαιο-
σύνη, αλλά οι πολίτες είδαν τους πολιτικούς αντιπά-
λους του ΣΥΡΙΖΑ να διασύρονται μέχρις ότου αθωω-
θούν και τα «ΜΜΕ της διαπλοκής» μπορεί να ταλαι-
πωρήθηκαν -οι εργαζόμενοί τους κυρίως-, όμως
«είναι εδώ και βασιλεύουν».
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Η κυβέρνηση δεν περιμένει
την Ευρώπη και ρίχνει 4 δισ.
ευρώ για να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα 

Σ
ε άμεσα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των αυξήσεων στις τιμές
του ηλεκτρικού ρεύματος προ-
χωρά μέσα στον Μάιο η κυβέρ-

νηση. Στο Μαξίμου βλέπουν το σημαντικό
πολιτικό κόστος που έχει προκαλέσει η
ακρίβεια, κάτι που καταγράφεται σε φανε-
ρές και μυστικές δημοσκοπήσεις. Παρά το
γεγονός ότι πρόκειται για μια εισαγόμενη
οικονομική κρίση λόγω της ενέργειας και
του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρωθυ-
πουργός έχει αποφασίσει να μην περιμένει
την Ευρώπη και να προχωρήσει με εθνι-
κούς πόρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή στο οικο-
νομικό επιτελείο να εξαντλήσουν όλα τα
περιθώρια που απαιτούνται αλλά και τους
πόρους από τους οποίους μπορεί να χρη-
ματοδοτηθεί μια τέτοια κίνηση που θα φτά-
σει τα 4 δισ. ευρώ και συνολικά τα 8 δισ.
ευρώ από τη στιγμή που ξέσπασε η ενερ-
γειακή κρίση. Τις ανακοινώσεις αναμένε-

ται να κάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πιθα-
νότατα αμέσως μετά το Πάσχα και σίγουρα
πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. «Οι παράμε-
τροι όταν μετρηθούν, ζυγιστούν σωστά και
αποφασιστούν θα ανακοινωθούν από τον
ίδιο τον πρωθυπουργό», δήλωσε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. 

Πιέζει ο χρόνος
Τα χρονικά περιθώρια πιέζουν σημαντι-

κά, καθώς οι καταναλωτές δυσκολεύονται
να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς
ρεύματος, οι ουρές στις εταιρείες για τη
ρύθμιση οφειλών ολοένα και μεγαλώνουν,
ενώ οι κρατικές επιδοτήσεις, το ποσοστό
των οποίων συνεχώς αυξάνεται, δεν έχουν
φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω
του ράλι της τιμής του φυσικού αερίου που
επηρεάζει το κόστος για την παραγωγή του
ηλεκτρικού ρεύματος. 

Για αυτό τον λόγο ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης έχει ζητήσει σε τρεις διαδοχικές
Συνόδους Κορυφής την αποσύνδεση του
φυσικού αερίου από τους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού ρεύματος, με τις Βρυξέλ-
λες να μη δείχνουν πρόθυμες μέχρι στιγ-
μής να κάνουν δεκτό το ελληνικό αίτημα,
το οποίο στηρίζουν όλες οι χώρες του ευ-
ρωπαϊκού Νότου. Κυβερνητικά στελέχη
υποστήριζαν πως ακόμη και στην περί-

πτωση που οι 27 στο τέλος Μαΐου αποφα-
σίσουν μέτρα στήριξης για την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής κρίσης, εκείνα δεν
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν την επό-
μενη μέρα.

Πολιτικοί vs τεχνοκράτες
Η «Political» είχε αποκαλύψει το μπρα

ντε φερ μεταξύ τεχνοκρατών και πολιτικών
που υπήρχε στην κυβέρνηση για τα μέτρα
που θα έπρεπε να ληφθούν για την ανα-
κούφιση των πολιτών. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης με την κίνησή του να προχωρήσει σε
νέα σημαντική παρέμβαση μέσα στον Μάιο
έδειξε ότι μπορεί να ακούει την άποψη των
στενών συνεργατών του στο ζήτημα των οι-
κονομικών, αλλά δεν παύει να είναι πολιτι-
κός και να αφουγκράζεται και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. 

«Τα χρήματα με τον ένα ή τον άλλον τρό-
πο θα βρεθούν, αλλά χρειάζεται μεγάλη
προσοχή. Η παρέμβαση που θα κάνουμε
σε αυτή την περίπτωση μπορεί να οδηγή-
σει σε αποκλιμάκωση γενικότερα του
πληθωρισμού», τόνισε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλα-
κάκης, δείχνοντας ότι το κλίμα ακόμη και
από την πλευρά των τεχνοκρατών αρχίζει
να αλλάζει.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι η κυ-

βέρνηση να βάλει πλαφόν στην τιμή του
φυσικού αερίου έτσι ώστε να μην επηρεά-
ζουν σε σημαντικό βαθμό τους λογαρια-
σμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Από τα χρήματα που θα διατεθούν για
το συγκεκριμένο μέτρο η κυβέρνηση θα
εξετάσει το ενδεχόμενο της μείωσης του
ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα ευρείας κα-
τανάλωσης.

Σύμφωνα με τις κυλιόμενες μετρήσεις
που έχει στη διάθεσή του το Μαξίμου, φαί-
νεται ξεκάθαρα πως το θέμα της ενέργειας
είναι το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τους
πολίτες, ενώ ακολουθούν οι ανατιμήσεις
στα προϊόντα και μετά έρχονται οι αυξήσεις
στα καύσιμα. 

Επίσης, από τη μικρή πτώση που εμφανί-
ζει η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις δεν
ευνοούνται ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, αλλά
αυξάνονται τα ποσοστά των αναποφάσι-
στων και των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ. 

του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Τον Μάιο τα μέτρα 
για φτηνή ενέργεια
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Στα 3 Γιγαβάτ 
ο «πήχης» για 
τις μονάδες 
αποθήκευσης 
έως το 2030
Την αναβάθμιση των στόχων
και για τις μονάδες αποθήκευ-
σης θα προβλέπουν η αναθεώ-
ρηση του Εθνικού Σχεδίου για
την Ενέργεια και το Κλίμα
(ΕΣΕΚ) και η προσαρμογή του
στη συμμετοχή της χώρας μας
στην ταχύτερη μείωση των εκ-
πομπών CO2 μέχρι το 2030.
Έτσι, από το χαρτοφυλάκιο μο-
νάδων συνολικής ισχύος 1,5
Γιγαβάτ έως το 2030, που περι-
λαμβάνεται στο υφιστάμενο
ΕΣΕΚ, ο «πήχης» θα αυξηθεί
στο διπλάσιο ώστε στο τέλος
της 10ετίας να έχουν εγκατα-
σταθεί έργα 3 Γιγαβάτ.
Σχετική αναφορά έκανε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
μιλώντας σε πρόσφατο ενερ-
γειακό συνέδριο. 
Σύμφωνα με τον υπουργό, ο
στόχος για μονάδες αποθή-
κευσης 1,5 Γιγαβάτ «μεταφέ-
ρεται» για το 2025 ώστε στο
δεύτερο μισό της 10ετίας να
εγκατασταθούν νέα έργα ίσης
συνολικής ισχύος.
Με την αναβάθμιση του «οδι-
κού χάρτη» για την εγκατάστα-
ση μονάδων αποθήκευσης στη
χώρα μας, σκοπός είναι να
υποστηριχτεί ο επίσης ανα-
βαθμισμένος στόχος για τη δι-
είσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό
μείγμα, που επίσης θα περι-
λαμβάνεται στο αναθεωρημέ-
νο ΕΣΕΚ. Ο «πήχης» για το σύ-
νολο της εγκατεστημένης
ισχύος ΑΠΕ το 2030 θα επικαι-
ροποιηθεί στα 25 Γιγαβάτ, από
18,9 Γιγαβάτ που προβλέπει το
υφιστάμενο σχέδιο.
Με την προδιαγεγραμμένη
«προέλαση» των έργων ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας οι
μονάδες αποθήκευσης καθί-
στανται απαραίτητες ώστε να
αξιοποιείται στο μέγιστο βαθ-
μό η «πράσινη» ηλεκτροπαρα-
γωγή.

Μιχάλης Μαστοράκης

Στη Ρεβυθούσα με το μυαλό
στην ενεργειακή αυτονομία
Α

πολύτως δηλωτικές της επιδίω-
ξής του να... πυκνώσει την αδια-
μεσολάβητη επαφή του με τους
πολίτες, προκειμένου να κατα-

στήσει σαφές ότι η κυβέρνηση έχει απόλυ-
τη επίγνωση των δυσχερειών που ταλαιπω-
ρούν τη συντριπτική πλειονότητα της ελλη-
νικής κοινωνίας, είναι η σημερινή επίσκε-
ψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τερματι-
κό σταθμό της Ρεβυθούσας και η εν συνε-
χεία μίνι περιοδεία του στη Σαλαμίνα. 

Έμπειρα κομματικά στελέχη παρατηρούν
ότι η για πολλοστή φορά μετάβαση του
πρωθυπουργού στην παραδοσιακά «αφιλό-
ξενη» για τη ΝΔ περιφέρεια της Β’ Πειραιώς
αποτελεί ισχυρό πειστήριο ότι το Μαξίμου
δεν πρόκειται να αφήσει καμία άλλη πολιτι-
κή δύναμη να επαίρεται ότι η άσκηση κοι-
νωνικής και φιλολαϊκής πολιτικής αποτελεί
προνομιακό της πεδίο.

Απρόσκοπτος εφοδιασμός
Μία εβδομάδα μετά τις πρωθυπουργικές

εξαγγελίες για την επιτάχυνση των ερευνών
για τα εγχώρια κοιτάσματα φυσικού αερίου
και δύο μετά την ανακοίνωση της ολιγόχρο-
νης παράτασης της λειτουργίας των λιγνιτι-
κών μονάδων, η επιθεώρηση στις εγκατα-
στάσεις της Ρεβυθούσας, του μόνου προ-
σώρας τερματικού σταθμού αεριοποίησης
του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)
στη χώρα, επιβεβαιώνει πως στο φόντο της
συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία ο στόχος του απρόσκοπτου ενεργει-
ακού εφοδιασμού της χώρας και ως εκ τού-
του αυτός της ενεργειακής αυτονομίας κα-
θίσταται εκ των πραγμάτων ύψιστη προτε-
ραιότητα για την κυβέρνηση.

Παρουσία του υπουργού Ενέργειας Κώ-
στα Σκρέκα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να
υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση πράττει τα
δέοντα προκειμένου να μην καταγραφούν
ελλείψεις αλλά και να μετριαστούν κατά το
δυνατόν τα υπερβολικά κόστη που επιβαρύ-
νουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύμφω-
να με τον έως τώρα σχεδιασμό, ο τερματικός
σταθμός της Ρεβυθούσας έχει δυναμικότη-

τα αποθήκευσης 225.000 κυβικών μέτρων
LNG, ενώ επίκειται το συντομότερο δυνατόν
η ενίσχυσή του με μια πλωτή δεξαμενή συ-
νολικής χωρητικότητας 150.000 κυβικών
μέτρων. Όπως τονίζουν κυβερνητικές πη-
γές, σύντομα θα υπάρξει η δυνατότητα ταυ-
τόχρονου ελλιμενισμού δύο πλοίων που θα
ξεφορτώνουν υγροποιημένο φυσικό αέριο,
ενώ υπάρχει σχεδιασμός και για την επίτευ-
ξη ταχύτερης αεριοποίησης του LNG. 

Επίσης, εντός του 2023 θα λειτουργήσει
και ένας δεύτερος τερματικός σταθμός,
στην Αλεξανδρούπολη αυτήν τη φορά, συ-
νολικής χωρητικότητας σε πρώτη φάση
170.000 κυβικών μέτρων, που θα υποδέχε-
ται υγροποιημένο φυσικό αέριο από ΗΠΑ,
Αλγερία, Αίγυπτο και Κατάρ.

Με προφανή στόχο να υπογραμμίσει την
έμφαση που δίνει η Νέα Δημοκρατία στον

κοινωνικό πυλώνα της κυβερνητικής πολι-
τικής, ο πρωθυπουργός πρόκειται να πε-
ριοδεύσει στη Σαλαμίνα, όπου και θα επι-
σκεφτεί Σύλλογο ΑμεΑ αλλά και Σύλλογο
Κακοποιημένων Γυναικών μαζί με την υφυ-
πουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μαζί
με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
επισκεφτεί το δημαρχείο της πόλης αλλά
και το σπίτι του μεγάλου Έλληνα ποιητή Άγ-
γελου Σικελιανού.

Μητσοτάκης: Τοξικότητα 
και χυδαιολογία από τον ΣΥΡΙΖΑ
Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρωθυπουργός μετά τη σκληρή κριτική του Αλέξη Τσί-
πρα και τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Μακάρι να έκαναν Συνέδριο κάθε χρό-
νο για να μας θυμίζουν από τι γλιτώσαμε, ένα αφόρητο μείγμα τοξικότητας, χυδαι-
ολογίας, λαϊκισμού και εντάσεων που δεν αρμόζει σε κόμμα αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης», είπε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην προσυνεδριακή συζήτηση της
ΝΔ στη Νίκαια.
Ωστόσο, η παρέμβασή του είχε και προεκλογικό χρώμα. «Αν πετύχαμε τόσα πολ-
λά εν μέσω πανδημίας, εισβολής στον Έβρο και οξείας οικονομικής κρίσης, φαν-
ταστείτε τι θα πετύχουμε σε μια 8ετία». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την
αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα
ισχύσει από την 1η Μαΐου, ενώ τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η περαι-
τέρω μείωση της ανεργίας, που μειώθηκε στο 12,8%.

Τι σηματοδοτεί η σημερινή 
επίσκεψη του πρωθυπουργού
στον τερματικό σταθμό

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Μ
ε... φαγωμάρα άνοιξε,
με... μανούρα έκλεισε το
3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ,
με τους λογαριασμούς να

παραμένουν ανοιχτοί μέχρι την ψηφο-
φορία για τον πρόεδρο, την Κεντρική
Επιτροπή και πλέον και για τις αλλαγές
στο καταστατικό.

Τελικά η αναμονή για την πραγματοποί-
ηση του συνεδρίου μάλλον άξιζε τον κό-
πο. Αφενός γιατί ο Αλέξης Τσίπρας με τις
δύο ομιλίες του άνοιξε τα χαρτιά του για
το πώς οραματίζεται το κόμμα, αλλά κυ-
ρίως για το πώς θα πορευτεί προκειμένου
να επιστρέψει στην εξουσία. Στο πλαίσιο
του διαλόγου με τους πολίτες έθεσε την
πλατφόρμα των 5+1 δεσμεύσεων ως βά-
ση για μια προοδευτική διακυβέρνηση
και επιχείρησε για ακόμη μια φορά
«άνοιγμα» προς την πλευρά του ΚΙΝΑΛ
αλλά και των άλλων όμορων κομμάτων.
Αφετέρου επειδή στην κορυφαία διαδι-
κασία ενός κόμματος, όπως είναι το συ-
νέδριο, ιδίως στη φάση που βρίσκεται ο
ΣΥΡΙΖΑ, εκδηλώθηκαν για ακόμη μια φο-
ρά διαφωνίες και διαφορές και μάλιστα
σε τέτοιο σημείο που προκλήθηκαν έντα-
ση και... καβγάδες.

Τι άναψε τη σπίθα
Όπως στην πρώτη έτσι και την τελευ-

ταία μέρα η τάση της Ομπρέλας ανέβασε
τους τόνους με αφορμή τα κριτήρια εγ-
γραφής μελών. Η εν λόγω τάση κατέθεσε
τροπολογία ούτως ώστε η εγγραφή να γί-
νεται με αυτοπρόσωπη παρουσία και όχι
μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας. Βεβαίως, η Επιτροπή Καταστατικού
προβλέπει την ηλεκτρονική εγγραφή, γε-
γονός που τα τελευταία δύο χρόνια υπο-
στηρίζεται και από αντίστοιχες καμπά-
νιες. Αφού λοιπόν τέθηκε το θέμα, οι σύ-
νεδροι μπήκαν σε ψηφοφορία, ωστόσο
πολλοί ήταν εκείνοι που εξαιτίας του
κλεισίματος του συνεδρίου είχαν αποχω-
ρήσει, μιας και κανείς δεν περίμενε την
όξυνση της κατάστασης στο... 90’. 

Αποχώρηση
Τότε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος μετέ-

φερε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να
στηθεί και τρίτη κάλπη στις 15 του Μάη,
μαζί με εκείνες του προέδρου και της
Κεντρικής Επιτροπής, μιας και δεν θα
ήταν αντιπροσωπευτική η ψηφοφορία με
τα καρτελάκια. Ο Πάνος Σκουρλέτης δια-
φώνησε εντόνως και μετά την ψηφοφο-
ρία, στην οποία το Σώμα αποφάνθηκε

υπέρ της πρότασης για τρίτη κάλπη στις
15 του Μάη, ανέβηκε ξανά στο βήμα και
ανακοίνωσε ότι η Ομπρέλα δεν συμμετέ-
χει και αποχωρεί. Αποτέλεσμα της πα-
ρέμβασης Σκουρλέτη ήταν το πλήθος να
ξεσπάσει σε αποδοκιμασίες, ενώ στην
πρώτη σειρά Τσίπρας και Τσακαλώτος
διαφωνούσαν εντόνως.

Στημένο σκηνικό
Ως «φτιαχτό και στημένο σκηνικό» πε-

ριέγραψαν την κατάσταση που επικράτη-
σε στελέχη της προεδρικής τάσης επιρρί-
πτοντας την ευθύνη στην Ομπρέλα. «Δεν

μπορούν να μετεξελιχθούν. Έχουν μείνει
στο 3%. Κάνουν κακό στο κόμμα», ήταν
οι... ατάκες τους όταν έκλεισαν τα φώτα
του συνεδρίου και είχαν ανάψει οι συζη-
τήσεις στα γνωστά στέκια. Οι ίδιες πηγές
τονίζουν στην «Political» πως η ένταση
δεν ξέσπασε ξαφνικά την Κυριακή το με-
σημέρι. Είχε ξεκινήσει από την Παρα-
σκευή, όταν ο Δημήτρης Βίτσας κατέβασε
αντιπρόταση απέναντι στον πρόεδρο Τσί-
πρα για εκλογή προέδρου από το Συνέ-
δριο και όχι από τη βάση, όπως θέλει ο
Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως και στις δύο
ψηφοφορίες η Ομπρέλα βίωσε μεγάλη

ήττα, με τα ποσοστά να κυμαίνονται στο
73%-75% υπέρ των προτάσεων Τσίπρα, οι
οποίες στηρίζονται από τους προεδρι-
κούς (Κίνηση Μελών, ΡΕΝΕ, Γέφυρα, πα-
σοκογενείς, ΔΗΜΑΡ). 
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3ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Ο κακός
χαμός στο κλείσιμο - Επεισόδιο
Σκουρλέτη - Τζανακόπουλου
για την 3η κάλπη

Στην αυλαία έπεσαν... ομπρελιές

Πολλά ήταν τα στελέχη που δεν έκρυψαν την οργή τους για τον
Ευκλείδη Τσακαλώτο. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τη στάση του
απαράδεκτη, αλαζονική και προσβλητική κυρίως απέναντι στις
χιλιάδες των μελών, τα οποία ξεκίνησαν από όλη την Ελλάδα για
να παραστούν στο Συνέδριο, και έπειτα προς τον πρόεδρο και τα
κομματικά στελέχη. «Διέκοπτε το προεδρείο και ανέβαινε στο
βήμα χωρίς να είναι η σειρά του και μίλαγε σαν αρχηγός κόμμα-
τος. Αφού δεν νιώθει πως δεν είναι αρχηγός από τα μέλη που τον
αποδοκιμάζουν, ας του δείξει ο ίδιος ο Τσίπρας ποιος είναι ο αρ-
χηγός», αναφέρουν οι ίδιες πηγές. 

Στον απόηχο του Συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσω-

πος επιτέθηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «ού-
τε θέλει ούτε μπορεί να προσφέρει το ελάχιστο στην πα-
τρίδα και την κοινωνία. Δεν μπορεί γιατί ταυτίζει το μέλλον
της χώρας και των ανθρώπων της με το θολό και γκρίζο
παρελθόν της εποχής που κυβέρνησε: τη φοροεπιδρομή
και οικονομική επίθεση στη μεσαία τάξη, τα 100 δισ. που
χρέωσε τη χώρα, τα αλήστου μνήμης βοσκοτόπια, τη συ-
νεργασία με τον κ. Καμμένο». 

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που μεταφέρει τα συμπεράσματα
του Συνεδρίου καταλήγει: «Από τις 15 Μάη ο ΣΥΡΙΖΑ δυναμώνει
και ο εφιάλτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη τελειώνει». 

Πυρ και μανία για τη στάση του Τσακαλώτου



Ν
α θολώσει τα νερά και να πά-
ρει προβάδισμα στο σκληρό
πολιτικό πόκερ των εκλογι-
κών συνεργασιών επιχειρεί

ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και σε μια
προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από την
πίεση που υφίσταται τόσο από δεξιά όσο
και από αριστερά άρχισε να μοιράζει τα
δικά του χαρτιά.

Από την προσυνεδριακή εκδήλωση
της Κοζάνης το Σαββατοκύριακο ο κ. Αν-
δρουλάκης εμμέσως πλην σαφώς έκλει-
σε το μάτι σε μια τύπου συνεργασία για
σχηματισμό κυβέρνησης με κοινής απο-
δοχής πρωθυπουργό. «Δεν ζητάμε συ-
νεργασίες για να μοιράσουμε καρέκλες
και για να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί
κάποιοι που τους έδωσε ευκαιρία ο λαός
και απέτυχαν παταγωδώς. Από εμάς
πρωθυπουργική καρέκλα δεν θα δει ού-
τε ο κ. Τσίπρας ούτε ο κ. Μητσοτάκης. Να
το πούμε ξεκάθαρα για να μην περιμέ-
νουν τίποτα. Ο ελληνικός λαός θα δει μια
άλλη μέρα. Μια μέρα σταθερότητας, κοι-
νωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιο-
πρέπειας. Την αλλαγή θέλει ο λαός και
όχι το διαίρει και βασίλευε», είπε χαρα-
κτηριστικά.

Χθες όμως, στο πλαίσιο συνέντευξης
που παραχώρησε στο Ράδιο Θεσσαλο-
νίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχισε
την κριτική υψηλών τόνων προς ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο φρόντισε να υπογραμ-
μίσει με νόημα την ανάγκη ενίσχυσης
της σοσιαλδημοκρατικής επιλογής μέ-
σω της ψήφου στο ΠΑΣΟΚ. «Εμείς λέμε
λοιπόν στον ελληνικό λαό: αν βλέπετε
τη ζημιά που κάνει ο κ. Μητσοτάκης και
θυμάστε τη ζημιά που έκαναν Τσίπρας -
Καμμένος, εμείς δίνουμε την ευκαιρία
διά της ψήφου στην παράταξή μας να
μην έχετε πρωθυπουργό ούτε τον έναν
ούτε τον άλλο και μέσα από ένα σοσιαλ-
δημοκρατικό πρόγραμμα να γυρίσει
σελίδα ο ελληνικός λαός», είπε. Με έν-
τονα επικριτική διάθεση σχολίασε το
συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας
ότι «είδα ένα συνέδριο όπου αποθεώ-
θηκε ο κ. Πολάκης. Είναι προοδευτικό

ένα κόμμα που αποθεώνει έναν πολιτι-
κό του οποίου η συμπεριφορά στο ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο είναι συμπεριφορά
κοινοβουλευτικής παρακμής;». 

Επιτελικό χάος
«Δεν μπαίνω σε μια περιπέτεια διανο-

μής εξουσίας με παλαιούς πρωταγωνι-
στές. Πολλοί δημοκρατικοί πολίτες ψήφι-
σαν τον κ. Μητσοτάκη για να φύγει ο κ.
Τσίπρας και τώρα έχουν απολύτως απο-
γοητευτεί. Βλέπουν μια κυβέρνηση όπου
για όλα αποφασίζει μια κλειστή παρέα
του Μαξίμου. Το επιτελικό κράτος είναι
επιτελικό χάος της παρέας του κ. Μητσο-
τάκη και το είδαμε στις φυσικές κατα-
στροφές, στην πανδημία και σε όλα τα
επίπεδα. Λέω λοιπόν σε αυτούς τους αν-
θρώπους: Δώστε μας την ευκαιρία. Η Σο-

σιαλδημοκρατία προτείνει λύσεις και
έχουμε θέσεις για μια κοινωνικά βιώσιμη
ανάπτυξη».

Ταυτόχρονα όμως φρόντισε να στείλει
μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό του κόμ-
ματός του με το βλέμμα στραμμένο στην
πορεία υλοποίησης του φιλόδοξου εγχει-
ρήματος της αυτοοργάνωσης του κόμμα-
τος: «Την ενότητα τη συμβολίζω με τη
συμπεριφορά μου. Όλοι κατάλαβαν ότι οι
εσωκομματικές εκλογές τελείωσαν το
βράδυ εκείνης της Κυριακής του Δεκεμ-
βρίου».
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Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς για τον Σπύρο Δημοσχάκη, υιό
του βουλευτή Έβρου Τάσου Δημοσχάκη, μετά την ανταρ-
σία του πρώτου, ο οποίος διέσπασε με απαράδεκτες μεθο-
δεύσεις στις πρόσφατες εκλογές τη συνδικαλιστική παρά-
ταξη του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής που πρόσκειται
στη ΝΔ. Ο αθέμιτος τρόπος με τον οποίο ο υιός Δημοσχά-
κης εξελέγη τελικά πρόεδρος των Υπαλλήλων της Βουλής,
«πουλώντας τη παράταξη της ΝΔ» και συμπράττοντας με
το ΚΙΝΑΛ και τον ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε την οργή του γραμ-
ματέα της ΝΔ Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος με απόφασή
του διέγραψε τον Σπύρο Δημοσχάκη από μέλος της ΝΔ. 

«Ανταρσία»
Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη ΝΔ, εκτός από

τον σάλο που προκάλεσε το θέμα της ανταρσίας, ήταν η

επιστολή του νέου προέδρου Σπ. Δημοσχάκη προς τους
υπαλλήλους της Βουλής, στην οποία τους καλεί να μην «εί-
ναι ταμπουρωμένοι πίσω από πολιτικά αναχώματα, να
συνδυάσουν απόψεις και αντιλήψεις και να αντιτάξουν την
ανιδιοτελή αγάπη για τον Σύλλογο».

Σύμφωνα με τον αντάρτη πρόεδρο, η μόνη λύση αντιμε-
τώπισης των προβλημάτων είναι οι συγκλίσεις απόψεων και
τελικά οι συνεργασίες, ενώ σε μια εποχή που η ΝΔ θέλει να
σβήσει τις φωτιές περί επικείμενων συνεργασιών, ο υιός
Δημοσχάκης αναρωτήθηκε «γιατί αφού (σ.σ.: το θέμα των
συνεργασιών) το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει στην πολιτική
ζωή, να μην το εφαρμόσουμε και εμείς μέσα στον Σύλλογό
μας;». Με μια σκληρή ανακοίνωσή της η Ενιαία Κίνηση
Υπαλλήλων της Βουλής, που πρόσκειται στον γαλάζιο «συν-
δικαλιστή» και επί χρόνια πρόεδρο των Υπαλλήλων της Βου-

λής Γιάννη Σιαμπάνη, κάνει λόγο για απαράδεκτο, πραξικο-
πηματικό και διασπαστικό τρόπο του νέου προέδρου Σπ. Δη-
μοσχάκη. Ενημερώνει, δε, τους υπαλλήλους της Βουλής ότι
η εξέλιξη αυτή φέρνει στη μνήμη συναλλαγές άλλων εποχών
και αναδεικνύει ζητήματα ηθικής τάξης και εντιμότητας.
Αποκαλύπτει, δε, το χρονικό της μεθόδευσης Δημοσχάκη, ο
οποίος μέχρι την Τρίτη 5 Απριλίου είχε απολύτως συμπαρα-
ταχθεί με την ΕΚΥΒ και αιφνιδίως ανακοίνωσε την πρόθεσή
του να διεκδικήσει τη θέση του προέδρου.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τους Υπαλλήλους της
Βουλής, ο κ. Δημοσχάκης πρόδωσε τους συναδέλφους
του που τον επέλεξαν, ενέπαιξε το σύνολο των συναδέλ-
φων που ψήφισαν τη συνδικαλιστική παράταξη της ΕΚΥΒ
και διάβρωσε τις αρχές της.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Τρικ Ανδρουλάκη
με πρωθυπουργό
κοινής αποδοχής

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Ανακατεύει την τράπουλα των
μετεκλογικών συνεργασιών
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

Το παρασκήνιο της διαγραφής του Σπύρου Δημοσχάκη από τη ΝΔ
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Περιφερειάρχης από μικρή πε-
ριφέρεια πήγε πρόσφατα στο
Ντουμπάι και τα έξοδα της απο-
στολής ξεπέρασαν τα 100 χιλιά-
ρικα. Δεν είναι μόνο το φτωχό
αποτέλεσμα της επικοινωνια-
κής καμπάνιας, αλλά κυρίως ότι
τόσα λεφτά αυτή την περίοδο
απλά δεν δίνεις…

KOYIZ 
Πάντως στη Βουλή χθες όσοι
«γαλάζιοι» βουλευτές θέλανε
να πειράξουνε τους συναδέλ-
φους τους στον ΣΥΡΙΖΑ, τους
έλεγαν: «Ωραίο συνέδριο. Να το
κάνετε πιο συχνά». Είναι αλή-
θεια ότι αυτά που είδαν στο γή-
πεδο του τάε κβον ντο τούς δια-
σκέδασαν πολύ. 

«Γκάζια» από τη Βούλτεψη για τη δομή στην Ελευσίνα

«Βρεμένη σανίδα» που 
θέλετε εκεί στο Μαρούσι 

ΑΞΙΖΕΙ…

Μ
έχρι τώρα είχαμε μάθει
ότι ο τίτλος της πρώτης
κυρίας αποδίδεται στις
συζύγους των προέδρων

των κρατών. Αρχικά ως πρώτη κυρία
προσφωνείτο και αποκαλείτο η σύζυγος
του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, όμως η προσφώνηση επεκτάθηκε
σιγά σιγά και σε άλλα δυτικά κράτη. 

Τελικά κάναμε λάθος, γιατί πρώτη κυ-
ρία έχει και το… Μαρούσι! «Η πρώτη
κυρία του Αμαρουσίου στο πασχαλινό
παζάρι του Σικιαριδείου Ιδρύματος»
διαβάσαμε στο σάιτ «Μαρούσι24» και
μας… έφυγε το πληκτρολόγιο. Η ανα-
φορά είναι για την κυρία Ελένη Αμπα-
τζόγλου, σύζυγο του δημάρχου Θόδω-
ρου Αμπατζόγλου, η οποία με αφορμή
εκδήλωση στο ίδρυμα… συγκέντρωσε
πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας.
Ποια Τζιλ Μπάιντεν και ποια Μπριζίτ
Μακρόν, δηλαδή. Θα πει κάποιος που
γνωρίζει τα του Αμαρουσίου πως η κυ-

ρία Αμπατζόγλου τον δικαιούται τον τίτ-
λο και με το παραπάνω, καθώς, όπως
λένε οι πληροφορίες, αυτή είναι που

λύνει και δένει στον δήμο. Αλλά και πά-
λι, λίγη αυτοσυγκράτηση, λίγη ταπεινο-
φροσύνη δεν κάνει κακό. 

Ύστερα από συνεχείς προσπάθειες της υφυ-
πουργού Μετανάστευσης Σοφίας
Βούλτεψη άρχισε να ανακαινίζε-
ται η δομή μεταναστών στην
Ελευσίνα, η οποία θα φιλοξενή-
σει αποκλειστικά γυναίκες, παι-
διά και ηλικιωμένους από την
Ουκρανία. Το βασικό αίτημα που
έτρεξε η αρμόδια για την Ένταξη ήταν
να υπάρχει ομογενοποίηση των μεταναστών
και όχι αυτό που είχε παρατηρηθεί τις προ-

ηγούμενες μέρες μουσουλμάνοι και Ουκρανοί
να είναι μαζί, διότι δεν υπήρχε καλή συμ-

βίωση. Μάλιστα, μαζί με τον γενικό
γραμματέα Μάνο Λογοθέτη και την
πρόξενο Ουκρανίας Άννα Τισένκο
επέβλεψε τις εργασίες των ανακαινί-
σεων. Στη δομή έχουν φτιαχτεί νηπια-

γωγείο, χώρος για τον εκκλησιασμό τη
Μεγάλη Εβδομάδα αλλά έχουν αγοραστεί

και λάπτοπ. Με άλλα λόγια, ανθρώπινες και πο-
λιτισμένες συνθήκες…

Για τη Δίκη των Έξι το νέο βιβλίο του Θ. Διαμαντόπουλου 
Το νέο βιβλίο του καθηγητή του Παν-

τείου Πανεπιστημίου και συγγραφέα Θα-
νάση Διαμαντόπουλου με τίτλο «Η κορύ-
φωση του Εθνικού Διχασμού: Η δίκη των
Έξι, “αναγκαίο σφάλμα” ή “δικαστικός
φόνος”;» θα κυκλοφορήσει μετά το Πά-
σχα από τις Εκδόσεις Πατάκη. Ο καθηγη-
τής, με πάνω από τριάντα βιβλία στο βιο-
γραφικό του, εστιάζει στο ιστορικό, πολι-
τικό, κοινωνικό και ψυχολογικό υπό-
στρωμα του Εθνικού Διχασμού, του
οποίου ως κορύφωση και επίστεψη αντι-
μετωπίζεται η Δίκη των Έξι. Επιπλέον,

έμφαση δίνεται σε τρία σημεία της όλης
υπόθεσης: στο κατηγορητήριο, τη διεξα-
γωγή της διαδικασίας και τις μεσομα-
κροπρόθεσμες πολιτικές συνέπειες της
Δίκης. Ύστερα από εκατό χρόνια από το
«ενδικοφανές έγκλημα» το οποίο στιγ-
μάτισε ανεξίτηλα το συλλογικό και ιστο-
ρικό ασυνείδητο όλων των Ελλήνων, η
περίοδος που διανύουμε είναι η πλέον
κατάλληλη για τη θεώρηση όλων των
στοιχείων που συγκρότησαν το κορυ-
φαίο δικαστικό δράμα της νεότερης
ιστορίας μας.

Όχι τυχαία η 
συνέντευξη Σκυλακάκη 

Πολλοί παρατήρησαν ότι ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης
έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα συνέντευ-
ξη στην εφημερίδα «Πατρίς», τη δεύτερη αρ-
χαιότερη εφημερίδα της Ελλά-
δας. Και όμως, δεν ήταν τυ-
χαία η συνέντευξη, αφού
η «Πατρίς» εκδίδεται
στην Ηλεία και ανήκει σε
έναν όμιλο media ιδιαί-
τερα ισχυρό στην περιοχή.
Όπως μάθαμε, ο κ. Σκυλακά-
κης έχει στο μυαλό του την έδρα
στην Ηλεία εδώ και πολύ καιρό, η οποία θεω-
ρείται και ψιλοεύκολη, αφού ήδη ο Κώστας
Τζαβάρας έχει δηλώσει ότι δεν θα κατέβει εκ
νέου για βουλευτής, ενώ και το υπόλοιπο ψη-
φοδέλτιο δεν βγάζει μάτια… 

Είδαν φως και μπήκαν… 
Για να δείτε ότι μερικές φορές δεν φταίει
πάντα το κράτος… Σύμφωνα με πηγές από
το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, για
τον εγκλωβισμό στη χιονοθύελλα του Ια-
νουαρίου έγιναν 12.000 αιτήσεις αποζη-
μίωσης προς την Αττική Οδό. Μόλις οι 3.500
ήταν οι οδηγοί που απέδειξαν ότι ήταν εκεί
και θα αποζημιωθούν… Όλοι οι άλλοι τι
ήταν; Περαστικοί που είδαν φως; 

Συνεργασία με ποιους;
Παρόλο που τόνιζε ότι η αυτοδυναμία είναι

ο στόχος της κυβέρνησης, άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο για συγκυβέρνηση και ο υφυ-
πουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδω-
ρος Λιβάνιος σε συνέντευξη
που έδωσε στην «Καθη-
μερινή». Μάλιστα, τόνι-
σε ότι το πιο κατάλληλο
εκλογικό σύστημα είναι
το γερμανικό, το οποίο,
για την ιστορία, τα τελευ-
ταία χρόνια δίνει αρκετές
κυβερνήσεις συνεργασίας. Να
γίνουμε Γερμανία, σύμφωνοι… Αλλά με ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το σημερινό ΚΙΝΑΛ μήπως να τις
ξανασκεφτούν τέτοιες δηλώσεις;



Πολλοί τον άκουσαν, λίγοι τον κατάλαβαν. Ο
Ανδρουλάκης αποκάλυψε τις προθέσεις του
περί συνεργασιών… «Όσο πιο ισχυροί είμαστε,
σενάριο πρωθυπουργίας Μητσοτάκη ή Τσίπρα
δεν θα υπάρχει». Με αυτήν τη φράση ο πρό-
εδρος του ΚΙΝΑΛ ξεκαθάρισε ότι ακόμη και σε
περίπτωση συγκυβέρνησης με κάποιο ή και με
τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, δεν πρόκειται να
δεχτεί ως πρωθυπουργό τον αρχηγό της ΝΔ ή
του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν έχει πρόβλημα με συνερ-
γασίες, αρκεί να μην είναι πρωθυπουργός ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας...

ΟΟ τσαμπουκαλής 
από την Κρύα Βρύση

Ποιος ήταν αυτός που έκανε άνω κάτω το
συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και κινήθηκε απειλητι-
κά εναντίον του Θόδωρου Δρίτσα, εκτοξεύον-
τας απίστευτες ύβρεις και απειλές; Όπως μά-
θαμε, πρόκειται για τον συντονιστή της Οργά-
νωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Κρύας Βρύσης Τάκη
Φωστηρόπουλο, τον οποίο βεβαίως πέταξαν
έξω από το συνέδριο… Ήταν το μέλος που
αποπέμφθηκε από το συνέδριο μετά το απα-
ράδεκτο σκηνικό με τον Θ. Δρίτσα. Ευτυχώς
γύρω από τον Δρίτσα έκαναν κλοιό στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Φίλης
και η Όλγα Γεροβασίλη, οι οποίοι απομόνωσαν
το συγκεκριμένο άτομο.

Η είδηση είναι πέρα για πέρα αληθινή. Το
«ξανθό γένος», οι Ρώσοι που μας αγαπούν
και έχουν ιστορικούς δεσμούς με την Ελλά-
δα ετοιμάζονται να ανοίξουν προξενείο
στην κατεχόμενη Κύπρο. Η Μόσχα μάλιστα
είχε προσεγγίσει τις Αρχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας από τον Ιανουάριο του 2021
προκειμένου να ενημερώσει -αλλά και να
ζητήσει κατανόηση επί τούτου- για την
πρόθεσή της να ανοίξει προξενικό γραφείο
στα Κατεχόμενα, μια κίνηση που προφανώς
θα ερμηνευτεί ως αναγνώριση της εισβο-
λής και της κατοχής. Εδώ κολλάει το «άμα
έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις
τους εχθρούς».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε και νέο
νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της
ΕΛΑΣ με επέκταση της ψηφιοποίησης των
υπηρεσιών ώστε να βγουν στους δρόμους
περισσότεροι αστυνομικοί. Το νομοσχέδιο
το ακούν πολύ θετικά στο Μαξίμου, αφού
τους δίνει πόντους στη μεγάλη και δύσκολη
ατζέντα της ασφάλειας. Το νομοσχέδιο ου-
σιαστικά είναι έτοιμο, αλλά το Μαξίμου θα
πρέπει να δώσει το «πράσινο φως» για να
κατατεθεί. Ουσιαστικά είναι θέμα προ-
γραμματισμού. Τη Μεγάλη Τετάρτη ο
υπουργός θα κατευθυνθεί στην Κωνσταντι-
νούπολη για να πάρει την ευχή του Οικου-
μενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θα
παραμείνει δύο μέρες στο Φανάρι και για τη
Σταύρωση τη Μεγάλη Πέμπτη.

Νέα απολογία
Παναγιωτόπουλου

Ν
α ξεκαθαρίσει την απόφαση της κυ-
βέρνησης σχετικά με την αποστολή
στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία

κλήθηκε για ακόμη μια φορά στη Βουλή ο Νί-
κος Παναγιωτόπουλος. Ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας διέψευσε δημοσιεύματα ότι η χώρα
μας έστειλε έξι φορές όπλα στην Ουκρανία, κά-
νοντας λόγο για σπέκουλα. «Αυτά που στείλαμε
πήγαν σε έξι δρομολόγια, αυτό είναι όλο. Δεν
είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιο σόου κάθε φο-
ρά. Δεν αποδυναμώνουμε την αμυντική διάτα-
ξη της χώρας, στείλαμε από τα αποθέματά μας
στους Ουκρανούς», είπε ο Νίκος Παναγιωτό-
πουλος.

Ο ίδιος προσπάθησε να υποβαθμίσει τη ση-
μασία του Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Συνερ-
γασίας στην Κωνσταντινούπολη για το ΝΑΤΟ,
χαρακτηρίζοντάς το στρατιωτικό «think tank»
στην Κωνσταντινούπολη και τίποτα περισσότε-
ρο, όπως και ότι η συμφωνία είναι ήσσονος ση-
μασίας και όχι κεντρική. «Δεν είναι το Κέντρο
Ναυτικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπο-
λη παράγων που θα επηρεάσει το ΝΑΤΟ», ση-
μείωσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος απαντώντας
εμμέσως και στην κριτική που ασκήθηκε για τα
όσα ο ίδιος ανέφερε προ ημερών περί Τουρ-
κίας και ΝΑΤΟ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως διά του κοινοβουλευτικού
του εκπροσώπου Γ. Κατρούγκαλου διαφώνησε
με την κύρωση του μνημονίου, δηλώνοντας ότι
το κόμμα του θα καταψηφίσει όχι μόνο γιατί η
συγκυρία είναι κατεξοχήν αρνητική αλλά επει-
δή στέλνει εσφαλμένα μηνύματα στην Τουρκία
να συνεχίσει τις προκλήσεις της.

Λέτε να έχει ανάγκη ο Πάιατ
να αναλάβει κάποια θέση
στο ΔΣ μεγάλης εταιρείας
που δραστηριοποιείται στην

Ελλάδα; Δεν το πιστεύω.
Προτάσεις για αντίστοιχες

θέσεις τού έχουν γίνει και στο
παρελθόν και τις έχει απορρίψει. Ο Τζέφρι
είναι επιτελικός υπάλληλος του State και,
όπως φαίνεται, εκεί θα παραμείνει. Δεν τον
βλέπω να μεταπηδά στον ιδιωτικό τομέα.
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Οι «φίλοι» μας οι Ρώσοι

Νέο νομοσχέδιο 
μετά το Πάσχα
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υ Ο «χρησμός» Ανδρουλάκη
για την πρωθυπουργία
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Χυδαία επίθεση κατά της 
Φώφης από Συριζαία σύνεδρο

Σ
ε απρεπείς, προσβλητικούς και καθ’ όλα αβάσιμους χαρακτηρισμούς στο
πρόσωπο της Φώφης Γεννηματά προχώρησε στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μια σύνεδρος-μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οι χαρακτηρι-

σμοί αυτοί προκάλεσαν εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη και φυσικά οι αντιδρά-
σεις από πλευράς ΚΙΝΑΛ ήταν άμεσες. Η «κυρία» σύνεδρος λοιπόν δήλωσε τα εξής:
«Να θυμίσω στους Πασόκους του ΚΙΝΑΛ ότι στην ψήφιση της ταυτότητας φύλου και
στην ψήφιση για το σύμφωνο συμβίωσης η αείμνηστη αρχηγός του ΚΙΝΑΛ απου-
σίαζε, που θέλει να λέγεται Αριστερά σήμερα το ΚΙΝΑΛ και κ@λοτρίβεται στο Pride
δίπλα στην κοινότητα, λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε στον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει το μο-
νοπώλιο των δικαιωμάτων. Αλήθεια; Γιατί πότε τα στήριξαν τα δικαιώματα το ΚΙ-
ΝΑΛ;». Και δεν βρέθηκε ένας Συριζαίος να τη μαζέψει, αφού είναι γνωστό ότι εκεί-
νη την περίοδο η αείμνηστη Φώφη έκανε χημειοθεραπείες. Με ανάρτησή του λοι-
πόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάν-
τζος με δηκτικό ύφος υπενθύμισε πως το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί για να ψηφίσει τα νομο-
σχέδια που προωθούσαν τις ΛΟΑΤΚΙ διεκδικήσεις, συμπληρώνοντας πως η Φώφη
Γεννηματά αντιμετώπισε με ήθος και περηφάνια την πολιτική, χωρίς να την αγγί-
ζουν οι μικρότητες, καταλήγοντας πως «η συμμαχία πιο πολύ τοξική φαίνεται παρά
προοδευτική». Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πιθανή είναι η σύγκλιση των δύο κομ-
μάτων ενόψει εκλογών.

Καρφιά Πολάκη σε Τσίπρα και Ξανθό 
για τον εμβολιασμό…
Έντονη κριτική στην αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ για την πανδημία
άσκησε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, κατά τη
σχετική θεματική συζήτηση στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.
«Βαρύ λάθος ο μονόδρομος αντιμετώπισης της πανδημίας με τον εμβολιασμό,
επειδή κάποιοι τα έσπρωχναν», ανέφερε μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι «η
αντιπολίτευση που κάναμε δεν ήταν στην ένταση που έπρεπε». Αξίζει να
σημειωθεί ότι στο θεματικό τραπέζι, όπου έγινε η παρέμβαση του Παύλου
Πολάκη, συμμετείχαν οι Ανδρέας Ξανθός, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, Όθωνας
Ηλιόπουλος και Αθηνά Λινού. Βέβαια, τα βέλη του Κρητικού πήγαιναν προς
τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τον έχει βάλει στον πάγο… 
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Όχι άλλο κάρβουνο…
Η έκφραση «όχι άλλο κάρβουνο»
σημαίνει ότι κάποιος έχει απηυδήσει με
μια κατάσταση και έγινε γνωστή από
την κινηματογραφική ταινία «Ορατότης
μηδέν» (1970) του Νίκου Φώσκολου και
τη σπαρακτική κραυγή του Άγγελου
Κρεουζή (Νίκος Κούρκουλος) στο
δικαστήριο, όπου προσπαθεί να
περιγράψει τις συνθήκες που οδήγησαν
σε ένα πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα.
Το κάρβουνο λοιπόν έχει ανατιμηθεί τις
τελευταίες δύο εβδομάδες κατά 44,4%
και πλέον κοστίζει 314 ευρώ ο τόνος. Το
κάρβουνο από την Κούβα, που είναι και
καλής ποιότητας και προτιμάται από την
εστίαση, είναι είδος προς εξαφάνιση.
Όλοι λοιπόν έχουν βγει στη γύρα για να
βρουν κάρβουνο. Κάποιες ποσότητες
έχουν φτάσει στον Πειραιά από την
Παραγουάη και από τη Ναμίμπια, που
έχει καλή ποιότητα, αλλά λόγω
ανταγωνισμού παρατηρούνται
καθυστερήσεις. Άλλοι πάλι ψάχνουν να
βρουν από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία
κ.α., αλλά δεν βρίσκουν τις ποιότητες
και τις ποσότητες που θέλουν. Πλάκα θα
’χει να μη βρίσκουμε να ψήσουμε τον
οβελία. 

Ο βραχνάς με 
τις επιστρεπτέες
Επειδή πολλοί ρωτούν τι θα
γίνει με τις επιστρεπτέες, η
απάντηση που λαμβάνω
είναι «θα δούμε μετά το
Πάσχα». Αυτό που
εξετάζεται από το
οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης είναι η πρώτη
δόση της επιστρεπτέας να
καταβληθεί τον Σεπτέμβριο
και όχι τον Ιούνιο. Όμως,
όλα επαναλαμβάνω ότι είναι
ρευστά και μιλάμε συνολικά
για ποσά άνω των 3 δισ.
ευρώ! Κάποιοι βέβαια
ελπίζουν ότι όσο
πλησιάζουμε σε εκλογές
ενδέχεται υπάρξει ένα
ακόμη haircut…

Ο Γαϊτάνης
υιοθέτησε σκύλο

Τα βήματα του πρωθυπουργού
ακολουθεί ο Τάσος Γαϊτάνης. Το τε-
λευταίο διάστημα οργώνει τον Νότιο
Τομέα και
μ ά λ ι σ τ α
κατέβηκε
στο φιλο-
ζωικό σω-
ματείο του
Π α λ α ι ο ύ
Φαλήρου,
όπου υιο-
θέτησε ένα
σ κ υ λ ά κ ι ,
τον Πετίτ. «Επισκέφτηκα το φιλοζωι-
κό και πολιτιστικό σωματείο Παλαιού
Φαλήρου και υιοθέτησα εικονικά τον
Petit. Υιοθετώντας ένα αδέσποτο σώ-
ζεις μια ζωή», έγραψε στο Facebook
ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Ποιος θα βγάλει τα κάστανα 
από τη φωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ;

Ποιος είναι ο άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ που θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη
φωτιά; Καταρχάς, να δούμε ποια είναι τα... κάστανα. Αναφέρομαι στα οικονομικά
του κόμματος, στα συνέδρια, στη διαχείριση δανείων, στους μισθούς, στις προσλή-
ψεις και στις απολύσεις στην «Αυγή», στο Κόκκινο κ.λπ. Λοιπόν, ο άνθρωπος-κλειδί
σε όλες αυτές τις διαδικασίες θα είναι ο νέος οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ
Χρήστος Μαυροκεφαλίδης. Κατά ιστορική σύμπτωση, ο Μαυροκεφαλίδης υπήρξε
δεξί χέρι του Φώτη Κουβέλη όταν ο τελευταίος ήταν πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ. Πάντως,
η δουλειά που έχει να κάνει με τα κομματικά media δεν είναι και εύκολη.
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Σ
ε ψυχαγωγική εκπομπή μεγάλου τηλεοπτι-
κού καναλιού αφιερώθηκαν τρεις και πα-
ραπάνω ώρες για την αξία των έξυπνων και

ευφάνταστων φράσεων στο τραγούδι. Παρέλα-
σαν αρκετοί τραγουδιστές και τρεις δεκάδες από
τραγούδια που έγιναν γνωστά, viral και άφησαν
το στίγμα τους στην κοινωνία. Από το «Γιατί τα
πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια» μέχρι το «Οι
σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες» του Γιάννη
Καραλή και πολλά ακόμη. 

Ελπίζουμε ότι η επόμενη εκπομπή θα αφιερω-
θεί και στα πολιτικά συνθήματα «Ανήκομεν εις
την Δύσιν», «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελ-
ληνική» του αείμνηστου εθνάρχη Κωνσταντίνου
Καραμανλή, μέχρι τη γνωστή φράση του Ανδρέα
Παπανδρέου «Τσόβολα δώσ’ τα όλα» και το «Μα-
ζί τα φάγαμε», την ιστορική ατάκα του Θόδωρου
Πάγκαλου. Αν θέλετε και εσείς να ανταγωνιστεί-
τε ακόμα και την ατάκα του Γιώργου Παπανδρέ-
ου «λεφτά υπάρχουν», κρατήστε τα τιπ πολιτικής
επικοινωνίας που διαβάζετε κάθε Τρίτη στην
ψηφιακή εφημερίδα «Political», ή επωφεληθεί-
τε από τη μοναδική προσφορά του Οδηγού Πολι-
τικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1

tips» που θα βρείτε στο τέλος του κειμένου. Από
τη σελίδα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και προ-
σοχή στον δρόμο!
1. Η τιμή του πιτόγυρου θα είναι ένα από τα κριτή-

ρια επιλογής ψήφου στις επόμενες εκλογές.
Μπορεί να στηριχθεί και αντιπολιτευτικό αφή-
γημα πάνω στην τιμή του. 

2. Σε κάθε πόλεμο δεν υπάρχουν «αθώες περι-
στερές», θα πρέπει να έχουμε την πλήρη εικό-
να των αντιμαχόμενων μερών, για να εξαγά-
γουμε ασφαλή συμπεράσματα.

3. Ένα γενικό τιπ που θα πρέπει να χαρακτηρίζει
κάθε σώφρονα πολιτικό είναι «αν δεν ξέρεις,
δεν μιλάς», γιατί σίγουρα θα εκτεθείς.

4. Αξίωμα στην πολιτική. Χθες αντίπαλος, σήμερα
φίλος.

5. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, η μεγάλη ευ-
καιρία δεν είναι ταχυδρόμος για να χτυπήσει
δυο φορές.

6. Στην πολιτική, με τα ψέματα μπορείς να προ-
χωρήσεις αλλά δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω.

7. Όταν ένα κόμμα κάνει οπαδική αντιπολίτευση,
ρίχνει νερό στον μύλο του κόμματος που είναι
στην εξουσία, με απώτερο στόχο τη μακροημέ-

ρευσή του.Τις πιο πολλές φορές δεν το καταλα-
βαίνει!

8. Μην εκφράζετε γνώμη όταν δεν έχετε επαρκή
και έγκυρη γνώση.

9. Στον ανεμιστήρα του λαϊκισμού, λούζεστε ό,τι
πετάτε, ακόμη και περιττώματα.

10. Στις περισσότερες πολιτικές ομιλίες λείπει
ένα βασικό στοιχείο πειθούς. Η ενσυναίσθηση.
Είναι τεχνοκρατικές και αντισυστημικές οι πε-
ρισσότερες ομιλίες. Αφυδατωμένες από συ-
ναισθήματα!

11. Για να αποκτήσετε σοβαρό πολιτικό ακροατή-
ριο, «χτίστε» έναν ισχυρό μύθο, ένα αφήγημα
που να πουλάει…

Περισσότερα τιπ θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-
κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips»
και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής
εφημερίδας «Political» διατίθεται στην προνο-
μιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkme-
diagroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετωπί-
ζουμε ως χώρα είναι απόλυτα φυσιολογικό
να έχουν επιφέρει τεράστια κοινωνική κό-

πωση. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε σίγουροι ότι, όταν
σταματήσει η βαρβαρότητα του πολέμου που προ-
κάλεσε η Ρωσία, αλλά και όταν η θανατηφόρα παν-
δημία περάσει οριστικά στο στάδιο της ύφεσης, θα
είμαστε σε θέση να τονώσουμε ακόμα πιο εκρηκτι-
κά την αναπτυξιακή διαδικασία. Να δούμε τους το-
μείς που πρέπει να βελτιώσουμε και να τρέξουμε
ακόμα πιο γοργά στον δρόμο της προόδου και της
ευημερίας. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη εργάζεται με σχέδιο μακριά από την εύκολη δη-
μαγωγία και αποτελεί εγγύηση για την πορεία της
χώρας προς ένα μέλλον που αξίζει στις Ελληνίδες
και τους Έλληνες. Είμαι πεπεισμένη ότι μόνο η
σκέψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ήταν στο τιμό-
νι της χώρας τούτη τη δύσκολη ώρα μοιάζει εφιαλ-
τική για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. 

Παράλληλα ο ελληνικός λαός έχει όσο ποτέ άλ-
λοτε την ωριμότητα να κατανοεί ότι ο λαϊκισμός
που ακουμπά αποκλειστικά στο θυμικό του δεν
έχει καμία θέση στον τόπο μας. Στην κρίσιμη ώρα
της πολιτικής επιλογής, οι πολίτες δεν πρόκειται να
δεχθούν τις ακάλυπτες πολιτικές επιλογές του ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός στις εκλογές θα στείλει τον
ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό περιθώριο, οριστικά. Αλλά η
προφανής ανικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει
σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση δεν
μας οδηγεί σε εφησυχασμό. 

Οφείλουμε να αγωνιστούμε για την πολιτική στα-
θερότητα, διότι αποτελεί βασικό κριτήριο της ανα-
πτυξιακής διαδικασίας. Δεν υπάρχει χώρος για
οπισθοδρόμηση ούτε και για πειραματισμούς. Η
χώρα για να προχωρήσει μπροστά πρέπει να έχει
σταθερή κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία αποτε-

λεί την υπεύθυνη λύση. Το 2030 πρέπει η χώρα μας
να έχει κλείσει την οικονομική απόσταση με τις πιο
ανεπτυγμένες χώρες του ευρωπαϊκού χώρου. Το
2030 οι πολίτες θα πρέπει να έχουν βιώσει την επι-
θυμητή βελτίωση στη ζωή τους σε κάθε επίπεδο,
είτε οικονομικό είτε κοινωνικό. Υπηρετούμε αυτήν
τη στρατηγική επιλογή και ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει αταλάντευτα σε
αυτήν την πολιτική όδευση. Έχουμε την εμπιστο-
σύνη του ελληνικού λαού και είμαστε σίγουροι ότι
θα τα καταφέρουμε.

Στις εθνικές εκλογές του 2023 δεν υπάρχει χώρος 
ούτε για οπισθοδρόμηση ούτε για πειραματισμούς

της 
Μαριλένας 
Σούκουλη-
Βιλιάλη 

Σύμβουλος
πρωθυπουργού σε
θέματα Χωροταξίας
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Σ
τα ύψη ανεβάζει η Άγκυρα το
θερμόμετρο στο Αιγαίο, αφού
μόνο κατά τη διάρκεια του Σαβ-
βατοκύριακου προχώρησε σε

περισσότερες από 110 παραβιάσεις του
Εθνικού Εναέριου Χώρου, ενώ διατηρεί
μεγάλο αριθμό Μονάδων Επιφανείας στα
μικρασιατικά παράλια για την άσκηση
«Γαλάζια Πατρίδα».

Πριν από λίγες ημέρες, ο αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,
προειδοποίησε για τον κίνδυνο πρόκλη-
σης ατυχήματος με απρόβλεπτες συνέ-
πειες, ενώ στις επαφές που είχε πρόσφα-
τα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιω-
ματούχους ενημέρωσε για την προκλητι-
κή συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία
συνεχίζεται παρά τις προσπάθειες που
καταβάλλει η Άγκυρα για να αποβάλει τον
χαρακτηρισμό του «ταραξία», εκμεταλ-
λευόμενη την κρίση στην Ουκρανία.

Συναγερμός στην Αθήνα
Στην Αθήνα καθίσταται σαφές πλέον

ότι η Τουρκία, υπό την κάλυψη του δια-
μεσολαβητικού ρόλου ανάμεσα στο
Κίεβο και τη Μόσχα, θα επιχειρήσει να
προωθήσει τις αναθεωρητικές της θέ-
σεις στην Ανατολική Μεσόγειο, απολαμ-
βάνοντας μία, έστω και προσωρινή,
«ασυλία» από τους Συμμάχους. Η διαπί-
στωση αυτή έχει σημάνει «συναγερμό»,
καθώς, προς το παρόν, κανείς δεν γνω-
ρίζει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Άγ-
κυρα προκειμένου να μπει ξανά στον
ενεργειακό χάρτη, σε ρόλο ρυθμιστή, ή
ακόμη και να επιβάλει τις παράνομες
διεκδικήσεις της σε βάρος της Ελλάδας
και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γεγονός, όμως, είναι πως η ρητορική
των γειτόνων έχει επιστρέψει στους
υψηλούς τόνους και όλα δείχνουν πως η
συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έφερε
την επιθυμητή «επανεκκίνηση» στις δι-
μερείς σχέσεις, τις οποίες υπονομεύει
συστηματικά η Άγκυρα. Ενδεικτικό είναι
ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επιχεί-
ρησε να στοχοποιήσει για μία ακόμη
φορά Έλληνες αξιωματούχους, κάνο-
ντας λόγο για «προκλητική ρητορική
ορισμένων πολιτικών». Ο Χουλουσί
Ακάρ μίλησε και για «παράνομες ενέρ-

γειες» αναφερόμενος στις επισκέψεις
που πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αμφισβήτηση συνόρων
Την ίδια στιγμή, όμως, είναι εμφανής

η προσπάθεια της Τουρκίας να επανα-
φέρει την αναθεωρητική της ατζέντα,
παρά τα αυστηρά μηνύματα της Αθήνας
και ιδιαίτερα του υπουργού Εξωτερικών
ότι η αμφισβήτηση των συνόρων και των
συνθηκών αποτελεί κίνδυνο για τη διε-
θνή ειρήνη και την ασφάλεια. Ο Χουλου-
σί Ακάρ φρόντισε να δώσει τον τόνο που
θα ακολουθήσει η Άγκυρα στο προσε-
χές μέλλον, και αφού ισχυρίστηκε ότι
«δεν θα επιτρέψουμε ποτέ κανένα τετε-
λεσμένο γεγονός ενάντια στα δικαιώμα-
τα και τα συμφέροντά μας στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο»,
επανέφερε το ζήτημα της συνδιαχείρι-
σης στο Αρχιπέλαγος. «Εμείς επιθυ-
μούμε το Αιγαίο να είναι θάλασσα ειρή-
νης και να μοιραστούμε από κοινού και
με δίκαιο τρόπο τον πλούτο του». Είναι η
δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ενός
μήνα που ο Τούρκος υπουργός Άμυνας
αναφέρεται σε διαμοιρασμό των φυσι-
κών πόρων του Αιγαίου, αφού είχε επα-
ναλάβει τις ίδιες προκλητικές δηλώσεις
και μετά τη συνάντησή του με τον
υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Πανα-
γιωτόπουλο, στο περιθώριο της Συνό-
δου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Διπλωματική αντεπίθεση
Η Αθήνα από την πλευρά της ετοιμάζει

διπλωματική αντεπίθεση, η οποία θα ξεκι-
νήσει από την τριμερή με την Κύπρο και το
Ισραήλ, στην οποία θα συμμετάσχει και ο
Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντο-
νι Μπλίνκεν. Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό
αγωγό EastMed, κυβερνητικοί παράγον-
τες επισημαίνουν ότι μόνο «νεκρός» δεν
πρέπει να θεωρείται, καθώς η παγκόσμια
ενεργειακή κρίση που πλήττει τις ευρω-
παϊκές οικονομίες δημιουργεί συνθήκες
για την απόλυτη επαναφορά του σχεδίου,
που αφήνει εκτός παιχνιδιού την Άγκυρα.

Θράσος Ακάρ! 
Μιλάει για
συνδιαχείριση 
του Αιγαίου

Η Τουρκία επιχειρεί να
προωθήσει τις αναθεωρητικές
της θέσεις στην Ανατ. Μεσόγειο,
απολαμβάνοντας την «ασυλία»
των Συμμάχων λόγω 
του Ρωσοουκρανικού

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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«Φ
ωτιά» έχουν πάρει τα γρα-
φεία του Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άμυνας,
όπου νυχθημερόν αξιω-

ματικοί αναλύουν τα στοιχεία από την τακτική
εικόνα των επιχειρήσεων στην Ουκρανία. 

Τα πρώτα συμπεράσματα που βρίσκονται
ήδη στη διάθεση της ηγεσίας επιβεβαιώνουν
τις επιλογές της Ελλάδας να διατηρήσει ισχυ-
ρές Ένοπλες Δυνάμεις, ικανές να διεξαγά-
γουν «ολοκληρωτικό πόλεμο», με χρήση δη-
λαδή στοιχείων του Στρατού Ξηράς, της Πολε-
μικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτι-
κού, όπως αυτός που βλέπουμε να διεξάγεται
στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Ωστόσο, μια από τις «ανησυχητικές» διαπι-
στώσεις είναι η αδυναμία χρήσης αεροπορι-
κών μέσων για τη μεταφορά προσωπικού ή
εξοπλισμού, η οποία παρατηρείται και στις
δύο πλευρές και κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις
εξελίξεις στα πεδία των μαχών. Και είναι
«ανησυχητική», διότι σε μεγάλο βαθμό οι ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν το
ίδιο πρόβλημα.

Τα μεταγωγικά αεροπλάνα παραμένουν κα-
θηλωμένα και ειδικά για τα C-130 δεν διαφαί-
νεται φως στον ορίζοντα. Αρκεί να σκεφτεί
κανείς πως, εν καιρώ πολέμου, τα αεροσκάφη

αυτά θα κληθούν να μεταφέρουν αλεξιπτωτι-
στές, καταδρομείς και πολεμοφόδια στην
πρώτη γραμμή. 

Τραγικός απολογισμός
Την ίδια ώρα, σε περιόδους ειρήνης είναι

αδιανόητο να μεταφέρονται κινητήρες μαχη-
τικών αεροσκαφών στα νησιά με πλωτά μέσα
διότι δεν υπάρχει διαθέσιμο αεροσκάφος. Αν
η ΕΑΒ παραδώσει εντός του 2022 τα δύο αε-
ροσκάφη για τα οποία έχει δεσμευτεί και ένα
ακόμη σταλεί στην Πορτογαλία και επανέλθει
σε πτήσιμη κατάσταση ύστερα από έναν χρό-
νο, τότε το 2023 τα διαθέσιμα θα μετριούνται
στα δάχτυλα του… ενός χεριού.

Δύο τάσεις στο Πεντάγωνο
Στη Λεωφόρο Μεσογείων υπάρχουν δύο

τάσεις σχετικά με την «ανάσταση» του στόλου
των μεταγωγικών C-130. Η μία λέει επαναφο-
ρά στον αέρα πάση θυσία, έστω και αν χρει-
αστεί να σταλούν όλα στο εξωτερικό, ακόμη
και στο Ισραήλ, όπου για να μεταφερθούν
πρέπει να γίνει αποκόλληση της πτέρυγάς
τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άλλωστε, τόσο
ο κατασκευαστής όσο και η εταιρεία που θα
αναλάβει τη συντήρησή τους είναι επιφυλα-
κτικοί για το αν οι πτέρυγες θα «ξαναταιριά-
ξουν» στο αεροπλάνο και με τι κόστος, εξαι-
τίας των δομικών παραμορφώσεων που
έχουν προκληθεί από τις εκατοντάδες ώρες
που έχουν «γράψει» στον αέρα. Όσοι, όμως,
υποστηρίζουν αυτήν τη λύση τονίζουν ότι το
πρόγραμμα πρέπει να προχωρήσει «εδώ και
τώρα», διότι δεν υπάρχει χρόνος για άλλες

καθυστερήσεις και η χώρα μπορεί να βρεθεί
προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Η άλλη τάση επιμένει στη συντήρησή τους
από την εγχώρια βιομηχανία, ώστε να μη χρει-
αστεί να αποκολληθούν οι πτέρυγες. Παρά το
γεγονός, όμως, πως η ΕΑΒ αποτελεί πιστοποι-
ημένο «συνεργείο» για C-130, αυτήν τη στιγμή
δεν διαθέτει ούτε τη βούληση ούτε τη δυνατό-
τητα να εκτελέσει αυτό το έργο εξαιτίας των
γνωστών προβλημάτων που αντιμετωπίζει,
ενώ και η διοίκηση της εταιρείας δεν δείχνει
διάθεση να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Η
εικόνα στο εργοστάσιο περιγράφεται ως
«απογοητευτική» και όποιο σχέδιο για ανα-
διάταξη της εταιρείας, ουσιαστικά για διάσω-
ση, δείχνει να σκοντάφτει σε εμπόδια.

Οι Αμερικανοί
Πριν από λίγες ημέρες, την ΕΑΒ επισκέ-

φθηκε κλιμάκιο υψηλόβαθμων Αμερικανών
αξιωματούχων και στελεχών της Lockheed
Martin, η οποία, δεν είναι κρυφό, κρατά στη
«ζωή» την εταιρεία. Η «Political» είναι σε θέ-
ση να γνωρίζει ότι διάφορα σχέδια για το μέλ-
λον της ΕΑΒ βρίσκονται υπό συζήτηση, με
επικρατέστερο αυτό που θέλει ένα ευέλικτο
σχήμα με αμερικανική και ισραηλινή συμμε-
τοχή χωρίς όμως επιπλέον επενδύσεις. Άλ-
λωστε, η Lockheed έχει αναλάβει την κατα-
σκευή νέων υπόστεγων και βαφείου, ενώ έχει
προσφέρει προγράμματα συμπαραγωγής,
αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα
με πληροφορίες, όμως, ενδιαφέρον για συμ-
μετοχή έχει εκδηλώσει και ελληνική εταιρεία,
η οποία φαίνεται διατεθειμένη να προσφέρει

και ρευστό. Το μέλλον της ΕΑΒ βρέθηκε στο
επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε
χθες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το παράδειγμα της Πορτογαλίας
Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το πα-

ράδειγμα της Πορτογαλίας, η οποία διαθέ-
τει μια αντίστοιχη ΕΑΒ που ανήκει κατά 35%
στο πορτογαλικό Δημόσιο και κατά 65%
στην Embraer. Η OGMA - Industria Aero-
nautica De Portugal αποτελεί ένα άκρως
επιτυχημένο παράδειγμα αεροπορικής
βιομηχανίας, η οποία μάλιστα διαθέτει
υποδεέστερες εγκαταστάσεις από την ΕΑΒ
και παρ’ όλα αυτά έχει όλες τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις από το ΝΑΤΟ και άλλους
διεθνείς φορείς. Η OGMA έχει ενημερώσει
την ελληνική πλευρά ότι μπορεί να συντη-
ρήσει ένα από τα C-130 της Πολεμικής Αε-
ροπορίας εφόσον η Αθήνα απαντήσει θετι-
κά μέχρι τις 31 Απριλίου. Δυστυχώς, οι μέ-
ρες περνούν και προς το παρόν δεν φαίνε-
ται να υπάρχει η πολιτική βούληση για τη
διάσωση του υπερπολύτιμου στόλου των
μεταγωγικών.

Πώς η χώρα ξέμεινε από C-130,
η αδυναμία της ΕΑΒ να
«αναστήσει» τον στόλο και 
οι εναλλακτικές λύσεις 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μεταγωγικά: 
Ο μεγάλος ασθενής 

των Ενόπλων Δυνάμεων
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Μ
ε τους Ρώσους να βομβαρ-
δίζουν ανελέητα το «τελευ-
ταίο οχυρό» στη μαρτυρική
Μαριούπολη, το εργοστάσιο

χαλυβουργίας Azovstal, όπου έχουν
οχυρωθεί μόλις 800 Ουκρανοί στρατιώ-
τες και δεκάδες άμαχοι, οι ΗΠΑ και οι
Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους βρίσκονται
μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα: πόσο
μακριά μπορούν να φτάσουν στον εξο-
πλισμό της Ουκρανίας, χωρίς να ωθή-
σουν τον Πούτιν στο ακραίο σενάριο της
επίθεσης κατά του ΝΑΤΟ, ακόμα και με
τακτικά πυρηνικά όπλα;

Ο ρωσικός στρατός απέκοψε χθες με
άγριο σφυροκόπημα τις τελευταίες δυνά-
μεις που υπερασπίζονται τη στρατηγικής
και συμβολικής σημασίας χαλυβουργία A-
zovstal, όπου έχουν οχυρωθεί, χωρίς οδό
διαφυγής και δυνατότητα ενισχύσεων, Ου-
κρανοί μαχητές και άμαχοι, δίνοντας μάχη
ενάντια σε έναν κατά πολύ υπέρτερο αντί-
παλο, με το Κίεβο να αποδέχεται ουσιαστι-
κά το προδιαγεγραμμένο τέλος τους και να
ζητά από τη Μόσχα να ανοίξει ανθρωπιστι-
κούς διαδρόμους. 

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι δήλωσε ότι η εξόντωση των τελευ-
ταίων Ουκρανών στρατιωτών που υπερα-
σπίζονται τη Μαριούπολη «θα σημάνει το
τέλος σε κάθε ειρηνευτική διαπραγμάτευ-
ση», την ώρα που οι κυβερνήσεις στη Δύ-

ση φοβούνται ότι ο Πούτιν μπορεί να αντι-
δράσει με ακραίο τρόπο, ακόμα και με
χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, βλέ-
ποντας ότι δεν μπορεί να κερδίσει ούτε εύ-
κολα ούτε γρήγορα τον πόλεμο.

Φτάνουν τα όπλα της Δύσης;
«Το ερώτημα για τη Δύση, για την οποία

η Ουκρανία διεξάγει έναν πόλεμο διά αντι-
προσώπων (war by proxy) του ΝΑΤΟ εναν-
τίον της Ρωσίας, είναι αν θα αυξήσει τις
αποστολές όπλων, ώστε το Κίεβο να μπο-
ρέσει να απωθήσει ουσιαστικά τους ει-
σβολείς», γράφει ο «Guardian».

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα,
«η άρνηση προμήθειας μαχητικών αερο-
σκαφών ρωσικής σχεδίασης από τα μέλη
του ανατολικού μπλοκ του ΝΑΤΟ υποδη-
λώνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ξεκάθαρες, όχι
μόνο για το αν θέλουν να προκαλέσουν ένα
απρόβλεπτο Κρεμλίνο, αλλά ούτε για το αν
επιθυμούν να αλλάξουν υπερβολικά τις
ισορροπίες». 

«Οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα 800 εκατ. ευρώ,
αλλά μάλλον δεν είναι αρκετά. Θέλουν οι
Δυτικοί να “ματώσει” ο Πούτιν ή απλώς θα
επιχειρήσουν να παράσχουν αρκετά όπλα
στην Ουκρανία με την ελπίδα να εξαναγ-
κάσουν τη Ρωσία να επιστρέψει στις θέ-
σεις που ήλεγχε στην Ανατολική Ουκρα-
νία, προτού ξεσπάσει πόλεμος;», αναρω-
τιέται ο «Guardian».

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
για την κυβέρνηση Μπάιντεν και τους συμ-
μάχους της είναι να καθορίσουν πού βρί-
σκεται η «κόκκινη γραμμή» του Πούτιν, και
πόσο μπορούν να συνεχίσουν να βοηθούν
την Ουκρανία χωρίς να προκαλέσουν τον
Ρώσο πρόεδρο να διευρύνει τον πόλεμο,
θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο τα
στρατεύματα του ΝΑΤΟ.

«Ο Πούτιν είναι όλο και πιο απελπισμέ-
νος… ίσως να χτυπήσει βάση του ΝΑΤΟ
(σ.σ. στην Πολωνία) για να σταματήσει τη
μεταφορά όπλων στην Ουκρανία», δήλωσε
χθες ο πρώην αρχηγός Εθνικής Ασφαλεί-
ας της Βρετανίας λόρδος Ρίκετς.

Το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι θα υπάρξουν «απρό-
βλεπτες συνέπειες», εάν οι ΗΠΑ συνεχί-
σουν να στέλνουν τον βαρύτερο οπλισμό
που ζητά η Ουκρανία.

Η Ουκρανία 
συμπλήρωσε
το ευρωπαϊκό
ερωτηματολόγιο
Η κυβέρνηση της Ουκρανίας
ανακοίνωσε χθες ότι συμπλή-
ρωσε το ερωτηματολόγιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
θα αποτελέσει τη βάση για την
έναρξη των ενταξιακών δια-
πραγματεύσεών της με τις
Βρυξέλλες.
Η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
επέδωσε το ερωτηματολόγιο
στον Ουκρανό πρόεδρο Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι στη διάρ-
κεια της συμβολικής επίσκε-
ψής της στο εμπόλεμο Κίεβο,
στις 8 Απριλίου.
Η Ουκρανία αναμένει να απο-
κτήσει το καθεστώς υποψή-
φιας προς ένταξη χώρας στη
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου στα τέλη Ιουνίου.
Η προενταξιακή περίοδος
διαρκεί πολλά χρόνια, κατά τα
οποία η υποψήφια χώρα προ-
σαρμόζει τους θεσμούς και τις
υποδομές της στα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέφτει και το «τελευταίο
οχυρό» στη Μαριούπολη

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως, 
αν εξοντωθούν οι στρατιώτες
που έχουν απομείνει 
στη μαρτυρική πόλη, τελειώνει
κάθε ειρηνική διαπραγμάτευση 
με τους Ρώσους



Η
Κίνα ανακοίνωσε τους πρώτους
τρεις νεκρούς στη Σαγκάη από κο-
ρονοϊό, ενώ το Reuters ανέφερε
ότι οι Αρχές είχαν θέσει ως στόχο

να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού έως
την Τετάρτη, κάτι που θα επέτρεπε κάποια χα-
λάρωση των περιορισμών, αφού οι οικονομι-
κές επιπτώσεις από το σκληρό lockdown είναι
μεγάλες.

Και ενώ εκτυλίσσονται όλες αυτές οι απε-
ρίγραπτες σκηνές βίας στο όνομα της καραν-
τίνας, μέχρι τώρα φαίνεται να μη γνωρίζει κα-
νείς αν κάτι κρύβει αυτό το σκληρό lockdown,
ίσως μια νέα μετάλλαξη. 

Ο Παναγής Γαλιατσάτος, πνευμονολόγος-
εντατικολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημί-
ου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ,
ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως βρίσκει πολύ περίερ-
γο αυτό που συμβαίνει, με την ελπίδα να είναι
θέμα πολιτισμού όσα βλέπουμε και όχι η Κίνα
να κρύβει μια νέα μετάλλαξη του κορονοϊού.
«Έχουμε εμβόλια, φάρμακα, μάσκες. Αυτά
που βλέπουμε στη Σαγκάη, πολλοί γιατροί φί-
λοι μου λένε ότι είναι πολύ παράξενα. Αυτά τα
κάνεις στην αρχή που είχαμε φόβο, δεν ξέρα-
με τι ήταν ο ιός, τι κακό θα μας έκανε. Μια
υπόθεση είναι ότι έτσι είναι ο πολιτισμός τους,
δεν θέλουν ούτε νέα κρούσματα ούτε έναν
ασθενή, το έχουμε δει αυτό στην Κίνα πολλές
φορές. Η άλλη υπόθεση είναι μήπως έχει γίνει
κάτι που δεν μας το λένε», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

Αυτά που συμβαίνουν στη Σαγκάη δεν
έχουν σχέση με το πώς η χώρα μας ετοιμάζε-
ται να γιορτάσει το Πάσχα.

Παράλληλα, με ανακοίνωσή του ο ΕΟΔΥ
σχολιάζοντας τα περίεργα περιστατικά ηπατί-
τιδας σε παιδιά και εφήβους στη Βρετανία και
σε άλλες χώρες, για τα οποία δεν έχει δοθεί
σαφής αιτιολογία, όμως σε κάποια έχει εντο-
πιστεί ο κορονοϊός, αναφέρει πως στην Ελλά-
δα δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση κρουσμά-
των ηπατίτιδας, ωστόσο καλούνται οι γιατροί
αλλά και παιδίατροι να είναι σε επαγρύπνηση
και να επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ όταν τα συμ-
πτώματα τους φαίνονται ύποπτα.

Καθησυχαστικός ο ΕΟΔΥ
Με χθεσινή του ανακοίνωση ο ΕΟΔΥ, σχο-

λιάζοντας τα αυστηρά μέτρα στη Σαγκάη, τονί-
ζει πως βάσει των δεδομένων που δημοσι-
εύονται από την Κίνα δεν προκύπτει νέα με-
τάλλαξη ή άλλο δεδομένο ότι η πανδημία έχει
αλλάξει χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορού-
σαν να προκαλέσουν ανησυχία.

Στην Ελλάδα τώρα, η μάσκα παραμένει

υποχρεωτική στους κλειστούς χώρους και
στις εκκλησίες. Τα πιστοποιητικά εμβολια-
σμού και νόσησης όπως και η δήλωση αρνητι-
κού μοριακού ή rapid παραμένουν υποχρεω-
τικά και για όσους φύγουν με τα ΚΤΕΛ και για
την είσοδο στην εκκλησία. Μάλιστα, υπάρχει η
ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας και στους
εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό, όπως

στον Επιτάφιο και στην Ανάσταση. Επίσης,
όλοι οι ειδικοί αναφέρουν ότι καλό θα είναι να
κάνουμε ένα self test πριν καθίσουμε στο πα-
σχαλινό τραπέζι για να προστατεύσουμε τα
ηλικιωμένα άτομα και όσους ανήκουν σε ευ-
παθείς ομάδες.

Ο ερευνητής στις ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης,
μιλώντας στο Mega, εξέφρασε τον φόβο ότι

θα έχουμε έξαρση της επιδημίας μετά το Πά-
σχα. «Τα μέτρα έχουν εξαφανιστεί, λέμε ότι εί-
μαστε σε αποκλιμάκωση και είχαμε 82 νε-
κρούς τις προάλλες. Ο ιός είναι εδώ, τα νούμε-
ρα που βγαίνουν για τους άλλους δείκτες,
εκτός από τις εισαγωγές και τους θανάτους,
είναι ότι τα περισσότερα δεν καταγράφονται»,
ανέφερε ο κ. Παυλάκης. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Political», μέχρι στιγμής έχουν
δηλώσει και έχουν κάνει την τέταρτη δόση
120.000 άτομα από τις τρεις ηλικιακές ομάδες
60-69, 70-79 και 80-89 για τις οποίες έχουν
ανοίξει οι πλατφόρμες των ραντεβού. Η Με-
γάλη Εβδομάδα ξεκίνησε με τη χώρα να κατα-
γράφει 3.868 νέα κρούσματα, από τα οποία τα
85 είναι επαναμολύνσεις, 63 νέους θανάτους
και 307 διασωληνωμένους.
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Ο πνευμονολόγος Παναγής
Γαλιατσάτος, καθηγητής του
Πανεπιστημίου Johns Hopkins,
ελπίζει πως οι Κινέζοι
συμπεριφέρονται έτσι λόγω 
του πολιτισμού τους και δεν μας
κρύβουν κάποια νέα μετάλλαξη 

Τα δύο σενάρια για
το μυστήριο της Σαγκάης

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Απίστευτες εικόνες, βγαλμένες από… ταινία 
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα για όσα συμβαίνουν στη
Σαγκάη από τα τέλη Μαρτίου είναι σοκαριστικά. Πολίτες να… τσουβαλιάζονται και να
οδηγούνται με τη βία σε στρατόπεδα καραντίνας. Άνθρωποι να στριμώχνονται με…
δαγκάνες σαν να είναι ζώα και να συλλαμβάνονται από υγειονομικούς και αστυνομι-
κούς. Σκύλοι-ρομπότ να βγαίνουν στους δρόμους και να προειδοποιούν τους κατοί-
κους να μείνουν στα σπίτια τους. Drones να παρακολουθούν με κάμερες τους πολίτες
που πάνε να… ξεμυτίσουν. Χιλιάδες ανθρώπους στη Σαγκάη, μια πόλη 26 εκατομμυ-
ρίων, να ουρλιάζουν μερόνυχτα διαμαρτυρόμενοι για όσα συμβαίνουν εκεί και για τις
ελλείψεις ακόμα και σε τρόφιμα.
Στα κέντρα καραντίνας, όπως το Εθνικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο στη Σαγκάη,
το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 50.000 άτομα, οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι
και πανικοβλημένοι. Κοιμούνται ο ένας πάνω στον άλλον και χρησιμοποιούν μία τουα-
λέτα ανά εκατοντάδες. Όποιος βγαίνει θετικός αλλά παρουσιάζει ελάχιστα ή καθόλου
συμπτώματα πρέπει να περάσει μία εβδομάδα σε εγκατάσταση καραντίνας.
Οι κάτοικοι ελέγχονται δύο φορές την ημέρα για πυρετό και τους ζητείται να καταγρά-
φουν πληροφορίες υγείας σε κινητά τηλέφωνα. Σε άλλες εγκαταστάσεις, οι φιλοξε-
νούμενοι παραπονούνται για διαρροές από τις στέγες, ανεπαρκή προμήθεια τροφίμων,
καθυστερήσεις στη θεραπεία για ιατρικά προβλήματα.
Επίσης υπάρχουν παράπονα για την έλλειψη ντους, φώτα που είναι αναμμένα όλη τη
νύχτα και είναι δύσκολο να αποκοιμηθείς και βρόμικα μπάνια. 
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Ε
να σημαντικό πρόγραμμα για
την ψυχοκοινωνική και εργα-
σιακή στήριξη ατόμων με αυτι-
σμό πραγματοποιείται υπό την

επίβλεψη της υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλί-
δου. Μάλιστα, στο πλαίσιο της «Job Shad-
ow Day / Εργασία Μαζί», που διοργάνωσε
το Ίδρυμα «Θεοτόκος», η κυρία Μιχαηλί-
δου επισκέφτηκε πρόσφατα την ελληνική
εταιρεία κατασκευής δερμάτινων ειδών
Callista Crafts, ώστε ακόμη μια φορά να
υποστηρίξει τόσο τους ίδιους τους πολίτες
που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού
και προσπαθούν να ενταχθούν στην κοι-
νωνία όσο και τους φορείς και εργοδότες
που αναγνωρίζουν, υποστηρίζουν και ενι-
σχύουν τις προσπάθειές τους.

Εκεί παρακολούθησε στην πράξη τη μέ-
θοδο «Εργασία Μαζί» μέσα από την εμ-
πειρία δύο νεαρών γυναικών στο φάσμα
του αυτισμού, της Μαριαλίνας, ήδη εργα-
ζόμενης στην Callista Crafts πάνω από
έναν χρόνο, και της Σοφίας, η οποία βρί-
σκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για
την ένταξή της. Στόχος της συγκεκριμένης
πρωτοβουλίας, η οποία τα τελευταία χρό-
νια εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, είναι
το άτομο με αναπηρία, που έχει ήδη εν-
ταχθεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον, να
αποτελέσει παράδειγμα για το άτομο που
βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοι-
μασίας για την ένταξή του.

Στο 100% η επιδότηση
Για το πρόγραμμα αυτό αλλά και για άλ-

λα προγράμματα που αναφέρονται στην
εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία
και όχι μόνο μίλησε στην «Political» η
υφυπουργός: «Πέρα από το πρόγραμμα
κοινωνικής απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που
για να γίνει ακόμη πιο εύκολο στους ερ-
γοδότες πριμοδοτεί με 90% το μισθολογι-
κό και το μη μισθολογικό κόστος του ερ-
γαζομένου με αναπηρία σε κάποια επι-
χείρηση, χωρίς ρήτρα απασχόλησης για
την επόμενη χρονιά, φτιάξαμε τώρα και
ένα πρόγραμμα το οποίο εντάξαμε στο
Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 9 εκατ. ευ-
ρώ». Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται σε
300 άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του
αυτισμού.

«Το πρόγραμμα αυτό θα κάνει τρία
πράγματα. Το πρώτο είναι ότι επιδοτεί
100% το μισθολογικό και το μη μισθολογι-

κό κόστος για έναν χρόνο με τη δυνατότη-
τα επέκτασης για άλλον έναν χρόνο ενός
ατόμου που βρίσκεται στο φάσμα του αυ-
τισμού. Ακόμη και μετά την παύση της
χρηματοδότησης μπορεί ο εργοδότης να
απασχολεί το άτομο αυτό. Δίνουμε ψυχο-
κοινωνική αλλά και επαγγελματική στήρι-
ξη στο άτομο με αυτισμό έτσι ώστε να κα-
λύπτει τις δεξιότητές του και να δει ποια
δουλειά μπορεί να του ταιριάζει».

«Παράλληλη υποστήριξη»
«Το ίδιο και στον εργοδότη, δηλαδή να

προσλάβει ένα άτομο το οποίο ταιριάζει
στις δεξιότητες που χρειάζονται για τη
δουλειά αυτή», σημείωσε η κυρία Μιχαη-
λίδου και πρόσθεσε ότι ο τρίτος πυλώνας
του προγράμματος, που είναι και το ίδιο
σημαντικός, «έχει σχέση με την πρωτο-
βουλία αυτή της «Θεοτόκου» που στήριξα.
Αναφέρεται στο αν χρειάζεται το άτομο με
αυτισμό να έχει και παράλληλη υποστήρι-
ξη. Μιλάω πιο συγκεκριμένα για το αν
χρειάζεται κάποιον άνθρωπο να τον πη-
γαίνει στη δουλειά, είτε όσο είναι στη δου-
λειά και για όσο χρειαστεί να τον υποστη-

ρίζει κατά την ώρα της εργασίας, έτσι
ώστε να του εξηγεί με έναν τρόπο που εί-
ναι πιο κοντά στο άτομο με αυτισμό τι
χρειάζεται να κάνει, ποιες είναι οι αρμο-
διότητές του και να μην καταναλώνει και
χρόνο από τους υπόλοιπους εργαζομέ-
νους, κάνοντάς το πιο δύσκολο στον εργο-
δότη να προσλάβει ένα τέτοιο άτομο. Στο
κομμάτι του αυτισμού, επειδή δεν υπήρχε
τίποτα επικεντρωμένο σε αυτό στην Ελλά-
δα και επειδή είναι μια αναπηρία που δυ-
στυχώς βλέπουμε να αυξάνεται πολύ, θέ-
λαμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο και
εξειδικευμένο ταυτόχρονα για τους αν-
θρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του
αυτισμού».

Ευκαιρίες εργασίας 
σε άτομα με αυτισμό

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μιλάει
στην «Political» για τα
προγράμματα του υπουργείου
ώστε να ενταχθούν 
σε παραγωγικές θέσεις
άνθρωποι με αναπηρία 
και όχι μόνο

Στόχος η αποϊδρυματοποίηση των παιδιών
Για το πρόγραμμα της κοινωνικής εργασίας η κυρία Μιχαηλίδου εξήγησε
ότι επικεντρώνεται σε όλες τις μορφές αναπηρίας: κινητική, νοητική,
παιδοαναπτυξιακή. «Μάλιστα, μέσα σε αυτό έχουμε κάνει και την καινο-
τομία μέσα από το πρόγραμμα της κοινωνικής εργασίας να βοηθήσουμε
τα παιδιά να αποϊδρυματοποιηθούν, είτε έχουν αναπηρία είτε όχι. Έχουμε
εντάξει και τα παιδιά από διάφορα ιδρύματα. Επειδή είναι δύσκολο τα
παιδιά αυτά από τα ιδρύματα να βρουν κάποια δουλειά, τα έχουμε εντάξει
και αυτά στο πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας του ΟΑΕΔ. Στο πρόγραμμα
αυτό υπάρχει ακόμη η διαθεσιμότητα να ενταχθούν περίπου 500 άτομα.
Δεν βρίσκεται η διαδικασία στην κορύφωση της απορρόφησης ακόμη»,
σημείωσε η κυρία Μιχαηλίδου.
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Δίκη Λιγνάδη: Νέο
στοιχείο η φωτό 
με τους δύο άνδρες
στην Επίδαυρο

Καινούργια στοιχεία που τοποθε-
τούν τον Δημήτρη Λιγνάδη στην Επί-
δαυρο το επίμαχο τριήμερο του Ιου-
λίου του 2015 έφτασαν στο Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο, όπου διεξάγεται
η δίκη του για τέσσερις βιασμούς.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας,
ο μάρτυρας Τ. που εξεταζόταν από
την προηγούμενη συνεδρίαση κατέ-
θεσε φωτογραφία στην οποία απει-
κονίζονται ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο
ίδιος και το δεύτερο φερόμενο ως
θύμα, υποστηρίζοντας πως είναι από
το τριήμερο της Επιδαύρου. Στη συ-
νέχεια στο βήμα του μάρτυρα ανέβη-
κε ο ηθοποιός Κ.Φ., ο οποίος είχε αυ-
τοβούλως καταθέσει στην ανακρί-
τρια ότι είδε τους τρεις άνδρες στην
Επίδαυρο μεταξύ 24 και 26 Ιουλίου
του 2015.

«Αρχικά είχα δει στα μέσα ότι οι
ημερομηνίες που αναφέρονταν ήταν
για τον Αύγουστο του 2015, εγώ
ωστόσο θυμόμουν ότι τον είχα δει
τον Ιούλιο του 2015, στην
Επίδαυρο. Έτσι, όταν έλεγαν για τον
Αύγουστο, το άφησα. Μετά, ωστόσο,
όταν είδα στον Τύπο ότι ανασκεύα-
σαν, το συζήτησα με μια γνωστή μου
και μου είπε, “αν σε ενδιαφέρει, να
πας σε μία εκ των συνηγόρων, την
κύρια Κουρτέση”. Πήρα την κυρία
Κουρτέση, της είπα τι είχα δει και
μου είπε ότι είναι σημαντικό. Της
ανέφερα ότι την περίοδο εκείνη του
Ιουλίου του 2015, εκείνο το τριήμερο,
είδα τον Λιγνάδη με δύο νεαρούς»,
είπε ο μάρτυρας. 

Έρευνα εισαγγελέα 
για το κινητό 
δημοσιογράφου που
παρακολουθούσαν

Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα
μπαίνουν οι καταγγελίες για παρα-
βίαση του απορρήτου των επικοινω-
νιών και την παρακολούθηση του κι-
νητού τηλεφώνου του δημοσιογρά-
φου Θανάση Κουκάκη.

Έπειτα από παρέμβαση της προ-
ϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Αθηνών Σωτηρίας Παπαγεωργα-
κοπούλου, διατάχθηκε η διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, προκει-
μένου να ερευνηθεί η βασιμότητα των
καταγγελιών. Στόχος της εισαγγελι-
κής έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν
και από ποια πρόσωπα έχει τελεστεί η
αξιόποινη πράξη της παραβίασης τη-
λεφωνικού απορρήτου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μέσω
του λογισμικού Predator, το οποίο εν-
τοπίστηκε στο κινητό του δημοσιο-
γράφου από ομάδα του Πανεπιστημί-
ου του Τορόντο, άγνωστοι κατάφεραν
να έχουν πρόσβαση στις εισερχόμε-
νες και εξερχόμενες κλήσεις του, τα
μηνύματα, τα email του, τις εφαρμο-
γές και τις φωτογραφίες του. Τη διε-
ρεύνηση της υπόθεσης έχουν ζητή-
σει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και η ΕΣΗΕΑ.

Σ.Σ

Ε
ύλογα ερωτήματα γεννιούνται μετά
την ολοκλήρωση -τουλάχιστον σε
πρώτη φάση- της εξέτασης του κι-
νητού τηλεφώνου της Ρούλας Πι-

σπιρίγκου από τα Εγκληματολογικά Εργαστή-
ρια της ΕΛΑΣ, καθώς η 33χρονη φέρεται να εί-
χε πραγματοποιήσει διαδικτυακές αναζητή-
σεις για αναισθητικά φάρμακα (σ.σ. σε ιστο-
σελίδες που είχαν πληροφορίες και για την
κεταμίνη) τον Ιανουάριο του 2022. 

Ερωτήματα τα οποία επιχειρεί να απαντή-
σει ο συνήγορος της προφυλακισθείσας,
Όθωνας Παπαδόπουλος, αποδεχόμενος ότι
έγιναν αναζητήσεις για αναισθητικά φάρ-
μακα από το κινητό τηλέφωνο της φερόμε-
νης ως παιδοκτόνου, τονίζοντας όμως ότι
αυτές «αφορούν το διάστημα στο οποίο το
παιδί (σ.σ. η 9χρονη Τζωρτζίνα) είχε υπο-
βληθεί σε μαγνητική τομογραφία εγκεφά-
λου» και ότι «το έκανε για να διαπιστώσει
ποιες ουσίες χορηγήθηκαν στο παιδί». Οξύ-
μωρο, βέβαια, χαρακτηρίζεται το γεγονός
ότι ο έμπειρος δικηγόρος επισημαίνει ότι
«αυτές οι ουσίες δεν προκαλούν θάνατο»,
παρά το γεγονός ότι στις ιστοσελίδες που
επισκεπτόταν η Ρούλα Πισπιρίγκου υπήρχε
ξεκάθαρη αναφορά στην κεταμίνη και στον
ρόλο της. 

Η υπερασπιστική γραμμή περί πιθανού
ιατρικού λάθος παραμένει η ίδια, με τον κ.
Παπαδόπουλο να σημειώνει: «Η ουσία κε-
ταμίνη διατίθεται από το νοσοκομείο (σ.σ.
Παίδων), υπάρχει σε συγκεκριμένα σημεία,
μεταξύ των οποίων και στο βαλιτσάκι της
μονάδας εντατικής θεραπείας». 

Την ίδια ώρα, οι νέες ιατροδικαστικές εκ-
θέσεις για τους θανάτους της Μαλένας και
της Ίριδας αναμένεται να παραδοθούν στις
Αρχές μετά το Πάσχα, φέρνοντας σημαντι-
κές ανατροπές στα όσα είχαν καταγραφεί.
Όσον αφορά τη Μαλένα (απεβίωσε σε ηλι-
κία 3,5 ετών τον Μάρτιο του 2019), το «κλει-
δί» είναι στις ιστολογικές εξετάσεις που εί-
χαν δείξει -μεταξύ άλλων- «έντονη πνευ-
μονική συμφόρηση». Σύμφωνα με τους ια-
τροδικαστές, είναι στοιχείο που «δείχνει»
θάνατο είτε από ασφυξία ή από χορήγηση
τοξικής ουσίας. Και για την Ίριδα (απεβίωσε
σε ηλικία 6 μηνών στο σπίτι της οικογένειας
στην Πάτρα), όμως, το «κλειδί» είναι οι ιστο-
λογικές εξετάσεις που έδειξαν «εξαγγει-
ώσεις εγκεφαλικών κυττάρων», που αποδί-
δονται σε έλλειψη οξυγόνου. Επιπλέον βρέ-
θηκαν αμυχές μέσα στο στόμα του βρέφους
και κηλίδες αίματος στο μικρό πανάκι που
κρατούσε όταν κοιμόταν… 

Οι «περίεργες»
αναζητήσεις
για αναισθητικά 

Το κινητό της Ρούλας 
Πισπιρίγκου… μίλησε - Πώς 
δικαιολόγησε ο δικηγόρος τις
διαδικτυακές της… ανησυχίες

papadkos@gmail.com

Γράφει
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Μ. ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ17

Σ
ε ρυθμό αντιπυρικής περιόδου
(ξεκινάει επισήμως την 1η Μαΐου)
κινείται πλέον το υπουργείο Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας, με την προσδοκία τα παθή-
ματα του περσινού καλοκαιριού να έγιναν
μαθήματα.

Ωστόσο, τα μηνύματα δεν είναι ενθαρ-
ρυντικά. Την ώρα που όλοι γνωρίζουν πως
από τη φετινή «αεράμυνα» έναντι της πύ-
ρινης λαίλαπας θα απουσιάζουν τα ρωσι-
κά πτητικά μέσα -τόσο το θηριώδες
Beriev, που έδωσε λύσεις δεκάδες φορές
πέρσι, όσο και ρωσικά ελικόπτερα- λόγω
της εισβολής στην Ουκρανία και των κυ-
ρώσεων στη Μόσχα, το υπουργείο δεν εί-
ναι ακόμη σε θέση να απαντήσει στο πώς
θα καλυφθεί το κενό. Και αυτό όταν για το
συγκεκριμένο ζήτημα ο υπουργός Χρή-
στος Στυλιανίδης έχει εκκινήσει διαπραγ-
ματεύσεις στις Βρυξέλλες και συζητήσεις
με παράγοντες της NSPA από τον Οκτώ-
βριο του 2021.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, σε μια συ-
νέντευξη Τύπου κατά την οποία ακούστη-
καν λιγότερα απ’ όσα περιμέναμε, ο κ.
Στυλιανίδης επέλεξε να αναφερθεί στη
«νέα ώσμωση» του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος και της Δασικής Υπηρεσίας, τονί-
ζοντας ότι «ολοκληρώνουμε έναν κύκλο
συσκέψεων σε υπουργικό επίπεδο (...)
έπειτα από 24 χρόνια αδράνειας». Το ζη-
τούμενο είναι αυτή η «νέα ώσμωση» να
φανεί και στο πεδίο -εκεί όπου κρίνονται
όλοι-, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι και
φέτος θα αντιμετωπίσουμε πολλές προ-
κλήσεις. 

Τα αναπάντητα ερωτήματα 
«Δεν πετάμε στα σύννεφα, έρχεται δύ-

σκολο καλοκαίρι», σημείωσε ο υπουργός
και επέμεινε στο κομμάτι της συνεργα-
σίας, χαρακτηρίζοντάς το «κλειδί» για την
αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρ-
καγιών, όπως αυτές που κατέκαψαν εκα-
τοντάδες χιλιάδες στρέμματα τον Αύγου-
στο του 2021.

Σε μόλις 7 λέξεις αρκέστηκε ο Χρήστος

Στυλιανίδης για το ζήτημα των μισθωμέ-
νων αεροσκαφών και ελικοπτέρων που θα
συνδράμουν, λέγοντας ότι «θα έχουμε ενί-
σχυση των εναέριων μέσων μας», χωρίς
να προβεί σε καμία άλλη διευκρίνιση. Αυ-
τό παρά το γεγονός ότι έχουν ανακύψει
σημαντικά ερωτήματα, με το κυριότερο το
αν και πώς θα αντικατασταθούν τα θηριώ-
δη ρωσικά Beriev Be-200, καθώς λόγω
της εισβολής στην Ουκρανία και των κυ-
ρώσεων στη Μόσχα δεν προβλέπεται μί-
σθωσή τους. 

Ερωτήματα υπάρχουν και για το τι θα γί-
νει τα ρωσικά ελικόπτερα Kamov και Mil-
Mi, μια και υπάρχουν πληροφορίες ότι
αναζητείται φόρμουλα για μίσθωσή του

μέσω τρίτης χώρας από την πρώην ΕΣΣΔ.
Με δεδομένο ότι ο υπουργός έχει προ-

αναγγείλει ότι το φετινό καλοκαίρι θα
υπάρχουν διαθέσιμα συνολικά 90-92 ενα-
έρια πυροσβεστικά μέσα (ήτοι 10-12 πε-
ρισσότερα από πέρσι), άπαντες περιμέ-
νουν τις τελικές αποφάσεις. 

Αποφάσεις που επί της ουσίας θα λη-
φθούν από τη νατοϊκή υπηρεσία NSPA,
μέσω της οποίας η Ελλάδα μισθώνει αε-
ροσκάφη και ελικόπτερα.

«Πρώτα από όλα, η Ελλάδα θα είναι ο
κόμβος της περιοχής και θα σταθμεύσουν
είτε ελικόπτερα είτε άλλο υλικό από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με χρηματοδότηση
της ΕΕ. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινά η δια-
δικασία της αγοράς των Καναντέρ, των αε-
ροπλάνων που μπορούν να μετακινηθούν
σε μεγάλες αποστάσεις και το πρώτο που
θα αγοραστεί μέσω του rescEU θα διατε-
θεί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πάρει δύο
δωρεάν Καναντέρ από το rescEU με ευ-
ρωπαϊκή χρηματοδότηση και άλλα πέντε
με εθνικούς πόρους», είχε πει ο κ. Στυλια-

νίδης πριν από έξι μήνες μετά τις συζητή-
σεις που είχε με παράγοντες της NSPA
στις Βρυξέλλες. Χθες όμως δεν είχε να
προσθέσει κάτι επ’ αυτού.

Όσον αφορά τα ελικόπτερα Sikorsky-
Ericson (τα γνωστά «κουνούπια») που έρ-
χονται από τις ΗΠΑ, θα είναι κανονικά στη
θέση τους, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμ-
βεί και με τα αεροσκάφη Air-Tractor. Πη-
γές της «Political» με γνώση της υφιστά-
μενης κατάστασης διεθνώς σχολίαζαν ότι
ο στόχος για 90-92 εναέρια μέσα είναι
μάλλον φιλόδοξος, ακόμη και αν δοθούν
ενισχύσεις από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό
rescEU.

Μάτι: Ανοιχτό το ενδεχόμενο εφέσεως κατά
του βουλεύματος από την Εισαγγελία

Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης εφέσεως κα-
τά του βουλεύματος για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής. Μάλιστα, η προϊσταμένη της
αρμόδιας Εισαγγελίας Μαρία Γκανέ φέρεται να εξετάζει αν θα προχωρήσει σε έφεση τόσο
ως προς το σκέλος όπου ζητείται η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα για 5 αξιω-
ματικούς της Πυροσβεστικής όσο και ως προς το θέμα της απαλλαγής από κάθε κατηγορία
των 10 αστυνομικών. Υπενθυμίζεται ότι το βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου
ήταν «κόλαφος» για πέντε υψηλόβαθμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς
έκρινε ομόφωνα την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας, ζητώντας την περαιτέρω κύρια
ανάκριση για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. 

Μπλοκαρισμένη στα 7.400 μέτρα λόγω 
κακοκαιρίας η σορός του Αντώνη Συκάρη

Σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει με τη μεταφορά της σορού του ορειβάτη Αντώνη Συκάρη
λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο όρος Νταουλαγκίρι των Ιμαλαΐ-
ων σε υψόμετρο 7.400 μ. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, δεν κατέστη δυνατό να
μεταφερθεί από το καταφύγιο. «Σήμερα ξεκίνησε η δεύτερη επιχείρηση ανάσυρσης», λέει
ο γιος του κορυφαίου ορειβάτη. «Λόγω καιρού δεν μπόρεσαν καν να πλησιάσουν το ση-
μείο. Έγινε μια προσπάθεια την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα ξεκίνησε και πάλι
προσπάθεια. Μας έχουν πει ότι πάνε πέντε άτομα και περιμένουμε. Τίποτα δεν είναι σίγου-
ρο. Είναι τέτοιες οι συνθήκες εκεί που δεν έχουμε την ίδια μορφή επικοινωνίας και ούτε
την αποτελεσματικότητα, όπως εδώ», σημειώνει ο γιος του υπερορειβάτη.

Ανάβει... φωτιές 
η αεράμυνα

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας
Χρ. Στυλιανίδη

Με κομμένα τα φτερά απέναντι
στις πυρκαγιές ελλείψει των
ρωσικών πτητικών μέσων 



Αλικαρνασσός

Χόρεψε ζεϊμπέκικο ο δήμαρχος 
με τον Γιώργο Παπανδρέου

Δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει ακόμα μία φορά τις χορευτι-
κές του ικανότητες ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός ήταν καλεσμένος στο συνέδριο «Μεσογειακές Ημέρες
Λογοτεχνίας» που διεξάγεται στην Αλικαρνασσό. Το συνέδριο
για τη λογοτεχνία, τη δημοκρατία και την κλιματική αλλαγή στη
Μεσόγειο διοργανώνεται από το ίδρυμα Livaneli σε συνεργασία
με τον Δήμο Αλικαρνασσού. Ύστερα από ένα ωραίο γεύμα, ο
δήμαρχος Αλικαρνασσού Αχμέτ Αράς και ο Γιώργος Παπανδρέ-
ου άδραξαν την ευκαιρία και έριξαν μια ζεμπεκιά, καταχειρο-
κροτούμενοι από τους παρευρισκόμενους.

Περιφέρεια Ηπείρου

«Όχι» στη μεταφορά του τμήματος
Μουσικών Σπουδών Άρτας

Την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή της στην πιθανή εν-
σωμάτωση της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων που εδρεύει στην Άρτα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που
εδρεύει στην Κέρκυρα και έχει προς τούτο υποβάλει σχετική
πρόταση στο υπουργείο Παιδείας, εκφράζει η περιφερειακή
αρχή Ηπείρου. Ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης και
ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Άρτας Βασίλειος Ψαθάς, αμέσως με-
τά τη δημοσίευση σε μέσα ενημέρωσης της σχετικής πληροφο-
ρίας, είχαν διαδοχικές επικοινωνίες με την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας, στην οποία εξέφρασαν την έκπληξή τους
για την ανακίνηση του συγκεκριμένου ζητήματος και ζήτησαν
την απόρριψη της πρότασης χωρίς δεύτερη σκέψη.

Οι χρηματοδοτήσεις έργων και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες και προοπτικές της Στερεάς Ελλάδας ήταν κεν-

τρικό θέμα συζήτησης στην επί τούτου συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης

Σπανός με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Προτεραιότητα δόθηκε στη χρηματοδότη-

ση έργων οδικής ασφάλειας με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ειδικό φάκελο παρέλαβε ο υπουρ-

γός για εντάξεις έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», όπως τα φράγματα Δομοκού και Μανικίων -

Σέττας, αλλά και η ανάπλαση του Μικρασιατικού Συνοικισμού Θήβας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας δήλωσε: «Συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία με τον

περιφερειάρχη, δρομολογώντας αναπτυξιακά έργα και αντιμετωπίζοντας θεσμικά ζητήματα, προς όφελος

των πολιτών της περιοχής». Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Η συνεργασία

μας με τον υπουργό συμβάλλει καταλυτικά στην προώθηση έργων και δράσεων, τα οποία κρίνονται απολύ-

τως αναγκαία για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας».

Κρήτη

Εκδήλωση για την
κυκλική οικονομία

Το μέγα θέμα «Κυκλική Οικονομία στην
Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες» συζητή-
θηκε σε εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου
«BLUEfasma (Interreg Med)». Οι φορείς
που συμμετείχαν στην εκδήλωση υπέγρα-
ψαν «Συμφωνητικό για την Κυκλική Οικο-
νομία» με στόχο να υιοθετήσουν ένα μον-
τέλο πιο έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης
και μιας καλύτερης διαχείρισης των φυσι-
κών πόρων προς την κατεύθυνση της κυ-
κλικής οικονομίας. «Η προσέγγιση της κυ-
κλικής οικονομίας μπορεί να δώσει την
ευκαιρία σε πόλεις και περιφέρειες να
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη λήψη
αποφάσεων, στην ενθάρρυνση νέων μορ-
φών παραγωγής, τεχνολογίας και κατανά-
λωσης», ανέφερε ο εντεταλμένος σύμβου-
λος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αλεξά-
κης. Στις ευκαιρίες για την αλιεία και τις
υδατοκαλλιέργειες μέσα από την κυκλική
οικονομία αναφέρθηκε ο προϊστάμενος
του Τμήματος Κοινής Αλιευτικής Πολιτι-
κής και Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Μιχάλης Χατζηευσταθίου.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΙΠ Μεσολογγίου

Ολοκληρώθηκαν οι εορτές
της Εξόδου για το 2022

Με επισημότητα και αποδίδοντας τις πρέπουσες
τιμές εορτάστηκε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου
η 196η επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς
των Ελεύθερων Πολιορκημένων με την παρουσία
πρεσβευτών, πολιτικών και αυτοδιοικητικών. Οι
Εορτές Εξόδου ξεκίνησαν στις 2 Απριλίου, κορυ-
φώθηκαν το Σαββατοκύριακο και στέφθηκαν με
απόλυτη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση. Ευλα-
βικοί προσκυνητές από όλη την Ελλάδα και όχι μό-
νο, πλήθος επισήμων κατέφθασαν στον ιερότερο
τόπο του νεότερου ελληνισμού για να αποτίσουν
φόρο τιμής στους Ελεύθερους Πολιορκημένους.
Και ήταν ύστερα από δύο χρόνια πανδημίας ακόμη
μεγαλύτερη η ανάγκη όλων να αντλήσουν κάτι από
το μεγαλείο του τόπου που καθαγιάστηκε με αίμα
ηρώων. Οι Εορτές κορυφώθηκαν με την πομπή του
Σαββάτου και της Κυριακής και την αναπαράσταση
της ανατίναξης. «Ευγνωμοσύνη που δεν εκφράζε-
ται έμπρακτα χάνει την αξία της. Ο κίνδυνος είναι
να αφήσουμε τα σύμβολα να ξεθωριάσουν», δή-
λωσε ο δήμαρχος Κώστας Λύρος.
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Στερεά Ελλάδα

Χρηματοδοτήσεις έργων συζήτησαν
περιφερειάρχης και Πέτσας



Τ
ην έναρξη μιας διαρκούς εκστρατείας
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των πολιτών για την οδηγική συμπερι-

φορά και την οδική ασφάλεια στα σχολεία,
στις γειτονιές και τις πόλεις της Αττικής, με τη
συνεργασία των δημοτικών αρχών, ανακοί-
νωσε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης,
σε εκδήλωση που διοργάνωσε η περιφέρεια
στο δημαρχείο Χολαργού με κεντρικό ομιλη-
τή τον Αναστάσιο-Ιαβέρη Μαρκουίζο.

Η εκπαίδευση της συνείδησης, όχι μόνο
των οδηγών, αλλά και των επιβατών, των συ-
νεπιβατών και των πεζών, είναι η μοναδική
επιλογή, συνομολόγησαν οι παρεμβαίνον-
τες και συμμετέχοντες στην εκδήλωση, που
είδαν μέσα από βίντεο και εικόνες που σο-
κάρουν τροχαία συμβάντα με νεκρούς και
πολυτραυματίες. Με λόγια πειστικά και
αφοπλιστικά, ο άλλοτε κυρίαρχος της
ασφάλτου Ιαβέρης εξηγούσε πώς αυτά θα

μπορούσαν να είχαν αποτραπεί εάν η οδική
παιδεία και η σωστή οδηγική συμπεριφορά
είχαν εξουδετερώσει το σύμπτωμα της απά-
θειας, της αδιαφορίας μιας κοινωνίας που
επί χρόνια αποδέχεται παθητικά τη «γενο-
κτονία» της ασφάλτου.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης
υποστήριξε: «Έχουμε ευθύνη και χρέος να
αφυπνίσουμε όλες και όλους και με στοχευ-
μένες δράσεις σε όλα τα επίπεδα να αλλά-
ξουμε νοοτροπίες και συμπεριφορές, ώστε
όλοι μας να φτάνουμε με ασφάλεια στον
προορισμό μας. Στην κοινή μας αυτή προ-
σπάθεια συστρατεύεται και ο Ιαβέρης».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ
άλλων ο γενικός διευθυντής Μεταφορών
Ηλίας Δόλγυρας καθώς και αντιδήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι, γενικοί γραμματείς,
πρώην δήμαρχοι και εκπρόσωποι τοπικών
φορέων από τους δήμους της Αττικής. 

Στρατηγική σύμπραξη με το Πάντειο
Στη σύμπραξη με το Πάντειο Πα-

νεπιστήμιο προχώρησε ο Δήμος
Αθηναίων, προκειμένου οι δύο φο-
ρείς να συνεργαστούν σε εμβλημα-
τικές δράσεις που θα έχουν άμεσο
αντίκτυπο στην αθηναϊκή κοινωνία,
στο περιβάλλον, αλλά και στην ίδια
την πόλη. Η συνεργασία επισφραγί-
στηκε με ένα μνημόνιο, το οποίο
υπογράφηκε ανάμεσα στον δήμαρ-
χο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και την πρύτανη του Παντείου, καθηγήτρια Χριστίνα
Κουλούρη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα ενισχύσουν την επιστημονική τους συνερ-
γασία μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ερευνητικής εμπειρίας σε ζητήματα που
αφορούν την ποιότητα ζωής στην Αθήνα. Όπως επισήμανε ο κ. Μπακογιάννης: «Ο δήμος
συνεχίζει να ανοίγει πεδίο συνεργασίας με τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυ-
τές οι συμπράξεις είναι ουσιαστικές, διότι ανοίγουν τους ορίζοντές μας και μας βοηθούν,
σε καίριους τομείς, να κάνουμε την πόλη καλύτερη». 

Λαχανόκηποι 
σε σχολεία 

Μικρούς λαχανόκηπους σε ακόμα
περισσότερα σχολεία της πόλης δη-
μιουργεί ο Δήμος Ηρακλείου Αττι-
κής, προκειμένου να μάθουν τα παι-
διά την αξία της καλλιέργειας αλλά
και της υγιεινής διατροφής. Ήδη
έχουν τοποθετηθεί ειδικές κατα-
σκευές στις αυλές των σχολείων,
στις οποίες ειδικοί της Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος μαζί με μαθητές φυ-
τεύουν διάφορα λαχανικά και μυρω-
δικά. Τα παιδιά αναλαμβάνουν τη συ-
νέχεια της καλλιέργειας και, με αυ-
τόν τον διαδραστικό τρόπο, εκπαι-
δεύονται στο πώς λειτουργεί η φύση
και μαθαίνουν πώς καλλιεργούνται
οι τροφές που πρέπει να αποτελούν
κομμάτι μιας υγιεινής δίαιτας. Από
την αρχή του χρόνου, καινούργιοι
λαχανόκηποι έχουν δημιουργηθεί
σε πέντε νηπιαγωγεία, σε τέσσερα
δημοτικά σχολεία και σε έναν δημο-
τικό παιδικό σταθμό. Μετά τις γιορ-
τές του Πάσχα σειρά θα πάρουν και
άλλα σχολεία.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, ο δή-
μαρχος κατηγορεί μέρος της
αριστερής πτέρυγας της αντι-
πολίτευσής του ότι υιοθετεί
απόψεις ακροδεξιών προκει-
μένου να τον «πολεμήσουν»;
Αφορμή ήταν μια πρόσφατη
«επίθεση» που έκανε η εν λό-
γω παράταξη στον δήμαρχο,
όπου φαίνεται να χρησιμοποι-
ήθηκαν επιχειρήματα που εί-
χαν δημοσιευθεί παλιότερα
από ακροδεξιά στοιχεία της
περιοχής, και έτσι η διαμάχη
μετατράπηκε σε… ιδεολογική. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κέντρο Υποστήριξης
Δανειοληπτών 
Με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου Αγίας Παρα-
σκευής συστήνεται στην πόλη Κέντρο
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανει-
οληπτών (ΚΕΥΔ). Το κέντρο θα στεγά-
ζεται στο εμπορικό κέντρο «Αίθριο»
και θα λειτουργεί με ευθύνη της Ειδι-
κής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του ΥΠΟΙΚ. Μετα-
ξύ άλλων προβλέπεται να παρέχει
ενημέρωση και υποστήριξη σε κάθε
ενδιαφερόμενο πολίτη ή επιχείρηση
σε θέματα όπως η ένταξη στον εξωδι-
καστικό μηχανισμό ρύθμισης οφει-
λών, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντο-
λογίας Τραπεζών, προστασία της κύ-
ριας κατοικίας και ρύθμιση οφειλών
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων-ΟΕΚ, ή προς το Δημόσιο -
ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ. Όλες οι
υπηρεσίες θα παρέχονται στους πολί-
τες δωρεάν.

Μνημόνιο πράσινης
συνεργασίας

Σε συνεργα-
σίες που προ-
ωθούν την υλο-
ποίηση δράσεων
που αφορούν
πράσινες πολιτι-
κές και πολιτικές
αειφορίας, βιώσιμη ανάπτυξη, ανα-
κύκλωση, κοινωνική και αλληλέγγυα
οικονομία, την πράσινη μετάβαση,
ψηφιακό μετασχηματισμό, βιώσιμη
κινητικότητα και προσβασιμότητα
των ΑμεΑ, προσβλέπει ο Δήμος Ρα-
φήνας Πικερμίου. Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσεται το μνημόνιο συνεργασίας
με το Πράσινο Ίδρυμα «Θεόφρα-
στος», που υπέγραψαν ο δήμαρχος
Ευάγγελος Μπουρνούς και ο πρό-
εδρος του ιδρύματος Νίκος Παπαδά-
κης. Μεταξύ άλλων θα προωθήσουν
από κοινού τη μελέτη και διαμόρφω-
ση συνεκτικών πράσινων πολιτικών
και πολιτικών αειφορίας, μέσω της
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπει-
ριών, την ευαισθητοποίηση της τοπι-
κής κοινωνίας αφενός στην κουλ-
τούρα της ανακύκλωσης και τη διεκ-
δίκηση και αξιοποίηση προς όφελος
του δήμου συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων. 
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Καμπάνια για οδηγική 
συμπεριφορά και ασφάλεια



Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών
Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί στο Τρι-
μελές Εφετείο Κακουργημάτων ο τηλεπαρουσια-
στήςΣτάθηςΠαναγιωτόπουλοςύστερααπό μήνυ-
ση που υποβλήθηκε από πρώην σύντροφό του,
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οποίας δημο-
σιοποίησε στο Διαδίκτυο βίντεο με προσωπικές
τους στιγμές. Είναι η πρώτη απευθείας παραπομπή του
τηλεπαρουσιαστή για κακούργημα, καθώς το Δικαστικό Συμ-
βούλιο δέχτηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε σκοπό τη βλάβη με
τη διακίνηση του συγκεκριμένου υλικού και την παραβίαση

των προσωπικών δεδομένων της μηνύτριας. Το Δικα-
στικό Συμβούλιο αποσύνδεσε τον σκοπό βλάβης με

το οικονομικό όφελος, αντικείμενο για το οποίο
διατυπώνονται διαφορετικές νομικές απόψεις. Ο
τηλεπαρουσιαστής παραπέμπεται για κακούργη-

μα μετά τη μήνυση 42χρονης πρώην συντρόφου
του, η οποία μετά το σάλο που έγινε με την κυκλοφο-

ρία βίντεο του 58χρονου αναζήτησε και βρήκε στο Δια-
δίκτυο και δικά τους βίντεο. Μάλιστα, είχε συλληφθεί για αυτό
τη μέρα που ήταν ήδη κρατούμενος για παρόμοια μήνυση που
είχε υποβληθεί σε βάρος του τα περασμένα Χριστούγεννα.

Οι παιδικές ζωγραφιές θα συνοδεύσουν και φέτος τις ευχές του δη-
μάρχου Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και του δημοτικού συμ-
βουλίου. Αγόρια και κορίτσια έπιασαν πινέλα και μπογιές, έβαλαν όλη
τους τη φαντασία και την ευαισθησία και δημιούργησαν πασχαλινές ζω-
γραφιές που θα μετατραπούν σε πασχαλινές κάρτες. Φέτος για πρώτη
φορά επιλέχθηκε μια ζωγραφιά που θα στολίσει τις κάρτες με τις ευχές
της ΠΕΔΚΜ και του προέδρου της κ. Καϊτεζίδη.

Πασχαλινές κάρτες με παιδικές ζωγραφιές στον Δήμο Πυλαίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επισκέφτηκε
στρατόπεδα σε
Ημαθία και Πιερία

Στρατιωτικές μονάδες σε Μακε-
δονία και Θεσσαλία επισκέφτηκε ο
Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ παράλληλα
πραγματοποίησε και συναντήσεις
εργασίας. Στη Βέροια ο υφυπουρ-
γός Άμυνας συναντήθηκε με τον
βουλευτή Ημαθίας Αναστάσιο
Μπαρτζώκα, τον δήμαρχο Βέροιας
Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και τον
δήμαρχο Αλεξάνδρειας Παναγιώτη
Γκυρίνη, ενώ στο Λιτόχωρο είδε
τον βουλευτή Πιερίας Ξενοφώντα
Μπαραλιάκο, την αντιπεριφερει-
άρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου,
τους δημάρχους Δίου-Ολύμπου
Ευάγγελο Γερολιόλιο και Πύδνας-
Κολλινδρού αντιστράτηγο ε.α. επί-
τιμο γενικό επιθεωρητή Στρατού
Ανέστη Μανώλα.

Πρωινές εκπλήξεις
για τον Σταύρο
Καλαφάτη

Ευχάριστες εκπλήξεις περίμεναν
τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμό-
διο για θέματα Μακεδονίας και
Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη στο Δι-
οικητήριο. Αρχικά ήταν η επίσκεψη
των Κανταδόρων της Χριστιανικής
Καταφυγής του Ιερού Ναού Αγίου
Δημητρίου, με επικεφαλής παλιό
γνώριμο του υφυπουργού, που «γέ-
μισαν» το Διοικητήριο με καντάδες
μιας άλλης εποχής. Αλλά και στη
συνέχεια, εκτός από την εικόνα του
Αγίου Δημητρίου που του προσέφε-
ραν ήταν... ένα κουτάκι σπίρτα!
Ήταν τα σπίρτα με τη φωτογραφία
του υφυπουργού και το σύνθημα «Ο
τόπος μας αξίζει», που είχε μοιρά-
σει σε μια από τις προηγούμενες
προεκλογικές του εκστρατείες. 

Κρατάει χρόνια 
η φιλία της Γούλα
με τη Λουιζίδου
Κολλητές φίλες από το σχολείο
ήταν η δικηγόρος και νέα
γενική γραμματέας
Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας Φύλων Καλυψώ Γούλα
και η ηθοποιός Ρένια
Λουιζίδου. Οι δύο γυναίκες
συναντήθηκαν και πάλι και,
όπως φάνηκε, ήταν σαν να μην
πέρασε μια μέρα. Τα πλατιά
χαμόγελά τους αποδεικνύουν
την καλή σχέση που είχαν και
εξακολουθούν να έχουν.

Για κακούργημα θα δικαστεί ο Στάθης Για σουτζουκάκια 
πριν φύγει ο Οικονόμου

Το ’πε και το ’κανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Τέσσερις εβδομάδες μετά το πρώτο briefing επέ-
στρεψε στη Θεσσαλονίκη για το δεύτερο. Αυτήν τη
φορά όμως λίγο πριν πετάξει για Αθήνα ο Γιάννης
Οικονόμου έκανε μια γρήγορη στάση παρέα με τον
γενικό γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Δημήτρη Γαλαμάτη για να απολαύσουν -τι άλλο;-
σουτζουκάκια. Εμείς τους πετύχαμε εκεί που η
Παύλου Μελά συναντά τη Γούναρη, στην προέκταση
της Ναυαρίνου, λίγα μέτρα από τη θάλασσα και δυο
βήματα από τον Λευκό Πύργο. 

Συνάντηση Πατουλίδου 
με τον «λύκο» Γκάνεφ
Όταν ο στίβος συνάντη-
σε το βόλεϊ... Με τον
Λιούμπομιρ Γκάνεφ,
τον «λύκο» των φιλέ,
συναντήθηκε η Βούλα
Πατουλίδου και για να
τον φτάσει για τις
ανάγκες της φωτογρα-
φίας χρειάστηκε να
σκαρφαλώσει σε κα-
ρέκλα. «Τον λένε τερά-
στιο και όντως είναι»,
σχολίασε η κυρία Πατουλίδου, η οποία ως πρό-
εδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης
φιλοξένησε στην πόλη τον μεγάλο αθλητή και
πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βόλεϊ Βουλγαρίας.

Γεύμα στο Κορδελιό 
για τη Μαρία Σπυράκη

Στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου εθεάθη η ευρω-
βουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη. Βρέθηκε σε κα-
τάστημα της περιοχής, όπου γευμάτισε με εκλε-
κτούς φίλους. Στην παρέα ήταν και οι δημοτικοί
σύμβουλοι Λευτέρης Αλεξανδρίδης και Χρήστος
Αντίνου, ενώ μέσα στη χαλαρή συζήτηση έγινε κου-
βέντα και για τις πολιτικές εξελίξεις.

Ομιλητής ο Γ. Μανιάτης 
σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ 

Τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν είτε υποψήφιο
με τη ΝΔ είτε να υπουργοποιείται από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη έβαλε η παρουσία του Γιάννη Μανιάτη
στο προσυνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Κοζάνη.
Ο πρώην υπουργός του κόμματος και αναπληρωτής
καθηγητής στο ΠΑΠΕΙ τοποθετήθηκε σε ό,τι έχει να
κάνει με τα ενεργειακά, επισημαίνοντας παράλληλα
την ανάγκη η Ελλάδα να υπογράψει ένα νέο κοινω-
νικό συμβόλαιο μιας δίκαιης και συμπεριληπτικής
ανάπτυξης, που δεν θα αφήνει κανέναν απέξω, θα
δημιουργεί θέσεις εργασίας και θα αναδεικνύει την
προστιθέμενη αξία της χώρας.
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Έρευνα: Οι 5 στους 10 καταναλωτές κάνουν περικοπές σε τρόφιμα και ρούχα

Μ. ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Τουλάχιστον οι 5 στους 10 καταναλωτές έχουν αναγκα-
στεί να μειώσουν τις αγορές τροφίμων, ενδυμάτων και
υποδημάτων προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα
και να ανταποκριθούν στις πιεστικές δαπάνες που προκύ-
πτουν από τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης,
καθώς και των καυσίμων.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Netrino, που διεξήχ-
θη κατά την περίοδο 24-30/03/2022 σε δείγμα 407 ατό-
μων στα 5 μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο), προκύπτουν
τα εξής:

1. Οκτώ στους δέκα (ποσοστό 81%) είχαν μειώσει πολύ ή
αρκετά τις αγορές κατά το α’ τρίμηνο του έτους, το 10% δη-
λώνει ότι τις μείωσε λίγο και το 9% καθόλου. Πολύ μεγάλη

μείωση στις αγορές των ερωτηθέντων παρατηρείται σε
Λάρισα (92%) και Πάτρα (88%). Αθήνα και Θεσσαλονίκη κι-
νούνται σε ποσοστά μεταξύ 80% και 84%, ενώ η μικρότερη
μείωση (66%) εμφανίζεται στο Ηράκλειο. 

2. Το 81% των ερωτηθέντων έχει μειώσει «πολύ και αρ-

κετά» τις αγορές του σε ένδυση/υπόδηση και είναι κυ-
ρίως γυναίκες (86%) και άτομα άνω των 45 ετών (83%). 

3. Παρατηρείται μεγάλη μείωση των αγορών σε είδη
διατροφής, ένδυσης, υπόδησης και ειδών σπιτιού. 

4. Αυτοί που έχουν μειώσει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθ-
μό «πολύ και αρκετά» τις αγορές τους στα σουπερμάρκετ
το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι κυρίως γυναίκες (50%)
και άτομα άνω των 45 ετών (51%).

5. Για το 43% των νοικοκυριών το οικογενειακό εισόδη-
μα επαρκεί για τις αναγκαίες αγορές, για το 30% φτάνει
μόνο για τα απολύτως απαραίτητα και το 12% δηλώνει
αδυναμία αγοράς ακόμη και των αναγκαίων. Το υπόλοιπο
15% των νοικοκυριών δήλωσε ότι έχει επαρκές εισόδημα
για να καλύψει τις ανάγκες και μάλιστα αποταμιεύει.

Π
ροβληματισμό για την κίνηση
των καταναλωτών στην αγορά
για το αρνί και το κατσίκι λίγες
μέρες πριν από το Πάσχα προκα-

λούν οι δηλώσεις του εκπροσώπου της
Ένωσης Κρεοπωλών Αθηνών - Αττικής Βα-
σίλη Ντεληφιλιππίδη στην «Political» για τις
αυξημένες -κατά 20% σε σχέση με πέρυσι-
τιμές για το ελληνικό αρνί και το κατσίκι.

Ωστόσο, οι καταναλωτές μπορούν να επι-
λέξουν ελληνικό αρνί ή κατσίκι στα 10,5 ευ-
ρώ σε κρεοπωλεία που προμηθεύονται το
αρνί ή το κατσίκι απευθείας από τον παρα-
γωγό, ενώ υπάρχει και η επιλογή ο κατανα-
λωτής να αγοράσει αρνί από γειτονικές χώ-
ρες κοντά στα 10 ευρώ το κιλό. Πιο συγκε-
κριμένα, ο κ. Ντεληφιλιππίδης εξέφρασε
την ανησυχία του για την κίνηση στην αγορά
και τις παραγγελίες υποστηρίζοντας: «Η
αγορά μέχρι αυτή την ώρα είναι πολύ υπο-
τονική. Ο κόσμος που έχει μείνει πίσω για
να αγοράσει κρέας είναι πολύ φοβισμένος
με τις τιμές και την ακρίβεια γενικότερα, όχι
μόνο στο κρέας. Υπάρχει μέχρι τώρα ένα
κακό Πάσχα, πάμε πάρα πολύ μουδιασμέ-
να, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η
εβδομάδα. Οι εικόνες που έχουμε από πα-
ραγγελίες και την ψυχολογία του κόσμου
είναι σαν να μην έρχεται Πάσχα».

«Αδικαιολόγητες οι τιμές»
Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κρεοπωλών

Αθηνών - Αττικής χαρακτηρίζει έως ένα
σημείο αδικαιολόγητες αυτές τις τιμές:

«Καταλαβαίνουμε τον Έλ-
ληνα παραγωγό ότι έχουν
ακριβύνει οι ζωοτροφές
και το κόστος λειτουργίας
των μονάδων τους, η με-
ταφορά και όλα αυτά τα
θέματα, αλλά να πωλούν-
ται στη χονδρική τα αρνιά
τόσο ψηλά είναι κάπως
παράλογο. Σήμερα στην αγορά του Ρέντη οι
τιμές χονδρικής κυμάνθηκαν από 9 έως
9,80 για αρνιά και κατσίκια. Αυτήν τη στιγμή
με πολύ συγκρατημένες εκτιμήσεις θα πά-
με σε τιμή πώλησης από 13,5 έως 14 στην τι-
μή του αρνιού, γιατί όταν αγοράζεις 9,5 με
τονΦΠΑ θα πας στα 11 και ένα ποσοστό κέρ-
δους 15%-20% είναι οριακό. Στο κατσίκι θα
είναι σχεδόν οι ίδιες οι τιμές, η διαφορά θα
είναι 30 με 50 λεπτά πιο ακριβό το κατσίκι.
Εμείς δεν θα κάνουμε παιχνίδια με τις τιμές.
Σε σχέση με πέρυσι οι τιμές είναι αυξημέ-

νες κατά 20%. Πέρυσι θεω-
ρούσαμε ότι είναι ακριβό το
Πάσχα, αλλά φέτος οι τιμές
είναι χειρότερες», υποστή-
ριξε ο κ. Ντεληφιλιππίδης.
Ειδική αναφορά έκανε και
σε φαινόμενα αθέμιτου αν-
ταγωνισμού αλλά και στην
παραπληροφόρηση κάποι-

ων για κρέατα αμφίβολης προέλευσης. 

«Ο αθέμιτος ανταγωνισμός»
«Το περίεργο της υπόθεσης είναι ο

αθέμιτος ανταγωνισμός στο κρέας και η
παραπληροφόρηση του καταναλωτή με
τιμές που είναι κάτω του κόστους και πο-
λύ ύποπτες για εμάς», σημειώνει ο κ.
Ντεληφιλιππίδης. «Δεν δικαιολογείται
ένα αρνί γάλακτος ελληνικό να πωλείται
από κάποιους πιο κάτω από τη χονδρική
που αγοράζουμε εμείς. Όταν οι ίδιοι οι

παραγωγοί λένε ότι εμείς δεν τα δίνουμε
κάτω από 8,5-9 ευρώ στα σφαγεία. Από
τη μία είναι ένα διαφημιστικό τρικ, από
την άλλη είναι ελληνοποιήσεις ή αρνιά
που έχουν φυλαχθεί εδώ και πολύ καιρό
στα ψυγεία. Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχα-
νισμοί, υπάρχει κρατικός μηχανισμός
που πρέπει να αφυπνιστεί και να ελέγξει
το κρέας πριν από την πόρτα του κρεο-
πωλείου και των άλλων σημείων πώλη-
σης», τόνισε. 

Πόσο θα πληρώσουμε το αρνάκι

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της
Ένωσης Κρεοπωλών Αθηνών -
Αττικής Βασίλη Ντεληφιλιππίδη,
το ελληνικό θα φτάσει τα 
14 ευρώ το κιλό, ενώ 
τα ξένα πωλούνται με 10 

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



Μ
ε αισιόδοξα μηνύματα για τον
τουρισμό ξεκίνησε το 2022,
καθώς η προηγούμενη χρονιά
ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμή-

σεις των αρνητικών συνεπειών της πανδη-
μίας και έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στον
κλάδο που αποτελεί τον στυλοβάτη της ελ-
ληνικής οικονομίας. 

Οι φορείς του κλάδουεκτιμούν πως η φε-
τινή πορεία της τουριστικής αγοράς θα είναι
ιδιαιτέρως θετική, επισημαίνοντας πως το
καλό brand name της χώρας την τοποθετεί
ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών, ενώ
ενθαρρυντική είναι η εικόνα και στο μέτω-
πο των προκρατήσεων.

Ηράκλειο Κρήτης
Ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ηρακλείου

Νίκος Χαλκιαδάκης μίλησε στην «Political»
για τα πρώτα κύματα αφίξεων επισκεπτών
στο νησί. «Ο τουρισμός έχει ξεκινήσει ήδη
στο Ηράκλειο, καθημερινά έχουμε 3.000
αφίξεις επισκεπτών, ενώ τα Σαββατοκύριακα
φτάνουν τις 12.000. Είμαστε αισιόδοξοι για τη
φετινή σεζόν, τα πρώτα στοιχεία είναι ιδιαί-
τερα ενθαρρυντικά, θα είναι σίγουρα πολύ
καλύτερη από την περσινή. Εάν δεν είχαμε
τον πόλεμο, θα ξεπερνούσαμε το 2019. Το
μεγαλύτερο ποσοστό της ταξιδιωτικής κίνη-
σης εισέρχεται από τη Γαλλία, τη Γερμανία,
την Ολλανδία, την Αυστρία και την Ελβετία,
ενώ πρώτη επιλογή των Αμερικανών είναι η
Ελούντα», δήλωσε ο κ. Χαλκιαδάκης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης μι-
λώντας στην «Political» ανέφερε ότι η του-
ριστική σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα σε σχέση

με τα δύο τελευταία χρόνια. «Για τον μήνα
που διανύουμε (σ.σ. Απρίλιο), αναμένονται
200.000 αφίξεις τουριστών», είπε. Ακόμη
και με την πιο συγκρατημένη εκτίμηση οι
πληρότητες των αεροσκαφών θα κυμαίνον-
ται στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι η Κρήτη
μπαίνει στην τουριστική σεζόν δυναμικά,
ενώ τα δύο προηγούμενα χρόνια αυτοί οι
δύο μήνες της άνοιξης ήταν ουσιαστικά
«νεκροί».

Κεφαλονιά
Ο Γεράσιμος Τιμοθεάτος, πρόεδρος των

ξενοδόχων Κεφαλονιάς, μιλώντας στην
«Political» τόνισε ότι οι πρώτες κρατήσεις
για την Κεφαλονιά από το εξωτερικό, και
συγκεκριμένα από την αγορά της Αγγλίας

και της Ιταλίας, καταγράφηκαν στις 27 Μαρ-
τίου. Ο ίδιος εξήγησε ότι «τα πράγματα πάνε
αρκετά καλά,οι πληρότητες φτάνουν σε πο-
σοστό 70%. Υπάρχει κίνηση αλλά όχι όπως
το 2019». 

Στο μεταξύ, πρόσφατη έρευνα της Goo-
gle έδειξε πως οι περισσότερες αναζητή-
σεις για τουριστικούς προορισμούς στην
Ελλάδα προέρχονται από τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες και ακολουθούν αυτές από τη Βρε-
τανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το όφελος
για τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις
και την εθνική οικονομία αναμένεται να εί-
ναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς με βάση τα
στοιχεία του 2021 οι Αμερικανοί έχουν
εκτοξεύσει τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη
ανά ταξίδι πάνω από τα 1.010 ευρώ. Στο πο-

σό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα αεροπορι-
κά εισιτήρια και η διαμονή στα ξενοδοχεία.

Δημοφιλέστεροι προορισμοί
Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των Αμε-

ρικανών στην Ελλάδα είναι στο Νότιο Αι-
γαίο, με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να βρί-
σκονται στο επίκεντρο.

Ωστόσο, σημαντικό ρεύμα Αμερικανών
επισκεπτών κατευθύνεται πλέον προς
την Κρήτη και τη Ρόδο, ενώ τουλάχιστον
δυο τρεις διανυκτερεύσεις πραγματοποι-
ούνται και στην Αττική, πρώτο σταθμό του
ταξιδιού τους.
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Στη στρατηγική στόχευση του υπουργείου Τουρισμού να
αρχίσει νωρίτερα η νέα τουριστική σεζόν και στη σκληρή δου-
λειά των στελεχών του υπουργείου αναφέρθηκε ο Βασίλης Κι-
κίλιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας πως όλη η
προσπάθεια απέδωσε καρπούς.

«Έχουμε δουλέψει σκληρά τον χειμώνα και η στρατηγική
μας να φέρουμε νωρίτερα την έναρξη της τουριστικής περιό-
δου έχει αποτελέσματα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουρ-
γός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το υπουργείο, στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη η πληρότητα στα ανοικτά καταλύ-
ματα για την περίοδο του Πάσχα σημειώνει ιδιαίτερα υψηλά
ποσοστά. Στην Κέρκυρα το ποσοστό πληρότητας αγγίζει το
90%, στη Σαντορίνη ξεπερνά το 80%, με πολλούς Αμερικανούς
επισκέπτες που φέτος ήρθαν νωρίτερα, στην Πάρο η πληρότη-
τα είναι στο 80%, ενώ και στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Καλα-
μάτα και στα Ζαγοροχώρια το ποσοστό ξεπερνά επίσης το 80%.

«Ο τουρισμός είναι η λαϊκή οικονομία της χώρας και τα χρή-

ματα από τον τουρισμό περνούν απευθείας στην πραγματική
οικονομία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», επεσήμανε ο Βασίλης
Κικίλιας. Με δεδομένο πως ο τουρισμός είναι το βασικότερο
μέσο περιφερειακής ανάπτυξης που διαθέτει η πατρίδα μας, ο
υπουργός υπογράμμισε: «Τα μικρά νησιά μας και οι ορεινές
μας περιοχές συγκεντρώνουν επενδύσεις και συγκρατούν τον
πληθυσμό τους χάρη στο τουριστικό εισόδημα». 

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Έως και 90% οι πληρότητες στα καταλύματα της πασχαλινής περιόδου

Τουρισμός: Αισιόδοξα τα μηνύματα 

Οι φορείς του κλάδου
εκτιμούν πως η αγορά φέτος
θα είναι ιδιαιτέρως θετική -
Ενθαρρυντικά τα στοιχεία από
τις προκρατήσεις - Ψηλά στις
προτιμήσεις η Ελλάδα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Νίκος Χαλκιαδάκης,
πρόεδρος των

ξενοδόχων Ηρακλείου

Μιχάλης Βλατάκης, πρόεδρος 
του Συνδέσμου Τουριστικών και

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης 

Γεράσιμος Τιμοθεάτος,
πρόεδρος των

ξενοδόχων Κεφαλονιάς



Η
αύξηση των ταμειακών δια-
θεσίμων λόγω των πιεστι-
κών αναγκών που υπάρχουν
στον προϋπολογισμό, χωρίς

να δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο επιτόκιο,
στρέφει το ελληνικό Δημόσιο σε νέα έξο-
δο στις αγορές αμέσως μετά το Πάσχα με
την έκδοση πενταετούς ομολόγου.

Οι μεγάλοι θεσμικοί
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν

διερευνηθεί μέσω μεγάλων θεσμικών
«παικτών» από ΗΠΑ και Ευρώπη οι τά-
σεις της αγοράς και στόχος του υπουρ-
γείου Οικονομικών είναι να αντλήσει
περί τα 2,5 δισ. ευρώ ώστε να κινηθεί
πιο άνετα το προσεχές διάστημα. Μια
τέτοια έκδοση υπό τις σημερινές συν-
θήκες θα μπορούσε να γίνει με επιτόκιο
κοντά στο 1,90%. Μάλιστα, ο Χρήστος
Σταϊκούρας και ο επικεφαλής του Ορ-
γανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ-
ους Δημήτρης Τσάκωνας είχαν επαφές
με εκπροσώπους μεγάλων επενδυτι-
κών οίκων κατά το πρόσφατο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως προκύπτει από το κλείσιμο της
τελευταίας συνεδρίασης στην αγορά
ομολόγων την περασμένη Πέμπτη (οι
αγορές παρέμειναν κλειστές την Παρα-
σκευή και χθες λόγω των εορτών του

Πάσχα των Καθολικών), το 5ετές ομό-
λογο διαπραγματεύεται στη δευτερογε-
νή αγορά τίτλων με επιτόκιο 1,89%, ενώ
πριν από έναν χρόνο ήταν στο -0,01%. Το
3ετές έχει ανέβει στο 1,11% έναντι -0,16%
πριν από ένα χρόνο, το 7ετές στο 2,29%
έναντι 0,33%, το 10ετές στο 2,91% έναντι
0,89%, το 15ετές στο 2,20% έναντι 1,22%,
το 20ετές στο 2,29% έναντι 1,52% και το
30ετές στο 3,48% έναντι 1,93% πριν από
12 μήνες. 

Λιγότερο δαπανηρή
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία δεν δίνουν

μεγάλο... αέρα στο οικονομικό επιτελείο
και τον ΟΔΔΗΧ για έκδοση δεκαετούς
ομολόγου, καθώς θα προέκυπτε σημαν-
τική επιβάρυνση για την πληρωμή τό-
κων σε ετήσια βάση.

Η έξοδος μέσω 5ετούς τίτλου θεω-
ρείται η λιγότερο δαπανηρή, αλλά ταυ-
τόχρονα και αντιπροσωπευτική για τη
διατήρηση του θετικού προφίλ της ελ-
ληνικής οικονομίας, καλύπτοντας ταυ-
τόχρονα και τις ανάγκες που θα προκύ-

ψουν λόγω των επιβαρυμένων δαπανών
για την ενέργεια. 

Πού στοχεύουν
Ταυτόχρονα, η άντληση ενός ποσού

της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ θα διατηρή-
σει τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου
πάνω από τα 40 δισ. ευρώ ή 20% του ΑΕΠ,
γεγονός που θα αυξήσει σημαντικά τα
περιθώρια για την άσκηση πιο... επιθετι-
κών πολιτικών τους επόμενους μήνες,
εφόσον χρειαστεί. Σημειώνεται ότι ο
ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει ανακοινώσει ότι αν δεν
βρεθεί λύση από τους ηγέτες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής
του Μαΐου σε σχέση με ένα συνολικό πα-
κέτο μέτρων στήριξης των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων που πλήττονται
από τις τιμές της ενέργειας, θα προχω-
ρήσει μονομερώς σε εγχώριο επίπεδο
ώστε κανείς να μη μείνει απροστάτευτος
μπροστά στη λαίλαπα των υπέρογκων
λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αε-
ρίου, καθώς και των καυσίμων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Οι έξι πιο περιζήτητες
θέσεις εργασίας
στην Ελλάδα

Ανάρπαστες είναι οι θέσεις εργασίας σε έξι το-
μείς ραγδαία αναπτυσσόμενων κλάδων της οικονο-
μίας, στους οποίους εκτιμάται ότι η ζήτηση τα επό-
μενα χρόνια θα απογειωθεί!

Σύμφωνα με έρευνα της κορυφαίας εταιρείας
Adecco στην Ελλάδα, το μέλλον των θέσεων εργα-
σίας θα είναι πολύ διαφορετικό τα επόμενα πέντε
χρόνια και θα υπάρξει ανάγκη για χιλιάδες νέες θέ-
σεις εργασίας στους εξής τομείς:
1. Την πρώτη θέση στα πιο περιζήτητα επαγγέλ-

ματα καταλαμβάνουν οι ειδικότητες που αφο-
ρούν σε προφίλ IT, Προγραμματιστές (Senior
Java Developers, Full Stack Developers) &
Software Architects.

2. Στη δεύτερη κατηγορία οι πιο περιζήτητες θέ-
σεις εργασίας αφορούν σε HR Managers, HR
Business Partners, Talent Acquisition Spe-
cialists, Senior Talent Acquisition Specialists
& Payroll Specialists.

3. Η επανάσταση στον χώρο της πληροφορίας
και ο αντίστοιχος όγκος διαχείρισης δεδομέ-
νων (Data Management) καθιστούν τις θέσεις
εργασίας που περιστρέφονται γύρω από αυτό
τον τομέα περιζήτητες.

4. Το παγκόσμιο εμπόριο έχει επηρεαστεί ση-
μαντικά από την πανδημία, υπάρχουν νέα δε-
δομένα που προκύπτουν καθημερινά σχετικά
με την ενεργειακή κρίση, τις πολεμικές συγ-
κρούσεις, καθώς και τις συνεχιζόμενες τεχνο-
λογικές εξελίξεις. Έτσι, ήδη διαμορφώνεται
υψηλή ζήτηση για εργαζομένους που πλαι-
σιώνουν το τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας,
όπως τα στελέχη του Τμήματος Προμηθειών
και οι Logistics Managers.

5. Οι εταιρείες θα προσεγγίσουν πελάτες μέσα
από emails, videos, τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και τις μηχανές αναζήτησης, κάτι
που θα καταστήσει περιζήτητες τις ειδικότη-
τες SEO (Search Engine Optimization), το UX
(User Experience) και τα SOME (Social Me-
dia), τοποθετώντας το ψηφιακό μάρκετινγκ
(digital marketing) στην καρδιά των εταιρειών.

6. Ανάρπαστες θα γίνουν δεκάδες ειδικότητες
τεχνιτών, καθώς λιγοστεύουν συνεχώς αυτοί
που επιλέγουν χειρωνακτικά επαγγέλματα.
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Το υπουργείο Οικονομικών
επιδιώκει την αύξηση των
ταμειακών διαθεσίμων

Μετά το Πάσχα η έκδοση
πενταετούς ομολόγου 



Η
συσσώρευση γύρω από τα
τρέχοντα επίπεδα τιμών και ο
χαμηλός τζίρος αναμένεται

να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά
των επόμενων συνεδριάσεων λόγω
της εορταστικής περιόδου. Παράλλη-
λα, οι αναλυτές δεν αποκλείουν να
συνεχιστούν οι επιλεκτικές τοποθε-
τήσεις σε μετοχές εταιρειών που ανα-
κοινώνουν θετικά οικονομικά αποτε-
λέσματα. Να σημειωθεί ότι από τις
αρχές του έτους μέχρι και την προ-
ηγούμενη Παρασκευή ο Γενικός Δεί-
κτης σημείωσε κέρδη 2,87%, ενώ ο
τραπεζικός δείκτης κατέγραψε αύξη-
ση 11,49%. Τεχνικά όσο ο Γενικός Δεί-
κτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των
916 ή, έστω, υψηλότερα των 897 - 887
παραμένει ανοιχτός ο δρόμος προς
τις 940 - 944 μονάδες. Αντίθετα, κλεί-
σιμο χαμηλότερα των 885 μπορεί να δώσει πίεση προς τις 855 και 843 μονάδες. Με συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 2.240
- 2.200 μπαίνουν σαν επόμενος στόχος οι 2.305 μονάδες (gap) για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι στηρίξεις στις 2.157
(εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2.164 - 2.142 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 2.036 μονάδες.

ΑΔΜΗΕ: Στα 35 εκατ. 
τα κέρδη το 2021

Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ για την
περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 αντι-
κατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα
κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ανέρχον-
ται στα 35,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση
18,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020. Τα
λειτουργικά έξοδα κατά την εξεταζόμενη πε-
ρίοδο ανήλθαν στις 601 χιλ. ευρώ έναντι 419 χιλ.
ευρώ το 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εται-
ρείας στις 31/12/2021 ανέρχονταν στα 4 εκατ.
ευρώ, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το χρέος της εί-
ναι μηδενικό. Τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών ΑΕ διαμορφώθηκαν σε 35 εκατ.
ευρώ σημειώνοντας μείωση 19% έναντι 43,2
εκατ. το 2020.

ΑΝΕΚ: Σημαντική βελτίωση
κύκλου εργασιών
Σημαντική αύξηση +21% του κύκλου εργα-
σιών στα €150 εκατ. έναντι € 124,5 εκατ. και
οριακή βελτίωση των EBITDA στα €7 εκατ.
έναντι €6,8 εκατ. το προηγούμενο έτος κατέ-
γραψε το 2021 ο Όμιλος ANEK, καταγράφον-
τας παράλληλα καθαρές ζημίες €40,2 εκατ.
Συγκεκριμένα, άνοδο κατά 21%, ήτοι €25,5
εκατ., παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του
ομίλου το 2021, ο οποίος ανήλθε σε €150
εκατ. έναντι €124,5 εκατ. τη χρήση 2020. Αν-
τίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής
ανήλθε σε €129,4 εκατ. έναντι €110 εκατ.

«Κλείδωσε» στην Ηλέκτωρ
η μονάδα καύσης των 106 εκατ. 

«Κλείδωσε» και επισήμως στην Ηλέκτωρ,
θυγατρική του Ομίλου Ελλάκτωρ στον τομέα
περιβάλλοντος, ένα μεγάλο project συνολικού
ύψους 106 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Ο όμιλος αν-
ταποκρίθηκε στην «πρόσκληση» του ΕΔΣΝΑ
για υποβολή βελτιωμένης προσφοράς για τη
μονάδα καύσης στην περιοχή των Άνω Λιοσίων
του Δήμου Φυλής, με αποτέλεσμα την κατακύ-
ρωση του ανοικτού διαγωνισμού στην κοινο-
πραξία Ηλέκτωρ - ΑΡΣΗ. Αντικείμενο της σύμ-
βασης είναι η παραχώρηση της λειτουργίας της
Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επι-
κινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
(ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά, που
βρίσκεται στη θέση ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων του Δή-
μου Φυλής του Νομού Αττικής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Κλεισμένες συμφωνίες που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ
έχει στο συρτάρι της η διοίκηση της Άκτωρ, που εφόσον
προστεθούν στο υπάρχον ανεκτέλεστο των 2,5 δισ. ευρώ
φέρνουν το συνολικό ποσό στο διόλου ευκαταφρόνητο
ύψος των 3,5 δισ. ευρώ. Και σε αυτά δεν συμπεριλαμβά-
νονται καθόλου τα νέα έργα που θα βγουν από το Ταμείο
Ανάκαμψης και όχι μόνο, συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ.
Στόχος της Άκτωρ είναι να «χτυπήσει» τουλάχιστον 3
επιπλέον δισ. από αυτά φέρνοντας το συνολικό χαρτοφυ-
λάκιο της εταιρείας σε πραγματικά δυσθεώρητα ύψη.
Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι η διοίκηση της εταιρείας

έκανε χθες λόγο για «επιστροφή στην Ελλάδα» στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε συνδυασμό, δε, με τον εξορθολογισμό
του κόστους μιλάμε για πραγματικό γύρισμα για μια δραστηριότητα που για πολλά χρόνια «μάτωνε» την Ελλάκτωρ.

«Με την ένταξη της ΕΥΑΘ ΑΕ στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων
του ν. 4727/2020 περί ψηφιοποίησης των Φορέων του Δημοσίου,
μια σειρά από διαδικασίες γίνονται εύκολα, γρήγορα, με ένα
κλικ, από τον προσωπικό μας υπολογιστή ή το κινητό μας τηλέ-
φωνο», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, μετά τη συνάντηση
που είχε στο γραφείο του στο Διοικητήριο με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της εταιρείας Άνθιμο Αμανατίδη. «Προτεραιότητα της
κυβέρνησης είναι η καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του
πολίτη. Είναι να μπει τέρμα στη χαρτούρα του Δημοσίου. Να γί-
νουν οι συναλλαγές με τους συμπολίτες μας πιο ασφαλείς. Να
μην έχουμε ουρές ταλαιπωρίας», πρόσθεσε.

Νέες e-υπηρεσίες από την ΕΥΑΘ 

Στα 3,5 δισ. το ανεκτέλεστο της Άκτωρ
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ΧΑ: Επιλεκτικές κινήσεις και χαμηλός τζίρος



Τ
η διάθεση της νέας υπηρεσίας Smarthink για
ολοκληρωμένη διαχείριση και εξοικονόμηση
ενέργειας στους οικιακούς χρήστες ανακοίνωσε

σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς
καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον πάροχο που έχουν
επιλέξει για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.
Περιλαμβάνει συσκευές που επιτρέπουν τη μετατροπή
κάθε σπιτιού σε «έξυπνο σπίτι», εξασφαλίζοντας εξοι-
κονόμηση ενέργειας και μείωση του λογαριασμού ρεύ-
ματος, η οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της
εταιρείας, φθάνει στο 19,8% για μια τετραμελή οικογέ-
νεια ή 15,3% για ένα ζευγάρι.

Ελληνικό: Στην Intrakat -
Bouygues το Marina Tower

Intertech: Αύξηση πωλήσεων 
και επιστροφή στα κέρδη

Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε το 2021 η
Intertech, καθώς οι πωλήσεις ανέβηκαν από τα 18,7 στα
22 εκατ. ευρώ. Το EBITDA διευρύνθηκε από τα 424 στα
913 χιλ. ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα από ζημία 284 χιλ.
πέρυσι μετατράπηκε σε κέρδος 131 χιλ. ευρώ το 2021. Τα
ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 8,34 εκατ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με την εταιρεία, τα περσινά αποτελέσματα θα μπο-
ρούσαν να ήταν ακόμη καλύτερα, αν δεν προέκυπταν ελ-
λείψεις σε κατηγορίες προϊόντων λόγω των διεθνών ζητη-
μάτων στο μέτωπο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο διοικητικό συμβούλιο 
στην Εθνική Ασφαλιστική

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδι-
κού μετόχου Ethniki Holdings Sàrl της εταιρείας
προχώρησε την περασμένη Πέμπτη στην εκλογή
νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο αποτελείται
από τα ακόλουθα πρόσωπα: Andrzej Piotr Klesyk,
πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Σταύρος Κωνσταντάς, διευθύνων σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος, Τάσσος Αναστασίου, εκτελεστι-
κό μέλος, Σταύρος Καραγρηγορίου, εκτελεστικό
μέλος, Stuart Jeffrey Davies, ανεξάρτητο μη εκτε-
λεστικό μέλος, Βασίλειος Μαστρόκαλος, ανεξάρ-
τητο μη εκτελεστικό μέλος, Matthew George Al-
fred Bryant, μη εκτελεστικό μέλος, Αλέξανδρος
Φωτακίδης, μη εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνος
Ρόκας, μη εκτελεστικό μέλος, Peter William Ja-
mes Rutland, μη εκτελεστικό μέλος, Χριστίνα Θεο-
φιλίδη, μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών
του διοικητικού συμβουλίου θα είναι τριετής, δη-
λαδή μέχρι και τις 14/4/2025.

Κερδοφορία για τη CNL Capital
Επέστρεψε στην κερδοφορία πέρυσι η CNL Ca-
pital (€340,6 χιλ.) μετά το ζημιογόνο αποτέλε-
σμα του 2020 (€138,5 χιλ.) που είχε προκαλέσει
η πανδημία της Covid-19. Συνολικά, το 2021 η
CNL Capital κάλυψε 25 νέες εκδόσεις ομολο-
γιακών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(έναντι 16 νέων εκδόσεων το 2020), επενδύον-
τας το συνολικό ποσό των €11,2 εκατ. (έναντι
€9,2 εκατ. το 2020). Πέρυσι υπήρξαν και 27 λή-
ξεις ομολογιακών δανείων και έτσι η εταιρεία
στις 31/12/2021 κατέληξε με ένα χαρτοφυλάκιο
22 ενεργών ομολογιακών επενδύσεων.

Vodafone: Δωρεάν απεριόριστα 
data για το Πάσχα 

Φέτος το Πάσχα η Vodafone Ελλάδας προσφέρει
δωρεάν απεριόριστα data σε όλους τους συνδρο-
μητές της (συμβόλαιο, καρτοπρόγραμμα και καρ-
τοκινητό), εταιρικούς και οικιακούς για 10 μέρες
διευκολύνοντας την επικοινωνία και την ψυχαγω-
γία των πελατών της. Επιπλέον, το CU που έφερε τα
unlimited data για όλους με τα νέα μόνιμα πακέτα
του, προσφέρει τώρα στους συνδρομητές του δω-
ρεάν απεριόριστα data για το Πάσχα. Η ενεργοποί-
ηση της προσφοράς γίνεται μέσα από το Vodafone
App, το CU App, το Taza App, καθώς και μέσω της
ιστοσελίδας της Vodafone και του CU. Η προσφορά
ισχύει έως και την Τρίτη 26 Απριλίου.
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Νέα υπηρεσία Smarthink
από το Φυσικό Αέριο ΕΕΕ

EurolifePass: Μια νέα εμπειρία
εξυπηρέτησης

Με στόχο να προσφέρει μια νέα εμπειρία εξυπηρέτη-
σης στους ανθρώπους που την εμπιστεύονται, η Eurolife
FFH παρουσιάζει το EurolifePass, την ψηφιακή κάρτα
μέσω της οποίας οι πελάτες της μπορούν να έχουν συγ-
κεντρωμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που
αφορούν τα συμβόλαιά τους στο κινητό τους τηλέφωνο.
Για την εταιρεία αξία έχει να βρίσκεται πάντα στο πλευρό
των πελατών της με λύσεις και προτάσεις που ενσωμα-
τώνουν σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες. Το Euro-
lifePass χρησιμοποιείται όπως μια ψηφιακή ταυτότητα
και είναι διαθέσιμο για έξι κατηγορίες ασφάλισης της
Eurolife FFH: όχημα, υγεία, κατοικία, ζωή, αποταμίευ-
ση/επένδυση, ομαδική ασφάλιση.

Στην κοινοπραξία Intrakat - Bouygues δόθηκε η πρώ-
τη φάση για τον πρώτο «πράσινο» ουρανοξύστη στην Ελ-
λάδα, τον Marina Residential Tower στο Ελληνικό. Σύμ-
φωνα με τον προγραμματισμό της Lamda Development,
η κοινοπραξία επικράτησε στον διαγωνισμό. Ωστόσο, θα
πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτός ο διαγωνισμός για
τον Πύργο Κατοικιών στο Ελληνικό φέρει και μια καινο-
τομία: ο ανάδοχος δεν θα είναι ο κατασκευαστής του
Πύργου αλλά εργολάβος-σύμβουλος στην εταιρεία που
έχει αναλάβει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του. Στη συ-
νέχεια, την άνοιξη του 2023 θα προκηρυχθεί ο διαγωνι-
σμός για την κατασκευή του Marina Tower. Ενδεχομέ-
νως πάντως το έργο να προχωρήσει και με τον εργολάβο
σύμβουλο που θα έχει επιλεγεί από φέτος, εφόσον η συ-
νεργασία με τη Lamda Development κριθεί ότι μπορεί
να συνεχιστεί και στο κατασκευαστικό αντικείμενο.
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Ο
Παναθηναϊκός σε ακμάζου-
σα περίοδο, βγαλμένη από τα
παλιά, νίκησε 1-0 με γκολ
του Αϊτόρ τον… παρακμιακό

Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και η Ευρώ-
πη τον περιμένει με παρόμοιες εμφα-
νίσεις.

Ο σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής
Ολυμπιακός, που διατήρησε τη διαφο-
ρά των +11 στην κορυφή της βαθμολο-
γίας, μετά την ήττα 1-0 του ΠΑΟΚ από
τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης»,
πνέει τα λοίσθια και το άμεσο μέλλον
του θα κριθεί στην Τούμπα τη Μεγάλη
Πέμπτη, στον πρώτο ημιτελικό του Κυ-
πέλλου κόντρα στον «δικέφαλο του
Βορρά».

Ο Σέρβος προπονητής του Παναθη-
ναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναγέννησε

το «τριφύλλι» από τις στάχτες του και
έχει ανοιχτή την πόρτα του Conference
League, την οποία μπορεί να διαβεί με
δυο τρόπους: είτε μέσω της βαθμολο-
γίας είτε μέσω του Κυπέλλου. Ο Πανα-
θηναϊκός παίζει αύριο στη Λεωφόρο
με τη Λαμία στον έτερο ημιτελικό.

Στη Λεωφόρο, που… δακρύζει από
συναίσθημα καθώς ο Παναθηναϊκός θα
μετακομίσει στον Βοτανικό σε τέσσερα
χρόνια, οι «πράσινοι», εκτός από τον
Ολυμπιακό, νίκησαν και τον ΠΑΟΚ και
περιμένουν τον Άρη σε ματς «do or die»
μετά το Πάσχα. Από τα μέσα του Δεκεμ-
βρίου μέχρι σήμερα, όπως βλέπετε και
στον σχετικό πίνακα, ο Παναθηναϊκός
έχει θεαματικά αποτελέσματα. 

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός του
Πέδρο Μαρτίνς δεν χάνει τον τίτλο μεν,

αλλά με την απόδοσή του ξενερώνει
ακόμα και τους βαθιά «πιστούς». Σε
τρία ματς με τον «αιώνιο» δεν έχει πε-
τύχει γκολ τη φετινή σεζόν. Δεν γοη-
τεύει όπως πέρσι και πρόπερσι με την
απόδοσή του, σαν «γυναίκα που κλαί-
ει, γιατί δεν τη θέλει κανείς». Αστοχίες
στις μεταγραφές, στη διαχείριση, στην
πειθαρχία. Ο Μαντί Καμαρά αποκλεί-
στηκε από την αποστολή επειδή παρα-
μονή του ντέρμπι υπέπεσε σε πειθαρ-
χικό παράπτωμα, προκάλεσε αποστα-
θεροποίηση στα αποδυτήρια. Εντός
γηπέδου, ο Γκάρι Ροντρίγκεζ προσπά-
θησε να αυτοηρωποιηθεί, όταν σούτα-
ρε ενώ στην περιοχή υπήρχαν πέντε
παίκτες του Ολυμπιακού και μόλις
τρεις του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι
παρακμή. Και ο Πέδρο Μαρτίνς, με τον

οποίο ο Ολυμπιακός κατέγραψε ρεκόρ
συγκομιδής βαθμών και ωραίου, θελ-
κτικού ποδοσφαίρου, δεν είναι πια στο
απυρόβλητο. 

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, κλα-
σικά πράγματα. Ο Άρης νίκησε, απο-
βλήθηκε ο προπονητής των «κιτρί-
νων» Χέρμαν Μπούργος, ο βοηθός του
Λουτσέσκου, Μπάτζι, και ο διαιτητής
έχασε τον λογαριασμό με τις κίτρινες
κάρτες που έβγαλε. 

«Πράσινη» ακμή, «κόκκινη» παρακμή

Ο Γιοβάνοβιτς αναγέννησε
από τις στάχτες του τον
Παναθηναϊκό, ο Μαρτίνς δεν
είναι πια στο απυρόβλητο

Ο ΠΑΟ από τα μέσα Δεκεμβρίου
19/12/2021:.............Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0
05/01/2002: .........................Παναθηναϊκός - Άρης 2-0
16/01/2022: ..............Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0
06/02/2022: ........................ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-1
27/02/2022:...........................Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-0
13/03/2022:...........................Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1
20/03/2022: .........................Άρης - Παναθηναϊκός 0-0
03/04/2022: ........................Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1
10/04/2022:.............ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός 0-0
17/04/2022: ..............Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0



Ο
Στέφανος Τσιτσιπάς είναι
back to back «πρίγκιπας του
Μονακό», καθώς νίκησε 2-0

σετ τον Ισπανό Αλεχάντρο Νταβίντο-
βιτς Φοκίνα και κατέκτησε το βαρύ-
τιμο τρόπαιο των… 836.335 ευρώ!
Αύξηση κατά… 200% σε σχέση με
πέρσι, άλλωστε το πριγκιπάτο έχει
λεφτά. Ήταν το 8ο τρόπαιο στην κα-
ριέρα του 23χρονου πρωταθλητή.

Στο Monte Carlo Masters, ο Τσι-
τσιπάς έβγαλε ό,τι καλύτερο είχε
στο παιχνίδι του και νίκησε μάλλον
εύκολα 2-0 σετ (6-3, 7-6) τον Ισπα-
νό (Νο 46), αλλά το τρόπαιο ουσια-
στικό το κέρδισε στον… ημιτελικό. 

Εκεί που αντιμετώπισε τον Γερ-
μανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο2) με
τον οποίο έχει ανοιχτούς και χρόνι-
ους λογαριασμούς, καταγγελίες για
coaching την ώρα της αναμέτρησης
(απαγορεύεται) στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες κ.λπ. Ο Τσιτσιπάς τον
στρίμωξε στο φιλέ με τέλειο παιχνί-
δι και τον νίκησε 2-0 σετ (6-4, 6-2)
κάνοντας το τέλειο παιχνίδι στο χω-

μάτινο γήπεδο. Ο Έλληνας πρωτα-
θλητής με τη νίκη του αυτή παρέ-
μεινε στην 4η θέση της παγκόσμιας
κατάταξης. 

«Κούπα» 836.335 ευρώ ο Τσιτσιπάς Κυπελλούχος ο Ολυμπιακός
στο πόλο γυναικών

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε
14-7 την αντίστοιχη της Γλυφάδας στον τελικό του
Κυπέλλου και κατέκτησε το τρόπαιο. Ο Ολυμπια-
κός, ως γνωστόν, είναι πρωταθλητής Ευρώπης στις
γυναίκες και στόχος είναι το τρεμπλ, όπου αντίπα-
λός του θα είναι η ομάδα του Εθνικού, που κατέκτη-
σε το ευρωπαϊκό Len Trophy. Τα οκτάλεπτα του τε-
λικού: 3-3, 1-5, 2-1, 1-5.

«Ευρωπαϊκή» νίκη 
για τον Γιάννη

Σε ένα ματς… ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με
χαμηλό σκορ, οι Μπακς στον πρώτο αγώνα της σει-
ράς κόντρα στους Σικάγο Μπουλς δυσκολεύτηκαν
αρκετά, αλλά στο τέλος κατάφεραν να επικρατή-
σουν με 93-86. Ο Αντετοκούνμπο για ένα ακόμα
παιχνίδι ήταν εξαιρετικός και σημείωσε double-
double, με 27 πόντους (9/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα,
6/11 βολές), 16 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ σε 33

λεπτά συμμετοχής.

Ντι Φραντσέσκο
υποψήφιος στην ΑΕΚ

Ο Ιταλός Εουσέμπιο ντι Φραντσέσκο είναι
υποψήφιος για τον πάγκο της ΑΕΚ. Στο εξωτερι-

κό βρίσκεται ο μάνατζερ της Ένωσης, Παναγιώτης
Κονέ, πιθανόν για να συναντηθεί μαζί του. Ο Ντι
Φραντσέσκο είναι 52 ετών και έχει δουλέψει σε Σα-
σουόλο, Κάλιαρι, Σαμπντόρια, αλλά με τη Ρόμα έγι-
νε πασίγνωστος το 2019, όταν την οδήγησε στους
«4» του Champions League, όπου αποκλείστηκε
από τη Λίβερπουλ.

Αγγλία: Με αναβολικά 
15 ποδοσφαιριστές

Δημοσίευμα-βόμβα της εφημερίδας «Daily
Mail» στην Αγγλία. Περισσότεροι από 15 ποδοσφαι-
ριστές της Premier League την πενταετία 2015-
2020 συνελήφθησαν ντοπέ, αλλά τα ονόματά τους
δεν δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα ούτε επιβλήθη-
καν ποινές. Επιστήμονες εντοπίζουν τη χρήση ντό-
πινγκ στα χρόνια της πανδημίας, όταν οι ποδοσφαι-
ριστές έπρεπε να αντέξουν…

Λίβερπουλ - Τσέλσι στον τελικό
Σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό στο Γουέμπλεϊ, η Λίβερ-
πουλ νίκησε 3-2 τη Μάντσεστερ Σίτι και προκρίθηκε στον
τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, όπου θα αντιμετωπίσει την
Τσέλσι, νικήτρια 2-0 της Κρίσταλ Πάλας. Οι «reds» προηγή-
θηκαν 3-0 με δυο γκολ του Μανέ και ένα του Κονατέ και οι
«citizens» απάντησαν με Γκρίλις και Σίλβα. Για την Τσέλσι
σκόραραν Λόφτους Τσικ και Μάουντ.

Υπόθεση ντόπινγκ του διεθνούς Γάλλου αρχηγού της Μαρσέιγ Ντμίτρι Παγιέτ σοβεί στην
Γαλλία. Μερίδα του Τύπου υποστηρίζει ότι ο σκόρερ εναντίον του ΠΑΟΚ, στη νίκη 2-1 στο
Βελοντρόμ και 1-0 στην Τούμπα, έπαιξε ντοπαρισμένος. Επίσημη ενημέρωση δεν υπήρξε,
ο Παγιέτ έπαιξε κανονικά στην ήττα 2-1 της Μαρσέιγ από την Παρί Σεν Ζερμέν. Αν πράγματι
είναι ντοπέ, η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο και όχι την ομάδα του.
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Ντοπέ 
ο αρχηγός 
της Μαρσέιγ;

Ντοπέ 
ο αρχηγός 
της Μαρσέιγ;
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Ο Άγγελος Διονυσίου έγινε παπ-
πούς! Ο γιος του Στράτος και η σύζυ-
γός του απέκτησαν ένα υγιέστατο
αγοράκι που θα πάρει το όνομά του.

• Γνωστή τηλεπαρουσιάστρια
χώρισε με τον αγαπημένο της
και εκείνος τα έφτιαξε με πασί-
γνωστη συνάδελφό της!

• Ο Νάσος Γαλακτερός και ο γιος του
Παύλος θα συμμετάσχουν στο παι-
χνίδι περιπέτειας «Asia Express»
του Star.

• Η Ιωάννα Μπούκη, σύζυγος
του Αντώνη Σρόιτερ, δέχτηκε
πρόταση για το «GNTM», αλλά
αρνήθηκε ευγενικά.

• Πάσχα με ρομαντική απόδραση για
τους ερωτευμένους Βασίλη Μπι-
σμπίκη και Δέσποινα Βανδή.

• Εξιτήριο από το νοσοκομείο
πήρε η Ανθή Βούλγαρη και σε
λίγες ημέρες θα επιστρέψει στο
«Κοινωνία ώρα Mega».

• Γαμήλιο πάρτι και βαφτίσια για τον
γιο τους ετοιμάζουν ο Πέτρος Ίμ-
βριος και η σύζυγός του Συράν Λε-
λούδα.

• Ο ηθοποιός της σειράς «Όρ-
κος» Νίκος Πολίτης είναι αδελ-
φός του τραγουδιστή Κώστα
Μαρτάκη.

• Δέκα χιλιάδες ευρώ θα στοιχίσει το
νυφικό-τούρτα της Δήμητρας Αλε-
ξανδράκη! Ο γάμος, τον Σεπτέμβριο.

• Ο Νεόφυτος Ηλίας αναδείχθη-
κε ο μεγάλος νικητής της «Φάρ-
μας» και των 100.000 ευρώ.

• «Survivor»: Ο Κωνσταντίνος Εμμα-
νουήλ άφησε υπονοούμενα πως κάτι
ερωτικό παίζει με τον Άρη Σοϊλέδη
και τη Σοφιάννα. Ο αθλητής είναι
ζευγάρι με τη δημοσιογράφο Μαρία
Αντωνά.

Σ
ε σοβαρή αλλά
σταθερή κατά-
σταση εξακο-
λουθεί να νοση-

λεύεται στο θεραπευτή-
ριο «Σωτηρία» η Μαίρη
Χρονοπούλου. Η σημαντι-
κή κυρία του κινηματο-
γράφου μεταφέρθηκε
εσπευσμένα την περα-
σμένη Παρασκευή από τα
γυρίσματα της σειράς
«Έτερος Εγώ» στο νοσο-
κομείο, με τους θεράπον-
τες ιατρούς να δίνουν μά-
χη για να αποτρέψουν τα
χειρότερα.

Ο χαμηλός αιματοκρί-
της που εμφάνισε ο εξα-
σθενημένος οργανισμός
της 88χρονης πρωταγω-
νίστριας, σε συνδυασμό
με τα χρόνια σοβαρά προ-
βλήματα που την ταλαι-
πωρούν, προκαλεί μεγά-
λη ανησυχία στο έμπειρο
επιστημονικό τιμ του διακεκριμένου καθηγητή Νικό-
λαου Κουλούρη (επικεφαλής της Α’ Πανεπιστημιακής
Πνευμονολογικής Κλινικής) που παρακολουθεί στενά
την εξέλιξη της υγείας της. Πρώτη τους εκτίμηση, η
άμεση μετάγγιση αίματος.

Με μια δραματική ανάρτηση στα προσωπικά της so-
cial media, η «γυναίκα του κεφιού» αποφάσισε να
ενημερώσει δημόσια πως χρειάζεται αίμα, κάνοντας
έκκληση στους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους.
Περιγράφοντας όλα όσα προηγήθηκαν πριν από την
εισαγωγή της στο νοσοκομείο, αποκάλυψε: «Φίλες
και φίλοι, πάλι μέρες έχουμε να τα πούμε. Λάθος δικό
μου. Μετακόμισα για λίγο στα Μέγαρα όπου έκανα γυ-
ρίσματα της συμμετοχής μου στο “Έτερος Εγώ” του
Σωτήρη Τσαφούλια. Βέβαια με το θάρρος-θράσος που
με διακρίνει, πήγα να δουλέψω με το μισό του αιματο-
κρίτη ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Και ήσαν και ψι-
λοπολικές οι συνθήκες. Αβλεψία. Μεγάλη αβλεψία.
Επιστροφή λοιπόν στο άστυ, καταφυγή στις εμβλημα-
τικές “300 γυναίκες” και στα χέρια του πιο καλού για-

τρού. Του καθηγητή κ. Κουλούρη, για γενική ανάταξη.
Όλα καλά και ωραία, λοιπόν, με ένα μεγάλο έλλειμμα
όμως. Δεν έχουμε αίμα! Αν λοιπόν ανάμεσα στους χι-
λιάδες followers και στα εκατοντάδες likes με κου-
βεντούλες και χαριτωμενιές υπάρχουν αιμοδότες,
παρακαλώ χαρίστε μας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο
και το πολύτιμο αίμα σας. Χρειαζόμαστε αίμα, αίμα,
αίμα. Ευχαριστώ από πριν. Η φίλη σας Μαίρη».

Η διάθεσή της, ωστόσο, είναι πολύ καλή, όπως ανα-
φέρουν στην «Political» φίλοι από το στενό περιβάλ-
λον της πρωταγωνίστριας. Απολαμβάνει την αγάπη
και τη φροντίδα του νοσηλευτικού προσωπικού, χα-
μογελά με τις χιλιάδες ευχές που λαμβάνει στο Insta-
gram, ενώ ιερείς και μοναχές από κοντινά και πιο μα-
κρινά μοναστήρια διαβάζουν ευχές για ταχεία ανάρ-
ρωση. Η ίδια έχει αποκαλύψει πως η δυνατή πίστη της
υπήρξε σωτήρια στα πολύ δύσκολα, αναφέροντας σε
παρελθοντική συνέντευξη: «Πιστεύω στον Θεό με
έναν δικό μου, αιρετικό τρόπο. Ωστόσο, η Παναγία,
που σταυρώθηκε ο γιος της για τη σωτηρία του κό-
σμου, είναι για μένα μια ξεχωριστή έκφραση του Θεί-
ου. Πιστεύω σ’ αυτήν ακράδαντα και τα θαύματά της τα
έχω δει μέσω της εικόνας της Παναγίας της Γρηγο-
ρούσας…».

Ώρες αγωνίας για 
Μαίρη Χρονοπούλου

Η σημαντική κυρία του
κινηματογράφου μεταφέρθηκε
εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τους
θεράποντες ιατρούς να δίνουν μάχη
για να αποτρέψουν τα χειρότερα



Έσπασε το πρωτόκολλο

Διαβασμένη πήγε στο μαιευτήριο η Εριέττα
Κούρκουλου-Λάτση. Η ευτυχισμένη μαμά απο-
κάλυψε πως έκανε χρήση των δικαιωμάτων και
των επιλογών της (ως εγκυμονούσα) στον τοκε-
τό, περιγράφοντας τον διαφορετικό τρόπο που
έφερε στον κόσμο το αγοράκι της: «Πέρασα τις
πρώτες οκτώ ώρες, αφού έσπασαν τα νερά, στο
σπίτι μας με αγαπημένα πρόσωπα. Έκανα περι-
πατητική επισκληρίδειο για να κινούμαι κατά τη
διάρκεια του τοκετού, δεν γέννησα ξαπλωμένη
(κάτι εντελώς αφύσικο για κάθε γυναίκα) και δεν
πήραν το παιδί στιγμή από κοντά μου».

Έκλεισε τα 57!

Γενέθλια για τη Νατάσα Παζαΐτη με happy bir-
thday τούρτα-έκπληξη από τις συνεργάτιδές της.
Η γιατρός και σύζυγος του πρώην πρωθυπουρ-
γού Κώστα Καραμανλή μεγάλωσε κατά έναν
χρόνο και το γιόρτασε στο Κέντρο Υγείας Μα-
στού: «Ξεκινάει το 57ο ταξίδι της ζωής μου στην
τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο. Με την εμπει-
ρία των 56 χρόνων, την αγάπη της οικογένειάς
μου, των συνεργατών μου και των ασθενών μου
θα είναι ένα ακόμη υπέροχο ταξίδι στον χρόνο!».

Η Μαρία Τζομπανάκη επέ-
στρεψε στα γυρίσματα της επι-
τυχημένης σειράς «Σασμός». Η
πρωταγωνίστρια διαγνώσθηκε
πριν από λίγες ημέρες θετική
στον κορονοϊό και χρειάστηκε
να παραμείνει σε κατ’ οίκον κα-
ραντίνα, εμφανίζοντας -ευτυ-
χώς- ήπια συμπτώματα. Μόλις η
νόσος έκανε τον κύκλο της και
το πρώτο rapid test βγήκε αρνη-
τικό, η γνωστή ηθοποιός το ανα-
κοίνωσε περιχαρής στο Insta-
gram: «Νικήσαμε τον κόβιντ!
Πάλι στις επάλξεις».

Covid free

Η
Σμαράγδα Καρύδη, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Dodo»
του Πάνου Κούτρα, θα περπατήσει στο κόκκινο χαλί του
75ου Φεστιβάλ Καννών, δίνοντας το «παρών» στην επίσημη

παγκόσμια πρεμιέρα του κινηματογραφικού φιλμ. Η δημοφιλής
ηθοποιός έδωσε στη δημοσιότητα χιουμοριστικές φωτογραφίες
από τα μπάκστεϊτζ των γυρισμάτων, αποκαλύπτοντας με ενθουσια-
σμό: «Έναν μήνα πριν από την επίσημη πρεμιέρα μας στο Φεστιβάλ
των Καννών, ένα μικρό κομμάτι σουρεάλ παρασκηνίου από όλο αυ-
τό που ζήσαμε πέρσι τέτοια εποχή. Όλοι εμείς πίσω από τις κάμε-
ρες, ήμασταν συχνά σαχλοί κι αστείοι, αλλά πάντα ευγνώμονες που
πήραμε μέρος σε αυτό το ποίημα». Το σενάριο κινείται γύρω από
ένα ντόντο -είδος πουλιού που έχει εξαφανιστεί εδώ και 300 χρό-
νια-, το οποίο εμφανίζεται ξαφνικά στο κτήμα μιας οικογένειας,
που μετρά αντίστροφα για τον σωτήριο -για όλους- γάμο της κόρης
τους με έναν πλούσιο κληρονόμο.

Στη μνήμη Μητροπάνου
Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο κορυφαίος
ερμηνευτής Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε από τη ζωή. Ο στενός
συνεργάτης του Δημήτρης Μπάσης τού αφιέρωσε ένα συγκινητι-
κό ποστ, αναφέροντας: «Μου φαίνεται σαν χθες όταν χόρεψες το
τελευταίο σου ζεϊμπέκικο στο live στο Ηράκλειο Κρήτης το 2012.
Ήσουν ο πιο γενναιόδωρος από όλους όσους έχω συνεργαστεί.
Όσο θα τραγουδάω, θα λέω τα τραγούδια σου!».

Η μοναχοκόρη της Τζένης Μπότση πάει
για… σεφ. Η λιλιπούτεια Αλίκη δίνει καθη-
μερινά ρεσιτάλ δημιουργίας στην κουζίνα,
αφού πλέον έχει άνετη πρόσβαση στα κα-
τσαρολικά και τις κουτάλες με την  ξύλινη
παιδική σκάλα που της χαρίζει… ύψος.
«Βρήκα τη λύση με τον Πύργο Εκμάθησης
και έτσι μπορεί να ανεβαίνει και να είναι
ασφαλής. Επειδή μου αρέσει να μαγειρεύω,
το έχει αγαπήσει και εκείνη», αποκάλυψε η
ηθοποιός.
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Το ντόντο

Στο ψηλότερο σκαλί



Χ
ρόνο με τον χρόνο ο καρκίνος του μαστού
απασχολεί όλο και περισσότερες γυναί-
κες παγκοσμίως. Μέσα στον Μάρτιο έγινε
το πρώτο συνέδριο ασθενών με καρκίνο

του μαστού από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών
με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Στόχος του συ-
νεδρίου ήταν η ανάδειξη όλων των πτυχών της αντι-
μετώπισης και διαχείρισης του καρκίνου του μα-
στού στην Ελλάδα σήμερα, η χαρτογράφηση του
τρόπου ζωής των ασθενών μετά τη διάγνωση και τη
θεραπεία καθώς και η συζήτηση σχετικά με τους
τρόπους επίλυσης και βελτίωσης της διαχείρισης
της ασθένειας από όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς. Οι γυναίκες που νοσούν ή νόσησαν και έγιναν
καλά, πρέπει να διατηρήσουν την ποιότητα της
ζωής τους.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου επισημάνθηκε ότι θα
ξεκινήσει το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγ-
χου για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά»
στις ηλικίες 50-69, ενώ υπάρχει η δέσμευση από το
υπουργείο Υγείας για την ίδρυση μητρώου ασθενών
με καρκίνο, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων.
Στο συνέδριο συζητήθηκαν και αναλύθηκαν ενδια-
φέροντα στοιχεία που ενδιαφέρουν πολύ τις γυναί-
κες. Ανάμεσα σε αυτά, τα κέντρα μαστού ολοκλη-
ρωμένης φροντίδας, τα οποία αποτελούν απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την ποιοτική, ισότιμη και αποτε-
λεσματική φροντίδα των ασθενών. 

Η αντιμετώπιση της νόσου σε κέντρα μαστού
ολοκληρωμένης φροντίδας αυξάνει την επιβίωση
κατά 18% και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα

ζωής των ασθενών. Ο κληρονομικός καρκίνος του
μαστού αφορά το 10% των γυναικών με καρκίνο μα-
στού. Τα οφέλη του γονιδιακού ελέγχου είναι ση-
μαντικά και αφορούν τη διαχείριση κινδύνου της
ίδιας της ασθενούς, την προστασία των συγγενών
της και την εφαρμογή στοχευμένων θεραπειών και
προσαρμοσμένων χειρουργικών επεμβάσεων.

Οι δυσκολίες, ωστόσο, και τα εμπόδια που αντι-
μετωπίζουν οι γυναίκες με καρκίνο μαστού κατά
την επάνοδο στην εργασία τους είναι μεγάλα, κυ-
ρίως στον ιδιωτικό τομέα. Το θέμα της εργασιακής
επανένταξης φαίνεται να αποτελεί πολυσύνθετο
έργο, όπου απαιτούνται συνέργειες και συσπείρω-
ση δυνάμεων με στόχο τη δημιουργία ενός εργα-
σιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις. 

Ο μεγάλος αριθμός των γυναικών που έχουν επι-
βιώσει από καρκίνο μαστού οδήγησε στη δημιουρ-
γία ενός οδηγού αντιμετώπισης των παρενεργειών
που προκύπτουν μετά το τέλος των θεραπειών, οι
οποίες συχνά υποτιμώνται και επομένως δεν αντι-
μετωπίζονται.
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Κατερίνα
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Η αντιμετώπιση της νόσου σε κέντρα
ολοκληρωμένης φροντίδας αυξάνει
την επιβίωση κατά 18% και
βελτιώνει σημαντικά την
καθημερινότητα των ασθενών

Σεξ και γονιμότητα
Στο τραπέζι τέθηκαν οι δυσκολίες στη σε-
ξουαλική ζωή μετά τις θεραπείες, ένα θέ-
μα-ταμπού, που δεν αναδεικνύεται συχνά
και για το οποίο, ωστόσο, υπάρχουν λύ-
σεις, αρκεί να γίνει ανοιχτή συζήτηση με
διεπιστημονική ομάδα. Ταυτόχρονα, συ-
ζητήθηκε το φλέγον ζήτημα για πολλές
ασθενείς, που αφορά τη διατήρηση της
γονιμότητας μετά τη διάγνωση με πολύ
ενθαρρυντικά στοιχεία. Συγκεκριμένα
αξίζει να σημειωθεί πως αναφέρθηκε ότι
υπάρχει η δυνατότητα κατάψυξης ωα-
ρίων, πως δίνεται η δυνατότητα για λήψη
ωαρίων χωρίς έκθεση σε αυξημένα οι-
στρογόνα και, τέλος, πως υπάρχει η δυ-
νατότητα για διέγερση των ωοθηκών για
την παραγωγή ωαρίων σε κάθε φάση του
κύκλου, γεγονός πολύ σημαντικό για την
αποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη
της θεραπείας.
Σημαντική ήταν η επισήμανση ότι σταδια-
κά είναι εφικτό να υπάρξουν ακόμα και
θετικές συνέπειες μετά την εμπειρία του
καρκίνου του μαστού, μέσω της εύρεσης
οφέλους και της μετατραυματικής ανά-
πτυξης, με συγκεκριμένα βήματα, μέσα
από συνεργασία ασθενών με επαγγελμα-
τίες ψυχικής υγείας. 

Καρκίνος του μαστού
και ποιότητα ζωής



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς είναι μια μέρα που σίγουρα δεν σας επη-
ρεάζει άμεσα, όμως μην ξεχνάτε ότι πάντα υπάρ-
χουν έντονες πλανητικές όψεις αυτή την περίοδο,
που η επιρροή τους κρατά αρκετές μέρες. Έτσι,
γενικότερα υπάρχει για εσάς μια έντονη συναι-
σθηματική επιρροή, με οικονομικές διακυμάν-
σεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο ενεργοποιεί τα επι-
κοινωνιακά σας χαρίσματα, σας δημιουργεί την
αίσθηση της κοινωνικής πληρότητας και έρχονται
κοντά σας πρόσωπα που έχουν την ανάγκη να σας
γνωρίσουν καλύτερα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, κάτι γίνεται αυτή την πε-
ρίοδο και κρατάτε μυστικά, ή ενεργείτε με παρα-
σκηνιακό τρόπο, ή θέλετε να μάθετε κάποιες
αλήθειες. Προσοχή στα πρόσωπα που ξέρουν ή
επιδιώκουν να μάθουν πράγματα για εσάς και ο
λόγος είναι για να σας πολεμήσουν μέσα από τα
λάθη σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα αφήστε τη μέρα σας να κυλήσει χωρίς
κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα. Αυτό θα σας βοη-
θήσει να μην πέσετε σε μια λάθος εκτίμηση, όταν
μάλιστα θα σας πιέσουν μέσα από το επαγγελμα-
τικό σας περιβάλλον.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, οικογενειακά θέματα, με
προέκταση στους απογόνους σας, θα σας απα-
σχολήσουν έντονα. Ίσως να βρεθείτε αντιμέτω-
ποι με μια ανατροπή ή μια εξέλιξη που δεν περι-
μένατε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, κυρίως του πρώτου
πενθημέρου, θα υπάρξουν κάποια θέματα που θα
σας ενοχλήσουν έντονα. Ίσως, μάλιστα, να έρθε-
τε σε αντιπαράθεση με πρόσωπο που είναι πολύ
σημαντικό για εσάς.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα νιώσετε ότι υπάρχει ένας αντίλογος
που αφορά την επικοινωνία σας με τους άλλους.
Αφιερώστε χρόνο να κάνετε τις προσωπικές σας
εκτιμήσεις και να προχωρήσετε από αύριο σε ό,τι
πραγματικά αξίζει να είναι μέσα στην καθημερι-
νότητά σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς του πρώτου πενθημέρου, ίσως μια προ-
σωπική επιτυχία να σας δημιουργήσει χαρά, αλλά
να προσέχετε μια οικονομική ανατροπή, ή μια λά-
θος αγορά, που θα σας χαλάσει τη διάθεση. Είναι
μια αρκετά αδιάφορη μέρα από γεγονότα, αλλά
σίγουρα θα κάνετε πολλές εποικοδομητικές σκέ-
ψεις και θα έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε
με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη θα περάσει σήμερα στο δικό σας ζώδιο.
Η δύσκολη όψη με τον Άρη θα σας δημιουργήσει
την αίσθηση της ανυπομονησίας, ενώ θα παρου-
σιαστούν οικογενειακά θέματα που θα σας χαλά-
σουν τη διάθεση.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη σήμερα στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι
μάλλον θέλει να σας προβληματίσει για τις σχέ-
σεις σας και τις επιλογές σας. Είναι η στιγμή που
θα υπάρξουν έντονες συζητήσεις, χωρίς ουσια-
στικό αποτέλεσμα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οικονομικές διαπραγματεύσεις, έξοδα και συ-
ναισθηματικές αναστατώσεις θα έχει στο μενού
της αυτή σας η μέρα. Ίσως, μάλιστα, να βρεθείτε
πολύ κοντά με πρόσωπο από το συγγενικό σας
περιβάλλον. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια μέρα που δεν έχει να σας δώσει κάτι ση-
μαντικό, όμως πάντα κάτι παίρνουμε και από τα
πιο αδιάφορα, αλλά και από τα πιο μικρά που
συμβαίνουν. Στη ζωή μας, κάποια στιγμή όλες οι
εμπειρίες εξισώνονται και γίνονται χρήσιμες.
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Σήμερα θα υπάρξουν κάποιες περίεργες
μεταβολές στην ψυχολογία μας. Από τη
μια η Σελήνη κενή πορείας ρίχνει τη
σωματική μας αντίσταση και μπορεί

εύκολα να αρρωστήσουμε, αλλά επίσης κάνει την
κρίση μας κακή, κάτι που δημιουργεί προβλήματα
και ασυνέπεια στα σχέδιά μας. Ο Άρης, σε όψη
τετραγώνου με τη Σελήνη, δημιουργεί γκρίνιες και
παράπονα, ενώ αναμοχλεύονται παλιές
καταστάσεις, έστω και για λίγο.



Η
κατάσταση με την ακρίβεια έχει αρχί-
σει να θυμίζει το παιχνίδι με τον μαι-
νόμενο ταύρο που συνήθως προτι-
μούν οι πατεράδες στα ροντέο για να

αποδείξουν ότι διαθέτουν τις δυνατότητες να τον
δαμάσουν. Και ανάλογα με την ώρα που θα μπο-
ρέσουν να παραμείνουν σκαρφαλωμένοι χωρίς
να πέσουν, όταν αυτός στριφογυρίζει με κραδα-
σμούς, κερδίζουν και το αντίστοιχο έπαθλο.

Η διαφορά είναι ότι η καθημερινή αναμέτρη-
ση με την ακρίβεια, ιδιαίτερα με τις εξωφρενι-
κές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι καθό-
λου διασκεδαστική. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικά
κοπιώδης για όλους ανεξαιρέτως τους ανήλικες
πολίτες αυτής της χώρας και βεβαίως επικίνδυ-
νη τόσο για την κοινωνική συνοχή όσο και για τις
πολιτικές ισορροπίες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
απόλυτη αίσθηση των κινδύνων με τους οποί-
ους βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση, η
οποία από την εκλογή της μέχρι σήμερα είχε να
αντιμετωπίσει τα απόνερα των μνημονίων, μια
πανδημία και τώρα τις συνέπειες της σφοδρής
σύγκρουσης Δύσης - Ρωσίας με φόντο τον πό-
λεμο στην Ουκρανία.

Δικαίως ο κ. Μητσοτάκης επιμένει σε κάθε
ευκαιρία ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό
και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και ορθά
δείχνει και την κατεύθυνση ζητώντας την αξιο-
ποίηση των αδιάθετων πόρων, ύψους 230 δισ.
ευρώ, από τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να
στηρίξουν τους πολίτες τους. Ήταν άλλωστε
από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που
έσπευσαν να κρούσουν τον κώδωνα για την

επιστροφή του λαϊκισμού στη γηραιά ήπειρο,
αρκετά πριν από τον πρώτο γύρο των γαλλικών
εκλογών.

Στον ευρωπαϊκό ορίζοντα ωστόσο δεν φαί-
νονται σοβαρά σημάδια αισιοδοξίας. Για αυτό
και ήδη το κυβερνητικό επιτελείο καταστρώνει
εθνικό σχέδιο για να μπορέσει το κράτος να
απορροφήσει το μεγάλο κόστος που επωμίζον-
ται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λόγω της
εκτόξευσης των τιμών.

Η εξίσωση δεν είναι εύκολη. Όλα τα σενάρια
των ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και
στην εγχώρια σκηνή προβλέπουν στην καλύτε-
ρη περίπτωση στασιμότητα και στη χειρότερη
ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.
Ο πληθωρισμός καλπάζει ήδη και ακόμη και
στην περίπτωση που αρχίσει σε ένα εύλογο
χρονικό διάστημα η αποκλιμάκωση -δεν δια-
φαίνεται προς το παρόν- το αποτύπωμά του στις
τιμές θα αργήσει πολύ να φανεί.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι όλοι εμείς πρέπει
να προετοιμαζόμαστε για πολύ δύσκολες μέ-
ρες και η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου και
τα συναρμόδια υπουργεία να εξαντλήσουν κά-
θε προσπάθεια για να πετύχουν το ακατόρθω-
το: να χτίσουν προστατευτικό ανάχωμα μεταξύ
της κοινωνίας και των διαβρωτικών κυμάτων
της ακρίβειας.

Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει σε
όλη τη διάρκεια της θητείας του ότι σέβεται τις
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι
των πιστωτών και ταυτοχρόνως μετράει το κάθε
βήμα προκειμένου να μην υπονομεύσει -άλλη
μια φορά, όπως πολλάκις έγινε στο παρελθόν

από άλλες κυβερνήσεις- το μέλλον των νεότε-
ρων γενεών. Κανείς δεν θα παρεξηγήσει τις
όποιες πρωτοβουλίες του, διότι δεν θα υπαγο-
ρεύονται από διάθεση επαναστατικής γυμναστι-
κής αλλά από βαθιά έγνοια για τους πολίτες αυ-
τής της χώρας.

Οι καιροί είναι πρωτόγνωροι και δυστυχώς
απαιτούν παρεμβάσεις που σε άλλες εποχές θα
φάνταζαν αδιανόητες. Είτε αυτές συνεπάγονται
σύγκρουση με την Ευρώπη είτε πιο ριζοσπαστι-
κές κινήσεις στο εσωτερικό.

Ο κρατικός προϋπολογισμός μπορεί να μπαί-
νει σε νέες περιπέτειες, όμως από τα ισχυρά
όπλα που έχει στη διάθεσή του το οικονομικό
επιτελείο είναι καταρχάς το υψηλό διαθέσιμο
ταμειακό μαξιλάρι ύψους 40 δισ. ευρώ και οι
θετικότερες επιδόσεις της οικονομίας πέρσι
αλλά και τους πρώτους μήνες τους έτους. Και
καλώς εχόντων των πραγμάτων, έρχεται και ένα
καλό τουριστικό καλοκαίρι.

Τώρα όμως, χθες για την ακρίβεια, απαι-
τούνται πραγματικά γενναίες κινήσεις. Διότι
όσες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και αν γίνουν
-και γίνονται πολλές- η αντοχή μιας κοινωνίας
κρίνεται από το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων
στην τσέπη της. Και η αξιοπρεπής διαβίωση
των πολιτών με τη στοιχειώδη έστω δυνατότη-
τα χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος και του
νερού και την προμήθεια των βασικών κατα-
ναλωτικών ειδών.

Αν δεν γίνει κάτι άμεσα, τότε ούτε αυτή η αυ-
τονόητη συνθήκη διαβίωσης θα μπορεί να
υπηρετηθεί. Και τότε το καζάνι που ήδη βρά-
ζει θα εκραγεί.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ο «μαινόμενος ταύρος» στο ροντέο

Οι καιροί είναι
πρωτόγνωροι και

δυστυχώς
απαιτούν

παρεμβάσεις
που σε άλλες

εποχές θα
φάνταζαν

αδιανόητες. Είτε
αυτές

συνεπάγονται
σύγκρουση με

την Ευρώπη είτε
πιο

ριζοσπαστικές
κινήσεις στο

εσωτερικό
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