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O
ταν άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία στις
24 Φεβρουαρίου, οι ολιγάρχες της Ρω-
σίας θεωρήθηκαν η «σωστική λέμβος»
από τη Δύση απέναντι στον Πούτιν, αυτοί

που θα σήκωναν το βάρος της «αντιπολίτευσης»
έναντι του τσάρου μέσα στη ρωσική επικράτεια και
εντός της ρωσικής κοινωνίας. Ωστόσο, υπήρχε η
επιφύλαξη τόσο για τους στενούς δεσμούς που εί-
χαν κατά καιρούς όλοι τους με τον πρόεδρο της χώ-
ρας όσο και εξαιτίας του φόβου ότι αυτοί οι πανί-
σχυροι Ρώσοι θα αποδεικνύονταν... πρόβατα μπρο-
στά στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον μηχανισμό του.

Τα γεγονότα μάλλον δικαιώνουν αυτούς που εί-
χαν δισταγμούς σχετικά με το αν θα μπορούσαν αυ-
τοί οι άνδρες να αποτελέσουν ένα «αντίπαλον δέος»
made in Russia για τον Πούτιν. Γιατί πολύ απλά...
αυτοκτονούν. Μετράτε από την αρχή του πολέμου: η
πρώτη υπόθεση αφορά τον θάνατο του Βλαντισλάβ

Αβάγεφ, 51 ετών, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της
Gazprombank. Στις 18 Απριλίου βρέθηκε νεκρός
στα πέριξ της Μόσχας με ένα πιστόλι στο χέρι του,
με τη σύζυγο και την κόρη του να βρίσκονται επίσης
νεκρές. Να δεχτούμε τους ισχυρισμούς των φιλο-
κυβερνητικών Μέσων ότι πρόκειται για έγκλημα
πάθους, καθώς ο Αβάγεφ αυτοκτόνησε αφού πρώ-
τα πυροβόλησε και σκότωσε την 47χρονη σύζυγό
του Γελένα και τη 13χρονη κόρη του Μαρία, έχοντας
αντιληφθεί ότι η σύζυγός του κυοφορεί από άλλον
άνδρα; Να τους δεχτούμε. Πάμε παρακάτω.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον θάνατο του
55χρονου Ρώσου πολυεκατομμυριούχου και
πρώην διευθυντή της Novatek Σεργκέι Προτοσέ-
νια, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος στις 20
Απριλίου στο θέρετρο Γιορέτ Ντε Μαρ στην Ισπανία.
Νεκρές βρέθηκαν επίσης η 53χρονη σύζυγός του
Νατάλια και η 18χρονη κόρη του Μαρία. Εδώ δεν

έχει κουτσομπολιό, με τις ισπανικές Αρχές να κρα-
τούν ανοιχτή την υπόθεση. Συνεχίζουμε.

Ο Αλεξάντερ Τιουλιάκοφ, μια μέρα μετά τη ρωσική
εισβολή, βρέθηκε απαγχονισμένος στο γκαράζ της
πολυκατοικίας του κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Λί-
γες μέρες μετά απαγχονισμένος στο γκαράζ του σπι-
τιού του βρέθηκε και ο Μιχαήλ Γουότφορντ στο Σάρεϊ
του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη γυναίκα και τα παιδιά
του να βρίσκονται στο σπίτι εκείνη τη στιγμή. 

Για να μη σας κουράζουμε, έξι ολιγάρχες έχουν
πεθάνει μέσα στο 2022, οι Σεργκέι Προτοσένια,
Βλάντισλαβ Αβάγεφ, Βασίλι Μέλνικοφ, Μιχαήλ
Γουότφορντ, Λεονίντ Σούλμαν και Αλεξάντερ Τιου-
λιάκοφ. Και ήδη κάποιοι υπενθυμίζουν την «αυτο-
κτονία» τού κάποτε πολιτικού φίλου και στη συνέ-
χεια ορκισμένου εχθρού του Πούτιν Μπόρις Μπε-
ρεζόφσκι πριν από περίπου δέκα χρόνια. 
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Βλαντισλάβ Αβάγεφ Σεργκέι Προτοσένια Αλεξάντερ Τιουλιάκοφ



Σ
ε ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο και αστα-
θές περιβάλλον για τη διεθνή οικο-
νομία, με την ακρίβεια να πλήττει
ολόκληρη την Ευρώπη ενισχύοντας

τις δυνάμεις του λαϊκισμού και της Ακροδε-
ξιάς, γεγονός που αποτυπώθηκε στις πρό-
σφατες γαλλικές εκλογές, ο πρωθυπουργός
θα μιλήσει στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ
την Παρασκευή. Εκτός από τα πεπραγμένα
της κυβέρνησης τα τρία χρόνια που βρίσκε-
ται στο τιμόνι της χώρας, αντιμετωπίζοντας
πρωτοφανείς κρίσεις, θα δώσει και το πολιτι-
κό στίγμα των επόμενων κινήσεών του. 

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε
συνδυασμό με τις ανατιμήσεις σε προϊόντα
και τους λογαριασμούς ρεύματος αρχίζει,
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να ενισχύει
τα κόμματα προς τα δεξιά της ΝΔ, με τις διερ-
γασίες το τελευταίο διάστημα να είναι ιδιαι-
τέρως έντονες. Παράλληλα η αλλαγή ηγεσίας
στο ΚΙΝΑΛ έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα
στον ιδεολογικό χώρο του παραδοσιακού
Κέντρου, στον οποίο διεκδικεί ένα σημαντικό
ποσοστό η ΝΔ. 

Κίνδυνος λαϊκισμού
Ο πρωθυπουργός σε ανύποπτο χρόνο σε

δημόσιες παρεμβάσεις του είχε προειδοποι-
ήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον κίνδυνο

αναζωπύρωσης που υπάρχει για την άνοδο
των κομμάτων του λαϊκισμού. Παράλληλα εί-
χε πετάξει το «γάντι» στον Νίκο Ανδρουλάκη
για συνεργασία στην περίπτωση που η ΝΔ
δεν βγει αυτοδύναμη στη δεύτερη εκλογική
αναμέτρηση που θα υπάρξει με την ενισχυ-
μένη αναλογική, προκειμένου να δημιουρ-
γηθεί μια σταθερή κυβέρνηση, που είναι και
το ζητούμενο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
προκειμένου να μη σταματήσει η μεταρρυθ-
μιστική πορεία της χώρας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουρ-
γός ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου
της ΝΔ θα προχωρήσει σε ένα αμφίδρομο
άνοιγμα τόσο προς τα δεξιά του κόμματος
του όσο και προς το Κέντρο. Στόχος είναι να
συσπειρώσει τη «γαλάζια» κομματική βάση

αλλά παράλληλα να συνεχίσει το «πρέσινγκ»
προς τον μεσαίο χώρο. Δεν αποκλείεται ο
Κυριάκος Μητσοτάκης να απαντήσει στην
αρνητική στάση που συνεχίζει να κρατά ο
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ απέναντι σε οποιοδή-
ποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, βά-
ζοντάς τη, μάλιστα, στο ίδιο «κάδρο» με τον
ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει την
έντονη ενόχληση του Μαξίμου. 

Το ισχυρό χαρτί 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να

είναι το ισχυρό χαρτί της κεντροδεξιάς παρά-
ταξης με σημαντικά ερείσματα προς τον χώ-
ρο του Κέντρου, γεγονός που καταγράφεται
σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το
φως της δημοσιότητας. Όπως σαφές είναι το

προβάδισμά του και στο ερώτημα για την κα-
ταλληλότητα στην πρωθυπουργία, που δεί-
χνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πρό-
σωπό του. 

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν πως
η κοινωνία, μετά τα όσα συνέβησαν την πε-
ρίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από
τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πλέον περισσότερο ώριμη
και δεν θα θελήσει να γυρίσει τη χώρα στο
παρελθόν. Παράλληλα εκτιμούν πως η αύ-
ξηση των ποσοστών στα δεξιά της ΝΔ είναι
πρόσκαιρη, καθώς με τις πρωτοβουλίες
που αναλαμβάνονται διαρκώς για να αντι-
μετωπιστεί το κύμα ακρίβειας το κλίμα θα
αλλάξει, γιατί οι πολίτες αντιλαμβάνονται
τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρ-
νηση από εθνικούς πόρους και χωρίς τη
στήριξη της ΕΕ.

Επίσης, το γεγονός πως τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο
και το ΚΙΝΑΛ δεν κατάφεραν να εκμεταλλευ-
τούν τη μικρή δημοσκοπική πτώση της ΝΔ
λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού επιβε-
βαιώνει την έλλειψη προτάσεων από τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης. 
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Ο πρωθυπουργός κατά 
την ομιλία του στο 14ο
Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, 
την Παρασκευή, θα δώσει 
το πολιτικό στίγμα 
των επόμενων κινήσεών του

Με σύνθημα «Δίπλα σε κάθε πολίτη»,
την Παρασκευή ανοίγει τις πύλες του το
14ο Συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του
πρωθυπουργού. Την έναρξη των εργασιών
θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ενώ
πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσο-
τάκη θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρό-
εδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.

Το Σάββατο 7 Μαΐου θα πραγματοποι-
ηθεί η ομιλία του γενικού διευθυντή της
ΝΔ Γιάννη Μπρατάκου και του γραμματέα
της ΚΟ Γιάννη Μπούγα. Χαιρετισμό κατά τη
διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα
απευθύνουν ο επικεφαλής της ΚΟ του

Λαϊκού Κόμματος Μ. Βέμπερ, εκπρόσω-
ποι κρατών της ΕΕ, εκπρόσωποι του ΕΛΚ
καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων του ελ-
ληνικού κοινοβουλίου.

Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργα-
σιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν
οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε έξι θε-
ματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Ασφά-
λεια για όλους», «Προστασία του περιβάλ-
λοντος και αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης», «Καθημερινότητα: Κράτος φιλι-
κό για τους πολίτες & δίκαιη ανάπτυξη»,

«Ενδυνάμωση της διεθνούς εικόνας της
Ελλάδας», «Νέα Δημοκρατία: Τολμά να
εξελίσσεται μένοντας σταθερή στις αξίες
της» και «Πολιτικές για τους νέους». Κατά
τη διάρκεια της θεματικής «Πολιτικές για
τους νέους», οι νεότεροι βουλευτές του
κόμματος θα παρουσιάσουν μια δέσμη
προτάσεων που αφορούν τη νέα γενιά.
Επιπλέον, το Σάββατο 7 Μαΐου θα λάβει
χώρα η παρουσίαση του project για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό του κόμματος.

Την Κυριακή 8 Μαΐου θα πραγματοποι-

ηθούν οι ομιλίες του τ. επιτρόπου Δημήτρη
Αβραμόπουλου, του αντιπρόεδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά,
καθώς και του πρώην πρωθυπουργού Αν-
τώνη Σαμαρά, του γραμματέα της Πολιτι-
κής Επιτροπής Παύλου Μαρινάκη και του
προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής
Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Οι εργασίες του συ-
νεδρίου θα ολοκληρωθούν με την ομιλία
του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου 

Άνοιγμα από
Μητσοτάκη 
προς τα δεξιά 
και το ΚέντροΓράφει ο 

Σωτήρης Σταθόπουλος 



Μ
ε στόχο να καταστήσει την
Ελλάδα πρωταγωνίστρια ως
περιφερειακό ενεργειακό
κόμβο στο στοίχημα της τα-

χύτερης δυνατής απεξάρτησης της ίδιας
αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
η εκκίνηση των έργων για την κατασκευή
του υπεράκτιου πλωτού τερματικού
σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης
υγροποιημένου φυσικού αερίου κατα-
δεικνύει πως η κυβέρνηση επισπεύδει
τον σχετικό προγραμματισμό της. Η προ-
σθήκη ακόμη μιας ενεργειακής πύλης
προς τη Βαλκανική, τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και ου μην προς τη Βόρεια Ευ-
ρώπη έρχεται σε μια περίοδο που η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση πασχίζει, ανεπιτυχώς
προς το παρόν, να αντιπαραβάλει μια κοι-
νά αποδεκτή στρατηγική για το εύρος των
κυρώσεων που θα πρέπει να επιβληθούν
κατά του Κρεμλίνου, την ώρα που η Μό-
σχα κλιμακώνει τον ενεργειακό της εκ-
βιασμό κατά της Ευρώπης. 

Διπλό σήμα
«Ο νέος τερματικός σταθμός LNG απο-

τελεί φάρο ο οποίος εκπέμπει ένα διπλό
σήμα: ότι θα μπορέσουμε πολύ σύντομα
να υποκαταστήσουμε το φυσικό αέριο
από ρωσικές πηγές και ότι οι χώρες μας
είναι έτοιμες να αναλάβουν έναν κομβικό
ρόλο στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευ-
ρώπης», υπογράμμισε από τη χθεσινή τε-
λετή εγκαινίων ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν παρέλει-
ψε να αναδείξει τη σοβαρή γεωπολιτική
αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της χώρας γενικότερα. Άλλωστε, κυ-
βερνητικά στελέχη εκτιμούν πως η ταυ-
τόχρονη παρουσία στη χθεσινή εκδήλω-
ση τόσο του προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ όσο και του
απερχόμενου Αμερικανού πρέσβη Τζέ-
φρι Πάιατ και εν αναμονή του υφυπουρ-
γού Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα
ενέργειας αποτελεί τρανή απόδειξη του
εδάφους που κερδίζει συνεχώς η Αθήνα
στην κούρσα της νέας ενεργειακής
ασφαλείας.

Ο ανώτατος Ευρωπαίος παράγοντας

επεσήμανε ότι βρισκόμαστε ενώπιον
μιας νέας ανατολής στην ενεργειακή
ανεξαρτησία της Ευρώπης, ενώ ο Αμερι-
κανός αξιωματούχος τόνισε τη σημασία
του νέου πλωτού τερματικού σταθμού
υγροποιημένου φυσικού αερίου για την
ασφάλεια όλων των χωρών της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης, χαρακτηρίζοντας
την Αλεξανδρούπολη γεωστρατηγικό
σταυροδρόμι.

Εν αναμονή των ανακοινώσεων
Την ίδια ώρα, η προσώρας αδυναμία

της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιτάξει μια
πειστική όσο και επαρκή απάντηση στις
σοβαρότατες οικονομικές και όχι μόνο
επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη ρωσική

εισβολή στην Ουκρανία φέρνει εκ των
πραγμάτων σε πρώτο πλάνο την εθνική
παρέμβαση για τη μείωση των υπερβολι-
κών τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», οι συσκέψεις στο τρίγωνο «Μέγαρο
Μαξίμου - υπουργείο Ενέργειας -
υπουργείο Οικονομικών» είναι συνεχείς
τα τελευταία 24ωρα, ένδειξη, όπως επι-
βεβαιώνει ανώτερο κυβερνητικό στέλε-
χος, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο τελι-
κό στάδιο επεξεργασίας της κυοφορού-
μενης παρέμβασης, η οποία εκτιμάται ότι
θα ανακοινωθεί προ της μετάβασης του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον
και της συνάντησής του με τον Τζο
Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να
σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη. Με την πα-
ρέμβαση που θα ανακοινωθεί θα υπάρξει
μια πολύ ουσιαστική, οριζόντια και ευρύ
χρονικού ορίζοντα στήριξη της κοινωνίας
και των επιχειρήσεων», σημείωσε χαρα-

κτηριστικά στο χθεσινό briefing ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου. Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως
η δρομολογούμενη παρέμβαση, ήτοι η
επιβολή ανώτατων ορίων αποζημίωσης
για όλες τις τεχνολογίες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας, κατά το επικρατέστε-
ρο σενάριο θα κοστίσει ανάμεσα σε 2 και
2,5 δισ. ευρώ για ένα χρονικό διάστημα
το αργότερο έως τα τέλη του έτους. 
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Κυριάκος Μητσοτάκης, 
Σαρλ Μισέλ και Τζέφρι Πάιατ 
στην εκκίνηση των έργων για
την κατασκευή του υπεράκτιου
πλωτού τερματικού σταθμού
αποθήκευσης και
αεριοποίησης υγροποιημένου
φυσικού αερίου

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Πρωταγωνιστής στη νέα
σκακιέρα της ενέργειας

Σημαντικά αυξημένες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού
αερίου θα μπορεί να υποδέχεται η χώρα μέσα στους επόμε-
νους 20 μήνες, όταν και προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία
η νέα πλωτή δεξαμενή αεριοποίησης LNG στην Αλεξαν-
δρούπολη. Σε πλήρη ανάπτυξη οι υποδομές θα προσδώσουν
στην Ελλάδα δυναμικότητα αεριοποίησης που θα ανέρχεται
στα 58,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ανά μέρα, όπως
αναφέρθηκε από τον πρωθυπουργό κατά την ομιλία του σε
χθεσινή εκδήλωση για την έναρξη υλοποίησης της πρώτης
πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυ-
σικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη. To FSRU θα
αγκυροβολήσει 17,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμένος
της Αλεξανδρούπολης, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από

την ακτή της Μάκρης, δηλαδή εντός των ελληνικών χωρι-
κών υδάτων.
Η μονάδα θα περιλαμβάνει δεξαμενές χωρητικότητας περί-
που 153.500 κυβικών μέτρων LNG και υπολογίζεται ότι θα
έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει το Εθνικό Σύστημα Μεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου με περίπου 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα καυσίμου ανά έτος. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως τα
παραπάνω νούμερα έρχονται να προστεθούν στην αναβάθμι-
ση της Ρεβυθούσας με τη νέα πλωτή δεξαμενή LNG, η δυνα-
μικότητα της οποίας θα αυξηθεί πλέον στα 154.000 κυβικά
μέτρα. Η νέα υποδομή στην Αλεξανδρούπολη προγραμματί-
ζεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023. 

Μιχάλης Μαστοράκης

Σημαντική αναβάθμιση με το LNG της Αλεξανδρούπολης



Σ
τις νέες συνθήκες που δημιουρ-
γεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
στον ζωτικό ενεργειακό τομέα
της Ευρώπης και της Ελλάδας

αναφέρθηκε, μιλώντας στην «Political» o
Θωμάς Αλεξόπουλος, επίκουρος καθη-
γητής στα Οικονομικά της Ενέργειας και
του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικονομι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου. Ο κ. Αλεξόπουλος εξέφρα-
σε την αισιοδοξία του για τις κινήσεις που
γίνονται στην Ελλάδα με την αποθήκευση
του LNG στη Ρεβυθούσα και την Αλεξαν-
δρούπολη.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για τη γε-
νικότερη κατάσταση που διαμορφώνεται,
τόνισε ότι αυτός ο πόλεμος με τις εξελί-
ξεις που δημιουργούνται είναι ένας αγώ-
νας μαραθωνίου παρά μια κούρσα των
100 μέτρων. «Θα διαρκέσει πιο πολύ και
αυτό θα μας δημιουργήσει κάποια θέμα-
τα. Το μείγμα παραγωγής κάθε χώρας και
για οικονομική ανάπτυξη αλλά και για να
παράγει μορφές ενέργειας, όπως ο ηλε-
κτρισμός, ουσιαστικά επιτάσσει διαφο-
ρετική συμπεριφορά από κάθε χώρα.
Από την άλλη, έχουμε τις ευρωπαϊκές δε-
σμεύσεις που δημιουργούν την ανάγκη
για κοινή στάση και αυτά τα δύο συγ-
κρούονται. Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση της Ουγγαρίας, που έχει ένα συγ-
κεκριμένο πολιτικό καθεστώς, αλλά έχει
απόλυτη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό
αέριο και το πετρέλαιο, οπότε έχει ήδη
αποστασιοποιηθεί από τις ευρωπαϊκές
πολιτικές. Το πρόβλημα αυτό μας βρίσκει
ανοικτούς μπροστά στον εκβιασμό που
βιώνουμε».

Ο κ. Αλεξόπουλος υποστήριξε πως
«αυτό που μας ανησυχεί ως Ευρωπαίους
αλλά και ως Έλληνες είναι ότι η Ρωσία
έχει κάνει ήδη τις απαραίτητες κινήσεις
για να αναπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τις
απώλειες ζήτησης προς την Ανατολή,
προς την Κίνα. Αυτό της δίνει και τους πό-
ρους για να μπορέσει να συνεχίσει και την
πολεμική εκστρατεία». Χαρακτήρισε επί-
σης το LNG μια λύση ανάγκης και επισή-
μανε: «Η Ελλάδα είναι σε μια καλή θέση
γιατί έχουμε τους σταθμούς της Ρεβυ-
θούσας και την Αλεξανδρούπολη και
αυτό μας δημιουργεί μια ασφά-
λεια. Εύκολα μπορούμε να
πούμε ότι μπορούμε να αυ-
ξήσουμε τη ροή LNG και
να αντισταθμίσουμε τις
απώλειές μας, άλλες χώ-
ρες δεν το έχουν αυτό
και, απ’ όσο ξέρω, η Γερ-
μανία τρέχει αυτήν τη στιγ-
μή για να κάνει κάποιες εγκα-
ταστάσεις για αποθήκευση, οι
οποίες πιθανόν να μην είναι έτοιμες ού-
τε τον επόμενο χρόνο. Σε πρώτη φάση το
LNG είναι μια λύση, αλλά δεν μπορεί να

είναι μία μόνιμη λύση. Γιατί αν το φτηνό
φυσικό αέριο δεν αντικατασταθεί από μια
επίσης φτηνή ενέργεια, θα  είμαστε σε

μειονεκτική θέση έναντι της Κίνας,
η οποία θα απολαμβάνει το

φτηνό ρωσικό αέριο, όπως
το απολαμβάναμε παλαι-
ότερα, ενώ εμείς θα το
πληρώνουμε πολύ ακρι-
βότερα». 

Ο κ. Αλεξόπουλος
εξήγησε ακόμη ότι είναι

αναγκαίο να συνυπάρχει το
φυσικό αέριο με τις Ανανεώ-

σιμες Πηγές Ενέργειας: «Για λό-
γους ευελιξίας, όσο μεγαλώνει η διείσ-
δυση των ΑΠΕ άλλο τόσο πρέπει να έχου-
με και αντίστοιχες ροές από φυσικό αέ-

ριο. Για να είμαστε και συμβατοί και με τη
μείωση των ρύπων, δεν μπορούμε να γυ-
ρίσουμε και πάλι στην εποχή του λιγνίτη,
αλλά αυτό να γίνει προσωρινά ως μια λύ-
ση ανάγκης».

Για το ενδεχόμενο να δούμε και στην
Ελλάδα διακοπές ρεύματος μέσα στους
επόμενους μήνες, όπως τόνισε προχθές
για τη Γερμανία η υπουργός Εσωτερικών
της χώρας, ο κ. Αλεξόπουλος εξέφρασε
την αισιοδοξία του: «Δεν θα γίνουμε έρ-
μαιο αυτών των καταστάσεων. Θα μπο-
ρούσαμε να έχουμε backup σε LNG ακό-
μη και μέσα σε τάνκερ σε περίπτωση που
έχουμε μια απότομη αποκοπή από το φυ-
σικό αέριο. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί
έχουμε και το θερμό καλοκαίρι και δεν θα
χρειαστούμε θέρμανση για τον οικιακό
τομέα, αλλά θα το χρειαστούμε για την
ηλεκτροπαραγωγή. Οπότε αυτές οι μετα-
βατικές λύσεις που περιγράψαμε θα φτά-
σουν για να καλύψουν τις ανάγκες για
τους επόμενους μήνες».             

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
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Ο επίκουρος καθηγητής 
στα Οικονομικά της Ενέργειας
και του Περιβάλλοντος
Θωμάς Αλεξόπουλος μιλάει
στην «P» για τις επιπτώσεις
του πολέμου στην Ελλάδα
και την Ευρώπη

«Ενεργειακά 
ασφαλείς με
Αλεξανδρούπολη 
και Ρεβυθούσα»

Πιο βαρύς... οικονομικά ο χειμώνας
Ωστόσο, ο καθηγητής στα Οικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν
έκρυψε την ανησυχία του για τον επόμενο χειμώνα: «Στο κομμάτι των τιμών
είναι απλά τα πράγματα. Επειδή η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παρα-
γωγός φυσικού αερίου και ο πρώτος εξαγωγέας, είναι μια χώρα που ρυθμίζει
τις τιμές, αν αυτό κλιμακωθεί, θα δημιουργήσει και άλλη αύξηση των τιμών
και στον επόμενο χειμώνα, που θα υπάρχει ήδη μεγαλύτερη ζήτηση, θα δημι-
ουργηθούν εκρηκτικές συνθήκες. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι οι οικονομι-
κές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία δεν ξέρω πόσο αποδοτικές θα εί-
ναι. Η ισοτιμία του ρωσικού νομίσματος έναντι του δολαρίου έχει επανέλθει
όχι μόνο στα προ πολέμου επίπεδα αλλά και σε επίπεδα καλύτερα από το 2021.
Η τακτική να γίνει μια επίθεση στο εθνικό νόμισμα της Ρωσίας δεν ξέρω πόσο
θα αποδώσει».



Ω
ς βασιλιά των καρτέλ της ενέρ-
γειας και προστάτη των γαλά-
ζιων «golden boys» της ΔΕΗ χα-
ρακτήρισε τον πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσί-
πρας, από την Ηλεία στην οποία και περιό-
δευσε το πρωί της Τρίτης. Ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταξύ άλ-
λων τόνισε πως η χώρα μας είναι σταθερά
η ακριβότερη στην Ευρώπη στη χονδρική
τιμή ενέργειας, ενώ μετακυλίει σχεδόν το
100% του υπέρογκου αυτού κόστους της
χονδρικής στον καταναλωτή με την παρά-
λογη και παράνομη ρήτρα αναπροσαρμο-
γής.

Επίκαιρη ερώτηση
Για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας του

ρεύματος ο πρώην πρωθυπουργός κατέ-
θεσε και επίκαιρη ερώτηση στην οποία
αναφέρει ότι η «Δημόσια» Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού του κ. Μητσοτάκη έχει απο-
λέσει πλέον τον κοινωνικό και αναπτυξια-
κό της ρόλο και, αντί να λειτουργεί προς
όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικο-
νομίας, λειτουργεί τυχοδιωκτικά, με μονα-
δικό στόχο να εξασφαλίζει υψηλές τιμές
μετοχής στο ταμπλό του χρηματιστηρίου
και υψηλά μπόνους για τα «γαλάζια παι-
διά». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο
για προκλητικό πάρτι «golden boys» και
χειραγώγηση μετοχών την ώρα που τα νοι-
κοκυριά γονατίζουν από την ενεργειακή

κρίση. Στο στόχαστρό του μπαίνει ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ
Γ. Στάσσης, που εμφανίζεται να χτίζει σπίτι
φαραωνικών διαστάσεων σε νησί του Αι-
γαίου, αλλά και μαζί με τα άλλα στελέχη
της επιχείρησης να λαμβάνουν ως επιπρό-
σθετο μπόνους 1.856.000 μετοχές της
ΔΕΗ, συνολικής αξίας άνω των 16.000.000
ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέτει δύο ερω-
τήματα στον πρωθυπουργό.

11. Εγκρίνει η κυβέρνηση το πάρτι δια-
σπάθισης δημοσίου χρήματος από την
πλευρά της διοίκησης της ΔΕΗ με την αγο-
ρά, με χρήματα των φορολογουμένων, με-
τοχών ύψους 16 εκατ. ευρώ και την απόδο-
σή τους ως δώρου στον εαυτό τους, την
ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις
αδυνατούν να πληρώσουν υπέρογκους
λογαριασμούς ρεύματος;

2. Τι σκοπεύει να πράξει για να ελεγχ-
θούν καταγγελίες που φέρουν τη διοίκηση
της ΔΕΗ εμπλεκόμενη σε κερδοσκοπικά
παιχνίδια χειραγώγησης της μετοχής της
ΔΕΗ στο χρηματιστήριο, αξιοποιώντας την
καίρια εσωτερική πληροφόρηση για την
απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει
σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της
εταιρείας;

Διαδικαστικά κοινοβουλευτικά, αν η
ερώτηση δεν απαντηθεί την προσεχή Πα-
ρασκευή στην «Ώρα του Πρωθυπουργού»,
θα πρέπει να επανακατατεθεί από τον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα.

«Ο κόσμος δεν τα βγάζει πια πέρα»
«Ζούμε δύσκολα πια, τα μαγαζιά μας

φυτοζωούν, ο κόσμος κοιτά να πληρώσει
πρώτα τις υποχρεώσεις του, δεν τα βγάζει
πια πέρα», ήταν μερικά από αυτά που

άκουσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Ηλεία,
σύμφωνα με πηγές της Προοδευτικής
Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας συ-
ναντήθηκε επίσης με αγρότες και κτηνο-
τρόφους της περιοχής. 

«Τη στιγμή που η συντριπτική πλειονό-
τητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων βυθί-
ζονται από τους υπέρογκους λογαρια-
σμούς ρεύματος, ο κ. Μητσοτάκης συμπε-
ριφέρεται ως ο βασιλιάς του καρτέλ της
ενέργειας και προστάτης των “γαλάζιων
golden boys” της ΔΕΗ. Του καρτέλ της
ενέργειας που σε μια χρονική περίοδο
κρίσης καταγράφει ουρανοκατέβατα κέρ-
δη και υπερκέρδη κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ
τους τελευταίους εννέα μήνες», σημεί-
ωσε, για να κλείσει με την αναφορά στις
προσεχείς εσωκομματικές κάλπες. «Κα-
λούμε όλους τους πολίτες στις 15 του Μάη
να δυναμώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ενισχύ-
σουν τις γραμμές του. Να συμμετάσχουν
στην εσωκομματική του διαδικασία. Στις
15 του Μάη ο ΣΥΡΙΖΑ δυναμώνει και ο
εφιάλτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη τε-
λειώνει».
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Ολομέτωπη επίθεση 
κατά του πρωθυπουργού 
από την Ηλεία για τα τιμολόγια 
του ηλεκτρικού 

Τσίπρας κατά 
Μητσοτάκη και
«golden boys»

Κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για
την ελευθερία  του Τύπου
Η λίστα των «Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα»
σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου δεί-
χνει τη χώρα μας να έχει χάσει τριάντα οκτώ
θέσεις σε σχέση με πέρυσι (108η θέση σε σύ-
νολο 180 χωρών), προκαλώντας πολιτική αν-
τιπαράθεση.  Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι «η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει σε
ντροπή της Ευρώπης τη χώρα μας με τη φίμω-
ση κάθε δημοσιογραφικής φωνής», με το
Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας να
απαντά με «καρφιά» κατά της Κουμουνδού-
ρου. 
«Χρειάζεται απύθμενο θράσος τις ημέρες που
ο υπουργός Επικρατείας της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Νίκος Παππάς βρίσκεται ενώ-
πιον της Δικαιοσύνης, κατηγορούμενος για
απόπειρα καθοδήγησης και έλεγχο μέσων
μαζικής ενημέρωσης με αδιαφανείς διαδικα-
σίες, ο ΣΥΡΙΖΑ να “κουνάει το δάχτυλο” στην
κυβέρνηση για θέματα ελευθερίας του Τύ-
που», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ν. Καμπ. 
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Κρατήστε αυτή την ημερομηνία. Στις 12 Μαΐου θα
έχουμε μια σημαντική τριμερή συνάντηση υφυ-
πουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Βουλγαρίας και
Ρουμανίας, που γίνεται με πρωτοβουλία του ελληνι-
κού ΥΠΕΞ, και στην ατζέντα θα βρεθούν τα εξής θέ-
ματα: πόλεμος στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση,
διεύρυνση της ΕΕ, Δυτικά Βαλκάνια, Μετανάστευση
και Ανατολική Μεσόγειος - Τουρκία. Σε αυτή την
τριμερή θα έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους και
από την άλλη άκρη του Ατλαντικού… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Σ
τενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού μού τονίζουν
ότι το θέμα της μερικής αλλαγής του εκλογικού νό-
μου δεν έχει φύγει από το μυαλό του. Διότι λογικά
σκεπτόμενος, αν

δεν υπάρξει αλλαγή, τότε
ίσως δούμε παρατεταμένες
περιόδους ακυβερνησίας
στη χώρα και επειδή ο ίδιος
ενδιαφέρεται πολύ για την
υστεροφημία του, ενδεχομέ-
νως να μη θέλει να ταυτιστεί
με αυτές. Το θέμα είναι ποιο
θα είναι το κυβερνητικό
αφήγημα για να περάσει τέ-
τοιες αλλαγές. Η ακυβερνη-
σία και οι περιπέτειες μέσα
σε μια περίοδο διεθνούς αναβρασμού, αβεβαιότητας με
στασιμοπληθωρισμό και ακριβή ενέργεια θα έφερναν τη

χώρα σε μεγάλο κίνδυνο. Είναι ένα σκεπτικό που μπορεί να
δικαιολογήσει η κυβέρνηση, η οποία έχει φέρει από τον
Ιούλιο του 2019 πληθώρα νομοσχεδίων και μεταρρυθμίσε-

ων που ουσιαστικά θα κινδυ-
νεύουν να «ξεχαστούν» αν
έχουμε πολιτική αστάθεια.
Το βασικό σενάριο λοιπόν
λέει ότι ίσως σε μια περίοδο
με χαμηλή πολιτική επικαι-
ρότητα (καλοκαίρι) περάσει
ένα συνολικό νομοθέτημα
για την αλλαγή εκλογής των
ευρωβουλευτών και μέσα σε
αυτό συμπεριλάβει και μια
διάταξη που θα μειώνει το
ποσοστό αυτοδυναμίας ή θα

αυξάνει το μπόνους των βουλευτών από 40 σε 50 ή ακόμη
και συνδυαστικά. 

Εκδήλωση ΕΛΙΑΜΕΠ
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια ενδιαφέ-

ρουσα συζήτηση υπό την αιγίδα του ΕΛΙΑ-
ΜΕΠ με θέμα «Διαβουλευτική Δημοκρατία
και Ενεργοί Πολίτες», στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Μoving People Together» (ΜΕ-
ΕΤ), που συντονίζει ο Γιώργος Παγουλάτος,
γενικός διευθυντής του Ιδρύματος. Θα απευ-
θύνει χαιρετισμό ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ενώ
βασικοί καλεσμένοι για να μιλήσουν είναι ο
Χάρης Θεοχάρης και ο Ιωάννης Μπουρνούς. 

Ανασχηματισμός;
Υπάρχει ισχυρή εισήγηση από μέλη του

κλειστού κύκλου του πρωθυπουργού να
ανακοινώσει μετά τον επερχόμενο Συνέδριο
έναν μίνι ανασχηματισμό στο κυβερνητικό
επιτελείο προκειμένου μαζί με το νέο εθνικό
σχέδιο για την ενέργεια να αλλάξει και την
εικόνα ορισμένων υπουργείων προς τους
πολίτες. 

Το ξανασκέφτεται ο πρωθυπουργός
για αλλαγή του εκλογικού νόμου 

Διέψευσε η Γιάμαλη
Διέψευσε η δημοσιογράφος Νατάσσα Γιάμαλη ότι θα κατέβει
υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και, μάλιστα, τα έχωσε σε
συναδέλφους της στο Μέσο που δεν την ρώ-
τησαν προτού γράψουν οτιδήποτε για αυ-
τή. Μάλιστα, το Μέσο που ανάρτησε την
πληροφορία πλήρωσε και χορηγούμενη
ανάρτηση, κάνοντας την «πληροφορία»
ευρέως γνωστή επί πληρωμή! Όπως ισχυ-
ρίστηκε η δημοσιογράφος, κάποιοι πάνε να
την ταυτίσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ για να απονομιμοποι-
ηθεί η… αντικειμενική κριτική της. 

Παρατήρησε παλιός κοινοβουλευτικός ότι
κάποιοι υφυπουργοί δεν πήγαν το Πάσχα
στις περιφέρειες όπου κατεβαίνουν ή θέ-
λουν να κατέβουν, αλλά έκαναν ταξιδάκια
αναψυχής. Το έκαναν αυτό για να δείξουν
στον πρωθυπουργό ότι δεν σκέφτονται την
εκλογή τους; Ή γιατί δεν καταλαβαίνουν
ότι μόνο με τον τίτλο του υπουργού δεν
βγαίνεις βουλευτής και χρειάζονται τρέ-
ξιμο και επαφή; 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ...
Μετά τις πασχαλινές διακοπές δημοσκόποι μού το-
νίζουν ότι υπάρχει ένας παροξυσμός στις παραγγε-
λίες δημοσκοπήσεων που αφορούν κυρίως πρόσω-
πα σε περιφέρειες, αφού λίγο πολύ τα ψηφοδέλτια
έχουν σχηματιστεί στις κρίσιμες περιφέρειες. Εί-
ναι τόσες οι δουλειές που οι δημοσκοπικές εταιρεί-
ες αναγκάζονται να μη δέχονται κάποιες. Παρόλο
που ο πρωθυπουργός έκλεισε με εμφατικό τρόπο το
ζήτημα των πρόωρων εκλογών, κάποιοι δεν λένε να
ξεκολλήσουν από την προεκλογική τρέλα. 

Ο Διονύσης επιστρέφει...
ΑΞΙΖΕΙ…

Παρόλο που οι γειτονιές και οι βουλευτές του
Πειραιά τον περιμένουν να κατέβει υποψήφιος,
εκείνος ακόμη δεν το αποφασίζει. Μάλιστα, σε
πολύ στενό του φίλο πολύ πρόσφατα ο Γιώργος
Γεραπετρίτης -περί ου ο λόγος- τονίζει ότι το
πιθανότερο είναι να μην κατέβει στην Α’ Πει-
ραιά, παρόλο που όλες οι δημοσκοπήσεις τον
φέρνουν δεύτερο και σίγουρα βουλευτή της πε-
ριφέρειας. Ποιος ξέρει τι έχει γίνει; 

ΑΞΙΖΕΙ…

Επειδή και πάλι είχε αναπτυχθεί μια παραφιλολογία για
το αν θα είναι υποψήφιος ξανά στον Νότιο Τομέα ο Διονύ-
σης Χατζηδάκης -και μάλιστα κάποιοι μιλούσαν ότι θα
στείλει τους ψηφοφόρους του σε
συγκεκριμένο υποψήφιο- τα
πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει.
Ο βουλευτής θα είναι πάλι
υποψήφιος και θα επικεν-
τρωθεί στη δική του υποψη-
φιότητα και στην επαφή με
τους ψηφοφόρους του στις νό-
τιες γειτονιές. 

Η Κουμουνδούρου μπορεί ως
αξιωματική αντιπολίτευση να κατη-
γορεί την κυβέρνηση για πολλά
σχετικά με τα θέματα της καθημερι-
νότητας, της οικονομίας και της
διαχείρισης, αλλά θέλει πολύ θρά-
σος να την κατηγορεί ότι φιμώνει
την ελευθερία του Τύπου, όταν εκεί-

νοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Τα βο-
σκοτόπια και την προσπάθεια δημι-
ουργίας καναλιού υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ,
τα 3 εκατ. ευρώ που δόθηκαν για τη
δημιουργία συγκεκριμένης εφημε-
ρίδας, την ΕΡΤ των Καψώχα, Ακρι-
βοπούλου ή τον Νίκο Παππά που

παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστή-
ριο ως κατηγορούμενος για απόπει-
ρα καθοδήγησης και έλεγχο των
ΜΜΕ; Παιδιά εκεί στην Κουμουν-
δούρου, σχετικά με τη χθεσινή μέρα
για την Ελευθερία του Τύπου να ξέ-
ρετε ότι ο κόσμος των ΜΜΕ δεν ξε-
χνάει εύκολα τις πομπές σας... 

Ο κόσμος δεν ξεχνά τις πομπές του ΣΥΡΙΖΑ

Παλαιός βουλευτής, κάποτε
δραστήριος και αγαπητός, πλέον

ανοίγει το πολιτικό του γραφείο
μια φορά την εβδομάδα. Το προσω-

πικό είναι μειωμένο, ενώ πολλοί έχουν φύγει
από το γραφείο, το οποίο κάποτε έσφυζε από
ζωή και αιτήματα. Μήπως ήρθε η ώρα να απο-
συρθεί ησύχως; 



Το γύρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και θέλει
εκλογές, όπως ο Αλέξης Τσίπρας. Για πρώτη
φορά από τη στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία του
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε
τη διενέργεια εκλογών σε συνέντευξή του στο
Star Κεντρικής Ελλάδας. Επέκρινε την κυβέρ-
νηση ότι έχει κατεβάσει τα μολύβια και κάνει
κάθε μέρα εκλογές. «Οι υπουργοί του κ. Μη-
τσοτάκη κάνουν στάση εργασίας. Ο ίδιος ευθύ-
νεται που προεδρεύει του υπουργικού συμβου-
λίου. Μήνες τώρα σε πολλά σημαντικά θέματα
βλέπουμε την κυβέρνηση να είναι απούσα. Δεν
βγαίνουν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα
του κόσμου. Έχουν κρυφτεί. Εκλογές πρέπει
να γίνουν. Πρέπει η σημερινή κυβέρνηση να
σταματήσει να παγώνει τις ευκαιρίες που έχει ο
τόπος μας», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

ΜΜαύρο σκοτάδι 
για ΛΑΡΚΟ

Αυτές τις ημέρες επρόκειτο να κατατεθούν
οι δεσμευτικές προσφορές για τη ΛΑΡΚΟ, αλ-
λά όπως φαίνεται θα υπάρξει μία ακόμα ανα-
βολή! Ούτε οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα σε θέματα όπως το προσωπικό, οι
επενδύσεις και τα τυχόν περιβαλλοντικά πρό-
στιμα ικανοποιούν τους υποψηφίους, ούτε η
σχετική σύμβαση είναι έτοιμη και συμφωνη-
μένη. Εκτός και αν γίνει κάποιο θαύμα τύπου
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και εμφανιστεί από
το πουθενά ένας εφοπλιστής…

Για να ξέρετε: Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ την
περασμένη εβδομάδα βρέθηκε για τρεις ημέ-
ρες στον Βόλο στο πλαίσιο των προσυνεδρια-
κών εκδηλώσεων του κόμματός του. Είδε κό-
σμο και κοσμάκη, επισκέφτηκε και το δημαρ-
χείο Αλμυρού. Αλλά τον δήμαρχο του Βόλου
απέφυγε να τον συναντήσει. Παρά το γεγονός
ότι ο Αχιλλέας Μπέος δεν τα χάνει κάτι τέτοια,
ο Ανδρουλάκης έκρινε ότι θα του έκανε κακό
μια συνάντηση με τον Μπέο και φρόντισε να
μη συναντηθούν ούτε για ένα δευτερόλεπτο…

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα μυστι-
κά δείπνα που γίνονται το τελευταίο διά-
στημα. Άλλα είναι πολιτικά και άλλα επι-
χειρηματικά. Ένα από αυτά έλαβε χώρα σε
μεγάλο αθηναϊκό ξενοδοχείο όπου δεί-
πνησαν, πριβέ, σχεδόν όλοι οι τραπεζικοί
παράγοντες της αγοράς με ανθρώπους του
τουρισμού και της αεροπλοΐας. Το μενού
περιλάμβανε οικονομία και όχι μόνο…
Συζήτησαν για τις προσδοκίες των εσόδων
από τον τουρισμό αλλά και για το μέλλον
της ελληνικής οικονομίας.

Το Πανεπιστήμιο
Αθηνών τιμά 
τον Μενέντεζ

Η
Ελλάδα ξέρει να τιμά σε όλους τους το-
μείς, πολιτικούς και ακαδημαϊκούς,
προσωπικότητες που σε δύσκολες

στιγμές ενισχύουν την ελληνική φωνή στα κέν-
τρα των αποφάσεων. Ο Αμερικανός γερουσια-
στής Ρόμπερτ Μενέντεζ είναι γνωστός για τις
θέσεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς υπέρ
της Ελλάδας. Πριν από λίγους μήνες, μάλιστα, η
χώρα μας τίμησε τον γερουσιαστή Μενέντεζ
στο ανώτατο επίπεδο, με την παρασημοφόρησή
του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερί-
να Σακελλαροπούλου με τον Μεγαλόσταυρο
του Τάγματος της Τιμής. Σε εκείνη την επίσκε-

ψή του στη χώρα μας ο κ. Μενέντεζ είχε συναν-
τηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Ο μεγάλος φίλος της Ελλάδας τιμήθηκε
επίσης τότε από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη με το Μετάλλιο της Πόλεως των
Αθηνών. Τώρα ήρθε η σειρά του Πανεπιστημίου
Αθηνών να τιμήσει τον άνθρωπο που στέκεται
με κάθε τρόπο δίπλα στην Ελλάδα εδώ και πολ-
λά χρόνια. Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Συγ-
κλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Αμερι-
κανός γερουσιαστής ανακηρύχθηκε Επίτιμος
Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστή-
μης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικο-
νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Όλα αυτά
λίγο πριν από το σημαντικό ταξίδι του πρωθυ-
πουργού στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του στις 16
Μαΐου με τον πρόεδρο Μπάιντεν και την ομιλία
του στην Ολομέλεια του Κογκρέσου στις 17
Μαΐου.

Με 1.700 ευρώ μισθό στις
Βρυξέλλες δεν ζεις, όταν το

μέσο ενοίκιο για μια
γκαρσονιέρα είναι 923,31
ευρώ. Αν ήθελε ένας

πρωθυπουργός να βολέψει
τον γιο του, δεν θα τον έστελνε

στο εξωτερικό σε μια χαμηλόμισθη δουλειά
με σύμβαση διετίας σε μια πόλη με υψηλό
κόστος ζωής για να τα βγάζει πέρα με το
ζόρι. Δεν λέω, ωραία η αντιπολίτευση, αλλά
να λέμε και καμιά αλήθεια.
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Δεν ήθελε τον Μπέο

Τα μυστικά δείπνα…
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Η «επιστροφή» Λαφαζάνη 
Σ

την ίδρυση πολιτι-
κού κινήματος
φαίνεται πως θα

προχωρήσει το αμέσως
επόμενο διάστημα ο Πα-
ναγιώτης Λαφαζάνης,
«για μια νέα απελευθέ-
ρωση και ένα νέο ξεκί-
νημα της χώρας», όπως
αναφέρει ο ίδιος… 

Όπως ανακοίνωσε μέσω του ιστότοπου iskra, τον οποίο διατηρεί ο πρώην υπουρ-
γός του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην επικεφαλής του κόμματος «Λαϊκή Ενότητα», «το κίνημα
αυτό επιδιώκει να καλύψει το μεγάλο και διευρυνόμενο κενό μιας πραγματικής αν-
τιπολίτευσης στη χώρα. Αντιπολίτευσης με βάση τα αληθινά επίδικα και στη βάση
μιας γνήσιας δημοκρατικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής εναλλακτικής λύσης
διακυβέρνησης και εξουσίας απέναντι σε ένα “φαύλο, υποτελές, ολιγαρχικό, πελα-
τειακό, κλεπτοκρατικό και πραξικοπηματικό” πολιτικό και οικονομικό σύστημα, το
οποίο συναποτελούν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, διάφορες ακροδεξιές αποφύσεις
και το πλέγμα των μεγιστάνων της διαπλοκής».

Όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, θα είναι «ένα μεγάλο λαϊκό μέτωπο
που θα ενώσει, ανεξάρτητα από παρελθούσες πολιτικές κομματικές εντάξεις,
όλους τους δημοκράτες και πατριώτες που θα συμφωνήσουν για μια νέα αρχή και
θέλουν να αγωνισθούν με ανιδιοτέλεια, με προσωπικές θυσίες και ανυστερόβουλα
για να εφαρμοσθεί στην πατρίδα μας ένα νέο αναγεννητικό πρόγραμμα». Το επόμε-
νο διάστημα θα γίνουν επίσημες δηλώσεις για την ίδρυση του νέου πολιτικού κινή-
ματος και τον οριστικό τίτλο του, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει προς συζήτηση
το αρχικό σχέδιο της Προγραμματικής Διακήρυξης.

Ο Πλεύρης και το κοινωνικό πρόσημο
της κυβέρνησης
Ο Θανάσης Πλεύρης κινείται αθόρυβα και προχωρά συνεχώς σε δρά-
σεις οι οποίες αυξάνουν το κοινωνικό πρόσημο της κυβέρνησης. Την
περασμένη εβδομάδα μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακο-
γιάννη άνοιξε την πρώτη πρότυπη μονάδα χώρου ελεγχόμενης χρήσης
για τους τοξικομανείς και στη συνέχεια παρουσίασε στο υπουργικό
συμβούλιο τις προτεινόμενες αλλαγές για την υποβοηθούμενη αναπα-
ραγωγή που βρίσκει σύμφωνο το σύνολο των γυναικείων οργανώσεων.
Μάλιστα, μάθαμε ότι εντός ολίγου θα φέρει και διάταξη για αποζημίωση
από τον ΕΟΠΥΥ των θυμάτων εγκαυμάτων λόγω εγκληματικών ενεργει-
ών, αποτέλεσμα των επαφών που είχε με την Ιωάννα Παλιοσπύρου.
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Το μήνυμα της
αυτοδύναμης Ελλάδας
και ο Μητσοτάκης
Από το βήμα του συνεδρίου την Παρα-
σκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως
μαθαίνω, αναμένεται να στείλει μήνυμα
ενότητας της παράταξης, κόβοντας κάθε
συζήτηση περί του αντιθέτου. Το δεύτε-
ρο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο πρωθυ-
πουργός θα επικεντρωθεί στο κοινωνικό
πρόσημο της ΝΔ, κάνοντας αναδρομή
στη στήριξη που έχει δώσει τόσο κατά τη
διάρκεια της πανδημίας όσο και κατά τη
διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Το
τρίτο σημείο που πρέπει να σταθούμε εί-
ναι το σύνθημα που θα χρησιμοποιήσει:
«Αυτοδύναμη Ελλάδα». Αυτό το σύνθη-
μα, «Αυτοδύναμη Ελλάδα», εμπεριέχει
τη λέξη αυτοδυναμία, που παραμένει
στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρα-
τίας, αλλά την τοποθετεί σε εθνικό και
όχι σε κομματικό επίπεδο, αφήνοντας
ανοιχτά παράθυρα συνεργασιών. Να ξέ-
ρετε ότι εκεί θα σταθεί ο Μητσοτάκης.

Έφτασε στ’ αυτιά μου και μια
κακή είδηση. Βουλευτής (δεν
σας λέω ποιου κόμματος)
είναι στα πρόθυρα του
χωρισμού και έχει μπλεξίματα
περιουσιακά με τη σύζυγό
του. Μαθαίνω ότι πουλάει κάτι
μαγαζιά εστίασης που είχε για
να χωρίσει την περιουσία στα
δύο. Δύσκολες καταστάσεις… 

Επίθεση Πολάκη
σε Μαγιορκίνη

Τι τις ήθελε
τις φωτογρα-
φίες από το
τζακούζι στη
Σαντορίνη ο
Γκίκας Μα-
γιορκίνης; Τον
περιέλαβε ο
β ο υ λ ε υ τ ή ς
του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης και
εξαπέλυσε εναντίον του σφοδρή επί-
θεση. Έγραψε χαρακτηριστικά: «Εεε
ΒΕΒΑΙΑ! Μετά από τέτοια επιτυχία
στη διαχείριση της πανδημίας με
29.175 νεκρούς και την πρώτη θέση
στη Δυτική Ευρώπη σε θανάτους ανά
εκατομμύριο πληθυσμού (2.824 σή-
μερα) είπε το παιδί να χαλαρώσει στη
Σαντορίνη! Έχει και “λιγουρίτσες”
λέει… Προφανώς από τον μισθό του
επίκουρου καθηγητή τα έξοδα στο
ξενοδοχείο στην Οία… Άμα είσαι
“επιστήμονας”…». Το κακό είναι ότι
του δίνετε τροφή τελικά ορισμένοι…
Για να μη σας πω για το σύνθημα που
έγινε trend στο Twitter: «Μπικίνι,
κριτσίνι και Γκίκα Μαγιορκίνη».

Άρωμα γυναίκας 
για τον Δήμο Μαρκοπούλου

Με τη φράση «Η Αυτοδιοίκηση είναι γένους θη-
λυκού» έστειλε το δικό της μήνυμα, ανακοινώνον-
τας παράλληλα την πρόθεσή της να είναι υποψήφια
δήμαρχος στον Δήμο Μαρκοπούλου, η Ελένη
Μπούρα-Σταύρου. Η υποψήφια δήμαρχος, γνωστή
στους συμπολίτες της για την ανιδιοτέλεια, τη διά-
θεση για προσφορά και για την αγάπη της στον τόπο
όπου ζει τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια, θα
δώσει τη μάχη για την αναβάθμισή του και τη βελ-
τίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών του. Η ενωτι-
κή αντίληψη, η διάθεση συνεργασίας και η πολυσυλλεκτικότητα είναι τα απαραίτητα
στοιχεία του προγράμματος και της προοπτικής που έχει ανάγκη ο Δήμος Μαρκο-
πούλου. Τις καινοτόμες προτάσεις της θα παρουσιάσει σε λίγες ημέρες στους πολί-
τες, στην επίσημη παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου δημοτικού συν-
δυασμού με επικεφαλής την Ελένη Μπούρα-Σταύρου. 



του πατέρα 
Ηλία Μάκου
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Η
Ιστορία διδάσκει σε πολλές περι-
πτώσεις ότι μεταξύ κρατών δεν
υπάρχουν φιλίες αλλά συμφέροντα
και κάποιες προσωρινές, επί το

πλείστον, συμμαχίες για την εξυπηρέτηση αυ-
τών των συμφερόντων.

Η Ελλάδα στη μακραίωνη πορεία της βίωσε
πολλές φορές την εγκατάλειψη αλλά ενίοτε και
την εχθρική στάση από θεωρούμενους συμμά-
χους και ό,τι κατάφερε από μόνη της το κατάφερε.

Τι και αν ιδρύθηκαν στο έδαφός της ρωσόφι-
λο ή γαλλόφιλο ή αγγλόφιλο κόμμα με την προ-
σμονή της υπεράσπισης της πατρίδας, ο σκοπός
των μεγάλων δυνάμεων ήταν η παράδοσή της
στα χέρια τους.

Και αν καλοεξετάσει κανείς τις σημερινές
συγκυρίες, θα δει, είτε καθαρά είτε θολά, ανά-
λογα με το οπτικό του πεδίο, πως ο τωρινός
ιστορικός κύκλος εμφανίζει πολλά κοινά ση-
μεία με το παρελθόν.

Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων γεγονότων,
όπου στον παγκόσμιο ορίζοντα γίνονται μικροί
και κακοί χειρισμοί με στενούς υπολογισμούς.

Ξαναήρθε το τελευταίο διάστημα στο προ-
σκήνιο, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία,
το θέμα των σχέσεων Ελλάδας και Ρωσίας που
πάντοτε σχεδόν ακροβατούν πάνω σε ένα τεν-
τωμένο σχοινί.

Μια σύντομη αναδρομή από τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας έως τις μέρες μας φωτίζει αυ-
τούς τους ακροβατισμούς.

Παρότι το Ρωσικό Γένος θεωρούνταν αδελφι-
κό για την Ελλάδα με κύριο συνδετικό κρίκο την
Ορθοδοξία, που είναι ταυτόχρονα και θρησκευ-
τική και πολιτισμική γέφυρα, και οι Έλληνες εί-
χαν επενδύσει πολλά στη ρωσική βοήθεια για
την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό ζυγό
το 1821, αυτή επί της ουσίας δεν ήρθε ποτέ στον
βαθμό που την επιθυμούσαν και την ανέμεναν.
Παρά τις αμφιταλαντεύσεις, η τσαρική Ρωσία
δεν ήθελε επ’ ουδενί πόλεμο με την Οθωμανική
Αυτοκρατορία και στους σχεδιασμούς της δεν
περιλαμβανόταν ανεξάρτητη Ελλάδα έξω από
τη ζώνη επιρροής της.

Ωστόσο, μεγάλο και καθοριστικό ρόλο στο
όραμα των σκλαβωμένων για την αποτίναξη του
ζυγού της δουλείας διαδραμάτισαν Έλληνες
αξιωματούχοι στη ρωσική αυτοκρατορία (Κα-
ποδίστριας, Υψηλάντηδες κ.ά.), οι οποίοι έκα-
ναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να απαλ-
λάξουν το Έθνος από τη σκληρή τυραννία και να
του κληροδοτήσουν την ποθητή ελευθερία.

Και διάφορες αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις
του ρωσικού παράγοντα, όπως τα αποτυχημένα
Ορλωφικά (επανάσταση των Ελλήνων που υπο-
κινήθηκε από τους Ρώσους με επικεφαλής
τους αδελφούς Ορλώφ) αλλά και οι διπλωματι-

κές διεργασίες είχαν ως άμεσο σκοπό την εξυ-
πηρέτηση των επεκτατικών σχεδίων των Ρώ-
σων προς τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιο-
χή.

Και στη Μικρασιατική Καταστροφή, που ακό-
μη εξακολουθεί να είναι μια ανοιχτή πληγή για
τον Ελληνισμό, η Ρωσία στράφηκε εμφανώς
κατά της Ελλάδας, διαθέτοντας την περίοδο
1919-1922 στον Κεμάλ όπλα, εκπαιδευτές, εθε-
λοντές αλλά και χρυσό. Το αποτέλεσμα ήταν ο
κατασφαγιασμός των Ελλήνων και ο ξεριζωμός
από τις ρίζες τους.

Είναι χαρακτηριστικό και πολύ δηλωτικό της
στάσης της Ρωσίας προς την Ελλάδα ότι στις 30
Αυγούστου 2021, με αφορμή την εθνική επέτειο
της Τουρκίας, με την οποία τιμάται η νίκη του
τουρκικού στρατού επί των ελληνικών δυνάμε-
ων, η ρωσική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη
ανέφερε: «Συγχαρητήρια για τη νίκη, στην
οποία σας στηρίξαμε».

Εξάλλου, επί Στάλιν, κατά τον Ελληνικό Εμφύ-
λιο, όπου σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες απώ-
λειες που γνώρισε η χώρα από το 1830 έως σή-
μερα, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις ο γνώ-
μονας της συμπεριφοράς και η τακτική της Ρω-
σίας καθορίζονταν αυστηρά από τα συμφέρον-
τά της, όπως άλλωστε και των άλλων μεγάλων
δυνάμεων.

Το ρωσικό όφελος και μόνο κυριάρχησε και
όταν ενισχύθηκαν και όταν εγκαταλείφθηκαν οι
αντάρτικες δυνάμεις στην Ελλάδα.

Άλλο σημείο, υψίστης σημασίας για την Ελλά-
δα, που ξεσκεπάζει τις προθέσεις της Ρωσίας
και δείχνει τη διαχρονική στάση της ρωσικής
πολιτικής έναντι της χώρας μας είναι ότι στήρι-
ξε την επιδίωξη των Βουλγάρων για κατάκτηση
της ελληνικής Μακεδονίας, μιλάει για «μακε-
δονική εθνότητα», ενώ πρώτη αναγνώρισε το
1991 τα Σκόπια ως «Μακεδονία».

Αλλά και τώρα οι γεωστρατηγικές και ενερ-
γειακές και οικονομικές επιδιώξεις στρέφουν
τη Ρωσία προς άλλες κατευθύνσεις, για παρά-
δειγμα φλερτάρει επιδεικτικά με την Τουρκία,
την οποία έχει ενισχύσει με στρατιωτικό εξο-
πλισμό, ενώ θεωρεί την Ελλάδα σχεδόν εχθρι-
κή χώρα.

Την ίδια στιγμή εδώ δεν λείπουν οι φωνές που
λένε να κοιτάξει η χώρα προς τη Ρωσία.

Οι συνθήκες και τα δεδομένα της περιόδου
αυτής αλλά και η αμφίσημη διάθεση της ίδιας
της Ρωσίας, πάντοτε, για μια τέτοια εξέλιξη δυ-
σχεραίνουν την κατάσταση.

Άλλωστε, τα... ευχολόγια, που πριν από την
κήρυξη του πολέμου ακούγονταν κατά καιρούς
από τη ρωσική πλευρά για τη χώρα μας, δεν εί-
χαν βρει έμπρακτη εφαρμογή και αποτελούσαν
απλές θεωρητικές διατυπώσεις σαν δόλωμα,

αποκαλύπτοντας ότι η Ρωσία ποτέ δεν είχε στις
προτεραιότητές της την Ελλάδα.

Αποδείχτηκε αυτό περίτρανα και όταν η Ρω-
σία εντελώς ανέλπιστα, αφού το ορθόδοξο
φρόνημα του λαού της είναι βαθύ, αδιαφόρησε
για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και
δεν υπήρξε εκ μέρους της κάποια αντίδραση.

Μπορεί ο ορθόδοξος σύνδεσμος να είναι στε-
νός φαινομενικά, ήταν άλλωστε συχνές πριν
από τον πόλεμο οι επισκέψεις του Ρώσου προ-
έδρου αλλά και άλλων στελεχών της κυβέρνη-
σης και της Δούμας στο Άγιον Όρος, ωστόσο
ατονεί είτε για επιμέρους λόγους, που έχουν να
κάνουν με την κατανομή ρόλων και την κυριαρ-
χία στη διεθνή ορθόδοξη κοινότητα, είτε γιατί
προτάσσονται οι πολιτικές στοχεύσεις, είτε και
για τα δύο μαζί.

Ανεξάρτητα από τη στάση των άλλων χωρών
προς την Ελλάδα, η πατρίδα μας οφείλει να στη-
ρίζεται στις δικές της δυνάμεις.

Όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, ρώτησαν
και τον θρυλικό γέρο του Μοριά, τον Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη:

-Εσύ, στρατηγέ, είσαι αγγλόφιλος;
-Όχι, αποκρίθηκε εκείνος.
-Είσαι τότε γαλλόφιλος;
-Ούτε.
-Ε, θα ’σαι, φαίνεται, ρωσόφιλος.
-Όχι, βέβαια.
-Μα τι είσαι τέλος πάντων;
Και ο Γέρος του Μοριά με τη θυμοσοφία που

τον διέκρινε απάντησε:
-Εγώ είμαι Θεόφιλος. Γιατί σαν τον Θεό κα-

νείς δεν αγαπάει την Ελλάδα.
Η απάντηση του θρυλικού οπλαρχηγού δια-

κηρύττει ξεκάθαρα ότι πάνω απ’ όλα και πρώτα
απ’ όλα για τους Έλληνες θα πρέπει να είναι η
πατρίδα τους.

Αίτημα των καιρών είναι να ξαναπιστέψουμε
στην Ελλάδα μας και τις δυνατότητές της και να
αγωνιστούμε να πορεύεται αλύγιστα και περή-
φανα μέσα στον χρόνο.

Και αυτός ο αγώνας δεν αφορά μόνο την ηγε-
σία, ούτε μόνο τους πολιτικούς ούτε μόνο ορι-
σμένα άτομα. Αφορά όλο το Έθνος. Τους επίση-
μους φορείς αλλά και τη λαϊκή ψυχή. Αφορά
όλο τον λαό και πρέπει να γίνει με όλο τον λαό.

Μόνο έτσι οι άλλες χώρες, που πολλές φορές
δείχνουν με διάφορους τρόπους ότι αγνοούν
και υποτιμούν την Ελλάδα, θα καταλάβουν τη
ζωτικότητά μας και θα αναγκαστούν να μας σέ-
βονται.

Δεν μας αξίζει, κάτω από τα χαιρέκακα βλέμ-
ματα των ξένων, ο ραγιαδισμός, παρά τα ελατ-
τώματά μας και τα πταίσματά μας, αλλά ο δρό-
μος της προσωπικής και εθνικής αξιοπρέπειας. 

Ελλάδα - Ρωσία: Οι σχέσεις τους πάντοτε 
ακροβατούν σε ένα τεντωμένο σχοινί
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Επιστολή προς τους Έλληνες Δικαστικούς

Κ
υρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ήθος,
το σθένος, η νομική κατάρτιση, το αί-
σθημα ευθύνης, η εργατικότητα και η
αφοσίωση στο καθήκον είναι τα κύρια

χαρακτηριστικά των Ελλήνων Δικαστικών και Ει-
σαγγελικών Λειτουργών. 

Εμείς το γνωρίζουμε, όπως το γνωρίζουν και οι
πολίτες που προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, στο κα-
ταφύγιο απέναντι στην αδικία και αποτελεσματικό
προστάτη των ατομικών ελευθεριών και των αγα-
θών του ανθρώπου. Όπως, επίσης, γνωρίζουμε ότι
ο Έλληνας Δικαστής βρίσκεται νυχθημερόν πάνω
από μια δικογραφία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι
που τείνουν να το αγνοούν και με ευκολία, προς
εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, μετακυλίουν
όλες τις ευθύνες για τα προβλήματα της Δικαιοσύ-
νης στον Δικαστή, με συνέπεια ο τελευταίος να
ασκεί το υψηλό λειτούργημά του σε ένα εχθρικό το-
πίο. Σε ένα εχθρικό τοπίο που δημιουργείται από
εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, της αντι-
πολίτευσης, των κομμάτων και μερίδας του Τύπου,
που καθημερινά επιδίδονται σε αγώνα αποδόμη-
σης του έργου των Δικαστών. Ψηφίζονται νομοθε-
τήματα, όπως ο νόμος για την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών, κατατίθενται σχέδια νόμου,
όπως ο Οργανισμός Δικαστηρίων, που μοναδικό
σκοπό έχουν να «πνίξουν» το ελεύθερο φρόνημα
των Δικαστών και να περιορίσουν τη δικαστική ανε-
ξαρτησία. Κομματικοί εκπρόσωποι προβαίνουν σε
δηλώσεις περί ίδρυσης δεύτερης σχολής δικαστών
για να αποφοιτούν από αυτήν «οι δικοί τους δικα-
στές», οι αρεστοί, σε δηλώσεις περί «διορισμού
δύο τριών χιλιάδων δικαστών και εθελουσίας εξό-
δου δικαστών με σκοπό την αλλαγή συσχετισμού
στη Δικαιοσύνη», εκδηλώνοντας έτσι την άποψη
που έχουν για τη Δικαιοσύνη (δική μας και δική
σας). Δημιουργούνται ιδιωτικά κινήματα για την αν-
τιμετώπιση της παθογένειας της καθυστέρησης της
Δικαιοσύνης, εκδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο τη
θέση ότι η Πολιτεία είναι ανίκανη να εξεύρει λύση
και αγνοώντας ότι λύσεις υπάρχουν αλλά οι εκά-
στοτε κυβερνώντες «φοβούνται» το πολιτικό κό-
στος και περιορίζονται στην ψήφιση νόμων που
«δήθεν» θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της Δι-

καιοσύνης. Απολύθηκαν πρόσφατα ελάχιστοι Δι-
καστές και αποτέλεσε πρώτη είδηση σε μερίδα του
Τύπου. Ο πομπώδης τρόπος παρουσίασης του θέ-
ματος είχε μοναδικό σκοπό τον εκφοβισμό των λοι-
πών Δικαστών. Κανένας δεν ανέδειξε τον λόγο της
απόλυσης. Λόγος αυτής δεν ήταν η ανεντιμότητα, η
ανηθικότητα, ήταν η υπηρεσιακή ανεπάρκεια. Κα-
νένας δεν ανέδειξε ότι το λειτούργημα του Δικαστή
δεν είναι διεκπεραιωτική εργασία, ότι ο Δικαστής
καταθέτει την ψυχή του πάνω στη δικογραφία, γιατί
γνωρίζει ότι πίσω από αυτήν υπάρχει ο Άνθρωπος.
Δεν ανέδειξε ότι από τη μέρα που ο Δικαστής ορκί-
ζεται θέτει πλέον στο περιθώριο τα δικά του προ-
βλήματα (οικογενειακά, προσωπικά, υγείας) και
ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών και ότι
κάποιοι ελάχιστοι δεν κατάφεραν να ανταποκρι-
θούν σε αυτό το δύσκολο και επίπονο έργο. Κυβερ-
νητικός παράγοντας καλεί τους Δικαστές να «ανοί-
ξουν τα μάτια τους», γιατί η «χώρα τρέχει με χίλια
και η Δικαιοσύνη με εκατό», δίχως να διερωτάται
γιατί τρέχει με εκατό (αν βέβαια τρέχει με εκατό, το
οποίο δύναμαι να αμφισβητήσω με στοιχεία). Είναι
υπεύθυνος ο Δικαστής για την πολυνομία και την
κακονομία; Είναι υπεύθυνος ο Δικαστής για το γε-
γονός ότι οι Ποινικοί Κώδικες ψηφίσθηκαν εσπευ-
σμένα και νύκτα και έκτοτε τροποποιούνται συνε-
χώς δημιουργώντας πλήρη ανασφάλεια δικαίου;
Είναι υπεύθυνος ο Δικαστής για τη μη ψηφιοποί-
ηση της Δικαιοσύνης, την οποία ακούμε επί χρόνια
ότι υλοποιείται και ακόμη βρίσκεται σε νηπιακά βή-
ματα, για τη μη εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη Δι-
καιοσύνη; Είναι υπεύθυνος ο Δικαστής για τη μη
εξασφάλιση αξιοπρεπών κτιριακών υποδομών και
συντήρηση αυτών; Είναι υπεύθυνος ο Δικαστής για
την υποστελέχωση των δικαστικών γραμματειών
και πρόσφατα την πλήρη ερήμωσή τους από αν-
θρώπινο δυναμικό; 

Τη Δικαιοσύνη οι εκάστοτε κυβερνώντες την θέ-
λουν «επαίτη», διότι πιστεύουν, εντελώς λανθα-
σμένα, ότι έτσι μπορούν να τη χειραγωγήσουν. Οι
Έλληνες Δικαστές έχουν όμως αποδείξει ότι δεν
χειραγωγούνται, αντίθετα αγωνίζονται καθημερι-
νά και κρατούν ψηλά το κύρος της Δικαιοσύνης.

Οι Δικαστές το μόνο που έχουμε να πράξουμε εί-

ναι να εξακολουθήσουμε να απονέμουμε δίκαιο,
όπως μέχρι σήμερα, με ευσυνειδησία, ωστόσο μέ-
σω της Ένωσής μας και πάντα με θεσμικό τρόπο
πρέπει να βροντοφωνάξουμε: 

Ας σταματήσει πλέον η στοχοποίηση των Δικα-
στών.

Ας παύσουν επιτέλους η πολιτικοκομματική εκ-
μετάλλευση του θεσμού της Δικαιοσύνης και η
επικοινωνιακή χρησιμοποίησή της από όλους.

Σεβαστείτε τον μόχθο των Δικαστών.
Δημιουργήστε καλύτερες συνθήκες απονομής

της Δικαιοσύνης ώστε να δείξετε έμπρακτα τον σε-
βασμό σας στους πολίτες.

Ας επικρατήσουν ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των
εκπροσώπων των τριών λειτουργιών και ο θεσμι-
κός διάλογος, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την
εμπέδωση Δικαιοσύνης ανεξάρτητης, αξιόπιστης,
αποτελεσματικής και ταχείας.

Κάτω τα χέρια από τη Δικαιοσύνη.
Από τη δική μας πλευρά όμως απαιτείται να

έχουμε μία Ένωση με κύρος και αξιοπιστία δίχως
κομματικές αναφορές, δίχως στόχευση να επικρα-
τήσει συγκεκριμένη κομματική ιδεολογία στο Δι-
καστικό Σώμα, δίχως επίδειξη άκρατου λαϊκισμού,
δίχως παρεμβάσεις σε εκκρεμείς υποθέσεις, δί-
χως τοποθετήσεις υπέρ καταδικασμένων αμετά-
κλητα τρομοκρατών, δίχως «χαρτοπόλεμο ανακοι-
νώσεων», δίχως διχαστικό λόγο, δίχως διχασμό σε
βόρειους και νότιους, σε καλά και κακά ειρηνοδι-
κεία, δίχως επικράτηση του ψεύδους και της συ-
κοφαντίας. 

Αυτά που βιώσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας
του απερχόμενου προεδρείου και καταγράφηκαν
ως μαύρη σελίδα στην ιστορία της Ένωσής μας
πρέπει να μείνουν στο παρελθόν και στις αρχαιρε-
σίες της 8ης και 15ης Μαΐου να μεριμνήσουμε όλοι
για τη μη επανάληψή τους.

Με σταθερά σημεία αναφοράς το Κύρος και την
Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και αφού σας ευχα-
ριστήσω για την εμπιστοσύνη, με την οποία με έχε-
τε περιβάλει επί πολλά έτη και σας διαβεβαιώσω
ότι θα εξακολουθήσω να αγωνίζομαι για αρχές και
αξίες και προς το συμφέρον μόνο της Δικαιοσύνης
και του Δικαστή, σας καλώ να σχεδιάσουμε μαζί το
μέλλον της Δικαιοσύνης. Σας καλώ να με τιμήσετε
με την ψήφο σας καθώς και τους συναδέλφους-
συνοδοιπόρους μου (κ.κ. Βελία Νικήτα, Ειρηνοδί-
κη, Βεργώνη Ευστάθιο, Εισαγγελέα Εφετών, Βουλ-
γαρίδη Κωνσταντίνο, Εφέτη, Καραναστάση Βασί-
λη, Πρωτοδίκη, Κώνστα Ελευθερία, Εφέτη, Μαυρί-
δη Χαράλαμπο, Εφέτη, Φούκα Δημήτριο, Προέδρο
Πρωτοδικών), με τους οποίους με ενώνει κοινό
όραμα για τη Δικαιοσύνη και όλοι μαζί να χαρά-
ξουμε πορεία προς μια νέα, αναγεννημένη, δημο-
κρατική Ένωση, μία Ένωση μαχητική και κυρίως
αποτελεσματική, που θα διαμορφώνει τις εξελί-
ξεις και δεν θα τις ακολουθεί και που θα ανήκει στα
μέλη της και μόνο. 

«Η χρεοκοπία του δικαστού είναι η αρχή της κοι-
νωνικής αποσυνθέσεως και διαλύσεως» (Αλ.
Φλώρος) 

της
Μαργαρίτας
Στενιώτη 

Εφέτης,
υποψήφια
πρόεδρος 
της Ένωσης
Δικαστών και
Εισαγγελέων 



Σ
την αδυναμία της κυβέρνησης να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
την ακρίβεια που πνίγει τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις εστιά-

ζει πλέον την κριτική του ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Σε μια προσπάθεια να
αποδυναμώσει το αφήγημα που ετοιμάζει
η κυβέρνηση με την ανακοίνωση πακέτου
δραστικών μέτρων για την ανακούφιση
των πολιτών, ο κ. Ανδρουλάκης με ένα
μπαράζ παρεμβάσεων ζητά επιτακτικά,
μεταξύ άλλων, την επιβολή πλαφόν στη
λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

«Ζούμε την απόλυτη καταστροφή για τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η ευθύνη
βαραίνει τις κυβερνήσεις των κυρίων Τσί-
πρα και Μητσοτάκη, που αύξησαν ρα-
γδαία την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας από φυσικό αέριο. Γίναμε εξαιτίας των
επιλογών τους πολλαπλά εξαρτώμενοι
συγκριτικά με άλλα κράτη από το εισαγό-
μενο φυσικό αέριο. Σήμερα χύνουν κρο-
κοδείλια δάκρυα πάνω από τους υπέρογ-
κους λογαριασμούς αλλά δεν λένε την
αλήθεια», υποστήριξε μιλώντας στον Τ/Σ
Star Κεντρικής Ελλάδας. 

Επιβολή πλαφόν
Μάλιστα, με άρθρο του στην εφημερίδα

«ΤΑ ΝΕΑ» σημείωσε επ’ αυτού ότι «η επι-
βολή πλαφόν στη λιανική τιμή ρεύματος
θα ακύρωνε ουσιαστικά την εφαρμογή της
ρήτρας αναπροσαρμογής, κρατώντας τα
τιμολόγια σταθερά για όσο διάστημα διαρ-
κεί αυτή η κρίση με το κόστος να επιμερί-
ζεται σε όλους τους συντελεστές της αγο-
ράς. Είναι μια απόφαση που μπορεί να λη-
φθεί σε εθνικό επίπεδο ακόμα και αύριο,
διότι περιλαμβάνεται στα μέτρα που πρό-
τεινε στις 8 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη, με το
όφελος να το νιώθουν απευθείας οι κατα-
ναλωτές στην τσέπη τους». 

Την ίδια στιγμή, όμως, ο κ. Ανδρουλά-
κης επιχειρώντας να αποκρούσει την κρι-
τική που δέχεται «εξ ευωνύμων» για το ότι
κρατά μια αμφιλεγόμενη στάση απέναντι

στην κυβέρνηση, άρχισε να βγάζει «από
τη φαρέτρα του» επιχειρήματα για την
ανάγκη προκήρυξης εκλογών. Ορμώμε-
νος, λοιπόν, από την αυστηρή σύσταση του
πρωθυπουργού προς τους υπουργούς στο
πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο, μιλών-
τας στο Star Κεντρικής Ελλάδας είπε: «Οι

υπουργοί του κ. Μητσοτάκη κάνουν στάση
εργασίας. Ο ίδιος ευθύνεται που προ-
εδρεύει του υπουργικού συμβουλίου.
Μήνες τώρα σε πολλά σημαντικά θέματα
βλέπουμε την κυβέρνηση να είναι απού-
σα. Δεν βγαίνουν να δώσουν λύσεις στα
προβλήματα του κόσμου. Έχουν κρυφτεί.
Εκλογές πρέπει να γίνουν. Πρέπει η σημε-
ρινή κυβέρνηση να σταματήσει να παγώ-
νει τις ευκαιρίες που έχει ο τόπος μας». 

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να στείλει κά-
λεσμα μαζικής συμμετοχής στις εσωκομ-
ματικές κάλπες της 8ης Μαΐου για την
ανάδειξη τοπικών/νομαρχιακών οργανώ-
σεων, συνέδρων και την επιλογή του ονό-
ματος της παράταξης, τονίζοντας με νόη-
μα: «Η παράταξη είναι ανοιχτή για τις δυ-
νάμεις του προοδευτικού κέντρου, για τις
δυνάμεις της προοδευτικής Αριστεράς.
Για τους “καρεκλάκηδες”, για αυτούς που
έμαθαν να πηγαίνουν όπου πήγαινε το
γκουβέρνο, για αυτούς οι πόρτες είναι
κλειστές. Εγώ δεν πρόκειται στον βωμό
του να πάρουμε λίγο παραπάνω ποσοστό
να δεχτώ πίσω ανθρώπους που με τη δη-
μόσια παρουσία τους δεν απαξίωσαν μόνο
τη δημοκρατική παράταξη αλλά την ουσία
της πολιτικής».
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Κάλεσμα Ανδρουλάκη 
για μαζική συμμετοχή 
στις εσωκομματικές 
κάλπες της 8ης Μαΐου 

Κλειστές οι πόρτες για 
τους «καρεκλάκηδες»

«Υπεράνω συγχώρεσης» δήλωσε ο Παύλος
Πολάκης σε νέο καβγά που έστησε στη Βουλή
με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία λίγες
μέρες πριν κλείσει η Βουλή για το Πάσχα είχε
ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας του πρώην
υπουργού στην Ολομέλεια, μετά τη μήνυση
που είχε καταθέσει η Φ. Αραμπατζή για συκο-
φαντική δυσφήμηση στον πρώην υπουργό.

Ο αψύς Σφακιανός βουλευτής κράτησε, όπως φά-
νηκε, μανιάτικο το «ναι» της κοινοβουλευτικής εκπροσώ-
που του ΚΙΝΑΛ στην παραπομπή του στη Δικαιοσύνη και
επανήλθε με το γνωστό του ύφος, δριμύτερος, στην Επι-
τροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Τα «σκάγια» πήραν και τους βου-
λευτές της ΝΔ μαζί με τη Ν. Γιαν-
νακοπούλου, όταν ο βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ τους ρώτησε
πώς νιώθουν που, παρά τη
θετική τους ψήφο επί της άρ-

σης ασυλίας του, τελικά αποδεί-
χτηκε ότι το 2019 η κυρία Αραμπατζή

είχε καταδικαστεί από εργαζόμενο που δεν
είχε πληρώσει, για να συμπληρώσει το αμίμητο, «ο Θεός
μπορεί να συγχωρεί, εγώ ποτέ».

Για ψευτομαγκιές κατηγόρησε τον κ. Πολάκη η κυρία
Γιαννακοπούλου, η οποία εκτός μικροφώνου ακούστηκε

να του λέει: «Άμα έχεις τα κότσια, έλα εδώ για να
απαντήσεις».

Ο κ. Πολάκης, ωστόσο, αφού ανέβασε τη
δική του «παράσταση», αποχώρησε την ώρα
που τον λόγο πήρε η Ν. Γιαννακοπούλου, με
πρόσχημα ότι έπρεπε να παραστεί ως μάρτυ-

ρας σε μια δίκη, με την κοινοβουλευτική εκ-
πρόσωπο του ΚΙΝΑΛ να τον ειρωνεύεται ότι «την

κάνει με ελαφρά πηδηματάκια». Αφού χαρακτήρισε
συκοφαντικά ψεύδη όσα υποστήριξε εναντίον της στα so-
cial media, τόνισε ότι η ίδια δεν θα πέσει στο επίπεδό του
με «πολακισμούς, συκοφαντίες και ύβρεις».

Στ. Παπαμιχαήλ

Νέο παραλήρημα του καβγατζή Πολάκη με θύμα τη Νάντια Γιαννακοπούλου 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Ν
έες εξάρσεις της τουρκικής
επιθετικότητας αναμένει η
Αθήνα μέσα στο επόμενο χρο-
νικό διάστημα, με τις σχέσεις

των δύο χώρων να εισέρχονται σε νέα
«ψυχροπολεμική» περίοδο. Η ελληνική
πλευρά ξεκαθάρισε ότι οι συζητήσεις για
τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
αναστέλλονται μετά το μπαράζ υπερπτή-
σεων της περασμένης εβδομάδας, ενώ τα
διαβήματα στην Άγκυρα και η ακύρωση
της πρόσκλησης για τη νατοϊκή άσκηση
«Tiger Meet 22» δείχνουν ότι η Αθήνα δεν
είναι διατεθειμένη να αφήσει αναπάντη-
τες τις προκλήσεις.  

Διπλωματικές και στρατιωτικές πηγές
αποδίδουν τη νέα κλιμάκωση στα Ελληνο-
τουρκικά τόσο στη διεθνή συγκυρία που
φαίνεται να ευνοεί την Άγκυρα όσο και
στην προεκλογική περίοδο στην οποία ει-
σέρχεται σταδιακά η γειτονική χώρα. Οι
ίδιες πηγές, βεβαίως, τονίζουν με νόημα
ότι η Τουρκία ουδέποτε υποχώρησε από τις
παράνομες και προκλητικές αξιώσεις της
και για αυτό τον λόγο η Αθήνα οφείλει να
διατηρεί τα ανακλαστικά της σε ετοιμότητα.

Τουρκικό «ημι-αεροπλανοφόρο»
Στο προεκλογικό κλίμα αποδίδει η ελ-

ληνική πλευρά τις νέες δηλώσεις του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί «ημι-αεροπλα-
νοφόρου», έναν τύπο που επινόησε ο
Τούρκος πρόεδρος για να δικαιολογήσει
την αποτυχημένη εξωτερική πολιτική
του, η οποία του «κόστισε» τη συμμετοχή
στο πρόγραμμα των F-35. «Έγινε η κα-
θέλκυσή του, με τη βοήθεια του Θεού, θα
φτιάξουμε και κανονικό αεροπλανοφό-
ρο», είπε ο Ερντογάν, απευθυνόμενος σε
στελέχη του τουρκικού ναυτικού. Στρα-
τιωτικές πηγές, ωστόσο, διευκρινίζουν
ότι το «Αναντολού» άλλαξε χρήση εξαι-
τίας του αμερικανικού «εμπάργκο» και
προορίζεται πλέον για ελικοπτεροφόρο,
ενώ θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι
να ενταχθεί σε υπηρεσία. Είναι πιθανό-
τερο, μάλιστα, να χρησιμοποιηθεί ως
πλωτή βάση επιχειρήσεων ή ως κέντρο
διοίκησης στην Ανατολική Μεσόγειο, κα-
θώς ένα πλοίο αυτού του είδους δεν κά-
νει για τη «στενή» περιοχή του Αιγαίου,

ενώ θεωρητικά, σε μια μελλοντική ελλη-
νοτουρκική κρίση, θα προσέφερε στην
Άγκυρα τη δυνατότητα διεξαγωγής επι-
χειρήσεων στο Ιόνιο ή στα νότια της Κρή-
της. «Όταν και αν αποτελέσει απειλή για
την Ελλάδα, θα υπάρχουν ήδη τα σχέδια
για την εξουδετέρωσή του», τονίζει ανώ-
τατη πηγή του Πολεμικού Ναυτικού στην
«Political».

Η Άγκυρα, πάντως, θέλει να παρου-
σιάσει τη νέα της ναυαρχίδα ως σύμβολο
ισχύος στην προσπάθειά της να αναδειχ-
θεί σε περιφερειακή στρατιωτική δύνα-
μη. Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, όμως,
αναμένεται να βρουν απέναντί τους τόσο
τις παραδοσιακές δυνάμεις της Ανατολι-
κής Μεσογείου όσο και τα συμφέροντα
κρατών που παραδοσιακά δραστηριο-
ποιούνται στην περιοχή, όπως η Γαλλία
και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, το Πολεμικό Ναυτικό, με
την απόκτηση των 3+1 φρεγατών Belhar-
ra, τις εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ, τις νέες
κορβέτες που σχεδιάζεται να ενταχθούν
στον Στόλο μέσα στα επόμενα χρόνια, τα
υποβρύχια και τις μονάδες επιφανείας
που ήδη διαθέτει, έχει τις κατάλληλες
«απαντήσεις» απέναντι σε κάθε σχέδιο
που αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυ-

ριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Την ίδια ώρα, η Αθήνα ενισχύει διαρ-

κώς τη θέση της στη διεθνή σκακιέρα,
εμβαθύνοντας τη συνεργασία της με το
Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με
φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα
ενεργειακά. Ο Νίκος Δένδιας συναντή-
θηκε χθες με τους επικεφαλής των ελ-
ληνοαμερικανικών και αμερικανοεβραϊ-
κών οργανώσεων, με την ενέργεια και
την άμυνα να κυριαρχούν στην ατζέντα
των συνομιλιών. Ελλάδα, Κύπρος, Ισ-
ραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκον-
ται ήδη σε διαβουλεύσεις, προκειμένου
να προετοιμαστεί η τριμερής συνάντηση
συνεργασίας στην οποία θα δώσει το
«παρών» και ο Αμερικανός υπουργός
Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Διπλωματικές 
και στρατιωτικές πηγές
«ερμηνεύουν» 
τη νέα κλιμάκωση 
στα Ελληνοτουρκικά

«Τσαμπουκάδες» Ερντογάν 
λόγω «Αναντολού» και εκλογών
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Θ
έλοντας να αποκαταστήσει το
μεγαλείο τή ς πάλαι ποτέ Σοβιε-
τικής Ένωσης, ο Πούτιν έχει
διατάξει τον στρατό του να

υψώνει κόκκινες σημαίες με το σφυρο-
δρέπανο στις κατεχόμενες περιοχές της
Ουκρανίας, ενώ φέρεται να σχεδιάζει
στημένα δημοψηφίσματα για την ανακή-
ρυξη της ανεξαρτησίας αυτών των εδα-
φών, και τη μελλοντική προσάρτησή τους
στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη «Washington Post», η
Ρωσία, που ελέγχει πια μεγάλες περιοχές
στην Ανατολική Ουκρανία, θα προσπαθή-
σει να προσαρτήσει τα κατεχόμενα από
τους ρωσόφωνους αυτονομιστές εδάφη
του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ (Ντονμ-
πάς), «κάποια στιγμή στα μέσα του Μαΐου,
ενώ υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία
και μιας παρόμοιας “λαϊκής δημοκρατίας”
στη Χερσώνα, στη Νότια Ουκρανία», που
είναι η μοναδική πόλη την οποία ελέγχει ο
ρωσικός στρατός. 

Παράκτιο διάδρομο
Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι στόχος

της Μόσχας είναι να δημιουργήσει παρά-
κτιο διάδρομο από την αυτονομημένη
ανατολική περιοχή της Ουκρανίας προς
την Οδησσό στα δυτικά, και μέχρι την
Υπερδνειστερία, αποσχισθείσα μετασο-
βιετική δημοκρατία στη Μολδαβία, ώστε
να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη
Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Πούτιν ετοιμά-
ζεται να προκαλέσει «ψευδο-δημοψη-

φίσματα» στις ρωσόφωνες και τις κατε-
χόμενες περιοχές, για να τις προσαρτή-
σει στη Ρωσία, όπως έγινε στην Κριμαία
το 2014.

Προκαλώντας εντύπωση, ο Γερμανός
καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε χθες ότι
«κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια ότι
ο ιμπεριαλιστής Πούτιν δεν θα επιτεθεί
και σε άλλες χώρες, παραβιάζοντας το
διεθνές δίκαιο με τη βία», όπως έκανε
στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, η «Wall Street Journal»
γράφει ότι «ο Πούτιν ενδέχεται να σπάσει
το πυρηνικό ταμπού, με χρήση τακτικών
πυρηνικών όπλων, που έχουν μικρότερο
βεληνεκές και φέρουν κεφαλές χαμηλό-
τερης απόδοσης, για να σοκάρει και να
αποσταθεροποιήσει τους αντιπάλους του,
δείχνοντας στο ΝΑΤΟ -και στους Ρώσους-
τη μεγάλη στρατιωτική ισχύ του».

Συναγερμός έχει σημάνει στις δυτικές

μυστικές υπηρεσίες και από την ιλιγγιώδη
αύξηση πτήσεων μεταγωγικών αεροσκα-
φών, κατάμεστων με φορτία, μεταξύ Μό-
σχας και Τεχεράνης, καθώς υπάρχουν
υποψίες ότι το Ιράν συνδράμει τη Ρωσία
με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Κυρώσεις στο πετρέλαιο 
Καθώς το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal

στη μαρτυρική Μαριούπολη, το τελευταίο
οχυρό Ουκρανών στρατιωτών και δεκά-
δων αμάχων, βομβαρδίζεται από ρωσικές
δυνάμεις, η Κομισιόν δρομολογεί έκτο
πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, που
θα περιλαμβάνει σταδιακό εμπάργκο στις
εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, και
ενδεχομένως την απαγόρευση κάθε συ-
ναλλαγής με τη Sberbank, τη μεγαλύτερη
ρωσική τράπεζα.

Αν και δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία
μεταξύ των χωρών-μελών, η Γερμανία δή-

λωσε ότι το εμπάργκο είναι «πολύ πιθα-
νό», ανάβοντας το πράσινο φως για την
απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού αργού
στην ΕΕ.

Ο Πούτιν απάντησε υπογράφοντας
διάταγμα για επιβολή οικονομικών κυ-
ρώσεων με απαγόρευση εξαγωγών προ-
ϊόντων και πρώτων υλών σε άτομα και
εταιρείες της Δύσης, οι οποίες δεν κατο-
νομάστηκαν.

Σε εγχείρηση για καρκίνο θα υποβληθεί o Πούτιν, σύμ-
φωνα με πηγή του Κρεμλίνου που επικαλείται η
«Daily Mail».  «Οι γιατροί κατέστησαν σαφές ότι θα
πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση για
αφαίρεση όγκου στην κοιλιακή χώρα. (…) Για ένα
διάστημα, ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να παρα-
δώσει την εξουσία στον σκληροπυρηνικό αρχηγό
της κατασκοπείας, γραμματέα του Συμβουλίου
Ασφαλείας της Ρωσίας, Νικολάι Πατρούσεφ», γράφει

η βρετανική εφημερίδα. Φήμες ότι ο 69χρονος Πούτιν πά-
σχει από διάφορες νόσους, καρκίνο, άνοια και Πάρ-

κινσον, οργιάζουν στα διεθνή ΜΜΕ εδώ και μήνες.
Από τις μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ και Βρετανίας

διαρρέει ότι ο Πούτιν ενδέχεται να υποβάλλεται
σε θεραπεία για κάποιον όγκο, σχολιάζοντας ότι
το πρόσωπό του είναι ωχρό και πρησμένο, πιθα-

νόν λόγω ισχυρής φαρμακευτικής αγωγής, όπως
στεροειδών. 

Στο χειρουργείο για καρκίνο ο Πούτιν;

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ,
ετοιμάζεται να προκαλέσει
«ψευδο-δημοψηφίσματα»
στις ρωσόφωνες και τις
κατεχόμενες περιοχές για 
να τις προσαρτήσει στη Μόσχα

Yψώνει…σφυροδρέπανο
στις κατεχόμενες πόλεις
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Της Σοφίας Σπίγγου

Τ
ην άσκηση έφεσης κατά του βου-
λεύματος για τη φονική πυρκαγιά
στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε
103 ανθρώπους, ζητά με την ει-

σαγγελική του πρόταση ο αρμόδιος εισαγ-
γελέας Παναγιώτης Μεϊδάνης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά την
άσκηση έφεσης τόσο για το σκέλος που
αφορά την αναβάθμιση της κατηγορίας για
πέντε αξιωματικούς της Πυροσβεστικής
όσο και για αυτό της απαλλαγής δέκα προ-
σώπων. Ο εισαγγελέας θεωρεί ότι πρέπει
να καθίσουν στο εδώλιο συνολικά 24 πρό-
σωπα κατηγορούμενα σε βαθμό πλημμε-
λήματος, καθώς κρίνει πως υπάρχει από-
λυτη ακυρότητα στη διάταξη του βουλεύ-
ματος που αφορά τη συνέχιση της ανάκρι-
σης για κατηγορία σε βαθμό κακουργήμα-
τος. Στο σκεπτικό του εξηγεί πως κατά τον
νόμο έπρεπε προηγουμένως να έχει ενερ-
γήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας, κίνηση που
δεν έγινε και κατά συνέπεια υπάρχει από-
λυτη ακυρότητα του βουλεύματος. 

Αντίστοιχα, για το τμήμα του βουλεύμα-
τος που διατάσσει την απαλλαγή δέκα άλ-
λων εμπλεκομένων, αστυνομικών και αυ-
τοδιοικητικών παραγόντων, ο εισαγγελέας
κρίνει ότι για έξι από αυτούς προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις και πρέπει να παρα-
πεμφθούν.

Σχετικά με το σκέλος του βουλεύματος
που αφορά την παραπομπή των 13 κατηγο-
ρουμένων, μεταξύ των οποίων και η Ρένα
Δούρου, ο εισαγγελέας εφετών έκρινε ότι
οι δικαστές έχουν διαπράξει αρνητική
υπέρβαση εξουσίας, αφού δεν όρισαν συγ-
κεκριμένα και ρητά αν οι συγκεκριμένοι
κατηγορούμενοι παραπέμπονται σε δίκη,

αν και σε βάρος τους οι ενδείξεις ήταν απο-
λύτως επαρκείς. Τον τελικό λόγο έχει το
αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο θα
αποφασίσει σχετικά με το εάν θα ασκηθεί
έφεση κατά του βουλεύματος. 

Τι βγαίνει από τη δικογραφία
Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστικό

συμβούλιο του πρώτου βαθμού, που εξέ-
δωσε και το βούλευμα, μελετώντας το

υλικό της δικογραφίας, τα ηχητικά ντο-
κουμέντα και κάποιες καταθέσεις, είχε
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πέντε
πρόσωπα με μια σειρά ενεργειών τους
συνέτειναν στη δημιουργηθείσα κατά-
σταση κινδύνου που οδήγησε στον θάνα-
το 103 ανθρώπων. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, από τη δικογραφία προκύπτει ότι
δεν χρησιμοποιήθηκαν τα αναγκαία ενα-
έρια μέσα για την έγκαιρη κατάσβεση της

πυρκαγιάς, ότι υψηλόβαθμος αξιωματι-
κός της Πυροσβεστικής που είχε την ευ-
θύνη για τα εναέρια μέσα την κρίσιμη
ώρα έλειπε από τη θέση του και δεν πρό-
τεινε να σηκωθούν ελικόπτερα που πα-
ρέμειναν καθηλωμένα, αλλά και πως άλ-
λος υψηλόβαθμος αξιωματικός που βρι-
σκόταν σε φωτιά στην Κινέτα, παρά τις
οδηγίες που είχε λάβει να μεταβεί στο
Μάτι, έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση,
ενώ είχαν αρχίσει οι αναφορές για τους
πρώτους νεκρούς. Μάλιστα, την αναβάθ-
μιση της κατηγορίας είχε ζητήσει με τρία
αιτήματά του και ο ανακριτής που χειρί-
στηκε την υπόθεση, Αθανάσιος Μαρνέ-
ρης, περιγράφοντας σειρά εγκληματικών
παραλείψεων που συνετέλεσαν, όπως
υποστήριζε, στην επέλευση του τραγικού
αποτελέσματος με τους 103 νεκρούς και
τους 31 τραυματίες.

Έφεση από εισαγγελέα κατά 
του βουλεύματος για το Μάτι

Καπερνάρος: Θα μιλήσω όταν ενημερωθώ
Την επιφύλαξή του να σχολιάσει, μέχρι να ενημερωθεί κατάλληλα, την απόφαση

του εισαγγελέα Εφετών Παναγιώτη Μεϊδάνη να ασκήσει έφεση κατά του βουλεύ-
ματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την υπόθεση της πυρκαγιάς στο Μάτι
εξέφρασε o δικηγόρος των θυμάτων κ. Βασίλης Καπερνάρος, σε επικοινωνία που
πραγματοποίησε μαζί του η «Political». Ο κ. Καπερνάρος επανέ-
λαβε μόνο με νόημα παλαιότερη δήλωσή του σημειώνοντας: «Θέ-
λω να πιστεύω ότι η Εισαγγελία γενικότερα θα κάνει ό,τι είναι δυ-
νατόν για να μη χάσει την αξιοπιστία της. Η σειρά των γεγονότων
φοβάμαι ότι θα με διαψεύσει». 

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας Εφετών «είδε» ακυρότητα για τη
διάταξη του βουλεύματος, με την οποία ζητήθηκε η συνέχιση των
ανακρίσεων για τα πέντε πρώην στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος για κατηγο-
ρία σε βαθμό κακουργήματος. Σε ό,τι αφορά 13 άτομα, αυτοδιοικητικούς παράγον-
τες, ανάμεσα στους οποίους και η πρώην περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, ο κ. Μεϊ-
δάνης έκρινε ότι οι δικαστές έχουν διαπράξει υπέρβαση εξουσίας, καθώς δεν όρι-
σαν συγκεκριμένα και ρητά αν οι 13 παραπέμπονται σε δίκη.

Κώστας Παππάς

Θεωρεί ότι πρέπει να καθίσουν
στο εδώλιο συνολικά 
24 πρόσωπα κατηγορούμενα
σε βαθμό πλημμελήματος 
για τη φονική πυρκαγιά
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Η περικοπή της εξεταστέας ύλης και η μη εφαρμογή της
τράπεζας θεμάτων και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής
(ΕΒΕ), παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας έχει επα-
νειλημμένως ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι στις προθέσεις του,
αποτελούν τα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας Λειτουρ-
γών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), η οποία έχει προγραμμα-
τίσει πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
υπουργείο Παιδείας στις 11 Μαΐου. Αντίστοιχες κινητοποι-
ήσεις θα πραγματοποιηθούν από τις κατά τόπους ΕΛΜΕ στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  «Η συντριπτική
πλειοψηφία των σχολικών τμημάτων υπολειτούργησε λόγω

του παράλογου υγειονομικού πρωτοκόλλου, που προέβλεπε
το κλείσιμο του τμήματος, μόνο εάν νοσούσε ταυτόχρονα το
50%+1 των μαθητών. Για μεγάλο χρονικό διάστημα χιλιάδες
τμήματα υπολειτουργούσαν, αφού οι ασθενείς μαθητές προ-
σέγγιζαν αλλά δεν άγγιζαν το παραπάνω όριο», αναφέρει
στην ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα
με το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών, έχει προκαλέ-
σει νέα μαθησιακά κενά στα ήδη υφιστάμενα λόγω της οκτά-
μηνης τηλεκπαίδευσης των προηγούμενων ετών.

«Το υπουργείο όφειλε να λάβει υπόψη του τόσο τις χιλιά-
δες ώρες που χάθηκαν όσο και τις τεράστιες ψυχοκοινωνι-

κές συνέπειες της πανδημίας στα παιδιά μας. Ωστόσο, η πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επιδεικνύει για μία
ακόμη φορά την αδιαφορία και την αναλγησία της απέναντι
στην πιο πολύπαθη γενιά μαθητών και μαθητριών. Αρνείται
να αναστείλει την εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων και της
ΕΒΕ και όχι μόνο δεν μείωσε τη διδακτέα ύλη, αλλά σε κά-
ποια μαθήματα την αύξησε», επισημαίνει η ΟΛΜΕ. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το υπουργείο Παιδείας έχει εκφράσει την
άποψη ότι τυχόν περικοπή της ύλης θα σήμαινε θέματα με-
γαλύτερης δυσκολίας. 

Εύη Πανταζοπούλου

ΟΛΜΕ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11/5 για ΕΒΕ, μείωση ύλης και τράπεζα

Σ
την τελική ευθεία έχει μπει η έρευνα
για τους θανάτους της Μαλένας και
της Ίριδας, με το πανελλήνιο να πα-
ρακολουθεί με κομμένη την ανάσα

τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση. Τα στοι-
χεία που λείπουν σε Δικαιοσύνη και ΕΛΑΣ εί-
ναι οι νέες ιατροδικαστικές εκθέσεις, τα απο-
τελέσματα από το «ξεψάχνισμα» των κινητών
τηλεφώνων, λάπτοπ και τάμπλετ της Ρούλας
Πισπιρίγκου και οι κρίσιμες καταθέσεις στις
οποίες αναφέρθηκε η «Political» στο χθεσινό
της φύλλο.

Από την πλευρά της, η 33χρονη, η οποία
κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για τη
δολοφονία της 9χρονης Τζωρτζίνας, εμμένει
μέσω του συνηγόρου της αλλά και στις επα-
φές που έχει η ίδια με δημοσιογράφους ότι
ποτέ δεν έβλαψε τα παιδιά της. Παράλληλα,
προσπαθεί να βρει τεχνικό σύμβουλο για να
στηρίξει τους ισχυρισμούς της αναφορικά με
τη χορήγηση κεταμίνης, ενώ αναζητά τυχόν
νέα στοιχεία για να τα προσθέσει στον φάκε-
λο που ετοιμάζει με αίτημα την άρση της
προσωρινής κράτησής της.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου παράλληλα επιμένει
να γίνει νέος γονιδιακός έλεγχος, παρότι οι
δύο προηγούμενοι δεν έδειξαν κάποιο πρό-
βλημα, πιστεύοντας ότι θα μπορέσει να βρει
έστω ένα στοιχείο που να «δείχνει» κάποια
κληρονομική πάθηση.

Νέες ιστοπαθολογικές εξετάσεις
Θέση για την υπόθεση πήρε και ο ιατροδι-

καστής Δημήτρης Γαλεντέρης, εκφράζοντας
την πίστη του ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου οι
πραγματογνώμονες θα έχουν σίγουρα απο-
τελέσματα για τον μηχανισμό θανάτου της
Μαλένας και της Ίριδας. «Πιστεύω ότι θα
υπάρξουν νεότερα δεδομένα που θα προστε-
θούν στα προηγούμενα για να αποδοθεί η
αλήθεια στη δεύτερη έκθεση. Αν έχουμε δύο
ισότιμες εκθέσεις, θα είναι δύσκολο να απο-
φανθεί η Δικαιοσύνη για το τι έγινε. Θα γί-
νουν νέες ιστοπαθολογικές εξετάσεις. Θα γί-
νει μεγαλύτερος αριθμός τομών στην καρδιά,
γιατί η αιτία θανάτου στο δεύτερο παιδί αφο-
ρά σε αγενεσία φλεβοκόμβου. Για να μπο-
ρούμε να απεγκλωβιστούμε από αυτό θα

πρέπει να βρεθεί τελικά ο φλεβόκομβος για
να αποκλειστεί ως πιθανός μηχανισμός που
προκάλεσε τον θάνατο. Μόνο έτσι θα αποδεί-
ξουμε ότι ο θάνατος της Ίριδας είναι ανθρω-
ποκτονία», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

«Δεν θα αποφυλακιστεί»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος,

η τοποθέτηση του πολύπειρου ποινικολόγου
Βασίλη Καπερνάρου, ότι σε καμία περίπτωση
στα εγκληματολογικά χρονικά δεν υπάρχει
ισχυρισμός μάνας για ανθρωποκτονία παιδι-
ού της -έστω από αμέλεια- από ιατρικό προ-
σωπικό και να μην έχει σκεφτεί να προσφύ-
γει στη Δικαιοσύνη, είτε αστικά είτε ποινικά,
για να βρει το δίκιο της. «Αυτό σημαίνει ότι
αυτό που λέει, ότι φταίνε οι γιατροί, είναι
απύθμενο ψέμα. Δεν είναι δυνατόν να ισχυ-
ρίζεσαι ότι σου σκότωσαν το παιδί και να λες
“τι να κάνουμε; Άνθρωποι είμαστε”», επισή-

μανε ο κ. Καπερνάρος και πρόσθεσε:
«Ό,τι και να κάνουν, δεν πρόκειται ποτέ να

αποφυλακιστεί μέχρι να διαλευκανθεί η
υπόθεση. Η κατηγορούμενη δεν τα έκανε
μόνη της».Οι γονείς των τριών παιδιών στην
Πάτρα διανύουν πλέον το «πράσινο μίλι
τους», δεδομένου ότι η έρευνα για τον θάνα-

το των τριών κοριτσιών τους φτάνει στο τέλος
της. Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκα-
λης επανέλαβε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι η
κόντρα του ζευγαριού θα πυροδοτήσει απο-
καλύψεις, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα
υπάρξουν και άλλα εντάλματα σύλληψης σε
πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντος της Πι-
σπιρίγκου. 

Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, 
οι απαντήσεις από τα κινητά και
τους υπολογιστές της Ρούλας
και οι κρίσιμες καταθέσεις
ολοκληρώνουν την έρευνα
των Αρχών για τους θανάτους
της Μαλένας και της Ίριδας

Τρία κομβικά κομμάτια
συμπληρώνουν το παζλ
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Δεν «έγδυσε» την
Τζούλια ο Μένιος,
κρίθηκε αθώος για
τις 200.000 ευρώ

Αθώος λόγω αμφιβολιών κρίθηκε
από το Μονομελές Εφετείο Κακουρ-
γημάτων ο Μένιος Φουρθιώτης, ο
οποίος έπειτα από μήνυση της Τζού-
λιας Αλεξανδράτου κάθισε στο εδώ-
λιο κατηγορούμενος για διακεκριμέ-
νη κλοπή ύψους 200.000 ευρώ από το
χρηματοκιβώτιο του μοντέλου το
2010. Ο Μένιος Φουρθιώτης εμφανί-
στηκε στο δικαστήριο με πατερίτσες
και απολογήθηκε αρνούμενος την
κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι από
την 1η Σεπτεμβρίου 2010 δεν είχε
καμία επαφή με την Τζούλια Αλεξαν-
δράτου. Μάλιστα, εξετάστηκε κατ’
αντιπαράσταση με το μοντέλο από το
δικαστήριο, το οποίο τελικά τον
αθώωσε ελλείψει στοιχείων.

Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας
είχε επίσης ζητήσει την απαλλαγή
του, λέγοντας πως «δεν αποδείχθηκε
πλήρως η ενοχή Φουρθιώτη. Δεν τον
είδε κανείς να μπαίνει στο σπίτι, δεν
υπήρξαν αποτυπώματα. Είναι ο λόγος
του απέναντι στον λόγο της κυρίας
Αλεξανδράτου. Μπαινόβγαιναν διά-
φοροι στο σπίτι της. Δεν προέκυψε
ότι είχε κίνητρο να την κλέψει. Φρο-
νώ ότι πρέπει να τον απαλλάξετε λό-
γω αμφιβολιών».

Tης Σοφίας Σπίγγου

Χ
ρησιμοποιώντας το ίδιο μοτίβο με
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απο-
λογήθηκαν οι δύο κατηγορούμε-
νοι για τον βιασμό και τη δολοφο-

νία της Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο. Χω-
ρίς την παρουσία τον γονέων της 21χρονης
φοιτήτριας, οι δύο κατηγορούμενοι μετα-
κύλισαν την ευθύνη ο ένας στον άλλον,
υποστηρίζοντας ότι δεν φταίνε για την τρα-
γική κατάληξη της κοπέλας.

Πρώτος κλήθηκε να απολογηθεί ο κατη-
γορούμενος με καταγωγή από τη Ρόδο,
υποστηρίζοντας πως δεν ακούμπησε καν
την 21χρονη φοιτήτρια. «Άκουσα φασαρία
και είδα τον συγκατηγορούμενό μου να
χτυπάει την Ελένη με σίδερο. Μου ζήτησε
να πάω να την τελειώσουμε. Νομίζω, τη
χτύπησε πρώτα με μπουνιά και μετά με το
σίδερο. Μετά έφερε μαχαίρι και την κάρ-
φωνε στον λαιμό και της έλεγε “θα σε σκο-
τώσω”. Επειδή στράβωσε το ένα μαχαίρι,
πήγε και πήρε και άλλο», είπε και στη συ-
νέχεια επεφύλαξε τον ρόλο βοηθού για τον
εαυτό του: « Ήθελε να πάμε να την τελει-
ώσουμε. Εγώ δεν φταίω. Δεν την άγγιξα.
Φώναζα “βοήθεια”. Την έριξε εκείνος στη
θάλασσα, ήταν μόνος. Μετά πήγαμε σπίτι
καθαρίσαμε, ήταν γεμάτο αίματα».

«Μακάρι να με συγχωρέσουν»
Ζητώντας συγγνώμη ξεκίνησε την απο-

λογία του ο δεύτερος κατηγορούμενος με
καταγωγή από την Αλβανία. «Έχω αντιλη-
φθεί πολλά στη φυλακή. Θέλω να ζητήσω
συγγνώμη στην οικογένεια της Ελένης.
Εγώ τη γνώριζα. Έχουμε καταστραφεί

τρεις οικογένειες. Η δικιά τους χειρότερα.
Μακάρι να με συγχωρέσουν κάποτε», ανέ-
φερε με λυγμούς, ρίχνοντας όμως την ευ-
θύνη στον συγκατηγορούμενό του λέγον-
τας πως εκείνος τη χτύπησε πρώτος.

«Του είπε “άντε τελείωνε” και άρχισε να
τη χτυπάει, της έπιασε τον λαιμό και την
έσφιγγε, εκείνη τη στιγμή τον δάγκωσε,
εκεί έκανα το λάθος, μας είπε “θα σας κα-
ταγγείλω στην Αστυνομία”, την κρατούσα
από τα χέρια, τη χτυπούσε τα πόδια, μπο-

ρούσε να σηκωθεί, αλλά δεν μπορούσε να
φύγει. Της κρατούσαμε τα χέρια και αυτός
πήγε και έφερε δύο μαχαίρια, το ένα για
εμένα, για να μη μας καταγγείλει στην
Αστυνομία. Πήγε, έφερε το σίδερο. Του
λέω “το παράκανες, άσ’ το”. Φοβήθηκα ότι
θα πάει να μας καταγγείλει. Έκανα το λά-
θος και υποστήριξα τον φίλο μου», ανέ-
φερε.

«Τη χτύπησε με σίδερο και
την πέταξε στη θάλασσα»

Αλληλοκαρφώθηκαν 
στην απολογία τους οι δύο 
κατηγορούμενοι για 
τη δολοφονία Τοπαλούδη: 
«Μου ζήτησε να πάω 
να την τελειώσουμε»

Δέκα χρόνια φυλακή σε μεσίτη και κοσμηματοπώλη για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου
Στη φυλακή με ποινή κάθειρξης 10 ετών οδηγήθηκε ο

μεσίτης, ενώ την αντίστοιχη ποινή θα εκτίσει κατ’ οίκον λό-
γω ηλικίας ο 77χρονος κοσμηματοπώλης έπειτα από από-
φαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την υπόθεση
θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου.

Το δικαστήριο επέβαλε στους δύο βασικούς κατηγορού-
μενους ποινή κάθειρξης 10 ετών χωρίς ελαφρυντικά έπειτα
και από σχετική εισαγγελική πρόταση. «Η συμπεριφορά
και η δράση τους ενέχουν στοιχεία τιμωρητικής διάθεσης.
Ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος ουδέποτε επιτέθηκε κατά των
κατηγορουμένων, αφού ήταν εγκλωβισμένος και εκείνοι
ασφαλείς. Αποδείχθηκε ότι εκείνοι του επιτέθηκαν. Από
τον τρόπο δράση τους και τη συμπεριφορά τους προκύπτει

ότι κανένα ελαφρυντικό δεν θα πρέπει να τους αναγνωρι-
στεί», ανέφερε ο εισαγγελέας Σωτήρης Μπουγιούκος.

Νωρίτερα το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε, κατά
πλειοψηφία, τους δύο κατηγορούμενους ένοχους για το
κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά
συναυτουργία, ενώ δύο ένορκοι μειοψήφησαν εκφράζον-
τας την άποψη ότι έπρεπε να καταδικαστούν για το αδίκημα
της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Οι τέσσερις
αστυνομικοί που κάθισαν στο εδώλιο κρίθηκαν αθώοι. Η
απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία (4-3), καθώς η πρό-
εδρος και δύο ένορκοι είχαν την άποψη πως πρέπει να κα-
ταδικαστούν για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής
βλάβης.



Δυτική Ελλάδα

Προσκλητήριο στους ξένους

Από το βήμα του Τουριστικού Συνεδρίου Choose Greece 2022,
το οποίο διοργανώνεται από το Olympia Forum, ο αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Ελλάδας Πολιτισμού και Τουρισμού Νίκος Κορο-
βέσης προσκαλεί ντόπιους και ξένους τουρίστες να επισκεφτούν
τους τρεις νομούς της οικείας περιφέρειας. «Με τα μοναδικά οι-
κοσυστήματα που έχουμε και στους τρεις νομούς, τις εναλλακτι-
κές μορφές τουρισμού οι οποίες ποικίλλουν (ιαματικός τουρι-
σμός, θρησκευτικός τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός) και το
υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών σε καταλύματα, ξενο-
δοχεία και εστίαση, μπορούμε να ικανοποιήσουμε και τον πιο
απαιτητικό επισκέπτη», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης.

Στην Αμαλιάδα το 4ο Φεστιβάλ
«Κερνάμε Ελλάδα»

Στις 13, 14 και 15 Μαΐου στο Αθλητικό Κέντρο Αμαλιάδας η Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ήλιδας συνδιοργανώ-
νουν το 4ο Φεστιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα». Στη διάρκεια του τριη-
μέρου η Αμαλιάδα θα μετατραπεί σε σταυροδρόμι συζητήσεων,
γνώσεων και προβολής ιδιαίτερων γεύσεων. Οι καταναλωτές θα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν αγνά, ποι-
οτικά προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, αγνά παρθένα ελαιόλαδα,
μελισσοκομικά προϊόντα, ζυμαρικά, κρασιά, ποτά, σοκολάτα,
βιολογικά προϊόντα, αρωματικά φυτά, ελληνικοί ξηροί καρποί,
καλλωπιστικά φυτά, παστέλια αλλά και σπάνια προϊόντα όπως
αρώνια και πολλά άλλα.

Στη 23η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Ταξίδι» στη Λευκωσία της Κύπρου

συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά με δικό της περίπτερο η Περιφέρεια

Ηπείρου ως συνεκθέτρια του ΕΟΤ και σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών.

Κοινός στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών ήταν και

παραμένει η τουριστική προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς, των

προϊόντων, της φυσικής ομορφιάς και της γαστρονομίας της περιοχής. Κατά

τους διοργανωτές, τα μηνύματα της συμμετοχής ήταν λίαν ενθαρρυντικά,

καθώς έγιναν συναντήσεις με φορείς της Κύπρου και άλλων χωρών. Με τη

συμμετοχή στην έκθεση αναδείχτηκαν για μια ακόμη φορά οι εναλλακτικές

προτάσεις που υπάρχουν για επισκέπτες από την Κύπρο χάρη στον εξαιρετικό

συνδυασμό του παραθαλάσσιου «μετώπου» με το ορεινό ανάγλυφο, που έχει

καταστήσει την Ήπειρο έναν αναγνωρισμένο προορισμό στο σύνολό του.

Δήμος Αρταίων

Εξώδικα σε επτά
παρόχους ηλεκτρικής
ενέργειας

Σε συνολικά επτά ιδιωτικούς παρό-
χους ηλεκτρικής ενέργειας απέστειλε
εξώδικα ο Δήμος Αρταίων. Η δημοτική
αρχή στοχεύει στην άσκηση πίεσης προ-
κειμένου να καταβληθούν άμεσα τα
οφειλόμενα ποσά που, ενώ οι εταιρείες
έχουν εισπράξει κανονικά μέσω των δη-
μοτικών τελών καθαριότητας, φόρου
ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ακίνη-
της περιουσίας, δεν έχουν αποδώσει
στον δήμο. Τα οφειλόμενα ποσά, σύμ-
φωνα με την επίσημη ανακοίνωση του
δήμου, ανέρχονται στις 300.000 ευρώ
και αφορούν το 2021. Τα εξώδικα εστά-
λησαν με απόφαση της οικονομικής επι-
τροπής ύστερα από εισήγηση του δη-
μάρχου Αρταίων. «Το θέμα αυτό αγγίζει
τα όρια του εμπαιγμού. Πρόκειται για
οφειλόμενα χρήματα προς τους πολίτες
της Άρτας. Μέσω αυτών των χρημάτων ο
δήμος μας παρέχει υπηρεσίες καθαριό-
τητας και ηλεκτροφωτισμού και δεν εί-
μαστε διατεθειμένοι να τα χαρίσουμε σε
κανέναν», δηλώνει ο δήμαρχος Χρήστος
Τσιρογιάννης.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ρόδος

Καταγγέλλεται η δημοτική
αρχή για πρακτικές
«αποφασίζω και διατάζω»

Πληθαίνουν οι αναφορές εργαζομένων του Δή-
μου Ρόδου, με τις οποίες καταγγέλλεται η οικεία
δημοτική αρχή για μη εφαρμογή της εργατικής νο-
μοθεσίας και των διατάξεων για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία. Συγκεκριμένα, η δημοτική
αρχή, όπως επισημαίνεται σε σχετική καταγγελτι-
κή ανακοίνωση, εφαρμόζει το χουντικό δόγμα
«αποφασίζω και διατάζω», καταργώντας εν μια νυ-
κτί αυθαίρετα και μονομερώς νόμους και διατά-
ξεις, εκφοβίζοντας με «πιέσεις» και «απειλές»
τους υπηρεσιακούς παράγοντες και εργαζόμενους
στην καθαριότητα, την αποκομιδή και την ανακύ-
κλωση. Σκοπός της η άρον άρον κάλυψη κάποιων
αναγκών χωρίς καμία απολύτως προηγούμενη λή-
ψη μέριμνας τόσο για τις απαιτούμενες νόμιμες
διαδικασίες όσο και για την καταβολή της νόμιμης
χρηματικής αποζημίωσης. Η «Εργατική Πρωτοπο-
ρία Δήμου Ρόδου» εγκαλεί τη δημοτική αρχή και
τους αρμόδιους αντιδημάρχους για παράβαση της
εργατικής νομοθεσίας, για έκθεση εργαζομένων
σε κίνδυνο και για μαύρη-απλήρωτη εργασία.
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Προβλήθηκε η Ήπειρος στη Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού «Ταξίδι»



Σ
κληρή αντιπαράθεση μέσω ανα-
κοινώσεων ανάμεσα στην πρώην
περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δού-
ρου και τον νυν περιφερειάρχη

Γιώργο Πατούλη προκάλεσε η απόφαση του
ΕΔΣΝΑ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική στη
διαχείριση απορριμμάτων. 

Στην ανακοίνωσή της η επικεφαλής της
παράταξης «Δύναμη Ζωής» κατηγορεί τη δι-
οίκηση του ΕΔΣΝΑ (και εμμέσως τον κ. Πα-
τούλη) ότι «με αδιαφάνεια, προχειρότητα
και σε βάρος της τσέπης των πολιτών σε πε-
ρίοδο σκληρής ακρίβειας πέρασε τα κρίσιμα
ζητήματα των τιμολογήσεων του συνδέσμου
προς τους δήμους για την επεξεργασία των
απορριμμάτων, την ώρα που οι δήμοι αντι-
μετωπίζουν οικονομική ασφυξία». Μάλιστα,
επισημαίνει ότι το κόστος επεξεργασίας
βρίσκεται στο υψηλότερο από ποτέ επίπεδο,
εντείνοντας την οικονομική πίεση στους δή-
μους, ότι επί δύο χρόνια η διοίκηση αδιαφο-
ρεί να απαιτήσει από τα ιδιωτικά ΚΔΑΥ τα 11

εκατομμύρια ευρώ που παρανόμως έχουν
παρακρατήσει και καταλήγει με το συμπέ-
ρασμα ότι ο ΕΔΣΝΑ οδηγείται σε δημοσιο-
νομικό εκτροχιασμό.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης χα-
ρακτηρίζει «ψέματα της κυρίας Δούρου τα
περί κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας, αύξησης
του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων
για δήμους και δημότες, καύσης αντί για
ανακύκλωση, αναφορικά με τη νέα πράσινη
τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ για το
2022». Μάλιστα, ο κ. Πατούλης επισημαίνει
πως «η πρώην περιφερειάρχης τολμά να μι-
λά για αύξηση του κόστους διαχείρισης των
απορριμμάτων για δήμους και πολίτες, όταν
η ίδια δεν τόλμησε να αρθρώσει λέξη όταν ο
υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φάμελος θεσμοθε-
τούσε το τέλος ταφής» και τονίζει πως «για
πρώτη φορά στα χρονικά του συνδέσμου, η
τιμολογιακή πολιτική συνοδεύεται από τη
δημοσίευση του ισολογισμού του ΕΔΣΝΑ,
γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία».

Έλεγχος στις
ανακατασκευές

Αυτοψία στα έργα ανακατασκευής
και στεγανοποίησης των κερκίδων
του γηπέδου του Πανιωνίου, τα οποία
διεξάγονται μέσω του προγράμματος
«Φιλόδημος ΙΙ» και ολοκληρώνονται
μέσα στον Μάιο, πραγματοποίησαν ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας και ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης. Ο κ. Πέτσας είχε την
ευκαιρία να δει και το κατεστραμμένο από τον χιονιά κλειστό γήπεδο «Αρ. Κορωναίος», για
την ανακατασκευή του οποίου ο υπουργός έχει εγκρίνει ενίσχυση από τα κονδύλια του
υπουργείου Εσωτερικών για φυσικές καταστροφές. Ακόμη διαβεβαίωσε τον δήμαρχο ότι
σύντομα θα ανακοινωθούν οι προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στις
οποίες ο δήμος έχει υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης και έχουν εγκριθεί.

Πλήθος κόσμου
στην Πρωτομαγιά
της Περιφέρειας

Με χορό και τραγούδια, στο κατα-
πράσινο και πλήρως ανανεωμένο
αισθητικά και λειτουργικά Πάρκο
Τρίτση, υποδέχθηκαν εκατοντάδες
πολίτες της Αττικής την Πρωτομα-
γιά, γιορτάζοντας σε μια πολύωρη
μουσική εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε από την Περιφέρεια Αττικής.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, ο οποίος μαζί με τους
πολίτες είχε την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσει από κοντά τις εκδηλώ-
σεις για τη, διπλής σημασίας, γιορ-
τή της ημέρας, τον εορτασμό της
άνοιξης αλλά και των αγώνων του
εργατικού κινήματος. Ο κ. Πατού-
λης ευχαρίστησε θερμά τον αντιπε-
ριφερειάρχη Πολιτισμού Χάρη Ρώ-
μα που επιμελήθηκε το πεντάωρο
μουσικό πρόγραμμα και τόνισε ότι
«γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά ως
μια εμβληματική ημέρα τιμής των
αγώνων του εργατικού κινήματος
αλλά και ως μια μεγάλη γιορτή της
φύσης και του περιβάλλοντος, στο
οποίο οφείλουμε να δείχνουμε σε-
βασμό, κάθε μέρα».

Σε ποιον δήμο της Αττικής, πολύ
κοντά στο κέντρο της Αθήνας,
το τελευταίο διάστημα έχει ανα-
στατωθεί η πολιτική κατάσταση
από κάποια δημοσκόπηση που
προαναγγέλλει ανατροπές;
Σύμφωνα με τις φήμες που κυ-
κλοφορούν, η Δημοτική Αρχή
δεν φαίνεται να είναι τόσο
ισχυρή στο γκάλοπ παρά το γε-
γονός ότι επικρατεί διαφορετι-
κή άποψη στα «πολιτικά στέ-
κια» της πόλης και μάλιστα η
«ανατροπή» φαίνεται να έρχε-
ται από μη αναμενόμενο αντί-
παλο… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ανακαινίστηκαν
πλήρως οκτώ
παιδικές χαρές 
Ολοκληρώθηκε η πλήρης
ανακαίνιση των οκτώ παιδικών
χαρών στην Ε’ Δημοτική
Κοινότητα από τον Δήμο Πειραιά,
οι οποίες έγιναν πιο όμορφες και
λειτουργικές, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος
«BeSecure - FeelSecure». Οι
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέα
παιχνίδια και δάπεδα,
ασφαλέστερες εγκαταστάσεις,
υπάρχει πρόβλεψη για χρήση και
από παιδιά με ειδικές ανάγκες,
ενώ τοποθετήθηκε καλύτερος
φωτισμός. Ο δήμαρχος Πειραιά
Γιάννης Μώραλης επισκέφθηκε
τις παιδικές χαρές και είδε από
κοντά την ολοκλήρωση του έργου,
ενώ τόνισε πως «όταν κάνεις
πράγματα για τα παιδιά είναι διπλή
η χαρά».

Στο πλάνο 
της ανάπτυξης 
η Σαρωνίδα 

Η ενημέρωση των τοπικών Αρ-
χών για τη μεγάλη επένδυση σε Σα-
ρωνίδα-Λαγονήσι ήταν το βασικό
αντικείμενο στη συνάντηση που εί-
χε ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος
Φιλίππου με τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωρ-
γιάδη. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται
για επένδυση που σχεδιάζεται να
πραγματοποιηθεί σε έκταση 6.500
στρεμμάτων που ανήκει στον συνε-
ταιρισμό «Υγεία», στα όρια Σαρωνί-
δας και Καλυβίων. Με την ευκαιρία
ο δήμαρχος ζήτησε να μην ανα-
πτυχθούν ανεμογεννήτριες στο
όρος Όλυμπος-Σκόρδι και στο Πά-
νειον, ενώ συζητήθηκε η ενίσχυση
της ενεργειακής αυτονομίας του
έργου με φωτοβολταϊκά.

Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Α
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«Πόλεμος» ανακοινώσεων
για τα νέα τιμολόγια



Βουλευτής βάζει για 
υποψήφιος δήμαρχος

Πληροφορίες κυκλοφορούν τελευταία στην πό-
λη ότι εν ενεργεία βουλευτής ενδιαφέρεται να κα-
τέβει υποψήφιος δήμαρχος για τον Δήμο Θεσσα-
λονίκης. Και όπως λέει ο λαός, καπνός χωρίς φω-
τιά δεν γίνεται! Βέβαια, για να ληφθεί οριστικά μια
απόφαση από τον βουλευτή θα πρέπει πρώτα να γί-
νουν οι εθνικές εκλογές, οι οποίες θα προηγηθούν
από εκείνες των αυτοδιοικητικών.

Η νέα Τούμπα και η 
πρόσκληση για μπουγάτσα

«Ακούσαμε τα νέα για τη νέα Τούμπα, κ. Καλα-
φάτη! Είπα τα συγχαρητήρια στον κ. Σταϊκούρα και
είπα να του μεταβιβάσει τα μπράβο και σε εσάς,
γιατί γνωρίζουμε ότι κάνατε το καλύτερο δυνατόν»,
του είπε. Φυσικά, δεν έλειψε η πρόσκληση στη Σά-
μο για να γευτεί παρέα με τον υπουργό Οικονομι-
κών μπουγάτσα... Θεσσαλονίκης. Απομένει να
δούμε αν αυτό θα πραγματοποιηθεί.

Μετά το ατύχημα… έλεγχοι 
Εντολή για επιπλέον σαρωτικούς ελέγχους σε

όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου Θεσσαλονί-
κης δόθηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης
παρουσία του δημάρχου Κ. Ζέρβα, αντιδημάρ-
χων και υπηρεσιακών παραγόντων. Αποφασί-
στηκε οι έλεγχοι να γίνουν σε δύο επίπεδα: από
συνεργεία του δήμου και από εταιρεία που ειδι-
κεύεται σε θέματα επιθεωρήσεων πιστοποιήσε-
ων. Επίσης, θα γίνει αυτοψία κατά προτεραιότη-
τα στην παιδική χαρά όπου τραυματίστηκε σο-
βαρά η 8χρονη. 

Ελεύθερος ο προϊστάμενος Κατασκευών
του δήμου για το ατύχημα στην παιδική χαρά

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την
προσαγωγή του στον εισαγγελέα ο
προϊστάμενος Κατασκευών και
Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης, ο οποίος συνελήφθη προχ-
θές το βράδυ μετά το ατύχημα με
τον ακρωτηριασμό του δακτύλου
οκτάχρονης σε παιδική χαρά. Ο ει-
σαγγελέας ζήτησε να γίνει προκα-
ταρκτική εξέταση προκειμένου να
διερευνηθεί μια σειρά από ζητήμα-
τα και κυρίως αν τηρήθηκαν οι όροι
λειτουργίας και συντήρησης της

συγκεκριμένης παιδικής χαράς,
όπως ακριβώς προβλέπεται από
τον νόμο. Ακόμη, ο εισαγγελέας ζή-
τησε να εξεταστεί αν είναι υπεύθυ-
νοι και άλλοι υπάλληλοι ή ιδιώτες
για το ατύχημα, οι οποίοι πρέπει να

κληθούν και να δώσουν εξηγήσεις.
Τον προϊστάμενο εκπροσώπησε ως
συνήγορος ο αντιδήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Μάκης Κυριζίδης, ο οποίος
ανακοίνωσε ότι και ο δήμος ξεκίνη-
σε έρευνα προκειμένου να εξετα-
στούν οι ακριβείς συνθήκες του
ατυχήματος και, αν χρειαστεί, να
αποδοθούν διοικητικές ευθύνες.
Τέλος, σημείωσε πως πριν από λί-
γες μέρες είχε αφαιρεθεί από την
ίδια παιδική χαρά άλλη τσουλήθρα.

Κ.Κ.

Τη δική της προσωπική ιστορία μοιράστηκε η 27χρο-
νη Στέλλα Σαλέπη, αντιδήμαρχος του Δήμου Βόλβης,
που πάσχει από μια διαταραχή φάσματος του αυτισμού.
Η νεαρή αυτοδιοικητικός και πολιτικός επιστήμονας
έκανε γνωστό πως πρόσφατα διαγνώσθηκε ότι πάσχει

από το σύνδρομο Asperger. «Πρέπει να εξαλειφθεί το
στίγμα, θεωρώ ότι είναι και ένα χάρισμα. Όσο πιο νωρίς
γίνονται διάγνωση και παρέμβαση τόσο είναι και πιο
αντιμετωπίσιμο», τόνισε χαρακτηριστικά στο Mega η
αντιδήμαρχος στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς όλους.

Μοιράστηκε τα βιώματά της από τον αυτισμό η Στέλλα Σαλέπη

Το τηλεφώνημα Σταϊκούρα
σε Καλαφάτη από τη Σάμο
Όταν ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος
Καλαφάτης απάντησε στο κινητό του στην
κλήση του υπουργού Οι-
κονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα, σίγουρα
δεν περίμενε αυτό
που τελικά άκουσε.
Ο κ. Σταϊκούρας
βρισκόταν στη Σάμο
και το τηλεφώνημα
ήταν κυρίως φιλικό:
«Σταύρο, σε αγαπούν και στη… Σάμο», του
είπε ο υπουργός Οικονομικών και του έδωσε
να μιλήσει με ιδιοκτήτη καταστήματος με...
μπουγάτσες στο νησί. Ο ιδιοκτήτης ήταν
πρώην κάτοικος Θεσσαλονίκης -πλέον ζει
και δραστηριοποιείται στη Σάμο- και φίλα-
θλος του ΠΑΟΚ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Δόμνα 
Μιχαηλίδου πήγε
στην «Ελπίδα»
Τη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου
«Ελπίδα» στο Ωραιόκαστρο και το
Δημοτικό Βρεφοκομείο «Άγιος
Στυλιανός» της Θεσσαλονίκης
επισκέφτηκε η υφυπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δόμνα Μιχαηλίδου. Η υφυπουρ-
γός εδώ και μέρες «όργωσε» τη
Βόρεια Ελλάδα σε ένα μπαράζ
επαφών με φορείς και επισκέψε-
ων σε κοινωνικές δομές που ξεκί-
νησε από τη Φλώρινα, ακολούθη-
σε η Κοζάνη και πέρασε από τη
Θεσσαλονίκη με τελικό προορι-
σμό την Αλεξανδρούπολη.

Με  Covid-19 
και ο Ανδρέας
Παπαμιμίκος
Θετικός στον κορονοϊό δια-
γνώστηκε, όπως γνωστοποί-
ησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο
Ανδρέας Παπαμιμίκος. Συγκε-
κριμένα, ο πρώην γραμματέας
της Πολιτικής Επιτροπής της
ΝΔ έγραψε: «Μετά τη Σόνια και
τη μικρή μας και παρά την αντί-
στασή μου… σήμερα το πρωί
διαγνώστηκα με κορονοϊό. Η
πανδημία παραμένει εδώ και
συνεχώς μας το υπενθυμίζει.
Καλό μεσημέρι και να προσέχε-
τε όλοι».

Ταξίδι στη Βοστόνη 
για τον Δ. Κούβελα
Στην Αμερική, συγκεκριμένα στη Βοστό-
νη, ταξίδεψε ο Δημήτρης Κούβελας. Ο
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ βρέ-
θηκε εκεί ύστερα από πρόσκληση της
Ομοσπονδίας των Ελληνοαμερικανικών
Σωματείων για να παραστεί ως τελετάρ-
χης στη μεγάλη παρέλαση της αμερικα-
νικής μεγαλούπολης με αφορμή τους
εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και τον
ελληνικό Αγώνα για την Ανεξαρτησία.
Μάλιστα, δίπλα στην πλατεία Harvard
ανακάλυψε τον κύριο Γιώργο, έναν αυ-
θεντικό πατριώτη που, όπως έγραψε σε
ανάρτησή του, «στο παρελθόν έχει κου-
ρέψει Αμερικανούς προέδρους και Έλ-
ληνες πρωθυπουργούς στο ιστορικό
κουρείο του με τίτλο “La Flamme”». 
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«Π
ετάει» ο ελληνικός του-
ρισμός και οι ταξιδιώτες
αποζητούν «άρωμα Ελ-
λάδας» για να γεμίσουν

τις αποσκευές τους τη φετινή σεζόν. Τα
στοιχεία από το Recovery Tracker του Ιν-
στιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων είναι αποκαλυπτι-
κά για την πορεία της «βαριάς βιομηχανίας
της Ελλάδας», η οποία εισφέρει στο ΑΕΠ
της χώρας σε ποσοστό 25%. Ήδη από τις 25
Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου αναμένονται
πάνω από 1 εκατομμύριο αφίξεις, με τις
διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις να φτά-
νουν τις 1.399.714 σε σύνολο 33 χωρών.

Μεγαλύτερη προτίμηση στη χώρα μας
καταγράφεται από το Ηνωμένο Βασίλειο,
καθώς μέσα σε 20 μόλις μέρες έχουν δια-
τεθεί συνολικά 344.703 αεροπορικές θέ-
σεις. Ακολουθεί η Γερμανία με 321.055 αε-
ροπορικές θέσεις, ενώ για τους Γάλλους
έχουν διατεθεί 115.819 θέσεις για το συγ-
κεκριμένο χρονικό διάστημα.

Έως τα μέσα Μαΐου λοιπόν το διεθνές
αεροδρόμιο της Αθήνας θα δεχτεί τον με-

γαλύτερο όγκο τουριστών, καθώς αναμέ-
νεται να προσγειωθούν 541.749 επισκέ-
πτες, ενώ ακολουθούν ο
κρατικός αερολιμένας
Ηρακλείου «Νίκος Καζαν-
τζάκης», ο οποίος θα υπο-
δεχτεί 204.395 ταξιδιώτες,
ο κρατικός αερολιμένας
Ρόδου «Διαγόρας» με
147.364 αφίξεις τουριστών
και το αεροδρόμιο της
Θεσσαλονίκης «Μακεδο-
νία» με 129.589 τουρίστες.

«Επένδυση στους high spenders»
Υπενθυμίζεται ότι από το Ηνωμένο Βασί-

λειο, από το οποίο «πετάει» η χαμηλού κό-
στους αεροπορική εταιρεία EasyJet, ανα-
κοίνωσε την έναρξη της πώλησης εισιτη-
ρίων με απευθείας πτήσεις προς τέσσερις
ελληνικούς, δημοφιλείς νησιωτικούς προ-
ορισμούς: την Κω, την Κεφαλονιά, την Κέρ-
κυρα και τα Χανιά.

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικί-
λιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον
RealFM, υπερθεμάτισε για την αισιοδοξία
που καταγράφεται για το φετινό καλοκαίρι.

Από τις 7 Μαρτίου μέχρι και τον Δεκέμβριο
αναμένεται να έρθουν στη χώρα μας

500.000 επισκέπτες από
την Αμερική με απευθείας
63 πτήσεις την εβδομάδα. 

«Πρόκειται για high
spenders, υψηλού επιπέ-
δου τουρίστες που ξο-
δεύουν πολλά χρήματα στις
διακοπές τους και για αυτό
τον λόγο το υπουργείο Του-
ρισμού επένδυσε σε αυ-
τούς», σημείωσε ο Βασίλης
Κικίλιας, ενώ υπενθύμισε

πως για φέτος η χώρα μας είναι πρώτη
στην προτίμηση των Γάλλων τουριστών,
ενώ και στη Γερμανία η TUI έχει ήδη προ-
πωλήσει 1.100.000 ταξιδιωτικές θέσεις.

Έλεγχος στις επιχειρήσεις
Το ποιοτικό επίπεδο των τουριστών ανε-

βαίνει σταθερά και αντίστοιχες θα πρέπει
να είναι και οι προσφερόμενες υπηρεσίες,
στις οποίες αναφέρθηκε ο υπουργός Του-
ρισμού. «Θα ελέγξουμε το πλαίσιο λειτουρ-
γίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Να
υπάρχουν ναυαγοσώστες και υπεύθυνοι

ασφαλείας στις κολυμβητικές δεξαμενές
στα ξενοδοχεία, να ελέγχονται οι ιδιωτικές
παιδικές χαρές γενικότερα, να τηρούνται οι
κανόνες ασφαλείας για τους εργαζόμε-
νους και τους επισκέπτες και να είναι σύν-
νομα, αναφορικά με την άδεια, τα ξενοδο-
χειακά καταλύματα», τόνισε ο Βασίλης Κι-
κίλιας, σημειώνοντας πως η αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος δεν επιτυγχά-
νεται χωρίς επένδυση στις υποδομές και
αυτό εμπλέκει επίσης περίπου 80 επαγ-
γέλματα που σχετίζονται με τον κατα-
σκευαστικό κλάδο.

Εικοσαήμερο «απογείωσης»
για τον τουρισμό μας, καθώς
από 25 Απριλίου έως 20 Μαΐου
οι ξένοι επισκέπτες 
πλημμυρίζουν τα αεροδρόμια -
Οι περισσότεροι από Βρετανία
και Γερμανία 

Ξεπερνούν το ένα εκατ. οι αφίξεις… 

Ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα του ξένου
Τύπου, τα οποία διαφημίζουν τη χώρα μας ως ιδανικό
τουριστικό προορισμό για καλοκαιρινές διακοπές. Τα
νησιά μας φέτος αναμένεται να «βουλιάξουν» από του-
ρίστες, καθώς τα έως τώρα στοιχεία κάνουν λόγο για ένα
καλοκαίρι παρόμοιο με αυτό του 2019.

Η βρετανική «Metro» προτείνει στους αναγνώστες της
τα λιγότερο γνωστά ελληνικά νησιά για φέτος, μιας και οι
ομορφιές της χώρας μας μοιάζουν ανεξάντλητες με ανε-
ξερεύνητα πανέμορφα χωριά, κρυμμένες παραλίες και

απάτητα βουνά. «Όταν σκέφτεστε την Ελλάδα, το μυαλό
σας μπορεί να πάει αμέσως σε περιοχές όπως η Κρήτη, η
Κέρκυρα, η Ρόδος και η Ζάκυνθος», γράφει στο δημοσί-
ευμά της, όμως δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» σε λιγότερο
γνωστά νησιά, το ίδιο όμορφα, που μπορούν να προσφέ-
ρουν την ιδιωτικότητα που κάποιος επιθυμεί.

Διαφημίζει την πανέμορφη Σκόπελο με τα κρυστάλλι-
να νερά της, νησί που δεν ανήκει στις συνηθισμένες επι-
λογές των Βρετανών παραθεριστών, όμως έγινε γνωστό
από τα γυρίσματα του πολυβραβευμένου «Mamma

Mia». «Παραμένει παρθένο και ανέγγιχτο από άλλες γω-
νιές της Ελλάδας», σημειώνει στο άρθρο της η «Metro»
και συνεχίζει την περιήγησή της στα Επτάνησα, προτεί-
νοντας τους πανέμορφους Παξούς αλλά και το μικρο-
σκοπικό νησί των Αντιπαξών για χαλαρές και ήρεμες
διακοπές.

Για τους αρχαιολάτρες παρουσιάζει τη Νάξο ως ιδανι-
κό προορισμό και επισημαίνει πως πρόκειται για το με-
γαλύτερο και το πιο πράσινο από τα νησιά των Κυκλά-
δων, γεμάτο αρχαία ερείπια και άλλα ιστορικά ορόσημα.

Ο ξένος Τύπος διαφημίζει και... αποθεώνει: «Ιδανικός προορισμός η Ελλάδα»

Tης Ρεγγίνας Σαβούρδου  
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Θέμα χρόνου αποτελεί η επανεκκίνηση της πλατφόρμας
για το voucher 200 ευρώ, με το οποίο επιδοτείται η αγορά
laptop, tablet και άλλων συσκευών. Πρόκειται για το πρό-
γραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», το οποίο προβλεπόταν σε
τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε τον
περασμένο Ιανουάριο σε νομοσχέδιο του υπουργείου
Ανάπτυξης. Προ ημερών αναρτήθηκε το ΦΕΚ με το οποίο
«κλείδωσε» η εκκίνηση του προγράμματος των vouchers
200 ευρώ -η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο
άμεσο διάστημα.

Με το voucher θα μπορούν να αποκτήσουν tablet, laptop

ή desktop από τον προμηθευτή της επιλογής τους. Το χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος θα εξειδι-
κεύεται στην προκήρυξη που θα δημοσιευθεί. Ειδικότερα:

α. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον ΠΥΛΩΝΑ
Α του προγράμματος είναι: Εκπαιδευτικοί του δημόσιου
τομέα (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό
Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που: α. 1.
είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωριστεί απουσία στην
τοποθέτησή τους) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτι-
κά, γυμνάσια και λύκεια), τα οποία βρίσκονται στην Ελλά-

δα, α. 2. είτε απουσιάζουν (έχει καταχωριστεί απουσία
στην τοποθέτησή τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας
που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

β. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον ΠΥΛΩΝΑ
Β του Προγράμματος είναι: Οικογένειες με εξαρτώμενα
μέλη ηλικίας από 4 έως και 24 ετών που σπουδάζουν είτε
έχουν κύρια κατοικία σε περιοχές που επλήγησαν από
πυρκαγιές κατά το ημερολογιακό έτος 2021, οι οποίες
έχουν υποστεί ζημιές λόγω των προαναφερθεισών πυρ-
καγιών και έχουν αποδεδειγμένα καταστεί προσωρινά ή
μόνιμα μη κατοικήσιμες.

Voucher 200€: Έρχεται νέος κύκλος προγράμματος - Ποιοι οι δικαιούχοι 

Σ
υνεχίζεται η διαδικασία υποβο-
λής των φετινών φορολογικών
δηλώσεων και ένα ποσοστό της
τάξης του 15% των φορολογού-

μενων περιμένει επιστροφή φόρου. Ωστό-
σο αρκετοί είναι αυτοί που τελικά δεν θα
εισπράξουν τα εν λόγω χρήματα, καθώς η
επιστροφή φόρου θα συμψηφιστεί με βε-
βαιωμένες οφειλές οι οποίες μπορεί να
μην έχουν λήξει, όπως για παράδειγμα ο
ΕΝΦΙΑ.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι
που θα βρεθούν με πιστωτικό εκκαθαρι-
στικό σημείωμα θα πρέπει να έχουν
«λευκό» μητρώο όσον αφορά τις οφειλές
τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία,
καθώς οι ελεγκτικές Αρχές αν διαπιστώ-
σουν εκκρεμείς οφειλές, τότε, σύμφωνα
με το ισχύον νομικό πλαίσιο, προχωρούν
σε αυτόματο συμψηφισμό του ποσού της
επιστροφής με τις οφειλές, με αποτέλε-
σμα μόνο αν προκύψει υπόλοιπο να πι-
στωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του
δικαιούχου.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ 
Με βάση την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, για την

επιστροφή φόρου εισοδήματος εφόσον ο
φορολογούμενος τη δικαιούται, η φορο-
λογική διοίκηση, αφού συμψηφίσει τον
οφειλόμενο από τον φορολογούμενο φό-
ρο με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει
στην επιστροφή τής τυχόν προκύπτουσας
διαφοράς. Προβλέπεται έλεγχος για τυ-
χόν οφειλές και συμψηφισμός αυτών με
βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση
οφειλές ή παρακράτηση αυτών κατά τις
διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού
ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και
συμψηφισμός αυτών με οφειλές σε Οργα-
νισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

Εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφεί-

λει στους ΟΚΑ, τότε αποστέλλεται στη ΔΟΥ
φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής
ψηφιακά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ, προκει-
μένου να γίνουν ο σχετικός έλεγχος και η
απόδοση των παρακρατούμενων ποσών
στους ΟΚΑ. Εν συνεχεία διενεργείται από
τη ΔΟΥ η μεταφορά των προς επιστροφή
ποσών στους λογαριασμούς πληρωμών
των δικαιούχων.

Διευκρινίσεις
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι από τις

ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες πουθενά
δεν προκύπτει ότι ο φόρος που συμψηφί-

ζεται πρέπει να έχει καταστεί ληξιπρόθε-
σμος. Αντιθέτως, «βεβαιωμένη οφειλή»
που υφίσταται ή θα προκύψει μετά την έκ-
δοση του εκκαθαριστικού, μπορεί να εξο-
φλείται αυτόματα, αντί να εισπράξει τα λε-
φτά ο κάθε δικαιούχος.

Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον
φορολογούμενο εντός 90 ημερών από την
υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορο-
λογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται μι-
κρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διά-
ταξη της φορολογικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
για την υποβολή των φετινών φορολογι-

κών δηλώσεων δείχνουν ότι από τα
421.341 εκκαθαριστικά που έχουν εκδο-
θεί μέχρι στιγμής, τα 63.394 ή το 15,05%
είναι πιστωτικά και κατά μέσον όρο το πο-
σό της επιστροφής φόρου ανέρχεται σε
280 ευρώ.

Με ποιες διαδικασίες 
και πότε οι φορολογούμενοι 
θα λάβουν τα χρήματα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τα «κλειδιά» για είσπραξη 
της επιστροφής φόρου



Η
αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, η άρση των υγειονομι-
κών μέτρων, η στήριξη των
νοικοκυριών και των επιχει-

ρήσεων στους λογαριασμούς κατανάλω-
σης ενέργειας, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις
και τα αναδρομικά που θα λάβουν δεκά-
δες χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένεται να
βάλουν… πλάτη στην αγορά τον Μάιο, με
αποτέλεσμα να διαμορφώνονται συγκρα-
τημένα θετικές προσδοκίες στο λιανικό
εμπόριο.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Επιμε-
λητηριακό Συμβούλιο Αττικής:

11. Η αύξηση του κατώτατου μισθού κα-
τά 50 ευρώ μηνιαίως, η οποία συμπαρα-
σύρει προς τα πάνω μια σειρά επιδομά-
των και προσαυξήσεων, σε συνδυασμό
με την επερχόμενη μείωση των εισφο-
ρών για εργοδότες και εργαζόμενους,
αλλά και η αναμενόμενη επιστροφή των
αυξήσεων στις συντάξεις ύστερα από
δώδεκα χρόνια αποτελούν ένα ισχυρό
πλαίσιο οικονομικής παρέμβασης, το
οποίο θα λειτουργήσει σαν αντίδοτο στην
κλιμακούμενη έξαρση της ακρίβειας. 

2. Περισσότεροι από 50.000 συνταξι-
ούχοι, με παράλληλη ασφάλιση, θα λά-
βουν προσαυξήσεις και τα ανάλογα ανα-
δρομικά εντός του Μαΐου. Γεγονός ιδιαί-
τερα σημαντικό για την κατανάλωση.

3. Παράλληλα, η πρόθεση της κυβέρ-
νησης να διευρύνει χρονικά τα επιδόματα
στήριξης εκ νέου και την ελαστικότητα
του δημοσιονομικού χώρου, με στόχο την

αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για τη μεί-
ωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού
ρεύματος, εκτιμάται ότι θα έχει θετικές
συνέπειες στο διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών, βελτιώνοντας τη σχετική
αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων
εισοδηματικών κλιμακίων. 

Οι προσφερόμενες εκπτώσεις
Σύμφωνα με το ΠΕΣΑ, η αγορά έχει

ήδη απορροφήσει στο μέγιστο δυνατό,
και σε ρεαλιστικά επίπεδα, μεγάλο μέρος
των αυξήσεων που, υπό άλλες συνθήκες,
θα είχαν μετακυλίσει στην τελική κατα-
νάλωση και οι οποίες αποδίδονται στην
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην
εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και από το
ενεργειακό που ταλανίζει νοικοκυριά και
επιχειρήσεις. Η μείωση των τιμών με τις
προσφερόμενες εκπτώσεις, το ύψος των
οποίων κυμαίνεται σε ικανοποιητικά για
την εποχή επίπεδα, θα δώσει την ευκαι-
ρία στα νοικοκυριά για «έξυπνες αγο-
ρές», δεδομένου ότι τα εμπορικά κατα-
στήματα και όλες οι επιχειρήσεις του λια-
νεμπορίου της Αττικής αναμένεται να
προσφέρουν μεγάλη ποικιλία εποχικών
προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές. 

Σύμφωνα με το ΠΕΣΑ, η αγορά στο Λε-

κανοπέδιο έχει να προσφέρει «τον καλύ-
τερό της εαυτό», προσδοκώντας τα νοι-
κοκυριά να αξιοποιήσουν τις παρεχόμε-
νες εκπτώσεις, ενώ από την άλλη πλευρά
η άρση των περιοριστικών υγειονομικών
μέτρων θα «απελευθερώσει» ένα επι-
πρόσθετο δυναμικό προς όφελος της
αγοράς.

Ο συνδυασμός
Ο πρόεδρος του ΠΕΣΑ και του Εμπορι-

κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε ότι
«οι φετινές εαρινές εκπτώσεις συνδυά-
ζουν αύξηση μισθών, μείωση τιμών και
άρση μέτρων, που ευελπιστούμε να λει-
τουργήσουν συνδυαστικά υπέρ της αγο-
ράς. Παρά το γεγονός ότι οι ενδιάμεσες
εκπτώσεις δεν έχουν προσφέρει μέχρι
σήμερα τίποτα ιδιαίτερο στο λιανεμπόριο
της Αττικής, ούτε έχουν τραβήξει το εν-
διαφέρον των καταναλωτών, εντούτοις,
ίσως κατ’ εξαίρεση φέτος, σε μια περίοδο
υψηλού πληθωρισμού, να παρουσιάζον-
ται ως ευκαιρία για φθηνές αγορές».  

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Τρέχουν» οι δηλώσεις
για «Συν-Εργασία» 
και «Πρώτο Ένσημο»

Ξεκίνησε χθες η διαδικασία υποβολής
των δηλώσεων του μηχανισμού «Συν-Ερ-
γασία» για τον Μάιο, καθώς και η παράτα-
ση της προθεσμίας για τη δήλωση των ορ-
θών στοιχείων στους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς όσων εντάχθηκαν στο επιδοτού-
μενο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο».

Ειδικότερα, από χθες μπορούν να υπο-
βάλλουν οι εργοδότες τις δηλώσεις για την
Α’ φάση του μηχανισμού «Συν-Εργασία»
τον Μάιο, αλλά και τα υπόλοιπα της Β’ φά-
σης για τον Απρίλιο, ενώ θα γίνονται δε-
κτές και οι ορθές επαναλήψεις για τις δη-
λώσεις του Μαρτίου που είχαν λάθη. 

Εξάλλου, έως την προσεχή Τρίτη 10
Μαΐου δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορ-
θών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων
δηλώσεων ένταξης στις επιχειρήσεις για
τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύμα-
τος και του τραπεζικού τους λογαριασμού
(ΙΒΑΝ), οι οποίες έχουν ενταχθεί είτε στο
Ανοιχτό Πρόγραμμα 150.000 νέων επιδο-
τούμενων θέσεων εργασίας είτε στο
«Πρώτο Ένσημο».

Επίδομα θέρμανσης:
Δόθηκαν 24,4 εκατ. 
σε 239.353 δικαιούχους

Στους λογαριασμούς
239.353 δικαιούχων
του επιδόματος θέρ-
μανσης πίστωσε το Ελ-
ληνικό Δημόσιο το πο-
σό των 24,4 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με δήλωση

του κ. Χρήστου Σταϊκούρα, «το υπουργείο
Οικονομικών, συνεπές προς το χρονοδιά-
γραμμα που είχε ανακοινώσει, προχώρησε
σε νέα καταβολή», ανεβάζοντας έτσι το συ-
νολικό ποσό της περιόδου 2021-2022 στα
162 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι κατά την
αντίστοιχη περσινή περίοδο το επίδομα
ήταν στο μισό, ενώ φέτος υπήρξε διεύρυν-
ση των κριτηρίων, έτσι ώστε να στηριχθούν
όσο γίνεται περισσότερα νοικοκυριά, λόγω
της έκρηξης των τιμών των καυσίμων. Σύμ-
φωνα με τον υπουργό, «το επίδομα, μετά τη
διεύρυνση των εισοδηματικών και περιου-
σιακών κριτηρίων, καλύπτει την πλειοψη-
φία των νοικοκυριών που καταναλώνουν
πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και τις
άλλες επιδοτούμενες μορφές καυσίμου,
αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη της
κυβέρνησης έναντι των επιπτώσεων της
διεθνούς ενεργειακής κρίσης».
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Γιατί εκφράζουν
συγκρατημένη αισιοδοξία
οι φορείς της αγοράς - 
Τι δήλωσε o πρόεδρος
του ΠΕΣΑ και του ΕΒΕΠ
Βασίλης Κορκίδης

Πενταπλή ανάσα
για λιανεμπόριο



Σ
την πρώτη θέση (σε τοπικό νό-
μισμα) βρέθηκε η εγχώρια αγο-
ρά για τον μήνα Απρίλιο μεταξύ

43 assets που εξετάζει η Deutsche
Bank, υπεραποδίδοντας έναντι των
μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, με
άνοδο 5,1% έναντι -0,6% του Stoxx 600
και του τραπεζικού που κατέγραψε
πτώση 2,1%. Για το σύνολο του έτους το
χάσμα μεταξύ της απόδοσης του Χρη-
ματιστηρίου και των υπόλοιπων αγο-
ρών παραμένει υψηλό, καθώς η εγ-
χώρια αγορά έχει σημειώσει άνοδο
3,6%, έναντι -6,4% του Stoxx 600, -
11,2% για τον DAX, +3,6% για τον FTSE
100 και -12,9% του S&P 500. Φυσικά,
το πετρέλαιο ήταν αυτό που ξεχώρισε
μεταξύ των σημαντικότερων περιου-
σιακών στοιχείων, με το αμερικανικό
αργό WTI να καταγράφει άνοδο 39,2% και το Βrent 40,6% από τις αρχές του έτους, κατέχοντας την υψηλότερη θέση στο leaderbo-
ard της Deutsche Bank. Το πετρέλαιο κινήθηκε υψηλότερα για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, καθώς παραμένουν τα σενάρια για ένα
ενδεχόμενο ευρωπαϊκό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Ωστόσο, οι τιμές καταγράφουν μια πτωτική τάση εξαιτίας των περαιτέ-
ρω αυστηρών lockdowns που εφαρμόζονται στην Κίνα.

Δυο νέες γερανογέφυρες 
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Με ανυψω-
τική ικανότητα
65 τόνων και
50 τόνων σε
διπλή και σε
μονή φόρτω-
ση αντίστοιχα,
δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων
κύριων γραμμών, χωρητικότητας άνω των
10.000 TEU (New Panamax), οι δύο νέες ειδι-
κά σχεδιασμένες γερανογέφυρες (New Pa-
namax STS Cranes), που κατέπλευσαν στο λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης, αναβαθμίζουν ση-
μαντικά τις υπηρεσίες που προσφέρει το δεύ-
τερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. «Με τις
δύο νέες ειδικά σχεδιασμένες γερανογέφυ-
ρες New Panamax για το λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης, συνολικής αξίας 15,7 εκατ. ευρώ, ολο-
κληρώνεται πάνω από το 80% των Υποχρεωτι-
κών Επενδύσεων της εταιρείας σε μηχανολο-
γικό εξοπλισμό», τόνισε ο εκτελεστικός πρό-
εδρος ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ, Θάνος Λιάγκος.

Epsilon Net: Ιδρύει δεύτερο
Epsilon Support Center
Στην ίδρυση του 2ου Κέντρου Υποστήριξης
Λογισμικού και Δικτύου (Support Center)
με έδρα την Αθήνα, προχώρησε ο Όμιλος
Epsilon Net, μετά τη σημαντική, όπως ση-
μειώνει, επιτυχία του 1ου Epsilon Support
Center στη Θεσσαλονίκη. Στο νέο Support
Center (το οποίο θα λειτουργεί ως ανώνυμη
εταιρεία) η Epsilon Net συμμετέχει με πο-
σοστό 60% και με ποσοστό 40% συμμετέχει ο
κ. Κοσμάς Ναυπλιώτης, επιχειρηματίας με
εξαιρετική γνώση του κλάδου του business
software και σημαντική δραστηριότητα
στον τομέα της Πληροφορικής για περισσό-
τερα από είκοσι έτη.

Αυξήθηκαν τα κέρδη 
της BNP Paribas

Αυξήθηκαν τα κέρδη α’ τριμήνου της BNP
Paribas, κυρίως λόγω της αύξησης των εσό-
δων από το trading, ενώ διατήρησε τους μα-
κροπρόθεσμους στόχους της. Τα καθαρά
κέρδη της γαλλικής τράπεζας αυξήθηκαν στα
2,11 δισ. ευρώ από το 1,77 δισ. ευρώ πριν από
έναν χρόνο. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα
12,58 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τα 11,19 δισ.
ευρώ πριν από έναν χρόνο, μετά την εφαρμο-
γή του λογιστικού προτύπου IFRS5, τα οποία
δεν περιλαμβάνουν την επίδραση των δρα-
στηριοτήτων BancWest της BNP Paribas, η
πώληση της οποίας συμφωνήθηκε τον Δε-
κέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί αρ-
γότερα φέτος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μπορεί η Mevaco Μεταλλουργική να κατέγραψε εντυπω-
σιακά αποτελέσματα το 2021, λόγω της αύξησης της ζήτη-
σης για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊ-
κών πάρκων, ωστόσο οι δανειακές της υποχρεώσεις εξα-
κολουθούν να την επιβαρύνουν. Ο κύκλος εργασιών της ει-
σηγμένης εταιρείας ανήλθε σε 25,5 εκατ. ευρώ το 2021,
έναντι 8,8 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη της
ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, από 541 χιλ. ευρώ το 2020. Παρ’
όλα αυτά, η εν λόγω κερδοφορία δεν στάθηκε ικανή ώστε να

αποφευχθεί προ εβδομάδων η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας. Με την αριθμό
620Σ/14.02.2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), ενεγράφη υπέρ της Εθνικής
Τράπεζας προσημείωση υποθήκης ποσού 2,5 εκατ. ευρώ, που αφορά ακίνητα που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, προς
εξασφάλιση απαιτήσεων που απορρέουν από σύμβαση παροχής πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό που συ-
νομολογήθηκε το 2013 και επεκτάθηκε το 2014 και το 2021 μέχρι του ποσού των 6,7 εκατ. ευρώ.

Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της ΔΕΗ
στη βαθμίδα ΒΒ- από Β+ με σταθερή προοπτι-
κή προχώρησε ο οίκος Standard & Poor’s.
Στην έκθεσή του ο οίκος επισημαίνει ακόμη
ότι η πρόσθετη κερδοφορία από την παραγωγή
ενέργειας χρηματοδοτεί την επιδότηση των
καταναλωτών, καθώς και ότι η πιθανή επιβολή
φορολογίας από την κυβέρνηση στα «ουρανο-
κατέβατα κέρδη» του κλάδου της ενέργειας
θα έχει μικρή επίπτωση στην επιχείρηση, κα-
θώς τα περιθώρια κέρδους στη λιανική είναι
πολύ χαμηλά.

Αναβάθμισε τη ΔΕΗ σε ΒΒ- η Standard and Poor’s
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Στην κορυφή το Χρηματιστήριο τον Απρίλιο

Βαρίδι για τη Mevaco οι δανειακές υποχρεώσεις



Η Attica Bank εισήλθε στο νέο έτος ενισχυμένη, μέσω
της αύξησης των 240 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2021) και
της ταυτόχρονης βελτίωσης των βασικών της κεφαλαι-
ακών δεικτών και δεικτών ρευστότητας, σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση, υποστηρίζει η διοίκηση με αφορ-
μή τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων 2021. Το
2022 αναμένεται να αποτελέσει έτος ορόσημο στη μέχρι
τώρα πορεία της, θέτοντας τις βάσεις για τον βιώσιμο
μετασχηματισμό της, την περαιτέρω μείωση του κό-
στους λειτουργίας της, αλλά και την ανάπτυξή της, βασι-
ζόμενη στη συμφωνία των βασικών της μετόχων ΤΜΕ-
ΔΕ, Rinoa/Ellington Solutions SA και ΤΧΣ. Η τράπεζα
αύξησε πέρσι σημαντικά, κατά 69%, τα έσοδά της από
προμήθειες, αύξησε κατά 4,3% τις καταθέσεις της, πέτυ-
χε μείωση του κόστους χρηματοδότησης κατά 16% και
πιστωτική επέκταση κατά 12% (σημαντικά υψηλότερα
από τον μέσο όρο της τραπεζικής αγοράς).

Καραμολέγκος: Αυξημένες
οι πωλήσεις το 2021

Καρέλιας: Με 60,4% έτρεξαν τα κέρδη 
Θετική χρονιά ήτα το 2021 για τον Όμιλο Καρέλια το

2021. Ο ενοποιημένος καθαρός (χωρίς ΕΦΚ) κύκλος ερ-
γασιών του Ομίλου ανήλθε σε 228 εκατ. ευρώ, αυξημέ-
νος κατά 8% σε σχέση με το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη
προ φόρων, τόκων, συναλλαγματικών διαφορών και
αποσβέσεων ανήλθαν σε 106,97 εκατ. ευρώ, αυξημένα
κατά 16,65% σε σύγκριση με το 2020. Τέλος, τα καθαρά
κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και
φόρους, ανήλθαν σε 87,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
60,4% σε σύγκριση με το 2020, βοηθούμενα και από ση-
μαντικές συναλλαγματικές διαφορές λόγω της έντονης
ανατίμησης της ισοτιμίας του αμερικανικού δολαρίου
έναντι του ευρώ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Cyta: Ολοκληρώθηκε 
το παγκύπριο δίκτυο κινητής 5G 

Την ολοκλήρωση του παγκύπριου δικτύου κινη-
τής 5G, που προσφέρει υπερσύγχρονες τηλεπι-
κοινωνιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώραμ
ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές
της, ανακοίνωσε η εταιρεία Cyta στην Κύπρο, ση-
μειώνοντας ότι το γεγονός καθιστά τη Μεγαλόνη-
σο ως την πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 100%
πληθυσμιακή κάλυψη 5G. O πρόεδρος της Cyta
Μιχάλης Ιωαννίδης, αναφερόμενος στην ολοκλή-
ρωση του πιο γρήγορου δικτύου 5G της Ευρώπης,
με 100% πληθυσμιακή κάλυψη σε όλο το νησί, δή-
λωσε πως «αυτό είναι ένα επίτευγμα το οποίο δεν
πέτυχε καμία άλλη χώρα μέχρι τώρα. Για εμάς στη
Cyta έχει σημασία όλοι οι Κύπριοι να συμμετέ-
χουν στην ψηφιακή μετάβαση. Διότι είμαστε μια
χώρα. Όλοι μας, πολίτες μίας ταχύτητας, ισότιμοι
στην κοινωνία της πληροφορίας».

Deutsche Post: 
Αύξηση εσόδων 19,8% 
Η γερμανική εταιρεία εμπορευμάτων και logi-
stics Deutsche Post ανακοίνωσε άνοδο στα
έσοδα και στα λειτουργικά κέρδη του α’ τριμή-
νου, ενώ επιβεβαίωσε τους οικονομικούς της
στόχους για το 2022. Συγκεκριμένα, τα καθαρά
κέρδη του α’ τριμήνου αυξήθηκαν στο 1,35 δισ.
ευρώ από 1,19 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του
2021. Τα έσοδα στο α’ τρίμηνο ανέβηκαν κατά
19,8% στα 22,59 δισ. ευρώ και τα προ φόρων και
τόκων (EBIT) κέρδη ανήλθαν σε 2,16 δισ. ευρώ,
αυξημένα κατά 13% σε σχέση με το 1,9 δισ. ευρώ
που είχε την ίδια περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα.

Πλαστικά Κρήτης: Προειδοποίηση
για μείωση κερδοφορίας 

Σαφή προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό
για το ενδεχόμενο μείωσης της κερδοφορίας του
Ομίλου από τη γενικευμένη αύξηση τιμών των
πρώτων υλών, η οποία κλιμακώθηκε λόγω του
πολέμου στην Ουκρανία και της πολύ μεγάλης
ανόδου της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου, απέστειλε μέσω της ετήσιας χρηματοοι-
κονομικής έκθεσης η διοίκηση της Πλαστικά
Κρήτης. H διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι θα
υπάρξει μείωση της κερδοφορίας της εταιρείας
και του Ομίλου το 2022 σε σχέση με τα έτη 2020
και 2021, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί.
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Attica Bank: 
Έτος-ορόσημο το 2022

ΕΥΔΑΠ: Επενδυτικό πλάνο 1,6 δισ. 

Επενδυτικό πλάνο αξίας 1,6 δισ. ευρώ με ορίζοντα δε-
καετίας έχει σε εξέλιξη η ΕΥΔΑΠ. Το επενδυτικό πρό-
γραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ομοειδείς εται-
ρείες, συνεργασίες με κατασκευαστικές που διεκδικούν
μεγάλα έργα ύδρευσης, καθώς και τη διεκδίκηση έργων
ΣΔΙΤ. Με δεδομένο ότι αυτά τα νέα έργα στην Ανατολική
Αττική θα χρειαστούν να απορροφήσουν τα επόμενα
πέντε με έξι έτη σχεδόν 100 με 150 εκατ. ευρώ ετησίως,
η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί στενά αυτό το επενδυτικό πλάνο
που προσπαθεί να επιταχύνει εν μέσω δύσκολων συν-
θηκών. Πρόκειται για 1.300 χλμ. δικτύων αποχέτευσης
που θα εξυπηρετούν 400 χιλ. κατοίκους.

Στα 107,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Καρα-
μολέγκος το 2021, από 97,4 εκατ. το 2020, ενώ τα μει-
κτά κέρδη ανήλθαν σε 47,68 εκατ., από 41,17 εκατ. την
αμέσως προηγούμενη χρονιά. Τα EBITDA διαμορφώ-
θηκαν σε 14,08 εκατ. ευρώ από 13,08 εκατ. το 2020, ενώ
τα καθαρά κέρδη σημείωσαν μεγάλη αύξηση (166,97%)
και ανήλθαν σε 2,44 εκατ. ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του
2021, η εταιρεία ολοκλήρωσε το επενδυτικό της έργο
που περιλαμβάνει την κατασκευή μιας νέας παραγωγι-
κής μονάδας αλλά και την κατασκευή ενός νέου και
υπερσύγχρονου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής
(κέντρο logistics). 
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
αποκλεισμός των ρωσικών
ομάδων από την UEFA και για
τη σεζόν 2022-2023, όπως
αποφασίστηκε προχθές λό-

γω της εισβολής των ρωσικών στρα-
τευμάτων στην Ουκρανία, είναι άκρως
ευεργετικός για τον Ολυμπιακό εν
όψει της νέας σεζόν στο Champions
League. Η ομάδα του Πειραιά, που
χρειάζεται έναν βαθμό σήμερα στην
Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ (19.00, No-
va) για να πανηγυρίσει τον τίτλο, θα εκ-
κινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο,
με το πρώτο παιχνίδι του να διεξάγεται
στις 19 Ιουλίου ή μία μέρα αργότερα.

Μία ακόμη προϋπόθεση ήταν η Βι-
γιαρεάλ να μην κατακτούσε το τρόπαιο
του Champions League. Με τροπαιού-
χο τη Βιγιαρεάλ στο Champions Lea-
gue την τρέχουσα σεζόν και χωρίς τον
αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων, οι
«ερυθρόλευκοι» θα ήταν αναγκασμέ-
νοι να αρχίσουν τους αγώνες τους στις

6 Ιουλίου! Που σημαίνει πως έναν μή-
να νωρίτερα, στις 6 Ιουνίου, θα έπρεπε
να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Το
πρωτάθλημα τελειώνει στις 15 Μαΐου,
άρα οι διακοπές των παικτών του
Ολυμπιακού θα ήταν 20 μέρες. Τώρα
ωστόσο που ο Ολυμπιακός θα παίξει
στις 19 Ιουλίου, οι διακοπές των παι-
κτών του θα κινηθούν σε φυσιολογικά
επίπεδα, του ενός μήνα τουλάχιστον.
Χρονικό διάστημα που χρειάζεται σω-
ματική και πνευματική ανάπαυση ένας
επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Λόγω
της πανδημίας τα τρία τελευταία χρό-
νια και της συμμετοχής του Ολυμπια-
κού στον 1ο προκριματικό γύρο οι παί-
κτες του έπαιζαν χωρίς διακοπή!

Εξαιρούνται βέβαια οι διεθνείς του
Ολυμπιακού αλλά και των άλλων ελλη-
νικών ομάδων. Μασούρας, Μπουχαλά-
κης και τα άλλα παιδιά της Εθνικής δεν
θα φύγουν διακοπές μετά τη λήξη του
πρωταθλήματος, αλλά θα πρέπει να εν-

σωματωθούν στην ομάδα του Πογέτ
που δίνει τέσσερις αγώνες για το Na-
tions League στις αρχές Ιουνίου. Σε
χειρότερη μοίρα είναι οι διεθνείς του
ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, που θα
αναμετρηθούν στον τελικό του Κυπέλ-
λου στις 21 Μαΐου. Η Εθνική παίζει
εκτός με τη Β. Ιρλανδία (2 Ιουνίου) και
το Κόσοβο (5 Ιουνίου) και εντός με την
Κύπρο (9 Ιουνίου) και το Κόσοβο (12
Ιουνίου). Οι διεθνείς θα έχουν μόλις
μία εβδομάδα ξεκούρασης, καθότι θα
αρχίσουν την προετοιμασία με τις ομά-
δες τους στις 19 Ιουνίου.

Στον 2ο προκριματικό του Cham-
pions League ο Ολυμπιακός με 41.000
βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της
UEFA θα είναι στο γκρουπ των ισχυ-
ρών, όπως και στον 3ο προκριματικό
γύρο. Στα πλέι οφ της διοργάνωσης,
που είναι ο προθάλαμος των χρυσοφό-
ρων ομίλων, θα εξαρτηθεί το αν θα εί-
ναι στους ισχυρούς από τους πρωτα-

θλητές της Σερβίας, της Κροατίας και
της Τσεχίας. Αν το κατακτήσουν Ερυ-
θρός Αστέρας (44.000), Ντιναμό Ζάγ-
κρεμπ (44.500) και Σλάβια Πράγας
(49.000) αντίστοιχα, που έχουν περισ-
σότερους βαθμούς στην ειδική βαθμο-
λογία της UEFA, τότε ο Ολυμπιακός θα
είναι στους αδύναμους των πλέι οφ.
Στο Conference League από ελληνι-
κής πλευράς θα συμμετάσχουν ο κυ-
πελλούχος, ο 2ος και ο 3ος της βαθμο-
λογίας και θα ξεκινήσουν τις υποχρε-
ώσεις τους στις 21 Ιουλίου.

Επιτέλους διακοπές
ο Ολυμπιακός...

Μετά τον αποκλεισμό των
ρωσικών ομάδων ξεκινάει
από τον 2ο προκριματικό στο
Champions League - Σήμερα
με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα



Σ
τον θαυμαστό κόσμο (και) του
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
στην Ελλάδα, ο αδικοχαμένος

29άχρονος ποδοσφαιριστής Μάκης
Χριστόπουλος, που υπέστη καρδια-
κή προσβολή και πέθανε κατά τη
διάρκεια του αγώνα Ηρακλής Ροδί-
τσας - Δίρβη στη Λαμία, δεν είχε
δελτίο ποδοσφαιριστή! Κάποιος
συμπαίκτης του… κουράστηκε στις
αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και ο
άτυχος Μάκης Χριστόπουλος μπήκε
στη θέση του με άλλο… όνομα. Προ-
ανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό
Τμήμα της Λαμίας ύστερα από εντο-
λή του εισαγγελέα. Κατά την ανακοί-
νωση του Ηρακλή Ροδίτσας, ο Μά-
κης Χριστόπουλος είχε υποβληθεί
στις απαραίτητες καρδιολογικές
εξετάσεις τον περασμένο Αύγουστο.

Από εκεί και πέρα, επανέρχεται
ένα θέμα που είχε απασχολήσει…

σοβαρά(;) το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο, μετά το έμφραγμα που υπέ-
στη ο Δανός Κρίστιαν Έρικσεν το
περασμένο καλοκαίρι στο Euro
2020. Απινιδωτής υπήρχε στο γήπε-

δο για τις πρώτες βοήθειες στον
29άχρονο ποδοσφαιριστή; Διότι οι
ομάδες θα φρόντιζαν να υπάρχει
ένας σε κάθε γήπεδο μετά το περι-
στατικό με τον Έρικσεν…

Εισαγγελέας για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Ολυμπιακός - Μονακό,
τελευταία πράξη για το Final-4

Απόψε κρίνονται όλα στο ΣΕΦ για την προσπά-
θεια που κάνει ο Ολυμπιακός να προκριθεί στο Fi-
nal-4 της EuroLeague. Υποδέχεται τη Μονακό
(21.30 NOVA), με την οποία έχουν από δύο νίκες,
και αν νικήσει, θα πάει στο Βελιγράδι το τριήμερο
19-21 Μαΐου. Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός είχε μία συν-
τριπτική νίκη 71-54 εις βάρος των Μονεγάσκων και
μία συντριπτική ήττα 96-72.

Ο Άρειος Πάγος για 
τον ξυλοδαρμό του Τζήλου

Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου Βασίλη Πλιώτα προκάλεσε η υπόθεση της από-
πειρας ανθρωποκτονίας κατά του διαιτητή Θανάση

Τζήλου στη Λάρισα πριν από τρία χρόνια. Προ-
έκυψαν στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την
αντεισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου
Βιργινία Σακελλαροπούλου. Οι κατηγορού-

μενοι από τέσσερις έγιναν δύο, ενώ η δίκη
στο Μεικτό Ορκωτό των Τρικάλων έχει αναβλη-

θεί τρεις φορές. Λέγεται ότι ένας εκ των δύο κα-
τηγορουμένων διέφυγε στο εξωτερικό.

Νίκη η Λαμία, ήττα ο Απόλλων
Η Λαμία νίκησε 2-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη και

έκανε αποφασιστικό βήμα αποφυγής της τελευταίας
θέσης που οδηγεί στον υποβιβασμό. Έχει διαφορά
τεσσάρων βαθμών από τον Απόλλωνα Σμύρνης, που
συνετρίβη 5-1 από τον Ιωνικό στη Νίκαια. Την προτε-
λευταία αγωνιστική, ο Απόλλων υποδέχεται τη Λα-
μία. Η προτελευταία της βαθμολογίας δίνει μπαράζ
με τον χαμένο του μπαράζ των δύο πρωταθλητών
των ισάριθμων ομίλων της SuperLeague 2.

Απόπειρα δωροδοκίας
κατήγγειλε η Καβάλα

Μετά την ΑΕ Καραϊσκάκης και η Καβάλα κατήγ-
γειλε απόπειρα δωροδοκίας στο πρωτάθλημα της
SuperLeague 2. O ιδιοκτήτης της, ο Ιρανοκαναδός
Άλεξ Χαντζιτάτζι, τόνισε στην ανακοίνωση της ΠΑΕ
ότι «ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να επηρεάσει
τους παίκτες της ομάδας μας στο μεταξύ μας παι-
χνίδι και θα καταφύγουμε στην UEFA και τη FIFA».
Το ματς αυτό έγινε στις 17 Απριλίου και ο Πανσερ-
ραϊκός νίκησε 2-0.

Κυπελλούχος ο Παπαδόπουλος
Μία ακόμα διάκριση για ελληνόπουλο που αγωνίζεται στο εξωτε-
ρικό. Κυπελλούχος Πολωνίας για δεύτερη σερί σεζόν στέφθηκε
ο Γιάννης Παπαδόπουλος, πρώην παίκτης του Πλατανιά Χανίων
και του Πανιωνίου, οδηγώντας την ομάδα του, τη Ράκοβ, σε νίκη
3-1 επί της Λεχ Πόζναν στον τελικό. Ο 23άχρονος μέσος ενδεχο-
μένως να στεφθεί και πρωταθλητής Πολωνίας, αφού η Ράκοβ
μοιράζεται την κορυφή της βαθμολογίας με τη Λεχ Πόζναν.

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ
για τον 
Σαλάμ 
Τζιντού

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 22άχρονου μεσοεπιθετικού Αμπντού Σαλάμ
Τζιντού από τη δεύτερη ομάδα της Μονακό. Αυτό αναφέρει το ειδικευμένο σε μεταγραφικά θέματα
σάιτ mercato.com. Ο 22άχρονος από το Μάλι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην
Γκουιντάρς. Το καλοκαίρι του 2018 μεταπήδησε στη δεύτερη ομάδα της Μονακό και τη φετινή
αγωνιστική περίοδο έχει καταγράψει 9 συμμετοχές με τους Μονεγάσκους.

SPORTS
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο
από τον θάνατο της ηθοποιού Αλέκας
Λαμπρινού.

• Ο Άκης Παυλόπουλος διαγνώ-
σθηκε θετικός στον κορονοϊό.

• Γενναία μάχη για τη ζωή του δίνει ο
Δάκης. Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θε-
ραπευτήριο.

• «Survivor»: Τιμωρία για τους
Άρη Σοϊλέδη και Γιώργο Ταλάν-
τσεβ, επειδή παραβίασαν τον
κανονισμό και μέσω ντόπιου
επικοινώνησαν κρυφά με τις οι-
κογένειές τους.

• «Χωρίς τον Καρβέλα, δεν υπάρχει
Βίσση», ισχυρίσθηκε η ποπ σταρ!

• Ο ηθοποιός Δημήτρης Κου-
ρούμπαλης παραδέχτηκε πως
έχει υποστεί εργασιακό bul-
lying.

• Μετά το τέλος της συνεργασίας του
με το «GNTM» ο Άγγελος Μπράτης
θα ασχοληθεί με το ατελιέ του.

• Μετανιωμένη δήλωσε η δημο-
σιογράφος Ειρήνη Νικολοπού-
λου: « Έκοψα τον θηλασμό για
να επιστρέψω στα δελτία ειδή-
σεων».

• Μια… οπτασία η Νίνα Ντόμπρεβ
στη Σαντορίνη, μετά τα γυρίσματα
στη Θεσσαλονίκη για την ταινία «The
bricklayer».

• «Αν ήμουν από την Αλβανία, θα
ήμουν πολύ περήφανη για την
καταγωγή μου. Είμαι από την
Ελλάδα όμως», απάντησε στους
haters η Μυριέλλα Κουρεντή.

• Ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δέ-
χτηκε η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τον
σύντροφό της την ημέρα των γενε-
θλίων της.

• «Αυτή η νύχτα μένει» είναι η
νέα σειρά του Alpha με πρωτα-
γωνιστές τούς Γιάννη Στάνκο-
γλου και Βασίλη Μπισμπίκη.

Λ
άμψη, χαμόγελα, υπερβολές και εντυπω-
σιασμοί στο μεγαλύτερο φιλανθρωπικό -
οσκαρικών διαστάσεων- πάρτι υψηλής μό-
δας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης

της Νέας Υόρκης!
Εξακόσιοι διάσημοι σταρ από όλο τον κόσμο, ανά-

μεσά τους ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου
Έλον Μασκ, ανέβηκαν τα στρωμένα με κόκκινο χαλί
εμβληματικά σκαλιά του ΜΕΤ και παραδόθηκαν χα-
μογελαστοί στα χιλιάδες φλας των φωτογράφων.

Οι τηλεοπτικές κάμερες ζούμαραν στις extravagant
εμφανίσεις των celebrities που προσαρμόστηκαν άρ-
τια στιλιστικά στο «Gilded Glamour, White Tie» με θέ-
μα «Στην Αμερική: Μια ανθολογία μόδας».

Η φετινή ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσε τα φώτα
ολόκληρου του πλανήτη, συγκέντρωσε όμως και ένα
υπερμέγεθες ποσό, αφού το εισιτήριο κόστιζε 30.000
δολάρια, ενώ το κάθε τραπέζι έφτανε τα 270.000 δο-
λάρια! Παρουσιαστές της λαμπερής βραδιάς ήταν το
ζευγάρι του Χόλιγουντ Blake Lively και Ryan Rey-
nolds, με τους συναδέλφους τους Regina King και
Lin-Manuel Miranda. Μαζί τους, η «σιδηρά κυρία»

της μόδας, πρό-
εδρος του Ινστι-
τούτου και αρ-
χισυντάκτρια
της «Vogue»
Anna Wintour,
ο Tom Ford και
ο Adam Mos-
seri. 

Έκλεψαν τις εντυπώσεις οι Καρντάσιαν
Η σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν, λίγο πριν ολο-

κληρωθεί η τελετή, εμφανίσθηκε με το φόρεμα της
Marilyn Monroe (1962 by Jean Louis) με το οποίο είχε
τραγουδήσει το «Happy Birthday» στον Τζον Κένεντι
για τα γενέθλιά του. Η μητέρα της, Κρις Τζένερ, στο ίδιο
μοτίβο έμπνευσης, επέλεξε μια μακριά τουαλέτα πα-
νομοιότυπη με εκείνη που είχε φορέσει η πρώτη κυρία
Τζάκι Κένεντι σε επίσκεψή της στην Καμπότζη το 1967.

Η Ναόμι Κάμπελ έκανε μια διαμαντένια εμφάνιση με
δημιουργία του Riccardo Tisci, ενώ η Έμιλι Ρατακόφ-
σκι επέλεξε vintage Versace. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
απέδωσε φόρο τιμής στην Elizabeth Hobbs Keckley,
την πρώτη μαύρη γυναίκα σχεδιάστρια μόδας στον
Λευκό Οίκο, με ασπρόμαυρη τουαλέτα εποχής του
1860. Θεαματικό το φόρεμα που επέλεξε η πρώην
πρώτη κυρία Χίλαρι Κλίντον! Ήταν κεντημένο με τα
ονόματα διάσημων γυναικών που θαυμάζει, όπως η
Madeleine Albright, η Abigail Adams, η Harriet Tub-
man, η Rosa Parks, η Lady Bird Johnson και η μητέρα
της Κλίντον, Dorothy Rodham.

Η Κέιτι Πέρι το 2019 είχε εμφανιστεί ως «cheese-
burger»! Φέτος, η ποπ σταρ απέφυγε τους εντυπωσια-
σμούς, καταλήγοντας σε ένα ασύμμετρο φόρεμα του
Oscar de la Renta με μαύρη δαντέλα και εξαιρετικά
κοντή φούστα, η Τζίτζι Χαντίντ με Versace καπιτονέ
cape, ενώ ο Bobby Digi Olisa έκανε δημόσια πρόταση
γάμου στην Επίτροπο Πολιτιστικών Υποθέσεων της
Νέας Υόρκης Laurie Cumbo στα σκαλιά του γκαλά!

Παγκόσμιο 
πάρτι μόδας!

Met Gala
2022



Πόσο γλυκιά μαμά!

Στο Ανοιξιάτικο Αφρικανικό Φεστιβάλ Αθήνας
εμφανίσθηκε η Ευγενία Δημητροπούλου παρέα
με την υιοθετημένη κορούλα της. Η μικρή Εύα
με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε ήρθε σε επαφή
με τα ήθη, τα έθιμα, την κουλτούρα, την κουζίνα
και τις μουσικές της «Μαύρης Ηπείρου» χο-
ρεύοντας με τη διάσημη μαμά της στους ρυθ-
μούς της πατρίδας της. Η παρουσία τους ήταν για
καλό σκοπό, αφού μέρος των χρημάτων θα δια-
τεθεί για την ίδρυση μουσικού σχολείου για τα
ορφανά παιδιά στο Μάλι.

Ο Κρητικός των διασήμων

Ο Τόμας Φλορ, ο δισεκατομμυριούχος πεθε-
ρός του πρίγκιπα Φιλίππου Γλύξμπουργκ, έχει
Κρητικό personal trainer! Ο Ελβετός επιχειρη-
ματίας, ιδρυτής και πρόεδρος της VistaJet, γυ-
μνάζεται καθημερινά υπό τις αυστηρές οδηγίες
του Χανιώτη Χρήστου Φωτάκη, στον οποίο
οφείλει το γραμμωμένο κορμί του, παρά την
ηλικία των 62 χρόνων του. Ο προπονητής του
τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά και προσωπικός γυ-
μναστής της Σαρλίν του Μονακό μένει μόνιμα
στο πριγκιπάτο της Κυανής Ακτής και στο πα-
ρελθόν είχε πελάτες τον Κέβιν Κόστνερ και τον
Ρόμπιν Γουίλιαμς. 

H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
και ο σύντροφός της Βασίλης
Σταθοκωστόπουλος ξεκίνησαν
προκαλοκαιρινές διακοπές! Το
λαμπερό ζευγάρι επέλεξε την
Ιθάκη για τις πρώτες βουτιές, με
την παρουσιάστρια να ποζάρει
με ροζ μπικίνι, νάζι και χαμόγε-
λο, σχολιάζοντας: «Ο καιρός αρ-
νείται να φτιάξει και εγώ αρνού-
μαι να μη σκέφτομαι το καλοκαί-
ρι μου, το ξέγνοιαστο, το ανέμε-
λο, το φιλτραρισμένο με το φως
του ήλιου».

Pink woman!

Β
υθισμένη στη θλίψη η Ιωάννα Λίλη. Η παρουσιάστρια «έχα-
σε» τον λατρεμένο της μπαμπά τις ημέρες της Μεγάλης
Εβδομάδας και με ένα τρυφερό ποστ τον αποχαιρέτησε δη-

μόσια, προκαλώντας συγκίνηση στα social media. «Δεν θα είμαι
πλέον το παιδί του μπαμπά ή η “Γιαννούλα” όπως με φώναζες; Θα
σταματήσω να είμαι η μικρή; Έφυγες, μπαμπά, απροειδοποίητα τε-
λείως, σαν να αφέθηκες κι ας το έλεγες πολλές φορές τελευταία ότι
κουράστηκες. Τώρα δεν θα χτυπάει το τηλέφωνο; “Τι κάνετε; Τα παι-
διά; Πότε είναι ο επόμενος αγώνας του ΠΑΟΚ; Σε ποιο κανάλι θα το
δείξει;”. Γιατί, βλέπετε, ο μπαμπάς έγινε φανατικός οπαδός της
ομάδας αλλά και του Ζαγοράκη. Του γαμπρού, που σου στάθηκε σαν
γιος που ήθελες να έχεις. Και δεν το πίστεψε κι εκείνος, σαν έφτασε
στο σπίτι μαζί με την αδερφή μου Δάφνη και τους τραυματιοφορείς,
προσπαθώντας να σε επαναφέρουν…».

Πρωινές αγκαλιές
Με τον πρωτότοκο γιο του Αλέξανδρο πόζαρε στο Instagram ο
Σάκης Ρουβάς. Ο 11χρονος φωτογραφήθηκε χωμένος στην αγ-
καλιά του διάσημου μπαμπά του, τη στιγμή που ο τραγουδιστής
απολάμβανε στον καναπέ τον πρωινό εσπρέσο του. Ο νεαρός έχει
μεγαλώσει αρκετά και η ομοιότητά τους είναι μεγάλη, με τη δια-
φορά πως φορά γυαλιά μυωπίας. «Απολαμβάνω τις “μικρές” αλ-
λά πολύτιμες στιγμές…», έγραψε ο περήφανος πατέρας.

Με μια οικογενειακή φωτογραφία, η Κέλ-
λυ Κελεκίδου μάς σύστησε μέσω Instagram
τις αγαπημένες της αδελφές. Η δημοφιλής
τραγουδίστρια παρουσίασε τη (βενιαμίν)
Μαρίνα, η οποία εργάζεται ως προσωπική
της beauty expert, και την ξανθομαλλούσα
Άννα Τσουφλίδη, που μένει μόνιμα στη Θεσ-
σαλονίκη. «Πόσα χρόνια είχα να κοιμηθώ με
τις αδερφές μου! Δεν ήταν και το πιο εύκο-
λο», εξομολογήθηκε τρυφερά η διάσημη
Κελ-Κελ!
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«Αντίο, μπαμπά»

Οι τρεις αδελφές



Τ
α τελευταία είκοσι χρόνια o αριθμός των
βλεφαροπλαστικών διαρκώς αυξάνεται.
Σε αυτήν αποφασίζουν να υποβληθούν
συχνότερα οι γυναίκες και μάλιστα ανα-

ζητούν λύση στο πρόβλημά τους σε νεότερη ηλι-
κία από ό,τι οι άνδρες. Σε λειτουργική βλεφαρο-
πλαστική μπορούν να προχωρήσουν ακόμα και
νέοι άνθρωποι, ενώ η αισθητική βλεφαροπλαστι-
κή πραγματοποιείται συχνότερα μετά την πέμπτη
δεκαετία της ζωής, δηλαδή σε ανθρώπους ηλι-
κίας άνω των 40 ετών. 

Τα οφέλη που προσφέρει η βλεφαροπλαστική
άνω και κάτω βλεφάρου είναι πολλά. Εκτός από
νεανικότερη εμφάνιση, η επέμβαση μπορεί να
βελτιώσει το οπτικό πεδίο και να απαλλάξει από
τους πονοκεφάλους που προκαλούνται από την
υπερβολική χρήση των μυών του μετώπου, που
κάνει ο ασθενής προκειμένου να ανασηκώσει τα
φρύδια και να δει καλύτερα. Παράλληλα, είναι
καθοριστική η συμβολή της στη βελτίωση της ψυ-
χολογίας.

«Τα μάτια είναι το επίκεντρο της προσοχής μας
όταν γνωρίζουμε κάποιον ή όταν συνομιλούμε
μαζί του. Είναι μια περιοχή που προδίδει την ηλι-
κία, αφού ένα πρόσωπο μπορεί να κριθεί ως γε-
ρασμένο και λιγότερο ελκυστικό εάν παρουσιάζει
μια όψη κουρασμένη εξαιτίας του λίπους και της
χαλαρής επιδερμίδας των βλεφάρων. Εκτός όμως
από το αισθητικό πρόβλημα που δημιουργεί η
πτώση τους, η δερματοχάλαση, όπως ονομάζεται
η περίσσεια του δέρματος στα βλέφαρα, μπορεί
να προκαλέσει πολλά λειτουργικά συμπτώματα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η δυσκολία στο άνοιγμα
των άνω βλεφάρων και η περιορισμένη περιφερι-
κή όραση με αποκλεισμό του οπτικού πεδίου.
Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπερβολική χρή-
ση των ινιακών και μετωπιαίων μυών, με αποτέ-

λεσμα κεφαλαλγία τάσης, δηλαδή ύπαρξη διάχυ-
του πονοκεφάλου», αναφέρει ο Γεώργιος Βελημ-
βασάκης, πλαστικός επανορθωτικός και αισθητι-
κός χειρουργός, και εξηγεί ότι «οι αλλαγές που
συντελούνται στο βλέφαρο οφείλονται σε έναν
συνδυασμό εκφυλιστικών και παθολογικών διερ-
γασιών που μεταβάλλουν το δέρμα και τις δομές
πέριξ του οφθαλμικού κόγχου. 

Η δερματοχάλαση είναι αποτέλεσμα της γήραν-
σης του δέρματος και των δομών του βλεφάρου
και του φρυδιού. Με την πάροδο της ηλικίας, το
κογχικό διάφραγμα, το οποίο είναι ένα διαστελ-
λόμενο ανατομικό στρώμα του βλεφάρου, αποδυ-
ναμώνεται. Λόγω της βαρύτητας, το υπάρχον λί-
πος μετατοπίζεται προς τα κάτω και προς τα εμ-
πρός. Η προκύπτουσα, λόγω της γήρανσης, απώ-
λεια της ελαστικότητας του δέρματος δημιουργεί
επιπλέον επιδερμίδα για την κάλυψη του προεξέ-
χοντος λίπους. 

Η πλαστική χειρουργική στην περιοχή των μα-
τιών είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές πα-
ρεμβάσεις για την ενίσχυση της αισθητικής του
προσώπου αλλά και διόρθωσης των προβλημά-
των που προκαλεί η δερματοχάλαση». 
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kpapakosto@yahoo.gr

Στα οφέλη η βελτίωση του οπτικού
πεδίου και η απαλλαγή από τους
πονοκεφάλους που προκαλούνται
από την υπερβολική χρήση 
των μυών του μετώπου

Επιστροφή στην
καθημερινότητα σύντομα
Η βλεφαροπλαστική, ιδίως των άνω βλεφά-
ρων, είναι μία από τις πιο συχνά εκτελού-
μενες χειρουργικές επεμβάσεις στην αι-
σθητική χειρουργική προσώπου. Η επέμ-
βαση γίνεται με τοπική αναισθησία στον
χώρο του ιατρείου. Πριν από την επέμβαση
ενδεχομένως να χρειαστεί τροποποίηση
της φαρμακευτικής αγωγής που τυχόν
λαμβάνει ο ασθενής για τη μείωση του κιν-
δύνου θρόμβωσης, όπως ασπιρίνη ή βαρ-
φαρίνη, προκειμένου να αποφευχθεί η αι-
μορραγία κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
Η βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων διαρ-
κεί μόλις μία ώρα. Για τη διόρθωση των
προβλημάτων που παρουσιάζουν τα κάτω
βλέφαρα απαιτείται περισσότερος χρόνος,
ο οποίος δεν ξεπερνά συνήθως τις δύο
ώρες. Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του
την ίδια ημέρα (παρουσία συνοδού) και
επιστρέφει στο ιατρείο σε πέντε ημέρες για
την αφαίρεση των ραμμάτων.

B Λ Ε Φ Α Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Η

Για πιο νεανικό βλέμμα!
Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός επανορθωτικός και
αισθητικός χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Πολύ καλή μέρα για να δημιουργήσετε κάποιες

παρασκηνιακές καταστάσεις, που θα σας βοηθή-

σουν και θα μπορέσετε να βρεθείτε με πρόσωπα

που σας ενώνουν κοινά μυστικά. Τα οικονομικά

σας χρειάζονται καλύτερη διαχείριση.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ιδιαίτερη μέρα, με έντονα συναισθήματα, που δεν

έχετε κανέναν ενδοιασμό να τα γνωστοποιήσετε

στους άλλους, ακόμη και αν τους φέρουν σε αμη-

χανία. Μην ξεχνάτε ότι τα γεγονότα θα είναι κα-

ταιγιστικά αυτή την περίοδο, με περισσότερη έν-

ταση, σε ό,τι αφορά την προσωπική σας ζωή.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Επαγγελματικοί θα είναι σήμερα οι στόχοι σας,

ενώ θα σας βοηθήσουν πρόσωπα που βρίσκονται

στο συγγενικό σας περιβάλλον. Επίσης, εσείς των

πρώτων ημερών καλό είναι να επανεξετάσετε ένα

θέμα έως τις 19 Ιουνίου.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με αρκετά έντονα επαγγελματικά γεγονότα ξεκι-

νά η μέρα σας, όπου θα έχετε την επιθυμία να αλ-

λάξετε κάποιες συμπεριφορές απέναντί σας, που

σας έχουν κουράσει. Θα υπάρξουν, βέβαια, ευ-

καιρίες που δεν θα πρέπει να τις αφήσετε να φύ-

γουν.

Λέων
(23/7-22/8)
Οικονομικά οφέλη θα έχετε σήμερα, όπως επί-

σης μπορεί να κάνετε μια καλή επαγγελματική

συμφωνία, που θα σας βοηθήσει στα εισοδήματά

σας. Επίσης, θα δεχθείτε φροντίδα από πρόσωπο

που δεν περιμένατε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Συνεχίζουν και σήμερα να συμβαίνουν πολύ κα-

λά γεγονότα, που, μάλιστα, θα παρουσιάζονται με

έναν περίεργα ξαφνικό τρόπο, που θα σας αφή-

σουν εκστασιασμένους. Για τους γεννημένους 6,

7 και 8 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί μια ευκαι-

ρία σε προσωπικό επίπεδο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε γεμάτοι από ανησυχία για μια επαγγελματι-
κή σας υπόθεση, που, μάλιστα, θα προσπαθήσετε
να την κατευθύνετε για να έχετε ένα καλύτερο
αποτέλεσμα. Βέβαια, θα έχετε λίγες πιθανότητες
να κερδίσετε τους στόχους σας, χωρίς τη βοήθεια
ατόμων που είναι σε θέσεις-κλειδιά.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Καλή στιγμή για να κάνετε την προσωπική σας
επανάσταση, να θέσετε τα ζητούμενά σας και να
τα απαιτήσετε από τους άλλους. Βέβαια, χωρίς να
θέλω να σας απογοητεύσω, οι καλές στιγμές
έχουν αρχίσει πάλι και λιγοστεύουν. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι η στιγμή που θα πρέπει να πάρετε κάποιες
αποφάσεις που αφορούν το οικογενειακό σας
περιβάλλον, τη συγκατοίκηση με κάποιο πρόσω-
πο ή τον χώρο της εργασίας σας. Είναι σίγουρο
ότι, όποια απόφαση και να πάρετε, κάποιοι δεν θα
συμφωνήσουν μαζί σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε σε μια αρκετά εξωστρεφή στιγμή, όπου
χρειάζεστε να μοιραστείτε με τους άλλους τα συ-
ναισθήματά σας, όπως επίσης και να κάνετε πρά-
ξη τις επιθυμίες σας. Τίποτα από αυτά που νιώθε-
τε δεν είναι κακό, θα πρέπει όμως να καταλάβετε
και τα όρια, αλλά και τα συναισθήματα των άλλων,
ακόμη και αν είναι τελείως διαφορετικά από τα
δικά σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οικονομικά θέματα και σήμερα, με έναν αρκετά
ιδιαίτερο τρόπο, θα σας δώσουν το κάτι παραπά-
νω από ό,τι στην ουσία περιμένατε. Μην ξεχνάτε,
βέβαια, ότι βρίσκεστε σε μια περίοδο που όλα
χρειάζονται την απόλυτη προσοχή σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε σε μια επίσης καλή μέρα, με εξελίξεις που
θα συμβούν είτε το θέλετε είτε όχι. Μην αφήσετε
τις ευκαιρίες να χαθούν και απολαύστε και σήμε-
ρα την καλή διάθεση που έχουν οι πλανήτες για
εσάς.
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Μια θετική όψη σήμερα, εκτός από των Δία
- Πλούτωνα που ανέφερα χθες, θα είναι
το εξάγωνο Άρη με Ουρανό, που βοηθά να
κάνουμε την υπέρβασή μας και να

νιώσουμε απαλλαγμένοι από περιορισμούς. Είναι
μια στιγμή που χρειαζόμαστε να βάλουμε την
ανεμελιά στη ζωή μας, έστω και για πολύ λίγο. Τα
ζώδια του Νερού και της Γης θα έχουν
περισσότερες ευκαιρίες και, κυρίως, καλύτερη
ψυχολογία. 



Η
επικείμενη επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις
ΗΠΑ, που θα περιλαμβάνει κατ’
ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο

Μπάιντεν και ομιλία στην κοινή συνεδρίαση
Κογκρέσου και Γερουσίας στις 16 και 17 Μαΐου
αντίστοιχα, πραγματοποιείται στην κρισιμότερη
ίσως συγκυρία των τελευταίων πολλών ετών, με
τη σύγκρουση Δύσης - Μόσχας σε πλήρη εξέ-
λιξη και την Τουρκία να διεκδικεί ρόλο και πα-
ρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου.

Είναι προφανές ότι στη διπλή πρόσκληση
που έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι
αντανακλάται το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο συ-
νεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και
Ελλάδας, με τη χώρα μας να αποτελεί έναν από
τους πλέον στενούς συμμάχους της υπερδύνα-
μης στην Ευρώπη.

Για την Αθήνα η επίσκεψη αυτή συνιστά το
επιστέγασμα μιας συστηματικής πολιτικής, η
οποία εξαρχής είχε στόχο να περάσει σε ακόμη
πιο αναβαθμισμένο επίπεδο η φιλοαμερικανι-
κή στροφή της χώρας μας, η οποία, σημειωτέ-
ον, ξεκίνησε από την περίοδο της διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και σήμερα απέκτησε στέ-
ρεες βάσεις, ξεκινώντας από μια αναντίρρητη
παραδοχή: ότι με την Ευρώπη να παλινωδεί,
αδύναμη να επιτελέσει τον ιστορικό της ρόλο
στην ιστορική συγκυρία που βιώνουμε, ουσια-
στική στήριξη της χώρας μας τόσο στο κομβικό

στοίχημα της προσέλκυσης επενδύσεων όσο
κυρίως έναντι των ορέξεων της Τουρκίας στην
περιοχή μπορεί να υπάρξει μόνο από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού.

Στο πρωθυπουργικό περιβάλλον επικρατεί
αισιοδοξία ότι στις επικείμενες συναντήσεις
του πρωθυπουργού οι ΗΠΑ θα επιβεβαιώσουν
με τρόπο ξεκάθαρο την υποστήριξή τους στη
χώρα μας ως κόμβο σταθερότητας στην ευρύ-
τερη περιοχή.

Υπό αυτή την οπτική, αυτό που θα έχει σημα-
σία να καταγραφεί είναι το εύρος της στήριξης
που θα προσφέρει η Ουάσιγκτον στην Αθήνα
έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, η οποία
κλιμακώνεται με φόντο τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, που εκ των πραγμάτων έχει με-
ταβάλει τα συμφέροντα ενός εκάστου εκ των
παικτών στη διεθνή σκακιέρα.

«Κλειδί» για το εύρος της αμερικανικής στή-
ριξης έναντι της Άγκυρας θα είναι το πώς η δι-
οίκηση Μπάιντεν θα οριοθετήσει τη σχέση των
ΗΠΑ με την Τουρκία, την οποία παραδοσιακά οι
Δημοκρατικοί θέλουν να «παραμένει εντός των
τειχών» του δυτικού «γηπέδου». Και μπορεί
εσχάτως να εντείνονται οι αμερικανικές φωνές
που διαβλέπουν πίσω από τις κινήσεις του Ερν-
τογάν διάθεση απομάκρυνσης από τη Δύση,
αλλά αυτό περισσότερο υποστηρικτικά και λι-
γότερο υπονομευτικά προς την παραδοσιακή
αμερικανική γραμμή εκτιμάται ότι μπορεί να
λειτουργεί.

Βεβαίως, ο πρόεδρος Μπάιντεν ουδέποτε
έκρυψε την «αναφυλαξία του» για το αυταρχικό

και απολυταρχικό καθεστώς Ερντογάν, ούτε
την ενόχλησή του για τη μη συμμόρφωση του
Τούρκου προέδρου με τις αποφάσεις των συμ-
μάχων για επιβολή κυρώσεων στον Πούτιν και
για το γεγονός ότι άνοιξε τις πόρτες της Τουρ-
κίας για τους διωκόμενους Ρώσους ολιγάρχες.

Όλα αυτά ισχύουν. Όπως ισχύει και απολύτως
ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα ουσιαστικό πα-
ράγοντα ασφάλειας στη νοτιοανατολική πτέρυ-
γα του ΝΑΤΟ, αναβαθμισμένο σύμμαχο μετά
και την πρόσφατη ελληνοαμερικανική αμυντι-
κή συμφωνία και δυνάμει κρίσιμο ενεργειακό
κόμβο στην περιοχή.

Τα συμφέροντα ωστόσο, ιδιαίτερα για την
υπερδύναμη, δεν είναι μονοδιάστατα. Αυτό το
έχουν απολύτως κατά νου το Μέγαρο Μαξίμου
και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος, έχοντας τοποθετήσει τη χώρα «στη σω-
στή πλευρά της Ιστορίας» στον ουκρανικό πό-
λεμο, θα επιδιώξει να διασφαλίσει την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη των ΗΠΑ.

Και θα το επιδιώξει έχοντας στο πλευρό του
ισχυρούς συμμάχους εντός των αμερικανικών
συνόρων: την πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πε-
λόζι, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με ισχυ-
ρούς παράγοντες της ελληνικής οικογένειας
και ηγήθηκε της προσπάθειας για την οργάνω-
ση της ομιλίας του πρωθυπουργού στην κοινή
συνεδρίαση της Γερουσίας και της Βουλής των
Αντιπροσώπων -κάτι που μόνο συνηθισμένο
δεν είναι για ξένο ηγέτη- και τον γερουσιαστή
Μενέντεζ, παγίως υπέρμαχο των ελληνικών
θέσεων.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, οι επιδιώξεις
της Τουρκίας και το πλεονέκτημα της Αθήνας

«Κλειδί» για το
εύρος της

αμερικανικής
στήριξης έναντι
της Άγκυρας θα

είναι το πώς η
διοίκηση

Μπάιντεν θα
οριοθετήσει τη

σχέση των ΗΠΑ
με τους γείτονες
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