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Ο
φάκελος της ελληνικής μαφίας είναι ογ-
κώδης, συναπαρτίζεται από «σκληρά ονό-
ματα» της νύχτας, μεταξύ των οποίων «άν-
δρες τιμής», κατά τον κώδικα της σισιλιά-

νικης μαφίας, που εκτελούν συμβόλαια θανάτου, και
περιέχει πλήθος πληροφοριών για προστασίες, τζό-
γο, εκβιασμούς, απαγωγές, ναρκωτικά... Έχει τις
«φατρίες» της νύχτας, τις συμμαχίες, που άλλες κρά-
τησαν και άλλες έσπασαν, τους πολέμους και τις πε-
ριόδους «ειρήνης», γενικά όλο το χρονικό της Greek
Mafia, που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε φάση
«ξεκαθαρίσματος». Ο «θείος Τζο» Γιάννης Σκαφτού-
ρος, ένας από τους τελευταίους «παλιούς», φαίνεται
ότι είχε πάρει «σειρά» στον κατάλογο των πληρωμέ-
νων συμβολαίων. Είχαν προηγηθεί και άλλες εκτελέ-
σεις με πιο ηχηρή αυτήν του «capo di capi» της ελλη-
νικής μαφίας Βασίλη Στεφανάκου το 2018.

Τα τεκταινόμενα στον χώρο της νύχτας δεν άφηναν
και δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη μέρα. Πριν από πε-
ρίπου έναν χρόνο το μπαράζ εκτελέσεων ακόμη και
μέρα μεσημέρι έξω από καφετέριες και εστιατόρια
με ανυποψίαστους θαμώνες είχε θορυβήσει την ελ-
ληνική κοινή γνώμη και είχε σημάνει συναγερμό στις
διωκτικές αρχές και την πολιτική ηγεσία τους. Ο τότε
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης παρέδωσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πά-
γου έναν φάκελο που εμπεριείχε 500 ονόματα «νο-
νών της νύχτας». Οι συλλήψεις των «μεγάλων ψα-
ριών» της Greek Mafia τέθηκαν σε προτεραιότητα,
συνοδεία βαρύγδουπων δηλώσεων ότι η εξάρθρωση
των συμμοριών είναι θέμα χρόνου και ζήτημα τιμής
για την Ελληνική Αστυνομία. Ωστόσο, τα αποτελέ-
σματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Η ΕΛΑΣ δεν κατά-
φερε να εξιχνιάσει παρά ελάχιστες από τις περίπου

65 εκτελέσεις που αφορούν πρόσωπα της νύχτας. Η
συνθετότητα των υποθέσεων, σε συνδυασμό με την
«ομερτά» που αποτελεί άγραφο νόμο στον κόσμο της
νύχτας, καθιστά τις επιχειρήσεις εξιχνίασης δύσκο-
λες. Και τελικά αυτό που φαίνεται εύκολο στα λόγια
καθίσταται ακατόρθωτο στην πραγματικότητα, κάτι
που διαπίστωσε και ένας από τους πλέον έμπειρους
ενοίκους της Κατεχάκη.

Ο σημερινός υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος από την πρώτη μέρα που ανέλα-
βε το υπουργείο ήταν ξεκάθαρος πως είναι πολιτικός
προϊστάμενος στο Δημόσιας Τάξης και δεν θα «μπλέ-
κεται» στη δουλειά των επιχειρησιακών υπευθύνων.
Και αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσεκτικός αποφεύ-
γοντας τις δηλώσεις για την υπόθεση που έχουν ανα-
λάβει οι έμπειροι αστυνομικοί μέχρις ότου χρειαστεί
να πει κάτι δημοσίως.
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Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη
διεξαγωγή του 14ου Τακτικού Συ-
νεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί
από τις 6 έως στις 8 Μαΐου στο

«Metropolitan Expo» στα Σπάτα και ήδη το
κυβερνών κόμμα έδωσε στη δημοσιότητα το
σύνθημα που θα κυριαρχήσει στη συνεδρία-
ση του ανώτατου κομματικού οργάνου. 

«Δίπλα στον κάθε πολίτη», θα είναι το
μήνυμα που θα στείλουν κατά την ομιλία
του τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα κο-
ρυφαία στελέχη της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κατέχει το ρεκόρ, καθώς οδεύει
προς το πέμπτο συνέδριο που θα πραγμα-
τοποιηθεί επί προεδρίας του, κάνοντας
πράξη τη δέσμευσή του για τη διεξαγωγή
ετήσιων συνεδριάσεων, ωστόσο η πανδη-
μία δεν επέτρεψε να γίνουν τα δύο προ-
ηγούμενα χρόνια. 

Σε μια δύσκολη χρονικά συγκυρία, με τη
χώρα μας να αντιμετωπίζει δύο κρίσεις, την
υγειονομική και την ενεργειακή, η κεντρο-
δεξιά παράταξη στοχεύει στην ανάδειξη των
πρωτοβουλιών που πήρε κατά τη διάρκεια
της πανδημίας αλλά και των μέτρων στήρι-
ξης που εξακολουθεί να παίρνει για την αν-
τιμετώπιση της ακρίβειας.

Άλλωστε, σε όλα τα προσυνέδρια που
πραγματοποιήθηκαν και στα οποία έδωσε το
«παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες οι
τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν στην αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας.
Παράλληλα όμως και παρά τις πρωτόγνωρες
συνθήκες που επικρατούν σε ολόκληρη την
Ευρώπη, η κυβέρνηση κατάφερε να υλοποι-
ήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις,
όπως τις μειώσεις των φόρων και της ανερ-
γίας, δύο κινήσεις που δεν έχουν να κάνουν
με τις κομματικές πεποιθήσεις των πολιτών,
καθώς αφορούν όλους τους Έλληνες.

Ενότητα 
Επίσης, στο 14ο Συνέδριο της ΝΔ ιδιαίτε-

ρη έμφαση θα δοθεί στη νέα γενιά, όπως συ-
νέβη και στη ΔΕΘ, όπου ο πρωθυπουργός
ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για τη στήριξη
των νέων, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να
εφαρμόζονται, όπως το «πρώτο ένσημο» και
η ενίσχυση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ,
ενώ ακολουθεί η φτηνή στέγη για νέα ζευ-
γάρια, που θα πάρει σάρκα και οστά το επό-

μενο διάστημα.  «Γαλάζια» στελέχη εκτιμούν
πως εκείνο που θα αποτυπωθεί στο Συνέ-
δριο της ΝΔ θα είναι το κλίμα ενότητας που
επικρατεί στο κυβερνών κόμμα, σε αντίθεση
με τα όσα συνέβησαν στο Συνέδριο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης να βγαίνει «λαβωμένο» και να
μπαίνει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας μετά τις
εσωκομματικές διαδικασίες. «Είχαν να κά-
νουν Συνέδριο έξι χρόνια. Μακάρι να κάνουν
συνέδριο κάθε χρόνο να μας θυμίζουν από τι

γλιτώσαμε. Από αυτό το αφόρητο μείγμα το-
ξικότητας, χυδαιολογίας, λαϊκισμού, εντά-
σεων», είχε πει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα
στον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος του Συνεδρίου θα
είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, το βάρος της
οργάνωσης έχουν αναλάβει ο γραμματέας
του κόμματος Παύλος Μαρινάκης και ο δι-
ευθυντής της ΝΔ Γιάννης Μπρατάκος και
τον επικοινωνιακό τομέα ο διευθυντής του
Γραφείου Τύπου Νίκος Ρωμανός. 

ΝΔ: «Δίπλα στον κάθε πολίτη»

Η ανάδειξη των πρωτοβουλιών
στην πανδημία και 
τα μέτρα στήριξης για 
την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης 
στην πρώτη γραμμή 
του Συνεδρίου

της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Την αισιοδοξία του για τη διαφαινόμενη ανοδική πορεία της φε-
τινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον υπουργό Τουρισμού Βα-
σίλη Κικίλια. Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του στο υπουργείο τόνισε πως «περιμένουμε μια καλή χρονιά.
Όλοι οι δείκτες είναι ενθαρρυντικοί. Το πρώτο 20ήμερο του
Απριλίου πήγε πάρα πολύ καλά».
Ευχαρίστησε επίσης την ηγεσία του υπουργείου για τα πολύ θε-
τικά αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς, όπως χαρακτηριστι-
κά είπε, και συμπλήρωσε πως «το 2022 θα είναι το πρώτο καλο-
καίρι εδώ και τρία χρόνια χωρίς περιορισμούς». 
Στόχος της Κυβέρνησης είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη του-
ριστική περίοδος και η επέκτασή της, με στρατηγική στόχευση
να διευρυνθεί στο μέγιστο και να απολαμβάνουν οι επισκέπτες
στη χώρα μας τουρισμό 365 μέρες τον χρόνο. Σε ό,τι αφορά τους
καλοκαιρινούς μήνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως
«ευελπιστούμε ότι το μακρύ καλοκαίρι του 2022 θα είναι εξαι-
ρετικά προσοδοφόρο για επιχειρηματίες και εργαζομένους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στους επιχειρηματίες
του τουρισμού ώστε «οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στην ανα-
πτυξιακή δυναμική του κλάδου όχι μόνο με καλύτερες αποδο-
χές αλλά και με απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νομοθε-
σίας», σημείωσε ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε πως η κυ-
βέρνηση απέναντι σε φαινόμενα αδιαφάνειας θα είναι ιδιαίτερα
αυστηρή.
Μάλιστα, σύντομα, σύμφωνα με όσα συζήτησαν οι δύο άνδρες,
θα υπάρξουν ανακοινώσεις αναφορικά με τη διεύρυνση των
προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού με σκοπό «οι άνθρωποι
που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω της εισα-
γόμενης κρίσης να μπορέσουν κάνουν διακοπές με τη στήριξη
του κράτους, με διαφάνεια και γρήγορους τρόπους».
Από την πλευρά του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας
σημείωσε πως η κυβέρνηση αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις
των τελευταίων ετών και ενίσχυσε το brand name της χώρας
φέρνοντας μεγαλύτερες ροές επισκεπτών και ενισχύοντας αν-
τίστοιχα την εθνική οικονομία. «Εργαζόμαστε σκληρά και θα
κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν», συμπλήρωσε ο Βασίλης
Κικίλιας απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

«Μακρύ και προσοδοφόρο το καλοκαίρι» 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Τ
ην προεργασία για τα... χειρότε-
ρα σενάρια αναφορικά με τις
επιπτώσεις της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία, ήτοι το περι-

βόητο plan b, εφόσον ο Βλαντίμιρ Πούτιν
αποφασίσει να επεκτείνει την απόφαση
για διακοπή των παραδόσεων φυσικού
αερίου και σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ
πλην της Πολωνίας και της Βουλγαρίας,
επισκόπησαν χθες σε σύσκεψη στο Μέγα-
ρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, οι
υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και
Γιώργος Γεραπετρίτης, οι επικεφαλής της
ΡΑΕ, ΔΕΠΑ και ΔΕΗ αλλά και ο μόνιμος
αντιπρόσωπος της χώρας στην ΕΕ Γιώρ-
γος Βράιλας. 

Πληρωμή της Gazprom
«Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει

ενεργειακά ασφαλής», είναι το κεντρικό
μήνυμα όπως το θέτει ανώτερος κυβερ-
νητικός αξιωματούχος που συμμετέχει
στις ενδοκυβερνητικές διεργασίες. Στο
ίδιο μήκος κύματος, πηγές του Μεγάρου
Μαξίμου τόνιζαν ότι «υπάρχει ενεργειακή
επάρκεια και δεν αναμένεται να υπάρξει
διαταραχή στην προμήθεια της χώρας»,
υπενθυμίζοντας ότι η επόμενη πληρωμή
στην Gazprom είναι προγραμματισμένη
να γίνει το τρίτο 10ημέρο του Μαΐου.

Στελέχη που γνωρίζουν το θέμα σημεί-
ωναν στην «Political» ότι το ζήτημα της
ρωσικής αξίωσης να γίνονται οι πληρω-
μές σε ρούβλια είναι καθαρά τεχνικό και
μιας και το φυσικό αέριο εξαιρείται των
ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας,
στην πραγματικότητα δεν υφίσταται θέμα.
Τα ίδια πρόσωπα διευκρινίζουν με νόημα
πως η Αθήνα δεν θα είναι η υπαίτια μιας
σοβαρής κλιμάκωσης της κρίσης με τη
Ρωσία, που θα μπορούσε να οδηγήσει
ακόμη και σε διακοπή της ροής του φυσι-
κού αερίου προς τη χώρα μας, αφήνοντας
να εννοηθεί πως η καταβολή του προσυμ-
φωνημένου ποσού για την παράδοση του
φυσικού αερίου θα γίνει κανονικά μετά τις
20 Μαΐου. Υπενθυμίζουν μάλιστα πως η
προοπτική ενός εμπάργκο στα ρωσικά
καύσιμα, καίτοι έχει συζητηθεί κατά τις
πρόσφατες συναντήσεις των Ευρωπαίων
ηγετών, έχει συναντήσει σοβαρές αντι-
δράσεις, καθώς οι περισσότερες ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις εγείρουν το επιχεί-
ρημα ότι τα ευρωπαϊκά αντίμετρα δεν θα
πρέπει να στρέφονται κατά των πολιτικών
και των οικονομιών των κρατών-μελών.

Το plan b
Σε κάθε περίπτωση πάντως, εφόσον η

Μόσχα προβεί στο απονενοημένο διάβη-
μα και αποφασίσει να κλείσει τη στρόφιγ-
γα του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη,

η χώρα μας, διά του αρμοδίου υπουργείου
Ενέργειας, έχει ήδη εκπονήσει το λεγόμε-
νο plan b, το οποίο μάλιστα είχε τεθεί επί
τάπητος σε προηγούμενη κυβερνητική
σύσκεψη προ περίπου ενός μηνός.

Πριν από το Πάσχα ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης είχε διαμηνύσει από τις εγκαταστά-
σεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα ότι η
ενεργειακή επάρκεια της χώρας αποτελεί
πρώτιστο μέλημα για την κυβέρνηση. Συ-
νεκτιμώντας δε τις επικείμενες επενδύ-
σεις, όπως μια πλωτή δεξαμενή, αλλά και
την ενίσχυση της ταχύτητας επαναεριο-
ποίησης του υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου (LNG), οι συγκεκριμένες εγκαταστά-
σεις μπορούν να εξυπηρετήσουν το 60%
έως 70% των peak αναγκών της χώρας σε
φυσικό αέριο, ενώ σε ετήσια βάση μπο-

ρούν να καλύψουν το σύνολο των εθνικών
αναγκών. Προς το παρόν πάντως μπορεί να
«επιστρατευτεί» η αύξηση της προμήθειας
LNG από ΗΠΑ, Αλγερία, Αίγυπτο και Κα-
τάρ και να ενεργοποιηθούν οι 5 ηλεκτρο-
παραγωγικοί σταθμοί φυσικού αερίου,
που μπορούν να λειτουργήσουν και με ντί-
ζελ. Επιπλέον, στην… εξίσωση μπορούν
να μπουν τόσο τα υδροηλεκτρικά εργοστά-
σια όσο και η αύξηση της τροφοδοσίας
αζέρικου αερίου μέσω του αγωγού ΤΑP.

Ο οικονομικός... εφιάλτης
Είναι σαφές πως οι… μετασεισμοί

από πιθανή απόφαση του Κρεμλίνου να
επεκτείνει τη διακοπή της τροφοδοσίας
του φυσικού αερίου και σε άλλες χώρες
της ΕΕ επαναφέρουν με τρόπο δραματι-
κό το αίτημα για λήψη εδώ και τώρα
δραστικών μέτρων αντιμετώπισης του
σφοδρού κύματος ενεργειακής ακρί-
βειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενόψει και
της Συνόδου Κορυφής στα τέλη Μαΐου
στις Βρυξέλλες. Υπενθυμίζεται πως ο
Έλληνας πρωθυπουργός έχει ταχθεί

υπέρ μιας μείζονος παρέμβασης στη
χονδρική τιμή του φυσικού αερίου,
ώστε αυτή να αποσυνδεθεί από την τιμή
του ηλεκτρικού ρεύματος, προτάσεις
που αναμένεται να υπενθυμίσει και σή-
μερα με αφορμή τη συνάντησή του με
την πρωθυπουργό της Φινλανδίας Σάνα
Μάριν, η κυβέρνηση της οποίας συγκα-
ταλέγεται μαζί με τις αντίστοιχες της
Γερμανίας και της Ολλανδίας στις πλέ-
ον… διστακτικές σε ό,τι αφορά την προ-
οπτική υιοθέτησης γενναίων παρεμβά-
σεων στο μέτωπο των ενεργειακών ανα-
τιμήσεων. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη
στο Μαξίμου με Σκρέκα, 
Σκέρτσο και Γεραπετρίτη -
«Δεν αναμένεται 
να υπάρξει διαταραχή 
στην προμήθεια της χώρας»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Η χώρα σε κάθε περίπτωση
είναι ενεργειακά ασφαλής 



Η
διακοπή της ροής φυσικού
αερίου προς την Πολωνία και
τη Βουλγαρία επειδή δεν
πλήρωσαν σε ρούβλια οδήγη-

σε σε εκτόξευση της τιμής του καυσίμου
έως και 27%, ενώ στη συνέχεια η άμεση
αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέ-
σω δηλώσεων της προέδρου της Επιτρο-
πής, περιόρισε τη ζημιά.

Υπενθυμίζεται ότι οι προμήθειες στην
Πολωνία και τη Βουλγαρία διακόπηκαν
χθες νωρίς το πρωί μετά την άρνηση των
δύο χωρών να αποδεχτούν τον μηχανισμό
της κρατικής ρωσικής εταιρείας αερίου
Gazprom για πληρωμές σε ρούβλια, ο
οποίος, σύμφωνα με τον κολοσσό του φυ-
σικού αερίου, δεν παραβιάζει τις κυρώ-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνε-
ται ότι η Ρωσία προμηθεύει με φυσικό αέ-
ριο 23 ευρωπαϊκές χώρες μέσω ενός
εκτεταμένου δικτύου αγωγών. 

Φον ντερ Λάιεν: «Ωμός εκβιασμός»
Η είδηση της διακοπής αερίου είχε ως

αποτέλεσμα την εκτόξευση της τιμής του
φυσικού αερίου, καθώς ενδοσυνεδριακά
έφτασε έως και τα 129 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα, σημειώνοντας άνοδο έως και 27%,
ενώ στη συνέχεια, με την παρέμβαση της
προέδρου της Κομισιόν, η τιμή... μαζεύτη-
κε στα 105 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η αποκλιμάκωση αυτή οφείλεται στην

άμεση παρέμβαση της προέδρου Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ
Λάιεν, η οποία έκανε λόγο για «ωμό εκ-
βιασμό» από την πλευρά του καθεστώτος
Πούτιν. «Η κίνηση είναι αδικαιολόγητη και
απαράδεκτη και δείχνει την αναξιοπιστία
της Ρωσίας ως προμηθεύτριας φυσικού
αερίου», υποστήριξε η επικεφαλής της
Κομισιόν, δηλώνοντας παράλληλα ότι τα
κράτη-μέλη έχουν εκπονήσει σχέδια
έκτακτης ανάγκης για ένα τέτοιο κακό σε-
νάριο και ήδη υπάρχουν επαφές για την
αναζήτηση εναλλακτικών δρόμων για την
παράδοση και αποθήκευση αερίου.

Μάλιστα, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι η Πολω-
νία και η Βουλγαρία προμηθεύονται φυσι-
κό αέριο από γειτονικές χώρες, ενώ ο εκ-
πρόσωπος του Κρεμλίνου Ντ. Πεσκόφ
απέρριψε τις κατηγορίες ότι χρησιμοποι-
είται το φυσικό αέριο ως όπλο εκβιασμού
και υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι αξιόπι-
στος ενεργειακός προμηθευτής.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της Κομι-
σιόν, τα κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν
εκπονήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για
αυτό το σενάριο και η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή βρίσκεται σε στενή επαφή μαζί τους
για να εξασφαλίσει εναλλακτικές παρα-
δόσεις και τα καλύτερα δυνατά επίπεδα
αποθήκευσης. Ήδη από χθες έχουν ανα-
λάβει δράσεις οι ομάδες συντονισμού της
ΕΕ, οι οποίες θα καταθέσουν τις εισηγή-
σεις τους σχετικά με την εξασφάλιση πο-
σοτήτων από άλλες χώρες, με κύριο στόχο
να μη διαταραχθεί η ασφάλεια του ενερ-
γειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη. 

Κάποιοι ήδη πλήρωσαν σε ρούβλια
Από την άλλη πλευρά, προβληματισμό

προκάλεσε ρεπορτάζ του πρακτορείου
Bloomberg, το οποίο επικαλείται ρωσικές
πηγές, σύμφωνα με τις οποίες «Ευρωπαί-
οι αγοραστές φυσικού αερίου έχουν ήδη
πληρώσει για τις προμήθειες σε ρού-
βλια». Σύμφωνα με τους Ρώσους, τουλά-
χιστον 10 Ευρωπαίοι αγοραστές έχουν
ανοίξει λογαριασμούς στην Gazprom-
bank, ενώ μέχρι αυτήν τη στιγμή μόνο η
Ουγγαρία έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα
πληρώσει σε ρούβλια, κάτι που αναμένε-
ται να επιφέρει συνέπειες από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει ζητήσει
από Ευρωπαίους πελάτες της να ανοίξουν
ειδικούς λογαριασμούς συναλλάγματος
ώστε να μετατρέπονται τα ευρώ ή τα δολά-
ρια σε ρούβλια και να συνεχίζεται η απρό-
σκοπτη ροή τροφοδοσίας φυσικού αερίου.

Σημείο-κλειδί είναι το διάστημα μεταξύ
15 και 25 Μαΐου, καθώς τότε θα γίνουν οι
επόμενες πληρωμές προς την κρατική
ρωσική εταιρεία αερίου Gazprom. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η Αυστρία ανακοίνωσε
χθες ότι συνεχίζει να λαμβάνει φυσικό
αέριο πληρώνοντας σε ευρώ, ενώ η Γερ-
μανία ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να
πληρώσει σε ρούβλια.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στις 20
Μαΐου είναι προγραμματισμένη και η επό-
μενη πληρωμή από την πλευρά της Ελλά-
δας, η οποία δεν πρόκειται να πληρώσει
σε ρούβλια και θα ενεργοποιήσει όλα τα
εναλλακτικά σχέδια, δηλαδή την πλήρη
λειτουργία μονάδων με χρήση λιγνίτη ή
ντίζελ και την επιτάχυνση της διαδικασίας
αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
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Η τιμή του καυσίμου
εκτινάχθηκε κατά 27% μετά τη
διακοπή σε Βουλγαρία και
Πολωνία - Ταραχή στα
χρηματιστήρια - «Θα
αντιμετωπίσουμε τη ρωσική
πρόκληση», δηλώνει η ΕΕ 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η Μόσχα 
ξεκίνησε 

τον ενεργειακό
πόλεμο
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Ο
σο πλησιάζουν οι εκλογές της
15ης Μαΐου, τόσο κορυφώνε-
ται η εσωτερική αντιπαράθε-
ση στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον επικε-

φαλής της Ομπρέλας να έχει τον ρόλο
του πρώτου βιολιού στη διατήρηση των
υψηλών τόνων. Αυτήν τη φορά στο στό-
χαστρο του πρώην υπουργού Οικονομι-
κών βρέθηκε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. 

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επιτέθηκε
στον Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα
όσα είπε για το αποτέλεσμα των γαλλι-
κών εκλογών και τη νίκη του Εμανουέλ
Μακρόν.

Σε ανάρτησή του στα social media
έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν ο κ. Αν-
δρουλάκης πιστεύει ότι η κεντρική συμ-
βολή του Μακρόν στη γαλλική πολιτική
είναι ότι προωθεί προοδευτικές κοινω-
νικές πολιτικές, προφανώς δεν έχει κα-
ταλάβει πολλά από όσα συμβαίνουν στη
Γαλλία.  Η Λεπέν είναι  η λαϊκιστική
απάντηση στην έλλειψη τέτοιων πολιτι-
κών και σε έναν ηγέτη με άψογα νεοφι-
λελεύθερα διαπιστευτήρια. Άλλο η ανα-
κούφιση για την ήττα της Λεπέν και άλ-
λο το να μη βλέπουμε την πραγματικό-
τητα όπως είναι. Να μη βλέπουμε ποιες
πολιτικές τής έστρωσαν τον δρόμο. Ελ-
πίζω ειλικρινά να μην είναι αυτό το σο-
σιαλδημοκρατικό όραμά του για το μέλ-
λον. Αλλιώς ζήτω που καήκαμε».

Φταίει το 75%-25%
Βέβαια, όπως αναφέρουν στην «Poli-

tical» πηγές της Κουμουνδούρου, ο κ.
Τσακαλώτος «κάνει ό,τι μπορεί και αυ-
τός και η Ομπρέλα για να απομακρύ-
νουν το ενδεχόμενο της συγκυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ. Επίσης κάνει ό,τι
μπορεί για να απομακρύνει από κοντά
μας ένα κοινό που είναι πασοκικό και
μας κοιτά με συμπάθεια. Φαίνεται πως
δεν χωνεύεται με τίποτε το 75%-25%».

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι «μέχρι τις
15 του Μάη αλλά και ανήμερα την ψη-
φοφορία θα δούμε πολλά. Η Ομπρέλα,
όσο και να φαίνεται πως ρίχνει τους τό-
νους, ανασυντάσσεται με στόχο την
Κεντρική Επιτροπή. Να καταφέρει δη-
λαδή το 25% να το κάνει 40%». Άλλωστε,
ένα τέτοιο ποσοστό, όπως το 75%-25%
στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια του 3ου Συνεδρίου του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν... «χωνεύεται εύκολα».

Ένα κόμμα, δύο κόσμοι!
Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν

ότι τα μέσα που ετοιμάζονται να μετα-
χειριστούν δεν είναι όλα θετικά και βά-
σει του καταστατικού, αφού εκφράζον-
ται φόβοι για ύπουλες μεθόδους και…
παγαποντιές με τις οποίες θα επιχειρή-

σουν να εκβιάσουν καταστάσεις. «Με
την ευκολία που κάποιοι διέγραψαν κό-
σμο πριν από έναν χρόνο αλλά και πριν
από το Συνέδριο, με την ίδια ευκολία θα
εξαφανιστούν ονόματα, θα μπει βέτο σε
πολλούς και θα δημιουργήσουν ιστο-
ρίες. Είναι το μόνο που ξέρουν να κά-
νουν καλά. 

Το ζήτημα είναι τι θα κάνει με όλους
αυτούς ο πρόεδρος», υποστηρίζουν οι
ίδιοι κύκλοι. 

Τα μαγειρέματα μάλιστα στα αποτελέ-
σματα των εσωκομματικών διαδικα-
σιών είναι ειδικότητα της συγκεκριμέ-
νης τάσης, η οποία φροντίζει να βάζει
ανθρώπους της σε θέσεις-κλειδιά στις
τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Έπεσαν τα κάστρα
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά,

μετά το φιάσκο για τους ομπρελίτες στις
εκλογές των συνέδρων, όπου και… πά-
τωσαν ακόμη και σε παραδοσιακά κά-
στρα τους, τώρα στις εκλογές της 15ης
Μαΐου θα πάνε πιο έτοιμοι από ποτέ. Η
σταυροφορία για τα ονόματα των υπο-
ψηφίων στην ΚΕ που βρίσκονται στη
φαρέτρα της Ομπρέλας έχει ξεκινήσει
από την επομένη κιόλας του Συνεδρίου. 

Μάλιστα, από την πλευρά των προ-
εδρικών εκφράζεται και η ανησυχία
για το πώς θα μεταφερθεί η αντιστοι-
χία του 75%-25% και στην Κεντρική
Επιτροπή. Ήδη διαπιστώνουν προβλη-
ματικό το πλήθος των «βαρέων» ονο-
μάτων της προεδρικής τάσης, που ση-
μαίνει διασπορά των ψήφων, ενώ ως
αστοχία επισημαίνουν το ενιαίο ψηφο-
δέλτιο της Αττικής, που δυσκολεύει
την εκλογή όλων των κορυφαίων προ-
εδρικών στην μεγαλύτερη περιφέρεια
της χώρας.

Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν πως
ακόμη και αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να γί-
νει ξανά κυβέρνηση, οι πολιτικές τρι-
κλοποδιές της Ομπρέλας προς τον πρό-
εδρο και τη στρατηγική του θα είναι κα-
θημερινές. 

Ένα κόμμα, δύο κόσμοι! Όσο μάλιστα
η Ομπρέλα χάνει  έδαφος, τόσο πιο
ακανθώδης για το κόμμα θα γίνεται. 

Δυσαρέσκεια
στον ΣΥΡΙΖΑ για
τις τρικλοποδιές
Τσακαλώτου...

Κατηγορούν τον επικεφαλής 
της Ομπρέλας πως κάνει 
ό,τι μπορεί για να απομακρυνθεί 
το ενδεχόμενο συνεργασίας 
με το ΚΙΝΑΛ
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Μου λένε έντονα ότι κάποιος βουλευτής
της συμπολίτευσης μοίρασε πασχαλινές
κάρτες σε συμπολίτες του με οικονομικά
προβλήματα, έχοντας μέσα στον φάκελο
μαζί με την κάρτα και κάποια πενηντάευρα
για να περάσουν οι οικογένειες αυτές τις
πασχαλινές εορτές. Παρόλο που θα έλεγε
κανείς ότι ο ρόλος της Πολιτείας είναι όλοι
οι πολίτες να μπορούν να περάσουν καλά
όλες τις μέρες, η πράξη του είναι αξιέπαι-
νη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που
διανύουμε. Και μπράβο του που δεν θέλει
να κάνει γνωστό το όνομά του. 

ΑΞΙΖΕΙ…

Τι είπε η τουρκική πρεσβεία
σε δημοσιογράφους;

Όπως ξέρετε, ο απερχόμενος πρέ-
σβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ είναι λά-
τρης του ποδηλάτου και ενδιαφέρθηκε
από την πρώτη στιγμή για τον ποδηλατι-
κό γύρο της Ελλάδας, ένα αθλητικό γε-
γονός που έχει φέρει διεθνείς ποδηλά-
τες στη χώρα και το πιστώνεται προσω-
πικά ο Λευτέρης Αυγενάκης, υφυπουρ-
γός Αθλητισμού, επίσης λάτρης του πο-
δηλάτου. Για να τιμήσουν, λοιπόν, την
έναρξη του Toυr of Hellas, Αυγενάκης
και Πάιατ στο 1ο ετάπ στην Κρήτη ξεκί-
νησαν πριν από τον αγώνα με τα ποδή-

λατά τους και έκαναν τα πρώτα 10 χιλιό-
μετρα. Είναι τα τελευταία χιλιόμετρα
που κάνει στην Ελλάδα ο πρέσβης με το
ποδήλατο, καθώς σε λίγες μέρες επι-
στρέφει στις ΗΠΑ. 

Μ
αθαίνω ότι ενημέρωση σε δη-
μοσιογράφους έκανε προ ημε-
ρών η τουρκική πρεσβεία στην

Αθήνα. Όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές,
φαίνεται ότι όντως το 2022 υπάρχει, εκα-
τέρωθεν, πρόθεση για ηρεμία στα Ελλη-
νοτουρκικά, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην αρχική συνάντηση Μητσοτάκη -
Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.
Ωστόσο, οι Τούρκοι ιθύνοντες κατηγόρη-
σαν ξανά την Αθήνα για επαναπροωθή-
σεις μεταναστών (pushbacks), μη παρα-
λείποντας να… ευχαριστήσουν τους Έλ-
ληνες δημοσιογράφους που αναδει-
κνύουν το θέμα. Ο αγωγός EastMed χα-
ρακτηρίστηκε «νεκρός πριν γεννηθεί»,
ενώ επιχειρήθηκε να εξηγηθεί γιατί η
Τουρκία δεν μετέχει στις κυρώσεις εναν-
τίον της Ρωσίας. Στο πλαίσιο αυτό ειπώ-
θηκε ότι «αν κάποιοι επιθυμούν να είναι
στη σωστή πλευρά της Ιστορίας (Ελλάδα),
εμείς επιθυμούμε να είμαστε στη σωστή
πλευρά του μέλλοντος (Τουρκία)». Ακό-
μα, η Αθήνα κατηγορήθηκε για αδράνεια

στον τομέα των Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης, αλλά και για την επιλογή
να προχωρήσει σε έρευνες υδρογοναν-
θράκων νότια και νοτιοδυτικά της Κρή-
της, που όμως αφορούν τη Λιβύη και όχι
την Τουρκία, όπως ειπώθηκε. Βέβαια,

δεν είπανε κουβέντα για τις καθημερινές
παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώ-
ρου από τα τουρκικά αεροσκάφη και τα
μη επανδρωμένα. Τέλος πάντων, άλλα
λόγια να αγαπιόμαστε οι Τούρκοι, πάνε
να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα… 

Πάνε μαζί Βορίδης - Οικονόμου 
Συμπόρευση και επισήμως για τον υπουργό

Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον βουλευτή
Βασίλη Οικονόμου! Το γεύμα με κόκκινο κρα-
σί που είχαν οι δυο βουλευτές της Ανατολικής
Αττικής πριν από το Πάσχα, για το οποίο σας
είχε ενημερώσει το «Κεντρί», έπιασε τόπο και
με κοινό στόχο την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων στην Ανατολική Ατ-
τική, οι δυο πολιτικοί θα συνεργαστούν και
ενόψει εκλογών. 

Μου ψιθύρισαν αρμόδιες πηγές ότι
φέτος τόσο στο έβγα όσο και στο έμπα
των Αθηναίων για τις διακοπές του
Πάσχα δεν είχαμε ούτε ένα θα-
νατηφόρο ατύχημα. Μιλάμε
για εκπληκτικό νέο και επιτυ-
χία του υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη που δεν επι-
τεύχθηκε έτσι στην τύχη. Για την
ακρίβεια, για να μη χυθεί δηλαδή αίμα
στις ασφάλτους φέτος, κόπηκαν περί-

που 32.000 κλήσεις σε όλη την Ελλάδα,
7.889 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα,

848 για μη χρήση ζώνης, 737 κλή-
σεις για μέθη, 360 κλήσεις για

οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα
και άλλες χιλιάδες κλήσεις σε
άλλες παραβάσεις. Φαίνεται να

αλλάζει κάτι στους ελληνικούς
δρόμους και η νέα ηγεσία του υπουρ-

γείου υπό τον Τάκη Θεοδωρικάκο το πι-
στώνεται σημαντικά…

Ούτε ένα θανατηφόρο ατύχημα!

Ποιος πρωτο-
κλασάτος βου-
λευτής της ΝΔ

θέλει να αλλά-
ξει εντελώς τη στρατηγική
του και από σταθερός σχο-
λιαστής στα κανάλια επιζη-
τεί να βγει προς τον κόσμο;
Και ένα δεύτερο στοιχείο:
Ζήτησε από έτερο βουλευτή
της ίδιας περιφέρειας ένα
πλάνο επισκέψεων και
γνωριμιών με φορείς… Μι-
λάμε για fair play… 

Ποδηλατάδα Αυγενάκης - Πάιατ 

Μια σημαντική ανακοίνωση έκανε ο Αλέξης
Πατέλης, σύμβουλος του πρωθυπουργού, για τη
νομική ισότητα ανδρών και γυναικών στην Ελ-
λάδα, την οποία το «κεντρικό σύστημα»
πρέπει να την αξιοποιήσει επικοινωνια-
κά. Σύμφωνα με ανάλυση της Παγκό-
σμιας Τράπεζας, το Βέλγιο, η Δανία, η
Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, ο
Καναδάς, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η
Πορτογαλία, η Σουηδία και η Ελλάδα είναι οι μό-
λις δώδεκα χώρες παγκοσμίως που συγκέν-

τρωσαν το 100% της βαθμολογίας στον δείκτη για
τη νομική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Όλα αυτά μετά το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Εργασίας, όπου θεσπίστηκαν η

άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων
ημερών μετ’ αποδοχών, καθώς και
γονική άδεια τεσσάρων μηνών, ως

ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα
κάθε γονέα, ώστε άνδρες και γυναίκες να

έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν από κοινού
στις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Πατέλης για ισότητα ανδρών και γυναικών 



Ένας Ευρωπαί-
ος πολίτης φυ-
λακισμένος για
5 χρόνια χωρίς
δίκη στην αγα-
πημένη μας
Τουρκία. Η πο-
λιτική δίωξη
του Οσμάν Κα-
βαλά έχει ξε-
σηκώσει θύελ-
λα αντιδράσεων
σε ΕΕ, ΗΠΑ και διεθνείς οργανισμούς. Στο
Στρασβούργο είναι τόσο θυμωμένοι με τον
Ερντογάν που αναστέλλονται ό,τι συνεδριά-
σεις του Συμβουλίου της Ευρώπης είχαν προ-
γραμματιστεί να γίνουν το 2022 στη γείτονα.
Μια από αυτές ήταν της Επιτροπής Ελέγχου
για την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη του θε-
σμικού πλαισίου κράτους δικαίου κ.λπ. Θυμί-
ζουμε ότι από το Συμβούλιο της Ευρώπης
έχουν ήδη πετάξει έξω τη Ρωσία. Αξίζει να
υπενθυμίσουμε ότι ο Καβαλά έχει καταγωγή
από την Ελλάδα. Ο παππούς του καταγόταν
από την Καβάλα, πλούσιος καπνέμπορας, και
ο πατέρας του μεταφέρθηκε στην Τουρκία με
την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923.

Αγριεύουν τα πράγματα με τις εταιρείες ρεύ-
ματος. Δύο εταιρείες παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας δεν έχουν αποδώσει στον Δήμο
Καλλιθέας 315.000 και 27.300 ευρώ που
έχουν εισπράξει και αντιστοιχούν σε δημοτι-
κά τέλη. Αποτέλεσμα; Ο Δήμος Καλλιθέας
απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία-δήλωση σε
δύο ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας προκειμένου να καταβληθούν άμε-
σα τα οφειλόμενα ποσά, που αντιστοιχούν σε
δημοτικά τέλη καθαριότητας, φόρο ηλεκτρο-
δοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περι-
ουσίας, για το χρονικό διάστημα από τον Ιού-
νιο του 2020 έως και τον Δεκέμβριο του 2021.
Όπως μαθαίνω, ο δήμαρχος Καλλιθέας Δημή-
τρης Κάρναβος είναι αποφασισμένος να το
πάει μέχρι τέλους, δεν αστειεύεται… 

Δήμος Καλλιθέας εναντίον
εταιρειών ρεύματος

Αυτό το κτίριο του LAK στην Παιανία έχει κα-
ταντήσει ανέκδοτο. Όλο βγαίνει στο σφυρί
και όλο δεν βρίσκεται κάποιος να το πάρει.
Για άλλη μια φορά λοιπόν βγαίνει σε πλει-
στηριασμό στις 13 Μαΐου με επισπεύδουσα
την Τράπεζα Πειραιώς το κτίριο του Λάκη Γα-
βαλά στην Παιανία, με τιμή εκκίνησης τα 9
εκατ. ευρώ. Αγοραστές δεν βλέπω και... δεν
είμαι και του κοσμικού ρεπορτάζ.

Καλά νέα από το ΝΑΤ
Μηδενίστηκαν οι ληξιπρόθεσμες κύριες
συντάξεις στο ΝΑΤ! Τη θετική αυτή εξέλιξη
μαζί με τον προγραμματισμό για την οριστική
εξάλειψη τόσο των εκκρεμών επικουρικών
όσο και των εφάπαξ παρουσίασε στον
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστή Χατζηδάκη ο πρόεδρος του ΝΑΤ
Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος κατά την
επίσκεψη του πρώτου στο Μέγαρο του Ναυ-
τικού Απομαχικού Ταμείου στον Πειραιά. Το
ΝΑΤ συμπεριλαμβανόταν μέχρι πρότινος στα
πλέον προβληματικά Ταμεία με τις μεγαλύ-
τερες καθυστερήσεις στην απονομή συντά-
ξεων. Οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις τον
Φεβρουάριο του 2021 ανέρχονταν σε 3.100,
ενώ σήμερα εκκρεμεί η εκκαθάριση μόλις
12 ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων. Επι-
πλέον, οι εργαζόμενοι στο ΝΑΤ έχουν κατα-
φέρει να εκδίδουν νέες συντάξεις εντός των
90 ημερών, χωρίς αυτές δηλαδή να καθί-
στανται ληξιπρόθεσμες.

Ο Χατζηβασιλείου
με Γεωργαντά και
Αβραμόπουλο
στο Κιλκίς

Γ
ια την ελληνική εξωτερική πολιτική και
τον ρόλο της χώρας μας στο γεωπολιτι-
κό τοπίο που θα διαμορφωθεί μετά τον

πόλεμο στην Ουκρανία θα έχει την ευκαιρία να
μιλήσει ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας
Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασι-
λείου σε ημερίδα που διοργανώνει η ΔΕΕΠ της
ΝΔ του Κιλκίς. Στην ημερίδα που θα γίνει την
ερχόμενη Παρασκευή θα συμμετάσχουν κο-
ρυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της
πολιτικής και των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γεώργιος Γεωργαντάς, ο πρώην ΥΠΕΞ και επί-
τροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο από-
στρατος υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτι-
κού Δημήτριος Τσαϊλάς.

Η χθεσινή μέρα ήταν πολύ δύσκο-
λη για τις ελληνικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις, με την κατάσταση να εί-
ναι «στο κόκκινο» σε όλο το Αι-

γαίο διαρκώς. Κι όμως, αυτήν τη
μέρα απουσίαζε από την Αθήνα ο

υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος. Πού βρισκόταν; Ες Παρισίους για να πα-
ρασημοφορηθεί από τις γαλλικές Αρχές! Ες αύ-
ριον τα σπουδαία...

πεμπτη 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡoliTiCAl ΚΕΝΤΡΙ8

Το κτίριο του Γαβαλά

Ο αγώνας δρόμου 
του Κατρίνη  

Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης
Κατρίνης δεν έκανε Πάσχα. Ο άνθρωπος έκανε
αγώνα δρόμου... Μια ανάρτησή του στο Face-
book ήταν αρκετή για να καταλάβουμε ότι πρό-
λαβε να γυρίσει όλη την Ηλεία. «Χάβαρι, Αμα-
λιάδα, Πύργος, Νιοχώρι, Δαφνούλα, Αυγείο,
Βαρθολομιό… και συνε-
χίζουμε!», έγραψε
παραθέτοντας και
τις σχετικές φω-
τογραφίες. Βου-
λευτής Ηλείας ο
ίδιος, βρέθηκε
δίπλα στους πολί-
τες του νομού του,
στα έθιμα και τις παρα-
δόσεις που αναβιώνουν αυτές τις
άγιες μέρες, «με κατάνυξη αλλά και ελπίδα και
αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες
και ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο», όπως χα-
ρακτηριστικά κατέληξε ο επικεφαλής της ΚΟ
του Κινήματος Αλλαγής.

Χ
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υ Πολύ σοβαρή η υπόθεση
του Οσμάν Καβαλά
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Kαι άλλος βασιλιάς στην Ελλάδα

Μ
ετά το σίριαλ με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σκωτία και τα αντιπολιτευ-
τικά πυρά για τον Κάρολο, βλέπω να έρχεται και δεύτερος γύρος αντιπαράθεσης σε λί-
γες μέρες. Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν ο βασιλιάς του Βελ-

γίου Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη από τη Δευτέρα 2 Μαΐου έως την Τετάρτη 4 Μαΐου. Το
βασιλικό ζεύγος του Βελγίου θα φτάσει στη χώρα μας τη Δευτέρα 2 Μαΐου. Σύμφωνα με το πρό-
γραμμά τους, στις 15.00 θα γίνει η κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,
ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
στο Προεδρικό Μέγαρο. Στις 16.00 αναμένεται να πραγματοποιηθούν η συνάντηση με τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και στις 17.15 η συνάντηση με τον δήμαρχο
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Στις 20.00 θα παρατεθεί επίσημο δεί-
πνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Προβλέπω πόλεμο ανακοινώσεων από Κουμουνδούρου μεριά... 

Κακές συναναστροφές 
Φίλος μου που συχνάζει στη Σέκερη με πληροφόρησε ότι πήρε το μάτι του

τον διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Μιχά-

λη Μπεκίρη με τον γενικό γραμματέα της Βουλής Γιώργο Μυλωνάκη να πί-

νουν καφεδάκι και να τα... λένε στο «Alfiere Caffe». «Λογικό», θα πει κάποι-

ος, «συνεργάτες είναι οι άνθρωποι και οι δύο ανήκουν στον στενό κύκλο του

πρωθυπουργού». Το θέμα όμως είναι ότι στον κ. Μπεκίρη, λόγω και της θε-

σμικής του ιδιότητας, χρεώνονται υπεροψία και αλαζονική συμπεριφορά

προς μέλη του κόμματος αλλά και σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για

αυτό καλό είναι να προσέχει ο κ. Μυλωνάκης να μην... κολλήσει έπαρση από

τον ομοτράπεζό του. 

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Οι δουλειές 
του Έλον Μασκ
στην Ελλάδα 
Ξέρατε ότι ο Έλον Μασκ τρέχει
δουλειές στην Ελλάδα; Και όμως,
έχει δύο μεγάλα πρότζεκτ. Το
πρώτο είναι η Tesla. Το προσεχές
διάστημα αναμένεται το άνοιγμα
δύο νέων σταθμών, οι οποίοι ήδη
κατασκευάζονται. Οι νέοι σταθμοί
φόρτισης που θα εγκαινιαστούν
είναι στη Θεσσαλονίκη και στη
Λαμία. H δεύτερη δραστηριότητα
του Έλον Μασκ είναι το δορυφο-
ρικό Ίντερνετ Starlink. Έχει αιτη-
θεί αδειοδότηση στη χώρα μας, η
οποία και προχωρά. Έτσι λοιπόν ο
πλουσιότερος άνθρωπος στον κό-
σμο επεκτείνει τις δραστηριότη-
τές του στην Ελλάδα. Για το δορυ-
φορικό Ίντερνετ οι μεγάλοι παί-
κτες της ελληνικής αγοράς δεν
ανησυχούν. Ο λόγος είναι ότι το
δορυφορικό Ίντερνετ έχει μεγάλο
κόστος, ενώ καλύπτει περιοχές
που δεν υπάρχει πρόσβαση σε
κανονικό Ίντερνετ.

Ξαναζεσταίνονται τα σενά-
ρια περί πρόωρων εκλογών
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Οι
υποστηρικτές του σεναρίου
ισχυρίζονται ότι μία παρατε-
ταμένη προεκλογική περίο-
δος από το καλοκαίρι και με-
τά μέχρι την άνοιξη του 2023
θα δημιουργούσε τεράστια
προβλήματα στη χώρα, κυ-
ρίως στην οικονομία, και σε
μια περίοδο που έτσι κι αλ-
λιώς τα πράγματα δεν είναι
καλά. 

Καφέ με καλή παρέα
στο Κολωνάκι
Το συνηθισμένο του καφεδάκι στο
«Pit» στο Κολωνάκι έπινε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βε-
λόπουλος, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες. Στο κλασικό
στέκι του προ-
έδρου βρέθη-
καν και ο Αν-
τώνης Μυλω-
νάκης, βου-
λευτής Α’ Ανα-
τολικής Αττικής
με το κόμμα του
κ. Βελόπουλου,
ο Βαγγέλης
Φανίδης, δη-
μοσιογράφος
και εκπρόσωπος
Τύπου του κόμματος,
αλλά και ο δημοσιογράφος και υπο-
ψήφιος βουλευτής της Ελληνικής
Λύσης Βασίλης Γραμμένος.

Επανήλθε το βίντεο του Τσίπρα στο TikTok
Μόλις το έμαθα, ένιωσα μια ανακούφιση. Η

πλατφόρμα TikTok είχε ρίξει το βίντεο που είχε
ανεβάσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την επί-
σκεψή του στα παιδικά χωριά SOS την Κυριακή
του Πάσχα. Στην Κουμουνδούρου έγινε ένας
χαμός. Χτύπησε κόκκινο στους ΙΤ του κόμμα-
τος μέχρι να βρουν γιατί συνέβη κάτι τέτοιο. Τε-
λικά η Κουμουνδούρου έκανε λόγο για «δολιοφθορά», καθώς, όπως είπαν, σημειώθηκαν
ομαδικά reports για το σχετικό βίντεο με την κατηγορία του εκφοβισμού και της παρενό-
χλησης, κάτι που δεν ευσταθεί, όπως επισημαίνεται, αφού στο «επίμαχο» οπτικοακουστικό
υλικό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να παί-
ζει μπάσκετ με τα παιδιά του παιδικού χωριού SOS. Τελικά έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες
και επανήλθε το βίντεο...
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H
επανεκλογή του Γάλλου προέδρου κ. Μακρόν
είναι μια ελπίδα για την Ευρώπη, αρκεί να ανα-
ληφθούν άμεσες πρωτοβουλίες που θα προστα-

τεύουν τους πολίτες της ΕΕ. 
Με 17 μονάδες διαφορά ο κ. Εμανουέλ Μακρόν επα-

νεξελέγη πρόεδρος της Γαλλίας συγκεντρώνοντας το
58,5% των ψήφων, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο
Εσωτερικών, δημοσιοποιώντας το ακόμη προκαταρκτι-
κό τελικό αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των προ-
εδρικών εκλογών, μετά την καταμέτρηση του 100% των
ψηφοδελτίων. Η αντίπαλός του κυρία Μαρίν Λεπέν έλα-
βε 41,45% των ψήφων, ιστορική επίδοση για τη γαλλική
Ακροδεξιά. Η συμμετοχή ανήλθε στο 72% των εγγε-
γραμμένων ψηφοφόρων, σύμφωνα με το υπουργείο
Εσωτερικών. Στον πρώτο γύρο των εκλογών, τη 10η
Απριλίου, τα δύο παραδοσιακά γαλλικά κόμματα εξου-
σίας -οι Σοσιαλιστές και οι Ρεπουμπλικάνοι- καταποντί-
στηκαν, καταγράφοντας ιστορικά χαμηλά ποσοστά. 

Ο κ. Μακρόν είναι ο πρώτος πρόεδρος ύστερα από εί-
κοσι χρόνια που καταφέρνει να μείνει στη θέση του για
δεύτερη πενταετία, μετά τον Σαρλ ντε Γκωλ και τον Ζακ
Σιράκ, την περίοδο της τέταρτης Γαλλικής Δημοκρατίας
(από το 1959 έως σήμερα). Ο κ. Μακρόν κατάφερε να νι-
κήσει με πάνω από 17 μονάδες διαφορά έναντι της
ακροδεξιάς υποψηφίου κυρίας Λεπέν, που φαίνεται ότι

έλαβε λίγο πάνω από το 41% των ψήφων, ποσοστό λιγό-
τερο από όσο ανέμενε το επιτελείο της. Η συμμετοχή
των Γάλλων πολιτών ανήλθε στο 71,8%.

Καλείται να λάβει πρωτοβουλίες που θα ισχυροποι-
ήσουν την ΕΕ και θα στείλουν ισχυρό μήνυμα στον επε-
κτατισμό της Ρωσίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να προχωρήσει
στην επιβολή «έξυπνων κυρώσεων» στο πετρέλαιο που
εισάγει από τη Ρωσία, σύμφωνα με δηλώσεις του εκτε-
λεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Βάλντις Ντομπρόβσκις που δημοσιεύει η βρετανική
εφημερίδα «The Times». 

«Εργαζόμαστε πάνω στο έκτο πακέτο κυρώσεων και
ένα από τα ζητήματα που εξετάζουμε είναι να επιβά-
λουμε εμπάργκο κάποιας μορφής στο ρωσικό πετρέ-
λαιο. Όταν θα προχωρήσουμε στην επιβολή των κυρώ-
σεων, πρέπει να το κάνουμε κατά τρόπο που θα μεγιστο-
ποιεί την πίεση στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα θα ελαχι-
στοποιεί τις παράπλευρες απώλειες στη δική μας πλευ-
ρά», επεσήμανε ο κ. Ντομπρόβσκις.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν διευκρίνισε πως οι λε-
πτομέρειες για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο «ρωσικό
αργό» δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί οριστικά, όμως
αναμένεται να συμπεριλάβουν τη σταδιακή μείωση της
εξάρτησης των ευρωπαϊκών χωρών από το ρωσικό πε-

τρέλαιο ή την επιβολή δασμών πέραν ενός συγκεκριμέ-
νου ορίου τιμών.  Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμη-
θευτής πετρελαίου της Ευρώπης. Η ΕΕ εισήγαγε το 26%
του αργού που κατανάλωσε το 2020 από τη χώρα αυτή.

Η Ουκρανία και ορισμένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ,
ανάμεσά τους η Πολωνία και η Λιθουανία, απαιτούν να
επιβληθεί εμπάργκο στο πετρέλαιο και στο αέριο της
Ρωσίας. Όμως άλλα κράτη-μέλη, ανάμεσά τους η Γερ-
μανία και η Ουγγαρία, εναντιώνονται στην επιβολή εμ-
πάργκο άμεσα. Μόλις το 12% των γερμανικών προμη-
θειών αντιπροσωπεύει αυτήν τη στιγμή το ρωσικό πε-
τρέλαιο, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας κ.
Ρόμπερτ Χάμπεκ. Όπως σημείωσε, σύμφωνα με το
Reuters, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε λίγες
μέρες ελπίζει να έχει αντικαταστήσει όλες τις παραδό-
σεις πετρελαίου από τη Ρωσία.

Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, η Ευρώπη δεν έχει
ενιαία στάση και τα κράτη-μέλη κινούνται ανάλογα με τα
συμφέροντά τους. Τέτοιες αποφάσεις εξαγριώνουν
τους πολίτες και τους οδηγούν σε λανθασμένες επιλο-
γές την ώρα της κάλπης. Η άνοδος της Ακροδεξιάς στη
Γαλλία δεν έδωσε κάποιο μήνυμα; Οι πολίτες απαιτούν
αλληλεγγύη και υπεύθυνη στάση από τους ηγέτες τους.
Όσο δεν το βλέπουν, τόσο θα απομακρύνονται από το
όραμα της μεγάλης και διευρυμένης ΕΕ.

Η επανεκλογή Μακρόν να δώσει το έναυσμα για μια σύγχρονη Ευρώπη

τoυ
Κων/νου 

Σ. Μαργαρίτη 

Δημοσιογράφος

Οι κλυδωνισμοί της σύγχρονης δημοκρατίας 
Τ

α αποτελέσματα των πρόσφατων γαλλικών προ-
εδρικών εκλογών είναι παραπάνω από εύγλωττα
για τις αντιστάσεις που αντιμετωπίζει σήμερα στη

Δύση η λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δημοκρα-
τίας, με τις νέες διαιρέσεις, πολιτισμικές και βασιζόμε-
νες στον βαθμό αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελί-
ξεων, να βαθαίνουν. Μαζί δε να βαθαίνει και του πολιτι-
κού συστήματος η διαίρεση. 

Ειδικότερα: Οι δύο Γαλλίες που αναδείχτηκαν από την
κάλπη -από τη μια η «συστημική», δηλαδή του Μακρόν
και μαζί του όλων των δυνάμεων μεταξύ γκωλλικής Δε-
ξιάς και μη αιθεροβάμονος Αριστεράς, από την άλλη η
«αντισυστημική», δηλαδή η Γαλλία των άκρων, δεξιών
και αριστερών- αποκαλύπτεται πως αντιπαρατίθενται
πιο έντονα από ποτέ.

Μάλιστα αντιπαρατίθενται και ιδεολογικά/πολιτισμι-
κά/αξιακά, αλλά και κοινωνικά/ταξικά.

Πράγματι… Δεν είναι μόνον που η μια αποδέχεται -
ενώ η άλλη αμφισβητεί- το ανθρωποκεντρικό υπό-
στρωμα της πολιτικοοικονομικά φιλελεύθερης αστι-
κής δημοκρατίας, τη δυτικοστρέφεια και τον ευρω-
παϊκό προσανατολισμό της χώρας. Είναι και το ταξικό
υπόβαθρο της σύγκρουσής τους: Είναι πολύ χαρα-
κτηριστικό πως τις ένδοξες εποχές του, όταν ήταν εκ
των μεγαλυτέρων κομμάτων της χώρας, επί των ιστο-
ρικών ηγετών του Ζακ Ντυκλό, Ζορζ Μαρσαί ή Ρομ-
πέρ Υ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας δεν πλησίαζε
καν τη διείσδυση στην εργατική τάξη της χώρας και
στους πλέον χαμηλοαμειβόμενους μισθωτούς που
πέτυχε η Μαρίν Λεπέν. Γενικώς, δε, πίσω από αυτήν
στοιχήθηκαν οι κάθε λογής αρχαϊκότητες της Γαλλίας

που ένιωσαν απειλούμενες τόσο από το ταξικό πρό-
σημο όσο και, ακόμη περισσότερο, από τον εκσυγ-
χρονιστικό/μεταρρυθμιστικό ζήλο της πρώτης πεντα-
ετίας του Μακρόν. Οπωσδήποτε, δε, κάθε σύστημα
εξουσίας με μετωπικά εναντιούμενα τα πλέον λαϊκό-
τροπα κοινωνικά στρώματα -τα πλέον επιρρεπή δη-
λαδή στην πεζοδρομιακή αμφισβήτηση- πάντα δυ-
σκολεύεται στη διακυβέρνηση της χώρας.

Και ίσως η μεγαλύτερη ανησυχία προέρχεται από το
ότι αθροιστικά η Γαλλία που δίνει αντισυστημική ψήφο,
πολλώ μάλλον αυτή που κρατάει αντισυστημική στάση,
πλειοψηφεί: 55% των ψηφισάντων στον 1ο γύρο των
προεδρικών εκλογών τοποθετήθηκαν υπέρ των υποψη-
φίων των άκρων, που στέκονταν τουλάχιστον επιφυλα-
κτικά απέναντι στις βασικές μεταπολεμικές παραδοχές
και τον παραδοσιακό διεθνοπολιτικό προσανατολισμό
της χώρας. Αν σε αυτές τις αντισυστημικές ψήφους
προσθέσουμε και μέρος έστω της -υψηλότερης από πο-
τέ- εκλογικής αποχής, ως επίσης υποδηλούσης επιφυ-
λακτική στάση προς τη συγκεκριμένη εκδοχή της αντι-
προσωπευτικής δημοκρατίας, η ανησυχία για τη βιωσι-
μότητα της τελευταίας αυτής ασφαλώς και αυξάνει.

Και μπορεί μεν ο κεντρώος Μακρόν να κέρδισε, όπως
πριν από αυτόν άλλοι δεξιοί ή αριστεροί εκφραστές του
«συστήματος», επειδή οι αντισυστημικές ψήφοι των
δύο άκρων -έστω και αν επικοινωνούν- δεν αθροίζονται
ολοσχερώς… 

Ωστόσο…
Και εκλογικές συγκυρίες υπάρχουν, στις οποίες τα -

πλειοψηφούντα- άκρα αθροίζονται (ας θυμηθούμε τον
θρίαμβο του ΟΧΙ στο προ ετών δημοψήφισμα για το ευ-

ρωσύνταγμα -δεν είναι άλλωστε τυχαία η εμμονή της
Λεπέν στην ανάγκη αναζωογόνησης του δήθεν δημο-
κρατικού δημοψηφισματικού θεσμού, που προκαλεί
σύμπλευση των αρνήσεων…). Και, πολύ περισσότερο,
τα άκρα αθροίζονται, συντονίζονται και συλλειτουργούν
στις πεζοδρομιακές αντιδράσεις των κάθε λογής αντι-
συστημικών αγανακτισμένων…

Με αυτά τα δεδομένα, μήπως μπαίνουμε ευρύτερα
για ολόκληρη τη Δύση -είχαμε και το προηγούμενο του
Τραμπ- σε μια περίοδο κατά την οποία η φιλελεύθερη
αντιπροσωπευτική δημοκρατία θα έχει τις μεγαλύτερες
από ποτέ δυσκολίες; Τόσο προκειμένου να κάνει το βα-
σικό αξιακό/ιδεολογικό της υπόστρωμα ευρύτερα απο-
δεκτό, όσο και για να μπορεί να επιδεικνύει μεταρρυθ-
μιστικό ζήλο, παρακάμπτοντας τις πανίσχυρες αντιστά-
σεις; Φοβάμαι πως όσο ακόμη οι περιθωριοποιημένοι
από τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι αριθμητικά μη αμε-
λητέοι, η δημοκρατία -ως πολίτευμα της διασφάλισης
και της συνοχής του κοινωνικού ιστού- θα αντιμετωπί-
ζει όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες, τόσο στην κοινωνι-
κή νομιμοποίησή της όσο και στη λειτουργία και την
αποτελεσματικότητά της… 

Ειδικά, δε, για τη Γαλλία βραχυπρόθεσμα θα έβλεπα
ως λύση κάτι που δεν εξαφανίζει, ωστόσο, τους μακρο-
πρόθεσμους κινδύνους, γιατί δεν διασφαλίζει δυνατό-
τητα «ενδοσυστημικής» κυβερνητικής αλλαγής, αλλά
επιτρέπει στα άκρα να καρπώνονται τις δυσαρέσκειες:
Μια μεγάλη συγκυβέρνηση κεντροαριστερών, κεν-
τρώων και κεντροδεξιών δυνάμεων, με δεσπόζον το
κόμμα του προέδρου, πιθανόν δε υπό την πρωθυπουρ-
γία του Φρανσουά Μπαϊρού. 

τoυ
Θανάση 
Διαμαντόπουλου



Σ
ε επικίνδυνα μονοπάτια οδηγείται
εκ νέου η κατάσταση στο Αιγαίο, με
την Τουρκία να προχωρά σε κλιμά-
κωση της έντασης με τα καθημερινά

μπαράζ υπερπτήσεων και παραβιάσεων αλ-
λά και τις επιθετικές δηλώσεις Τούρκων
αξιωματούχων. Παρά τις προειδοποιήσεις
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ για τον κίνδυνο «ατυχή-
ματος» που θα είχε «απρόβλεπτες συνέπει-
ες», οι γείτονες εξακολουθούν να παίζουν με
τη «φωτιά» δοκιμάζοντας τα ανακλαστικά
της ελληνικής αεράμυνας.

Μόνο χθες τουρκικά F-16 πραγματοποί-
ησαν 20 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά
νησιά, βάζοντας στο στόχαστρο τους Αρ-
κιούς, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, τα
Ίμια, την Καλόλυμνο, τη Σάμο, τους Φούρ-
νους, τη Ρω, τη Μεγίστη και τις Οινούσσες,
ενώ σημειώθηκαν και 126 παραβιάσεις
του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Η παράνο-
μη και άκρως επικίνδυνη ενέργεια των
τουρκικών αεροσκαφών ξεκίνησε λίγο
μετά τις 10 το πρωί και μέχρι αργά το μεση-
μέρι ένα ανελέητο κυνηγητό βρισκόταν σε
εξέλιξη με τα μαχητικά της Πολεμικής Αε-
ροπορίας που απογειώθηκαν για να ανα-
χαιτίσουν τους εισβολείς. Ελληνικά F-16
απογειώθηκαν από τη Λήμνο, τον Βόλο και
τη Σούδα και Mirage 2000-5 από τη Σκύρο
σπεύδοντας στο κεντρικό Αιγαίο. Σύμφω-
να με πληροφορίες μάλιστα, το Αρχηγείο
Τακτικής Αεροπορίας έδωσε εντολή να
απογειωθεί μεγαλύτερος αριθμός ελληνι-

κών αεροσκαφών σε σχέση με τα τουρκι-
κά και έτσι γύρω στις 12.30 το μεσημέρι 12
ελληνικά μαχητικά καταδίωκαν οκτώ
τουρκικά. Μέχρι τις 13.25, όταν αποχώρη-
σε το τελευταίο τουρκικό F-16, είχαν κατα-
γραφεί πολλές και σκληρές αερομαχίες,
με τα τουρκικά μαχητικά να έχουν διαρ-
κώς στις ουρές τους τα ελληνικά αεροσκά-
φη.

Υπερπτήσεις
Αυτήν τη φορά η Άγκυρα δεν είχε καμία

δικαιολογία, καθώς η «Γαλάζια Πατρίδα»
ολοκληρώθηκε πριν από το Πάσχα και η
ενέργεια αυτή, σύμφωνα με ανώτατες στρα-
τιωτικές πηγές, εντάσσεται στην προσπάθεια
της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου και να προ-
βάλει τις παράνομες αξιώσεις της στο Αιγαίο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχος αριθμός
υπερπτήσεων είχε να καταγραφεί από τον
Νοέμβριο του 2021, όταν η Άγκυρα είχε κλι-
μακώσει την επιθετική της πολιτική σε βά-
ρος της Αθήνας και της Λευκωσίας εξαιτίας
της έναρξης των επιβεβαιωτικών γεωτρήσε-
ων στην κυπριακή ΑΟΖ από την αμερικανική
ExxonMobil.

Ανεπιθύμητες οι «Τίγρεις»
Το απόγευμα της Τετάρτης ο αρχηγός του

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συγκάλε-
σε έκτακτη σύσκεψη, παρουσία των αρχηγών
όλων των κλάδων, προκειμένου να δώσει κα-
τευθύνσεις για την αντιμετώπιση της τουρκι-
κής προκλητικότητας. Κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης δόθηκαν οδηγίες για την αντιμετώ-
πιση της παράνομης και επιθετικής συμπερι-
φοράς της Τουρκίας, ενώ αποφασίστηκε η
ακύρωση της πρόσκλησης που είχε σταλεί
στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στη νατοϊκή
άσκηση «NATO Tiger Meet 2022» που θα
πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα στα μέσα Μαΐου στην 116 Πτέρυγα Μάχης
στον Άραξο. Η ελληνική πλευρά έχει απευθύ-
νει πρόσκληση σε όλες τις χώρες της Βορει-
οατλαντικής Συμμαχίας που διαθέτουν Μοίρες
με σύμβολο την Τίγρη. Στο πλαίσιο αυτό, πρό-
σκληση είχε σταλεί και στην 192 Filo, τις «Τί-
γρεις» δηλαδή της τουρκικής αεροπορίας.
Ανώτατες στρατιωτικές πηγές τονίζουν ότι
«δεν μπορείς να εκπαιδεύεσαι με ανθρώπους
που λόγω της επικίνδυνης συμπεριφοράς τους
μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα με απρόβλε-
πτες συνέπειες». Μάλιστα, το πηγαίνουν ένα
βήμα παραπέρα λέγοντας ότι «οι Τούρκοι πιλό-
τοι ζουν γιατί κάποιοι από τη δική μας πλευρά
δεν έχουν πατήσει ακόμη το κουμπί».

Ακόμη και πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση
θεωρούνταν απίθανο οι Τούρκοι να αποδε-
χτούν την πρόσκληση, καθώς αυτό θα σήμαι-

νε ότι θα έπρεπε να υποβάλουν σχέδιο πτή-
σης, δηλαδή να αναγνωρίσουν τα 10 ναυτικά
μίλια του ελληνικού εναέριου χώρου, να
συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και να
δείξουν απόλυτο σεβασμό στα ελληνικά κυ-
ριαρχικά δικαιώματα. Ταυτόχρονα, η υποβο-
λή σχεδίου πτήσεως μεταφράζεται και ως
πλήρη απόρριψη των παράνομων επιχειρη-
μάτων της Άγκυρας πάνω στα οποία βασίζει
την επιθετική της πολιτική στους ουρανούς
του Αιγαίου.

Από το 1974 μόνο μία φορά οι Τούρκοι
έχουν υποβάλει σχέδιο πτήσης. Το 2016
είχαν υποχρεωθεί να το κάνουν προκει-
μένου να ανακτήσουν το ελικόπτερό τους
με το οποίο είχαν διαφύγει στην Αλεξαν-
δρούπολη οι αντικαθεστωτικοί αξιωματι-
κοί μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος, τότε κλαδάρχης του ΓΕΝ, εί-
χε θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι
προκειμένου να έρθουν στην ελληνική
επικράτεια και να παραλάβουν το ελικό-
πτερο θα έπρεπε να υποβάλουν σχέδιο
πτήσης. 
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Αερομαχίες τρόμου στο Αιγαίο
- Γιατί αποφασίστηκε να
ακυρωθεί η πρόσκληση των
Τούρκων στη νατοϊκή άσκηση
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Δ
ραματική κλιμάκωση του πο-
λέμου προκύπτει από τις τε-
λευταίες εξελίξεις, με το Κίεβο
να μιλά για το εφιαλτικό σενά-

ριο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, και
τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συντηρεί την πυ-
ρηνική απειλή, μετά την απόφαση της Δύ-
σης να στείλει βαρέα όπλα στην Ουκρανία.

«Διαθέτουμε όλα τα εργαλεία για να
απαντήσουμε, αν υπάρξει ξένη παρέμβα-
ση στην επιχείρησή μας στην Ουκρανία»,
δήλωσε χθες ο Πούτιν. «Ανάμεσα σε αυτά,
είναι ένα για το οποίο κανείς δεν μπορεί να
καυχηθεί και δεν θα καυχηθούμε, θα το
χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί», είπε,
απειλώντας εμμέσως πλην σαφώς για
χρήση πυρηνικών όπλων.

Καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις του
ρωσικού στρατού, ο οποίος κατέλαβε χθες
κωμοπόλεις στα ανατολικά, ο σύμβουλος
της ουκρανικής προεδρίας Ολεξίι Αρεστό-
βιτς δήλωσε ότι ο πόλεμος «πιθανόν θα
διαρκέσει αρκετούς μήνες ακόμη… Πρέ-
πει να προετοιμαστούμε για μακρά σύρρα-
ξη», προειδοποίησε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 5,3 εκα-
τομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει
τις εστίες τους στην Ουκρανία -περισσότε-
ροι από 50.000 σε 24 ώρες- ενώ μέχρι το
τέλος του έτους ο αριθμός των προσφύγων

αναμένεται να φτάσει τα 8 εκατομμύρια. 
Και οι «Financial Times» εκτιμούν ότι ο

Πούτιν έχει προετοιμαστεί για παρατετα-
μένη σύγκρουση που θα επεκτείνεται σε
μεγάλο βαθμό πέρα από τον στόχο της
«απελευθέρωσης» του Ντονμπάς, στην
Ανατολική Ουκρανία. «Ο Πούτιν επιθυμεί
να καταλάβει όλη τη Νοτιοδυτική Ουκρα-
νία, ώστε να αποκόψει τη χώρα από τη
Μαύρη Θάλασσα και να δημιουργήσει ένα
ορμητήριο για περαιτέρω επιθέσεις», γρά-
φει η βρετανική εφημερίδα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι κατήγγειλε ότι η Μόσχα επιδιώκει
τον διαμελισμό της Κεντρικής και Ανατολι-
κής Ευρώπης. Τον φόβο μιας γενικότερης
ανάφλεξης, ακόμα και ρωσικής εισβολής
στη Μολδαβία, τροφοδότησαν οι εκρήξεις
που σημειώθηκαν στην αποσχισθείσα
Υπερδνειστερία, μια περιοχή ρωσόφωνων,
στα σύνορα με την Ουκρανία. 

«Πλήγμα της δημοκρατίας»
Παίρνοντας αφορμή από το ενδεχόμενο

να ξεσπάσει νέο μέτωπο με ρωσική εισβο-
λή στη Μολδαβία, ο Ζελένσκι δήλωσε
ότι «στόχος της Ρωσίας δεν είναι απλώς να
καταλάβει την επικράτεια της Ουκρανίας,
αλλά να διαμελίσει ολόκληρη την Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη και να καταφέρει

πλήγμα στη δημοκρατία σε όλο τον κό-
σμο». Σημείωσε με έμφαση ότι «οι στόχοι
της Ρωσίας πάνε πολύ παραπέρα. Η ει-
σβολή αυτή δεν είναι παρά η αρχή». 

«Η Μόσχα θα μπορούσε να επιτεθεί σε
κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που παρέχουν όπλα
στην Ουκρανία», ανακοίνωσε το ρωσικό
υπουργείο Εξωτερικών, την ώρα που οι
ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες
χώρες της Ευρώπης, συγκροτούν «στρα-
τηγείο» στη Στουτγκάρδη για να συντονί-
σουν την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας
στο Κίεβο, με τον Αμερικανό υπουργό
Άμυνας Λόιντ Όστιν να διαμηνύει ότι η Δύ-
ση «θα κινήσει γη και ουρανό» για να κερ-
δίσει τον πόλεμο η Ουκρανία. 

Η Μόσχα συνέχισε χθες το σφυροκόπη-
μα στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία, με
νέες επιθέσεις και στη χαλυβουργία A-
zovstal, τον τελευταία θύλακα αντίστασης
στη μαρτυρική Μαριούπολη, όπου έχουν
οχυρωθεί 2.000 στρατιώτες και άμαχοι. 

Επικίνδυνη ρητορική
από τον Λαβρόφ
Την πυρηνική απειλή διατή-
ρησε στο τραπέζι και ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών Σεργ-
κέι Λαβρόφ, λέγοντας μάλι-
στα ότι κάποιοι «διογκώνουν»
τον κίνδυνο, που δεν μπορεί
να «υποτιμηθεί», και μιλών-
τας για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Προειδοποίησε για σκληρή
απάντηση, ακόμα και με χρή-
ση πυρηνικών όπλων, τη Δύ-
ση. «Το ΝΑΤΟ, στην ουσία, εμ-
πλέκεται σε πόλεμο με τη Ρω-
σία διά αντιπροσώπου και
εξοπλίζει αυτόν τον αντιπρό-
σωπο. Πόλεμος σημαίνει πό-
λεμος», είπε ο Λαβρόφ, συγ-
κρίνοντας τη σημερινή κατά-
σταση με την κρίση των πυ-
ραύλων στην Κούβα το 1962.
Απαντώντας στις ρωσικές δη-
λώσεις, ο Αμερικανός υπουρ-
γός Άμυνας Λόιντ Όστιν τόνι-
σε ότι «αυτό το είδος ρητορι-
κής είναι πολύ επικίνδυνο και
ανώφελο».

Κίεβο: Προβλέψεις 
γενικής ανάφλεξης
και πολέμου 
μακράς διάρκειας

Κοντά στα 8 εκατομμύρια
υπολογίζεται να φτάσει 
ο αριθμός των προσφύγων 
μέχρι το τέλος του έτους



Η ΕΥΡΩΠΗ
ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Μ
ε βαρύ νατοϊκό οπλισμό θα
συνεχίσουν να πολεμούν οι
ουκρανικές δυνάμεις, καθώς
όλο και περισσότερες χώρες

της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αποφα-
σίζουν να στείλουν εξοπλισμό και ενισχύ-
σεις για να υποστηρίξουν το Κίεβο. Ο σύμ-
βουλος της ουκρανικής προεδρίας Ολεξίι
Αρεστόβιτς σημείωσε ότι τα όπλα που πα-
ρέλαβαν πρόσφατα οι Ένοπλες Δυνάμεις
της χώρας θα έχουν «σοβαρό αντίκτυπο»
στον πόλεμο από τα τέλη Μαΐου ή τις αρ-
χές Ιουνίου, όταν και θα ενσωματωθούν
στο ουκρανικό οπλοστάσιο.

Ενδεικτική του κλίματος ήταν η συνάν-
τηση υπουργών Άμυνας και αρχηγών
Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποι-
ήθηκε στην αεροπορική βάση του Ραμ-
στάιν στη Γερμανία έπειτα από πρωτοβου-
λία του Αμερικανού υπουργού Λόιντ
Όστιν. Εκπρόσωποι 40 χωρών έδωσαν το
«παρών» δείχνοντας την αλληλεγγύη τους
στο Κίεβο αλλά και τον συντονισμό της
διεθνούς κοινότητας που πλέον παίρνει
ξεκάθαρη θέση απέναντι στη ρωσική ει-
σβολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός
από τις όμορες προς την Ουκρανία χώρες
(Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία και Σλοβα-
κία), στρατιωτική βοήθεια φτάνει και από
χώρες που απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα
(Αυστραλία και Καναδάς).

Σε αυτήν τη φάση ωστόσο οι αποφάσεις
των ηγετών για αποστολή βαρέος οπλι-
σμού αναμένεται να είναι καθοριστικές
για την εξέλιξη του πολέμου. Το Βερολίνο
έκανε στροφή 180 μοιρών στην πολιτική

του, με την υπουργό Άμυνας της χώρας
Κριστίν Λάμπρεχτ να ανακοινώνει την
αποστολή 50 αντιαεροπορικών «Gep-
pard», ενώ θα αναλάβει και την εκπαίδευ-
ση των Ουκρανών χειριστών στα συγκε-
κριμένα συστήματα. Το Ηνωμένο Βασί-
λειο δεσμεύτηκε ότι θα συνδράμει το Κίε-
βο με 200.000 όπλα, ανάμεσα στα οποία
και 4.800 αντιαρματικά NLAW και Javelin,
που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους
απέναντι στα ρωσικά άρματα μάχης και τα
τεθωρακισμένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
πρόκειται να χορηγήσουν ακόμη 667
εκατ. ευρώ στην Ουκρανία στο πλαίσιο της
στρατιωτικής βοήθειας, η οποία ξεπερνά
πλέον τα 2,5 δισ. Εξίσου σημαντική όμως
θεωρείται και η αποστολή πυροβόλων με-
γάλου βεληνεκούς Μ777 των 155 χιλιο-
στών, που προσφέρουν τόσο η Ουάσιγ-
κτον όσο και η Αυστραλία και ο Καναδάς,
μαζί με δεκάδες χιλιάδες βλήματα. Την

ίδια ώρα η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερι-
κών Ελίζαμπεθ Τρας ζητά διπλασιασμό
της βοήθειας που αποστέλλουν οι συμμα-
χικές χώρες προς την Ουκρανία, συμπερι-
λαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών
και αρμάτων μάχης.

Στο Ραμστάιν βρέθηκε και ο Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος με τον αρχηγό του Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατη-
γό Κωνσταντίνο Φλώρο. Η Αθήνα έχει ξε-
καθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα νέας απο-
στολής αμυντικού υλικού, καθώς σε κα-
μία περίπτωση δεν θα αποδυναμωθεί η
άμυνα των νησιών, ειδικά σε μια περίοδο
που οι τουρκικές προκλήσεις οδηγούνται
σε νέα κλιμάκωση. «Η Ελλάδα υιοθέτησε
από την πρώτη στιγμή σαφή και κατηγο-
ρηματική στάση εναντίον της εισβολής και
του ρωσικού αναθεωρητισμού και συν-
τάχθηκε με εταίρους και συμμάχους της
όσον αφορά την απόφαση επιβολής κυ-
ρώσεων και πλήρους εφαρμογής τους,
παρά το βαρύ οικονομικό τίμημα που συ-
νεπάγονται», υπογράμμισε ο Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος.

Η κρίση στην Ουκρανία όμως αποτελεί
και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την

αξιολόγηση οπλικών συστημάτων, όπως
τα αντιαρματικά NLAW και Javelin, τα
οποία βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο των
Ελλήνων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η
επιλογή της Ελλάδας να διατηρεί ισχυρές
Ένοπλες Δυνάμεις, ικανές να ανταπεξέλ-
θουν ακόμη και σε ολοκληρωτικό πόλεμο,
όπως αυτός που λαμβάνει χώρα στην Ου-
κρανία, ήταν σωστή, καθώς συμπεραίνε-
ται ότι οι πολεμικές συγκρούσεις δεν
διαρκούν λίγες ώρες και δεν διεξάγονται
απλώς με το πάτημα ενός κουμπιού.
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Υπουργοί Άμυνας και αρχηγοί
Ενόπλων Δυνάμεων από 
40 χώρες έδωσαν 
το «παρών» στη συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε 
στην αεροπορική βάση 
του Ραμστάιν στη Γερμανία -
Επιμένει στο «όχι» η Ελλάδα



Της Σοφίας Σπίγγου

Τ
α μυστικά που ενδεχομένως
κρύβουν οι ζωγραφιές της
9χρονης Τζωρτζίνας θα επιχει-
ρήσει να «ξεκλειδώσει» πραγ-

ματογνώμονας με ιδιότητα παιδοψυχο-
λόγου που διορίστηκε από τη 18η ανα-
κρίτρια Χριστίνα Σαλάππα, η οποία χει-
ρίζεται την υπόθεση δολοφονίας του
παιδιού από τη Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η δικαστική λειτουργός μετά τον διορι-
σμό της ιατροδικαστού Χαράς Σπηλιο-
πούλου φέρνει στο πλευρό της έναν ακό-
μη επιστήμονα προκειμένου να αναλύσει
τις ζωγραφιές της 9χρονης και να αποτυ-
πώσει τι σκεφτόταν ή τι μπορεί να έζησε ή
να είδε το κοριτσάκι. Ο συμβολικός κό-
σμος που αποτυπώνεται στην παιδική
ζωγραφιά συνήθως αντλεί θέματα από τα
ερεθίσματα του οικογενειακού και σχο-
λικού περιβάλλοντος και αποτελεί συχνά
ενός είδους «μαρτυρία».

Μακρύς κατάλογος καταθέσεων
Την ίδια στιγμή ξεκινά νέος κύκλος

καταθέσεων ενώπιον της 18ης τακτικής
ανακρίτριας, η οποία την περασμένη
εβδομάδα ολοκλήρωσε τον κατάλογο
των μαρτύρων που αφορούσε το ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό από το Κα-
ραμανδάνειο Νοσοκομείο. Τη σκυτάλη
στον μαραθώνιο καταθέσεων παίρνουν
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό από
το Ωνάσειο, στο οποίο έγινε ο γονιδιακός
έλεγχος της Τζωρτζίνας, ενώ θα ακο-
λουθήσουν τις επόμενες μέρες μάρτυ-
ρες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
της Πάτρας και από το Παίδων, όπου κα-
τέληξε το παιδί.

Μετά το Πάσχα αναμένονται απαντή-
σεις και σε διαφορά αιτήματα της ανα-

κρίτριας, όπως αυτό που υπέβαλε προς
τον ΕΟΦ προκειμένου να βρεθεί η πορεία
της κεταμίνης. Η κυρία Σαλάππα ζήτησε
να της διαβιβαστούν στοιχεία σχετικά με
το πού έχει διανεμηθεί η συγκεκριμένη
ουσία στην Ελλάδα και με ποιον τρόπο
μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος νό-
μιμα ή και παράνομα, με στόχευση κυ-
ρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Η ανακρίτρια αναμένει και «οδηγίες»
από τη Χαρά Σπηλιοπούλου, διευθύντρια
του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και
Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, που διορίστηκε
να τη βοηθήσει. Η επιστήμονας μελε-
τώντας τον φάκελο της Τζωρτζίνας εν-
δεχομένως να προτείνει περαιτέρω
ενέργειες που πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν για να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Περιμένοντας τους ιατροδικαστές
Στο μεταξύ, περίπου 30 καταθέσεις

έχουν δοθεί ήδη από νοσηλευτικό και
ιατρικό προσωπικό στο πλαίσιο της δι-
πλής εισαγγελικής έρευνας για τους θα-

νάτους της Ίριδας και της Μαλένας, των
άλλων δύο παιδιών της οικογένειας Δα-
σκαλάκη. Ωστόσο, ο δρόμος είναι ακόμη
μακρύς, αφού οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι θα ληφθούν περίπου 50 μαρτυ-
ρικές καταθέσεις. Ένα εξαιρετικά ση-
μαντικό στοιχείο που θα καθορίσει την
εξέλιξη της έρευνας είναι η πραγματο-
γνωμοσύνη των ιατροδικαστών που διο-
ρίστηκαν από την Εισαγγελία, των Νίκου
Καρακούκη και Νίκου Καλόγρια, οι
οποίοι, όπως φαίνεται, θα χρειαστούν
περίπου έναν μήνα ακόμη μέχρι να ολο-
κληρώσουν το «ξεσκόνισμα» των ιατρι-
κών φακέλων.

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ
ταρακούνησε χθες
το ξημέρωμα τα Κύθηρα

Πετάχτηκαν από τα... κρεβάτια τους χθες
στις 5 τα ξημερώματα οι κάτοικοι των Κυ-
θήρων από σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το επί-
κεντρο βρισκόταν στον θαλάσσιο χώρο 41
χλμ. νοτιοδυτικά του νησιού και το εστιακό
βάθος υπολογίστηκε στα 79 χλμ. Η δόνηση
έγινε αισθητή σε Καλαμάτα, Χανιά, Ηρά-
κλειο αλλά και σε περιοχές του Νομού Ατ-
τικής. Ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για
υλικές ζημιές. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευ-
θύμιος Λέκκας δήλωσε πως λόγω του με-
γάλου εστιακού βάθους αυτοί οι σεισμοί
γίνονται λιγότερο αισθητοί στην επιφάνεια.

Δεν απειλήθηκαν σπίτια
από τη φωτιά
στον Πάρνωνα Λακωνίας

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασι-
κή έκταση το απόγευμα της Τρίτης του Πά-
σχα στην περιοχή Βαρβίτσα στον Πάρνωνα
Λακωνίας, συγκεκριμένα στη Δημοτική
Ενότητα Οινούντος. Σύμφωνα με την Πυ-
ροσβεστική, η φωτιά είχε πάρει μεγάλες
διαστάσεις και για την κατάσβεσή της επι-
χείρησαν συνολικά 99 πυροσβέστες, 6
ομάδες πεζοπόρων τμημάτων (ανάμεσά
τους η 1η ΕΜΑΚ), 24 οχήματα και υδροφό-
ρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης,
σημαντική βοήθεια προσέφεραν 2 αερο-
σκάφη τύπου Canadair. Η φωτιά έκαψε
μεγάλα πεύκα αλλά και χαμηλή βλάστηση,
ωστόσο δεν απειλήθηκαν κατοικημένες
περιοχές.

Πρωταθλητής αγώνων
νεκρός έπειτα από τροχαίο

Ένας πρωταθλητής αγώνων μηχανοκί-
νητου αθλητισμού είναι ο 19χρονος που
έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυ-
στύχημα στη Νέα Ιωνία. Σοβαρά τραυματι-
σμένος απεγκλωβίστηκε ακόμη ένας νεα-
ρός. Η Πυροσβεστική έφτασε αρκετά γρή-
γορα στο σημείο, όμως ο άτυχος οδηγός
δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο κι-
νούνταν με μεγάλη ταχύτητα επί της λεω-
φόρου Βεΐκου και προφανώς επιχείρησε
να βγει από την έξοδο, στον παράδρομο
της Καποδιστρίου, ξεφεύγοντας από την
πορεία του και πέφτοντας από τη γέφυρα,
καταλήγοντας με τον «ουρανό» στο οδό-
στρωμα.
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Η ανακρίτρια ζήτησε
τη βοήθεια ειδικού
πραγματογνώμονα για
να αναλύσει τη… μαρτυρία
που άφησε η Τζωρτζίνα
πριν από τον θάνατό της

Παιδοψυχολόγος
«ξεκλειδώνει» 
τα μυστικά
της ζωγραφιάς
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Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου μετά
την αποκάλυψη ενός άγριου εγκλήματος τα ξημερώματα
της Τρίτης του Πάσχα με τραγικούς πρωταγωνιστές -σε
ρόλο δράστη και θύματος- δύο φίλους και συγκάτοικους.
Όλα συνέβησαν στην περιοχή της Ανάληψης, όταν ένας
52χρονος (σ.σ.: τοξικομανής σύμφωνα με έγκυρες πηγές)
διαπληκτίστηκε με τον 55χρονο φίλο του για άγνωστη μέ-
χρι στιγμής αιτία. 

Ο καβγάς ξέφυγε και ο 52χρονος άρχισε να χτυπά με
γροθιές, κλοτσιές και μια πατερίτσα που είχαν στο σπίτι
τους τον 55χρονο, αφήνοντάς τον αναίσθητο στο πάτωμα.

Μόλις ο δράστης αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είναι νε-
κρός, επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του, σκουπίζοντας τα
αίματα και καθαρίζοντας τον χώρο, ενώ παράλληλα κάλε-
σε το ΕΚΑΒ λέγοντας στο τηλεφωνικό κέντρο του «166» ότι
ο συγκάτοικος του έπεσε και χτύπησε. 

Οι διασώστες που έφτασαν σε λίγα λεπτά στο σπίτι αντι-
λήφθηκαν ότι ο ισχυρισμός του 52χρονου δεν ευσταθεί και
ειδοποίησαν την ΕΛΑΣ, με τους αστυνομικούς να προσά-
γουν τον φίλο του θύματος, ο οποίος προανακριτικά
«έσπασε», ομολόγησε και συνελήφθη. Η ιατροδικαστική
εξέταση έδειξε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από χτυπή-

ματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Ρόδου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τις επό-
μενες ημέρες. 

Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Διεύθυνση Αστυνο-
μίας Νοτίου Αιγίου, όπου αναφέρει ότι «εξιχνιάστηκε αν-
θρωποκτονία 55χρονου ημεδαπού που διαπράχθηκε νυχτε-
ρινές ώρες 25-26 Απριλίου στη Ρόδο. Για την υπόθεση αυτή
ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ως δράστης ένας 52χρονος
ημεδαπός, συγκάτοικος του θύματος, ο οποίος εξεταζόμε-
νος περιέγραψε με λεπτομέρειες την πράξη του».

Κ. Παπ. 

Ρόδος: Σκότωσε τον συγκάτοικό του και κάλεσε το ΕΚΑΒ λέγοντας πως δήθεν χτύπησε

Σ
υναγερμός έχει σημάνει στην
«αθηναϊκή νύχτα» με την εκτέ-
λεση του Γιάννη Σκαφτούρου,
ενός από τα πιο παλιά και προβε-

βλημένα στελέχη της επονομαζόμενης
Greek Mafia. 

Από τη μία υπάρχει ανησυχία για το ποι-
ος θα είναι ο επόμενος στόχος σε αυτόν
τον ακήρυχτο πόλεμο με τους τουλάχιστον
25 νεκρούς την τελευταία πενταετία, ενώ
από την άλλη -εκτιμούν οι Αρχές- θα ξεκι-
νήσουν άμεσα οι διεργασίες για εκδίκηση
από αυτούς που γνωρίζουν ή εκτιμούν
ποιος έδωσε την εντολή για το «συμβό-
λαιο θανάτου».

Οι πρώτες καταθέσεις ελάχιστα έχουν
προσφέρει στην έρευνα, ενώ οι έμπει-
ροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι
και αυτές που θα ληφθούν το επόμενο
χρονικό διάστημα δεν θα δώσουν κά-
ποια ώθηση. Η πιο σημαντική μαρτυρία
είναι αυτή του οδηγού του 4Χ4 οχήμα-
τος που επιχείρησαν να κλέψουν οι δύο
εκτελεστές στην προσπάθειά τους να
διαφύγουν από τα Σκούρτα Βοιωτίας
όταν χάλασε η κλεμμένη μοτοσικλέτα
τους. 

Ο άνθρωπος αυτός ανέφερε ότι τα δύο
άτομα ήταν μετρίου αναστήματος και μι-
λούσαν σπαστά ελληνικά που παρέπεμ-
παν σε Αλβανούς. 

Το συγκεκριμένο στοιχείο ίσως και να
είναι «κλειδί», καθώς ο Γιάννης Σκαφτού-
ρος φαίνεται να είχε κόντρα με την αλβα-
νική μαφία και έγκλειστα μέλη της είχαν

επιχειρήσει να τον σκοτώσουν με μαχαίρι
στις φυλακές Κορυδαλλού το 2018. 

Πανάκριβο «συμβόλαιο θανάτου»
Αξίζει να σημειώσουμε ότι αρχηγός της

συγκεκριμένης, πανίσχυρης φατρίας της
αλβανικής μαφίας είναι ο επονομαζόμε-
νος «Κλόντι», καταδικασμένος ως ηθικός
αυτουργός της δολοφονίας του ποινικο-
λόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Βέβαια, η
εκτέλεση του «θείου Τζο» είναι για τις Αρ-
χές ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα
«συμβόλαια θανάτου», που ελάχιστοι θα
είχαν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν.
Και είναι πολύ αμφίβολο εάν ο «Κλόντι»
μπορούσε…

Για αυτό και εξετάζεται το ενδεχόμενο η
εντολή για τη δολοφονία του Γιάννη Σκα-
φτούρου να δόθηκε από κάποιον που επι-
χειρεί να «ξεμπερδέψει» με την παλιά γε-

νιά της επονομαζόμενης Greek Mafia και
να καταστεί κυρίαρχος του «παιχνιδιού».
Από όπου και αν σχεδιάστηκε η εκτέλεση,
είναι εμφανές πως αποτελεί και ένα «μή-
νυμα» προς πάσα κατεύθυνση ότι «είμα-
στε αποφασισμένοι να σκοτώσουμε όποι-
ον χρειαστεί, όσο καλά και αν προστα-
τεύεται, για να έχουμε στα χέρια μας το
“στέμμα”». 

Νεκρός με 10 σφαίρες
Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το

σώμα του 55χρονου Γιάννη Σκαφτούρου
είχαν βρει (σ.σ.: είτε ως διαμπερή τραύ-
ματα είτε ως τυφλά) συνολικά δέκα βολί-
δες των 7,62mm από Kalashnikov. Το γε-
γονός ότι οι περισσότερες από τις σφαίρες
βρήκαν στόχο, δείχνει ότι ο εκτελεστής
του «θείου Τζο» είναι έμπειρος. Μάλιστα,
στην ΕΛΑΣ δεν αποκλείουν να έχει σκο-

τώσει ξανά κατά το παρελθόν. Την ίδια
ώρα, συγκλονίζει η κόρη του θύματος,
Κατερίνα Σκαφτούρου, η οποία δήλωσε:
«Εγώ είδα τρία άτομα με Kalashnikov. Η
μητέρα μου θυμάται τέσσερα άτομα. Ήμα-
σταν σε πανικό. Ούτε μηχανή ακούσαμε,
ούτε τίποτα. Πήδηξαν από τον φράχτη,
μας είπαν “πέστε κάτω” και φώναζαν
“Γιάννη, Γιάννη”. Αν δεν τον έβρισκαν, θα
μας σκότωναν όλους. Ήρθαν για να σκο-
τώσουν χωρίς να σκεφτούν τις παράπλευ-
ρες απώλειες».

«Μηνύματα» και φόβος εκδίκησης

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ψάχνοντας το «λάθος» 
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρω-
ποκτονιών που έχουν επιφορτιστεί με τη διε-
ρεύνηση της υπόθεσης ψάχνουν το «λάθος»
εκείνο που θα μπορούσε να προδώσει την
ταυτότητα των δραστών. Για αυτό και αναμένε-
ται να ζητηθούν από τις εταιρείες κινητής τη-
λεφωνίας στοιχεία για το επίμαχο χρονικό
διάστημα μετά τη δολοφονία, προκειμένου να
εξετάσουν εάν οι εκτελεστές που «μπλοκαρί-
στηκαν» προσωρινά λόγω της βλάβης στη μο-
τοσικλέτα, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με
τους συνεργούς τους για να ζητήσουν βοή-
θεια. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως οι Αρ-
χές είναι πλέον πεπεισμένες πως δεν βρί-
σκονται κρυμμένοι σε κάποιον ορεινό όγκο
στα Δερβενοχώρια, αλλά έχουν διαφύγει. 

Ενώ η μάχη κυριαρχίας 
στην Greek Mafia συνεχίζεται, 
οι Αρχές αναζητούν τους 
δολοφόνους του Σκαφτούρου
και τον επόμενο στόχο 



Στερεά Ελλάδα

Επιχορηγούνται 47 μικρές
επιχειρήσεις με 15,2 εκατ.

Σαράντα επτά επι-
χειρήσεις εντάσσονται
στο καθεστώς ενίσχυ-
σης «Επιχειρηματικό-
τητα Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσε-
ων» του Αναπτυξιακού
Νόμου 4399/2016, με
σχετική απόφαση του
περιφερειάρχη Στερε-
άς Ελλάδας Φάνη Σπα-
νού. Το συνολικό ποσό

της επιχορήγησης -επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απα-
σχόλησης- ανέρχεται σε 15.227.000 ευρώ με στόχο να
συμβάλει στην πραγματοποίηση συνολικών επενδύσεων
35.741.000. «Απώτερος στόχος είναι να λειτουργήσουν οι
επιχορηγήσεις ανταποδοτικά και πολλαπλασιαστικά, με τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, την παραγωγή εισοδήματος
και -το σημαντικότερο- τη διάχυση του εισοδήματος αυ-
τού στην κοινωνία», δηλώνει η οικεία Περιφερειακή Αρχή.

Προγραμματική σύμβαση 
με το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης

Υπέρ της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Τα-
μείου Ανάπτυξης και του ΑΟΤΑ «Μοριάς ΑΕ» ψήφισε το ΔΣ
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, στην προς τούτο
ειδική συνεδρία του, υπό την προεδρία του οικείου περι-
φερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. Στόχος της εν λόγω προ-
γραμματικής σύμβασης είναι η υλοποίηση της πράξης που
αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου.

Άρχισε χθες στη Σπάρτη το συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου INHERIT, που υλοποιείται

στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg Med» και διοργανώνει η Περιφέρεια

Πελοποννήσου. Στο ευρωπαϊκό έργο INHERIT συμμετέχουν 15 εταίροι από δέκα χώρες

της Μεσογείου και στοχεύει στην προστασία της παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής

κληρονομιάς από τις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού. Η νέα στρατηγική

τουριστικής ανάπτυξης προβλέπει: Δημιουργία προτύπων περιοχών INHERITURA, όπου

τα μέτρα προστασίας της φυσικής κληρονομιάς και οι πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης

θα αποφασίζονται και με τη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων. Διαμεσογειακή

συνεργασία για τη δημιουργία θεματικών τουριστικών πακέτων, που θα αναδεικνύουν

και θα συνδέουν τις περιοχές INHERITURA, έτσι ώστε η φυσική κληρονομιά να γίνει το

εργαλείο για την «πράσινη» ανάπτυξη του τουρισμού στη Μεσόγειο και την επιμήκυνση

της τουριστικής περιόδου στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές της. Για τη νέα

στρατηγική, τουριστικής ανάπτυξης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου επέλεξε την

ανάδειξη του βυθισμένου οικισμού στο Παυλοπέτρι Ελαφονήσου.

Μεσολόγγι

Σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης λόγω 
των απορριμμάτων

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος ΙΠ Μεσολογγί-
ου με απόφαση του γγ Πολιτικής Προστασίας
Βασίλη Παπαγεωργίου. Όπως επισημαίνεται
στη σχετική ανακοίνωση, «η απόφαση έχει δί-
μηνη διάρκεια και ισχύει έως τις 20 Ιουνίου
2022», και ελήφθη «διότι υπάρχει μεγάλο πρό-
βλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων και
σοβαρός κίνδυνος δημόσιας υγείας». Προηγή-
θηκε σχετικό αίτημα του δήμου, καθώς «δεν
ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή.
Κινδυνεύει το περιβάλλον και η υγεία όλων
μας». Υπενθυμίζεται ότι οι αλλεπάλληλες κατα-
στροφές του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου έχουν δημι-
ουργήσει απαγορευτικές συνθήκες μεταφοράς
και εναπόθεσης απορριμμάτων. Ο δήμαρχος
Κώστας Λύρος δήλωσε σχετικά: «Κάνουμε ό,τι
είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να λύσουμε το
πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Εμείς από την πρώτη στιγμή της ανάληψης κα-
θηκόντων μας καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε
με πολύ κόπο το θέμα του ΧΥΤΑ».

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Εξοπλίζει το ΕΚΑΒ 
με χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ

Την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
και λοιπών αναλώσιμων ειδών για το ΕΚΑΒ Θεσσα-
λίας», συνολικού προϋπολογισμού 381.008 ευρώ,
ενέκρινε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.
Στην προμήθεια, προς ενίσχυση του ΕΚΑΒ, περι-
λαμβάνονται ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, τέσ-
σερις φορητές συσκευές αναπνευστήρα, τέσσερις
απινιδωτές-μόνιτορ, δεκαέξι αυτόματοι εξωτερι-
κοί απινιδωτές (AED), οκτώ φορητές συσκευές
αναρρόφησης πτυέλων και εκκρίσεων, είκοσι οξύ-
μετρα (και με παιδικό αποδέκτη) και σαράντα πιε-
σόμετρα (σφυγμομανόμετρα). «Με την προμήθεια
του νέου εξοπλισμού βελτιώνονται ποιοτικά και
ποσοτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες επείγου-
σας προνοσοκομειακής φροντίδας προς όφελος
όλων των Θεσσαλών. Το προηγούμενο διάστημα,
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας πα-
ραδόθηκαν 10 νέα ασθενοφόρα πλήρως εξοπλι-
σμένα με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό,
ενώ αναμένονται ακόμη 13 ασθενοφόρα και 4 Κι-
νητές Μονάδες που θα ενισχύσουν την επιχειρη-
σιακή ετοιμότητα και το έργο του ΕΚΑΒ», επισήμα-
νε ο περιφερειάρχης.
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Πελοπόννησος

Στη Σπάρτη συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου INHERIT



Η
Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία
με τον ΕΔΣΝΑ, ξεκίνησε το επικοι-
νωνιακό πρόγραμμα για την προ-

ώθηση της ανακύκλωσης, της ξεχωριστής
συλλογής βιοαποβλήτων και την εφαρμογή
των κανόνων της κυκλικής οικονομίας στις
λαϊκές αγορές. Κεντρικό μήνυμα του προ-
γράμματος επικοινωνίας είναι το «Δώσε
αξία στα σκουπίδια σου». Η δράση θα διαρ-
κέσει ως τις 24 Μαΐου και θα αναπτύσσεται
σε περίπου 240 λαϊκές αγορές της περιφέ-
ρειας, σε συνεργασία με τους επαγγελμα-
τίες και παραγωγούς που δραστηριοποι-
ούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Καθημερινά, σε έως είκοσι λαϊκές αγο-
ρές, σε διαφορετικούς δήμους, που έχουν
επιλεγεί από την αρμόδια Διεύθυνση της
Περιφέρειας Αττικής, θα βρίσκεται ένα «κι-
νητό πράσινο σημείο» του ΕΔΣΝΑ, μαζί με
ομάδα εκπαιδευμένων προωθητών, οι

οποίοι θα αναλάβουν μεταξύ άλλων να
προβάλουν στους πολίτες τα οφέλη της
ανακύκλωσης, να τους ενημερώσουν για
τους τρόπους με τους οποίους μπορούν εύ-
κολα να ανακυκλώνουν στον τόπο που
ζουν, να τους δώσουν τη δυνατότητα να εγ-
γραφούν σε προγράμματα επιβράβευσης
κι ανταπόδοσης, με βάση τις ποσότητες
που θα ανακυκλώνουν, να τους ενημερώ-
σουν για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλή-
των μέσω της χρήσης του καφέ κάδου, αλ-
λά και να τους μοιράσουν δωρεάν πιστο-
ποιημένο κομπόστ που παράγεται σήμερα
από τον ΕΔΣΝΑ, μέσα από την επεξεργασία
των «πράσινων» απορριμμάτων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της δράσης και
οι λαϊκές αγορές όπου θα εξελίσσεται κα-
θημερινά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΕΔΣΝΑ (www.edsna.gr) και της Περι-
φέρειας Αττικής.

Πρεμιέρα για
το «This is Athens
City Festival»

Περισσότερες από εκατό πρωτότυ-
πες δράσεις πολιτισμού και ψυχαγω-
γίας διοργανώνονται τον Μάιο στον
Δήμο Αθηναίων με το πρώτο ανοιχτό
φεστιβάλ της Αθήνας, «This is Athens
City Festival», να κάνει πρεμιέρα. 

Για τέσσερις εβδομάδες, από την 1η
Μαΐου έως και το τέλος του μήνα, το φεστιβάλ θα γεμίσει την Αθήνα με εικόνες και ήχους.
Στο πλαίσιο των δράσεων, αθηναϊκά μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, φορείς και επιχειρή-
σεις ανοίγουν τις πόρτες τους για να καλωσορίσουν Έλληνες και ξένους επισκέπτες, ενώ
ταυτόχρονα διοργανώνονται συναυλίες -σε δρόμους, πάρκα και στοές-, θεματικές διαδρο-
μές περιπάτου και ποδηλάτου, βραδιές γαστρονομίας και αθλητικές δράσεις στην ύπαιθρο.
Όπως τονίζει ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, «δημιουργούμε μια γιορτή-θεσμό για
την πόλη, προσκαλώντας τους Αθηναίους και τους επισκέπτες σε αυτό το ανοιχτό, πρότυπο
φεστιβάλ, που εκτείνεται στο κέντρο και τις γειτονιές».

«Νέα έκτακτη
στήριξη της ΤΑ 
για το ενεργειακό»

Κατά την επίσκεψη στον Δήμο Νε-
άπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη,
ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτε-
ρικών Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε
στο πλέγμα των μέτρων στήριξης
προς την Αυτοδιοίκηση, προκειμέ-
νου να μετριαστούν οι επιπτώσεις
του κύματος των ανατιμήσεων από
την ενεργειακή κρίση. Προανήγ-
γειλε, μάλιστα, νέα έκτακτη χρημα-
τοδότηση το επόμενο διάστημα για
τον σκοπό αυτό, σε συνεννόηση με
το υπουργείο Οικονομικών και το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους -
πέραν της έκτακτης στήριξης, συ-
νολικού ύψους 122 εκατ. ευρώ,
που δόθηκε ήδη προς τους δήμους
και τις περιφέρειες της χώρας. Στο
πλαίσιο αυτό, ο κ. Πέτσας επισήμα-
νε ότι θα αποστείλει σχετική επι-
στολή προς τους δημάρχους και
τους περιφερειάρχες της χώρας,
προκειμένου να αποτιμήσουν το
επιπλέον κόστος που έχουν κληθεί
να καταβάλουν από τις αρχές του
έτους μέχρι και σήμερα.

Συνεχίζεται 
η ανανέωση
Πανέτοιμη και πανέμορφη είναι
η διπλή παιδική χαρά στον Λό-
φο Αγίου Νικολάου («Μπασκε-
τάκια») του Δήμου Αλίμου,
έπειτα από τη ριζική ανακαίνι-
ση που πραγματοποιήθηκε, τό-
σο στις ίδιες τις παιδικές χαρές
όσο και σε όλο τον περιβάλλον-
τα χώρο. Τοποθετήθηκαν και-
νούργια παιχνίδια, χλοοτάπη-
τας, νέα παγκάκια, κάδοι απορ-
ριμμάτων, περίφραξη αλλά και
ενισχυμένος φωτισμός σε όλη
την περιοχή, που πλέον αναδει-
κνύει τον χώρο και το βράδυ!
Τώρα, σειρά παίρνει η παιδική
χαρά στον παλαιό Άλιμο.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Έτοιμο το σχέδιο 
Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Σχε-
δίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης, το οποίο έχει ως αντικείμενο
την αναγνώριση των αναγκών για φόρ-
τιση ηλεκτρικών οχημάτων βάσει των
συνθηκών του ευρύτερου ευρωπαϊ-
κού, εθνικού και τοπικού κοινωνι-
κοοικονομικού περιβάλλοντος καθώς
και την τελική χωροθέτηση ενός ολο-
κληρωμένου συστήματος υποδομών
φόρτισης για τη συνολική έκταση της
πόλης. Ως αποτέλεσμα της εκτενούς
διαβούλευσης, προέκυψε ένα σύνολο
53 σημείων στα οποία πρόκειται να εγ-
κατασταθούν σταθμοί φόρτισης ηλε-
κτρικών οχημάτων. Τα εν λόγω σημεία
αντιστοιχούν σε 82 φορτιστές εκ των
οποίων 72 θέσεις χωροθετήθηκαν με
στόχο να καλύψουν τις ανάγκες φόρ-
τισης ΙΧ, τρεις θέσεις χωροθετήθηκαν
στους σταθμούς των ταξί, τέσσερις θέ-
σεις για οχήματα ΑμεΑ και τρεις θέ-
σεις για τουριστικά λεωφορεία.

Πληροφόρηση 
για τα έργα

Για την πο-
ρεία υλοποί-
ησης των έρ-
γων που χρη-
ματοδοτούν-
ται από πό-
ρους της Πε-
ριφέρειας Ατ-
τικής ενημε-

ρώθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής του στον Δήμο Νί-
καιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Τα έργα
αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση
και ανακατασκευή του κλειστού γυ-
μναστηρίου «Πλάτωνας» προϋπολογι-
σμού 800 χιλιάδων ευρώ και την ανά-
πλαση τμήματος του καταργημένου
νεκροταφείου Νεαπόλεως Νίκαιας
και παρακείμενου αλσυλλίου συνολι-
κού προϋπολογισμού 848 χιλιάδων
ευρώ. Τα οφέλη από την υλοποίηση
των έργων, όπως επισημάνθηκε και
από τον κ. Πατούλη, είναι σημαντικά
τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας
όσο και στην αστική αναβάθμιση και
την ανάπτυξη χώρων αναψυχής,
άθλησης και πρασίνου. Τον περιφε-
ρειάρχη συνόδευε ο δήμαρχος της
πόλης Γιώργος Ιωακειμίδης.
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Λαϊκές αγορές: Καμπάνια
ενημέρωσης για ανακύκλωση
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Tης Εύης Πανταζοπούλου

Σ
το 1,4% των καλύτερων πανεπι-
στημίων παγκοσμίως στην κατά-
ταξη του Center for World Uni-
versity Rankings (CWUR) βρί-

σκεται το ΕΚΠΑ, αποσπώντας μια ακόμη
σημαντική διάκριση. 

Στην κατάταξη των 2.000 καλύτερων
πανεπιστημίων παγκοσμίως, που δημοσι-
εύεται για 11η συνεχόμενη χρονιά και βα-
σίζεται στην αποτίμηση και βαθμολόγηση
19.788 πανεπιστημίων παγκοσμίως, το
Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέλαβε τη 275η
ανάμεσα στα 2.000 καλύτερα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα. Κατακτώντας τη θέ-
ση αυτή βρίσκεται στο 1,4% των καλύτερων
πανεπιστημίων παγκοσμίως και στα τοπ
300 πανεπιστήμια για 3η συνεχόμενη
χρονιά.

Παράλληλα, καταλαμβάνει την 1η θέση
μεταξύ των δώδεκα ελληνικών πανεπι-
στημίων που συμπεριλαμβάνονται στην
κατάταξη, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στη 2η θέ-
ση στην Ελλάδα και στην 417η παγκο-
σμίως, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
στην 3η θέση και στην 558η αντιστοίχως,
το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 4η θέση
και την 709η, ενώ ακολουθεί το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στην
736η θέση παγκοσμίως, ενώ άλλα επτά
ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται στο
τοπ των 2.000 κορυφαίων.

Πώς προέκυψε η κατάταξη
Για την κατάταξη των Ιδρυμάτων η

CWUR χρησιμοποιεί επτά αντικειμενι-
κούς και ισχυρούς δείκτες ομαδοποιημέ-
νους σε τέσσερις τομείς: α) η ποιότητα της
εκπαίδευσης, η οποία προκύπτει από τον
αριθμό των αποφοίτων, οι οποίοι έχουν
κερδίσει σημαντικά διεθνή βραβεία σε
σχέση με το μέγεθος του πανεπιστημίου

(25%), β) η απασχόληση των αποφοίτων
βάσει του συνολικού αριθμού των απο-
φοίτων που κατέχουν θέση CEO στις κο-
ρυφαίες εταιρίες παγκοσμίως σε σχέση
με το μέγεθος του πανεπιστημίου (25%), γ)
η ποιότητα της σχολής σύμφωνα με τον
αριθμό των καθηγητών και ερευνητών
που έχουν κερδίσει σημαντικά διεθνή
βραβεία (10%) και δ) η ερευνητική επίδοση
(40%). Στον τελευταίο τομέα, στον οποίο
συνυπολογίζονται ο συνολικός αριθμός
των ερευνητικών άρθρων, η ποιότητα των
δημοσιεύσεων, η επιρροή και οι ετεροα-
ναφορές, το ΕΚΠΑ κατατάσσεται στην
226η θέση παγκοσμίως.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται
οι ΗΠΑ με 335 πανεπιστήμια, εκ των οποί-
ων τα 8 στο τοπ 10 των ιδρυμάτων, ενώ

ακολουθούν η Κίνα με 302, το Ηνωμένο
Βασίλειο με 94 και η Γαλλία με 77. Αξίζει
να σημειωθεί ότι το CWUR είναι ένας κο-
ρυφαίος οργανισμός παροχής συμβου-
λευτικών υπηρεσιών σε κυβερνήσεις, δη-
μόσιους οργανισμούς και πανεπιστήμια
για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. 

«Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια»
Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΕΚ-

ΠΑ ευχαρίστησε θερμά όλα τα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας για τη σημαντι-
κή προσπάθεια που καταβάλλουν καθη-
μερινά ώστε να διατηρεί το πανεπιστή-
μιο την υψηλή ποιότητα σπουδών και
έρευνας. «Η συγκεκριμένη διάκριση,
όπως και όλες που έχουν επιτευχθεί και

ανακοινωθεί, ανήκει σε αυτούς και σε
όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοι-
νότητας. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί την
προσπάθεια για την ανάδειξη σε διεθνές
επίπεδο του πολύ σημαντικού διδακτι-
κού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου
του πανεπιστημίου μας», καταλήγει.

Κατέλαβε τη 275η θέση και την
πρώτη στη χώρα, με το ΑΠΘ να είναι
417ο στον κόσμο - Συνολικά 
12 ελληνικά ΑΕΙ στο τοπ 
των 2.000 καλύτερων του πλανήτη

Η οξεία ηπατίτιδα που ταλαιπωρεί παιδιά σε αρκετές χώ-
ρες του κόσμου έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα και τις
ελληνικές υγειονομικές αρχές. Στη Λάρισα σήμανε κόκκινος
συναγερμός στο γενικό νοσοκομείο, όταν μια έφηβη 16 ετών
παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα. Οι γιατροί στο νοσοκομείο
της Λάρισας αντιμετώπισαν τη 16χρονη ως ύποπτο κρούσμα
της οξείας ηπατίτιδας που έχει χτυπήσει ήδη 14 χώρες! Τα
συμπτώματά της, εξάνθημα και πυρετός, που ξεκίνησαν τη
Μεγάλη Τετάρτη κινητοποίησαν τους γιατρούς, οι οποίοι την
εξέτασαν εξονυχιστικά προκειμένου να διαπιστώσουν στο
τέλος ότι δεν ήταν κρούσμα της επίμαχης ηπατίτιδας.

Μιλώντας στον δημοτικό ραδιόφωνο Λάρισα, ο διευθυν-
τής Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
Κώστας Καρακούσης είπε πως «είναι σε πολύ καλή κατά-
σταση η κοπέλα. Βρέθηκαν αυξημένες ηπατικές τιμές και

της κάναμε εισαγωγή. Αυτό το κορίτσι είχε νοσήσει με Covid,
παρότι εμβολιασμένο. Oι γονείς στην Ελλάδα δεν θα πρέπει
να ανησυχούν τόσο», τόνισε στην «Political» η καθηγήτρια
Παιδιατρικής και Νεογνολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών
Αναστασία Βαρβαρήγου λέγοντας πως: «Η ηπατίτιδα στο κο-
ριτσάκι στη Λάρισα καθώς και άλλα που έχουμε εδώ είναι
άλλης, γνωστής αιτιολογίας, οι οποίες έχουν ηπία διαδρομή
και θεραπεύονται συντηρητικά».

Πληροφορίες μας από τον ΕΟΔΥ αναφέρουν πως η νεαρή
κοπέλα δεν πληρούσε τα συμπτώματα που έχει ορίσει ο ΠΟΥ
για την οξεία ηπατίτιδα. Ωστόσο και στη Λάρισα, όπως και
στις άλλες πόλεις, υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα. Η Ιωάννα
Γριβέα, διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου Λάρισας, είπε στο δημοτικό ραδιόφωνο
της πόλης πως «περιστατικά ηπατίτιδας νοσηλεύουμε συχνά

πυκνά οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να περιμέ-
νουμε, να ακολουθήσουμε και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ». Αυτήν
τη στιγμή παγκοσμίως είναι καταγεγραμμένα 170 κρούσμα-
τα και 17 παιδιά χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος. Στην
Αλαμπάμα και τα 9 παιδιά που νόσησαν από ηπατίτιδα είχαν
κολλήσει αδενοϊό. Σε σχέση με την πανδημία, χθες Τετάρτη
υπήρξε αύξηση κρουσμάτων με έξαρση και του δείκτη θε-
τικότητας σχεδόν σε όλους τους δημοφιλείς νησιωτικούς
προορισμούς. Μεγαλύτερο δείκτη θετικότητας καταγρά-
φουν αυτή την εβδομάδα η Ιθάκη με 9,32% και η Χίος με
9,16%. Τα κρούσματα πήγαν στα 11.487, από τα οποία τα 311
είναι επαναμολύνσεις. Καταγράφηκαν 43 θάνατοι και 267
είναι οι διασωληνωμένοι. Ο δείκτης μεταδοτικότητας είναι
κάτω από τη μονάδα στο 0,77%. 

Kατερίνα Παπακωστοπούλου

Σε αυξημένη ετοιμότητα για ηπατίτιδα η χώρα - Δεν ήταν κρούσμα η 16χρονη στη Λάρισα

Στα κορυφαία
πανεπιστήμια
παγκοσμίως 

το Καποδιστριακό



Τεστ κοπώσεως ενώπιον 
του υπουργού στις Συκεές 
Μέχρι και… τεστ κοπώσεως έκανε ο δήμαρχος
Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, κατά την
επίσκεψη του Στέλιου Πέτσα στο Δημοτικό Πο-
λυϊατρείο της Νεάπολης, στο Β’ ΚΑΠΗ, προκει-
μένου να του αποδείξει πως οι δημότες έχουν
στη διάθεσή τους κάθε είδους σύγχρονο ιατρικό
μηχάνημα για να ελέγχουν την κατάσταση της
υγείας τους. Τεστ κοπώσεως με σακάκι και γρα-
βάτα για τον κ. Δανιηλίδη!

ΑΑυγομαχίες στη Νεάπολη
Σε αυγομαχίες επιδόθηκαν ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέ-
ματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλα-
φάτης, υπό το βλέμμα του δημάρχου Νεάπο-
λης-Συκεών Σίμου Δανιηλίδη, στο πλακό-
στρωτο έξω από το Δημοτικό Κέντρο Κοινω-
νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπο-
λης. Υπάλληλοι τους υποδέχθηκαν με ευχές
και κόκκινα αυγά. Η «μάχη» ισόπαλη, αφού
τα αυγά τους αποδείχθηκαν δυνατά μόνο από
τη μία πλευρά και αδύναμα στην άλλη. Οι κύ-
ριοι Πέτσας και Καλαφάτης αποδέχτηκαν την
ισοπαλία με χαμόγελα και ευχές.

Ημερίδα στο Κιλκίς
Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνει η ΔΕΕΠ
Νέας Δημοκρατίας Ν. Κιλκίς με θέμα «Οι γεωπο-
λιτικές εξελίξεις μετά την πολεμική σύρραξη
στην Ουκρανία. Η Ελλάς μέσα στη νέα πραγματι-
κότητα», την Παρασκευή 29 Απριλίου, στο συνε-
δριακό κέντρο του Δήμου Κιλκίς. Θα συμμετά-
σχουν μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Γ. Γεωργαντάς, ο βουλευ-
τής νομού Σερρών της ΝΔ Τ. Χατζηβασιλείου, ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών και επίτροπος
στην ΕΕ Δ. Αβραμόπουλος και ο απόστρατος υπο-
ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Δ. Τσαϊλάς. 

Απίστευτη κλοπή: Σήκωσαν ολόκληρο
το σπιτάκι του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Π
ρωτοφανές περιστατι-
κό συνέβη το πρωί της
Τέταρτης στο κέντρο

της Θεσσαλονίκης. Συγκεκρι-
μένα, στην πλατεία της Αγίας
Σοφίας, όπου μέχρι χθες ήταν
τοποθετημένος ένας οικίσκος
του «Χαμόγελου του Παιδιού»,
άγνωστοι δράστες σήκωσαν το
σπιτάκι (φωτό κάτω) χωρίς κα-
νείς να τους πάρει είδηση! Ο οικίσκος είχε
παραχωρηθεί από εταιρεία στο συγκεκριμέ-
νο σημείο ύστερα από συνεννόηση με τον Δή-
μο Θεσσαλονίκης, την Τροχαία και τον οργα-

νισμό «Το Χαμόγελο του Παιδι-
ού», προκειμένου ο κόσμος να
μπορεί να αγοράζει προϊόντα
προς ενίσχυση του οργανισμού.
Χθες, μάλιστα, επρόκειτο να γίνει
η απεγκατάστασή του, αλλά όταν
οι άνθρωποι του οργανισμού πή-
γαν με τον γερανό να τον μεταφέ-
ρουν, ο οικίσκος είχε… εξαφανι-
στεί. Οι άνθρωποι του «Χαμόγε-

λου» κάνουν έκκληση να βρεθεί ο οικίσκος,
καθώς όπως υποστηρίζουν «δεν τεμαχίζεται
και δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να ήταν και για
ποιο λόγο συνέβη αυτό». 

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου θα κορυφωθούν στη Νάουσα, το
Σάββατο 30 Απριλίου και την Κυριακή 1η Μαΐου, οι επε-
τειακές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάου-
σας, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επα-
νάσταση και το Ολοκαύτωμα της πόλης.  Κατά τη διήμε-

ρη επίσκεψή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανα-
κηρυχθεί επίτιμη δημότισσα Νάουσας και θα της επιδο-
θεί το Χρυσό Κλειδί της πόλης από τον δήμαρχο Νικόλα
Καρανικόλα, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί
στο δημοτικό θέατρο της πόλης, κατόπιν ομόφωνης
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας.

Στη Νάουσα για τη 200ή επέτειο του Ολοκαυτώματος η ΠτΔ

Κεράκι στον Άγιο Ραφαήλ 
άναψε ο Στέλιος Πέτσας
Στα Μετέωρα πήγε ο
αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερι-
κών Στέλιος Πέτσας
και άναψε κεράκι
στον Ιερό Ναό Αγίων
Ραφαήλ, Νικολάου
και Ειρήνης. Μπορεί
ο βασικός προορι-
σμός του να ήταν ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών,
ωστόσο ο υπουργός θέλησε να περάσει και από
τα Μετέωρα με αφορμή και την οριστική λύση
ύστερα από δεκαετίες στο ζήτημα του οικισμού.

Θρυλικό reunion 
Χαριστέα - Ρεχάγκελ
Σε ρόλο… δημοσιογράφου θα
δούμε σύντομα τον Χαριστέα. Ο
αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής
Διακυβέρνησης της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας και
«χρυσός» σκόρερ του Euro
2004 συνάντησε στο Έσεν της
Γερμανίας τον Ρεχάγκελ. Οι δύο
από τους βασικούς συντελεστές
του θαύματος τα είπαν τηλεοπτι-
κά, με τον Άγγελο να παίρνει συ-
νέντευξη στον Ότο και τον τε-
λευταίο, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες, να λέει πράγματα που
δεν έχουν ξαναειπωθεί!

Και ο Αμπατζίδης
υποψήφιος 
για την Καλαμαριά
Ο Ματθαίος Αμπατζίδης δηλώνει
«παρών» στη διεκδίκηση του Δή-
μου Καλαμαριάς. Ο πρώην αντι-
δήμαρχος επί διοίκησης Μπακο-
γλίδη ανακοίνωσε επίσημα πως
θα είναι υποψήφιος δήμαρχος και
θα διεκδικήσει την ψήφο των δη-
μοτών στις επικείμενες εκλογές.
Όπως έκανε γνωστό, θα προχω-
ρήσει στη δημιουργία δημοτικής
παράταξης, απευθύνοντας ανοι-
χτή πρόσκληση σε όλους, προκει-
μένου να διαμορφωθεί η Καλα-
μαριά τού αύριο.

Η επανεμφάνιση 
του Καραμανλή
Ο Κώστας Καραμανλής είχε καιρό
να δώσει το «παρών» σε εκδήλω-
ση. Ωστόσο η παρουσία του πρώην
πρωθυπουργού και βουλευτή Α’
Θεσσαλονίκης στην παρουσίαση
του βιβλίου του Κώστα Γκιουλέκα
«Το χρονικό της Επανάστασης -
Μέσα από τις εφημερίδες της Πα-
λιγγενεσίας», που έγινε στο Πολε-
μικό Μουσείο της Αθήνας, παρα-
ξένεψε πολλούς. Το αν αυτή η
επανεμφάνιση Καραμανλή σημαί-
νει και κάτι για το μέλλον του
πρώην πρωθυπουργού σε ό,τι
αφορά τη συμμετοχή του στο ψη-
φοδέλτιο της ΝΔ στη Θεσσαλονί-
κη, για το οποίο κυκλοφορούν
πολλά σενάρια, μένει να φανεί.
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Σ
την εξαγορά του Twitter από τον
Έλον Μασκ έναντι του αστρονο-
μικού ποσού των 44 δισ. δολα-
ρίων αναφέρθηκε μιλώντας στην

«Political» o Στέλιος Παπαθανασόπουλος,
καθηγητής Οργάνωσης και Πολιτικής των
ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κα-
θηγητής σημείωσε ότι η συσσώρευση και
η συγκέντρωση των Μέσων δεν είναι
πρωτόγνωρες στον χώρο της επικοινω-
νίας, μιας και τα τελευταία 200 χρόνια κα-
ταγράφουμε αλλεπάλληλες συγχωνεύ-
σεις: «Η συγκεκριμένη περίπτωση του

Έλον Μασκ με τα 44 δισ. δολάρια είναι η
μεγαλύτερη συμφωνία για εξαγορά εται-
ρείας τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Για να
σας δώσω ένα μέγεθος, το Instagram
αγοράστηκε από το Facebook για 1 δισ. Το
Twitter πάλι δεν είναι και η μεγαλύτερη
πλατφόρμα επί της Γης ως μέσο κοινωνι-
κής δικτύωσης. Έχει περισσότερους από
217 εκατομμύρια χρήστες καθημερινά σε
σύγκριση με το Facebook που έχει δισε-
κατομμύρια και βεβαίως το Instagram». 

Ο έλεγχος της... ατζέντας
«Δεν μπορώ να καταλάβω επενδυτικά

πώς έχει κινηθεί ο Μασκ. Ίσως γιατί πι-
στεύει ότι το Twitter θα είναι το επόμενο
δυναμικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα
επόμενα χρόνια; Ο Μασκ είναι και ριψο-
κίνδυνος επιχειρηματίας», σημείωσε και
πρόσθεσε: «Ένας άλλος λόγος που μπορεί
να έχει παίξει ρόλο είναι ότι μπορεί το
Twitter να είναι μικρότερο από τα υπόλοι-
πα δίκτυα, αλλά επειδή έχει ως χρήστες
πολλούς δημοσιογράφους και πολιτικούς
αποτελεί ένα μέσο ανταλλαγής απόψεων
και διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε αυ-
τούς που θέτουν την ατζέντα και τη θεμα-
τολογία ανά τον κόσμο, δηλαδή σε πολιτι-
κούς και δημοσιογράφους. Άρα εξαγορά-
ζοντας μια τέτοια πλατφόρμα ενδεχομέ-
νως θέλει να παίξει κάποιον ρόλο σε αυτό
το επίπεδο».

Ο κ. Παπαθανασόπουλος επισήμανε
ακόμη ότι «θα μπορούσε κάποιος να τονί-
σει αυτό που ανέφερε ο Μασκ, ότι είναι
υπέρ της ελευθερίας του λόγου, και του
απάντησε η αμερικανική ένωση για την
πρόοδο των έγχρωμων ανθρώπων ότι η
ελευθερία του λόγου είναι υπέροχη, αλλά
η ρητορική του μίσους είναι απαράδεκτη.
Νομίζω όμως ότι όλα αυτά είναι υπερβο-
λές. Μιλάμε ίσως για μια επιχειρηματική
υπερβολή του Μασκ και δεν γνωρίζουμε

από πού προέρχονται αυτά τα 44 δισ.». 
«Τα 25 δισ. προέρχονται σίγουρα από

τράπεζες και δανεισμό. Για τα υπόλοιπα
θα κάνει δημόσια μετοχοποίηση; Λένε
κάποιοι ότι μπήκε στο Twitter για να ικα-
νοποιήσει τη συντηρητική Δεξιά της
Αμερικής. Νομίζω ότι αυτά είναι ανοη-
σίες, διότι θεωρούμε ότι τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης είναι μέσα μαζικής
ενημέρωσης».

«Να χτίσουν άγαλμα στον Τραμπ»
Ο κ. Παπαθανασόπουλος υποστήριξε

επίσης: «Λένε ότι οι πλατφόρμες αυτές
έχουν την πολιτική τους αξία. Θέλω να
υπενθυμίσω ότι προτού εκλεγεί ο Τραμπ
το Twitter πήγαινε για φούντο. Θα έπρεπε
να έχουν χτίσει ένα άγαλμα στον Τραμπ.
Είναι ο Τραμπ που έκανε το Twitter και
όχι το Twitter τον Τραμπ. Είναι το άτομο, ο
πολιτικός, και όχι εκείνοι που γράφουν

στο Twitter. Είναι η εμβέλεια των πολιτι-
κών. Όταν είσαι πλανητάρχης έχεις εμ-
βέλεια. Τα social media χρησιμοποιήθη-
καν για την ανάπτυξη της Αραβικής Άνοι-
ξης, δεν είναι το μέσο αλλά το περιεχό-
μενο, το οποίο είναι ο βασιλιάς. Το μέσο
είναι η διανομή. Το Twitter ήταν το μέσο
διανομής αυτών που ήθελε να εκφράσει
σε ένα κοινό ο Τραμπ. Εδώ πιστεύω ότι
είναι και λίγο η αισιοδοξία του ίδιου του
Μασκ, ο οποίος ενδεχομένως θεωρεί ότι

εφόσον έχει ασχοληθεί ακόμη και με
εταιρείες που ασχολούνται με το Διάστη-
μα, λέει “ας έχω και ένα Μέσο που μπο-
ρώ να εκφράζομαι”».

«Ασταθής χρήστης»
«Σίγουρα θα κάνει αλλαγές, θα αλλά-

ξει τους χαρακτήρες, σίγουρα θα αλλά-
ξει τον αλγόριθμο που ακολουθεί το
Twitter. Μην ξεχνάμε ότι ο Μασκ ήταν
ένας ασταθής χρήστης του Twitter και τα
σχέδιά του άλλαζαν κάθε τόσο. Ότι ήθε-
λε το Twitter το έδειχνε με τις κινήσεις
του τους τελευταίους τρεις μήνες. Δεν
είναι κάτι που ήρθε ξαφνικά, αλλά κα-
νείς δεν πίστευε ότι θα έδινε 44 δισ. για
να αγοράσει το Twitter. Εκεί είναι το με-
γάλο ερώτημα». Ο κ. Παπαθανασόπου-
λος τόνισε ότι ο Μασκ είχε αγοράσει το
8% πριν από λίγο καιρό, ενώ «τώρα αγό-
ρασε όλο το μαγαζί». 

Είμαστε στην εποχή της πλατφορμοποίησης
Ο καθηγητής τόνισε ότι έχουμε μπει στον χώρο της επικοινωνίας, στην εποχή
των πλατφορμών, της πλατφορμοποίησης της επικοινωνίας των ανθρώπων:
«Αλλάζει το τοπίο των μέσων επικοινωνίας όπως το γνωρίζαμε. Θα μιλάμε για
τις πλατφόρμες που θα έχουν συνοδευτικά μέσα. Δηλαδή, πχ, αφού μιλάμε
τώρα στην “Political”, θα είναι μια σειρά άλλων Μέσων που θα συνδέονται με
την “Political” χωρίς να είναι ιδιοκτησία της “Political”. Μπαίνουμε σε μια
ευρύτερη αλλαγή και ίσως σε αυτό να επένδυσε και ο Μασκ».

kpappas817@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

Στο μυαλό του  Έλον Μασκ

Ο καθηγητής Οργάνωσης 
και Πολιτικής των ΜΜΕ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών
Στέλιος Παπαθανασόπουλος
ερμηνεύει το deal της 20ετίας
με την αγορά του Twitter
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Η αγορά του Twitter
«βουλιάζει» 
την Tesla

Στο 1 δισ. η ρήτρα
αποζημίωσης 
αν «ναυαγήσει»
το deal
Οι πρώτες λεπτομέρειες
σχετικά με τους όρους της
συμφωνίας εξαγοράς του
Twitter αντί 44 δισ. δολαρίων
ανάμεσα στον πλουσιότερο
άνθρωπο του κόσμου, τον
Έλον Μασκ, και τους μετόχους
του μέσου αρχίζουν να
δημοσιοποιούνται. Σύμφωνα
με τις τελευταίες
πληροφορίες, δύο στοιχεία
φαίνονται ιδιαιτέρως
σημαντικά: Το πρώτο αφορά
την ίδια τη συμφωνία, η οποία
δεν είναι επ’ ουδενί
ολοκληρωμένη επί του
παρόντος. Θα θεωρηθεί ως
τέτοια την 24η Οκτωβρίου
2022. Το δεύτερο έχει να κάνει
με τη ρήτρα αποζημίωσης, σε
περίπτωση αποτυχίας της
εξαγοράς: Όποια από τις δύο
πλευρές κριθεί ως υπαίτια του
ναυαγίου, θα αναγκαστεί να
αποζημιώσει την άλλη με 1
δισ. δολάρια.

Η Κίνα κατέγραψε την πρώτη μόλυνση ανθρώπου με
το στέλεχος H3N8 της γρίπης των πτηνών, αλλά ο κίνδυ-
νος εξάπλωσής του μεταξύ των ανθρώπων είναι χαμη-
λός, σύμφωνα με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της
χώρας. 

Η παραλλαγή βρέθηκε σε ένα 4χρονο αγόρι από την
επαρχία Χενάν που εμφάνισε πυρετό και άλλα συμπτώ-
ματα στις 5 Απριλίου, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή

Υγείας. Το παιδί είχε έρθει σε επαφή με κοτόπουλα και
κοράκια που βρίσκονταν στο σπίτι του.  Η παραλλαγή
H3N8 είναι κοινή σε άλογα και σκύλους και έχει βρεθεί
ακόμη και σε φώκιες. Μέχρι σήμερα δεν είχαν αναφερ-
θεί κρούσματα, ωστόσο, σε ανθρώπους.

Οι αναλύσεις ολόκληρης της αλληλουχίας του γονι-
διώματος δείχνουν ότι ο ιός H3N8 σε αυτή την περίπτω-
ση είναι ένας ανασυνδυασμός, με γονίδια από ιούς που

έχουν ανιχνευθεί στο παρελθόν σε πουλερικά και άγρια   
πτηνά, δήλωσε ο Νίκολα Λιούις, ειδικός στην εν λόγω
γρίπη από το Royal Veterinary College στη Βρετανία.

Η Επιτροπή Υγείας ανέφερε ότι μια αρχική μελέτη
έδειξε πως η παραλλαγή δεν είχε ακόμη την ικανότη-
τα να μολύνει αποτελεσματικά τους ανθρώπους και ο
κίνδυνος μιας μεγάλης κλίμακας επιδημίας είναι χα-
μηλός.

Στην Κίνα το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών H3N8 σε άνθρωπο

Η
συμφωνία-μαμούθ για την εξα-
γορά του Twitter αντί 44 δισ.
δολαρίων ανάμεσα στον Έλον
Μασκ και τους μετόχους του

δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου έχει αρ-
χίσει να αποκαλύπτεται. Το τεράστιο deal
για τον Μασκ δεν θα μπορούσε να μην
επηρεάσει την Tesla, οι μετοχές της οποί-
ας έχουν πέσει, προκαλώντας απώλειες
που φτάνουν τα 126 δισ. δολάρια.

Συγκεκριμένα, η μετοχή της Tesla ση-
μείωσε πτώση πάνω από 12% την Τρίτη,
χάνοντας περίπου 126 δισ. δολάρια σε
αξία, μία ημέρα αφότου ο CEO της εταιρεί-
ας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων

έκλεισε τη μεγάλη συμφωνία για την εξα-
γορά του Twitter. Η κεφαλαιοποίηση της
εταιρείας ανέρχεται πλέον στα 906 δισ.
δολάρια, ενώ ήταν πάνω από 1 τρισ. δολά-
ρια τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης,
η πίεση στη μετοχή της Tesla προέρχεται
σε μεγάλο βαθμό από τις ανησυχίες σχετι-
κά με τον τρόπο με τον οποίο ο Μασκ χρη-
ματοδοτεί την εξαγορά του Twitter. Ο δι-
σεκατομμυριούχος έχει λάβει ένα δάνειο
ύψους 12,5 δισ. δολαρίων με εγγύηση τις
μετοχές του στην Tesla -κατέχει ποσοστό
17% στην εταιρεία EV- και άλλα 13 δισ. δο-
λάρια που δανείστηκε από τη Wall Street.

Ο Μασκ έχει συμφωνήσει να πληρώσει
τα υπόλοιπα 21 δισ. δολάρια, αλλά δεν έχει
πει πώς θα ξεθάψει τα κεφάλαια, τροφο-
δοτώντας τις ανησυχίες των επενδυτών
ότι μπορεί να πουλήσει σημαντικό μέρος
των μετοχών της Tesla για να καλύψει το
κόστος.

Η αξία των μετοχών του Μασκ στην Tes-
la είχε υποχωρήσει κατά 40 δισ. δολάρια
από τις 4 Απριλίου, όταν αρχικά αποκάλυ-
ψε ότι είχε αγοράσει το 9,2% του Twitter,
ανέφερε το Bloomberg. Έκτοτε, η μετοχή
της Tesla βυθίστηκε αρκετές φορές πριν
από το ξεπούλημα της Τρίτης, με αποτέλε-
σμα η αξία της μετοχής του κατασκευαστή

ηλεκτρικών οχημάτων να έχει υποχωρή-
σει συνολικά κατά 23% -ή 275 δισ. δολά-
ρια- αυτόν τον μήνα. 

Οι φόβοι ότι ο δισεκατομμυριούχος θα
ξεφορτωθεί μέρος των μετοχών του για
την εξαγορά «προκαλούν ένα τρενάκι του
τρόμου στην αγορά», δήλωσε στο Bloom-
berg ο αναλυτής Ντέιβιντ Ιβς.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ
έχασε 126 δισ. δολάρια 
σε μία ημέρα 



Π
οσό ύψους 1,5 δισ. ευρώ άντλη-
σε το ελληνικό Δημόσιο από
την επανέκδοση του 7ετούς
ομολόγου, με τις προσφορές να

ξεπερνούν τα 4,8 δισ. ευρώ. Το τελικό επι-
τόκιο υποχώρησε στις 110 μ.β. + mid
swap, δηλαδή στην περιοχή του 2,4%, ενώ
το αρχικό επιτόκιο είχε τοποθετηθεί στις
115 μ.β. + mid swap.

Σημειώνεται πως το 7ετές, το οποίο
πλέον έχει 5ετή διάρκεια, είχε εκδοθεί
στις 15 Απριλίου του 2020, λίγο αφότου
ξέσπασε η πανδημία και μετά την ενεργο-
ποίηση του προγράμματος ποσοτικής χα-
λάρωσης της ΕΚΤ, με κουπόνι 2% και από-
δοση 2,013%. Το βιβλίο προσφορών είχε
διαμορφωθεί στα 5,9 δισ. ευρώ, με πάνω
από 128 επενδυτές να συμμετέχουν στην
έκδοση, ενώ το ελληνικό Δημόσιο είχε
αντλήσει 2 δισ. ευρώ.

Τη σημερινή επανέκδοση «έτρεξαν» οι
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες BNP Pari-
bas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank,
Goldman Sachs Bank Europe SE και JP
Morgan.

Παρόλο που οι συνθήκες στην αγορά
παραμένουν αντίξοες και η απόδοση του
10ετούς ελληνικού ομολόγου έχει ενισχυ-
θεί στο 3%, στο υψηλότερο επίπεδο από
τον Μάρτιο του 2020, ο ΟΔΔΗΧ θέλησε να
εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα που επι-
κρατεί για την Ελλάδα μετά τη διπλή ανα-
βάθμιση από DBRS και S&P, που φέρνουν
τη χώρα ένα σκαλοπάτι μακριά από την
επενδυτική βαθμίδα, δηλώνοντας «πα-

ρών» στις αγορές και το β’ τρίμηνο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση

προσέλκυσε το ενδιαφέρον ισχυρών διε-
θνών χαρτοφυλακίων, τα οποία εν μέσω
γεωπολιτικών ανησυχιών και αυξημένων
αποδόσεων των κρατικών τίτλων θεώρη-
σαν τα ελληνικά ομόλογα μια «εκ του
ασφαλούς» επιλογή.

Σημειώνεται πως τις προηγούμενες
ημέρες JP Morgan, Citigroup και Société
Générale εξέδωσαν θετικά reports για
την Ελλάδα, δίνοντας μάλιστα «ψήφο εμ-
πιστοσύνης» στα ελληνικά ομόλογα. 

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης
Στο μεταξύ, ο αμερικανικός οίκος αξιο-

λόγησης Moody’s παραμένει θετικός για
τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών,
παρά τις μεγάλες προκλήσεις με τις οποί-
ες βρίσκεται αντιμέτωπος ο κλάδος.

«Διατηρήσαμε τις θετικές προοπτικές
μας (σταθερό Ba3) για το τραπεζικό σύ-
στημα της Ελλάδας, παρά τις δύσκολες οι-
κονομικές συνθήκες και πληθωριστικές
πιέσεις, που είναι πιθανό να περιορίσουν
την οικονομική ανάπτυξη το 2022, αλλά με
πιθανή ανάκαμψη της δραστηριότητας το
2023. Οι τράπεζες εξακολουθούν να
έχουν δυνατότητες πλήρους εφαρμογής

των σχεδίων μείωσης των μη εξυπηρε-
τούμενων ανοιγμάτων (NPE), τα οποία θα
βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα του
ενεργητικού τους. Η ισχυρή εταιρική πι-
στωτική ζήτηση θα συνεχιστεί, υποστηρί-
ζοντας την ποιότητα των περιουσιακών
στοιχείων και της βασικής κερδοφορίας
των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα
σχηματίζονται προβλέψεις για ζημίες δα-
νείων και οι ανάγκες θα είναι σημαντικά
χαμηλότερες», σημειώνει η Moody’s.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου
αξιολόγησης, τα επίπεδα κεφαλαίου θα
σταθεροποιηθούν, επειδή οι τράπεζες πή-
ραν το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών από
τιτλοποιήσεις για τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα προκαταβολικά το 2020-2021.
Παράλληλα η Μoody’s επισημαίνει πως η
χρηματοδότηση και η ρευστότητα θα πα-
ραμείνουν υγιείς, καθώς οι καταθέσεις
των πελατών θα αυξηθούν, ενώ η οικονο-
μική ανάπτυξη και η ζήτηση πιστώσεων
θα παραμείνουν επίσης υγιείς. 

Βελτίωση της κερδοφορίας
Η Moody’s κάνει λόγο για βελτίωση της

κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών,
μετά τις ζημίες που υπέστησαν κατά τα τε-
λευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον οίκο, οι
ελληνικές τράπεζες στρέφουν σταδιακά
το ενδιαφέρον τους στη βελτίωση της δο-
μικής κερδοφορίας, η οποία εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τα καθαρά έσοδα από
τόκους (NII).

Παρά την αναμενόμενη πίεση στα περι-

θώρια κέρδους των τραπεζών και στα NII
από τις πωλήσεις των NPEs, αναμένει ενί-
σχυση της δανειοδοτικής τους ικανότη-
τας, υψηλότερα έσοδα από προμήθειες,
συγκράτηση του κόστους και χαμηλότε-
ρες προβλέψεις που θα στηρίξουν τα κέρ-
δη των τραπεζών τούς επόμενους 12-18
μήνες.

Όλες οι τράπεζες στοχεύουν να επιτύ-
χουν απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)
κοντά στο 10% έως το 2024, με ορισμένες
να έχουν ήδη επιτύχει ROE της τάξεως του
6%-7% το 2021. Η ενίσχυση του ROE θα
επιτρέψει στις τράπεζες να επιστρέφουν
σταδιακά στις διανομές μερισμάτων ύστε-
ρα από περισσότερο από μία δεκαετία.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία,
προβλέπει πως το πραγματικό ΑΕΠ θα
αναπτυχθεί κατά 3% το 2022 και 4,3% το
2023, έπειτα από συρρίκνωση 9% το 2020
και ανάκαμψη 8,3% το 2021, κυρίως λόγω
της ανάκαμψης των καταναλωτικών δα-
πανών και των ισχυρών επιδόσεων της
τουριστικής βιομηχανίας.
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Έντονο ενδιαφέρον από
διεθνή χαρτοφυλάκια για 
την επανέκδοση του 7ετούς
ομολόγου - Στο 2,4% 
το επιτόκιο - Αβάντα 
από Μοοdy’s στις τράπεζες

Η Ελλάδα «σήκωσε» 
από τις αγορές
1,5 δισ. ευρώ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Α
νάπτυξη έως 4% και πιο θετι-
κές προοπτικές για τις τράπε-
ζες προβλέπει ο αμερικανικός
οίκος Citigroup, δίνοντας για

ακόμη μία φορά ψήφο εμπιστοσύνης στο
success story της ελληνικής οικονομίας. 

Με σχετική έκθεσή του, ο αμερικανι-
κός επενδυτικός οίκος αναφέρεται με τα
καλύτερα λόγια στις προοπτικές της ελ-
ληνικής οικονομίας και δίνει ψήφο εμπι-
στοσύνης στις εγχώριες τράπεζες, επι-
σημαίνοντας την ισχυρή στήριξη από
τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
του ΕΣΠΑ. 

Εννέα σημεία
Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαί-

νουν τα εξής εννέα σημεία που καθορί-
ζουν τις οικονομικές και τραπεζικές
εξελίξεις:
11. Παρά τις αναθεωρήσεις των μακροοι-

κονομικών μεγεθών της ελληνικής οι-
κονομίας προς τα κάτω, εντούτοις ο
ρυθμός ανάπτυξης για τη φετινή χρονιά
αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3%-4%. 

2. Τα spread των χωρών της περιφέρειας
της Ευρωζώνης έχουν αυξηθεί το τε-
λευταίο διάστημα και οι ελληνικές τρά-
πεζες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις
διακυμάνσεις των εγχώριων κρατικών
ομολόγων, όπως φάνηκε πρόσφατα με
τη διεύρυνση του spread κυρίως έναν-
τι των ιταλικών ομολόγων. Ωστόσο,
σύμφωνα με τη Citigroup, αυτό δεν αλ-

λάζει τις θετικές προοπτικές για το εγ-
χώριο τραπεζικό σύστημα. 

3. Η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς έχει
μπροστά της το story της αναβάθμισης
σε επενδυτική βαθμίδα, προσθέτοντας
ότι αναμένει καλύτερες αξιολογήσεις
του αξιόχρεου μέσα στους επόμενους
μήνες, τόσο για το ελληνικό Δημόσιο
όσο και για τις τράπεζες. 

4. Οι προοπτικές για ασθενέστερη ανά-
πτυξη στην Ελλάδα λόγω του πολέμου
και του πληθωριστικού σοκ αποτε-
λούν πρόκληση για τον ελληνικό τρα-
πεζικό κλάδο, ακόμη και αν οι τράπε-
ζες επωφελούνται από τις αναβαθμί-
σεις των αξιολογήσεων από τους διε-
θνείς οίκους. 

5. Η γεωπολιτική και μακροοικονομική
αβεβαιότητα θα συνεχίσει να επιβα-
ρύνει τις ελληνικές τράπεζες βραχυ-
πρόθεσμα λόγω των πληθωριστικών
πιέσεων από τον πόλεμο και των επι-
πτώσεών τους στα νοικοκυριά και την
ανάπτυξη. 

6. Φέτος, θα σημειωθεί νέα σημαντική
αύξηση των δανείων από το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα, λόγω και των πό-

ρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας. 

7. Η αύξηση των χορηγήσεων και η πι-
θανότητα υψηλότερων επιτοκίων θα
αντισταθμίσουν τη συνολική μείωση
των καθαρών εσόδων από τόκους για
τις τράπεζες. 

8.Η αμερικανική τράπεζα επισημαίνει
πως προς το παρόν προτιμά να περιμέ-
νει την αναμενόμενη έκδοση τίτλων
Tier 2 από τις πιο ισχυρές εγχώριες
τράπεζες, δηλαδή τις Eurobank και
Εθνική Τράπεζα, σημειώνοντας ότι ελ-
λείψει σταδιακών μακρο/γεωπολιτι-
κών ειδήσεων, φαίνεται δύσκολο για
τον τίτλο της Πειραιώς να συμπιεστεί
περαιτέρω προς το επίπεδο αυτού της
Alpha Bank βραχυπρόθεσμα.

9.Σταδιακά η Citi πιστεύει ότι το Tier 2 της
Πειραιώς θα συναλλάσσεται πολύ πιο
κοντά στης Alpha, καθώς η τράπεζα προ-
χωρά τη διαδικασία μείωσης του ρίσκου,
αξιοποιώντας τους εταιρικούς πελάτες
σε ό,τι αφορά τις προμήθειες μέσω τρα-
πεζοασφαλειών, διαχείρισης ρίσκου και
αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΝΑΤ: Μηδενίστηκαν
οι εκκρεμείς κύριες
συντάξεις

Μόλις 12 εκκρεμείς κύριες συντάξεις
παρελθόντων ετών έχει από χθες το Ναυ-
τικό Απομαχικό Ταμείο, ενώ μέσα στις
επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί και η διαδικασία εκκαθάρισης των
σχετικών φακέλων. Τη θετική αυτή εξέλι-
ξη μαζί με τον προγραμματισμό για την
οριστική εξάλειψη τόσο των εκκρεμών
επικουρικών όσο και των εφάπαξ παρου-
σίασε στον υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη ο
πρόεδρος του ΝΑΤ Κωνσταντίνος Τσαγκα-
ρόπουλος κατά την επίσκεψη του πρώτου
στο Μέγαρο του ΝΑΤ στον Πειραιά. Το Τα-
μείο συμπεριλαμβανόταν μέχρι πρότινος
στα πλέον προβληματικά, παρουσιάζοντας
τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Ενδεικτι-
κό είναι το γεγονός ότι τον Φεβρουάριο
του 2021 εκκρεμούσαν 3.100 φάκελοι
προς συνταξιοδότηση. Επιπλέον, οι εργα-
ζόμενοι στο ΝΑΤ έχουν καταφέρει να εκδί-
δουν νέες συντάξεις εντός των 90 ημερών,
χωρίς αυτές, δηλαδή, να καθίστανται ληξι-
πρόθεσμες, ενώ τους τελευταίους 12 μή-
νες εφαρμόστηκε ένα πλέγμα ειδικών
δράσεων διοικητικού, οργανωτικού, ψη-
φιακού και υλικοτεχνικού χαρακτήρα.

Στα ΑΤΜ σήμερα
700.000 δικαιούχοι
επιδομάτων

Διαθέσιμα στα ΑΤΜ σήμερα το απόγευ-
μα και αύριο στα γκισέ των τραπεζικών
υποκαταστημάτων θα είναι τα επιδόματα
του ΟΠΕΚΑ, τα οποία θα λάβουν 700.000
δικαιούχοι. Πρόκειται για 278.796 δι-
καιούχους του Επιδόματος Στέγασης,
219.941 του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος, 168.239 του Αναπηρικού Επιδό-
ματος, 18.215 του Επιδόματος Ανασφάλι-
στων Υπερηλίκων, 16.728 του Επιδόματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων,
12.114 του Επιδόματος Γέννησης, 6.596 δι-
καιούχοι της επιδότησης Α’ Κατοικίας
(«Γέφυρα»), 6.194 του Επιδόματος Ομογε-
νούς, 2.574 της επιδότησης για τα «κόκκι-
να δάνεια», 780 της Στεγαστικής Συνδρο-
μής, 416 του Επιδόματος Αναδοχής και 21
του Επιδόματος Ορεινών Μειονεκτικών
Περιοχών. Εξάλλου, η πλατφόρμα του
Επιδόματος Παιδιού Α21 θα μείνει ανοιχτή
έως τα μέσα Μαΐου, ώστε όσοι δεν πληρώ-
θηκαν τη μιάμιση δόση τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα, να πληρωθούν μαζί με τη διμηνιαία
δόση που θα καταβληθεί στις 31 Μαΐου.
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Ανάπτυξη έως 4% φέτος
- Τι λέει για τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
ο αμερικανικός οίκος

Το ελληνικό success 
story ψηφίζει η Citigroup



Θ
ετικό παραμένει το mo-
mentum στο ελληνικό
χρηματιστήριο μετά και

την αναβάθμιση από την S&P
την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι εγχώριοι αναλυτές εκτιμούν
ότι είναι πιθανό να συνεχιστεί η
ανοδική κίνηση, χωρίς ωστόσο
να αποκλείονται διορθωτικές
κινήσεις. Ασφαλώς το κλίμα
στα διεθνή χρηματιστήρια θα
συνεχίζουν να επηρεάζουν την
εγχώρια αγορά, ωστόσο μεσο-
πρόθεσμα το ΧΑ μπορεί να δια-
φοροποιηθεί από την πορεία
των ξένων αγορών. Τεχνικά
όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει
κλεισίματα υψηλότερα των 920
- 916 μονάδων, οι αγοραστές
έχουν κάθε δικαίωμα στην ελπίδα για αναρρίχηση προς τις 950 και 1.013 μονάδες. Αντίθετα, κλείσιμο χαμηλότερα των 903 - 889
μονάδων (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) μπορεί να πιέσει προς τις 865, 855 και
843 μονάδες. Όσο ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης επιμένει να δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2.240 - 2.231, οι αγοραστές
έχουν τον έλεγχο της τάσης και μπορεί να σπρώξουν προς τις 2.305, 2.327 και 2.384 μονάδες. 

Public Group: Νέος πρόεδρος 
του ΔΣ ο Ιωάννης Καραγιάννης

Με σκοπό
την επιτά-
χυνση του
φιλόδοξου
επενδυτικού
πλάνου, που
θα ενδυνα-
μώσει ακό-
μη περισσό-
τερο τη θέση
του στην
αγορά ως
σύγχρονου
omnichannel retailer σε Ελλάδα και Κύπρο,
αλλά και τον μετασχηματισμό του σε digital
first οργανισμό, το Public Group ενισχύει το
Διοικητικό του Συμβούλιο. Συγκεκριμένα,
μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Piet
Coelewij, τη θέση του (μη εκτελεστικού) προ-
έδρου του ΔΣ αναλαμβάνει ο Γιάννης Καρα-
γιάννης, ο οποίος διατηρεί παράλληλα και τον
ρόλο του ως εκτελεστικού προέδρου του Ομί-
λου Olympia, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια
φορά την πίστη της Olympia στη δυναμική του
Public Group.

Inform Π. Λύκος: Αύξηση 7,5%
στις πωλήσεις το 2021
Αύξηση 7,5% κατέγραψαν οι πωλήσεις της
Inform Π. Λύκος το 2021 σε σχέση με το
2020 στα €75 εκατ. Όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση, η εν λόγω αύξηση οφείλεται
κυρίως στην αύξηση κατά 68% των λύσεων
ψηφιακού μετασχηματισμού που παρέχει
ο όμιλος, καθώς επίσης και στην αύξηση
όλων των υπόλοιπων προϊοντικών
κατηγοριών συνολικά κατά 2,5%. Τα
προσαρμοσμένα EBITDA της εταιρείας
διαμορφώθηκε στα €7,2 εκατ.
σημειώνοντας αύξηση 18,4% σε σχέση με
το προηγούμενο έτος χρήσης, ενώ τα
κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν 153,9% και
ανήλθαν στο €1,5 εκατ.

Deutsche Bank: Έβδομο
κερδοφόρο τρίμηνο

Το έβδομο διαδοχικό κερδοφόρο τρίμηνο
παρουσίασε η Deutsche Bank, ενώ εμφάνισε
τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων από το 2013.
Η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη προ
φόρων 1,23 δισ. ευρώ από το 1,04 δισ. ευρώ
έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα κέρδη που απο-
δίδονται στους μετόχους διαμορφώθηκαν
στο 1,06 δισ. ευρώ από τα 908 εκατ. ευρώ την
ίδια περίοδο πέρυσι. Σύμφωνα με δημοσκό-
πηση της εταιρείας, οι αναλυτές ανέμεναν
προ φόρων κέρδη 1,12 δισ. ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στην εταιρεία ΑΙΑ Relate ανέθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
το έργο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα
στρατηγικής επικοινωνίας. Στον σχετικό διαγωνισμό μετείχαν η
Fuse, η Touchpoint Strategies και η ΑΙΑ Relate, με την τελευταία
να αναδεικνύεται μειοδότρια. Στο πλαίσιο της σύμβασης με την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΑΙΑ Relate θα σχεδιάσει εξειδικευ-
μένες πολιτικές επικοινωνίας της Ανεξάρτητης Αρχής και θα
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες διαμόρφωσης στρατηγικής
επικοινωνίας. Ακόμη, θα σχεδιάσει και θα προσφέρει λύσεις

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν την υποστήριξη υπηρεσιών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανο-
μένης της επιμέλειας άρθρων και συνεντεύξεων των μελών της διοίκησης, την οργάνωση συνεντεύξεων αλλά και τη
σύνταξη αναφορών σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, θα σχεδιάσει προτάσεις
για τη διοργάνωση των προωθητικών ή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ -όποτε απαιτη-
θεί- θα παρέχει υπηρεσίες «άμεσης αντιμετώπισης θεμάτων».

Μετά τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της
λειτουργικής κερδοφορίας που κατέγραψε στην περσινή οι-
κονομική χρήση, η Intralot προχωρά σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου υπέρ παλαιών μετόχων με διασφαλισμένο στρα-
τηγικό επενδυτή για μεγάλο μέρος από τα αδιάθετα το fund
Standard General από τη Νέα Υόρκη, το οποίο ειδικεύεται σε
επενδύσεις στον χώρο των καζίνο, των τυχερών παιχνιδιών
και των media. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για επαναγο-
ρά του ποσοστού 34% της θυγατρικής στις ΗΠΑ, η οποία δεν
ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση δανει-
σμού τον περασμένο Αύγουστο.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Intralot

Στην ΑΙΑ Relate η στρατηγική επικοινωνία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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Θετική ψυχολογία στο χρηματιστήριο



Η
Jet2.com και η Jet2CityBreaks ανακοίνωσαν την
έναρξη των χειμερινών δρομολογίων τους προς
την Αθήνα για πρώτη φορά από δύο βάσεις του

Ηνωμένου Βασιλείου, αποδεικνύοντας τη συνεχή δέ-
σμευσή τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Η προσθήκη
της Αθήνας ως νέου προορισμού για τη χειμερινή περίο-
δο ’22/’23 ανταποκρίνεται στην ισχυρή ζήτηση για πτή-
σεις και ολιγοήμερες διακοπές (city break) στην πρω-
τεύουσα από τους παραθεριστές του Ηνωμένου Βασι-
λείου, με αποτέλεσμα η κορυφαία αεροπορική εταιρεία
αναψυχής Jet2.com και η εξειδικευμένη σε πακέτα δια-
κοπών Jet2CityBreaks να εκτελούν τέσσερις πτήσεις
την εβδομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναβαθμίζεται 
το The Mall Athens

Συνεργασία Do It For Fun PR 
με Bacardi Greece

Η Bacardi Greece, η ελληνική θυγατρική της μεγαλύ-
τερης οικογενειακής επιχείρησης αλκοολούχων ποτών
στον κόσμο, ανακοινώνει και επίσημα την έναρξη της
συνεργασίας της με την Do It For Fun PR. Η εταιρεία των
αδελφών Ζέτας και Δημήτρη Τσακούμη αναλαμβάνει
ρόλο συμβούλου Επικοινωνίας και την παροχή ολοκλη-
ρωμένων υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων. Η συνεργασία
της Bacardi Greece με την Do It For Fun PR έδωσε ήδη
τους πρώτους καρπούς με τη viral ενέργεια Disco Noir
by Grey Goose, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία
και έγινε αμέσως talk of the town.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Βίκος: Στηρίζει το διήμερο αγώνων
κολύμβησης «Ποσειδώνια»

Το διήμερο
αγώνων κολύμ-
βησης «Ποσει-
δώνια», που θα
πραγματοποι-
ηθεί στις 29 και
30 Απριλίου στο
Εθνικό Κολυμ-
βητήριο Ιωαννίνων ΕΑΝΚΙ, στηρίζει η εταιρεία Βί-
κος για μία ακόμη χρονιά, αποτελώντας έναν από
τους σταθερούς συνοδοιπόρους της διοργάνω-
σης. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, τα «Ποσειδώ-
νια» είναι διασυλλογικοί αγώνες κολύμβησης που
πραγματοποιούνται από το 2008 στα Ιωάννινα, με
σκοπό τη διάδοση του αθλητικού πνεύματος και
τη δημιουργία αγώνων υψηλών προδιαγραφών
και επιπέδου συναγωνισμού. 

PepsiCo: Κέρδη και έσοδα
ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

Καθαρά κέρδη 4,261 δισ. δολαρίων ή 3,06 δολα-
ρίων ανά μετοχή εμφάνισε η PepsiCo το α’ τρί-
μηνο του έτους, υψηλότερα από το 1,714 δισ.
δολάρια ή 1,24 δολ. ανά μετοχή την ίδια περίοδο
πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή
διαμορφώθηκαν στο 1,29 δολ., ξεπερνώντας τις
εκτιμήσεις για 1,23 δολ. σε δημοσκόπηση της
FactSet. Παράλληλα, τα έσοδα ανήλθαν στα 16,2
δισ. δολάρια από τα 14,820 δισ. δολάρια, επίσης
ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 15,538 δισ. δο-
λάρια της FactSet.

Νέα επένδυση από την Exalco
Επεκτείνει η βιομηχανία αλουμινίου Exalco της

οικογένειας Καντώνια τις παραγωγικές της εγκα-
ταστάσεις στη Λάρισα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία
προχωράει στην επέκταση της μονάδας βαφής
προϊόντων αλουμινίου της. Το συνολικό ύψος της
επένδυσης θα ανέλθει περίπου στα 3 εκατ. ευρώ.
Προ ημερών, δε, το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο
υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο και εξασφαλί-
σθηκε η χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή φορο-
λογικής απαλλαγής ύψους 1 εκατ. ευρώ. Τους τε-
λευταίους μήνες η Exalco έχει πραγματοποιήσει
επενδύσεις άνω των 8 εκατ. ευρώ, όπως, πχ, για
τη νέα γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινί-
ου δυναμικότητας 9.000 τόνων, για την κατασκευή
και σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού 1MW αλλά
και για την ανάπτυξη αποθηκών και υποκαταστη-
μάτων. Όπως λοιπόν προκύπτει, η ενεργειακή
κρίση δεν πτοεί τη διοίκηση Καντώνια.
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Jet2.com και Jet2CityBreaks:
Και η Αθήνα στους
χειμερινούς προορισμούς

Ζημίες στο α’ τρίμηνο 
για την Credit Suisse

Ζημίες της τάξεως των 283,5 εκατ. δολαρίων (273
εκατ. ελβετικά φράγκα) ανακοίνωσε η Credit Suisse για
το α’ τρίμηνο του έτους. Έτσι, η ελβετική τράπεζα επιβε-
βαίωσε ότι οι ζημίες που σχετίζονται με τη Ρωσία ανήλ-
θαν σε 206 εκατ. ελβετικά φράγκα. Υπήρξε επίσης ένα
πλήγμα της τάξεως των 155 εκατ. ελβετικών φράγκων
που σχετίζεται με το Archegos. Οι αναλυτές υπολόγιζαν
σε καθαρά κέρδη της τάξεως των 209 εκατ. ελβετικών
φράγκων για την περίοδο, σύμφωνα με τη Refinitiv.

Στην ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθ-
μιση του «The Mall Athens» προχωρεί η Lamda Deve-
lopment, η οποία έχει αναθέσει στην ΑΣΠΑ ΑΕ το σχετι-
κό έργο. Η οικοδομική άδεια για τις σχετικές εργασίες
στο «The Mall Athens» έχει χορηγηθεί στη βάση των ει-
δικών διατάξεων του Ν. 4782/2021 από το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων έπειτα από εισήγηση του
Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων
της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων και
έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, ήτοι θα είναι σε ισχύ έως
τις 30 Ιουλίου του 2025.
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Σ
τον ημιτελικό - ωδή του ποδο-
σφαίρου, μακράν το κορυ-
φαίο ματς στο Champions Le-
ague για δέκα και πλέον χρό-

νια, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 4-3 τη
Ρεάλ Μαδρίτης στον πρώτο αγώνα, αλ-
λά ο τεράστιος ισπανικός σύλλογος
φτιάχνει έναν ακόμα θρόνο δίπλα
στους θρύλους του, για να καθίσει ο
Γάλλος Καρίμ Μπενζεμά, μακράν κο-
ρυφαίος παίκτης του κόσμου αυτήν τη
σεζόν και μακράν το πρώτο φαβορί για
να κερδίσει με την αξία του τη «Χρυσή
Μπάλα». Με τα δύο γκολ που πέτυχε
εις βάρος της Σίτι, ο Μπενζεμά συμ-
πλήρωσε 600 συμμετοχές με τη «βασί-
λισσα» και ισοφάρισε το ρεκόρ του μυ-

θικού Πάκο Χέντο. Αυτό, ωστόσο, είναι
το λιγότερο. Ο Μπενζεμά μπήκε στο
κλειστό κλαμπ των θρύλων της Ρεάλ,
με 41 γκολ σε μία σεζόν, στο οποίο
ανήκουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Φέ-
ρεντς Πούσκας, ο Αλφρέντο Ντι Στέ-
φανο και ο Μεξικανός Ούγκο Σάντσεζ.
Επιπλέον, όπως βλέπετε στον σχετικό
πίνακα, χρειάζεται τέσσερα, ακόμα,
γκολ για να προσπεράσει τον Ραούλ
στους σκόρερ της Ρεάλ και να γίνει ο
δεύτερος αρχισκόρερ στην ιστορία
της. Για πρωτιά, μάλλον θα πρέπει να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο, καθότι ο
Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 438 με τη
λευκή φανέλα. Που σημαίνει ότι ο
Μπενζεμά χρειάζεται άλλα 138. Δύ-

σκολο, γιατί είναι 34 ετών. Εκτός και αν
η φύση κάνει το θαύμα της, όπως με
τον Κριστιάνο, και ο Μπενζεμά συνεχί-
σει να παίζει στη Ρεάλ άλλα τρία χρό-
νια, οπότε, όλα μπορεί να γίνουν.

Ο Μπενζεμά ήταν πάντα ένας μεγά-
λος εκπορθητής, αλλά όταν μετακόμι-
σε στη Ρεάλ από τη Λιόν το 2009 βρήκε
εκεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αναγκα-
στικά, εκτός από εκτελεστής ήταν και
δημιουργός φάσεων για γκολ στον
Πορτογάλο. Μέχρι και «χαμάλη» του
Κριστιάνο τον είχαν αποκαλέσει. Όταν
το 2018 ο Ρονάλντο έφυγε για τη Γιου-
βέντους, ο Μπενζεμά έγινε «χαλίφης
στη θέση του χαλίφη».

Για την ιστορία του ημιτελικού, η Σίτι

προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Ντε
Μπρόινε και Ζεσούς, η Ρεάλ μείωσε με
τον Μπενζεμά, οι Άγγλοι πέτυχαν και
τρίτο γκολ με τον Φόντεν, ο Βινίσιους
έκανε το 3-2, ο Μπερνάρντο Σίλβα το 4-
2 και ο Μπενζεμά με πέναλτι αλά Πα-
νένκα διαμόρφωσε το τελικό 4-3.

Χαλίφης
στη θέση
του χαλίφη

Μετά τη φυγή του Κριστιάνο
Ρονάλντο, ο Μπενζεμά σπάει
τα ρεκόρ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Όνομα Σεζόν Συμμ. Γκολ
Ρονάλντο 2009-2018 450 438
Ραούλ 1994-2010 751 323
Μπενζεμά 2009-2022 600 320
Ντι Στέφανο 1953-1964 396 308
Σαντιλιάνα 1971-1988 645 290
Πούσκας 1958-1966 262 242
Σάντσεζ 1985-1992 282 208

Οι κανονιέρηδες
της «Βασίλισσας»



Μ
ια ξεχωριστή ιστορία έρχε-
ται από την Ιταλία και αφο-
ρά τον πόλεμο στην Ουκρα-

νία. Ο γκολκίπερ Ιβάν Λούκα Βαβά-
σορι πέταξε τα γάντια του τερματο-
φύλακα και έπιασε τα… πολυβόλα
στο πλευρό των Ουκρανών, που αμύ-
νονται κατά της ρωσικής εισβολής,
που κρατά από τις 24 Φεβρουαρίου.
Μάλιστα, τραυματίστηκε. Ο Βαβάσο-
ρι γεννήθηκε μεν στη Ρωσία, αλλά
υιοθετήθηκε από ιταλική οικογένεια
και εγκαταστάθηκε στην Ιταλία, όπου
φόρεσε τη φανέλα των Λουγκάνο,
Προ Πάτρια και Μπρα. Όταν οι Ρώσοι
εισέβαλαν στην Ουκρανία, ζήτησε
από την ιταλική πρεσβεία στο Κίεβο
να πάει να πολεμήσει. Δυο μήνες τώ-
ρα μέσω του προσωπικού του λογα-
ριασμού στο Tik Tok δημοσιεύει βίν-
τεο με τις φρικαλεότητες των Ρώ-
σων. Στο μεταξύ, όπως ήταν αναμε-

νόμενο, η ουκρανική λίγκα σταμάτη-
σε το πρωτάθλημα λόγω της εμπόλε-
μης κατάστασης, με τελική βαθμο-

λογία όπως ήταν διαμορφωμένη έως
τις 24 Φεβρουαρίου. Πρωταθλήτρια
δηλώθηκε η Σαχτάρ Ντόνετσκ και
δεύτερη η Ντιναμό Κιέβου. Αυτές θα
δηλωθούν στην UEFA για την προσε-
χή σεζόν. Έστω και αν έχουν μείνει
μόνο με ντόπιους ποδοσφαιριστές,
που δεν ξέρουν αν θα ζουν αύριο,
καθώς οι ξένοι έφυγαν.

Ιταλός γκολκίπερ στο ουκρανικό μέτωπο Πρόεδρος ο Μακρόν, 
10 ψήφους ο… Εμπαπέ!

Στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, την περα-
σμένη Κυριακή, όπου επανεξελέγη πρόεδρος ο
Εμανουέλ Μακρόν, οι άνθρωποι της εφορευτικής
επιτροπής δεν πίστευαν στα μάτια τους. Δέκα ψη-
φοδέλτια δεν είχαν σταυρό ούτε στον Μακρόν ούτε
στη Λεπέν, αλλά στον… Κιλιάν Εμπαπέ, σούπερ
σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν! Όλες οι ψήφοι βρέθηκαν
στο εκλογικό διαμέρισμα του Ταγανέ και ήταν ορ-
γανωμένη κίνηση, φυσικά.

Τζόκοβιτς: Στο Γουίμπλεντον
ανεμβολίαστος

Ο ανεμβολίαστος Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκο-
βιτς θα πάρει κανονικά μέρος στο τουρνουά του
Γουίμπλεντον, αφού οι διοργανωτές ενημέρωσαν

ότι ο εμβολιασμός δεν θα είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή του. Όπως εί-
ναι γνωστό, ο Νόλε δεν έπαιξε στο αυστρα-

λιανό Όπεν επειδή ήταν ανεμβολίαστος και
είχε απομακρυνθεί από τη χώρα ύστερα από

ένα ολόκληρο σίριαλ.

Ο Καραπατής στη χούντα…
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο θρυλικός

γκολκίπερ του Ηρακλή και του Ολυμπιακού Κώ-
στας Καραπατής. Ως προπονητής της Εθνικής πο-
δοσφαίρου, το 1968 είχε πέσει σε δυσμένεια από τη
χούντα, καθότι είχε κατεβάσει από το λεωφορείο
των διεθνών τις συζύγους του γγΑ Κ. Ασλανίδη και
του προέδρου της ΕΠΟ Γ. Δέδε, επειδή… κάπνιζαν.
Και φυσικά, απολύθηκε.

Καταλήγει σε Αλμέιδα 
η ΑΕΚ

Ο Αργεντινός κόουτς Ματίας Αλμέιδα θα είναι
κατά πάσα πιθανότητα ο νέος τεχνικός της ΑΕΚ την
προσεχή σεζόν. Σε αυτόν φαίνεται να καταλήγει ο
Δημήτρης Μελισσανίδης, με τον οποίο είχε κατ’
ιδίαν συζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Ο Αλμέι-
δα έκανε μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής με τη
Λάτσιο και τη Ρίβερ Πλέιτ, είχε και 40 συμμετοχές
με την εθνική. Τελευταία του δουλειά ως προπονη-
τής, στο Σαν Χοσέ των ΗΠΑ.

Διάρρηξη για τη φανέλα του Τότι!
Από τα άγραφα αυτό που έγινε στην επαρχία της Φλωρεντίας.
Κλέφτες διέρρηξαν σπίτι από το οποίο έλειπαν οι ιδιοκτήτες και
τι έκλεψαν; Τη φανέλα του μεγάλου αρχηγού της Ρόμα Φραντσέ-
σκο Τότι! Τίποτα άλλο. Το περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία
η γυναίκα, η οποία είχε ταξιδέψει στη Ρώμη στο αποχαιρετιστή-
ριο παιχνίδι του θρυλικού αρχηγού της Ρόμα πριν από πέντε χρό-
νια και πήρε τη φανέλα του με το αυτόγραφο.

Σκάνδαλο 
στο Εκουαδόρ

Με αποκλεισμό από το Μουντιάλ του Κατάρ κινδυνεύει το Εκουαδόρ λόγω πλαστού
δελτίου του διεθνούς Μπάιρον Καστίγιο. Τον δήλωσαν ότι γεννήθηκε στο Εκουαδόρ στις
10 Νοεμβρίου 1998, αλλά αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα «Record» ότι ο εν λόγω
είναι… Κολομβιανός με ημερομηνία γέννησης την 25η Ιουλίου 1995! Η Παραγουάη έκανε
ένσταση, την οποία εξετάζει η FIFA και θα αποφασίσει σύντομα.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Ο
ταν τα όνειρα δεν γίνονται πραγματικό-
τητα την κατάλληλη στιγμή, τότε μπορεί
να εξελιχθούν σε εφιάλτες… Η εξαιρε-
τική μαύρη κωμωδία του πολυβραβευ-

μένου θεατρικού συγγραφέα Ιάκωβου Μυλωνά
«Η τέλεια γυναίκα» θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο
Μουσικής, μετά τα απανωτά sold οut σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα. Καθηλωτικό και βαθιά συγκινητι-
κό, με έντονες εναλλαγές συναισθημάτων, με δυ-
νατή υπόθεση και λεπτές δόσεις χιούμορ, το έργο
απευθύνεται σε θεατές με γερά νεύρα.

«Κατά βάση είναι θρίλερ, αλλά είναι τόσο
ωραία καλυμμένο με αστεία περιστατικά, που νο-
μίζεις ότι βλέπεις κωμωδία! Νομίζεις. Φυσικά, η
ιστορία ενός serial killer δεν θα μπορούσε να εί-
ναι ποτέ κωμωδία, αλλά η παράσταση μας απο-
δεικνύει το αντίθετο», ανέφερε στην «Political» ο
εμπνευστής, δημιουργός και πρωταγωνιστής του
έργου Ιάκωβος Μυλωνάς. 

Ανοίγοντας τα χαρτιά του γύρω από το σκοτεινό
σενάριο, ο πολυτάλαντος ηθοποιός μάς τοποθέ-
τησε στο επίκεντρο της υπόθεσης αποκαλύπτον-
τας σημαντικά κομμάτια για τη ζωή του ήρωα:
Παιδικά χρόνια, πρώτος έρωτας, η ζωή που δεν
έζησε, η μοναξιά, η αναζήτηση του ιδανικού, του
τέλειου και η λύτρωση πάνω στη σκηνή.

Το story
«Αφορά ένα παιδί που απλώς αναζητά την απο-

δοχή και την ελευθερία να εκπληρώσει τα όνειρά
του. Δεν του δίνεται τίποτα από αυτά. Μεγαλώνει
με έναν πατέρα παλαιών αρχών που του κόβει τα
φτερά, από πολύ νωρίς. Η αναζήτηση για τον
έρωτα τον οδηγεί σε εντελώς λάθος μονοπάτια. Η
πρώτη του επαφή είναι με ένα κορίτσι 15 χρόνια
μεγαλύτερό του, που δουλεύει σε οίκο ανοχής»,
ανέφερε ο Ιάκωβος Μυλωνάς, κάνοντας την
πρώτη ανατροπή: «Με την ίδια κοπέλα είναι ερω-
τευμένος, όμως, και ο πατέρας του. Κάτι που
φέρνει αστείες αντιδράσεις, αλλά το θέμα είναι
τραγικό για το αγόρι. Οι απογοητεύσεις διαδέ-
χονται η μία την άλλη και μαζί με το ξύλο που
τρώει, δημιουργεί έναν πολύ αλλόκοτο ψυχισμό,
ο οποίος δεν του επιτρέπει να επικοινωνεί με τον
υπόλοιπο κόσμο».

AμεΑ πρωταγωνίστρια 
Στην «τέλεια γυναίκα» που τελεί υπό την αιγίδα

της UNESCO Πειραιώς και Νήσων, τον ρόλο της
ανάπηρης αδελφής υποδύεται ένα πραγματικό
κορίτσι ΑμεΑ, η ταλαντούχα Μαρία-Χριστίνα Τζα-
βάρα. Στον θίασο συμμετέχουν επίσης η Αμαλία

Κλημοπούλου που μας μαγεύει με τις ικανότητές
της στο πιάνο και την υπέροχη σοπράνο φωνή της
και η καταπληκτική χορεύτρια Νεφέλη Μακρί-
δου. Πρεμιέρα στις 6 Μαΐου στην Αίθουσα Διδα-
σκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.

«Η τέλεια
γυναίκα»
πάει...
Μέγαρο

Η μαύρη κωμωδία του Ιάκωβου
Μυλωνά στις 6 Μαΐου 
στην Αίθουσα Διδασκαλίας 
της Μουσικής Βιβλιοθήκης



Τέλος το κρυφτό!

Επιτέλους το παραδέχτηκαν! Η Έλενα Τσαγ-
κρινού και ο DJ Stephan ανακοίνωσαν και επι-
σήμως πως είναι ζευγάρι, δημοσιοποιώντας μια
τρυφερή φωτογραφία τους στο Instagram από
πρόσφατη εξόρμηση εκτός Αθηνών. Η όμορφη
τραγουδίστρια και ο πολλά υποσχόμενος μουσι-
κοσυνθέτης πόζαραν αγκαλιασμένοι σε δωμάτιο
ξενοδοχείου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των
τελευταίων εβδομάδων, που έκαναν λόγο για
ένα παθιασμένο ειδύλλιο. Η Έλενα Τσαγκρινού,
μετά τον χωρισμό της από τον ράπερ Mike, βρή-
κε και πάλι την ευτυχία, κάνοντας restart στα
προσωπικά της.

Αντίο, Open…

Ο Άκης Παυλόπουλος κουνά το μαντίλι στο
κανάλι του Ιβάν Σαββίδη! Την Τρίτη, ο έμπειρος
παρουσιαστής υπέβαλε την παραίτησή του στον
διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Open
Χρήστο Παναγιωτόπουλο, παραμένοντας ωστό-
σο στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» μέχρι το τέλος
της σεζόν. Ο γνωστός δημοσιογράφος λέγεται
πως αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στη συ-
νεργασία του με την άπειρη συνάδελφό του Ευ-
λαμπία Ρέβη, γεγονός που πιθανότατα να αποτέ-
λεσε και την αιτία αποχώρησής του και την υπο-
γραφή συμβολαίου με αντίπαλο σταθμό.

Με τουαλέτα-όνειρο πόζαρε
στο κοσμοπολίτικο Μανχάταν η
Σήλια Κριθαριώτη. Η διεθνούς
φήμης σχεδιάστρια επέλεξε δη-
μιουργία της σε απόχρωση «ιν-
δικό τριαντάφυλλο», αποκαλύ-
πτοντας για την αγαπημένη της
Νέα Υόρκη: «Αν σκεφτείτε τις
μεγαλύτερες πόλεις της ιστο-
ρίας, η Αθήνα είναι δόξα, η Ρώμη
δύναμη, το Παρίσι πολιτισμός
και η Νέα Υόρκη σπίτι. Άνθρωποι
από όλο τον κόσμο μπορούν να
έρθουν και να αισθανθούν ότι
ανήκουν εδώ!».

Απόλυτη
κομψότητα

Τ
ο προσωπικό αρχείο της Καίτης Γαρμπή είναι θησαυρός! Η
δημοφιλής τραγουδίστρια συχνά δημοσιοποιεί ενσταντανέ
από σημαντικές στιγμές της καριέρας της, όπως η σέξι
φωτογραφία από το βιντεοκλίπ «Ξυπόλυτη χορεύω», απο-

καλύπτοντας: «Ο σπουδαίος σκηνοθέτης Νίκος Σούλης μού είχε
ζητήσει να μπω στην μπανιέρα με τα ρούχα. Είπε να με σκεπάσουν
μ’ ένα χοντρό νάιλον για να μη βραχούν τα ρούχα μου κι από πάνω,
μου έριξαν νερό και αφρόλουτρο για να γίνει σαπουνάδα. Και κάθε
τόσο, έφτιαχναν σαπουνάδα, γιατί δεν κρατούσε πολλή ώρα! Τι
ωραία χρόνια τότε και τι ωραίες δουλειές που κάναμε! Σχεδόν
τριάντα χρόνια μετά, το ίδιο τραγούδι παραμένει ζωντανό. Φέτος,
στη γιορτή της γυναίκας στις 8/3 έγινε η “σημαία” της φεμινιστικής
ομάδας της Βέροιας “Κιλοτίνα” παραφράζοντας έναν στίχο που πο-
λύ του ταίριαξε και νομίζω πως κάθε τέτοια μέρα κι εγώ μ’ αυτό τον
στίχο θα το λέω!».

Το τερμάτισε!
Ολόκληρο κάγκελο εξαφάνισε η Πόπη Μαλλιωτάκη από το υπερ-
βολικό photoshop! Η λαϊκή τραγουδίστρια πόζαρε στην κορυφή
πέτρινης σκάλας κάπου στη Ζυρίχη, αφαιρώντας το κάγκελο πί-
σω της (με το ανάλογο app), προκειμένου να εμφανισθεί στη φω-
τογραφία ακόμα πιο καλλίγραμμη. Η αποτυχία της εφαρμογής
δεν πέρασε απαρατήρητη, αλλά ποιος νοιάζεται, αφού άρεσε
στην καλλιτέχνιδα!

Ο Νίκος Ξανθόπουλος μάς «σύστησε» ένα
από τα παιδιά του. Ο 88χρονος πρωταγωνι-
στής των θρυλικών δραματικών ταινιών του
’60, πατέρας τεσσάρων παιδιών (από τους
δύο γάμους) και ευτυχισμένος παππούς
πέντε εγγονιών, ανάρτησε φωτογραφία με
τον δευτερότοκο γιο του και ευχήθηκε με
καμάρι για την ονομαστική του εορτή. «Χρό-
νια πολλά στον Γιώργο μας που γιορτάζει»,
έγραψε τρυφερά «το παιδί του λαού».
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Χρυσές αναμνήσεις

Ευχές αγάπης



Η
χειρουργική της σπονδυλικής στήλης
με τη βοήθεια της ρομποτικής πλοήγη-
σης είναι μια πολλά υποσχόμενη τε-
χνολογία, η εφαρμογή της οποίας διευ-

ρύνεται συνεχώς. «Συχνά, υπάρχουν ερωτήσεις
σχετικά με τον ρόλο του ρομπότ στο χειρουργείο
και τους λόγους που η δημοτικότητα της ρομποτι-
κής τεχνολογίας αυξάνεται ραγδαία τόσο ανάμε-
σα στους χειρουργούς όσο και στους ίδιους τους
ασθενείς παγκοσμίως», αναφέρει ο δρ Μάριος
Λυκίσσας, χειρουργός σπονδυλικής στήλης. 

Το ρομπότ στη χειρουργική της σπονδυλικής
στήλης είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει τον
χειρουργό να διαμορφώσει ένα σχέδιο πριν από
το χειρουργείο σε ένα εικονικό περιβάλλον βασι-
σμένο στην ανατομία, στην ποιότητα των οστών
και στην επιθυμητή διόρθωση της σπονδυλικής
στήλης. Το σχέδιο του χειρουργού στηρίζεται σε
μια αξονική τομογραφία που γίνεται πριν ή κατά
το χειρουργείο και φορτώνεται στον υπολογιστή
του ρομπότ. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής
επέμβασης, το ρομπότ διευκολύνει το σχέδιο επι-
σημαίνοντας το σημείο εισαγωγής των εμφυτευ-
μάτων. Την επέμβαση εκτελεί ο χειρουργός με το
ρομπότ σε ρόλο βοηθού.

Έτσι, το ρομπότ βοηθά τον χειρουργό να είναι
πιο αποτελεσματικός και ακριβής. «Η χρήση της
ρομποτικής τεχνολογίας στη χειρουργική της
σπονδυλικής στήλης σαφώς και μειώνει τη διάρ-
κεια του χειρουργείου, αλλά προσοχή: σε “συνερ-

γασία” πάντα με τον χειρουργό. Το ρομπότ δεν κά-
νει έναν κακό χειρουργό καλό, κάνει έναν καλό
χειρουργό πιο αποτελεσματικό, ακριβή και γρή-

γορο», τονίζει ο ειδικός και συμπληρώνει: «Η
ρομποτική τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε οποιαδήποτε επέμβαση κατά την οποία θα το-
ποθετηθούν εμφυτεύματα στη σπονδυλική στήλη.
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδή-
ποτε επέμβαση στην οποία πρόκειται να αφαιρε-
θεί ή να κοπεί τμήμα οστού από τη σπονδυλική
στήλη».

Το ρομποτικό σύστημα μπορεί να βοηθήσει σε
πάρα πολλές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.
Κάποιες μεταξύ αυτών είναι η σπονδυλική στένω-
ση, η δισκοπάθεια, κατάγματα της σπονδυλικής
στήλης, σκολίωση (ενηλίκων και παιδιών), κύφω-
ση (ενηλίκων και παιδιών), όγκοι της σπονδυλι-
κής στήλης. Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής
ρομποτικής χειρουργικής σε σύγκριση με την
εφαρμογή συμβατικών τεχνικών δείχνουν μια
καθαρή υπεροχή της ρομποτικής τεχνολογίας τό-
σο σε σχέση με την ασφάλεια του ασθενούς όσο
και σε σχέση με την επίτευξη του ιδανικού αποτε-
λέσματος για τον ίδιο τον ασθενή.
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Είναι ένα εργαλείο 
που διευκολύνει τον χειρουργό 
να διαμορφώσει ένα σχέδιο

Τα συν και τα πλην
Τα οφέλη από το ρομποτικό σύστημα σε σύγ-
κριση με τις συμβατικές τεχνικές χειρουρ-
γικής της σπονδυλικής στήλης είναι σύμ-
φωνα με τον γιατρό η ελαχιστοποίηση της
πιθανότητας νευρολογικής βλάβης, η εξα-
σφάλιση απόλυτης ακρίβειας στην τοποθέ-
τηση των εμφυτευμάτων, η εξασφάλιση της
καλύτερης δυνατής διόρθωσης της παρα-
μόρφωσης σε ασθενείς με σκολίωση. Υπάρ-
χει σημαντική μείωση του χειρουργικού
χρόνου, της απώλειας αίματος, του χρόνου
παραμονής στο νοσοκομείο, ελαχιστοποί-
ηση της πιθανότητας μιας νέας παρόμοιας
επέμβασης στο μέλλον. Κίνδυνοι από το
ρομποτικό σύστημα: Η πιθανή δυσλειτουρ-
γία του ρομπότ σε άτομα με παχυσαρκία ή με
σημαντική παραμόρφωση της σπονδυλικής
στήλης, καθώς και η λήψη της ακτινογρα-
φίας ή/και της αξονικής τομογραφίας που
είναι απαραίτητες για το ρομπότ, σε άτομα
με παχυσαρκία ή σημαντική παραμόρφωση
μπορεί να είναι δύσκολες.
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Τα οφέλη και οι κίνδυνοι

Δρ Μάριος Λυκίσσας,
χειρουργός σπονδυλικής
στήλης



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, οι μέρες αυτές είναι πολύ
σημαντικές. Μπορεί να μην έχετε στο δικό σας
ζώδιο έντονες πλανητικές αναφορές, αλλά πλαι-
σιώνεστε από γεγονότα που θα σας καθορίσουν
το επόμενο διάστημα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε πολύ κοντά σε νέα ξεκινήματα και σίγουρα
για εσάς που έχετε γεννηθεί τις μέρες αυτές, θα
συμβούν στη ζωή σας σημαντικά γεγονότα, που
δεν θα τα ξεχάσετε. Είναι η γενέθλια χρονιά, που
θα σας γεμίσει με νέες εμπειρίες και διαφορετι-
κές καταστάσεις, με ό,τι είχατε γνωρίσει και συμ-
πορευτεί έως τώρα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, η μέρα σας θα είναι εν-
διαφέρουσα, εφόσον θα μπορέσετε να συναντη-
θείτε με αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και να
σχεδιάσετε κάποια πράγματα για το μέλλον. Βέ-
βαια, οφείλω να σας προετοιμάσω για μια πολύ
σημαντική εργασιακή αλλαγή, που ετοιμάζεται
για εσάς αυτήν τη χρονική στιγμή. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Πολύ ιδιαίτερη μέρα για τα επαγγελματικά σας,
όταν, μάλιστα, θα υπάρξουν και βοηθητικοί πα-
ράγοντες τις επόμενες μέρες από πρόσωπα που
σας εμπιστεύονται και σας προσέχουν ανιδιοτε-
λώς.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, η μέρα αυτή είναι αρκετά
καλή για να κάνετε κάποιες συμφωνίες, να συμ-
μετάσχετε σε ένα μαθησιακό πρόγραμμα, αλλά
και να βρεθείτε σε μια πνευματική αναζήτηση,
μέσα από ταξίδια και φιλοσοφικές πορείες. Πολύ
καλή, επίσης, μέρα για τους σπουδαστές και για
όσους ασχολείστε με πνευματικές εργασίες. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς που χρειάζεστε μια νέα ώθηση σε οικο-
νομικά θέματα, μια εσωτερική αναζήτηση και γε-
νικότερα να νιώσετε κάποιες αλήθειες που δεν
σας τις είχαν πει οι άλλοι με την πραγματική τους
διάσταση, οι μέρες αυτές θα αποδειχθούν οι πιο
κατάλληλες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αυτή η μέρα είναι η πιο κατάλληλη για να έχετε
μια πιο ξεκάθαρη γνώση για τις σχέσεις σας, αλλά
και τα συναισθήματα που τρέφετε για κάποια ση-
μαντικά πρόσωπα. Είναι η στιγμή της αλήθειας, η
στιγμή που θα πρέπει να μάθετε χωρίς να φοβη-
θείτε ποιος είναι ο ρόλος των άλλων στη ζωή σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Πολύ ιδιαίτερες αυτές οι μέρες για εσάς. Μέχρι
να τελειώσει ο Απρίλιος, θα έχετε τη δυνατότητα
να νιώσετε τη σοβαρότητα των γεγονότων γύρω
σας. Βάλτε, λοιπόν, σε σειρά κάθε εκκρεμότητα
και θα καταλάβετε ότι οι αλήθειες έχουν μεγάλη
διάρκεια ζωής. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η μέρα αυτή θα είναι πολύ συμβατή με τις επιθυ-
μίες σας. Ίσως, μάλιστα, να συναντηθείτε με αγα-
πημένα σας πρόσωπα, να νιώσετε την ανάγκη να
διασκεδάσετε και να απολαύσετε ό,τι αγαπάτε
πραγματικά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αν και πολλά θέματα νιώθετε ότι έχουν καθυστε-
ρήσει, να περιμένετε μια ανατροπή, που θα σας
βοηθήσει να κάνετε πιο σωστά τις επιλογές σας.
Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να αλλάξετε κάποιες εμ-
μονικές σκέψεις, ώστε να φτάσετε πιο γρήγορα
στους στόχους σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η επικοινωνία δεν θα σας λείψει σήμερα και, μά-
λιστα, θα θελήσετε να γίνετε περισσότερο καυ-
στικοί από ό,τι πιο πριν με τους άλλους. Αφεθείτε
σε ό,τι νιώθετε καλύτερα και η διαίσθηση θα σας
οδηγήσει στο σωστό μονοπάτι.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν σήμε-
ρα, αλλά θα βρείτε τον κατάλληλο χρόνο να ξεκα-
θαρίσετε μια παλιά σας υπόθεση. Εξάλλου, σήμε-
ρα το ατού σας είναι να συλλέξετε πληροφορίες
και να τις χρησιμοποιήσετε την πιο κατάλληλη
στιγμή.
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ΟΕρμής δημιουργεί και σήμερα μια θετική
πλανητική όψη, αυτή τη φορά με τον
Πλούτωνα, τον πλανήτη του θανάτου και
της αναγέννησης. Τα πράγματα γύρω μας

αποκτούν μεγαλύτερο νόημα και σημασία, και
ίσως να υπάρξουν θετικές προοπτικές για
οικονομικά θέματα, όταν μάλιστα μπορεί να γίνουν
κάποιες καλές συμφωνίες, ευνοώντας περισσότερο
τα ζώδια της Γης. 
Η Σελήνη, από την άλλη, στο ζώδιο του Κριού,
ετοιμάζεται σε δύο μέρες να κάνει σύνοδο με τον
Ήλιο. Η νέα αυτή Σελήνη θα μας δώσει πολλές
πληροφορίες για τα «σταθερά» της ζωής μας και,
φυσικά, την οικονομική μας κατάσταση τους
επόμενους μήνες.



Τ
ην ώρα της κορύφωσης, όπως όλα δεί-
χνουν, της σύγκρουσης Δύσης - Ρωσίας,
ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης ετοιμάζεται για τη βαρύ-

νουσας σημασίας επίσκεψή του στις Ηνωμένες
Πολιτείες, το τετ α τετ με τον πρόεδρο Μπάιντεν
αλλά και την ομιλία του -για πρώτη φορά στα ελ-
ληνικά χρόνια- σε κοινή συνεδρίαση της Αμερι-
κανικής Γερουσίας και του Κογκρέσου.

Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Η Ελλάδα ανήκει στη
Δύση και σε αυτές τις πρωτόγνωρες μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο παγκόσμιες γεωπολιτικές και
γεωστρατηγικές συνθήκες διεκδικεί με αξιώσεις
τη θέση που της ανήκει και το υπογραμμίζει.

Την εμβάθυνση των σχέσεων Αθήνας - Ουάσιγ-
κτον δεν χρειάζεται κανείς να ψάξει για να την
ανακαλύψει.

Με την επίσημη πρόσκληση προς τον κ. Μητσο-
τάκη για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο
στις 16 Μαΐου έγινε απλώς το επόμενο, αναμενό-
μενο βήμα μετά την πρόσφατη υπογραφή της
αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ,
καθώς και τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης
σε «Σούδα του Βορρά», με το παιχνίδι στη γεωπο-
λιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου να
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τη συμμετοχή και
των δύο.

Για πολλά χρόνια η χώρα μας ψέλλιζε ότι ανή-
κουμε στη Δύση, φοβούμενη μη διεγείρει τα ανα-
κλαστικά μιας μερίδας της κοινωνίας. Μετά τη
δραματική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η Ελ-
λάδα πήρε ακριβώς τη θέση που της ανήκει ως
αναπόσπαστο κομμάτι του δυτικού πολιτισμού με
σημαντική συμβολή στην άμυνα του δυτικού κό-

σμου. Συντάχθηκε χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς
αστερίσκους και υποσημειώσεις με τις θέσεις
των κρατών του δυτικού κόσμου και για πρώτη
φορά συμμετείχε σε όλο το εύρος των κυρώσεων
κατά του εισβολέα.

Και επειδή συχνά περισσεύει η υποκρισία, να
θυμίσουμε ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
παραχωρήθηκε στις ΗΠΑ επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ, και πολύ σωστά, αφού σήμερα -που η
δυτική συμμαχία ανασυντάσσεται- η χώρα μας εί-
ναι στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Και η ίδια μας
η Ιστορία έχει αποδείξει ότι μόνο όταν είχαμε
ισχυρούς συμμάχους κατορθώσαμε τα μέγιστα.

Σήμερα με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στην
Ουκρανία είναι περισσότερο σαφές ότι το γεωπο-
λιτικό παιχνίδι της Άγκυρας θα κριθεί από τις εξε-
λίξεις στο μέτωπο της αντιπαράθεσης Δύσης -
Ανατολής. Μέχρι τότε ο Ερντογάν θα εξαντλεί όλα
τα περιθώρια που θα του αφήνει ο ανταγωνισμός
μεταξύ ευρωατλαντικής συμμαχίας και ευρασια-
τικού μπλοκ για να ενισχύσει τη θέση της Τουρ-
κίας ως περιφερειακής υπερδύναμης με αυτο-
κρατορικές και άρα επεκτατικές βλέψεις.

Αδιαμφισβήτητα η συνάντηση του κ. Μητσοτά-
κη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο έρ-
χεται σε μια στιγμή που κυοφορούνται εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες πυροδοτεί
και επιταχύνει ο νέος ψυχρός πόλεμος Δύσης και
Ανατολής με αιχμή τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρα-
νίας και εμμέσως Ρωσίας - ΝΑΤΟ. Και αναντίρρη-
τα η ακολουθία των γεγονότων σε αυτό το συμπέ-
ρασμα συγκλίνει, αφού το υπερατλαντικό ταξίδι
του πρωθυπουργού πραγματοποιείται μετά το
γεύμα του με τον Τούρκο πρόεδρο στην Κωνσταν-

τινούπολη. Οι διπλωματικές αυτές διεργασίες γί-
νονται με φόντο την κινητικότητα στην ενεργειακή
σκακιέρα της Μεσογείου και δεν είναι τυχαίο ότι
τα έως τώρα μηνύματα δείχνουν ότι πιθανότατα ο
Μάιος με επίκεντρο τη σύνοδο σε επίπεδο υπουρ-
γών Εξωτερικών του σχήματος «3+1» (Ελλάδα,
Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) θα δώσει ειδήσεις προς
αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, παράλληλα τρέ-
χουν εξελίξεις επαναπροσέγγισης του Ισραήλ με
την Τουρκία.

Η απεξάρτηση από το φυσικό αέριο της Ρω-
σίας, που αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο για τις
ΗΠΑ και την ΕΕ, επιταχύνει τις εξελίξεις. Και η το-
ποθέτηση του πρώην πρεσβευτή στη χώρα μας
Τζέφρι Πάιατ στη θέση του υφυπουργού Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ, αρμόδιου για θέματα Ενέργειας,
αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγ-
κτον στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για
την ενεργειακή ασφάλεια του δυτικού κόσμου. Ο
κ. Πάιατ γνωρίζει καλά την περιοχή, έχει θετική
εμπειρία από την παρουσία του στην Ελλάδα και
θα διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι βέβαιο ότι μπαί-
νουν εκ νέου στο τραπέζι και με ένταση τα εθνικά
ζητήματα, ειδικότερα οι ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις και το Κυπριακό.

Και η παρουσία Μητσοτάκη στις ΗΠΑ σε μια
στιγμή που οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν «ανα-
βαθμίσει» τον ρόλο του αμερικανικού παράγοντα,
σε αντίθεση με τα χρόνια των μνημονίων που τα
σκήπτρα κρατούσε η ΕΕ και ιδιαίτερα η Γερμανία,
είναι εκ των πραγμάτων κρίσιμη. Όπως και αυτά
που θα ειπωθούν πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Και θα φανεί σύντομα…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμη 
η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Η Ελλάδα ανήκει
στη Δύση και σε

αυτές τις
πρωτόγνωρες

παγκόσμιες
γεωπολιτικές και
γεωστρατηγικές

συνθήκες
διεκδικεί με

αξιώσεις τη θέση
που της ανήκει

και το
υπογραμμίζει
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