
ημερησια ΨηΦιαΚη ΠΟΛιΤιΚη & ΟιΚΟΝΟμιΚη εΦημεριδα
POLITICAL

ΤETAΡΤΗ 13 AΠΡΙΛΙΟΥ 2022Αρ. φυλλου: 355 www.political.gr

EDITORIAL

Aναγκαίες μειοψηφίες 
για  τη διαμόρφωση 

της πλειοψηφίας

Δεν είναι 
fake news 

οι φρικαλεότητες

εΛΛΗ ΤΡΙανΤαφΥΛΛοΥ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 16

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Γράφουν

ΜΙχΑληΣ ΚΡΙθΑΡΙδηΣ
Θα σταματήσει
η κυβέρνηση να βάζει
πλάτη στα καρτέλ 
της αισχροκέρδειας;

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 11

Η νέα στρατηγική 
του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τα 
δικαιώματα του παιδιού

ΑΝΤΩΝηΣ ΣΤ. ΣΤΥλΙΑΝΟΥ

ΣΥνεΔριο ενοΤηΤαΣ
Ή εΚπληΞεΩν 

ςΥΡΙΖα

ανοIΓει 
η σΤρOφιΓΓα
Για Τα σΤεΓασΤιΚA

ΤΡαΠεΖες - δανεΙα

ΣΕΛ.6

Eπνιγε επI
πενΤε λεπΤA
Την ΚαρολAΪν 

ςοΚαΡεΙ ο ΙαΤΡοδΙΚαςΤΗς

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 23

πΩσ Θα εΚΔIΔονΤαι
οι fAst trAck
Και οι «εμπισΤοσYνησ» 

ςΥνΤαΞεΙς

ΣΕΛ. 22

στην κορυφή των ιμαλαΐων συνάντησε τον Θεό 

οι «ΚαυΤοι» ΛοΓαριασμοι σΤο ρευμα επισπευΔουν Τισ εΞεΛιΞεισ 

α ν Τ Ω ν η σ  σ υ Κ α ρ η σ

tA παραΚενΤρα
συνεχIζουν
Τα χΤυπημαΤα
σΤον ΔEνΔια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΡΟΥΑ ΜΑΤ
• Ο Μητσοτάκης έδειξε τις έξι περιοχές 

προς έρευνα για φυσικό αέριο 
• Σκέψεις στο Μαξίμου για 

επίδομα Νο2 μέσα στον Μάιο 

με δύο κινήσεις με δύο κινήσεις 

Ο «βιολιστής 
των βιολιστών» 
αύριο για 
την Ουκρανία

ΛεωνIδας ΚαβAΚος

ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 26

ΣΕΛ. 3-5



Ο
Πούτιν έχει χάσει το παιχνίδι της επικοι-
νωνίας από τα αποδυτήρια και πλέον
όποτε του δίνεται η δυνατότητα βγάζει το
άχτι του, όπως στη συνάντησή του με τον

«κολλητό» του πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάν-
τερ Λουκασένκο. Είδε κάμερες ο Ρώσος πρόεδρος
και προσπάθησε να δώσει ένα «show» για να μαζέ-
ψει τα ασυμμάζευτα. Δηλαδή, να διασκεδάσει τις εν-
τυπώσεις από τις εικόνες φρίκης που κάνουν τον γύ-
ρο του κόσμου, χαρακτηρίζοντάς τες... fake news!
Ψευδείς ειδήσεις λοιπόν τα βίντεο και οι φωτογρα-
φίες από την Μπούκα, ψευδείς ειδήσεις οι βιασμοί
και οι εκτελέσεις εν ψυχρώ, ψευδείς ειδήσεις οι
βομβαρδισμοί σε νοσοκομεία, μαιευτήρια και κατα-
φύγια αμάχων, ψευδείς ειδήσεις τα 5.500 εγκλήματα
πολέμου από πλευράς ρωσικού στρατού.

Το παιχνίδι πλέον είναι γνωστό σε όλους μας. Ο
Πούτιν, ο Πεσκόφ, η Ζαχάροβα και οι ρωσικές πρε-
σβείες, όπως αυτή στη χώρα μας ή στη Μ. Βρετανία,
όλοι σε κοινή γραμμή, όλοι με δυο φράσεις-κορωνί-
δα στην πολεμική προπαγάνδα τους: «Fake news» ή
«δεν επαληθεύεται», διαλέξτε και πάρτε. Από την άλ-
λη υπάρχουν οι μαρτυρίες αυτών που τα έζησαν, αυ-
τών που βίωσαν το δράμα, τον φόβο, τον τρόμο, τη
φρίκη. Ουκρανές μετά την αποχώρηση των ρωσικών
στρατευμάτων καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα βια-
σμού από Ρώσους στρατιώτες. Ένα 15χρονο κορίτσι
καταγγέλλει ότι βιάστηκε κατά τη δεκαήμερη αιχμα-
λωσία της. Δύο ακόμη ανήλικες αδερφές βιάστηκαν
στην πόλη Ιβάνκιφ.

Η «Daily Mail» είχε γράψει πριν από μερικές μέρες
ότι μια γιαγιά που ζει στο Ιρπίν ανέφερε ότι είδε αρ-

κετούς στρατιώτες να βιάζουν μια μητέρα και τη
15χρονη κόρη της. Στα θύματα βιασμού συγκαταλέ-
γονται μια 16χρονη, η οποία έμεινε έγκυος, μια
78χρονη και μια 14χρονη σε προάστιο του Κιέβου,
όπου έπεσε θύμα βιασμού από πέντε Ρώσους στρα-
τιώτες. Εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες για μια
«συνθήκη του πολέμου», τον βιασμό ανυπεράσπι-
στων γυναικών, που όλοι εύχονταν να είχε κλειδωθεί
στο χρονοντούλαπο των πιο μαύρων σελίδων της
Ιστορίας.

Και δεν είναι μόνο οι βιασμοί. Οι εκτελέσεις αμά-
χων, οι βομβαρδισμοί υποδομών και ιατρικών υπη-
ρεσιών, η συμπεριφορά στους αιχμαλώτους, όλα όσα
συντελούν στον εφιάλτη του πολέμου και που δυστυ-
χώς δεν είναι fake news, όπως γνωρίζει καλά ο
Βλαντίμιρ Πούτιν.
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Μ
ε κίνηση-ματ και βήμα ταχύ επιχειρεί ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης να αντιπαρέλθει το αδιέξοδο,
έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται τόσο από το
άνευ προηγουμένου ράλι ανατιμήσεων στην

ενέργεια όσο και από την επείγουσα προτεραιότητα της απε-
ξάρτησης από τη Ρωσία, και να καταστήσει τη χώρα οδηγό
αντί για παρακολουθητή των περιφερειακών ενεργειακών
εξελίξεων.

Αυτός είναι ο στόχος των χθεσινών πρωθυπουργικών ανα-
κοινώσεων σχετικά με την επιτάχυνση των ερευνών για εκμε-
ταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ήπειρο, Ιόνιο και
Κρήτη: να εξισορροπηθεί μεσοπρόθεσμα το σημερινό υπέ-
ρογκο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να αντικατα-
σταθούν οι εισαγωγές από τον εγχώριο φυσικό πλούτο, αλλά
και να δημιουργηθεί ένας σημαντικός «κουμπαράς», που θα
χρηματοδοτήσει την αναγκαία πράσινη μετάβαση, που παρα-
μένει σε κάθε περίπτωση ο τελικός μεγάλος στόχος.

Φιλόδοξο, εξάλλου, είναι και το χρονοδιάγραμμα που
έθεσε το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς το αργότερο έως το τέ-
λος του 2023 θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για
τον όγκο -άρα και την αξία- πιθανών κοιτασμάτων φυσικού
αερίου, καθώς και για τις επέκεινα ενέργειες αξιοποίησής
τους. «Πρέπει μέχρι το τέλος του 2023 να γνωρίζουμε εάν
έχουμε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού αερίου, ώστε
να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εκ-
μετάλλευσή τους. Σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να
μπορέσουμε να πετύχουμε πρώτες διερευνητικές γεωτρή-
σεις ενδεχομένως και πριν από το τέλος του 2023», διεμή-
νυσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Political», πιο
ώριμες είναι οι διαδικασίες στο χερσαίο οικόπεδο των Ιωαν-
νίνων, όπου έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι σεισμικές έρευνες.
Εκεί και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν
δοκιμαστικές γεωτρήσεις ακόμη και το καλοκαίρι του 2023.
Σε άλλα δύο οικόπεδα, δυτικά της Κέρκυρας και της Κεφα-
λονιάς, καθώς και στον Κυπαρισσιακό κόλπο έχει ήδη ολο-
κληρωθεί το πρώτο σκέλος των σεισμικών ερευνών.

Οφέλη για τους πολλούς
«Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο ούτε την ενεργειακή μας

ασφάλεια ούτε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και

της βιομηχανίας, αλλά ούτε και τις προτεραιότητες και το αί-
τημα των νοικοκυριών μας να μπορούν να προμηθεύονται
ενέργεια σε λογικές τιμές», επισημαίνει ο πρωθυπουργός,
επιχειρώντας να καταστήσει σαφές σε κάθε πολίτη το μείζον
διακύβευμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το υπουργείο
Ενέργειας, διά του Κώστα Σκρέκα, προαναγγέλλει πως κα-
ταθέτει άμεσα νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε να μην πα-
ρατηρηθούν εκ νέου οι καθυστερήσεις, που σημαδεύουν τις
εξελίξεις στα οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Επιπλέον, αποστέλλεται άμεσα επιστολή προς τους παρα-
χωρησιούχους, ώστε να γνωστοποιήσουν τις προθέσεις
τους το συντομότερο δυνατόν, ενώ συστήνεται task force με
αποκλειστική αποστολή την παρακολούθηση της εξέλιξης
των εθνικής σημασίας έργων.

Στόχος να εξισορροπηθεί το σημερινό
υπέρογκο κόστος για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις και να αντικατασταθούν οι
εισαγωγές από τον εγχώριο φυσικό πλούτο

Το Μαξίμου έστειλε σχολικό υλικό στον μοναδικό μαθητή της Τελένδου 
Ιατρικό υλικό στο απομακρυσμένο νησί

της Τελένδου έστειλε το πρωθυπουργικό
γραφείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του
Επαρχείου Καλύμνου, στο νησί έφτασε ση-
μαντική ιατρική βοήθεια καθώς και σχολι-
κός εξοπλισμός για το νησί της Τελένδου
έπειτα από συνδρομή του γραφείου του
πρωθυπουργού. «Προς μεγάλη μας ικανο-
ποίηση παραλάβαμε σήμερα σημαντικό ια-

τρικό υλικό για το νησί της Τελένδου, που
μας απεστάλη έπειτα από συνδρομή της Γε-
νικής Γραμματείας του πρωθυπουργού και
προσωπικά του γενικού γραμματέα κ. Δη-
μητριάδη Γρηγόρη», σημειώνεται χαρακτη-
ριστικά. Στο δελτίο Τύπου επισημαίνεται:
«Συγκεκριμένα πρόκειται για την παραλαβή
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και φο-
ρείου, τα οποία είναι απόλυτα αναγκαία για

ένα μικρό και απομακρυσμένο νησί. Ταυτό-
χρονα παραλάβαμε σύγχρονο εξοπλισμό
(laptop, ηχεία, πίνακα μαρκαδόρου και ψυ-
γείο) για το Δημοτικό Σχολείο της Τελένδου,
ώστε ο μοναδικός μαθητής του νησιού να
μην υπολείπεται κατά το δυνατόν σε εκπαι-
δευτικές ευκαιρίες από τους μαθητές των
μεγάλων νησιών». 

Καταληκτικά ο έπαρχος Καλύμνου εκ-

φράζει τις ευχαριστίες του, προσθέτοντας
πως η κίνηση αυτή μαρτυρά πως «τα απο-
μακρυσμένα νησιά τελικά δεν είναι ξεχα-
σμένα. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση
ανταπόκριση στο αίτημά μας. Θερμές ευχα-
ριστίες και στον γενικό γραμματέα του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνη Οι-
κονόμου για τη συνεισφορά και τη συνδρο-
μή του», τονίζεται.

Κίνηση-ματ 
με γεωτρήσεις για

φυσικό αέριο 
εντός του 2023

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Του Μιχάλη Μαστοράκη 

Σ
αφές πλάνο ανάπτυξης διαθέτει
πλέον η χώρα ως προς την έρευνα
υδρογονανθράκων, με το υφιστάμε-
νο χρονοδιάγραμμα να υπολογίζει

περί το 2028-2029 την εξόρυξη των πρώτων
ποσοτήτων φυσικού αερίου, όταν μάλιστα
πρόσφατη μελέτη του ΙΕΝΕ επιβεβαιώνει
πρότερη εκτίμηση της ΕΔΕΥ ότι η δυνητική
αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της
χώρας υπερβαίνει τα 250 δισ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της ΕΔΕΥ, το «εθνικό» χαρτοφυλάκιο
περιλαμβάνει έξι ενεργές συμβάσεις για ισά-
ριθμες περιοχές στη θαλάσσια περιοχή του
Ιονίου και δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται και μια χερ-
σαία περιοχή, αυτή των Ιωαννίνων. 

Περιοχή Ιόνιο 
και Περιοχή 10 (Κυπαρισσιακός) 

Στις συγκεκριμένες περιοχές τα ΕΛΠΕ
έχουν το 100% των δικαιωμάτων έρευνας και
εκμετάλλευσης. Η διαδικασία βρίσκεται στην
1η ερευνητική φάση, όπου έχει ολοκληρωθεί
το ελάχιστο τεχνικό πρόγραμμα και των παρα-
χωρήσεων, με τον Όμιλο να έχει προχωρήσει
πρόσφατα στην πρόσκτηση 2,800 km 2D σει-
σμικών δεδομένων. Ο Μισθωτής μετά την
επεξεργασία και ερμηνεία των σεισμικών δε-
δομένων, που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέ-

χρι το τέλος του έτους, θα εντοπίσει την περιο-
χή του ενδιαφέροντος, όπου θα πραγματοποι-
ήσει τρισδιάστατες σεισμικές μελέτες, οι
οποίες εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσουν
έως 12 μήνες. Η οριστική ανάπτυξη του κοιτά-
σματος και παραγωγή εκτιμάται για το 2028. 

Περιοχή 2 
Δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης

διατηρούν η Energean ως Εντολοδόχος και τα
ΕΛΠΕ, με 75% και 25% αντίστοιχα. Παρομοίως,
βρίσκεται στην πρώτη ερευνητική φάση, όπου
με δεδομένη την ύπαρξη εντοπισμένου στό-
χου, η κοινοπραξία προχωρά απευθείας την
πρόσκτηση 3D σεισμικών κατά την επόμενη
χειμερινή περίοδο 2022-2023. Επίσης, το
2028 εκτιμάται η έναρξη της παραγωγής. 

Περιοχή Ιωάννινα
Η Energean διατηρεί το 100% των δικαιω-

μάτων επί του οικοπέδου, το οποίο και αποτε-
λεί τη μόνη χερσαία περιοχή υπό ανάπτυξη.
Μάλιστα πρόκειται για την πιο ώριμη παραχώ-
ρηση, γεγονός που φέρνει την έναρξη της πα-
ραγωγής μόλις το 2026. Συγκεκριμένα, οι ερ-
γασίες βρίσκονται στη 2η ερευνητική φάση,
όπου έχει ολοκληρωθεί το ελάχιστο τεχνικό
πρόγραμμα με πρόσκτηση 400 km 2D σεισμι-
κών δεδομένων. Σύμφωνα με την Energean,
έχει εντοπισθεί ένας ερευνητικός στόχος
προς ερευνητική γεώτρηση. Η εταιρεία πρό-
κειται να ολοκληρώσει τις εργασίες όρυξης

ερευνητικής γεώτρησης εντός του 2023, με
την ΕΔΕΥ και το ΥΠΕΝ να εργάζονται για επί-
σπευση των εργασιών. 

Δυτική & Νοτιοδυτική Κρήτη
Στις εν λόγω παραχωρημένες περιοχές, εν-

τολοδόχος είναι η TotalEnergies με ποσοστό
40% σε κοινοπραξία με την Exxon Mobil (40%)
και τα ΕΛΠΕ (20%). Πρόκειται για την πιο υπο-
σχόμενη περιοχή όσον αφορά την ύπαρξη με-
γάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, αλλά και
ταυτόχρονα για τη λιγότερο ώριμη, όπου κρί-
νεται επιτακτική η άμεση πρόσκτηση σεισμι-
κών δεδομένων. Ο στόχος είναι να προχωρή-
σει η πρόσκτηση 6,500 km δυσδιάστατων σει-
σμικών δεδομένων τη χειμερινή περίοδο
2022-2023, με την παραγωγή να εκτιμάται πε-
ρί το 2029. 

Για την επιτάχυνση του προγράμματος, το
ΥΠΕΝ εξετάζει να λάβει τέσσερις βασικές
πρωτοβουλίες. Πρώτη πρωτοβουλία είναι η
ολοκλήρωση του πρώτου γύρου όλων των
σεισμικών ερευνών μέχρι το 2023. Έπειτα τί-
θεται στόχος εκτέλεσης της πρώτη ερευνητι-
κής γεώτρησης πριν από το τέλος του 2023.
Στα πλάνα του ΥΠΕΝ είναι συγκεκριμένες νο-
μοθετικές παρεμβάσεις για την απλοποίηση
των διαδικασιών με την ανακήρυξη ως έργων
εθνικής σημασίας και την ενίσχυση των επι-
χειρησιακών δυνατοτήτων της ΕΔΕΥ, ώστε να
μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικό-
τερα στον ρόλο της. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

Αισιόδοξα μηνύματα
για τον τουρισμό  
από την Κρήτη

Το 40% των ξενοδοχειακών μονά-
δων στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει
ήδη ανοίξει και η κίνηση, όπως κατα-
γράφεται από τις προκρατήσεις, αλλά
και από όσους τουρίστες έχουν ήδη
επισκεφτεί το νησί, κρίνεται πολύ ικα-
νοποιητική, σε βαθμό που είναι στο
ίδιο ή και σε λίγο καλύτερο επίπεδο
από το 2019, είναι όσα ανέφερε στον
υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια ο
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων
Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης, στην
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι
δύο άνδρες.

Το γεγονός των υψηλών προσδο-
κιών, με τα δεδομένα που έχουν στη
«φαρέτρα» τους οι επιχειρηματίες του
νομού, θεωρούν πως έχει διττή ερμη-
νεία και οφείλεται τόσο στον αυξημέ-
νο αριθμό πτήσε-
ων από το εξωτε-
ρικό όσο και στην
έναρξη της νέας
σεζόν νωρίτερα
από ό,τι στο πα-
ρελθόν, καθώς η
Κρήτη είναι ίσως
το μοναδικό νησί
που μπορεί να
«σηκώσει» του-
ρισμό 365 ημέρες τον χρόνο.

«Τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται
οι θετικές ειδήσεις αναφορικά με τη
φετινή σεζόν. Τα θετικά στοιχεία,
όμως, δεν μας εφησυχάζουν και δί-
νουμε καθημερινά τη μάχη για να αν-
τιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που
παρουσιάζονται. Η ρευστή κατάσταση
με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την
ενεργειακή κρίση, αλλά και την παν-
δημία που δεν έχει εκλείψει, απαιτεί
συντονισμό των προσπαθειών, ώστε
να φέρουμε τους πόρους εκείνους
που θα στηρίξουν τα δημόσια οικονο-
μικά και την ελληνική οικογένεια»,
σημείωσε σχετικά ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας.

Τα θετικά νέα συνέπεσαν και με την
ανακοίνωση από την εταιρεία ερευ-
νών Αirdna, η οποία κατατάσσει τη
χώρα μας στην πρώτη θέση στην Ευ-
ρώπη στην αύξηση της ζήτησης για
καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης,
με ποσοστό 232% μεγαλύτερο του αν-
τίστοιχου το 2021.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Τα έξι σημεία-θησαυροί
«κρύβουν» φυσικό αέριο 

Σύμφωνα με μελέτες,
η δυνητική αξία των

αποθεμάτων της
Ελλάδας υπερβαίνει 

τα 250 δισ. ευρώ 



Σ
υνεχείς είναι οι συσκέψεις στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, προκειμένου να βρε-
θούν τρόποι αντιμετώπισης της
ακρίβειας που πλήττει ολοένα και

περισσότερο τα νοικοκυριά. Οι εισηγήσεις
που πέφτουν στο τραπέζι είναι αρκετές, ωστό-
σο δύο είναι εκείνες που κυριαρχούν τη δεδο-
μένη χρονική στιγμή. 

Στην κυβέρνηση δείχνουν να προκρίνουν τη
χορήγηση ενός νέου επιδόματος τον Μάιο, αν-
τίστοιχου με την «επιταγή ακρίβειας», σε σχέ-
ση με τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα
προϊόντα.  Κυβερνητικά στελέχη δικαιολο-
γώντας τη συγκεκριμένη επιλογή τόνιζαν πως
από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός έχει
κάνει λόγο για στοχευμένα μέτρα, τα οποία θα
στηρίζουν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Άλλωστε,
όπως υποστήριζαν, οι μειώσεις μέσω του
ΦΠΑ ενδεχομένως να μην επηρέαζαν ιδιαιτέ-
ρως τις τιμές λόγω των συνεχών ανατιμήσεων
και του ρευστού περιβάλλοντος. «Όποιο και-
νούργιο μέτρο αποφασιστεί, θα ανακοινωθεί
στην ώρα του, όταν μετρηθεί σωστά», είπε χα-
ρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Μέτρα στήριξης 
Ωστόσο «αγκάθι» για την κυβέρνηση αποτε-

λούν κυρίως οι λογαριασμοί ρεύματος, που

παρά τις συνεχείς επιδοτήσεις διαρκώς αυξά-
νονται, με τα νοικοκυριά να μην μπορούν να
αντεπεξέλθουν. Οι ουρές που δημιουργούνται
έξω από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας
είναι καθημερινό φαινόμενο, με τους κατανα-
λωτές να προσπαθούν να ρυθμίσουν τα χρέη
τους.  Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», το Μαξίμου αναμένεται να ρίξει όλο το
βάρος το επόμενο διάστημα στην ανακούφιση
των πολιτών στους λογαριασμούς ρεύματος.
Στο τραπέζι βρίσκονται μια σειρά από εισηγή-
σεις όπως η ολική αποπληρωμή λογαριασμών
ρεύματος για τους οικονομικά ασθενέστε-
ρους και να μην υπάρξουν διακοπές ρεύματος
σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση έχει μπροστά της ένα διάστη-
μα τριών μηνών για να διορθώσει όσο μπορεί

την κατάσταση. Από τη στιγμή που δεν χρει-
αζόμαστε πλέον θέρμανση λόγω της ανόδου
της θερμοκρασίας αλλά και της μεγαλύτερης
διάρκειας της ημέρας, σε συνδυασμό με τη
συνέχιση των αυξημένων επιδοτήσεων, οι λο-
γαριασμοί σαφώς θα εμφανιστούν μειωμένοι.
Ωστόσο από τα μέσα Ιουνίου, όταν θα αρχί-
σουν να λειτουργούν τα air condition στα σπί-
τια, η κατάσταση αναμένεται να χειροτερέψει
εκ νέου.
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Μητσοτάκης:
«Αποτυχία της ΕΕ 
η μη συμφωνία» 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις
Συνόδους Κορυφής έχει ταχ-
θεί υπέρ της αποσύνδεσης
του φυσικού αερίου από τις
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας,
αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει
ληφθεί καμία απόφαση στις
Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση ελ-
πίζει πως μέχρι τις αρχές του
καλοκαιριού η ΕΕ θα έχει στα-
θεί στο ύψος των περιστάσε-
ων και θα προχωρήσει σε μέ-
τρα για την κοινή αντιμετώπι-
ση της ακρίβειας. «Αν δεν κα-
ταφέρουμε να φτάσουμε σε
μια συμφωνία, θα είναι μια
ευρωπαϊκή αποτυχία», δήλω-
σε ο πρωθυπουργός στη συ-
νάντηση που είχε με τον πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων, Βέρνερ Χό-
γιερ. Μάλιστα, με αφορμή τα
αποτελέσματα του πρώτου γύ-
ρου των γαλλικών εκλογών, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
έκρυψε την ανησυχία του για
την αύξηση των δυνάμεων του
λαϊκισμού που εκμεταλ-
λεύονται τη δυσαρέσκεια των
πολιτών.

Στα σκαριά νέο επίδομα τον Μάιο 

Κόντρα στη Βουλή για υπερκέρδη - Ψηφίστηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός
Της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Με ευρεία πλειοψηφία (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση) ψηφί-
στηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός που κατέθεσε η
κυβέρνηση, ύψους 2,6 δισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια
στήριξης των πολιτών λόγω των δραματικών συνε-
πειών του πολέμου στην Ουκρανία.

Τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι τις επόμε-
νες ημέρες θα συζητηθεί διεξοδικά στη Βουλή ο
τρόπος φορολόγησης των υπερκερδών των
εταιρειών ενέργειας εξέφρασε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, μιλώντας
επί του συμπληρωματικού προϋπολογισμού στην Ολομέ-
λεια. «Θα δούμε μια μια εταιρεία, μια μια ημέρα. Θα τα διαπι-
στώσουμε και θα τα φορολογήσουμε και δεσμευόμαστε ως
κυβέρνηση ότι και το τελευταίο ευρώ από υπερκέρδη θα το
επιστρέψουμε στον καταναλωτή», διαβεβαίωσε ο αναπληρω-
τής υπουργός. Παράλληλα χτύπησε καμπανάκι ότι τα επόμε-

να χρόνια θα συνοδευτούν από αυξημένες τιμές φυσικού αε-
ρίου, καθώς η απεξάρτηση από το φυσικό αέριο δεν είναι μια
εύκολη υπόθεση, συστήνοντας σύνεση, λογική και ρεαλισμό.
«Το κλειδί για να προσαρμοστούμε είναι να έχουμε ταχύτερη

ανάπτυξη από ό,τι οποιοσδήποτε προβλέπει,
προκειμένου να καλύπτουμε δημοσιονο-

μικές ανάγκες και τις ανάγκες του λα-
ού», είπε ο κ. Σκυλακάκης που είχε
έντονη αντιπαράθεση με τον κοινο-
βουλευτικό εκπρόσωπο Ευκλείδη

Τσακαλώτο για το θέμα της φορολόγη-
σης των υπερκερδών.

«Το να υπολογίσεις τα υπερκέρδη δεν είναι εγχείρηση
ανοιχτής καρδιάς, ακόμη και φοιτητές μου μπορούν να το κά-
νουν», είπε ο κ. Τσακαλώτος, επικαλούμενος μάλιστα τον
Εμανουέλ Μακρόν, που καλεί καθημερινά τους παραγωγούς
για το κόστος και το ποσοστό κέρδους. «Υπάρχουν τρόποι για
να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, δεν χρειάζεται να περιμένεις

τη ΡΑΕ», είπε ο κ. Τσακαλώτος προσθέτοντας ότι ο κόσμος
δεν έχει άλλη υπομονή.

«Η κυβέρνηση θα παρέμβει και θα παρέμβει σημαντικά και
η παρέμβαση θα έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα», απάντησε

ο Θ. Σκυλακάκης και ειρωνεύτηκε την αποστροφή ότι
ακόμη και φοιτητές μπορούν να τα υπολογίσουν,

λέγοντας «φοιτητές σας έδωσαν στον κ. Τσίπρα τα
στοιχεία που υπερασπίστηκε στη Βουλή;».

Εξειδικεύοντας τις πηγές από τις οποίες θα
καλυφθούν οι δαπάνες του συμπληρωματικού

προϋπολογισμού, ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών έκανε λόγο «για περιορισμένη μικρή αύξηση

του ελλείμματος», κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσακαλώτος. «Αυτό
σημαίνει δημοσιονομική προσαρμογή της τάξεως των 4 και 5
δισ. και το ερώτημα είναι από πού θα προέλθουν αυτά τα έσο-
δα για να κλείσει ο προϋπολογισμός», παρατήρησε ο κ. Τσα-
καλώτος. 

Το Μαξίμου ρίχνει όλο 
το βάρος στην ανακούφιση
των πολιτών από τους
λογαριασμούς ρεύματος

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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Ετερόκλητα… πυρά εξακολουθεί να δέχεται ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Βενιζελικοί, φιλελεύθεροι
της «Δράσης» αλλά και η πολιτεύτρια της Νέας Δη-
μοκρατίας Αφροδίτη Λατινοπούλου έχουν βάλει
στο στόχαστρο τον ΥΠΕΞ και περιμένουν να
«βγει κάτι» από κάποια δημόσια εμφάνισή του
για να το μεγιστοποιήσουν σε βάρος του. Ακό-
μα και αν πρόκειται για fake news!

Το τελευταίο κρούσμα και το «ρουλεμάν» που
έδρασε μετά αποκάλυψαν και την «ετερόκλητη
συμμαχία». Η αρχή του νήματος ήταν σε ποστ που ανήρ-
τησε ο καθηγητής στο ΑΠΘ Δημήτρης Λυβάνιος, συνάδελ-

φος με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, στο Facebook, στο οποίο
μεμφόταν τον Νίκο Δένδια για τα όσα έγραψε στο βιβλίο

των επισκεπτών στο μνημείο της Φιλικής Εταιρείας
στην Οδησσό κατά την εκεί επίσκεψή του προ

ημερών. Ο κ. Λυβάνιος έβαλε την ετικέτα «ρω-
σόφιλος» στον Έλληνα ΥΠΕΞ, επειδή το κείμε-
νό του αφορούσε την από αρχαιοτάτων χρό-
νων παρουσία των Ελλήνων στο λιμάνι της

Μαύρης Θάλασσας και την άσβεστη πίστη των
σημερινών ομογενών στο πνεύμα της Φιλικής

Εταιρείας, και δεν έκανε αναφορά στη ρωσική εισβολή. 
Στη δημοσίευση έκανε like η στενή συνεργάτις του Βαγ-

γέλη Βενιζέλου, Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, την αναπαρήγαγε ο
πρώην πρόεδρος της «Δράσης» Αντύπας Καρίπογλου, ενώ
η ανάρτηση του καθηγητή… ενθουσίασε και την Αφροδίτη
Λατινοπούλου. Ο Νίκος Δένδιας δέχεται επιθέσεις από βε-
νιζελικούς, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν στοχοποιήσει τον
υπουργό Εξωτερικών, που βέβαια έχει καταδικάσει από
την πρώτη στιγμή τη ρωσική εισβολή. Μάλιστα, ήταν ο
πρώτος που δήλωσε πως θα πρέπει η Μόσχα να οδηγηθεί
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα στη
Μαριούπολη, ενώ και ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι τον έχει ευχαριστήσει δημόσια για τη
στάση του στον ρωσοουκρανικό πόλεμο. 

Γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά του Δένδια και από ποιους;

Α
νοίγουν αύριο το απόγευμα οι
εργασίες του 3ου Συνεδρίου
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία στο κλειστό του τάε

κβον ντο στο Φάληρο, με την ομιλία του
προέδρου Αλέξη Τσίπρα στις 18.30. 

Πηγές του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για ένα κομ-
βικό Συνέδριο, που θα φέρει στην επιφά-
νεια τις προτάσεις και το νέο αφήγημα της
Αριστεράς στην Ελλάδα, ανοίγοντας με αυ-
τό τον τρόπο τον δρόμο για την εκλογική νί-
κη του ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες βουλευτι-
κές εκλογές. 

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως οι προ-
τάσεις Τσίπρα θα γίνουν ευρέως αποδε-
κτές, στέλνοντας έτσι οριστικό μήνυμα
στους εσωκομματικούς αντιδρώντες πως η
Αριστερά οφείλει να μετασχηματιστεί και
να αγκαλιάσει πλατιά δημοκρατικά κομμά-
τια της κοινωνίας, για να καταφέρει εκτός
από την κυβέρνηση να αλλάξει δομικά τους

αρμούς της εξουσίας προς μια ανθρωπο-
κεντρική, κοινωνική κατεύθυνση. 

Το σύνθημα
Με σύνθημα «Νέα αρχή, πολιτική αλλα-

γή - Ισχυρή Αριστερά, προοδευτική κυβέρ-
νηση, δίκαιη κοινωνία», με ένα κόμμα
«ισχυρό, σύγχρονο, συμμετοχικό, μαζικό,
δημοκρατικό», ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμ-
πτη το απόγευμα θα αποδομήσει τα επιχει-
ρήματα της κυβέρνησης και του πρωθυ-
πουργού Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας
πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος ο πολιτικός

σχηματισμός που μπορεί να βάλει τέλος
στα μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και της
ενεργειακής κρίσης, με δεδομένη τη σύγ-
κρουση με την αισχροκέρδεια και τα μεγά-
λα καρτέλ, στα οποία «η Δεξιά κάνει χάρες,
αφήνοντάς τα να κερδοφορούν εις βάρος
των Ελλήνων πολιτών». 

«Το τέλος της ΝΔ»
«Η φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη,

σε συνάρτηση με τα χιλιάδες νέα μέλη που
έρχονται κοντά μας και έχουν λόγο πια
στην εκλογή προέδρου και Κεντρικής

Επιτροπής, δείχνουν το τέλος της πολιτι-
κής της Νέας Δημοκρατίας που άφησε την
αγορά να αυτορρυθμίζεται, που δεν έκανε
εν μέσω πανδημίας καμία μόνιμη πρόσ-
ληψη υγειονομικών, που άφησε εκτός
ΕΣΥ 7.500 υγειονομικούς εξαιτίας των εμ-
βολίων, που άδειασε τις τσέπες των πολι-
τών με τεχνητές ελλείψεις σε τρόφιμα και
αύξηση τιμών και με τα καύσιμα χωρίς
πλαφόν στην τιμή», υπογραμμίζουν κύ-
κλοι της ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας σί-
γουροι πως η δεύτερη φορά Αριστερά εί-
ναι πλέον πολύ κοντά.

Στις 15 Μαίου εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής
Μετά την έγκριση των προτάσεων Τσίπρα από το Συνέδριο στις
κάλπες που θα στηθούν το Σάββατο, η εκλογή του προέδρου και
των 300 μελών της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις
15 Μαΐου. Να σημειώσουμε πως η πρόταση Τσίπρα για την Κεντρι-

κή Επιτροπή είναι να μπορούν να ψηφίσουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία που εγγράφηκαν μέχρι τις 21 Μαρτίου,
ενώ για την εκλογή προέδρου να μπορούν να ψηφίσουν ακόμα και
τα μέλη που θα εγγραφούν την ίδια την ημέρα της κάλπης.

Συνέδριο με 
νέο αφήγημα
από τον Τσίπρα
Αύριο στο κλειστό του τάε κβον ντο 
ξεκινούν οι εργασίες στο Νέο Φάληρο
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Το δείπνο Μεϊμαράκη 
με τάρτες σε βουλευτές 

Ο Ηρακλειώτης υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης πήρε από το χέρι τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γε-

ωργαντά και τον συνόδευσε
στην περιοδεία που έχει

ξεκινήσει στην Κρήτη.
Έτσι, ήρθε σε επαφή
για πρώτη φορά με
ένα δύσκολο κοινό του

νησιού. Όπως μου εί-
παν άνθρωποι που γνω-

ρίζουν το παρασκήνιο καλά, ένας από τους
λόγους που έγινε αυτό είναι διότι οι Κρήτες
αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν μεγάλα πα-
ράπονα από τον πρώην υπουργό
Σπήλιο Λιβανό -ίσως ήταν
και ένας από τους λόγους
αποπομπής του. Ωστό-
σο, το δίδυμο Αυγενάκη
- Γεωργαντά φαίνεται
να ισορροπεί την κατά-
σταση ξανά… 

Επιβράβευση Πέτσα στην ομιλία Μητσοτάκη  
Απάντηση σε όσους έγραφαν για δήθεν «νεύρα», «καθυστερήσεις» και «κόκ-

κινες κάρτες» του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτε-
ρικών Στέλιο Πέτσα έδωσε διά της πλαγίας ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην παρέμ-

βαση που έκανε στην προσυνεδριακή συζήτηση της ΝΔ στο Χα-
λάνδρι προ ημερών. Εκεί ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι

εντάξεις των δήμων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
έχουν επιταχυνθεί και ότι οι περισσότεροι δήμοι έχουν
ωφεληθεί από τα κονδύλια που προσφέρει το πρόγραμ-
μα. Οι σχέσεις, λοιπόν, Πέτσα - Μαξίμου είναι καθημερι-

νές και σφικτές. Οπότε άνθρακες ο θησαυρός… 

Τ
ραπέζι έκανε ο ευρωβουλευτής
της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης σε
βουλευτές του κόμματος στο
Στρασβούργο πρόσφατα. Την πα-

ρέα αποτελούσαν ο υφυπουργός Δικαιο-
σύνης Γιώργος Κώτσηρας, ο περιφερειάρ-
χης Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας,
ο βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών Δη-

μήτρης Καιρίδης, ο βουλευτής Ρεθύμνου
Γιάννης Κεφαλογιάννης και, φυσικά, ο
Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος την πε-
ριοχή την παίζει στα δάχτυλά του πλέον. Το
μαγαζί που τους πήγε είχε τοπικά προϊόντα,
είναι φημισμένο για τις αλμυρές τάρτες
του. Το αντικείμενο συζήτησης, τι άλλο; Οι
γαλλικές εκλογές. Οι περισσότεροι υπο-

στήριζαν ότι ο Mακρόν είτε έτσι είτε αλλιώς
θα είναι νικητής στις προεδρικές εκλογές
της Γαλλίας, αλλά όλοι στάθηκαν στο πόσο
αποδυναμωμένα είναι τα παραδοσιακά
κόμματα της χώρας… Πάντως, όλοι συμ-
φώνησαν ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει άμεσα
για την ενεργειακή κρίση, διαφορετικά θα
δούμε πολλές Λεπέν στην Ευρώπη… 

Τα τελευταία νέα στο
υπουργείο Παιδεί-
ας έχουν ως εξής:
Με το τελευταίο
νομοσχέδιο της Νί-

κης Κεραμέως (εκλογή
πρυτάνεων, ΔΟΑΤΑΠ, Εrasmus
κ.ά.) ολοκληρώνεται το κυβερνητικό
πρόγραμμα της ΝΔ για την παιδεία. Δεν
υπάρχει κάτι άλλο να έρθει νομοθετικά.
Πλέον, η ηγεσία του υπουργείου τον
επόμενο χρόνο θα δώσει βαρύτητα στις
περιοδείες στα σχολεία και στα πανεπι-
στήμια, στις πανελλήνιες εξετάσεις αλ-
λά και βοηθητικά στο μεγάλο διυπουρ-
γικό «στοίχημα» της πανεπιστημιακής
αστυνομίας… 

«Υes, you can» 
από τον Γιάννη

Ο Γιάννης Λοβέρδος κα-
θημερινά επισκέπτεται τις
δυτικές συνοικίες, θεω-
ρώντας ότι αυτός είναι ο
καλύτερος τρόπος να εκλε-
γεί ξανά. Μάλιστα, όπως λέει
σε στενούς του φίλους, θα αξιοποιήσει στο
έπακρο το μεγάλο αδυνάτισμα που έχει πετύ-
χει τα τελευταία χρόνια λέγοντας στους ψηφο-
φόρους του ότι και αυτοί μπορούν να πετύχουν
όλα όσα ονειρεύονται στα πρότυπα του γνω-
στού συνθήματος του Ομπάμα «Υes, you
can»… Μεγάλες καινοτομίες ο Γιάννης…

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος βρίσκεται τις περισσότερες μέρες στον
Βόλο και στα χωριά της Μαγνησίας και έχει ξεκινήσει ήδη τον προεκλογικό
του αγώνα. Συνυποψήφιοί του είναι η Ζέττα Μακρή που είναι υφυπουργός, οι
Λιούπης, Μαραβέγιας που είναι γιατροί και έχουν ένα αβαντάζ στους ψηφο-
φόρους και ο Χρήστος Τριαντόπουλος, στενός σύμβουλος και υφυπουργός
στον πρωθυπουργό, που θα κατέβει ξανά στον νομό, με πολύ σημαντικές
αξιώσεις. Οπότε, είναι μονόδρομος για τον Χρήστο να ξεκινήσει από τώρα να
μιλά με τους πολίτες και τους ντόπιους. Είναι, όμως, και προνόμιο γιατί είναι
από τους λίγους που κάθε Παρασκευή βρίσκεται στην πατρίδα του…

Ξεκίνησε 
προεκλογικό 
αγώνα 
ο Μπουκώρος

Παρέα Αυγενάκης - Γεωργαντάς σε περιοδεία στην Κρήτη

ΑΞΙΖΕΙ…
Υπάρχει γκρίνια στους

κύκλους των βουλευτών
της ΝΔ για τον υπουργό
Πολιτικής Προστασίας
Χρήστο Στυλιανίδη, με το σκε-
πτικό ότι δεν έχει γίνει καμία καμπάνια
ενημέρωσης για τις πυρκαγιές και τα προ-
ληπτικά μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι
πολίτες… Η αλήθεια να λέγεται… Έχουν
γίνει τόσες καμπάνιες, ας γίνει μία και για
τις πυρκαγιές… 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αδι-
κοχαμένος ορειβάτης Αντώνης
Συκάρης, που έχασε τη ζωή του σε
υψόμετρο 7.000 μέτρων, ήταν
προσωπικοί φίλοι. Κανένας από
τους δύο δεν διατυμπάνιζε τη φι-

λία τους. Ο πρωθυπουργός ήταν
ενήμερος για τα κατορθώματα του
γνωστού ορειβάτη και μάλιστα εί-
χε δείξει το προσωπικό του ενδια-
φέρον για να ασχοληθεί και ο ίδιος
με την ορειβασία, με πρώτο στόχο

να ανέβει τον Όλυμπο. Του τα είχε
εκμυστηρευτεί όλα αυτά πέρυσι,
που τον είχε καλέσει στο Μαξίμου,
όπου του εκδήλωσε και την πρό-
θεσή του να κάνει την Ελλάδα χει-
μερινό προορισμό διεθνώς.



Αίσθηση έχει προκαλέσει στην αγορά η απόφα-
ση του Θεόδωρου Φέσσα και της διοίκησης του
Ομίλου Quest να προχωρήσουν στη διανομή
βοηθήματος συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ
στο προσωπικό των εταιρειών του για την άμεση
οικονομική στήριξη των
οικογενειών τους
στην παρούσα
φάση. Το ποσό
αυτό προέρ-
χεται από τα
κέρδη του
ομίλου και
θα κατα-
βληθεί έως
τις αρχές του
καλοκαιριού και
θα ωφεληθούν πε-
ρίπου 1.300 εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με στελέχη της Quest, το ποσό-βοή-
θημα δεν θα είναι ενιαίο, αλλά θα διαμορφωθεί
κλιμακωτά με βάση τις αποδοχές και τον αριθμό
τέκνων κάθε εργαζόμενου, ώστε να στηριχθούν
περισσότερο οι ευάλωτες οικογένειες και όσοι
αμείβονται με χαμηλότερους μισθούς στις εται-
ρείες του ομίλου.

Κλείνει τρύπες 
ο Καραμανλής
Τις «τρύπες» που υπήρχαν στη σύμβαση που εί-
χε υπογράψει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επί ΣΥΡΙΖΑ κλείνει ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής, βάζοντας τέλος σε ένα άναρχο το-
πίο που είχε δημιουργηθεί σε βάρος των πολι-
τών και του κράτους. Πλέον τα πάντα θα παρα-
κολουθούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν
πραγματοποιούνται συγκεκριμένα δρομολόγια
που έχουν συμφωνηθεί και μόνο με αυτό τον
τρόπο η εταιρεία θα περνά από τα κρατικά τα-
μεία για να πληρωθεί. Στην περίπτωση που δεν
το πράξει, τότε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εκτός του ότι δεν θα
πληρώνεται, θα πληρώνει και ρήτρες.

Μαθαίνω ότι στην Κουμουνδούρου υπάρχει,
λέει, ικανοποίηση για τον ξάδερφο Γιώργο
Τσίπρα, καθώς στη Δυτική Αττική, την εκλογι-
κή του περιφέρεια, κατάφερε να εγγράψει τό-
σο πολλά μέλη ώστε οι προεδρικοί σάρωσαν
ενόψει του συνεδρίου. Τώρα ο Γιώργος Τσί-
πρας θα μπορεί επιτέλους να πλασάρεται
στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου ως...
μέγας κομματικός παράγων. Τη δουλειά βέ-
βαια του την έμαθε ο Χρήστος Σπίρτζης, παλιά
αλεπού του ΠΑΣΟΚ. Όποιος κάθεται δίπλα
στον Χρήστο μαθαίνει.

Έρχεται νέα επιδότηση
του ρεύματος
Σας έχω «φρέσκα κουλούρια» από το μέ-
τωπο της ακρίβειας. Το σενάριο της μεί-
ωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα μπαίνει στο
συρτάρι τουλάχιστον για τον Μάιο, διότι το
οικονομικό επιτελείο λέει ότι δεν «βγαί-
νει». Προτιμούν λένε να δώσουν και άλλη
επιταγή ακρίβειας στις ευπαθείς ομάδες
παρά να μειώσουν τον ΦΠΑ. Εκεί που θα
υπάρξει γενναία επιπλέον παρέμβαση θα
είναι στα τιμολόγια του ρεύματος. Θα αυ-
ξηθεί κατά πολύ η επιδότηση στους λογα-
ριασμούς, όπως ακούγεται... 

Ο Μανιάτης
«καρφώνει» 
το ΚΙΝΑΛ για τους
υδρογονάνθρακες

Τ
ην πολιτική των ίσων αποστάσεων εξακολου-
θεί να εφαρμόζει το ΚΙΝΑΛ, που ακόμη και
σήμερα βρήκε ως πεδίο άσκησης κριτικής

στην κυβέρνηση τους υδρογονάνθρακες και τις
εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη δύσκολη
πανευρωπαϊκή συγκυρία λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία και την ώρα που όλες οι χώρες προσπα-
θούν να σταθούν όρθιες στήνοντας τις δικές τους
γραμμές άμυνας, το ΚΙΝΑΛ στην ανακοίνωση που
εξέδωσε ασχολείται με το να
διαφημίζει τα πεπραγμένα
της κυβέρνησης του
Γιώργου Παπανδρέου. 
Ευτυχώς που υπάρχουν
και εξαιρέσεις στο ΚΙ-
ΝΑΛ, όπως ο πρώην
υπουργός Γιάννης Μανιάτης.
Ένας πολιτικός οι γνώσεις και οι προσπάθειες του
οποίου για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων
δεν μπορεί να αμφισβητηθούν από κανέναν. Ο Γιάν-
νης Μανιάτης αντί να πλέξει το εγκώμιο του εαυτού
του και του κόμματός του επέλεξε να χαρακτηρίσει
ενθαρρυντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση τις
χθεσινές εξαγγελίες. «Επειδή τα ζητήματα των
υδρογονανθράκων και των αγωγών ξεπερνούν κατά
πολύ τους εθνικούς εκλογικούς κύκλους, συνιστά
ιστορική εθνική ευκαιρία με κοινή αντίληψη και ενι-
αίο λόγο», δήλωσε ο πρώην υπουργός «καρφώνον-
τας» εμμέσως το ΚΙΝΑΛ για τη στείρα αντιπολιτευτι-
κή του τακτική.

Για να ξέρετε, ο Πάιατ φεύγει από
την Ελλάδα αλλά δεν τον βλέπω
να βγαίνει στη... σύνταξη. Θυμί-
ζω ότι στο παρελθόν ο Τζέφρι

Πάιατ υπηρέτησε ως διευθυν-
τής, αναπληρωτής βοηθός γραμ-

ματέας του Προεδρείου Υποθέσεων
Νότιας και Κεντρικής Ασίας των ΗΠΑ αλλά και ως
πρέσβης στην Ουκρανία. Τουτέστιν, την περιοχή την
ξέρει όσο κανείς άλλος και θα μπορούσε κάλλιστα να
έχει μια θέση στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.
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Ο Σπίρτζης τού έμαθε 
τη δουλειά

Η ξαφνική «αγάπη» του Τσίπρα
για τις γυναίκες στην ΚΕ

Ό,τι μπορεί να σκαρφιστεί για να κόψει τους αν-
τιρρησίες από τον ΣΥΡΙΖΑ θα το κάνει ο πρόεδρος
Αλέξης. Το τελευταίο που σκαρφίστηκε είναι να γί-
νει ένθερμος υποστηρικτής της ποσόστωσης υπέρ
των γυναικών. Το έκανε και ανάρτηση στα social
media. «50-50 παντού», έγραψε ο Τσίπρας. Τι εννοεί
ο ποιητής; Ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων
50/50 σε όλα τα συλλογικά όργανα αλλά και στα ψη-
φοδέλτια του κόμματος. 

Ουσιαστικά δύο προτάσεις κατέθεσε: εκλογή του
ιδίου από τη βάση και 50% γυναίκες. Άλλος υποψή-
φιος δεν υπάρχει και με την ποσόστωση θα διώξει
και τους ενοχλητικούς από την Κεντρική Επιτροπή.
Τα δεδομένα θα αλλάξουν με την ποσόστωση, κα-
θώς θα μείνουν εκτός εκείνοι που θα εκλέγονταν
οριακά και συνήθως προέρχονται από το αντιπολι-
τευτικό μπλοκ. Βέβαια, η πρόταση διαμορφώνει ένα
άκρως αντιδημοκρατικό σκηνικό, μιας και θα έχει
ως συνέπεια τον αποκλεισμό κάποιων που έχουν
εκλεγεί έναντι εκείνων που παίρνουν μπόνους στο
όνομα μιας δήθεν δημοκρατίας.
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Η Ντόρα ξεκόβει κάθε σενάριο
συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ

«Ε
ίμαστε δύο κόσμοι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς που θεωρούμε τους εαυτούς μας
σοβαρό κόμμα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε συνεργασία με κάποιους που
πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο από εμάς». Αυτή είναι η απάντηση που δίνει

η Ντόρα Μπακογιάννη στο ενδεχόμενο η ΝΔ να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Η υπόθε-
ση της κυβερνησιμότητας της χώρας δεν είναι υπόθεση μόνο της ΝΔ», λέει η έμπειρη
πολιτικός και προσθέτει: «Αν συμφωνούμε όλοι ότι αυτός ο τόπος χρειάζεται σταθερό-
τητα, η σταθερότητα είναι προϋπόθεση της προοπτικής. H σταθερότητα η κυβερνητική
κατά τη γνώμη μας υπάρχει πολύ περισσότερο ή σε απόλυτο βαθμό αν υπάρχει αυτοδυ-
ναμία. Επειδή όμως ο ελληνικός λαός αποφασίζει αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τότε τα
κόμματα θα βρεθούν μπροστά στις επιλογές που έχουν, οι οποίες είναι πολύ συγκεκρι-
μένες και ή θα πουν “ναι” σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που να έχει λογική και πρό-
γραμμα ή θα πουν “όχι”. Αυτήν τη στιγμή λένε “όχι”».

Οικονόμου - Καραμανλής δίνουν λύση
στο πρόβλημα με το τρένο στη Φθιώτιδα
Οριστική και βιώσιμη λύση στο ζήτημα της διακοπής των δρομολογίων στην παλιά
γραμμή από την Τιθορέα στο Λιανοκλάδι αλλά και στο σκέλος Λιανοκλάδι - Στυλίδα
δίνει η κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή συζητήθηκε σε συνάντηση εργασίας του
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή με τον υφυπουργό παρά
τω πρωθυπουργώ, κυβερνητικό εκπρόσωπο και βουλευτή Φθιώτιδας Γιάννη
Οικονόμου. Η λύση προκύπτει με την υπογραφή της συμφωνίας με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
για την επιδότηση των άγονων σιδηροδρομικών γραμμών. Μπαίνουν λοιπόν
μπροστά οκτώ επιδοτούμενα δρομολόγια καθημερινά στη γραμμή Τιθορέα -
Αμφίκλεια - Μπράλος - Λιανοκλάδι - Στυλίδα.
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Ο Άδωνις 
και ο Πέτσας 
Για τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Στέλιο
Πέτσα, που έγιναν και πρωτοσέλιδο, δεν
ήθελα να γράψω κάτι τόσες μέρες. Σκοπί-
μως το απέφυγα… για να μην πυροδοτήσω
περαιτέρω εντάσεις. Τώρα που έκατσε ο
κουρνιαχτός, μπορώ να σας αποκαλύψω
ότι δεν υπάρχει ούτε υπήρξε κανένα απο-
λύτως ζήτημα περί «κόκκινης κάρτας» ή
περί απομάκρυνσής τους από την κυβέρ-
νηση. Λες και αν ήθελε να τους διώξει ο
Μητσοτάκης θα έπαιρνε γραμμή από δη-
μοσιογράφους. Αστεία πράγματα. Οι ίδιοι
που γράφουν αυτά τα δημοσιεύματα εναν-
τίον των υπουργών, οι ίδιοι στη συνέχεια τα
διαψεύδουν. Αυτό και αν είναι παγκόσμια
πρωτοτυπία! Πάντως, τόσο ο Άδωνις όσο
και ο Πέτσας έλεγαν το ίδιο πράγμα σε συ-
νομιλητές τους: «Εγώ δεν παίρνω χαμπάρι
από εκβιασμούς». 

Είναι κοινή πεποίθηση πλέον
στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ο
Παύλος Μαρινάκης είναι «λί-
ρα εκατό» για την παράταξη. Ο
άνθρωπος σε χρόνο-ρεκόρ
έχει κινητοποιήσει όλο τον
κομματικό μηχανισμό της ΝΔ
και συνεχίζει ακούραστα να
γυρίζει όλη την Ελλάδα, να
αφουγκράζεται τη βάση και
να μεταφέρει στο Μέγαρο
Μαξίμου τις αγωνίες όχι μόνο
των στελεχών της «γαλάζιας»
παράταξης αλλά και των τοπι-
κών αρχόντων και των κοινω-
νιών. Είναι δηλαδή κοντά στη
λαϊκή βάση. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης δικαιώνεται για μια
ακόμη επιλογή του.

Τα κοινά άρθρα
ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ
Στο ΚΙΝΑΛ οποιαδήποτε συνεργασία
με τον ΣΥΡΙΖΑ την απορρίπτουν και
την ξορκίζουν όπως ο διάβολος το λι-
βάνι. Όμως, κοινά άρθρα δεν έχουν
πρόβλημα
να υπο-
γράφουν
όπως δια-
κρίνω. Να
για παρά-
δειγμα στην «Καθημερινή της Κυρια-
κής» οι πανεπιστημιακοί Νικόλαος
Φαραντούρης και Χάρης Δούκας μια
χαρά τα βρίσκουν και συνυπογρά-
φουν τις απόψεις τους για τα ενεργει-
ακά. Για όσους δεν ξέρουν, ο καθηγη-
τής Νικόλαος Φαραντούρης είναι
σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα και ο
Χάρης Δούκας γραμματέας του Τομέα
Ενέργειας του ΚΙΝΑΛ. Το κοινό άρθρο
τους σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια
θέση των δύο πλευρών.

Περί επίτιμου διδάκτορα...
Κατά των βραβεύσεων δεν είμαι, όμως μαθαίνω ότι το Πανε-

πιστήμιο Πειραιά θα απονείμει μία εκ των υψίστων τιμών που
λέμε, δηλαδή την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα, στον Γιάν-
νη Χατζηθεοδοσίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Με βάση το δεδομένο ότι ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα χορηγείται από το συγκε-
κριμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε Έλληνα ή ξένο που διέπρεψε στην επιστή-
μη, στην τέχνη ή στα γράμματα ή προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο πανεπιστήμιο
ή το Έθνος, αναρωτιέμαι: «Τι από τα παραπάνω έχει κάνει ο αξιότιμος κ. Χατζηθεοδο-
σίου;». Αν δεν με απατά η μνήμη μου, ένας απλός ασφαλιστής είναι. Εκτός αν έχει
προσφέρει στο Έθνος και μου διαφεύγει. 
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Η
κοινωνία βρίσκεται σε πραγματική απόγνωση.
Αυτές τις μέρες καλός μου φίλος έλαβε και αυ-
τός τον εκκαθαριστικό λογαριασμό του ηλε-

κτρικού του ρεύματος. 523 ευρώ με ρήτρα αναπρο-
σαρμογής 397 ευρώ και έκπτωση 116 ευρώ! Είναι και
αυτός ένα από τα πολλά παιδιά της γενιάς μου που με
«μισθούς της πλάκας» -αν και υποψήφιος διδάκτωρ-
καλούνται να πληρώσουν λογαριασμούς ρεύματος,
θέρμανσης, σουπερμάρκετ, καύσιμα και ενοίκια δυ-
σθεώρητα. Και βέβαια δεν είναι μόνο η δική μας γενιά
που πλήττεται από αυτό το τεράστιο κύμα πληθωρι-
σμού και ακρίβειας. Είναι όμως η δική μας τάξη αυτή
που σηκώνει στις πλάτες ακόμη υψηλότερες πληθωρι-
στικές πιέσεις με ακόμη χαμηλότερα εισοδήματα. Εί-
ναι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας μιας χώρας
που χρεοκόπησε και καθημερινά φτωχοποιείται και
ερημοποιείται, τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης και η
«παρέα» του βάζουν πλάτη στα καρτέλ.

Μα θα μου πείτε: τι φταίει ο πρωθυπουργός; Υπάρ-
χουν ο πόλεμος και ένα διεθνές κύμα ακρίβειας, ανα-
τιμήσεων και πληθωρισμού. Πράγματι για ένα μέρος
των όσων καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε

δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Υπάρχει πράγματι ένα
σκέλος που έχει να κάνει με τους διεθνείς κραδα-
σμούς, για τους οποίους το ζήτημα είναι τι κάνει η ελ-
ληνική κυβέρνηση; Τους απορροφά ή μήπως αντιθέ-
τως τους μεγεθύνει κιόλας; Εδώ είναι που τα πράγματα
σκουραίνουν και μάλιστα όχι μόνο για τη Μητσοτάκης
ΑΕ αλλά για σύσσωμο το μνημονιακό τόξο. Πρώτα από
όλα, έχουμε ένα χρηματιστήριο ενέργειας με μια ορια-
κή τιμολόγηση που έστησε η προηγούμενη ακόμη κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο εφαρμόζει με ζήλο
φυσικά και η σημερινή του κ. Μητσοτάκη, που αν είχε
καταργηθεί αμέσως, θα είχαμε μια μείωση της τάξης
του 50% στις αυξήσεις αυτές.

Αυτό μάλιστα είναι μια επιλογή των ελληνικών κυ-
βερνήσεων, αφού το χρηματιστήριο της ενέργειας συ-
νιστά μεν ευρωπαϊκή οδηγία, το γεγονός όμως ότι το
σύνολο της ενέργειας της χώρας μας περνάει μέσα
από αυτό -σε αντίθεση με τη Γερμανία φέρ’ ειπείν που
περνάει μόλις το 20%- είναι μια επιλογή που δεν ευνοεί
την κοινωνία αλλά τους τέσσερις παρασιτικούς ολιγάρ-
χες-παίκτες αυτού του «ψευτοχρηματιστηρίου-καφε-
νείου», μια επιλογή που την κάνει το επιτελικό κράτος

του κ. Μητσοτάκη. Επιπλέον είναι επιλογή των ελληνι-
κών κυβερνήσεων το ξεπούλημα της ενέργειας και
των δικτύων της -φυσικών μονοπωλίων εξ ορισμού-
σε ιδιώτες, παρασιτικούς ολιγάρχες, τη στιγμή που μέ-
χρι και ο νεοφιλελεύθερος κ. Μακρόν αποφάσισε την
πλήρη κρατικοποίηση της γαλλικής ΔΕΗ (EDF), όπου
και τώρα είναι υπό δημόσιο έλεγχο το 84%. Αυτή δηλα-
δή η χρηματιστικοποίηση ενός τόσο βασικού κοινωνι-
κού αγαθού είναι και αυτή επιλογή των κυβερνήσεών
μας με τις «ευλογίες» φυσικά πάντα και των τροϊκα-
νών. Τέλος, είναι επιλογή ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν
μειώνει τον ΦΠΑ μονομερώς, όπως έκαναν μια σειρά
από χώρες της ΕΕ μες στην πανδημία και την ενεργει-
ακή κρίση. Είναι επιλογή της κυβέρνησης και της ολι-
γαρχίας δίχως σύνορα ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού,
όπως και η ΡΑΕ, είναι διακοσμητικές. Είναι επιλογή
τους ότι οι μισθοί (κατώτατος κ.ά.), οι συντάξεις και τα
κοινωνικά επιδόματα παραμένουν καθηλωμένα. Ας
πάψει λοιπόν η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από μια
διεθνή πραγματικότητα που δεν επιβάλλει τις δικές της
πολιτικές επιλογές στήριξης όχι της κοινωνίας αλλά
της ολιγαρχίας.

Θα σταματήσει η κυβέρνηση να βάζει πλάτη 
στα καρτέλ της αισχροκέρδειας;

του
Μιχάλη 

Κριθαρίδη 

Εκπρόσωπος 
Τύπου ΜέΡΑ25

Η νέα στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του παιδιού

Τ
ο Συμβούλιο της Ευρώπης παρουσίασε σε Συνέ-
δριο Υψηλού Επιπέδου, που πραγματοποιήθηκε
στη Ρώμη υπό την αιγίδα της Ιταλικής Προεδρίας

του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη νέα του στρατηγική για
τα δικαιώματα του παιδιού για την περίοδο 2022-2027. Το
κεντρικό θέμα του Συνεδρίου ήταν «Πέραν από τον Ορί-
ζοντα: Μια νέα εποχή για τα δικαιώματα του παιδιού» και
εκεί παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της νέας στρατη-
γικής. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ
και 16 χρόνια υιοθέτησε το πρόγραμμα «Χτίζοντας μια
Ευρώπη για και με τα Παιδιά», εμβαθύνοντας έτσι στην
προώθηση και στον σεβασμό των δικαιωμάτων του παι-
διού, ενώ από το 2009 συνομολογεί στρατηγικές που κα-
θοδηγούν τις ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις σε σχέση
με τα δικαιώματα των παιδιών. Η πρώτη τέτοια στρατηγι-
κή υιοθετήθηκε το 2008 στη Στοκχόλμη (περίοδος 2009-
2011), η δεύτερη στο Μονακό (περίοδος 2012-2015) και η
τρίτη στη Σόφια (περίοδος 2016-2021).

Η παρούσα, τέταρτη, στρατηγική της Ρώμης (περίοδος
2021-2027) εμβαθύνει έτι περισσότερο τη θεματολογία
του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα δικαιώματα
του παιδιού και αποτελεί το πλέον σύγχρονο μέσο που
καθοδηγεί το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα 46 κράτη-μέλη
του και τους διεθνείς και εθνικούς εταίρους τους στην
επίτευξη έξι στρατηγικών στόχων για την προστασία και
την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Η αξία της
στρατηγικής είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού προσθέτει
στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και ανταποκρίνεται στο σύγχρονο περιβάλ-
λον και στις ανάγκες εξειδικευμένης προστασίας και
προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού, εντοπίζοντας
τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ούτως ώστε

τα παιδιά να διάγουν τον βίο τους σε ένα ασφαλές περι-
βάλλον που να αναγνωρίζει, προωθεί, σέβεται και προ-
στατεύει τα δικαιώματά τους. Επιπρόσθετα, η παρούσα
στρατηγική χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι πέραν των
διαβουλεύσεων με τους σχετικούς παράγοντες (αντιπρο-
σωπείες κυβερνήσεων, μη κυβερνητικών οργανισμών,
διεθνείς εμπειρογνώμονες κοκ), στη συνομολόγηση της
στρατηγικής συμμετείχαν 220 παιδιά μέσω μιας συμμε-
τοχικής διαδικασίας. Η Στρατηγική της Ρώμης συνδέει
τους στόχους της με σχετικά άρθρα της Σύμβασης του
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τους Στόχους
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, όπως ορίζονται στην
«Ατζέντα 2030», ανταποκρινόμενη έτσι στον σημαντικό
ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης ως ενός από τους ση-
μαντικότερους δρώντες σε ένα παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα
παιδιά (2022-2027) εδράζεται σε έξι βασικούς πυλώνες
προτεραιότητας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και
των βέλτιστων συμφερόντων των παιδιών, ως επίσης και
σε τρία διατομεακά θέματα που καλύπτουν οριζόντια
τους έξι βασικούς πυλώνες που παρουσιάζονται στη
στρατηγική. Όλοι οι βασικοί πυλώνες της νέας στρατηγι-
κής συνδέονται με τις τέσσερις γενικές αρχές που χαρα-
κτηρίζουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, ήτοι την αρχή της μη διάκρισης (Άρθρο 2), το
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (Άρθρο 3), το δικαίωμα
στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη (Άρθρο 6) και
τον σεβασμό για τις απόψεις του παιδιού (Άρθρο 12). Οι
έξι βασικοί πυλώνες της Στρατηγικής αφορούν: 1) Την
ελευθερία από κάθε μορφή βίας για όλα τα παιδιά· 2) τις
ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική ένταξη για όλα τα παι-

διά· 3) την πρόσβαση σε και την ασφαλή χρήση στις τε-
χνολογίες για όλα τα παιδιά· 4) τη φιλική δικαιοσύνη για
όλα τα παιδιά·5) να δίνεται ο λόγος σε κάθε παιδί και·6)
τα δικαιώματα των παιδιών σε κρίσεις και σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης.

Ο έκτος βασικός πυλώνας της νέας Στρατηγικής είναι
καινοτόμος και συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις
Στρατηγικές του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού. Ο πυλώνας αυτός καλύπτει διάφορα ζη-
τήματα που αφορούν την εφαρμογή, τον σεβασμό και την
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε περιόδους
κρίσεων και περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι
για παράδειγμα η κρίση της πανδημίας, οι κλιματικές αλ-
λαγές, οι ένοπλες συγκρούσεις, η μετανάστευση και ο
αναγκαστικός εκτοπισμός, ως επίσης και η πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία
των παιδιών της κρίσης του Covid-19. Ο πυλώνας αυτός
είναι ιδιαίτερα σημαντικός ειδικότερα λόγω του μαινόμε-
νου πολέμου στην Ουκρανία και κατά τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Ρώμη τονίστη-
κε η αναγκαιότητα προστασίας των παιδιών στην Ουκρα-
νία με παρέμβαση της Πρώτης Κυρίας της Ουκρανίας.

Οι έξι βασικοί πυλώνες της Στρατηγικής της Ρώμης για
τα Δικαιώματα του Παιδιού συνεπικουρούνται από τρεις
διατομεακές ενότητες που αφορούν τον παράγοντα φύ-
λου, την αρχή των μη διακρίσεων και τη συμμετοχικότητα
των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η νέα
Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι πρωτο-
ποριακή και θα αποτελέσει το σημαντικότερο κείμενο
αναφοράς για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την περαι-
τέρω προώθηση, σεβασμό και προστασία των δικαιωμά-
των του παιδιού στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

του
δρα Αντώνη 

Στ. Στυλιανού

Λέκτορας
Νομικής και

διευθυντής της
Μονάδας

Νομικής Κλινικής
του

Πανεπιστημίου
Λευκωσίας
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Η
Άγκυρα δεν σεβάστηκε ούτε
τη μνήμη του αδικοχαμένου
Γιώργου Μπαλταδώρου, ο
οποίος κατέπεσε με Mirage

2000-5 στα ανοιχτά της Σκύρου πριν από
τέσσερα χρόνια, στις 12 Απριλίου 2018,
και το πρωί της Τρίτης προχώρησε σε νέο
μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από ελληνι-
κά νησιά.

Δύο τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από
τις Οινούσσες, ενώ ένα ακόμη ζευγάρι
πάνω από την Παναγιά σε ύψος μόλις
500 μέτρων, με την Άγκυρα να κορυφώ-
νει την προκλητικότητά της σε μια ιδιαι-
τέρως φορτισμένη μέρα για την ελληνική
Πολεμική Αεροπορία. 

Το νέο κρεσέντο επιθετικότητας ξεκί-
νησε τη Δευτέρα με τις υπερπτήσεις πά-
νω από τις Οινούσσες, την Παναγιά, το
Φαρμακονήσι, τους Αρκιούς, τους Λει-
ψούς και το βόρειο άκρο της Χίου, ενώ τα
τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
έχουν σχεδόν μόνιμη «παρουσία» στον
εναέριο χώρο της Ελλάδας.

Στην Αθήνα επικρατεί προβληματι-
σμός για την έξαρση των τουρκικών προ-
κλήσεων σε μια περίοδο γενικότερης
αποσταθεροποίησης εξαιτίας της ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία και για τον
λόγο αυτόν οι Έλληνες επιτελείς παρα-
κολουθούν με μεγάλη προσοχή κάθε κί-
νηση της Άγκυρας.

Άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»
Στο ελληνικό «μικροσκόπιο» βρίσκε-

ται και η τουρκική άσκηση «Γαλάζια Πα-
τρίδα» που λαμβάνει χώρα στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο. Η άσκηση
ξεκίνησε το 2019 και έκτοτε πραγματο-
ποιείται κάθε χρόνο, αν και σε μεγάλο
βαθμό πρόκειται για επικοινωνιακό τέ-
χνασμα της Άγκυρας που ανακοινώνει
τεράστιες συγκεντρώσεις δυνάμεων,
χωρίς όμως να καταγράφονται αντίστοι-
χα μεγάλοι αριθμοί στο πεδίο. Φέτος,
σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της
Τουρκίας, στη «Γαλάζια Πατρίδα» συμ-
μετέχουν 122 πλοία, μεταξύ αυτών 10
φρεγάτες, 6 κορβέτες, 11 υποβρύχια, 17
κανονιοφόροι, 8 ναρκαλιευτικά, καθώς
και αποβατικά. Παράλληλα, 17 ελικόπτε-
ρα, 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 10
κατασκοπευτικά και μαχητικά θα επιχει-
ρήσουν να κάνουν επίδειξη δύναμης από
αέρος.

Στη Μοζαμβίκη βρίσκονται από χθες

στελέχη της Διοίκησης Ειδικού Πολέ-
μου, συγκεκριμένα του Ειδικού Τμήμα-
τος Αλεξιπτωτιστών που συμμετέχουν
στην Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης EUTM MOZ, που
συγκροτήθηκε έπειτα από απόφαση
του Συμβουλίου της Ευρώπης τον πε-
ρασμένο Ιούλιο. Οκτώ Έλληνες κομάν-
τος μεταφέρθηκαν στη χώρα της Ανα-
τολικής Αφρικής, ενώ στο αεροσκάφος
της Πολεμικής Αεροπορίας επέβαινε
και η αποστολή της Ρουμανίας που επί-
σης συμμετέχει στην επιχείρηση.

Τα στελέχη της Διοίκησης Ειδικού Πο-
λέμου του ΓΕΕΘΑ μαζί με τους Ευρωπαί-
ους συναδέλφους τους θα αναλάβουν
την εκπαίδευση και τη συγκρότηση δυνά-
μεων ταχείας επέμβασης της Μοζαμβί-
κης, οι οποίες θα αποτελούνται από λό-
χους πεζοναυτών και ειδικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας, η διάρκεια της αποστολής θα εί-
ναι δύο έτη, μέχρι το τέλος του 2023, με
δυνατότητα επέκτασης, εφόσον απαιτη-
θεί, ενώ οι Βρυξέλλες έχουν εγκρίνει
κονδύλι ύψους 20 εκατ. ευρώ, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες αγο-
ράς εξοπλισμού.

Εκτός από την Ελλάδα, στην EUTM
MOZ συμμετέχουν η Αυστρία, το Βέλγιο,
η Εσθονία, η Ισπανία, η Λιθουανία, το
Λουξεμβούργο, η Ιταλία, η Ρουμανία, η
Φινλανδία και η Πορτογαλία. Στόχος της
Αθήνας είναι η προβολή των δυνατοτή-
των των Ενόπλων Δυνάμεων και η ενί-
σχυση της ελληνικής παρουσίας στην
Αφρική, στο πλαίσιο άσκησης ενεργού
εξωτερικής πολιτικής. 

Κομάντος στη Μοζαμβίκη
Σύμφωνα με πηγές του ΓΕΕΘΑ, η

αποστολή στη Μοζαμβίκη αποτελεί και
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να «δοκι-
μαστούν» οι Έλληνες κομάντος στο
εξωτερικό μετά τη ματαίωση της επι-
χείρησης στο Μάλι, για την οποία τα ΕΤΑ
προετοιμάζονταν τον τελευταίο χρόνο.
Τη συμμετοχή των ελληνικών δυνάμε-
ων στη Μοζαμβίκη ενέκρινε με απόφα-
σή του το ΚΥΣΕΑ σε συνεδρίαση που
έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου, σύμφωνα
με την οποία το προσωπικό της Διοίκη-
σης Ειδικού Πολέμου θα εναλλάσσεται
ανά εξάμηνο.

Εκτός ελέγχου 
η κατάσταση με
τις υπερπτήσεις
των Τούρκων

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Προβληματισμός 
στην Αθήνα από το νέο
κρεσέντο επιθετικότητας 
της Άγκυρας στο Αιγαίο
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Κ
αθώς ο στρατός του Πούτιν
εξαπολύει την «επιχείρηση
Ντονμπάς» με στόχο να κατα-
λάβει κρίσιμες περιοχές στην

Ανατολική Ουκρανία, κερδίζει έδαφος το
σενάριο της διχοτόμησης της χώρας.

Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Μόσχα
θα επιδιώξει να «κόψει στα δύο» την Ου-
κρανία, περιορίζοντας τις φιλοδυτικές δυ-
νάμεις στα εδάφη κοντά στα σύνορα με την
Πολωνία. Αν επιτευχθεί αυτό το σχέδιο, θα
σημαίνει ότι η Ουκρανία δεν θα έχει πλέον
πρόσβαση στη θάλασσα, αφού οι Ρώσοι
φαίνεται ότι έχουν στόχο να καταλάβουν
και την Οδησσό, το μεγάλο λιμάνι στον Εύ-
ξεινο Πόντο.

Ένα όλο και πιο πιθανό σενάριο για να
τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι
μια de facto στρατιωτική διχοτόμηση της
χώρας, στην οποία θα δημιουργηθεί μια
οντότητα με δυτικό προσανατολισμό, και
μια άλλη στα ανατολικά, την οποία θα
ελέγχει πλήρως η Ρωσία, κατά το μοντέλο
της Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας ή
της Νότιας και Βόρειας Κορέας.

Ποια εδάφη διεκδικεί
Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, η διχο-

τόμηση της Ουκρανίας σε ανατολική και
δυτική φαίνεται ότι είναι πλέον το βασικό
σχέδιο της Ρωσίας. Τα εδάφη στα ανατολι-

κά θα περιλαμβάνουν τη βορειοανατολική
ζώνη από το Χάρκοβο με κατεύθυνση νό-
τια προς το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ της
ευρύτερης περιοχής του Ντονμπάς, μέρος
της οποίας ήδη ελέγχουν οι ρωσικές δυνά-
μεις. Δεν είναι ακόμη σαφές αν η Ρωσία θα
προχωρήσει έως την Οδησσό αποκλείον-
τας τη Δυτική Ουκρανία από τη Μαύρη Θά-
λασσα.

Η ζώνη ανατολικά του Δνείπερου ποτα-
μού από το Χάρκοβο έως τη Χερσώνα, που
έχει καταληφθεί από τους Ρώσους, και την
προσαρτημένη από το 2014 Κριμαία απο-
τελεί το 33% των εδαφών της Ουκρανίας
και είναι η πιο κρίσιμη στρατηγικά περιοχή
της χώρας, καθώς διαθέτει τις περισσότε-
ρες πρώτες ύλες, φυσικό αέριο αλλά και
πολλά γεωργικά προϊόντα.

Εκτιμάται ότι οι Ρώσοι θα προσπαθή-
σουν να ενώσουν αυτά τα εδάφη σε μια
ενιαία οιονεί ανατολική κρατική οντότητα.
Υπάρχουν ήδη προσπάθειες να δημιουρ-
γηθούν «παράλληλες» Αρχές στα κατεχό-
μενα του Ντονμπάς, όπου η φιλορωσική
ηγεσία άρχισε να μιλάει για ένωση με την
ομοσπονδιακή Ρωσία με φυσικό επακό-
λουθο τη διχοτόμηση της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει την αντοχή να διεξαγάγει
έναν μακροχρόνιο πόλεμο παρά το χτύπη-
μα των κυρώσεων με στόχο την παράλυση
της ικανότητας της Μόσχας να συντηρήσει

την πολεμική της μηχανή, σύμφωνα με δυ-
τικούς ειδικούς του τομέα της Άμυνας και
οικονομολόγους.

Η εισβολή έχει εκτοξεύσει προς το πα-
ρόν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσι-
κού αερίου που εξάγει η Ρωσία, προσφέ-
ροντας στη Μόσχα σημαντικούς πόρους
για τη χρηματοδότηση της «ειδικής στρα-
τιωτικής επιχείρησης», η οποία εισέρχεται
σε νέα φάση, με τις ρωσικές δυνάμεις να
επικεντρώνονται στην περιοχή του Ντονμ-
πάς, αφού απέτυχαν να σπάσουν την ου-
κρανική άμυνα στο Κίεβο.

Ανθρωπιστικό δράμα
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι

πρόσφυγες από την Ουκρανία ξεπέρασαν
τους 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ η
UNICEF ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 186
παιδιά έχουν σκοτωθεί από την αρχή του
πολέμου.

Καταγγελίες για
χρήση χημικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδι-
κασία επαλήθευσης των πληρο-
φοριών περί χρήσης χημικών
από τους Ρώσους στη μαρτυρι-
κή Μαριούπολη, με το υπουρ-
γείο Άμυνας της Ουκρανίας να
μην αποκλείει το ενδεχόμενο
«να έχουν χρησιμοποιηθεί βόμ-
βες φωσφόρου από τους Ρώ-
σους εισβολείς». Μαχητές του
τάγματος του Αζόφ υποστήρι-
ξαν ότι ο ρωσικός στρατός χρη-
σιμοποίησε δηλητηριώδη ουσία
άγνωστης προέλευσης,  που
έπεσε από μη επανδρωμένο αε-
ροσκάφος. Όπως είπαν μαχητές
του τάγματος, οι άνθρωποι στη
Μαριούπολη υποφέρουν από
αναπνευστικά και νευρολογικά
προβλήματα λόγω ρίψης χημι-
κής ουσίας. Ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι αν
αποδειχτεί χρήση χημικών, θα
υπάρξουν «σκληρές κυρώσεις»
κατά της Ρωσίας, χωρίς όμως να
τις διευκρινίσει.

Η Ρωσία θέλει 
«να κόψει στα δύο»
την Ουκρανία

Δυτικοί αναλυτές θεωρούν πως
το σχέδιο του Πούτιν είναι η
διχοτόμηση της χώρας, με τη
Μόσχα να παίρνει την
ανατολική πλευρά αφήνοντας
στον... Ζελένσκι τη δυτική
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Της Σοφίας Σπίγγου

Α
τάραχος, ψύχραιμος και απο-
φασισμένος να εξετάσει σχεδόν
όλους τους μάρτυρες εμφανί-
στηκε στη χθεσινή συνεδρίαση

του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τη
δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς ο
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.

Επιφυλάσσοντας στον εαυτό του ρόλο
δικηγόρου, όπως επιτρέπεται από τη δι-
κονομία αλλά σπάνια συμβαίνει, ο 33χρο-
νος πιλότος έθεσε ερωτήσεις σε όλους
σχεδόν τους μάρτυρες, δηλώνοντας κατά
την έναρξη της διαδικασίας την αγάπη του
για την 20χρονη σύζυγό του. «Ποτέ δεν εί-
χα σκοπό να βλάψω τη σύζυγό μου. Την
αγαπούσα και την αγαπώ. Αυτό δεν άλλα-
ξε και δεν θα αλλάξει ποτέ από τη μέρα
που τη γνώρισα», ανέφερε προς το δικα-
στήριο και συμπλήρωσε: «Ο ισχυρισμός
είναι ότι δεν υπήρχε προμελέτη, κανένα
όφελος ή κέρδος από εμένα από αυτή την
πράξη».

«Είδαμε ένα μεγάλο σκυλί νεκρό να
κρέμεται στην κουπαστή. Καταλάβαμε ότι
κάτι κακό έχει συμβεί…», ανέφερε ο
πρώτος αστυνομικός και περιέγραψε ότι
μόλις έλυσαν τον Αναγνωστόπουλο, αυτός
κάθισε πάνω στο κρεβάτι και άρχισε να
ακουμπά τη γυναίκα του. «Την κουνούσε
και ρωτούσε, “αγάπη μου, είσαι καλά;”.
Έκανε κάποιες ενέργειες, έμοιαζε ότι βρι-
σκόταν σε σοκ και μου ζήτησε να πάρει το
μωρό αγκαλιά. Του το έδωσα. Οι κινήσεις
του μας φαίνονταν άγαρμπες και κουνού-
σε το μωρό σαν κούκλα και προσπαθού-
σαμε να τον ηρεμήσουμε και να τον απο-
μακρύνουμε», είπε.

Η τοποθέτηση του αστυνομικού προκά-
λεσε την αντίδραση του Μπάμπη Αναγνω-
στόπουλου, ο οποίος του είπε: «Με στενο-
χωρεί που λέτε ότι μετά το συμβάν πήρα

την κόρη μου αγκαλιά, με είδατε να τρέ-
μω. Σας έδωσα το παιδί να κατέβουμε με
ασφάλεια τη σκάλα και για τις επόμενες
ώρες είχα την κόρη μου αγκαλιά και μέχρι
να έρθουν οι γονείς μου εσείς κρατήσατε
το παιδί για ένα δυο λεπτά… Μου έκανε
εντύπωση που το λέτε αυτό», με τον αστυ-
νομικό να απαντά: «Το περιστατικό είναι
γραμμένο σε υψηλή ανάλυση στο κεφάλι
μου. Το μωρό δεν το πήρατε καθόλου στην
αγκαλιά σας. Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ, αλλά
δεν θυμάμαι ποιος το παρέδωσε».

«Η μυρωδιά του αίματος…»
Το άψυχο σώμα της 20χρονης Καρολάιν

Κράουτς και το βιομετρικό ρολόι που φο-
ρούσε στο χέρι ήταν τα στοιχεία που έδει-
ξαν στην ιατροδικαστή, που ανέβηκε τρίτη

στο βήμα του μάρτυρα, πως η νεαρή κοπέ-
λα είχε ασφυκτικό θάνατο ενώ σχεδόν
κοιμόταν. «Θεωρώ ότι δεν προηγήθηκε
πάλη προ του θανάτου. Δεν υπήρχαν
αμυντικά σημεία. Ήταν προφανής ο μηχα-
νισμός του θανάτου. Είχε μαζευτεί αίμα
στο πρόσωπο και ήταν πρησμένο. Είχε
ασφυκτικές κηλίδες, χαρακτηριστικό εύ-
ρημα σε τέτοιους θανάτους», εξήγησε η
ιατροδικαστής.

Η μάρτυρας έκανε αναφορά στο βιομε-
τρικό ρολόι που φορούσε η 20χρονη, το
οποίο αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της
έρευνας καθώς κατέγραψε τις τελευταίες
στιγμές της. «Έχω μια εκτίμηση ότι ο θά-
νατος μπορεί να έχει συμβεί χοντρικά μέ-
σα σε πέντε λεπτά». Η ίδια έκανε λόγο για
«ακραία εικόνα» αναφερόμενη στον σκύ-

λο της οικογένειας που βρέθηκε κρεμα-
σμένος στο σπίτι. «Ήταν πρωτόγνωρο αυ-
τό που είδα και έχω πάει σε πάρα πολλά
εγκλήματα. Αυτή η μυρωδιά του αίμα-
τος… ζώο θανατωμένο με αυτό τον τρόπο
δεν έχω ξαναδεί. Συνήθως τα πυροβο-
λούν».

Η ιατροδικαστής μίλησε
για τον ασφυκτικό θάνατο της
20χρονης από τον Μπάμπη - Τι
κατέθεσε ο αστυνομικός 
που μπήκε πρώτος στο σπίτι 

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά την εξέταση της γειτό-
νισσας του ζευγαριού, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σε
προσωπική συζήτηση με τον 33χρονο.

Κατηγορούμενος: «Από την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος
υπήρχε οποιαδήποτε συμπεριφορά λιγότερη από σεβασμό
και αγάπη προς την Καρολάιν; Ακόμα κι όταν δεν ήταν
μπροστά; Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό;».

Μάρτυρας: «Όχι. Πολλές φορές ήσουν… Είχες κλειστεί
στον εαυτό σου. Τη μια φορά ήσουν μια χαρά και την άλλη
μαζεμένος, άλλες φορές πιο απόμακρος».

Κατά την εξέταση, επιδείχθηκε από την πολιτική αγωγή

στη μάρτυρα μια φωτογραφία του νεκρού σκύλου, με απο-
τέλεσμα να καταρρεύσει και να ζητήσει τη διακοπή της δί-
κης για λίγα λεπτά. 

Η γειτόνισσα του ζευγαριού ήταν ο τελευταίος άνθρω-
πος, πλην του κατηγορουμένου, που μίλησε με την Καρο-
λάιν πριν φύγει από τη ζωή. «Εκείνη την ημέρα με πήρε τη-
λέφωνο και μου έκανε εντύπωση γιατί η επικοινωνία μας
δεν είχε αυτή τη διάρκεια. Ήταν λίγο ανήσυχη. Είχε όρεξη
για κουβέντα, αλλά την καταλάβαινα ότι δεν είναι καλά.
Μου είπε “δεν μπορώ, έχω μπουχτίσει” ή κάτι τέτοιο», είπε
και συμπλήρωσε: «Άκουσα έναν ήχο από ζώο στις 4.20.

Ήταν κλάμα. Άκουσα ένα ντουπ, έναν θόρυβο και μετά ένα
κλάμα. Ο ήχος ήταν δυνατός και είναι που με ξύπνησε. Ο
κατηγορούμενος με κάλεσε στις 6.17».

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τις καταθέσεις της φί-
λης της Καρολάιν, που περιέγραψε ως έναν χειριστικό άν-
θρωπο τον Αναγνωστόπουλο, κι ενός ακόμη αστυνομικού,
που δήλωσε ότι ήταν βέβαιοι πως ο δολοφόνος ήταν ο πι-
λότος.

Το δικαστήριο θα συνεδριάσει ξανά αύριο, Πέμπτη, οπό-
τε αναμένεται να καταθέσει η σύμβουλος ψυχικής υγείας
της Καρολάιν.

Την έπνιγε επί πέντε λεπτά

Γειτόνισσα για Καρολάιν: «Δεν ήταν καλά, μου είπε “δεν μπορώ, έχω μπουχτίσει”»
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«Η
προανακριτική διαδικασία
ξεκίνησε επειδή κρίθηκε
από τη Δικαιοσύνη ότι χρει-
άζεται περαιτέρω διερεύ-

νηση των αιφνίδιων θανάτων των τριών παι-
διών της ίδιας οικογένειας. Από τα στοιχεία
που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι ο θάνα-
τος του ενός παιδιού (σ.σ.: της 9χρονης
Τζωρτζίνας) προήλθε από εγκληματική
ενέργεια. Είναι εύλογο λοιπόν να διερευ-
νούνται πλέον και οι άλλοι δύο θάνατοι ως
πιθανές ανθρωποκτονίες, όμως για την ώρα
δεν έχουμε τα στοιχεία αυτά που να το πιστο-
ποιούν. Είμαστε όμως ακόμη στην αρχή».

Αυτά σχολιάζουν στην «Political» πη-
γές της ΕΛΑΣ με γνώση της πορείας των
ερευνών αναφορικά με τους θανάτους
της Μαλένας και της Ίριδας αλλά και των
στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δι-
κογραφία για τη δολοφονία της Τζωρτζί-
νας, που οδήγησε στην προφυλάκιση της
μητέρας της. Και ενώ η Ρούλα Πισπιρίγ-
κου βρίσκεται σε απομονωμένο κελί των
φυλακών Κορυδαλλού παρακολουθών-
τας με μανία εκπομπές και δελτία ειδή-
σεων που αναφέρονται στην περίπτωσή
της, η αδελφή της δηλώνει πως βρίσκε-
ται στη διάθεση των Αρχών και αποδίδει
σε παρερμηνεία τη δήλωσή της περί επι-
κείμενης σύλληψης. «Δεν έχω να κρύψω
κάτι, την αλήθεια θα πω. Επειδή βρήκα
ένα παιδί νεκρό είμαι συνεργός; Οι για-
τροί που βρήκαν και τη Μαλένα και την
Τζωρτζίνα δεν είναι;», διαμηνύει μέσω

τοπικής εφημερίδας η Δήμητρα Πισπι-
ρίγκου. 

Τι λένε για τις εκταφές των παιδιών
Και εδώ οι ίδιες πηγές της ΕΛΑΣ σχολιά-

ζουν ότι «στην περίπτωση δολοφονίας της
9χρονης δεν προκύπτει άμεση συνέργεια
άλλου ατόμου. Όσον αφορά τα άλλα δύο
παιδιά, αν επιβεβαιωθεί εγκληματική
ενέργεια, τότε θα διερευνηθεί το ενδεχό-
μενο συνέργειας». Πάντως, οι αξιωματικοί
του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών
εξετάζουν το ενδεχόμενο (και στις τρεις
περιπτώσεις) να υπάρχει υπόθαλψη εγ-

κληματία ή ψυχική συνδρομή στην τέλεση
του εγκλήματος. 

Αυτό όμως πόρρω απέχει από τα σενάρια
που διακινήθηκαν τις τελευταίες μέρες για
νέες συλλήψεις, καθώς ούτε ομολογία
υπάρχει, ούτε κάποια υπόδειξη δράστη
από μάρτυρα της υπόθεσης, ούτε ολοκλη-
ρώθηκε η σύνταξη των νέων ιατροδικαστι-
κών πράξεων. Αυτές άλλωστε αναμένεται
να αργήσουν, καθώς εξετάζονται από μη-
δενική βάση και με διαφορετικό οπτικό
πρίσμα όλα τα αρχικά ευρήματα (βλ. μα-
κροσκοπική εξέταση) αλλά και τα αποτελέ-
σματα των τοξικολογικών και ιστολογικών

εξετάσεων. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ενδε-
χόμενο εκταφής κάποιου ή και των δύο
παιδιών, πηγές της ΕΛΑΣ σχολιάζουν ότι
είναι «πάρα, μα πάρα πολύ μακρινό».

«Συναγερμός» σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Αρ-
χηγείο της ΕΛΑΣ και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττι-
κής, καθώς στόχος επίθεσης με εμπρηστικό μηχανισμό απο-
τελούμενο από γκαζάκια και εύφλεκτο υγρό έγινε η πολυκα-
τοικία όπου διαμένει ανώτερος αξιωματικός του Σώματος,
συγκεκριμένα ο διοικητής της Κρατικής Ασφάλειας.

Το συγκεκριμένο «χτύπημα» προκάλεσε προβληματι-
σμό στις Αρχές, κυρίως για το πώς οι δράστες της επίθε-
σης κατάφεραν να εντοπίσουν πού διαμένει ένας ανώτε-
ρος αξιωματικός της αστυνομίας. Μάλιστα, η Κρατική
Ασφάλεια θεωρείται από τις πλέον «ευαίσθητες» υπηρε-
σίες του Σώματος (έρευνες για επιθέσεις από ομάδες αν-
τιεξουσιαστών και ακροδεξιών), ενώ υπάρχει συγκεκρι-
μένο πλέγμα ασφαλείας ακριβώς για αυτό τον λόγο.

Οι διευθύνσεις των αξιωματικών που υπηρετούν σε «ει-
δικές υπηρεσίες» -όπως η Κρατική Ασφάλεια- είναι απόρ-
ρητες και μάλιστα πάντα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή (τουλά-

χιστον αυτό προβλέπεται) στο να μην μπορεί κάποιος να
εντοπίσει τα σπίτια τους. Πολλώ δε μάλλον ο διοικητής της
Κρατικής Ασφάλειας, ο οποίος θεωρείται δυνάμει στόχος,
καθώς χειρίζεται μια σειρά από «ευαίσθητες» υποθέσεις.
Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την προανάκριση για
το συγκεκριμένο περιστατικό θα επιχειρήσουν με κάθε
τρόπο να εντοπίσουν τους δράστες της επίθεσης στο Χα-
λάνδρι. Αυτό προκειμένου να διαπιστώσουν, εκτός από την

ταυτότητά τους, τους χώρους τους οποίους κινούνται και
πώς απέκτησαν πρόσβαση σε μια τέτοια πληροφορία.

Χαρακτηριστικό των μέτρων αυτοπροστασίας που τη-
ρούν αξιωματικοί της ΕΛΑΣ σε κορυφαίες θέσεις είναι ότι
δεν έχουν σχεδόν ποτέ το όνομά τους στο κουδούνι του
σπιτιού, επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μετακίνησης,
ενώ αποφεύγουν να κάνουν ακόμη και κατ’ οίκον παραγ-
γελίες με τα στοιχεία τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν κα-
ταγραφεί επιθέσεις σε σπίτια ή αυτοκίνητα συνδικαλιστών
ή χαμηλόβαθμων αστυνομικών (θεωρητικά η πρόσβαση
στα στοιχεία τους είναι πιο εύκολη), μηδενικές όμως σε
αξιωματικούς «ευαίσθητων» υπηρεσιών. Οι Αρχές εκτι-
μούν ότι εντός των επόμενων ημερών θα έχουμε κείμενο
ανάληψης ευθύνης, ωστόσο εκφράζεται ανησυχία για την
αναβάθμιση της δράσης συγκεκριμένων ομάδων που κι-
νούνται στις παρυφές του «αντάρτικου πόλεως».

Κ. ΠΑΠ.

ΕΛΑΣ: Ψάχνει αυτούς που διαρρέουν απόρρητες διευθύνσεις αξιωματικών

Σενάρια για συνεργό 
στο έγκλημα της Πάτρας

Οι Αρχές εξετάζουν το
ενδεχόμενο να υπάρχει
υπόθαλψη ή ψυχική συνδρομή
σε κάποιους ή όλους τους
θανάτους των παιδιών

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Η Πολιτεία επιθυμεί οι ευάλωτες ομάδες των πολιτών να εί-
ναι εμβολιασμένες και με τη δεύτερη ενισχυτική δόση, για αυ-
τό και ανοίγουν πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα οι πλατφόρμες
για τους άνω των 60 προκειμένου να εμβολιαστούν. Όπως
ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέ-
ους στον ΣΚΑΪ, σήμερα, Τετάρτη, ανοίγει η πλατφόρμα για τους
πολίτες άνω των 70 ετών που θέλουν να εμβολιαστούν με τέ-
ταρτη δόση και την ερχόμενη Παρασκευή για τους πολίτες άνω
των 60 ετών. Υπενθυμίζουμε ότι η δεύτερη ενισχυτική δόση
του εμβολίου κατά του κορονοϊού δεν είναι υποχρεωτική, δεν
συνδέεται με τα πιστοποιητικά, όμως αποτελεί μια ισχυρή σύ-
σταση. Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε επίσης ότι δεν έχει λη-
φθεί ακόμα καμία απόφαση για τέταρτη δόση στον γενικό πλη-
θυσμό, όμως διευκρίνισε πως εξετάζεται από την Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών η τρίτη δόση στα παιδιά. 

Παράλληλα τόνισε πως οι πιστοί θα πάνε κανονικά στην εκ-
κλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα θα το περάσουμε
χωρίς αλλαγές, δηλαδή με τα μέτρα που ισχύουν τώρα. Πάν-

τως είναι θέμα χρόνου να συνεδριάσουν οι ειδικοί της Επιτρο-
πής και ο υπουργός Υγείας να προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά
με τον οδικό χάρτη για το καλοκαίρι, που θα αφορά την αποκλι-
μάκωση των μέτρων. Η αίσθηση που υπάρχει είναι πως θα
ανασταλούν όλα τα μέτρα από τον Μάιο και οι ειδικοί με το
υπουργείο Υγείας θα τα ξαναδούν από Σεπτέμβρη.

Τότε θα εκτιμηθεί εκ νέου αν θα τεθεί και πάλι σε ισχύ το πι-
στοποιητικό εμβολιασμού και αν θα κάνουμε την τέταρτη δόση
με τη μορφή ετήσιου εμβολίου.  Πάντως χθες, Τρίτη, καταγρά-
φηκαν στη χώρα μας 15.690 νέα κρούσματα από τα οποία τα
362 είναι επαναλοιμώξεις. Ακόμα 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους, ενώ 356 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, από τους οποί-
ους οι 194 είναι ανεμβολίαστοι.  Ο καθηγητής Πνευμονολογίας
Νίκος Τζανάκης μιλώντας στην «Political» τόνισε πως «το φε-
τινό Πάσχα θα είναι ένα Πάσχα ελευθερίας. Μπορούμε να το
γιορτάσουμε ελεύθερα, όμως θα τηρήσουμε ορισμένα μέτρα. 

Μεγάλη Παρασκευή, Ανάσταση και όσες μέρες πάμε στην
εκκλησία, καλό θα είναι να φοράμε τις μάσκες ακόμα και αν
βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο. Στο τραπέζι του Πάσχα, καλό
θα είναι να κάνουμε πρώτα ένα self test, ώστε να το περάσουμε
με ασφάλεια. Ιδανικά, καλό θα ήταν όσοι πρέπει να κάνουν τη
β’ αναμνηστική δόση να την κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι να
έχουμε κάνει τη γ’ δόση». 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Covid-19: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την 4η δόση στους άνω των 70 ετών
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Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
την τελική ευθεία μπαίνουν πλέον οι
υποψήφιοι των πανελλαδικών εξε-
τάσεων, καθώς απομένουν λιγότε-
ρες από 30 ημέρες μαθημάτων μέ-

χρι τη λήξη του σχολικού έτους στις 20 Μαΐ-
ου, ενώ η έναρξη της διαδικασίας έχει ορι-
στεί στις 2 Ιουνίου, νωρίτερα από τις προ-
ηγούμενες χρονιές. Τα θέματα στα πανελλα-
δικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα βασιστούν
στην εξεταστέα ύλη κάθε γνωστικού αντικει-
μένου και θα περιλαμβάνουν ποικιλία ερω-
τήσεων. Οι ερωτήσεις θα είναι παρόμοιες με
εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρί-
δια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής και θα αφορούν όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας
ύλης και θα είναι κλιμακούμενου βαθμού
δυσκολίας.

Οι υποψήφιοι απαντούν υποχρεωτικά σε
όλα τα θέματα και εφόσον υπάρχουν υποε-
ρωτήματα, η βαθμολογία κατανέμεται ισότι-
μα στα επιμέρους ερωτήματα, εκτός αν κα-
θορίζεται διαφορετικός βαθμός για καθένα
από αυτά. 

Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης των πα-
νελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων είναι
τρίωρη. Ενδεικτικά, για την εξέταση του μα-
θήματος των Αρχαίων Ελληνικών δίνονται
στους υποψηφίους αποσπάσματα διδαγμέ-
νου κειμένου και τους ζητείται να απαντή-
σουν σε μια ερώτηση κατανόησης και σε δύο
ερμηνευτικές ερωτήσεις, μια κλειστού τύ-
που και μια λεξιλογική-σημασιολογική. Δί-
νεται, επίσης, αδίδακτο παράλληλο κείμενο

και οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν
σε μια ερμηνευτική ερώτηση, να κάνουν με-
τάφραση, να απαντήσουν σε μια ερώτηση
κατανόησης, μια γραμματικής και μια συν-
τακτικού. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
10 μονάδες.

Δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμενα
Στη Νεοελληνική Γλώσσα, δίνονται στους

υποψηφίους δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμε-
να και τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα
μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα
των υποψηφίων να κατανοούν το περιεχό-
μενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να
αξιολογούν στάσεις σε στοιχεία των κειμέ-

νων και να παράγουν ερμηνευτικό και κριτι-
κό λόγο. Το πρώτο και το τρίτο θέμα βαθμο-
λογούνται με 15 μονάδες, το δεύτερο με 40
και το τέταρτο με 30. Για την εξέταση των
Μαθηματικών δίνονται τέσσερα θέματα
στους υποψήφιους από την εξεταστέα ύλη,
τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποε-
ρωτήματα. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά
25 μονάδες σε κάθε θέμα.

Αντιστοίχως, στα μαθήματα της Φυσικής
και της Χημείας δίνονται τέσσερα θέματα, εκ
των οποίων τα δυο πρώτα αφορούν τη θεω-
ρία και τα άλλα δύο είναι ασκήσεις, και μπο-
ρούν να έχουν υποερωτήματα. Η βαθμολο-
γία κατανέμεται ανά 25 μονάδες στο καθένα

από τα τέσσερα θέματα. Στην Πληροφορική
περιλαμβάνονται ένα θέμα θεωρίας (με
ερωτήσεις διαφόρων τύπων) και τρία ακόμα
ασκήσεων και η βαθμολογία προκύπτει κατά
40% από το θέμα της θεωρίας και κατά 60%
(3x20%) από τις ασκήσεις.

Πώς θα γίνουν οι Πανελλαδικές

Η διαδικασία των εξετάσεων,
οι χρόνοι και η βαθμολόγηση
των υποψηφίων 
σε κάθε μάθημα
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Ο
γνωστός Έλληνας ορειβάτης Αν-
τώνης Συκάρης άφησε χθες την
τελευταία του πνοή σε ηλικία 60
ετών ενώ κατέβαινε το βουνό

Ντουαλαγκίρι στην οροσειρά των Ιμαλαΐων.
Η τραγωδία σημειώθηκε «σε υψόμετρο
7.400μ., πολύ κοντά στο camp3, στις 4.00 τα
ξημερώματα ώρα Νεπάλ, ύστερα από τερά-
στια σωματική και ψυχική προσπάθεια και
έλλειψη πρόσθετου οξυγόνου», αναφέρεται
στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην προ-
σωπική του σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο Αντώνης Συκάρης είχε μιλήσει πριν από
την τελευταία του ορειβατική αποστολή στην
«Political». «Είναι ένας τρόπος ζωής για εμέ-
να η ορειβασία, μου δίνει χαρά και με γεμίζει
ευτυχία. Είναι μια πράξη δημιουργίας», δή-
λωνε ο Έλληνας υπερορειβάτης. Με αγάπη
για την ορειβασία μάς διηγήθηκε: «Δραστη-
ριοποιούμαι 32 χρόνια με την ορειβασία
ανελλιπώς. Έχω κάνει 65 ορειβατικές απο-
στολές. Είναι ένας τρόπος ζωής για εμένα η
ορειβασία, μου δίνει χαρά και με γεμίζει ευ-
τυχία. Είναι μια πράξη δημιουργίας. Έχω
ήδη πέντε πετυχημένες αποστολές σε ανα-
βάσεις πάνω από τα 8.000 μέτρα, έχω προ-
σπαθήσει δέκα φορές σε αποστολές 8.000
μέτρων».

Οι στιγμές που άγγιξε τον θάνατο
Στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει για

τους κινδύνους που είχε αντιμετωπίσει σε
άλλες αποστολές στο εξωτερικό και πώς τα
κρυοπαγήματα που είχε πάθει σε μια πρό-
σφατη ορειβατική αποστολή τού έσωσαν
ουσιαστικά τη ζωή, γιατί δεν είχε ακολου-
θήσει τα υπόλοιπα μέλη της ορειβατικής
αποστολής, τα οποία έχασαν τη ζωή τους:
«Πέρυσι, σε μια διεθνή αποστολή στην
οποία συμμετείχαμε 22 ορειβάτες, έχασαν
τη ζωή τους δύο ορειβάτες από πτώσεις και
άλλοι τρεις δεν γύρισαν ποτέ στη διαδρομή
προς την κορυφή. Εγώ σταμάτησα, γιατί
έπαθα κρυοπαγήματα στα πόδια μου, από
τις θερμοκρασίες των -42 βαθμών», σημεί-
ωνε ο Αντώνης Συκάρης. 

Περιγράφοντας άλλες στιγμές που η ζωή
του κινδύνεψε σοβαρά, μας έλεγε: «Υπήρξαν
και άλλες στιγμές που κινδύνευσα στη ζωή
μου, όπως στις Άλπεις το 2015 που εγκλωβι-
στήκαμε από την κακοκαιρία και υπήρχε με-
γάλος κίνδυνος για τη ζωή μας, ή στο βουνό
Κουνκούρ στην Κίνα το 1992. Η ορειβασία
εγκυμονεί κινδύνους, όμως προσφέρει απί-

στευτη χαρά, διότι είναι ένα σπορ που σε
βοηθά να υπερνικήσεις όχι μόνο τα στοιχεία
της φύσης, αλλά τον ίδιο σου τον εαυτό».

«Μην εγκαταλείψεις τα όνειρά σου»
Σε άλλο σημείο της συνομιλίας μας, ανα-

φερόμενος στη μεγάλη του αγάπη, την
ορειβασία, αλλά και στα χρόνια που δεν
ένιωθε να βαραίνουν την πλάτη του, τόνιζε:
«Όταν αγαπάς κάτι πολύ, το μυαλό παράγει
διάθεση για αυτό που κάνεις. Πιστεύω ότι
όταν το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σαρξ δεν
είναι ασθενής, αλλά ακολουθεί».

Ο Έλληνας που έκανε υπερήφανη την Ελ-
λάδα με τις επιδόσεις του στα μεγαλύτερα
βουνά του κόσμου υποστήριζε με θέρμη στη
συνέντευξη αυτή το εξής: «Το σλόγκαν μου
είναι “μην εγκαταλείψεις τα όνειρά σου, κά-
ποια στιγμή θα πραγματοποιηθούν”». 

Ο Έλληνας υπερορειβάτης δεν δίσταζε να
εκφράσει την αγάπη του για την Ελλάδα και
να τονίσει το εθνικό χρώμα των αποστολών
του: «Όλα αυτά θα πει κάποιος ότι γίνονται

από προσωπικά όνειρα. Όμως είναι πραγμα-
τικότητα ότι εκεί πάνω πρεσβεύεις ένα
έθνος, μια χώρα και θέλεις για έναν ακόμα
πολύ μεγαλύτερο λόγο από τα προσωπικά
σου να το καταφέρεις για την Ελλάδα. Είμαι
περήφανος που είμαι Έλληνας, θέλω η χώρα
μας να ακουστεί και στην ορειβασία. Θέλω με
αφορμή αυτήν τη συζήτηση να ευχαριστήσω
τον κόσμο που στέκεται κοντά μου στις προ-
σπάθειες αυτές». 

«Έφυγε» σε ηλικία 60 ετών
από έλλειψη οξυγόνου
κατεβαίνοντας από το βουνό
Ντουαλαγκίρι των Ιμαλαΐων -
Τι είχε πει στην τελευταία του
συνέντευξη στην «Political» 

Η αναφορά του στην εγγονή του
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρώτη μας
επικοινωνία στην 22 μηνών εγγονή του
Ίριδα, την οποία αποχαιρέτησε πριν από λί-
γες ημέρες με μια μεγάλη αγκαλιά. «Τώρα
είμαι και παππούς της μικρής Ίριδας, την
οποία υπεραγαπώ», μας έλεγε χαρακτηρι-
στικά. Ο Αντώνης Συκάρης «έφυγε» χωρίς
να πραγματοποιήσει όλα του τα όνειρα,
έζησε όμως μια ζωή σαν όνειρο στις κορυ-
φές του κόσμου. 

Θρήνος για 
τον θρύλο
της ορειβασίας 
Αντώνη Συκάρη

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς



Ε
νταση επικράτησε κατά τη
διάρκεια των απολογιών
των δύο γιατρών που δικά-

ζονται στο Τριμελές Πλημμελει-
οδικείο Θεσσαλονίκης για τον θά-
νατο 24χρονου ύστερα από τοπο-
θέτηση γαστρικού δακτυλίου. Ο
πατέρας του παιδιού βγήκε από το
ακροατήριο φωνάζοντας ότι οι
κατηγορούμενοι λένε ψέματα και πως τους παρουσίαζαν
ότι το παιδί τους ήταν καλά και θα έπαιρνε εξιτήριο, σε αν-
τίθεση με όσα ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους. Και ο συ-
νήγορος Πολιτικής Αγωγής βγήκε από την αίθουσα φωνά-
ζοντας «ντροπή», όταν άκουσε τον έναν γιατρό να απαντάει
πως θα άφηνε ασθενή του να πεθάνει, αν ήταν αυτή η επι-

λογή του διευθυντή του για την αν-
τιμετώπιση της κατάστασής του.

Ο γιατρός που τοποθέτησε τον
δακτύλιο και έχει μηνυθεί ήδη για
την περίπτωση του θανάτου της
14χρονης από τη Νέα Μηχανιώνα
αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγον-
τας ότι οι επιπλοκές σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις περιλαμβάνονται στη

βιβλιογραφία. Ο συνάδελφός του από το νοσοκομείο Κα-
βάλας ισχυρίστηκε πως είχε την άποψη ότι έπρεπε ο
24χρονος να χειρουργηθεί, όμως άλλη άποψη είχε ο διευ-
θυντής της κλινικής και ο ίδιος δεν μπορούσε να κάνει
διαφορετικά. Η δίκη διακόπηκε για να συνεχιστεί με την
πρόταση της εισαγγελέως τον Μάιο. 

Μπορεί ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΚΙΝΑΛ Θανάσης Γλαβίνας να οργώνει τη χώρα στο
πλαίσιο της αυτοοργάνωσης του κόμματος, όμως ο νους
του φαίνεται πως είναι στη Β’ Θεσσαλονίκης και αυτό

γιατί σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες
εθνικές εκλογές. Μάλιστα, η υποψηφιότητά του έχει ήδη
ταράξει τα νερά κάνοντας πολλούς να αναθεωρούν τα
σχέδια που έκαναν.

Ο Θανάσης Γλαβίνας αλλάζει τις ισορροπίες στο Κίνημα Αλλαγής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Νοτοπούλου μιλά
για εγκατάλειψη 
της Άνω Πόλης  

Για εγκατάλειψη της Άνω Πόλης και
των κατοίκων της από τη διοίκηση
Ζέρβα κάνει λόγο η Κατερίνα Νοτο-
πούλου. Επισκέφτηκε με στελέχη της
παράταξής της την περιοχή της Κασ-
σάνδρου και Ολυμπιάδος, συζήτησε
με κατοίκους και επαγγελματίες για
τα προβλήματα στους τομείς της κα-
θαριότητας, στάθμευσης, ηλεκτρο-
φωτισμού, κυκλοφοριακού αλλά και
της ακρίβειας, με την κυρία Νοτοπού-
λου να δεσμεύεται πως θα συνεχίσει
από τη θέση της στο δημοτικό συμ-
βούλιο να ζητά στήριξη των γειτονιών.

Ο Μπαραλιάκος
θαύμασε 
το ταλέντο τους

Το καλλιτεχνικό ταλέντο των μαθη-
τών και των εκπαιδευτικών του Ενι-
αίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνα-
σίου - Λυκείου Κατερίνης θαύμασε
κατά την επίσκεψή του στο πασχαλινό
bazaar του σχολείου ο Ξενοφώντας
Μπαραλιάκος. Ο βουλευτής Πιερίας
της ΝΔ είδε τις περίτεχνα διακοσμη-
μένες λαμπάδες που αναδεικνύουν το
μεράκι και τη φαντασία των μαθητών
και αφού συνεχάρη τη διευθύντρια
κυρία Ομπράντοβιτς και τους εκπαι-
δευτικούς για το έργο τους, συζήτησε
μαζί τους για τα προβλήματα και τις
ανάγκες του σχολείου με στόχο να
βρεθούν άμεσα λύσεις.

Αποχαιρετιστήριο
δώρο από Ζέρβα
στον Πάιατ
Για τελευταία φορά πέρασε το κα-
τώφλι του δημαρχείου Θεσσαλονί-
κης ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Τζέφρι
Πάιατ. Συναντήθηκε με τον δήμαρ-
χο Κωνσταντίνο Ζέρβα λίγο προ-
τού ολοκληρώσει τη θητεία του
στην Ελλάδα και αποχαιρετήσει τη
χώρα μας. Τα είπαν οι δυο τους σε
ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον κ.
Πάιατ να δηλώνει πως θα έχει πάν-
τα τη Θεσσαλονίκη στην καρδιά
του. Άλλωστε, η μεταξύ τους συ-
νεργασία όλα αυτά τα χρόνια ήταν
άψογη. Ο κ. Ζέρβας τού χάρισε μια
εικόνα του Αγίου Δημητρίου για να
τον προστατεύει. 

Χαμός σε δίκη δύο γιατρών για 24χρονο
που πέθανε μετά τον γαστρικό δακτύλιο

Το πρώτο τηλεφώνημα 
της Χαλκιά σε Σχοινά 

Από τους πρώτους ανθρώπους που επικοινώνησε
η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά με το
ξέσπασμα της φωτιάς στην περιοχή Μόλα Καλύβα
ήταν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ζητώντας του βοήθεια. Ήταν ξημερώματα όταν ο κ.
Σχοινάς απάντησε στο τηλέφωνο και άκουσε τη δή-
μαρχο να τον ενημερώνει για την πυρκαγιά σε δύ-
σβατη περιοχή στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Μά-
λιστα, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν έπραξε τα δέον-
τα, καθώς και ο ίδιος κατάγεται από τη Φούρκα και
γνωρίζει καλά πόσο επικίνδυνες είναι τέτοιες φω-
τιές για τη Χαλκιδική. 

Η πρόξενος των ΗΠΑ είναι
φαν του Άαρον Έκχαρτ

Αναμνηστική φωτο-
γραφία με τον πασί-
γνωστο ηθοποιό Άα-
ρον Έκχαρτ έβγαλε η
γενική πρόξενος των
ΗΠΑ στη Θεσσαλονί-
κη. Η Ελίζαμπεθ Λι
βρέθηκε στα γυρίσμα-
τα της ταινίας «The
Bricklayer», συζήτη-
σε με τους συντελε-
στές της χολιγουντια-
νής παραγωγής και
φυσικά δεν έχασε την
ευκαιρία να βγάλει και
τη φωτογραφία της! 

Θέλουν να... γιατρέψουν
τον Δήμο Κορδελιού

Άναψαν οι... μηχανές για τις εκλογές του 2023
στον Δήμο Κορδελιό - Ευόσμου. Ο παθολόγος για-
τρός Βασίλης Ανδρεάδης ετοιμάζεται να βρεθεί αν-
τιμέτωπος με τον επίσης γιατρό και σημερινό δή-
μαρχο Κλεάνθη Μανδαλιανό στην κάλπη. Ο δημοτι-
κός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών δηλώνει υποψήφιος και, όπως φαίνεται,
έχει αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του. Μάλιστα,
οι πληροφορίες λένε πως σύντομα θα υπάρξουν πε-
ρισσότερες ανακοινώσεις από την πλευρά του κ.
Ανδρεάδη.

Ο μηχανικός και η ΔΕΚΟ  
Κουίζ: Ποιος μηχανικός στο επάγγελμα, ο οποίος

προσφάτως εθεάθη να δίνει τα χέρια με τον πρωθυ-
πουργό στο προσυνέδριο, προτείνεται -μέσω υφ.
Μα-Θρα- για θέση προέδρου σε ΔΕΚΟ; Λέτε αυτή η
κίνηση να ερμηνεύεται ως «καραμπόλα» στον κεν-
τρικό δήμο; 
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Μύκονος

Παύει κάθε οικοδομική
δραστηριότητα λόγω τουρισμού

Ο Δήμος Μυκό-
νου, ενόψει της του-
ριστικής περιόδου
και λαμβάνοντας
υπόψη ότι οι οικο-
δομικές εργασίες
με βάση την υπ’
αριθμόν 188/2019 (ΑΔΑ:ΩΑΞΘΩΚΚ-ΚΤ0) κανονιστική απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου απαγορεύονται εντός του οικισμού
της Χώρας από τις 15 Απριλίου έως τις 30 Οκτωβρίου κάθε
έτους, καλεί τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες του παρα-
δοσιακού οικισμού του νησιού, μετά την ολοκλήρωση των εργα-
σιών, να επιμεληθούν έγκαιρα για τον χρωματισμό (άσπρισμα)
των χώρων και των οδών μπροστά από τα καταστήματα και τις οι-
κίες μέχρι τον άξονα του δρόμου. Οι επιχειρηματίες υποχρεούν-
ται να αφαιρέσουν άμεσα τις κάθετες και φωτεινές επιγραφές,
καθώς και όλες τις πινακίδες των επιχειρήσεών τους οι οποίες
είναι τοποθετημένες σε δημοτικούς χώρους και πλατείες, σε
σκαλοπάτια ανόδου και σε μπάλους επί των σκαλών ανόδου.

ΟΤΑ 

Ρύθμιση για διαχείριση
εγκαταλελειμμένων ακινήτων

Νομοθετική ρύθμιση για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, με την
οποία θα «περιέρχονται στη διαχείριση των δήμων εντός των
οποίων βρίσκονται», δρομολογεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προς τούτο, η δημοτική
αρχή, στην οποία θα περιέρχεται η διαχείριση του ακινήτου, θα
δύναται να «εκχωρεί τη διαχείριση σε ειδική εταιρεία του δήμου, ή
ακόμη και σε τρίτο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
με εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων». Σύμφωνα
με την προτεινόμενη διαδικασία, το εγκαταλελειμμένο ακίνητο θα
περιέρχεται στον διαχειριστή (δήμο ή άλλο φορέα) έως και για 50
έτη από σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Θέματα οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, κυρίως σε τομείς όπως η

τεχνολογία και η καινοτομία, η πράσινη ανάπτυξη αλλά και η γαλάζια ανάπτυξη,

συζήτησαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέ-

τιος και ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Αθήνα Φρούντα Όβερλαντ Άντερσεν, στην

έδρα της περιφέρειας στην Κομοτηνή. Συγκεκριμένα, η νορβηγική πλευρά εν-

διαφέρεται για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέ-

ονται με τη θάλασσα και τη ναυτιλία, και τη δυνατότητα συνεργασίας με επιχειρή-

σεις της περιφέρειας που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς. Ο Νορ-

βηγός πρέσβης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προοπτικές του λιμένα Αλε-

ξανδρούπολης, καθώς και για θέματα τουριστικής ανάπτυξης. Στη συνάντηση

συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο αντιπεριφε-

ρειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης, ο σύμβουλος Πολιτικής και Επικοινωνίας

της νορβηγικής πρεσβείας Νίκος Άγουρος και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

και Εκδηλώσεων της περιφέρειας Κατερίνα Φωτιάδου.

Σέρρες

Κέντρο
ποδηλατικού
τουρισμού για όλα
τα Βαλκάνια

Στον «Ποδηλατικό τουρισμό - Bike
Cities» στοχεύει η δημοτική αρχή Σερ-
ρών, εντάσσοντάς τον στο πρόγραμμα
Interreg με χρηματοδότηση 295.000
ευρώ. Προς τούτο, είχε υποβάλει σχε-
τική πρόταση από τον Μάιο του 2020
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Inter-
reg IPA CBC Greece - Republic of
North Macedonia, εξασφαλίζοντας
την έγκριση του έργου προώθησης
του διασυνοριακού ποδηλατικού του-
ρισμού με συνολικό προϋπολογισμό
702.977 ευρώ. «Στόχος μας είναι η
ανάδειξη του Δήμου Σερρών σε κέν-
τρο ποδηλατικού τουρισμού στην Ελ-
λάδα και τα Βαλκάνια. Λειτουργούμε
αναπτυξιακά για το μέλλον επενδύον-
τας στις αθλητικές υποδομές για τους
νέους μας αλλά και για την προσέλκυ-
ση επισκεπτών», δήλωσε ο δήμαρχος
Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νότιο Αιγαίο

Βραβείο στο μέλι Σερίφου από
τον World Food Gift Challenge

Η Σέριφος πρόσθεσε ένα ακόμη βραβείο στην «Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου-Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γα-
στρονομίας 2019» με το προϊόν FAMiLY BEEZ (οργα-
νικό μέλι Σερίφου, σε συσκευασία δώρου), στην κα-
τηγορία «Best Story Telling», κατά την τελετή απονο-
μής World Food Gift Challenge, που πραγματοποι-
ήθηκε στις 7 Απριλίου, στο Centre Artesanal της Μι-
νόρκα. Σε μια γιορτή της γαστρονομίας και της πολυ-
πολιτισμικότητας, το οργανικό μέλι κορυφαίας ποι-
ότητας από τη Σέριφο κέρδισε την πολυεθνική επι-
τροπή του διαγωνισμού με την εξαιρετική του γεύση
και τη μοναδική συσκευασία δώρου, που παραπέμπει
σε κυψέλη. Σημειώνεται ότι ο ανταγωνισμός ήταν
σκληρός μεταξύ 33 προϊόντων από ευρωπαϊκές και
όχι μόνο χώρες, όπως η Γαλλία, η Νορβηγία, η Φιν-
λανδία, η Πορτογαλία, η Σαουδική Αραβία. «Στο ορ-
γανικό μέλι από τη Σέριφο, βραβεύεται το Αιγαίο της
παράδοσης, της καινοτομίας, της τεχνολογίας αιχμής
αλλά και της ηπιότερης παρέμβασης στη φύση. Το μό-
νο μέλλον που έχουμε», δήλωσε ο περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.
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Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Συνάντηση περιφερειάρχη με τον πρέσβη της Νορβηγίας



Η
Περιφέρεια Αττικής και το Εθνικό
Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑE), φορέας του

υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ανακοίνωσαν την υπογραφή της ένταξης της
πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυ-
πολογιστή υψηλών επιδόσεων» στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Η
πράξη συγχρηματοδοτείται μέσω του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η σχετική απόφαση ένταξης του έργου
υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη παρουσία του διευθύνον-
τος συμβούλου του ΕΔΥΤΕ Αριστείδη Σωτη-
ρόπουλου. Ο νέος ισχυρότερος υπερυπολο-
γιστής που θα προκύψει θα αξιοποιηθεί για
την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών
ευρείας κλίμακας, κυρίως σε τομείς της επι-
στήμης, όπως της επιστήμης υλικών, της χη-
μείας-βιοχημείας, της κλιματολογίας, της

μετεωρολογίας, της μηχανικής μάθησης και
της μηχανικής των ρευστών. Ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των
3,8 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε δύο
έτη. Μετά την υπογραφή, ο περιφερειάρχης
Αττικής επισήμανε πως «βασική προτεραι-
ότητά μας στο πλαίσιο του ψηφιακού στρα-
τηγικού σχεδιασμού της περιφέρειας και
του επιχειρησιακού προγράμματος της Αττι-
κής είναι η στήριξη κάθε ερευνητικής και
τεχνολογικής προσπάθειας που βελτιώνει
την ποιότητα ζωής και συμβάλλει στην επι-
στημονική πρόοδο και την ενίσχυση του
ακαδημαϊκού έργου. Με την απόφαση που
υπεγράφη η Περιφέρεια Αττικής έρχεται να
συμβάλει και να ενισχύσει την εθνική προ-
σπάθεια επέκτασης και αναβάθμισης του
υπερυπολογιστή, μέσω του οποίου υποστη-
ρίζονται επιστημονικές εφαρμογές που
σχετίζονται με τομείς της επιστήμης».

Στο «Αντώνης Τρίτσης» ο «Ασύρματος» 
και το κολυμβητήριο

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εν-
τάχθηκε το έργο με τίτλο «Αστική αναζωο-
γόνηση του Δήμου Αγίου Δημητρίου» μετά
τις συνεχείς προσπάθειες της δημάρχου
Μαρίας Ανδρούτσου. Η χρηματοδότηση
αφορά την «Ανάπλαση του πάρκου Ελευ-
θερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)» και την
«Κατασκευή κολυμβητηρίου και κοινό-
χρηστου χώρου» και ανέρχεται στο ύψος
των 12.400.000 ευρώ. Όπως επισημαίνεται, θα πραγματοποιηθεί μέσω επενδυτικού δανείου
που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με τη χρηματοδότηση αυτή κλείνει ένας κύκλος
χρονοβόρων και έντονων προσπαθειών της δημοτικής αρχής και ανοίγει ο δρόμος για την
υλοποίηση δύο πολύ σημαντικών έργων που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπλαση της
πόλης του Αγίου Δημητρίου.

Ξεκίνησαν 
οι εγγραφές στους
βρεφονηπιακούς
σταθμούς 

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά
ξεκίνησαν φέτος στον Δήμο Αθη-
ναίων οι εγγραφές στους βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς του Δημοτι-
κού Βρεφοκομείου του. Η υποβολή
των αιτήσεων εγγραφής στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς του
Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
για την περίοδο 2022-2023 ξεκίνη-
σε, λοιπόν, στις 11 Απριλίου και θα
διαρκέσει έως τις 23 Μαΐου. Οι αι-
τήσεις όσο και τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας του Δημοτι-
κού Βρεφοκομείου και αφορούν
νήπια γεννημένα το έτος 2019 και
έως την 31η Μαρτίου 2020 και βρέ-
φη γεννημένα από την 1η Απριλίου
2020 έως και την 31η Μαρτίου
2022. Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο
βρεφονηπιακών σταθμών έχει δυ-
ναμικότητα φιλοξενίας 4.551 παι-
διών σε 68 βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς και είναι το μεγαλύτερο των
Βαλκανίων.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, εξελίσσεται ένας
«σιωπηρός πόλεμος» ανάμε-
σα σε «γαλάζιους» επικεφα-
λής παρατάξεων και επίδο-
ξους υποψηφίους για τις κα-
λύτερες δυνατές «προσβά-
σεις» στο Μοσχάτο; Μέχρι
τώρα, πάντως, φαίνεται να
υπερισχύει ένας από τους
επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης που το επιδεικνύει και
με δημόσιες συναντήσεις,
ενώ πιο πίσω από όλους φαί-
νεται να βρίσκεται… ο δή-
μαρχος!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Έργα ενεργειακής
αναβάθμισης
σχολείων
Το πράσινο φως για την έναρξη έρ-
γων ενεργειακής αναβάθμισης
σχολικών κτιρίων του Δήμου Ζω-
γράφου, συνολικού προϋπολογι-
σμού 815.300,00 ευρώ, δόθηκε με-
τά την υπογραφή της σχετικής
πράξης από τον περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γιώργο Πατούλη, παρουσία
και του δημάρχου Ζωγράφου Βασί-
λη Θώδα. Το έργο αφορά την ενερ-
γειακή αναβάθμιση του 3ου Γυμνα-
σίου-Λυκείου της πόλης. Οι πα-
ρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντικα-
τάσταση των παλαιών συστημάτων
θέρμανσης, αντικατάσταση όλων
των φωτιστικών σωμάτων και λαμ-
πτήρων με νέας τεχνολογίας LED
και αυτοματισμούς φωτισμού, αν-
τικατάσταση όλων των παλαιών
κουφωμάτων με νέα και εξωτερική
θερμομόνωση δώματος.

Επιχειρησιακό
πρόγραμμα σε
Παπάγου-Χολαργό
Ένα πλήρες επιχειρησιακό πρό-
γραμμα εκπόνησε ο Δήμος Παπά-
γου-Χολαργού, προκειμένου να
οργανωθεί ακόμη καλύτερα η
δράση, τόσο σε σχέση με το περι-
βάλλον όσο και σε σχέση με την
τοπική οικονομία, την επιχειρη-
ματικότητα, αλ-
λά και τις υπη-
ρεσίες προς τον
πολίτη. Το επι-
χ ε ι ρ η σ ι α κ ό
πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει συ-
νολικά 207
δράσεις και στηρίζεται σε τρεις
βασικούς άξονες, τον άξονα «Πε-
ριβάλλον και ποιότητα ζωής», την
«Τοπική οικονομία και απασχόλη-
ση» και τη «Βελτίωση της διοικη-
τικής ικανότητας του δήμου».
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Ηλίας
Αποστολόπουλος, «είναι ένα σχέ-
διο που μας δείχνει ξεκάθαρα τον
δρόμο προς τη σωστή κατεύθυνση
και που μπορεί να μας οδηγήσει
μπροστά, ώστε να κάνουμε την
πόλη μας κάθε μέρα καλύτερη».

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ 
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Κονδύλι 3,8 εκατ. ευρώ
για υπερυπολογιστή



Τ
α δικά τους συμπεράσματα για τα
αποτελέσματα του πρώτου γύ-
ρου των προεδρικών εκλογών
στη Γαλλία επισήμαναν στην

«Political» ο Νότης Μαριάς, καθηγητής
Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης, πρόεδρος του κόμμα-
τος Ελλάδα, ο άλλος δρόμος και πρώην
ευρωβουλευτής, και ο Σωτήρης Ντάλης,
αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσε-
ων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Τμή-
μα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου.

Ο κ. Μαριάς τόνισε ότι «τα αποτελέ-
σματα των προεδρικών εκλογών στη
Γαλλία έστειλαν μηνύματα με πολλούς
αποδέκτες. Οι Γάλλοι πολίτες εξέφρα-
σαν την αντίθεσή τους στις δυσμενείς
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας
αλλά και στην παγκοσμιοποίηση, η
οποία περιορίζει τις εξουσίες των εθνι-
κών κρατών και μετατοπίζει τη λήψη
των αποφάσεων στις αγορές και στις
υπερεθνικές ελίτ. Ταυτόχρονα, το
εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί ισχυρή
έκφραση κατά της άνισης κατανομής
του παραγόμενου πλούτου, της ακρί-
βειας και της μείωσης της αγοραστικής
δύναμης των πολιτών», ενώ πρόσθεσε
πως «με ιδιαίτερες αιχμές κατά της
αποτυχημένης πολιτικής της ΕΕ η Γαλ-
λία πρέπει να αντιμετωπίσει με συνε-
κτικό τρόπο τις σύγχρονες προκλήσεις
στα ζητήματα της αποβιομηχάνισης,
της πανάκριβης ενέργειας αλλά και της
μετανάστευσης». 

«Σχετικό προβάδισμα Μακρόν»
Ο καθηγητής σημειώνει επίσης ότι «στο

πολιτικό πεδίο η γαλλική αντισυστημική
ψήφος κατευθύνθηκε τόσο προς τα αρι-
στερά με υπερψήφιση του Μελανσόν όσο
και προς την άκρα Δεξιά με υπερψήφιση
της Λεπέν αλλά και του Ζεμούρ. Μάλιστα,
για άλλη μια φορά η Λεπέν, φορώντας τη
δήθεν αντισυστημική της λεοντή, κατάφε-
ρε τελικά να υφαρπάξει την ψήφο της
γαλλικής περιφέρειας, της υπαίθρου, των
μικροεπιχειρηματιών αλλά και διαφόρων
στρωμάτων με χαμηλά εισοδήματα, περ-
νώντας έτσι στον δεύτερο γύρο».

Εκτιμά ακόμη ότι το αποτέλεσμα του
δεύτερου γύρου εμφανίζεται εξαιρετικά
αμφίρροπο με σχετικό προβάδισμα του
Μακρόν. «Πλην όμως αν λάβουμε υπόψη
ότι η Λεπέν έχει ήδη στρογγυλέψει τον

λόγο της αποφεύγοντας να θέσει θέμα
ευρώ κα Frexit, εκτιμώ ότι στην απίθανη
περίπτωση εκλογής της δεν πρόκειται επί
της ουσίας να αμφισβητήσει το συστημι-
κό κατεστημένο. Αντίθετα, ακολουθώντας
τα βήματα Σαλβίνι όχι μόνο θα προσαρμο-

στεί άνετα στα όρια του ισχύοντος κοινω-
νικού συστήματος αλλά και θα το υπηρε-
τήσει με συνέπεια, μιας και στην ουσία
πρόκειται για ένα υποπροϊόν του ίδιου
του συστήματος και όχι για καθαρά αντι-
συστημική δύναμη».
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Γράφει ο
Κώστας Παππάς Ο καθηγητής Θεσμών

της Ευρωπαϊκή
Ένωσης Νότης Μαριάς
και ο καθηγητής
Διεθνών Σχέσεων
Σωτήρης Ντάλης
σχολιάζουν τα
αποτελέσματα 
του α’ γύρου

«Με την ακροδεξιά παρούσα η αποχή 
θα είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία»

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Ντάλης επισήμανε ότι «στον
πρώτο γύρο της 12ης προεδρικής εκλογής, που ολοκληρώνεται στις
24 Απριλίου, είχαμε μια οδυνηρή επανάληψη. Για τρίτη φορά η
ακροδεξιά θα είναι παρούσα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
εκλογών. Σε ένα εκρηκτικό προεκλογικό κλίμα που προκάλεσε
η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Μακρόν
στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών αύξησε
το ποσοστό του κατά 4% σε σχέση με τον πρώτο γύ-
ρο των εκλογών του 2017. Όμως, αυτός ο ακού-
ραστος υποστηρικτής μιας ισχυρής Ευρώπης
απειλείται για άλλη μια φορά από την εχθρική
προς την Ευρώπη Λεπέν, η οποία, αν και πριν
από λίγους μήνες έδειχνε τελειωμένη, κατάφε-
ρε να εκμεταλλευτεί την παρουσία του Ζεμούρ
και να φρεσκάρει την τελική παρουσία της». 

Σχετικά με την εξαφάνιση των παραδοσιακών κομ-
μάτων της Γαλλίας από τον εκλογικό χάρτη, ο κ. Ντάλης
σημείωσε: «Μια άλλη σημαντική διαπίστωση αφορά τα δύο μεγά-
λα κόμματα που πρωταγωνιστούσαν μέχρι το 2017. Οι σοσιαλιστές
και οι Ρεπουμπλικανοί περίπου εξαφανίστηκαν. Οι μέχρι πρόσφατα
υποστηρικτές τους ακολουθούν πλέον τον Εμανουέλ Μακρόν, γιατί
οι ηγεσίες τους δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν μια ατζέντα πιο
αποτελεσματική από αυτήν του κόμματος που δημιούργησε ο Μα-
κρόν. Η φθορά τους ξεκίνησε στις προηγούμενες προεδρικές εκλο-
γές του 2017, όταν οι Σοσιαλιστές συρρικνώθηκαν και τους ακολού-
θησαν στην καθοδική τους πορεία οι Ρεπουμπλικανοί της Κεντρο-

δεξιάς σε αυτές τις προεδρικές εκλογές.
Ο διπολισμός Αριστεράς - Δεξιάς των περασμένων δεκαετιών εί-

χε τελειώσει το 2017 με την εμφάνιση του κόμματος του Μακρόν και
αυτό επιβεβαιώθηκε στις εκλογές της Κυριακής, όπου ένα νέο τρι-

πολικό πολιτικό σκηνικό ακροδεξιάς - Κέντρου - ριζοσπαστικής
Αριστεράς διαμορφώνει νέα δεδομένα. Πλέον η εξαφάνι-

ση των Σοσιαλιστών και των Ρεπουμπλικανών δημι-
ουργεί ένα νέο εντελώς διαφορετικό τοπίο, το

οποίο δεν θα επιτρέπει συμμαχίες».
Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις του για τον δεύ-

τερο γύρο των γαλλικών εκλογών, ο κ. Ντάλης
τόνισε: «Και ο δεύτερος γύρος των προεδρικών
εκλογών θα πραγματοποιηθεί κάτω από τις

ίδιες συνθήκες, του πολέμου στην Ουκρανία, της
ενεργειακής κρίσης και με την ακρίβεια που είχε

αρχίσει πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
να κλιμακώνεται και να αυξάνει τις ανισότητες. Οι λαϊκι-

στές και οι “θυμωμένοι” φωνάζουν. Υπάρχουν ένταση και θυμός
και το κοινωνικό ζήτημα δεν εξορκίζεται ως λαϊκιστικό πρόβλημα.
Με την ακροδεξιά παρούσα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
εκλογών, η διατήρηση της αποχής σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο θα
είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τη δημοκρατία. Αν υπάρχουν κά-
ποιες πιθανότητες νίκης της Λεπέν, αυτές προέρχονται κυρίως
από τον πυρήνα των υποστηρικτών του Ζαν Λικ Μελανσόν. Σε αυ-
τούς επιχειρεί ο Μακρόν τις τελευταίες μέρες να εξηγήσει την
αξία των προτάσεών του».

Γ Α Λ Λ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ

«Έστειλαν... μηνύματα 
με πολλούς αποδέκτες»
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Τρόμος στο μετρό 
της Νέας Υόρκης
Τρόμος επικράτησε χθες το πρωί
στο μετρό της Νέας Υόρκης, στον
σταθμό 36th Street στο Sunset
Park, έπειτα από μπαράζ πυροβο-
λισμών που είχαν ως αποτέλεσμα
τον τραυματισμό τουλάχιστον 13
ανθρώπων. Όπως δήλωσε ο εκπρό-
σωπος της Πυροσβεστικής, οι δυ-
νάμεις πυρόσβεσης ανταποκρίθη-
καν σε κλήσεις για καπνούς στον
σταθμό της 36ης οδού στο Μπρού-
κλιν, όπου βρήκαν πολλούς ανθρώ-
πους με τραύματα, ενώ δεν ήταν
αμέσως σαφές αν οι πυροβολισμοί
έγιναν στο τρένο ή στον σταθμό του
μετρό 36th Street στο Sunset Park
ή στο σταθμό 25th Street στο Gre-
enwood Heights. Η αστυνόμευση
στο εν λόγω μετρό είναι ιδιαίτερα
δύσκολη, καθώς είναι το μεγαλύτε-
ρο μέσο ταχείας μεταφοράς επιβα-
τών του κόσμου με 469 σταθμούς
σε λειτουργία. Η αστυνομία αναζη-
τά έναν άνδρα που φορούσε πορτο-
καλί γιλέκο και αντιασφυξιογόνα
μάσκα.

Πρόστιμα για 
τα κορονοπάρτι
Μπαράζ προστίμων σε συνολικά 50
άτομα, ανάμεσά τους στον Βρετανό
πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και
στον υπουργό Οικονομικών Ρίσι
Σουνάκ, επέβαλε χθες η Σκότλαντ
Γιαρντ για τα διαβόητα κορονοπάρτι
που είχαν διεξαχθεί στην Ντάου-
νινγκ Στριτ το 2020-21, όταν η χώρα
βρισκόταν σε αυστηρό καθεστώς
lockdown. H βρετανική αστυνομία
ανακοίνωσε ότι επιβάλλει άλλα 30
πρόστιμα σε άτομα που συμμετεί-
χαν σε πάρτι στην πρωθυπουργική
κατοικία κατά παράβαση των αυ-
στηρών περιοριστικών μέτρων της
εθνικής καραντίνας.

Σ
την τελική ευθεία για τις προεδρι-
κές εκλογές της 24ης Απριλίου,
οι δύο φιναλίστ Εμανουέλ Μα-
κρόν και Μαρίν Λεπέν κάνουν

«αριστερή στροφή», τάζοντας μέτρα κατά
της φτώχειας και της ακρίβειας, που απα-
σχολούν περισσότερο τους απρόβλε-
πτους Γάλλους ψηφοφόρους.

Ο 44χρονος Πρόεδρος Μακρόν υπο-
σχέθηκε χθες αύξηση των κατώτατων
συντάξεων από τα 900 στα 1.100 ευρώ τον
μήνα, αύξηση του μπόνους αγοραστικής
δύναμης έως 6.000 ευρώ και μειώσεις
στον φόρο κληρονομιάς. Όσο για την υπο-
χρεωτική σύνταξη στα 65 έτη, κάτι που
ήταν το «μελανό σημείο» στο πρόγραμμά
του, φαίνεται τώρα έτοιμος να κάνει συμ-
βιβασμούς.

Επιχειρώντας να καθησυχάσει τους
Γάλλους ψηφοφόρους που φοβούνται το
Frexit, η Λεπέν διαβεβαίωσε, επίσης
χθες, ότι δεν έχει «κρυφή ατζέντα για έξο-
δο της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση». Η 53χρονη ηγέτις της ακροδεξιάς
έχει τονίσει από την αρχή της εκστρατείας
ότι δεν τάσσεται πλέον υπέρ της αποχώ-
ρησης της Γαλλίας από την ΕΕ και την Ευ-
ρωζώνη, αλλά στηρίζει την έξοδο της χώ-
ρας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.

Η Λεπέν τάζει μείωση του ΦΠΑ στα
ενεργειακά προϊόντα από 20% σε 5,5% και
ένα «σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την
υγεία» κόστους 20 δισ. ευρώ. Θέλει επί-
σης τη διοργάνωση ενός δημοψηφίσμα-
τος για τη μετανάστευση. 

Οι ψηφοφόροι του Μελανσόν
Το διακύβευμα τώρα είναι οι ψηφοφόροι

του βετεράνου ηγέτη της ριζοσπαστικής
Αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν, ο οποίος συγ-
κέντρωσε την περασμένη Κυριακή το εντυ-
πωσιακό ποσοστό του 21,95%. Ο 70χρονος
Μελανσόν δήλωσε ότι «ούτε μία ψήφος δεν
πρέπει να πάει στην άκρα Δεξιά», αποφεύ-
γοντας ωστόσο να καλέσει τους οπαδούς
του να στηρίξουν τον Μακρόν.

Σύμφωνα πάντως με δημοσκόπηση σε
χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Le
Figaro», που ακτινογραφεί τους ψηφοφό-
ρους του Μελανσόν, το 33% των πολιτών
που τον ψήφισαν στον πρώτο γύρο θα
στηρίξει τον Μακρόν, το 23% θα προτιμή-
σει τη Λεπέν και πολλοί θα κάνουν αποχή.

Αν και η γαλλική οικονομία έχει ανα-
κάμψει ταχύτερα από άλλες μεγάλες οι-
κονομίες μετά την πανδημική κρίση, ο
Μακρόν δεν έχει καταφέρει να αποτινάξει
τη μομφή ότι η οικονομική ευημερία επί

των ημερών του είναι προς όφελος των λί-
γων. Οι μειώσεις της φορολογίας του
πλούτου και του κεφαλαίου έχουν ενισχύ-
σει αυτή την εικόνα, με τους επικριτές του
να τον χαρακτηρίζουν «πρόεδρο των
πλουσίων».

Ο ίδιος τονίζει ότι το γαλλικό ΑΕΠ επα-
νήλθε στα προ κρίσης επίπεδα ήδη από το
περασμένο φθινόπωρο και ότι η ταχεία
εφαρμογή του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας της Γαλλίας,
αξίας 100 δισ. ευρώ, δίνει νέα ώθηση στην
οικονομική δραστηριότητα, παρά το ενερ-
γειακό και πληθωριστικό σοκ που έχει
επιδεινωθεί λόγω του πολέμου στην Ου-
κρανία.

Υποσχέσεις και...
στροφή αριστερά 

Ο Μακρόν τάζει αύξηση
κατώτατης σύνταξης και
ξανασκέφτεται το ηλικιακό
όριο των 65 ετών, ενώ η
Μαρίν Λεπέν διαβεβαιώνει 
ότι δεν θα βγάλει τη χώρα 
από την ΕΕ

Γ Α Λ Λ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ
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Τ
έλος στην ομηρία χιλιάδων ασφα-
λισμένων, που πολλές φορές πε-
ριμένουν χρόνια για να λάβουν τη
σύνταξή τους, βάζει τροπολογία

που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουρ-
γείο Εργασίας. Με βάση τα όσα θα ισχύ-
σουν, ο ΕΦΚΑ θα είναι υποχρεωμένος να
εκδίδει συντάξεις εντός τριών μηνών, ολο-
κληρώνοντας τον σχετικό έλεγχο μέσα στο
συγκεκριμένο διάστημα. 

Σε περίπτωση, μάλιστα, που η έκδοση
της σύνταξης δεν πραγματοποιηθεί εντός
90 ημερών, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες για
να εκδώσουν την απόφαση θα πρέπει να
στηρίζονται σε δυο δεδομένα: Αφενός στα
στοιχεία που περιέχει το ηλεκτρονικό σύ-
στημα «ΑΤΛΑΣ» για το ασφαλιστικό ιστορι-
κό του αιτούντος, αφετέρου στα επιπλέον
στοιχεία που έχει ο ίδιος προσκομίσει για
τον χρόνο της ασφάλισής του. 

Κάτι διαφορετικό
Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις που έχουν

υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 -και
είναι εκκρεμείς μέχρι τη θέση σε ισχύ της
διάταξης- η πράξη απονομής σύνταξης εκ-
δίδεται στη βάση των στοιχείων που είναι
καταγεγραμμένα στα πληροφοριακά συ-
στήματα του e-ΕΦΚΑ και των δηλώσεων
των ασφαλισμένων για την αναγνώριση
χρόνου σύνταξης επιπλέον αυτού που προ-
κύπτει από τα προαναφερθέντα συστήματα.
Στην περίπτωση αυτή, οι δηλώσεις γίνονται
δεκτές χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση
παραστατικών που τις τεκμηριώνουν. Για
αυτό και η διαδικασία εδώ θα είναι ακόμη
ταχύτερη και θα στηρίζεται στην εμπιστο-
σύνη του κράτους προς τον ασφαλισμένο
(«συντάξεις εμπιστοσύνης»). Και εδώ ο
έλεγχος των προσκομιζόμενων στοιχείων
και δικαιολογητικών θα γίνεται εκ των
υστέρων. 

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι
Οι πράξεις απονομής συντάξεων που εκ-

δόθηκαν με ταχείες διαδικασίες ελέγχον-
ται εντός τριών ετών από την έκδοσή τους
και σε κάθε περίπτωση, έως την πάροδο
πέντε ετών από την έκδοση. Αν προκύψει
ότι το ασφαλιστικό ιστορικό που λήφθηκε
υπόψη για την έκδοσή τους ήταν λανθα-
σμένο, οι πράξεις μεταρρυθμίζονται ή ανα-
καλούνται κατά περίπτωση. Τα αποτελέ-
σματα του ελέγχου δεν μπορούν να οδηγή-
σουν σε καταλογισμούς εις βάρος του συν-
ταξιούχου που εκτείνονται χρονικά πέραν

της τριετίας. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί
ότι ο ασφαλιστικός χρόνος που ελήφθη
υπόψη για την έκδοση της σύνταξης είναι
μεγαλύτερος του πραγματικού χρόνου μέ-
χρι δύο έτη, επιτρέπεται στον ασφαλισμένο
να καλύψει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές
εισφορές εντός ενός έτους, είτε με καταβο-
λή, είτε με παρακράτηση από την καταβαλ-
λόμενη σύνταξη, είτε με συνδυασμό των
δυο τρόπων. Η κάλυψη των ασφαλιστικών
εισφορών γίνεται είτε με την τρέχουσα αξία
τους, είτε με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της
αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Εάν
ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η πράξη απονο-
μής σύνταξης διατηρεί την ισχύ της και δεν
συντρέχει περίπτωση αναζήτησης αχρεω-
στήτως καταβληθεισών συντάξεων. 

Διαπίστωση χρόνου ασφάλισης
Αναφορικά με τα στοιχεία που μπορούν

να χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση του
χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της
διαδικασίας απονομής συντάξεων, προ-
βλέπεται ως γενική αρχή ότι θα αξιοποιεί-

ται κάθε πρόσφορο στοιχείο ή έγγραφο για
την απόδειξη της ασφαλιστέας ιδιότητας
και τον ασφαλιστικό χρόνο του αιτούντος.
Προσδιορίζονται επίσης τα έγγραφα και οι
διαδικασίες που λαμβάνονται υπόψη κατά
περίπτωση. 

Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης
Προβλέπονται δυο τρόποι με τους οποί-

ους οι ασφαλισμένοι που είναι κοντά στα
όρια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δι-
καιώματος μπορούν να αναγνωρίσουν πε-
ρισσότερο χρόνο ασφάλισης:
� Ο πρώτος τρόπος αφορά ασφαλισμένους
που έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη της ηλι-
κίας τους και χρειάζονται μέχρι 150 ημέρες
ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα
πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισ-
σότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης.
Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν μέχρι
150 ημέρες ασφάλισης καταβάλλοντας τις
εισφορές που αντιστοιχούν σε 150 ημέρες
ασφάλισης με βάση το ισχύον, κατά την

αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου
εργάτη.
� Με τον δεύτερο τρόπο, παρέχεται το δι-
καίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχι-
ση της ασφάλισης χωρίς να γίνεται έλεγχος
των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργα-
σία, και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη,
για όσους ζητούν να συνταξιοδοτηθούν και
είχαν τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας
εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε ετών
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης συνταξιοδότησης.

Πώς θα εκδίδονται οι fast
track και οι «εμπιστοσύνης»

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Τέλος στην ομηρία 
των ασφαλισμένων, με
τροπολογία που κατέθεσε
στη Βουλή, έβαλε 
το υπουργείο Εργασίας

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Νωρίτερα η καταβολή
των συντάξεων Μαΐου 
Αύριο θα καταβληθεί η σύνταξη Μαΐου
στους μη μισθωτούς, καθώς λόγω των ειδι-
κών αργιών της Παρασκευής και της Με-
γάλης Δευτέρας, λόγω του Πάσχα των Κα-
θολικών, επισπεύδεται η πληρωμή. Αύριο
θα καταβληθούν τα ποσά στους συνταξιού-
χους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,
ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ αντί
για τη Μεγάλη Τρίτη. 



Ο
ι τράπεζες θα ανοίξουν τη
στρόφιγγα των στεγαστικών
δανείων κατά το β’ τρίμηνο
του έτους, χαλαρώνοντας

τους σχετικούς περιορισμούς στις χο-
ρηγήσεις, θέτοντας ως στόχο τη διατή-
ρηση του θετικού momentum στην
αγορά ακινήτων, η οποία παρουσιάζει
επιβράδυνση λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος και με βάση τα στοι-
χεία των χορηγήσεων του α’ τριμήνου,
τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών
δανείων αναμένεται να γίνουν ως έναν
βαθμό πιο χαλαρά κατά τη διάρκεια του
β’ τριμήνου του 2022, ενώ για τα κατα-
ναλωτικά δάνεια προς νοικοκυριά δεν
αναμένεται κάποια μεταβολή. Αυτό ση-
μαίνει ότι επίκειται μείωση των απορρι-
πτικών αιτημάτων σε σχέση με το α’ τρί-
μηνο του έτους. 

Χρηματοδοτούν την οικονομία
Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην

Ουκρανία και η έκρηξη του πληθωρι-
σμού εντείνουν την αβεβαιότητα, οι
τράπεζες είναι σε θέση να χρηματοδο-
τήσουν την οικονομία, ώστε να συμβά-
λουν στη διατήρηση ενός θετικού mo-
mentum στην κτηματαγορά, καθώς
διαθέτουν τεράστια ρευστότητα και
ταυτόχρονα βλέπουν τον δείκτη μη

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διο-
λισθαίνει προς μονοψήφιο ποσοστό.
Σημειώνεται ότι το ύψος των καταθέ-
σεων στις εμπορικές τράπεζες ανέρ-
χεται σε 175 δισ. ευρώ, ενώ μέσα στους
επόμενους μήνες όλες οι συστημικές
τράπεζες θα εμφανίσουν δείκτη μη
εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από
10%. Μέχρι στιγμής, κάτω από το όριο
αυτό βρίσκονται οι Eurobank και Εθνι-
κή Τράπεζα, ενώ μέσα στους επόμε-
νους μήνες θα ακολουθήσουν Alpha
Bank και Πειραιώς. 

Παράλληλα, την τελευταία περίοδο
παρατηρείται «φρένο» στην οικοδομική
δραστηριότητα, αλλά και στον ρυθμό
κατάθεσης αιτημάτων για στεγαστικά
δάνεια, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός
και η έκρηξη των τιμών των οικοδομι-
κών υλικών αποτρέπουν τους κατανα-
λωτές από ριψοκίνδυνες κινήσεις. Πα-
ράλληλα, οι τιμές πώλησης των ακινή-
των συνεχίζουν να καταγράφουν άνοδο,
ωστόσο, το τελευταίο δίμηνο παρατη-
ρείται στροφή προς μικρότερα και πιο
φθηνά ακίνητα, καθώς τα νοικοκυριά
αποφεύγουν να αναλάβουν το ρίσκο της

λήψης μεγάλου τραπεζικού δανείου. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δελτίου

χορηγήσεων της Τραπέζης της Ελλά-
δος, τα δάνεια προς τις μη χρηματοπι-
στωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν
αμετάβλητα κατά το α’ τρίμηνο του
2022, ενώ αμετάβλητοι παρέμειναν και
οι συνολικοί όροι χορήγησης επιχειρη-
ματικών δανείων καθώς και η συνολική
ζήτηση. Τα κριτήρια και οι συνολικοί
όροι χορήγησης δανείων προς νοικο-
κυριά παρέμειναν αμετάβλητα.

Πού αυξήθηκε η ζήτηση
Η ζήτηση για τα καταναλωτικά δάνεια

παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για
τα στεγαστικά αυξήθηκε ως έναν βαθ-
μό, αλλά λιγότερο από όσο αναμενόταν,
σύμφωνα με την έρευνα του προηγού-
μενου τριμήνου. Για το β’ τρίμηνο του
2022, η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο
και για καταναλωτικά δάνεια αναμένε-
ται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αδ. Γεωργιάδης:
Πρόσκληση 
σε Αμερικανούς 
για επενδύσεις

Πρόσκληση προς Αμερικανούς επεν-
δυτές για «να επενδύσουν τώρα στην Ελ-
λάδα» απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Μι-
λώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece» υπογράμ-
μισε ότι «τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην
Ελλάδα και να επενδύσετε», προσθέτον-
τας ότι «κάθε επενδυτής θα έρθει να
επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει
κέρδος από την επένδυσή του». Ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα επιτεύγ-
ματα της ελληνικής οικονομίας και δελέ-
ασε τους Αμερικανούς επενδυτές, λέγον-
τας ότι «εφόσον τώρα βλέπετε άλλους,
που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να
επενδύουν στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα
είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρ-
θετε, γιατί θα βρείτε ευκαιρίες και αν-
θρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύ-
σετε τα όποια προβλήματα προκύψουν».
Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία
δυόμισι χρόνια η εικόνα της Ελλάδας έχει
αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προ-
ορισμός για επενδύσεις, αναφέροντας
πρώτα από όλα την εμβληματική επένδυ-
ση του Ελληνικού, αλλά και τις αμερικανι-
κές εταιρείες που ήδη έχουν ανακοινώσει
ότι θα επενδύσουν στην Ελλάδα. 

Γ. Τσακίρης: Ενίσχυση
100 εκατ. σε startups

Πρόγραμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ για
την ενίσχυση των νεοφυών καινοτόμων
ελληνικών επιχειρήσεων προωθεί το
υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Επενδύσεων, μέσω πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τη σχετική
απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, μέσω
του προγράμματος «InnovateNow» θα
επενδυθούν κεφάλαια επιχειρηματικών
συμμετοχών που θα στοχεύουν στην ενί-
σχυση του οικοσυστήματος των νεο-
φυών καινοτόμων επιχειρήσεων, κινητο-
ποιώντας τουλάχιστον άλλα τόσα ιδιωτι-
κά κεφάλαια. Ο κ. Τσακίρης δήλωσε ότι
με το πρόγραμμα αυτό «τίθενται οι βά-
σεις για περαιτέρω έξυπνη χρηματοδό-
τηση των startups, συμβάλλοντας στην
κλιμάκωση της ερευνητικής δραστηριό-
τητας και στη βελτίωση του επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος».
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Οι τράπεζες χαλαρώνουν 
τους περιορισμούς 
στις χορηγήσεις, θέτοντας 
ως στόχο τη διατήρηση 
του θετικού momentum 
στην αγορά ακινήτων

Ανοίγει η στρόφιγγα για
τα στεγαστικά δάνεια



Η
μεταβλητότητα θα
παραμείνει και στις
επόμενες συνε-

δριάσεις στο ελληνικό χρη-
ματιστήριο, οδηγούμενη
από τις εξελίξεις στην Ου-
κρανία, ενώ οι επενδυτές
θα εστιάσουν την προσοχή
τους στα ετήσια αποτελέ-
σματα που ανακοινώνουν
οι εισηγμένες. Τεχνικά όσο
ο Γενικός Δείκτης δίνει
κλεισίματα υψηλότερα των
897 - 886 μονάδων (συνω-
στίζονται οι δύο ΚΜΟ 200
ημερών και ο εκθετικός
ΚΜΟ 30 εβδομάδων) οι
αγοραστές έχουν κάθε δι-
καίωμα στην ελπίδα για
αναρρίχηση προς τις 916 και 940 - 944 μονάδες. Αντίθετα, κλείσιμο χαμηλότερα των 885 μπορεί να δώσει πίεση προς τις 855 και 843
μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης σε «γιοφύρι της Άρτας» έχει εξελιχθεί η ζώνη αντίστασης 2.200 - 2.240. Αν υπερ-
κεραστεί με συνεχόμενα κλεισίματα, μπαίνουν ως επόμενος στόχος οι 2.305 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 2.157 (εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων), 2.163 - 2.139 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). 

Τιτάν: Μείωσε κατά 4% 
το αποτύπωμα άνθρακα

Την ενιαία ετήσια έκθεση απολογισμού του

2021 δημοσίευσε ο Όμιλος Τιτάν που παρου-

σιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του ομί-

λου σε συν-

δυασμό με τις

επιδόσεις του

σε θέματα πε-

ριβάλλοντος,

κοινωνίας και

διακυβέρνη-

σης (ESG). Το

2021 ο Όμιλος Τιτάν αύξησε τον κύκλο εργα-

σιών του σε επίπεδα-ρεκόρ και παρέμεινε σε

πορεία επίτευξης των στόχων του ESG για το

2025 και μετά. Από τα κύρια στοιχεία της έκθε-

σης προκύπτει μεταξύ άλλων η μείωση αποτυ-

πώματος άνθρακα κατά 4% (ειδικές εκπομπές

Scope 1 & 2), σε πορεία επίτευξης των στόχων

του ομίλου έως το 2030.

Alumil: Αύξηση 
λειτουργικών κερδών

Αλματώδη αύξηση σε λειτουργική κερδο-
φορία, EBITDA και όγκο πωλήσεων κατόρ-
θωσαν να σημειώσουν κατά τη χρήση 2021 η
εταιρεία και ο όμιλος της Alumil συγκριτικά
με το 2020. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου
κατέγραψε αύξηση 30,7% και διαμορφώθη-
κε στα €315,2 εκατ. έναντι €241,1 εκατ.
συγκριτικά με το 2020. Τα προσαρμοσμένα
λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και
αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορ-
φώθηκαν στα €29,2 εκατ. έναντι €12,7 εκατ.
συγκριτικά με το 2020, αυξημένα κατά 130%.
Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα απο-
τελέσματα μετά φόρων ύψους €20,3 εκατ.
έναντι κερδών €9,3 εκατ. της αντίστοιχης
περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά
119,1%.

Ελληνική Τράπεζα: Πουλάει
κόκκινα δάνεια ύψους 1,32 δισ.

H Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει συ-

νάψει συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλα-

κίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ)

και για την πώληση της APS Debt Servicing

Cyprus Ltd (APS Debt Servicer). Η συμφωνία-

πακέτο περιλαμβάνει την τιτλοποίηση ΜΕΧ

ύψους περίπου €1,32 δισ. (το Χαρτοφυλάκιο S-

tarlight) και την πώληση της πλατφόρμας της

Τράπεζας, APS Debt Servicer, στην Oxalis

Holding SARL (Oxalis), την οποία οντότητα δια-

χειρίζεται και συμβουλεύει η Pacific Invest-

ment Management Company LLC (PIMCO).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2021 και τον υψηλό ρυθμό
αύξησης των πωλήσεων που καταγράφεται ήδη κατά το α’ τρίμηνο
του 2022, οι προκλήσεις για τη νέα χρονιά καθώς και το κλίμα αβε-
βαιότητας παραμένουν, όπως τονίζει η Jumbo σε ανακοίνωσή της,
στην οποία σημειώνει ότι τα κέρδη του 2021 ανήλθαν τελικά στα
216,6 εκατ. ευρώ, ενώ δίνει προβλέψεις και για τη φετινή χρήση.
Όπως αναφέρει ο όμιλος, η κατάσταση στην εφοδιαστική αλυσίδα
δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ και το κόστος μεταφοράς των
προϊόντων παραμένει σε απαγορευτικά επίπεδα. Επιπλέον, δεν δια-
φαίνεται σαφής η τάση όσον αφορά τη ζήτηση, καθώς αυτή συνεχί-
ζει να επηρεάζεται από τις επιδημιολογικές εξάρσεις κυρίως κατά
τους χειμερινούς μήνες αλλά και από τις πληθωριστικές πιέσεις. Σε
αυτό το περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας πρωταρχικός στόχος της
διοίκησης του ομίλου ήταν και παραμένει να διαφυλάξει το μοντέλο
της Jumbο απέναντι στον καταναλωτή όσον αφορά την σχέση τιμής
με την ποιότητα υπηρεσιών και το προσφερόμενο προϊόν.

Η Noval Property ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη για τη χρή-
ση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 35,2 εκατ.
ευρώ έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ για το 2020. Κατά τη δεύτε-
ρη δωδεκάμηνη χρήση της (1/1/2021 - 31/12/2021) η Noval
Property παρουσίασε έσοδα από μισθώματα και αποζημιώ-
σεις μισθωμάτων 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ το
2020, παρουσιάζοντας αύξηση 33,8%. Τα κέρδη προ φόρων,
τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας πε-
ριουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση 2021
ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2020, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 33,3%.

Noval Property: Καθαρά κέρδη 35,2 εκατ.

Jumbo: Στα 216,6 εκατ. τα κέρδη το 2021
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Παραμένει η μεταβλητότητα στο ΧΑ



Α
ίτηση χορήγησης άδειας για νέα πλωτή μονάδα
αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου
φυσικού αερίου (FSRU) στη Θεσσαλονίκη κατέ-

θεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η Elpedison. Το
έργο «Thessaloniki FSRU» θα αναπτυχθεί στον Θερμαϊ-
κό Κόλπο ανοικτά της Θεσσαλονίκης και αναμένεται να
λειτουργεί εντός του 2025. Όπως ανακοίνωσε η εται-
ρεία, το FSRU θα έχει ικανότητα αποθήκευσης 170.000
κμ υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και θα μπορεί
να παραδώσει έως και 20 εκατ. κμ φυσικού αερίου ημε-
ρησίως. Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα
χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών που θα συνδέει το
FSRU με τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της Elpedison
στη Θεσσαλονίκη (μια υφιστάμενη και μια υπό σχεδια-
σμό), καθώς και με τους υφιστάμενους αγωγούς μετα-
φοράς του ΕΣΦΑ στην περιοχή.

Συνεργασία της ΔΕΗ 
με την Daikin 
στις αντλίες θερμότητας

Διεύρυνση χαρτοφυλακίου για την  Άμβυξ
Τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της με τη μπίρα Es-

trella Galicia και τον Οίκο De Kuyper, ολλανδική εταιρεία
λικέρ και σιροπιών, ανακοίνωσε η Άμβυξ, η μεγαλύτερη
και παλαιότερη εταιρεία διανομής αλκοολούχων ποτών,
οίνων και μπίρας στην Ελλάδα. Η Estrella Galicia είναι η
μεγαλύτερη οικογενειακή ανεξάρτητη ζυθοποιία της
Ισπανίας, η οποία ιδρύθηκε το 1906 από τον José María
Rivera Corral. O Οίκος De Kuyper από το 1695 δημιουργεί
λικέρ, ποτά και σιρόπια έχοντας μια πολύ μεγάλη γκάμα
με κωδικούς όπως τα Apricot Brandy, Triple Sec, Βlue
Curacao και Parfait Amour.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΣΙΔΜΑ: Άνοδος τζίρου 70%,
εκτίναξη κερδών στα 31,7 εκατ.

Στο πλαίσιο της σημαντικής ανάκαμψης της οι-
κονομικής δραστηριότητας που σημειώθηκε κα-
τά το 2021, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική κατέγραψε
θεαματική αύξηση του κύκλου εργασιών και της
κερδοφορίας τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και
σε επίπεδο ομίλου. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημέ-
νος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣIΔΜΑ Μεταλ-
λουργική το 2021 διαμορφώθηκε σε 226,4 εκατ.
ευρώ, από 133,3 εκατ. ευρώ το 2020, αυξήθηκε
δηλαδή κατά 70%. Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 27,1
εκατ. ευρώ από 6,4 εκατ. ευρώ το 2020, καταγρά-
φοντας αύξηση κατά 327%. Τέλος, τα αποτελέ-
σματα προ φόρων έπειτα από μια σειρά ζημιογό-
νων χρήσεων ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα
της ιστορίας της εταιρείας, φθάνοντας στα 31,7
εκατ. ευρώ από 0,8 εκατ. ευρώ ζημίες το 2020.

Ακρίτας: Έφυγε από τη ζωή 
ο Βασίλης Παπαδόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακρίτας με θλί-
ψη ανακοίνωσε τον απροσδόκητο χαμό του ανε-
ξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Βασίλειου
Παπαδόπουλου. Ο εκλιπών υπήρξε σημαίνον
πρόσωπο για την εταιρεία, καθώς από το 2016,
οπότε και εξελέγη στο Διοικητικό συμβούλιο,
με την πλούσια εμπειρία του ως οικονομολόγου
συνετέλεσε σημαντικά στην πορεία της εταιρεί-
ας. Κατόπιν του δυσάρεστου γεγονότος το Διοι-
κητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 8ης
Απριλίου εξέλεξε ομόφωνα την Ελένη Γκοτζα-
μάνη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
σε αντικατάσταση του εκλιπόντος.

Εξαγόρασε την NN Investment
Partners η Goldman Sachs

Η Goldman Sachs ανακοίνωσε την ολοκλήρωση
της εξαγοράς της NN Investment Partners από
την NN Group NV έναντι 1,7 δισ. ευρώ. Η NN In-
vestment Partners θα ενσωματωθεί στην Gold-
man Sachs Asset Management, με τους πάνω
από 900 υπαλλήλους της εταιρείας να εντάσσονται
στην οικογένεια της Goldman Sachs και την Ολ-
λανδία να γίνεται σημαντική τοποθεσία στην επι-
χειρηματική δραστηριότητα της Goldman Sachs
στην Ευρώπη και κέντρο αριστείας για τη βιωσιμό-
τητα στις επενδύσεις στις δημόσιες αγορές.
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Η Elpedison αίτηση 
στη ΡΑΕ για FSRU 
στη Θεσσαλονίκη

Πλαστικά Κρήτης: Κλειστό 
το εργοστάσιο στην Κίνα

Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση με
την οποία γνωστοποιεί ότι από τις 29 Μαρτίου το εργοστά-
σιο της θυγατρικής εταιρείας Shanghai HiTeC Plastics
στην Κίνα παραμένει κλειστό λόγω του ολικού lockdown
που έχει επιβληθεί στη Σαγκάη, χωρίς να είναι γνωστό
πότε θα καταστεί δυνατή η επανέναρξη λειτουργίας. Εξαι-
τίας αυτού του γεγονότος, του πολέμου Ρωσίας - Ουκρα-
νίας και της σημαντικής αύξησης του κόστους των πρώ-
των υλών, της ενέργειας και των μεταφορικών, αναμένε-
ται μείωση της κερδοφορίας του α’ εξαμήνου του τρέχον-
τος έτους για τον όμιλο σε σχέση με την ίδια περίοδο του
περσινού χρόνου.

Η Daikin και η ΔΕΗ, μέσω του προγράμματος ΔΕΗ
myEnergy HeatPump, προχωρούν σε συνεργασία προ-
σφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις οικιακής θέρμαν-
σης με αντλίες θερμότητας που παρέχουν σημαντικά
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Οι αντλίες θερ-
μότητας άλλωστε αποτελούν τη νέα απάντηση στο αυξα-
νόμενο κόστος ενέργειας, που έχει οδηγήσει τους κα-
ταναλωτές στην αναζήτηση οικονομικότερων λύσεων
θέρμανσης, καθώς επίσης και στην κλιματική αλλαγή.
Οι καταναλωτές μπορούν πλέον να επωφεληθούν από
την απόκτηση ενός πολύ αποδοτικού συστήματος θέρ-
μανσης λαμβάνοντας εξατομικευμένες κατευθύνσεις
για τον τύπο αντλίας που ταιριάζει στην οικία τους, οικο-
νομοτεχνικές προτάσεις από την Daikin, καθώς και επι-
βράβευση 500€ για την αγορά αντλίας θερμότητας μέ-
σω του νέου προϊόντος ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ my-
Home HeatPump+.



ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL SPORTS26
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Γ
ια δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέ-
ρες, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Πανα-
θηναϊκού χαρακτήρισε κάτι σαν «γκρί-
ζα ζώνη» το ιδιοκτησιακό καθεστώς

της ιστορικής έδρας του τριφυλλιού, τη Λεωφό-
ρο. Σε ποιον, τελικά, ανήκει το θρυλικό γήπεδο;
Στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο ή στον Δήμο
της Αθήνας; 

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «η Δίκη
στο Open», ο Παναγιώτης Μαλακατές είπε σχετι-
κά: «Εμείς λέμε ότι ανήκει σε εμάς η Λεωφόρος
και ο δήμος σε εκείνον. Για αυτό και μεταφέρου-
με τα δικαιώματά μας στον Βοτανικό. Εμείς δί-
νουμε κάτι για να πάρουμε κάτι. Αν δεν δίναμε τη
Λεωφόρο, δεν θα παίρναμε τίποτα».

Την πρώτη φορά που ο πρόεδρος είπε το ίδιο,
ήταν κατά τη γενική συνέλευση, όπου στην ψη-
φοφορία των μελών υπερτέρησε με ποσοστό
68,5% το «ΝΑΙ» της μετεγκατάστασης του Πανα-
θηναϊκού από τη Λεωφόρο στον Βοτανικό. 

Το ερώτημα που τίθεται, ωστόσο, είναι αν ο δή-

μος επιμείνει όπως ισχυρίζεται ο Μαλακατές
πως η Λεωφόρος τού ανήκει, τι είδους συμβά-
σεις θα υπογραφούν μέσα στον μήνα για τον Βο-
τανικό; Θα ληφθεί υπ’ όψιν το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς της Λεωφόρου ή όχι; Είναι η αγωνία που
διακατέχει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, μην
τυχόν και παρουσιαστούν εμπόδια της τελευταί-
ας στιγμής στην πραγματοποίηση του ονείρου για
την απόκτηση ενός πολυτελέστατου γηπέδου,
που όπως αποκάλυψε η «Political» σε αποκλει-
στικό ρεπορτάζ, θα είναι το πρώτο γήπεδο και αρ-
χαιολογικό μουσείο μαζί. 

Σε άλλες δηλώσεις του, ο Παναγιώτης Μαλακα-
τές τόνισε ότι αν η κυβέρνηση δεν έδινε τα 115
εκατ. ευρώ από τα «συνοδά έξοδα» που εξασφά-
λισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Βοτανικός δύσκολα
θα προχωρούσε. Σε σχετική ερώτηση αν και ο
ΠΑΟΚ δικαιούται γήπεδο, το… γενίκευσε: «Όλες
οι ομάδες πρέπει να αποκτήσουν». Επανέλαβε
ότι το νέο γήπεδο στον Βοτανικό θα αποφέρει
ετήσια έσοδα της τάξης των 3,5 με 4 εκατ. ευρώ,

που θα καταστήσουν πρωταγωνιστή τον Παναθη-
ναϊκό σε όλα τα αθλήματα. 

Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, ο Παναγιώ-
της Μαλακατές υπογράμμισε: «Το χρονοδιά-
γραμμα λέει ότι θα μπούμε τέλη του 2024. Οι με-
λέτες έχουν ήδη ξεκινήσει. Μέχρι 15 Σεπτεμβρί-
ου θα είναι έτοιμη η μελέτη. Η δημοπράτηση των
εγκαταστάσεων του ΑΟ θα ολοκληρωθεί πιο γρή-
γορα. Με τις τράπεζες είχαμε σήμερα μια συνάν-
τηση και το κλίμα είναι θετικό. Θα κάνουν τα πάν-
τα για το καλό του Παναθηναϊκού. Τα 14 από τα 21
θα είναι στον Βοτανικό. Αναμένεται να ιδρύσου-
με κι άλλα».

«Γκρίζα ζώνη» η Λεωφόρος! 

Δεν έχει αποσαφηνιστεί 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς, 
ποιος ο αντίκτυπος στον Βοτανικό;



Ο
ι σκηνές βίας στο
ποδόσφαιρο με-
ταφέρθηκαν στο

πόλο αυτήν τη φορά, όταν
χούλιγκαν του Περιστερί-
ου εισέβαλαν στην πισίνα
και αφού απείλησαν τους
Θεσσαλονικείς με αυτο-
σχέδια «όπλα», στη συνέ-
χεια διέκοψαν το παιχνί-
δι, που κατακυρώθηκε 0-
5 στον «δικέφαλο». Λίγο
πριν από τη λήξη της ανα-
μέτρησης και με το σκορ
στο 8-7, πέταξαν ένα σέι-
κερ καφέ στο κεφάλι του
πολίστα του ΠΑΟΚ Νίκου Προσινικλή. Μόλις το σκορ έγινε 8-8, εισέβαλαν στον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας και με
λοστάρια, ομπρέλες, καθώς και τα… σημαιάκια του κόρνερ άρχισε το κυνηγητό. Οι πολίστες του ΠΑΟΚ έπεσαν όλοι στο
νερό για να σωθούν. Η αστυνομία έδρασε άμεσα και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Διέταξε την άμεση εκκένωση του
χώρου, όπως και έγινε, αλλά το ματς διεκόπη οριστικά. Αναμένεται παραδειγματική τιμωρία του Περιστερίου. Και να φαν-
ταστεί κανείς ότι η εθνική πόλο είναι «ασημένια» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, τα κορίτσια του Ολυμπιακού πρωταθλήτριες
Ευρώπης και αυτά του Εθνικού του Len Trophy! 

Βία και σε αγώνα πόλο Κουτουλιά στη βοηθό διαιτητή!
Συνέβη στη Βραζιλία, στο περιφερειακό πρωτά-

θλημα Capixaba. Ο προπονητής της Ντεπορτίβο Φε-
ροβιάρα, Ράφαελ Σοριάνο, έριξε κουτουλιά στη
βοηθό διαιτητή, αντιδρώντας στην απόφαση του δι-
αιτητή να σφυρίξει λήξη στο πρώτο ημίχρονο την
ώρα που ήταν να εκτελέσει κόρνερ η ομάδα του.
Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και η Ντεπορτί-
βο ανακοίνωσε αμέσως την απόλυσή του. 

Ελπίζει η ΑΕΚ για Γκαρσία

Ελπίδες ότι τελικά θα καταφέρει να υπογράψει με
τον διάσημο Γάλλο προπονητή Ρούντι Γκαρσία δια-
τηρεί η ΑΕΚ. Έτσι ερμηνεύεται το γεγονός ότι ο
ατζέντης του Γκαρσία, Πασκάλ Μπουασό, όχι μόνο
ήρθε στην Αθήνα για συζητήσεις με τους ανθρώ-
πους της ΑΕΚ, αλλά επισκέφτηκε τόσο την «ΟΠΑΠ
Arena - Αγια-Σοφιά», όσο και το προπονητικό κέν-
τρο στα Σπάτα.

Ξεκαθαρίζει του Ελ
Αραμπί στον Ολυμπιακό
Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει η

παραμονή ή όχι στον Ολυμπιακό του Γιουσέφ Ελ
Αραμπί, καθότι έρχεται ο ατζέντης του για τις τελι-

κές συζητήσεις. Οι πρώτες επαφές που ξεκίνησαν
προ δυο μηνών δεν είχαν ευνοϊκή κατάληξη. Ο
35χρονος Μαροκινός διεθνής φορ αμείβεται με πε-
ρισσότερα από 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο μαζί με τα
μπόνους, θέλει συμβόλαιο δυο χρόνων, ο Ολυμπια-
κός επιμένει σε ένα και με λιγότερα χρήματα.

Λίβερπουλ - Μπενφίκα,
4ος ο Σιδηρόπουλος

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ορίστηκε από την UEFA
τέταρτος διαιτητής στο σημερινό παιχνίδι Λίβερ-
πουλ - Μπενφίκα στο Άνφιλντ, στη ρεβάνς της νίκης
3-1 για τους Άγγλους στη Λισαβόνα. Ήταν επίσης τέ-
ταρτος διαιτητής στον αγώνα Βιγιαρεάλ - Μπάγερν
1-0. Και ενώ η UEFA εμπιστεύεται τον Σιδηρόπουλο,
στην Ελλάδα ο αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ
τον χρησιμοποιεί σε παιχνίδια «χαμηλού προφίλ». 

Ο Ολυμπιακός απλώς επιβεβαίωσε τη φετινή του ανωτερότητα και
νίκησε 68-62 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. «Κλείδωσε» την πρώτη
θέση στην κανονική περίοδο της BasketLeague, που σημαίνει και
πλεονέκτημα έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν για δεύτερη φο-
ρά φέτος στο ΟΑΚΑ, καθώς είχε προηγηθεί και η επικράτηση στη
EuroLeague. Συνολικά αυτή ήταν η τέταρτη σερί τους νίκη, αυξά-
νοντας το φετινό ρεκόρ στο 4-1.

Στο top 5  των 
Ευρωπαίων 

ο Γιάννης

SPORTS
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Τέταρτη νίκη ο Ολυμπιακός

Στην κορυφαία πεντάδα Ευρωπαίων
στην ιστορία του NBA ψηφίστηκε ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μαζί του

βρίσκονται ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ο
Πάου Γκασόλ, ο Λούκα Ντόντσιτς

και ο Τόνι Πάρκερ, ενώ στη δεύτερη
πεντάδα επελέγησαν οι Ντράζεν

Πέτροβιτς, Πέτζα Στογιάκοβιτς, Τόνι
Κούκοτς, Νίκολα Γιόκιτς και

Άρβιντας Σαμπόνις. Η επιλογή έγινε
σε ποσοστό 50% από ένα πάνελ

αθλητών και δημοσιογράφων και
σε ποσοστό 50% από φιλάθλους.
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Ο
παγκοσμίου φήμης Έλληνας βιολονί-
στας Λεωνίδας Καβάκος δεν χαρακτη-
ρίζεται μόνο από το ταλέντο του αλλά
και από το αίσθημα ευθύνης και γενναι-

οδωρίας. Παρά τις αρχικές αδικαιολόγητες δια-
φωνίες της Κρατικής Ορχήστρας, το πείσμα του
τον βοήθησε να πραγματοποιήσει συναυλία στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εδώ και περίπου επτά
χρόνια συνεργάζεται με την ΚΟΑ, αλλά στη συγκε-
κριμένη συναυλία θα συνοδεύεται από μια μικρή
ομάδα την οποία απαρτίζουν σπουδαίοι Έλληνες
σολίστες. Μια συναυλία για καλό σκοπό. Στόχος
της είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήρι-
ξη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. Η
ενσυναίσθησή του τον ώθησε να προβεί σε αυτή
την πρωτότυπη κίνηση για τη στήριξη των αθώων
ανθρώπων που υποφέρουν μετά την εισβολή της
Ρωσίας αλλά και για την ανοικοδόμηση του μαιευ-
τηρίου της Μαριούπολης. 

Ο Λεωνίδας Καβάκος, ο βιολονίστας της κλασι-
κής μουσικής, έχει διατελέσει και διευθυντής ορ-
χήστρας. Ως σολίστας έχει κερδίσει σημαντικά
βραβεία σε αρκετούς διεθνείς διαγωνισμούς και
έχει ηχογραφήσει αρκετούς δίσκους στις σημαν-

τικότερες δισκογραφικές εταιρείες. Ακόμη έχει
εργαστεί και ως καλλιτεχνικός διευθυντής της
Καμεράτας του Σάλτσμπουργκ και ως επισκέπτης
μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδί-
νου και της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστό-
νης. Το βρετανικό περιοδικό κλασικής μουσικής
εγχόρδων «The Strad» τον έχει αποκαλέσει «βιο-
λιστή των βιολιστών».

Από τον «Γιαν Σιμπέλιους»… 
Στην Ευρώπη, η φήμη του Καβάκου απλώθηκε

γρήγορα ιδιαίτερα μετά τη νίκη του στον διαγωνι-
σμό «Γιαν Σιμπέλιους». Σήμερα παίζει σε μεγάλες
αίθουσες συναυλιών σε όλη την ήπειρο, συνεργα-
ζόμενος ακόμα και με τη Φιλαρμονική του Βερο-
λίνου, τη Βασιλική Ορχήστρα Concertgebouw της
Ολλανδίας και τη Φιλαρμονική της Βιέννης. Ο Κα-
βάκος έχει παίξει σε πολλά φεστιβάλ και έχει
ηχογραφήσει την πρωταρχική εκδοχή του κον-
τσέρτου για βιολί σε ρε μινόρε του Γιαν Σιμπέλιους
με διευθυντή ορχήστρας τον Osmo Vänskä. Στη
Βρετανία, ο Καβάκος έχει εμφανισθεί με πολλές
ορχήστρες, αρχίζοντας από το 1992, όταν εκτέλε-
σε το κοντσέρτο του Στραβίνσκι στα The Proms.

Έχει δηλώσει: «Πιστεύω πως δεν υπάρχει άλλος
δρόμος για την επιτυχία για τον καθένα μας παρά ο
εαυτός μας». 

Ποιοι συμμετέχουν
Η ανθρωπιστικού χαρακτήρα συναυλία θα

πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 14 Απριλίου, και
ώρα 20.30 στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».
Στη συναυλία θα συμμετάσχουν ο Βασίλης Βαρ-
βαρέσος στο πιάνο, ο Ηλίας Λιβιεράτος στη βιόλα
και ο Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πετρίν στο τσέλο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι καλλιτέχνες συμ-
μετέχουν αφιλοκερδώς. Το πρόγραμμα που επέ-
λεξε είναι το εξής: Johannes Brahms, κουαρτέτο
με πιάνο αρ. 3 σε ντο ελάσσονα, έργο 60, κουαρτέ-
το με πιάνο αρ. 1 σε σολ ελάσσονα, έργο 25. 

ΟΟ «βιολιστής 
των βιολιστών» 

για την Ουκρανία

Ο Λεωνίδας Καβάκος σε μια
συναυλία ανθρωπιστικού
χαρακτήρα στο Μέγαρο, αύριο,
Πέμπτη 14 Απριλίου
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«Πούλησε τα χρυσαφικά της»

Ο γνωστός αθλητής και πρώην παίκτης του
«Survivor» Γιωρίκας Πιλίδης μίλησε στην εκ-
πομπή «Mega Καλημέρα» και αναφέρθηκε στην
ενασχόλησή του με την πάλη, τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και την προ-
σωπική του ζωή. «Έχω κερδίσει εννέα μετάλλια
σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκίνησα
πολύ μικρός, ο παππούς μου ήταν παλαιστής και
μπήκα κι εγώ σε αυτό», είπε. «Είχαμε οικονομι-
κές δυσκολίες. Στερηθήκαμε πολλά για να πάω
στους αγώνες. Η μητέρα μου αναγκάστηκε να
πουλήσει τα χρυσαφικά της», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά.

Υποτροπή…

Το κορίτσι που γνωρίσαμε μέσα από τη συμ-
μετοχή του στο φετινό «Dancing with the Stars»
Ρεγγίνα Μακέδου, με μια ανάρτηση στον λογα-
ριασμό της, αποκάλυψε πως η λευχαιμία τής
χτύπησε ξανά την πόρτα. «Λίγες μέρες πριν μπω
έπαιζα με τα κύματα… Και ήρθε φουρτούνα τε-
λικά! Ναι, υπάρχει υποτροπή. Ναι, με τους για-
τρούς μου θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο.
Ναι, εννοείται δεν τα παρατάμε για κανένα λόγο.
(…) Σας υπερευχαριστώ για όλα τα όμορφα μη-
νύματα! Γίνετε δότες μυελού των οστών σήμε-
ρα! Το λέω ασταμάτητα και κοίτα να δεις η ζωή
μου εξαρτάται από κάποιον άλλον. Χαρίστε ζωή
σε μας που το χρειαζόμαστε», έγραψε χαρακτη-
ριστικά. 

Την ενόχλησή της εξέφρασε δη-
μόσια η Ιωάννα Μαλέσκου σχετι-
κά με τη συμμετοχή της στα καλ-
λιστεία της Κρήτης στο παρελθόν.
Με αφορμή μια συνέντευξη του
Δημήτρη Κουρούμπαλη, η πα-
ρουσιάστρια της εκπομπής «Love
It» τόνισε πως ένα τέτοιο γεγονός
δεν την ορίζει σαν άνθρωπο. «Δεν
είναι καλό να θες να είσαι αφορι-
στικός ή να βγάζεις τελείως αυτό
το κομμάτι από τη ζωή σου. Εγώ.
για παράδειγμα, δεν θέλω να μι-
λάω για τα καλλιστεία, που ήμουν
κοριτσάκι ακόμα, το 2013», είπε
αρχικά. Στη συνέχεια, συμπλή-
ρωσε πως την περίοδο εκείνη
ήταν μια εντελώς διαφορετική
κοπέλα από αυτό που είναι σήμε-
ρα, με άλλες προσλαμβάνουσες
και προτεραιότητες.

Η ενόχληση 
της Ιωάννας

Μ
ια σπάνια φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον
δεύτερο σύζυγό της Γιώργο Ηλιάδη και τους κουμπάρους
τους, το 1982, μία ημέρα μετά τον γάμο, δημοσιεύει στο

συλλεκτικό του προφίλ στο Instagram ο δημοσιογράφος Άρης
Λουπάσης. Όπως γράφει στην ανάρτησή του: «Σπάνια φωτό με την
Αλίκη, τον δεύτερο σύζυγό της Γιώργο Ηλιάδη και τους κουμπά-
ρους τους, τον συνθέτη Μάικ Ροζάκη και τη σύζυγό του, τραγουδί-
στρια Κρίστη Στασινοπούλου, τη βραδιά μετά το μυστήριο του γάμου
τους στις 25 Ιανουαρίου 1982. Ένας γάμος έπειτα από πέντε χρόνια
σχέσης, στο παρεκκλήσι δίπλα στη Μητρόπολη με άκρα μυστικότη-
τα από όλους και καλεσμένους μόνο την πιστή της Νότα και τους
κολλητούς της Τόλη Σταματικό και Μουμού Ηλιόπουλου. Το βράδυ
στο κοσμικό “Nine” γιορτάζουν με Τζένη, Καζάκο, Ζωή, Νόνικα και
άλλους φίλους χωρίς εκείνοι να γνωρίζουν τίποτα. H οικογένειά της
θα το μάθει έντεκα χρόνια μετά, σε εκπομπή του Χατζηνικολάου, με
την Αλίκη να αναφέρει χιουμοριστικά, “Σας την έσκασα”».

ΟΟι «Antique» ξανά μαζί 
Οι «Antique» Έλενα Παπαρίζου και Νίκος Παναγιωτίδης,
δεκαεννέα χρόνια μετά την τελευταία τους κυκλοφορία,
συναντώνται ξανά δισκογραφικά με αφορμή μια σειρά από
καλοκαιρινές συναυλίες στη Σουηδία, και διασκευάζουν το «Τι Τι»,
την ελληνική έκδοση του «Didi» του Khaled, το οποίο ακούσαμε
αρχικά στα ελληνικά από τον Γιώργο Αλκαίο το 1992, σε στίχους
της Εύης Δρούτσα. Το remake του «Ti Ti» που κυκλοφορεί από τη
Minos EMI, a Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά
καταστήματα και τις streaming πλατφόρμες, επιμελήθηκαν οι C&N
Project, οι μουσικοί παραγωγοί οι οποίοι δημιούργησαν τους
Antique το 1999. Με αφορμή την κυκλοφορία του «Τι Τι», μάλιστα,
οι Antique βρέθηκαν στο εξώφυλλο της editorial λίστας του Spotify
«New Music Friday Greece».

Η Μαρία Αντωνά και ο Άρης Σοϊλέδης είναι ένα
από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνι-
κής showbiz ενώ πρόκειται να παντρευτούν
όταν ο ποδοσφαιριστής επιστρέψει από τον
Άγιο Δομίνικο και το ριάλιτι επιβίωσης. «Σκε-
φτόμαστε ο γάμος μας να γίνει τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο, όμως περιμένω τον Άρη για να
ορίσουμε ημερομηνία και μέρος. Έχω διαλέ-
ξει το νυφικό, είναι κάτι που μου άρεσε από
την πρώτη στιγμή που το είδα», δήλωσε η Μα-
ρία Αντωνά. Κουμπάροι ο Κώστας Φραγκολιάς
με τη σύντροφό του Δώρα, ο Απόστολος Ρου-
βάς και η Ναυσι-
κά Παναγιωτα-
κοπούλου. Τέ-
λος, η Μαρία
στον αέρα της
εκπομπής «Ποι-
ος είναι πρωι-
νιάτικα;» του
Open αποκάλυ-
ψε ότι ο γάμος
της με τον Άρη
Σοϊλέδη θα γίνει
στην Αθήνα ή
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Ένας μεγάλος έρωτας 

Αποκαλύψεις on air



O
ταν ο ήλιος γίνεται πιο ζεστός, διαπιστώ-
νουμε ότι μπορεί να εμφανιστούν σπυρά-
κια στο δέρμα μας. Τα σπυράκια αυτά εί-
ναι πολύ συνηθισμένα, αλλά λίγοι γνωρί-

ζουν ότι συνήθως οφείλονται στο πολύμορφο ερύ-
θημα εκ φωτός. «Πρόκειται για ένα δερματικό
εξάνθημα, το οποίο εκδηλώνουν οι άνθρωποι με
ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) όταν
αρχίζουν να εκτίθενται στον ήλιο ή σπανιότερα σε
τεχνητή πηγή UV», εξηγεί ο δερματολόγος-αφρο-
δισιολόγος Μάρκος Μιχελάκης. 

Ουσιαστικά είναι μια μορφή πρωτοπαθούς φω-
τοευαισθησίας, που παρατηρείται συνήθως την
άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού. Μπορεί,
όμως, να εμφανιστεί και αν υπάρξει αιφνίδια αύξη-
ση στην έκθεση στον ήλιο, όπως κατά τις διακοπές
σε μια ηλιόλουστη περιοχή οποιαδήποτε εποχή του
χρόνου.

Το πολύμορφο ερύθημα εκ φωτός είναι πιο συ-
χνό στις γυναίκες από όσο στους άνδρες, συνήθως
σε όσους έχουν λευκό δέρμα που καίγεται εύκολα
από τον ήλιο. Η πλειονότητα των πασχόντων (το πε-
ρίπου 75%) είναι γυναίκες ηλικίας 20-40 ετών. Οι
υπόλοιποι πάσχοντες είναι άνδρες και ανήλικοι. 

Τα άτομα με ευαισθησία στον ήλιο συνήθως το
εκδηλώνουν για πρώτη φορά κατά την εφηβεία ή
λίγο μετά την ενηλικίωσή τους. Υπολογίζεται ότι
προσβάλλει το τουλάχιστον 5% του πληθυσμού στις
χώρες της Μεσογείου, αλλά και ποσοστό έως 20%

στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης που έχουν μει-
ωμένη ηλιοφάνεια. «Η ακριβής αιτία του δεν είναι
γνωστή. Όπως προαναφέρθηκε, αναπτύσσεται σε
ανθρώπους που έχουν ευαισθησία στην ηλιακή
ακτινοβολία (φωτοευαισθησία) και γενικότερα
στην UV, από όποια πηγή και αν προέρχεται. Μπο-
ρεί, όμως, να έχει και γενετική προδιάθεση.

Μερικοί ασθενείς το εκδηλώνουν όταν κάνουν
φωτοθεραπεία για την αντιμετώπιση άλλων δερμα-
τοπαθειών (π.χ. της ψωρίασης ή της δερματίτιδας).
Οι βλάβες αυτές προκαλούν έντονο κνησμό. Παρα-
τηρούνται κυρίως στα τμήματα του σώματος που εί-
ναι καλυμμένα τον χειμώνα αλλά εκτεθειμένα στον
ήλιο την άνοιξη και το καλοκαίρι», αναφέρει ο κ.
Μιχελάκης. Το εξάνθημα συνήθως αναπτύσσεται
μέσα σε λίγες ώρες έως και δύο ημέρες από την έκ-
θεση στον ήλιο. 

Αν η έκθεση δεν επαναληφθεί, μπορεί να υπο-
χωρήσει μέσα σε λίγες μέρες. Αν, όμως, επαναλη-
φθεί ή το πολύμορφο ερύθημα εκ φωτός είναι σο-
βαρό, μπορεί να επιμείνει για χρονικό διάστημα
δύο εβδομάδων ή περισσότερο. Υπάρχουν και πε-
ριπτώσεις που επιμένει για όλο το καλοκαίρι και
υποχωρεί από το φθινόπωρο. Αν ο πάσχων δεν ξύ-
σει και δεν προκαλέσει πληγή στα σπυράκια, αυτά
υποχωρούν χωρίς να αφήσουν σημάδια. Αξίζει να
σημειωθεί ότι μερικοί άνθρωποι γίνονται μεγαλώ-
νοντας λιγότερο ευαίσθητοι στον ήλιο και τελικά
σταματούν να εκδηλώνουν το ετήσιο εξάνθημα.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Δερματικό εξάνθημα εκδηλώνουν 
οι άνθρωποι με ευαισθησία 
στην υπεριώδη ακτινοβολία

Αντηλιακό με υψηλό
δείκτη προστασίας
Για να καταπραΰνουν το εξάνθημα οι
ασθενείς, μπορούν να εφαρμόζουν πάνω
του ψυχρά επιθέματα. Καλό είναι επίσης
να το προστατεύσουν από νέα έκθεση
στον ήλιο. Πολύ σημαντικό είναι ακόμα να
μη σπάνε τις φλύκταινες, ούτε να ξύνουν
τα σπυράκια, διότι με αυτό τον τρόπο εμ-
ποδίζουν την επούλωση και αυξάνουν τον
κίνδυνο μόλυνσης. Τη φλεγμονή στην
προσβεβλημένη περιοχή του δέρματος
μπορεί να καταπραΰνει κάποιο αντιφλεγ-
μονώδες παυσίπονο που θα συστήσει ο
θεράπων ιατρός, εφόσον δεν υπάρχει αν-
τένδειξη. Απαραίτητη είναι η χρήση αντη-
λιακού με υψηλό δείκτη προστασίας, κά-
θε φορά που επίκειται έξοδος σε υπαί-
θριο χώρο. 

Μάρκος Μιχελάκης, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 

Ποιοι βγάζουν 
σπυράκια στον ήλιο



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
έξω από τις δικές σας συμπεριφορές, όταν
χρειάζεται να κάνετε ένα βήμα πίσω. Έχετε
μια περίεργη ψυχολογία, που μπορεί να στη-
ρίξετε κάποιες αλλαγές, για να δείτε τα πράγ-
ματα μέσα από ένα άλλο πρίσμα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάποιες εξελίξεις και σήμερα θα σας κάνουν να
έχετε αρκετά καλή διάθεση, όταν μάλιστα νιώσε-
τε τα συναισθήματά σας να έχουν βρει τον κατάλ-
ληλο αποδέκτη. Αν δεν βρίσκεστε σε σχέση, οι μέ-
ρες αυτές θα σας επιβεβαιώσουν, με κάποιον
τρόπο, ότι όλα αυτά που σας συμβαίνουν είναι για
το καλό σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, αυτές
οι μέρες θα βγάλουν στην επιφάνεια πολλά θέ-
ματα που προσπαθούσατε να καλύψετε. Επαγ-
γελματικά και οικογενειακά ζητήματα βρίσκον-
ται σε μια αναστάτωση, που θα χρειαστεί να ξε-
καθαρίσετε εσείς οι ίδιοι το τοπίο που έχετε δη-
μιουργήσει. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο θα
υπάρξουν έντονες καταστάσεις, που σίγουρα
θα έχουν και κάποιο συναισθηματικό υπόβα-
θρο. Είστε αρκετά πιεσμένοι και ο τρόπος για
να νιώσετε και πάλι καλά είναι να επικοινωνή-
σετε με πρόσωπα που σας καταλαβαίνουν και
σας στηρίζουν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες θα υπάρξουν πάρα πολ-
λά θέματα που θα σας απασχολήσουν αυτές τις
μέρες, αλλά το οικονομικό ίσως να μπει στο πιο
ψηλό σημείο των ζητουμένων σας. Αφήστε για
λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν, μην κάνετε
υπερπροσπάθεια για το καθετί που συμβαίνει. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, η Σελήνη σήμερα
στο δικό σας ζώδιο θα σας κάνει αρκετά ανή-
συχους. Ίσως χρειάζεστε κάποια πράγματα να
είναι πιο χειροπιαστά, για να αποφασίσετε τα
επόμενά σας βήματα. Η σύνοδος Δία - Ποσει-
δώνα θα σας ακολουθεί όλο τον μήνα και αυτό
είναι δείγμα ότι θα σας απασχολήσουν συμπε-
ριφορές ανθρώπων που είναι δίπλα σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη σήμερα στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι θα σας δημιουργήσει αρκετές σκέψεις
για την υγεία σας, την εργασία, αλλά και την
αλλαγή μιας καθημερινής σας συνήθειας.
Φροντίστε να μην αφήνετε εκκρεμότητες, για-
τί θα σας απασχολήσουν αργότερα και τότε δεν
θα είναι εύκολο να κλείσετε υποθέσεις που θα
εκκρεμούν.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εσείς του τρίτου δεκαημέρου, αν και νιώθετε
αρκετή πίεση με το οικογενειακό σας περι-
βάλλον, θα έχετε μια αρκετά ενδιαφέρουσα
προσωπική ζωή. Για εσάς του πρώτου δε-
καημέρου, πολλά πράγματα θα εξελιχθούν
μέσα από τη φροντίδα δικών σας ανθρώπων. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι θα υπάρξουν
αλλαγές σε θέματα οικογενειακά, αλλά και
επαγγελματικά, όταν θα έχετε πιο ξεκάθαρο
πλάνο για αυτούς τους δύο τομείς, που
πραγματικά σας απασχολούν έντονα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη σήμερα σε ένα πολύ θετικό ζώδιο για
εσάς θα σας βοηθήσει ουσιαστικά σε θέματα
που αφορούν την επικοινωνία σας, αλλά και
την πρακτικότητα κάποιων καταστάσεων,
ώστε να μην πελαγοδρομείτε και ζείτε με ανα-
σφάλεια. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν και
σήμερα, με αρκετά έντονο το γεγονός ότι κάτι
δεν είναι ξεκάθαρο, κάτι δεν σας έχει διατυπω-
θεί σωστά, ή επίσης μπορεί να υπάρξει η παρα-
πλάνηση, για κάποιους λόγους, που δεν έχουν
να κάνει με εσάς. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, η Σελήνη περνά στο δια-
μετρικά απέναντι ζώδιο με το δικό σας, όπου
και θα σας απασχολήσουν οι σημαντικές σας
σχέσεις και πολύ έντονο επίσης θα είναι το
επικοινωνιακό κομμάτι που θα υπάρξει με αυ-
τά τα πρόσωπα. 
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Σήμερα μπορεί να μην έχουμε σημαντικές
πλανητικές όψεις, «ακριβείας», όμως υπάρχει η
επιρροή της συνόδου Δία - Ποσειδώνα και επίσης
η ενέργειά της θα υπάρχει όλο τον μήνα,

ενεργοποιώντας το τρίτο δεκαήμερο των ζωδίων του
νερού, αλλά και όλων των ζωδίων, ανάλογα με τον
ηλιακό τομέα τους. Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στο
ζώδιο της Παρθένου, μια θέση που ενεργοποιεί ακόμη
περισσότερο τον άξονα Παρθένου - Ιχθύων, όπου θα
καθοριστούν αρκετές εξελίξεις αυτής της ζωδιακής
ομάδας. 



Ο
πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
επιχείρησε τη Δευτέρα έναν πα-
ραλληλισμό όσων συμβαίνουν σή-
μερα στη Γαλλία με όσα διαδραμα-

τίζονται στη χώρα μας. Μίλησε για τη μάχη της
πραγματικής προόδου έναντι στη συντήρηση
και τον λαϊκισμό. Την πρώτη Κυριακή, οι Γάλλοι
προσήλθαν στις κάλπες θυμωμένοι και πιεσμέ-
νοι από τα συνεχή προβλήματα. Την πανδημία
και τώρα την απίθανη ακρίβεια. Και θέλησαν να
δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα στον Εμανουέλ Μα-
κρόν. Τώρα θα έχουν τον χρόνο μέχρι τις 24 του
μηνός να το ξανασκεφτούν. Και να αποφασί-
σουν αν θέλουν να βάλουν τη χώρα τους, και
μαζί και την Ευρώπη ολόκληρη, σε μια απί-
στευτη περιπέτεια, με πρόεδρο μια ακροδεξιά
από τα γεννοφάσκια της, που δεν διστάζει να
μεταμορφωθεί όπως ο χαμαιλέοντας για να
κερδίσει ψήφους, μέσα από ανεκδιήγητα ψέ-
ματα και ασυγκράτητο λαϊκισμό. 

Ας ελπίσουμε να προσέλθουν στις κάλπες με
πλήρη αίσθηση των κινδύνων που εγκυμονεί η
επικράτηση των δημαγωγών, αντισυστημικών,
φιλορωσικών αντιδυτικών για τους ίδιους, τη
χώρα τους και τον κόσμο ολόκληρο.

Και αν θέλουν, ας αντλήσουν παράδειγμα
από εμάς, τους φίλους Έλληνες. Και στη χώρα
μας ένα μεγάλο κομμάτι του λαού πήγε το 2015
στις κάλπες κουρασμένο, εξαντλημένο, με μια
υποδόρια διάθεση εκδίκησης των παραδοσια-
κών κομμάτων, και με ένα αίσθημα ματαιότη-
τας του τύπου «ας το δοκιμάσουμε κι αυτό. Τι
χειρότερο μπορεί να μας συμβεί». 

Η συνέχεια είναι γνωστή. Σε αντίθεση με τη
Γαλλία, όπου ο ηγέτης της Αριστεράς Μελανσόν

προέτρεψε τους ψηφοφόρους του να μη δώ-
σουν ούτε μία ψήφο στη Λεπέν, στην Ελλάδα η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέζησε πολιτικά στη-
ριζόμενη στους ΑΝΕΛ. Και το πέτυχε, αφού
προηγουμένως έστειλε τη χώρα κυριολεκτικά
στον γκρεμό που χωρίζει την ΕΕ από τον υπό-
λοιπο κόσμο. Την τελευταία στιγμή, έκανε τον
επώδυνο συμβιβασμό και δεν πέσαμε στο χά-
ος. Και μετά, από κοινού με τους εθνολαϊκιστές
του Π. Καμμένου, εφάρμοσε τα πιο σκληρά
μνημόνια. 

Το πληρώσαμε κάτι παραπάνω, αλλά το πή-
ραμε το μάθημά μας. Σήμερα, ακόμα και ο ίδιος
ο κ. Τσίπρας, έχοντας διατελέσει πρωθυπουρ-
γός της χώρας, αντιλαμβάνεται πόσο επικίνδυ-
νο είναι για ένα ευρωπαϊκό κράτος με τη γεω-
γραφική θέση της Ελλάδας να βρεθεί στο περι-
θώριο των κέντρων εξουσίας ή χειρότερα, έξω
από αυτά. Κι ας ρέπει συχνά προς τον αφόρητο
λαϊκισμό, πιεζόμενος από τους συντρόφους
τού 3% που δεν θέλουν να αντιληφθούν την ει-
κόνα σε όλο της το εύρος. 

Οπότε, ορθώς ο πρωθυπουργός κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για την αναβίωση του
φαντάσματος του λαϊκισμού στη Γηραιά Ήπει-
ρο και ακόμα ορθότερα επισημαίνει ότι εν έτει
2022 πρόοδος είναι να μη χρειάζεται να χάσεις
ένα μεροκάματο για να περιμένεις στην ουρά
της εφορίας και να κάνεις τη δουλειά σου πα-
τώντας ένα κουμπί, και συντήρηση είναι, π.χ.,
να καταγγέλλεις τη συμμετοχή ιδιωτών στην
έκδοση συντάξεων, όταν χωρίς αυτούς οι πολί-
τες μπορεί και να την περιμένουν χρόνια ολό-
κληρα. 

Όλοι όσοι μάτωσαν για να σταθούν όρθιοι στα

χρόνια των μνημονίων, της πανδημίας και τώρα
στις συνέπειες της σφοδρής σύγκρουσης Δύ-
σης - Ρωσίας, δεν θα πέσουν στον πειρασμό να
τζογάρουν την τύχη τους. Δεν θα εναποθέσουν
το μέλλον των παιδιών τους σε ακραίους εθνι-
κιστές, αντιευρωπαϊστές και γενικώς σε αντί.

Και αυτοί είναι η πλειοψηφία. Το είδαμε και
πρόσφατα με τα εμβόλια. Προφανώς υπήρξε
ένας αριθμός πολιτών που τα απαρνήθηκαν μέ-
χρι τέλους, αναμασώντας συνωμοσιολογίες
ανάξιες σχολιασμού και επιχειρήματα που δεν
αντέχουν ούτε σε διάλογο με παιδιά νηπιαγω-
γείου. Η συντριπτική πλειονότητα της κοινω-
νίας, όμως, προσήλθε αυτοβούλως και με ανα-
κούφιση να εμβολιαστεί, διότι αυτό όριζε το
ατομικό και κοινωνικό συμφέρον.

Το βλέπουμε και τώρα. Η κοινωνία στέκεται
με συγκίνηση και σεβασμό απέναντι στο δράμα
του ουκρανικού λαού. Θυμώνει με την αυθά-
δεια της ρωσικής εισβολής και το όραμα του
Πούτιν να καταστρέψει μια χώρα 40 εκατομμυ-
ρίων πολιτών για να την υποτάξει.

Και εδώ, υπάρχουν και οι απέναντι. Ένα μι-
κρό ποσοστό πολιτών που διεγείρεται περισσό-
τερο συναισθηματικά από τη ρωσική επιχειρη-
ματολογία και πολύ λιγότερο από την ανθρωπι-
στική τραγωδία που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Πρόκειται, όμως, για μια μειοψηφία, η οποία,
στο κάτω κάτω, χρειάζεται για να επιβεβαιώνε-
ται η ισχύς της πλειοψηφίας. 

Ας παραμείνουμε ψύχραιμοι, λοιπόν. Όσο
για τους φίλους μας τους Γάλλους, ας το σκε-
φτούν μια δεύτερη και μια τρίτη φορά. Διότι,
μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν
λάθος αναγνωρίζεται…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Οι αναγκαίες μειοψηφίες για 
τη διαμόρφωση της πλειοψηφίας

Σε αντίθεση
με τη Γαλλία όπου

ο ηγέτης της
Αριστεράς
Μελανσόν

προέτρεψε τους
ψηφοφόρους του

να μη δώσουν
ούτε μία ψήφο

στη Λεπέν, στην
Ελλάδα η

κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ επέζησε

πολιτικά
στηριζόμενη
στους ΑΝΕΛ
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