
ημερησια ΨηΦιαΚη ΠΟΛιΤιΚη & ΟιΚΟΝΟμιΚη εΦημεριδα
POLITICAL

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2022Αρ. φυλλου: 373 www.political.gr

EDITORIAL

οι εκλογές, 
τα αχαρτογράφητα 

νερά και τα στοιχήματα 

ο πιο σύγχρονος
Έλληνας 

πολιτικός...

ΕλλΗ ΤρΙΑΝΤΑφυλλΟυ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Γράφουν

ΘαΝαΣΗΣ ΔιαμαΝΤΟΠΟυλΟΣ
Συν και πλην των τριών
«μεγάλων» στην κάλπη
που πλέον έρχεται

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 11

Τα 11 τιπ της πολιτικής 
επικοινωνίας

ΘαΝαΣΗΣ ΠαΠαμιχαΗλ 

τι Eχουν τα Eρμα
και δΕν ΠΕτAνΕ...

C-130

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ. 13

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΡHνΗΣ
ΚΑΙ ΑΣφAΛΕΙΑΣ 

ΤΕΤρΑΜΕρΗΣ

ΣΕΛ.15

AΓωνIΑ ΓΙΑ 
ΤΟν ΑΡΙθΜO
Των ΕΙΣΑΚΤEων 

πΑΝΕλλΑΔΙΚΕΣ

ΠΩΣ θΑ γΙΝΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚλΩΣΗ ΗλΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΩΣ 50% Η ΕΠΙδΟΤΗΣΗ   

ΤΟυρΙΣΜΟΣ

Με 63 πτήσεις την εβδομάδα από ΗΠΑ μισό εκατομμύριο Αμερικανοί επισκέπτες  ΣΕΛ. 21ΣΕΛ.  12

ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΘΕΟχΑρΟπΟυλΟΣ 
Διευθυντής 
της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

«ΕρχΕται η κυβΕρνΩσα 
αριστΕρα για να δΩσΕι λυσΕισ»

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Πάνω από 700
κρουαζιερόπλοια
στα ελληνικά 
λιμάνια 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

«Προίκα» 
1,4 δισ.
σε 578.000
ανέργους 

ΣΕΛ. 22

ΠΛΟΥΣΙΟ  ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΜETROPOLITAN EXPO ΚΑΙ ΤΑ «ΓΑΛΑΖΙΑ» ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΜΕΤΕΩΡΟ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» 

• Μήνυμα και κατά του λαϊκισμού 
που εκφράζει ο Τσίπρας

• Το «καμπανάκι» για τη χαλαρή
ψήφο στις πρώτες κάλπες 

• «Κλειδί» ο ρόλος των βουλευτών 
για μαζική συμμετοχή ΣΕΛ. 3-4

OXI ΣΤΗΝ
ακυβερΝΗΣια



Τ
ο 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που μό-
λις πέρασε στην Ιστορία, ήταν αφορμή για εξα-
γωγή πολλών συμπερασμάτων, από το γιατί τρία

χρόνια μετά τις εκλογές η ΝΔ είναι πρώτη με διαφορά
στις δημοσκοπήσεις μέχρι τη σημερινή ανθρωπογεω-
γραφία της και τις «φυλές» της. Ωστόσο, αυτό που ίσως
προκύπτει και ως το πλέον αναντίρρητο, αδιαμφισβήτη-
το και παραδεκτό ακόμη και από μετριοπαθείς πολιτι-
κούς αντιπάλους του αφορά τον τίτλο του πλέον σύγ-
χρονου Έλληνα πολιτικού ηγέτη, ο οποίος ανήκει δι-
καιωματικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μια απλή παρακολούθηση των δύο συνεδριακών ομι-
λιών του αλλά και το όλο «στήσιμο» του Συνεδρίου το απο-
δεικνύουν. Η στόχευση για περαιτέρω διεύρυνση του κόμ-
ματος, για παράδειγμα, κάτι που συμβαίνει ήδη στην πρά-
ξη για τη Νέα Δημοκρατία και παραμένει ζητούμενο για

τους άλλους δύο πολιτικούς πόλους, τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως
και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δευτερευόντως. Ή το μείγμα πολιτι-
κής για τη στήριξη της κοινωνίας σε μια δύσκολη συγκυ-
ρία με λελογισμένα και κυρίως κοστολογημένα επιδόματα
παρά τον νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό του. Και βέ-
βαια το προφίλ του ως προέδρου του κυβερνώντος κόμ-
ματος, μακριά από παλαιότερα πρότυπα του πιο «κομματι-
κού» και πιο κοντά σε έναν υπερκομματικό ηγέτη που
απευθύνεται σε όλους ακόμη και από το πιο κομματικο-
ποιημένο βήμα, όπως είναι αυτό του συνεδρίου.

Στην πράξη, αποδεικνύεται επίσης πως συμπαρασύρει
και το κόμμα του στον «εκσυγχρονισμό» -μια λέξη φορτι-
σμένη βαριά και «δανεική» από το σημιτικό ΠΑΣΟΚ- μη
φοβούμενος να διεκδικήσει για τη ΝΔ τον τίτλο της «με-
γαλύτερης προοδευτικής παράταξης» μέσα από τη σύν-
δεσή της με το «συντηρητικό» παρελθόν της. «Είναι μια

ταυτότητα που έχει γερές άγκυρες στις αξίες μας. Έχει
όμως ταυτόχρονα ανοιχτά και τα πανιά της στον άνεμο της
ανανέωσης και των καινοτόμων ιδεών. Ναι, είμαστε ένα
κόμμα σε διαρκή κίνηση, γιατί πρέπει να προσαρμοζόμα-
στε σε μια κοινωνία που αλλάζει και πρέπει να διευρύ-
νουμε συνέχεια το στελεχιακό μας δυναμικό», ήταν η
αποστροφή του σε ένα ακροατήριο, στο οποίο υπήρχαν
πολιτικοί προερχόμενοι από άλλους πολιτικούς χώρους
και πλέον συντάσσονται στη ΝΔ.

Το κυριότερο ίσως είναι πως ο μετασχηματισμός του
κόμματος, ο οποίος κάποιους μπορεί να ξενίζει ή και να
ενοχλεί, έχει απώτερο σκοπό την ίδια τη χώρα, καθώς μέ-
σα από την αναβαπτισμένη, πολυσυλλεκτική Νέα Δημο-
κρατία μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός της πλειοψηφίας
που χρειάζεται για να κυβερνηθεί ο τόπος.
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Σ
τους κινδύνους που κρύβει η
κάλπη της απλής αναλογικής
αναφέρθηκε για πρώτη φορά
αναλυτικά ο πρωθυπουργός

κατά την ομιλία του στο κλείσιμο των ερ-
γασιών του 14ου Συνεδρίου του κόμματος. 

Μια κίνηση που δείχνει τον προβλημα-
τισμό που επικρατεί στην κυβέρνηση ενό-
ψει της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης,
καθώς δεν επιθυμούν να εμφανιστεί το
ενδεχόμενο της «χαλαρής» ψήφου ή της
ψήφου «διαμαρτυρίας», όπως παραδο-
σιακά συμβαίνει στη χώρα μας όταν οι πο-
λίτες γνωρίζουν πως θα στηθούν εκ νέου
κάλπες.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρώτη
κάλπη, την κάλπη της απλής αναλογικής
στο τέλος της τετραετίας ως την τελική
κάλπη. Γιατί εκείνη είναι τελικά που θα
κρίνει τους συσχετισμούς, οι οποίοι θα
επικυρωθούν αργότερα και πιο δυναμικά
στη δεύτερη κάλπη. Ο βατήρας για τη νι-
κηφόρα τελική ευθεία», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κίνδυνος ακυβερνησίας
Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός επέ-

λεξε τη σύγκληση του ανώτατου κομματι-
κού οργάνου για να επιστήσει την προσο-
χή στα στελέχη της ΝΔ αποσκοπεί ουσια-

στικά στο να φτάσει το μήνυμα σε όλους
τους «γαλάζιους» ψηφοφόρους αλλά και
να επισημάνει την κρισιμότητα της εκλο-
γικής αναμέτρησης όποτε αυτή και αν
πραγματοποιηθεί. «Διαφορετικά, υπάρχει
ο κίνδυνος το τιμόνι της χώρας να μένει
μετέωρο, η πορεία να αλλάζει κάθε στιγ-
μή, οι κομματικοί εκβιασμοί να γίνονται ο
κανόνας και οι χρήσιμες επιλογές να κυ-
κλοφορούν, να χάνονται σε γραφεία και
σε διαδρόμους. Για να συζητιούνται αντί
να πραγματοποιούνται». 

«Κλειδί» οι βουλευτές 
Σημαντικό ρόλο για την προσέλευση

των ψηφοφόρων στις κάλπες θα παίξουν
οι υποψήφιοι βουλευτές που θα δώσουν
τη μάχη του σταυρού. Άλλωστε, γνωρί-
ζουν πως με την απλή αναλογική θα εκλε-

γούν σαφώς λιγότεροι σε σχέση με τον
αριθμό που βρίσκεται τώρα στα κοινοβου-
λευτικά έδρανα της κεντροδεξιάς παρά-
ταξης. Στην περίπτωση που στηθούν δεύ-
τερες ή ακόμα και τρίτες κάλπες -παίζει
και αυτό το ενδεχόμενο-, τότε η εκλογή
των βουλευτών θα γίνει με λίστα, για αυτό
τον λόγο όσοι υποψήφιοι δεν καταφέρουν
να εκλεγούν την πρώτη Κυριακή, θα επι-
χειρήσουν να πλασαριστούν όσο το δυνα-
τόν ψηλότερα, έτσι ώστε να έχουν ελπίδες
για την είσοδό τους στο κοινοβούλιο.

Ζητούμενο η συμμετοχή
Στο Μαξίμου υποστηρίζουν πως ο

ισχυρός ανταγωνισμός ανάμεσα στους
υποψηφίους θα φέρει περισσότερο κό-
σμο στην κάλπη, αυξάνοντας το ποσοστό
συμμετοχής, που είναι και το ζητούμενο.

«Η σταθερότητα, η συνέχεια, η συνέπεια
γίνονται εθνικά ζητούμενα, ώστε την κα-
τάλληλη στιγμή οι πολίτες να μπορούν
να συγκρίνουν πώς έζησαν άλλοτε και
πώς ζουν τώρα. Και ταυτόχρονα να εν-
σωματώσουν στην ατομική και κομματι-
κή τους προτίμηση και την ευθύνη που
έχουν για την επόμενη μέρα», τόνισε ο
πρωθυπουργός. Παράλληλα, βλέποντας
τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και κυ-
ρίως το ΚΙΝΑΛ, να είναι περιχαρακωμέ-
να και να μην αντιλαμβάνονται την ανα-
γκαιότητα μιας ισχυρής και σταθερής
κυβέρνησης για τη χώρα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επανέφερε το ζήτημα της
αυτοδυναμίας και μάλιστα αρκετές φο-
ρές κατά τη διάρκεια και των δύο ομι-
λιών του στο Συνέδριο, δείχνοντας πως
παραμένει ο στρατηγικός στόχος της ΝΔ
για τις εκλογές. Μπορεί ο στόχος αυτός
να είναι ανέφικτος με την απλή αναλογι-
κή, ωστόσο, στην περίπτωση που η κεν-
τροδεξιά παράταξη συγκεντρώσει ένα
υψηλό ποσοστό, τότε η δυναμική που θα
έχει καταγράψει θα παίξει σημαντικό
ρόλο στις δεύτερες κάλπες. 

ΤΡΙΤΗ 10   MAΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Το φαινόμενο της «χαλαρής»
ψήφου ή της ψήφου
«διαμαρτυρίας» που εμφανίζεται
όταν οι πολίτες γνωρίζουν πως
θα στηθούν εκ νέου κάλπες
προβληματίζει το Μαξίμου

«Καμπανάκι» 
Μητσοτάκη 

για την απλή 
αναλογική 

Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ κατά γενική ομολογία ήταν ένα τα πιο
μαζικά και τα πιο ουσιαστικά συνέδρια του κόμματος. Η έντονη παρουσία της
νεολαίας αλλά και η μεγάλη συμμετοχή για την εκλογή νέων μελών της Πολι-
τικής Επιτροπής επιβεβαίωσαν πως η κεντροδεξιά παράταξη έχει και παρόν
και μέλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της είναι νεοεκλεγέντα,
με την ανανέωση του σώματος της ΠΕ να φτάνει το 75%, ενώ ο μέσος όρος
ηλικίας των μελών είναι μειωμένος κατά 8,5 έτη. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΝΔ, στο Συνέδριο
συμμετείχαν συνολικά 2.500 σύνεδροι και 6.000 παρατηρητές από όλη την
Ελλάδα, ενώ οι ομιλητές στις έξι θεματικές ενότητες ξεπέρασαν τους 270.
Συνολικά στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 1.696 σύνεδροι, εκ των
οποίων το 30% ψήφισε μέσω της ψηφιακής κάλπης του συστήματος «ΖΕΥΣ». 

Ανανέωση της Πολιτικής Επιτροπής κατά 75% 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Ε
υρύ φάσμα από την ασφάλεια και
την άμυνα έως την ενέργεια, την
υγεία και τις τεχνολογίες αιχμής
καλύπτει πλέον η στρατηγικού χα-

ρακτήρα συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως επι-
βεβαιώθηκε και στις χθεσινές επαφές του
Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι.

Μάλιστα, η... σπουδή της Αθήνας να πραγ-
ματοποιηθεί το εν λόγω ταξίδι -είχε αναβλη-
θεί λόγω της ασθένειας με Covid του πρωθυ-
πουργού αμέσως μετά το ταξίδι του στην
Κωνσταντινούπολη τον περασμένο Μάρτιο-
και προτού ο Έλληνας πρωθυπουργός μετα-
βεί στην Ουάσιγκτον για τη βαρυσήμαντη συ-
νάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο μαρτυρά τη ση-
μασία που δίδουν η Αθήνα αλλά και η Δύση
εν γένει στις σχέσεις με τα ΗΑΕ.

Τα ενεργειακά 
Είναι σαφές ότι η συνεχιζόμενη ρωσική ει-

σβολή στην Ουκρανία, πολλώ δε μάλλον οι
δυσμενείς επιπτώσεις αυτής στην αγορά
ενέργειας λειτουργούν ως επιταχυντής της
περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνερ-
γασίας στον τομέα της ενέργειας, και μέσω
αυτής της σύσφιγξης των σχέσεων ΕΕ - ΗΑΕ,
όπως υπογράμμισε ο ίδιος ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Και αυτό γιατί το Άμπου Ντάμπι,
που λογίζεται ως πυλώνας σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή, θεωρείται επίσης ως

μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας, τώρα
που το στοίχημα της απεξάρτησης από τη Ρω-
σία καθίσταται κατεπείγον για την Ευρώπη.

«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα λόγω της
γεωγραφικής της θέσης να γίνει πύλη εισό-

δου φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή
και από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο προς
την Ευρώπη. Σημαντικές επενδύσεις γίνον-
ται σε αυτή την κατεύθυνση και θα θέλαμε να
διερευνήσουμε περαιτέρω τη δυνατότητα

στρατηγικής συνεργασίας και συμμετοχής
κεφαλαίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα σε αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης. Ο διάδοχος του θρόνου του
Άμπου Ντάμπι, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ
Ναχαγιάν, από την πλευρά του επιβεβαίωσε
ότι «εμείς δίνουμε πάντα σημασία στην ενερ-
γειακή ασφάλεια. Ενδιαφερόμαστε για τη
σταθερότητα της αγοράς ενέργειας, καθώς
είμαστε και εμείς προμηθευτές ενέργειας».

Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ
Συνοδεία ευρέος υπουργικού κλιμακίου,

αποτελούμενου από τους Άδωνι Γεωργιάδη,
Κώστα Σκρέκα, Τάκη Θεοδωρικάκο, Μίνα
Γκάγκα, Γιάννη Τσακίρη και Κώστα Φραγκο-
γιάννη, ο πρωθυπουργός παρέστη στην υπο-
γραφή 9 συμφωνιών σε τομείς όπως οι επεν-
δύσεις, η τεχνική και οικονομική συνεργα-
σία, η βιομηχανία, οι προηγμένες τεχνολο-
γίες, η κλιματική δράση, η ενέργεια, η υγεία
και η αστυνομική συνεργασία. Ενδεικτικά
πάντως του επιπέδου των διμερών μας σχέ-
σεων είναι η κοινή πρωτοβουλία από την Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το κρατικό
επενδυτικό ταμείο Mubadala των ΗΑΕ για
την πραγματοποίηση στη χώρα μας επενδύ-
σεων, συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, γεγονός
που αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύ-
νης στη μεσοπρόθεσμη προοπτική της ελλη-
νικής οικονομίας.
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Τα κέρδη για την Ελλάδα 
από την επίσκεψη Μητσοτάκη,
συνοδεία υπουργικού
κλιμακίου, στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Συνεργασία στρατηγικού χαρακτήρα

Πυλώνες σταθερότητας σε Μέση
Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, όπως το κάνει παγίως, δεν παρέλειψε να στη-
λιτεύσει την τουρκική προκλητικότητα, επισημαίνοντας πως αυτή όχι μό-
νο δυσχεραίνει τη διμερή συνεννόηση αλλά και αποτελεί παράγοντα απο-
σταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. «Τα ΗΑΕ στοχεύουν στην ειρή-
νη και τη συνεργασία», ήταν το μήνυμα του διαδόχου του θρόνου του Άμ-
που Ντάμπι. Στην κοινή δήλωση μετά τις επαφές των δύο αντιπροσωπει-
ών επισημαίνεται εξάλλου ότι «η διατήρηση της σταθερότητας και της
ευημερίας παραμένει προτεραιότητα για την επίτευξη περιφερειακής ει-
ρήνης και ασφάλειας. Υπό το πρίσμα αυτό συμφώνησαν πως η υπονόμευ-
ση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας οποιασδήποτε από τις
δύο χώρες αποσταθεροποιεί την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

Απάντηση στην κριτική Σαμαρά: «Πήραμε τη ΝΔ στο 18% και τη φτάσαμε στο 40%»
Χαμηλούς τόνους κράτησε το Μαξίμου στις «αιχμές» που

άφησε ο Αντώνης Σαμαράς εναντίον των κυβερνητικών χειρι-
σμών στους περισσότερους τομείς. Ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος ακολούθησε ουσιαστικά την πάγια τακτική να μη σχο-
λιάζει τις δηλώσεις ή τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυ-
πουργού. «Ο κ. Σαμαράς επανέλαβε γνωστές θέσεις του. Για
αυτό κάνουμε τα συνέδρια, για να κατατίθενται απόψεις, για
να κατατίθεται ο αντίλογος, για να υπάρχει σύνθεση που δε-
σμεύει στο τέλος όλα τα κομματικά μέλη. Αυτός είναι ο ορι-
σμός της δημοκρατίας, αυτό είναι αυτονόητο για ένα ιστορικό,
πολυσυλλεκτικό κόμμα όπως είναι η ΝΔ», τόνισε ο Γιάννης
Οικονόμου.

Ωστόσο, η κριτική που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς στον
πρωθυπουργό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια αρκετών κυ-

βερνητικών στελεχών, όπως επίσης και το γεγονός ότι ο
Μεσσήνιος πολιτικός μπήκε στην αίθουσα μαζί με αρκε-
τούς υποστηρικτές του, οι οποίοι χειροκροτούσαν με θέρμη
όταν ο πρώην πρωθυπουργός άφηνε αιχμές εναντίον του
Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του διαφώνησε με την πο-
λιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στα Ελληνοτουρκικά,
υποστηρίζοντας πως ήταν λάθος η επανέναρξη των διερευ-
νητικών επαφών. Επίσης, ήταν αντίθετος με την απολιγνιτο-
ποίηση της χώρας, ενώ τόνισε πως υπήρξε σημαντική καθυ-
στέρηση στις θαλάσσιες έρευνες για υδρογονάνθρακες.
Ωστόσο, διαφορετική άποψη εξέφρασε ο πρώην πρωθυ-
πουργός και για το άνοιγμα που επιχειρείται προς το παραδο-
σιακό Κέντρο, τονίζοντας πως «στη μάχη των ιδεών ένα κόμ-

μα δεν μπορεί να εκφράζει τους πάντες. Για αυτό και προ και-
ρού δήλωσα ότι η ΝΔ δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να γίνει
Ποτάμι. Να το ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν: Κεντροδεξιά χωρίς
Δεξιά δεν υπάρχει! Και στη Δεξιά δεν χωράει η Ακροδεξιά»,
είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

Ωστόσο, μια αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την
ομιλία του στο κλείσιμο του Συνεδρίου ερμηνεύτηκε από αρ-
κετά κομματικά στελέχη ως έμμεση απάντηση στον Μεσσήνιο
πολιτικό. «Περάσαμε και εμείς από δύσκολες στιγμές. Κλονί-
στηκε και η Νέα Δημοκρατία την εποχή της μεγάλης κρίσης.
Φτάσαμε να πάρουμε 18%, για να μπορέσουμε όμως να επι-
στρέψουμε και να φτάσουμε στο 40%, ακριβώς επειδή ανανε-
ωθήκαμε χωρίς να εγκαταλείψουμε τις παραδοσιακές μας
αξίες», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
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Ε
πιστροφή στα «ιερά και όσια» της
παράταξης αποφάσισαν, όπως
αναμενόταν, οι δεκάδες χιλιάδες
φίλοι και μέλη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-

ΝΑΛ, με τη συμμετοχή τους στις εσωκομ-
ματικές κάλπες να ξεπερνά κάθε προσδο-
κία. Πάνω από 179.000 πολίτες έδωσαν
στην ηγεσία του Κινήματος «καθαρή εντο-
λή», σε ποσοστό 95%, για αλλαγή ονομα-
σίας και επαναφορά του ιστορικού εμβλή-
ματος, του πράσινου ήλιου. 

Στο στρατηγείο της Χαριλάου Τρικούπη
δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους και θεω-
ρούν ότι το μεγάλο στοίχημα για τη μάχη των
εντυπώσεων κερδήθηκε. «Οι πολίτες απο-
φάσισαν: Το σύμβολό μας, ο ήλιος, επέστρε-
ψε. Μαζί με τις μνήμες μιας ιστορικής παρά-
ταξης, που ταυτίστηκε με τους αγώνες του
λαού μας για δημοκρατία, κοινωνική δικαιο-
σύνη και εθνική αξιοπρέπεια», ήταν τα πρώ-
τα λόγια του Νίκου Ανδρουλάκη όταν ξεκα-
θάρισε αργά το βράδυ της Κυριακής η εικόνα
του αποτελέσματος. 

Ενωτικό μήνυμα
Το μήνυμα που εκπέμπει η ηγεσία του Κι-

νήματος είναι ενωτικό και δεν επιθυμούν με
τίποτα παρενέργειες που μπορεί να βάλουν
εμπόδια στη θετική ορμή που έχει δημιουρ-
γηθεί. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Ανδρουλάκης
φαίνεται αποφασισμένος να βάλει τάξη και
σε «αμαρτίες» του παρελθόντος, όπως τα
κομματικά χρέη. «Τα χρέη δεν τα δημιούργη-
σε η γενιά μου, αλλά οφείλουμε απέναντι
στον ελληνικό λαό να τα διαχειριστούμε με
διαφάνεια. Δέσμευση και προτεραιότητά
μου είναι να ρυθμιστούν όλα αυτά τα χρέη,
ώστε να είμαστε 100% συνεπείς απέναντι σε

αυτά που ανέφερα», υποστήριξε μιλώντας
στον Real FM, αποκαλύπτοντας, μάλιστα, ότι
το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι σχετικές
ανακοινώσεις από τον γενικό διευθυντή του
κόμματος Νίκο Σαλαγιάννη. 

Συνεχίζοντας ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε
για ακόμη μία φορά τα βέλη της κριτικής του
σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. «Εμείς θέλουμε μια ενί-
σχυση της δημοκρατικής παράταξης, ώστε
να ανατραπεί ο σημερινός μικρός δικομματι-
σμός που παράγει μόνο τοξικότητα, μια άγο-
νη πολιτική συζήτηση που δεν λύνει προβλή-
ματα. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας πολ-
λαπλασιάζουν τα προβλήματα που έχει να
αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός. Όπως ο κ.
Μητσοτάκης πριν από μερικές εβδομάδες
μιλούσε για συνεργασίες, έτσι και ο κ. Τσί-
πρας καταλαβαίνει ότι το πολιτικό σκηνικό
άλλαξε. Αυτό για το οποίο είχαν συνηθίσει
και είχαν βολευτεί ο ένας να λέει “στηρίξτε
με γιατί θα επανέλθει ο Τσίπρας” και ο άλλος

“στηρίξτε με για να φύγει ο Μητσοτάκης”,
πλέον δεν περνάει από αυτούς αλλά από
εμάς και η απάντησή μου και στους δύο είναι
ότι ο ελληνικός λαός αξίζει να μας δώσει τη
δυνατότητα, ώστε να απαλλαχτεί και από
τους δύο και να έχει μια προοδευτική κυβέρ-
νηση με σοσιαλδημοκρατικό κορμό που θα
οδηγήσει την Ελλάδα σε καλύτερες μέρες».

Ελπίδα και ευθύνη
Μήνυμα ελπίδας και ευθύνης χαρακτήρι-

σε τη μεγάλη συμμετοχή στην ψηφοφορία
και ο ανθυποψήφιος του κ. Ανδρουλάκη και
πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου. «Σε
εμάς εναπόκειται να ανταποκριθούμε στην
εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κόσμος της
παράταξης, τα μέλη μας, για να σηκώσουμε
τον ήλιο ψηλά, να δώσουμε προοδευτικές
και δημοκρατικές λύσεις στα μεγάλα προ-
βλήματα της κοινωνίας. Να απαντήσουμε
στις προκλήσεις της νέας εποχής με τρόπο

πάντα ανθρωποκεντρικό, αποτελεσματικό,
δίκαιο. Τα μέλη μας αποφάσισαν ότι σε αυτήν
τη συγκυρία είναι απαραίτητο να συνδυά-
σουμε την παρακαταθήκη της ιστορίας και
των αρχών του ΠΑΣΟΚ με την ευρύτητα του
Κινήματος Αλλαγής», σημείωσε ο πρώην
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται η
διοργάνωση του Συνεδρίου (20-22 Μαΐου)
και η ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων. 

Η επιστροφή του πράσινου ήλιου 

Πάνω από 179.000 πολίτες
έδωσαν «καθαρή εντολή» 
σε ποσοστό 95% για αλλαγή
ονομασίας και επαναφορά
του ιστορικού εμβλήματος

Καθησυχαστικό μήνυμα ότι οι Έλληνες πρέπει να αισθά-
νονται ασφαλείς και ότι η χώρα έχει ισχυρές και ετοιμοπό-
λεμες δυνάμεις για οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτη-
θεί, έστειλε ο Νίκος Χαρδαλιάς απαντώντας σε ερώτηση
του Γιώργου Τσίπρα στη Βουλή αναφορικά με δημοσιεύμα-
τα περί αποστολής δυνάμεων στη Δύναμη Ταχείας Αντίδρα-
σης του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.
Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε ψευτοδί-

λημμα το εάν η απειλή είναι μεγαλύτερη από τη Ρωσία ή
από την Τουρκία, τονίζοντας ότι είμαστε σε απόλυτη
εγρήγορση, ώστε να συνδράμουμε το ΝΑΤΟ, καθώς με
διαφανείς διαδικασίες κάθε κράτος-μέλος αποφασίζει
πώς θα συνεισφέρει, με βάση και το ΚΥΣΕΑ. «Σε καμία
περίπτωση δεν αποδυναμώνουμε την αμυντική διάταξη
της χώρας με αποστολή υλικού στην Ουκρανία», κατέλη-
ξε ο Νίκος Χαρδαλιάς. 

Χαρδαλιάς: «Η χώρα έχει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις» 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com
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Μ
ε σκοπό την εμβάθυνση της
συνεργασίας Ελλάδας, Κύ-
πρου, Ισραήλ και ΗΠΑ και τη
διάχυση του μηνύματος ότι

οι χώρες αυτές αποτελούν εγγυητές της
ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερό-
τητας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι
υπουργοί Εξωτερικών του σχήματος 3+1
«συναντήθηκαν» μέσω τηλεδιάσκεψης το
απόγευμα της Δευτέρας.

Νίκος Δένδιας, Ιωάννης Κασουλί-
δης, Γιαΐρ Λαπίντ και Άντονι Μπλίν-
κεν συζήτησαν για τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία και την
ενεργειακή κρίση που μαστίζει
την Ευρώπη, με τον Έλληνα
υπουργό Εξωτερικών να ζητά
από τους ομολόγους του την ενί-
σχυση της συνεργασίας των μερών
του σχήματος και την επίσπευση των
διαδικασιών ώστε να αντιμετωπιστούν οι
συνέπειες του πολέμου.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνι-
σε τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στη
διασυνδεσιμότητα και την ενεργειακή
ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και
έκανε ειδική αναφορά στον νέο πλωτό
σταθμό μετατροπής υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, που
εγκαινίασε πρόσφατα ο πρωθυπουργός. Ο
κ. Δένδιας έθεσε ακόμη το ζήτημα της
ηλεκτρικής και ενεργειακής σύνδεσης
της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ
μέσω του αγωγού EastMed αλλά και του
EuroAsia Interconnector, δύο έργων που
ακολουθούν την ίδια όδευση.

«Εξετάσαμε επίσης τη συνεργασία στην
οικονομία, στις νέες τεχνολογίες, στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην
πολιτική προστασία και συμφωνήσαμε για
μια νέα συνάντηση είτε στην Ουάσιγκτον
είτε στην Ελλάδα ή την Κύπρο με φυσική
παρουσία πριν από το τέλος του έτους»,
είπε ο Νίκος Δένδιας αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης.

Στο Κίεβο η γαλανόλευκη
Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, με-

τά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με
την Κενυάτισσα ομόλογό του Ρέιτσελ
Ομάμο, ανακοίνωσε την επαναλειτουργία

της ελληνικής πρε-
σβείας στο Κίεβο. Σε

μια κίνηση υψηλού συμβολι-
σμού η Ελλάδα επιστρέφει στην ουκρανι-
κή πρωτεύουσα, με τον Μανώλη Ανδρου-
λάκη, τον τελευταίο διπλωμάτη που έφυγε
από τη Μαριούπολη, να τοποθετείται ως
επιτετραμμένος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
πρεσβεία είχε «εκκενωθεί» όταν ο πρέ-
σβης Βασίλης Μπορνόβας αποφάσισε να
αναχωρήσει από την ουκρανική πρω-
τεύουσα λίγες ώρες μετά την έναρξη της
ρωσικής εισβολής.

«Η ελληνική σημαία κυματίζει πάλι σή-
μερα στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ου-
κρανίας, όπου η πρεσβεία μας άνοιξε τις
πόρτες της», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας
σηματοδοτώντας την επιστροφή της ελλη-
νικής διπλωματικής αποστολής στο Κίεβο.

Είχε προηγηθεί η επαναλειτουργία του
Γενικού Προξενείου στην Οδησσό με την
επιστροφή του πρόξενου Δημήτρη Δό-
χτση, ενώ πρωταρχικός στόχος του
υπουργείου Εξωτερικών παραμένει η
διασφάλιση της ελληνικής Ομογένειας
στο Ντονμπάς και τη Μαριούπολη, την
οποία ο κ. Δένδιας έχει τονίσει ότι θέλει να
επισκεφτεί μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

Επίσκεψη στα Εμιράτα
Μία μέρα μετά τον πρωθυπουργό, στα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταβαίνει ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος, έπειτα από πρόσκληση του
ομολόγου του, αντιστράτηγου Χαμάντ Μο-
χάμεντ Τανί αλ Ρουμαϊθί. Οι δύο αρχηγοί
διατηρούν στενές σχέσεις, αποτέλεσμα
των οποίων είναι η ενίσχυση της αμυντι-

κής συνεργασίας Αθήνας - Άμπου Ντάμ-
πι, η οποία εκφράστηκε τόσο το 2020 κατά
την κρίση του «Ορούτς Ρέις» με την πα-
ρουσία εμιρατινών F-16 στην Κρήτη όσο
και με τη συμμετοχή της χώρας σε σημαν-
τικές διεθνείς ασκήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο με κορωνίδα τη «Μέδουσα».

Στις επαφές που θα έχει με τον ομόλογό
του, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
θα συζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις
στην Ουκρανία αλλά και την τουρκική
προκλητικότητα που κλιμακώνεται τις τε-
λευταίες εβδομάδες, με την Άγκυρα να
επιχειρεί την αποσταθεροποίηση της Ανα-
τολικής Μεσογείου. Επί τάπητος θα τε-
θούν και διμερή θέματα, όπως το πρό-
γραμμα στρατιωτικής συνεργασίας που
περιλαμβάνει κοινές ασκήσεις και δρα-
στηριότητες, ενώ το ΓΕΕΘΑ εξετάζει την
αποστολή τμημάτων Ειδικών Δυνάμεων
για εκπαίδευση με τις δυνάμεις των ΗΑΕ,
καθώς και την αποστολή φρεγάτας, όπως
είχε συμβεί το 2021 με την παρουσία της
ελληνικής φρεγάτας «Ύδρα» στο Άμπου
Ντάμπι, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθε-
σης αμυντικού υλικού «Idex & Navdex».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τηλεδιάσκεψη με μηνύματα
από τους υπουργούς 
Εξωτερικών Ελλάδας, 
Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ

Εγγυητές ειρήνης και ασφάλειας 

Η πρώτη του πρέσβη
Στις 11 το πρωί θα γίνει δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ο νέος πρέσβης των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης. Ο κ. Τσούνης θα
επιδώσει τα διαπιστευτήριά του ξεκινώντας τη θητεία του στο
νέο του πόστο. Στην πρώτη του ανάρτηση στο Twitter ο νέος Αμε-
ρικανός πρέσβης, με αφορμή την επέτειο της νίκης των Συμμάχων
εναντίων των Ναζί, τόνισε ότι «η Ελλάδα ήταν η πρώτη συμμαχική χώρα
που νίκησε μία από τις δυνάμεις του Άξονα, βασισμένη στο αξιοσημείωτο θάρρος
και τον χαρακτήρα των Ελλήνων», ενώ σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ στέκονται υπερήφανα
στο πλευρό της Ελλάδας, ενός σημαντικού συμμάχου στο ΝΑΤΟ».
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Ο κόσμος το ’χει τούμπανο ότι γνωστή ξαν-
θιά τηλεπερσόνα γονάτισε στην κυριολε-
ξία γνωστό επιχειρηματία. Πώς; Αφού τον
χώρισε από τη γυναίκα του, αφού λοιπόν
του έφαγε και τα φράγκα, τελικά τον παρά-
τησε σύξυλο. Ο άτυχος επιχειρηματίας
ερωτεύτηκε, αλλά έμεινε και μόνος και
ρέστος... Από την άλλη, η ξανθιά τηλεπερ-
σόνα ψάχνει το επόμενο θύμα. 

ΑΛΗΘΕΥΕΙ;   ΑΞΙΖΕΙ…

Πιερρακάκης και
Κεραμέως για Ουάσιγκτον

O πρωθυπουργός στο επερχόμενο ταξίδι
του στις ΗΠΑ και την Ουάσιγκτον έχει απο-
φασίσει, εκτός από τον υπουργό Εξωτερι-
κών Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εθνικής
Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο -έρχεται
εθιμοτυπικά και μόνο-, να έχει μαζί του άλ-
λους δύο υπουργούς: τον Κυριάκο Πιερρα-
κάκη και τη Νίκη Κεραμέως. Τον πρώτο
διότι ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης αναδεικνύεται σε κορυφαίο πρόσωπο
της κυβέρνησης που θα πρέπει για λόγους
σημειολογίας να έχει επαφή με τον αμερι-
κανικό παράγοντα. Η υπουργός Παιδείας,
όπως μάθαμε, θα είναι μαζί με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη επειδή θα υπάρχουν στο πρό-
γραμμα επισκέψεις σε αμερικανικά πανε-
πιστήμια στη Βοστόνη. 

Κουμουτσάκος 
ο εισηγητής
Δεν είναι τυχαίο που o εισηγητής του
σχεδίου νόμου για την κύρωση
της αμυντικής συμφω-
νίας με τις ΗΠΑ, που
έρχεται την Πέμπτη
για ψήφιση στην ελ-
ληνική Βουλή από την
Ολομέλεια, είναι ο
Γιώργος Κουμουτσάκος.
Υπάρχουν από το πρωθυπουρ-
γικό μέγαρο εκτίμηση και εμπιστοσύνη
στο πρόσωπό του για αυτή την κοινοβου-
λευτική διαδικασία… 

ΑΞΙΖΕΙ…
Γραμματέας της ελληνικής κυβέρνησης πα-
ρουσιάζεται ως εκπρόσωπος του πολιτικού
προϊστάμενού του και προσπαθεί να «κλείσει»
δουλίτσες εξ ονόματός του. Μάλιστα, στους
υποψήφιους πελάτες αφήνει να εννοηθεί ότι
υπάρχει και offshore εταιρεία… Άραγε, το
γνωρίζει αυτό ο πολιτικός προϊστάμενός του ή
ο δραστήριος γραμματέας δρα εν αγνοία του;
Αν δεν συμμαζευτεί, θα γίνει πρωτοσέλιδο... 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Την ώρα του Συνεδρίου
της ΝΔ κομματικό στέλε-

χος στο υπαίθριο καφέ τα
έβαλε με υπουργό και βουλευτή
της περιφέρειάς του, καθώς δεν
μπορούσε να βάλει για μέλος της
Πολιτικής Επιτροπής, επειδή είχε
ήδη τρεις θητείες. 

Παρουσιάζεται σε όλους ως επικοινωνιολό-
γος, ήταν και κάποια φεγγάρια στο γραφείο

γνωστού και ισχυρού άνδρα της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και τώρα λέει σε όλους ότι είναι δεξί χέρι κυ-
βερνητικού παράγοντα μαζί με έναν άλλον. Η πιάτσα το
’χει τούμπανο και αυτός κρυφό καμάρι ότι προσπαθεί να
κλείσει δουλίτσες για την πάρτη του. Δεν γνωρίζω αν τον
έχει πάρει μυρωδιά ο υψηλόβαθμος παράγοντας.

Mου λένε ότι μετά το Συνέδριο
της Νέας Δημοκρατίας προβε-
βλημένο κυβερνητικό στέλεχος
έφυγε μαζί με δύο μελαχρινές
κυρίες και κατηφόρισε σε bar
restaurant της Γλυφάδας, όπου
έμεινε για πολλή ώρα.

Μου λένε έντονα ότι κυβερνητι-
κό στέλεχος με πολύ σημαντική
θέση έχει μια μικρή αδυναμία
στις στολές και τα Σώματα
Ασφαλείας. Δεν ξέρω τι εννοούν,
αλλά υπόσχομαι να το ψάξω και
σύντομα να σας έχω νεότερα… 

Love story στη Νέα Δημοκρατία
Υπάρχει νέο love story στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα εί-

ναι δυνατό. Ο ένας είναι υψηλός κομματικός παράγοντας με
αυξημένες μετοχές το τελευταίο διάστημα, γνώστης του χώρου
- και του πολιτικού και του οικονομικού. Η άλλη είναι βουλευτί-
να της ΝΔ, όμορφη, πετυχημένη και ιδιαίτερα αγαπητή. Στα
στοιχεία που τους κάνουν... ταιριαστούς είναι και το ότι είναι
και παραδοσιακοί, με κλασικές αξίες και πολύ προσεκτικοί
στην προσωπική ζωή τους. Αν γίνει γνωστό το ειδύλλιο, θα γίνει
το επόμενο πρώτο θέμα σε πρωινές εκπομπές, περιοδικά και
παπαράτσι… Οψόμεθα, λοιπόν… 

Μαθαίνω ότι η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο
Συνέδριο της ΝΔ ήταν οργανωμένη καλά από
οπαδούς και στελέχη του και είχε προσχεδια-
στεί ώστε να κάνει… φασαρία. Καταρχάς, τα πε-
ρισσότερα στελέχη ειδοποιήθηκαν με SMS προ-
κειμένου να έρθουν στον εκθεσιακό χώρο το
πρωί της Κυριακής και να κάνουν κερκίδα. Ο λό-
γος του δομήθηκε έτσι ώστε να «στείλει» μηνύ-
ματα στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για πα-
ράδειγμα, όταν είπε ότι είναι υπέρ της πολιτικής

αλήθειας και όχι της πολιτικής ορθότητας, αυτό
ήταν «απάντηση» στον πρωθυπουργό, ο οποίος
είχε μιλήσει για πολιτικό ορθολογισμό. Μόλις
τελείωσε η ομιλία του, πλήθος κόσμου αποχώ-
ρησε από την αίθουσα του συνεδρίου και βγήκε
έξω, ενώ προβεβλημένα στελέχη του ανέβασαν
αμέσως στα social media τα σημαντικά στοιχεία
της ομιλίας του, όπως «μην κάνουμε Ποτάμι τη
Νέα Δημοκρατία», «δεν υπάρχει Κεντροδεξιά,
χωρίς της Δεξιά» κ.λπ. 

Σκιές στην Ανατολική Αττική
Κ

ομματικοί κύκλοι μού εκμυστηρεύτηκαν ότι η Βανίτα Σο-
φρώνη, πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής, περίμε-
νε πώς και πώς μετά την πρώτη μέρα του Συνεδρίου της
Νέας Δημοκρατίας να περάσει ο πρωθυπουργός από τα

εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ στο Μαρκόπουλο.
Για αυτό άλλωστε τα είχε σκόπιμα προγραμματίσει μετά την ομι-

λία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε να είναι εύκολο έπειτα από λίγο
να περάσουν και αυτός αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Σε
πολλούς μάλιστα η κυρία Σοφρώνη είχε προαναγγείλει την παρου-
σία του πρωθυπουργού στο Μαρκόπουλο. 

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δεν το είχε καν στο πρόγραμμά του.
Μπορεί να εμφανίστηκαν κάποιοι βουλευτές και στελέχη του κόμ-
ματος, αλλά, όπως μου είπαν, η μη παρουσία του πρωθυπουργού
ήταν, ας πούμε, μια ψήφος αποδοκιμασίας για κάποια γεγονότα
που έχουν γίνει στην περιοχή, όπου η ηγεσία της ΝΔ δεν είναι και
πολύ σύμφωνη. Όπως, για παράδειγμα, η σκανδαλώδης προτίμηση
της κυρίας Σοφρώνη σε συγκεκριμένα στελέχη. 

Για την ηγεσία της ΝΔ η ΔΕΕΠ είναι για όλους, βουλευτές και πο-
λιτευτές... Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε... 

Προσχεδιασμένη η ομιλία Σαμαρά για… φασαρία



Μαθαίνω ότι κάποιοι κοιμούνται και ξυπνούν
με την ελπίδα ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης θα
μεταπηδήσει σε άλλη εκλογική περιφέρεια
εκτός της Α’ Αθηνών, προκειμένου να αδει-
άσει η θέση και να τη διεκδικήσουν άλλα
στελέχη. Αλλάξτε τώρα πλευρό, καθότι ο
Σκανδαλίδης εκλέγεται βουλευτής επί 30
συναπτά έτη, αρχικά στα Δωδεκάνησα και
από το 2000 και μετά στην Αθήνα. Ο πρώην
γραμματέας του ΠΑΣΟΚ πολύ δύσκολα θα
χάσει την έδρα, καθώς διαθέτει μεγάλο και
σκληρό δίκτυο υποστηρικτών και κομματι-
κούς πυρήνες σε όλα τα διαμερίσματα της
εκλογικής περιφέρειας.

Άλλο πάλι και τούτο. Μεγάλη εταιρεία στην
Ελλάδα έριξε -μαθαίνω- πιστόλι σε χρέη προς
τη ΔΕΗ. Κοινώς, τα έγραψε στο… χιόνι. Πόσα;
21 εκατομμύρια ευρώ! Και δεν έχει ανοίξει
ρουθούνι… διότι τόσο πολλά εκατομμύρια
σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι δεν έχει πλη-
ρώσει ποτέ ρεύμα. Πολύ θα ήθελα κάποιος
αρμόδιος παράγοντας να μας πει ποια εται-
ρεία είναι… Χώρια που εκτός από τη ΔΕΗ
χρωστά και στις τράπεζες άλλα 15 εκατομμύ-
ρια ευρώ… 

««Πιστόλι» 21
εκατομμυρίων στη ΔΕΗ; 

Φεύγουν από ΣΥΡΙΖΑ
και πάνε ΠΑΣΟΚ
Πολλά πασοκογενή στελέχη που το 2015 εί-
χαν μεταπηδήσει στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω υστε-
ρίας και μέθης, επέστρεψαν την Κυριακή
στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλά-
κη, καθότι με την Κουμουνδού-
ρου ξέρουν ότι δεν πρόκειται
να δουν άσπρη μέρα. Να, τώ-
ρα μου έρχονται στο μυαλό
δύο πρόσωπα… Στις «πράσι-
νες» κάλπες, και αφού πρώτα
ενεγράφησαν μέλη του κόμματος,
έδωσαν το «παρών» ο πρώην ευρωβου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος και
η ανεξάρτητη βουλευτής που είχε εκλεγεί
με το ΜέΡΑ25 Κωνσταντίνα Αδάμου.

Πήραν τα εύσημα 

O
γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινά-
κης και ο γενικός διευθυντής του κόμ-
ματος Γιάννης Μπρατάκος πήραν τα

εύσημα τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και
από τους υπουργούς και τους συνέδρους για
την επιτυχημένη διοργάνωση του συνεδρίου.
Παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν λόγω των
περιοδειών της ΝΔ που γινόντουσαν σε όλη
τη χώρα παράλληλα με τις ετοιμασίες, κατά-
φεραν να φέρουν σε πέρας το μεγαλύτερο σε
συμμετοχή συνέδριο των τελευταίων ετών,
χωρίς μάλιστα να υπάρξει το παραμικρό πρό-
βλημα, γεγονός που το αναγνώρισαν όλοι.

Αν ακούσετε για κάποιο βιομήχανο
που προσπαθεί να προσεγγίσει ο
Αλέξης για τις δημοτικές εκλο-
γές και έχει βάλει ενδιάμεσο τον

μπαρμπα-Γιάννη, μην πέσετε από
τα σύννεφα. Άλλωστε, εδώ και χρό-

νια ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε
κάθε ευκαιρία κατακεραύνωνε τους «κακούς
βιομήχανους» του ΣΕΒ και υμνούσε τους «κα-
λούς» του ΣΒΒΕ. 
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Ο Δημήτρης ο ευέξαπτος 

Κι όμως... θα κατέβει
Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να τον έφαγε από

διευθυντή του ραδιοφώνου, όμως για να κρατή-
σει τις ισορροπίες τού πρότεινε να κατέβει βου-
λευτής. Άλλωστε, ο Νίκος Ξυδάκης ήταν αυτό
που λέμε ακραιφνής προεδρικός… Του πρότει-
νε, λοιπόν, αλλά ο Νίκος αρνήθηκε… Μισό λε-
πτό να σφουγγίσω τα δάκρυά μου. Ακούστε τώ-
ρα την αλήθεια. Δεν αρνήθηκε. Είπε ότι θα το
σκεφτεί και μέχρι τότε απλώς διαδίδει ότι δεν
τον ενδιαφέρει το βουλευτιλίκι… Εγώ σας λέω
το αντίθετο, το πιθανότερο είναι να κατέβει…

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Περί Σκανδαλίδη

Ξέρετε ποιος θα γίνει πύραυλος, αν ο πρό-
εδρος Αλέξης προτείνει για γραμματέα του
ΣΥΡΙΖΑ τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου; Ο
Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος ευελπι-
στούσε σε μια ανανέωση της θητείας του.
Τώρα στην Κουμουνδούρου ψάχνουν τρόπο
να του χρυσώσουν το χάπι, καθότι ο Δημή-
τρης είναι έτσι κι αλλιώς ευέξαπτος και δεν
αργεί να… φιτιλιάσει. 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

LOCK

Στοχευμένες περιοδείες

Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους επιτελείς του να του κανονίσουν πρόγραμμα
περιοδειών σε γειτονιές του Λεκανοπεδίου. Εννοείται στοχευμένα σε λαϊκές συνοι-
κίες, διότι ο πρωθυπουργός θέλει να πάει εκεί όπου η κυβερνητική παράταξη πονά δη-

μοσκοπικά περισσότερο. Να βρεθεί και να μιλήσει ο ίδιος στη βάση. Παράλληλα, ζήτησε να
του καταρτίσουν ειδικό πρόγραμμα περιοδειών και στην ελληνική επαρχία με ακριβώς τα ίδια
χαρακτηριστικά και κριτήρια. Κοινώς, δεν τον βλέπω να κάθεται το καλοκαίρι… Ο αρχηγός
της ΝΔ έχει, μάλιστα, ζητήσει από τους βουλευτές να δώσουν πρώτα τον αγώνα για το κόμμα
και μετά για την προσωπική τους επανεκλογή… 

Δημητριάδης και Νέζης τα βαρέα όπλα της ΝΔ
Με ανάρτησή του στο Twitter o γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δη-
μητριάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε έναν από τους στενούς συνεργάτες του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, τον Θανάση Νέζη. «Με ρωτάνε συχνά εάν μπορώ να μετρήσω τις μά-
χες που έχουμε δώσει παρέα με τον Θανάση Νέζη. Απαντώ ότι σκέφτομαι μόνο τις επό-
μενες που θα είναι ακόμα πολλές». Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν πήρε ανάσα κατά τις
εργασίες του συνεδρίου, καθώς ήταν συνεχώς περικυκλωμένος από στελέχη της ΝΔ
που ήθελαν να του μιλήσουν ή να φωτογραφηθούν μαζί του. «Το τριήμερο που μας πέ-
ρασε ήταν γεμάτο χαρές και συγκινήσεις κυρίως γιατί ξαναβρεθήκαμε οι Νεοδημο-
κράτες από όλη την Ελλάδα. Οι συζητήσεις μας, τα χαμόγελα, οι χειραψίες γέμισαν ξα-
νά τις μπαταρίες για τις μάχες που έχουμε να δώσουμε. Ενωμένοι, θα τις κερδίσουμε»,
ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter.
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Αποτυχία 
οι… μαζώξεις 
Σχετικά με τη «γαλάζια» σύναξη

που έγινε πριν από μερικές ημέ-

ρες στη Θεσσαλο-

νίκη από τα

«ορφανά»

του Κ.

Καρα-

μανλή

και του Α.

Σαμαρά, να

πούμε ότι δεν

είχε μεγάλη επιτυχία. Μαζεύτη-

καν το πολύ 80 άτομα και δεν θα

μπορούσε να γίνει διαφορετικά,

αφού την ίδια ώρα «έπαιζε» το με-

γάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπια-

κός. Όσοι διοργάνωσαν τη μάζω-

ξη, έπρεπε να το γνωρίζουν. Ο Πα-

ναγιώτης Ψωμιάδης, μου είπαν,

θέλησε να ηγηθεί όλης αυτής της

προσπάθειας και κάποιοι γέλασαν

ειρωνικά. Ο Γ. Κούβελας τόνιζε ότι

ήρθε ως παρατηρητής και δεν δε-

σμεύεται για τίποτα. Παράλληλα,

μισή ώρα πριν ήταν και η μάζωξη

που έκανε ο Κωνσταντίνος Μπο-

γδάνος σε άλλο ξενοδοχείο και

εκεί πήγαν 30 άτομα το πολύ. Όσο

περνά ο καιρός, θα επιβεβαιώνε-

ται το διαχρονικό ρητό «όποιος

φεύγει από το μαντρί τον τρώει 

ο λύκος»… 

Άντε να σας το γράψω, να το
πάρει το ποτάμι… Στην κυ-
βέρνηση ήξεραν πολύ καλά
τι ετοίμαζε ο Αντώνης Σαμα-
ράς και γιατί δεν πήγε την
πρώτη μέρα στο συνέδριο.
Επίσης γνώριζαν ότι στο
κλείσιμο θα έριχνε το δικό
του μανιφέστο περί «εθνικο-
πατριωτισμού» και τα σχετι-
κά. Μη νομίζετε ότι έπεσαν
από τα σύννεφα. Απλώς,
όπως μου έλεγαν, δεν ενδια-
φέρονται και τόσο για τα μα-
νιφέστα του Αντώνη. Θεω-
ρούν ότι τον έχoυν ξεπερά-
σει ο χρόνος και η Ιστορία… 

Κι άλλο κόμμα στη
δεξιά πολυκατοικία… 
Στη δημιουργία πολιτικού κόμματος
προχώρησε ο χαρακτηριζόμενος
από πολλούς «αντιεμβολιαστής»
γιατρός και καθηγητής
Φαρμακολογίας του
ΑΠΘ, Δημήτρης
Κούβελας. Όπως
αναφέρει σε ανάρ-
τησή του, «ο κ.
Κούβελας υπέγρα-
ψε στον Άρειο Πάγο την
ίδρυση του κινήματος, με την ονομα-
σία “Πνοή Δημοκρατίας”». Μαθαίνω,
μάλιστα, ότι αρκετοί «συμπαθούν-
τες» τού συστήνουν να συμπαρατα-
χτεί με το πρώην κόμμα Τράγκα, το
κόμμα του φυλακισμένου χρυσαυγί-
τη Ηλία Κασιδιάρη, ακόμη και με τον
Κυριάκο Βελόπουλο της Ελληνικής
Λύσης, όλοι με αντίστοιχες απόψεις
περί τα υγειονομικά.

Οι αφανείς ήρωες της οικονομίας
Η κίνηση-ματ της κυβέρνησης να βάλει ανάχωμα

στους λογαριασμούς της ΔΕΗ έχει… δύο μικρούς
ήρωες, οι οποίοι κινούνται μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας και χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης και
από τον πρωθυπουργό και από το οικονομικό επιτε-
λείο. Ο ένας είναι ο γενικός γραμματέας Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής κ. Θάνος Πετραλιάς και ο άλλος ο
καθηγητής κ. Παντελής Κάπρος, ο οποίος στο παρελ-
θόν υπήρξε και πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας. Ο κ. Πετραλιάς είναι ο άνθρωπος που έσωσε το κόστος των μέτρων, προκειμέ-
νου να μην τιναχτεί στον αέρα ο προϋπολογισμός και, για αυτό εισέπραξε και δημόσια τα
εύσημα του προϊσταμένου του Θόδωρου Σκυλακάκη. Αντίστοιχα, ο κ. Κάπρος εκλήθη από
τον πρωθυπουργό να δώσει τα φώτα και την εμπειρία του για να συγκροτηθεί η πρόταση της
κυβέρνησης για το ρεύμα και τη ρήτρα αναπροσαρμογής.
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Ε
να από τα σημερινά tips, το Νο8, αναφέρεται στη ρήση
του Πυθαγόρα «ή πρέπει να σιωπήσεις ή να πεις κάτι
καλύτερο από τη σιωπή», μια ρήση που δεν ακολου-

θούν αρκετοί πολιτικοί στις μέρες μας. Στην προσπάθειά τους
να ξεχωρίσουν με μια «πιασάρικη» φράση-ατάκα, τα κάνουν
χειρότερα τις περισσότερες φορές με την επιμονή τους να
υπερασπίζονται τη λάθος τοποθέτησή τους. Δυστυχώς τα τε-
λευταία χρόνια περάσαμε σε ένα διαφορετικό, πρωτόγνωρο
για όλους εμάς πολιτικό προσωπικό. Ψυχροί επαγγελματίες,
γυρολόγοι της πολιτικής σκηνής για πολλούς, μετακινούνται
από κόμμα σε κόμμα, από ιδεολογία σε ιδεολογία, με μοναδι-
κό κίνητρο την επανεκλογή τους, τις παχυλές αμοιβές και τα
προνόμια του αξιώματος. Επαγγελματίες της πολιτικής που
αδιαφορούν για τα συμφέροντα των πολιτών και τους νοι-
άζουν μόνο τα ατομικά τους συμφέροντα. Στην προσπάθειά
τους να γίνουν αρεστοί στον αρχηγό του κόμματος ή στον
σκληρό κομματικό πυρήνα, δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα
προσβάλλοντας ακόμη και τη νοημοσύνη των πολιτών. Αλλά
το πρόβλημα δεν είναι οι επαγγελματίες πολιτικοί, είναι ο λα-
ός που τους στηρίζει ή τους ανέχεται. Μα είναι πολύ περισσό-
τερο και οι ηγεσίες που τους επιβραβεύουν μέσα από τα ψη-
φοδέλτια του κόμματος. Οι πολιτικοί που τους ενδιαφέρει να

αντλήσουν tips, ατάκες και φράσεις για να ξεχωρίσουν, χω-
ρίς φόβο για παρερμηνείες, διαβάζουν τον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας 333+1 tips.

1. Τελικά την καλύτερη αντιπολίτευση την κάνουν τα
ακραία φαινόμενα. Οικονομικά, υγειονομικά, καιρικά.

2. Για αρκετούς πολιτικούς η συζήτηση είναι αυτοσκοπός.
Για αυτό και διαπρέπουν ως μαϊντανοί στις εκπομπές ραδιο-
φώνου και τηλεόρασης. Φιλολογούν ακατάσχετα.

3. Τα πολιτικά διλήμματα άλλοτε υπαγορεύονται από τη λο-
γική και τον ρεαλισμό, άλλοτε από την κομματική στρατηγική
και άλλοτε από τις ευμετάβλητες δημοσκοπικές τάσεις.

4. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, για άλλους η μοίρα εί-
ναι να κατακτούν τα πάντα με το σπαθί τους και για άλλους με
ρουσφέτι και με μέσον.

5. Ο έρπης του λαϊκισμού στην Ευρώπη φαίνεται να μεταλ-
λάσσεται σε πανδημία.

6. Στην εποχή μας, όπου το αμπαλάζ είναι το παν και όχι το
περιεχόμενο, ο λογότυπος ενός πολιτικού κόμματος αντικα-
θιστά τις ιδέες του και κάνει ακόμη και πλύση εγκεφάλου.

7. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μακριά από τους «μι-
κρούς» φίλους και τις μικρότητές τους. Θα σας τραβήξουν
προς τα κάτω. Στον πάτο.

8. Τη ρήση του Πυθαγόρα « ή πρέπει να σιωπήσεις ή να
πεις κάτι καλύτερο από τη σιωπή» δεν ακολουθούν αρκετοί
πολιτικοί. Αναζητούν μια «πιασάρικη» ατάκα για να ξεχωρί-
σουν και την «πατάνε» με ανυπολόγιστες συνέπειες.

9. Ο αντιπολιτευτικός λόγος για να έχει πέραση στους πολί-
τες θα πρέπει να είναι ισόποσα καταγγελτικός και χωρίς κλι-
σέ αποφθέγματα και παράλληλα με σαφείς και εφικτές προ-
τάσεις που θα συγκρουστούν με εκείνες της κυβέρνησης. 

10. Στην πολιτική μην κολλάτε στον έναν ρόλο που κάποτε
σας απέδωσε. Εξετάστε προσεκτικά αν έχει αλλάξει η εποχή
και το έργο έχει κατέβει.

11. Ένα σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πολιτικού προ-
σωπικού δεν έχει ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση και νιώθει
απολύτως άτρωτο. Έχουν χαμένο το παιχνίδι από την αρχή. Οι
καιροί έχουν γυρίσματα.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής Επικοι-
νωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips και μόνο για τους ανα-
γνώστες της ψηφιακής εφημερίδας «Political» διατίθεται
στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοινω-
νήστε στο email grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τη-
λέφωνα 2109568066- 6932266217. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Μ
ε την ολοκλήρωση της εσωστρέφειας και των ενδο-
κομματικών διεργασιών μπαίνουμε πλησίστιοι
στην προεκλογική περίοδο, ακόμη και αν οι κάλπες

στηθούν προς το τέλος της τετραετίας. Και η λογική λέει πως
την ψήφο του λαού θα διεκδικήσει πρωτόγνωρα αυξημένος
αριθμός πολιτικών υποκειμένων, τον πολλαπλασιασμό των
οποίων θα προκαλέσει μια σειρά παραγόντων, όπως:

Η -παρενθετική έστω- ολοσχερής σχεδόν αναλογική... Η
σχετικώς μεγάλη απόσταση από την τελευταία λαϊκή ετυμη-
γορία... Η δημιουργία καινοφανών διαιρετικών τομών, ακόμη
και λόγω της πανδημίας... Οι διαφοροποιημένες αναφορές
σε ένα πολύ πιο σύνθετο και πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον
(εμπόλεμο, με αναβαθμισμένο τον ρόλο της Κίνας και με
πολλές μεγάλες δυτικές δημοκρατίες -κυρίως ΗΠΑ, ΜΒ και
Γαλλία- να έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες προσκλήσεις
και κλυδωνισμούς...). Οι πολλές αποσχίσεις ή διαγραφές
κομματικών στελεχών που θα διεκδικήσουν πολιτική παρου-
σία αυτόνομη ή στο πλαίσιο συνασπισμών δυσαρεστημένων,
περιθωριοποιημένων και αποκλεισμένων...

Ωστόσο, οι τρεις βασικές συνιστώσες του νεοδιαμορφω-
μένου κομματικού τριπόλου -ευτυχώς με πολύ λιγότερο
ακραίες τάσεις σε σχέση με τις συγκροτούσες το αντίστοιχο
στη Γαλλία- φαίνεται πως θα συνεχίσουν να ηγεμονεύουν, πι-
θανότατα συναθροίζοντας ποσοστό άνω του 70%.

Η συγκυρία, λοιπόν, προσφέρεται για διερεύνηση των
σχετικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της καθε-
μιάς τους…

Α. Το ΠΑΣΟΚ
Τα υπέρ: Είναι παράταξη με ισχυρό ψυχολογικό αποτύπω-

μα σε μη αμελητέο τμήμα της κοινωνίας. Τα αμαρτήματα της
ανδρεϊκής περιόδου -αυριανισμός και λαϊκισμός- είναι πολύ
παλιά… Η διαχείριση του Αρμαγεδδώνα των Μνημονίων, που
κάποια στιγμή το κατέστρεψε, άλλαξε πρόσημο και πλέον

καταγράφεται ως εύσημο… Η χρονική απομάκρυνση από την
άσκηση κυβερνητικών ευθυνών «εξαγνίζει»... Η νέα ηγεσία
του, εξωστρεφής και αρκετά πραγματιστική, δεν (μπορεί να)
είναι τόσο μέτρια όσο η προηγούμενη... Η περί το Κέντρο το-
ποθέτηση συνιστά ανυπολόγιστο πλεονέκτημα σε ένα κομ-
ματικό σύστημα με ορατή την προοπτική -ακόμη και αν πάμε
σε δεύτερες εκλογές- συμμαχικών κυβερνήσεων... Τέλος,
έχει κάποιον χώρο ανάμεσα σε μια πολιτική δύναμη που βα-
σίζει τις «κοινωνικές ευαισθησίες της» στην αφελή βουλη-
σιαρχία, άρα και στη «χαζοχαρούμενη δημοσιονομία», και
μια άλλη που στήριξε επιλογές με πρόσημο υπέρ των ευκα-
τάστατων…

Τα κατά: Αυτά νομίζω πως θα αναδειχθούν από τα υπέρ
των αντιπάλων του, ιδίως της ΝΔ…

Β. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
Τα υπέρ είναι το εξής ένα: Πέτυχε -υφιστάμενος τη χωρίς

αναστολές καιροσκοπική αντιπολίτευση ακόμη και πολιτι-
κών δυνάμεων πλήρως αντιλαμβανόμενων το εθνωφελές
της συγκεκριμένης επιλογής- να εκριζώσει από το σώμα του
έθνους το αγκάθι του «Μακεδονικού», στο οποίο είχαμε με
απίστευτη εθελοτυφλία αυτοεγκλωβιστεί.

Χωρίς αυτήν τη μεγάλη πολιτική κίνηση -και ελάχιστη ση-
μασία έχουν τα όποια, ενδεχομένως ιδιοτελή, κίνητρα αυτών
που την αποφάσισαν- σήμερα θα είχαμε στα βόρεια σύνορά
μας μια δύναμη ρωσόφιλη και ρωσοεξαρτώμενη, πιθανότατα
δορυφορική του Πούτιν, την επικινδυνότητα της οποίας θα
αύξανε ο μονοδιάστατα ρωσόφιλος προσανατολισμός τόσο
του πολιτικού συστήματος όσο και της κοινής γνώμης της
Σερβίας. Παράλληλα, δε, μια χώρα στην οποία η πολιτικοοι-
κονομική διείσδυση του εξ ανατολών γείτονά μας θα ήταν
ακόμη μεγαλύτερη.

Τα κατά: Η μη εισέτι εξάλειψη από τη συλλογική μνήμη των
πεπραγμένων του συριζανέλειου κυβερνοχώρου (κυρίως οι

προσπάθειες για ποδηγέτηση Δικαιοσύνης και Μιντιακού
περιβάλλοντος, η πολιτική στην παιδεία -«περιστέρια» και
«Περιστέρες» απογειώθηκαν σε ένα υποβαθμισμένο ακαδη-
μαϊκό περιβάλλον-, η ανοχή στο πεζοδρομιακό μπάχαλο, ο
τυχοδιωκτισμός του δημοψηφισματικού ελιγμού…). Η με-
τριότητα των περισσότερων στελεχών του… Ο ακόμη διαιω-
νιζόμενος μετεωρισμός ανάμεσα σε έναν προσγειωμένο
πραγματισμό και τον «γονιδιακό της παράταξης» καιροσκο-
πισμό…

Γ. Η ΝΔ
Τα υπέρ: Η ανθρωποσύνθεση της μητσοτακικής κυβέρνη-

σης. Ποιοτικά δεν συγκρίνεται με καμία άλλη των τελευταίων
δεκαετιών (ΚΑΙ της ΝΔ…). Η σοβαρότητα με την οποία δια-
χειρίστηκε κρίσεις, αλλά και πάντα τοποθετείται στα μεγάλα
διεθνή προβλήματα της εποχής (έστω και με τον αναπόφευ-
κτο κίνδυνο να εμπλακούμε σε «καταστάσεις» λόγω της σύμ-
πλευσης σε διάφορα θέματα με κάποιους διεθνείς παίκτες
που έχουν τις δικές τους επιδιώξεις και προτεραιότητες…).
Η ισχυρή ώθηση που έδωσε στις συναλλαγές με το κράτος
διά της ηλεκτρονικής οδού... Η ισχυρή πιθανότητα η ψήφος
στο κόμμα αυτό να προκαλέσει μικρότερες δυσκολίες στη
μελλοντική κυβερνησιμότητα της χώρας...

Τα κατά: Το ταξικό υπέρ ευκατάστατων πρόσημο κάποιων
επιλογών της… Η ώσμωση με ισχυρά συμφέροντα δραστη-
ριοποιούμενα σε επιχειρηματικοεπικοινωνιακοαθλητικούς
χώρους... Η άφευκτη φθορά της εξουσίας (ακόμη και ο διο-
ρισμός στο Ευρωκοινοβούλιο του υιού Μητσοτάκη δακτυλο-
δείχτηκε ως προϊόν διεθνούς συναλλαγής...).

Συμπέρασμα: Οι τρεις βασικές πολιτικές δυνάμεις της χώ-
ρας, συγκρινόμενες με το ιδεατό, φυσικά και δεν προκαλούν
παραλήρημα ενθουσιασμού. Συνδυαζόμενες με τις υπόλοι-
πες -αλλά και με τις βασικές πολιτικές δυνάμεις μεγάλων
δυτικών δημοκρατιών- προκαλούν σχετική ικανοποίηση.

Συν και πλην των τριών «μεγάλων» 
στην κάλπη που πλέον έρχεται

τoυ 
Θανάση 
Διαμαντόπουλου
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Tης Σοφίας Σπίγγου 

Για ύπαρξη ποινικής ευθύνης πολιτικών προσώπων, τα
οποία κατονομάζει στο 600 σελίδων υπόμνημά του, έκανε
λόγο ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος μετά την απολογία
του. «Το τέλος είναι κοντά και θα είναι πολύ οδυνηρό για
κάποιους. Η Δικαιοσύνη έχει τον λόγο», ανέφερε βγαίνον-
τας από τον Άρειο Πάγο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός
Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ.

Νωρίτερα είχε επιλέξει να απολογηθεί μέσω υπομνήμα-
τος ενώπιον της ανακρίτριας του Ειδικού Δικαστηρίου του
Αρείου Πάγου σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπί-
ζει ως κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα που είναι σε εξέλι-
ξη για την υπόθεση Novartis. «Από την ανάκριση προέκυ-
ψαν και άλλα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι το σκάνδαλο
της Novartis είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Είμαι υποχρε-
ωμένος να αποκαλύψω τη σήψη και την παρακμή που έχει
διαβρώσει τμήμα του πολιτικού μας συστήματος και ένα

μικρό ευτυχώς μέρος της Δικαιοσύνης. Υπόσχομαι ότι τί-
ποτα και για κανέναν δεν θα μείνει αδιευκρίνιστο», τόνισε
σε δηλώσεις του ο πρώην υπουργός, στον οποίο μετά την
απολογία του δεν επιβλήθηκε περιοριστικός όρος, αφού
κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται σύμφωνα με τον νόμο περί
ευθύνης υπουργών.

Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος έκλεισε τον κύκλο
των απολογιών των προσώπων που φέρεται να εμπλέ-

κονται στην υπόθεση. Η ανάκριση μπαίνει πλέον στην
τελική της ευθεία και μόλις εξεταστούν και οι μάρτυρες
που έχει προτείνει ο ίδιος, η δικογραφία θα περάσει στα
χέρια του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο
θα αποφανθεί για την παραπομπή ή όχι στο Ειδικό Δικα-
στήριο.

Ο κατηγορούμενος πρώην υπουργός είναι αντιμέτωπος
με τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματι-
κή αλλά και πλημμεληματική κατάχρηση εξουσίας και της
ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Επιπλέον,
κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθη-
ση, απόπειρα εκβίασης, δωροληψία πολιτικού αξιωματού-
χου, δωροληψία υπαλλήλου και εγκληματική οργάνωση
(συμμορία).

Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος ελέγχεται για ενδεχόμε-
νες παρεμβάσεις στο έργο των εισαγγελέων στο πλαίσιο της
έρευνας για τη φαρμακοβιομηχανία που έβαλε στο «κάδρο»
δέκα πολιτικά πρόσωπα, ενώ καταγγέλλεται και για απόπει-
ρα εκβίασης από τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή.

Απολογητικό υπόμνημα 600 σελίδων από Παπαγγελόπουλο για την υπόθεση Novartis

«E
χουμε τη χειρότερη κυβέρ-
νηση τη χειρότερη στιγμή
για τον τόπο. Τούτες τις δύ-
σκολες εποχές, που χρει-

άζονται κοινωνική προστασία και στήριξη,
έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει το
μεγάλο φαγοπότι εφορμώντας στον δημό-
σιο πλούτο, όπως ακριβώς έκαναν όταν
χρεοκόπησαν τον τόπο», δήλωσε ο Αλέξης
Τσίπρας τη Δευτέρα από τα Χανιά όπου και
περιόδευσε.

Μιλώντας με τους επαγγελματίες της πε-
ριοχής αλλά και με πολίτες, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμανε πως τα μέτρα
που εξήγγειλε η κυβέρνηση είναι ανεπαρ-
κή, ενώ με επίκεντρο την ακρίβεια στην
ενέργεια και τις τεράστιες υποχρεώσεις,
στις οποίες αδυνατούν πια να ανταπεξέλ-
θουν οι πολίτες, τόνισε πως «πάνω που
βγάλαμε τη χώρα με το κεφάλι έξω από το
νερό, αφήνοντας το χρέος ρυθμισμένο, τα
δημόσια ταμεία ισχυρά και τη χώρα έξω
από τα μνημόνια, ξαναήρθαν να ξεκινή-
σουν το μεγάλο φαγοπότι του δημόσιου
πλούτου με τα “γαλάζια” golden boys, τις
ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας που σήμερα τις πληρώνει
ο Έλληνας πολίτης και καταναλωτής».

«Είναι σε αποδρομή»
«Η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή», είπε

ο Αλέξης Τσίπρας, γεγονός που, όπως υπο-
στήριξε, είναι πια ευρέως αποδεκτό και
μάλιστα και από τα στελέχη της Νέας Δη-
μοκρατίας, κάτι που φάνηκε και στο Συνέ-
δριο του κόμματος.

«Μήνυμα της πολιτικής αλλαγής»
Αναφορικά με τις επικείμενες εσωκομ-

ματικές εκλογές της 15ης Μάη για ανάδει-

ξη νέας Κεντρικής Επιτροπής αλλά και
εκλογή προέδρου, ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης κάλεσε τους πολίτες
να στείλουν το μήνυμα της πολιτικής αλλα-
γής συμμετέχοντας μαζικά στις διαδικα-
σίες: «Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες
να δώσουν αυτό το μήνυμα της πολιτικής
αλλαγής. Κυρίως τους προοδευτικούς πο-

λίτες, τους δημοκρατικούς πολίτες, εδώ
από την Κρήτη, την κοιτίδα των δημοκρατι-
κών αγώνων. Τους καλούμε την επόμενη
Κυριακή να προσέλθουν στις κάλπες του
ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία δίνοντας το μήνυμα της
πολιτικής αλλαγής. Για να επισπεύσουμε
τις πολιτικές εξελίξεις και να δώσουμε

προοπτική, ανάσα και ελπίδα στον τόπο με
μια προοδευτική κυβέρνηση».

Ο Τσίπρας καταγγέλλει
το «μεγάλο φαγοπότι»

Επίθεση στην κυβέρνηση από
τα Χανιά όπου περιόδευσε  
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ



Η
15η του Μάη είναι «γιορτή δημοκρατίας και
συμμετοχής», «θα στείλει το μήνυμα της πο-
λιτικής αλλαγής» και θα γίνει «το αποφασι-
στικό βήμα για τον ποιοτικό μετασχηματι-

σμό του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε ένα σύγ-
χρονο και ανοιχτό κόμμα», λέει στην «Political» ο διευ-
θυντής της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Ταυτόχρονα, εκφράζει την πεποίθησή του πως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ «θα είναι πρώτο κόμμα» στις εκλογές, καθώς
«η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική αναγκαιότητα που
προκύπτει από τα μεγάλα αδιέξοδα στα οποία έχει
οδηγήσει την ελληνική κοινωνία η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη». Με αυτό το αποτέλεσμα «είναι εφικτή και ανα-
γκαία μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα για να μην
έχουμε ξανά κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει επίμονα εκλογές. Πι-
στεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να διεκδικήσει με
αξιώσεις την πρωτιά και γιατί;
Δεν θα διεκδικήσει απλώς με αξιώσεις την πρωτιά, θα

είναι πρώτος διότι πλέον η πολιτική αλλαγή είναι κοινω-
νική αναγκαιότητα που προκύπτει από τα μεγάλα αδιέ-
ξοδα στα οποία έχει οδηγήσει την ελληνική κοινωνία η
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβειας
έχει δημιουργήσει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση
για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών. Το
βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων μειώνεται απότομα και
κοινωνικά δυσανάλογα, με αποτέλεσμα αυτό που ξεκί-
νησε ως ενεργειακή κρίση να εξελίσσεται ραγδαία σε
κρίση επιβίωσης. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συ-
νεχιστεί. Σε μια περίοδο με πανδημία, κλιματική κρίση,
πόλεμο και ενεργειακή κρίση, το ζήτημα είναι να υπάρ-
ξουν δημόσιες πολιτικές που θα ενισχύουν τις αντοχές
μιας κοινωνίας. Η κυβερνώσα Αριστερά θα έρθει για να
δώσει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των ανθρώ-
πων και να υλοποιήσει πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης
για να μειωθούν οι ανισότητες.

Το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, που εντέχνως καλλιεργήθη-
κε από την κυβέρνηση, έχει υποχωρήσει;
Με όλα αυτά που βιώνουν σήμερα οι πολίτες στην

καθημερινότητά τους και με την ανασφάλεια έως και
απόγνωση σε όλα τα επίπεδα λόγω των πολιτικών της
κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτό που δημιουργείται πλέ-
ον είναι ένα αντικυβερνητικό μέτωπο. Ο κ. Μητσοτάκης
βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας εδώ και τρία
χρόνια με δραματικές επιπτώσεις από την πολιτική του
σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, όπως η πανδημία, η δια-
χείριση των φυσικών καταστροφών, η ακρίβεια και η
πλειονότητα των πολιτών δεν είναι διατεθειμένη πλέον
να ακούει ότι «για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο
δεν μπορεί να υπάρξει πλέον παρά μόνο ως καρικα-
τούρα του εαυτού του, που όσο προσπαθούν με νύχια
και με δόντια να διατηρήσουν τόσο θα υποχωρεί. Οι πο-

λίτες ψηφίζουν τις κυβερνήσεις τους για να κυβερ-
νούν, όχι για να κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολί-
τευση.

Μετά τις εκλογές κρίνετε εφικτή μια προοδευτική
διακυβέρνηση παρά το κλίμα έντονης πολιτικής αν-
τιπαλότητας που επικρατεί μεταξύ των όμορων πο-
λιτικών χώρων;
Είναι εφικτή και αναγκαία μια προοδευτική κυβέρ-

νηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και
πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα για να μην έχουμε ξα-
νά κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτή μπορεί και πρέπει να
προκύψει στη βάση προγραμματικής συμφωνίας.
Εξάλλου, οι 5+1 δεσμεύσεις που παρουσίασε ο Αλέξης
Τσίπρας στο Συνέδριο και αφορούν την ακρίβεια, την
εργασία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρό-
τες, το κοινωνικό κράτος, τη νέα γενιά και την παραγω-
γική ανασυγκρότηση, δεν απευθύνονται μόνο στον ελ-
ληνικό λαό αλλά και στις δυνάμεις του προοδευτικού
χώρου ως βάση για μια τέτοια προγραμματική συζήτη-
ση. Οι πολίτες περιμένουν συγκεκριμένες λύσεις για τα
καθημερινά τους προβλήματα και το μείζον είναι το τι
προτάσσει κάθε πολιτική δύναμη που αυτοπροσδιορί-
ζεται ως προοδευτική. Την προγραμματική συζήτηση
για το σήμερα και το αύριο ή τις εμμονές και τις αντιπα-
λότητες από το παρελθόν; Εμείς είμαστε ξεκάθαροι και
λέμε το πρώτο. 

Διεθνής οικονομική κρίση, υπερχρεωμένα νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις, δημόσιο χρέος δυσβάσταχτο
με κίνδυνο να χαρακτηριστεί μη βιώσιμο. Πώς θα αν-
τιμετωπίσετε αυτήν τη σκληρή πραγματικότητα;
Χρειάζονται δημόσιες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα.

Και στα ζητήματα της ακρίβειας, με έναν συνδυασμό
θεσμικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της αι-

σχροκέρδειας και δημοσιονομικών για την ελάφρυνση
των πολιτών, όπως η μείωση των ειδικών φόρων κατα-
νάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα,
καθώς και ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομέ-
νων. Και στα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων με ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας,
που σημαίνει κούρεμα της βασικής οφειλής έως ένα
σημείο και ρύθμιση του υπολοίπου σε δόσεις, καθώς
πρόκειται για ένα χρέος που δεν δημιουργήθηκε με
ευθύνη των επιχειρήσεων αλλά επειδή ακριβώς έμει-
ναν κλειστές λόγω των περιοριστικών μέτρων της παν-
δημίας. Και στα ζητήματα της οικονομικής ανάκαμψης
με επανασχεδιασμό της αξιοποίησης των πόρων από
το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να αφορούν το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας, εργαζόμενους και μικρομεσαί-
ους επιχειρηματίες και όχι μόνο τους πολύ λίγους και
πολύ ισχυρούς, όπως συμβαίνει σήμερα. 

Στις 15 του Μάη προκύπτουν πρόεδρος και ΚΕ με
άμεση εκλογή. Αλήθεια, τι προσδοκάτε από αυτήν
τη διαδικασία που τάραξε και τις εσωκομματικές
ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Να αποτελέσει μια γιορτή δημοκρατίας και συμμετο-

χής που θα στείλει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής.
Ταυτόχρονα, να γίνει το κρίσιμο και αποφασιστικό βήμα
για τον ποιοτικό μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τική Συμμαχία σε ένα σύγχρονο και ανοιχτό κόμμα. Σύγ-
χρονο κόμμα ως προς τη λειτουργία του και ανοιχτό
κόμμα σε κάθε αριστερό και προοδευτικό πολίτη που
θέλει να συμμετέχει και να προσφέρει στην κοινή προ-
σπάθεια με τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις εμπειρίες του.
Να στείλουμε το μήνυμα ότι οι μέρες της κυβέρνησης
Μητσοτάκη τελειώνουν. Να στείλουμε το ηχηρό μήνυμα
της πολιτικής αλλαγής και της προοδευτικής διακυβέρ-
νησης με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.Θ
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«Έρχεται 
η κυβερνώσα Αριστερά

για να δώσει λύσεις»

Δ
ιε

υθ
υν

τή
ς 

τη
ς 

Κ
Ο

 Σ
ΥΡ

ΙΖ
Α

-Π
Σ 



Κ
αθηλωμένος στο έδαφος βρίσκε-
ται ο στόλος των μεταγωγικών αε-
ροσκαφών C-130 της Πολεμικής
Αεροπορίας, με τα τελευταία δια-

θέσιμα αεροσκάφη να μπαίνουν στα υπόστε-
γα για εργασίες συντήρησης.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες
της χώρας για μεταγωγικά αεροσκάφη είναι
τεράστιες εξαιτίας της τουρκικής προκλητι-
κότητας, των προγραμματισμένων ασκήσε-
ων και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει
η χώρα απέναντι στο ΝΑΤΟ, ανώτατες στρα-
τιωτικές πηγές χαρακτηρίζουν «απαράδε-
κτο» το γεγονός πως καμία από τις προτεινό-
μενες λύσεις δεν έχει προχωρήσει.

Κίνδυνοι από την καθήλωση
Όπως συμβαίνει και με τον εκσυγχρονισμό

των 38 F-16 Block 50, η «αναγέννηση» των
μεταγωγικών C-130 παραμένει στο ντουλάπι
της Μεσογείων. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
έχουν σημάνει εδώ και καιρό συναγερμό,
επισημαίνοντας τους κινδύνους για την
ασφάλεια της χώρας που συνεπάγεται η
αδυναμία μετακίνησης δυνάμεων, προσωπι-
κού αλλά και υλικών μέσων στα νησιά. Μάλι-
στα, το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΑ έχουν καταθέσει
συγκεκριμένες προτάσεις σε μια προσπά-
θεια να βρεθεί λύση στο «αγκάθι» που μαστί-
ζει εδώ και χρόνια τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μία από αυτές προβλέπει την αποστολή
τουλάχιστον τριών αεροσκαφών στο Ισραήλ
που διαθέτει την τεχνογνωσία για να πραγ-
ματοποιήσει βαριά συντήρηση και, το ση-

μαντικότερο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Μια πρόταση που ενέχει μεγάλο τεχνικό ρί-
σκο, καθώς για να μεταφερθούν τα C-130 θα
πρέπει να αποσπαστούν οι πτέρυγες με κίν-
δυνο να μην είναι εύκολη η επανατοποθέτη-
σή τους λόγω των δομικών παραμορφώσεων
που έχουν υποστεί από τις χιλιάδες ώρες
που έχουν «γράψει» στον αέρα. Στρατιωτικές
πηγές, όμως, τονίζουν ότι τα προβλήματα
που θα παρουσιαστούν στα αεροσκάφη από
τη χρόνια καθήλωσή τους στην ΕΑΒ θα είναι
πολύ μεγαλύτερα. Το ΓΕΕΘΑ, μάλιστα, είχε

προτείνει την αποστολή ενός C-130 στην
Πορτογαλία, η οποία διαθέτει ειδική νατοϊκή
μονάδα για τη συντήρηση μεταγωγικών αε-
ροσκαφών αυτού του τύπου, όμως η αδρά-
νεια και η κωλυσιεργία της ελληνικής πλευ-
ράς είχαν ως αποτέλεσμα να παρέλθει η ημε-
ρομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να δε-
σμευτεί η κενή θέση και έτσι φαίνεται πως
χάθηκε και αυτή η ευκαιρία.

Τα λάθη διαχείρισης
Οι επιλογές και τα λάθη που διαχρονικά

έχουν γίνει στη διαχείριση του προβλήματος
έχουν οδηγήσει στη δυσάρεστη εξέλιξη,
όπως παραδέχονται ανώτατα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων, η διαθεσιμότητα του
στόλου και κατ’ επέκταση η άμυνα της χώρας
να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ΕΑΒ.
Η εταιρεία είχε δεσμευτεί να παραδώσει δύο

C-130 εντός του 2022, όμως προς το παρόν
δεν υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Παρά
το γεγονός ότι η ΕΑΒ αποτελεί εξουσιοδοτη-
μένο «συνεργείο» για τα C-130 και είναι συμ-
παραγωγός της νεότερης έκδοσης του αερο-
σκάφους, του C-130J, εντούτοις, η διοίκηση
της εταιρείας δεν φαίνεται να έχει τη δυνατό-
τητα να δώσει λύσεις στα προβλήματα που
ευθύνονται για τις μεγάλες καθυστερήσεις.

TΡΙΤΗ 10 MAΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL AMYNA13

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Έγκλημα για την ασφάλεια της
χώρας η ακινητοποίηση των
μεταγωγικών αεροσκαφών

C-130
Τι έχουν τα έρμα 

και δεν πετάνε

Σε «κενό αέρος» τα Ρ3
Ζοφερή είναι και η εικόνα στα Ρ3 του Πολεμικού Ναυτικού, παρά τις περί
του αντιθέτου διαβεβαιώσεις για παράδοση των εκσυγχρονισμένων αερο-
σκαφών εντός του 2023. Ελάχιστοι εργαζόμενοι δουλεύουν πλέον στον συγ-
κεκριμένο τύπο, σχεδόν το ένα τρίτο όσων προβλέπονται στη σύμβαση, με
αποτέλεσμα το πρόγραμμα να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο νέας διολίσθησης.
Μέχρι στιγμής, τα νέα συστήματα που θα τοποθετηθούν στα Ρ3 έχουν δοκι-
μαστεί μόνο σε περιβάλλον προσομοίωσης, σε ένα δωμάτιο που στήθηκε
στην ΕΑΒ, με αρμόδιες πηγές να εξηγούν ότι η διαδικασία αυτή απέχει πολύ
από την τοποθέτησή τους εντός των αεροσκαφών και ακόμη περισσότερο
μέχρι τη δοκιμή τους στον αέρα. Ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι, πάντως, δεν
βλέπουν τα Ρ3 να επιστρέφουν στο Αιγαίο πριν από τα μέσα της δεκαετίας.
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Χ
ωρίς να κάνει κάποια σημαντική
ανακοίνωση για τον πόλεμο στην
Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν
κράτησε κρυφά τα χαρτιά του στην

πολυαναμενόμενη ομιλία που εκφώνησε
από την Κόκκινη Πλατεία χθες, επέτειο της
νίκης του σοβιετικού στρατού επί των ναζι-
στών, στις 9 Μαΐου του 1945. 

Μιλώντας μπροστά σε 11.000 στρατιώτες, ο
Ρώσος πρόεδρος κατήγγειλε πάλι ότι Δύση
και ΝΑΤΟ «ετοιμάζονταν να εισβάλουν στη
γη μας», αλλά δεν έκανε λόγο για κλιμάκωση
και γενική επιστράτευση, ούτε απείλησε με
χρήση πυρηνικών όπλων.  Αν και όλοι περί-
μεναν να αποκαλύψει τα μελλοντικά σχέδιά
του, ο Πούτιν περιορίστηκε στη γνωστή αντι-
δυτική ρητορική και επικαλέστηκε τον ηρωι-
σμό των Σοβιετικών κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο για να παροτρύνει τον στρατό του να
νικήσει πάλι. Διεθνείς αναλυτές σχολιάζουν
ότι η ομιλία ήταν αξιοσημείωτη κυρίως για τα
όσα δεν είπε ο Πούτιν. Δεν αναφέρθηκε ονο-
μαστικά στην Ουκρανία, δεν έδωσε καμία
αξιολόγηση για την πρόοδο του πολέμου, ού-
τε κάποια ένδειξη για το πόσο μπορεί να συ-
νεχιστεί η σύγκρουση. 

Κουβέντα για Μαριούπολη
Δεν αναφέρθηκε ούτε στην αιματηρή μάχη

για τη μαρτυρική Μαριούπολη, όπου οι τε-
λευταίοι Ουκρανοί υπερασπιστές έχουν οχυ-
ρωθεί στα ερείπια της χαλυβουργίας Azov-
stal, την οποία βομβάρδισε και χθες ο ρωσι-
κός στρατός.

«Ο Πούτιν δεν είπε ότι θέλει να κατακτήσει
όλη την Ουκρανία ή να ανατρέψει τον πρό-
εδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έκανε
μόνο μια προπαγανδιστική ομιλία για εσωτε-
ρική κατανάλωση, εξαίροντας τις νίκες του
ρωσικού στρατού στο παρελθόν», γράφει ο
βρετανικός «Guardian».

Η ομιλία του διήρκεσε μόλις δέκα λεπτά,
ενώ οι προγραμματισμένες αεροπορικές
επιδείξεις δεν πραγματοποιήθηκαν (λόγω
κακοκαιρίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο), και
δεν ακούστηκε ούτε μία φορά από τα χείλη
του η λέξη «νίκη» επί της Ουκρανίας, σχολιά-
ζουν επίσης τα διεθνή ΜΜΕ. «Ήταν κούραση

ή μια στρατηγική που δεν γνωρίζουμε; Σε κά-
θε περίπτωση, ο Πούτιν δεν φάνηκε να θέλει
να κλιμακώσει τον πόλεμο», εκτιμούν ανα-
λυτές. Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος παρα-
δέχθηκε τις απώλειες Ρώσων στρατιωτών
στην Ουκρανία (σ.σ. για 15.000 μιλούν δυτι-
κές πηγές). Κρατήθηκε, μάλιστα, ενός λε-
πτού σιγή για τους πεσόντες, με τον Πούτιν να
υπόσχεται κρατική βοήθεια στις οικογένειες
όσων σκοτώθηκαν.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες ότι οι συνο-

μιλίες με τους Ουκρανούς συνεχίζονται «χω-
ρίς να υπάρχει έδαφος για διά ζώσης συνάν-
τηση», ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «θα νική-
σουμε οπωσδήποτε στον πόλεμο με τη Ρω-
σία», στο δικό του μήνυμα για τη νίκη επί της
ναζιστικής Γερμανίας. 

Το BBC γράφει ότι καθώς αυξάνεται η διε-
θνής κατακραυγή για τη νέα σφαγή 60 αμά-
χων από το χτύπημα του ρωσικού στρατού σε
σχολείο στο Λουγκάνσκ, στην Ανατολική Ου-
κρανία, μεγαλώνει η «αντιπάθεια» των Ρώ-
σων για τον πόλεμο. Σύμφωνα με δημοσκό-
πηση του ινστιτούτου Levada, σχεδόν οι μι-
σοί πολίτες λένε ότι η εισβολή στην Ουκρανία
«κρατάει πολύ».

Σε καταφύγιο της Οδησσού χρειάστηκε να
κρυφθεί χθες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, που επισκέφθηκε
την πόλη αιφνιδιαστικά, καθώς πύραυλοι
έπληξαν το στρατηγικό λιμάνι στη Μαύρη
Θάλασσα.

«Ουκρανοί, δεν είστε μόνοι. Η ΕΕ βρίσκε-
ται στο πλευρό σας», έγραψε στο Twitter ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ, καταγγέλλοντας τη ρωσική επι-
θετικότητα.

Πώς σχολιάζουν οι διεθνείς
αναλυτές όσα δεν… είπε 
ο Πούτιν στη σύντομη ομιλία
του στην Κόκκινη Πλατεία 

Φούντωσαν τα σενάρια για την υγεία του
Το «βαρύ βήμα» του Πούτιν, που φάνηκε σαν να κούτσαινε, και η κουβέρτα με
την οποία σκέπασε τα πόδια του στην παρέλαση φούντωσαν πάλι τα σενάρια για
σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Μετά το τέλος της παρέλασης, ο
Πούτιν ανέβασε πάλι τους τόνους, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
ρωσική επιχείρηση θα έχει αποτέλεσμα», ενώ ο επικεφαλής της Roscosmos,
της διαστημικής υπηρεσίας της Ρωσίας, δήλωσε ότι «μπορούμε να καταστρέ-
ψουμε με πυρηνικά τις χώρες του ΝΑΤΟ σε μισή ώρα». 

Ο Βλαδίμηρος
κράτησε κρυφά
τα… όπλα του
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Εγκύκλιο με οδηγίες για την προετοιμασία των εκπαι-
δευτικών ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων εξέδω-
σε το υπουργείο, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων,
καλούνται τα εξεταστικά κέντρα να συγκροτήσουν Λυ-
κειακές Επιτροπές Εξετάσεων, καθεμία εκ των οποίων
θα αποτελείται από τον διευθυντή του οικείου λυκείου
και σε περίπτωση κωλύματος από τον υποδιευθυντή η
άλλον καθηγητή και δύο καθηγητές κατά προτίμηση
από άλλο λύκειο.

Παράλληλα, θα πρέπει να οριστούν επιτηρητές για τα
Εξεταστικά Κέντρα, οι οποίοι θα επιτηρούν σε διαφορετικά

λύκεια από εκείνα στα οποία εξετάζονται υποψήφιοι που
ήταν μαθητές τους το τρέχον έτος.

Στα ιδιωτικά λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεω-
τικά καθηγητές μονό της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι επιτη-
ρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνι-
ση, πληροφορία η επεξήγηση στους εξεταζόμενους εκτός
αυτών που διαβιβάζονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξε-
τάσεων μέσω των Λυκειακων Επιτροπών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα βαθμολογικά κέντρα θα
οριστούν με σχετική Υπουργική Απόφαση, όπως και ο τρό-
πος κατανομής των γραπτών που θα βαθμολογηθούν σε

αυτά. Με απόφαση του προέδρου κάθε βαθμολογικού
κέντρου, ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμιών,
συνολικά και ανά μάθημα που πρόκειται να βαθμολογη-
θούν σε αυτό ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής που δεν
μπορούν να ξεπερνούν τα 18. Ο πρόεδρος ορίζει και τους
βαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος, οι οποίοι εί-
ναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οι-
κείας η όμορης διεύθυνσης και κατά προτεραιότητα από
αυτούς που έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην τελευ-
ταία τάξη του ΓΕΛ για ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά
την τελευταία τριετία. 

Ποιες είναι οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας στους εκπαιδευτικούς για τις εξετάσεις

Διορθώθηκαν 
λάθη στην απόφαση
για τους συντελεστές
βαρύτητας

Στο παραπέντε το υπουργείο Παιδείας
εντόπισε και διόρθωσε τα λάθη στην από-
φαση για τους συντελεστές βαρύτητας των
πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων,
που από φέτος ορίζονται από τα ίδια τα πα-
νεπιστήμια. Η σχετική απόφαση, στην
οποία υπάρχουν παραλείψεις που αφο-
ρούν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήμα-
τα σε τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, είχε δημοσιευτεί τον Νοέμβριο του
2021. Πιο συγκεκριμένα, δεν συμπεριλή-
φθηκαν στην αρχική απόφαση δύο τομείς
των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή σε τμήματα
δύο πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τη διορθωτική απόφαση,
για την εισαγωγή στο Τμήμα Αγωγής και
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι υποψήφι-
οι του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας
θα διαγωνιστούν σε Μαθηματικά, Νέα Ελ-
ληνικά και σε δύο μαθήματα Ειδικότητας
με συντελεστή 25% το καθένα. Αντιστοίχως,
στα Τμήματα Μηχανικών Σχεδίασης Προ-
ϊόντων και Συστημάτων οι υποψήφιοι εισά-
γονται μέσω των Τομέων Μηχανολογίας,
Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτομα-
τισμού, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ναυτι-
λιακών Επαγγελμάτων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, εξεταζόμενοι σε Μα-
θηματικά, Νέα Ελληνικά και δύο μαθήματα
Ειδικότητας με συντελεστή 25% το καθένα.

Tης Εύης Πανταζοπούλου

Σ
την τελική ευθεία μπαίνουν
πλέον οι υποψήφιοι των φετι-
νών πανελλαδικών εξετάσε-
ων, καθώς απομένουν λιγότε-

ρες από δύο εβδομάδες μαθημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι η σχολική χρονιά για
τα λύκεια θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαΐου
και η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξε-
τάσεων έχει οριστεί για τις 2 Ιουνίου για
τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ και μία μέ-
ρα αργότερα για τους συνυποψηφίους
τους από τα ΓΕΛ. Φέτος η διαδικασία θα
ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί νωρίτερα
από κάθε άλλη χρονιά, καθώς στόχος
του υπουργείου Παιδείας είναι να ανα-
κοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής περί στα
Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου.

Την ίδια ώρα, κορυφώνεται η αγωνία
για τους υποψηφίους, οι οποίοι περιμέ-
νουν να δοθεί στη δημοσιότητα ο αριθ-
μός των εισακτέων, εκτός απροόπτου
την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με
όσα έχουν γίνει γνωστά, οι προσφερό-
μενες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώ-
ρας αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια

επίπεδα με πέρυσι (77.415), ωστόσο το
υπουργείο Παιδείας έχει ήδη εκφράσει
τη βούλησή του να μειωθεί ο αριθμός
των εισακτέων στις κεντρικές και περι-
ζήτητες σχολές, πλην των Ιατρικών, και
να αυξηθεί στις περιφερειακές σχολές
και γενικότερα σε τμήματα χαμηλής ζή-
τησης. 

Ο σημαντικός ρόλος της ΕΒΕ
Σε κάθε περίπτωση, σημαντικό ρόλο

θα διαδραματίσει ο παράγοντας «Ελάχι-
στη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)», που έκανε
πέρυσι πρεμιέρα και άφησε εκτός Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης έναν στους τρεις
μαθητές. Σχεδόν 63.000 θέσεις καλύ-
φθηκαν πέρυσι, ενώ πολλοί υποψήφιοι
δεν είχαν τη δυνατότητα να συμπληρώ-
σουν μηχανογραφικό. Τα πράγματα πε-
ριπλέκονται ακόμη περισσότερο φέτος,
καθώς έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογι-
σμού, αφού κάθε τμήμα έχει ορίσει τους
δικούς του συντελεστές βαρύτητας στα
πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γραπτός βαθμός
σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία

προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατο-
λισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το
συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο,
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας. Τα τέσσερα γινό-
μενα προστίθενται και το τελικό άθροι-
σμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000 για να
προκύψει ο συνολικός αριθμός μορίων
κάθε υποψηφίου. Αυτό θα έχει ως απο-
τέλεσμα ο ίδιος υποψήφιος να έχει δια-
φορετικά μόρια ανάλογα με το τμήμα
που δηλώνει. Και φέτος, πάντως, οι υπο-
ψήφιοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής
παράλληλου μηχανογραφικού για την
εισαγωγή τους στα δημόσια ΙΕΚ, ενώ
πλέον οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα έχουν τη δυ-
νατότητα να φοιτήσουν σε πανεπιστη-
μιακό τμήμα με συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με το πτυχίο τους. 

Η αντίστροφη μέτρηση 
για τις Πανελλαδικές, 
που ξεκινούν 
στις 2 Ιουνίου, έχει αρχίσει...

Κορύφωση αγωνίας για
τον αριθμό των εισακτέων
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Στον εισαγγελέα 
ο πατροκτόνος 
των Διαβατών 

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο
22χρονος που το βράδυ της Κυ-
ριακής παραδόθηκε στην Αστυνο-
μία ομολογώντας τη δολοφονία
του 46χρονου πατέρα του τα ξημε-
ρώματα στον οικισμό Αγίας Σο-
φίας των Διαβατών. Σε βάρος του
ασκήθηκε ποινική δίωξη για αν-
θρωποκτονία με δόλο, παράνομη
οπλοφορία και οπλοχρησία. Πα-
ραπέμφθηκε να απολογηθεί στον
ανακριτή, αλλά ζήτησε και πήρε
προθεσμία για την Πέμπτη. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο
νεαρός υποστήριξε ότι αντιμετώπι-
ζε σοβαρά οικογενειακά προβλή-
ματα με τον πατέρα του και για αυτό
οδηγήθηκε στο έγκλημα. Το έγκλη-
μα διαπράχθηκε την ώρα που ο
46χρονος κοιμόταν και ο γιος του,
με τον οποίο ζούσαν στον ίδιο χώ-
ρο, πήρε ένα κυνηγετικό όπλο και
τον πυροβόλησε. Σύμφωνα με τα
ιατροδικαστικά ευρήματα, το θύμα
έφερε θανατηφόρο τραύμα στο πί-
σω μέρος της κεφαλής του.

Του Κώστα Παπαδόπουλου

Τ
ο απόγευμα της Τετάρτης (11/5) θα
βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο
52χρονος που το βράδυ του Σαββά-
του σκόρπισε τον θάνατο και τον

τρόμο στη Μονεμβασιά, παρασύροντας για
εκατοντάδες μέτρα στην άσφαλτο με το λευκό
βανάκι του δύο 77χρονους. Σε βάρος του έχει
σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία
κατά συρροή από πρόθεση, επικίνδυνες πα-
ρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, σωματική
βλάβη εξ αμελείας και απείθεια.

Ο 52χρονος οδηγήθηκε χθες το πρωί στο
Δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης, άκουσε τον ει-
σαγγελέα να του απαγγέλει κατηγορίες και
ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Αί-
σθηση προκάλεσε το ότι στους αστυνομι-
κούς δεν είπε σχεδόν τίποτα για την κούρσα
θανάτου και έδωσε την εικόνα ανθρώπου
που δεν έχει αίσθηση του τι έκανε, ενώ κατά
την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο επι-
χείρησε να μιλήσει στους δημοσιογράφους.
Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε, ο 52χρο-
νος απάντησε ότι «αν με αφήσουν τα παιδιά,
θα σας πω», με τους αστυνομικούς να τον
απομακρύνουν με συνοπτικές διαδικασίες
για λόγους δικής του ασφάλειας, καθώς
υπήρχε και συγκεντρωμένο πλήθος με
άγριες διαθέσεις. 

Τι λένε οι δικηγόροι
Δικηγόρος του ανέλαβε ο Αλέξης Κού-

γιας, ο οποίος έκανε λόγο για «απλοποίηση
του θέματος. Αυτή η απλοποίηση είναι μια

τελείως απλουστευμένη προσέγγιση, δι-
καιολογημένη από εισαγγελικής πλευράς,
όμως στα ποινικά δικαστήρια δικάζονται
άνθρωποι για συμπεριφορές». Ο πολύπει-
ρος ποινικολόγος τόνισε ακόμη ότι «θα
πρέπει να δούμε αν έχει συνείδηση του εγ-
κλήματος που έχει διαπράξει. Αυτό είναι το
κεντρικό σημείο». Αναφορικά με τους θα-
νάτους των δύο 77χρονων, ο κ. Κούγιας πα-
ρατήρησε: «Πρέπει να δούμε αν το πρώτο
θύμα έχει χάσει τη ζωή του με το πρώτο
χτύπημα, τότε έχουμε ανθρωποκτονία εξ
αμελείας, ή αν την έχασε όταν τον παρέσυρε
κάτω από το βαν».

Την ίδια ώρα, με την τοπική κοινωνία της
Μονεμβασιάς να είναι ακόμη «παγωμένη»,
συνεχίζεται η διαδικασία λήψεως καταθέ-
σεων από την ΕΛΑΣ και ανάλυσης οπτικού
υλικού από κάμερες ασφαλείας. Τέλος, ο
Χρήστος Πλειώτας, δικηγόρος της οικογέ-
νειας ενός εκ των θυμάτων, σημειώνει:
«Δεν τρελαίνεται ένας άνθρωπος από τη
μια στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει να διερευ-
νηθούν η πορεία και η διαδρομή του συγ-
κεκριμένου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια
του βίου του».

Πουλάει... τρέλα
ο μακελάρης 
της Μονεμβασιάς

«Αν με αφήσουν τα παιδιά, θα σας
πω τι έγινε», είπε ο 52χρονος 
που πάτησε με το αυτοκίνητό του
δύο ηλικιωμένους σέρνοντάς
τους εκατοντάδες μέτρα

Με βίαιο παρελθόν
ο συζυγοκτόνος
της Καβάλας

Αργός και βασανιστικός ήταν ο θάνα-
τος της 43χρονης φαρμακοποιού στις
Πηγές Καβάλας, σύμφωνα με την ιατρο-
δικαστική εξέταση, καθώς ήταν ασφυ-
κτικός και προήλθε από τα χέρια του
55χρονου συζύγου της που λειτούργη-
σαν ως «τανάλια» στον λαιμό της. Πρό-
κειται, άλλωστε, για ένα άτομο που είχε
και κατά το παρελθόν επιδείξει ιδιαίτερη
βίαιη συμπεριφορά, όπως προκύπτει
από δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε
βάρος του για τον ξυλοδαρμό πρώην
συντρόφου του. Το περιστατικό είχε
συμβεί το μακρινό 2002, όταν ακολού-
θησε την τότε κοπέλα του με τη μοτοσι-
κλέτα του και όταν αυτή σταμάτησε σε
ένα φανάρι, φέρεται να την κατέβασε με
τη βία έξω από το αυτοκίνητό της και άρ-
χισε να τη χτυπάει στη μέση του δρόμου.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι για το περι-
στατικό είχε συλληφθεί και είχε προ-
σπαθήσει να δραπετεύσει από το αστυ-
νομικό τμήμα όπου κρατούνταν.

Όσον αφορά την πορεία της υγείας
του 55χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη
της γυναικοκτονίας, σήμερα αναμένεται
να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο
που νοσηλεύεται μετά την απόπειρα αυ-
τοκτονίας που έκανε. Να σημειώσουμε
ότι παραμένει φρουρούμενος σε κλίνη
του νοσοκομείου από τα ξημερώματα
της περασμένης Πέμπτης και έχει υπο-
βληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις
για την αποκατάσταση στους τένοντες
έπειτα από τον αυτοτραυματισμό του με-
τά τη δολοφονία που διέπραξε. Κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας του έχει μιλήσει
ελάχιστα, φρόντισε όμως να προκαλέσει
την ώρα που κηδευόταν η 43χρονη, ανε-
βάζοντας στο Facebook από κινητό τη-
λέφωνο που του δόθηκε για να επικοι-
νωνεί με την οικογένεια του μια φωτο-
γραφία από τον γάμο τους και γράφον-
τας: «Φεύγεις για πάντα εκεί ψηλά. Με
σύννεφα στολισμένη. Ντυμένη νύφη
στους θεούς».

Κώστας Παπαδόπουλος
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Της Σοφίας Σπίγγου

Χ
αμός έγινε στη χθεσινή συνε-
δρίαση του Μεικτού Ορκωτού Δι-
καστηρίου στη δίκη του προπονη-
τή ιστιοπλοΐας για τον βιασμό

ανήλικης αθλήτριάς του, όταν ο κατηγο-
ρούμενος ζήτησε να κάνει ερωτήσεις στη
μητέρα της 21χρονης αθλήτριας που κατέ-
θετε εκείνη την ώρα. Προκλήθηκε ένταση,
με την τελευταία να ξεσπά σε φωνές οδη-
γώντας το δικαστήριο σε διακοπή. 

«Μια ερώτηση έχω. Θέλω να με κοιτά-
ζει. Κοίταξέ με. Εγώ προσωπικά και γονα-
τιστός μπορώ να ζητήσω συγγνώμη. Όταν
σε πήρα τηλέφωνο για την πολλοστή φορά
που βγήκα με την Αμαλία; Για τη δική σου
άδεια έπαιρνα!», είπε ο κατηγορούμενος,
με τη μητέρα της 21χρονης Αμαλίας να
απαντά: «Σε σιχαίνομαι. Εσένα το μίασμα,
το θρασίμι. Ντροπή σου! Να σε κάψει ο Θε-
ός. Θρασίμι της κοινωνίας, ξεφτιλισμένο
μίασμα!». Η μητέρα της κοπέλας κατέθεσε
στο δικαστήριο όσα γνωρίζει, περιγρά-
φοντας ότι η οικογένεια είχε χτίσει μια
σχέση εμπιστοσύνης με τον προπονητή
ιστιοπλοΐας, την οποία εκείνος εκμεταλ-
λεύτηκε βιάζοντας την Αμαλία. «Εγώ τον
θεωρούσα φίλο μου, αυτός με θεωρούσε
αδελφή του, επειδή είχε χάσει τον αδελφό
του σε τροχαίο και είχε συμβεί και σε μένα
το ίδιο», ανέφερε η μάρτυρας και υποστή-
ριξε ότι έμαθε για τον βιασμό του παιδιού
της από ένα ηχογραφημένο μήνυμα, το
οποίο, όμως, πλέον δεν υπάρχει ως αρχείο
κάπου.

«Μας ζήλευαν…»
Ωστόσο, η μάρτυρας κλήθηκε να απαν-

τήσει σε δεκάδες ερωτήσεις δικαστών και
εισαγγελέα σχετικά με καταθέσεις συνα-
θλητριών της κόρης της, αλλά και των γο-
νέων τους, που αναφέρουν ότι το κορίτσι

είχε πιο στενή σχέση με τον προπονητή
του, γεγονός που ήταν σε γνώση της οικο-
γένειας.

Πρόεδρος: «Υπάρχουν μάρτυρες που
εξετάστηκαν, φίλες και συναθλήτριες της
Αμαλίας. Αυτοί λένε κάποια πράγματα».

Μάρτυρας: «Δεν με αφορούν αυτά που
λένε. Πάντα έβλεπαν μια ζήλια στο πρόσω-
πο της Αμαλίας και το δικό μου. Πάντα με
έβρισκαν μπροστά τους, βγήκε και η Αμα-
λία μπροστά τους και βγήκε η ζήλια».

Εισαγγελέας: «Λέτε ότι το έκαναν από
φθόνο;».

Μάρτυρας: «Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι
άλλο. Αυτές οι κύριες που έχουν έρθει, εί-
ναι φίλες μελών του ΔΣ και θεωρούν ίσως
ότι θα τους βοηθήσουν να αποφύγουν τις
πειθαρχικές κυρώσεις».

Εισαγγελέας: «Σας λέω ότι ποινικά δεν
έχουν καμία ευθύνη. Έρχονται τώρα ύστε-

ρα από τόσα χρόνια και λένε αυτά που λέ-
νε; Γιατί;».

Μάρτυρας: «Παραμένει ο φθόνος και η
ζήλια».

Εισαγγελέας: «Ο φθόνος κρατάει δέκα
χρόνια; Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα;».

Μάρτυρας: «Κρατάει, ναι. (…) Είχα 35
χρόνων το τρίτο μου παιδί, ήμουν καταξιω-
μένη, είχα τον άντρα μου που ήταν κατα-
ξιωμένος. Μόνο ζήλια βλέπω».

«Πετάγομαι στον ύπνο μου»
Όταν ο πρόεδρος της έδρας ρώτησε ξα-

νά αν υπήρχε σχέση του κοριτσιού με τον
προπονητή του, η μητέρα της ξέσπασε:
«Όχι, βέβαια! Στο Αφγανιστάν είμαστε; Για
πέταμα την είχα; Έντεκα χρονών παιδί;».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο
πατέρας της Αμαλίας, ο οποίος κατέθεσε:
«Παιδάκια ήταν! Δεν μπορώ να το βάλω

στο μυαλό μου. Τι παραπάνω σχέσεις να
σκεφτείς από έναν προπονητή που όλοι
τον είχαν σαν οικογένεια στον όμιλο; Τι κα-
κό του έκανα;». Ο ίδιος, αναφερόμενος
στον καταγγελλόμενο βιασμό της κόρης
του σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου βρισκό-
ταν και εκείνος, είπε: «Μόλις το έμαθα αυ-
τό, πετάγομαι από τότε κάθε μέρα στον
ύπνο μου!».

Την επιτομή της τεχνολογίας επιστρατεύουν στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα
στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, προ-
κειμένου να πάρουν απαντήσεις για τους θανάτους της
Μαλένας και της Ίριδας. Ο λόγος για τον πλέον σύγχρονο
φασματογράφο, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει ουσίες σε
πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, μη ορατές από τα συμβατι-
κά μηχανήματα, αλλά και ουσίες με πολύ μεγάλο μοριακό
βάρος, που επίσης δεν μπορούν να ανιχνευτούν με το
συμβατικό πρωτόκολλο. 

Η χρήση του συγκεκριμένου μηχανήματος γίνεται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα σε υπόθεση δικαστικής τοξικο-
λογίας και κλινικής μελέτης τοξικότητας, ενώ η αγορά του
έγινε με χρηματοδότηση ύψους 380.000 ευρώ από το επι-
χειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας. Η χρήση του συγκεκριμένου φασματογράφου
στην υπόθεση της Πάτρας, που έχει συγκλονίσει το πα-
νελλήνιο, κρίθηκε σκόπιμη καθώς -όπως επισημαίνουν
επιστημονικές πηγές- μπορεί να δώσει αξιόπιστες απαν-

τήσεις σε περιπτώσεις όπου αναλύονται μη συμβατικά
υλικά, όπως οι ιστοί σε φορμόλη και τα μπλοκ παραφίνης
που πρόκειται να αναλυθούν. Οι ίδιες πηγές, πάντως, δι-
ευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί
χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι οι απαντήσεις που περιμέ-
νουν πώς και πώς ΕΛΑΣ και ανακρίτρια θα αργήσουν κι
άλλο.

Την ίδια ώρα -και ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή των νέ-
ων ιατροδικαστικών εκθέσεων για τους θανάτους των δύο
πρώην κοριτσιών της οικογένειας- ο δικηγόρος της Ρού-
λας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, αναφέρει: «Τα
πορίσματα αυτά που περιμένουμε για τα δύο άλλα παιδιά
είναι ένα επιστημονικό έργο που συντάσσεται υπό ασφυ-
κτική πίεση της κοινής γνώμης. Περιμένουμε να τα δούμε
με μεγάλο ενδιαφέρον». 

Ο hi-tech φασματογράφος του ΑΠΘ δίνει απαντήσεις για Μαλένα και Ίριδα

«Σε σιχαίνομαι, μίασμα, να
σε κάψει ο Θεός, θρασίμι»

Ένταση, κλάματα και φωνές
σημάδεψαν τη δίκη του
προπονητή ιστιοπλοΐας που
κατηγορείται για τον βιασμό
ανήλικης αθλήτριάς του



Στερεά Ελλάδα

Τα μεγάλα οδικά έργα συζήτησαν
Σπανός και Καραγιάννης

Η πορεία υλο-
ποίησης έργων
στη Στερεά Ελλά-
δα ήταν κεντρικό
θέμα στη συνάν-
τηση που είχε την
περασμένη Πέμ-
πτη ο οικείος περιφερειάρχης Φάνης Σπανός με τον υφυ-
πουργό Υποδομών-Μεταφορών Γεώργιο Καραγιάννη. Συγκε-
κριμένα, υφυπουργός και περιφερειάρχης συνέκλιναν στο
ότι: Δημοπρατούνται τα μεγάλα οδικά έργα με προοπτική συμ-
βασιοποίησης το φθινόπωρο του 2022: Μπράλος - Άμφισσα
(βόρειο τμήμα του Θερμοπύλες - Αντίρριο) και παράκαμψη
Χαλκίδας - Νέας Αρτάκης - Ψαχνών. Δημοπρατείται με το σύ-
στημα μελέτη-κατασκευή το -πλέον κρίσιμο- οδικό τμήμα του
άξονα Λαμία - Καρπενήσι, από το τέλος της παράκαμψης Μα-
κρακώμης έως την αρχή σήραγγας Τυμφρηστού, με χρηματο-
δότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Συμβασιοποιείται το τμήμα
Γραβιά - Βάργιανη, του διαγώνιου άξονα της Φωκίδας, το
οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας 2014-2020. Δημοπρατούνται η ανακατασκευή των
γεφυρών Φύλλων και Αφρατίου και η επισκευή της γέφυρας
Βασιλικού, εντός του μηνός Μαΐου.

Νότιο Αιγαίο

Εξάμηνη παράταση 
στα πολυθέσια ταξί

Την υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την πιλοτική
εφαρμογή πολυθέσιων ταξί, που ξεκινά στην Ελλάδα από το
Νότιο Αιγαίο, συζήτησαν εκτενώς ο υφυπουργός Μιχάλης
Παπαδόπουλος και ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρ-
κος. Ο υφυπουργός έκανε αποδεκτό αίτημα του περιφερει-
άρχη για εξάμηνη παράταση στην προθεσμία, καθώς λόγω
μεγάλης ζήτησης η αυτοκινητοβιομηχανία δεν μπορεί να αν-
ταποκριθεί στις προαποφασισμένες ημερομηνίες.

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027

και οι ευκαιρίες για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού συζητήθηκαν κατά την ημερίδα που

συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα η ΕΕΤΑΑ, η ΠΕΔ Αττικής και η ΚΕΔΕ. Στην ημερίδα

παραβρέθηκε και μίλησε ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του

υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο οποίος τόνισε: «Η

κυβέρνηση και ιδιαίτερα το υπουργείο Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας τη δυναμική

των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, στέκεται έμπρακτα δίπλα τους. Η επιπρόσθετη

οικονομική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 5 δισεκατομμύρια ευρώ και

η εξασφάλιση αναπτυξιακών εργαλείων που διατίθενται σε αυτή (έως το 2027)

ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ και την καθιστούν σημαντικό μοχλό βιώσιμης και

ισόρροπης ανάπτυξης όλης της χώρας». Αναφορικά με τη συμβολή της ΕΕΤΑΑ, ο

γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης πρόσθεσε: «Οι ημερίδες της

ΕΕΤΑΑ αποτελούν ένα ακόμα λιθαράκι στην προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι

εμπλεκόμενοι φορείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν, μέσα από τα χρηματοδοτικά

εργαλεία, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αφορούν την Τοπική

Αυτοδιοίκηση αλλά και την κοινωνία συνολικά».

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συμβασιοποιούνται
σιδηροδρομικά έργα 
162 εκατ. 

Σιδηροδρομικά έργα, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 162 εκατ. ευρώ, υλοποιεί η
Περιφέρεια Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα να
γίνεται η πρώτη περιφέρεια στη χώρα με
πλήρη ηλεκτροκίνηση στο σύνολο του
θεσσαλικού σιδηροδρόμου. Συγκεκριμέ-
να: Συμβασιοποιήθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ η
ηλεκτροκίνηση της γραμμής Λάρισα - Βό-
λος. Οι δύο πόλεις έρχονται πιο κοντά, με
τη διαδρομή να διαρκεί 40 λεπτά, ενώ
ανοίγει ο δρόμος για
την προαστιακή σύνδε-
ση μεταξύ Βόλου και
Θεσσαλονίκης που θα
μπορεί να διεξάγεται
σε περίπου 100 λεπτά.

Ακολουθεί η σύμβα-
ση από την ΕΡΓΟΣΕ της
ηλεκτροκίνησης της γραμμής Παλαι-
οφάρσαλος - Καλαμπάκα, με την οποία
ολοκληρώνεται η ηλεκτροκίνηση του θεσ-
σαλικού σιδηροδρόμου στο σύνολό του.

«Πρόκειται για έργα που μεταμορφώ-
νουν την αρχιτεκτονική του σιδηροδρομι-
κού τοπίου και το μεταφορικό έργο στη
Θεσσαλία. Έργα με πράσινο περιβαλλον-
τικό αποτύπωμα που αλλάζουν την ταχύ-
τητα, αναβαθμίζουν το επίπεδο ασφάλειας
και βελτιώνουν συνολικά την εμπειρία με-
τακίνησης με τον σιδηρόδρομο στη Θεσ-
σαλία», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κώ-
στας Αγοραστός.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Μήλου

Χρηματοδότηση νέων
αναπτυξιακών έργων

Τη χρηματοδότηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων
για τον Δήμο Μήλου με έντονο περιβαλλοντικό και κοι-
νωνικό αποτύπωμα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, κατά την επίσκεψή του
στο νησί των Κυκλάδων. 

Ο κ. Πέτσας συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μήλου Μα-
νώλη Μικέλη και συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με τους
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, μέλη του δημο-
τικού συμβουλίου και εκπροσώπους τοπικών φορέων. 

Συμμετείχαν επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Κυκλάδων Γιάννης
Βρούτσης και η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημο-
κρατίας Κατερίνα Μονογυιού.

Τα έργα αυτά έρχονται να προστεθούν στις προηγούμε-
νες εντάξεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για
την υλοποίηση βασικών έργων υποδομής και αντισεισμι-
κής προστασίας στον δήμο. «Είμαστε εδώ για να βοηθή-
σουμε τη Μήλο να πάει πιο ψηλά», δήλωσε ο Στέλιος Πέ-
τσας.
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Ημερίδα ΕΕΤΑΑ - ΠΕΔ Αττικής - ΚΕΔΕ για τα χρηματοδοτικά προγράμματα



Τ
ην ικανοποίηση της ΚΕΔΕ για τις πα-
ρεμβάσεις του υπουργείου Υποδο-
μών με στόχο την αντιμετώπιση των

συνεπειών της αύξησης του κόστους των
υλικών εκφράζει με δήλωσή του ο πρό-
εδρός της Δημήτρης Παπαστεργίου, που
βλέπει μια διέξοδο για την υλοποίηση των
έργων. 

Όπως είναι γνωστό, πριν από μερικές
ημέρες η ΚΕΔΕ απέστειλε επιστολή στην
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδο-
μών, με την οποία ζητούσε να ληφθούν
άμεσα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπι-
στεί το πρόβλημα που δημιουργούσε στην
ομαλή εκτέλεση των έργων που υλοποι-
ούνται σε όλους τους δήμους της χώρας η
σημαντική αύξηση του κόστους των υλι-
κών. Παρουσίασε, μάλιστα, με συγκεκρι-
μένα στοιχεία τα ποσοστά ανατίμησης σε
συγκεκριμένα υλικά που αφορούν κρίσι-

μης σημασίας έργα και ζητούσε να υπάρξει
ουσιαστική παρέμβαση από πλευράς του
υπουργείου, προκειμένου να μη σταματή-
σουν έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη
και να προχωρήσει η υλοποίηση νέων έρ-
γων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση,
για τα οποία παρέμενε σε εκκρεμότητα η
υπογραφή συμβάσεων για την έναρξη υλο-
ποίησής τους. 

Έτσι, μετά την ανακοίνωση των μέτρων
από τον υπουργό Υποδομών Κώστα Καρα-
μανλή, που διευκολύνει τους εργολάβους
δημοσίων έργων, ώστε να μπορούν να συ-
νεχίσουν τις εργασίες, η ΚΕΔΕ εξέφρασε
την ικανοποίησή της για την άμεση αντί-
δραση του υπουργείου Υποδομών και κά-
λεσε όλους τους δημάρχους της χώρας να
αξιοποιήσουν σε συνεργασία με τους ανα-
δόχους των έργων το νέο αυτό πλαίσιο,
προκειμένου να μη χαθεί άλλος χρόνος.

Δωρεάν σεμινάρια
κινηματογράφου

Με στόχο την προετοιμασία μιας νέας γε-
νιάς εργαζομένων στον χώρο του διεθνούς
κινηματογράφου και με δεδομένη την αυ-
ξανόμενη ζήτηση σε ειδικότητες πίσω από
τις κάμερες, το Athens Film Office (AFO)
του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον
αμερικανικό κολοσσό NBCUniversal διορ-
γανώνει δύο δωρεάν διήμερα προγράμματα για επιμόρφωση στην ειδικότητα του βοηθού
παραγωγής. Το πρώτο εντατικό εργαστήριο συγκέντρωσε τον ενθουσιασμό των 30 νέων
ανθρώπων που συμμετέχουν στο πρώτο γκρουπ των σεμιναρίων και που αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του bootcamp θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, προ-
κειμένου να εργαστούν σε εταιρείες παραγωγής. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης: «Με αυτά τα πρωτοποριακά σεμινάρια δίνεται η δυνατότητα στους συμμε-
τέχοντες να ενταχθούν στον διεθνή κινηματογραφικό χώρο και να αποκτήσουν μια καλά
αμειβόμενη εργασία».

Δυναμικό «παρών»
στην έκθεση 
«Taxidi 2022» 
Δυναμική ήταν η παρουσία της
Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή
Τουριστική Έκθεση «Taxidi 2022»
που έγινε στη Λευκωσία της
Κύπρου και στην οποία
συμμετείχε ως συνεκθέτρια του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
(ΕΟΤ) στο εθνικό περίπτερο. Κατά
τη διάρκεια της έκθεσης
πραγματοποιήθηκε στοχευμένη
τουριστική προβολή της Αττικής
σε επαγγελματίες του τουρισμού
και το κοινό της έκθεσης, ως ένα
σύνολο συγκλονιστικών
προορισμών για ασφαλείς και
αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και
προβλήθηκαν τα κυριότερα ώριμα
τουριστικά προϊόντα και τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των
επιμέρους προορισμών της
Αττικής. Όπως επισήμανε ο
περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης: «Φιλοδοξία μας είναι η
Περιφέρεια Αττικής να αποτελέσει
ένα ισχυρό brand name στον
τομέα του τουρισμού, συνώνυμο
της φιλοξενίας και της ευεξίας.
Χτίζουμε μια νέα ισχυρή Αττική με
οργανωμένο σχέδιο και
εστιάζουμε στην ανάπτυξη των
νέων μορφών τουρισμού».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
επικεφαλής παράταξης της αν-
τιπολίτευσης κάνει «επίθεση»
στον δήμαρχο και βάζει «φιτι-
λιές» για να δημιουργήσει πρό-
βλημα με γειτονικό δήμο; Δη-
μοσιογραφικές πληροφορίες
υποστηρίζουν ότι έχει αναπτύ-
ξει επαγγελματικές σχέσεις με
επικεφαλής αντιπολίτευσης
στον γειτονικό δήμο, οπότε
προσπαθεί να «ανοίξει πλη-
γές» και στα δύο μέτωπα… Από
τη μια να φανεί ότι κάνει σκλη-
ρή αντιπολίτευση και ταυτό-
χρονα να πουλήσει και εκδού-
λευση στον «γείτονα». 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δικαίωση 
για Ψυχικό-Φιλοθέη
Με απόφασή του ο Άρειος Πάγος δι-
καιώνει τον πολυετή αγώνα του Δήμου
Ψυχικού-Φιλόθεης για την έκταση
300 περίπου στρεμμάτων στην περιο-
χή του Παλαιού Ψυχικού την οποία
διεκδικούσε για το ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η από-
φαση του Αρείου Πάγου (Γ’ Πολιτικό
Τμήμα), η οποία, δικάζοντας κατ’ ου-
σίαν την έφεση του ελληνικού Δημο-
σίου, την έκανε δεκτή και έκρινε αμε-
τάκλητα έπειτα από έναν δικαστικό
μαραθώνιο διάρκειας 34 ετών ότι το
ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο της επί-
δικης εδαφικής έκτασης, εμβαδού
242,25 στρεμμάτων, που βρίσκεται στα
Τουρκοβούνια, και διέταξε την απόδο-
σή της ως στο ελληνικό Δημόσιο. Η
υπόθεση αφορά την από το 1988 διεκ-
δικητική αγωγή του ελληνικού Δημο-
σίου κατά της εταιρείας ΚΕΚΡΩΨ ΑΕ
για τη συγκεκριμένη έκταση που βρί-
σκεται απέναντι από το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Θερινό πρόγραμμα
δημιουργικής
απασχόλησης 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλο-
ποιεί θερινό πρόγραμμα δημιουργι-
κής απασχόλησης με στόχο να προ-
σφέρει στα παιδιά μια ποιοτική διέξο-
δο απασχόλησης, βοηθώντας παράλ-
ληλα τους γονείς αλλά και τις οικονο-
μικά και κοινωνικά ασθενέστερες οι-
κογένειες. Το πρόγραμμα θα καλύψει
το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου
έως και 22 Ιουλίου 2022, σε δυο πε-
ριόδους των τριών εβδομάδων η κα-
θεμία, με ωράριο λειτουργίας 07.00-
16.00. Στη δημιουργική απασχόληση
θα υπάρξουν συνολικά και στις δύο
περιόδους 720 θέσεις παιδιών που θα
πάνε Α’ Δημοτικού έως και παιδιά που
ολοκληρώνουν τη ΣΤ’ Δημοτικού, σε
έξι σχολικά συγκροτήματα της πόλης
που θα λειτουργήσουν ως κέντρα
εφαρμογής του προγράμματος.

Κ Ε Δ Ε
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Ικανοποίηση για τα μέτρα 
στην εκτέλεση έργων



Ο Πέτρος Λεκάκης 
πάντρεψε τον Γ. Μαυρίδη 

Και… ους ο πρόεδρος συνέζευξεν, άνθρωπος
μη χωριζέτω. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου Πέτρος Λεκάκης πάντρεψε τον tattoo
artist και τηλεπαρουσιαστή Γιώργο Μαυρίδη με
την αγαπημένη του Κρίστη Καθάργια στη Βίλα
Μπιάνκα με πολιτικό γάμο. Να ζήσουν και να ευ-
τυχήσουν!

«Στρατολόγηση» στελεχών
από την παράταξη Μπουτάρη 

Ο Νίκος Νυφούδης έκλεισε ήδη έναν κύκλο
επαφών με πρώην αντιδημάρχους και δημοτικούς
συμβούλους της διοίκησης Μπουτάρη, έχει κοι-
νοποιήσει τις διαθέσεις του σε πολιτικά στελέχη
και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μιλά και με τους
Οικολόγους, ένα μέρος των οποίων βρίσκεται ήδη
στον στενό πυρήνα της ομάδας του. Παράλληλα,
«τρέχουν» μετρήσεις για τα προβλήματα του Δή-
μου Θεσσαλονίκης αλλά και για τη δημοφιλία του
επιχειρηματία. 

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ποιοι 
εκλέγονται στη Νομαρχιακή 

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η
καταμέτρηση των ψήφων στις κάλπες των εσω-
κομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής για την εκλογή της νέας Νομαρχιακής Επιτρο-
πής σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα
στην Α’ Θεσσαλονίκης ψήφισαν 7.804 άτομα και
αυτοί που εκλέγονται είναι οι Ελευθεριάδης Ευρ.,
Ραλλίδης Μιχ., Ρίγανης Ηλ., Παπαστεργίου Μιχ.,
Αρβανίτης Γιώρ., Πιτσιώρας Ιωάν., Δέλλιος Αθαν.,
Τζελέπης Σπ., Εδιάρογλου Ρόζα, Κνης Δημ., Χα-
τζηθεοδώρου Κων., Νικολακάρου Πασχ., Χριστιά
Ελ., Καρεκλίδου Ελ., Μαδέση Βασ. Στη Β’ Θεσσα-
λονίκης εκλέγονται οι Κ. Κοκολάκης, Αχ. Μετα-
λούλης, Αλ. Λαζαρίδου, Γ. Τσολάκης, Μάκης Κυρ-
τζαλιώτης, Κ. Πατσαλάς, Μιχ. Τερζής, Ευαγγ. Πά-
σιου, Βίκυ Παπαγεωργίου, Βάκ. Τόπης, Μαρ. Αγ-
γελιδάκη, Δροσ. Παντέλογλου, Γ. Γρηγορούδης, Κ.
Καϊκής, Στ. Αντωνιάδης. 

Θεοδωρικάκος, Παπαϊωάννου: Τα ΜΑΤ 
θα είναι στο ΑΠΘ και η βιβλιοθήκη θα γίνει…

Τη βεβαιότητά τους εξέφρασαν τόσο
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος όσο και ο πρύτανης
του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου ότι «η βι-
βλιοθήκη στο Τμήμα Βιολογίας του
ΑΠΘ θα γίνει». Σημειώνεται ότι τα ξη-
μερώματα της Κυριακής άγνωστοι προ-
κάλεσαν σοβαρές καταστροφές, γκρε-
μίζοντας με βαριοπούλες τους τοίχους
του χώρου. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «η αστυνομία
θα μπει μαζί με τον εργολάβο και θα παραμείνει εκεί μέ-
χρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της βιβλιοθήκης». Ο,
δε, πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου επισήμανε

ότι «το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο η
τραμπουκική εγκληματική ενέργεια,
αλλά η κουλτούρα που πρέπει να απο-
κτήσουμε. Να σταματήσουν οι ιδεολη-
ψίες 40 και 50 ετών, καθώς είμαστε στο
2022», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο πρύτα-
νης πρόσθεσε ότι κανείς δεν θέλει πα-
νεπιστημιακή αστυνομία εντός των πα-
νεπιστημίων, προσθέτοντας, ωστόσο,

ότι από τη στιγμή που συμβαίνουν έκνομες και άνομες
ενέργειες, ορθώς η Πολιτεία νομοθέτησε να υπάρχει
ένα είδος προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
από τέτοιες ομάδες.

Στη δημιουργία πολιτικού κόμματος προχώρησε ο αν-
τιεμβολιαστής γιατρός και καθηγητής Φαρμακολογίας
του ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας. Όπως αναφέρει σε
ανάρτησή του, «ο κ. Κούβελας υπέγραψε στον Άρειο
Πάγο την ίδρυση του κινήματος, με την ονομασία “Πνοή
Δημοκρατίας”. “Είναι ώρα να ξανασυστηθούμε, να πού-

με δηλαδή ποιοι είμαστε, με ποιους είμαστε και πού θέ-
λουμε να πάμε”», δήλωσε σχετικά μετά την υπογραφή.
Υπενθυμίζεται ότι ο καθηγητής Φαρμακολογίας του
ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας αναμένεται να δικαστεί τον
ερχόμενο Δεκέμβριο για διασπορά ψευδών ειδήσεων
μέσω Διαδικτύου. 

Ο αντιεμβολιαστής καθηγητής Δημήτρης Κούβελας έκανε κόμμα

Βάζει πλώρη για τον δήμο 
ο Νίκος Νυφούδης

Επαφές με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά κάνει το
τελευταίο διάστημα ο Νίκος Νυφούδης, ο οποίος
φαίνεται πως καλοβλέπει τον Δήμο Θεσσαλονίκης
και σχεδιάζει υποψηφιότητα στις επόμενες αυτοδι-
οικητικές εκλογές. Το σίγουρο είναι πως στο πρό-
σωπο του επιχειρηματία θα έχει συνέχεια η παράτα-
ξη «ΠΟΛΗχρωμη Πόλη» που αυτήν τη στιγμή μετρά
στα δημοτικά έδρανα δύο συμβούλους, τον Σπύρο
Βούγια και τον Ανδρέα Κουράκη.

Selfie στο Instagram
από Μαρία Σπυράκη
στο Συνέδριο της ΝΔ 
Τα χαμόγελα, τα «πηγαδάκια»
και οι selfies έδιναν και έπαιρ-
ναν το Σαββατοκύριακο, κατά
τη διάρκεια του 14ου Συνεδρί-
ου της ΝΔ. Χαρακτηριστική εί-
ναι η φωτογραφία που ανάρτη-
σε στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram η ευρω-
βουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυ-
ράκη παρέα με τον Θοδωρή
Μητσάκη, τον Νίκο Ζεϊμπέκη,
τον Κλεόβουλο Θεοτόκη και
τον Ηλία Ζάχαρη, με τη λεζάντα
«Θεσσαλονικείς στο συνέ-
δριο, έχουμε κάνει φωλιά!».

Φούντωσαν οι φήμες
για υποψηφιότητα 
Εξαδάκτυλου στην Α’ 
Η παρουσία αλλά και η ομιλία του
προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθανασίου Εξαδά-
κτυλου στο Συνέδριο της ΝΔ
φούντωσε τις φήμες περί υποψη-
φιότητάς του στην Α’ Θεσσαλονί-
κης. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι
ο γνωστός γιατρός είχε τοποθε-
τηθεί τιμητικά στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου του 2015 στην 20ή
και μη εκλόγιμη θέση στο ψηφο-
δέλτιο της ΝΔ στην πρώτη περι-
φέρεια της Θεσσαλονίκης. 

«Κατηγορώ» κατά
διοίκησης Ζέρβα
από Π. Νικηφορίδη 
Δριμύ κατηγορώ κατά της διοίκη-
σης Ζέρβα στον Δήμο Θεσσαλονί-
κης εξαπολύει ο αρχιτέκτονας της
Νέας Παραλίας Πρόδρομος Νικη-
φορίδης, με αφορμή την εικόνα που
παρουσιάζει ο Κήπος του Νερού.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο
Facebook ο κ. Νικηφορίδης γρά-
φει: «Κωνσταντίνος Ζέρβας, Σω-
κράτης Δημητριάδης, πολιτικός μη-
χανικός και αρχιτέκτονας αντίστοι-
χα. Δημιουργοί αυτής της ντροπής.
Φανταστείτε να είχαν κάνει τη μελέ-
τη της Νέας Παραλίας! Πρωί πρωί
στη Νέα Παραλία, έκαναν ξανά για-
πί τον Κήπο του Νερού. Η ανικανό-
τητα δύσκολα κρύβεται!».
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«Τις 500.000 θα φτάσουν οι ταξιδιώτες
απευθείας από την Αμερική στο “Ελευθέριος
Βενιζέλος” από την Ατλάντα, το Σικάγο και τη
Βοστόνη. 63 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα
από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαμε ποτέ»,
τόνισε ο υπουργός Τουρισμού, σημειώνοντας
πως διαφαίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν
απευθείας πτήσεις με τα μεγάλα αεροδρόμια
της Αμερικής και με τη Θεσσαλονίκη. Ο
υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα ποιοτικά
στοιχεία των φετινών αφίξεων, καθώς και στη στρα-
τηγική επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου στη
χώρα μας, η οποία υλοποιείται με μεθοδευμένες κι-
νήσεις όλο αυτό το διάστημα. 

«Στρατηγικά η στόχευσή μας από τον χειμώνα εί-
ναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη χώ-
ρα και το πώς θα “φωτίσουμε” και άλλους προορι-
σμούς», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας υπογραμμίζον-
τας ότι οι ταξιδιώτες που φτάνουν αυτήν τη στιγμή

στην Ελλάδα, ιδίως από τις ΗΠΑ, είναι
υψηλού εισοδήματος και ταιριάζουν στο
προφίλ της αναβάθμισης του τουριστικού
προϊόντος, στο οποίο στοχεύει η χώρα μας.

Στον οδικό τουρισμό και στην κρουαζιέρα
παρατηρείται μια αύξηση της τάξεως του 180%
στη Βόρεια Ελλάδα και του 130% στον Πειραιά.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της
προτίμησης των Γάλλων επισκεπτών, ενώ πο-
λύ σημαντικό είναι το κύμα των κρατήσεων

από την Αγγλία, τη Γερμανία και τη σκανδιναβική αγορά.
«Περιμένουμε ισχυρό ρεύμα και από την Αυστραλία.
Έχουμε επίσης δύο απευθείας πτήσεις από τον Καναδά,
ενώ και το Ισραήλ αποδεικνύεται σημαντικός εταίρος
και στον τομέα του τουρισμού. Και το πιο εντυπωσιακό
είναι ότι έχουμε αυτά τα στοιχεία και τα νούμερα με
κλειστή την Κίνα λόγω της πανδημίας», σημείωσε ο Βα-
σίλης Κικίλιας, ενώ έκανε και ξεχωριστή αναφορά στην
εικόνα της Αθήνας.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Από 15 Μαΐου κάτω από 
4 ώρες το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Σε λιγότερο από 4 ώρες θα ταξιδεύουν οι επιβάτες με τον
σιδηρόδρομο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ δρομολογεί πλέον στο δίκτυό της τις αμαξοστοι-
χίες ETR470 από την ερχόμενη Κυριακή 15 Μαΐου. 

Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιούνται οι τελευταίες δοκι-
μαστικές διαδρομές, ενώ τη μέρα του παρθενικού δρομολο-
γίου αναμένεται μια μικρή εκδήλωση στον σταθμό Αθηνών.

Οι αμαξοστοιχίες ETR470 διαθέτουν εννέα βαγόνια, ένα εκ
των οποίων είναι εστιατόριο και μπαρ, τρία βαγόνια πρώτης
θέσης και τέσσερα οικονομικής. Κάθε αμαξοστοιχία μπορεί
να μεταφέρει πάνω από 600 επιβάτες και περιλαμβάνει όλες
τις ανέσεις για ένα ξεκούραστο και γρήγορο ταξίδι, βελτιώ-
νοντας την ταξιδιωτική εμπειρία. 

Το πρώτο πρωινό δρομολόγιο της ETR470 θα αναχωρεί από
τον σταθμό της Αθήνας στις 7.22 με μια ενδιάμεση στάση στη
Λάρισα στις 9.58 και θα φτάνει στον σταθμό της Θεσσαλονί-
κης στις 11.20. Το επόμενο δρομολόγιο θα ξεκινά στις 17.22
με μια ενδιάμεση στάση στη Λάρισα και το τρένο θα σφυρίζει
στον σταθμό της Θεσσαλονίκης στις 21.21.

Κικίλιας: «Για πρώτη φορά 63 απευθείας πτήσεις
κάθε εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες»

Tης Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
ις ελληνικές θάλασσες αναμένε-
ται να προσεγγίσουν φέτος πε-
ρισσότερα από 700 κρουαζιερό-
πλοια. Μεγάλο το ενδιαφέρον για

την κρουαζιέρα στη χώρα μας και δικαίως
διεκδικεί τη μερίδα του λέοντος από την
καταγεγραμμένη πλέον αυξητική πορεία
των τουριστικών ροών. Μάλιστα, από τα
700 και πλέον κρουαζιερόπλοια, τα 570 ξε-
κινούν και καταλήγουν σε ελληνικά λιμά-
νια (homeporting). Η αισιοδοξία των ιθυ-
νόντων είναι μεγάλη και κάνουν λόγο για
επιδόσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να
ξεπεράσουν και τις επιδόσεις του 2019.

«Η φετινή πορεία της κρουαζιέρας απο-
τελεί ένα θετικό δείγμα για το μέλλον. Φιλο-
δοξούμε να περάσουμε τα νούμερα του
2019 και ελπίζουμε να είναι ανάλογες και οι
πληρότητες», έχει αναφέρει χαρακτηριστι-
κά ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, τονίζον-
τας πως η Ελλάδα έχει λάβει τις απαραίτη-
τες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί σημαν-
τικός προορισμός για την κρουαζιέρα.

«Όρθιοι χάρη στον τουρισμό»
«Η χώρα στάθηκε όρθια εξαιτίας του

τουρισμού και αυτό οφείλεται και στην
κρουαζιέρα, η οποία έχει σημαντική διά-
δραση και με άλλες μορφές τουρισμού»,

έχει τονιστεί επανειλημμένως από επίση-
μα κυβερνητικά χείλη, ενώ γίνονται όλες οι
απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά της
Πολιτείας και όλων των εμπλεκόμενων φο-
ρέων να καταστεί η Θεσσαλονίκη προορι-
σμός κρουαζιέρας.

Φέτος αναμένεται για την Ελλάδα ρεκόρ
αφίξεων τουριστών, αντιστοίχως και εσόδων,
μια και μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία της χώ-
ρας, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι από τους καλύ-
τερους προορισμούς της Μεσογείου για
κρουαζιέρα λόγω της εγγύτητάς της με τα νη-
σιά του Αιγαίου και άλλες χώρες, όπως η Τουρ-
κία. Άλλωστε, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρί-
σκεται στην καρδιά της πόλης και σε χρόνο μό-
λις 60 λεπτών ο κάθε επιβάτης μπορεί να επι-

σκεφτεί οποιοδήποτε σημείο ενδιαφέροντος
είτε για πολιτιστικό τουρισμό, είτε για τουρισμό
ευεξίας, είτε για τουρισμό γαστρονομίας, είτε
για τουρισμό που σχετίζεται με λίμνες, βουνά
και περιπατητικές διαδρομές.

Η άνοδος της κρουαζιέρας δίνει ψήφο εμπι-
στοσύνης στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέτος στο
λιμάνι της πόλης θα «δέσουν» 30 κρουαζιερό-
πλοια της Celestyal Cruises, που αποτελεί τη
Νο1 επιλογή για ταξιδιώτες προς τα ελληνικά
νησιά, ενώ και το 2023 αυτά αναμένεται να
φθάνουν τα 40. Υπενθυμίζεται πως η μέση δα-
πάνη ανά επιβάτη για την κρουαζιέρα φτάνει τα
400 ευρώ, ενώ ένας στους τέσσερις επιβάτες
κρουαζιερόπλοιου επιστρέφει στις πόλεις που
επισκέπτεται για πολυήμερες διαμονές.

Πάνω από 700 κρουαζιερόπλοια 
φέτος στα ελληνικά λιμάνια

«Η φετινή πορεία αποτελεί ένα θετικό δείγμα 
για το μέλλον. Φιλοδοξούμε να περάσουμε 
τα νούμερα του 2019 και ελπίζουμε σε ανάλογες 
πληρότητες», τονίζει σε κάθε ευκαιρία ο υπουργός
Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης
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Τις διαδικασίες για την έκδοση του «λογαριασμού» της
επιστρεπτέας προκαταβολής για 700.000 ελεύθερους
επαγγελματίες και επιχειρήσεις αναμένεται να τρέξει η ΑΑ-
ΔΕ αμέσως μετά την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών
του ΕΝΦΙΑ. Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ανεβάσει ταχύτητες
για να προλάβει να εκκαθαρίσει εγκαίρως τα ποσά της επι-
στρεπτέας προκαταβολής, καθώς οι φορολογούμενοι που
έλαβαν το άτοκο κρατικό δάνειο την περίοδο της πανδημίας
θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 να αποφασίσουν εάν:

�Θα εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή που προκύπτει μετά
το κούρεμα έως και 75% της οικονομικής ενίσχυσης, προ-
κειμένου να κερδίσουν επιπλέον έκπτωση 15% ή
� Θα αποπληρώσουν την οφειλή σε έως 96 άτοκες μηνι-
αίες δόσεις, δηλαδή σε 8 χρόνια, με την πρώτη δόση να κα-
ταβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα κληθούν
να επιστρέψουν οι φορολογούμενοι στο κράτος θα εμφανι-
στούν στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στην επιλογή

«myAADE/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».
Στην περίπτωση που η ΑΑΔΕ δεν προλάβει να αναρτήσει

εγκαίρως τα εκκαθαριστικά της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής, είναι πιθανόν το υπουργείο Οικονομικών να παρατεί-
νει για έναν μήνα έως το τέλος Ιουνίου την προθεσμία για
την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής. Έτσι οι φορολογούμε-
νοι θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για να
αποφασίσουν πώς θα αποπληρώσουν την επιστρεπτέα
προκαταβολή.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Προς νέα παράταση η πληρωμή της

E
ως και στο 50% αναμένεται να ανέλ-
θει η επιδότηση για την ανακύκλω-
ση ηλεκτρικών συσκευών στο πρό-
γραμμα που ανακοίνωσε ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο
των μέτρων του εθνικού σχεδίου για την
ηλεκτρική ενέργεια.

Η πλατφόρμα του προγράμματος, όπως
ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας, αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο
και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περί τα
350.000 νοικοκυριά. Αν, μάλιστα, η συμμε-
τοχή αποδειχθεί μεγαλύτερη, τότε θα ανα-
ζητηθούν επιπλέον πόροι για να μπορέσουν
να αλλάξουν όλοι τις συσκευές τους.

Αξιολόγηση αιτήσεων
Το πρόγραμμα της ανακύκλωσης ηλεκτρι-

κών συσκευών αφορά αντικατάσταση έως
τριών συσκευών που θα πρέπει να λειτουρ-
γούν, ενώ για την αξιολόγηση των αιτήσεων
θα υπάρχουν κοινωνικά και εισοδηματικά
κριτήρια και προτεραιότητα σε ευάλωτες
ομάδες όπως ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογέ-
νειες και πολύτεκνους.

Το πρόγραμμα αφορά την αντικατάσταση
παλαιών ενεργοβόρων συσκευών και πιο
συγκεκριμένα κλιματιστικών, ψυγείων και
καταψυκτών με νέες, με τον κ. Σκρέκα να
εξηγεί για την επιδότηση ότι «δεν υπάρχει
πλαφόν ή όριο, απλώς η επιδότηση έχει να
κάνει με το εισόδημα, άρα όσο πιο μεγάλο,
μειώνεται η επιδότηση και όσο πιο αδύνα-
μος, αυξάνεται η επιδότηση».

Εκπτωτικό κουπόνι
Η επιδότηση θα χορηγείται στους ωφε-

λούμενους με εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο
θα αφαιρείται από την τιμή των ηλεκτρικών
συσκευών, ενώ η παράδοση και η τοποθέτη-
ση των νέων συσκευών θα γίνονται παράλ-
ληλα με τη συλλογή των παλαιών για ανακύ-
κλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ποσά

των επιδοτήσεων για την ανακύκλωση ηλε-
κτρικών συσκευών θα είναι:
� Air condition: Έως 700 ευρώ.
� Ψυγείο: Έως 425 ευρώ.
�Καταψύκτης: Έως 200 ευρώ.

Αξίζει να τονιστεί πως δεν πρόκειται για
πλαφόν επιδότησης, καθώς τα ποσά μπορεί
να είναι υψηλότερα, ωστόσο αυτός είναι ο
μέσος όρος της επιδότησης που υπολογίζε-
ται πως θα δοθεί στους δικαιούχους κατανα-
λωτές ανά συσκευή. Για παράδειγμα, στο τε-
λικό ποσό της επιδότησης για την αντικατά-
σταση κλιματιστικού θα παίζουν ρόλο και τα
BTU -πέρα από το ποσοστό της επιδότησης-
που είναι η βασική μονάδα μέτρησης της

ψυκτικής ισχύος ενός συστήματος κλιματι-
σμού.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας που θα

έχει το κάθε νοικοκυριό εκτιμάται στις 1.000
KWh τον χρόνο. Αυτό σημαίνει πως ένα νοι-
κοκυριό με μεσαία κατανάλωση, έως και
5.000 KWh τον χρόνο, αναμένεται να πετύχει
έως και 25% εξοικονόμηση ενέργειας. Στις
περιπτώσεις μεγαλύτερης χρήσης, το ποσο-
στό μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 40%.

Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή που αντι-
καθίσταται πρέπει να λειτουργεί. Δεν αντι-
καθίστανται και δεν επιδοτούνται συσκευές

που δεν λειτουργούν για ευνόητους λόγους.
Από την εξοικονόμηση αυτή, εκτιμάται ότι οι
πολίτες θα δουν μείωση στους λογαρια-
σμούς ρεύματος των νοικοκυριών τους από
150 έως 300 ευρώ τον χρόνο.

Η πλατφόρμα του
προγράμματος αναμένεται 
να ανοίξει τον Ιούνιο - Θα
ενταχθούν περί τα 350.000
νοικοκυριά

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ανακύκλωση ηλεκτρικών
συσκευών: Επιδότηση έως 50% 



Μ
ε 1,428 δισ. ευρώ από το Τα-
μείο Ανάκαμψης προχωρά
η εφαρμογή του φιλόδοξου
προγράμματος επιδοτήσε-

ων για την κατάρτιση ανέργων. Χθες ο
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή
την Ημέρα της Ευρώπης, επισκέφτηκαν
την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της
ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στο Αιγάλεω, ανα-
δεικνύοντας τα προγράμματα που
έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε
εφαρμογή για τη στήριξη και κατάρτιση
των ανέργων. 

Με ευρωπαϊκούς πόρους
Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προ-

βλέπεται η διάθεση πόρων ύψους 1 δισ.
ευρώ για την κατάρτιση 500.000 ανέργων
και εργαζομένων σε ψηφιακές και πρά-
σινες δεξιότητες μέχρι το 2025, ενώ 140
εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν στην παροχή
προγραμμάτων κατάρτισης μέσω των
αναβαθμισμένων κέντρων της ΔΥΠΑ σε
78.000 ωφελούμενους μέχρι το τέλος του
2025. Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή
143 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των
υποδομών των Επαγγελματικών Σχολών
της ΔΥΠΑ, εκ των οποίων τα 108 εκατ. ευ-
ρώ για τη λειτουργική και ενεργειακή
αναβάθμιση των 37 Επαγγελματικών
Σχολών. Παράλληλα, πρόσθετες πιστώ-
σεις σε μεγάλη κλίμακα θα προβλεφθούν

και στο νέο ΕΣΠΑ.
Η μονάδα της ΔΥΠΑ στο Αιγάλεω,

όπως και άλλες αντίστοιχες δομές μα-
θητείας, χρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της
στήριξης της επαγγελματικής κατάρτι-
σης και της αναβάθμισης των δεξιοτή-
των. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχί-
σει τη στήριξη τέτοιου είδους δομών
μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανά-
καμψης. Οι κ.κ. Σχοινάς και Χατζηδά-
κης συναντήθηκαν με σπουδαστές των
τμημάτων Εγκαταστατών Ψυκτικών και
Κλιματιστικών Έργων, Τεχνιτών Ηλε-
κτρολογικών Έργων και Υπαλλήλων Οι-
κονομικών Καθηκόντων και συνομίλη-
σαν μαζί τους. Μάλιστα, όπως δήλωσαν
οι ίδιοι οι σπουδαστές, για τις ειδικότη-
τές τους υπάρχει μεγάλη ζήτηση και εί-
ναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που επέ-
λεξαν τις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ
σε σχέση με την επαγγελματική αποκα-
τάστασή τους. 

Γερμανικό σύστημα μαθητείας
Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το γερ-

μανικό σύστημα μαθητείας, που συνδυά-
ζει θεωρητική και εργαστηριακή επαγ-
γελματική εκπαίδευση στην τάξη με την

πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η ΔΥΠΑ
λειτουργεί 50 ΕΠΑΣ σε όλη τη χώρα με
σπουδές σε 33 ειδικότητες και περίπου
8.000 μαθητές, καθώς και 7 Πειραματι-
κές Σχολές στον τομέα του Τουρισμού και
Επισιτισμού, ενώ σε 30 ΕΠΑΣ Μαθητείας
λειτουργούν Γραφεία Διασύνδεσης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ) με
την αγορά εργασίας.

Ο κ. Σχοινάς δήλωσε ότι «δεν υπάρχει
καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε την
Ημέρα της Ευρώπης από το να βρεθούμε
σε αυτές τις Επαγγελματικές Σχολές,
όπου η Ευρώπη στην πράξη ανοίγει δρό-
μους για την απασχόληση και τις δεξιότη-
τες», ενώ ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «την
ώρα που η ανεργία υποχωρεί μεν αλλά
είναι στο 12,9%, είναι διαπιστωμένο ότι
υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε επαγ-
γέλματα που σχετίζονται με τεχνικές δε-
ξιότητες και γενικότερα με δεξιότητες
που παρέχονται από τις Σχολές Μαθητεί-
ας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σήμερα αναρτώνται
τα εκκαθαριστικά 
του ΕΝΦΙΑ

Μ ε ι ω μ έ ν ο ς
και... ανανεω-
μένος θα είναι ο
φετινός ΕΝΦΙΑ
που θα αναρτη-
θεί στους λογα-
ριασμούς των
φορολογούμε-
νων σήμερα,
σύμφωνα με

δήλωση του υπουργού Οικονομικών Χρή-
στου Σταϊκούρα στον ΣΚΑΪ. Το 80% των πο-
λιτών θα πληρώσει χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ, το
13% το ίδιο ποσό με πέρυσι, ενώ το υπόλοι-
πο 7% αυξημένο ποσό λόγω της αύξησης
των αντικειμενικών αξιών. Σημειώνεται ότι
ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα έχει και χαρακτηριστι-
κά... επικοινωνιακού χαρακτήρα, καθώς
στο σημείωμα που θα δουν οι φορολογού-
μενοι στο Taxisnet θα αναφέρονται η νέα
αξία της ακίνητης περιουσίας τους μετά την
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών
αξιών, η έκπτωση ανάλογα με το ύψος της
περιουσίας και οι επιβαρύνσεις για όσους
διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Στα 600 εκατ. ευρώ
τα «υπερ-έσοδα» 
των παρόχων ενέργειας

Σε 600 εκατ.
ευρώ υπολογί-
ζονται από τη
Ρυθμιστική Αρ-
χή Ενέργειας τα
έκτακτα έσοδα
των εταιρειών
παροχής ηλε-
κτρικού ρεύμα-
τος κατά τους

τελευταίους μήνες, κάτι που σημαίνει ότι
μετά την εκκαθάρισή τους και την αφαίρε-
ση των δαπανών μεταβλητού κόστους θα
επιβληθεί συντελεστής φορολογίας 90%,
ώστε τα έσοδα αυτά να χρηματοδοτήσουν
τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση
παρέλαβε το σχετικό πόρισμα της ΡΑΕ με
τα... ουρανοκατέβατα έσοδα των εταιρειών,
όπως δήλωσε χθες στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρ-
τσος, έτσι ώστε να αποτελέσουν μια επι-
πλέον πηγή για τη χρηματοδότηση των μέ-
τρων που έχει ανακοινώσει. Το διάστημα
περιλαμβάνει τα έσοδα της περιόδου
Οκτωβρίου 2021 - Μαρτίου 2022.
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Προχωρά η εφαρμογή του
φιλόδοξου προγράμματος
επιδοτήσεων - Τι δήλωσαν
Χατζηδάκης και Σχοινάς 
από το ΕΠΑΣ Αιγάλεω

«Προίκα» 1,4 δισ. ευρώ
για 578.000 ανέργους



O
ι περισσότερες από τις τελευ-
ταίες συνεδριάσεις στο ΧΑ πα-
ραπέμπουν σε αγορά παραδο-

μένη στις διαθέσεις των πωλητών, με
τον δεικτοβαρή τραπεζικό κλάδο να
ηγείται της πτωτικής κίνησης. Είναι
απόλυτα ενδεικτικό ότι ο κλαδικός
δείκτης των τραπεζών συμπλήρωσε
μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή
οκτώ συνεχόμενες πτωτικές συνε-
δριάσεις, κάτι το οποίο αποτελεί αρ-
νητικό ρεκόρ 50 μηνών, καθώς οκτώ
«κόκκινες» συνεδριάσεις είχε να δει ο
τραπεζικός δείκτης από το διάστημα
13/3/2018 έως και 22/3/2018, ενώ οι
αθροιστικές απώλειες φθάνουν στο
15,62%. Τεχνικά, αν ο Γενικός Δείκτης
δώσει συνεχόμενα κλεισίματα χαμη-
λότερα από τη στήριξη στις 901 - 890
μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), μπορεί να πιεστεί προς τις 865, 855 και
843 μονάδες. Οι αντιστάσεις ορίζονται στις 933, 938 (gap), 944 (gap), 950 και 1.013 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης, τα συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 2.185 - 2.151 (στριμώχνονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων), μπορεί να πιέσουν τον εν λόγω δείκτη προς τις 2.090 και 2.036 μονάδες.

Cosmote: Δωρεάν αναβάθμιση
ταχυτήτων για εταιρικές
συνδέσεις DIA

Σε επιχειρήσεις που διαθέτουν συνδέσεις
σταθερού συμμετρικού Ιnternet Cosmote
Dedicated Internet Access (DIA) επεκτείνεται
η δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων για εταιρι-
κούς πελάτες Cosmote. Οι αναβαθμίσεις θα
πραγματοποιούνται όπου είναι εφικτό και
έπειτα από συνεννόηση με τον πελάτη. Θα ξε-
κινήσουν άμεσα και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν σταδιακά μέσα στο 2022. Είναι άλλη
μία πρωτοβουλία του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία,
μαζί με την επέκταση του δικτύου FTTH στα
δύο τρίτα των γραμμών της χώρας μέχρι το
2027, αναβαθμίζει τη χώρα, αλλάζει ριζικά
την καθημερινότητα και δημιουργεί νέες προ-
οπτικές για την ψηφιακή ανάπτυξη.

Νίκας: Ενίσχυση 2,1% 
στις πωλήσεις το 2021
Κατά 2,1% στα 58,49 εκατ. ευρώ αύξησε τις
πωλήσεις του πέρσι ο Όμιλος Νίκας, διατη-
ρώντας ηγετική θέση σε πολλές επιμέρους
κατηγορίες προϊόντων. Η αύξηση οφείλεται
κατά κύριο λόγο στις σημαντικά βελτιωμέ-
νες πωλήσεις στο επαγγελματικό κανάλι
κατά το β’ εξάμηνο του 2021, λόγω μερικής
χαλάρωσης των μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της Covid-19 και της συνακόλουθης αύ-
ξησης του τουρισμού, με ταυτόχρονη διατή-
ρηση των πωλήσεων προς το οργανωμένο
λιανεμπόριο. Το μεικτό κέρδος της εταιρεί-
ας ενισχύθηκε κατά 13,3% σε σχέση με το
2020 και ανήλθε σε 15,72 εκατ. ευρώ, ενώ
το μεικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε
26,9% το 2021, έναντι 24% το 2020, αυξημένο
κατά 2,87 ποσοστιαίες μονάδες.

Epsilon Net: Αύξηση εσόδων
75% το α’ τρίμηνο

Ο Όμιλος Epsilon Net ξεκίνησε δυναμικά
τη χρονιά, επιτυγχάνοντας στο πρώτο τρίμηνο
αύξηση πωλήσεων της τάξης του 75% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμε-
νου έτους, γεγονός που επιβεβαιώνει πλή-
ρως τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης
(αύξηση +50% των ετήσιων εσόδων έναντι
του 2021 και περιθώριο EBITDA σε ετήσια βά-
ση +30%) και αποδεικνύει τη δυναμική του
ομίλου σε όλες τις αγορές όπου δραστηριο-
ποιείται.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Υπογράφηκε την Παρασκευή 6/5/2022, κατόπιν διαπραγ-
ματεύσεων, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Cosmos A-
luminium AE και της ETEM AE, το οποίο προβλέπει τη συγ-
χώνευση με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την
πρώτη και τον όμιλο Βιοχάλκο να αποκτά έμμεσα μειοψη-
φικό ποσοστό στην Cosmos Aluminium AE. Συνέπεια της
συγχώνευσης είναι η δημιουργία μιας ισχυρότατης εται-
ρείας στον χώρο της διέλασης αλουμινίου με βασικό στόχο
τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους μετόχους, το προ-
σωπικό και τους συνεργάτες των εταιρειών, καθώς αναμέ-
νεται να υπάρξει πλήθος συνεργειών και οικονομιών κλί-

μακας μεταξύ τους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Cosmos. Η εταιρεία με το νέο σχήμα αναμένεται να
έχει προβλεπόμενο τζίρο πάνω από 300 εκατ. και συνολική παραγωγική δυναμική άνω των 70.000 τόνων.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η έκτακτη γενική συνέλευση
των μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, η οποία ενέ-
κρινε και επικύρωσε με ποσοστό 98,39% όλες τις μέχρι σήμερα
πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, στο πλαίσιο της σκοπού-
μενης συγχώνευσης της Τράπεζας Χανίων με την Παγκρήτια
Τράπεζα ΑΕ. Εξουσιοδότησε, δε, το ΔΣ να προβεί σε οποιαδή-
ποτε άλλη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης
της σκοπούμενης συγχώνευσης. Οι οριστικές αποφάσεις σε
σχέση με τη διαδικασία της συγχώνευσης θα ληφθούν με νεό-
τερες αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και των γενικών
συνελεύσεων των δύο τραπεζών, μετά την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων από τον νόμο διαδικασιών.

Τράπεζα Χανίων: «ΟΚ» για συγχώνευση με Παγκρήτια
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Στους πωλητές ο πρώτος λόγος στο ΧΑ

Στρατηγική συνεργασία Cosmos Aluminium και ETEM



Τ
ις λεπτομέρειες της συμφωνίας όσον αφορά τη
συμμετοχή της στον Όμιλο Ελλάκτωρ ανακοίνωσε
η Motor Oil. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνω-

ση, αποκτά το 29,87% της Ελλάκτωρ ΑΕ στην τιμή των 1,75
ευρώ ανά μετοχή (182 εκατ. ευρώ), μέσω εξωχρηματι-
στηριακής συναλλαγής, από τις εταιρείες Kiloman Hol-
dings και Greenhill Investments. Επίσης, όπως αναφέ-
ρει η Motor Oil, έχει συνδιαμορφώσει ένα αρχικό πλαίσιο
συμφωνίας με τη Reggeborgh Invest BV για την απόκτη-
ση ποσοστού 75% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας
που θα συσταθεί και θα έχει ως περιουσιακό στοιχείο το
χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ της Ελλάκτωρ ΑΕ συνολικής
ισχύος 493 MW καθώς επίσης και σειρά έργων υπό κα-
τασκευή συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW. Ο Όμιλος Ελ-
λάκτωρ θα συμμετέχει με ποσοστό 25% στο μετοχικό κε-
φάλαιο της νέας εταιρείας. Η αξία επιχείρησης για την εν
λόγω συναλλαγή (enterprise value) συμφωνήθηκε σε 1
δισ. ευρώ και υπόκειται σε περαιτέρω προσαρμογές συ-
ναρτώμενες με την κερδοφορία της επιχείρησης και τη
δομή της συναλλαγής. Επίσης, σημειώνεται πως στο
πλαίσιο της συμφωνίας η Reggeborgh Invest BV θα ψη-
φίσει υπέρ αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμά-
των μειοψηφίας της Motor Oil ως μετόχου της Ελλάκτωρ
ΑΕ. Επίσης, η συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον όρο για
τη δυνατότητα πιθανής μείωσης του ποσοστού της Motor
Oil στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ ΑΕ κατά
52.000.000 μετοχές στην τιμή κτήσης των παραπάνω με-
τοχών μετά την παρέλευση περιόδου δύο ετών.

H Phoenix Vega Mezz PLC και
τα μετρητά στους μετόχους

Θετικές οικονομικές επιδόσεις για τη Reds 
Ο κύκλος εργασιών της Reds, θυγατρικής της Ελλά-

κτωρ ΑΕ στον τομέα ακινήτων, στη χρήση 2021 ανήλθε σε
7,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος 14,6%, σε σύγκριση με τη χρή-
ση 2020. Σημαντική ήταν και η ενίσχυση της λειτουργικής
κερδοφορίας για τη χρήση 2021, με EBITDA να ανέρχον-
ται στα 5 εκατ., έναντι 4 εκατ. στη χρήση 2020 και περιθώ-
ριο EBITDA 67% έναντι 62%. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ)
για τη χρήση 2021 έφτασαν στα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,3
εκατ. στη χρήση 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν
σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη
μετά φόρων ανήλθαν σε 1,05 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Λιμάνι Καβάλας: Προτιμητέος
επενδυτής η IPIK

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία
μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), κατά την τελευ-
ταία του συνεδρίαση ανέδειξε την κοινοπραξία In-
ternational Port Investments Kavala (IPIK) ως
προτιμητέο επενδυτή για την ανάληψη του δικαιώ-
ματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμε-
τάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε
τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β’, του Οργανισμού Λι-
μένος Καβάλας ΑΕ. Ο λιμένας Φίλιππος Β’ μπαίνει
πλέον σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά μέσα από τον
διεθνή δημόσιο διαγωνισμό που διενήργησε το
ΤΑΙΠΕΔ, με την υποπαραχωρησιούχο κοινοπραξία
International Port Investments Kavala, η οποία
απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Fi-
nancial Group, EFA Group, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, να δε-
σμεύεται για σειρά επενδύσεων με στόχο την ανά-
πτυξή του. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την υπο-
παραχώρηση ανέρχεται περίπου σε 33,9 εκατ. ευ-
ρώ σε όρους ονομαστικής αξίας. Επιπλέον, κατά τη
διάρκεια της υποπαραχώρησης, ο υποπαραχωρη-
σιούχος καλείται να υλοποιήσει επενδύσεις της
τάξης των 36 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων
και δαπανών βαριάς συντήρησης.

Νέο κοίτασμα αερίου ανακάλυψε
στο Ισραήλ η Energean
H Energean plc (LSE: ENOG, TASE: גאנא) ανα-
κοίνωσε την ανακάλυψη εμπορικά εκμεταλ-
λεύσιμου κοιτάσματος φυσικού αερίου με την
ερευνητική γεώτρηση «Αθηνά» (Athena) στη
θάλασσα του Ισραήλ. Το εμπορικά εκμεταλλεύ-
σιμο κοίτασμα ανακαλύφθηκε στο Block 12 στη
θάλασσα του Ισραήλ, με την πρώτη ανάλυση να
παραπέμπει σε 8 δισ. κυβικά μέτρα (283 δισ. κυ-
βικά πόδια ή 51 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πε-
τρελαίου) ανακτήσιμου φυσικού αερίου. Η ανα-
κάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εξα-
λείφει το ρίσκο (de-risk) για επιπλέον ποσότη-
τες 50 δισ. κυβικών μέτρων (1,8 τρισ. κυβικά
πόδια / (321 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρε-
λαίου) δυνητικών πόρων συνολικά στην περιο-
χή που η Energean έχει ονομάσει «Περιοχή
Ολύμπου» (Olympus Area). Πρόκειται για μια
νέα περιοχή που έχει προσδιορίσει η En-
ergean, που περιλαμβάνει την ανακάλυψη
«Αθηνά» καθώς και στόχους στο Block 12 και
στη γειτονική άδεια Tanin, στους οποίους δεν
έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί γεωτρήσεις.
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Η ανακοίνωση της Motor Oil
για το deal με Ελλάκτωρα

Δημόσια πρόταση από Reggeborgh 
Στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για

μετοχές της Ελλάκτωρ ΑΕ στην τιμή των 1,75 ευρώ ανά
μετοχή ανακοίνωσε ότι προχωρά η πλευρά της Regge-
borgh Invest, η οποία κατέχει περί το 30% του κατα-
σκευαστικού ομίλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η
Reggeborgh Invest αποφάσισε να υποβάλει «προαιρετι-
κή δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους που κα-
τέχουν κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της
Ελλάκτωρ ΑΕ, έναντι 1,75 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά».
Η προαιρετική δημόσια πρόταση θα υποβληθεί από την
εταιρεία RB Ellaktor Holding BV, 100% θυγατρική της
Reggeborgh Invest BV, και σημειώνεται πως «σε κάθε
περίπτωση προτίθεται να διατηρήσει τις μετοχές εισηγ-
μένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το σχέδιο πληροφο-
ριακού δελτίου σχετικά με τη δημόσια πρόταση έχει
συνταχθεί από την RB Ellaktor Holding BV και τον σύμ-
βουλό της Goldman Sachs Bank Europe SE. Η έγκριση
του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια πρόταση ανα-
μένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

H Phoenix Vega Mezz PLC θα προτείνει στην επερχό-
μενη ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εται-
ρείας τη διανομή μετρητών προς τους μετόχους της. Για
όσους δεν το γνωρίζουν, η εισηγμένη Phoenix Vega
Mezz PLC έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και
διαχείριση του 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητι-
κής προτεραιότητας και του 45% των ομολογιών χαμη-
λής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων
Phoenix και Vega, που εισφέρθηκαν από την Πειραιώς
Financial Holdings. Η Phoenix Vega Mezz Plc έχει πο-
λυμετοχική σύνθεση. Από το σύνολο των κοινών μετο-
χών το 27% το κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, το 18,62% το κατέχει ο Τζον Πόλσον, το
5,968% το κατέχει το fund Helikon Investments και το
5,638% ο Τέλης Μυστακίδης. Να σημειωθεί πως το 2021
η Phoenix Vega Mezz PLC κατέγραψε κέρδη 5 εκατ. ευ-
ρώ και πως στο τέλος του έτους είχε 8,5 εκατ. ευρώ στο
ταμείο της. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού θα
διατεθεί στους προαναφερόμενους μετόχους.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

H
περασμένη αγωνιστική
του πρωταθλήματος της
SuperLeague 1 ήταν μια
απάντηση του ποδοσφαί-

ρου στη ρυπαρότητα που ζει και βασι-
λεύει σε μερίδα του οπαδικού Τύπου
και μεταφέρεται στους νεαρούς -κυ-
ρίως- οπαδούς εν είδει θανατηφόρου
δηλητήριου συνειδήσεων. Ο Ολυμπια-
κός, με παίκτες από την ομάδα Β’ και
αναπληρωματικούς, νίκησε 1-0 τον
Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ
οι ρύποι που εκτοξεύτηκαν όλη την
εβδομάδα στα άκριτα μυαλά υπαγό-
ρευαν το αντίθετο, επειδή οι ιδιοκτή-
τες των δύο ΠΑΕ έχουν φιλικές σχέ-
σεις!

Περίπου ίδιας έντασης ήταν και η
βεβαιότητα ότι ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε τον
ΠΑΣ στα Γιάννενα σαν ανακουφιστικό
φάρμακο για τις συνεχείς αποτυχίες
του, ενόψει του τελικού του Κυπέλλου
με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΣ νίκησε κα-
θαρά 1-0, είχε και δυο ακυρωθέντα
γκολ από το VAR για μερικά εκατοστά. 

Στο, δε, ντέρμπι του ΟΑΚΑ ΑΕΚ - Πα-
ναθηναϊκός 0-0 παίχτηκε ποδόσφαιρο
υψηλής έντασης και πάθους, αλλά
επειδή δεν σημειώθηκε γκολ, το χαρα-
κτήρισαν «απαράδεκτο»!

Στα εντός γηπέδου πεπραγμένα, ο
Ολυμπιακός ξέφυγε 19 ολόκληρους
βαθμούς στην κορυφή της βαθμολο-
γίας από τον ΠΑΟΚ, 24 από τον Πανα-

θηναϊκό και 26 από τον Άρη και την
ΑΕΚ, ως ανάγλυφη παραδοχή της μη-
δενικής ανταγωνιστικότητας στην
υπόθεση «τίτλος». Το ενδιαφέρον
εστιάζεται, πλέον, στα τρία ευρωπαϊκά
εισιτήρια, το ένα από τα οποία κατα-
λαμβάνει αυτοδίκαια ο νικητής του τε-
λικού του Κυπέλλου Παναθηναϊκός -
ΠΑΟΚ στις 21 Μαΐου. 

Με βάση τη βαθμολογία, τρεις αγω-
νιστικές πριν από το τέλος, ο ΠΑΟΚ
διατηρεί σαφές προβάδισμα, το οποίο
μπορεί να απολέσει αν χάσει από τον
Άρη αύριο, Τετάρτη, στην Τούμπα. Ο
«δικέφαλος» συμπλήρωσε εννέα
αγώνες δίχως νίκη, ενώ μετράει και
έξι ήττες! Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ

θα ανοίξουν το «δώρο» του Ολυμπια-
κού να νικήσει τον Άρη; Ες αύριον τα
σπουδαία, όπου οι «πράσινοι» θα αντι-
μετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο «Κα-
ραϊσκάκης». Η ΑΕΚ έχει θεωρητικά το
πιο εύκολο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννι-
να στο ΟΑΚΑ, αλλά δεν είναι σίγουρο
ότι θα κερδίσει μια ομάδα που σφύζει
από υγεία και έβαλε δύσκολα σε όλους
τους «μεγάλους». 

Ο «Ολυμπιακός Β’» 1-0 
τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, 
ο ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 τον ΠΑΟΚ 

Bαθμολογία
(Πλέι οφ) (33 αγ.)

Ολυμπιακός................79

ΠΑΟΚ..........................60

Παναθηναϊκός............55

Άρης............................53

ΑΕΚ.............................53

ΠΑΣ Γιάννινα ..............46

(Πλέι άουτ 32 αγ.)

ΟΦΗ ............................44

Ιωνικός .......................42
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Από 21.478 εισιτήρια θα πάρουν
οι δύο φιναλίστ του Κυπέλλου Ελ-
λάδας, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ,
για τον τελικό που θα γίνει το μεθε-
πόμενο Σάββατο 21 Μαΐου στο ΟΑ-
ΚΑ. Αν προσθέσουμε και τα 5.500
εισιτήρια που θα πάρει η ΕΠΟ, τότε
στο σύνολο θα είναι περίπου
50.000 στο στάδιο. Αυτό αποφασί-
στηκε στην τελική σύσκεψη που
έγινε χθες με τους φορείς του τελι-
κού και την αστυνομία. Οι δυο ΠΑΕ
εγγυήθηκαν ότι θα δώσουν τα εισι-
τήρια στους οργανωμένους, βέ-
βαια, αλλά μόνο σε αυτούς που
έχουν διαρκείας και τα υπόλοιπα
σε απλούς φιλάθλους. Μένει να
δούμε αν θα τηρήσουν τις υποσχέ-
σεις τους. Είναι μια πρώτης τάξης
ευκαιρία για να διαπιστωθεί αν οι
ΠΑΕ μπορούν να ελέγξουν κυρίως
τους οργανωμένους.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα
τοποθετηθούν στις θύρες 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7Α, 32, 33, 34 και 35, ενώ αυ-
τοί του ΠΑΟΚ στις θύρες 11Β, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 και 22. Κε-
νές, για λόγους ασφαλείας, θα μεί-
νουν οι θύρες 7Β, 8, 9, 10, 11Α, 24,
26, 28, 30, 31Β.

Από 21.478 εισιτήρια ο κάθε φιναλίστ Αποδοκιμασίες οπαδών
Μετά τις αποδοκιμασίες του κόσμου του Ολυμ-

πιακού στους παίκτες (έγινε και αυτό τον περασμέ-
νο μήνα), ήρθε η σειρά της ΑΕΚ και του Άρη. Μετά
το 0-0 στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό αποδοκιμά-
στηκαν οι παίκτες, το αυτό και στη Θεσσαλονίκη με-
τά το 0-1 από τον Ολυμπιακό των πολλών αλλαγών.
Προφανώς οι οπαδοί δεν αγαπούν το ποδόσφαιρο,
αλλά μόνο τον πόθο τους.

«Εμετικό» μήνυμα 
στον Μαρκ Κλάτενμπεργκ

Υβριστικό-ανατριχιαστικό μήνυμα έλαβε ο Άγ-
γλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ και το δη-
μοσίευσε! Το περιεχόμενο είναι εμετικό και του εύ-
χεται να έχουν αργό και βασανιστικό θάνατο αυτός
και η οικογένειά του, με παράλληλες βρισιές για τη
μητέρα του, τη σύζυγό του κ.λπ. Ο Άγγλος απάντη-
σε: «Ήταν πολύ όμορφο το να λάβω αυτό από έναν

νεαρό άντρα από την Κρήτη. Ας ελπίζουμε να εί-
ναι περήφανος για τον εαυτό του».

Τίτλος και τέλος 
ο Μπουρούσης
Ο θρυλικός Γιάννης Μπουρούσης κρέμασε τη

φανέλα του σε ηλικία 38 ετών, αφού προηγουμέ-
νως οδήγησε την Καρδίτσα, ομάδα της ιδιαίτερης
πατρίδας του, στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ.
Έπαιξε σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ομάδες της Ευ-
ρώπης. Κατέκτησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης τη Eu-
roLeague και, φυσικά, με την Εθνική ομάδα το χρυ-
σό μετάλλιο στο Eurobasket του Βελιγραδίου. 

«Ο Ζλάταν σκοτώνει 
ζώα στη Βαλτική»

Φιλοζωική οργάνωση στην Ιταλία ανάρτησε πανό
έξω από το γήπεδο της Τζένοα εναντίον του Σουη-
δού άσου της Μίλαν Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Και ανα-
φέρει ότι έχει αγοράσει ένα νησί στη Βαλτική, όπου
έβαλε σπάνια ζώα και τα σκοτώνει με το όπλο του,
και αυτός και η σύντροφός του. Το πανό των ακτιβι-
στών αναφέρει: «Ο Ίμπρα σκοτώνει ζώα, ο αθλητι-
σμός δεν σβήνει τη μυρωδιά».

Εμπαπέ, Χάαλαντ, τα «χρυσά κορδόνια»
Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Εμπαπέ, εί-
ναι έτοιμος να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης
με αποδοχές 40 εκατ. ευρώ τον χρόνο!
Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπογράψει στη Μάντσεστερ Σίτι,
στην οποία έπαιξε και ο πατέρας του, ο 21άχρονος Νορβηγός σέντερ
φορ της Ντόρτμουντ, Έρλινγκ Χάαλαντ, με 31 εκατ. ευρώ ετήσιες απο-
δοχές.

Ο ιστορικός Απόλλων Σμύρνης υποβιβάστηκε, τελικά, στη Super League 2, καθότι στο
καθοριστικό ματς του Σαββάτου έφερε 0-0 με τη Λαμία στη Ριζούπολη. Η Λαμία 
θα παίξει διπλούς αγώνες μπαράζ με τον ηττημένο του μπαράζ Βέροια - Λεβαδειακός, 
των δυο πρωταθλητών της Super League 2. Στο πρώτο ματς που έγινε προχθές, Κυριακή,
ο Λεβαδειακός νίκησε 1-0 τη Βέροια στην πρωτεύουσα της Ημαθίας.

SPORTS
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Υποβιβάστηκε 
ο Απόλλων

Σμύρνης
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

• Σύννεφα στη σχέση του δημοσιο-
γράφου Λάμπρου Κωνσταντάρα με
την ηθοποιό Στεφανία Γκουρνέλου.

• Το μοντέλο Νίκη Θεοφιλοπού-
λου θα εκπροσωπήσει την Ελλά-
δα στον διεθνή διαγωνισμό
ομορφιάς «Miss Global».

• Ο ηθοποιός Θανάσης Πατριαρχέας
και η σύζυγός του Βίβιαν Δράκου θα
βαφτίσουν τις κορούλες τους στις 16
Ιουλίου σε χωριό της Πύλου.

• Η Κοραλία Καράντη αποκάλυ-
ψε πως η πικρία για τον πατέρα
της ήταν η αιτία που άλλαξε το
επίθετό της.

• «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε:
“Είμαι ο Νίκος Καρβέλας, σε γουστά-
ρω, θέλω να βγούμε έξω”», ισχυρί-
σθηκε η Αννίτα Πάνια για την αρχή
του ειδυλλίου τους.

• «Το κεφάλαιο “τραγούδι” για
τον Πασχάλη Τερζή έχει τελει-
ώσει οριστικά», ανέφερε ο συν-
θέτης Κυριάκος Παπαδόπουλος.

• Ο Mad Clip μπήκε σε billboard της
Νέας Υόρκης, με αφορμή τον τελευ-
ταίο δίσκο που ετοίμασε, πριν φύγει
από τη ζωή. 

• Ο εξαιρετικός σκηνοθέτης Σω-
τήρης Τσαφούλιας του «Έτερος
Εγώ» δήλωσε πως ευχαρίστως
θα σκηνοθετούσε τον Μάρκο Σε-
φερλή!

• Μαρία Ηλιάκη - Νίκος Μουτσινάς:
Κόντρα μεγατόνων!

• Η Μελίνα, η μοναχοκόρη της
Δέσποινας Βανδή, φεύγει για
σπουδές στο Λονδίνο.

• Αποβλήθηκε οριστικά από το «Sur-
vivor» ο Γιώργος Κατσαούνης. Ήταν
ένα από τα φαβορί.

Τ
όνοι ευχών πλημμύρισαν τα social media για
τη Γιορτή της Μητέρας. Διάσημες κυρίες της
showbiz αποθέωσαν με τρυφερά μηνύματα
τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή αυτοευχήθη-

καν για τα παιδιά τους, ποζάροντας με χαμόγελα και
αγκαλιές.

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας υποκλί-
θηκε στο θαύμα της ζωής και ευχήθηκε γλυκά στη σύ-
ζυγό του Τζένη Μπαλατσινού (βρίσκεται στην Αμερι-
κή) για τον γιο τους, Παναγιώτη-Αντώνιο: «Γιορτάζει η
μαμά μας! Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κό-
σμου».

Τρεις γενιές μαμάδων, όλες μαζί σε μία φωτογρα-
φία: Η Χριστίνα Μπόμπα πόζαρε με τη γιαγιά της, τη
μαμά της και τις δίδυμες κορούλες της.  Η newscaster
του ΣΚΑΪ και σύζυγος του δημάρχου Αθηναίων Σία
Κοσιώνη ανάρτησε ένα γλυκό ενσταντανέ με τον μο-
νάκριβό της. «Αυτό το τυπάκι που με κάνει σήμερα -
και κάθε μέρα- να γιορτάζω», σχολίασε.

«Η δική μου ιστορία μητρότητας δεν είναι η συνηθι-
σμένη, αλλά κάθε φορά που τη μοιράζομαι, βρίσκω
τόσα κοινά σημεία με τις υπόλοιπες μαμάδες, που στο
τέλος οι ιστορίες μας γίνονται ίδιες», ήταν το μήνυμα

της σχεδιάστριας μόδας Χριστίνας Κοντοβά για την
υιοθετημένη κόρη της Αda.

Η Βίκυ Καγιά ανάρτησε καλοκαιρινή φωτογραφία
αγκαλιά με την κόρη της Μπιάνκα και τον βενιαμίν Κά-
ρολο, η Μαρία Σολωμού με τον Αθανασίου junior, η
Γωγώ Μαστροκώστα με τον «βράχο» της, η Σμαράγδα
Καρύδη (αγνώριστη!) με τη λατρεμένη της μαμά Τζού-
λια, υπέρλαμπρες η Κατερίνα Καινούργιου με τη μαμά
της, ενώ η Τζούλια Νόβα, σαν άγγελος, πόζαρε με την
όμορφη Δάειρα. «Είσαι ένα μικρό κομμάτι του παρα-
δείσου που ήρθε στη Γη… που ήρθε σε μένα και από
τότε όλα άλλαξαν», έγραψε με αγάπη η παρουσιά-
στρια.

Η Αθηνά Οικονομάκου έδωσε στη δημοσιότητα φω-
τογραφίες από τις εγκυμοσύνες των παιδιών της Σιέν-
νας και Μάξιμου, η Χριστίνα Αλούπη από τη μακρινή
Αμερική έστειλε ευχές αγκαλιά με τα αγόρια της και η
Ζενεβιέβ Μαζαρί πόσταρε ενσταντανέ από τον θηλα-
σμό της κόρης της. Έχοντας χάσει τη δική της μαμά, η
πρώην κριτής του «GNTM» συγκίνησε το Διαδίκτυο με
την ανάρτησή της: «Μάιος του 2011, πρώτη φορά μαμά
στη Ροζαλία! Αφιερωμένο: Στη μαμά μου, που τόσο
μου λείπει».

Παρέλαση αστέρων 
με τις μαμάδες τους



Διάσημο τετ α τετ

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε η Βασιλική Τρουφά-
κου για σειρά παραστάσεων με το έργο «Φιλική
Εταιρεία, η αδελφότητα πίσω από την Επανάστα-
ση». Η όμορφη πρωταγωνίστρια στον ελεύθερο
χρόνο της περπάτησε στις πιο διάσημες γειτο-
νιές του Μανχάταν, ακόμα και στο Χάρλεμ, όπου
διασκέδασε με συναδέλφους της σε street
event. «Ήπιαμε μπίρες σε σακουλάκι με έξτρα
μεξικάνικη τεκίλα μέσα, χορέψαμε, αγκαλια-
στήκαμε με τον υπέρλαμπρο, υπέρψηλο ράπερ
Dave East, κάτι ζεστές αγκαλιές και μπήκαμε
βαθιά in da hood», αποκάλυψε.

Πήρε τις 50.000 ευρώ

Ο 14χρονος Κωνσταντίνος Τσαμαδός είναι ο
μεγάλος νικητής του φετινού σόου «Ελλάδα
έχεις ταλέντο» στον ΑΝΤ1. Ο νεαρός μαθητής
έφτασε στον τελικό και κατέκτησε κοινό και
κριτική επιτροπή με την υπέροχη φωνή και τα
παραδοσιακά τραγούδια του, κερδίζοντας το
έπαθλο των 50.000 ευρώ. «Δεν μπορώ να μιλή-
σω, δεν το πιστεύω, νιώθω ευλογημένος. Σας
ευχαριστώ όλους», δήλωσε συγκινημένος,
ενώ ο πατέρας του ανέβηκε στο stage και ευ-
χαρίστησε με τη σειρά του όλους όσοι ψήφισαν
τον γιο του.

Με αφορμή τη Γιορτή της Μη-
τέρας, η εγκυμονούσα Λάουρα
Νάργες μάς έδειξε τη φουσκω-
μένη κοιλίτσα της. Η μέλλουσα
μαμά και ο σύντροφός της Χρή-
στος Σαντικάι σε τέσσερις μήνες
θα υποδεχτούν το πρώτο τους
παιδάκι, με τη γλυκιά παρουσιά-
στρια να ποζάρει στο Instagram:
«Εμείς πάντως είπαμε ότι γιορ-
τάζουμε αυτήν την ημέρα, με νέο
ρόλο ήδη, από φέτος. Χρόνια
πολλά σε όλες τις (μέλλουσες)
μανούλες».

Μέλλουσα μαμά

O
Κώστας Γκουσγκούνης, ο θρυλικός αστέρας του εγχώριου
sex porn κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92
ετών, από ανακοπή καρδιάς. Ο «βασιλιάς του ροζ σινεμά»

άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή στο Θριάσιο Νοσο-
κομείο όπου νοσηλευόταν, ενώ η κηδεία του έγινε -κατ’ επιθυμίαν
του- στο Κοιμητήριο Αρτέμιδας. Την ανακοίνωση του θανάτου του
έκανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Λουκάκης με μια ανάρτηση
μνήμης: «“ Έφυγε” με το χαμόγελο στα χείλη δυνατός. Δίπλα του
ήταν η κόρη του Χαρούλα, ο γαμπρός του Αργύρης και τα εγγόνια
Δημήτρης και Κώστας. Λίγο πριν σβήσει λέει στον αγαπημένο του
Δημητράκη: “Αυτό είναι το κουστούμι που θα φορέσω. Θέλω να με
πάτε στη Λούτσα στο Κοιμητήριο Αρτέμιδας και θέλω το γραφείο
κηδειών του φίλου μου στη λεωφόρο Μεσογείων. Μη στεναχωριέ-
στε, καλή αντάμωση”».

Νέος έρωτας στην πόλη
Αποκαλύφθηκε ο μυστικός έρωτας του Αιμιλιανού Σταματάκη! Ο
πρώην σύντροφος της Μαίρης Συνατσάκη είναι σε σχέση με την
ηθοποιό Κατερίνα Νικολοπούλου, την οποία γνώρισε στην παρά-
σταση «Οι μάγισσες του Σάλεμ». Όπως έγινε γνωστό, οι δύο πρω-
ταγωνιστές είναι ζευγάρι τους τελευταίους δέκα μήνες, αλλά το
κρατούσαν επτασφράγιστο μυστικό, μέχρι που έκαναν κοινή εμ-
φάνιση στο Μέγαρο Μουσικής και τα φλας των φωτογράφων πή-
ραν «φωτιά»!

Ταξίδι-αστραπή στην Ιταλία για τη Δανάη
Μπάρκα. Η οικοδέσποινα του Mega επισκέ-
φθηκε το διάσημο Μπουράνο-Βένετο και
φωτογραφήθηκε με φόντο τα πολύχρωμα
σπιτάκια του γραφικού νησιού, στη λιμνοθά-
λασσα της Βενετίας. «Χόρεψα, τραγούδησα,
γνώρισα κόσμο, περπάτησα, είδα ωραία μέ-
ρη, έκανα ωραίες συζητήσεις, ήπια υπέρο-
χο καφέ και άφησα στην άκρη ό,τι με προ-
βληματίζει. Σας προτείνω σήμερα να κάνετε
αυτό!», προέτρεψε τους followers της.
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Αντίο στον βασιλιά του πορνό

Χαρούμενη 
στο Μπουράνο



Ο
καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συ-
χνή αιτία θανάτου από καρκίνο στους
άνδρες και ο δεύτερος σε συχνότητα
καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως.

Στη συντριπτική πλειονότητα οι ασθενείς είναι κα-
πνιστές. 

Η θεραπεία με τις περισσότερες πιθανότητες
ίασης ή/και μακρόχρονης επιβίωσης είναι η χει-
ρουργική. Δυστυχώς, σε ποσοστό 60%-70% των
ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του
πνεύμονα η νόσος είναι ήδη προχωρημένη, με
αποτέλεσμα τα θεραπευτικά όπλα να είναι περιο-
ρισμένα, χωρίς, ωστόσο, να παραβλέπουμε τη ση-
μαντική εξέλιξη στην ογκολογία/ακτινοθεραπεία
με τη χρησιμοποίηση στοχευμένων φαρμάκων
και τη βελτίωση των τεχνικών ακτινοθεραπείας. 

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, μεγάλες μελέτες
έχουν αναδείξει τον ρόλο του προληπτικού ελέγ-
χου (screening) σε υψηλού κινδύνου ασθενείς
(κυρίως καπνιστές άνω των 50 ετών) με τη διενέρ-
γεια αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης που
μπορεί να ανακαλύψει μια κακοήθεια-έναν κα-
κοήθη όζο πνεύμονα σε πολύ αρχικό στάδιο»,
αναφέρει ο χειρουργός θώρακος κ. Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης και αναλύει τη λοβεκτομή: «Οι
πνεύμονές μας αποτελούνται από τμήματα τα
οποία ονομάζονται λοβοί. Ο δεξιός πνεύμονας
έχει τρεις λοβούς και ο αριστερός δύο. Η λοβεκτο-
μή είναι πολύπλοκη επέμβαση και περιλαμβάνει
τη χειρουργική αφαίρεση του λοβού στον οποίο
έχει εντοπισθεί ο καρκίνος. Η επέμβαση αυτή εί-
ναι θεραπευτική για την αντιμετώπιση ενός μη μι-
κροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα αρχικού

σταδίου. Ταυτόχρονα γίνεται και αφαίρεση λεμφα-
δένων του μεσοθωρακίου, του χώρου δηλαδή που
βρίσκεται μεταξύ των δύο πνευμόνων.  Σε αρκετές
περιπτώσεις, όταν η νόσος βρίσκεται σε σχετικά
προχωρημένο στάδιο, μπορεί να προηγηθεί χη-
μειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία και στη συνέ-
χεια να ακολουθήσει η λοβεκτομή».

Κατά την εκτίμηση των ασθενών που είναι υπο-
ψήφιοι για χειρουργείο, βασική εξέταση είναι η
σπιρομέτρηση, η οποία προβλέπει εάν ένας ασθε-
νής μπορεί να υποβληθεί σε λοβεκτομή.

Σε ανθρώπους που έχουν επηρεασμένη λει-
τουργία των πνευμόνων και εφόσον το επιτρέπει

η ανατομία, μπορεί να γίνει τμηματεκτομή ή σφη-
νοειδής εκτομή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
για αναπνευστικές επιπλοκές μετεγχειρητικά.
Εξίσου σημαντικός είναι και ο καρδιολογικός
έλεγχος, συνήθως με υπερηχογράφημα καρδιάς.
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kpapakosto@yahoo.gr

Η θεραπεία με τις περισσότερες
πιθανότητες ίασης ή/και
μακρόχρονης επιβίωσης 
είναι η χειρουργική

Τι είναι η θωρακοσκοπική χειρουργική
Η θωρακοσκόπηση (VATS-Video Assisted Thoracic Surgery) είναι μια ελάχιστα επεμβατική
τεχνική που γίνεται με μικρές οπές στο θωρακικό τοίχωμα (συνήθως μία ή δύο) και τη χρήση
κάμερας υψηλής ευκρίνειας. Με ειδικά θωρακοσκοπικά εργαλεία πραγματοποιείται η
αφαίρεση του λοβού και ταυτόχρονα των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου. Στην πλειονότητα
των ανθρώπων με καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτήν την τεχνική. «Τα
οφέλη είναι πολλά. Αρχικά το χειρουργικό τραύμα είναι σαφώς μικρότερο και δεν
χρησιμοποιείται διαστολέας πλευρών όπως στην κλασική θωρακοτομή. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πόνου, ο οποίος έχει καθοριστική σημασία για τη
μετεγχειρητική πορεία. Ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα, λίγες ώρες μετά την
επέμβαση, και να κάνει τις αναπνευστικές ασκήσεις που χρειάζονται, γεγονός που
συμβάλλει κατά πολύ στη μείωση των πιθανών αναπνευστικών επιπλοκών. Οι μεταγγίσεις
αίματος είναι εξαιρετικά σπάνιες, καθώς το τραύμα είναι μικρότερο, ενώ δεν χρειάζεται
νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, εκτός βέβαια αν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι από τη
γενικότερη κατάσταση του κάθε ασθενούς. Ο μέσος όρος νοσηλείας μετά την επέμβαση είναι
τρεις τέσσερις μέρες», αναφέρει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ  Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
χειρουργός θώρακος

Πολεμώντας έναν ύπουλο εχθρό 



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)
Βρίσκεστε σε αναμονή πολλών εξελίξεων και στο
χέρι σας είναι να τα καθοδηγήσετε την περίοδο
αυτή, είτε προς όφελός σας είτε όχι. Προσοχή σε
λάθη, που μπορεί να κάνετε λόγο έντονου…
εγωισμού και αυτοπεποίθησης, που ξεφεύγει
αρκετές φορές από τα όρια. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη σήμερα ευνοεί όσους ανήκετε στο
πρώτο δεκαήμερο, κάτι που μπορεί να φέρει κα-
λές σχέσεις με τους άλλους, ακόμη και για λίγο.
Μην ξεχνάτε ότι γενικότερα οι σχέσεις σας βρί-
σκονται σε μια περίοδο αλλαγών ή εντάσεων, και
αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να αλλάξετε πρώτα
εσείς και μετά ο κόσμος γύρω σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, θα υπάρξουν σήμερα κά-
ποια γεγονότα που αφορούν το οικογενειακό σας πε-
ριβάλλον. Μπορεί να αναζητήσετε μια αλλαγή στον
προσωπικό σας χώρο, ή να κάνετε κάποιες μεταρ-
ρυθμιστικές κινήσεις, από τις οποίες θα ωφεληθείτε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Βάλτε στο πρόγραμμά σας σήμερα μετακινήσεις,
επικοινωνία με αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά
και συζητήσεις, που αποσκοπούν στη λύση κά-
ποιων πρακτικών θεμάτων σας. Το επόμενο διά-
στημα θα ενεργοποιηθούν εργασιακά ζητήματα,
που χρειάζεται να έχετε ανοιχτούς τους διαύλους
σας προς κάθε πιθανή κατεύθυνση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οικονομικές ανησυχίες θα υπάρξουν σήμερα, με τη
Σελήνη να βρίσκεται στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι.
Βέβαια, θα μπορέσετε να βάλετε μια τάξη και σε νο-
μικά θέματα, κυρίως το επόμενο διάστημα, εφόσον
συμφωνεί και το προσωπικό σας ωροσκόπιο. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θέλει να σας κάνει
περισσότερο συναισθηματικούς και να φροντίσει
τις προσωπικές σας επιλογές. Επίσης, είναι και-
ρός να ανανεώσετε κάτι που θεωρείτε σημαντικό
στοιχείο για να νιώθετε καλά. Η ψυχολογία σας
και ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε κάποιες κατα-
στάσεις θα παίξουν πρωταρχικό ρόλο αυτή την
περίοδο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, κάποια θέματα που αφο-
ρούν την υγεία και την εργασία σας θα έχουν την
τιμητική τους. Ίσως να βρεθούν λύσεις και το
επόμενο χρονικό διάστημα να νιώσετε καλύτερα,
αν μάλιστα αρχίσετε να βάζετε τα πράγματα που
σας απασχολούν σε νέες βάσεις.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς κυρίως του πρώτου δεκαημέρου θα
υπάρξουν σήμερα πολύ καλές ευκαιρίες να ανα-
νεωθείτε μέσα από προσωπικές επιλογές. Φίλοι
και αγαπημένα πρόσωπα θα βρεθούν κοντά σας,
για να ενισχύσουν τους στόχους σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με επαγγελματικές ανησυχίες θα αποδειχθεί αυ-
τό το διήμερο για εσάς, όπως επίσης θα πρέπει να
μην παραλείπετε να σκέφτεστε αρκετές φορές τις
αποφάσεις σας, πριν τις θεωρήσετε κατοχυρω-
μένες και έτοιμες να μπουν σε εφαρμογή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, αυτή η μέρα θα έχει
μια πολύ θετική επιρροή, εφόσον η Σελήνη, από
μια πολύ καλή γωνία προς εσάς, θα σας φροντί-
σει. Βέβαια, να είστε φειδωλοί σε επαγγελματι-
κές συζητήσεις και αλλαγές που πρόκειται να
έρθουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οικονομικά θέματα θα προκύψουν σήμερα,
που μπορεί να αφορούν εκκρεμότητές σας
από το παρελθόν. Βέβαια, καλό είναι να είστε
πολύ προσεκτικοί σε αγορές και κάθε είδους
οικονομικές δοσοληψίες, που μπορεί να κρύ-
βουν παγίδες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια πολύ ξεχωριστή μέρα για εσάς, όταν μάλιστα
η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο γίνεται
προάγγελος κάποιων προσωπικών σας διεκδική-
σεων. Επίσης, να αφήνετε τους άλλους να μιλούν
για τα συναισθήματά τους, θα μάθετε πολλά, κυ-
ρίως τις αλήθειες που αγνοούσατε.
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Σήμερα η Σελήνη περνά στο ζώδιο της
Παρθένου, μια ένδειξη ότι τα ζώδια της
Γης θα έχουν μεγαλύτερη εύνοια, εφόσον
ισχυροποιείται πλανητικά και από το

υπόλοιπο ωροσκόπιο. Έχω ξαναπεί ότι πολλές
«άδειες» από πλανητικές όψεις μέρες, όπως
αυτή, χρωματίζονται από τη γενικότερη περίοδο
και στην περίπτωση αυτή, έχουμε μια πλούσια σε
γεγονότα και καταστάσεις χρονική στιγμή, λόγω
της μεγάλης έντασης σε αστρολογικά φαινόμενα. 



Τ
ο σήμα για τη «βουτιά» από τον «βατή-
ρα» του 14ου Συνεδρίου της ΝΔ στα
βαθιά και άγνωστα προεκλογικά νερά
της επόμενης κάλπης δόθηκε από τον

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την
τριήμερη, κορυφαία εσωκομματική διαδικασία. 

Από εδώ και στο εξής, όπως υπαινίχθηκε σα-
φώς και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτρο-
πής και «παλιά καραβάνα» της πολιτικής Βαγ-
γέλης Μεϊμαράκης, οι προσωπικές γκρίνιες
μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο, γιατί σε πρώτο εί-
ναι να πετύχει η ΝΔ το μέγιστο δυνατό ποσοστό
στις πρώτες κάλπες, αυτές που θα στηθούν με
το σύστημα της απλής αναλογικής. Διότι όπως
έγραψε ήδη η «Political», αν αυτή η αναμέτρη-
ση αντιμετωπιστεί χαλαρά από τους ψηφοφό-
ρους της κεντροδεξιάς παράταξης, το κλίμα
που θα δημιουργηθεί ενόψει των δεύτερων
εκλογών θα επισκιάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό
το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Και οι και-
ροί μόνο για πειράματα δεν είναι.

Η κυβερνητική παράταξη, με ανανεωμένο το
στελεχικό της δυναμικό (σ.σ. ο μέσος όρος ηλι-
κίας των μελών της Πολιτικής Επιτροπής είναι
γύρω στα 40 έτη), ζεσταίνει τις μηχανές της για
μια εκλογική μάχη που με αντικειμενικούς
όρους θα είναι η δυσκολότερη των τελευταίων
πολλών ετών, διότι οι συνθήκες είναι πρωτό-
γνωρα σύνθετες και δύσκολες.

Το καλό είναι ότι σε τέτοιες διεθνείς συνθή-
κες, με τόσο πολυεπίπεδους γεωπολιτικούς,
γεωστρατηγικούς, οικονομικούς, ενεργει-

ακούς κραδασμούς, οι ψηφοφόροι θα ψηφί-
σουν με ωριμότητα και με βασικό κριτήριο ποι-
οι μπορούν να κρατήσουν σταθερό το τιμόνι και
να αποφύγουν τα πολλά και διάσπαρτα παγό-
βουνα των αχαρτογράφητων υδάτων στα οποία
πλέει ο κόσμος, η ΕΕ και μαζί και η Ελλάδα.

Και εκεί μπαίνει αυτόματα η σύγκριση με τον
ΣΥΡΙΖΑ, που παραμένει ο βασικός πολιτικός
αντίπαλος της ΝΔ και το κόμμα με το οποίο θα
κονταροχτυπηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία. 

Και μόνο η σύγκριση των δύο συνεδρίων δί-
νει το πρώτο πλεονέκτημα στην Πειραιώς. Η ΝΔ
πραγματοποίησε το 14ο Συνέδριο υπό σχεδόν
πλήρη εσωκομματική νηνεμία (με την εξαίρεση
της ομιλίας του Αντ. Σαμαρά) και με μεγάλη
ενότητα, που σε αρκετές περιόδους της 48χρο-
νης ιστορίας της δεν ήταν πάντα δεδομένη. 

Αντιθέτως, στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ περίσ-
σεψαν ο διχασμός και οι αντιπαραθέσεις για
θέματα που ουδόλως ενδιαφέρουν την κοινω-
νία, όπως ο τρόπος της εκλογής προέδρου, και
έλαμψαν διά της απουσίας τους οι συζητήσεις
για τη φυσιογνωμία, το πρόγραμμα και τις συμ-
μαχίες του ΣΥΡΙΖΑ. Και κύρια και πάνω από
όλα, στο εν λόγω Συνέδριο ξεχείλιζε η αγωνία
για τη διατήρηση της δεύτερης θέσης έναντι
του ΚΙΝΑΛ, το οποίο έχει επανακάμψει δριμύ-
τερο στην πολιτική σκηνή και τη διεκδικεί.

Για τη ΝΔ, και παρά την πρόσκαιρη αστάθεια
στον βηματισμό, το στοίχημα είναι καθαρό: Αυ-
τοδυναμία. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την
ύψιστη δυνατή επανασυσπείρωση των ψηφο-

φόρων, υπό τον φόβο της αναβίωσης του
«εφιάλτη», όπως χαρακτήρισε ο πρωθυπουρ-
γός τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Στην Κουμουνδούρου, πάλι, πρέπει να απαν-
τήσουν σε ένα βασανιστικό δίλημμα. Γνωρί-
ζουν ότι ακόμα και τον Ιανουάριο του 2015, που
έφτασαν στο ανώτατο σημείο της πολιτικής
τους διαδρομής, χρειάστηκαν κυβερνητικό
εταίρο για να κυβερνήσουν. 

Αν το 2022 ή το 2023 ο ιδανικός εταίρος
ακούει στο όνομα του ΚΙΝΑΛ, το πρόβλημα εί-
ναι ακόμα μεγαλύτερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι για
να μπορέσει να μετατρέψει σε πραγματικότητα
το άπιαστο όνειρο της επανόδου στην εξουσία,
θα πρέπει να απευθυνθεί ακριβώς στο ίδιο κοι-
νό με αυτό που απευθύνεται ο Νίκος Ανδρου-
λάκης για να βγει μπροστά και να διεκδικήσει
τον σχηματισμό συμμαχικής κυβέρνησης. 

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς συμπεριφέρε-
ται πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΚΙΝΑΛ, το οποίο είναι
δυνάμει «εχθρός», διότι ψαρεύει από την ίδια
εκλογική δεξαμενή, και ταυτοχρόνως ο ιδανι-
κός εταίρος για κυβέρνηση συνασπισμού.

Στο Κίνημα Αλλαγής, από την άλλη, που όπως
έδειξε και η προχθεσινή εσωκομματική διαδι-
κασία διατηρεί τον δυναμισμό του, τέτοιο δίλημ-
μα αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει. Γνωρίζει ότι η
δεξαμενή είναι ίδια για την Κουμουνδούρου και
τη Χαριλάου Τρικούπη και θα δώσει τον νυν υπέρ
πάντων αγώνα για να πετύχει την καλύτερη δυ-
νατή «ψαριά», γνωρίζοντας ότι όσο γεμίζει το δι-
κό του καλάθι, τόσο θα αδειάζει του ΣΥΡΙΖΑ. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Οι εκλογές, τα αχαρτογράφητα 
νερά και τα στοιχήματα 

Για τη ΝΔ, και
παρά την

πρόσκαιρη
αστάθεια στον
βηματισμό, το

στοίχημα είναι
καθαρό:

Αυτοδυναμία.
Και αυτό

επιτυγχάνεται
μόνο με την

ύψιστη δυνατή
επανασυσπεί-

ρωση των
ψηφοφόρων
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