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Κ
υριάρχησε στο Διαδίκτυο χθες η θλιβερή
επέτειος των 12 χρόνων από την αποφρά-
δα εκείνη Τετάρτη, όταν τρεις νέοι άν-
θρωποι, η μία έγκυος, έχασαν τη ζωή

τους εγκλωβισμένοι στον χώρο εργασίας τους, το
υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στη Σταδίου,
που δεχόταν εμπρηστική επίθεση από εγκληματίες
κουκουλοφόρους.

Η ελληνική πρωτεύουσα «έβραζε», στις κεντρι-
κές πλατείες του ιστορικού κέντρου δεν έπεφτε
καρφίτσα, με 150.000 πολίτες να διαδηλώνουν για
το πρώτο πακέτο μέτρων για τη χώρα μας, προοίμιο
της μνημονιακής δεκαετίας. Λίγο μετά τις 2 το με-
σημέρι άρχισαν τα επεισόδια, με τους κουκουλο-
φόρους να ρίχνουν με μανία Μολότοφ στο βιβλιο-
πωλείο Ιανός και στο κατάστημα της Marfin, την

ώρα που βρίσκονταν μέσα περίπου 25-30 άνθρω-
ποι. Σύντομα η τράπεζα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο
απολογισμός δραματικός: τρεις εργαζόμενοι της
Marfin και ένα αγέννητο παιδί έχασαν τη ζωή τους
από την εμπρηστική ενέργεια.

Δώδεκα χρόνια μετά δεκάδες ΜΜΕ ως σύγχρο-
νοι Φρύνιχοι υπενθυμίζουν «οικεία κακά» για το
κράτος δικαίου, την απονομή της Δικαιοσύνης στη
χώρα μας, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση
δεν αποδόθηκε. Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν,
τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατοχή εκρη-
κτικών, εμπρηστική επίθεση και ανθρωποκτονία εκ
προθέσεως, αλλά τελικά από την έρευνα αποδεί-
χτηκε πως δεν είχαν σχέση και αθωώθηκαν ομό-
φωνα το 2016. Με την ετυμηγορία του δικαστηρίου
κατέστη και επίσημο το γεγονός ότι αυτοί που διέ-

πραξαν τρεις φόνους και αποπειράθηκαν άλλους 21
κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας.

Το μόνο θετικό είναι πως πέρσι ο φάκελος «Mar-
fin» άνοιξε έπειτα από έρευνα της ειδικής ομάδας
της Κρατικής Ασφάλειας και με σύμμαχο την υψη-
λή τεχνολογία. Σήμερα υψηλά ιστάμενοι του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πιστεύουν ότι ο
νέος «κύκλος» ερευνών για τον εμπρησμό θα έχει
αποτέλεσμα σε μια μαύρη σελίδα της σύγχρονης
ιστορίας του τόπου. Η ηγεσία του υπουργείου θεω-
ρεί ότι θα καταφέρει να φτάσει στην ταυτοποίηση
των δραστών ώστε επιτέλους να αποδοθεί Δικαιο-
σύνη στη μνήμη των τριών ανθρώπων και του αγέν-
νητου παιδιού που χάθηκαν μέσα στις φλόγες.
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Μ
έσα σε κλίμα ενότητας και
με όπλο τις σημαντικές ανα-
κοινώσεις για τις επιδοτή-
σεις στους λογαριασμούς

του ηλεκτρικού ρεύματος, ο πρωθυπουρ-
γός και πρόεδρος της ΝΔ θα ανοίξει το
απόγευμα τις εργασίες του 14ου Συνεδρί-
ου της ΝΔ στον εκθεσιακό χώρο του Me-
tropolitan Expo. 

Με σύνθημα «Δίπλα στον Πολίτη», ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση
στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν μέσα
στην τριετία που έχει αναλάβει τη διακυ-
βέρνηση της χώρας και αφορούν την κα-
θημερινότητα, αλλά και στις φοροελα-
φρύνσεις που έγιναν πράξη παρά τις αντί-
ξοες συνθήκες που υπήρξαν λόγω των
αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυ-
πουργός αναμένεται να κάνει ιδιαίτερη
αναφορά στη νέα γενιά, αναδεικνύοντας
τα μέτρα που είχε εξαγγείλει ο πρωθυ-
πουργός στη ΔΕΘ και ήδη υλοποιούνται
αλλά και τη φθηνή στέγη για νέα ζευγάρια,
μέτρο για το οποίο έχει δεσμευτεί και βρί-
σκεται στο τελικό στάδιο. Επίσης θα πα-
ρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία για τη βελ-

τίωση της θέσης της μεσαίας τάξης, των
εργαζομένων, των γυναικών και των ΑμεΑ. 

Η ρωσική εισβολή 
Όπως είναι φυσικό, ένα σημαντικό μέ-

ρος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη
θα περιλαμβάνει τις εξελίξεις στον πόλε-
μο της Ουκρανίας, τονίζοντας πως η χώρα
μας για μία ακόμη φορά βρέθηκε από την
πρώτη στιγμή στη σωστή πλευρά της Ιστο-
ρίας, καταδικάζοντας χωρίς αστερίσκους
τη ρωσική εισβολή. 

Παράλληλα, όμως, θα περιγράψει τις
πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση
αρχικά για την προστασία των ευάλωτων
νοικοκυριών από την ακρίβεια και στη συ-
νέχεια για όλους τους καταναλωτές που
πλήττονται από τους υπέρογκους λογα-
ριασμούς ρεύματος. Ωστόσο δεν θα παρα-
λείψει να αναφερθεί στη στάση της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, καθώς σε όλες
τις πρωτοφανείς κρίσεις επιχείρησε να τις
εκμεταλλευτεί για μικροκομματικούς
σκοπούς, όπως πράττει και τώρα με το ζή-
τημα της ενέργειας.

Κάλπες στην ώρα τους
Περίπου έναν χρόνο πριν ολοκληρώσει

τη θητεία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
αναφερθεί στη μέχρι τώρα πορεία του κυ-
βερνητικού έργου, αλλά και στα επόμενα
βήματα που θα ακολουθήσει με στόχο την
ανανέωση της λαϊκής ετυμηγορίας. Επί-
σης θα επαναλάβει πως οι κάλπες θα στη-

θούν στο τέλος της τετραετίας, τονίζοντας
πως η χώρα χρειάζεται μια σταθερή κυ-
βέρνηση, η οποία δεν θα γυρίσει τη χώρα
στο χθες αλλά θα συνεχίσει τις μεταρρυθ-
μίσεις.

Επιπλέον, θα ζητήσει από όλα τα στελέ-
χη να βρίσκονται σε εγρήγορση και να εκ-
μεταλλευτούν το διάστημα μέχρι τις εκλο-
γές, προκειμένου οι πολίτες να πληροφο-
ρηθούν τις πρωτοβουλίες που έχει υλο-
ποιήσει η κυβέρνηση σε όλους τους το-
μείς, όπως στα εργασιακά, στην ενέργεια
με έμφαση στις ΑΠΕ, στην εκπαίδευση,
και βεβαίως τις σημαντικές ψηφιακές αλ-
λαγές που έχουν γίνει στις συναλλαγές
του πολίτη με το κράτος. 

Αμφίπλευρο άνοιγμα 
Όπως είχε αναφέρει η «Political», ο

πρωθυπουργός με την ομιλία σε ένα κομ-
ματικό ακροατήριο θα επιχειρήσει να συ-
σπειρώσει τη βάση του κόμματος, ώστε να
μην υπάρξουν διαρροές προς τα δεξιά της
ΝΔ, όπου οι διεργασίες το τελευταίο διά-
στημα είναι έντονες, αλλά παράλληλα θα
στείλει μηνύματα και προς τον χώρο του
παραδοσιακού Κέντρου, σε έναν ιδεολογι-
κό χώρο όπου έχει ιδιαίτερα ερείσματα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός που επι-
βεβαιώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. 

Ωστόσο η ανάληψη της ηγεσίας του ΚΙ-
ΝΑΛ από τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει ανα-
κατέψει την τράπουλα στον λεγόμενο με-
σαίο χώρο, καθώς προσπαθεί να επανα-

πατρίσει ψηφοφόρους που τα προηγού-
μενα χρόνια είχαν στραφεί προς τη ΝΔ και
τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός θα τονίσει
πως η ΝΔ είναι ένα ανοιχτό κόμμα, υπεν-
θυμίζοντας τη συμμετοχή αρκετών εξω-
κοινοβουλευτικών στελεχών στο κυβερ-
νητικό σχήμα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο κόμμα 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να

αναφερθεί και στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό του κόμματος, στη μείωση της γρα-
φειοκρατίας όπως και στη χρησιμοποίηση
λιγότερου χαρτιού. Παράλληλα θα υπάρ-
ξει σύνδεση όλων των τοπικών οργανώ-
σεων με τα κεντρικά γραφεία του κόμμα-
τος, ώστε να δημιουργηθεί μια αμφίπλευ-
ρη πλατφόρμα ενημέρωσης μεταξύ των
δύο πλευρών. 

Στόχος είναι να μην αισθάνονται τα κομ-
ματικά στελέχη, κυρίως εκείνα που βρί-
σκονται στην περιφέρεια, απομονωμένα
και να έχουν άμεση ενημέρωση τόσο για
τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυ-
βέρνηση όσο και η ΝΔ.

Οι τρεις πυλώνες της ομιλίας
Μητσοτάκη με την οποία θα
ανοίξουν σήμερα οι πύλες
του 14ου Συνεδρίου της ΝΔ 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Νέα γενιά, 
ενότητα και 
κυβερνητική 
σταθερότητα



Η
48χρονη πορεία της ΝΔ ξετυλί-
γεται μέσα από τα συνέδρια του
κόμματος - τακτικά και έκτα-
κτα. Μια διαδρομή που είχε

πάντα έναν κοινό παρονομαστή, όποιος
και αν ήταν πρόεδρος, να τηρεί τις αρχές
και τις αξίες που έθεσε από την πρώτη μέ-
ρα ο ιδρυτής της κεντροδεξιάς παράταξης
Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στο πέρασμα
του χρόνου η ΝΔ έγινε ένα σύγχρονο ευ-
ρωπαϊκό κόμμα ανταποκρινόμενη στις
προκλήσεις των καιρών, χωρίς όμως σε
καμία περίπτωση να αλλάζει ο ιδεολογι-
κός προσανατολισμός του κόμματος.

Με τη διεξαγωγή του 14ου Τακτικού Συ-
νεδρίου, οι πύλες του οποίου ανοίγουν το
απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέ-
χει το ρεκόρ με τις περισσότερες συγκλή-
σεις του ανώτατου κομματικού οργάνου,
που μέχρι στιγμής φτάνουν τις πέντε, ενώ
ο αριθμός θα ήταν μεγαλύτερος αν δεν
υπήρχε η πανδημία.

Το ιστορικό συνέδριο της Χαλκιδικής
Το 1ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, υπό την

προεδρία του Κωνσταντίνου Καραμανλή,
πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική στις 5
Απριλίου 1979, ενώ το κόμμα ήταν ήδη στην
εξουσία από το 1974. Ο ιδρυτής της κεντρο-
δεξιάς παράταξης όρισε την ιδεολογική
ταυτότητα της ΝΔ ως ενός κόμματος του ρι-
ζοσπαστικού φιλελευθερισμού που ανα-
γνωρίζει την ελευθερία της αγοράς με ρυθ-
μιστική την παρέμβαση του κράτους για
λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Έπειτα από επτά χρόνια η ΝΔ βρίσκεται
στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
και έχει αλλάξει -μετά τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή- ήδη δύο αρχηγούς, τον Γε-
ώργιο Ράλλη και τον Ευάγγελο Αβέρωφ. Η
κεντροδεξιά παράταξη με νέο πρόεδρο
τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη διοργανώνει
το 2ο Συνέδριο του κόμματος στη Θεσσα-
λονίκη το 1986. Δίνεται μεγαλύτερη έμφα-
ση στις φιλελεύθερες ιδέες, εμπλουτίζον-
τας έτσι τις ιδεολογικές αρχές του κόμμα-
τος. Η ΝΔ έπειτα από τρεις σκληρές ανα-
μετρήσεις λόγω του εκλογικού συστήμα-
τος που είχε αλλάξει το ΠΑΣΟΚ επιστρέ-
φει στην εξουσία με πρωθυπουργό τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Το 1994 πραγματοποιείται το 3ο Συνέ-
δριο στη Χαλκιδική και στο τιμόνι του κόμ-
ματος βρίσκεται ο Μιλτιάδης Έβερτ. Η νέα
ηγεσία επαναβεβαιώνει την προσήλωση
της ΝΔ στις αρχές που είχε ορίσει ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής. 

Το άνοιγμα Καραμανλή 
στον μεσαίο χώρο

Τρία χρόνια μετά διεξάγεται το 4ο Συνέ-
δριο στην Αθήνα, στο οποίο εξελέγη πρό-
εδρος ο Κώστας Καραμανλής. Παράλλη-
λα, τέθηκαν οι βάσεις για τη διείσδυση του
κόμματος προς τον λεγόμενο «μεσαίο χώ-
ρο». Το 2001, έναν χρόνο μετά την οριακή
ήττα από το ΠΑΣΟΚ, πραγματοποιείται το
5ο Συνέδριο, στο οποίο ουσιαστικά αρχί-

ζει και η αντίστροφη μέτρηση για την επι-
στροφή της ΝΔ στην εξουσία με πρωθυ-
πουργό τον Κώστα Καραμανλή.

Σε μια χρονιά-ορόσημο για τη ΝΔ, το
2004 γίνεται το 6ο Συνέδριο, όπου αποφα-
σίζεται για πρώτη φορά η εκλογή του
γραμματέα του κόμματος από την Κεντρι-
κή Επιτροπή, με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη
να εκλέγεται πανηγυρικά. «Όλοι μαζί εκ-
φράζουμε τη σύγχρονη αντίληψη του κοι-
νωνικού Κέντρου. Μια αντίληψη που δεν
έχει σχέση με ξεπερασμένους όρους των
τελευταίων δεκαετιών», ήταν το μήνυμα
που είχε εκπέμψει ο πρωθυπουργός και
πρόεδρος της ΝΔ Κώστας Καραμανλής.
Στο 7ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημο-
κρατίας, που διεξήχθη στο ΣΕΦ, επαναβε-

βαιώθηκε η στήριξη στο κυβερνητικό
πρόγραμμα της ΝΔ. 

Εκλογή προέδρου από τη βάση
Το 8ο Συνέδριο το 2010 βρίσκει τη ΝΔ

στην αξιωματική αντιπολίτευση και απο-
φασίζεται για πρώτη φορά η εκλογή του
νέου προέδρου να γίνει από τη βάση του
κόμματος. Ο Αντώνης Σαμαράς γίνεται ο
7ος αρχηγός της κεντροδεξιάς παράταξης
και το 2012 η ΝΔ επιστρέφει στην εξουσία.
Με κεντρικό σύνθημα «Νέα Δημοκρατία -
Νέα Ελλάδα» διεξάγεται το 9ο Συνέδριο το
2013 με πρόεδρο και πρωθυπουργό τον
Αντώνη Σαμαρά, όπου γίνονται βελτιώσεις
στο καταστατικό του κόμματος και εκλέ-
γεται η νέα Πολιτική Επιτροπή.
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Η ιστορία των Συνεδρίων της ΝΔ

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 
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του Παύλου Μαρινάκη*

Τ
ο 14ο Τακτικό Συνέδριο
του κόμματος έρχεται να
δώσει το στίγμα της πολι-

τικής της κυβέρνησης του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και της Νέας
Δημοκρατίας και αυτό συμπυ-
κνώνεται στο σύνθημα του Συ-
νεδρίου μας: «Δίπλα σε κάθε
πολίτη».

Η Νέα Δημοκρατία είναι μια
προοδευτική πολιτική δύναμη
που στέκεται στο πλευρό των
πολιτών σε κάθε δύσκολη στιγ-
μή και το έχει αποδείξει με
πράξεις.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί
τομείς της οικονομίας ανέστει-
λαν αναγκαστικά τις περισσότε-
ρες δραστηριότητές τους για
μεγάλα διαστήματα μέσα στην
πανδημία, η κυβέρνηση κατά-
φερε να μειώσει πάνω από 20
φόρους και εισφορές.

Για την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση της πανδημίας η κυ-
βέρνηση κατάφερε να ενισχύ-
σει το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
να κάνει δεκάδες χιλιάδες
προσλήψεις μόνιμου και επι-
κουρικού προσωπικού, ανα-
βάθμισε τον εξοπλισμό των νο-
σοκομείων και εξασφάλισε
αποτελεσματικά, ασφαλή και
δωρεάν εμβόλια για όλους.

Απέναντι στις απειλές στα σύ-
νορα της χώρας η Ελλάδα υπε-
ρασπίστηκε την εδαφική της
ακεραιότητα και με αμυντικές
συμφωνίες αναβάθμισε τη θω-
ράκισή της. Η χώρα μεγάλωσε
με τις διεθνείς συμφωνίες για
την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την
Ιταλία και την Αίγυπτο.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση και στη βελτίωση της
καθημερινότητας για όλους. Θέ-
τοντας τον πολίτη στο επίκεντρο,
το κράτος έγινε φιλικό, αποτελε-
σματικό και προσιτό σε κάθε πο-
λίτη, απαλλάσσοντάς τον από δε-
κάδες ώρες χαμένες σε ουρές
χάρη στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό του κράτους, ενώ τα άτομα
με αναπηρία μπορούν να εξυπη-

ρετηθούν άμεσα και εύκολα.
Οι νέες διατάξεις του Ποινι-

κού Κώδικα για τα εγκλήματα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και το πλαίσιο υποστήριξης των
θυμάτων δημιουργούν το αί-
σθημα της ασφάλειας σε όσα
άτομα έχουν αντιμετωπίσει κα-
κοποιητική συμπεριφορά.

Κάθε κίνηση και κάθε πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης έχει
έναν και μόνο στόχο. Να εξα-
σφαλίσει την ανάπτυξη της χώ-
ρας και την ευημερία των πολι-
τών. Αυτές είναι οι προτεραιότη-
τές μας.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας και ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης με όσες
εμβληματικές μεταρρυθμίσεις
έχουν προωθήσει σε κάθε πτυ-
χή της καθημερινότητας των
πολιτών δημιουργούν ένα περι-
βάλλον που δίνει ευκαιρίες,
προωθεί και προβάλλει την και-
νοτομία, προστατεύει τους πολί-
τες, τους εξασφαλίζει σε περιό-
δους κρίσης, αναβαθμίζει τη
χώρα και τις προοπτικές της.

Για αυτές τις προτεραιότητες οι
Έλληνες μας έδωσαν ισχυρή εν-
τολή διακυβέρνησης της χώρας
το 2019 και για αυτές τις προτε-
ραιότητες θα μας εμπιστευθούν
ξανά στις εκλογές που θα γίνουν
στο τέλος της τετραετίας.

* Γραμματέας της ΝΔ

Οι προτεραιότητες 
της Νέας Δημοκρατίας

Ετήσια τα συνέδρια επί Μητσοτάκη 
Το 2016 τα ηνία του κόμματος έχει αναλάβει πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη 10η
σύγκληση του ανώτατου κομματικού οργάνου αποφασίζονται η ετήσια διεξαγωγή συνεδρίου
και η χρονικά περιορισμένη θητεία του προέδρου, ενώ κυριάρχησε το σύνθημα «Οξυγόνο
για την Ελλάδα». Ακολουθούν το 11ο και το 12ο Συνέδριο το 2017 και το 2018, με τη ΝΔ μέσα
σε κλίμα ενότητας να ετοιμάζεται να επιστρέψει στην εξουσία. Τον χειμώνα του 2019
πραγματοποιείται το 13ο Συνέδριο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει εκλεγεί
πρωθυπουργός με αυτοδυναμία και κεντρικό σύνθημα «Το μέλλον αρχίζει τώρα». 
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«Ε
ίμαστε μια κυβέρνηση που
δίνουμε έμφαση στα έργα
και όχι στα λόγια και θέ-
λουμε τελικά να κάνουμε

απολογισμό αποτελέσματος και όχι ρητορι-
κής δεινότητας». 

Ήταν μια αποστροφή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη από την προχθεσινή του συνάντηση
με τους 33 δημάρχους του Δικτύου Ορεινών
Δήμων, ωστόσο αποτυπώνει ανάγλυφα το
πολιτικό δόγμα της κυβέρνησης, ενώ οριο-
θετεί και το βασικό... τερέν επί του οποίου θα
αξιολογηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας, ήτοι επί των πεπραγμένων της και
όχι επί αφηρημένων διακηρύξεων, όπως το-
νίζουν ανώτεροι κυβερνητικοί παράγοντες. 

Έκτακτη αποζημίωση
Τρανή απόδειξη των προαναφερθέντων, η

χθεσινή δραστική, όσο και πολυεπίπεδη πα-
ρέμβαση του Μεγάρου Μαξίμου προκειμέ-
νου να μπει ένα τέλος στον... εφιάλτη των
παράλογων λογαριασμών του ηλεκτρικού
ρεύματος που πλήττουν με τρόπο βάναυσο
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Είμαι αποφα-
σισμένος να διορθώσουμε τις αδικίες τού
χθες, να οργανώσουμε καλύτερα την άμυνα
του σήμερα αλλά και να αποτρέψουμε κιν-
δύνους τού αύριο. Η Πολιτεία επιστρέφει
στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε
ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή πρώτης κατοικίας το
60% όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων
που έχει υποστεί, αναδρομικά από τον Δε-
κέμβριο έως και τον Μάιο. Το όριο της έκτα-
κτης αυτής αποζημίωσης θα είναι τα 600 ευ-
ρώ και θα αφορά όλους τους συμπολίτες
μας με ετήσιο εισόδημα έως και 45.000 ευ-
ρώ. Ταυτόχρονα, για τον Μάιο και τον Ιούνιο
θα καλύπτεται κατά 50% η όποια αύξηση
στην κατανάλωση και πέραν των 300 KWh.
Ενώ, επιπλέον, η νέα έκπτωση θα αφορά και
τις μη κύριες κατοικίες, και μάλιστα για το
σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης». 

Γενναία μέτρα
Στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσο-

τάκη σημειώνουν ότι και τα χθεσινά γενναία
μέτρα, αθροιζόμενα με τις προηγούμενες
σημαντικές κυβερνητικές παρεμβάσεις στο
φόντο της πανδημίας του κορονοϊού αλλά
και της ενεργειακής κρίσης, πιστοποιούν με
τρόπο αδιαμφισβήτητο πως το κοινωνικό
πρόσημο είναι κυρίαρχο στην ασκούμενη
κυβερνητική πολιτική. «Ανεξάρτητα από τις
ευρωπαϊκές αποφάσεις, η ελληνική κυβέρ-
νηση, με δική της πρωτοβουλία, δρομολογεί
από τον Ιούλιο ένα σύστημα που αποσυνδέει
τις διεθνείς αυξήσεις του φυσικού αερίου
από τους λογαριασμούς ρεύματος στη χώρα.
Η διάρκεια αυτού του σχήματος θα έχει ορί-
ζοντα έως και έναν χρόνο. Με απλά λόγια,
και με μία διπλή κρατική παρέμβαση τόσο
στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά

ενέργειας θέτουμε ένα έμμεσο πλαφόν. Και,
ταυτόχρονα, σταθεροποιούμε τις τιμές που
φτάνουν στον καταναλωτή. Αναστέλλεται
έτσι ουσιαστικά η ρήτρα αναπροσαρμογής.
Και “κόβονται μαχαίρι” τα υπερέσοδα των
εταιρειών ενέργειας».

Αποκατάσταση αδικίας
Μάλιστα, η διεύρυνση της επιδότησης για

καταναλώσεις άνω των 300 KW, η «διόρθω-
ση μιας αδικίας για τη μεσαία τάξη», όπως το
έθεταν χθες κυβερνητικοί αξιωματούχοι,
προδίδει πέραν όλων των άλλων και την ξε-
κάθαρη πολιτική στόχευση του κυβερνών-

τος κόμματος, που φιλοδοξεί να μπορέσει
να εκπροσωπήσει τα πλατιά αλλά και τα πλέ-
ον δυναμικά στρώματα της ελληνικής κοι-
νωνίας. «Η πρωτοβουλία είναι δίκαιη, τεκ-
μηριωμένη και κοστολογημένη. Και, το κυ-
ριότερο, δεν δημιουργεί προβλήματα αντα-
γωνισμού που θα μπορούσαν να αμφισβη-
τήσουν νομικά τα θετικά αποτελέσματά της
για τους καταναλωτές.

Τέλος, μετατρέπουμε την εξοικονόμηση
ενέργειας σε ασπίδα κάθε πολίτη και κάθε
επιχείρησης απέναντι στους εκβιασμούς
όσων ποντάρουν στην άσκοπη σπατάλη
της», είπε στο τηλεοπτικό του μήνυμα ο
πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Η νέα δέ-
σμη παρεμβάσεων θα απορροφήσει το 70%
έως 80% της αύξησης στην τιμή της κιλοβα-
τώρας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις
και τους αγρότες μας. Με ορίζοντα τους
επόμενους 12 μήνες και με παρεμβάσεις σε
όλα τα μέτωπα». 

Είναι, εξάλλου, σαφές πως ο πρωθυ-
πουργός προτίμησε να επιφυλάξει για τον
ίδιο και το κόμμα του καθαρό πολιτικό ορί-
ζοντα ενόψει του τριημέρου του 14ου Τα-
κτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας
αλλά και να εμπλουτίσει τον απολογισμό,
στον οποίο θα προβεί αργότερα απόψε, με
μία σημαντική παρέμβαση. 

Επιπλέον, η απόφασή του να ενεργοποι-
ήσει μια τόσο κοστοβόρα παρέμβαση, στα
όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων
της χώρας, όπως επισημαίνεται από αρμό-
δια κυβερνητικά στελέχη, πολύ πριν από
τις όποιες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο έχει κατά πληροφορίες διττή σημα-
σία: αφενός συμβολίζει την αποφασιστι-
κότητα της κυβέρνησης να παρέμβει υπέρ
πολιτών και επιχειρήσεων, κατανοώντας
πλήρως το επείγον της κατάστασης, αφε-
τέρου μπορεί να λειτουργήσει και ως μια
έξτρα πίεση προς την ΕΕ στην κατεύθυνση
λήψης δραστικότερων μέτρων, ώστε να
αποσοβηθεί η... νεκρανάσταση του λαϊκι-
σμού στη Γηραιά Ήπειρο, όπως προειδο-
ποιεί με συνέπεια ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Μητσοτάκης
έβαλε τέλος 
στη ρήτρα 
αναπροσαρμογής

Η δραστική και πολυεπίπεδη
παρέμβασή του δίνει λύση
στον εφιάλτη των παράλογων
λογαριασμών του ρεύματος

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Η εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά
και με παραδείγματα στη σελ. 22
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«E
να αίτημα του αναπηρικού κινήματος, ειδι-
κά των ανθρώπων που πάσχουν από βαριά
αναπηρία, γίνεται επιτέλους πράξη», ση-
μείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-

τσοτάκης για το πιλοτικό πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός
για Άτομα με Αναπηρία» στη συνάντηση που είχε το μεση-
μέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ευρωβουλευτή Στέλιο
Κυμπουρόπουλο, τους «χρυσούς» Παραολυμπιονίκες στο
μπότσια Γρηγόρη Πολυχρονίδη και Άννα Ντέντα και τον
υπεύθυνο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Περιστερί-
ου και δημοτικό σύμβουλο Μπάμπη Δούναβη.

Αναφερόμενος στο σημαντικό αυτό πρόγραμμα που για

πρώτη φορά θεσμοθετείται και υλοποιείται στην Ελλάδα, ο
πρωθυπουργός τόνισε: «Θυμάμαι τις πρώτες μας συζητή-
σεις με τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο για το ζήτημα του Προ-
σωπικού Βοηθού και με είχε ευαισθητοποιήσει τότε στην
ανάγκη να υπάρχει μια ουσιαστική κρατική παρέμβαση για
να αντιμετωπιστεί αυτή η εκκρεμότητα και να μπορείτε να
έχετε μια υποστήριξη χρηματοδοτούμενη από το κράτος,
που να σας επιτρέψει να καλύπτετε τις βασικές σας ανάγ-
κες, να είστε αυτόνομοι και δημιουργικοί. Kαι είστε όλοι
σας πολύ δημιουργικοί άνθρωποι και έχετε αποδείξει ότι
μπορείτε να ξεπερνάτε και τα πιο δύσκολα εμπόδια, που σε
εμάς μπορεί να φαίνονται αξεπέραστα». 

Καπνογόνα στην
Καβάλα για τον Τσίπρα
Ποδοσφαιρικής υποδοχής έτυχε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας στην Καβάλα. Απολυμένοι
από τα Λιπάσματα και τα Πετρέλαια Κα-
βάλας περίμεναν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με… καπνογόνα στην πλατεία Κα-
πνεργάτη στο κέντρο της πόλης. «Καλώς
ήρθατε στην πόλη των πρώτων ομαδικών
απολύσεων», του είπαν, με τον Αλέξη
Τσίπρα να παίρνει στη συνέχεια τον λόγο
και να λέει: «Η διαπλοκή της οικονομι-
κής με την πολική εξουσία διαμορφώνει
όρους γαλέρας για τους εργαζόμενους,
μαζικών απολύσεων και παράνομου
πλουτισμού για τους ιδιοκτήτες». Βέ-
βαια, θα πρέπει να τους υπενθυμίσει κά-
ποιος ότι τις ομαδικές απολύσεις τις
άφησε ελεύθερες και ανέλεγκτες από το
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας το μνημό-
νιο που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ με υπογραφή που έβαλε φαρδιά
πλατιά η Έφη Αχτσιόγλου… 

Υποτροφίες 
από Πειραιώς

Υποτροφίες έδωσε χθες η Τράπεζα
Πειραιώς στους πρωτοετείς φοιτητές
που προέρχονται από τη Βόρεια Εύβοια,
σε μια προσπάθεια να αρθούν τα μεγάλα
βάρη από τις οικογένειες που έμειναν
χωρίς σπίτι λόγω των πυρκαγιών. Την
ωραία πρωτοβουλία συντόνισαν το ΔΣ
της Τράπεζας Πειραιώς αλλά και ο Σίμος
Κεδίκογλου, βουλευτής Εύβοιας και
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Μάλιστα, όπως μάθαμε, η
Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωταθλήτρια
σε δάνεια στους αγρότες της περιοχής
με σκοπό να ανακάμψει ο πρωτογενής
τομέας της Βόρειας Εύβοιας. Και εις
ανώτερα…

Μητσοτάκης: «Πάγιο αίτημα που έγινε
πράξη ο προσωπικός βοηθός για ΑμεΑ»

Τα έχει μπερδέψει ο Κύρτσος... 

Διάβασε παραμύθια
Στον πολυχώρο του δημαρχείου του Παλαιού Φα-
λήρου έγινε μια εκδήλωση διαδραστικής παρου-
σίασης παιδικών βιβλίων με τη συνεργασία των εκ-
δόσεων Παπαζήση, του αρχιμανδρίτη Απόστολου
Καβαλιώτη και την παρουσία του πρώην υπουργού
Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη. Είδα-
με και την Κατερίνα Μάρκου.
Και τι έκανε εκεί ο Χάρης;
Μα φυσικά διάβασε πα-
ραμύθια και έπαιξε με τα
μικρά παιδιά. Του ευχό-
μαστε και σε tea party με
ηλικιωμένες ψηφοφόρους. 

Νέα εκδήλωση για Μανιάτη
Έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του ο Γιάννης Μανιάτης σε
εκδηλώσεις που έχουν θεματική την ενέργεια και την
ενεργειακή κρίση. Χθες στην Τρικαλινή Λέσχη Προβλη-
ματισμού ήταν ο βασικός ομιλητής σε σχετική εκδήλωση
και μίλησε για την ενεργειακή κρίση, τον
αντίκτυπο που έχει στην καθημερι-
νότητά μας, τους γεωπολιτικούς
κίνδυνους και την ελληνική
ενεργειακή πολιτική. Μαζί του
ήταν ο γενικός γραμματέας του
Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης Κωνσταντί-
νος Θεοφύλακτος. 

Θα πάρει θέση ο Ανδρουλάκης;
Το γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ανακοίνωσε κοινή εκλο-

γική κάθοδο με το κόμμα του Με-
λανσόν, τους Οικολόγους και το
Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμ-
μα. Τη συμμαχία αυτή χαιρέ-
τισε και η PES, το Ευρωπαϊκό
Σοσιαλιστικό Κόμμα, όπου
ανήκει και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.
Πρόκειται για απόφαση που επί
της ουσίας ακυρώνει τη μεγαλειώδη
πορεία του κόμματος του Φρανσουά Μιτεράν και μετατρέ-
πει τους Σοσιαλιστές της Γαλλίας σε συνοδοιπόρους του
ακραίου και επικίνδυνου λαϊκισμού. Για όλα αυτά αναρω-
τιέμαι αν θα πάρει θέση ο λαλίστατος περί τα ευρωπαϊκά
Νίκος Ανδρουλάκης... 

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχτηκε στο Προ-
εδρικό Μέγαρο χθες, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα
Ανεξάρτητης Διαβίωσης, τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Ο
ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ενημέρωσε την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το πρόγραμμα του προσω-
πικού βοηθού αλλά και τις αναγκαίες πολιτικές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίω-
μα των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη διαβίωση
και στην πλήρη ένταξή τους στην κοινωνική ζωή.

Κυμπουρόπουλο είδε η ΠτΔ

Αν ψάχνετε ποιος μπορεί να μίλησε στη ΜΚΟ «Ρεπόρ-
τερ Χωρίς Σύνορα» και διέβαλε τον ελληνικό Τύπο,
σας παραπέμπω στην επιστολή του Γιώργου Κύρ-
τσου στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στην επιστολή
του προς τον Μάνφρεντ Βέμπερ ο Γιώργος Κύρ-
τσος επιτίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο
ΕΛΚ που του αποστέρησαν τα πολιτικά δικαιώματα!
Ανέφερε μάλιστα ότι προσπάθησε να υπερασπιστεί την
ελευθερία του Τύπου και τον σεβασμό απέναντι στο κράτος
δικαίου στην Ελλάδα και βρέθηκε εκτός ΝΔ! Στη συνέχεια
τους παραπέμπει στην έκθεση της γνωστής ΜΚΟ (ναι, αυτή

που δείχνει την Ελλάδα πιο κάτω από την Μπουρκίνα Φάσο
και το Τσαντ) και τελειώνει με το ότι δεν θα μείνει σιω-

πηλός σε θέματα που αφορούν την ελευθερία του Τύ-
που. Ο άνθρωπος τα έχει κάνει αχταρμά στο μυαλό
του… Έχει μπερδέψει την έκθεση για την Ελευθερία
του Τύπου με τη διαγραφή του από τη ΝΔ, λες και τον

απέλυσαν από κάποια εφημερίδα ή του έκοψε ο αρχι-
συντάκτης το κείμενό του… Για την ιστορία, ο κ. Κύρτσος

προσχωρεί στο Renew Europe, την πολιτική ομάδα των ευ-
ρωβουλευτών του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και
των Φιλελευθέρων.



Μαθαίνω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον αν-
θρώπων της επικοινωνίας του Μαξίμου για
Βρυξέλλες. Ακούγεται εντόνως ότι πολύ θα
ήθελαν να είναι στο ψηφοδέλτιο και ο Δημή-
τρης Τσιόδρας και η Αριστοτελία Πελώνη. Το
σενάριο, προσωπικά, το αγοράζω και το θεωρώ
πολύ πιθανό… Απλώς είναι και άλλοι εκτός
Μαξίμου που ενδιαφέρονται για Βρυξέλλες και
είναι αρκετοί…

ΚΚόντρα Βελόπουλου -
Κουτρουμάνου

Ως ενδικοφανείς αρλούμπες, που θα κρι-
θούν εκεί που πρέπει, χαρακτήρισε τις αγω-
γές από το ΕΣΡ που αφορούν πρόστιμα που
έχουν επιβληθεί για διαφημίσεις σκευασμά-
των τα οποία περιέχουν μυστικά βότανα κατά
του κορονοϊού και άλλων ασθενειών, ο πρό-
εδρος της Αρχής Αθανάσιος Κουτρουμάνος,
απαντώντας στις κατηγορίες που εξαπέλυσε
εναντίον του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύ-
σης Κυριάκος Βελόπουλος. Είχε προηγηθεί
επίθεση του Κ. Βελόπουλου κατά του προ-
έδρου της Αρχής στη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι
είναι άσχετος με το αντικείμενο, χαρακτηρί-
ζοντας παράνομα και σκανδαλώδη τα ποσά
που έχει επιβάλει η Αρχή και ζητώντας του να
παραιτηθεί. Ο κ. Κουτρουμάνος επεσήμανε
ότι τα πρόστιμα επιβλήθηκαν γιατί θεωρήθηκε
ότι αυτές οι εκπομπές-διαφημίσεις συνι-
στούν κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των πο-
λιτών και ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια
νηφαλιότητα, ώστε να κατανοήσουν ότι δεν
προστατεύονται «αν νίψουν τα χέρια τους με
συγκεκριμένο προϊόν».

Στα του δημοσιογραφικού σιναφιού έχουμε
απόφαση για προσωρινή διαγραφή δύο ετών
από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ του γνωστού αρ-
θρογράφου Στέφανου Κασιμάτη από το Πρω-
τοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ένωσης.
Και αυτό γιατί τον περασμένο Νοέμβριο ο Κα-
σιμάτης είχε γράψει στην εφημερίδα «Τα
Νέα», «αξιοσημείωτη ειρωνεία ότι, με τον θά-
νατό της, η μακαρίτισσα Φώφη προσέφερε
στο ΠΑΣΟΚ περισσότερα από όσα είχε προ-
σφέρει με τη ζωή της».

Χαλαρώνουν τα υγειονομικά μέτρα στη
Βουλή, καθώς εναρμονίζεται με τις υπό-
λοιπες υπηρεσίες του Δημοσίου και έτσι
εφεξής δεν θα υπάρχει αριθμητικός πε-
ριορισμός ως προς την ταυτόχρονη πα-
ρουσία βουλευτών στην Ολομέλεια αλλά
και στις Επιτροπές. Αυτό αποφασίστηκε
στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής
όπως δήλωσε ο πρόεδρος του σώματος
Κώστας Τασούλας, τονίζοντας πάντως ότι
όλοι θα υποχρεούνται στους εσωτερικούς
χώρους να φορούν μάσκες. Θα εξακολου-
θούν, ωστόσο, να ισχύουν οι περιορισμοί
για τον αριθμό των επισκεπτών στο μέγαρο
του κοινοβουλίου, καθώς «δεν έχει λήξει
ο συναγερμός».

Αλλαγές στο ταξίδι
στις ΗΠΑ

Α
ν και το αρχικό πλάνο του Μαξίμου ήταν
να γίνει ένα δεκαήμερο ταξίδι του Έλ-
ληνα πρωθυπουργού στις  ΗΠΑ με πολ-

λές επαφές, ομιλίες και συναντήσεις, το πρό-
γραμμα μαζεύεται και συμπυκνώνεται, καθώς
οι υποχρεώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν
του επιτρέπουν να παραμείνει για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα στην Αμερική. 

Μεταξύ άλλων ήταν προγραμματισμένο να
δώσει ομιλία και να τιμηθεί σε ειδική εκδήλω-
ση του Boston College, μια πρόσκληση που του
είχε γίνει και την είχε αποδεχθεί πριν προκύ-
ψει η πρόσκληση του Λευκού Οίκου. Η πρόθε-
ση του Μητσοτάκη ήταν να παραστεί αυτοπρο-
σώπως, ωστόσο δεν αποκλείεται να συμμετά-

σχει διαδικτυακά αφού δεν βγαίνουν οι ημερο-
μηνίες. Ο Μάιος, πάντως, έχει πολύ βαρύ πρό-
γραμμα, αφού στις 22-26 θα διεξαχθεί και η
φετινή συνάντηση του Νταβός. Χώρια που την
ερχόμενη Δευτέρα, 9 Μαΐου, υπάρχει και ένα
ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι, για τετ α τετ συνομι-
λίες και υπογραφές συμφωνιών με τον διάδοχο
σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ.

Βαρουφάκης για Τσίπρα:
Θυμίζει Παπανδρέου…

Το σχόλιο του Γιάνη Βαρουφάκη για εκλογή
Τσίπρα από τη βάση είναι στην κυριολεξία…
μαχαιριά. Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 σχολίασε
τα τεκταινόμενα στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ιδιαίτερα την
εκλογή του προέδρου
από τη βάση με το γνω-
στό δηκτικό του στιλ: «Ο
πρώτος που κατέβηκε
ως μόνος υποψήφιος
στον λαό ήταν ο Γιώργος
Παπανδρέου και είδαμε
πού κατέληξε. Η εκλογή αρχηγού από τη βάση,
με τον τρόπο που γίνεται, είναι ένα σόου». Να
λέει τέτοιες βαριές κουβέντες ο πρώην υπουρ-
γός σου;

Για να ξέρετε: Στο συνέδριο της
ΝΔ που διεξάγεται το
Σαββατοκύριακο έχουν
εγγραφεί ως παρατηρητές
9.000 πολίτες για να το

παρακολουθήσουν. Το
νούμερο προκαλεί χαμόγελα

αισιοδοξίας στο κυβερνών κόμμα και στους
διοργανωτές.
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Δύο χρόνια διαγραφή 
για το άθλιο σχόλιο

Και οι 300 στην Ολομέλεια
- Αίρονται οι περιορισμοί
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για την Ευρωβουλή
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Σ
τα της «γαλάζιας» παράταξης πρέπει να σας αποκαλύψω ότι δεν πέρασε απα-
ρατήρητη η εμφάνιση του Δημήτρη Αβραμόπουλου σε εκδήλωση της ΝΔ στο
Κιλκίς. Γύρω από τον πρώην επίτροπο υπάρχει ένας σκεπτικισμός για το αν θα

επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή, αν θα πολιτευθεί και πού… Ο ίδιος δεν
έχει δώσει κάποιο στίγμα ή σήμα των προθέσεών του. Βρέθηκε, λοιπόν, στο Κιλκίς
και μίλησε για τα εθνικά μας θέματα στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ της ΝΔ. Μίλησε για
τον ρόλο της χώρας μας στο γεωπολιτικό τοπίο μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο
ίδιο πάνελ ήταν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς και ο γραμ-
ματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου. Αυτό, μάλιστα, που έκανε
τεράστια εντύπωση ήταν η «επίσκεψή» του στο Διαφάνι, στα γυρίσματα της τηλεο-
πτικής σειρά «Άγριες Μέλισσες». Όπως έμαθα, το διασκέδασε, αφού βρέθηκε στο
καφενείο του χωριού, μαζί με τους πρωταγωνιστές της σειράς. Πάντως δεν πρέπει
να είναι τυχαίο το γεγονός ότι φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον διοικητή της Χωρο-
φυλακής στο Διαφάνι… Ο πατέρας του ήταν χωροφύλακας και μάλλον η συναισθη-
ματική φόρτιση θα έπαιξε τον ρόλο της στο πώς κάθισαν για να φωτογραφηθούν.

Χατζηδάκης: Τέρμα οι μαγκιές 
από όσους αισχροκερδούν
Διαπόμπευση για όσους αισχροκερδούν. Αυτή θα είναι πλέον η στρατη-
γική της κυβέρνησης στην αγορά. Το είπε ξεκάθαρα ο Κωστής Χατζη-
δάκης. Η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένα όπλα. «Πρόσφατα πέρασε νο-
μοθετική ρύθμιση για να μπορούν να κατονομάζονται οι επιχειρήσεις
που αισχροκερδούν, κι όχι μόνο να επιβάλλονται πρόστιμα. Είναι αυτό
που λέγεται στα αγγλικά “name and shame”. Αυτή η μέθοδος προφα-
νώς θα ακολουθηθεί, και πρέπει να ακολουθηθεί. Η κυβέρνηση έχει
τους μηχανισμούς να παρακολουθεί, να κάνει συγκρίσεις να επιβάλλει
ποινές και να δημοσιοποιεί ονόματα. Θα κατονομάζονται αυτοί που κά-
νουν μαγκιές, έχει ψηφιστεί αυτό».
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Ο Μαρινάκης, 
ο Ανδρουλάκης 
και το… χθες
Ένας φίλος του παλαιού ΠΑΣΟΚ του ορ-
θόδοξου προσπαθούσε να με πείσει για
ποιο λόγο οι πιθανότητες να συνεργαστεί
ο Ανδρουλάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πε-
ρισσότερες από το ενδεχόμενο συνερ-
γασίας με τη ΝΔ. «Διότι, κύριε, στο ΚΙ-
ΝΑΛ πιστεύουν ότι η συνεργασία με τον
ΣΥΡΙΖΑ θα ενδυναμώσει τον λεγόμενο
χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας. Η συνερ-
γασία με τη ΝΔ θα διαλύσει το ΚΙΝΑΛ
όπως έγινε με Βενιζέλο - Σαμαρά». Αυτά
λέγουν, λοιπόν, στη Χαριλάου Τρικού-
πη… Στην Πειραιώς, δε, έχουν αρχίσει
να το οσμίζονται και μάλλον θα εγκατα-
λείψουν το φλερτ με τον Νίκο Ανδρουλά-
κη. Δεν είναι διόλου τυχαία η δήλωση
του Παύλου Μαρινάκη σε ραδιοφωνική
του συνέντευξη ότι η ΝΔ θα πάρει άνετη
αυτοδυναμία και η απόρριψη της συνερ-
γασίας με τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον
οποίο είπε πως εκπροσωπεί το χθες.

Μέχρι τις 12 Μαΐου θα έχει κατα-
τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το
σχέδιο νόμου για την εξυγίανση
των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Με
επιστολή του προς τους εργαζό-
μενους των ναυπηγείων, ο Πάνος
Ξενοκώστας, πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της ONEX, της
εταιρείας που σε συνεργασία με
την ιταλική Fincantieri τρέχει το
σχέδιο εξυγίανσης, τόνισε ότι
έχει τη διαβεβαίωση ότι ο σχετι-
κός νόμος θα κατατεθεί στη Βου-
λή μέχρι τις 12 Μαΐου. Αυτό που
δεν καταλαβαίνω είναι αν υπάρ-
χει και άλλος ενδιαφερόμενος
επενδυτής πλην της ONEX. Κάτι
τέτοιο έφτασε στα αυτιά μου… -

Τα «σφυριά» 
του καπετάν Μάκη

Συνεχίζεται η περιπέτεια των πλει-
στηριασμών για τα περιουσιακά
στοιχεία επιχειρήσεων που συνδέ-
ονται με τον μακαρίτη εφοπλιστή Γε-
ράσιμο Αγούδημο. Αντιμέτωπα με το
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό
σφυρί αναμένε-
ται να βρεθούν
στις 8 Ιουνίου
δύο ακίνητα-
φιλέτα στον
Άλιμο, τα οποία
ανήκουν στην
εταιρεία τουριστικών και ξενοδοχει-
ακών επιχειρήσεων Νηρεύς, στην
οποία τη θέση του προέδρου κατέχει
η Ανθή-Μαρίνα Αγούδημου, σύζυ-
γος του καπετάν Μάκη, ο οποίος
έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου
τέσσερα χρόνια.

Ο Αβραμόπουλος και
οι «Άγριες Μέλισσες»



του
Ανδρέα
Νικολακόπουλου

Βουλευτής 
Ηλείας 
με τη ΝΔ
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Η
χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πο-
λύπλευρη κρίση. Πανδημία με σοβαρές υγει-
ονομικές και οικονομικές συνέπειες σε μια

οικονομία που ακόμη βρίσκεται σε καθεστώς ενι-
σχυμένης εποπτείας, ενεργειακή κρίση, πόλεμος
στην Ευρώπη. Η κρίση αυτή όμως είναι προφανές ότι
δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Απασχολεί το σύνολο
των ευρωπαϊκών κρατών αλλά και πολλά κράτη σε
όλο τον κόσμο, καθώς η παγκοσμιοποίηση και η σύν-
δεση των οικονομιών προκαλούν αλυσιδωτές συνέ-
πειες στα περισσότερα κράτη.

Σε μια τέτοια κρίση, το τέλος της οποίας δεν μπορεί
να προβλεφθεί με ασφάλεια καθώς δεν μπορούν να
προβλεφθούν η χρονική διάρκεια, η ένταση του πολέ-
μου στην Ουκρανία και η ενδεχόμενη επέκτασή του, ευ-
νοείται πολλές φορές η ανάπτυξη ακραίων προτάσεων
πολιτικής που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την ανα-
σφάλεια και την αγωνία των πολιτών προτείνοντας εύ-
κολες, ουτοπικές, ανέξοδες και πάνω από όλα ανέφι-
κτες λύσεις.

Όπως μας έχει δείξει η Ιστορία, σε συνθήκες υγει-
ονομικής και οικονομικής κρίσης ενισχύονται οι δυνά-
μεις του λαϊκισμού που υπόσχονται σε όλους τα πάντα.
Το είδαμε πρόσφατα να συμβαίνει στην Ευρώπη, η
οποία πλήττεται στο σύνολό της από αυτή την κρίση, με
τη Λεπέν να λαμβάνει πρωτοφανή ποσοστά και τον
Όρμπαν να ενισχύεται.

Στην Ελλάδα όμως, που βίωσε τις συνέπειες της χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης ήδη από το 2009, υπάρχει μια
σημαντική διαφορά. Οι Έλληνες πολίτες βίωσαν και τις
συνέπειες της επικράτησης και της διακυβέρνησης των
δυνάμεων του λαϊκισμού. Κατάλαβαν ότι δεν υπάρχουν
ούτε μαγικές ούτε εύκολες λύσεις. Επώδυνα αλλά ορι-
σμένες φορές αναγκαία μέτρα δεν καταργούνται με
έναν νόμο και ένα άρθρο.

Με τον ίδιο τρόπο που εξαπάτησαν τους Έλληνες πο-
λίτες το 2015 οι «περήφανες» φωνές του λαϊκισμού στη
χώρα μας, εκπροσωπούμενες κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ
μαζί με κάποιους νέους λαϊκιστές και λαϊκιστές βγαλ-

μένους από τα βάθη του παρελθόντος, επιχειρούν για
ακόμη μια φορά να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, να
διχάσουν την κοινωνία και να αποκομίσουν πολιτικά
οφέλη.

Με αυτό τον τρόπο επιχειρούν ξανά να πείσουν τους
πολίτες ότι η κρίση που βιώνουμε δεν είναι εισαγόμενη,
αλλά οφείλεται στην κυβερνητική πολιτική.

Ηθελημένα αγνοούν και αποκρύπτουν τι συμβαίνει
στην υπόλοιπη Ευρώπη και ποια θέματα απασχολούν
τους Ευρωπαίους πολίτες. Αποκρύπτουν ότι ο πληθω-
ρισμός και οι αυξημένες τιμές ενέργειας απασχολούν
όλη την Ευρώπη. Αποκρύπτουν ότι πέντε χώρες της Ευ-
ρωζώνης εμφανίζουν πληθωρισμό (HICP) πάνω από
10% για τον μήνα Απρίλιο, η Ολλανδία 11,2%, η Ισπανία
8,3%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο
7,5%. Παρουσιάζουν ψευδώς ότι έχουμε το ακριβότερο
ρεύμα στην Ευρώπη ή ότι υπάρχουν άλλες χώρες που
εφάρμοσαν «μαγικές» λύσεις, αποκρύπτοντας ότι η τι-
μή λιανικής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος στη
χώρα μας είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στη
χώρα μας το κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές
διαμορφώθηκε στα 19,7 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες,
όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώθηκε στα
23,7 ευρώ, ενώ στην Ισπανία, όπου εφαρμόστηκαν κατά
τον ΣΥΡΙΖΑ μαγικές λύσεις, το κόστος διαμορφώθηκε
στα 28,2 ευρώ. Μιλούν για αύξηση των διακοπών ηλε-

κτρικού ρεύματος όταν από τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ
προκύπτει ότι το 2017 έγιναν 233.092 διακοπές, το 2018
220.314, ενώ το 2021 έγιναν μόλις 168.471 διακοπές.
Κατά τη διάρκεια του 2022 μέχρι τώρα έχουν γίνει μόνο
55.000 διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.

Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας συνοδεύεται
από την απουσία σοβαρών και εφικτών προτάσεων και
τη διατύπωση ανέξοδων υποσχέσεων. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ
διεκδικεί σήμερα κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρ-
μογής, όταν την εφάρμοσε πιστά επί 4,5 χρόνια, οδη-
γώντας σε άνοδο των τιμών το 2017 και το 2018, προκα-
λώντας παράπονα καταναλωτών και έρευνα της ΡΑΕ για
τους παρόχους.

Η αντιμετώπιση μιας τόσο σοβαρής και πολυδιάστα-
της κρίσης με πολύπλευρα αίτια δεν γίνεται με φτηνή
και ανέξοδη αντιπολίτευση, αλλά με σοβαρές, κοστο-
λογημένες και εφικτές λύσεις που θα στηρίζουν πραγ-
ματικά και θα ανακουφίζουν τους πολίτες. Σαφώς και
απαιτείται μια ευρωπαϊκή απάντηση, καθώς καμία χώ-
ρα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της όλο το βάρος. Η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε κατά τη
διαχείριση της πανδημίας ότι μπορεί να στηρίξει ου-
σιαστικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όταν οι
περισσότεροι προέβλεπαν λουκέτα και ανεργία. Το
ίδιο θα κάνει και τώρα. Αυτή είναι και η καλύτερη
απάντηση στον λαϊκισμό.

Ο
ι κακές αναμνήσεις εξυπηρετούν έναν σημαν-
τικό σκοπό. Μας θυμίζουν περιστάσεις και κα-
ταστάσεις που θα προτιμούσαμε να μην επανα-

λάβουμε. Είναι φυσιολογικό και υγιές να έχουμε κα-
κές αναμνήσεις. Αλλά στο πλαίσιο της ψυχικής ασθέ-
νειας και του τραύματος, οι κακές αναμνήσεις απο-
κτούν διαφορετικό πλαίσιο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά
ανάμεσα στο να θυμόμαστε μια ενοχλητική στιγμή
από μια στιγμή που μας προκλήθηκε κακό. Ορισμένες
τεχνικές και στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν στη
μείωση του αντίκτυπου των κακών αναμνήσεων, πα-
ρόλο που δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο όπου μια
ανεπιθύμητη μνήμη μπορεί απλώς να εξαλειφθεί από
τον εγκέφαλο.

Αν και μπορεί να μην ξεχνάμε μια κακή ανάμνηση,
υπάρχουν τρόποι να μειώσουμε τον τρόπο με τον
οποίο αυτές οι κακές αναμνήσεις επηρεάζουν τη ζωή
μας σήμερα:

Αλλάζοντας το περιβάλλον της μνήμης
Ένα ενδιαφέρον πράγμα για τον εγκέφαλο είναι το

γεγονός ότι αυτό που λέμε στον εαυτό μας συχνά γίνε-
ται αλήθεια. Για παράδειγμα, ένα άτομο που έχει αρνη-
τική αυτοεκτίμηση ενισχύει με τον εσωτερικό διάλογο
αυτές τις αρνητικές πεποιθήσεις και τις κάνει πιο δυ-
νατές.

Κρατώντας ημερολόγιο για την ψυχική μας υγεία
Το ημερολόγιο είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελ-

τίωση του εαυτού μας και τον καθαρισμό της ακατα-
στασίας στο μυαλό μας. Ξεκινάμε με την αφήγηση της
ίδιας της κατάστασης. Αυτό σας βοηθά να βγάλετε
όλες αυτές τις πληροφορίες και αυτές τις λεπτομέρει-
ες από το μυαλό σας. Στη συνέχεια γράφουμε για τα
διαφορετικά συναισθήματα της κατάστασης. Τι νιώσα-
με; Πότε το νιώσαμε; Μας έκανε κάποιος να νιώσουμε
κάτι που δεν θέλαμε να νιώσουμε;

Εξάσκηση της συνειδητότητας για να μεταφέρετε
τον εαυτό σας στο παρόν

Οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας μπορούν να μας
βοηθήσουν να τραβήξουμε το μυαλό μας από τις αρ-
νητικές αναμνήσεις και τις σκέψεις μας.

Εκτόνωση των συναισθημάτων της μνήμης
Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δουλέψουμε

στις κακές αναμνήσεις είναι να θεραπεύσουμε τα αρνη-
τικά συναισθήματα που σχετίζονται με τη μνήμη.

Μπορούμε να εργαστούμε για να διαχωρίσουμε αυτά
τα συναισθήματα εξετάζοντάς τα. Εντάξει, ένιωσα αμή-
χανα γιατί έκανα αυτό το λάθος. Αλλά το σκέφτεται κανείς
ακόμη; Τους νοιάζει ακόμη που έκανα αυτό το λάθος;
Γιατί πρέπει να συνεχίσω να επιστρέφω σε αυτήν τη μνή-
μη και αυτά τα συναισθήματα; Μειώνουμε τα συμπτώμα-
τα και τις ενοχλητικές σκέψεις επεξεργαζόμενοι τα συ-
ναισθήματα με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. 

Η απάντηση στον λαϊκισμό

Πώς να διαχειριστείτε μια κακή ανάμνηση

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki
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H Μέδουσα «τρομάζει» 
τους διακινητές ανθρώπων

Την πρώτη ιστορική άσκηση για την
καταπολέμηση της παράνομης εμπο-
ρίας ανθρώπων με την ονομασία «Μέ-
δουσα 2022» διοργανώνει το υπουρ-
γείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπό
την εποπτεία της αρμόδιας υφυπουρ-
γού Σοφίας Βούλτεψη με την υποστήρι-
ξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG
HOME. Η άσκηση προσομοίωσης επί
χάρτου/πεδίου θα διεξαχθεί στις 10, 11
και 12 Μαΐου και θα συμμετάσχουν 15
εθνικές Αρχές και διεθνείς και ευρω-
παϊκοί οργανισμοί, καθώς και εκπρό-
σωποι έξι διπλωματικών αντιπροσω-
πειών. Η άσκηση θα περιλαμβάνει πολ-
λαπλά σενάρια πιθανής εμπορίας αν-
θρώπων, μεταξύ των οποίων παράνομη
εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση,
εμπορία οργάνων και digital trafficking.

Η συγκεκριμένη άσκηση είναι πιο
επίκαιρη από ποτέ, καθώς ο πόλεμος
που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία έχει
φέρει στο φως πολλές καταγγελίες του
ειδεχθούς εγκλήματος του trafficking. 

Η υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη υπο-
γράμμισε στην «Political» πως «το traf-

ficking, η εμπορία ανθρώπων και η εκ-
μετάλλευσή τους είναι ένα διεθνές έγ-
κλημα που απαιτεί διεθνή συνεργασία.
Όπως υπήρξαμε πρωτοπόροι στην προ-
στασία των ασυνόδευτων ανηλίκων,
έτσι η Ελλάδα θα είναι και πάλι μπροστά
για όλη τη χώρα, για όλη την Ευρώπη,
για όλο τον κόσμο».

H Ύπατη Αρμοστεία έχει συνεργαστεί
ουκ ολίγες φορές με το υπουργείο Μετα-
νάστευσης σε θέματα προστασίας προ-
σφύγων και τώρα μαζί με την UNICEF
στέλνει την ανησυχία της για την τύχη των
προσφύγων της Ουκρανίας, κυρίως των
παιδιών και των γυναικών. 

Επί «ποδός πολέμου» στον ΣΥΡΙΖΑ 
για την αναμέτρηση της 15ης Μαΐου

Σε πολεμικό ρυθμό κινούνται οι μηχανές
του ΣΥΡΙΖΑ, με την ηγεσία και τα μέλη του
κόμματος να προετοιμάζονται πυρετωδώς
για τη μάχη της 15ης Μαΐου. Μπορεί τυπικά
να μην υπάρχει εξωτερικός εχθρός, όμως
στην Κουμουνδούρου φιλοδοξούν
να κερδίσουν τις εντυπώσεις
του ευρύτερου προοδευτικού
χώρου μέσω της μεγάλης
συμμετοχής. Αυτός άλλω-
στε ήταν και ένας από τους
στόχους του Αλέξη Τσίπρα
όταν κατέθετε πρόταση για
εκλογή του προέδρου και της
Κεντρικής Επιτροπής από τη βά-
ση του κόμματος και όχι μόνο από
τους συνέδρους, να γίνει αυτή η εσωκομμα-
τική διαδικασία αφορμή για να γιγαντωθεί ο
ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση τελικά έγινε αποδεκτή
πανηγυρικά στο πρόσφατο 3ο Συνέδριο του
κόμματος και έτσι στις 15 Μαΐου όλα τα μέλη
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα προσέλθουν στις κάλπες
των τοπικών οργανώσεων.

Στον απόηχο της συνέντευξης που παρα-
χώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στον Alpha, στην
Κουμουνδούρου υπάρχει ικανοποίηση, κα-

θώς ο πρόεδρος άνοιξε την παλέτα και σχο-
λίασε το νέο πακέτο μέτρων ελάφρυνσης
της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της
ακρίβειας ρωτώντας σκωπτικά «αν είναι με-
γάλο πακέτο, τότε βρήκαν λεφτόδεντρα

ξαφνικά;», ενώ αναφέρθηκε και
στους λόγους που είναι επιβε-

βλημένες οι πρόωρες εκλο-
γές. «Ξέρετε γιατί επιμένω;
Επιμένω γιατί με φοβίζει η
επόμενη ημέρα», είπε ο
Αλέξης Τσίπρας, «μιας και η

κυβέρνηση κινείται χωρίς να
ενδιαφέρεται για την επόμενη

μέρα και μπορεί να αφήσει πίσω
της συντρίμμια».

Ως πρόταση για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης είπε πως πρέπει να
υπάρχει ένας «συνδυασμός» που θα απεμ-
πλέκει την τιμή της κιλοβατώρας του ρεύμα-
τος από την τιμή του φυσικού αερίου, πα-
ράλληλα με την εφαρμογή πλαφόν στη χον-
δρική τιμή και «κόφτη» στην τιμή των παρα-
γωγών.

Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Eχοντας στις αποσκευές του το «πράσινο φως» της
Βουλής για την Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμ-
φωνία θα ταξιδέψει στις 16 Μαΐου στις ΗΠΑ ο πρω-

θυπουργός, καθώς δύο μέρες νωρίτερα θα εγκριθεί από το
Σώμα της Ολομέλειας το νομοσχέδιο κύρωσης του υπουρ-
γείου Εξωτερικών που υπεγράφη το περασμένο φθινόπω-
ρο. Η νέα πενταετής συμφωνία δίνει σημαντικές δυνατότη-
τες αυξημένων επενδύσεων των αμερικανικών ενόπλων
δυνάμεων σε μια σειρά από τοποθεσίες (Αλεξανδρούπολη,
Λάρισα, Στεφανοβίκειο, Σούδα) και επιβεβαιώνει τον στρα-
τηγικό και σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στην περιο-
χή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, με
τη Συμφωνία θωρακίζεται περαιτέρω η εδαφική ακεραι-
ότητα της χώρας μέσω τόσο της ρητής αναφοράς στο κείμε-
νο της Συμφωνίας όσο και της παρουσίας αμερικανικών
δυνάμεων σε περιοχές-κλειδιά όπως ο Έβρος ή η Κρήτη. 
Αρχικά η Συμφωνία θα συζητηθεί στην Επιτροπή Εξωτερι-
κών και Άμυνας την Τρίτη, ενώ την Πέμπτη θα τεθεί σε ονο-
μαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, όπως προβλέπεται
από το Σύνταγμα για τέτοιου είδους διακρατικές συμβά-
σεις. 
Στη συζήτηση είναι σίγουρο ότι θα δώσουν το «παρών» οι
πολιτικοί αρχηγοί. Υπέρ του νομοσχεδίου αναμένεται να
ψηφίσουν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφράσει αν-
τιρρήσεις στην πρόβλεψη για επ’ αόριστον ανανέωση της
συμφωνίας, επομένως θα σταθμίσει τη στάση του ανάμεσα
στο «παρών» και το «κατά». Κατά θα ψηφίσουν ΚΚΕ και
ΜέΡΑ25 που αντιτίθενται συνολικά στο περιεχόμενό της.

Τι προβλέπει η Ελληνοαμερικανική
Αμυντική Συμφωνία που θα ψηφιστεί

από τη Βουλή στις 14 Μαΐου

Στην Ουάσιγκτον 
με τις υπογραφές 
στις... αποσκευές 
ο πρωθυπουργός
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Το ΓΕΕΘΑ και τα επιτελεία των τριών κλά-
δων «απαντούν» στην τουρκική προκλητικό-
τητα με μπαράζ ασκήσεων και συνεκπαιδεύ-
σεων που φέρνουν εταίρους και συμμάχους
στην Ελλάδα, ακόμη και μια ανάσα από τα
ανατολικά σύνορα. Τη Δευτέρα ξεκινά η να-
τοϊκή άσκηση «Tiger Meet». Με έδρα τον
Άραξο, αεροσκάφη από την Ελλάδα, τη Γαλ-
λία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Τσεχία, τη Γερ-
μανία και την Ισπανία θα σκεπάσουν με τα
φτερά τους το Αιγαίο, στέλνοντας μήνυμα
αποτροπής και συνεργασίας, ενώ ηχηρή θα
είναι η απουσία της Άγκυρας, η οποία «απο-
κλείστηκε» εξαιτίας της παράνομης και επι-
θετικής συμπεριφοράς της στο Αιγαίο. Οι «Τί-
γρεις» θα πετούν μέχρι τις 20 Μαΐου, ενώ σε
αρκετά από τα σενάρια της άσκησης θα λά-
βουν μέρος και μονάδες του Στρατού Ξηράς,
του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης
Ειδικού Πολέμου.

Σε εξέλιξη όμως βρίσκεται μια από τις με-
γαλύτερες και πιο απαιτητικές νατοϊκές ασκή-
σεις Ειδικών Δυνάμεων που πραγματοποι-
ούνται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα της Διοίκη-
σης Ειδικού Πολέμου. Η αφρόκρεμα των Μο-
νάδων Ειδικών Επιχειρήσεων από την Ελλά-
δα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Ιτα-

λία και την Αλβανία συμμετέχει στην «Trojan
Footprint» με αντικείμενα σε κατοικημένες
και μη περιοχές, αμφίβιες ενέργειες, βολές
με κάθε είδους οπλισμό και συμμετοχή αερο-
πορικών μέσων για παροχή εγγύς υποστήρι-
ξης και άλματα αλεξιπτωτιστών. Παράλληλα,
Έλληνες και Αμερικανοί κομάντος συνεκπαι-
δεύονται στην άσκηση «Stolen Cerberus» με
έμφαση στις ρίψεις αλεξιπτωτιστών και εφο-
δίων σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Το ΓΕΕΘΑ σχεδιάζει διαρκώς νέες ασκή-
σεις με σκοπό να διατηρεί τα στελέχη των

Ενόπλων Δυνάμεων σε εγρήγορση και να ενι-
σχύει τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργα-
σία μεταξύ διαφορετικών κλάδων αλλά και
κρατών. Άλλωστε, από το επιτελείο ξεκαθαρί-
ζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα «αιφνιδιασμού»
από την Άγκυρα λόγω του υψηλού βαθμού
ετοιμότητας που αποδείχτηκε στην πράξη τό-
σο κατά την απόπειρα εργαλειοποίησης του
Προσφυγικού από την Τουρκία όσο και κατά
την πολύμηνη ελληνοτουρκική κρίση που κο-
ρυφώθηκε με την παράνομη έξοδο του
«Ορούτς Ρέις».

«Tiger Meet»: Μηνύματα με πολλές αποδείξεις

Ράπισμα 
στην Τουρκία

Στην απερίφραστη καταδίκη της
απόφασης με την οποία επιβλήθηκε
ποινή ισόβιας κάθειρξης στον Οσμάν
Καβάλα με την κατηγορία της απόπει-
ρας ανατροπής της κυβέρνησης προ-
χώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Πρόκειται για μια ακόμη καταδίκη της
Τουρκίας για παραβίαση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, με τους ευρωβουλευ-
τές στο ψήφισμά τους να τονίζουν ότι
η ετυμηγορία ελήφθη αφού ο Καβάλα
είχε περάσει πάνω από τεσσεράμισι
χρόνια υπό άδικη και παράνομη κρά-
τηση, ενώ η Άγκυρα αρνήθηκε να
εφαρμόσει τη νομικά δεσμευτική
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για
την απελευθέρωσή του.

Με απειλές πολέμου, παραβιάσεις θαλάσσιων
συνόρων και υπερπτήσεις οπλισμένων μα-
χητικών πάνω από κατοικημένα ελληνικά

νησιά προωθεί τις παράνομες αξιώσεις της η Τουρκία,
όπως τόνισε ο αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για τις
«σύγχρονες απειλές και προ-
κλήσεις ασφαλείας».
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισήμανε ότι «όλα αυτά που επι-
ζητούνται (από την Τουρκία) μόνο με πόλεμο μπορούν
να αποκτηθούν», διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι «όσο
δεν γίνεται πόλεμος, η αποτροπή μας δουλεύει». Στο

αυστηρό του μήνυμα ο στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος υπογράμμισε
ότι «αντιμετωπίζουμε τον αναθεωρητι-
σμό της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει

την αλλαγή του status
quo στην περιοχή μας
εις βάρος της κυριαρ-
χίας και των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων της Ελλάδας,
προτάσσοντας ως πολιορκητικό κριό

το ευφάνταστο αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας και το
παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο», ενώ τόνισε ότι
ύψιστη προτεραιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η
εδαφική ακεραιότητα, η εθνική ανεξαρτησία και η
ελευθερία των Ελλήνων.

«Όσο δεν γίνεται 
πόλεμος, δουλεύει
η αποτροπή μας»

Αυστηρή γλώσσα 
από τον ΑΓΕΕΘΑ, στρατηγό

Κωνσταντίνο Φλώρο, 
προς την Άγκυρα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει 
ο Σταύρος 
Ιωαννίδης
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Κ
αθώς ο πόλεμος του Πούτιν
στην Ουκρανία εντείνει τους
φόβους για μια παγκόσμια
επισιτιστική κρίση που θα

εκτινάξει τις τιμές των τροφίμων σε Δύση,
Ασία και Αφρική, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες ότι θα συζητή-
σει με τα μέλη της ομάδας G7 για την επι-
βολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.

«Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε πρόσθετες
κυρώσεις», είπε ο Μπάιντεν, προσθέ-
τοντας ότι θα μιλήσει με τα μέλη της G7
αυτή την εβδομάδα. Εκτιμάται ότι η ομά-
δα των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά
χωρών (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βρετα-
νία, Ιταλία, Καναδάς, Ιαπωνία) θα επι-
κεντρώσει τις συνομιλίες στη γεωργία
και τη διατροφική κρίση που προκαλεί-
ται λόγω του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι έχει κρούσει σήμα κινδύνου, λέ-
γοντας ότι η πείνα πλησιάζει πολλές χώ-
ρες, καθώς προεξοφλείται ότι η έλλειψη
ουκρανικού σιταριού μπορεί να οδηγήσει
σε παγκόσμια έλλειψη τροφίμων. Με δε-
δομένο ότι η Ουκρανία είναι η 4η χώρα
παγκοσμίως σε παραγωγή σιταριού και
καλαμποκιού και η 1η σε παραγωγή ηλιέ-
λαιου, η κατάσταση είναι τόσο επίφοβη για
τον επισιτισμό ολόκληρου του πλανήτη
που ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δή-
λωσε χθες ότι «είναι απολύτως αναγκαία η

αποκατάσταση της ουκρανικής αγροτικής
παραγωγής και της ρωσικής παραγωγής
τροφίμων και λιπασμάτων στην παγκόσμια
αγορά».

Προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης
Σε νέα επίδειξη ισχύος προς τη Δύση, η

Μόσχα ανακοίνωσε χθες ότι οι στρατιωτικές
δυνάμεις της έκαναν άσκηση προσομοί-
ωσης πυραυλικών χτυπημάτων με πυρηνι-
κή ισχύ στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγ-
κραντ ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λι-
θουανία στη Βαλτική. Τόσο ο Πούτιν όσο και
οι εκπρόσωποί του δεν έχουν διαψεύσει
ποτέ με ευθύ τρόπο ενδεχόμενη επίθεση με
τακτικά πυρηνικά όπλα, λέγοντας ότι «δεν
είναι κάτι που εξετάζεται προς το παρόν».

Την ώρα που οι Ρώσοι βομβαρδίζουν
ολόκληρη τη χώρα και τη μαρτυρική Μαρι-
ούπολη για να πλήξουν και τα όπλα που
στέλνει στο Κίεβο η Δύση, το Κρεμλίνο μι-
λάει για τετελεσμένη διχοτόμηση της Ου-
κρανίας, εκτοξεύοντας απειλές στις ΗΠΑ
αλλά και σε Φινλανδία και Σουηδία, τις δύο
παραδοσιακά ουδέτερες σκανδιναβικές
χώρες που ετοιμάζονται τώρα να ενταχ-
θούν στο ΝΑΤΟ.

Τι εκτιμούν οι αναλυτές
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργεί-

ου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατέστη-
σε χθες σαφείς τις επιδιώξεις της Ρωσίας

για διχοτόμηση της Ουκρανίας. Όπως εί-
πε, «η επανένωση της Κριμαίας με τη Ρω-
σία και η ανεξαρτησία των Λαϊκών Δημο-
κρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ
(σ.σ.: στην Ανατολική Ουκρανία) είναι
εδραιωμένες εδαφικές πραγματικότητες
που το Κίεβο και οι Αρχές άλλων χωρών
πρέπει να αναγνωρίσουν».

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Πούτιν θέλει να
ελέγξει τις περιοχές της Ουκρανίας που
βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία, δημι-
ουργώντας μια «ζώνη ασφαλείας». Πρό-
κειται για ένα μέτωπο μήκους 480 χιλιομέ-
τρων που ξεκινά από το Χάρκοβο στα βο-
ρειοανατολικά και εκτείνεται έως την κα-
τειλημμένη πλέον Χερσώνα στον Νότο,
ενώ σε μια επόμενη φάση των πολεμικών
επιχειρήσεων δεν αποκλείεται ο εγκλωβι-
σμός και της Οδησσού ώστε να «αποκλει-
στεί» κάθε έξοδος της Ουκρανίας προς τη
θάλασσα.

Politico: Η Μέρκελ
και οι άλλοι Γερμανοί
που «φλέρταραν» με
τον Βλαντίμιρ Πούτιν
Το Politico συνέταξε λίστα με
12 Γερμανούς πολιτικούς που
ευθύνονται για την «άστοχη
προσέγγιση με τη Ρωσία του
Πούτιν», με πρώτη την Άνγκε-
λα Μέρκελ. Η Ostpolitik
(άνοιγμα προς την Ανατολή)
και το αμοιβαίο οικονομικό
συμφέρον λόγω της ρωσικής
ενέργειας ώθησαν τη Μέρκελ
να επιμένει στη συνεννόηση
με τον Πούτιν, εγκρίνοντας
τον αμφιλεγόμενο αγωγό φυ-
σικού αερίου NordStream 2
το 2015 παρά την προσάρτηση
της Κριμαίας από τη Ρωσία.
Υπέρμαχοι της ίδιας πολιτι-
κής ήταν ο πρόεδρος της Γερ-
μανίας Φρανκ Βάλτερ Σταϊν-
μάγερ και, φυσικά, ο σοσιαλ-
δημοκράτης πρώην καγκελά-
ριος Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο
οποίος εργάζεται σε ρωσικές
ενεργειακές εταιρείες έχον-
τας κερδίσει εκατομμύρια ευ-
ρώ, όπως γράφει το Politico. 

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε 
ότι θα συζητήσει με τους
ισχυρούς του κόσμου για ακόμη
περισσότερες «καμπάνες» 
στη Ρωσία, η οποία προκαλεί
επισιτιστική κρίση

Ο φόβος για πείνα 
φέρνει στο τραπέζι 
της G7 συζήτηση 
για νέες κυρώσεις
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Του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Ο
ι πρώτες αντιδράσεις ενάντια
στην πρόταση της Κομισιόν
έκαναν αισθητό το κλίμα διά-
σπασης του -μέχρι προσφάτως-

ενιαίου μετώπου των κυρώσεων κατά της
Ρωσίας.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
έπεσε το έκτο και πιο «βαρύ» πακέτο κυ-
ρώσεων, με αρκετά κράτη-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης να ζητούν τροποποι-
ήσεις στην πρόταση για σταδιακή απαγό-
ρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρε-
λαίου. 

Συγκεκριμένα, η πρόταση της Κομισιόν
προβλέπει την «πλήρη απαγόρευση όλων
των ρωσικών πετρελαίων» και των προ-
ϊόντων διύλισης πετρελαίου μέσα στους
επόμενους έξι μήνες, ενώ χρόνος θα δο-
θεί σε δύο μόνο χώρες, την Ουγγαρία και
τη Σλοβακία, οι οποίες θα μπορούν να
αγοράζουν από τη Ρωσία μέχρι το τέλος
του 2023.

Η ΕΕ έχει καταβάλει πάνω από 45 δισ.
ευρώ στη Ρωσία για φυσικό αέριο και πε-
τρέλαιο από τις 24 Φεβρουαρίου, την ημέ-
ρα δηλαδή που ξεκίνησε η ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το
Κέντρο Ερευνών για την Ενέργεια και τον
Καθαρό Αέρα.

Αντίδραση από Ουγγαρία, Σλοβακία
Κατά του σχεδίου τάχθηκε ο Ούγγρος

υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σιγιάρτο, ο
οποίος χαρακτήρισε την ενεργειακή «σχέ-
ση» των δύο χωρών ως «μια φυσική, γεω-

γραφική και υλικοτεχνική πραγματικότη-
τα», υποστηρίζοντας ότι το πετρέλαιο που
μεταφέρεται μέσω αγωγών θα πρέπει να
εξαιρεθεί από το εμπάργκο, καθώς μόνο
έτσι η χώρα του θα υποστηρίξει τα μέτρα. 

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκε
και ο υπουργός Οικονομίας της Σλοβα-
κίας Ρίχαρντ Σούλικ, ο οποίος τόνισε ότι
θα υποστήριζε ένα εμπάργκο στο ρωσικό
πετρέλαιο, αλλά παράλληλα θα έπρεπε να
δοθεί χρονικό διάστημα τριών ετών, σε
αντίθεση με τη μεταβατική περίοδο του
ενός έτους που προβλέπει η Κομισιόν.
Ταυτόχρονα, υπογράμμισε την ιδιαίτερη
γεωγραφική θέση Σλοβακίας, Ουγγαρίας
και Τσεχίας, οι οποίες εξαρτώνται από

τους αγωγούς. Οι τρεις χώρες δεν βρέ-
χονται από θάλασσα και επομένως δεν
μπορούν να εισάγουν πετρέλαιο με θα-
λάσσια δεξαμενόπλοια. 

Nαι μεν αλλά η Πράγα
Η Πράγα με ανακοινώσεις της δηλώνει

ότι θα υποστηρίξει την προτεινόμενη
απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού
πετρελαίου, αν λάβει, όμως, αναβολή δύο
έως τριών χρόνων. Ο πρωθυπουργός της
Τσεχίας Πετρ Φιάλα ανέφερε, μάλιστα,
ότι «υποστηρίζουμε τις αυστηρότερες
δυνατές κυρώσεις κατά της Ρωσίας»,
συμπληρώνοντας, όμως, ότι «οι κυρώσεις
δεν πρέπει να βλάπτουν τους Τσέχους

πολίτες περισσότερο από ό,τι τη Ρωσία».

Εξαίρεση ζητά η Βουλγαρία
Και αν οι χώρες αυτές έχουν τις ενστά-

σεις τους, η γειτονική μας Βουλγαρία, με
σαφέστατη εξάρτηση από τη Ρωσία, επι-
θυμεί να εξαιρεθεί εντελώς από το πετρε-
λαϊκό εμπάργκο της ΕΕ κατά της Ρωσίας.
Η ρωσική εταιρεία Lukoil, μάλιστα, έχει
στην κατοχή της το μεγαλύτερο διυλιστή-
ριο πετρελαίου στα Βαλκάνια, που βρί-
σκεται στη Βουλγαρία. 

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και
υπουργός Οικονομικών Ασέν Βασίλεφ
δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στην
εφημερίδα «Capital»: «Εάν υπάρχει μια
σταθερή ευρωπαϊκή θέση “σταματάμε τα
πάντα για όλους”, είναι ένα πράγμα. Αν,
όμως, υπάρχουν εξαιρέσεις, θα επικαλε-
στούμε το δικαίωμά μας να χρησιμοποι-
ήσουμε την ίδια εξαίρεση».

Ποιες χώρες τάχθηκαν κατά
των κυρώσεων και ποιες 
τις αντιμετωπίζουν 
με σκεπτικισμό 

«Σπάει» το ευρωπαϊκό
μέτωπο κατά των Ρώσων

Τον προβληματισμό της εκφράζει και η Αθήνα, με την Κύπρο και τη Μάλτα να
κινούνται σε παρόμοιους τόνους. Συγκεκριμένα, οι τρεις μεσογειακές χώρες
έχουν ενστάσεις για την πρόταση απαγόρευσης της μεταφοράς ρωσικού πετρε-
λαίου σε τρίτες χώρες από πλοία ναυτιλιακών εταιρειών ευρωπαϊκών συμφερόν-
των. 

Η Ελλάδα από την πλευρά της θα ζητήσει ανάλυση κόστους-οφέλους από την
Επιτροπή, ώστε να αναλυθεί αν το μέγεθος των απωλειών της Μόσχας θα είναι
μεγαλύτερο από αυτό που θα προκληθεί στις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες.

Κύκλοι της ΕΕ υποστηρίζουν ότι η πρόταση αυτή στοχεύει στη μείωση των πι-
θανοτήτων επίτευξης συμφωνιών για φθηνό πετρέλαιο που μεταφέρεται από τη
Ρωσία στην Κίνα, ώστε να αντισταθμιστεί η απαγόρευση της ΕΕ. 

Ενστάσεις από Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα



Του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
ε το μικρότερο δυνατό κόστος
φαίνεται να εξελίσσεται το εμ-
πάργκο στις εισαγωγές ρωσι-
κού πετρελαίου για την ελληνι-

κή αγορά, καθώς τα δύο ελληνικά διυλιστή-
ρια έχουν ήδη προχωρήσει στην
αντικατάσταση των ποσοτήτων
αργού πετρελαίου που εισήγαν
από τη Ρωσία, δηλώνοντας πως
δεν θα αντιμετωπίσουν προβλή-
ματα επάρκειας.

Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
εισηγήθηκε το 6ο πακέτο κυρώ-
σεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο,
το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, τη σταδιακή κατάργηση
της προμήθειας ρωσικού αργού
πετρελαίου μέσα σε έξι μήνες και διυλισμέ-
νων προϊόντων έως το τέλος του 2022.

Στα 111 δολάρια το βαρέλι
Η ανακοίνωση των κυρώσεων προκάλε-

σε ανατιμήσεις στις τιμές του ευρωπαϊκού
brent και του αμερικανικού αργού WTI, τά-
ση που διατηρήθηκε και χθες. Συγκεκριμέ-
να, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμ-

μές, η τιμή του brent (ευρωπαϊκή τιμή ανα-
φοράς) κυμαινόταν στα 111 δολάρια το βα-
ρέλι και ακολουθούσε το WTI (αμερικανική
τιμή αναφοράς) στα 108 δολάρια το βαρέλι.
Πηγές των ΕΛΠΕ και της Motor Oil δηλώ-
νουν πως οι δύο όμιλοι δεν θα αντιμετωπί-
σουν προβλήματα επάρκειας, καθώς οι

αποφάσεις της ΕΕ για απαγόρευ-
ση των εισαγωγών πετρελαίου
από τις εταιρείες της Μόσχας βρί-
σκουν τις διοικήσεις να έχουν
προετοιμάσει εγκαίρως τα διυλι-
στήρια ως προς αυτό το ενδεχό-
μενο. Ήταν στα στρατηγικά τους
πλάνα η απεξάρτηση από το ρωσι-
κό αργό, τα οποία ξεκίνησαν να
υλοποιούνται από την περασμένη
χρονιά. Πρόκειται για επιχειρημα-
τικές κινήσεις στο πλαίσιο της δια-
φοροποίησης των πηγών προμή-
θειας αλλά και της σύνθεσης ενός
ανταγωνιστικού χαρτοφυλακίου

με ποικιλία ποιοτήτων αργού πετρελαίου.
Ούτως ή άλλως, πάντως, η έκθεση των

ελληνικών ομίλων διύλισης δεν ήταν ιδιαί-
τερα υψηλή. Η Motor Oil διαχρονικά έκανε
εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου που
αντιστοιχούσε στο 5% με 7% των συνολικών
ποσοτήτων της. Τα ΕΛΠΕ για το 2021, σύμ-
φωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέ-
σματα, είχαν εισαγάγει το 18% του συνόλου

των ποσοτήτων από τη Ρωσία.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος

της Motor Oil Πέτρος Τζαννετάκης πριν από
έναν μήνα και στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης
με τους αναλυτές είχε κάνει γνωστό πως ο
όμιλος είχε διακόψει από το τέταρτο τρίμη-
νο της περασμένης χρονιάς τις εισαγωγές
ποσοτήτων ρωσικού πετρελαίου.

Συμφωνία με την Aramco
Ο διευθύνων σύμβουλος των

Ελληνικών Πετρελαίων, Ανδρέ-
ας Σιάμισιης, τον περασμένο
Μάρτιο συμμετέχοντας σε κυ-
βερνητική και επιχειρηματική
αποστολή υπό τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σαου-
δική Αραβία, είχε καταλήξει σε
συμφωνία για την αγορά περισ-
σότερων ποσοτήτων αργού πε-
τρελαίου από την Aramco, οι
οποίες προορίζονται, σύμφωνα με εκτιμή-
σεις, στην αντικατάσταση εκείνων της Ρω-
σίας. Σημειώνεται ότι η Σαουδική Αραβία
αντιστοιχούσε στο 8% των προμηθειών των
ΕΛΠΕ με αργό κατά το 2021 και είναι ο πέμ-
πτος μεγαλύτερος προμηθευτής της εται-
ρείας μετά το Καζακστάν, το Ιράκ, τη Ρωσία
και την Αίγυπτο. 

Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, τις πρώτες
μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην

Ουκρανία, στο πλαίσιο του 7ου Οικονομι-
κού Φόρουμ των Δελφών αρχές Μαρτίου, ο
Όμιλος, με δική του πρωτοβουλία, είχε ήδη
σταματήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τις
εισαγωγές ρωσικού αργού. Επιπρόσθετα,
το γεγονός ότι τα διυλιστήρια του Ομίλου
βρίσκονται σε παράκτια θέση επιτρέπει την

άμεση και γρήγορη διαφοροποί-
ηση στον εφοδιασμό του Ομίλου με
αργό.

Τέλος, χθες αναμενόταν η συνε-
δρίαση του μεγαλύτερου πετρελαϊ-
κού καρτέλ στον κόσμο, γνωστού
και ως OPEC+, προκειμένου να
αποφασίσει την αύξηση της διε-
θνούς παραγωγής κατά 432.000
βαρέλια ημερησίως για τον Ιούνιο,
σε μια προσπάθεια αναπλήρωσης
των ρωσικών εξαγωγών, οι οποίες
πριν από την εισβολή στην Ουκρα-
νία κυμαίνονταν σε 7,5 εκατ. βαρέ-

λια ημερησίως. 
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Κανένα θέμα επάρκειας στα
ελληνικά διυλιστήρια, καθώς
είχαν προετοιμαστεί από πέρυσι
για την απεξάρτηση από 
το ρωσικό αργό πετρέλαιο
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Στη διαδικασία σύνταξης του κειμένου τεκμη-
ρίωσης, με βάση τα ερωτήματα που έχουν τεθεί
από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ.
Σκρέκα, βρίσκεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
σχετικά με την έρευνα που πραγματοποίησε για
τα windfall profits («ουρανοκατέβατα κέρδη»)
που επιφύλαξε για τις ηλεκτροπαραγωγικές εται-
ρείες η ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η έρευνα έχει ολοκληρωθεί. Αναμένεται ως εκ τούτου
να σταλεί στην κυβέρνηση και στο υπουργείο ΠΕΝ σήμερα,

Παρασκευή, έχοντας πρώτα «περάσει» από την
Ολομέλεια της Αρχής. 

Για να διαπιστώσουν τα κέρδη στον τομέα πα-
ραγωγής, τα στελέχη της ΡΑΕ υπολόγισαν ανά
15λεπτο (που γίνονται οι προσφορές στο Χρημα-
τιστήριο Ενέργειας) τα κέρδη που είχε κάθε μο-
νάδα, κάθε τεχνολογία παραγωγής (αέριο, λιγνί-
τες κ.λπ.) και κάθε ηλεκτροπαραγωγική εται-

ρεία. Στη συνέχεια σύγκριναν το αποτέλεσμα του υπολογι-
σμού τους με όσα έχει εγγράψει στις ετήσιες λογιστικές

καταστάσεις της κάθε εταιρεία. Για το οικονομικό αποτέλε-
σμα του τομέα προμήθειας κάθε εταιρείας, τα στελέχη της
ΡΑΕ εξέτασαν τις εγγραφές στις ετήσιες λογιστικές κατα-
στάσεις.

Το ύψος του ποσού που προκύπτει από την έρευνα της
ΡΑΕ ως «ουρανοκατέβατα κέρδη» δεν είναι γνωστό, ωστό-
σο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπολογισμός των ανά
15λεπτο κερδών που έκανε η Αρχή επιβεβαιώνεται από τις
εγγραφές στους ισολογισμούς και επομένως δεν αναμέ-
νονται θεαματικά αποτελέσματα.

Στα χέρια του Σκρέκα τα «ουρανοκατέβατα κέρδη» θερμικών παραγωγών και ΑΠΕ

Ο αναπληρωτής
διευθύνων
σύμβουλος της
Motor Oil Πέτρος
Τζαννετάκης 

Ο διευθύνων
σύμβουλος των
ΕΛΠΕ. Ανδρέας
Σιάμισιης

Το εμπάργκο 
στη Μόσχα 
δεν αγγίζει 
ΕΛΠΕ και Motor Oil
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Απόφαση-σταθμός 
για βαθμολογική 
και μισθολογική εξέλιξη
των υπαλλήλων-
αποφοίτων κολεγίων

Σε εφαρμογή τέθηκε απόφαση-σταθμός του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη βαθ-
μολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλ-
λήλων που υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου
τομέα και είναι απόφοιτοι κολεγίων. Σύμφωνα
με αυτήν, προβλέπεται ότι μεταπτυχιακός ή δι-
δακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προ-
σκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυ-
ναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγ-
γελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), όχι όμως και
βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, μπορεί
να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη
βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του
υπαλλήλου. Τη σχετική απόφαση υιοθετούν τα
συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικο-
νομικών με έγγραφο που απεστάλη στις 29
Απριλίου προς όλα τα υπουργεία και με το
οποίο καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις
Προσωπικού «για τις δικές τους περαιτέρω
ενέργειες κατά τα αναφερόμενα στις σχετικές
ομόφωνες γνωμοδοτήσεις».

Σε αυτήν επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι σε
περιπτώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται σε
ανώτερη κατηγορία με τίτλους που έχουν χο-
ρηγηθεί στην αλλοδαπή, κατόπιν έκδοσης είτε
πράξης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ είτε απόφα-
σης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
από το ΣΑΕΠ, ως χρόνος κτήσης του τυπικού
προσόντος θεωρείται «ο χρόνος έκδοσης της
απόφασης αναγνώρισης ισοτιμίας ή επαγγελ-
ματικών προσόντων, εφόσον η αναγνώριση
διενεργήθηκε κατόπιν είτε εξέτασης σε συμ-
πληρωματικό αριθμό μαθημάτων, όσον αφορά
την αναγνώριση της ισοτιμίας, είτε δοκιμασίας
επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμο-
γής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής
ισοδυναμίας όσον αφορά την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων ή ο χρόνος κτή-
σης του τίτλου σπουδών στην αλλοδαπή, εφό-
σον η αναγνώριση της ισοτιμίας ή των επαγ-
γελματικών προσόντων διενεργήθηκε χωρίς
την τήρηση κάποιας από τις ανωτέρω διαδικα-
σίες».

Τονίζεται ακόμη ότι ο χρόνος υπηρεσίας του
μετατασσόμενου υπαλλήλου θεωρείται ότι
έχει διανυθεί με τον αλλοδαπό τίτλο στον βαθ-
μό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον
ο τίτλος αυτός έχει κατατεθεί στην υπηρεσία
του υπαλλήλου. Ο χρόνος κατάθεσης του τίτ-
λου αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του
χρόνου υπηρεσίας που θεωρείται ότι έχει δια-
νυθεί με αυτόν.

Εύη Πανταζοπούλου

Της Σοφίας Σπίγγου

Σ
το στόχαστρο της Δικαιοσύνης
μπαίνουν ξανά οι καταγγελίες
του επιχειρηματία Ανδρέα Βγε-
νόπουλου με κεντρικό πρόσω-

πο την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πά-
γου Βασιλική Θάνου.

Αφορμή για την εισαγγελική έρευνα
αποτέλεσε το ηχητικό ντοκουμέντο
όπου καταγράφεται συνομιλία του Αν-
δρέα Βγενόπουλου, ο οποίος έχει φύγει
από τη ζωή, με γυναίκα επιχειρηματία,
την οποία φέρεται να επικαλείται όταν
το 2016 κατήγγειλε για απόπειρα εκβια-
σμού την κυρία Θάνου.

Είχε προηγηθεί η εξέταση του ηχητι-
κού υλικού από τα εγκληματολογικά
εργαστήρια, τα οποία αποφάνθηκαν ότι
είναι γνήσιο και κατ’ επέκταση αποτελεί
νέο στοιχείο. Ο επικεφαλής της Οικονο-
μικής Εισαγγελίας Χρήστος Μπαρδά-
κης ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτι-
κής εξέτασης κατά απόλυτη προτεραι-
ότητα προκειμένου να διερευνηθεί αν
έχουν τελεστεί τα αδικήματα σε βαθμό
κακουργήματος της δωροληψίας υπαλ-
λήλου και της συνέργειας σε αυτή.

Σύμφωνα με την έκθεση του εργα-
στηρίου εξέτασης φωνής και ήχου της
διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευ-
νών, «προέκυψε ότι δεν εντοπίστηκαν

χαρακτηριστικά στοιχεία ή, έστω, εν-
δείξεις επεξεργασίας του ήχου που
μπορούν να υποδηλώνουν στοιχεία
αποκοπής, συρραφής ή εν γένει αλλοί-
ωσης (μοντάζ), ενώ αντίθετα διαπιστώ-
θηκε η αδιάλειπτη καταγραφή με μι-
κρές αλλά δικαιολογημένες διακυμάν-
σεις, χωρίς “ίχνη” αδικαιολόγητων με-
ταβολών ή και παύσεων, με την παρατή-
ρηση ότι ο εντοπισμός “ιχνών” σε ακου-
στικό υλικό ψηφιακής μορφής δεν είναι
πάντα εφικτός με βεβαιότητα, καθόσον
τα “ίχνη” αυτά δύνανται να μειώνονται
σημαντικά συναρτήσει διαφόρων πα-
ραγόντων όπως είναι το λογισμικό επε-
ξεργασίας και η δεξιοτεχνία του προ-
σώπου που προβαίνει σε επεξεργασία.
Πάντως, ο ήχος που έχει καταγραφεί
στο πειστήριο αρχείο πιθανότατα δεν
έχει υποστεί διαδικασία τέτοια (μοντάζ)
που να αλλοιώνει το περιεχόμενό του».

Συνομιλίες και 17 συναντήσεις 
Την κατεπείγουσα έρευνα θα διενερ-

γήσει ο επίκουρος οικονομικός εισαγ-
γελέας Νίκος Ποιμενίδης, ο οποίος έχει
ήδη στα χέρια του το ηχητικό συνολικής
διάρκειας 5 ωρών, 28 λεπτών και 37
δευτερολέπτων.

Η αντίστροφη μέτρηση για να ανοίξει
και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης ξεκί-
νησε όταν ο αντεισαγγελέας του Αρείου

Πάγου Γεώργιος Σκιαδαρέσης, με
αφορμή το ηχητικό υλικό που είδε το
φως της δημοσιότητας, ζήτησε από τον
προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομι-
κού Εγκλήματος να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες «προκειμένου
να αξιολογήσει σχετικά με το πρωτοεμ-
φανιζόμενο ηχογράφημα αν είναι νόμι-
μο αποδεικτικό στοιχείο και μπορεί να
ληφθεί υπόψη».

Υπενθυμίζεται ότι το 2016, όταν και
πάλι είχε διενεργηθεί έρευνα από τη
Δικαιοσύνη, ο Ανδρέας Βγενόπουλος
είχε κάνει λόγο για 17 συναντήσεις με
τη συγκεκριμένη επιχειρηματία και πο-
λυάριθμες τηλεφωνικές συνομιλίες με-
ταξύ τους. Η υπόθεση μπήκε τότε με
συνοπτικές διαδικασίες στο αρχείο.

Η φωνή του Βγενόπουλου
«ξεθάβει» τη δικογραφία

Η απόδειξη της γνησιότητας
του ηχητικού ντοκουμέντου
του θανόντοςεπιχειρηματία
προκάλεσε κατεπείγουσα 
εισαγγελική έρευνα 
και ανάκληση από 
το αρχείο της μήνυσής του 
κατά της προέδρου του Αρείου
Πάγου Βασιλικής Θάνου 



Η
πανδημία του μέλλοντος θα είναι
αυτή των πολυανθεκτικών μικρο-
βίων. Η κατάχρηση αντιβιοτικών, η
κακή υγιεινή των χεριών και περι-

βαλλοντικοίπαράγοντεςέχουνοδηγήσειπαγ-
κοσμίως τα νοσοκομεία να αποτελούν εστίες
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Δυστυχώς, το πρόβλημα επιδεινώθηκε την
περίοδο της πανδημίας, οπότε σίγουρα αυτά
τα ανθεκτικά μικρόβια συνετέλεσαν στο να
χάσουν αρκετοί συμπολίτες μας τη ζωή τους
στις μονάδες και στην Ελλάδα. Σε αυτό το
συμπέρασμα κατέληξαν ειδικοί στη συνέν-
τευξη Τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώ-
ξεων.   Μάλιστα ο καθηγητής Νικόλαος Σύψας
ήταν κατηγορηματικός πως οι ενδονοσοκο-
μειακές λοιμώξεις θα είναι ο επόμενος
εφιάλτης στο ΕΣΥ και μάλιστα έδωσε στοιχεία
για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
της 1ης ΥΠΕ με αναφορά στον Ευαγγελισμό
και το Λαϊκό, όπου έχουν ανιχνευθεί κρού-
σματα του πολυανθεκτικού και θανατηφόρου
μύκητα Candida auris, ο οποίος, δυστυχώς,
δεν φεύγει ούτε με απολύμανση.

Η έκκληση των ειδικών
Και αυτό γιατί, όπως είπε ο καθηγητής, οι

αρμόδιοι λόγω της πανδημίας ασχολήθηκαν
μόνο με τη νόσο Covid και το πρόβλημα παρέ-
μεινε και μεγάλωσε μετά την πανδημία. Μάλι-
στα, όπως τόνισε, σύμφωνα με πρόβλεψη

ερευνητών από τη Μεγάλη Βρετανία, το 2050
το κύριο αίτιο των θανάτων δεν θα είναι καρ-
διολογικά θέματα, νεοπλάσματα ή τροχαία
αλλά τα πολυανθεκτικά μικρόβια, ειδικά όσα
υπάγονται στην κατηγορία gram αρνητικά.

Όλα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν το
παζλ ενός κουρασμένου προσωπικού στο
ΕΣΥ, που έχει ζήσει 2,5 χρόνια σε δύσκολες
συνθήκες και έχει φτάσει, όπως είπε ο καθη-
γητής, σε σημεία εργασιακής εξουθένωσης.

Φυσικά, σε καμία περίπτωση αυτή η διαπί-
στωση για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
δεν είναι καινούργια και δεν αφορά μόνο την
Ελλάδα,ούτεακυρώνει τηνπροσπάθεια και το
έργο του ΕΣΥ. Ωστόσο έγινε έκκληση από τους
ειδικούς να υπάρξουν περισσότεροι λοιμω-
ξιολόγοι, ώστε να μπορέσει η χώρα να ελέγξει
ένα τόσο σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας όσο

οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.
Στο θέμα της πανδημίας, ο καθηγητής Σω-

τήρης Τσιόδρας τόνισε με νόημα πως σώθη-
καν 39.000 ζωές χάρη στον εμβολιασμό, ενώ
στο μέλλον η χρήση μάσκας θα αποτελεί μια
συνειδητήεπιλογήγια τονκάθεπολίτηανάλο-
γα με την κατάσταση της υγείας του και το πό-
σο εκτεθειμένος θα είναι στον χώρο όπου θα
βρίσκεται. Η ηπατίτιδα δείχνει σημάδια ύφε-
σης στη Μεγάλη Βρετανία και τα κρούσματα
είναι σποραδικά και όχι συρροές, ή αποτε-
λούν αναδρομικές καταγραφές από αρκετά
κράτη, άρα δεν ανησυχεί τόσο τους Έλληνες

λοιμωξιολόγους. Ωστόσο, ένα θέμα που θα
μας απασχολήσει σοβαρά στο μέλλον είναι τα
νοσήματα που έμειναν πίσω λόγω πανδημίας
και δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα εξαιτίας
του ότι τα νοσοκομεία έγιναν μονοθεματικά
και οι πολίτες φοβόντουσαν να πάνε για να
μην κολλήσουν.
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Του Κώστα Παππά 

Εν αναμονή της ιατροδικαστικής έκθεσης για τα αί-
τια των θανάτων των δύο άλλων παιδιών της οικογέ-
νειας Δασκαλάκη και των ερευνών που βρίσκονται σε
εξέλιξη και για την υπόθεση της Τζωρτζίνας, μίλησαν
στην «Political» οι ιατροδικαστές Γρηγόρης Λέων και
Ελένη Σπανουδάκη, οι οποίοι σχολίασαν και τη γενι-
κότερη συζήτηση που γίνεται για το αν χορηγήθηκε
στην Τζωρτζίνα καθαρή φαρμακευτική κεταμίνη ή η
ίδια ουσία με προσμείξεις.

Ο κ. Λέων υποστήριξε: «Έχω ακούσει μαζί με εσάς δύο από-
ψεις. Η μία είναι ότι υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ καθαρής και
μη καθαρής κεταμίνης και η άλλη που υποστηρίζει ότι δεν
υπάρχει διαχωρισμός. Θεωρώ ότι και οι δύο απόψεις μάλλον
στο ίδιο καταλήγουν. Οι μεν λένε ότι υπάρχουν προσμείξεις, οι
άλλοι λένε ότι μιλάμε για την καθαρή, ότι αν είναι να χρησιμο-

ποιηθεί ως ναρκωτικό, δεν έχει άλλες ου-
σίες.  Αυτό που είπε η άλλη συνάδελφος εί-
ναι ότι σαν πρώτη ύλη, αν την πάρουμε σαν
κεταμίνη και στις δύο περιπτώσεις δεν θα
έχει διαφορά». Ο κ. Λέων αναφερόμενος
στην υπόθεση της Τζωρτζίνας είπε: «Θα
πρέπει εμείς να περιμένουμε τον συνάδελ-
φο για την τοξικολογική και την ιστολογική
που έχει κάνει, για τα αποτελέσματα από τη
νεκροψία-νεκροτομή, να δούμε την έκθεση

και από εκεί και πέρα θα πούμε πολλά. 
Κανονικά, σε καμιά δεκαριά μέρες ο ιατροδικαστής γράφει

τα συμπεράσματά του, εδώ έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτό
το διάστημα. Ίσως ο συνάδελφος μελετά και κάποια άλλα στοι-
χεία του ιατρικού φακέλου, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Για
τα άλλα δύο παιδιά υπάρχουν ευρήματα σε επίπεδο μικροσκο-
πίου, τοξικολογικών εξετάσεων και νεκροψίας-νεκροτομής.

Για παράδειγμα, για το δεύτερο παιδί μπορεί να μην
αρκεί να πάμε στο μικροσκόπιο, αλλά να χρειαστεί να
πάρουμε την καρδιά που έχει συντηρηθεί μάλλον και
να κάνουμε νέες τομές για να βρούμε τον φλεβόκομ-
βο. Στα δύο πρώτα περιστατικά μάλλον γίνεται επα-
νέλεγχος των στοιχείων».

Η ιατροδικαστής Ελπίδα Σπανουδάκη ανέφερε
σχετικά με τον διαχωρισμό της καθαρής και μη κα-
θαρής κεταμίνης: «Θεωρώ πως δεν παίζει κάποιο
ρόλο αυτός ο διαχωρισμός. Περισσότερο ειδικοί για

αυτό είναι οι φαρμακολόγοι. Εγώ ξέρω ότι μια ουσία φαρμα-
κευτική για να επιφέρει κάποια βλάβη στα όργανα πρέπει η
χρήση της να είναι χρόνια και σε αυτό συμφωνούν και οι φαρ-
μακολόγοι. Μιλάμε για τη βλάβη στο όργανο, όχι για την αιτία
θανάτου, αυτό έχει ξεκαθαριστεί, η δηλητηρίαση επέφερε τον
θάνατο, αυτό δεν το συζητάμε, εδώ μιλάμε για τη βλάβη στο όρ-
γανο και την ηπατική διαταραχή».

Δύο ιατροδικαστές μιλούν για την κεταμίνη και τις έρευνες του θανάτου των παιδιών στην Πάτρα

Συγκλονιστικά στοιχεία 
από τους καθηγητές Νίκο Σύψα
και Σωτήρη Τσιόδρα
για τα ανθεκτικά μικρόβια 
και τις 39.000 ζωές που έσωσε
το εμβόλιο του κορονοϊού
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«Βόμβες» λοιμώξεων τα νοσοκομεία

Ο Γρηγόρης Λέων Η Ελένη
Σπανουδάκη

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Βόρειο Αιγαίο

Υποψήφιος περιφερειάρχης 
ο Σταμάτης Μαλέλης

Οι πληροφορίες είναι έγκυρες, πολλές και επιμένουν. Ο
γνωστός δημοσιογράφος και διευθυντής ειδήσεων στο Mega
θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης στην Περιφέρεια Βορεί-
ου Αιγαίου στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Σύμφωνα
με τις φήμες, αύριο, Σάββατο, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Μυ-
τιλήνης, ο Σταμάτης Μαλέλης αναμένεται να ανακοινώσει και
επίσημα την υποψηφιότητά του. Υπενθυμίζεται ότι ο νυν περι-
φερειάρχης Κώστας Μουτζούρης έχει δηλώσει ότι θα είναι
ξανά υποψήφιος.

Ξάνθη

Φιλοξενεί το ετήσιο συνέδριο 
της Ένωσης ΓΓ ΟΤΑ

Στην Ξάνθη από 12 έως 15 Μαΐου, πραγματοποιείται το ετή-
σιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ένας θεσμός που κάθε
χρόνο αποκτά μεγαλύτερη αίγλη, κύρος και αποτελεί σημείο
αναφοράς για τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το θέμα
του επιστημονικού συνεδρίου είναι «Επενδυτικός-Αναπτυξια-
κός Προγραμματισμός και Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση» και απευθύνεται σε αιρετούς, τεχνο-
κράτες και στελέχη οικονομικής διοίκησης ΟΤΑ. Το συνέδριο
γίνεται σε συνεργασία με τη Forum Training και τη διοργάνω-
ση έχει αναλάβει ο Δήμος Ξάνθης.

Οι προοπτικές ανάπτυξης και οι χρηματοδοτικές πηγές των ορεινών δήμων της χώρας

συζητήθηκαν σε ειδική περί τούτου σύσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με

τους 33 δημάρχους του Δικτύου Ορεινών Δήμων, «Το κοινό των Ορεινών», προχθές το

μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση της χρηματοδότησής

τους, συνολικού ύψους 375 εκατ. ευρώ, που λαμβάνουν οι συγκεκριμένοι δήμοι (με

πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων) από το υπουργείο Εσωτερικών (243,36 εκατ. ευρώ)

και από προγράμματα άλλων υπουργείων (125,6 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ, 6,05 εκατ. από

Πράσινο Ταμείο και 367 χιλ. ευρώ από ΠΑΑ Αγροτικής Ανάπτυξης). «Σκοπός της σημερινής

συνάντησης είναι περισσότερο να ακούσω τους δικούς σας προβληματισμούς, τις δικές

σας ανησυχίες και να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε μια πορεία μιας πιο σταθερής

συνεργασίας, η οποία θα μπορέσει να μετατρέψει ενδεχόμενα μειονεκτήματα της ορεινής

Ελλάδας σε συγκριτικά μας πλεονεκτήματα», τόνισε στην αρχή της συνάντησης ο

πρωθυπουργός, που κατέγραψε τις τοποθετήσεις των δημάρχων, αναγνώρισε τις

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τόνισε τις δυνατότητες ανάπτυξης των περιοχών τους.

Έργα του προγράμματος
«Τρίτσης» περνούν
στο Ταμείο Ανάκαμψης

Έργα ήδη ενταγμένα ή προς ένταξη, που έχουν
υποβληθεί από δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέ-
ρειες για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» περνούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Προς τού-
το, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας με δεύτερη τροποποίηση της πρό-
σκλησης «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότη-
τα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποι-
κιλότητας» καλεί τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τους
συνδέσμους αυτών, που έχουν υποβάλει αντίστοιχες
προτάσεις στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», να τις
υποβάλουν εκ νέου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας. Οι προτάσεις θα πρέπει να εμπίπτουν
στους ακόλουθους θεματικούς στόχους και επενδυ-
τικές προτεραιότητες:
ΑΑ. Έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκατα-

στάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).
Β. Έργα αναβάθμισης, επέκταση και εκσυγχρονι-

σμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού.

Γ. Έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος από
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα ενταχ-

θούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρημα-
τοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 228 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΔ Κρήτης

Ζητά άμεση
αποκατάσταση των
ζημιών του σεισμού
Σεπτεμβρίου 2021

Την άμεση αποκατάσταση των ζημιών
και τη διαχείριση των συνεπειών του κατα-
στροφικού σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου
2021 ζητά από την Πολιτεία η Περιφερει-
ακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης. Προς
τούτο, σε πρόσφατη συνεδρίαση του διοι-
κητικού συμβουλίου, κατέληξαν σε ομό-
φωνο ψήφισμα προς τους αρμόδιους και
συναρμόδιους υπουργούς, το οποίο συνο-
δεύεται και από συγκεκριμένο υπόμνημα
των ζημιών που πρέπει να αποκαταστα-
θούν. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται, «για
την κοινωνική και οικονομική αναζωογό-
νηση των περιοχών που επλήγησαν από
τους καταστροφικούς σεισμούς την 27η
Σεπτεμβρίου 2021 κρίνεται απαραίτητο
άμεσα η Πολιτεία να προβεί σε όλες εκεί-
νες τις ενέργειες που απαιτούνται για την
επίλυση των θεμάτων που τίθενται στο
υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δή-
μων (ΠΕΔ) Κρήτης». Το υπόμνημα κοινο-
ποιείται ταυτόχρονα στον πρωθυπουργό
και στους βουλευτές της Κρήτης.
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Ορεινοί δήμοι

Ειδική κρατική μέριμνα με 375 εκατ. ευρώ



Η
Περιφέρεια Αττικής και το Περιφε-
ρειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής
υλοποιούν τη δράση «Πιλοτικό

πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης
στον τομέα της αντιμετώπισης της εμπο-
ρίας ανθρώπων», στο πλαίσιο των πρωτο-
βουλιών του περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη για την καταπολέμηση της εμ-
πορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων.

Η δράση, η οποία χρηματοδοτείται με
πόρους του προγράμματος «Αττική 2014-
2020» μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΚΤ), απευθύνεται σε στελέχη
των αρμόδιων Διευθύνσεων της Περιφέ-
ρειας Αττικής, των δήμων, των κοινωνικών
δομών, των πιστοποιημένων φορέων
άσκησης κοινωνικής πολιτικής της Περι-
φέρειας Αττικής και των λοιπών κοινωνι-
κών δομών.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 20 ωρών
και θα υλοποιηθεί μέσα από ειδική πλατ-
φόρμα εξ αποστάσεως κατάρτισης μέσω

του διαδικτύου. Θα είναι ασύγχρονο, ώστε
να μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να συμ-
μετάσχει τις μέρες και τις ώρες που τον
εξυπηρετούν. Στόχοι του προγράμματος εί-
ναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαι-
δευόμενων για τον εντοπισμό και την ανα-
γνώριση πιθανών θυμάτων εμπορίας αν-
θρώπων και η συμβολή στο έργο των αρμό-
διων Αρχών, αυξάνοντας τις δυνατότητες
εντοπισμού πιθανών θυμάτων προς την κα-
τεύθυνση της καταπολέμησης του φαινο-
μένου της εμπορίας ανθρώπων.

Με αφορμή την έναρξη των αιτήσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα, ο κ. Πατούλης
τόνισε: «Με στοχευμένες δράσεις, όπως η
συγκεκριμένη, είμαστε αποφασισμένοι να
συνδράμουμε στο έργο της Πολιτείας για
την πάταξη του φαινομένου της εμπορίας
ανθρώπων».

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα
https://trafficking.social-network.gr.

Αισιοδοξία για 
το «Θέατρο Βράχων»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκδίκα-
σης στον Άρειο Πάγο τής αίτησης αναίρε-
σης της απόφασης του Εφετείου των Δή-
μων Βύρωνα και Υμηττού, η οποία παραχω-
ρεί σε ιδιώτες μεγάλη έκταση του Δημοσί-
ου στην περιοχή του Λόφου Κοπανά. Όπως
ενημέρωσε στο τέλος της διαδικασίας ο δή-
μαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης: «Η απόφαση αναμένεται μέσα σε ένα διάστημα
από έξι μήνες έως έναν χρόνο. Παρά το γεγονός ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση, είμαστε
αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, που θα μας ικανοποιήσει
όλους και θα είναι προς όφελος της κοινωνίας του Βύρωνα, του Υμηττού αλλά και της ευ-
ρύτερης περιοχής, καθώς ο χώρος του Λόφου Κοπανά αποτελεί μια όαση αθλητισμού,
αναψυχής και πολιτισμού για ολόκληρη της Αττική».

«Πάρκο
Οικογένειας» 
στον Άγιο Δημήτριο

Ένα ολοκαίνουργιο «Πάρκο Οικο-
γένειας» παραδόθηκε στους κατοί-
κους, αλλά κυρίως στα παιδιά του
Δήμου Αγίου Δημητρίου, για ξέ-
γνοιαστο και ασφαλές παιχνίδι. Το
νέο πάρκο δημιουργήθηκε εντός
δενδροφυτεμένου χώρου στην οδό
Αργοστολίου, συνολικής έκτασης
2.000 τ.μ., και περιλαμβάνει μια πι-
στοποιημένη παιδική χαρά, εκτε-
ταμένες φυτεύσεις λουλουδιών,
όργανα γυμναστικής για άσκηση
και μια κυκλική διαδρομή για
ασφαλείς ποδηλατάδες. Επίσης,
στον χώρο προβλέπεται μέσα στο
επόμενο διάστημα η τοποθέτηση
εξοπλισμού για υπαίθριο πινγκ
πονγκ. Σημειώνεται πως ο κοινό-
χρηστος χώρος στον οποίο βρίσκε-
ται το «Πάρκο Οικογένειας» αγορά-
στηκε έπειτα από πρωτοβουλία της
δημάρχου Μαρίας Ανδρούτσου, με
οικονομικούς πόρους του δήμου,
ενώ η ανάπλαση χρηματοδοτήθηκε
από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό
των 363.855 ευρώ.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα ανατολικά της Αθήνας,
ο δήμαρχος δέχεται σκληρή
κριτική από την αντιπολίτευση
ότι έχει δημιουργήσει «βιομη-
χανία» απευθείας αναθέσεων;
Φυσικά, γνωρίζουν ότι με τους
νόμους για την πανδημία υπάρ-
χει μια «ελαστικότητα» στις
αναθέσεις υπηρεσιών και έρ-
γων, αλλά υποστηρίζουν ότι η
δημοτική αρχή έχει «ξεχειλώ-
σει» αυτές τις διατάξεις και
ήδη αναζητούν στοιχεία για
επίσημες καταγγελίες. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δωρεάν χρήση
λογισμικού 
των ΚΕΠ Υγείας
O Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συ-
νεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχει εξασφαλί-
σει για όλους τους δημότες τη δωρεάν
χρήση του λογισμικού των ΚΕΠ Υγεί-
ας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από
τον δήμο σαν βασικό εργαλείο ευαι-
σθητοποίησης των δημοτών στην πρό-
ληψη και στον προσυμπτωματικό
έλεγχο, καθώς και επικοινωνίας και
ενημέρωσης για την προφύλαξή τους
από τον κορονοϊό. Μέσα από το νέο λο-
γισμικό, εφαρμόζονται διεθνή πρωτο-
κόλλα ελέγχου του πληθυσμού και τα
στελέχη των ΚΕΠ Υγείας επιβλέπουν
τη διατήρηση της υγείας των πολιτών.
Αυτοματοποιημένα το λογισμικό ενη-
μερώνει τους πολίτες, μέσα από το
προσωπικό τους προφίλ, σχετικά με
τις προληπτικές εξετάσεις που προ-
τείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας για την ηλικία και το φύλο τους, και
με την πάροδο του χρόνου υπενθυμί-
ζει την επανεξέτασή τους.

Υπαίθρια όργανα
άθλησης στις γειτονιές

Σε δύο ακόμη περιοχές του Αμα-
ρουσίου, στις περιοχές του Ψαλιδίου
και των Εργατικών Κατοικιών, τοπο-
θετήθηκαν υπαίθρια όργανα άθλη-
σης, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αί-
τημα των περιοίκων. Σύμφωνα με τον
προγραμματισμό της δημοτικής αρ-
χής και σε συνέχεια των διαβουλεύ-
σεων που πραγματοποιεί ο δήμαρχος
Θόδωρος Αμπατζόγλου με τους συλ-
λόγους και κατοίκους όλων των γειτο-
νιών του Αμαρουσίου, προχωρά στα-
διακά σε τοποθέτηση των οργάνων
(πάγκος κοιλιακών, όργανο βάδισης
αέρος, ποδήλατο, μονόζυγα κ.ά.) που
είναι ειδικά σχεδιασμένα για την
ασφαλή άσκηση, χωρίς να υπάρχει
κίνδυνος καταπόνησης ή τραυματι-
σμού του ανθρώπινου σώματος.

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  
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Πρόγραμμα καταπολέμησης 
της εμπορίας ανθρώπων



ΣΣυνάντηση Ζαχαράκη 
με Τζιτζικώστα - Ζέρβα  
Συναντήσεις με τον περιφερειάρχη Απόστολο
Τζιτζικώστα και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνο Ζέρβα είχε η υφυπουργός Του-
ρισμού Σοφία Ζαχαράκη, κατά την παρουσία
της στην πόλη για τις ανάγκες του 5ου Συνε-
δρίου Τουρισμού. Η κυρία Ζαχαράκη τούς με-
τέφερε τα εξαιρετικά θετικά μηνύματα για την
εξέλιξη της τουριστικής κίνησης.

ΚΙΝΑΛ: Κάτι «ψήνεται» 
στη Νομαρχιακή της Β’ 

Αλλαγή σκυτάλης στη Νομαρχιακή του ΚΙ-
ΝΑΛ στη Β’ Θεσσαλονίκης δείχνουν οι υποψη-
φιότητες που κατατέθηκαν για τις εκλογές της
8ης Μαΐου. Ο μέχρι πρότινος γραμματέας
Γιάννης Κυανίδης αποφάσισε να μη διεκδική-
σει ξανά τη συγκεκριμένη θέση, ωστόσο, θα
τον δούμε υποψήφιο για την Κεντρική Πολιτι-
κή Επιτροπή του κόμματος. Επικρατέστερος
διάδοχος του κ. Κυανίδη στη θέση του γραμ-
ματέα Νομαρχιακής Επιτροπής Β’ Θεσσαλονί-
κης φέρεται να είναι ο Κώστας Κοκολάκης. 

Έρχεται ο Βαρθολομαίος 
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις 31 Μαΐου ο

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το
πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Βαρθολομαίου
στην πόλη θα ανακοινωθεί σε κοινή συνέντευξη
Τύπου που θα δώσουν οι δήμαρχοι Καλαμαριάς
και Θερμαϊκού και ο Μητροπολίτης Νέας Κρή-
νης και Καλαμαριάς, Ιουστίνος. 

«Στα μαλακά» για απάτη-μαμούθ σε βάρος
ασφαλιστικής εταιρείας με ζημία 1,8 εκατ. €

Ποινές-χάδι από 3 χρόνια φυλάκιση
με τριετή αναστολή μέχρι 9 χρόνια κά-
θειρξη επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων Θεσσαλονίκης σε στελέχη
ασφαλιστικής εταιρείας, σε πραγματο-
γνώμονες και σε ιδιοκτήτη συνεργείου
αυτοκινήτων για την απάτη-μαμούθ με
τα εικονικά τροχαία ατυχήματα, που ζη-
μίωσαν την Εθνική Ασφαλιστική με το
ποσό του 1,8 εκατ. ευρώ.  Το δικαστήριο
δέχτηκε ότι οι 10 εκ των 16 κατηγορουμένων τέλεσαν τα
αδικήματα της απάτης, της πλαστογραφίας, της νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις και της συ-
νέργειας στα αδικήματα, ενώ έκρινε έξι πρόσωπα αθώα.
Τρεις εκ των καταδικασθέντων απηλλάγησαν καθώς τα
αδικήματα ήταν σε βαθμό πλημμελήματος και είχαν πα-

ραγραφεί. Σε όλους αναγνωρίστηκε
το ελαφρυντικό του προτέρου εντί-
μου βίου και επιπλέον στον ιδιοκτήτη
συνεργείου αυτοκινήτων το ελα-
φρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλει-
ας, ενώ για όλους τους καταδικα-
σθέντες έγινε δεκτό το αίτημα να έχει
ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεση
και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι. 

Η απάτη αποκαλύφτηκε το 2011
ύστερα από εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας και σύμ-
φωνα με την απόφαση, τα στελέχη από το 2017 και για
τέσσερα χρόνια παρουσίαζαν εικονικά τροχαία ατυχή-
ματα και εισπράττονταν από τα ταμεία της εταιρείας πα-
χυλές αποζημιώσεις. Εκατοντάδες φάκελοι τροχαίων
πλαστογραφήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση. 

Ποιος πρώην αντιδήμαρχος, που πρόσφατα αποχώ-
ρησε από παράταξη δήμου της Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης και προανήγγειλε υποψηφιότητα στις δημοτικές
εκλογές του 2023, έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση που

έγινε στη Θεσσαλονίκη από τον Όμιλο Πολιτικού Προ-
βληματισμού, Δίκτυο Ελλήνων Ριζοσπαστών, του Σάββα
Τσιτουρίδη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Ελευ-
θερίας του Τύπου;

Ποιος υποψήφιος δήμαρχος ήταν στην εκδήλωση του ΔΕΡ;

Διαδικτυακός χαιρετισμός
στο Συνέδριο Τουρισμού 
Μέσω skype εμφανίστηκε λόγω Covid ο πρώην
γραμματέας της ΝΔ και δικηγόρος Ανδρέας Πα-
παμιμίκος στο
συνέδριο
τουρισμού
που έγινε πα-
ρουσία της
υφυπουργού
Σοφίας Ζαχα-
ράκη. Εξήρε
τις πρωτο-
βουλίες που
ανέλαβαν
Απόστολος Τζιτζικώστας και Γιάννης Μπουτά-
ρης στο θέμα του τουρισμού, λέγοντας πως αφή-
νουν μια καλή παρακαταθήκη για τη συνέχεια και
από τη σημερινή διοίκηση του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης. «Να χτίσουμε ένα αφήγημα για την πόλη,
ώστε να είναι τουριστικός προορισμός», είπε ο
κ. Παπαμιμίκος. 

Oι «Έλληνες 
Ριζοσπάστες»
Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για
τη θεματολογία και το περιεχόμε-
νό της πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη από τους «Έλληνες
Ριζοσπάστες» του Σάββα Τσιτου-
ρίδη, δυο ημέρες πριν από το Συ-
νέδριο της ΝΔ στην Αθήνα. Το θέ-
μα αφορούσε την «Ελευθερία του
Τύπου στην Ελλάδα» και ήταν ακό-
μη ένα βήμα στην πορεία συγκρό-
τησης ενός «γαλάζιου» σχηματι-
σμού στον δρόμο προς τις εκλο-
γές. Εκεί ήταν μεταξύ άλλων ο
πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας
Π. Παναγιωτόπουλος, ο πρώην
υφυπουργός Ν. Νικολόπουλος, ο
πρώην γγ Πολιτικού Σχεδιασμού
της ΝΔ Ν. Καραχάλιος, ο πρώην
υφυπουργός Ανάπτυξης Θ. Σκορ-
δάς και ο πρώην βουλευτής των
ΑΝΕΛ Β. Καπερνάρος.

Ψάχνουν τον διάδοχο 
του Σπηλιόπουλου
Σε τροχιά αναζήτησης του νέου
διαδόχου του Τάσου Σπηλιόπου-
λου βρίσκεται εδώ και καιρό η δι-
οικούσα της ΝΔ Θεσσαλονίκης. Ο
πρώην βουλευτής και υπουργός
βοήθησε σημαντικά το κόμμα να
δώσει με επιτυχία τη μάχη των
εκλογών του 2019, αλλά πλέον η
ΝΔ χρειάζεται ένα νέο και πιο
φρέσκο πρόσωπο. Οι πληροφο-
ρίες λένε, πάντως, πως η διαδι-
κασία θα τρέξει αμέσως μετά το
τέλος του 14ου Συνεδρίου και μέ-
σα στους καλοκαιρινούς
μήνες. Στο τραπέζι έχουν πέσει
πολλά ονόματα, ενώ η τελική
απόφαση ανήκει στον ίδιο τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ανα-
μένεται να ακούσει και τη σχετική
εισήγηση από τον γραμματέα του
κόμματος, Παύλο Μαρινάκη.

Παρόντες και
οι «αντιδραστικοί»
γιατροί 
Στην πρώτη σειρά των παρακα-
θήμενων της εκδήλωσης ήταν
μεταξύ άλλων ο καθηγητής
Φαρμακολογίας Δημήτρης
Κούβελας και ο ιατρός και
πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ Άρης
Μουσιώνης. Και οι δυο είναι
γνωστοί για τη δράση τους
ενάντια στην υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών κυρίως στις
νεαρές ηλικίες. Πριν από την
έναρξη της εκδήλωσης τηρή-
θηκε ενός λεπτού σιγή στη μνή-
μη του Βασίλη Ντινόπουλου,
υιού του πρώην βουλευτή της
ΝΔ και δημοσιογράφου Αργύ-
ρη Ντινόπουλου. 
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Τ
α εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
του Ιωακείμειου Γηροκομείου της Μητροπόλεως
Αλεξανδρουπόλεως τέλεσε πριν από λίγες μέρες
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.

Ιερώνυμος, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Για τα εγκαίνια του νέου γηροκομείου αλλά και τη
γενικότερη ανακούφιση που θα συνεχίσει να δίνει στους
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας στην περιοχή της Αλεξαν-
δρούπολης μίλησε στην «Political» ο Μητροπολίτης Αλε-
ξανδρουπόλεως Άνθιμος.

«Ζητούμενο για την περιοχή»
Ο Σεβασμιώτατος τόνισε αρχικά: «Αυτές οι μέρες ήταν

σημαντικές για την Αλεξανδρούπολη για όλα τα υπόλοιπα
θέματα, αλλά εμείς περισσότερο επικεντρωθήκαμε και
δώσαμε βαρύτητα σε αυτό που ήταν ένα αίτημα και ζητού-
μενο στην περιοχή μας, δηλαδή τη μεταστέγαση στο και-
νούργιο κτίριο τού παλαιού Ιωακείμειου Γηροκομείου. Το
γηροκομείο αυτό είναι ένα από τα πρώτα κτίρια της πόλε-
ως, χτισμένο από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως
Ιωακείμ Καβύρη, ο οποίος ήταν στην Αλεξανδρούπολη επί
33 χρόνια, από το 1934 έως το 1967, και δημιούργησε το γη-
ροκομείο αυτό.

Όσο και αν ανακαινίστηκε αρκετές φορές, πάλιωσε και
“πνίγηκε” μέσα στις πολυκατοικίες που δημιουργήθηκαν
τα τελευταία χρόνια», εξήγησε ο Μητροπολίτης Αλεξαν-
δρουπόλεως και πρόσθεσε: «Μέσω του ΕΣΠΑ κάναμε ένα
καινούργιο κτίριο και μεταστεγαστήκαμε σε αυτό, δίπλα
στο άλλο κτίριο του Αγίου Κυπριανού που είναι για κατά-
κοιτους, πρόκειται για 130 ανθρώπους και 70 άτομα προ-
σωπικό. Δίπλα, λοιπόν, σε μια ιδιόκτητη δική μας έκταση
έγινε το καινούργιο γηροκομείο, ένα κτίριο περίπου 4.000
τ.μ., όπου αναπτύχθηκαν οι 65 τρόφιμοι του παλαιού μας
γηροκομείου και θα συμπληρώσουμε τα δωμάτια στο και-
νούργιο, το οποίο έχει χωρητικότητα 104 ανθρώπους και
επιπλέον θα συμπληρώσουμε με 65 άτομα προσωπικό». 

«Ο Αρχιεπίσκοπος με βοήθησε»
Ο κ. Άνθιμος σημείωσε επίσης: «Έγιναν όλα πάρα πολύ

καλά και στα εγκαίνια ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος με βοήθησε πά-
ρα πολύ με την εμπειρία του, αλλά και με ανθρώπους που
χρειαστήκαμε για να διεκπεραιώσουμε όλες τις διαδικα-
σίες. Συνέπεσε να βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη για τα
άλλα θέματα, τα γεωπολιτικά και τα ενεργειακά, και ο πρω-
θυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και ήταν και εκείνος προσκε-
κλημένος μας. Τελέσαμε τα εγκαίνια και ήταν μια πολύ κα-
λή εκδήλωση για την Αλεξανδρούπολη και για τη Μητρό-
πολη. Με το γηροκομείο διευκολύνεται και το νοσοκομείο
της πόλεως. Έχουμε υπολογίσει ότι γύρω στις 1.200 μέρες
νοσηλείας θα καταλάμβαναν οι δικοί μας άνθρωποι, αν δεν
ήταν στα ιδρύματα. Όλη αυτή η αναγνώριση του ιατρικού
και του νοσηλευτικού κόσμου της περιοχής είναι σημαντι-
κή. Δόθηκε, λοιπόν, μια άλλη προοπτική για τα επόμενα
χρόνια και δεν θα χρειαστούμε κάτι σε ό,τι αφορά την τρίτη
ηλικία». 

Φιλανθρωπία, πρόνοια
Ο Σεβασμιώτατος σημείωσε ακόμα ότι εκτίμησε ιδιαίτε-

ρα όσα είπε ο Αρχιεπίσκοπος και στην ομιλία του ενώπιον
του πρωθυπουργού, «ότι η Εκκλησία δεν είναι μεν φιλαν-
θρωπικός οργανισμός, αλλά παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με το
Ευαγγέλιο δεν νοείται κατά Χριστόν ζωή, όταν απουσιάζει ο

τρίτος πυλώνας, η φιλανθρω-
πία, η πρόνοια. 

Βεβαίως είναι η λατρεία, το
κήρυγμα και η κατήχηση οι άλ-
λοι πυλώνες, αλλά δεν μπορεί να
λείπει ο τρίτος. Ευτυχώς στην
πατρίδα μας, σε συνεργασία με
το κράτος και με τα ταμεία των
ανθρώπων, γιατί μόνοι μας δεν
μπορούμε, εμείς αναλαμβάνου-

με, είπε ο Αρχιεπίσκοπος, να εμπνέουμε τους ανθρώπους
και την εργασία τους να την κάνουμε διακονία. Όταν δίνεις
ένα ποτήρι νερό απλά ως εργαζόμενος είναι διαφορετικά
και όταν το δίνεις ξέροντας ότι αυτός που είναι μπροστά σου,
ο ασθενής, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό δεν μπορεί να το κά-
νει η Πολιτεία, αυτό μπορεί να το κάνει η Εκκλησία. Άρα,
όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός με αυτό
τον καλό συγχρονισμό του εθνικού βηματισμού προχωρού-
με μαζί, Εκκλησία και Πολιτεία, σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο.
Οι ρόλοι είναι συμβατοί και είναι η συναλληλία, όπως το
υπενθύμισαν και ο Μακαριώτατος και ο Πρωθυπουργός.
Ευχαρίστησα ακόμα όλους όσοι μας βοήθησαν, γιατί η Μη-
τρόπολη είναι ένας κόσμος ολόκληρος με ανθρώπους που
εργάζονται αλλά και προσφέρουν εθελοντικά. Τους ευχαρι-
στώ όλους και πρώτα από όλα δοξάζω τον Θεό, που μας δί-
νει τη δυνατότητα να κάνουμε στην περιοχή μας κάποια
πράγματα για να υπηρετούν τον άνθρωπο».
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Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

O Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως
Άνθιμος μίλησε στην «Political» 
για τα εγκαίνια του νέου κτιρίου 
και την ανακούφιση που θα συνεχίσει 
να δίνει στους ηλικιωμένους

Νέα προοπτική για την τρίτη ηλικία
Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ Ε Ι Ο  Γ Η Ρ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο
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Τ
έσσερις παρεμβάσεις για την
άμεση στήριξη των νοικοκυριών
και επιχειρήσεων που πλήττονται
από την ενεργειακή κρίση ανα-

κοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. 

Συγκεκριμένα, την αναδρομική επι-
στροφή του 60% όλων των πρόσθετων επι-
βαρύνσεων που έχουν υποστεί οι κατανα-
λωτές αναδρομικά από τον Δεκέμβριο
έως και τον Μάιο. Το όριο της έκτακτης
αυτής αποζημίωσης θα είναι τα 600 ευρώ
και θα αφορά όλους τους πολίτες με ετή-
σιο εισόδημα έως και 45.000 ευρώ. Για
τον Μάιο και τον Ιούνιο θα καλύπτεται κα-
τά 50% η όποια αύξηση στην κατανάλωση
και πέραν του ορίου των 300 κιλοβατώ-
ρων.

Mε βάση τα νέα δεδομένα, ένας οικια-
κός καταναλωτής της ΔΕΗ που είχε 400
kWh τον μήνα κατανάλωση χωρίς την επι-
δότηση θα πλήρωνε ρεύμα 129 ευρώ, ενώ
τώρα για Μάιο και Ιούνιο θα πληρώσει
63,5 ευρώ. Επίσης, στην περίπτωση ενός
τετραμελούς νοικοκυριού που διαμένει
σε διαμέρισμα 95 τμ, το οποίο είχε πρό-
σθετη επιβάρυνση 60 ευρώ τον μήνα στον
λογαριασμό ρεύματος, η Πολιτεία έρχεται
να καλύψει το 60% της επιβάρυνσης, ήτοι
τα 36 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως για όλο το
διάστημα κατανάλωσης από τον Δεκέμ-
βριο 2021 έως τον Μάιο 2022 στον ατομικό
τραπεζικό λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή

ενοικιαστή, στο όνομα του οποίου εκδίδε-
ται ο λογαριασμός, θα πιστωθούν 216 ευ-
ρώ (36x6).

Στη συνέχεια, από τον Ιούλιο θα τεθεί σε
εφαρμογή το νέο πλαφόν. 

Πλαφόν στην τιμή της χονδρικής
Το σχέδιο αφορά την αποσύνδεση της

τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το
φυσικό αέριο, το οποίο σημαίνει πλαφόν
στην τιμή της χονδρικής, για το οποίο ο
πρωθυπουργός έκανε λόγο για έμμεσο
διπλό πλαφόν, το οποίο θα στοχεύσει τα
υπερκέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής
ενέργειας στην πηγή και έτσι θα λειτουρ-
γήσει το πλαφόν ώστε μαζί και με τις επι-
δοτήσεις να ξεφουσκώσουν ακόμη πε-
ρισσότερο οι λογαριασμοί με στόχο 70%
με 80%.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις παραγω-
γής ρεύματος θα κληθούν να καταβάλουν
μέρισμα αλληλεγγύης στην κοινωνία. Με
βάση το τελικό πόρισμα της Ανεξάρτητης
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που ανα-

μένεται τις αμέσως επόμενες μέρες, τα
πρόσθετα συγκυριακά έσοδά τους θα φο-
ρολογηθούν με ένα ειδικό τέλος ύψους
90%.

Ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές απο-
φάσεις, η ελληνική κυβέρνηση δρομολο-
γεί από τον Ιούλιο ένα σύστημα που απο-
συνδέει τις διεθνείς αυξήσεις του φυσι-
κού αερίου από τους λογαριασμούς ρεύ-
ματος στη χώρα. Η διάρκεια αυτού του
σχήματος θα έχει ορίζοντα έως και έναν
χρόνο.

Και άλλο «ζεστό χρήμα»
Επιπλέον, τις επόμενες εβδομάδες ξε-

κινά το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - αλλά-
ζω συσκευή», που πριμοδοτεί την από-
συρση των παλιών, ενεργοβόρων κλιματι-
στικών και ψυγείων. Η κυβέρνηση θα δώ-
σει «ζεστό χρήμα» ως άμεση επιδότηση
(όχι, πχ, συμψηφισμούς με φόρους κ.λπ.)
για αγορά ηλεκτρικών συσκευών συγκε-
κριμένων προδιαγραφών κατανάλωσης
προς αντικατάσταση παλαιών ενεργοβό-

ρων. Στόχος είναι το καλοκαίρι να έχουν
αντικατασταθεί εκατοντάδες χιλιάδες κλι-
ματιστικά μηχανήματα παλαιάς τεχνολο-
γίας με καινούργια, καθώς καταναλώνουν
30% με 40% λιγότερο ρεύμα από εκείνα της
περασμένης δεκαετίας. Όπως έχει ήδη
ανακοινώσει το υπουργείο Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, ο συνολικός προϋπο-
λογισμός του νέου προγράμματος ανέρ-
χεται σε 100 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το φθινόπωρο, παράλληλα με το
πρόγραμμα «Εξοικονομώ» των κατοικιών,
δρομολογείται και το «Εξοικονομώ για
Επιχειρήσεις». Σχέδιο που θα επιτρέπει,
μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών μονάδων στις στέγες των κτι-
ρίων τους. Το νέο «Εξοικονομώ» θα αφο-
ρά αποκλειστικά την ενεργειακή αναβάθ-
μιση συνολικά 9.700 μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, ενώ θα διατεθούν συνολι-
κά 450 εκατ. ευρώ. Στην πρώτη φάση του
προγράμματος προβλέπεται να διατεθούν
έως 250 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα
ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας της λειτουργίας των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο εξοι-
κονόμηση κατ’ ελάχιστον 30% του ενερ-
γειακού κόστους. 

Αναδρομική επιστροφή του
60% όλων των επιβαρύνσεων
στο ρεύμα με αποζημίωση έως
600 ευρώ στους καταναλωτές
- Ξεκινά το πρόγραμμα 
«Ανακυκλώνω -
αλλάζω συσκευή»

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τι σημαίνουν 
για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις 
τα μέτρα στήριξης 
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Σε σύγχρονο «Ελντοράντο» των βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων Airbnb έχει εξελιχθεί η περιοχή της Αθήνας, καθώς
κυρίως στο κέντρο συναντιούνται οι περισσότερες ενοι-
κιάσεις καταλυμάτων αυτού του τύπου, γεγονός που... δι-
καιολογεί και την έκρηξη των ενοικίων για στέγη.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Pricefox, στον Δήμο
Αθηναίων υπάρχουν αυτήν τη στιγμή 7.537 ενεργές ενοι-
κιάσεις, τύπου Airbnb, με τους επισκέπτες να προτιμούν
περισσότερο περιοχές που βρίσκονται κοντά στο ιστορικό
κέντρο της πρωτεύουσας. Η προσφορά σε αυτές τις συνοι-
κίες εμφανίζεται όλο και αυξανόμενη λόγω της συμβολι-
κής τους τοποθεσίας, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη

ευελιξία στους επισκέπτες και άμεση πρόσβαση στις δη-
μόσιες συγκοινωνίες, επιτρέποντας την εύκολη μεταβίβα-
ση σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Πρώτο σε μερίδιο
καταλυμάτων το εμπορικό τρίγωνο (Πλάκα), με την αύξη-
ση προ πανδημίας να ξεπερνά το 100% μέσα σε έναν χρόνο!

Σύμφωνα με την Pricefox, κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων 12 μηνών προκύπτει από τα στοιχεία ότι η πλειονό-
τητα των Airbnb καταλυμάτων έχει 1 υπνοδωμάτιο, με τον
μέσο όρο των να κινείται σε 1,4 υπνοδωμάτια ανά κράτηση
τεσσάρων επισκεπτών. Ο αριθμός των δωματίων παρου-
σίασε αύξηση το 2019, με την πανδημία να προκαλεί πτώ-
ση μέχρι και το α’ τρίμηνο του 2021, που έφτασε το 30%.

Από το α’ τρίμηνο του 2021 μέχρι και τον Μάρτιο του 2022
παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 18%. Κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων 12 μηνών το μέσο κόστος διανυκτέ-
ρευσης κινήθηκε στα 59 ευρώ, η πληρότητα στο 65% και τα
μηνιαία έσοδα κατά μέσο όρο στα 757 ευρώ.

Οι οικοδεσπότες της Airbnb μπορούν να προσφέρουν
για βραχυχρόνια μίσθωση ολόκληρα σπίτια/διαμερίσμα-
τα, ιδιωτικά, κοινόχρηστα δωμάτια και πρόσφατα δωμάτια
ξενοδοχείων. Η βραχυχρόνια μίσθωση εμφανίστηκε στην
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, καθώς
το Airbnb έδωσε τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων να
αυξήσουν τα έσοδά τους από ανεκμετάλλευτα ακίνητα.

Σύγχρονο «Ελντοράντο» βραχυχρόνιων μισθώσεων το κέντρο της Αθήνας!

της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
ο νέο Πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού «Tourism4all» του
υπουργείου Τουρισμού διευρύ-
νεται με στόχο να καλύψει τις

ανάγκες για διακοπές περισσότερων οι-
κογενειών, κοινωνικά ευάλωτων, και να
μεγαλώσει έτσι το εύρος των ωφελούμε-
νων του προγράμματος.

Όπως ανακοινώθηκε, η διαδικασία θα
ξεκινήσει άμεσα, από την 1η Ιουλίου,
όχι όμως μέσω e-voucher, όπως
το γνωρίζαμε έως σήμερα,
αλλά με free pass. Το «Του-
ρισμός για Όλους» απευ-
θύνεται στο σύνολο των
Ελλήνων πολιτών και
κριτήριο έως τώρα ήταν η
υποβολή αίτησης. Αυτό
πια αλλάζει και θα αφορά
το σύνολο των καταλυμάτων,
ενώ η έκπτωση θα διαμορφώ-
νεται ανάλογα με τα εισοδηματικά
κριτήρια του δικαιούχου, δηλαδή το ατο-
μικό ή οικογενειακό εισόδημα και με προ-
σαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέ-
λος.

Συνεργάστηκαν τρία υπουργεία
Για να ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα

και να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για
τους δικαιούχους συνεργάστηκαν τρία
υπουργεία, τα Τουρισμού, Εργασίας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα ενερ-
γοποιήσει ψηφιακά τη διαδικασία.

Με στόχο να απορροφηθούν και τα 30
εκατ. ευρώ που θα διατεθούν από την ελ-
ληνική Πολιτεία, οι δικαιούχοι με λιγότε-
ρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
αξιοποιώντας τα τεχνολογικά εργαλεία θα
επωφεληθούν των παροχών του προ-
γράμματος.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει
άμεσα και το πρόγραμμα θα απευθύνεται
σε αυτούς που πλήττονται περισσότερο,
καθώς στρατηγική του υπουργείου Τουρι-

σμού και της κυβέρνησης είναι το μέρι-
σμα της επιτυχίας, όπως καταγράφεται
στα έως τώρα στοιχεία για την πορεία του
ελληνικού τουρισμού το φετινό καλοκαί-
ρι, να φτάσει στην τσέπη του Έλληνα.

«Ανακοινώσαμε 30 εκατ. ευρώ για κοι-
νωνικό τουρισμό, από την 1η Ιουλίου, με
free pass. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς
γραφειοκρατία, αυτή η παρέμβασή μας
απευθύνεται σε όλους τους συμπολίτες
μας που δεν μπορούν, που δεν έχουν αλλά
και σε αυτούς που έχουν επωμιστεί τα με-
γαλύτερα βάρη. Με αυτό τον τρόπο η ελ-
ληνική κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόμη
μια φορά πόσο στηρίζει τους Έλληνες»,

τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας σε ελ-
ληνικό τηλεοπτικό σταθμό από το Βου-
κουρέστι όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

Με διαφανείς και γρήγορες διαδικασίες
το υπουργείο αναμένεται να ανακοινώσει
τις τελευταίες λεπτομέρειες για το διευ-
ρυμένο πλέον Πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού, το οποίο θα δώσει τη δυνατό-
τητα για διακοπές 365 μέρες τον χρόνο.

Το πρόγραμμα «Tourism4all» δημιουρ-
γήθηκε από το υπουργείο Τουρισμού για
την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου
τουρισμού. Μέσω του «Τουρισμός Για
Όλους» επιδοτείται η διαμονή σε καταλύ-
ματα όλων των κατηγοριών ανά την επι-

κράτεια. Με το πρόγραμμα επιδοτούνται η
διαμονή και κατά περίπτωση η χρήση λοι-
πών τουριστικών υπηρεσιών, όπως η με-
ταφορά, η ξενάγηση σε μουσείο ή ακόμη
και οι καταδύσεις κ.λπ.

Κικίλιας: «Μειώνουμε 
τη γραφειοκρατία με το free
pass» - Η διαδικασία 
θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου

Περισσότεροι δικαιούχοι,
λιγότερη γραφειοκρατία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ



Σ
υνεχίζει να προβληματί-
ζει η συμπεριφορά των
τραπεζικών μετοχών,

καθώς μέχρι την Τετάρτη είχαν
συμπληρώσει έξι συνεχόμενες
πτωτικές συνεδριάσεις με
αθροιστικές απώλειες 9,83%,
ενώ το σερί των έξι «κόκκινων»
συνεδριάσεων αποτελεί αρνη-
τικό ρεκόρ 11μήνου, κάτι που
είχε να συμβεί από το διάστημα
24/6 - 1/7/2021. Τεχνικά για να
βελτιωθεί η εικόνα χρειάζονται
επιστροφή και κλείσιμο υψη-
λότερα των 672 μονάδων και με
ενδιάμεσες αντιστάσεις στις
638 - 650 (συγκλίνουν οι δύο
ΚΜΟ 60 ημερών) και 655 μονά-
δες. Κλείσιμο υψηλότερα των 672 θα αφήσει περιθώρια αντίδρασης προς τις 688 και 719 μονάδες. Αναφορικά με τον Γενικό Δεί-
κτη, αν χάσει 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, 944, 950 και 1.013 μονάδες. Για τον
δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 2.187 - 2.151 (στριμώχνονται οι ΚΜΟ 60 και 200
ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων).

ΕΛΙΝΟΙΛ: Υπερδιπλάσια 
κέρδη το 2021

Ενίσχυση του κύκλου εργασιών και των
EBITDA και υπερδιπλασιασμό της καθαρής
κερδοφορίας ανακοίνωσε για το 2021 η ΕΛΙ-
ΝΟΙΛ. Eιδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος ερ-
γασιών του ομίλου για τη χρήση 2021 ανήλθε
σε €1.512,31 εκατ. έναντι €1.459,67 εκατ. το
2020, καταγράφοντας αύξηση 3,61%. Για την
ίδια χρονική περίοδο τα μεικτά κέρδη του ομί-
λου ανήλθαν σε €43,74 εκατ. έναντι €51,05
εκατ. το 2020 και τα κέρδη προ φόρων, χρημα-
τοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέ-
σεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15,7 εκατ. έναντι
€13,9 την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας
αύξηση 13%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ
φόρων κέρδη του ομίλου (EBT) ανήλθαν στα
€5,1 εκατ. έναντι €2,4 εκατ. το 2020, ενώ τα
ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους
και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν
σε κέρδη €3,9 εκατ. έναντι €1,6 εκατ. το 2020.

Ξεκίνησε ο 8ος κύκλος 
του Project Future
Με συμμετοχή νέων πτυχιούχων από όλη
την Ελλάδα πραγματοποιείται το 4day trai-
ning, το πρώτο στάδιο εκπαιδεύσεων του
8ου κύκλου του Project Future, του προ-
γράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της
Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο συνδέει την
τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά ερ-
γασίας και υλοποιείται σε συνεργασία με το
ReGeneration. Ο 8ος κύκλος εμπλουτίστη-
κε με νέες εκπαιδεύσεις και masterclas-
ses που έχουν επιλεγεί προκειμένου να αν-
ταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις
της αγοράς και να βελτιώνουν τις δεξιότη-
τες των συμμετεχόντων.

Διευθύνων σύμβουλος 
της Pet City ο Γιάννης Γαβριηλίδης

Ο Γιάννης Γαβριηλίδης αναλαμβάνει τα νέα
του καθήκοντα ως διευθύνοντος συμβούλου
της Pet City, της μεγαλύτερης εταιρείας στον
κλάδο προϊόντων και υπηρεσιών κατοικίδιων
ζώων στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Γαβριηλίδης
διαθέτει περισσότερα από 28 χρόνια εμπει-
ρίας, έχει εργαστεί σε τρεις διαφορετικούς
κλάδους και τρεις διαφορετικές χώρες σε
παγκόσμιες και κορυφαίες εταιρείες όπως η
PepsiCo USA, η Barilla America, η Coca Cola
3E, η TIM-Wind και η Public.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Metro (My Market, Metro Cash & Carry), αμιγώς ελληνική
εταιρεία στον χώρο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου τροφί-
μων, επέλεξε το Vodafone Business για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό των αλυσίδων καταστημάτων My Market και Metro Cash
& Carry, επενδύοντας στο υπερσύγχρονο δίκτυο Vodafone SD-
WAN. Σε συνεργασία με την VMware, το Vodafone SD-WAN είναι
το έξυπνο, ασφαλές και κρυπτογραφημένο δίκτυο που επιτρέπει
σε όλες τις επιχειρήσεις να συνδέσουν γρήγορα, εύκολα και
αξιόπιστα τις εγκαταστάσεις τους με cloud-based υπηρεσίες δι-
κτύου, παρέχοντας αδιάλειπτη συνδεσιμότητα. Πρόκειται για

υπηρεσία που εκσυγχρονίζει την επιχείρηση και την ετοιμάζει για την ψηφιακή εποχή. Η δυνατότητα διαχείρισης ολό-
κληρου του δικτύου από μία και μόνο κεντρική πλατφόρμα, καθώς και η ενσωματωμένη ευφυΐα του επιτρέπουν την επί-
βλεψη πλέον των 3.000 εφαρμογών και πρωτοκόλλων, την αναγνώριση και την ταξινόμησή τους ανά προτεραιότητα αλλά
και τον ποιοτικό έλεγχο για την απόδοσή τους με βάση τη ζήτηση και τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.

Την επέκτασή της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχίζει η ιστο-
σελίδα αγγελιών ακινήτων Spitogatos με την εξαγορά της ιστοσε-
λίδας αγγελιών ακινήτων Crozilla.com (www.crozilla.com) στην
Κροατία. Η Crozilla ανήκε στη γερμανική εταιρεία Immowelt, μέ-
λος του Ομίλου AVIV, και στον ιδρυτή της Ante Tabak. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά του brand Crozilla.com και των
ιστοσελίδων crozilla.com και crozilla-nekretnine.com ενισχύει
την ηγετική θέση του Spitogatos, μέλους του Ομίλου Real Web,
στην Κροατία, όπου έχει ήδη παρουσία με το brand Indomio
(www.indomio.hr), το οποίο ξεκίνησε το 2018 και προβάλλει σήμε-
ρα πάνω από 600 μεσιτικά γραφεία και ιδιώτες με περισσότερες
από 150.000 δημοσιευμένες αγγελίες.

Spitogatos: Εξαγόρασε την ιστοσελίδα Crozilla.com στην Κροατία
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Το χρηματιστήριο έχει το βλέμμα στις τράπεζες

My Market - Metro: Ψηφιακός μετασχηματισμός



Ο
Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Reds στη χρήση
2021 ανήλθε σε €7,5 εκατ., αύξηση 14,6%, σε
σύγκριση με τη χρήση 2020. Σημαντική ενίσχυ-

ση της Λειτουργικής Κερδοφορίας για τη χρήση 2021, με
EBITDA στα €5 εκατ., έναντι €4 εκατ. στη χρήση 2020 και
περιθώριο EBITDA 67% έναντι 62%. Λειτουργικά Κέρδη
(ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2021 ύψους €3,2 εκατ. έναντι €2,3
εκατ. στη χρήση 2020. Κέρδη προ φόρων ύψους €1,3
εκατ. έναντι €0,7 το 2020. Μείωση Καθαρού Δανεισμού:
31/12/2021 διαμορφώθηκε σε €23,1 εκατ. έναντι €28,6
εκατ. στις 31/12/2020. Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε
στις 31/12/2021 σε €10,6 εκατ. έναντι €8,2 εκατ. στις
31/12/2020.

Η Εθνική Ασφαλιστική
στηρίζει τη δράση
«Wheels of will»

Austriacard: Νέο λειτουργικό 
σύστημα για chip

Η Austriacard ανα-
κοινώνει το ACOS-ID
v2.0, το νέο λειτουργι-
κό σύστημα επόμενης
γενιάς για chip. Η Au-
striacard είναι από

τους ελάχιστους παρόχους Τεχνολογίας και Πληροφορι-
κής που σχεδιάζουν λειτουργικά συστήματα για chip
που πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας με
εφαρμογές στους τομείς των πληρωμών, της ταυτοποί-
ησης προσώπων και της ασφαλούς επικοινωνίας στον
τομέα του Internet Of Things. Η δημιουργία του νέου λει-
τουργικού συστήματος αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο
στη μακρά πορεία δεκαετιών εφαρμοσμένης ερευνητι-
κής δραστηριότητας και αποτυπώνει εμπράκτως την
ικανότητα της εταιρείας να αναπτύσσει και να εφαρμόζει
λύσεις τεχνολογίας που είναι στο επίκεντρο ενός ριζικά
μεταβαλλόμενου τοπίου πληροφορικής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΑΒ: Συνεργασία με InstaShop 
για παράδοση σε 1 ώρα

Η ΑΒ Βασιλό-
πουλος ανακοί-
νωσε την έναρξη
της συνεργασίας
της με το Insta-
Shop, την κορυ-
φαία υπηρεσία
on demand delivery, και ήδη περιοχές της Αθή-
νας και της Θεσσαλονίκης εξυπηρετούνται από
την εφαρμογή. Όπως αναφέρει σχετική ανακοί-
νωση, με εμπειρία 7 ετών και εξειδίκευση στις on-
line πωλήσεις προϊόντων σουπερμάρκετ, η εφαρ-
μογή InstaShop υπόσχεται μια μοναδική αγορα-
στική εμπειρία, αντίστοιχη με εκείνη του φυσικού
καταστήματος ΑΒ, στις ίδιες τιμές και με παράδο-
ση σε 1 ώρα από τη στιγμή της παραγγελίας. Στην
εφαρμογή είναι διαθέσιμα περισσότερα από
10.000 προϊόντα, ενώ δίνεται και η δυνατότητα
στον καταναλωτή να προσθέσει κάποιο αντικείμε-
νο αφού έχει ολοκληρώσει την παραγγελία ή να
επιλέξει άμεσα και εύκολα αντικατάσταση σε πε-
ρίπτωση εξαντλημένου προϊόντος.

ΕΡΓΟΣΕ: Σύμβαση με Intrakat
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η αναβάθμιση
της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας - Βό-
λου, ενός έργου μείζονος σημασίας για ολόκλη-
ρο το δίκτυο της χώρας. Την Τετάρτη υπογράφη-
κε η Σύμβαση του έργου που αφορά την εγκατά-
σταση ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης-τηλε-
διοίκησης και ETCS LEVEL 1 στην υφιστάμενη
μονή σιδηροδρομική γραμμή, καθώς και την
αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο
τμήμα Σιδηροδρομικός Σταθμός Λατομείου -
ΒΙΠΕ - Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου. Ανάδο-
χος του έργου είναι η Intrakat. Το κόστος του
έργου ανέρχεται στα 82,89 εκατ. € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ οι εργασίες αναμέ-
νεται να διαρκέσουν 36 μήνες, με στόχο την
έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμ-
μής αναβαθμισμένης με ηλεκτροκίνησης το
2025.

Premia Properties: «Πράσινο φως»
για μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ

Η Γενική Συνέλευση της Premia Properties,
που συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη, ενέκρινε
ομόφωνα τη μετατροπή της Εταιρείας σε ΑΕΕΑΠ
σε συνέχεια της από 5/4/2022 απόφασης της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς προς αδειοδότηση της
εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία  και ως Οργανισμού Εναλ-
λακτικών Επενδύσεων. Στην Έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση της εισηγμένης παρέστησαν 10 μέτοχοι
που εκπροσωπούν 69.535.440 μετοχές και δι-
καιώματα ψήφου, ήτοι το 79,93% του συνολικού
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
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Αύξηση τζίρου 
και κερδοφορίας 
για τον Όμιλο Reds

Υπερταμείο: Ο Μάριος Τέμπος ανέλαβε
group procurement & operations officer

Την ανάληψη κα-
θηκόντων από τον
Μάριο Τέμπο ως
group procurement
& operations officer
ανακοίνωσε το
Υπερταμείο. Σύμφω-
να με το Υπερταμείο,
ο κ. Τέμπος έχει μια
επιτυχημένη καριέ-
ρα στον ιδιωτικό το-
μέα σε καίριες θέ-

σεις. Προέρχεται από τον Όμιλο Olympia, όπου κατείχε
τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία
Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sa-
les Operations στην ίδια εταιρεία. Διαθέτει εμπειρία
στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στον λειτουργικό
σχεδιασμό των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις
και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα.

Υποστηρικτής της φιλανθρωπικής ποδηλατικής δρά-
σης «Wheels of will», που διοργανώνεται από την
UPGR8 το διάστημα από 3 έως 5 Ιουνίου 2022, είναι η
Εθνική Ασφαλιστική. Συγκεκριμένα, ο παραολυμπιονί-
κης ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής, ο οποίος έχει στο
ενεργητικό του πολλές επιτυχίες σε εθνικό και παγκό-
σμιο επίπεδο, θα διανύσει με το ποδήλατό του τη διαδρο-
μή Θεσσαλονίκη - Αθήνα, με σημείο εκκίνησης τον Λευ-
κό Πύργο και τερματισμού τον Ιερό Βράχο της Ακρόπο-
λης. Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η συγκέντρωση
χρηματικού ποσού προς ενίσχυση του Συλλόγου Γονιών
Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» για την
καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου, ενώ όραμα του κ.
Παπαγγελή είναι το «Wheels of will» να καταστεί θεσμός
και ο ίδιος κάθε χρόνο να διανύει νέες διαδρομές βοη-
θώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους.
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…Κι αν ρωτούσες στον Πειραιά τι εί-
ναι η ευτυχία μίας ημέρας, θα σου
έδειχνε το ημερολόγιο: 4 Μαΐου 2022.
Πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, το 47ο
της χρυσοποίκιλτης ιστορίας του και,
μάλιστα, στην έδρα-ταμπού, την Τούμ-
πα, με νίκη 2-1 επί του ΠΑΟΚ, και πρό-
κριση στο Final 4 στο μπάσκετ, μετά τη
μεγαλειώδη νίκη 94-88 επί της Μονα-
κό στο ΣΕΦ. Κάτι σαν ορόσημο «Μάης
του 2022».

Προηγήθηκε το ματς της Τούμπας,
εκεί άρχισε το «ερυθρόλευκο» suc-
cess story. Παρότι ο Ολυμπιακός βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ από γκολ του
Μουργκ στο ημίχρονο, ο Πέδρο Μαρ-
τίνς «χάκαρε» τον «σκληρό δίσκο» του
Λουτσέσκου, έβαλε μονοκοπανιά τούς

Αγκιμπού Καμαρά, Γκάρι Ροντρίγκεζ
και Ελ Αραμπί και μέσα σε δέκα λεπτά
σκόραρε δύο φορές με τον Ρόνι Λόπεζ
και τον Ρέαμπτσιουκ. Αποσπάστηκε 16
βαθμούς από τον ΠΑΟΚ στην κορυφή,
στο τέλος σήκωσαν και κούπα-ρέπλι-
κα και τον Μαρτίνς στον ουρανό με τα
«όλε». Είχε και αυτό έναν ισχυρό συμ-
βολισμό για τη χρόνια αντιπαλότητα
που κορυφώθηκε τα τελευταία χρόνια
και έφτασε στα όρια του μίσους. Αν
έχανε ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς θα
ήταν το λιμάνι της… αγωνίας μέχρι το
τέλος του πρωταθλήματος.

Και στο μπάσκετ, το ίδιο. Λίγες ώρες
αργότερα στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός του
Μπαρτζώκα έπρεπε να νικήσει τη Μο-
νακό για να πάει στο Final-4 του Βελι-

γραδίου, 19-21 Μαΐου, το σκορ ήταν
ήδη 2-2 στις μεταξύ τους αναμετρή-
σεις. Κάπου 13.000 σάρκες στην κερ-
κίδα έψαχναν την ευτυχία και τη βρή-
καν στα χέρια του Αμερικανού Τόμας
Γουόκαπ. Πίσω στο σκορ ήταν συνέ-
χεια ο Ολυμπιακός, αλλά αυτός ο αθό-
ρυβος εραστής της πορτοκαλί μπάλας,
αφού χόρεψε μαζί της ένα αισθησιακό
μπλουζ, οδήγησε τον Ολυμπιακό στη
νίκη μέσα στον χορό των «κολασμέ-
νων», έχοντας την υπομονή του…
Γκάντι και τον τσαμπουκά παλιού μαγ-
κίτη του Πειραιά. Λειτούργησε και η
άμεση δημοκρατία της κερκίδας, απο-
νέμοντάς του τον τίτλο του MVP. Οι υπό-
λοιποι, με πρώτο τον Σλούκα; Απλά
υπέροχοι αρνητές εκείνων των «ειδη-

μόνων» που λένε ελεύθερα τη γνώμη
τους, χωρίς ποτέ να σκέφτονται τι λέ-
νε…

Στο Βελιγράδι θα βρεθεί ενώπιος
ενωπίω με την πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα -
Ρεάλ το άλλο ζευγάρι.

Πειραιάς, το λιμάνι
της ευτυχίας

Και πρωταθλητής 
στο ποδόσφαιρο 
για 47η φορά και Final 4 
στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός



Η
ομάδα με την πιο βαριά φα-
νέλα παγκοσμίως, η πολυ-
θρύλητη Ρεάλ Μαδρίτης,

έκανε και πάλι το θαύμα της, νίκησε
3-1 στην παράταση τη «μηχανή» της
Μάντσεστερ Σίτι, από την οποία είχε
ηττηθεί 4-3 στην Αγγλία, και προκρί-
θηκε στον τελικό του Champions
League, όπου θα αντιμετωπίσει τη
Λίβερπουλ, στις 28 Μαΐου στο Παρί-
σι. Ο δε Γάλλος φορ της Ρεάλ Καρίμ
Μπενζεμά, που σκόραρε με πέναλτι
το 3-1, είναι έτοιμος να μπει στο κά-
δρο των θρύλων, δίπλα στον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο. 

Στο 79’ η Σίτι προηγήθηκε στο
σκορ με γκολ του Μαχρέζ και όταν
στο Μπερναμπέου όλοι σκέφτονταν
το αδιανόητο, ο Ιταλός προπονητής
της Ρεάλ, Κάρλο Αντσελότι, πόντα-
ρε σε έναν νεαρό Βραζιλιάνο, τον
Ροντρίγκο. Αυτός είναι που πέτυχε

δύο γκολ, στο 89’ και στο 90’, και
έστειλε το ματς στην παράταση. Και
αυτό το παιχνίδι ήταν μια ωδή στο
ποδόσφαιρο, αλλά και σε εξοντωτι-

κή μάχη με πολλά αντιαθλητικά
μαρκαρίσματα. Η Ρεάλ έχει 13 τρό-
παια Champions League και η Λί-
βερπουλ έξι. 

Ρεάλ είναι μόνο μία, τελικό με Λίβερπουλ Φιλοφρονήσεις 
Τζέιμς - Ολυμπιακού

Ο Αμερικανός άσος της Μονακό Μάικ Τζέιμς,
πρώην του Παναθηναϊκού και της ΤΣΣΚΑ, διδά-
σκοντας αθλητικό πολιτισμό και χωρίς αναστολές
έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πρό-
κρισή του στο Final 4 του Βελιγραδίου. Ο Ολυμπια-
κός απάντησε ως εξής: «Σ’ ευχαριστούμε πολύ. Εί-
ναι τιμή μας να παλεύουμε εναντίον σου». 

Και η Έμα Στόουν στο ΣΕΦ
Τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο

ΣΕΦ παρακολούθησε η σταρ του Χόλιγουντ Έμα
Στόουν. Η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανί-
δα βρίσκεται την Ελλάδα για την προβολή της

ταινίας «Βληχή» του Γιώργου Λάνθιμου. Θε-
άθηκε να χειροκροτεί τα καλάθια του συμ-

πατριώτη της Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπια-
κού, ενώ φωτογραφήθηκε και με την Ελευθερία

Κούκου, σύζυγο του εκ των προέδρων του μπα-
σκετικού Ολυμπιακού Παναγιώτη Αγγελόπουλου.

Αρνητικό σερί 
για τον ΠΑΟΚ

Μετά την ήττα του 2-1 από τον Ολυμπιακό στην
Τούμπα, ο ΠΑΟΚ μετρά οκτώ σερί αγώνες χωρίς να
έχει νικήσει. Έχει πέντε ήττες και τρεις ισοπαλίες.
Ήττες από Παναθηναϊκό, Άρη και Ολυμπιακό στα
play off και δυο ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό στο
Κύπελλο και μία με την ΑΕΚ. Τελευταία φορά που ο
«δικέφαλος του Βορρά» κέρδισε ήταν στις 20 Μαρ-
τίου κόντρα στην ΑΕΚ 1-0 στο ΟΑΚΑ με γκολ του
Τσόλακ.

Είχαν φύγει από 
την κερκίδα στο 0-1!

Όταν η Ρεάλ πέτυχε τα δυο γκολ στο 89’ και το 90’
κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και έκανε το 2-1, οι πε-
ρισσότεροι οπαδοί της είχαν αποχωρήσει από το
γήπεδο! Θεώρησαν ότι η υπόθεση-πρόκριση είχε
τελειώσει στο 0-1. Από τις ιαχές κατάλαβαν ότι
μπήκαν γκολ, προσπάθησαν να ξαναμπούν, αλλά
στο Μπερναμπέου όποιος βγαίνει δεν ξαναμπαίνει.
Πανηγύρισαν έξω από το γήπεδο.

Η «αποκάλυψη» του Ντουράντ
Πολιτισμικό σοκ έπαθε στην κερκίδα του ΣΕΦ ο αστέ-
ρας του ΝΒΑ Κέβιν Ντουράντ, προσκεκλημένος του
Μάικ Τζέιμς της Μονακό στο ματς με τον Ολυμπιακό.
Δημοσίευσε ένα βίντεο με τίτλο «Αποκάλυψη» για τους
πανηγυρισμούς στο τέλος, που ο κόσμος εισέβαλε στον
αγωνιστικό χώρο. Αργότερα έλεγε ότι, αν αυτό γινόταν
στο ΝΒΑ, όλοι αυτοί θα πήγαιναν στη φυλακή!

Πιτίνο
για Σλούκα,
Πρίντεζη

Μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός - Μονακό 94-88, ο Αμερικανός προπονητής Ρικ Πιτίνο,
άλλοτε της Εθνικής μας, έγραψε στο Twitter: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου στην Εθνική
Ελλάδας από τον Ολυμπιακό, Γιώργο Πρίντεζη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κώστα Σλούκα, για την
πρόκρισή τους στο Final 4. Είναι σπουδαία παιδιά και ο Κώστας είναι συνώνυμο της ηγετικότητας.
Γιώργο, συνέχισε να παίζεις, είσαι νέος ακόμα»!
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• Παραιτείται ο σκηνοθέτης του «Σα-
σμού» Κ. Κωστόπουλος, ύστερα από σο-
βαρή καταγγελία εναντίον του.

• Η Μιμή Ντενίση παραπονέθηκε
στην Ελένη Μενεγάκη πως δεν την
έχει καλέσει ποτέ στο σπίτι της.

• Επέτειος γάμου για Καίτη Γαρμπή -
Διονύση Σχοινά. «25 χρόνια μαζί, βασί-
λισσά μου», έγραψε ο τραγουδιστής!

• Η Σοφιάννα Αβραμάκη αποχώρη-
σε από το «Survivor».

• Η Σοφία Βογιατζάκη μίλησε για τις
εξαντλητικές δίαιτες που έχει κάνει:
«Έτρωγα κάθε μέρα μία φέτα καρπούζι
για τρεις μήνες».

• Τη μάτιασαν! Η Νατάσα Θεοδωρί-
δου ξεκίνησε για τις δουλειές της
ημέρας και στον δρόμο την έπιασε
λάστιχο!

• «Παραλίγο να μπω φυλακή λόγω χρε-
ών προς το Δημόσιο. Κρυβόμουν στην
τουαλέτα για να μη με συλλάβουν οι
αστυνομικοί», δήλωσε ο Στέλιος Παρ-
λιάρος.

• Ο παρουσιαστής Γιώργος Μαυρί-
δης και η σύντροφός του Κρίστη
Καθάργια παντρεύονται σήμερα
στη Θεσσαλονίκη!

• Ο creative director Παναγιώτης Κά-
τσος φημολογείται πως θα πάρει τη θέ-
ση της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο νέο
«GNTM».

• Ο Κωνσταντίνος-Αλέξιος, ο πρω-
τότοκος γιος του πρίγκιπα Παύλου
και της Μαρί Σαντάλ, είναι ερωτευ-
μένος με Βραζιλιάνα καλλονή.
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Ο
ι προβολείς και το ενδια-
φέρον της διεθνούς κινη-
ματογραφικής κοινότητας
είναι στραμμένα απόψε

στην Εθνική Λυρική Σκηνή, για την
παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ται-
νίας του Γιώργου Λάνθιμου «Βλη-
χή». Θα προβληθεί συνοδεία μουσι-
κών συνόλων, παρουσία της χολι-
γουντιανής σταρ και πρωταγωνί-
στριας Έμα Στόουν και (πιθανόν) του
Γάλλου ηθοποιού Νταμιάν Μπονάρ.

Η διάσημη ηθοποιός βρίσκεται
ήδη στην Αθήνα. Ταξίδεψε στην Ελ-
λάδα αμέσως μετά το MET Gala της Νέας Υόρκης και
πριν καλά καλά συνέλθει από το τζετ λαγκ βρέθηκε το
βράδυ της Τετάρτης στο ΣΕΦ. Συνοδευόμενη από τον
Γιώργο Λάνθιμο, παρακολούθησαν τον αγώνα μπά-
σκετ του Ολυμπιακού με τη Μονακό, υποστηρίζοντας
ξεκάθαρα την ελληνική ομάδα.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και η κινηματο-
γραφική μούσα του θα καθίσουν και απόψε πλάι πλάι
στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» για να παρακολου-
θήσουν, σε πρώτη επίσημη προβολή, το φιλμ μικρού
μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Τήνο.

Από τις πρώτες φωτογραφίες και το τρέιλερ της ται-
νίας αποκαλύπτονται εικόνες από την άλλη όψη του
νησιού, την εποχή της βαρυχειμωνιάς. Το καθάριο
λευκό με το ζωηρό γαλάζιο της κυκλαδίτικης ομορ-
φιάς «ντύθηκε» στα ασπρόμαυρα, με τη μουντάδα του
ουρανού, τις γκρίζες σκιές και την αγριεμένη θάλασ-
σα να εναλλάσσονται στο άγριο τοπίο, με φόντο την
ιστορία των «ηρώων» της.

Το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ του πολυβρα-
βευμένου δημιουργού «γεννήθηκε» με αφορμή το
«The Artist on the Composer». Το πρόγραμμα αποτε-

λεί συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του
Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ με
σκοπό να διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους ει-
καστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών
με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής. Μέ-
σα από έργα που αποτελούν καρπούς νέων αναθέσε-
ων, κάθε καλλιτέχνης συνομιλεί με έργα κλασικών
συνθετών, απαλλαγμένος από τις συνήθεις οπερατι-
κές συμβάσεις και την αφήγηση, πραγματοποιώντας
άνοιγμα προς ένα κοινό που μπορεί να μην έχει ασχο-
ληθεί προηγουμένως με την όπερα.

Ο σκηνοθέτης του «Κυνόδοντα», του «Αστακού» και
της «Ευνοούμενης» αποδέχτηκε με ενθουσιασμό την
πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώρ-
γου Κουμεντάκη και της διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελί-
νας Κουντούρη, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία, την
παραγωγή αλλά και το μουσικό σενάριο του έργου,
που αποτελείται από έργα των Γ.Σ. Μπαχ, Κνουτ Νί-
στεντ και Τόσιο Χοσοκάβα, τα οποία θα ερμηνευτούν
ζωντανά από τους σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (τσίμπα-
λο), Γου Γουέι (σενγκ), το κουαρτέτο «Μαρία Κάλλας»
και τη Χορωδία της ΕΡΤ.

ΒΛΗΧΗ

Παγκόσμια
πρεμιέρα
απόψε με 
Έμα Στόουν



Σε κάποια παραλία

Για πρώτη φορά η «κακιά» του ελληνικού κι-
νηματογράφου χαμογελαστή σε φωτογραφία. Η
Τασσώ Καββαδία πόζαρε σε ξέγνοιαστες στιγ-
μές με τους Μίμη Φωτόπουλο και Φραντζέσκα
Αλεξάνδρου σε παραλία της τότε Αθηναϊκής Ρι-
βιέρας και όπως αναφέρει το «Elena’s Diarys»,
ήταν καταπληκτική στην παρέα, γελούσε και
διασκέδαζε. «Ο ρόλος της κακιάς μού δόθηκε σε
πολλές ταινίες. Μου έκανε καλό, δεν με περιόρι-
σε. Τον ήξερα καλά αυτόν τον ρόλο, τον πληρω-
νόμουνα και τον έπαιζα. Αυτοί με καθιέρωσαν»,
έλεγε στις συνεντεύξεις της.

Bella Italia!

Στην «πόλη των ερωτευμένων» βρίσκεται η
Δωροθέα Μερκούρη. Η Ελληνοϊταλίδα σταρ τα-
ξίδεψε στη Ρώμη και συναντήθηκε με τον πιο
διάσημο, παγκοσμίως, συλλέκτη μόδας Quinto
Tinarelli, ο οποίος κατέχει περισσότερα από έξι
χιλιάδες κοστούμια στο ιδιωτικό του μουσείο,
όλα με την υπογραφή θρυλικών σχεδιαστών. Η
ηθοποιός και ο γοητευτικός signor απόλαυσαν
τα απεριτίφ τους σε μια από τις θρυλικές τρατο-
ρίες στο κέντρο της πόλης, πόζαραν με χαμόγε-
λα και, βέβαια, η πρωταγωνίστρια τον αποθέωσε
στο Instagram. 

Η Τραϊάνα Ανανία ετοιμάζει
την επιστροφή της στο θέαμα και
αφού κουρεύτηκε, έκανε ανταύ-
γειες και ίσιωμα, ανακοίνωσε τα
σχέδιά της με κουίζ: «Νέο μαλλί!
Νέος ρόλος! Αυτή τη φορά κινη-
ματογραφικός αλλά και θεατρι-
κός. “Τζένη” θα λέγομαι και τον
Δεκαπενταύγουστο θα είμαι
στην Αθήνα! Με ποια ελληνική
cult ταινία έχεις συνδέσει το
όνομα “Τζένη”;» ρώτησε τους
followers της.

Όλα νέα!

Η
ευχάριστη είδηση πως η Λάουρα Νάργες είναι έγκυος κά-
νει τον γύρο του διαδικτύου. Η όμορφη παρουσιάστρια,
όπως έγινε γνωστό, διανύει τον πέμπτο μήνα, οπότε στις

αρχές του φθινοπώρου αναμένεται να κρατήσει αγκαλιά το πρώτο
της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον Χρήστο Σαντικάι. Το αγα-
πημένο ζευγάρι της showbiz είχε αποκαλύψει πως έκανε γαμήλια
σχέδια, ωστόσο η ξαφνική εγκυμοσύνη της ραδιοφωνικής παραγω-
γού επισπεύδει τις διαδικασίες για τον πολιτικό τους γάμο που προ-
γραμματίζεται για τα μέσα του καλοκαιριού. «Ξέρω ότι ετοιμάζεται
να μου κάνει πρόταση. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, γιατί δεν μου λέει
κανείς τίποτα. Με έχουν αφήσει στα σκοτάδια. Οι πιο κοντινοί μας
φίλοι ξέρουν τα πάντα και εγώ δεν ξέρω τίποτα. Νιώθω ασφάλεια
μαζί του και πατάω σταθερά στα πόδια μου», είχε αναφέρει σε πα-
λαιότερη συνέντευξή της η μέλλουσα μαμά.

Διακοπές στο Μαϊάμι
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η Γιάννα Τερζή απολαμβάνει κα-
λοκαιρινές διακοπές σε πολυτελή θαλαμηγό. Η κόρη του Πασχά-
λη Τερζή, ύστερα από μια περιπέτεια υγείας, ταξίδεψε στο αγα-
πημένο της Μαϊάμι, συναντώντας καλούς φίλους και συνεργάτες
από την εποχή που εργαζόταν στην αμερικανική δισκογραφική
εταιρεία Interscope Records. Η τραγουδίστρια πόζαρε με απίθα-
νο μαύρο ολόσωμο μαγιό που τόνιζε το καλλίγραμμο κορμί της.

Παντρεύτηκαν κρυφά από τα media και
εξακολουθούν να τα αποφεύγουν! Μια σπά-
νια φωτογραφία, αγκαλιά με τον σύζυγό της
Στάθη Σπηλιωτόπουλο, ανάρτησε στο Insta-
gram η Άντα Λιβιτσάνου σε μια στιγμή από-
λυτης ευτυχίας: «Ξέρω, δεν ανεβάζουμε
συχνά φωτογραφίες, καθώς πιστεύουμε ότι
η υπερπροβολή ευτυχίας είναι συνήθως
επιτηδευμένη, αλλά σήμερα δεν κρατήθη-
κα! Στις σχέσεις, όσο υπάρχει κοινός στό-
χος, αγάπη και σεβασμός, όλα λύνονται!».
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Πρώτη φορά μαμά

Αγκαλιά αγάπης



Η
σκωληκοειδής απόφυση είναι ένας σω-
λήνας περίπου 10 εκατοστών και διαμέ-
τρου κάτω των 8 χιλιοστών που εξορμά-
ται από το τυφλό, κοντά στη συμβολή λε-

πτού και παχέος εντέρου. Επικοινωνεί, στην έκφυ-
σή της, με τον αυλό του παχέος εντέρου, ενώ το άλ-
λο άκρο της είναι κλειστό (τυφλό) και ελεύθερο (κι-
νητό). Ο δρ Ιωάννης Κ. Κοζαδίνος, διευθυντής
Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής, μας εξηγεί τι
είναι η οξεία φλεγμονή της σκωληκοειδούς από-
φυσης. 

«Πρόκειται για μια ταχέως εξελισσόμενη διαδι-
κασία, αρχικό αίτιο της οποίας θεωρείται η από-
φραξη του αυλού της απόφυσης, που μπορεί να
προκληθεί από υπερπλασία του λεμφικού ιστού
που φυσιολογικά υπάρχει στον υποβλεννογόνιο
χιτώνα του οργάνου ή ακόμα και από σκληρά κό-
πρανα, ύπαρξη βαρίου ύστερα από κάποια εξέτα-
ση, συμφύσεις ή ξένο σώμα.

Η απόφραξη προκαλεί οίδημα και διόγκωση
του οργάνου που καταλήγει σε διαταραχή της αι-
μάτωσης, με είσοδο διαφόρων μικροοργανισμών
στο μυϊκό τοίχωμα. Έτσι η φλεγμονή εξελίσσεται
σε ισχαιμία, νέκρωση και διάτρηση της σκωλη-
κοειδούς απόφυσης. Από εκεί και πέρα, ο οργανι-
σμός ή θα περιχαρακώσει τη φλεγμονή δημιουρ-
γώντας μια φλεγμονώδη μάζα με τη συμμετοχή
γειτονικών οργάνων, ή θα έχουμε εξέλιξη σε γε-
νικευμένη περιτονίτιδα. Οι σταδιακές αυτές αλλα-
γές που καταλήγουν στη διάτρηση της σκωλη-
κοειδούς απόφυσης πραγματοποιούνται μέσα σε

μία μέρα στο 10% των ασθενών και σε δύο μέρες
στο 50% των ασθενών». 

Η οξεία σκωληκοειδίτιδα έχει χαρακτηριστεί ως
ο «μεγάλος μίμος» της κοιλιάς. Αυτό, γιατί από την
πρώτη αναλυτική περιγραφή της, το 1886, από τον
Fitz, μέχρι και σήμερα, η κλινική της εικόνα μπορεί
να ξεγελάσει, μιμούμενη την εικόνα πολλών άλλων
παθολογιών. Αυτή η ποικιλία στην κλινική εικόνα
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κινητικότητα του

άκρου της σκωληκοειδούς απόφυσης που μπορεί
να οδηγήσει σε άτυπες, ασυνήθεις θέσεις του ορ-
γάνου και να αλλάξει ακόμα και τα βασικά κλινικά
χαρακτηριστικά, όπως τη θέση του άλγους. Περι-
γράφοντας μια τυπική κλινική εικόνα θα λέγαμε ότι
ο ασθενής παραπονείται αρχικά για ένα ακαθόρι-
στο άλγος γύρω από τον ομφαλό, το οποίο μπορεί
να διαλάθει της προσοχής του και να αποδοθεί σε
κολικό εντέρου ή δυσπεψία ή κάποια άνευ σημα-
σίας ενόχληση. Στη συνέχεια, όμως, ο πόνος αλλά-
ζει θέση και σταθεροποιείται στη δεξιά κάτω κοιλία
(δεξιός λαγόνιος βόθρος) αποκτώντας σαφή χαρα-
κτήρα. Στον πόνο έρχονται να προστεθούν η ναυτία
και πιθανώς οι εμετοί, ανορεξία, δεκατική πυρετι-
κή κίνηση, διάρροιες ή δυσουρικά ενοχλήματα. 

Η οξεία σκωληκοειδίτιδα αφορά όλες τις ηλι-
κίες, παρουσιάζεται όμως σπάνια στη νεογνική και
γεροντική ηλικία και συχνότερα κατά τη δεύτερη
και τρίτη δεκαετία της ζωής. Άγνωστο γιατί, είναι
λίγο πιο συχνή στο άρρεν φύλο και εμφανίζει με-
γαλύτερη συχνότητα την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Είναι η πιο συχνή αιτία προσέλευσης στα τμήματα
επειγόντων περιστατικών. «Περνάει με αντιβίωση;
Η απάντηση της ιατρικής είναι κατηγορηματική:
Όχι!», τονίζει ο ειδικός.
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Είναι η πιο συχνή αιτία
προσέλευσης στα τμήματα
επειγόντων περιστατικών

Η παραμονή εγκυμονεί
κινδύνους
«Η παραμονή μιας φλεγμαίνουσας σκωλη-
κοειδούς μέσα στην κοιλιά εγκυμονεί κιν-
δύνους όπως περιτονίτιδα, δημιουργία
συμφύσεων, ενδοκοιλιακό απόστημα ή δη-
μιουργία μιας φλεγμονώδους μάζας από
εντερικές έλικες. Η νοσηρότητα και η θνη-
τότητα των επιπλοκών είναι τέτοιες, ώστε
είναι προτιμότερο να εξαιρεθεί μια υγιής
σκωληκοειδής απόφυση παρά να παραμεί-
νει αδιάγνωστη και, άρα, αθεράπευτη, μια
πιθανή οξεία σκωληκοειδίτιδα. Για αυτό,
άλλωστε, τα διεθνώς αποδεκτά ποσοστά
λανθασμένης διάγνωσης φτάνουν έως και
το 20%. Η οξεία σκωληκοειδίτιδα έχει μία
και μόνη θεραπεία, τη σκωληκοειδεκτο-
μή», τονίζει ο δρ Ιωάννης Κ. Κοζαδίνος.

Σ Κ Ω Λ Η Κ Ο Ε Ι Δ Η Σ
Α Π Ο Φ Υ Σ Η Δρ Ιωάννης Κ. Κοζαδίνος,

διευθυντής Ρομποτικής
Χειρουργικής Κλινικής

Ο «μεγάλος μίμος» της κοιλιάς



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν ευκαιρίες να
διασκεδάσετε, να επικοινωνήσετε με τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα και να βάλετε στη ζωή σας μια
ευχάριστη νότα. Δεν θα ξεχνάτε, βέβαια, ότι το
δεύτερο ηλιακό σας σπίτι είναι γεμάτο ανατρο-
πές, δηλαδή ο τομέας των οικονομικών και των
σταθερών αξιών σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους θα είναι μια θετική μέρα,
που θα σας βοηθήσει ουσιαστικά να βρείτε κά-
ποιες οικονομικές λύσεις, όταν μάλιστα τα γεγο-
νότα προκαλούν τριγμούς και αυτό σας κάνει να
νιώθετε ανασφάλεια. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ευχάριστη η μέρα σας, εφόσον το πολύ θετικό
εξάγωνο με Ερμή και Αφροδίτη θα σας δώσει τη
χαρά να επικοινωνήσετε και να μοιραστείτε τον
χρόνο σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ο Ερ-
μής στο δικό σας ζώδιο ευνοεί και ανανεώνει τις
μετακινήσεις, αλλά και τις σκέψεις σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θα έχετε σήμερα τη δυνατότητα να κάνετε κάποι-
ες βοηθητικές κινήσεις σε επαγγελματικά θέμα-
τα. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσουν κάποιες
συζητήσεις ή γνώμες πάνω σε ένα ζήτημα που
αφορά τις εργασιακές σας επιδόσεις.

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε με
τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ή θα προγραμματί-
σετε ένα ταξίδι, για να αφήσετε πίσω σας ό,τι
σας δημιουργεί στρες, αλλά και μελαγχολικές
σκέψεις. Ιδίως εσείς των πρώτων ημερών είστε
οι περισσότερο ευνοημένοι και θα έχετε μια ευ-
χάριστη μέρα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Όσο ο Ερμής θα βρίσκεται στο δέκατο ηλιακό
σας σπίτι, εσείς θα έχετε ευχάριστες εξελίξεις
στα επαγγελματικά σας. Σήμερα επίσης με τη
θετική όψη που σχηματίζουν ο Ερμής με την
Αφροδίτη, είναι ένδειξη μιας πολύ ευνοϊκής
εξέλιξης στα επαγγελματικά σας σχέδια, αλλά
και στα προσωπικά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θετικά μηνύματα θα δεχθείτε σήμερα από το
σύμπαν, όταν μάλιστα η Αφροδίτη, που είναι κυ-
ρίαρχος του ζωδίου σας, βρίσκεται στο διαμετρι-
κά απέναντι ζώδιο από το δικό σας και σας δημι-
ουργεί όμορφες στιγμές με τους άλλους. Αν είστε
αδέσμευτοι, η περίοδος αυτή θα σας φέρει πιο
κοντά με ενδιαφέροντα πρόσωπα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Έχετε σήμερα κάποια συναισθηματική εξέλιξη,
που μάλλον θα σας δώσει ψυχική ανάταση. Επί-
σης, θα ασχοληθείτε με κάποιες οικονομικές
υποθέσεις, με αρκετά καλά αποτελέσματα. Κά-
ποιο μήνυμα, από αγαπημένο σας πρόσωπο, θα
είναι η αιτία να σκεφτείτε θετικά για ένα ζήτημα
που σας απασχολεί.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οι σχέσεις σας με τους άλλους αποκτούν ενδιαφέ-
ρον και κάποιες συζητήσεις που θα γίνουν, θα κα-
ταφέρουν να δημιουργήσουν ασφάλεια. Βέβαια, η
περίοδος που ανοίγεται μπροστά σας θα είναι αρ-
κετά ενδιαφέρουσα, από γνωριμίες και επαφές με
πρόσωπα, που θα σας βοηθήσουν σε ένα σημαντι-
κό σας θέμα, ή μια προσωπική εξέλιξη.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οι επαγγελματικές σας βλέψεις θα έχουν το εν-
διαφέρον σας, ενώ σήμερα το θετικό εξάγωνο με
Ερμή - Αφροδίτη θα σας φέρει πιο κοντά στο οι-
κογενειακό περιβάλλον σας. Μια επίσης ευχάρι-
στη εξέλιξη είναι το να δεχθείτε φίλους και αγα-
πημένα πρόσωπα στο σπίτι σας και να νιώσετε
θαλπωρή και χαρά.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αν και αυτή η περίοδος σας πιέζει αρκετά, σήμε-
ρα θα λάβετε ένα ευχάριστο μήνυμα, ή θα κάνετε
μια συζήτηση που θα σας δώσει ικανοποίηση.
Ίσως πάλι να νιώσετε έτοιμοι να ανακοινώσετε
στο αγαπημένο σας πρόσωπο κάποιες αποφάσεις
που αφορούν τη σχέση σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Καλή μέρα για να κάνετε μια όμορφη αγορά, να
ασχοληθείτε με το σπίτι σας, αλλά και με τη συ-
ναισθηματική σας ζωή. Μπορεί επίσης να δεχθεί-
τε μια επίσκεψη και θα μοιραστείτε με το πρόσω-
πο αυτό ευχάριστες πληροφορίες.
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Σήμερα ο Ερμής και η Αφροδίτη θα
δημιουργήσουν ένα πολύ θετικό εξάγωνο,
κάνοντας τη ζωή μας πιο ενδιαφέρουσα,
εφόσον ευνοούνται οι επαφές μας με τους

άλλους, η έκφραση των συναισθημάτων μας και
οι ευχάριστες στιγμές με τα αγαπημένα μας
πρόσωπα. Η Αφροδίτη στο ζώδιο του Κριού δίνει
νέες εκκινήσεις σε προσωπικά θέματα και είναι
ένδειξη μιας περιόδου με πολλές νέες γνωριμίες
και ευχάριστα φλερτ. 



Τ
ο 14ο Συνέδριο της ΝΔ, το οποίο ξεκινά-
ει σήμερα το απόγευμα και θα ολοκλη-
ρωθεί την Κυριακή, δεν είναι απλώς η
«γέφυρα» του κόμματος με την κοινω-

νία, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι η φωνή της
κοινωνίας, καθώς υπουργοί, βουλευτές και στε-
λέχη αξιοποιούν το βήμα που τους δίνεται για να
μεταφέρουν τα μηνύματα, τις αγωνίες και τα
προβλήματα των πολιτών.

Τα κυβερνητικά στελέχη της ΝΔ οφείλουν να
πάρουν τα μηνύματα και να «διορθώσουν πο-
ρεία» ή να επιμείνουν σε κάποια σημεία περισ-
σότερο, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να λύσει προ-
βλήματα. Με δεδομένο ότι τα προβλήματα έχουν
επιδεινωθεί σε βαθμό τέτοιο που, σύμφωνα με
την άποψη ορισμένων, κινδυνεύει ακόμη και η
διατήρηση του κοινωνικού ιστού της χώρας, ο
βαθμός στον οποίο θα εισακουστεί η φωνή της
κοινωνίας θα παίξει σημαντικό ρόλο στο αποτέ-
λεσμα των επόμενων εκλογών.

Μέχρι σήμερα η κομματική βάση διατυπώνει
συχνά παράπονα για παραγκωνισμό της.

Δεν είναι η ώρα να εξεταστεί ποιος έχει δίκιο
και ποιος άδικο. Είναι η ώρα έναρξης της μάχης
που θα κορυφωθεί το βράδυ των εκλογών, οι
οποίες θα είναι πρωτόγνωρα δύσκολες, γιατί εί-
ναι ιδιαίτερες. Η ιδιαιτερότητά τους αυτή έγκει-
ται στο γεγονός ότι θα διεξαχθούν με απλή ανα-
λογική, η οποία δεν θα εκλέξει κυβέρνηση, οπό-
τε πιθανότατα θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλο-
γές με ενισχυμένη αναλογική.

Πολλοί από τους ψηφοφόρους του 2019 της ΝΔ,

δρώντας κυρίως συναισθηματικά, προδιαγράφουν
μια χαλαρή ψήφο στην πρώτη φάση, εκείνη της
απλής αναλογικής.

Πρόκειται για ένα πολιτικό και εγκληματικό
λάθος σε βάρος της χώρας (και δευτερευόντως
του κόμματός τους), γιατί το αποτέλεσμα της
πρώτης Κυριακής θα προσδιορίσει σε τεράστιο
βαθμό τις συνθήκες των επόμενων εκλογών όχι
μόνο σε επίπεδο αριθμών αλλά και σε επίπεδο
ψυχολογίας.

Και ως γνωστόν, ο πρώτος που επηρεάζεται από
την περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι ο αναποφάσι-
στος ψηφοφόρος, ο οποίος πηγαίνει με τον νικητή.
Ο ψηφοφόρος με αυτά τα χαρακτηριστικά, η εκλο-
γική συμπεριφορά του οποίου θα είναι εξαιρετικά
κρίσιμη, θα δει με άλλα «μάτια» τη ΝΔ αν το ποσο-
στό της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης είναι πά-
νω από το ψυχολογικό όριο των 30 μονάδων και με
άλλα αν μπροστά έχει το ψηφίο «2».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σφοδρή σύγκρου-
ση Δύσης - Ρωσίας και η ενεργειακή κρίση έχουν
δραματικό αντίκτυπο στο πορτοφόλι κάθε Έλληνα.
Οι πολίτες για τη μείωση της καταναλωτικής τους
δύναμης και την ακρίβεια δεν αναγνωρίζουν ως
υπεύθυνο τον Πούτιν αλλά την κυβέρνησή τους.
Αυτήν ψήφισαν και για τα εύκολα και για τα δύσκο-
λα. Το αν τα σημερινά δύσκολα θα ήταν δυσκολό-
τερα με μια άλλη κυβέρνηση δεν μπορούν -και εί-
ναι δύσκολο- να το σκεφτούν. Και μπορεί χθες ο
πρωθυπουργός να ανακοίνωσε μια πραγματικά
γενναία και ουσιαστική στήριξη, αλλά τα προβλή-
ματα είναι πολλά και δυστυχώς είναι μπροστά.

Μοιραία λοιπόν η ΝΔ στις προσεχείς εκλογές θα
δει τα ποσοστά της να μειώνονται.

Και όσο δίκιο και αν έχουν ή δεν έχουν τα κομ-
ματικά στελέχη που ενδεχομένως ανέμεναν μεγα-
λύτερη αξιοποίησή τους και σήμερα «γκρινιά-
ζουν», οφείλουν να βάλουν μπροστά το συμφέρον
της πατρίδας τους. Να κατανοήσουν ότι ο πρωθυ-
πουργός και πρόεδρος της ΝΔ όφειλε να λειτουρ-
γήσει πολυσυλλεκτικά για να διασφαλίσει μια
ομαλή κυβερνητική θητεία και κυρίως να συνειδη-
τοποιήσουν έγκαιρα ότι κανένας αρχηγός δεν
μπορεί να νικήσει στις εκλογές αν δεν συσπειρω-
θεί ο «κομματικός στρατός του». Οι ώρες που ζού-
με δεν είναι για πειράματα. Τα ζήσαμε και τα πλη-
ρώσαμε ακριβά το 2015.

Και προφανώς αυτή η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο
τους ώμους των οργανωμένων οπαδών της ΝΔ.
Βαραίνει κατά προτεραιότητα την ηγεσία του κόμ-
ματος, η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να δώσει
μεγαλύτερη σημασία σε εκείνους που σπαταλούν
σημαντικό μέρος της ζωής τους για να προσφέ-
ρουν στο κόμμα που στηρίζουν.

Χρειάζεται μια ισορροπία. Μια «χρυσή τομή»
ώστε αφενός να μειωθούν οι δυσαρέσκειες,
αφετέρου να αποτελέσει το Συνέδριο το εφαλτή-
ριο για μια μακρά, όπως όλα δείχνουν, προεκλο-
γική περίοδο.

Το έναυσμα για τη μάχη θα δοθεί με τη σημερινή
ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο αγώνας όμως δεν είναι ταχύτητας αλλά αντοχής.
Και στους μαραθώνιους κερδίζει αυτός που είναι
καλύτερα οργανωμένος και προετοιμασμένος.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Έναυσμα για έναν δύσκολο
μαραθώνιο το 14ο Συνέδριο της ΝΔ

Η ηγεσία του
κόμματος θα

πρέπει να δώσει
μεγαλύτερη
σημασία σε

εκείνους που
σπαταλούν

σημαντικό μέρος
της ζωής τους

για να
προσφέρουν στο

κόμμα που
στηρίζουν
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