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Α
πό τους βανδαλισμούς στην Αγια-Σοφιά στις
προκλήσεις Τσαβούσογλου και από την
άσκηση κατάληψης ελληνικού νησιού στο

blame game του Ακάρ... Με γείτονες τους Τούρκους
δεν μπορείς να πλήξεις ποτέ.

Την ώρα που οι μαρτυρίες και οι αναρτήσεις στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους συμπολίτες
μας που επισκέφτηκαν την Κωνσταντινούπολη τη
Μεγάλη Εβδομάδα για να αισθανθούν το δέος των
Θείων Παθών μέσα στην Αγια-Σοφιά φανερώνουν
μια αποκαρδιωτική εικόνα -κλειστός ο γυναικωνίτης
και είσοδος με μαντίλα για τις γυναίκες, εξαφανισμέ-
να τα άγια εκθέματα και, βέβαια, βανδαλισμένη η αυ-
τοκρατορική πύλη- η Άγκυρα κλιμάκωνε την επιθετι-
κότητά της με συνεχείς υπερπτήσεις μαχητικών σκα-
φών πάνω από τα ελληνικά νησιά, μη σεβόμενη τη
θρησκευτικότητα των ημερών. Και τη Δευτέρα του
Πάσχα δημοσιοποιήθηκε από το Nordic Monitor του
εξόριστου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζτούρκ

ότι η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» ολοκληρώθηκε με
σενάριο απόβασης Τούρκων κομάντο σε νησί και
ύψωση σημαίας στον στόχο. Δεν χρειάζεται να είναι
κανείς ο... Κάλχας για να καταλάβει πως το νησί όπου
υψώνεται η τουρκική σημαία, στο σενάριο της στρα-
τιωτικής άσκησης, είναι ελληνικό.

Την πρόκληση συνοδεύουν αντίστοιχης έντασης
δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλούσι
Ακάρ, ο οποίος έχει αναλάβει «εργολαβικά» το... ξα-
ναδιάβασμα της Συνθήκης της Λωζάννης. Ο Ακάρ
ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε την Ελλάδα πως κα-
θυστερεί τον διάλογο, επανέλαβε τα γνωστά περί
αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και ειρωνεύτη-
κε το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας μας λέγον-
τας ότι ο ανταγωνισμός με την Τουρκία έχει επιβαρύ-
νει την ήδη «φτωχή οικονομία» μας, με τον ελληνικό
λαό να υποφέρει εξαιτίας των αμυντικών δαπανών.
Προφανώς θα του κρατούν κρυφό το δημόσιο χρέος
της χώρας του, δεν θα μιλούν μπροστά του για τον

πληθωρισμό και μάλλον θα κλείνει την τηλεόραση
όταν βγαίνουν οι ισοτιμίες των νομισμάτων για να
διαπιστώσει την κατρακύλα της τουρκικής λίρας.

Είναι αλήθεια ότι ο εξοπλιστικός ανταγωνισμός
των δύο χωρών χτυπά αλύπητα τις οικονομίες τους.
Όμως, όσα διαδραματίστηκαν τα τελευταία 24ωρα,
με την Άγκυρα να επιδίδεται σε πολυεπίπεδες προ-
κλήσεις σε βάρος της Ελλάδας, αποδεικνύουν ότι η
Αθήνα δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχα παρά τις δια-
βεβαιώσεις των αγνών προθέσεων των γειτόνων
στις διμερείς επαφές ή στα μηνύματά τους προς την
Ουάσιγκτον ή τις Βρυξέλλες. Το casus belli παρα-
μένει, η αμφισβήτηση του δικαιώματος της χώρας
μας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα το ίδιο και πλέον
οι Τούρκοι έχουν βάλει στην ατζέντα τους και τα νη-
σιά, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία και
επιμένοντας στην αποστρατιωτικοποίησή τους, την
ώρα που τα κομάντο τους εξασκούνται στην κατά-
ληψη νησιών. 
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Ο
πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει
σε όλους τους τόνους πως οι κάλ-
πες θα στηθούν στο τέλος της τε-
τραετίας, τα κόμματα της αντιπολί-

τευσης φοβούνται για εκλογικό αιφνιδιασμό
από την κυβέρνηση και οι βουλευτές της ΝΔ
σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους περιμένουν
έναν ακόμα ανασχηματισμό, με την ελπίδα
να… χτυπήσει η υπουργική καμπάνα και για
τους ίδιους.

Ωστόσο η κατάσταση που επικρατεί στην
οικονομία από τον εισαγόμενο πληθωρισμό
και ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζε-
ται χωρίς να φαίνεται επί του παρόντος φως
στο βάθος του τούνελ, πυροδοτούν διαρκώς
σενάρια για πολιτικές εξελίξεις παρά τις κα-
τηγορηματικές διαψεύσεις από την πλευρά
του Μαξίμου. 

Ο κρίσιμος Μάιος
Κυβερνητικά στελέχη που είχαν ταχθεί

υπέρ της αλλαγής του εκλογικού νόμου, την
οποία τελικά απέρριψε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, εκτιμούν πως οι μετρήσεις του Μαΐ-
ου ενδεχομένως να παίξουν σημαντικό ρό-
λο για τις επόμενες κινήσεις του πρωθυ-
πουργού. Οι ίδιες πηγές, δικαιολογώντας
την άποψη αυτή, υποστηρίζουν πως στην
περίπτωση που συνεχιστεί η δημοσκοπική
πτώση η οποία καταγράφηκε τον Μάρτιο -
πριν από την εφαρμογή των μέτρων στήρι-
ξης-, τότε πιθανότατα να αλλάξουν οι κυ-
βερνητικοί σχεδιασμοί. 

Το τελευταίο διάστημα έχουν φουντώσει οι
συζητήσεις για το ενδεχόμενο αλλαγών στο
κυβερνητικό σχήμα με στόχο να σταλεί στην
κοινωνία ένα μήνυμα επανεκκίνησης. Ωστό-
σο ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει σε πρό-
σφατη τηλεοπτική του συνέντευξη με κατη-
γορηματικό τρόπο πως δεν πιστεύει στους
«προεκλογικούς ανασχηματισμούς». Άλλω-
στε, μέχρι στιγμής ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια που βρίσκεται
στο τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας,
έχει προχωρήσει κυρίως σε διορθωτικές αλ-
λαγές στα μέλη που μετέχουν στο υπουργικό
συμβούλιο, αποφεύγοντας τους σαρωτικούς
ανασχηματισμούς.

Πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο δεν
δείχνει να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες
και διακινείται κυρίως από βουλευτές οι
οποίοι δεν κρύβουν την επιθυμία τους να εν-
ταχθούν στο κυβερνητικό σχήμα, περίπου
έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση της τε-
τραετίας. Άλλωστε, χρειάζεται ένα εύλογο
χρονικό διάστημα ανάμεσα στις όποιες
«διορθωτικές κινήσεις» στο κυβερνητικό

σχήμα και τις εκλογές, προκειμένου να
έχουν κατευναστεί τα όποια «πάθη» από τις
εξόδους ή τις μη υπουργοποιήσεις. 

Παράλληλα περνά και το μήνυμα για κομ-
ματική κινητοποίηση, κάτι που, όπως λένε
πηγές της «Political», διαπιστώθηκε τις ημέ-
ρες των διακοπών στις περιφέρειες όπου
βρέθηκαν οι «γαλάζιοι» βουλευτές. 

Υπουργικό συμβούλιο
Δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα ο

Κυριάκος Μητσοτάκης να συγκαλέσει το
υπουργικό συμβούλιο, προκειμένου να
δώσει το στίγμα των επόμενων κινήσεων
σε ένα ρευστό οικονομικό περιβάλλον. Εί-
ναι ένα διάστημα ιδιαιτέρως κρίσιμο, κα-
θώς θα αποφασιστεί αν τελικά η κυβέρνη-
ση προχωρήσει με εθνικούς πόρους στη
στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών ή θα
περιμένει τις αποφάσεις της ΕΕ στα τέλη
Μαΐου. Το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει το
αμέσως επόμενο διάστημα στη μείωση της
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι συνε-
χείς επιδοτήσεις δεν έχουν φέρει τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα, καθώς οι «φου-

σκωμένοι» λογαριασμοί εξακολουθούν να
πλήττουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις, που σπεύδουν στις εταιρείες παρο-
χής ηλεκτρικού ρεύματος για να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους, τις οποίες δυσκο-
λεύονται να αποπληρώσουν. Εντός της
ημέρας αναμένεται να ανοίξει και η πλατ-
φόρμα για την επιδότηση των καυσίμων,
κίνηση για όσους έχουν εισόδημα έως 30
χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα, τον Μάιο θα
αρχίσουν να «τρέχουν» και οι σημαντικές
αυξήσεις για τον κατώτατο μισθό που ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός.
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Πυρετό σε κόμματα και
πολιτικά γραφεία
προκαλούν τα
σενάρια για πρόωρες
εκλογές αλλά και
για ανασχηματισμό 

Στην… τσίτα αντιπολίτευση 
και «γαλάζιοι» βουλευτές 
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Π
ροοπτική περαιτέρω ενίσχυσης
του ελληνογαλλικού άξονα
προσφέρει η προχθεσινή επα-
νεκλογή Μακρόν στη Γαλλία, εί-

κοσι ημέρες πριν από το κρίσιμο ραντεβού
του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικα-
νό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να επανα-
βεβαιώσει τον αναβαθμισμένο ρόλο της
Ελλάδας, στο φόντο, μάλιστα, των μείζο-
νων γεωπολιτικών ανακατατάξεων που
επιφέρει στην ευρύτερη περιοχή αλλά και
παγκοσμίως η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος μέσα Μαΐου μεταβαίνει για επίση-
μη επίσκεψη στις ΗΠΑ, όπου στις 16 Μαΐου
θα συναντήσει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Πρόκειται για τη δεύτερη εντός της τρέ-
χουσας θητείας επίσκεψη του Έλληνα
πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο, καθώς
τον Ιανουάριο του 2020 ο κ. Μητσοτάκης
είχε συναντηθεί με τον τότε πρόεδρο Ντό-
ναλντ Τραμπ.

Tο timing της επίσκεψης 
Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι

στέκονται ιδιαίτερα στο timing και τονί-
ζουν πως δεν ήταν καθόλου αυτονόητη η
οριστικοποίηση της συνάντησης εν μέσω
των έντονων διπλωματικών και όχι μόνο
διεργασιών που έχει πυροδοτήσει το τε-
λευταίο δίμηνο η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία. Τα ίδια πρόσωπα τονίζουν, δε, πως
η μετάβαση Μητσοτάκη στην αντίπερα όχ-
θη του Ατλαντικού αποτελεί τρανή απόδει-
ξη ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρί-
σκονται σε ιστορικό υψηλό, γεγονός που
αποτυπώνεται τόσο στην 5ετή επέκταση
της Αμυντικής Συμφωνίας όσο και στην
ενισχυμένη αμερικανική παρουσία σε
Σούδα, Αλεξανδρούπολη και Στεφανοβί-
κειο. Μάλιστα, η επαμφοτερίζουσα στάση
που εξακολουθεί να τηρεί η Τουρκία στο
μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, και
δη στο σκέλος των δυτικών κυρώσεων κα-
τά της Ρωσίας, αναβαθμίζει εκ των πραγ-
μάτων τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα αρχι-
τεκτονική ασφάλειας στην Ανατολική Με-
σόγειο και όχι μόνο.

Το ουκρανικό ζήτημα
Όπως γίνεται ευλόγως αντιληπτό, η

ενεργός στήριξη της Ουκρανίας αναμένε-
ται να αποτελέσει βασικό θέμα στις συζη-
τήσεις των δύο ανδρών, αλλά και στις επα-
φές των δύο αντιπροσωπειών, μιας και τον

πρωθυπουργό θα ακολουθήσουν στην
Ουάσιγκτον μεταξύ άλλων οι υπουργοί
Εξωτερικών και Άμυνας, Νίκος Δένδιας
και Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει υπ’ όψιν
του συνομιλητή του την κατάσταση ασφα-
λείας στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το
πρίσμα των συνεχιζόμενων τουρκικών
προκλήσεων κατά της Ελλάδας και της Κύ-
πρου. Θα παρουσιάσει, δε, τον φιλόδοξο
σχεδιασμό της Αθήνας στο project της
ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης
από τη Ρωσία, με την ενίσχυση του μεριδί-
ου του LNG και τις ηλεκτρικές διασυνδέ-

σεις με Αίγυπτο και Ισραήλ, έως τη μεσο-
πρόθεσμη πλην όμως σημαντική επένδυ-
ση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μπαράζ επαφών
Μολονότι το πρόγραμμα του κ. Μητσο-

τάκη κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ δεν
έχει ακόμη κλείσει, θεωρείται σχεδόν σί-
γουρο πως θα έχει πολύ σημαντικές συ-
ναντήσεις στο Κογκρέσο τόσο με τον πρό-
εδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσε-
ων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, όσο
και με την πρόεδρο της Βουλής των Αντι-
προσώπων, Νάνσι Πελόζι. Επιπλέον, πρό-

κειται να μιλήσει σε κοινή συνεδρίαση
των δύο σωμάτων, κάτι που έχουν πράξει
πολύ λίγοι ηγέτες στην Ουάσιγκτον. Ο
πρωθυπουργός πρόκειται, σύμφωνα με
πληροφορίες, να μεταβεί μετά τις 18 Μαΐ-
ου στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει σημαντι-
κές συναντήσεις με funds και διεθνείς
επενδυτές, καθώς οι αμερικανικές επεν-
δύσεις στην Ελλάδα αυξάνονται. Ακολού-
θως θα μεταβεί στο Σικάγο, όπου στις 22
Μαΐου θα παραστεί στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις από την Ομογένεια της εθνικής
επετείου και στις 23 θα μεταβεί στη Βο-
στόνη, όπου θα εκφωνήσει τον πανηγυρι-
κό λόγο στην τελετή αποφοίτησης του
Boston College.

Το στοίχημα της επανεκλογής
Μακρόν κερδήθηκε, ακολουθεί
το κρίσιμο ραντεβού Μητσοτάκη
- Μπάιντεν στις 16 Μαΐου

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ανάσα από Ηλύσια Πεδία 
και… φουλ για Λευκό Οίκο

Ελλάς - Γαλλία… 
συνέχεια συμμαχίας
Ικανοποίηση επικρατεί στο Μέγαρο
Μαξίμου για την επανεκλογή Μα-
κρόν στη Γαλλία, καθώς γίνεται ευ-
κόλως αντιληπτό πως η… χημεία
ανάμεσα στους δύο άνδρες αλλά και
η διεθνής συγκυρία έχουν «απογει-
ώσει» τις διμερείς σχέσεις, με ισχυ-
ρότερο πειστήριο τη διμερή αμυντι-
κή συμφωνία, που εμπεριέχει και
ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρο-
μής. Επιπλέον και σε συμβολικό επί-
πεδο, η προχθεσινή νίκη Μακρόν
σηματοδοτεί την επικράτηση των δυ-
νάμεων του ρεαλισμού, της υπευθυ-
νότητας και των μεταρρυθμίσεων
έναντι εκείνων του λαϊκισμού, της
ανευθυνότητας και της μισαλλοδο-
ξίας, κίνδυνο που αντιμετωπίζουν
και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και
η Ελλάδα.

Επόμενος σταθμός η Σκωτία
Στη Σκωτία προσκεκλημένος του πρίγκιπα Καρόλου θα βρεθεί σήμερα ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί το Dumfries House, προσφάτως ανα-
καινισθέν, ιστορικό κτήμα του 18ου αιώνα, η λειτουργία του οποίου είναι γνωστή
για την κοινωνική του προσφορά. Όπως μεταδίδεται, εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης
πρόκειται να αξιοποιήσει την παραμονή του στη Σκωτία για να αντλήσει ιδέες με
στόχο την ανάπλαση του Τατοΐου.



Ο
ι κάλπες έδωσαν μια καθαρή νί-
κη στον Εμανουέλ Μακρόν, που
επανεξελέγη με 58,5% των ψή-
φων στην προεδρία της Γαλλίας,

αλλά έστειλαν και ένα ανησυχητικό μήνυ-
μα, με δεδομένο ότι η Μαρίν Λεπέν έλαβε
ποσοστό άνω του 40%, καταγράφοντας
ιστορικές επιδόσεις για την Ακροδεξιά.

Κανείς δεν είδε θρίαμβο, λοιπόν, αλλά
ούτε και το χάος που θα προκαλούσε η
εκλογή της Λεπέν στη Γαλλία και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Και πολλοί αναλυτές το-
νίζουν ότι το παράδειγμα της Γαλλίας εν-
θαρρύνει τα άλλα ακροδεξιά κόμματα της
Ευρώπης.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση του Μακρόν
θα είναι να δημιουργήσει μια αίσθηση συ-
νοχής σε μια εξαιρετικά κατακερματισμέ-
νη χώρα, όπου η Ακροδεξιά λαμβάνει το
41% των ψήφων», σχολιάζουν διεθνή
ΜΜΕ.

Η εφημερίδα «Le Monde» συνοψίζει
κάνοντας λόγο για «επανεκλογή Μακρόν
χωρίς περίοδο χάριτος», επισημαίνοντας
την αποχή που έφτασε στο 28%, και το ότι η
άκρα Δεξιά που ενσάρκωσε η Μαρίν Λε-
πέν έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα
του 40% των ψήφων. «Η Λεπέν πέτυχε το

καλύτερό της αποτέλεσμα και η Γαλλία εί-
ναι βαθιά διχασμένη», γράφει και η «Figa-
ro».

Οι «δύο Γαλλίες»
Πραγματικά, ο χάρτης των αποτελεσμά-

των μοιάζει να σκιαγραφεί «δύο Γαλλίες».
Η μία, που ψήφισε τον Μακρόν, ζει στις με-
γάλες πόλεις, ανήκει στις μεσαίες και
ανώτερες τάξεις και παίρνει σύνταξη. Η
άλλη, αυτή που ψήφισε Λεπέν, είναι πιο
λαϊκή, αισθάνεται συχνά αποκλεισμένη,
ζει σε βορειοανατολικές περιοχές ή στα
παράλια, στη Μεσόγειο. Φαίνεται, μάλιστα,
ότι οι μισθωτοί ψήφισαν υπέρ της Λεπέν
με 54% των ψήφων, όπως και οι εργαζόμε-
νοι, που έφεραν την υποψήφια του Εθνι-
κού Συναγερμού στην κορυφή με 68%.

Μία νίκη, χίλιες προκλήσεις
Γεγονός είναι ότι αυτή η δεύτερη θητεία

στην προεδρία ξεκινά για τον Μακρόν μέ-
σα σε πιο δυσοίωνες συνθήκες από ό,τι η
προηγούμενη του 2017, με τα «παραδο-
σιακά» κόμματα (νεο-γκωλική Δεξιά, σο-
σιαλιστές, κομμουνιστές) να έχουν καταρ-
ρεύσει, την Ακροδεξιά (Μαρίν Λεπέν, Ερίκ
Ζεμούρ) να ανεβαίνει εξασφαλίζοντας

κάθε φορά και μεγαλύτερο ποσοστό στις
προεδρικές, την ακρίβεια να χτυπά κόκκι-
νο, την πανδημία να έχει αφήσει πίσω μια
σειρά από προβλήματα, και έναν πόλεμο
να μαίνεται στην Ουκρανία.

Ο 44χρονος Μακρόν θα αντιμετωπίσει
προκλήσεις σε μια σειρά από μέτωπα: για
τις τιμές, τους μισθούς, τα όρια συνταξιο-
δότησης και για τις δαπάνες διαβίωσης,
ενώ το δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει το
112% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό έλ-
λειμμα γιγαντώνεται. 

Βασικό πεδίο των αναμετρήσεων της
επόμενης περιόδου θα είναι η κοινωνία
και η οικονομία. Η μεταρρύθμιση του Συν-
ταξιοδοτικού-Ασφαλιστικού αναμένεται
να ξεκινήσει εντός του έτους και οι πάντες
ακονίζουν τα μαχαίρια τους.

Το ίδιο θα συμβεί με τις αλλαγές που
έχει εξαγγείλει ο Μακρόν για την παιδεία
και την υγεία, εμβληματικούς τομείς της
γαλλικής κουλτούρας. Όσο για την ακρί-
βεια, ουδείς αμφιβάλλει πως απαιτούνται
λύσεις εδώ και τώρα, καθώς η κρίση στην
ενέργεια και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις
της έχουν εκτινάξει το κόστος ζωής.

Μένει επίσης να φανεί ποιο θα είναι το
αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών

του Ιουνίου, του περίφημου «τρίτου γύ-
ρου». Αν δεν προκύψει καθαρή πλειοψη-
φία στην Εθνοσυνέλευση, η νέα θητεία
του Μακρόν μπορεί να σημαδευτεί από
πολιτική «παράλυση».

Οι βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχ-
θούν σε δύο γύρους στις 12 και 19 Ιουνίου,
είναι κομβικής σημασίας, καθώς ο Μα-
κρόν χρειάζεται την πλειοψηφία για να
μπορέσει να εφαρμόσει την πολιτική του
και να αποφύγει μια περίοδο αναγκαστι-
κής «συμβίωσης» με έναν πρωθυπουργό
από την αντιπολίτευση. 

Ήδη ο Ζαν-Λικ Μελανσόν της ριζοσπα-
στικής Αριστεράς, που έκανε την έκπληξη
με 21% στον πρώτο γύρο των προεδρικών,
καλεί τους Γάλλους να τον εκλέξουν πρω-
θυπουργό.
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Η γιγάντωση της γαλλικής
Ακροδεξιάς μετά τις εκλογές
ενθαρρύνει και τα άλλα αδελφά
κόμματα της Ευρώπης

Η νίκη Μακρόν και
το… ανησυχητικό μήνυμα



Η
επανεκλογή του Εμανουέλ Μα-
κρόν στην προεδρία της Γαλ-
λίας ανακούφισε τον δημοκρα-
τικό κόσμο της Ευρώπης, ο

οποίος είδε την Ακροδεξιά της Μαρίν Λε-
πέν να ανεβαίνει ραγδαία στη Γαλλία των
κινημάτων και των επαναστάσεων. Σύσ-
σωμοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και οι
αξιωματούχοι της Ένωσης χαιρέτισαν την
επανεκλογή Μακρόν, χωρίς ωστόσο να
εστιάσουν στο σημαντικό γεγονός ότι η
Λεπέν αύξησε τα ποσοστά της και ήρθε
δεύτερη με ένα ποσοστό 41,8%.

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ χαιρέτισαν με ικανο-
ποίηση την καθαρή νίκη του Εμανουέλ Μα-
κρόν. Στο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιση-
μαίνει πως δεν μπορεί να εφησυχάζει κά-
νεις, ιδιαίτερα οι αριστερές, προοδευτικές
δυνάμεις: «Η ήττα της Ακροδεξιάς, που ξε-
πέρασε το 40%, και των νεοφιλελεύθερων
και συντηρητικών πολιτικών που την ενι-
σχύουν αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότη-
τα. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί ενωτικές
πρωτοβουλίες και συμπόρευση των προ-
οδευτικών δυνάμεων».

Ανάχωμα για την Ακροδεξιά
«Η νέα οικονομική κρίση που χτυπά την

Ευρώπη θα έχει ως αποτέλεσμα να δούμε
την άνοδο της Ακροδεξιάς πολύ έντονα τα
επόμενα χρόνια», αναφέρουν πηγές της
Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ,
σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των γαλλικών
εκλογών. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο ρό-
λος των αριστερών κομμάτων -και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην Ελλάδα- είναι πολύ σημαντικός
για την ανάσχεση αυτής της κατάστασης.
Υπογραμμίζουν ότι το μόνο ανάχωμα και
διέξοδο που μπορεί να έχει ο λαός για να
μην παροδηγηθεί είναι η Αριστερά. Μία
Αριστερά όχι κολλημένη στις νόρμες του

παρελθόντος, αλλά σύγχρονη και προσαρ-
μοσμένη στις ανάγκες των καιρών.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Συνέδριο έχει καθαρό
αφήγημα», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές
αναφερόμενες στις 6 δεσμεύσεις του προ-
έδρου Αλέξη Τσίπρα. «Και μπορεί και πρέ-
πει να ηγηθεί ενός ευρέος δημοκρατικού
μετώπου ενάντια στη Δεξιά του Μητσοτάκη
και φυσικά να σπάσει κάθε απόστημα φα-
σιστικής έκφανσης».

Ανδρουλάκης: «Κοινές πολιτικές»
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΚΙ-

ΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με συγ-
χαρητήρια δήλωσή του επισήμανε την αξία
της νίκης Μακρόν για όλη την Ευρώπη.
«Συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν για
την επανεκλογή του. Η Ευρώπη σε αυτήν τη
δύσκολη περίοδο έχει ανάγκη από ηγεσίες
που κατανοούν την ανάγκη για περισσότε-
ρες κοινές πολιτικές μεταξύ των ευρωπαϊ-
κών λαών σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφά-
λεια, η οικονομία και το κοινωνικό κράτος.
Ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης, οι
αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και η
ενεργειακή κρίση συνιστούν προκλήσεις

που απαιτούν υπευθυνότητα και αλληλεγ-
γύη απέναντι στη μισαλλοδοξία, η οποία
υπονομεύει το κοινό μας μέλλον», σημει-
ώνει ο κ. Ανδρουλάκης.
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Νίκη της Ευρώπης η εκλογή Μακρόν

Ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου, του τρο-
παιοφόρου προστάτη του Ελληνικού Στρα-
τού, έδωσε την αφορμή για να σταλούν μη-
νύματα προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου
από τα κυβερνητικά στελέχη. Ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή
του έγραψε: «Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο προ-
στάτης άγιος του Ελληνικού Στρατού και του
Πεζικού μας, ενός όπλου που πολλοί από εμάς
υπηρετήσαμε. Εύχομαι σε όλα τα στελέχη δύναμη,
υγεία, ευτυχία και τη δυνατότητα να υπερασπίζουν πάντα
την πατρίδα μας».

Από την πλευρά του ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος «ανέβασε» τη

φωτογραφία με την ελληνική σημαία που έχει
στο κέντρο της τον Άγιο Γεώργιο από το Κα-
στελόριζο γράφοντας: «Τιμούμε τη μνήμη του
Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Στρατού μας. Η

εορτή του αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό με την
ύψωση της σημαίας γιγαντιαίων διαστάσεων στο

ακριτικό μας Καστελόριζο. Η έμπνευση ανήκει στον
παπα-Γιώργη του Καστελόριζου και αποτελεί έργο του
καλλιτέχνη -από την επίσης ακριτική μας Ξάνθη- Στράτου
Μυλωνά, ενώ καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του

Συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών Ορεστιάδας. Το μήνυ-
μα από τους ακρίτες μας ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυν-
ση! Χρόνια πολλά στα στελέχη του ελληνικού στρατού που
φυλάσσουν Θερμοπύλες υπό τη σκέπη του προστάτη τους
Αγίου Γεωργίου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους φέρουν
το όνομα του Αγίου μας».

«Τιμούμε τον Άγιο Γεώργιο, τον Μεγαλομάρτυρα και
Τροπαιοφόρο Προστάτη του Ελληνικού Στρατού. Χρόνια
πολλά στους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και
τους οπλίτες του Στρατού μας», ήταν το αντίστοιχο μήνυ-
μα του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτό-
πουλου.

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ χαιρέτισαν
με ικανοποίηση την καθαρή
επικράτηση του Γάλλου
προέδρου επί της Λεπέν

Με μηνύματα στην Τουρκία ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Πεζικού
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Τ
ην πρόθεση του προέδρου Τζο
Μπάιντεν να ορίσει τον
πρέσβη Τζέφρι Πάιατ στη θέση

του υφυπουργού Εξωτερικών για θέ-
ματα ενέργειας γνωστοποίησε ο Λευ-
κός Οίκος και αυτό έχει χαροποιήσει
ιδιαίτερα την ηγεσία του ΥΠΕΞ, πρω-

τοκλασάτους υπουργούς και το Μαξί-
μου, καθώς οι σχέσεις τους με τον
απερχόμενο πρέσβη ήταν και είναι
πολύ καλές. Η ελληνική διπλωματία
χρειάζεται την υποστήριξη ενός «φί-
λου» για τα σχέδιά της για την ενερ-
γειακή αυτονομία και την περίπλοκη

διπλωματία των αγωγών που ανα-
πτύσσεται στην περιοχή το τελευταίο
διάστημα. Ο Τζέφρι Πάιατ υπηρετεί
ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα,
θέση που κατέχει από το 2016, και
έχει δημιουργήσει στενούς δεσμούς
με το πολιτικό σύστημα και τα ΜΜΕ. 

Απαρτία στα Χανιά για την οικογένεια Μητσοτάκη
Απαρτία είχε φέτος η ευρύτερη οι-

κογένεια Μητσοτάκη, αφού στα Χανιά
βρέθηκαν και ο πρωθυπουργός με
την οικογένειά του αλλά και η Ντόρα
Μπακογιάννη με την κόρη της Αλεξία
και τον Κώστα Μπακογιάννη, τον δή-
μαρχο Αθηναίων. 

Όπως μου τόνισαν, είναι η πρώτη
φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
όντας πρωθυπουργός, περνάει τις
άγιες μέρες της Ανάστασης στα Χα-

νιά. Οι οικογένειες Μητσοτάκη και
Μπακογιάννη συναντήθηκαν στον
Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή στον
ιερό ναό Αγίου Νικολάου στο Μεϊντά-
νι στη Χαλέπα, αλλά Ανάσταση έκαναν
χώρια. Στην Ανάσταση ο πρωθυπουρ-
γός βρέθηκε στη Μονή Καλογραιών
στις Κορακιές Ακρωτηρίου, ενώ καθ’
όλη τη διάρκεια της αναστάσιμης
ακολουθίας στο πλευρό του βρισκό-
ταν ο γιος του Κωνσταντίνος. 

Η επέτειος της χούντας 
Είχαμε πολλές επετείους μέσα σε αυτήν τη Μεγά-

λη Εβδομάδα που μας πέρασε. Τη Μεγάλη Πέμπτη
21 Απριλίου ήταν η επέτειος από το πραξικόπημα
των Συνταγματαρχών το 1967, το
οποίο αποσταθεροποίησε την
Ελλάδα της Δημοκρατίας. Ο
Δημήτρης Καιρίδης, βου-
λευτής της ΝΔ στον Βόρειο
Τομέα, μας θύμισε ότι εδώ
και 5 χρόνια έχει γράψει ένα
βιβλίο που φωτίζει όσα έγιναν
μετά την 21η Απριλίου, όπως το πρα-
ξικόπημα κατά του Βασιλιά το 1967, το κίνημα του
Ναυτικού το 1973, την ανατροπή του Παπαδόπουλου
από τον Ιωαννίδη το 1973, το πραξικόπημα εναντίον
του Μακαρίου στην Κύπρο και την εισβολή του
Τούρκων το 1974. 

Στο καΐκι η Κεραμέως
Πάσχα στη Σίφνο έκανε η υπουργός Παιδείας Νί-

κη Κεραμέως μαζί με τον άντρα και τα
δύο παιδιά τους. Η υπουργός
ήταν παρούσα και στην περι-
φορά του Επιταφίου στις Κα-
μάρες. Το έθιμο είναι να
μπαίνει στο καΐκι ο Επιτά-
φιος και να περιφέρεται και
σε άλλα κοντινά λιμανάκια.
Έτσι λοιπόν η υπουργός, που θεω-
ρείται πολύ θρησκευόμενη και άνθρωπος των τύ-
πων και των παραδόσεων, μπήκε και εκείνη στο καΐ-
κι μαζί με τη δήμαρχο της Σίφνου Μαρία Ναδάλη για
την παραδοσιακή περιφορά του Επιταφίου. 

Περνάει καλά 
και βγαίνει προς τα έξω 

Την καλύτερή της φάση περνάει η Όλγα Κεφαλο-
γιάννη, η οποία είναι ερωτευμένη
με τον άντρα της Μίνω Μάτσα
και τα δίδυμα παιδιά τους
που ολοκλήρωσαν τον έρω-
τά τους. Η Όλγα, η οποία
πλέον δεν έχει καμία ανα-
στολή να δημοσιεύει φωτο-
γραφίες με τον άντρα της στα so-
cial media, περνάει καλά και αυτό βγαί-
νει προς τα έξω. Επίσης, στην Α’ Αθήνας οι δημο-
σκοπήσεις που έχει λάβει τη δείχνουν σε πολύ καλή
θέση και έτσι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. 

Πολλοί Έλληνες πολιτικοί χάρηκαν με τη
νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία έναν-
τι της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, αλλά αυτός
που θεωρεί τη νίκη ένα μεγάλο κεκτημένο
και για τη δική του πολιτική θέση είναι ο Δη-
μήτρης Αβραμόπουλος. Κεντρώος πολιτικός
ο Μακρόν, κεντρώος με ευρωπαϊκή κουλ-
τούρα ο Αβραμόπουλος. Μάλιστα, πολύ πριν
από όλους ο πρώην επίτροπος ανάρτησε
κοινή τους φωτογραφία από τα Ηλύσια Πε-

δία στο Διαδίκτυο, δίνοντας συγχαρητήρια
στον επανεκλεγέντα πρόεδρο και τονίζοντας
ότι ο Μακρόν είναι ανάχωμα στον λαϊκισμό
και τον εθνικισμό. 

Η σχέση του δημάρχου Αθηναίων
Κώστα Μπακογιάννη με τον Ου-
κρανό πρέσβη Σέργκι Σουτένκο
είναι πολύ καλή και σε αυτή
την καλή φιλία έχει προστε-
θεί και ο πατέρας Αντώνιος
της Κιβωτού του Κόσμου, ο
οποίος από την πρώτη στιγμή
έχει δεχτεί στην Κιβωτό πολλά παι-
διά πρόσφυγες από την Ουκρανία για να

μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους
και να παρακολουθήσουν τα σχο-

λικά τους μαθήματα. Τη Με-
γάλη Παρασκευή ο δήμαρ-
χος δεν ξέχασε αυτά τα παι-
διά και προτού φύγει για τα

Χανιά πήγε και τα επισκέ-
φτηκε, δίνοντας συγχαρητή-

ρια και στον πατέρα Αντώνιο για
τις προσπάθειές του. 

Ανάρτησε φωτογραφία τους Δεν ξέχασε την Κιβωτό... 

Η υπουργοποίηση του 
Πάιατ φέρνει χαμόγελα 

Δεν ξέχασε τους ακρίτες η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
η οποία βρέθηκε στη Θράκη για τις μέρες
του Πάσχα. Τη Μεγάλη Πέμπτη βρέθηκε
στον Έβρο, όπου είχε επαφές με τοπικούς
φορείς, ενώ ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρω-
μύλος Χατζηγιάννογλου παρέθεσε προς τι-
μήν της γεύμα, στο οποίο συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι Αρχών και πρόσωπα της τοπικής
κοινωνίας από τους χώρους του πολιτισμού,
του αθλητισμού και του επιχειρείν. Μεταξύ
αυτών ήταν και ο δημοφιλής ηθοποιός Γιάν-
νης Στάνκογλου, ο οποίος δεν παρέλειψε να
απαθανατίσει τη στιγμή με μια selfie. 

Στον  Έβρο η Σακελλαροπούλου 



Η Άντζελα Γκερέκου μοιράστηκε μέσα από
τον προσωπικό της λογαριασμό στο Insta-
gram βίντεο και φωτογραφίες από την παρα-
μονή της στη γενέτειρά της Κέρκυρα. Ανάμε-
σα στις αναρτήσεις της από τις ξέγνοιαστες
στιγμές στο νησί η γνωστή ηθοποιός ανέβασε
και μία φωτογραφία από τα παλιά. Στο τρυφε-
ρό στιγμιότυπο φαίνεται ο σύζυγός της, ο αεί-
μνηστος Τόλης Βοσκόπουλος, να τηρεί το έθι-
μο με τους Μπότηδες και δίπλα εκείνη να
κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της. «Σαν
σήμερα», έγραψε η Άντζελα Γκερέκου στη
λεζάντα κάτω από τη δημοσίευση.

Τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτήν τη
ζωή. Μαντέψτε ποιος ήταν ο σκηνοθέτης του
Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είχε επιμεληθεί
την εικόνα των Συριζαίων στο Τάε Κβον Ντο; Ο
Μιχάλης Κωνσταντάτος, ο οποίος είναι σκη-
νοθέτης και της μεγάλης επιτυχίας της σειράς
του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες». Το κόμμα είναι,
λέει, ευχαριστημένο από τη δουλειά του σκη-
νοθέτη. Άλλωστε, τον έχει εμπιστευτεί και στο
παρελθόν. Ο Μιχάλης Κωνσταντάτος είχε επί-
σης δημιουργήσει το high tech σκηνικό στις
παρουσιάσεις των προτάσεων για το νέο ΕΣΥ
και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Τώρα
σκηνοθέτησε και τις... άγριες μέλισσες της
Κουμουνδούρου.

ΟΟι... άγριες μέλισσες 
της Κουμουνδούρου

O ΣΥΡΙΖΑ τελεί υπό σύγχυση με το αποτέλε-
σμα των γαλλικών εκλογών. Ακόμη δεν κα-
ταλάβαμε αν θέλει νικητή τον Μακρόν ή τη
Λεπέν. Μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας στην
Ευρώπη αλλά και προειδοποίηση αποτελούν
η νίκη Μακρόν και η ήττα της Λεπέν, αναφέ-
ρει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για το
αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη
Γαλλία. «Ο Μακρόν κέρδισε χάνοντας και η
Λεπέν έχασε κερδίζοντας», λένε οι Συριζαί-
οι. Τα ίδια λένε και για τον πόλεμο. Και με
τους Ουκρανούς και με τον Πούτιν...

Το μήνυμα Πούτιν 
στον Μακρόν

Ποιος έσπευσε να ευχηθεί -εκ των πρώτων-
στον Εμανουέλ Μακρόν για τη νίκη του στις
προεδρικές εκλογές της Γαλλίας; Όσο και αν
ακούγεται περίεργο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συ-
νεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν για την επανε-
κλογή του, όπως μετέδωσε το πρακτορείο
Reuters. Όπως αναφέρει, επικαλούμενο
ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το Κρεμλίνο
ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Ρώσος πρό-
εδρος έστειλε στον Γάλλο ομόλογό του Εμα-
νουέλ Μακρόν ένα συγχαρητήριο μήνυμα.
Τυχαίο; Δεν νομίζω...

Στην Ήπειρο 
ο Καραμανλής 
με τη Νατάσα

Σ
την Ήπειρο πέρασαν το φετινό Πάσχα ο
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καρα-
μανλής και η σύζυγός του Νατάσα Πα-

ζαΐτη. Βρέθηκαν στο χωριό Δολό, έναν προ-
ορισμό ιδιαίτερα αγαπημένο για τον πρώην
πρωθυπουργό, αφού είχε επιλέξει το ίδιο μέ-
ρος πολλές φορές στο παρελθόν για ολιγοή-
μερες διακοπές. Στην παρέα του Κώστα Καρα-
μανλή ήταν και ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ.
Καχριμάνης, ο δήμαρχος Λίτσας Μιχάλης
Πλιάκος και ο πρώην δήμαρχος Κόνιτσας Αν-
δρέας Παπασπύρου. Μαζί τους βρέθηκε και ο
πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας της
ΝΔ Λευτέρης Ζαγορίτης, ο οποίος διατηρεί
μεγάλη φιλία με τον Καραμανλή εδώ και πάρα
πολλά χρόνια.

Έλεος κάπου με τους λογότυπους
του ΠΑΣΟΚ. Σε τούρτες τα βά-
ζουν, σε λαμπάδες τα βάζουν. Ο
γραμματέας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

Μανώλης Χριστοδουλάκης βρέ-
θηκε το Πάσχα στην Κατερίνη.

Εκεί του έκαναν δώρο ένα σοκολατένιο
πασχαλινό... πασοκοαυγό με τη φωτογραφία του. Θα
έλεγα ότι είναι υπερβολή όλο αυτό με τα σύμβολα του
ΠΑΣΟΚ.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ και 
οι γαλλικές εκλογές

Ο πιτσιρικάς που
κόμπλαρε τον Τσίπρα...  

Το Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη επισκέφτηκε
ο Αλέξης Τσίπρας την Κυριακή του Πάσχα. Ωραί-
ες οι φωτογραφίες με την Μπαζιάνα που σούβλι-
σαν το αρνί και το κοκορέτσι. Στην είσοδο του χω-
ριού ο πρόεδρος Αλέξης πέφτει πάνω σε έναν
εξάχρονο που τον ρωτάει: «Εσύ είσαι ο Τσίπρας;».
Με ύφος σιγουριάς ο Αλέξης απαντάει: «Ναι, εγώ
είμαι ο Τσίπρας, ρε μεγάλε». Τότε λοιπόν ο μικρός
του λέει: «Και τι ήρθες να κάνεις εσύ εδώ;». Έμει-
νε παγωτό ο πρόεδρος. «Ήρθα να σας αφήσω δώ-
ρα», ψέλλισε και προσπάθησε να δείξει ψύχραι-
μος. Τελικά από μικρούς μαθαίνεις την αλήθεια,
τα παιδιά δεν κάνουν ποτέ λάθος. 

Χ
ρο
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ρό
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υ Ο Τόλης δεν ξεχνιέται...
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Ένας υπερήφανος φασίστας…

H
εικόνα του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου να χαμογελάει και
να κάνει το σήμα των Γκρίζων Λύκων κάνει τον γύρο του κόσμου. Το περιστατικό έλαβε
χώρα στην Ουρουγουάη. Εκεί ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβού-

σογλου βρέθηκε αντιμέτωπος με Αρμένιους διαδηλωτές κατά την επίσκεψή του. Στο βίντεο φαί-
νεται να χαμογελάει ειρωνικά έχοντας πλήρη επίγνωση της κίνησης που κάνει απέναντι στους
ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί του. Κάποια άτομα που βρίσκονταν κοντά στο αυτοκίνητό
του -πιθανότατα Τούρκοι- τον χειροκρότησαν με υπερηφάνεια για την αντίδρασή του αυτή. Για
όσους δεν θυμούνται, οι Γκρίζοι Λύκοι είναι τουρκική εθνικιστική, φασιστική και ναζιστική πολι-
τική οργάνωση. Ανεπίσημα είναι η νεολαία του Τουρκικού Κόμματος του Εθνικιστικού Κινήμα-
τος (MHP) και του Κόμματος της Μεγάλης Ενότητας (BBP) και αποτελεί τον κύριο παρακρατικό
βραχίονα όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν την Τουρκία. Και αυτοί οι άνθρω-
ποι θέλουν να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε επί των εθνικών κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων!

Γιατί πάει στη Σκωτία ο Μητσοτάκης;
Σήμερα εκτός απροόπτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Σκω-

τία, σε μια επίσκεψη ιδιωτικού χαρακτήρα αλλά υψηλού ενδιαφέρον-

τος. Ο πρωθυπουργός είναι προσκεκλημένος του πρίγκιπα Καρόλου στο

εξοχικό ανάκτορό του Dumfries House στο Εϊρσάιρ, αποδεχόμενος μια

πρόσκληση που είχε απευθυνθεί από τον διάδοχο του θρόνου πριν από

περίπου έναν χρόνο. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί δεν εί-

ναι απλώς εθιμοτυπική και πιθανώς να έχει και κάποια αποτελέσματα.

Κατά τα όσα μεταδίδονται, το Dumfries House είναι ένα πρότυπο αξιο-

ποίησης για το Τατόι, για το οποίο, σημειωτέον, ο Κάρολος επιδεικνύει

ιδιαίτερο και διαρκές ενδιαφέρον.
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H μάχη 
του Κέντρου 
Στη ΝΔ, όπως μου λένε, εκτιμούν
ότι η «καραμέλα» του αριστερό-
στροφου ηθικού πλεονεκτήματος
πρέπει να τελειώνει μια και καλή,
αφού η σημερινή κυβέρνηση έχει
δώσει πολλά περισσότερα από την
περίφημη «πρώτη φορά Αριστε-
ρά» για να κρατήσει όρθια την
κοινωνία. Στο εσωτερικό τώρα, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επι-
λέξει ένα άλλο προφίλ με περιο-
δείες και στοχευμένες επισκέ-
ψεις που έχουν και μια ξεκάθαρη
στόχευση εμπέδωσης ενός συγ-
κεκριμένου προεκλογικού αφη-
γήματος. Φιλοδοξεί να κερδίσει
χώρο στο Κέντρο και για αυτόν
ακριβώς τον λόγο επισκέπτεται
κοινωνικές δομές, όπως έκανε με
τη δομή κακοποιημένων γυναι-
κών αλλά και με τη δομή για παι-
διά ΑμεΑ, καθώς και με τον πρώτο
χώρο εποπτευόμενης χρήσης
ναρκωτικών του ΟΚΑΝΑ. Πάνω
στον ίδιο καμβά κινούνται και οι
επισκέψεις του στους χώρους
των προσυνεδριακών εκδηλώσε-
ων της ΝΔ, όπως για παράδειγμα
στη Νίκαια στη Β’ Πειραιά. Ακόμη
και η επίσκεψή του στη Σαλαμίνα
εντάσσεται σε αυτό ακριβώς το
μοντέλο τού να βρεθεί δίπλα στη
βάση και στις λαϊκές συνοικίες,
χωρίς όμως σε καμία περίπτωση
να γίνεται λαϊκιστής και δημαγω-
γός. Το δίλημμα που θα θέτει ο αρ-
χηγός της ΝΔ είναι το εξής: «Με
την πρόοδο ή με την οπισθοδρό-
μηση;», ενώ οι εισηγήσεις που
δέχεται είναι να στρίψει το τιμόνι
πιο αριστερά με κατεύθυνση το
Κέντρο. 

Εντάξει, τα περισσότερα για
τη συνάντηση Μπάιντεν -
Μητσοτάκη τα μάθατε. Τα πιο
φρέσκα νέα λέγουν ότι στις
23 Μαΐου ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα ανακηρυχθεί
επίτιμος διδάκτωρ του
Boston University και θα μι-
λήσει στην τελετή αποφοίτη-
σης. Επίσης, στις 22 Μαΐου ο
Έλληνας πρωθυπουργός θα
παρακολουθήσει την παρέ-
λαση που διοργανώνει η
Ομογένεια στο Σικάγο. 

Ο Ερντογάν έκοψε 
το ρεύμα στον
Κιλιτσντάρογλου 
Σε μείζον πολιτικό θέμα έχει αναχθεί
στην Τουρκία το γεγονός ότι έκοψαν το
ρεύμα στον αρχηγό της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης και πρόεδρο του Ρεπουμ-
πλικανικού Λαϊκού Κόμματος Κεμάλ Κι-
λιτσντάρογλου. Συνεργείο του ιδιωτικού
παρόχου ρεύματος πήγε στο σπίτι του
και του έκοψε την ηλεκτροδότηση, κα-
θώς αρνήθηκε να πληρώσει τον λογα-
ριασμό ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις
αυξήσεις αλλά και συμπαράστασης στα
4 εκατομμύρια νοικοκυριά που είναι
στο... σκοτάδι, καθώς αδυνατούν να
πληρώσουν τους φουσκωμένους λογα-
ριασμούς. «Η σύζυγός μου και εγώ θα
μείνουμε στο σκοτάδι για μία εβδομάδα.
Αγαπημένοι μου συμπατριώτες εγώ
περπάτησα εκατοντάδες χιλιόμετρα για
λίγη δικαιοσύνη. Τώρα θα ζήσω στο
σκοτάδι για να μοιραστώ τον πόνο του
λαού μου. Δεν διστάζω ποτέ», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο Κιλιτσντάρογλου.

Η S&P έφερε την «πρώτη» Ανάσταση στην Ελλάδα
«Αισιοδοξία χωρίς πανηγυρισμούς». Αυτό

μου λένε από το Μέγαρον για την αναβάθμιση
του αξιόχρεου της Ελλάδας από τη Standard &
Poor’s, που αποτελεί σαφέστατα ισχυρή ψήφο
εμπιστοσύνης για τη χώρα μας και μας βάζει ένα
σκαλί πριν από την πολυπόθητη επενδυτική
βαθμίδα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η απόκτηση
επενδυτικής βαθμίδας αποτελεί εμμέσως πλην
σαφώς «εθνικό στόχο» για την Ελλάδα, η οποία
θα συμβάλει στην οικονομική ανεξαρτησία της Ελλάδας, αφού με τον τρόπο αυτό θα αρθούν
οι όποιες διστακτικότητες των επενδυτών. Θα έρθουν στη χώρα μας και θα τονωθούν οι άμε-
σες ξένες επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό θα ωφεληθούν τόσο το Δημόσιο όσο και οι επιχει-
ρήσεις. Στην κυβέρνηση προφανώς αισθάνονται ικανοποιημένοι με αυτή την εξέλιξη, αλλά
δεν πανηγυρίζουν κιόλας.
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Τ
ο Πάσχα είναι εδώ ακόμη και για άλλη μία
φορά να ευχηθούμε σε όλους εσάς χρό-
νια πολλά. Ελπίζουμε να περνάτε όμορφα

και να απολαμβάνετε την παραδοσιακή, μοναδι-
κή εορτή με τους αγαπημένους σας. Τις τελευ-
ταίες ημέρες διαβάσαμε πολλές και αρκετά έξυ-
πνες ευχές και φράσεις των πολιτικών ταγών
μας. Οι περισσότερες ήταν κλασικές. Ουδέτε-
ρες, χωρίς ξεχωριστό μήνυμα. 

Ήταν ευχές από συνήθεια, για να μην είμαστε
απόντες από το Πάσχα. Υπήρξαν, όμως, και ευ-
χές πολιτικών προσώπων που μέσα από τις μι-
κρές φράσεις και ευχήθηκαν και πέρασαν μηνύ-
ματα και είπαν αλήθειες. 

Πολλές φράσεις/ευχές είχαν χιούμορ, άλλες
αισιοδοξία, απογοήτευση, πίκρα και πολλών ει-
δών συναισθήματα. Επιεικώς απαράδεκτες πα-
σχαλιάτικες ευχές δίπλα από τη φωτογραφία του
πολιτικού.

Το «σταριλίκι» όχι σε ευχετήρια κάρτα. Στα-
χυολογώντας από τα social media ευχές πολιτι-
κών και αυτοδιοικητικών προσώπων, παρουσιά-
ζονται από τη στήλη μας, παρεκκλίνοντας από τη
συνηθισμένη παράθεση των 11 τιπ.

Άλλωστε 11 είναι και τα τιπ ευχών που σας πα-

ρουσιάζουμε και που πιθανόν είδατε πριν από
λίγες ημέρες από πολιτικά και αυτοδιοικητικά
πρόσωπα. 

Περισσότερα, πολιτικά τιπ που θα σας κάνουν
να ξεχωρίσετε, στον Οδηγό Πολιτικής Επικοινω-
νίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips». Επωφελη-
θείτε από την προσφορά μόνο για εσάς, τους
αναγνώστες της «Political».

1. Από καρδιάς εύχομαι το Άγιο Φως να «φωτί-
σει» το μυαλό των ισχυρών της Γης, να φέρει την
πολυπόθητη γαλήνη και χαρά στις ψυχές όλων
μας και την ειρήνη στον κόσμο!

2. Είθε το Άγιο Φως να μας «φωτίσει», στον
δρόμο που οδηγεί μακριά από τον Γολγοθά!

3. Ας οδηγηθούμε όλοι σε έναν κόσμο πιο αν-
θρώπινο, σε έναν κόσμο δημιουργικό και ευτυ-
χισμένο.

4. Μια ευχή από καρδιάς, ισορροπία στην τρέ-
λα της εποχής μας.

5. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Δυο ευχές
που λέγονται άλλοτε τυπικά κι από συνήθεια και
άλλοτε όπως οι δικές μας «πρώτες» και από καρ-
διάς.

6. Είθε το Άγιο Φως της Ανάστασης να φτάσει
στις καρδιές μας, στο σπίτι μας, στην πόλη μας

και να μας οδηγήσει στον δρόμο της απόλυτης
αλήθειας.

7. Μαζί με τις ευχές μας για καλό Πάσχα και το
φιλί της αγάπης, από όλους εμάς την ώρα του
Χριστός Ανέστη.

8. Μια ακόμη ευχή, εκτός των άλλων γνωστών.
Στις μέρες μας, το Άγιο Φως να «φωτίσει» τους
Δυνατούς αυτού του κόσμου, να μπουν για λίγο
στη θέση των Αδυνάτων.

9. Φέτος ας «ζωντανέψουμε» ένα νοσταλγικό
ταξίδι μνήμης Πάσχα στη Σμύρνη του 1920 και ας
νιώσουμε τις καμπάνες να ηχούν χαρμόσυνα.

10. Μια ευχή. Στα «τσουγκρίσματα» πιο δυνα-
τοί από τα κόκκινα αυγά!

11. «Νίπτω τας χείρας μου», είπε ο Πόντιος Πι-
λάτος και έμεινε στην ιστορία, γιατί είχε τον κα-
λύτερο επικοινωνιολόγο της εποχής του!

Περισσότερα τιπ θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips: και μόνο
για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Po-
litical» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ
από 15. Επωφεληθείτε!

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedia-
group.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,  6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
ουσιαστική ισότητα των φύλων περνά σε
έναν μεγάλο βαθμό μέσα από την εργα-
σία. Για αυτό στο υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουμε μέτρα
που κάνουν ευκολότερη την καθημερινή ισορ-
ροπία μεταξύ επαγγελματικών και οικογενει-
ακών υποχρεώσεων και αυξάνουν τα ποσοστά
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργα-
σίας. Έτσι, υλοποιούμε το πρόγραμμα «Νταντά-
δες της Γειτονιάς» που εφαρμόζεται ήδη με με-
γάλη επιτυχία σε πολλές χώρες. Το πρόγραμμα
αφορά τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από 6 μηνών
έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενί-
σχυση εργαζομένων μητέρων, μονογονέων, κη-
δεμόνων και αναδόχων για τη φύλαξη των παι-
διών τους, είτε εντός οικογενειακής εστίας είτε
στο σπίτι παιδαγωγού-φύλακα. 

Ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός:
αφενός η υποστήριξη των εργαζομένων μητέ-
ρων για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας
μετά τη γέννηση των παιδιών τους και να συνε-
χίσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους
και αφετέρου η ενίσχυση άνεργων κυρίως γυ-
ναικών, οι οποίες θα εγγραφούν στο Μητρώο
Επιμελητών και θα ασχοληθούν με τον τομέα

της παροχής φροντίδας βρεφών.
Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr έχει ήδη ανοί-

ξει, προκειμένου να εγγραφούν όσοι και όσες
επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμελητές και
επιμελήτριες στο πρόγραμμα. Σε πρώτη φάση
θα δημιουργηθεί το Μητρώο Επιμελητών και
στη συνέχεια θα κληθούν να καταθέσουν αίτηση
οι γονείς που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα.
Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» θα εφαρμοστούν
πιλοτικά σε 33 δήμους μέχρι το τέλος του 2022
και στη συνέχεια το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε
όλη τη χώρα.

Στην ίδια λογική είναι και η δράση μας για τη
δημιουργία χώρων φύλαξης παιδιών από 6 μη-
νών έως 2,5 ετών σε επιχειρήσεις, προκειμένου
να διευκολυνθούν οι νέοι γονείς, κυρίως μητέ-
ρες, να επιστρέψουν ομαλά στις εργασίες τους
και να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την
επαγγελματική τους πορεία σε περίπτωση που
δεν έχουν βοήθεια με τη φροντίδα του παιδιού
τους. Αυτό το μέτρο είναι μία ακόμα «χείρα βοη-
θείας» προς τους εργαζόμενους γονείς από το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, καθώς θα δώσει ανάσα σε πολλές νέες οικο-
γένειες στη χώρα μας και θα απεγκλωβίσει τις

εργαζόμενες μητέρες από το περιβόητο δίλημ-
μα «καριέρα ή οικογένεια».

Επιπλέον ξεκινήσαμε την εφαρμογή Σήματος
Ισότητας σε επιχειρήσεις που υιοθετούν πολιτι-
κές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών στα
στελέχη τους ανεξαρτήτως φύλου στο πλαίσιο
του έργου Share. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
η Πολιτεία επιβράβευσε 18 επιχειρήσεις που
εμπράκτως εφάρμοσαν δράσεις και πολιτικές
για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη
προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Οι επιχειρή-
σεις που έλαβαν το Σήμα Ισότητας ανέλαβαν
πρωτοβουλίες για την εναρμόνιση προσωπικής
και επαγγελματικής ζωής και τη δημιουργία φι-
λικού εργασιακού περιβάλλοντος τόσο για τις
γυναίκες όσο και για τους άνδρες.

Στις προτεραιότητές μας είναι η θέσπιση μέ-
τρων που βοηθούν στην αύξηση της συμμετο-
χής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην
επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.
Προστατεύουμε και στηρίζουμε τις γυναίκες
που επιλέγουν να κάνουν οικογένεια αλλά και
που παράλληλα επιθυμούν να συμμετέχουν
ενεργά στην αγορά εργασίας. Αυτό πράττουμε.
Και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε…

Λαμβάνουμε μέτρα για την εναρμόνιση 
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

της
Μαρίας 
Συρεγγέλα

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



στον Σωτήρη Πίκουλα

Α
παντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της αβεβαι-
ότητας και της δυσαρέσκειας του κόσμου εξαι-
τίας της ενεργειακής κρίσης δίνει ο βουλευτής
της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος σε συνέντευξή

του στην «Political». Παράλληλα, αιτιολογεί γιατί έπρεπε
η κυβέρνηση να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας αλλά
γιατί θα πρέπει να περιμένουμε ευρωπαϊκή απάντηση
απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Τέλος, επικρίνει τις
προτάσεις της αντιπολίτευσης και κατηγορηματικά τονί-
ζει ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις δίνουν τη σταθερό-
τητα που χρειάζεται η χώρα. 

Εκλέγεστε σε μια τεράστια περιοχή με μεγάλο πλη-
θυσμό. Είναι η αβεβαιότητα το κύριο χαρακτηριστικό
των αντιδράσεων του κόσμου με τον οποίο έρχεστε
σε επαφή;
Ζούμε σε εποχές μεγάλης αβεβαιότητας. Οι πολίτες

επί δώδεκα χρόνια βιώνουν τις συνέπειες μιας σκυταλο-
δρομίας κρίσεων. Από τη σκληρή λιτότητα των μνημο-
νίων στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας και τώ-
ρα στη δίνη ενός σκληρού πολέμου, στρατιωτικά μεν εν-
τοπισμένου, αλλά ενεργειακά, επισιτιστικά και οικονομι-
κά διεθνοποιημένου. Πρώτη και οδυνηρή συνέπειά του
είναι η ανά την Ευρώπη καλπάζουσα ακρίβεια που δια-
βρώνει το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των πο-
λιτών. Η ακρίβεια είναι η κύρια πρόκλησή μας. Άλλα ζη-
τήματα, όπως η εγκληματικότητα και η ανεργία, παραμέ-
νουν σοβαρά, απασχολούν τους πολίτες, αλλά στην πα-
ρούσα συγκυρία έπονται. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου,
μιλώντας με πολλούς ανθρώπους στον Βόρειο Τομέα της
Αθήνας. Επαγγελματίες, οικογενειάρχες, νέους. Αντι-
λαμβάνονται τους εξωγενείς λόγους της ακρίβειας, αλλά
πιέζονται πολύ. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι χρειάζονται
τη στήριξή μας. Για αυτό τον λόγο η κυβέρνηση προχώ-
ρησε στη λήψη μέτρων με πρώτο και κύριο την αύξηση
του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός, παράλληλα με τη μείωση των εισφορών, ενισχύον-
τας την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Θα εξαντ-
λήσουμε κάθε δυνατότητα στήριξης.

Πριν από λίγο καιρό παρακολουθήσαμε το συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς κρίνετε τις προτάσεις του για την
ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση;
Είναι προτάσεις μιας ελλιποβαρούς «αντιπολίτευσης»

και όχι υπεύθυνης διακυβέρνησης. Όμως, οι πολίτες δεν
χρειάζονται παρατηρητές που υπόσχονται. Χρειάζονται
κυβερνήτες που πράττουν! Με αυτές τις προτάσεις του ο
κ. Τσίπρας προσπάθησε να ικανοποιήσει τις πολλαπλές
φράξιες του κόμματός του σε ένα συνέδριο που οι «σύν-
τροφοι» μόνο σύντροφοι δεν αποδείχτηκαν. Όλα αυτά
αξιολογούνται από τους πολίτες και δεν θα επιτρέψουν
την επιστροφή σε κάτι που ήδη έχουν απορρίψει. 

Υπάρχει πλέον μια παγιωμένη δυσαρέσκεια από τον
κόσμο για τους λογαριασμούς ρεύματος. Τι πρέπει να
κάνει η κυβέρνηση για να την αντιστρέψει; Επιβολή
πλαφόν στη χονδρική του φυσικού αερίου; Υπερφο-
ρολόγηση στα υπερκέρδη;
Ο πόλεμος έφερε δραματική αύξηση των τιμών της

ενέργειας σε διεθνές και κυρίως ευρωπαϊκό επίπεδο.
Απέναντι στις ευρωπαϊκές προκλήσεις πρέπει να απαν-

τάμε με ευρωπαϊκές λύσεις. Η συνοχή που έχει επιδείξει
η ΕΕ απέναντι στο ζήτημα του πολέμου μέχρι στιγμής εί-
ναι αξιοθαύμαστη. Θέλω να ελπίζω ότι έχει δημιουργή-
σει ένα σταθερό προηγούμενο έτσι ώστε να οδηγηθούμε
σε ευρωπαϊκές λύσεις και στο πολύ κρίσιμο ζήτημα της
ακρίβειας. Το έχει προτείνει εξαρχής ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και πλέον αναμένουμε τις απο-
φάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα τέλη του επόμε-
νου μήνα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, η κυβέρνηση θα συνε-
χίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, ιδιαίτερα στις
ευάλωτες ομάδες, εξετάζοντας προωθημένα εθνικά μέ-
τρα, όπως για παράδειγμα την αποσύνδεση του φυσικού
αερίου από την τιμή του ενεργειακού μείγματος. Έτσι,
όποια μέτρα και αν αποφασιστούν σε εθνικό επίπεδο για
να στηρίξουν το σήμερα, δεν θα πρέπει να υπονομεύ-
σουν την οικονομία τού αύριο. Κανείς δεν θα ήθελε επι-
στροφή σε μια περιοριστική δημοσιονομική αυστηρότη-
τα. Πιστεύουμε σε ανοιχτή οικονομία με προστατευμένη
κοινωνία και δίκαιη ανάπτυξη για όλους. 

Η εξωτερική πολιτική μετά και την αποστολή αμυντι-
κού υλικού, τις απελάσεις των Ρώσων διπλωματών και
την προσφυγή στη Χάγη για ενδεχόμενα εγκλήματα
πολέμου στη Μαριούπολη είναι πλέον μη αντιστρέψι-
μη υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας. Μήπως
έπρεπε να κρατήσουμε μια πιο επιφυλακτική στάση;

Η πολιτική μας είναι μη αναστρέψιμη υπέρ του σεβα-
σμού της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και
της κυριαρχίας των κρατών. Είναι η πολιτική που διαχρο-
νικά, σταθερά και κάθετα αποτελεί τον πυρήνα της εξω-
τερικής πολιτικής που ακολουθεί η Ελλάδα. Οποιαδήπο-
τε άλλη πολιτική θα υπέσκαπτε την αξιοπιστία της πολιτι-
κής που ακολουθούμε σε όλες τις εκφάνσεις της διε-
θνούς μας δράσης, και βεβαίως έναντι της Τουρκίας.
Στον ουκρανικό πόλεμο πήραμε θέσεις αρχών, που άλ-
λωστε είναι συμβατές με τα συμφέροντά μας. Αυτό συνέ-
βη στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Δεν
υπήρχε καμία άλλη επιλογή. Είμαστε και πάλι στη σωστή
πλευρά της Ιστορίας. Ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ΝΑΤΟ. Συνδιαμορφώνουμε τις αποφάσεις τους
και δεσμευόμαστε από αυτές. 

Η ιδέα να υπάρξει και πάλι, όπως το 2012, κυβερνητι-
κή συνεργασία με το ΚΙΝΑΛ σάς βρίσκει σύμφωνο;
Είναι μια αναγκαία διαδικασία για να κυβερνηθεί η
χώρα ή πρέπει πάση θυσία να αναζητήσετε την αυτο-
δυναμία; 
Αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί οπωσδήποτε, σε

συνθήκες γενικευμένης αστάθειας και αβεβαιότητας, εί-
ναι η σταθερότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Οι αυ-
τοδύναμες κυβερνήσεις είναι εγγύηση σταθερότητας.
Ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό και κανείς δεν
πρέπει να επιδιώκει αβεβαιότητα μέσα στην αβεβαιότη-
τα. Οι αντίπαλοί μας αδυνατούν να πάρουν σοβαρές και
ξεκάθαρες θέσεις. Δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στις
μεγάλες προκλήσεις. Ο ένας λαϊκίζει και ο άλλος ψελλί-
ζει. Η ψήφος των πολιτών θα διαμορφώσει τις πολιτικές
συνθήκες που είμαι βέβαιος ότι, όταν φτάσει εκείνη η
ώρα, η επιλογή των πολιτών θα μας δικαιώσει.Γ
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«Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να δώσει
λύση στις μεγάλες προκλήσεις. 
Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε 
δυνατότητα στήριξης» 
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«Οι πολίτες 
χρειάζονται 
κυβερνήτες 

που πράττουν»



Τ
ην ώρα που το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας παραμένει καρφω-
μένο στην Ουκρανία, η Αθήνα γνωρίζει ότι δεν έχει την πολυτέλεια
να αποσπάσει την προσοχή της από τα γειτονικά «μέτωπα», όπως
εκείνα της Τουρκίας, της Λιβύης και φυσικά των Δυτικών Βαλκα-

νίων. Ειδικά για την περιοχή της Βαλκανικής η ελληνική διπλωματία δεν κρύ-
βει την ανησυχία της για το ενδεχόμενο η αποσταθεροποίηση που προκαλεί η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να λάβει τη μορφή ντόμινο, δημιουργώντας
εστίες «ανάφλεξης» στη βόρεια γειτονιά μας. Η προσπάθεια της Ρωσίας να
αυξήσει τη σφαίρα της επιρροής της αλλά κυρίως ο ρόλος του στρατηγικού
εταίρου που διεκδικεί η Τουρκία κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την ευρωπαϊκή
πορεία των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, η ένταξη των οποίων θα αποτε-
λούσε εχέγγυο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιο-
χή. Η ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων όμως δείχνει να έχει τελματώσει.
Από τη μία πλευρά, η απροθυμία ορισμένων ηγετών να προχωρήσουν με τις
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι
στις Βρυξέλλες αλλά και ο υποβόσκων εθνικισμός απομακρύνουν τις χώρες
αυτές από τον ευρωπαϊκό τους στόχο. Από την άλλη, η ίδια η Ευρώπη ίσως δεν
πίεσε αρκετά προς την κατεύθυνση των δομικών μεταρρυθμίσεων για την πά-
ταξη της διαφθοράς, την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και
την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου που θα επέτρεπε τον εναρμονι-
σμό τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αντιθέτως, σε αρκετές περιπτώσεις ωφε-
λήθηκε ο ευρωσκεπτικισμός και το κενό που δημιουργήθηκε έσπευσαν να
καλύψουν η Μόσχα και η Άγκυρα.

Τις ανησυχίες της Αθήνας για το μέλλον της περιοχής επιτείνουν οι εξελί-
ξεις στην Ουκρανία, καθώς δρομολογούνται αλλαγές στις προτεραιότητες της
Ευρώπης, που βάζουν τα Δυτικά Βαλκάνια σε δεύτερη μοίρα. Άλλωστε, η
Ένωση έχει ως πρωταρχικό στόχο την ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικα-
σίας της Ουκρανίας όσο το δυνατόν συντομότερα, σε μια κίνηση αλληλεγγύης
προς το Κίεβο και ένδειξη ενότητας απέναντι στη Μόσχα. Ίσως είναι η πρώτη
φορά που τα ανακλαστικά των Βρυξελλών λειτουργούν τόσο άμεσα και αυτό
είναι σίγουρα θετικό, όμως η ελληνική διπλωματία δεν θα σταματήσει να
υπενθυμίζει σε συμμάχους και εταίρους πόσο σημαντικό είναι να ακολου-
θήσουν και οι βαλκανικές χώρες τον ίδιο δρόμο, ώστε να στηθεί ένα ισχυ-
ρό ανάχωμα στις προσπάθειες διείσδυσης της Τουρκίας και της Ρωσίας.
Στην εμπέδωση των κινδύνων που ελλοχεύουν από τη δράση εξωγενών
παραγόντων στα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και στην ανάγκη να επανεκκι-
νήσουν οι διαδικασίες για την ενσωμάτωσή τους θα εστιάσει, σύμφωνα
με πληροφορίες, στις επόμενες συναντήσεις του και ο υπουργός Εξω-
τερικών, μεταφέροντας το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στην Αθήνα.

Στο στόχαστρο η Ρωσία
Για τις υβριδικές απειλές που απορρέουν από τις προσπάθειες εμ-

πλοκής της Μόσχας στα Σκόπια μίλησε πρόσφατα η υπουργός Άμυ-
νας της Βόρειας Μακεδονίας Σλαβιάνκα Πέτροφσκα, τονίζοντας ότι
η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ αποτελεί ασπίδα κατά της ρωσικής
επιρροής. Η κυρία Πέτροφσκα σημείωσε μάλιστα πως «αν δεν συ-
νεχιστεί η ευρωπαϊκή τροχιά, μπορεί να υπάρξει δραματικός αντί-
κτυπος σε όλη την περιοχή», ενώ υπογράμμισε πως η πολιτική δι-
εύρυνσης αποτελεί και πολιτική ασφάλειας. Την ίδια ώρα, τριγμοί
καταγράφονται και στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Σερβία μετά τη
στήριξη του Βελιγραδίου στο Κίεβο. Η Σερβία υπερψήφισε την πρό-
ταση για την προσωρινή απομάκρυνση της Ρωσίας από το Συμβού-
λιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προκαλώντας την έντονη αν-
τίδραση του Κρεμλίνου, το οποίο δεν δίστασε να απειλήσει με διακο-
πή των διμερών σχέσεων.
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Ντόμινο αστάθειας στη... γειτονιά μας 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Αθήνα ανησυχεί 
για «ανάφλεξη» 
σε Βαλκάνια και Λιβύη 
λόγω Πούτιν 
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Τ
ην οργισμένη απάντηση του Βλαν-
τίμιρ Πούτιν προκάλεσε η απόφα-
ση των ΗΠΑ να στείλουν 713 εκατ.
δολάρια σε επιπλέον στρατιωτική

βοήθεια με όπλα μεγάλου βεληνεκούς και
άρματα μάχης στην Ουκρανία.

«Η παράδοση τέτοιων (σ.σ.: αμερικανι-
κών) όπλων θα κλιμακώσει επικίνδυνα
τη σύρραξη», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο,
την ώρα που ο ρωσικός στρατός σφυρο-
κοπάει αλύπητα τη χώρα και λιγο-
στεύουν δραματικά οι ελπίδες για εκκέ-
νωση 2.000 Ουκρανών στρατιωτών και
αμάχων που έχουν οχυρωθεί στη χαλυ-
βουργία Azovstal, τον τελευταίο θύλακα
αντίστασης στη μαρτυρική Μαριούπολη.

«Η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει αυτό τον
πόλεμο με τη Ρωσία, αν διαθέτει καλό εξο-
πλισμό», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των
ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, μετά την επίσκεψη που
πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής
μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερι-
κών Άντονι Μπλίνκεν στο Κίεβο, όπου συ-
ναντήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα με τον
Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι Ουκρανοί μπορούν να νικήσουν, αν
έχουν καλό εξοπλισμό, καλή υποστήριξη»,
είπε ο Όστιν, ενώ ο Μπλίνκεν τόνισε ότι «η
Ρωσία δεν έχει πετύχει τους στρατιωτι-
κούς στόχους της. Έχει ήδη αποτύχει και η
Ουκρανία έχει ήδη πετύχει».

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες ερμή-
νευσαν την απειλή του Κρεμλίνου περί
κλιμάκωσης του πολέμου ως ένδειξη ότι η
Ρωσία μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο
να στοχεύσει όχι μόνο τα ίδια τα όπλα, κα-
θώς φτάνουν στο ουκρανικό έδαφος, αλλά
και τις αυτοκινητοπομπές ανεφοδιασμού
του ΝΑΤΟ, που μεταφέρουν δυτικό εξο-
πλισμό προς τα σύνορα της Ουκρανίας.

Πλήγμα στον Πούτιν θεωρείται και η
επικείμενη απόφαση της Γερμανίας να
στείλει στην Ουκρανία 100 τεθωρακισμένα
άρματα μάχης Marder. «Δεν υπάρχει κα-
μία συμφωνία για δημιουργία ανθρωπιστι-
κού διαδρόμου», ο οποίος θα επιτρέψει
την απομάκρυνση αμάχων, που έχουν
οχυρωθεί μαζί με Ουκρανούς μαχητές στο
εργοστάσιο της Azovstal, δήλωσε χθες το
Κίεβο, λέγοντας ότι αντίθετα συνεχίζονται
οι ρωσικές επιθέσεις στη χαλυβουργία.

Συνεχίζουν το σφυροκόπημα
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ρωσι-

κού στρατού με την οποία δεσμεύτηκε να
σταματήσει μονομερώς τις εχθροπραξίες
στις 2 μμ και να διασφαλίσει την αποχώρη-
ση των αμάχων σε κατεύθυνση της επιλο-
γής τους. Ο ΟΗΕ απηύθυνε άλλη μία έκ-
κληση χθες για την εφαρμογή «άμεσης»
εκεχειρίας στη Μαριούπολη, προκειμένου
να επιτραπεί η εκκένωση περίπου 100.000

αμάχων που παραμένουν εγκλωβισμένοι
στο ουκρανικό λιμάνι, το οποίο ελέγχουν
σχεδόν πλήρως πια οι ρωσικές δυνάμεις.

Ο στρατός του Πούτιν σφυροκόπησε και
χθες αλύπητα την Ουκρανία. Πέντε σιδη-
ροδρομικοί σταθμοί στο δυτικό και κεντρι-
κό τμήμα της χώρας έγιναν στόχοι ρωσι-
κών επιθέσεων μέσα σε διάστημα μόλις
μιας ώρας, προκαλώντας άγνωστο αριθμό
θυμάτων, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, ενώ
η Ρωσία δήλωσε ότι κατέρριψε δύο ου-
κρανικά drones κοντά στα σύνορα.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται το δράμα των
αμάχων. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμή-
σεις του ΟΗΕ, οι πρόσφυγες από την Ουκρα-
νία έχουν ξεπεράσει τους 5,2 εκατομμύρια
ανθρώπους, το 90% των οποίων είναι γυναί-
κες και παιδιά, ενώ οι εσωτερικώς εκτοπι-
σμένοι είναι περισσότεροι από 7 εκατομμύ-
ρια στην ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγι-
κή κρίση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νέα σενάρια 
για την υγεία του
Αδύναμος και ασταθής έμοι-
αζε ο Πούτιν στη μεταμεσο-
νύκτια λειτουργία του Πάσχα,
πυροδοτώντας νέα σενάρια
για την κατάσταση της υγείας
του. Πλάνα τον έδειξαν να μη
φαίνεται σίγουρος για τα βή-
ματά του, ενώ άργησε να κά-
νει τον σταυρό του στον Κα-
θεδρικό Ναό του Σωτήρος
στη Μόσχα.
«Δεν νιώθεις καλά, Βλαντί-
μιρ;», είναι ο τίτλος της βρε-
τανικής εφημερίδας «The
Daily Mail», που γράφει ότι ο
Ρώσος πρόεδρος μπορεί να
πάσχει από Πάρκινσον. Δυτι-
κά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο
69χρονος Πούτιν ενδέχεται
να πάσχει από καρκίνο, κα-
θώς το πρόσωπό του φαίνεται
πρησμένο και οι κινήσεις του
αδέξιες, σαν να υποφέρει
από επιπτώσεις βαριάς φαρ-
μακευτικής αγωγής. 

«Οι Ουκρανοί έχουν 
τα… όπλα να νικήσουν»

Ο Αμερικανοί υπουργοί Άμυνας και
Εξωτερικών δηλώνουν ότι η Ρωσία
έχει ήδη αποτύχει, την ίδια ώρα 
που ο Πούτιν εκτοξεύει νέες απειλές
προς τις ΗΠΑ για τη βοήθεια 
που παρέχει στους... εχθρούς του
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Μ
ε τουλάχιστον 15 σφαίρες
από πολεμικό τυφέκιο Κα-
λάσνικοφ γράφτηκε ο επί-
λογος της ζωής του Γιάννη

Σκαφτούρου, ενός από τα πιο γνωστά
ονόματα της αθηναϊκής νύχτας. Ο επονο-
μαζόμενος «θείος Τζο» έπεσε νεκρός
από τις σφαίρες πληρωμένων εκτελε-
στών που ταξίδεψαν στα Σκούρτα Βοι-
ωτίας για τον βρουν στο εξοχικό του και
να τον σκοτώσουν μπροστά στα μάτια
συγγενών και φίλων.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 το με-
σημέρι της Δευτέρας του Πάσχα και ενώ ο
Γιάννης Σκαφτούρος νόμιζε ότι είναι
ασφαλής στην εξοχική του κατοικία στα
Δερβενοχώρια. Ωστόσο, υπολόγισε λά-
θος... Στη μαφιόζικη εκτέλεση, σύμφωνα
με την πρώτη εικόνα που έχουν σχηματί-
σει οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης
Ανθρωποκτονιών, συμμετείχαν τέσσερα
άτομα. Προσέγγισαν το σημείο με μοτοσι-
κλέτες μεγάλου κυβισμού, τις οποίες
στάθμευσαν σε απόσταση 150 μέτρων μα-
κριά από το σπίτι του «θείου Τζο», προ-
χωρώντας πεζή μέχρι να αποκτήσουν
οπτική επαφή με την αυλή. Εκεί, όταν εί-
δαν ότι ο 55χρονος ήταν έξω και αρκετά
χαλαρός με μέλη της οικογένειάς του και
φίλους, αποφάσισαν να εκτελέσουν το
«συμβόλαιο θανάτου», για το οποίο εκτι-
μούν οι Αρχές ότι πληρώθηκαν με αρκε-
τές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι επίδοξοι εκτελεστές γνώριζαν ότι
ο στόχος τους μπορεί να οπλοφορεί,
όπως και κάποιοι από τους συνδαιτυ-
μόνες του, για αυτό και πόνταραν στον
αιφνιδιασμό. Εμφανίστηκαν ξαφνικά
με προτεταμένα τα πολεμικά τυφέκια
Καλάσνικοφ μπροστά στην αυλή του
και άρχισαν να «γαζώνουν» με σφαίρες
το θύμα τους. Αστυνομικές πηγές ση-
μειώνουν ότι «από την πρώτη εικόνα
προκύπτει ότι πυροβόλησαν περίπου 15
φορές. Όλοι οι κάλυκες που βρέθηκαν
είναι διαμετρήματος 7,62 mm και μετα-
φέρθηκαν για εργαστηριακή εξέταση
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών της ΕΛΑΣ». 

Τραυματίστηκε η κόρη του
Από τα πυρά τραυματίστηκε η 22χρονη

κόρη του Γιάννη Σκαφτούρου, η οποία με-
ταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον αρ-
ραβωνιαστικό της, ο οποίος ήταν παρών
στην αυλή, ενώ τραυματίστηκε και ένας
45χρονος εξ αγχιστείας συγγενής (συμ-

πέθερος) του 55χρονου και παλιός γνώ-
ριμος της ΕΛΑΣ.

Ο Γιάννης Σκαφτούρος είχε αποφυλα-
κιστεί πριν από περίπου 2,5 χρόνια και
από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές
είχε τοποθετηθεί στην ηγετική πυραμίδα
της επονομαζόμενης «Greek Mafia». Κα-
τά το παρελθόν είχαν επιχειρήσει να τον
σκοτώσουν ξανά, συγκεκριμένα τον Ιού-
νιο του 2018, όταν ήταν έγκλειστος των
φυλακών Κορυδαλλού. Η απόπειρα δο-
λοφονίας είχε «χρεωθεί» σε μέλη της αλ-
βανικής μαφίας που εμπλέκονται και
στην εκτέλεση του ποινικολόγου Μιχάλη
Ζαφειρόπουλου, χωρίς τελικά να τα κατα-
φέρουν. Ο «θείος Τζο» θεωρούνταν ένας
από τους τελευταίους της «παλιάς φρου-
ράς» και η εκτέλεσή του είναι δεδομένο
ότι θα πυροδοτήσει εξελίξεις σε αυτό το
μεγάλο ξεκαθάρισμα που έχει ξεκινήσει
εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.
Φερόταν, σύμφωνα με τα σχετικά δικό-

γραφα, ως «πρωταγωνιστής» σε υποθέ-
σεις της αθηναϊκής νύχτας, όπως εκβια-
σμοί, ένοπλες επιθέσεις, εκρήξεις κ.ά. 

Το τελευταίο ραντεβού με την ΕΛΑΣ
Η τελευταία «συνάντηση» του Γιάννη

Σκαφτούρου με αστυνομικούς έγινε τον
Φεβρουάριο του 2020 στη Γλυφάδα.
Εκεί σε τυχαίο έλεγχο που του έκαναν
αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διαπι-
στώθηκε ότι είχε πάνω του ένα πιστόλι
που το κατείχε παράνομα, ένα μαχαίρι
και έναν ασύρματο συντονισμένο σε
συχνότητα της Αστυνομίας, ενώ πίσω
του ακολουθούσε ακόμη ένα θηριώδες

τζιπ με έναν φίλο του, ο οποίος και αυ-
τός οπλοφορούσε και είχε ασύρματο
συντονισμένο σε κανάλι της ΕΛΑΣ. Ο
«θείος Τζο» είχε σχεδόν πάντα μαζί του
άτομα για την προσωπική του ασφά-
λεια, ωστόσο στο εξοχικό του σπίτι
ένιωθε ασφάλεια και το πρωί της Δευ-
τέρας του Πάσχα πίστευε ότι δεν διέ-
τρεχε κανέναν κίνδυνο... Όπως αποδεί-
χτηκε, έκανε λάθος. Η ΕΛΑΣ έχει εξα-
πολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους
δράστες, έχοντας σημαντικές μαρτυρι-
κές καταθέσεις, μια κλεμμένη μηχανή,
ένα τζιπ που δεν μπόρεσαν να αρπά-
ξουν από διερχόμενο περαστικό, ενώ
αναζητούν και υλικό από τυχόν κάμε-
ρες ασφαλείας.

Το τζιπ που προσπάθησαν 
να αρπάξουν οι δολοφόνοι
του από περαστικό

Γάζωσαν με
Καλάσνικοφ 
τον «θείο Τζο»

Η απαγωγή 
Παναγόπουλου
Το όνομα του Γιάννη Σκαφτούρου εί-
χε εμπλακεί -μεταξύ άλλων ποινι-
κών υποθέσεων- και στην απαγωγή
του επιχειρηματία Περικλή Παναγό-
πουλου. Η ελληνική Δικαιοσύνη τον
είχε καταδικάσει πρωτόδικα για ηθι-
κή αυτουργία, σε δεύτερο βαθμό
όμως το Πενταμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων τον έκρινε αθώο.
Ωστόσο, είχε περάσει από τη φυλακή
έπειτα από καταδίκη για συγκρότηση
εγκληματικής οργάνωσης και τη δο-
λοφονία ενός δημόσιου υπαλλήλου. 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Το τζιπ που προσπάθησαν να αρπάξουν
οι δολοφόνοι του από περαστικό
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Συνθέτουν το «παζλ» 
του θανάτου της Ίριδας

Πασχαλινές διακοπές τέλος -για τους περισσότε-
ρους- μια και η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων ξε-
κίνησε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, με ουρές χι-
λιομέτρων να σχηματίζονται κατά μήκος των δύο με-
γάλων εθνικών οδών που οδηγούν στο «κλεινόν άστυ».
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, από τις 6 το πρωί και
μέχρι τις 18.00 είχαν περάσει από το ρεύμα εισόδου
των διοδίων της Αθηνών - Κορίνθου 41.958 οχήματα,
ενώ από της Αθηνών - Λαμίας άλλα 33.486. Οι Αρχές

εκτιμούν ότι αρκετοί πολίτες θα επιστρέψουν και τα
ξημερώματα της Τρίτης, ενώ κάποιοι που είχαν τη δυ-
νατότητα να επεκτείνουν την άδειά τους θα καθίσουν
μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επί ποδός βρί-
σκονται οι άνδρες και οι γυναίκες της Τροχαίας, ενώ
είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτη-
γών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου στα εθνικά
οδικά δίκτυα της Αττικής από τις 11 το πρωί της Τρίτης
έως τις 23.00 το βράδυ της ίδιας μέρας.

Παπ.

Ατελείωτο μποτιλιάρισμα στην επιστροφή των Αθηναίων από τη μεγάλη έξοδο

Βάνδαλοι έσπασαν
το προσκυνητάρι
στον Άγιο Γεώργιο
της πλ. Καρύτση 

Υλικό από κάμερες ασφαλείας ανα-
ζητούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας
που ανέλαβαν να βρουν τα άτομα που
τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πά-
σχα (25/4) βεβήλωσαν τον ιερό ναό του
Αγίου Γεωργίου στην πλατεία Καρύτση.
Οι άγνωστοι προσέγγισαν την κεντρική
είσοδο και έσπασαν το μαρμάρινο προ-
σκυνητάρι, σύμβολο της συγκεκριμέ-
νης εκκλησίας εδώ και σχεδόν έναν αι-
ώνα. Το μαρμάρινο προσκυνητάρι πα-
λαιότερα λειτουργούσε και ως εξωτε-
ρικό παγκάρι, όπου πιστοί έριχναν εκεί
τον οβολό τους. Ωστόσο, εδώ και χρό-
νια -λόγω κλοπών που είχαν γίνει- αυ-
τό είχε σταματήσει και λειτουργούσε
μόνος ως προσευχητάρι με εικόνα του
Αγίου Γεωργίου. Την εικόνα καταστρο-
φής αντίκρισε πρώτος ο εφημέριος του
ιερού ναού, ο οποίος και ειδοποίησε
την αστυνομία, ενώ θα γίνει προσπά-
θεια για την επισκευή του μαρμάρινου
μνημείου.

Παπ.

Κ
ομμάτι κομμάτι οι ανακριτικές
Αρχές και οι αστυνομικοί του
Τμήματος Δίωξης Ανθρωπο-
κτονιών προσπαθούν να συνθέ-

σουν το «παζλ» για τους θανάτους των
τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλά-
κη-Πισπιρίγκου. 

Σχεδόν καθημερινά προκύπτουν νέα
στοιχεία που σκιαγραφούν το προφίλ της
33χρονης φερόμενης ως παιδοκτόνου, η
οποία ακόμη και τις στιγμές που έφευγαν
από τη ζωή τα παιδιά της δεν φαίνεται να
είχε καμία συναισθηματική έξαρση και να
αντιμετωπίζει αποστασιοποιημένη τις κα-
ταστάσεις.

Από την ανάλυση που γίνεται στα εγκλη-
ματολογικά εργαστήρια στα κινητά τηλέ-
φωνα και τους διαδικτυακούς λογαρια-
σμούς της Ρούλας Πισπιρίγκου δεν έχει
προκύψει για την ώρα η «διαδρομή» της
κεταμίνης, ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται
με την ίδια ένταση από την πλευρά των Αρ-
χών.  Μπορεί η προφυλακισθείσα για τη
δολοφονία της Τζωρτζίνας να τηρεί αρνητι-
κή στάση απέναντι στην έρευνα και να έχει
διαγράψει ιστορικό και αναζητήσεις,
όμως, με ειδικούς αλγόριθμους μπορούν
οι αστυνομικοί να φτάσουν αρκετά πίσω
χρονικά. 

Κάπως έτσι, άλλωστε, εντόπισαν και τη
διαφήμιση της κεταμίνης από την Google
που, όπως επισημαίνουν οι καλά γνωρί-
ζοντες, χωρίς απευθείας διαδικτυακή ανα-
ζήτηση για αυτή την ουσία, το ίντερνετ δεν
θα είχε προβάλει το συγκεκριμένο μήνυμα.
Μάλιστα, οι έρευνες δεν εστιάζουν μόνο
στο χρονικό διάστημα πριν από τον θάνατο
της Τζωρτζίνας, αλλά φτάνουν και στη διε-
τία 2019-2021 όταν άφησαν την τελευταία
τους πνοή τα δύο πρώτα παιδιά της οικογέ-
νειας. Πάντως, σε ό,τι αφορά την 6 μηνών

Ίριδα, οι Αρχές μοιάζουν να βρί-
σκονται πιο κοντά σε απαντήσεις
και στη στοιχειοθέτηση εγκλημα-
τικής ενέργειας… 

Η παρέμβαση Τσιάρα
Να καταλαγιάσει ο θόρυβος που προ-

κλήθηκε μετά την αποκάλυψη ότι ζητήθη-
κε εσωτερικός έλεγχος για τις εκθέσεις
θανάτου που συνέταξαν οι ιατροδικαστές
για τη Μαλένα και την Ίριδα επιχείρησε ο
υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.
«Δεν χρειάζεται μεγάλος θόρυβος γύρω
από τις υποθέσεις, είναι ένα τραγικό γεγο-
νός που δεν χωρά το μυαλό μας. Πρέπει να
αφήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να κά-
νουν τις έρευνές τους και στο τέλος η δι-
καιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», επεσή-
μανε ο κ. Τσιάρας, ξεκαθαρίζοντας ότι η εν-
τολή αυτή έχει δοθεί από τον Μάρτιο. 

«Ο προϊστάμενος κ. Καρακούκης ξεκί-

νησε μια διαδικασία που είναι
πολύ σημαντική και απασχολεί

σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώ-
μη. Αυτό που ζήτησα από την αρχή

ήταν να εξετάσει κάθε ενδεχόμενο», τό-
νισε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό ο
υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε:
«Στο επίπεδο της δικής μου ευθύνης, από
την πρώτη στιγμή υπήρξε επιστολή προς
τον ίδιο με την οποία ζητούσα να εξετάσει
τα πάντα για να γνωρίζουμε αν η Ιατροδικα-
στική Υπηρεσία έκανε τα δέοντα. Πρέπει να
ελέγξουμε ότι κάθε τμήμα λειτουργεί όπως
πρέπει».

Κοντά στις απαντήσεις και στη
στοιχειοθέτηση εγκληματικής
ενέργειας βρίσκονται οι Αρχές 
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Τ
ην εκτίμηση ότι στην Ελλάδα
δεν θα έχουμε μεγάλο αριθμό
κρουσμάτων οξείας ηπατίτι-
δας σε παιδιά εξέφρασε ο κα-

θηγητής επιδημιολογίας και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου Υγείας Γκίκας Μαγιορκί-
νης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομ-
πή «Αταίριαστοι», ωστόσο τόνισε ότι θα
καταγραφούν 5 με 10 βαριά περιστατικά.

Μάλιστα, χαρακτήρισε εξαιρετικά δύ-
σκολο τον περιορισμό εξάπλωσης της
ηπατίτιδας, σημειώνοντας ότι «υπάρ-
χουν πολλά κρούσματα σε πολλές χώ-
ρες που δεν συνδέονται μεταξύ τους.
Υπάρχουν συρροές κρουσμάτων. Είναι
λίγο πολύ “ορφανά”, κάτι που σημαίνει
είτε ότι πρόκειται για μια εκτεταμένη
εξάπλωση είτε ότι πρόκειται για έναν ιό
που κυκλοφορεί πολλά χρόνια. Το γεγο-
νός ότι δεν τον είχαμε δει τα τελευταία
χρόνια σε παιδιά οφείλεται πιθανότατα
στο γεγονός ότι είχαμε καραντίνα».

«Δεν υπάρχει τρόπος προστασίας»
Σε ό,τι αφορά τα αίτια της νέας μορ-

φής ηπατίτιδας, ανέφερε ότι μέχρι στιγ-
μής κάνουμε μόνο υποθέσεις, ωστόσο
εκτίμησε ότι ο λόγος που βλέπουμε
κρούσματα αυτή την περίοδο σε παιδιά
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η
ηπατίτιδα τα προηγούμενα χρόνια πρό-
σβαλλε τους μεγαλύτερους, οι
οποίοι έχουν αποκτήσει ανο-
σία. «Αν πρόκειται για τον
αδενοϊό 41, είναι εξαιρετικά
δύσκολο να τον περιορί-
σουμε, καθώς είναι πιο μο-
λυσματικός ακόμη και από
τον κορονοϊό».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Πνευμονο-
λογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης
επεσήμανε ότι θα πρέπει να τοποθετη-
θούν οι ειδικοί, καθώς προς το παρόν
δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που
έχουν προκαλέσει την έξαρση της
οξείας ηπατίτιδας.

Ερωτηθείς αν υπάρχει τρόπος προ-
στασίας ο κ. Λουκίδης απάντησε: «Έτσι
όπως αναφέρεται από τους ειδικούς που
ασχολούνται με το θέμα, δεν φαίνεται να
υπάρχει κάποιος τρόπος προστασίας,
γιατί ακόμη δεν έχουν αποσαφηνίσει και

το αίτιο που γίνεται αυτή η κατάσταση και
γιατί αφορά μόνο μικρά παιδιά».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο
Γκίκας Μαγιορκίνης έκανε
μια ανάλυση των στοιχείων
που έχουν γίνει γνωστά
σχετικά με την «επιδημία
της ηπατίτιδας στα παιδιά».

Όπως ανέφερε ο επίκουρος
καθηγητής Επιδημιολογίας

και μέλος της Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων του υπουργείου Υγείας, το
πιθανότερο αίτιο της ηπατίτιδας είναι ο
αδενοϊός 41.

Είναι «ένας ιός που έχει κυρίως συμ-
πτώματα από το γαστρεντερικό και λιγό-
τερο από το αναπνευστικό. Πρόκειται για
παλιό και συχνό παθογόνο». «Οι αδενοϊ-
οί είναι ιοί DNA, είναι ιδιαίτερα μολυ-
σματικοί και ανθεκτικοί στο περιβάλλον.
Δεν υπάρχει κάποια προληπτική ή ιδιαί-
τερη συμπτωματική θεραπεία, η συντρι-
πτική πλειονότητα των παιδιών θα περά-

σει την ίωση ελαφριά», καταλήγει.
Αναφερόμενος στην πανδημία του

κορονοϊού, ο κ. Μαγιορκίνης εκτίμησε
ότι το επόμενο διάστημα θα πάμε είτε σε
επιπέδωση των μολύνσεων είτε σε μια
μικρή αύξηση, ωστόσο δεν θα υπάρξει
έξαρση του ιού που θα μπορούσε να δη-
μιουργήσει προβλήματα. Χθες καταγρά-
φηκαν 8.413 κρούσματα, από τα οποία
τα 137 είναι επαναμολύνσεις, 66 νέοι
θανάτοι, ενώ 279 άνθρωποι νοσηλεύον-
ται διασωληνωμένοι, εκ των οποίων οι
151 είναι ανεμβολίαστοι.

Φόβοι στο Πεκίνο 
για lockdown 
τύπου Σαγκάης

Το Πεκίνο βρίσκεται σε κατάσταση συ-
ναγερμού λόγω της αύξησης των κρου-
σμάτων του κορονοϊού, με μια εκστρα-
τεία διενέργειας τεστ να έχει ξεκινήσει
στην κινεζική πρωτεύουσα και τους κα-
τοίκους να κάνουν προμήθειες ανησυ-
χώντας για την επιβολή lockdown. Οι κά-
τοικοι του Πεκίνου φαίνεται να φοβούν-
ται για το ενδεχόμενο επιβολής lock-
down όπως αυτό που ισχύει στη Σαγκάη,
όπου 25 εκατομμύρια κάτοικοι της πό-
λης βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια
τους από τις αρχές Απριλίου. Τις τελευ-
ταίες 24 ώρες το υπουργείο Υγείας της
Κίνας ανακοίνωσε 51 νέους θανάτους
από Covid-19 στη Σαγκάη, αριθμός-ρε-
κόρ για την οικονομική πρωτεύουσα της
Κίνας. Συνολικά στην πόλη έχουν εντο-
πιστεί από την 1η Μαρτίου μισό εκατομ-
μύριο κρούσματα.

Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέ-
σει το αυστηρό lockdown που έχει επι-
βληθεί στη Σαγκάη, το οποίο έχει αρχίσει
να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική
υγεία των κατοίκων της πόλης και να
επηρεάζει αρνητικά την κινεζική οικο-
νομία.

Σε κάποιες συνοικίες είχαν τοποθετη-
θεί ψηλοί, μεταλλικοί φράκτες έξω από
τις πόρτες κτιρίων κατοικιών για να εμ-
ποδίζουν τους ενοίκους να βγαίνουν
έξω. Ωστόσο, οι κάτοικοι εκφράζουν την
έντονη αντίδρασή τους σε αυτό το μέτρο,
το οποίο επικρίνουν στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, φοβούμενοι ότι θα παγι-
δευτούν στα κτίρια. Η αγανάκτησή τους
και η ανησυχία τους ενισχύθηκαν ακόμη
περισσότερο όταν το Σάββατο ξέσπασε
πυρκαγιά σε ένα κτίριο κατοικιών.

Χθες το πρωί στο Πεκίνο σχηματίζον-
ταν ουρές εκατοντάδων ανθρώπων, οι
οποίοι περίμεναν για να υποβληθούν σε
διαγνωστικό τεστ. Το υπουργείο Υγείας
ανακοίνωσε 19 νέα κρούσματα Covid-19
στο Πεκίνο. Από την Παρασκευή έχουν
εντοπιστεί στην κινεζική πρωτεύουσα 47
κρούσματα, περισσότερα από τα μισά
στη συνοικία Τσαογιάνγκ.

Οι κάτοικοι του Πεκίνου, φοβούμενοι
μια επανάληψη του σεναρίου της Σαγ-
κάης, σπεύδουν μαζικά στα σουπερμάρ-
κετ για να προμηθευτούν είδη πρώτης
ανάγκης ή κάνουν μαζικές παραγγελίες
στο Διαδίκτυο. Προς το παρόν στην κινε-
ζική πρωτεύουσα δεν παρατηρείται έλ-
λειψη φρέσκων προϊόντων ή ειδών πρώ-
της ανάγκης.

Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης
εκτιμά πως στην Ελλάδα δεν 
θα έχουμε πολλά κρούσματα 
σε παιδιά, ενώ χαρακτηρίζει 
εξαιρετικά δύσκολο τον περιορισμό
της εξάπλωσης του ιού

«Περιμένουμε 5-10 βαριά
περιστατικά ηπατίτιδας»
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Ταχύτατα αναπτύσσεται το δίκτυο διανομής φυσικού αε-
ρίου σε πέντε δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου
από την εταιρεία Hengas, ενώ το προσεχές διάστημα ανα-
μένεται να ξεκινήσουν και οι πρώτες συνδέσεις για οικια-
κούς και εμπορικούς καταναλωτές, με την τροφοδότηση
όλων των πόλεων να εκτιμάται για το α’ τρίμηνο του 2023.
Ειδικότερα, οι πέντε πόλεις είναι η Μεγαλόπολη, η Τρίπο-
λη, η Κόρινθος, η Καλαμάτα και η Σπάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, στην πόλη της Μεγαλόπολης έχει
ολοκληρωθεί η διασύνδεση με τον ΔΕΣΦΑ και πραγματο-
ποιήθηκε με επιτυχία η αεριοδότηση των αγωγών του δι-
κτύου της πόλης, γεγονός που σημαίνει πως άμεσα μπο-

ρούν να ξεκινήσουν να συνδέονται οικιακοί και εμπορικοί
καταναλωτές.

Στην πόλη της Τρίπολης έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή

του δικτύου μέσης πίεσης και ξεκινάει η κατασκευή του
δικτύου χαμηλής πίεσης με στόχο το φθινόπωρο του τρέ-
χοντος έτους να ξεκινήσει η τροφοδότηση της πόλης με
φυσικό αέριο. Για την Κόρινθο η τροφοδότηση υπολογίζε-
ται προς το τέλος του έτους, αναλόγως της προόδου κατα-
σκευής των αναγκαίων υποδομών από πλευράς ΔΕΣΦΑ,
όπως υπογραμμίζουν πηγές της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Hengas, η τροφο-
δότηση της Καλαμάτας και Σπάρτης -πρόσφατα εγκρίθη-
καν οι σχετικές άδειες διαχείρισης- προβλέπεται να γίνει
με συμπιεσμένο φυσικό αέριο και εκτιμάται στο α’ τρίμηνο
του 2023. 

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το δίκτυο της Hengas στην Πελοπόννησο

Tου Μιχάλη Μαστοράκη

Υ
ψηλά στις επενδυτικές προτιμή-
σεις βρίσκεται ο κλάδος των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
στην Ελλάδα, με τα δείγματα των

πρώτων μηνών του έτους να συνηγορούν
σε νέα ρεκόρ φέτος. Αυτό επιβεβαιώνουν
τόσο η εμφάνιση νέων «παικτών» στην ελ-
ληνική αγορά όσο και οι προβλέψεις για
την εξέλιξη του κλάδου τη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις
εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής
Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων
Προέλευσης), η ισχύς των ΑΠΕ στην Ελ-
λάδα θα σπάσει φέτος το όριο των 10 γιγα-
βάτ. Η πρόβλεψη, με βάση την ενημέρωση
για τις μονάδες που είναι υπό κατασκευή,
είναι ότι το «φράγμα» των 10 γιγαβάτ θα
σπάσει τον Σεπτέμβριο, ενώ η συνολική
ισχύς θα φτάσει στο τέλος του χρόνου τα
10,5 GW.

Η εξέλιξη των ΑΠΕ από το 2019 είναι εν-
δεικτική της τάσης στην αγορά. Συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με τον ΔΑΠΕΕΠ: 
• Το 2019 τέθηκαν σε λειτουργία μονάδες
ΑΠΕ ισχύος 905 MW (εξ αυτών 746 MW
αιολικά, 148 MW φωτοβολταϊκά).
• Το 2020 συνδέθηκαν 999,3 νέα MW
(535,6 MW αιολικά, 447 φωτοβολταϊκά).
• Το 2021 εντάχθηκαν 1.233 MW (398 MW
αιολικά, 808 MW φωτοβολταϊκά).
• Η πρόβλεψη για το 2022 ανεβάζει την
ισχύ των νέων μονάδων στα 1.900 MW
(910 MW αιολικά, 950 MW φωτοβολταϊκά).

Συμμαχία ENTEKA ΑΕ με 547 Energy
Σε επιχειρηματικό επίπεδο, παρατηρεί-

ται έντονη κινητικότητα, με μια σειρά από
εταιρείες να κάνουν δυναμική «είσοδο»
στην ελληνική αγορά και άλλες να εξαγ-

γέλλουν σημαντικές επενδύσεις για το
επόμενο διάστημα.

Την πιο πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί η
ελληνοαμερικανική συμμαχία μεταξύ της
ελληνικής εταιρείας ENTEKA ΑΕ και της
αμερικανικής 547 Energy (με έδρα το Χι-
ούστον) για την κατασκευή αιολικών πάρ-
κων, συνολικής ισχύος 400 MW, στο Βέρ-
μιο Ημαθίας, καθώς και στην Πελοπόννη-
σο. Πιο συγκεκριμένα, το καλοκαίρι ξεκι-
νά η κατασκευή των 300 MW στο Βέρμιο,
που καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο
κομμάτι στον σχεδιασμό. Στην Πελοπόν-
νησο θα κατασκευαστούν από τα τέλη του
έτους τα υπόλοιπα 100 MW. Ο χρόνος απο-
περάτωσης των αιολικών πάρκων υπολο-
γίζεται σε 1,5 με 2 χρόνια. Η συνολική
επένδυση εκτιμάται σε 450 εκατ. ευρώ.
ΕΝΤΕΚΑ και 547 Energy έχουν στα πλάνα

τους και νέα έργα στον τομέα της αιολικής
ενέργειας, αλλά προς το παρόν δεν δίνον-
ται λεπτομέρειες για το μέγεθός τους. 

Άλλες δύο ενδεικτικές περιπτώσεις που
επιβεβαιώνουν το αυξημένο επενδυτικό
ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά των
ΑΠΕ αφορούν τη σουηδική εταιρεία OX2
και τον κολοσσό στον τομέα της πράσινης
ενέργειας, την πορτογαλική EDPR. Πιο
συγκεκριμένα, στα τέλη Μαρτίου η OX2
ανακοίνωσε την εξαγορά χαρτοφυλακίου
ισχύος 500 MW με αιολικά και φωτοβολ-
ταϊκά στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως
εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες και συμ-
πράξεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι
τα υπεράκτια αιολικά (αποθήκευση και
υδρογόνο). Στελέχη της σουηδικής εται-
ρείας επισημαίνουν πως «η Ελλάδα είναι
μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά για την

OX2», συμπληρώνοντας πως το επόμενο
διάστημα θα υπάρξουν περισσότερες
ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις. 

Το πρόγραμμα της EDPR
Ανάλογες προθέσεις εκφράζει και η

EDPR, όπου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύ-
που εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσία-
σαν το επενδυτικό πρόγραμμα για την Ελ-
λάδα, το οποίο περιλαμβάνει υλοποίηση
επενδύσεων άνω των 500 εκατ. ευρώ στη
χώρα, για την ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ συ-
νολικής ισχύος άνω των 600 MW.

Η EDPR είναι η 4η μεγαλύτερη στον κό-
σμο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας
από αιολικά, φωτοβολταϊκά και υπερά-
κτιες ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με τα
στελέχη του ελληνικού «βραχίονά» της,
στόχος είναι να εξελιχθεί σε ισχυρό «παί-
κτη» της εγχώριας αγοράς ΑΠΕ, στην
οποία διαβλέπουν ισχυρές προοπτικές
ανάπτυξης.

Ξεχωρίζει, τέλος, η νέα πράσινη επέν-
δυση-μαμούθ που έχουν στα σκαριά τα
Ελληνικά Πετρέλαια στη Δυτική Μακεδο-
νία και αφορά την ανάπτυξη μιας mega
συστοιχίας φωτοβολταϊκών συνολικής
ισχύος 323 MW, παίρνοντας τη σκυτάλη
από το πολύ μεγάλο φωτοβολταϊκό 204
MW στην Κοζάνη, που πρόσφατα τέθηκε
σε πλήρη λειτουργία.

«Πυρετός» επενδύσεων στις ΑΠΕ

Όλο και περισσότερες
εταιρείες κάνουν μπάσιμο 
στην αγορά - Σπάει φέτος 
το φράγμα των 10 GW η ισχύς
των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στην Ελλάδα 



Σύμη

Ο δήμος «έκλεψε» 
την πασχαλιάτικη παράσταση

Στην ακριτική και φαντασμαγορική Σύμη ο οικείος δήμος
έκανε τη μεγάλη πασχαλιάτικη έκπληξη. Έστησε 20 σού-
βλες στη γραφική παραλία και από το πρωί της Κυριακής
του Πάσχα ξεκίνησε με δημοτικούς υπαλλήλους το ψήσιμο
του παραδοσιακού οβελία. Ντόπιοι και οι πολυάριθμοι του-
ρίστες του ακριτικού νησιού γεύτηκαν τον παραδοσιακό
οβελία και ξεφάντωσαν με λαϊκά άσματα και μπόλικο κρασί.

Ερμιονίδα

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει 
τη Δημοτική Αρχή

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) καταγγέλλει τη Δημοτι-
κή Αρχή Ερμιονίδας και τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας για
την απαράδεκτη, όπως ισχυρίζεται, στοχοποίηση σε βάρος
του β’ αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σω-
ματείου Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας
(ΣΕΤΑ) Γεώργιο Κουντουριάνο. «Η Δημοτική Αρχή Ερμιονί-
δας φαίνεται πως δεν άντεξε τη συνδικαλιστική του δράση
και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και
επιχειρεί να τον φιμώσει απειλώντας τον με αναφορές και
Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ)», επισημαίνεται στην
ανακοίνωση που εξέδωσε το ΔΣ της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Εθιμοτυπική επίσκεψη της πρέσβεως της Αυστρίας δέχτηκε η

περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου.

Κατά τη συνάντηση η περιφερειάρχης ενημέρωσε τη Hermine

Poppeller για την αναμενόμενη τουριστική κίνηση στα Ιόνια

Νησιά, ενώ ζήτησε προώθηση των σχέσεων μεταξύ τουριστικών

φορέων με στόχο την ανάδειξη των σχέσεων Κέρκυρας -

Αυστρίας μέσω του Αχιλλείου Μουσείου και συνεργασία του

Ιονίου Πανεπιστημίου με αντίστοιχα ιδρύματα της Αυστρίας. Η

περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και η πρέσβης της Αυστρίας στην

Ελλάδα συζήτησαν επίσης για την ενεργειακή κρίση στην

Ευρώπη και την ανάγκη άμεσης στροφής όλων των χωρών σε

εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας για την απεξάρτηση

από τη ρωσική αγορά λόγω γεωπολιτικής αστάθειας αλλά και του

επιβαρυντικού καυσίμου που αποτελεί το φυσικό αέριο.

Νότιο Αιγαίο

Το μικρό Μαράθι 
έχει τη δική του μονάδα
αφαλάτωσης

Τη μονάδα αφαλάτωσης στο μικρό νησί Μα-
ράθι με μόλις πέντε κατοίκους εγκαινίασαν ο
περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χα-
τζημάρκος και ο δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης
Πέντες. Πρόκειται για ένα από τα μικρότερα σε
προϋπολογισμό έργα που έχει υλοποιήσει η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αλλά από τα μεγα-
λύτερα σε πολιτική σημασία. Το έργο, προϋπο-
λογισμού 201.500 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από
τους ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Συνο-
χής και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020, στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Κύριος στόχος είναι η
«ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων
και η ικανοποίηση των αναγκών για πόσιμο νε-
ρό στα μικρά νησιά της περιφέρειας», δήλωσε ο
περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δυτική Ελλάδα

Επτά εκατ. για σχέδια βελτίωσης
και νέους γεωργούς

Εγκρίσεις νέων πιστώσεων υπογράφηκαν από τον
εντεταλμένο σύμβουλο και βοηθό περιφερειάρχη Δυ-
τικής Ελλάδας σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Πανα-
γιώτη Σακελλαρόπουλο για την πληρωμή δικαιούχων
σχεδίων βελτίωσης και νέων γεωργών, ενώ παράλλη-
λα προσαυξήθηκαν οι πόροι στο πρόγραμμα Νέων Γε-
ωργών του ΠΑΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα, υπεγράφη
η 6η Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης ύψους
3.000.000 ευρώ για το β’ τρίμηνο του 2022, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η ομαλή πληρωμή των δικαιού-
χων της δράσης «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις». Επιπροσθέτως, υπεγράφη και η 9η
Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης ύψους
4.153.150 ευρώ προκειμένου να καταβληθούν οι οικο-
νομικές ενισχύσεις -για τη β’ δόση- των δικαιούχων
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της 1ης πρόσκλησης.
Στρατηγική επιλογή της περιφέρειας είναι «η οικονο-
μική στήριξη των παραγωγών μέσω του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και η προς τούτο αξιο-
ποίηση κάθε χρηματοδοτικής δυνατότητας», δήλωσε ο
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.
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Ιόνια Νησιά

Η πρέσβης της Αυστρίας στην περιφερειάρχη για θέματα τουρισμού



Μ
ε μουσικές από όλη την Ελλάδα,
τον παραδοσιακό οβελία, πλού-
σια εδέσματα και χορό γιόρτασε

πλήθος κόσμου τη μέρα του Πάσχα στο
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρί-
τσης». Η μεγάλη γιορτή, που οργανώθηκε
με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργου Πατούλη, αποτέλεσε την ευ-
καιρία για εκατοντάδες πολίτες που πα-
ρέμειναν στην Αττική να γιορτάσουν στο
πεντάωρο ζωντανό μουσικό πρόγραμμα
ακριβώς όπως ταιριάζει στην παράδοσή
μας. Ο περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία
να ευχηθεί από κοντά σε όλους τους πολί-
τες, ενώ ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι
συνέβαλαν για την επιτυχή διοργάνωση
της μεγάλης γιορτής και εξέφρασε ιδιαί-
τερες ευχαριστίες στην ομάδα των εθε-
λοντών με την καθοριστική συμβολή της

οποίας εξυπηρετήθηκαν οι πολίτες. Μά-
λιστα, ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι αυτή η
εκδήλωση θα γίνει θεσμός και το Πάσχα
θα εορτάζεται κάθε χρόνο στο «Πάρκο
Τρίτση», ενώ πρόσθεσε ότι «η Περιφέρεια
Αττικής τιμά το Πάσχα με μια μεγάλη
γιορτή με ζωντανή μουσική, παραδοσια-
κό οβελία και πάνω από όλα με πολλή χα-
ρά και αγάπη. Γινόμαστε μια μεγάλη πα-
ρέα και ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε
όλους τους πολίτες της Αττικής». Το μου-
σικό πρόγραμμα είχε την καλλιτεχνική
επιμέλεια του Γιώργου Κωτσίνη, ενώ
συμμετείχαν η Αρετή Κετιμέ, ο Σάββας
Σιάτρας, ο Μανώλης Κόττορος και ο Θω-
μάς Κωνσταντίνου. Παρόντα ήταν πολλά
στελέχη της περιφέρειας και των δήμων
της Δυτικής Αττικής, καθώς και αρκετοί
βουλευτές του Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

Ξεκινάει η «Γιορτή Λουλουδιών» της Βάρκιζας
Την 31η Ανθοκομική Έκθεση διοργα-

νώνει o Δήμος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης σε συνεργασία με τον Ανθο-
κομικό Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Ατ-
τικής, η οποία θα λειτουργεί καθημερι-
νά από τις 27 Απριλίου έως και τις 15
Μαΐου στο πλακόστρωτο της παραλίας
Βάρκιζας από τις 10 έως τις 22.00. Στη
γιορτή θα συμμετέχουν παραγωγοί
λουλουδιών, φυτών και άλλων προϊόν-
των κήπου, δίνοντας την ευκαιρία στους
επισκέπτες να περιηγηθούν στον πολύχρωμο και ευωδιαστό κόσμο των λουλουδιών. Η
πρωτοβουλία αυτή, η οποία είναι επί σειρά ετών συνδεδεμένη με την περιοχή της Βάρκι-
ζας, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της ελληνικής παραγωγής λουλουδιών και τη στή-
ριξη του κλάδου, ενώ εξυπηρετεί και τους στόχους του δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλ-
λου, ο οποίος έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διατήρηση και ενίσχυση του αστικού και
περιαστικού πρασίνου της πόλης.

Καινοτομεί με 
το «Smart Bear»

Ευρείας αποδοχής από ομάδες
ερευνητών και εθελοντών, που επι-
θυμούν να ενταχθούν στην Ομάδα
Εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου
«Smart Bear», έτυχε η πρόσκληση
του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου
Γιάννη Φωστηρόπουλου στον Πο-
λυχώρο του Δημαρχείου. Ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου είναι εταίρος
της κοινοπραξίας που υλοποιεί
στην Ελλάδα την πιλοτική εφαρμο-
γή του ευρωπαϊκού έργου «Smart
Bear», στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος HORIZON για την Έρευνα και
την Καινοτομία. Πρόκειται για ένα
ανθρωποκεντρικό ερευνητικό έρ-
γο, στο οποίο θα ενταχθούν 5.100
πολίτες, ηλικίας 65 ετών και άνω,
από έξι ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία,
Ιταλία και Ελλάδα. Σκοπός του έρ-
γου είναι η συνεχής συλλογή δεδο-
μένων υγείας από τη ζωή ανθρώ-
πων αυτής της ηλικίας, τα οποία θα
συγκεντρώνονται, θα αναλύονται
και θα οδηγούν σε προσωποποι-
ημένες παρεμβάσεις που προ-
άγουν την υγιή γήρανση.

Ο Δήμος Κηφισιάς συνεχίζει να
επιβραβεύει τους κατοίκους που
ακολουθούν καλές πρακτικές
στον τομέα διαχείρισης των
απορριμμάτων. Προσέφερε συ-
νολικά 1,5 τόνο εδαφοβελτιωτικό
λίπασμα από μια συσκευασία των
20L σε κάθε συμμετέχοντα στο
πρόγραμμα κομποστοποίησης.
Όπως προκύπτει, είναι σημαντι-
κή η ανταπόκριση των κατοίκων
και των επιχειρήσεων στο πρό-
γραμμα του δήμου, καθώς κάθε
μήνα συλλέγονται και αποδίδον-
ται στο κέντρο επεξεργασίας 25-
30 τόνοι βιοαποβλήτων.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Υιοθέτησε»
αιωνόβιες ελιές
Τρεις ακόμη αιωνόβιες ελιές φυτεύτη-
καν σε ισάριθμα σημεία του Δήμου
Ηρακλείου Αττικής στο πλαίσιο του
προγράμματος «υιοθεσίας» των μεγα-
λοπρεπών αυτών δέντρων, τα οποία
απομακρύνονται από την ΕΡΓΟΣΕ στις
διάφορες εργασίες που κάνει για το δί-
κτυό της, μεταφυτεύονται και βρί-
σκουν νέο σπίτι στα χώματα αστικών
περιοχών ώστε να συνεχίσουν να καρ-
ποφορούν και να στολίζουν την ελληνι-
κή γη. Όπως υπενθυμίζεται, ο δήμος με
διαδοχικά αιτήματά του συμμετέχει τα
τελευταία χρόνια στο πρόγραμμα έχον-
τας μεταφυτεύσει αρκετά ελαιόδεντρα
σε πάρκα και χώρους πρασίνου του
Ηρακλείου, με αυτό που ξεχωρίζει να
είναι η υπερ-αιωνόβια ελιά που υπολο-
γίζεται ότι είναι άνω των 300 ετών. 

Απορριμματοφόρα
και καφέ κάδοι

Με την παράδοση στον Δήμο Νί-
καιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη τριών
απορριμματοφόρων συλλογής βιοα-
ποβλήτων, 1.388 καφέ κάδων και ειδι-
κών κάδων εσωτερικής ανακύκλωσης
και χωριστής συλλογής πλαστικών, με-
ταλλικών και χάρτινων συσκευασιών
διαλογής συνεχίστηκε ο δεύτερος κύ-
κλος διανομής ειδικού εξοπλισμού
συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυ-
κλώσιμων υλικών από την περιφέρεια
σε δήμους της Αττικής. Κατά την παρά-
δοση του εξοπλισμού ο περιφερειάρ-
χης Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι «στό-
χος μας είναι ο εξοπλισμός αυτός στα
έμπειρα χέρια των εργαζομένων της
Αυτοδιοίκησης να αποτελέσει τη δύνα-
μη πυρός για να γυρίσουμε σελίδα
στον τρόπο διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων από την πηγή». Από την
πλευρά του, ο δήμαρχος Γιώργος Ιωα-
κειμίδης επεσήμανε ότι «ο δήμος τρέ-
χει με γοργό ρυθμό τα ζητήματα της
ανακύκλωσης και της αποκομιδής των
βιοαποβλήτων». 
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Επιτυχημένη η γιορτή 
για το Πάσχα στο «Τρίτσης»

Επιβράβευση 
με λίπασμα



Στην τελική ευθεία για 
το Συνέδριο του ΚΙΝΑΛ

Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τις υποψηφιό-
τητες οργάνων και συνέδρων στο ΚΙΝΑΛ. Οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν βάλει τα ονό-
ματά τους στα ψηφοδέλτια έως τις 4 Μαΐου στις
2.00 μ.μ., ενώ για τη νομαρχιακή Θεσσαλονίκης
προβλέπεται 15μελές όργανο με έως τρεις σταυ-
ρούς προτίμησης. Μάλιστα, όσοι προσέλθουν
στην κάλπη της 8ης Μαΐου για να ψηφίσουν θα
πρέπει να καταβάλουν και το ποσό του 1 ευρώ.

ΠΠάτησε τα 60 την ημέρα
της Ανάστασης ο Λίλτσης
Ευχές με το τσουβάλι δέχτηκε ο υποψήφιος δή-
μαρχος Παύλου Μελά, Γιώργος Λίλτσης, ο οποί-
ος γιόρτασε γενέθλια και ονομαστική εορτή μέ-
σα σε ένα διήμερο. Ανήμερα το Πάσχα ο γιατρός
πάτησε τα 60, ενώ την επομένη δέχτηκε ευχές
λόγω του Αγίου Γεωργίου. «Τέτοια σύμπτωση
δεν έχει ξαναγίνει… Πάτησα τα 60 την ημέρα της
Ανάστασης. Λέτε να μη γεράσω ποτέ;», σχολία-
σε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Ανατροπή». 

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου
15χρονου με όπλο από τα χέρια φίλου του

Τη συνέχιση της έρευνας από τους
αστυνομικούς της Δίωξης Ανθρωπο-
κτονιών της Ασφάλειας Θεσσαλονί-
κης διέταξε η εισαγγελέας Πρωτοδι-
κών ενώπιον της οποίας οδηγήθη-
καν ο 15χρονος φίλος του άτυχου θύ-
ματος και ο 56χρονος πατέρας του. Η
εισαγγελέας παρήγγειλε στην Ασφά-
λεια να διενεργηθεί προκαταρκτική
εξέταση, προκειμένου να διευκρινι-
στούν οι ακριβείς συνθήκες του θα-
νάσιμου τραυματισμού του 15χρονου
με την καραμπίνα ιδιοκτησίας του

56χρονου, την ώρα που περιεργαζό-
ταν το όπλο ο 15χρονος φίλος του.
Παράλληλα αποφάσισε να αφεθούν
ελεύθεροι και οι δύο συλληφθέντες,
πατέρας και γιος, μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η έρευνα. Το αμείλικτο ερώ-
τημα, πάντως, παραμένει και συγκε-
κριμένα πώς είναι δυνατόν να έχει
αφεθεί γεμάτο ένα όπλο μέσα σε
σπίτι και μάλιστα οπλισμένο. Οι συν-
θήκες αυτές είναι ένα σκέλος της
έρευνας που ζήτησε η εισαγγελέας
να διενεργηθεί.

Δεν προλάβαινε να δέχεται ευχές, δεύτερη ημέρα
του Πάσχα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς για την ονομαστική
του γιορτή. Είτε διά ζώσης είτε διά τηλεφώνου, που
πήρε «φωτιά», πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να

ευχηθούν στον Κιλκισιώτη βουλευτή τα «χρόνια πολ-
λά», ο οποίος ανταπέδωσε με μια ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ευχαριστώ όλους και
εύχομαι χρόνια πολλά, υγεία και δύναμη σε κάθε ελ-
ληνική οικογένεια».

«Πλημμύρισε» από ευχές ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

«Η δωρικότητα έκανε 
τον εθνάρχη αξεπέραστο»
Μια ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 24
ετών από τον θάνατο του εθνάρχη Κωνσταντί-
νου Καραμανλή έκανε ο υπουργός Μεταφορών
και Υποδομών, Κώστας Αχ. Καρα-
μανλής. Συγκεκριμένα ο Σερραίος
βουλευτής έγραψε στον προσωπι-
κό του λογαριασμό στο Facebook:
«Στον τόπο που γεννήθηκε και αν-
δρώθηκε ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής, που σαν σήμερα πριν 24
χρόνια “ετελεύτησε τον βίο του”,
αλλά όχι το αποτύπωμά του στον
δημόσιο βίο. Όσο μεγαλώνει η από-
σταση από την ημέρα που “έφυγε” τόσο πιο έν-
τονα μου έρχεται στο μυαλό η ανάμνησή του.
Και τόσο περισσότερο αντιλαμβάνομαι το μέγε-
θος του ανδρός». 
Μάλιστα, κάνει λόγο και για μια κουβέντα που
του είπε κάποιος φίλος του στις Σέρρες: «“Ο
Καραμανλής είναι αξεπέραστος”, μου είπε
χθες στις Σέρρες ένας παλιός φίλος. Τι ήταν
αυτό που τον έκανε “αξεπέραστο”; Η δωρικό-
τητά του και η αίσθηση του καθήκοντος που
τον ακολούθησε σε όλη τη ζωή του. Η ικανότη-
τα να παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις χωρίς
ποτέ να απομακρύνεται από τη λαϊκή βούλη-
ση. Η φιλοπατρία του και μαζί η πολιτική του
εξωστρέφεια».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αμνοερίφια και 
σούβλες είχαν
την τιμητική τους
Απόδραση από τις καθημερινές
υποχρεώσεις για αρκετούς πολιτι-
κούς, αυτοδιοικητικούς και μη!
Έτσι, είδαμε μέσα από «χαλαρές»
αναρτήσεις και stories στο Insta-
gram να γυρνάνε τη σούβλα και να
σουβλίζουν αρνιά και κατσίκια -
όπως επιτάσσει το έθιμο- ο βου-
λευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονί-
κης Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας και ο δικηγόρος
Ανδρέας Παπαμιμίκος.

Κοινή γιορτή
Καραγιαννακίδης 
και υιός χθες

Μπαμπάς και γιος γιόρτασαν μαζί
και η χαρά ήταν μεγάλη για την οι-
κογένεια Καραγιαννακίδη! Ο δικη-
γόρος Νίκος Καραγιαννακίδης
γιόρτασε τα γενέθλιά του ανήμερα
του Αγίου Γεωργίου, την ημέρα που
γιόρταζε ο γιος του. Και η επόμενη
φορά που θα συμπέσουν τα γενέ-
θλια του πατέρα με τη γιορτή του
παιδιού θα είναι σε 26 χρόνια, όπως
έψαξε να βρει ο Νίκος Καραγιαννα-
κίδης!

Με λαμπάδες 
«Πασοκάκι»
και «Ηρακλής»
Εντυπωσίασαν με τις λαμπάδες
που κράτησαν στην Ανάσταση ο
Αντώνης Σαουλίδης και ο Δη-
μήτρης Γαλαμάτης. Και οι
δύο… επέμειναν σταθερά στις
μεγάλες τους αγάπες! Ο πρώ-
τος, μέλος της ΚΕ του ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, κράτησε λαμπάδα
«Πασοκάκι», ενώ ο δεύτερος,
γενικός γραμματέας Επικοινω-
νίας και Ενημέρωσης, λαμπά-
δα με το σήμα του Ηρακλή. Και
σίγουρα ξεχώρισαν!
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Μ
ε πληρότητα από 90% έως και
100% στους πλέον δημοφιλείς
προορισμούς της χώρας κύλη-
σαν οι μέρες του Πάσχα για τον

ελληνικό τουρισμό, ενώ σε αφετηρία... απο-
γείωσης βρίσκονται οι κρατήσεις των ξένων
τουριστών για τη φετινή σεζόν.

Όπως δηλώνει στην «Political» κορυφαίος
θεσμικός παράγοντας της τουριστικής αγο-
ράς, «οι προορισμοί που κατακλύστηκαν κα-
τά το προηγούμενο τετραήμερο ήταν η Μύ-
κονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Κέρκυρα, τα
Ιωάννινα, η Αράχοβα και τα νησιά του Αργο-
σαρωνικού, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των
επιχειρήσεων που ανοίγουν στα νησιά της

Νότιας Ελλάδας και στις Κυκλάδες». Οι πα-
ράγοντες της τουριστικής αγοράς περιμέ-
νουν ανάλογη συνέχεια και το τριήμερο της
Πρωτομαγιάς, εκτιμώντας ότι στη συνέχεια
τη σκυτάλη της δυναμικής ανόδου στον του-
ρισμό θα λάβουν οι ξένοι, καθώς οι κρατή-
σεις κινούνται σε εξαιρετικά θετικά επίπεδα,
παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός μειώνει
το διαθέσιμο εισόδημα και ο πόλεμος στην
Ουκρανία δημιουργεί αβεβαιότητα και δι-
σταγμούς για κρατήσεις.

Σημειώνεται ότι φέτος ο στόχος για τις
τουριστικές εισπράξεις διαμορφώνεται πε-
ρίπου στο 80% των αντίστοιχων του 2019. Δη-
λαδή, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μετα-
ξύ των 14,5 και 15 δισ. ευρώ, ενώ η τουριστι-
κή κίνηση αναμένεται να διαμορφωθεί συ-
νολικά μεταξύ 24 και 26 εκατομμυρίων επι-
σκεπτών. Σημειώνεται ότι το 2019 είχαν επι-
σκεφτεί τη χώρα μας 33 εκατ. τουρίστες,
συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών
με κρουαζιερόπλοια, ενώ οι συνολικές ει-

σπράξεις είχαν διαμορφωθεί στα 18,2 δισ.
ευρώ. 

Από πού περιμένουμε... εισβολή
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις,

αναμένεται «εισβολή» κατά τη φετινή τουρι-
στική σεζόν και κυρίως κατά το διάστημα
Μαΐου - Σεπτεμβρίου από Γερμανία, Μεγάλη
Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Ρουμανία (κυρίως
μέσω μετακινήσεων με αυτοκίνητο), ενώ εν-
τυπωσιακά αυξημένες αναμένονται οι αφί-
ξεις από τις ΗΠΑ. Μοναδική... παραφωνία
αποτελεί η ρωσική αγορά, από την οποία δεν
αναμένονται αφίξεις, ενώ κατά την περσινή
χρονιά είχαν εισέλθει περί τους 600.000 και
το 2013 περίπου 1.300.000 άτομα, αλλά στη
συνέχεια λόγω της επέμβασης στην Κριμαία
και των κυρώσεων ο αριθμός τους περιορί-
στηκε δραστικά. Σύμφωνα με τους tour op-
erators, φέτος αναμένεται να κυριαρχήσουν
οι τουρίστες από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ
κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια κυριαρ-

χούσαν οι Γερμανοί. Πρέπει να σημειωθεί ότι
αυτήν τη στιγμή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για αεροπορικά ταξίδια εκδηλώνεται από τη
Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία)
και ακολουθούν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλαν-
δία, η Αυστρία, το Βέλγιο και οι ΗΠΑ, ενώ
ακολουθούν και τουρίστες από πολλές ακό-
μη ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες. Σημει-
ώνεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες προ-
γραμματίζουν εκατοντάδες πτήσεις από τις
συγκεκριμένες χώρες προς την Αθήνα αλλά
και άλλα αεροδρόμια της χώρας (Μύκονος,
Σαντορίνη, Ρόδος, Κέρκυρα, Χανιά, Πάρος,
Ηράκλειο, Άκτιο, Κως).
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Από 90% έως 100% έφτασε 
η πληρότητα στους δημοφιλείς
προορισμούς το τριήμερο 
του Πάσχα

Δημοσίευμα της βρετανικής «Guardian» προβλέπει
ότι οι τουρίστες στη χώρα μας φέτος θα ξεπεράσουν
τους 33 εκατομμύρια, αριθμός-ρεκόρ που καταγράφη-
κε μόνο το 2019. Η εφημερίδα, η οποία στην ηλεκτρονι-
κή της μορφή ξεπερνά τους 135 εκατομμύρια αναγνώ-
στες σε μηνιαία βάση, κάνει λόγο για «αναγέννηση» του
ελληνικού τουρισμού. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, μια
αμιγώς τουριστική χώρα, η απόφαση να ξεκινήσει νωρίτε-
ρα φέτος η σεζόν είχε θετικά αποτελέσματα, καθώς ήδη οι
τουρίστες κατακλύζουν το ιστορικό κέντρο της πρωτεύου-
σας. «Η Αθήνα είναι μια ζωντανή πόλη, κι ας είναι Απρί-
λιος», γράφει η «Guardian» και ενημερώνει πως τα ξενο-

δοχεία, τα εστιατόρια αλλά και οι αρχαιολογικοί χώροι της
πρωτεύουσας είναι γεμάτοι.

«Η Ρωμαϊκή Αγορά σφύζει από τουρίστες, η Ακρόπολη
και ο Ιστορικός Βράχος έχουν συνεχώς κόσμο και τις τελευ-
ταίες εβδομάδες επικρατεί το αδιαχώρητο σε όλο το κέντρο
της πόλης», τονίζει το δημοσίευμα. Οι καταστηματάρχες εκ-
φράζουν την πεποίθηση πως αν συνεχίσουν να καταφθά-
νουν οι τουρίστες με αυτούς τους ρυθμούς, «θα μιλάμε για
μια λαμπρή χρονιά». Με τον τουρισμό να αντιπροσωπεύει το
25% του ΑΕΠ της χώρας, η ανάκαμψη που καταγράφεται εκ-
πλήσσει και τους πλέον δύσπιστους, καθώς η Αθήνα στον
επιχειρηματικό τομέα έζησε μεγάλες αναταραχές λόγω της

δεκαετούς οικονομικής κρίσης αλλά και της πανδημίας που
ακολούθησε. Υπενθυμίζεται πως τα έσοδα από τους τουρί-
στες λόγω κορονοϊού μειώθηκαν από 18,2 δισ. ευρώ το 2019
σε 4 δισ. ευρώ το 2020. Την περσινή χρονιά, μια σαφώς βελ-
τιωμένη χρονιά από την προηγούμενη, τα κέρδη του κλάδου
μόλις που ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ. «Και παρά το μούδια-
σμα που υπάρχει πανευρωπαϊκά εξαιτίας του πολέμου, η αι-
σιοδοξία έχει επιστρέψει», σημειώνει η «Guardian», γεγο-
νός που αποδεικνύεται από την άνοδο που καταγράφεται
στις προπληρωμένες κρατήσεις των πτήσεων προς δημοφι-
λείς τουριστικούς προορισμούς.

Ρεγγίνα Σαβούρδου 

Έγινε η πρώτη...
Ανάσταση 
στον τουρισμό

Πάνω από 33 εκατ. επισκέπτες στην Ελλάδα προβλέπει για φέτος η «Guardian»



Η
ανακούφιση νοικοκυριών και
επιχειρήσεων εξακολουθεί να
αποτελεί την πρώτη στόχευση
της κυβέρνησης, παρά το γεγο-

νός ότι έχει ήδη εφαρμοστεί ένα ευρύ
πλέγμα μέτρων για τους πιο ευάλωτους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι
βέβαιο ότι και τον Μάιο θα συνεχιστεί η
επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύμα-
τος, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται το
σχέδιο για φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα με
στόχο η παρέμβαση που θα υπάρξει στη
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας να φέρει τις τιμές στα επίπεδα του
μέσου όρου του καλοκαιριού του 2021.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η μεγαβατώρα
-σε περίπτωση που δεν προηγηθεί ευρω-
παϊκή παρέμβαση- με το σχέδιο της κυ-
βέρνησης θα φτάσει στα 100 ευρώ από τα
περίπου 250 ευρώ που κινείται τον Απρί-
λιο, έτσι ώστε και η τιμή που φτάνει στον
καταναλωτή να μειωθεί αντίστοιχα κατά
περίπου 30%-50%.

Πρόσθετα μέτρα
Στην Ελλάδα, όλες οι προτεινόμενες

παρεμβάσεις στη χονδρεμπορική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας από τα συναρμόδια
υπουργεία εξετάζονται βάσει των δημο-
σιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
Όπως εκτιμάται, για την εφαρμογή των
πρόσθετων μέτρων θα απαιτηθούν για το
2022 κεφάλαια 3-4 δισ. ευρώ, τα οποία θα
χρειαστεί να πολλαπλασιαστούν στο χει-
ρότερο σενάριο της πλήρους διακοπής
των ροών ρωσικού αερίου.

Το ύψος των κονδυλίων που θα αποφα-
σιστεί να διατεθούν θα καθορίσει το πόσο

παρεμβατικό στη χονδρεμπορική αγορά
ρεύματος θα είναι το μοντέλο που τελικά
θα υιοθετηθεί. 

Πάντως, το κατά 2% χαμηλότερο έλλειμ-
μα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατι-
στική Υπηρεσία ανοίγει τον δρόμο για νέες
παρεμβάσεις. Το μικρότερο κατά 3,6 δισ.
ευρώ πρωτογενές έλλειμμα του 2021, λό-
γω του θετικού carry over effect που έχει
για το 2022, δηλαδή της μικρότερης προ-
σπάθειας που πρέπει να επιδειχθεί για να
πιαστεί ο φετινός δημοσιονομικός στό-
χος, δίνει πρόσθετες δυνατότητες στην
κυβέρνηση. Μπορεί να μην αφήνει αυτού-
σιο έναν δημοσιονομικό χώρο 3,6 δισ. ευ-
ρώ, αλλά επιτρέπει να ληφθούν μέτρα ση-

μαντικού ύψους, χωρίς να υπάρχει ο φό-
βος της απόκλισης από τους αρχικούς δη-
μοσιονομικούς στόχους.

Και νέα επιταγή στο τραπέζι
Μία από τις προτάσεις που εξετάζονται

στο πλαίσιο των ευρύτερων μέτρων στήρι-
ξης των πολιτών είναι και αυτή της νέας
επιταγής ακρίβειας, του επιδόματος, δη-
λαδή, των 200 ευρώ που δόθηκε τη Μεγά-
λη Εβδομάδα, ενώ δεν αποκλείεται αντί
για τη λύση αυτή να προκριθεί εκείνη μιας
κάρτας τροφίμων.

Αν προκριθεί η πρώτη λύση, θα ακολου-
θηθεί η πεπατημένη του φετινού Πάσχα,
ενώ αν αποφασιστεί η δεύτερη επιλογή

τότε πρότυπο θα είναι η κάρτα καυσίμων
για τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυ-
σμού. Μολονότι η τελική φόρμουλα του
είδους της στήριξης αυτής δεν έχει κλει-
δώσει, το σίγουρο είναι ότι σε κάθε περί-
πτωση θα υπάρξουν εισοδηματικά και πε-
ριουσιακά κριτήρια που θα είναι προσαρ-
μοσμένα στις δυνατότητες του κρατικού
προϋπολογισμού.
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Σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής των
αιτήσεων για την επιδότηση των καυσίμων, η οποία κυμαίνεται
από 40 έως 55 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων από τους δι-
καιούχους με εισόδημα έως 30.000 ευρώ θα γίνεται ανάλογα
με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους, ως εξής:
• 26/4/2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 και 1
• 27/4/2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2 και 3
• 28/4/2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5

• 29/4/2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7
• 30/4/2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8 και 9.

Από την 1η/5/2022 και εξής, είναι δυνατή η υποβολή αιτή-
σεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ των φυσι-
κών προσώπων. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα
γίνεται με χρήση των κωδικών TaxisNet. 

Δικαιούχοι είναι μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν

οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000
ευρώ. Μόνο αυτοί μπορούν να αιτούνται τη χορήγηση επιδόμα-
τος βενζίνης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2022. 

Κάθε όχημα και μοτοσικλέτα μπορεί να δηλωθεί από ένα
μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος
και της μοτοσικλέτας πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή
είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μί-
σθωσης (leasing).

Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμων 

Νέες παρεμβάσεις για ακρίβεια 

Ποιο είναι το σχέδιο 
για φθηνό ρεύμα και 
οι σκέψεις για κάρτα τροφίμων

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Μ
ειωμένο φόρο από 10% έως
30% θα έχουν τα εκκαθαριστι-
κά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ
για περίπου 5 εκατομμύρια

φορολογούμενους, τα οποία θα αναρτη-
θούν το προσεχές Σάββατο 30 Απριλίου
στους λογαριασμούς στο Myaade.gr.

Φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 10 δό-
σεις, με την πρώτη στο τέλος Μαΐου και
την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου
2023. Σύμφωνα με τα φετινά εκκαθαριστι-
κά, οι κερδισμένοι φορολογούμενοι είναι
οι εξής:
1. Οι 8 στους 10 θα έχουν μείωση του φό-

ρου τουλάχιστον κατά 10%. 
2. Περίπου 2.200.000 φορολογούμενοι θα

έχουν μείωση φόρου άνω του 20%, ενώ
από αυτούς περίπου 900.000 θα δουν
πιο «ξαλαφρωμένο» το εκκαθαριστικό,
κατά 30%. Σημειώνεται ότι οι συντελε-
στές των εκπτώσεων ξεκινούν από 30%
για περιουσία έως 60.000 ευρώ, μει-
ώνεται στο 27% για περιουσίες 60.000-
80.000 ευρώ και στο 25% για περιουσία
80.000-100.000 ευρώ. Για τις περιου-
σίες από 100.000 έως 1.000.000 ευρώ
ισχύει έκπτωση 20%, ενώ από το
1.000.000 ευρώ και πάνω διαμορφώνε-
ται στο 10%. 

3. Ακίνητα συνολικής αντικειμενικής
αξίας έως 100.000 ευρώ θα έχουν
μειωμένο φόρο κατά 30%, γεγονός
που θα ωφελήσει περίπου 750.000

φορολογούμενους. 
4. Από φέτος δεν ισχύει ο συμπληρωματι-

κός φόρος που επιβάλλεται σε περιου-
σίες με αντικειμενική αξία άνω των
300.000 ευρώ. Έτσι, μεγαλοϊδιοκτήτης
με 5 ακίνητα, αντικειμενικής αξίας άνω
των 300.000 ευρώ το καθένα, πλήρωνε
μέχρι πέρυσι συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ
13.031 ευρώ, ενώ φέτος δεν θα πληρώ-
σει! 

5. Ο φόρος ανά τετραγωνικό είναι μειωμέ-
νος για όλα τα ακίνητα που βρίσκονται
σε περιοχές με τιμή ζώνης έως και
4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

6. Μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι κάτοχοι
οικοπέδων εντός σχεδίου, καθώς η τιμή
υπολογισμού του φόρου ανά τετραγω-
νικό μέτρο μειώνεται κατά 80% επί του
βασικού φόρου. Έτσι, για οικόπεδα 75-
100 τ.μ., ο φόρος ανά τετραγωνικό μέ-
τρο μειώνεται σε 0,0375 έναντι 0,1850
ευρώ πέρυσι. 
Αντίθετα, αυτοί που θα κληθούν να πλη-

ρώσουν αυξημένους φόρους είναι οι εξής
κατηγορίες:
1. Όσοι έχουν ακίνητα σε περιοχές με τιμή

ζώνης από 4.500 ευρώ και πάνω. Έτσι,

για την κλίμακα αντικειμενικής αξίας
4.500-5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέ-
τρο, ο νέος φόρος διαμορφώνεται σε
13,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
έναντι 11,30 που ήταν πέρυσι, ενώ για
άνω των 5.000 ευρώ/τμ αυξάνεται στα
16,20 ευρώ από 13,0 ευρώ πέρυσι. 

2. Αυξημένο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν περί-
που 185.000 φορολογούμενοι, ο οποίος
θα ξεκινά από 50 ευρώ για τους 90.000
από αυτούς και θα φτάνει σε αρκετές
εκατοντάδες ευρώ για όσους διαθέτουν
ακριβά ακίνητα σε αστικά κέντρα και
τουριστικούς προορισμούς, όπου αυ-
ξήθηκαν εντυπωσιακά οι αντικειμενι-
κές αξίες ή μπήκαν για πρώτη στο αντι-
κειμενικό σύστημα. 

3. Εφαρμόζονται νέοι αυξημένοι εκπτω-
τικοί συντελεστές για τις μεγάλες περι-
ουσίες άνω των 400.000 ευρώ. Πιο
συγκεκριμένα, ο νέος φόρος, ο οποίος
αντικαθιστά τον συμπληρωματικό, επι-
βάλλεται κλιμακωτά με συντελεστές
0,20%-1,00%. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η αναβάθμιση της
Ελλάδας από την S&P!

Προάγγελο ανάκτησης επενδυτικής βαθμί-
δας εντός των επόμενων 6-8 μηνών και πλήρη
έξοδο από την ενισχυμένη μεταμνημονιακή
εποπτεία σηματοδοτεί η νέα αναβάθμιση του
αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από τη
Standard & Poor’s. Η νέα αναβάθμιση αποτε-
λεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οι-
κονομία, καθώς χωρίζει το αξιόχρεο της χώ-
ρας μόλις κατά μία κατηγορία από την ανάκτη-
ση επενδυτικής βαθμίδας. Σύμφωνα με τον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, αν-
τανακλά τη συνετή οικονομική πολιτική της
ελληνικής κυβέρνησης, ενώ ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
επεσήμανε ότι «η ανάκτηση επενδυτικής βαθ-
μίδας σημαίνει το τέλος του μνημονίου».
Ωστόσο, η Ελλάδα θα πρέπει να υπερβεί τους
στόχους μέσα στους προσεχείς μήνες για να
πάρει μια «καθαρή αναβάθμιση» από όλους
τους οίκους αξιολόγησης, έτσι ώστε ύστερα
από δώδεκα χρόνια να έχει… πρόσωπο στις
διεθνείς αγορές.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού οίκου το
βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, για ανα-
βάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία ΒΒ+
με θετικές προοπτικές, έρχεται να διαμορ-
φώσει θετικό έδαφος για το πρόγραμμα δα-
νεισμού του υπουργείου Οικονομικών, κατά
τους προσεχείς μήνες. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι κατά το τελευταίο δεκαήμερο παρατη-
ρείται μια σημαντική μείωση από 0,2 έως 1,0
εκατοστιαία μονάδα σε όλες τις λήξεις των
ελληνικών κρατικών τίτλων. Σημειώνεται ότι
ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ-
ους σχεδιάζει να βγει στις αγορές εντός των
προσεχών 24ώρων με την έκδοση πενταε-
τούς ομολόγου, το οποίο έχει επιτόκιο κοντά
στο 1,85%, όταν πριν από δύο εβδομάδες είχε
φτάσει ακόμη και το 2%. Το ελληνικό δεκαε-
τές ομόλογο κινείται στην περιοχή των
2,90%, όταν προ 15 ημερών είχε βρεθεί ακό-
μη και στο 3,10%.
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Έως το Σάββατο 30/4 
τα εκκαθαριστικά - Ποιοι 
οι κερδισμένοι 
και ποιοι οι χαμένοι 

ΕΝΦΙΑ: Μείωση φόρου 
για 5 εκατ. ιδιοκτήτες 



Ο
ι αγοραστές έχουν αποκτήσει
προβάδισμα στο ελληνικό χρη-
ματιστήριο, το οποίο μετά την

αναβάθμιση από την S&P είναι πολύ πι-
θανό να δει υψηλότερα επίπεδα τιμών. 

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γενι-
κός Δείκτης σημείωσε κέρδη 3,34% και
ο αντίστοιχος των τραπεζών ενισχύθηκε
κατά 7,85%. Από την αρχή του χρόνου ο
ΓΔ σημειώνει άνοδο 6,31% και ο ΔΤΡ
κέρδη 20,24%. Τεχνικά, η παραμονή του
Γενικού Δείκτη υψηλότερα των 950 ή
των 920 - 916 μονάδων διατηρεί την
προσδοκία για κίνηση προς τις 1.013 μο-
νάδες. Αντίθετα, κλείσιμο χαμηλότερα
των 902 - 888 μονάδων (συνωστίζονται
οι ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο εκθετι-
κός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) μπορεί να πιέ-
σει προς τις 865, 855 και 843 μονάδες.
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης όσο διατηρείται πάνω από τις
2.305, ή έστω υψηλότερα των 2.240 -
2.231 μονάδες, οι αγοραστές έχουν τον

έλεγχο της τάσης και μπορεί να σπρώ-
ξουν προς τις 2.327 και 2.384 μονάδες.
Η πρώτη σημαντική στήριξη στη ζώνη

2.276 - 2.231 και 2.188 - 2.146 (συνωστί-
ζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο
εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων).

Flexopack: Στα 10,4 εκατ. 
τα ενοποιημένα κέρδη 

Διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών και μι-
κρή αύξηση των κερδών μετά από φόρους εμφά-
νισε στη χρήση του 2021 ο όμιλος της Flexopack.
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών
ανήλθε σε 114,181 εκατ. ευρώ, έναντι 96,953 εκατ.
ευρώ και ο εταιρικός σε 93,166 εκατ. ευρώ, έναντι
82,317 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία
αύξηση κατά 17,77% και 13,18% αντίστοιχα. Τα κέρ-
δη μετά από φόρους (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο
σε 10,407 εκατ. ευρώ, έναντι 10,378 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 0,28%, και για την εταιρεία σε
7,286 εκατ. ευρώ, έναντι 9,385 εκατ. ευρώ, μει-
ωμένα κατά 22,37%.

Τεχνική Ολυμπιακή: Λειτουργική
κερδοφορία έναντι ζημιών

Λειτουργικά κέρδη έναντι ζημιών και κύκλο
εργασιών ύψους 6,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε το
2021 η Τεχνική Ολυμπιακή. Ειδικότερα, ο ενο-
ποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της
Τεχνικής Ολυμπιακής από συνεχιζόμενες δρα-
στηριότητες της χρήσης 2021 ανήλθε στο ποσό
των 6,816 εκατ. ευρώ έναντι 0,539 εκατ. ευρώ
της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης 2020. Η
αύξηση οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις ναυ-
λώσεων της θυγατρικής Roma Holding LLC. Τα
ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (προ φόρων,
χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων- EBITDA) της κλειόμενης
χρήσης 2021 ήταν θετικά και ανήλθαν σε κέρδη
1,16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,14 εκατ. ευρώ
της χρήσης 2020.

SKY express: Αυξήθηκαν οι
απευθείας πτήσεις στην Κρήτη

Με απευθείας δρομολόγια από 7 χώρες, 17
πόλεις του εξωτερικού και 6 του εσωτερικού,
ενισχύει σημαντικά την Κρήτη και αυτό το καλο-
καίρι η SKY express. Στόχος της εταιρείας είναι
η αύξηση της συνδεσιμότητας του νησιού, η δη-
μιουργία των προϋποθέσεων άφιξης επισκε-
πτών και η επιμήκυνση της περιόδου με pre-
mium ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
της SKY για το φετινό καλοκαίρι, περισσότερους
από ένα εκατομμύριο επισκέπτες από το εσωτε-
ρικό και από επτά τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώ-
ρες πρόκειται να υποδεχθούν τα αεροδρόμια
του Ηρακλείου, των Χανίων και της Σητείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Έτος-ορόσημο για τον Όμιλο Space Hellas αποτέλεσε το
2021, καθώς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε
103,3 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας σταθερά την αναπτυξιακή
του πορεία και διπλασιάζοντας τον τζίρο του εντός της τε-
λευταίας πενταετίας. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος
κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2021 ανήλθε στα
103,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 28% έναντι του 2020, όπου
ήταν 80,7 εκατ. ευρώ. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 20,5 εκατ.
ευρώ το 2021 έναντι 16,4 εκατ. το 2020. Το EBITDA ανήλθε σε
9,5 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 6,9 εκατ. το 2020, παρουσιά-
ζοντας αύξηση 37,8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,2
εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 2,2 εκατ. το 2020, ενώ τα κέρδη
μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση 158% και ανήλθαν σε
4,6 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 1,8 εκατ. το 2020.

Με το Regeneration συνεργάζονται η ElvalHalcor και οι εταιρεί-
ες της Viohalco, Cenergy Holdings και Σιδενόρ, με σκοπό την παρο-
χή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε νέους/νέες του κλάδου των
μηχανικών, στηρίζοντας την προσπάθεια των πτυχιούχων να εισέλ-
θουν στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και
νέους, έως και 29 ετών, με μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή
εμπειρία, αποφοίτους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σχο-
λών και κατευθύνσεων όπως: Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Χημικών Μηχανικών, Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικών Μηχανικών, καθώς
και των αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Συνεργασία ElvalHalcor - Regeneration 

Space Hellas: Ξεπέρασαν τα 100 εκατ. οι πωλήσεις 
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Ένα βήμα μπροστά οι αγοραστές στο χρηματιστήριο



Η
ΔΕΗ, πρωτοπόρος στην υλοποίηση των εθνι-
κών στόχων για την αύξηση της παραγωγής κα-
θαρής ενέργειας, για δεύτερη συνεχή χρόνια

συμμετείχε στις 22 Απριλίου στην Παγκόσμια Ημέρα της
Γης, ηλεκτροδοτώντας 4.400.000 νοικοκυριά για 24
ώρες με ενέργεια αποκλειστικά από ανανεώσιμες πη-
γές, με δωρεάν διάθεση της υπηρεσίας GreenPass. Ως ο
μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, η ΔEΗ εγγυάται πως όση ενέργεια καταναλωθεί
στις 22 Απριλίου, τόση θα δεσμευτεί από πιστοποιημέ-
νες ΑΠΕ της ΔEΗ. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπομπές του
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από οικιακή χρήση θα
μειωθούν κατά 16.000 τόνους μέσα σε μία μόνο ημέρα.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Εκτιμήσεις για
υψηλή ανάπτυξη του τζίρου 

Mediterra: Το 2023 επιστρέφει 
στα προ Covid επίπεδα

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε την περασμένη χρονιά η
Mediterra Hellas. Ειδικότερα, ο τζίρος της διαμορφώθη-
κε σε 9,63 εκατ. ευρώ, από 8,29 εκατ. το 2020, τα EBITDA
ανήλθαν σε 640 χιλ. ευρώ από 364 χιλ. την αμέσως προ-
ηγούμενη χρονιά, ενώ τα κέρδη προ φόρων υπερτετρα-
πλασιάστηκαν, στα 309 χιλ. ευρώ. Μάλιστα, η διοίκηση της
εισηγμένης προσβλέπει στη σταδιακή ανάκτηση της ανά-
πτυξης, που χάθηκε μετά το ξέσπασμα της πανδημίας
Covid-19, στις αρχές του 2023.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Frigoglass: Αναμένει περαιτέρω
ενίσχυση των πωλήσεων 

Με βάση τη σημαντική ανάκαμψη των πωλήσεων
του κλάδου υαλουργίας το 2021, η διοίκηση της Fri-
goglass αναμένει περαιτέρω αύξηση του όγκου
πωλήσεων το 2022. Ειδικότερα, εκτιμά ότι θα εμ-
φανίσει διψήφια αύξηση των πωλήσεων και αύξη-
ση του EBITDA στον κλάδο υαλουργίας χάρη: Στην
αυξημένη ζήτηση για γυάλινες φιάλες στη Νιγηρία.
Στην επιτυχημένη υλοποίηση των εμπορικών της
πρωτοβουλιών για απορρόφηση της νέας παραγω-
γικής δυναμικότητας μετά την ανακατασκευή του
κλιβάνου και μέσω εξαγωγών. Στην αύξηση των
μεριδίων αγοράς στις δραστηριότητες των πλαστι-
κών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων. Στην αύ-
ξηση των τιμών σε όλες τις δραστηριότητες.

Euroxx για Μυτιληναίο: 
Τιμή-στόχος τα 23,8 ευρώ
Τιμή-στόχο τα 23,8 ευρώ δίνει η Euroxx για τη
μετοχή της Μυτιληναίος και σύσταση over-
weight, με περιθώριο ανόδου πάνω από 35%. Τα
EBIΤDA αναμένονται στα 123 εκατ. ευρώ με
άνοδο 52%, τα έσοδα στα 950 εκατ. ευρώ με άνο-
δο 81% και τα καθαρά κέρδη ανοδικά κατά 64%
στα 61,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2022, σε
ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τη χρη-
ματιστηριακή, η Μυτιληναίος θα επωφεληθεί
από τις υψηλότερες τιμές και τα περιθώρια στο
αλουμίνιο. Σύμφωνα με τη Euroxx, η αποτίμηση
της Mytilineos (EV/EBITDA στο 7,3 και P/E στο
9,8) δεν αντανακλά πλήρως τις αμυντικές ιδιό-
τητες και τις μοναδικές προοπτικές ανάπτυξης
του ομίλου. Για το σύνολο του 2022 αναμένονται
διπλάσια κέρδη σε σχέση με το 2020, πάνω από
τα 260 εκατ. ευρώ.

Σε αναπτυξιακή τροχιά η Βιολάντα 
H θεσσαλική βιομηχανία Βιολάντα της οικογέ-

νειας Τζιωρτζιώτη από τα Τρίκαλα, που επικεντρώ-
νεται τα τελευταία 20 χρόνια στην παραγωγή προ-
ϊόντων ζύμης, βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά. Η
εταιρεία διαθέτει τρία κέντρα διανομής, τα οποία
εξυπηρετούν και παρακολουθούν 79 τοπικά κέν-
τρα διανομής, έχοντας έτσι πρόσβαση σε περισσό-
τερα από 16.500 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα.
Αυτή την περίοδο η Βιολάντα ΑΕ υλοποιεί επενδυ-
τικό σχέδιο για την επέκταση μονάδας παραγωγής
βουτημάτων και κουλουριών στα Τρίκαλα, και έχει
υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Η συνολική ενι-
σχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 2 εκατ. 
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Η ΔΕΗ ηλεκτροδότησε με
ΑΠΕ 4,4 εκατ. νοικοκυριά 

ΟΛΘ: Επενδύσεις έως 200 εκατ., 
διανέμει μέρισμα 1,5 ευρώ

Επενδύσεις ύψους 150-200 εκατ. ευρώ προγραμματίζει
για τα επόμενα περίπου πέντε χρόνια ο Οργανισμός Λιμέ-
νος Θεσσαλονίκης, ενώ από τον Μάρτιο του 2018 -οπότε το
λιμάνι πέρασε στο ιδιωτικό μάνατζμεντ- μέχρι και σήμερα,
έχουν επενδυθεί συνολικά περί τα 53 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 8 εκατ. από τις αρχές του 2022. Τα παραπάνω
επισήμανε ο γενικός οικονομικός διευθυντής της εταιρείας
Χένρικ Τζέπσεν (Henrik Jepsen) κατά τη διάρκεια της γενι-
κής συνέλευσης των μετόχων, η οποία ενέκρινε μέρισμα
ύψους 1,50 ευρώ/μετοχή. Οι εργασίες της πραγματοποι-
ήθηκαν διαδικτυακά με απαρτία 84,64%, ενώ κατά τη διάρ-
κειά της επισημάνθηκε ότι η πανδημία είχε περιορισμένη
επίπτωση στα έσοδα της εταιρείας, της τάξης του 3%.

Συνέχιση των πιέσεων στα κόστη και νέο κύμα ανατιμή-
σεων από τον ερχόμενο Μάιο αναμένει η διοίκηση της
ΚΡΙ-ΚΡΙ για τον εγχώριο γαλακτοκομικό κλάδο και κυ-
ρίως για τους τομείς του γιαουρτιού και του παγωτού,
όπου κατά βάση δραστηριοποιείται. Μιλώντας στους ανα-
λυτές ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας Κώστας
Σαρμαδάκης ανέφερε ότι συνολικά για φέτος αναμένει
υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη του τζίρου, αλλά νέα μείωση
στα λειτουργικά κέρδη. Ιδιαίτερα αισιόδοξος δηλώνει ο κ.
Σαρμαδάκης για τις εξαγωγές γιαουρτιού, αναμένοντας
για φέτος ανάπτυξη γύρω στο 15% μετά το περσινό +9,8%.
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Α ς κάνουμε μια βόλτα στην Ευ-
ρώπη, που έπαιζε μπάλα, καθότι
γιόρτασε το Πάσχα μία εβδομά-

δα πριν από τους Ορθόδοξους, κι ας ξε-
κινήσουμε από τη Γαλλία, όπου έγινε το
αδιανόητο! Αποδοκιμάστηκε ο «απε-
σταλμένος του Θεού επί Γης» Λιονέλ
Μέσι, παρότι πέτυχε ένα εξαιρετικό
γκολ και η Παρί Σεν Ζερμέν με το 1-1
κόντρα στη Λανς κατέκτησε τον
δέκατο τίτλο της ιστορίας της. 

Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας απο-
χώρησαν με… κατάρες στο 75’ του αγώ-
να από το Παρκ ντε Πρενς σε ένδειξη
διαμαρτυρίας που η ομάδα τους δεν
προκρίθηκε στον τελικό του Cham -
pions League. Μαζί με τον Μέσι, η μπά-
λα, φυσικά, πήρε και τον Νεϊμάρ και τον
Σέρχιο Ράμος, άλλοτε θρυλικό αρχηγό
της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην Αγγλία, η Λίβερπουλ νίκησε 2-0
τη συμπολίτισσά της Έβερτον, με γκολ
των Ρόμπερτσον και Οριγκί, και ακολου-
θεί κατά πόδας στον έναν βαθμό τη Μάν-
τσεστερ Σίτι. Ο Οριγκί, που θα φύγει για
τη Μίλαν το καλοκαίρι, σκοράρει εναν-
τίον της Έβερτον όπου τη βρει και έχει
πετύχει έξι γκολ σε βάρος της. Η Έβερ-
τον κινδυνεύει με υποβιβασμό για πρώ-
τη φορά μετά το 1965.

Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα πάει
από το κακό στο χειρότερο. Έκανε τρί-
τη σερί ήττα στο Καμπ Νου, αυτή τη φο-
ρά 0-1 από την εκ των ουραγών Ράγιο
Βαγεκάνο. Είχε χάσει 3-2 από την Άιν-
τραχτ και αποκλείστηκε στο Eur -
opa League και 0-1 από την Κάντιθ. Αν
προκριθεί στο Champi ons League, θα
είναι επιτυχία. Οι οπαδοί της γέμισαν
το μισό Καμπ Νου, ενώ το τίγκαραν στο

παιχνίδι της γυναικείας ομάδας! Στην
Ιταλία, η Μίλαν με γκολ στις καθυστε-
ρήσεις νίκησε 2-1 τη Λάτσιο στο Ολίμ-
πικο της Ρώμης με γκολ του Τονάλι,
από ασίστ του 40άρη Ζλάταν Ιμπραΐμο-
βιτς. Προσπέρασε κατά δύο βαθμούς
την Ίντερ, η οποία έχει ένα ματς λιγό-
τερο. Αυτές θα διεκδικήσουν τον τίτλο,
αφού η Νάπολι έχασε 3-2 στο Έμπολι
κι έμεινε πίσω.

Στη Γερμανία έγινε το αναμενόμενο.
Στο «klassiker» η Μπάγερν κέρδισε 3-1
την Ντόρτμουντ και στέφθηκε πρωτα-
θλήτρια για δέκατη σερί σεζόν. Στα καλά
νέα της νίκης της, η απόφαση του Πολω-
νού αρχισκόρερ και καλύτερου παίκτη
στον κόσμο για το 2021 Ρόμπερτ Λεβαν-
τόφσκι να απορρίψει την πρόταση της
Μπαρτσελόνα και να παραμείνει στο
Μόναχο.

Στην Τουρκία, η Τράμπζονσπορ
(Τραπεζούντα) των Μπακασέτα, Σιώπη
δεν χάνει με τίποτα τον τίτλο, είναι 11
βαθμούς μπροστά από τη Φενέρ του
Δημήτρη Πέλκα, μετά τη νίκη της 3-1
στα Άδανα, κόντρα στην ομώνυμη
ομάδα. Στα αξιοσημείωτα, το
όγδοο γκολ του δανεικού από τον
Ολυμπιακό στην Κόνιασπορ Αχμέντ
Χασάν και η ομάδα έχει ελπίδες για
έξοδο στο Champions League. 

Αποδοκιμασίες στον
«απεσταλμένο του Θεού»!

Ο Μέσι οδήγησε την Παρί
στον τίτλο και σφυρίχτηκε
από τους οπαδούς - Τι έγινε
στην υπόλοιπη Ευρώπη



Σ
το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ ο
Ολυμπιακός διέσυρε τη Μο-
νακό 71-54. Στο δεύτερο…

διασύρθηκε, επίσης στο ΣΕΦ, με 72-
96! Τέτοια θεαματική μετάλλαξη και
των μεν και των δε, ανεξήγητη. Τώ-
ρα, ο Ολυμπιακός για να προκριθεί
στο Final-4 του Βελιγραδίου θα πρέ-
πει να νικήσει δυο φορές τη Μονακό
και να κάνει τρεις νίκες. Τα δυο επό-
μενα παιχνίδια, ωστόσο, είναι στο
πριγκιπάτο. Αύριο βράδυ και την
προσεχή Παρασκευή. Αν χάσει και
στα δύο, αντίο Βελιγράδι. Στο ίδιο
γήπεδο, την κανονική σεζόν, οι Μο-
νεγάσκοι είχαν διαλύσει τον Ολυμ-
πιακό 92-72. Η Μονακό, του άλλοτε
παίκτη του Παναθηναϊκού, «βομ-
βαρδιστή» Μάικ Τζέιμς, είναι καλή
αλλά όχι ανίκητη στην έδρα της.
Έχει πάρει εκεί τα 9 από τα 14 παι-
χνίδια της regular season ή 11 από

τα 17, αν προστεθούν κι αυτά με τις
ρωσικές ομάδες προτού αποβλη-
θούν. Νίκησε Παναθηναϊκό (75-63),
Ερυθρό Αστέρα (70-62), Μπάγερν
(94-71), Μακάμπι (82-76), Φενέρμ-

παχτσε (92-78), Εφές (102-80) και
Μπασκόνια (78-68) και έχασε από
Μπαρτσελόνα (81-85), Βιλερμπάν
(84-85), Αρμάνι Μιλάνο (65-71), Ρε-
άλ (84-90) και Ζαλγκίρις (82-83). 

Ολυμπιακός «Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ» Εισβολέας για την
κακοποίηση των ζώων

Μια γυναίκα ντυμένη… διαιτητής του ΝΒΑ ει-
σέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια
του αγώνα Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μέμφις
Γκρίζλις. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο να διαμαρ-
τυρηθεί για την κακοποίηση των ζώων. Οι άνδρες
ασφαλείας του γηπέδου αναγκάστηκαν να κά-
νουν… τάκλιν στην εισβολέα και να τη σταματή-
σουν. Συνελήφθηκε από την αστυνομία και θα
της απαγγελθούν κατηγορίες. 

Δεν ήξερε ακαδημαϊκά
αγγλικά και απορρίφθηκε!

Ο Ολλανδός Έρικ ντεν Χαγκ θα είναι ο επόμενος
τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ύστερα από
μια λαμπρή καριέρα στον Άγιαξ. Γόνος ζάπλουτης
οικογένειας, δεν έχει ανάγκη το χρήμα, παρά μόνο
τη δόξα. Πέρσι το καλοκαίρι τον ήθελε η Τότεναμ,
αλλά ο ιδιοκτήτης της και άλλοτε αφεντικό της ΑΕΚ
Ντάνιελ Λίβι τον απέρριψε, γιατί ο Ολλανδός δεν μι-
λούσε ακαδημαϊκά αγγλικά!

Αντί για κέρμα,
τσούγκρισαν αυγά
Έναν επίκαιρο τρόπο, λόγω του Πάσχα των

Ορθοδόξων, βρήκαν οι Ορθόδοξοι τενίστες Νό-
βακ Τζόκοβιτς (Σέρβος) και Αντρέι Ρούμπλεφ

(Ρώσος) για να… κληρώσουν γήπεδο στο μεταξύ
τους παιχνίδι στο Open που έγινε στο Βελιγράδι.
Αντί για κέρμα, τσούγκρισαν πασχαλινά αυγά. Στο
παιχνίδι, ο Ρούμπλεφ νίκησε 2-1 σετ (6-2, 6-7, 6-0)
τον Τζόκοβιτς για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Τι παίζεται με τη Ρωσία 
και το Euro γυναικών;

Ενώ FIFA/UEFA αποφάσισαν τον αποκλεισμό όλων
των ρωσικών ομάδων από κάθε διοργάνωση εξαιτίας
της εισβολής του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, οι
Ρώσοι προσπάθησαν διά της… πλαγίας να περάσουν
την εθνική ομάδα γυναικών στο Euro 2022 που θα γί-
νει το καλοκαίρι στην Αγγλία! Γιατί δεν αποκλείστηκε η
εθνική γυναικών; Αυτό αναρωτιέται ο πλανήτης. Πάν-
τως, η αντίστοιχη της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι δεν θα
παίξει εναντίον της Ρωσίας αν κληρωθεί μαζί της. 

Αυτά παθαίνει όποιος αμφισβητεί τον Γιάννη
Οι Σικάγο Μπουλς αμφισβήτησαν τον Γιάννη, όταν κέρδισαν 114-
110 μέσα στο Μιλγουόκι στο δεύτερο ματς των πλέι οφ του ΝΒΑ,
κάνοντας το 1-1. Και το πλήρωσαν. Στο τρίτο παιχνίδι οι Μπακς νί-
κησαν 111-81 μέσα στο Σικάγο και στο τέταρτο, επίσης στο ίδιο
γήπεδο, 119-95. Τώρα οι Μπακς χρειάζονται μία ακόμα νίκη στο
γήπεδό τους για να προκριθούν στην επόμενη φάση. Ο Γιάννης
πέτυχε 32 πόντους.

Η Μπέτις νίκησε 5-4 στα πέναλτι τη Βαλένθια στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας 
(1-1 κανονικός αγώνας και παράταση) και ο εμβληματικός αρχηγός των νικητών Χοακίν, 40 ετών,
σταματά αναπαυμένος το ποδόσφαιρο. Είναι ο μοναδικός παίκτης που σήκωσε δύο τρόπαια με την
ίδια ομάδα σε διάστημα 17 χρόνων. Την επόμενη ημέρα δήλωσε ότι το σκέφτεται αν θα σταματήσει!
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Κούπα 
η Μπέτις, 
μοναδικότητα
ο Χοακίν
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Μ
ε αεροπλάνα, βαπόρια αλλά και οδικώς
εγκατέλειψαν την Αθήνα οι celebrities
για να γιορτάσουν το Πάσχα, σε κοσμο-
πολίτικα νησιά, χωριά, πόλεις, εξωτι-

κούς προορισμούς και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης

«ψήφισαν» Πήλιο. Το ερωτευμένο ζευγάρι πόζαρε
με χρωματιστά ψάθινα καπέλα, ενώ για πρώτη φορά
η τραγουδίστρια αποκάλεσε δημόσια τον ηθοποιό
«αγάπη μου». Στην παρέα τους, η Μαρία Μπακοδή-
μου με τον γιο της Νικήτα, το ζεύγος Βασίλη Χαρα-
λαμπόπουλου και Λίνας Πρίντζου αλλά και ο Μιχά-
λης Οικονόμου!

Στην Αγόριανη, ο Γιώργος Θεοφάνους έζησε
ένα… θαύμα, καθώς, όπως αποκάλυψε, κατά την
περιφορά του Επιταφίου εμφανίσθηκε στον νυχτε-
ρινό ουρανό μια λεπτή γραμμή από φώτα, με τους
πιστούς συγκλονισμένους να παρακολουθούν το
φαινόμενο.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, η Μπέσυ Μάλφα και
τα τρία παιδιά τους επέλεξαν την αγαπημένη τους
Καλλονή Τροιζηνίας, με τον μπαμπά και τον γιο να
κάνουν το πρώτο τους μπάνιο στη θάλασσα. Βουτιά
και για την Κατερίνα Καινούργιου σε παραλία των
Σπετσών «κολάζοντας» τέτοιες ημέρες το Insta-
gram με το απίθανο μαγιό της!

Στο χωριό του, το Θούριο Έβρου, πέρασε οικογε-

νειακά τις άγιες ημέρες ο Γιάννης Στάνκογλου, στα
Γρεβενά η Υρώ Μανέ, στην Ιθάκη ο Αλέξανδρος
Μπουρδούμης με τη Λένα Δροσάκη και τον γιο τους.

Στην Παναγία Χρυσολεόντισσα της Αίγινας έκανε
Ανάσταση η Νάντια Κοντογεώργη, στην Καλαμάτα η
Μαριέλλα Σαββίδη παρέα με τον Φώτη Σεργουλό-
πουλο, ενώ ο Πάνος Κιάμος και ο Πέτρος Πολυχρο-
νίδης είχαν την ίδια ιδέα για Πάσχα στα Μετέωρα.

Στην Πάρο, η Χριστίνα Κοντοβά με τον Τζώνη Κα-
λημέρη και την κορούλα τους Αda, καθώς επίσης η
Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και η Κατερίνα Δαλάκα. 

Στη Σαντορίνη πέρασαν την Εβδομάδα των Παθών
ο Στράτος Τζώρτζογλου με τη Σοφία Μαριόλα, αλλά
και ο Λευτέρης Πανταζής, ενώ στην κοσμοπολίτικη
Μύκονο η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέοντας Πατί-
τσας συνδύασαν κατάνυξη με χλιδάτες διακοπές.

Ο Βασίλης Κικίλιας με την Τζένη Μπαλατσινού και
τον μικρό Παναγιώτη παρακολούθησαν την Αναστά-
σιμη Λειτουργία στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο της Πά-
τμου, με τον υπουργό Τουρισμού να αποθεώνει τη
σύζυγό του για τη μαγειρίτσα της.

Στα Χανιά η Σία Κοσιώνη με τον δήμαρχο Αθηναί-
ων Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους, στην
Ελούντα η Ναταλία Γερμανού με τον κολλητό της
Θέμη Γεωργαντά και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ενώ
λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά η Κωνσταντίνα Σπυρο-
πούλου με τον Βασίλη Σταθακωστόπουλο.

Οικογενειακές γιορτές στην Κέρκυρα, πρώτη
χρονιά χωρίς τον Τόλη Βοσκόπουλο, για την Άντζε-
λα Γκερέκου και την κόρη της Μαρία. Στο πατρικό
του στη Χαλκίδα ο Αργύρης Αγγέλου, μας σύστησε
πρώτη φορά τα αδέλφια του!

Στο εξωτερικό
Πασχαλινές διακοπές στην Αίγυπτο για τη γυμνά-

στρια Σόφη Πασχάλη, στη γαλλική Disneyland η
Μπέττυ Μαγγίρα με τον σύζυγό της Δημήτρη Μάζη
και τις κόρες τους, στο Παρίσι η Κατερίνα Καραβά-
του.

Στη ρομαντική Φλωρεντία ταξίδεψε η Πέγκυ Στα-
θακοπούλου με την κόρη της. Η ηθοποιός είχε ένα
ατύχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι,
και έτσι επισκέφθηκε τα διάσημα μουσεία της ιταλι-
κής πόλης με καροτσάκι. Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο
Θοδωρής Μαραντίνης, για χάρη των παιδιών τους,
επέλεξαν το Ντουμπάι για την πασχαλινή αργία.
Ήταν επιθυμία του γιου τους Φίλιππα.

Συγκλονιστικές ήταν οι εικόνες και τα βίντεο
από το διαφορετικό Πάσχα του Νάσου Παπαργυ-
ρόπουλου σε ορθόδοξη εκκλησία της Ουγκάντας.
Ο πρώην «Survivor» εμφανίσθηκε να κρατά τον
ξύλινο σταυρό στην ακολουθία του Επιταφίου, ενώ
την Κυριακή τσούγκρισε κόκκινα αυγά με τα παι-
διά του σχολείου.

Πού έκαναν Πάσχα οι celebrities



Τώρα και ηθοποιός!

Την πρώτη φωτογραφία από τη συμμετοχή του
στα γυρίσματα του «Έτερος Εγώ» έδωσε στη δη-
μοσιότητα ο Stan. Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα
εμφανισθεί στον νέο κύκλο της δραματικής σει-
ράς σε ρόλο ηθοποιού, αποκαλύπτοντας: «Θυ-
μάμαι την ημέρα που γνώρισα τον Σωτήρη Τσα-
φούλια (σκηνοθέτης) και μου ζήτησε να συμμε-
τέχω. Πόση χαρά ένιωσα σαν ένας απλός θαυμα-
στής της! Θυμάμαι ακόμα και δεν θα ξεχάσω πο-
τέ το άγχος και την ανυπομονησία που ένιωσα
την ημέρα που είχαμε γύρισμα!».

Το πεζουλάκι!

Η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στην
καρδιά της Σοφίας Μουτίδου. Οι αναμνήσεις από
τα υπέροχα, ανέμελα φοιτητικά της χρόνια στη
συμπρωτεύουσα είναι πολλές και κάποιες από
αυτές τις μοιράστηκε δημόσια: «Σε εισόδους πο-
λυκατοικιών, πέρασα ένα μεγάλο μέρος της
ζωής μου, της φοιτητικής. Καμιά φορά τρυπώ-
ναμε μέσα, μόλις έμπαινε κάποιος. Παράδεισος!
Ζέστη, σκαλιά, καβάντζες δίπλα στα ασανσέρ και
ψίθυροι μέχρι τα χαράματα. Ποτέ κανείς δεν
βγήκε να μας μαλώσει. Γιατί ήμασταν επαγγελ-
ματίες στην ερασιτεχνικότητα!». 

«Ανάσταση» με ένα μακρο-
βούτι στα ήρεμα νερά της θάλασ-
σας για τον Γιώργο Καραμίχο,
που ξεκίνησε από τώρα να μετρά
καλοκαιρινά μπάνια. «Το νερό
υπάρχει και είναι πολύ. Όπως
και το συναίσθημα και τα όνειρά
μας. Τα πάθη και οι πλάνες μας.
Κρυστάλλινα νερά που καθαρί-
ζουν συναισθήματα, σκέψεις
και συναισθήματα. Ούτως ή άλ-
λως, όλοι είμαστε νησιά», έγρα-
ψε στο Instagram ποζάροντας
χαμογελαστός μέσα στο νερό.

Πρώτη βουτιά

Α
πόδραση στον Μυστρά για τον πρίγκιπα Νικόλαο και την Τα-
τιάνα Μπλάτνικ. Η επιλογή του προορισμού από τη νύφη του
τέως βασιλιά Κωνσταντίνου δεν ήταν τυχαία, καθώς επιθυ-

μούσε να εξερευνήσει την περιοχή και να μάθει περισσότερα για την
ιστορία της. «Μερικές φορές χρειάζεται να δημιουργήσεις χώρο για
τον εαυτό σου, για να θεραπεύσεις, να αναπτυχθείς και να προβλη-
ματιστείς. Δεν περίμενα ένα εσωτερικό ταξίδι θεραπείας, όταν πή-
δηξα στο αυτοκίνητό μου και οδήγησα στον Μυστρά. Πήγα να εξε-
ρευνήσω την περιοχή, να ανέβω στον Ταΰγετο, να μάθω περισσότε-
ρα για την αρχαία ιπποκράτεια θεωρία και να δοκιμάσω τις θεραπεί-
ες που βασίζονται στα πέντε στοιχεία. Θα μπορούσα να γράψω ένα
βιβλίο για την εμπειρία μου. Σίγουρα με ενέπνευσε να ξεκινήσω ξα-
νά το ημερολόγιο. Ξύπνησα γεμάτη ευγνωμοσύνη. Η Ελλάδα είναι ο
απόλυτος προορισμός ευεξίας», ανέφερε στο Instagram. 

À PParis
Ρομαντικό τριήμερο στην «Πόλη του Φωτός» για την Έλενα Χρι-
στοπούλου και τον σύντροφό της Αποστόλη Κώτση. Το ζευγάρι
«πέταξε» για Παρίσι κι απόλαυσε μαγικές στιγμές, μεταξύ των
οποίων και μια θεαματική κινηματογράφηση ζευγαριών να χο-
ρεύουν ταγκό. Η ίδια δεν αποκάλυψε στο Instagram αν το ταξίδι
ήταν και επαγγελματικό, παρά αρκέστηκε σε ένα ενθουσιώδες
σχόλιο για το απίθανο θέαμα: «Ανταρσία αγάπης και ελευθερίας».

Πέντε χρόνια πέρασαν από την ημέρα που η
Κατερίνα Βρανά αναμετρήθηκε με τον θάνα-
το. Η stand up comedian αντιμετώπισε ένα
σοβαρότατο πρόβλημα υγείας και παρότι
εξακολουθεί να δίνει αγώνα για να σταθεί
στα πόδια της, ανακοίνωσε με χιούμορ:
« Ήταν μια εκπληκτική πενταετία, με πήγε
λίγο τρενάκι για να είμαι ειλικρινής. Χρόνια
μου πολλά, για την ημέρα που παραλίγο να
πεθάνω».
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Σε wireless spa

Δεύτερα γενέθλια



Η
σεξουαλικότητα αποτελεί θεμελιώδες
τμήμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα
ζωής και σημαντική πηγή ευχαρίστη-

σης και εγγύτητας. Δεν προκαλεί έκπληξη το γε-
γονός ότι η ανησυχία για τη συνέχιση της σεξουα-
λικής δραστηριότητας είναι συχνή σε όσους ζουν
με καρδιαγγειακά νοσήματα ή αναρρώνουν από
ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου.

«Η αλήθεια είναι ότι το έμφραγμα οδηγεί συχνά
σε μειωμένη σεξουαλική δραστηριότητα και λει-
τουργικότητα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στον φόβο
των ασθενών και των ερωτικών συντρόφων τους
ότι το σεξ μπορεί να προκαλέσει νέο έμφραγμα ή
να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή. Ωστόσο αυτό
συμβαίνει πολύ σπανιότερα από ό,τι νομίζουν.
Επιπλέον, η απώλεια της ερωτικής ζωής μπορεί
να συμβάλει στην ανάπτυξη της κατάθλιψης, η
οποία είναι πολύ συχνή στους ασθενείς που
έχουν υποστεί έμφραγμα και αποτελεί εμπόδιο
στην ανάρρωσή τους. Μπορεί ακόμα να δοκιμάσει
τις αντοχές της σχέσης και να μειώσει την ποιότη-
τα ζωής. Επιπρόσθετα, όταν ο ασθενής είναι νέος,
μπορεί να πλήξει και τη μελλοντική απόκτηση
παιδιών», επισημαίνει ο πρόεδρος του Ανδρολο-
γικού Ινστιτούτου δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινί-
δης, χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος. 

Οι ειδικοί, όμως, είναι ξεκάθαροι: αν απολαμ-
βάνατε μια υγιή σεξουαλική σχέση με τον/τη σύν-
τροφό σας πριν από το έμφραγμα, κατά πάσα πι-
θανότητα θα μπορέσετε να την ανακτήσετε μετά

την ανάρρωση. Και αν μόλις διαγνωσθήκατε με
ένα καρδιολογικό πρόβλημα, πάλι θα μπορέσετε
να έχετε μια ενεργή σεξουαλική ζωή. 

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες
οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εται-

ρείας (AHA) και του Αμερικανικού Κολεγίου Καρ-
διολογίας (ACC), ένας ασθενής που έχει υποστεί
έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να ανακτήσει
τη σεξουαλική δραστηριότητα ακόμα και μία
εβδομάδα μετά το επεισόδιο, εφόσον αυτό δεν του
προκάλεσε επιπλοκές και εφόσον δεν έχει καρ-
διολογικά συμπτώματα όταν ασχολείται με ήπιας
έως μέτριας εντάσεως φυσική δραστηριότητα. 

«Το σεξ είναι μια μορφή φυσικής δραστηριότη-
τας και για αυτό αυξάνει τον καρδιακό παλμό και
την αρτηριακή πίεση. Η αιφνίδια, έντονη φυσική
δραστηριότητα μπορεί καμιά φορά να οδηγήσει
στο έμφραγμα. Ωστόσο, η σεξουαλική δραστηριό-
τητα είναι χαμηλής έντασης και πολύ σύντομη.
Θεωρείται πολύ πιο ήπια από ό,τι το γκολφ, η κη-
πουρική και η ποδηλασία - πιθανώς αντίστοιχη με
τη βάδιση σε ίσιο έδαφος με ταχύτητα περίπου
πέντε χιλιομέτρων την ώρα. Όσο νωρίτερα μετά το
έμφραγμα ανακτά ο ασθενής την ερωτική του ζωή
τόσο το καλύτερο», τονίζει ο επιστημονικός διευ-
θυντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, δρ Χρή-
στος Φλιάτουρας, χειρουργός ουρολόγος-ανδρο-
λόγος.
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Η απώλεια της ερωτικής ζωής
μπορεί να συμβάλει 
στην ανάπτυξη της κατάθλιψης

Επιστροφή 
στην καθημερινότητα
Αν μπορούν μετά το έμφραγμα οι πάσχον-
τες να ανέβουν μια σκάλα με τα πόδια ή να
περπατήσουν με γρήγορο βήμα ή να κά-
νουν τζόκινγκ για 1,5 χλμ. χωρίς δυσκο-
λία, τότε μπορούν κάλλιστα να κάνουν και
σεξ. Αρκεί, βέβαια, να είναι σταθερό το
καρδιολογικό πρόβλημά τους και να μην
έχουν καρδιολογικά συμπτώματα. Αντίθε-
τα, αν εκδηλώσουν πόνο στο στήθος, δύ-
σπνοια, καρδιακή αρρυθμία, ναυτία ή δυ-
σπεψία στη διάρκεια οποιασδήποτε φυσι-
κής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανο-
μένου του σεξ), πρέπει να τη διακόψουν
αμέσως και να συμβουλευτούν τον ιατρό
τους. Εκτός, πάντως, από την καρδιά κα-
θαυτή, την επιστροφή στη σεξουαλική
ζωή μετά το έμφραγμα μπορεί να επηρεά-
σουν και άλλοι παράγοντες, όπως τα φάρ-
μακα που παίρνει ο ασθενής αλλά και τα
προβλήματα στύσης που του έχει προκα-
λέσει η αθηροσκλήρωση. 

Δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
χειρουργός ουρολόγος-
ανδρολόγος, πρόεδρος 
του Ανδρολογικού Ινστιτούτου

Σεξ μετά το έμφραγμα Δρ Χρήστος Φλιάτουρας,
χειρουργός ουρολόγος-
ανδρολόγος, επιστημονικός
διευθυντής του Ανδρολογικού
Ινστιτούτου



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 τους Κριούς, η κούραση των εορτών θα
βγει τις επόμενες μέρες, με κάποιο εκνευρισμό
και ίσως με εντάσεις που θα προκληθούν μέσα
από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Ένας Άρης
στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι σίγουρα δεν σας
δημιουργεί καλή ψυχολογία.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, οι μέρες αυτές είναι
πλούσιες σε γεγονότα, όταν μάλιστα στο τέλος
του μήνα γίνεται στο δικό σας ζώδιο η μερική
έκλειψη Ηλίου, μια σημαντική χρονική περίοδος
στην πρώτη έκλειψη της χρονιάς. Σήμερα απο-
λαύστε τη συντροφιά των φίλων σας, αλλά μπορεί
να εντοπίσετε ένα αγκάθι στο σύνολο των αγαπη-
μένων σας ανθρώπων, που θα σας απογοητεύσει. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Βρίσκεστε σε ένα αλαλούμ επαγγελματικών στό-
χων και καταστάσεων. Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να
γίνετε πιο συγκεκριμένοι με τους στόχους σας,
ώστε να έχετε την επιτυχία που χρειάζεστε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ένα περίεργο κλίμα θα υπάρξει με πρόσωπα από
το περιβάλλον σας, όπου θα προσπαθήσετε να
καταλάβετε τον λόγο της περίεργης συμπεριφο-
ράς τους. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι όλα θα εί-
ναι περαστικά και θα επανέλθουν στους κανονι-
κούς ρυθμούς σύντομα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μια ανασφάλεια θα υπάρξει σήμερα, όπου πρωτα-
γωνιστής θα είναι τα οικονομικά σας και θα ακο-
λουθούν τα συναισθηματικά σας, καθώς θα υπάρ-
ξουν στιγμές που θα νιώθετε εντελώς άβολα. Το
θέμα είναι ότι ο οικονομικός τομέας σάς έχει
μπερδέψει αρκετά και θέλετε να βάλετε μια ισορ-
ροπία, γιατί νιώθετε ότι είναι άδικο να μην μπορεί-
τε να λειτουργείτε στα καθημερινά σας έξοδα με
αξιοπρέπεια, όπως σας αρμόζει.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε από τη φύση σας λεπτολόγοι και τα αναλύε-
τε όλα, αλλά σήμερα θα σας προκαλέσουν οι άλ-
λοι έντονο εκνευρισμό, όχι γιατί εσείς τα υπερα-
ναλύετε όλα, αλλά γιατί σας δημιουργούν κάποιοι
στενοχώρια με τις άδικες τους συμπεριφορές.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Λίγο η κούραση των ημερών, λίγο οι καταστάσεις
που πρέπει να αντιμετωπίσετε, έχετε φτάσει σε
ένα σημείο να θέλετε τώρα να κάνετε εκ νέου
διακοπές, για να ξεκουραστείτε και να νιώσετε
έστω μια μικρή ψυχική ανάταση. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι πολύ σημαντική αυτή η περίοδος για εσάς.
Δεν θα μιλήσω για τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά
θα επισημάνω γενικότερα τις σχέσεις σας με τους
άλλους. Είστε, λοιπόν, σε ένα κομβικό σημείο,
που όλα θα υποστούν, αν δεν έχουν ήδη υποστεί,
μεγάλες αλλαγές. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μέσα σε ένα αρκετά μεγάλο συναισθηματικό
αλαλούμ βρίσκεστε αυτό το διάστημα, όταν, μάλι-
στα, όλα αυτά που συμβαίνουν περιπλέκουν ακό-
μη περισσότερο τη σκέψη σας, αλλά κυρίως την
κρίση σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ζείτε μια περίεργη και διαφορετική για εσάς πε-
ρίοδο, που σας θέλει περισσότερο εξωστρεφείς
και ανυπότακτους στα πρέπει και τους κανόνες.
Σίγουρα είναι έξω από τη φύση σας και μάλλον
έχετε μπερδέψει τα αγαπημένα σας πρόσωπα με
αυτή σας τη συμπεριφορά. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Έντονα συναισθήματα σήμερα θα σας φέρουν σε
δύσκολη θέση. Μην περιπλέκετε στο μυαλό σας
τις καταστάσεις που συμβαίνουν, όπως το ίδιο
ισχύει και με το πορτοφόλι σας, που είναι ο λόγος
που δημιουργείτε στον εαυτό σας και στους άλ-
λους έντονες ανασφάλειες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, η Σελήνη σήμερα στο δικό
σας ζώδιο αναπτύσσει περισσότερο την ευάλωτη
πλευρά σας, αλλά γίνεστε και αρκετά ευαίσθητοι
στις αλλαγές που σας δημιουργούν κάποιοι με τη
συμπεριφορά τους. 
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H Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων,
όπου και περνώντας από το πρώτο
δεκαήμερο θα βρεθεί σε σύνοδο με τον
Άρη. Είναι μια μέρα που έχει κινδύνους,

τόσο σε ατυχήματα όσο και σε «σκοτεινές»
εχθροπραξίες και δολιοφθορές. Βέβαια η Σελήνη
έχει μια πολύ σύντομη διέλευση από το κάθε ζώδιο
και επηρεάζει συνήθως την ψυχολογική μας
συμπεριφορά, και όχι τα σημαντικότερα γεγονότα
που μπορεί να συμβούν στην καθημερινότητά μας. 



Η
νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία
έδωσε μια μεγάλη ανάσα ανακούφισης
σε ολόκληρη την Ευρώπη και φυσικά
και στην Ελλάδα, που δικαίως αγωνι-

ούσε για τον κίνδυνο ανόδου των δυνάμεων του
λαϊκισμού στον έναν από τους δύο κεντρικούς πυ-
λώνες της ΕΕ και σημαντικότερο ευρωπαϊκό μας
σύμμαχο. 

Στη χώρα μας, ξέρουμε καλά πλέον τι σημαί-
νουν η μαζική πλάνη από τις σειρήνες του λαϊκι-
σμού και η καταστροφική επικράτηση της λογικής
του «δεν έχω τίποτα να χάσω». Την πληρώσαμε.

Οι Γάλλοι ψηφοφόροι, θυμωμένοι από τα προ-
βλήματα, φλέρταραν με την ιδέα, αλλά κυριολε-
κτικά την τελευταία στιγμή συνειδητοποίησαν το
μέγεθος του κινδύνου και προσήλθαν στις κάλ-
πες, αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την άλω-
ση της γαλλικής δημοκρατίας από τις δυνάμεις
του λαϊκισμού. Και απέδειξαν για μία ακόμα φορά
πόσο πολιτικοποιημένη είναι η γαλλική κοινωνία,
σε αντίθεση με την αμερικανική και τη βρετανική
που κατάλαβαν εκ των υστέρων τις συνέπειες της
τυφλής αντίδρασης.

Η επανεκλογή Μακρόν, εκτός από έντονα συμ-
βολικό χαρακτήρα, έχει κρίσιμη σημασία τη δε-
δομένη χρονική συγκυρία, όπου η ΕΕ καλείται να
πάρει καθοριστικές για το μέλλον των πολιτών της
αποφάσεις.  Μετά το αποτέλεσμα της κάλπης στη
Γαλλία, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο στην επικείμενη
Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, όπου εκ των
πραγμάτων οι «σκληροί» του Βορρά θα κληθούν

να αντιπαρατεθούν μετωπικά με μια ανανεωμένη
ευρωπαϊκή λαϊκή εντολή που πιέζει για κοινή ευ-
ρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Άλ-
λωστε, είναι προφανές ότι το θέμα παρέμεινε
«παγωμένο» για ευνόητους λόγους μέχρι τις γαλ-
λικές εκλογές. Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη
στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών έναντι της πλη-
θωριστικής κρίσης και της ακρίβειας δεν είναι το
μοναδικό ζήτημα στο οποίο τα συμφέροντα Ελλά-
δας και Γαλλίας συμπορεύονται. Μακρόν και Μη-
τσοτάκης ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους
ηγέτες που ανέδειξαν με έμφαση την ανάγκη
στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και κοινής πολιτι-
κής άμυνας, ενώ η συναντίληψη των δύο χωρών
επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο της
αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας.

Από την άλλη πλευρά, το παγκόσμιο τοπίο δεν
επιτρέπει θριαμβολογίες. Και αυτό το γνωρίζει
καλύτερα από όλους ο επανεκλεγείς πρόεδρος
Μακρόν, ο οποίος έσπευσε να αναγνωρίσει ότι
δεν τον ψήφισαν γιατί ενστερνίζονται τις ιδέες του
αλλά για να βάλουν φραγμό στις απόψεις της
άκρας Δεξιάς.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία όχι απλώς συνεχίζε-
ται, αλλά περνά στην πιο σκληρή του φάση, η σύγ-
κρουση Δύσης - Πούτιν μαίνεται, οι αντοχές των
Ευρωπαίων πολιτών εξανεμίζονται και η τάση με-
τατόπισης σημαντικών κοινωνικών τάξεων προς
τα δεξιά δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Όσο
για τη γαλλική κοινωνία, αυτή είναι πιο διχασμένη
από ποτέ. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για δύο

«Γαλλίες» σε μία χώρα. Αυτή που ζει στα αστικά
και μεσοαστικά κέντρα και διαπραγματεύεται με
το κράτος το ύψος της σύνταξης. Και η άλλη, που
διαβιοί σε συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης,
που αισθάνεται αποκλεισμένη και έξαλλη.

Οι προεδρικές εκλογές μπορεί να ολοκληρώ-
θηκαν, σε περίπου δύο μήνες, ωστόσο, τον ερχό-
μενο Ιούνιο, οι Γάλλοι επιστρέφουν στις κάλπες
για να εκλέξουν τους 577 βουλευτές της Γαλλικής
Εθνοσυνέλευσης. Ποια θα είναι η σύνθεση του
κοινοβουλίου με το οποίο θα κληθεί να «συγκα-
τοικήσει» ο Μακρόν τα επόμενα χρόνια; Και ποιον
θα έχει στο πλευρό του ως επόμενο πρωθυπουρ-
γό; Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, πάντως, της «Ανυπότα-
κτης Γαλλίας» (La France Insoumise) επιμένει -
με τον αέρα του 22% που εξασφάλισε στον πρώτο
γύρο των προεδρικών της 10ης Απριλίου- και ζη-
τά ήδη από τους Γάλλους ψηφοφόρους να τον επι-
λέξουν ως τον νέο πρωθυπουργό.

Η επόμενη μέρα για τη Γαλλία θα είναι δύσκολη.
Τα οικονομικά προβλήματα για τον μέσο Γάλλο
πολίτη είναι πολλά και δυσεπίλυτα και μαγικές
λύσεις δεν υπάρχουν.  Κάπως ανάλογη είναι η κα-
τάσταση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες,
περιλαμβανομένης και της δικής μας.

Οι καιροί που μας έλαχε να ζούμε είναι απαιτη-
τικοί. Και οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να είναι
σε διαρκή εγρήγορση, να μην απαντούν στον λαϊ-
κισμό με ελιτισμό, να δίνουν καθημερινή μάχη για
τα προβλήματα των πολιτών και να εξηγούν με
απόλυτη καθαρότητα το διακύβευμα. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η ανάσα ανακούφισης και 
το δύσβατο παγκόσμιο τοπίο 

Οι καιροί που μας
έλαχε να ζούμε

είναι απαιτητικοί.
Και οι πολιτικές

δυνάμεις
οφείλουν να είναι

σε διαρκή
εγρήγορση, 
0να δίνουν

καθημερινή μάχη
για τα προβλήματα

των πολιτών και
να εξηγούν με

απόλυτη
καθαρότητα 

το διακύβευμα
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