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Τ
ο φετινό στοίχημα για τον τουρισμό, σύμ-
φωνα με όλες τις ενδείξεις, θα παιχτεί την
τελευταία στιγμή στο γήπεδο του last
minute booking κατά το διεθνώς λεγόμενο,

δηλαδή στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Είναι
τέτοιοι οι αστάθμητοι παράγοντες, όπως η εξέλιξη
της πανδημίας, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα πα-
ρελκόμενά του, ανάμεσά τους και οι αυξήσεις-ρεκόρ
στις μεταφορές αλλά και στις υπηρεσίες, που ακόμα
και οι πιο συνεπείς θιασώτες του early booking ανά
τον κόσμο κανονίζουν διακοπές και κλείνουν αερο-
πορικά εισιτήρια και διαμονή «στο παρά πέντε».

Η χώρα μας στον αγώνα της προσέλκυσης επισκε-
πτών, που μόλις άρχισε, έχει πολλά πλεονεκτήματα.
Υπάρχουν πολλά ατού στα χέρια των επαγγελματιών

και των υποστηρικτικών φορέων, ώστε η φετινή σε-
ζόν να μείνει στην Ιστορία ως μία από τις καλύτερες
για τον ελληνικό τουρισμό. Και οι οιωνοί είναι θετι-
κοί, καθώς, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ
Γιάννης Ρέτσος, από τις κρατήσεις που είχαν γίνει
μέχρι και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία δεν
έχουν ακυρωθεί παρά ελάχιστες. 

Ωστόσο, στη διαδρομή υπάρχουν και πολλές… μπα-
νανόφλουδες. Μπανανόφλουδες που τις πετάμε οι ίδι-
οι και στη συνέχεια κινδυνεύουμε να τις πατήσουμε.
Και αναφερόμαστε στα κρούσματα αισχροκέρδειας
που έχουν αρχίσει ήδη να παρατηρούνται στους δημο-
φιλείς προορισμούς, κι ας είμαστε ακόμα στα μέσα
Μαΐου. Εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς μια
απόδειξη με αστρονομικά ποσά για δύο ξαπλώστρες,

έναν καφέ και μία τυρόπιτα ή για ένα γεύμα «ταξιδεύει»
διαδικτυακά εν ριπή οφθαλμού σε όλον τον κόσμο. Και
όσο δύσκολο είναι να πραγματοποιήσεις μια καμπάνια
διαφήμισης για το τουριστικό προϊόν, εξίσου εύκολο
είναι να υποστείς της βάσανο της δυσφήμησης μέσα
από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Είναι λογικό οι επαγγελματίες του κλάδου στην
αγωνία τους να ισοσκελίσουν τα μεγάλα έξοδα να
προσπαθούν να μετακυλίσουν ένα μέρος τους στον
καταναλωτή-επισκέπτη. Υπάρχει αγωνία για την επι-
βίωση, την είσπραξη, σε έναν κυκεώνα υψηλού κό-
στους με συνεχείς επιβαρύνσεις στο τελικό προϊόν.
Όμως, επιβάλλεται να υπάρξει αυτοσυγκράτηση, να
μην ξεφύγει το πράγμα και «κλείσουμε» το μαγαζί
πριν καλά καλά το ανοίξουμε. 
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Σ
τρατηγικός στόχος του πρωθυ-
πουργού μπορεί να είναι η εξάντ-
ληση της τετραετίας όπως τονίζει
σε κάθε τοποθέτησή του, ωστόσο

η ρευστή κατάσταση που επικρατεί διε-
θνώς, με τη μία κρίση να διαδέχεται την
άλλη, αλλά και το αρνητικό κλίμα που
έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία λόγω
της ακρίβειας, για την οποία δεν ευθύνε-
ται η κυβέρνηση, ενδεχομένως να αλλά-
ξουν τα δεδομένα και τους μέχρι τώρα
σχεδιασμούς.

Στο Μαξίμου δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα
στον αντίκτυπο που θα έχουν στην κοινω-
νία τα μέτρα για τις μειώσεις στους λογα-
ριασμούς ρεύματος που ανακοίνωσε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και τα οποία έχουν
αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζονται και θα
ολοκληρωθούν την 1η Ιουλίου. Όταν, δηλα-
δή, θα αποσυνδεθεί η τιμή του φυσικού
αερίου από την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ θα ανασταλεί και η ρήτρα
αναπροσαρμογής, που έχουν εκτοξεύσει
τις τιμές του ρεύματος, σταθεροποιώντας
τους λογαριασμούς. Παράλληλα θα έχει
ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών με την
αύξηση του κατώτατου μισθού και των φο-
ροελαφρύνσεων.

Περιμένοντας τις δημοσκοπήσεις
Οι σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες που

πήρε η κυβέρνηση, χωρίς να υπολογίζον-
ται τα όσα ενδεχομένως αποφασιστούν στη
Σύνοδο Κορυφής τις τελευταίες μέρες του
Μαΐου, στο Μαξίμου αναμένουν να δουν
πώς θα αποτυπωθούν στις δημοσκοπή-
σεις. Οι μετρήσεις που θα δημοσιοποι-
ηθούν στα τέλη Ιουλίου καθώς και εκείνες
που θα έχει στα χέρια του ο πρωθυπουργός
τις πρώτες μέρες του Αυγούστου αναμένε-
ται να κρίνουν τις τελικές του αποφάσεις
για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως στην
περίπτωση που υπάρξει θετική ανταπόκρι-
ση από τους πολίτες και αυξηθεί εκ νέου η
διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμα παρα-
μένει σε επίπεδα ασφαλείας, τότε δεν απο-
κλείουν το ενδεχόμενο οι κάλπες να στη-
θούν στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώ-
βριο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εκλογές θα
διεξαχθούν την άνοιξη του 2023, όπως εί-
ναι και ο αρχικός σχεδιασμός.

Οι αστάθμητοι παράγοντες
Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, τονίζουν τους

αστάθμητους παράγοντες που υπάρχουν
και μπορούν να ανατρέψουν όλα τα δεδο-

μένα, ακόμα και στην περίπτωση που οι δη-
μοσκοπήσεις είναι θετικές. Οι πυρκαγιές
που αντιμετωπίζει η χώρα μας κάθε καλο-
καίρι και η πιθανότητα εξάπλωσης του πο-
λέμου στην Ουκρανία, που όλοι απεύχονται
και τα δύο ενδεχόμενα, είναι λογικό πως θα
βάλουν στην άκρη τους όποιους εκλογι-
κούς σχεδιασμούς.

Η δεύτερη κάλπη
Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που έχει

ιδιαίτερη σημασία είναι πως στο Μαξίμου,
εκτός από την πρώτη ημερομηνία των
εκλογών, θα πρέπει να έχουν έτοιμο και το
χρονικό διάστημα που θα στηθεί η δεύτερη
κάλπη, καθώς το πιθανότερο σενάριο είναι
να μην είναι δυνατός ο σχηματισμός κυ-
βέρνησης με το σύστημα της απλής αναλο-

γικής. «Στην πρώτη κάλπη της απλής ανα-
λογικής, η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένα αποτέ-
λεσμα που θα είναι “βατήρας” για την αυτο-
δύναμη Ελλάδα», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Στην τελική ευθεία
Ο πρωθυπουργός σημειώνει με κατηγο-

ρηματικό τρόπο προς όλα τα στελέχη, κυ-
βερνητικά και κομματικά, πως οι εκλογές
θα διεξαχθούν σε δώδεκα μήνες, αλλά πα-
ράλληλα έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμε-
σα περιοδείες, προκειμένου να αναδεί-
ξουν τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία τρία
χρόνια στη χώρα αλλά και να σημειώσουν
τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αν-
τιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. «Ου-

σιαστικά το κόμμα μπαίνει πια στον τελευ-
ταίο χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές
του 2023. Και αυτό απαιτεί από όλους μας
να ανεβάσουμε τους ρυθμούς μας, ειδικά
από τα κομματικά μας στελέχη τα οποία
έχουν αυτό ως αποκλειστικό αντικείμενο»,
είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτι-
κή Γραμματεία, θέτοντας το κόμμα σε
εγρήγορση.
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του
Σωτήρη Σταθόπουλου

Τον Αύγουστο «κληρώνει» 
η ημερομηνία των εκλογών

Όλα τα σενάρια 
που εξετάζει το Μαξίμου 
- Οι εισηγήσεις που δέχεται 
ο πρωθυπουργός

«Πέφτει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ»
Εκλογολόγοι υποστηρίζουν πως το μεγαλύτερο πλήγμα η κυ-
βέρνηση το δέχεται από την ακρίβεια. Ωστόσο, όπως σημει-
ώνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δημοσκοπική
κάμψη της ΝΔ. «Στις τελευταίες έρευνες, το έδαφος που ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ κερδίζει είναι μεν υπαρκτό, αλλά δεν είναι αξιομνημόνευτο,
και οπωσδήποτε δεν ανατρέπει τις ισορροπίες που έχουν δια-
μορφωθεί εδώ και τρία σχεδόν χρόνια», τονίζει στο iefimerida ο
καθηγητής Πολιτικής Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Νίκος Μαραντζίδης.

Παράλληλα, εκτιμά πως στην περίπτωση που συνεχιστεί η οικο-
νομική κρίση και δεν μπορέσει να την αναχαιτίσει, τότε η κυβέρ-
νηση θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Νίκος Μαραντζίδης τονί-
ζει πως η ΝΔ πηγαίνοντας προς τις κάλπες θα επιχειρήσει να συ-
σπειρώσει την κομματική βάση: «Το κυβερνητικό κόμμα της
πρώτης θητείας έχει τη δύναμη της επανασυσπείρωσης της
εκλογικής του βάσης ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης. Αυτό,
βεβαίως, δεν σημαίνει απαραίτητα πως η κυβέρνηση μπήκε σε
τροχιά αέναης πτώσης, χωρίς επιστροφή». 



ττης Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Σ
ύγκρουση κορυφής στη Βουλή προ-
κάλεσε η αμυντική συμφωνία μετα-
ξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, με τον Κ. Μη-
τσοτάκη να προτάσσει τον εθνικά

επωφελή χαρακτήρα της σε αυτή την κρίσιμη
γεωπολιτικά συγκυρία, τονίζοντας ότι ήδη
από το προοίμιό της καταγράφεται ρητά η
κοινή βούληση για αμοιβαία προστασία
έναντι κάθε απειλής και επίθεσης.

«Η χώρα μας καθίσταται ο βασικός εταίρος
των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή» ήταν το
μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Κ. Μητσο-
τάκης στη σκιά και των δημοσιευμάτων περί
αναβάθμισης τουρκικών F-16 από το αμερι-
κανικό Κογκρέσο. Μίλησε για κατάλληλη
πρωτοβουλία την πιο κατάλληλη στιγμή,
εφόσον οι ΗΠΑ αποφασίζουν να αφήσουν το
αποτύπωμά τους στη χώρα μας, κάνοντας
λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλά-
δα ως ακλόνητο παράγοντα σταθερότητας.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, εξάλλου, η
συμφωνία επιδρά ταυτόχρονα όχι μόνο στην
άμυνα και τη διπλωματία αλλά κυρίως στην
οικονομία και την ενέργεια.

Για συμφωνία χωρίς ανταλλάγματα έκανε
λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας παράλλη-
λα κριτική για τη χρονική της διάρκεια και
κάνοντας λόγο για παραχώρηση της Αλεξαν-
δρούπολης. Μίλησε, μάλιστα, για δύο κο-
λοσσιαίας σημασίας παραχωρήσεις, που εί-
ναι η απεμπόληση του διαπραγματευτικού
χαρτιού της χώρας μας για ετήσια ανανέωση
της συμφωνίας με τις ΗΠΑ και η παραχώρη-
ση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.

«Μιλάτε εσείς με τον Καμμένο»
Στην αντεπίθεση πέρασε στη δευτερολογία

του ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας
ανοησίες τα περί εκχώρησης ανεξαρτησίας
αναφορικά με την Αλεξανδρούπολη. «Δεν

μπορώ να ακούω ανοησίες από το κόμμα
που είχε υπουργό Άμυνας τον Π. Καμμένο.
Έρχεστε τώρα να κουνήσετε το δάκτυλο, κ.
Τσίπρα, και να μας τη βγείτε πατριωτικά όταν
είναι γνωστή η δική σας ιστορία και εκείνων
που συγκυβερνήσατε», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. «Πείτε μου μία φορά που η Ελ-
λάδα μεγαλούργησε χωρίς να έχει οικοδο-
μήσει τις κατάλληλες διεθνείς συμμαχίες»,
ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημει-
ώνοντας με νόημα πως «η λεγόμενη ουδετε-
ρότητα μετατρέπεται σε επικίνδυνη μοναχι-
κότητα. Δεν μετεωριζόμαστε στα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα. Ούτε δηλώνουμε αδέ-
σμευτοι για να δεσμευτούμε στο άγνωστο.
Είμαστε με τη συμμαχία τη Δύσης, ερχόμα-
στε από τον διαφωτισμό και βαδίζουμε με τη
δημοκρατία», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

Επίθεση στον πρωθυπουργό ότι μετατρέ-
πει την Ελλάδα από σύμμαχο σε χώρα-δορυ-
φόρο και σε «αφύλακτο φυλάκιο», δίνοντας
τα πάντα στις ΗΠΑ, εξαπέλυσε στη δευτερο-
λογία του ο Α. Τσίπρας, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα καταψηφίσει τη συμφωνία και ότι όταν
αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας θα την
επαναδιαπραγματευθεί. 

«Ο ελληνικός λαός δεν αξίζει μια κυβέρ-
νηση που τον οδηγεί από ήττα σε ήττα, και
κοινωνική και εθνική», υπογράμμισε ο Αλέ-

ξης Τσίπρας, ζητώντας από τον πρωθυπουρ-
γό να ζητήσει στην επικείμενη επίσκεψη στις
ΗΠΑ να μην αναβαθμιστούν τα τουρκικά F-
16. Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς Μη-
τσοτάκη περί κρυφών συναντήσεών του με
τον Τζέφρι Πάιατ, κατέθεσε το σχετικό δελτίο
Τύπου της Κουμουνδούρου στα πρακτικά,
καταγγέλλοντας πως ο «πρωθυπουργός
αναγόρευσε τον πρέσβη των ΗΠΑ σε πολιτι-
κό παράγοντα», κάτι που έχει να συμβεί «από
την εποχή του Παπάγου». Δεν διέλαθε της
προσοχής και η επίθεση του Α. Τσίπρα στο
ΚΙΝΑΛ για τη θετική του ψήφο, λέγοντας πως
όλοι κρινόμαστε από τη θέση μας και «δεν
έχουν νόημα οι ταμπέλες και η επιστροφή
στον πράσινο ήλιο».
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Μεσοβέζικη γραμμή και πάλι στο ΚΙΝΑΛ
Στη γραμμή του «ναι μεν αλλά» κινήθηκε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το οποίο πριν υπερψηφίσει τη
συμφωνία ζήτησε συγκεκριμένες εγγυήσεις από τον πρωθυπουργό. Ο Κώστας Σκανδαλί-
δης παίρνοντας τον λόγο είπε ότι το κόμμα του θα εξαρτήσει τη στάση του, που είχε προαναγ-
γείλει από την επιτροπή ότι θα είναι θετική, από τις εξηγήσεις του πρωθυπουργού αναφορι-
κά με τα τουρκικά F-16. Λίγο αργότερα ο Μιχάλης Κατρίνης έσπευσε να διευκρινίσει ότι το
κόμμα του λόγω πατριωτικής στάσης θα υπερψηφίσει, αν και θεωρεί ετεροβαρή τη συμφω-
νία. Το κόμμα «θίχτηκε» και από τις αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον Μ. Κατρίνη
και τον Κ. Σκανδαλίδη να απαντούν στα πυρά για την πολιτική του ιστορικού ηγέτη του ΠΑ-
ΣΟΚ σχετικά με τις αμερικανικές βάσεις.

«Είμαστε με τη συμμαχία τη Δύσης»
Με Τουέιν 
και Ανδρέα 
οι ομιλίες 
των αρχηγών

Από τη συζήτηση δεν
έλειψαν και τα ευφυολογή-
ματα με αναφορές στον
Μαρκ Τουέιν, τον Ανδρέα
Παπανδρέου και τον Πάνο
Καμμένο. «Ο Αμερικανός
συγγραφέας Μαρκ Τουέιν
έλεγε ότι πατριωτισμός εί-
ναι να στηρίζεις τη χώρα
σου συνεχώς και την κυ-
βέρνηση όταν το αξίζει»,
είπε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, με τον Αλέξη Τσίπρα
να απαντά λέγοντας πως
«πίστη στην πατρίδα πάντα,
πίστη στην κυβέρνηση όταν
το αξίζει». Ο Κ. Μητσοτά-
κης θύμισε, μάλιστα, ότι ο
Αλέξης Τσίπρας εμπιστεύ-
θηκε την εθνική άμυνα της
χώρας στον τότε πρόεδρο
των Ανεξάρτητων Ελλήνων
Πάνο Καμμένο που είχε
προτείνει να υιοθετηθεί ως
εθνικό νόμισμα το δολάριο
και να μετατραπεί το αερο-
δρόμιο της Καρπάθου σε
νέο Κανάβεραλ. Η συζήτη-
ση διανθίστηκε και με ανα-
φορές στον Ανδρέα Πα-
πανδρέου, με τον πρωθυ-
πουργό κλείνοντας την
ομιλία του να αναφέρει ότι
θα κάνει δώρο στον Αλέξη
Τσίπρα ένα βιβλίο με τη με-
ταπτυχιακή του εργασία,
στην οποία αναδείκνυε τη
διγλωσσία του ΠΑΣΟΚ επί
εποχής Ανδρέα Παπανδρέ-
ου. Απαντώντας ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστή-
ριξε ότι η σύγκριση της δι-
κής του στάσης με αυτήν
του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας
του ’80, όταν από τα συνθή-
ματα για την αποχώρηση
των αμερικανικών βάσεων
υπέγραψε στη συνέχεια ως
κυβέρνηση την ελληνοα-
μερικανική συμφωνία, εί-
ναι τιμητική.

Καταιγιστικός ο Μητσοτάκης 
στη Βουλή: «Η συμφωνία
επιδρά όχι μόνο στην άμυνα 
και τη διπλωματία αλλά κυρίως 
στην οικονομία 
και την ενέργεια»



Τ
ο πολιτικό πλαίσιο αλλά και οι
στοχεύσεις της επικείμενης βα-
ρυσήμαντης συνάντησής του με
τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο

Μπάιντεν την προσεχή Δευτέρα στον Λευ-
κό Οίκο έθεσε κατά τις χθεσινές του τοπο-
θετήσεις στη Βουλή, στο πλαίσιο της κύ-
ρωσης της Συμφωνίας της Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας ανάμεσα σε Ελ-
λάδα και ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εν μέσω οξείας διεθνούς αναστάτωσης
λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία, η πρόσκληση του
προέδρου των ΗΠΑ στον Έλληνα πρωθυ-
πουργό μαρτυρά, σύμφωνα με κυβερνητι-
κές πηγές, το αναβαθμισμένο κύρος της
χώρας μας ως αξιόπιστου εταίρου και πα-
ράγοντα σταθερότητας στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.
Στενές σχέσεις

Όπως το έθεσε και χθες ο κ. Μητσοτά-
κης, η ατζέντα του πολύ σημαντικού ταξι-
διού του στις ΗΠΑ ούτε μονοθεματική εί-
ναι ούτε ετεροπροσδιορίζεται από την
εξόχως παραβατική τουρκική συμπερι-
φορά. Ούτως ή άλλως, οι ελληνοαμερικα-
νικοί δεσμοί δεν εξαντλούνται μόνο στα
ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας
και ασφάλειας, αλλά έχουν μείζονα οικο-

νομική και πολιτιστική διάσταση. Η συγ-
κυρία δε, 201 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821, προσφέρει την ευκαιρία επι-
σφράγισης των στενότατων σχέσεων ανά-
μεσα στα δύο κράτη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η πρόσφατη
αναθέρμανση της τουρκικής προκλητικό-
τητας στο Αιγαίο υπό τη σκιά του πολέμου
στην Ουκρανία καθιστά τη γεωπολιτική
διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέ-
σεων αδιαμφισβήτητα δεσπόζουσα. Το
μήνυμα του Έλληνα πρωθυπουργού προς
τον Αμερικανό πρόεδρο θα είναι καθαρό:
δεν νοείται εξομάλυνση των σχέσεων της
Δύσης με την Τουρκία αν προηγουμένως
δεν έχει εμπεδωθεί θετικό κλίμα στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις.

Νατοϊκό μέτωπο
Η Αθήνα αναμένει έμπρακτη αναγνώρι-

ση της θετικής συμβολής της τόσο στο μέ-
τωπο της δυτικής εναντίωσης στην Ου-

κρανία όσο και ως δύναμης προώθησης
της δυτικής ατζέντας στην ευρύτερη πε-
ριοχή, την ώρα που η Τουρκία αψηφά τις
εκκλήσεις περί αρραγούς νατοϊκού μετώ-
που κατά της Μόσχας, δεν εφαρμόζει κυ-
ρώσεις κατά της Ρωσίας και δεν εγκατα-
λείπει το ρωσικής προέλευσης αντιπυ-
ραυλικό οπλικό σύστημα S-400.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα προσλαμ-
βάνουν ξεχωριστή σημασία, καθώς η
Τουρκία φαίνεται να κλιμακώνει -μέσω
φιλοτουρκικών θυλάκων στο Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ- την πίεσή της για αγορά νέων
μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 αλλά
και για τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρ-
χόντων. Μολονότι στην Αθήνα υποβαθμί-
ζουν γενικώς το θέμα, τονίζοντας ότι η
ισορροπία στον αέρα του Αιγαίου έχει αλ-
λάξει υπέρ της ελληνικής πλευράς μετά
την ενσωμάτωση των γαλλικών Rafale
στον στόλο της Πολεμικής μας Αεροπο-
ρίας, κυβερνητικά στελέχη παρατηρούν

πως δεν μπορεί η Τουρκία να παραμένει
εκτός της δυτικής ομπρέλας, ούτε και κάτι
τέτοιο ωφελεί σε μακροπρόθεσμη βάση
τα ελληνικά συμφέροντα.

Στην κυβέρνηση δίδουν εξάλλου ιδιαί-
τερη βαρύτητα στην ομιλία του Κυριάκου
Μητσοτάκη το πρωί της προσεχούς Τρίτης
στο Κογκρέσο, όπου ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός θα καταθέσει τις βασικές συντε-
ταγμένες του νέου ενεργητικού δόγματος
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,
απολύτως προσαρμοσμένου στις νέες
προκλήσεις της συγκυρίας.  

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Επίσκεψη επιβεβαίωσης 
και προοπτικής - Μήνυμα
ανάσχεσης της τουρκικής
επιθετικότητας

Νίκος Δένδιας: «Σε δύσκολη θέση η Ελλάδα χωρίς την αμυντική συμφωνία» 
«Υπαρξιακή απειλή για την Ελλάδα» χαρακτήρισε ο

Νίκος Δένδιας την ανατροπή του καθεστώτος εδαφικής
ακεραιότητας οποιουδήποτε κράτους στον κόσμο,
όπως και τη μη εφαρμογή των όρων της Σύμβασης για
το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, κατά την ομιλία του
στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση της Συμ-
φωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας -
Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε της ανανεω-
μένης MDCA, τονίζοντας ότι αν δεν υπήρχε αυτή η συμ-
φωνία στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία, η Ελλάδα
θα βρισκόταν σε δυσχερή θέση λόγω της εμπλοκής της
Τουρκίας. «Φανταστείτε αν δεν ήταν διαθέσιμη η Αλε-
ξανδρούπολη και οι δίαυλοι επικοινωνίας από την Αλε-
ξανδρούπολη προς την Κεντρική και την Ανατολική Ευ-
ρώπη, τι σημασία θα είχαν τα Στενά για τη Δύση», είπε ο

κ. Δένδιας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας
αναφέρθηκε και στην παραβατική συμπεριφορά της Άγ-
κυρας, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις τουρκικές
υπερπτήσεις που «αποτελούν αμφισβήτηση της εθνικής

κυριαρχίας και προσπάθεια επιβολής», ενώ υπογράμμι-
σε ότι το αφήγημα της Τουρκίας για τις υπερπτήσεις είναι
«συνέχεια της όψιμης τουρκικής εκστρατείας περί δή-
θεν υποχρέωσης της Ελλάδας να αποστρατιωτικοποι-
ήσει τα νησιά», τονίζοντας ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει
καταδικάσει την τουρκική άποψη.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η ελληνοαμερικανι-
κή συμφωνία θωρακίζει την Ελλάδα απέναντι και στον
κίνδυνο αποσταθεροποίησης των Δυτικών Βαλκανίων.
«Τα σχέδια ψηφισμάτων που καταθέτει η Τουρκία στον
Οργανισμό Ισλαμικών Κρατών είναι απειλή για την Ελλά-
δα. Η αδόκιμη προσπάθεια της Τουρκίας να ηγηθεί του
αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου και να υπο-
σκάψει ηγεσίες φιλικές προς την Ελλάδα στον αραβικό
κόσμο είναι απειλή για την Ελλάδα», είπε.

Σταύρος Ιωαννίδης 

Στον Λευκό Οίκο 
με βαριά ατζέντα 
ο Κ. Μητσοτάκης
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Ν
όμο του κράτους αποτελεί
πλέον η ανανεωμένη Συμ-
φωνία Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας Ελλάδας -

Ηνωμένων Πολιτειών (MDCA), που δη-
μιουργεί νέο τοπίο στη γεωπολιτική
σκακιέρα της ευρύτερης περιοχής, ανα-
βαθμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας στην
ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντι-
κής Συμμαχίας.

Νέες τοποθεσίες
Με το πρωτόκολλο τροποποίησης της

MDCA που κυρώθηκε χθες στη Βουλή εν-
τάσσονται νέες τοποθεσίες στη συμφωνία
και πιο συγκεκριμένα, το Στρατόπεδο «Γε-
ωργούλα» στον Βόλο, το Πεδίο Βολής Λι-
τοχώρου, το Στρατόπεδο «Γιαννούλη» στην
Αλεξανδρούπολη και η Ναυτική Βάση της
Σούδας, η οποία αναβαθμίζεται και επε-
κτείνεται με νέες εγκαταστάσεις. Παράλ-
ληλα, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η χρή-
ση των εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσε-
ων και από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις, ενώ η επιλογή τοποθεσιών όπως το
Στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης, μετά
τα γεγονότα του Έβρου, αλλά και η Κρήτη,
με την Άγκυρα να εμμένει στο αφήγημα
της «Γαλάζιας Πατρίδας», καταδεικνύει
την πρόθεση της Ουάσιγκτον να διατηρεί
ισχυρό αποτύπωμα σε περιοχές καίριας
σημασίας για τα ελληνικά συμφέροντα.
Μάλιστα, στη συμφωνία προβλέπεται η
ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων όχι
μόνο στην Κρήτη αλλά και σε οποιοδήποτε
ελληνικό νησί, επιβεβαιώνοντας την de

facto άσκηση πλήρους κυριαρχίας της Ελ-
λάδας στα νησιά και προφανώς τη στρα-
τιωτικοποίησή τους, ενώ η Ουάσιγκτον
διατηρεί τη δυνατότητα επέκτασης και σε
νέες εγκαταστάσεις όταν αυτό κριθεί σκό-
πιμο. Η διάρκεια της MDCA είναι για πρώ-
τη φορά πενταετής και μετά την πάροδο
του συγκεκριμένου χρονικού διαστήμα-
τος, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε
ισχύ, εκτός αν μία από τις δύο πλευρές ζη-

τήσει γραπτώς τον τερματισμό της.

Εξοπλισμοί
Η ανανεωμένη ελληνοαμερικανική συμ-

φωνία περιλαμβάνει μια ιδιαίτερα σημαν-
τική πρόβλεψη για τις εξοπλιστικές ανάγ-
κες της χώρας. Δίνει τη εξουσιοδότηση
στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να
επισπεύσει τις διαδικασίες για την παρά-
δοση μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς
F-35 στην Ελλάδα, εφόσον η Αθήνα κατα-
θέσει επίσημο αίτημα για την απόκτησή
τους. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η
πρόβλεψη αυτή ανοίγει τον δρόμο, ώστε η
χώρα να προσθέσει ένα υπερσύγχρονο
μαχητικό στο οπλοστάσιό της, το οποίο μα-

ζί με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper και τα
Rafale θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα το
πλεονέκτημα της αεροπορικής υπεροχής
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ρωσικά όπλα
Μία ακόμη σημαντική και πολύ επίκαιρη

πρόβλεψη της MDCA αφορά την αντικατά-
σταση των ρωσικών οπλικών συστημάτων
που διαθέτουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις. Στην ελληνοαμερικανική συμφω-
νία γίνεται λόγος για παροχή βοήθειας
στην Ελλάδα, ώστε να απεξαρτηθεί από
τους ρωσικούς εξοπλισμούς μέσω της έν-
ταξης της χώρας στο Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα Κινήτρων Ανακεφαλαιοποίησης.
Με άλλα λόγια, για την περίοδο 2022-2026
η Ελλάδα θα χρηματοδοτηθεί με 25 εκα-
τομμύρια ευρώ, προκειμένου να αντικατα-
στήσει ρωσικά όπλα. Προς το παρόν, το
οπλοστάσιο των Ενόπλων Δυνάμεων περι-
λαμβάνει τους ρωσικής κατασκευής αντι-
αεροπορικούς πυραύλους S-300, τα αντι-
αεροπορικά OSA και TOR-M1, τα αντιαρ-
ματικά RPG-18, Kornet E και Fagot, τους
πολλαπλούς εκτοξευτές RM-70 και το Τε-
θωρακισμένο Όχημα Μάχης BMP-1.

Η συμφωνία φέρνει τα F-35 
πιο κοντά στην Ελλάδα 

Νέο τοπίο στη γεωπολιτική
σκακιέρα μετά 
τον αναβαθμισμένο ρόλο 
της Ελλάδας

H αλήθεια για τα τουρκικά F-16 και τις ΗΠΑ
Κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, η οποία διεξήχθη σε αρκετά υψηλούς τό-

νους, δόθηκαν και οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με το τουρκικό αίτημα που
προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος προς έγκριση στο Κογκρέσο. Η τουρκική LOR
για LOA, δηλαδή η επίσημη επιστολή που έστειλε η Άγκυρα στην αμερικανική κυ-
βέρνηση, δεν σχετίζεται με το αίτημα της Τουρκίας για αγορά 40 νέων F-16 και ανα-
βάθμιση ακόμη 80 στο επίπεδο Block 70, αλλά αφορά την προμήθεια υποσυστημά-
των για την υποστήριξη του υπάρχοντος στόλου της τουρκικής αεροπορίας. Πιο
συγκεκριμένα, οι γείτονες ζητούν την αποδέσμευση από το «εμπάργκο» ορισμένων
συστημάτων επικοινωνίας και ραντάρ αλλά και όπλα, όπως οι πύραυλοι ΑΙΜ-9 Side-
winder και AIM-120 Amraam. Φαίνεται, πάντως, ότι η απαγόρευση εξαγωγής αμυν-
τικού υλικού από τις ΗΠΑ λόγω των S-400 έχει προσγειώσει απότομα την Άγκυρα
και τις προσπάθειές της να αναπτύξει δικούς της πυραύλους για τα F-16 αλλά και
ραντάρ τύπου AESA. Δείχνει ακόμη ότι οι προσπάθειες αυτές βασίζονταν σε αμερι-
κανική τεχνογνωσία και υλικά και πως σε καμία περίπτωση τα συστήματα αυτά δεν
μπορούν να αναπτυχθούν εξολοκλήρου από την τουρκική αμυντική βιομηχανία. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Μου λένε αξιόπιστες πηγές ότι
μια «αποκάλυψη» που έγινε
πρόσφατα και σχετίζεται με το
πρωθυπουργικό περιβάλλον
προκλήθηκε από διαρροή συγ-
γενικού στελέχους, το οποίο
όμως δεν ανήκει στον στενό
κύκλο. Και όποιος κατάλαβε
κατάλαβε… 

Συνάντηση Άδωνι -
Μπουρλά στη Θεσσαλονίκη
Ενώ ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται τη
Δευτέρα στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με
τον πρόεδρο Μπάιντεν, την ίδια ώρα θα
ταξιδεύει από ΗΠΑ προς Ελλάδα, συγκε-
κριμένα προς Θεσσαλονίκη, το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Pfizer υπό τον Άλμ-
περτ Μπουρλά προκειμένου να ελέγ-
ξουν την επένδυσή τους στη συμπρω-
τεύουσα. Εκεί λοιπόν θα τους υποδεχτεί
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος διατηρεί
μεγάλη ζέση για την επένδυση των δύο
hubs που θα δημιουργήσουν 700 νέες
θέσεις εργασίας. Μέσα στον χρόνο άλ-
λωστε αναμένεται να μεταφερθούν οι
ήδη εργαζόμενοι της εταιρείας στο πρώ-
το hub στο East Plaza. 

Πηγαδάκι με Χαρδαλιά
Επειδή ακούγονται πολλά για κάθοδο του
Νίκου Χαρδαλιά στον Νότιο Τομέα και εί-
ναι ασαφές το τι θα γίνει τελικά, ο ίδιος
προσωπικά σε πηγαδάκι
στη Βουλή πριν από
οκτώ μέρες το απέ-
κλεισε και μάλιστα
τόνιζε εμφατικά
στους συνομιλητές
του ότι «έπειτα από
εδώ εγώ θα πάω σπίτι
μου». Βέβαια, αν υπάρ-
ξει μεγάλη ανάγκη, όλοι πείθονται και γί-
νονται στρατιώτες του κόμματος…

Δεν είναι τρολιά, αλλά στον αγώνα

του Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ρώ-

μης κάποιος πανηγύριζε διαρκώς

υπέρ του Στέφανου ανεμίζοντας

όχι τη σημαία της Ελλάδας αλλά

εκείνη του ΠΑΣΟΚ! Λέτε ο Στέφα-

νος να είναι «σύντροφος»;

ΑΞΙΖΕΙ…

ΑΞΙΖΕΙ…

Ένα από τα γεγονότα που συζητήθηκαν στη δημοσιο-
γραφική πιάτσα ήταν η παρουσίαση του βιβλίου της Ζέ-
φης Δημαδάμα, στελέχους του ΠΑΣΟΚ, όπου μαζεύτη-
κε ετερόκλητος κόσμος. Ποιους είδαμε εκεί; Καταρχάς
είδαμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαμε να δούμε πολλά
χρόνια, όπως τον Σπύρο Κουβέλη, φίλο του ΓΑΠ που τον
είχε βάλει στο ΥΠΕΞ κάποια φεγγάρια, τον Φίλιππο Σα-
χινίδη, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος έχει χα-

θεί λίγο από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, τον Θόδωρο
Μαργαρίτη και τον Ανδρέα Τσούνη, τον σύζυγο της αεί-
μνηστης Φώφης Γεννηματά που έχει πάρει τα πάνω του
σε πολιτικό επίπεδο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο,
αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι εμφανίστηκε και η
Κατερίνα Μάρκου στα πράσινα ντυμένη. Μάλλον ήθελε
να δείξει ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της εντυ-
πωσιακής πολιτικής καριέρας της! 

Μου λένε ότι συγκεκριμένο
κυβερνητικό στέλεχος, από

τα πιο δημοφιλή της κυβέρ-
νησης, έχει ιδιαίτερες συμπά-

θειες στο εφοπλιστικό δίδυμο των
Μπάκου - Καϋμενάκη και τους έχει
ανοίξει τον δρόμο προς τα ΜΜΕ... 

Τους έκοψε τις κομματικές εκδηλώσεις
Θυμάστε που ο πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι

όποιος υπουργός προτιμάει να κάνει εκλογικό αγώνα να του το πει και
εκείνος θα τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του; Δεν το είπε τυχαία. Το
είπε για υπουργούς και υφυπουργούς που εκλέγονται στον Νομό Αττι-
κής. Όπως μάθαμε, είχε πάρει το αυτί του ότι πολλοί αμελούν τα καθή-
κοντά τους για να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις των ΔΕΕΠ. Τους
ένοιαζαν δηλαδή τα κομματικά καθήκοντά τους. Όμως έπειτα από την
παρέμβαση Μητσοτάκη κάποιοι αραίωσαν τις εμφανίσεις τους. Συγκε-
κριμένο κυβερνητικό στέλεχος μάλιστα, ενώ παλαιότερα κάθε μέρα
πήγαινε σε κομματική εκδήλωση, ξαφνικά έκοψε και έκτοτε δεν έχει
επανεμφανιστεί… 

Ο βουλευτής «πάνω» από υφυπουργό
Βγήκαν κάποιες «περίεργες» δημοσκοπήσεις στον Βόρειο

Τομέα της Αθήνας και κάποιοι έχασαν τον ύπνο τους. Έδειχναν
ότι οι υπουργοί και υφυπουργοί ήταν πολύ πιο πάνω από τους
απλούς βουλευτές. Συνήθως είναι ο κανόνας, αλλά υπάρχουν
και εξαιρέσεις, ειδικά για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Ένας
από τους βουλευτές λοιπόν άρχισε να παίρνει τηλέφωνα τους
δημοσκόπους έναν έναν και τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει
καμία δημοσκόπηση που να δείχνει τέτοιες τάσεις και ότι ο ίδιος
βρίσκεται σε θέση πολύ πιο πάνω από υφυπουργό της κυβέρνη-
σης. Άρα μούφα η δημοσκόπηση. Κάπως έτσι λοιπόν ησύχασε
και ησύχασαν και όλοι μαζί.

Όνειρα τρελά 
Ρόλο ευρύτερο και διακομματικό θέλει να παίξει ο Πέτρος Κόκκα-

λης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που πιστεύει αρκετά στην συνεργα-

σία ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο ίδιος εκμυστηρεύεται στο περιβάλλον

του ότι θα τον ενδιέφερε μια υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Αττικής, εφόσον τα δύο

κόμματα συμφωνήσουν στο πρόσωπό του. Μάλιστα, επικαλείται τις πολύ καλές σχέσεις

που διατηρούν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο πατέρας του Σωκράτης

Κόκκαλης. Ο κ. Σημίτης θεωρεί ότι ο ευρωβουλευτής αποτελεί ένα πρόσωπο που μπορεί

να επηρεάσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για να στηρίξει την υποψηφιότητά του. Εντάξει. Κατα-

λάβαμε. Θα ακούσουμε και άλλα όνειρα θερινής νυκτός μέχρι τις εκλογές...

Χ
θες το μεσημέρι πραγματοποι-
ήθηκε σύσκεψη στα γραφεία
της ΝΔ στην Πειραιώς προκει-

μένου να οριστικοποιηθούν οι νέες
δράσεις του κόμματος και της κυ-
βέρνησης. Μαξίμου και Πειραιώς,
Γρηγόρης Δημητριάδης και Παύλος
Μαρινάκης μαζί με άλλα στελέχη του
κομματικού μηχανισμού αλλά και
του γραφείου Τύπου της ΝΔ ετοιμά-
ζουν, κατ’ εντολή του πρωθυπουρ-
γού, πρόγραμμα εξορμήσεων μει-
κτών κλιμακίων, υπουργών, βουλευ-
τών και κομματικών στελεχών στην περιφέρεια προκειμένου
να εξηγήσουν στον κόσμο το κυβερνητικό έργο που έγινε τρία

χρόνια τώρα, να ακούσουν τα πα-
ράπονα του κόσμου και να κρατή-
σουν σημειώσεις για διορθώσεις
και αλλαγές όπου χρειάζεται και να
πείσουν τον κόσμο ότι όντως η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, όπως το λέει
και το σύνθημα, θα βρίσκεται κοντά
σε κάθε πολίτη. Υπάρχει σοβαρό
ενδεχόμενο οι εξορμήσεις να ξεκι-
νήσουν και αυτό τον μήνα. Όσοι νό-
μιζαν λοιπόν ότι θα περάσουν ένα
χαλαρό καλοκαίρι με τριήμερα και
εκδρομές καλύτερα να το ξεχά-

σουν. Η ορμή και η συσπείρωση που έδωσε το Συνέδριο θα
συνεχιστούν… 

Βγαίνει το πρόγραμμα 
των υπουργικών εξορμήσεων

Συνάθροιση ξεχασμένων πασόκων



Πόλος έλξης επενδύσεων η Ελλάδα. Ξαναμ-
παίνει δυναμικά στο παιχνίδι παρά τη δύσκο-
λη διεθνή συγκυρία. Γιατί το λέω τούτο; Διότι
ένας πολύ διάσημος επιχειρηματίας βρίσκε-
ται πίσω από την εταιρεία διανομής φαγητού
e-eat, που έκανε την εμφάνισή της και στην
Ελλάδα μέσω θυγατρικής. Και αυτός δεν εί-
ναι άλλος από τον Ματίας Κάμπραντ, τον γιο
του ιδρυτή των ΙΚΕΑ. Λάτρης της Ελλάδας, ει-
δικότερα της Αντιπάρου, ο Κάμπραντ ο νεότε-
ρος περνά τα καλοκαίρια του στη χώρα μας.
Οπότε αποφάσισε να κάνει εδώ το πρώτο επι-
χειρηματικό του βήμα.

Ο τέως ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος έθεσε
υποψηφιότητα για την Ακαδημία Αθηνών και
η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έλη-
ξε στις 18 Απριλίου, χωρίς άλλος από τους
ουκ ολίγους συνταγματολόγους να προσθέ-
σει το όνομά του στη λίστα των υποψηφίων.
Έτσι ο Προκόπης Παυλόπουλος με απόφαση
της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών στις
5/5/2022 ανακηρύχθηκε μόνος υποψήφιος,
κάτι αρκετά σπάνιο στα χρονικά της Ακαδη-
μίας. Για την εισηγητική επιτροπή για την
κρίση του Προκόπη Παυλόπουλου μέλη ορί-
στηκαν οι ακαδημαϊκοί Α. Γεωργιάδης, Α.
Ψαρούδα - Μπενάκη και Μιχάλης Σταθόπου-
λος. Φαντάζομαι ότι σύντομα θα έχουμε νέα.

ΟΟ Παυλόπουλος και η έδρα
στην Ακαδημία Αθηνών

Αθάνατη ελληνική
γραφειοκρατία...  

Σχεδόν εννέα μήνες μετά τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές στη Βαρυμπόμπη, στους
Θρακομακεδόνες, στο Κρυονέρι, στον
Διόνυσο και στον Άγιο Στέφανο, αλλά και
σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη φονική
πυρκαγιά στο Μάτι οι πυρόπληκτοι αναζη-
τούν λύσεις στα προ-
βλήματά τους και
στήριξη για την
αποκατάσταση
των ζημιών που
υπέστησαν οι
περιουσίες τους.
Οι φάκελοι για επι-
σκευές και ανακατα-
σκευές σπιτιών εξακολουθούν να στοιβά-
ζονται στον Τομέα Αποκατάστασης Επι-
πτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑ-
ΕΦΚ). Η δικαιολογία γνωστή εδώ και δε-
καετίες: Δεν έχουμε κόσμο!

Περί επιστροφής
Βουλγαράκη

A
κούγεται εντόνως ότι ο πρώην
υπουργός Γιώργος Βουλγαράκης
ψάχνει εκλογική περιφέρεια προ-

κειμένου να επιστρέψει στην κεντρική πολι-
τική σκηνή, αλλά όχι στην Α’ Αθήνας, αφού
εκεί ήδη γίνεται μεγάλη «σφαγή». Κάποιοι
μάλιστα ψιθυρίζουν ότι μπορεί να κατέβει
στην Κρήτη κ.λπ. Δεν το αγοράζω συνολικά
το σενάριο της επιστροφής τού -κατά τα άλ-
λα αγαπητού- Βουλγαράκη. Πιο πιθανό να
κατέβω εγώ, που δεν είμαι και δεξιός, παρά
ο Γιώργος...

Για να ξέρετε, αυτές τις μέρες η
Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξενεί
τη συνεδρίαση του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας, τον γνωστό
SSM. Ο επικεφαλής του SSM Αντρέα

Ένρια έχει συναντήσεις με το οικονομικό επιτε-
λείο και με τις διοικήσεις των τραπεζών, όπου
αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα κρίσιμα
ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί το εγχώριο
πιστωτικό σύστημα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 MAΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Ο Παύλος έχει ρεύμα...

Ο «à la carte
αντιαμερικανισμός»
από τον Αλ. Τσίπρα 

Για à la carte αντιαμερικανισμό κατηγόρησε ο
επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλ-
λαγής Μιχάλης Κατρίνης τον αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση της
Αμυντικής Συμφωνίας Ελ-
λάδας - ΗΠΑ στη Βου-
λή. «Ο πρώην πρω-
θυπουργός -λίγες
μέρες πριν από
τις εσωτερικές
του εκλογές- υιο-
θετεί και πάλι τον
αντιαμερικανισμό,
προσπαθώντας να συ-
σπειρώσει το ακροατήριό του.
Είναι όμως ο ίδιος ο οποίος μιλούσε με κολα-
κευτικά λόγια όταν επισκέφτηκε στις ΗΠΑ το
2017 τον τότε πρόεδρο Τραμπ», υπενθύμισε ο
Μιχάλης Κατρίνης, συμπληρώνοντας πως ο κ.
Τσίπρας αλλάζει -ως συνήθως- «τη στρατηγική
του κατά το δοκούν».

Χ
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υ Ο γιος του Mr ΙΚΕΑ και 
οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ μαθαίνω ότι ο
Χρηστίδης όχι μόνο θα κατέβει υποψή-
φιος στον Νότιο τομέα, αλλά είναι και απο-
φασισμένος να αντιμετωπίσει το οργανω-
τικό θηρίο που λέγεται Τόνια Αντωνίου.
Εκεί θα κατέβει και ο στενός συνεργάτης
του προέδρου, ο Στέφανος Ξεκαλάκης. Αν
το κόμμα πάει στο 15%, τότε θα βγάλει δύο
έδρες και έτσι θα μπουν και ο Παύλος και η
Τόνια. Για τον Ξεκαλάκη δεν βάζω το χέρι
μου στη φωτιά. 
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LOCKΈσπασε ο πάγος 
Ανδρουλάκη - Βενιζέλου

K
άτι... αχνοφαίνεται να αλλάζει στις σχέσεις των δύο ανδρών. Την Τετάρτη το από-
γευμα κάλεσε στο τηλέφωνο τον Βαγγέλη Βενιζέλο ο Νίκος Ανδρουλάκης προκει-
μένου να τον προσκαλέσει στο συνέδριο του κόμματος, στο οποίο ο πρώην πρό-

εδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί. Η τηλεφωνική συνομιλία ήταν σύντομη και έγινε σε καλό
κλίμα. Ήταν η πρώτη τηλεφωνική συνομιλία τους μετά την εκλογή του κ. Ανδρουλάκη στην
ηγεσία του κόμματος τον περασμένο Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται η δημόσια αναφορά του κ.
Βενιζέλου ότι έστειλε μήνυμα στον κ. Ανδρουλάκη μετά την εκλογή του, «αλλά δεν έχω λά-
βει απάντηση». Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει και κατ’ ιδίαν συνάντηση των
δύο πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Γερμανικοί ύμνοι 
για τον εφοπλιστή Προκοπίου
Στον 76χρονο Έλληνα πλοιοκτήτη Γιώργο Προκοπίου, τον ιδρυτή και πρόεδρο των
εταιρειών Dynacom Tankers, Sea Traders και Dynagas, έκανε εκτενές αφιέρωμα
η εφημερίδα «Handelsblatt». «Από τον ερχόμενο χειμώνα και μετά ο Γιώργος
Προκοπίου σκοπεύει να κάνει τη Γερμανία πιο ανεξάρτητη από τις ρωσικές προ-
μήθειες φυσικού αερίου», τονίζει η γερμανική εφημερίδα και εξηγεί: «Η γερμα-
νική κυβέρνηση ναύλωσε δύο Πλωτές Μονάδες Αποθήκευσης και Επαναεριοποί-
ησης (FSRU) του κ. Προκοπίου που θα προμηθεύουν τη χώρα». Εδώ στην Ελλάδα
με τα ναυπηγεία τι γίνεται; Θα τον ταλαιπωρούν ακόμη τον άνθρωπο; 
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Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμ-
πάρι, αλλά ο νέος πρέσβης
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ
Τσούνης δείχνει να είναι
ενημερωμένος για πολλά
πράγματα. Μάλιστα, έθεσε
και ένα πολύ ενδιαφέρον αί-
τημα στην υπουργό Παιδείας
Νίκη Κεραμέως σε κατ’ ιδίαν
συνάντηση που είχαν. Να ει-
σαχθεί οσονούπω στη μέση
εκπαίδευση το «μάθημα του
Ολοκαυτώματος».

Η ΠτΔ και 
η… αρκούδα 
Πολλές υιοθεσίες έχουμε στο Προ-
εδρικό Μέγαρο. Μετά την υιοθεσία της
συμπαθέστατης γάτας «Καλυψούς»,
κατά την επίσκεψή της στο Νυμφαίο η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη
από τον Γιάννη Μπουτάρη, επισκέφτη-
κε το καταφύγιο της περιβαλλοντικής
οργάνωσης «Αρκτούρος», όπου φιλο-
ξενούνται καφέ αρκούδες που γλίτω-
σαν από την αιχμαλωσία. Προχώρησε
λοιπόν στην υιοθεσία μιας αρκούδας.
Ευτυχώς δεν θα τη φέρει στο Προ-
εδρικό Μέγαρο, αν και θα έπρεπε…
Πέραν της πλάκας, η Πρόεδρος ανέ-
λαβε τα έξοδά της, στηρίζοντας έτσι
ουσιαστικά όχι μόνο τη σίτισή της αλλά
και την προστασία της. 

Μάθαμε ότι το ΣτΕ έκρινε τελικά συνταγματικό τον νόμο για την
Πανεπιστημιακή Αστυνομία! Αυτό που δεν μάθαμε είναι ότι
υπάρχει πανεπιστημιακός καθηγητής που είχε προσφύγει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον του νόμου για την ίδρυ-
ση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Ο καθηγητής ονομάζε-
ται Ξενοφών Κοντιάδης και είναι πρόεδρος του Κέντρου Ευ-
ρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ιδρύματος Θεμιστοκλή και
Δημήτρη Τσάτσου, εκτός από καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και
Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του
Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης, αν αυτό σας λέει κάτι, είναι και σύμβουλος του προέδρου
Νίκου Ανδρουλάκη για θέματα Παιδείας. Δεν προσθέτω κάτι άλλο... 

Οι Αμερικανοί στην...
Κουμουνδούρου

Αφού είδε κι απόειδε ο πρόεδρος
Αλέξης με τους «μπακάληδες»
της επικοινωνίας που είχε τόσα
χρόνια δίπλα του, αποφάσισε να
αναθέσει σε αμερικανική εται-
ρεία να τρέξει τα επικοινωνιακά
του κόμματος. Βλέπετε, στο USA
είναι σπεσιαλίστες σε αυτά τα θέ-
ματα… Η επικοινωνιακή ομάδα
που είχε αναλάβει την προεκλο-
γική εσωκομματική καμπάνια
του Μπέρνι Σάντερς επισκέφτη-
κε την πλατεία Κουμουνδούρου
να πει δυο λόγια στον Alexis. Τι
του είπαν; Ότι δεν αρκεί τα στε-
λέχη της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης να ασκούν κριτική στην
κυβέρνηση για τα πεπραγμένα
στην οικονομία γενικά και αόρι-
στα, αλλά θα πρέπει να προβά-
λουν προτάσεις που θα είναι
επαρκώς κοστολογημένες. Τώρα
μάλιστα… σωθήκαμε. 

Ο σύμβουλος του προέδρου...



του
Βασίλη 
Φεύγα

Γραμματέας 
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 
και Επικοινωνίας 
στη ΝΔ
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Η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πα-
ρά τις πολλές και μεγάλες αντιξοότητες
που αντιμετώπισε και τις οποίες, κατά κοι-

νή ομολογία, αντιμετώπισε επαρκώς, τίμησε στο
ακέραιο τη Συμφωνία Αλήθειας που έκανε με
τους πολίτες. Η οικονομία μας αναπτύχθηκε και οι
πολίτες είδαν το εισόδημά τους να ενισχύεται. Η
ανεργία πέφτει δραστικά. Τα μεγάλα έργα σε ολό-
κληρη τη χώρα προχωρούν. Η Ελλάδα πρωταγω-
νιστεί διεθνώς με ισχυρές συμμαχίες, θωρακι-
σμένα σύνορα και ενισχυμένη την άμυνά της.

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει
στο ίδιο μοτίβο και για τους επόμενους 12 μήνες
μέχρι τη διενέργεια των εκλογών, όπου και θα
κριθεί συνολικά από τον ελληνικό λαό.

Στους επόμενους αυτούς 12 μήνες ο πρωθυ-
πουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση από το βήμα
του 14ου Συνεδρίου του κόμματός μας. Οι αναφο-
ρές αυτές που συνοψίζονται στη φράση-σύνθημα
του Συνεδρίου «Δίπλα στον κάθε πολίτη» αφο-
ρούν ανάμεσα στ’ άλλα:
� Την πλήρη απελευθέρωση της χώρας από το κα-

θεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και αμέσως
μετά την ένταξή μας στην επενδυτική βαθμίδα,
που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη χρηματοδό-
τηση της πατρίδας μας και θα μας επιτρέψει να
προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στην κοινω-
νία.

� Την πρώτη αύξηση των συντάξεων έπειτα από
πολύ καιρό.

� Την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και
για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

� Την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας
και τη νέα μείωση των εισφορών από τον Ιούνιο. 

� Την ταχεία προώθηση μεγάλων έργων όπως το

μετρό Θεσσαλονίκης, ο άξονας Πάτρας - Πύρ-
γου, ο Ε65, ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρή-
της, η αξιοποίηση 10 λιμανιών, η δεύτερη ηλε-
κτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτι-
κή Ελλάδα.

� Τη συνέχιση της ψηφιοποίησης του κράτους.
� Την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας.
� Την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανά-

καμψης αλλά και του ΕΣΠΑ.
� Τη μετεξέλιξη της πατρίδας μας σε διεθνή ενερ-

γειακό κόμβο, ταυτόχρονα όμως και παραγωγό
ενέργειας.
Το σχέδιό μας υπερβαίνει τα όρια αυτής της τε-

τραετίας και για να το ολοκληρώσουμε χρειαζό-
μαστε καθαρή εντολή αυτοδυναμίας στις επόμε-
νες εκλογές. Όπως τόνισε πρωθυπουργός, «η
Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδύναμη
κυβέρνηση όχι ως μια απλή κομματική σκοπιμό-
τητα αλλά ως εθνική αναγκαιότητα για την αυτο-
δύναμη Ελλάδα που χρειαζόμαστε σε αυτούς τους
ταραγμένους καιρούς». 

Α ς ξεκινήσουμε με ένα διαγνωστικό τεστ τοξι-
κής θετικότητας:

� Όταν αισθάνεστε δυσάρεστα συναισθήματα
(όπως λύπη ή φόβο) αναγκάζετε τον εαυτό σας
γρήγορα να φτιάξει τη διάθεσή του;

� Αν είστε δυσαρεστημένοι με κάτι στη ζωή σας,
αισθάνεστε ένοχοι που δεν είστε επαρκώς ευ-
γνώμονες για αυτό που έχετε;

� Όταν τα άτομα που σας ενδιαφέρουν είναι πε-
σμένα ή στενοχωρημένα, προσπαθείτε να τους
φτιάξετε τη διάθεση, ακόμη και αν δεν σας το
έχουν ζητήσει;

� Έχετε την τάση να λέτε εκφράσεις όπως «όλα
συμβαίνουν για κάποιον λόγο» ως τρόπο για
να βοηθήσετε τους άλλους να αισθανθούν
καλύτερα;
Αν απαντήσατε «ναι» σε οποιαδήποτε από αυτές

τις ερωτήσεις, μπορεί να έχετε πέσει θύμα του
διάχυτου φαινομένου, που είναι γνωστό ως «τοξι-
κή θετικότητα». Η τοξική θετικότητα χαρακτηρί-

ζεται ως μια αδιάκοπη πίεση για να είστε χαρού-
μενοι όλη την ώρα, ανεξάρτητα από την περίστα-
ση. Είναι μια πίεση που ασκούμε στον εαυτό μας
και στους άλλους. Και παραδόξως αυτή η διαρκής
επιδίωξη της θετικότητας τείνει να αποτύχει.

Τι κάνει τη θετικότητα τοξική;
Η θετικότητα μπορεί να γίνει τοξική όταν χρησι-

μοποιείται ως προσπάθεια καταστολής ή αποφυ-
γής υποκείμενων συναισθημάτων ή ντροπής των
ανθρώπων από τις σκέψεις και τα συναισθήματά
τους. Τις περισσότερες φορές κάτι τέτοιο έχει αν-
τίθετο αποτέλεσμα.

Γιατί το κάνουμε;
Συναισθήματα όπως ο θυμός, η λύπη, η απο-

γοήτευση και ο φθόνος είναι δυσάρεστα στην εμ-
πειρία και άβολα να παρακολουθούμε τους άλ-
λους να τα βιώνουν. Σε αυτές τις στιγμές μια ώθη-
ση για θετικότητα μπορεί να μοιάζει με μια συντό-

μευση για να νιώσουμε καλύτερα, ακόμη και αν η
προσπάθεια συνήθως οδηγεί σε αδιέξοδο.

Τι μπορούμε να κάνουμε αντ’ αυτού;
Όταν παρατηρήσετε ένα συναίσθημα να ανα-

δύεται στον εαυτό σας ή στους άλλους:
� Αναγνωρίστε το: Ονομάστε το συναίσθημα ή τις

αισθήσεις.
� Επικυρώστε το: Αναγνωρίστε ότι το συναίσθημα

έχει νόημα.
� Καθίστε μαζί του: Δημιουργήστε χώρο για να

νιώσετε το συναίσθημα χωρίς κρίση.
� Αναπτύξτε το: Κάντε ερωτήσεις για να προσπα-

θήσετε να εντοπίσετε τις υποκείμενες ανάγκες.
Σε περίπτωση αμφιβολίας απλώς υπενθυμίστε

στον εαυτό σας να ακούσει το συναίσθημα - το δι-
κό σας ή των άλλων. Μην προσπαθήσετε να βρείτε
λύσεις μέχρι να κατανοήσετε πλήρως το συναί-
σθημα. Χωρίς αυτό το βήμα ακόμη και οι πιο ισχυ-
ρές συνομιλίες θα πέσουν στο κενό.

Καθαρή εντολή αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές

Μπορεί να είσαι κατά λάθος τοξικός;

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki



«Φ
ωτιά» έχουν πάρει τα τη-
λέφωνα και τα μηνύματα
μεταξύ των υποψηφίων
για την Κεντρική Επι-

τροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι λεγόμενες γραμμές
από τα κεντρικά στελέχη δεν προβλέπεται
να κρατηθούν στο μέτρο και τον βαθμό
που αναμένεται, δεδομένου ότι οι παρέες
και τα κατά τόπους συμφέροντα είναι αυ-
τά που και στη συγκεκριμένη εκλογική
εσωκομματική διαδικασία είναι ο κοινός
παρονομαστής του σταυρού. 

Ωστόσο, πολλά είναι τα παράπονα για τα
παιδιά του κομματικού σωλήνα. Για εκεί-
να τα μέλη τα οποία προέρχονται από οι-
κογένειες που παραδοσιακά και ιστορικά
ανήκαν στην Αριστερά ή που συνεργά-
ζονται στενά με το κόμμα και τον Αλέξη
Τσίπρα. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα,
έμειναν εκτός υποψηφιότητας Κεντρικής
Επιτροπής απλά μέλη για να προωθηθούν
εκείνα «με το όνομα», με αποτέλεσμα να
υπάρχει ένα βουβό -προς το παρόν- κύμα

αντίδρασης, που όπως μας είπαν χαρα-
κτηριστικά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «θα ξε-
σπάσει στην αρμόδια επιτροπή αμέσως
μετά τις εκλογές. Εμείς δεν είμαστε νερο-
κουβαλητές», επισημαίνουν οι ίδιες πη-
γές.  Την ίδια ώρα, τα επιτελεία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ δουλεύουν ακατάπαυστα για να είναι
όλα έτοιμα για την Κυριακή. Εκτιμούν
πως η προσέλευση για την εκλογή προ-
έδρου θα φτάσει τις 100.000, γεγονός που
θα τον ισχυροποιήσει απέναντι στις όποι-
ες εσωτερικές αντιπολιτευτικές φωνές,
ακόμη και αν χάσει τις επόμενες εθνικές
εκλογές. 

Βιογραφικά διαφήμισης….
Τα στελέχη της Ομπρέλας, ωστόσο, αν-

τέδρασαν στην υποβολή των βιογραφι-
κών των υποψηφίων, με πολλά από τα μέ-
λη να κάνουν λόγο για προβολή προσόν-
των που ουδεμία σχέση έχουν με την Αρι-
στερά και τους κινηματικούς αγώνες. 

«Η προσέλευση για τον πρόεδρο θα εί-

ναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που περι-
μένει το κόμμα. Γιατί έτσι αντιδρούμε
στην πολιτική του Μητσοτάκη. Αν θέλει
και τολμά, ας προκηρύξει τώρα εκλογές»,
λένε χαρακτηριστικά κύκλοι της Προ-
οδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η εκλογική διαδικασία 
Τουλάχιστον 990 εκλογικά τμήματα εί-

ναι έτοιμα σε όλη τη χώρα, ενώ η διαδικα-
σία θα επιτηρηθεί από περίπου 2.000 μέ-
λη των εφορευτικών επιτροπών.

Όποιος θέλει, μπορεί να εγγραφεί μέ-
λος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
ακόμα και την ημέρα διεξαγωγής των
εκλογών στα εκλογικά τμήματα και αμέ-
σως μετά να ψηφίσει. 

Όσοι εγγραφούν την ημέρα της ψηφο-
φορίας ή έχουν εγγραφεί μετά τις 31
Μαρτίου μπορούν να ψηφίσουν σε οποι-
οδήποτε εκλογικό τμήμα ανά την Ελλάδα,
αλλά μόνο για πρόεδρο του κόμματος, όχι
για Κεντρική Επιτροπή. 

Για Κεντρική Επιτροπή μπορούν να ψη-
φίσουν μόνο όσα μέλη έχουν εγγραφεί
στο κόμμα μέχρι τις 31 του Μάρτη. 

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από
τις 8.00 π.μ. μέχρι και τις 8.00 μ.μ. και
όποιος επιθυμεί να ψηφίσει πρέπει να
έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βι-
βλιάριο υγείας ή άδεια διαμονής ή βίζα ή
μπλε βεβαίωση.

Τέλος, για τη συμμετοχή στην εκλογική
διαδικασία ορίζεται καταβολή εκλογικής
συνδρομής ύψους 3 ευρώ.
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Βουβό κύμα αντίδρασης 
και πόλεμος φατριών 
για μια θέση στην Κεντρική
Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών - Τι θα προβλέπει
Νόμος του κράτους θα γίνει τις ερχόμε-

νες ημέρες το πλαίσιο για την προστασία
του καταναλωτή, που προσαρμόζει την
ελληνική νομοθεσία στο ευρωπαϊκό δί-
καιο.   Θα αποτελέσει ένα ακόμα εργα-
λείο για τη συγκράτηση των τιμών και τη
θωράκιση των δικαιωμάτων των κατανα-
λωτών. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο του
υπουργείου Ανάπτυξης που στις επόμε-
νες ημέρες θα γίνει νόμος του κράτους,
θα βάλει «φρένο» στους καταχρηστικούς

γενικούς όρους συναλλαγών, καθιερώ-
νει την υποχρεωτική αναγραφή τιμών,
προστασία από τις αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές και ενίσχυση των δικαιωμά-
των των πελατών.

Βασικές επιδιώξεις του νομοσχεδίου
είναι: α) η ενίσχυση της διαφάνειας στις
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και
καταναλωτών, β) η επιβολή πρόσθετων
υποχρεώσεων στις επιγραμμικές αγορές
(πλατφόρμες), γ) η διασφάλιση της προ-

στασίας των καταναλωτών στις ψηφια-
κές υπηρεσίες, δ) η ενίσχυση της εφαρ-
μογής της νομοθεσίας και της επιβολής
κυρώσεων.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την αυ-
στηροποίηση των επιβαλλόμενων κυρώ-
σεων στους εμπόρους σε περίπτωση που
δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις
τους ή τις παραπλανητικές εμπορικές
πρακτικές. Οι καταναλωτές πλέον θα
έχουν τη δυνατότητα σε περίπτωση αθέ-

μιτων πρακτικών να ζητήσουν μείωση τι-
μής ή να καταγγείλουν τη σύμβαση.  Πα-
ράλληλα, τροποποιούνται οι ρυθμίσεις
σχετικά με τις απαιτήσεις ενημέρωσης
για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμ-
βάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος
και εισάγονται ειδικές υποχρεώσεις ενη-
μέρωσης για τον προμηθευτή αναφορικά
με συμβάσεις που συνάπτονται σε επι-
γραμμικές αγορές, ως προς την ενημέ-
ρωση του καταναλωτή. 

«Στα χαρακώματα» 
για τα παιδιά 
του κομματικού σωλήνα 



ττουΜιχάλη Μαστοράκη

Υ
πό τον φόβο μιας νέας «Μεγάλης
Ύφεσης» ζουν τις τελευταίες
ώρες ολοένα και περισσότεροι
πολίτες και στις δύο πλευρές του

Ατλαντικού. Η έκρηξη του πληθωρισμού
στις ΗΠΑ, η απειλή διακοπής του ρωσι-
κού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη
αλλά και οι σαφείς προειδοποιήσεις διε-
θνών οργανισμών για το ενδεχόμενο
επισιτιστικής κρίσης έχουν τινάξει στον
αέρα κάθε σταθερά της παγκόσμιας κοι-
νότητας, προκαλώντας ταυτόχρονα αμόκ
στις αγορές.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται εκ νέου οι
τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αε-
ρίου στην Ευρώπη, απεικονίζοντας την
αναταραχή που κατακλύζει τις ευρωπαϊ-
κές αγορές μετά τη διακοπή της μεταφο-
ράς φυσικού αερίου προς τη Γηραιά
Ήπειρο. Το συμβόλαιο αναφοράς φυσι-
κού αερίου παραδόσεως Ιουνίου στο ολ-
λανδικό hub TTF κινείται σταθερά άνω
των 100 ευρώ/MWh, έχοντας φτάσει τα
110 ευρώ. Αντίστοιχα, η τιμή του πετρελαί-
ου brent κυμαίνεται άνω των 100 δολα-
ρίων το βαρέλι, ήτοι στα 105 δολάρια, και
το αμερικανικό αργό στα 103 δολάρια το
βαρέλι.

Μειωμένες ροές
Ήδη από την Τετάρτη οι ρωσικές ροές

φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω
Ουκρανίας βαίνουν μειούμενες, με νεό-
τερες πληροφορίες να αναφέρουν περαι-
τέρω μείωση χθες κατά σχεδόν ένα τρίτο
σε σχέση με την Τετάρτη. 

Σε μια πρώτη αντίδραση η Γερμανία
έχει αρχίσει να γεμίζει την τεράστια εγκα-
τάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου
Rehden που εγκαταλείφθηκε από τη ρω-
σική Gazprom, όπως δήλωσε χθες, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο διο-
ρισμένος από το κράτος διαχειριστής της,
καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευ-
ρώπης προσπαθεί να προφυλαχθεί από
τον κίνδυνο να διακόψει η Μόσχα τις προ-
μήθειες.

Ήδη από την αρχή της εβδομάδας πλη-
θαίνουν οι περιπτώσεις χωρών ανά τον
κόσμο που αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα στην παραγωγή και επάρκεια
ηλεκτρικού ρεύματος, με τα φαινόμενα
μπλακάουτ να μην αποτελούν σπάνιες
εξαιρέσεις. Οι μονάδες ηλεκτροπαραγω-
γής δυσκολεύονται να καλύψουν την αυ-
ξημένη ζήτηση λόγω ελλείψεων στην

προμήθεια, κυρίως του άνθρακα, ενώ εν-
τείνεται ο προβληματισμός για την επάρ-
κεια του φυσικού αερίου.

Νέες προτάσεις από Κομισιόν
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κο-

μισιόν αναμένεται να παρουσιάσει συγκε-
κριμένες προτάσεις την επόμενη εβδομά-
δα που θα αφορούν την απεξάρτηση των
ευρωπαϊκών οικονομιών από το ρωσικό
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Υπογραμμί-
ζεται ότι η Επιτροπή εκτιμά πως η ΕΕ θα
μπορούσε να μειώσει τις εισαγωγές ρω-
σικού φυσικού αερίου κατά τα δύο τρίτα
φέτος και προέτρεψε τα κράτη-μέλη να
αναπληρώσουν τις εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης αερίου πριν από τον επόμενο χει-
μώνα. Οι προτάσεις αφορούν «την ταχεία

μείωση της εξάρτησής μας από τα ρωσικά
ορυκτά καύσιμα, προωθώντας γρήγορα
την καθαρή μετάβαση και ενώνοντας τις
δυνάμεις μας για να επιτύχουμε ένα πιο
ανθεκτικό σύστημα ενέργειας και μια
πραγματική Ενεργειακή Ένωση», αναφέ-
ρει το προσχέδιο των επικείμενων προτά-
σεων RepowerEU της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής που αποκάλυψαν οι «Financial
Times». Σύμφωνα με αυτό, η Κομισιόν θα
πρέπει να δαπανήσει σχεδόν 200 δισ. ευ-
ρώ τα επόμενα πέντε χρόνια στην προ-
σπάθειά της για ενεργειακή απεξάρτηση
από τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το προσχέδιο, μεταξύ
άλλων, η ΕΕ θα χρειαστεί να μειώσει την
κατανάλωση ενέργειας περισσότερο απ’
ό,τι πιστευόταν προηγουμένως για να επι-

τύχει τους φιλόδοξους στόχους καθαρών
μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το
2050.

Ενδιαφέρον έχει η περίπτωση της Ελ-
βετίας, η οποία προχωρά σε πιο «ριζο-
σπαστικά» μέτρα, φωτογραφίζοντας το
ενδεχόμενο περικοπών στον ενεργειακό
εφοδιασμό, ενώ ανάλογα μέτρα επεξερ-
γάζονται και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
μένοντας να δούμε πώς θα εφαρμοστούν
στην πράξη και σε ποιο βαθμό θα κατορ-
θώσουν να «αναχαιτίσουν» το πρόβλημα.
Συγκεκριμένα, η ελβετική κυβέρνηση
προχωρά στη συγκρότηση ομάδας πα-
ρέμβασης για την αντιμετώπιση κρίσεων
στον τομέα του φυσικού αερίου, προκει-
μένου να προετοιμαστεί για το ενδεχόμε-
νο σοβαρών ελλείψεων, σύμφωνα με
ανακοίνωση που εξέδωσε την προηγού-
μενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση ανέθεσε
στον διαχειριστή του δικτύου την ανάπτυ-
ξη ενός συστήματος παρακολούθησης
της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, το
οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία
μέχρι το τέλος του 2022. Παράλληλα, ανέ-
θεσε στην ένωση της βιομηχανίας φυσι-
κού αερίου της χώρας VSG τη δημιουργία
ενός νέου οργανισμού παρέμβασης σε
περίπτωση κρίσης. 

Η αδιαλλαξία της Ουγγαρίας
Παρά τις προσπάθειες της ΕΕ, η

αδιαλλαξία της Ουγγαρίας να συντονι-
στεί με τα υπόλοιπα κράτη- μέλη τής
αφαιρεί πολύτιμο χρόνο και κεφάλαιο
από την ΕΕ, καθώς ο ηγέτης της χώρας
Βίκτορ Όρμπαν διάκειται αρνητικά απέ-
ναντι στο ενδεχόμενο εμπάργκο της ΕΕ
στο ρωσικό πετρέλαιο. Για τον λόγο αυ-
τόν πίσω κατά μία εβδομάδα πήγε το 6ο
πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από
μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώσπου
να πέσουν οι τόνοι. Ταυτόχρονα, εγγυή-
σεις για την ενεργειακή τους ασφάλεια
ζητούν Σλοβακία και Βουλγαρία, ανοί-
γοντας και άλλο τη βεντάλια των ευρω-
παϊκών διεκδικήσεων.
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Αγώνας παγκοσμίως να μη
σβήσουν τα φώτα - Ανοδικά 
οι τιμές αερίου και πετρελαίου
- Βουτιά στις αγορές, τριγμοί
στην ΕΕ και «γκρίζες ζώνες»
στις κυρώσεις

Φόβοι για νέα «Μεγάλη Ύφεση» 
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Ε
λάχιστα έως και μηδενικά υπερέ-
σοδα μπορεί να εμφανίσει η ΔΕΗ,
καθώς το κόστος των σταθερών
τιμολογίων και οι εκπτώσεις προς

τους πελάτες της προσεγγίζουν τα 740
εκατ. ευρώ, ενώ από την άλλη πλευρά η
επιχείρηση ανακοίνωσε πρόγραμμα δια-
γραφής οφειλών σε περιοχές που επλήγη-
σαν από τις περσινές πυρκαγιές. 

Όπως διέρρευσε χθες από πηγές της επι-
χείρησης, μέσα στις επόμενες ημέρες ανα-
μένεται να ανακοινωθεί το τελικό ύψος
των… ουρανοκατέβατων εσόδων, από τα
οποία θα αφαιρεθούν οι εκπτώσεις και οι
επιβαρύνσεις της επιχείρησης. Λαμβάνον-
τας υπ’ όψιν το πόρισμα της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι από τα
729,91 εκατ. ευρώ που ήταν τα έκτακτα
έσοδα της επιχείρησης κατά την περίοδο
Οκτωβρίου 2021-Μαρτίου 2022, πρέπει να
αφαιρεθεί το κόστος των εκπτώσεων,
ύψους 335,99 εκατ. ευρώ, αλλά και το κό-
στος των σταθερών τιμολογίων, ύψους 400
εκατ. ευρώ. Έτσι, δεν αποκλείεται η επιχεί-
ρηση να εμφανίσει μηδενικά υπερέσοδα
και ως εκ τούτου να μην επιβαρυνθεί με
την έκτακτη φορολογία του 90% ή να κληθεί
να καταβάλει ένα πολύ μικρό ποσό στο Δη-
μόσιο. Άλλωστε, σύμφωνα με την πολιτική
απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση και ανα-
κοινώθηκε προ μερικών εβδομάδων από
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
ένα ποσό της τάξης των 800 εκατ. ευρώ
από τον ισολογισμό της ΔΕΗ θα «καεί»,
προκειμένου να ελαφρύνουν οι λογαρια-
σμοί των οικιακών και επαγγελματικών τι-

μολογίων. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί
ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας, το σύνολο του μει-
κτού περιθωρίου κέρδους όλων των παρό-
χων ενέργειας ανέρχεται σε 927,44 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 729,91 εκατ. ευρώ
αφορούν τη ΔΕΗ! Αυτό σημαίνει ότι για τις
υπόλοιπες εταιρείες ενέργειας τα… ουρα-
νοκατέβατα κέρδη διαμορφώνονται στα
197,53 εκατ., από τα οποία πρέπει να αφαι-
ρεθούν οι εκπτώσεις που έδωσαν στους
πελάτες τους.

Σε λειτουργία η πλατφόρμα
Η ΔΕΗ ανάρτησε χθες στην ιστοσελίδα

της (www.dei.gr) την πλατφόρμα για την
ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος διαγρα-

φής οφειλών, που αφορούν συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες καταναλωτών. Οι δικαιού-
χοι της στήριξης είναι οικιακοί πελάτες των
οποίων η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς
από την πυρκαγιά του Αυγούστου, ενώ η
διαγραφή αφορά τόσο τρέχουσες όσο και
ληξιπρόθεσμες οφειλές που σχετίζονται
αποκλειστικά με τη χρέωση προμήθειας
ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα υποβολής αιτήματος, τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά που θα τη συνο-
δεύουν καθώς και χρήσιμες πληροφορίες
για την υποβολή του αιτήματος βρίσκονται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.dei.gr/el/gia-to-spiti/yposti-
riksi-epikoinonia/diagrafi-ofeilon-pyro-

pliktoi/. Όπως διευκρινίζει η επιχείρηση, η
καταχώριση των στοιχείων μέσω της
εφαρμογής της ΔΕΗ θα είναι δυνατή έως
και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Τα 400 εκατ. € μαζί 
με τις εκπτώσεις καλύπτουν 
τα έκτακτα εισοδήματα 
της επιχείρησης που ήταν 
730 εκατ. € - Για ποιους 
οφειλέτες διαγράφονται χρέη
και τι πρέπει να κάνουν

ΔΕΗ: Τα σταθερά τιμολόγια
«έκαψαν» τα υπερέσοδα

Σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ υπολογίζονται τα υπερ-
κέρδη που αποκόμισαν οι παραγωγοί στη χονδρεμπορική αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο της ενεργειακής
κρίσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που περιλαμβάνει το
πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και το οποίο βρί-
σκεται στη διάθεση της κυβέρνησης για να πάρει τελικές απο-
φάσεις. Αναλυτικότερα στοιχεία επ’ αυτού παρουσίασε ο πρό-
εδρος της ΡΑΕ, Αθανάσιος Δαγούμας, σε ακρόαση που είχε
ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής,
όπου αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στο ίδιο το πόρισμα και τα
στοιχεία που περιλαμβάνει όσο και σε συνολικότερα θέματα της
αγοράς ενέργειας.

Σημειώνεται πως το ακριβές συνολικό ποσό των υπερκερδών
κατά την εξεταζόμενη περίοδο (Οκτώβριος 2021-Μάρτιος 2022)
ανέρχονται σε 927.440.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 729,91 εκατ.
ευρώ είναι της ΔΕΗ, τα 157,61 εκατ. ευρώ των ιδιωτών ηλεκτρο-
παραγωγών (Mytilineos, Elpedison, ΗΡΩΝ) και τα 39,92 εκατ.

ευρώ από ΑΠΕ χωρίς κρατική ενίσχυση (ENEL, Forena Energy,
Optimus Energy).

Η ΔΕΗ, στο εξεταζόμενο διάστημα, δήλωσε ότι παρείχε εκ-
πτώσεις στους πελάτες της, της χαμηλής και μέσης τάσης,
ύψους 335,99 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα σταθερά τιμολόγια που
υπήρχαν πριν από την ενεργειακή κρίση και δεν μεταβλήθηκαν
από καθετοποιημένους προμηθευτές τούς προκάλεσαν ζημία,
συνεπώς, χαρακτηρίζονται από τους ίδιους ως έμμεσες εκπτώ-

σεις. Το ποσοστό των τιμολογίων αυτών υπολογίζεται σε 5%-20%
και μένει να αποσαφηνιστεί αν αφαιρεθεί εκ του συνολικού πο-
σού των υπερεσόδων που προκύπτουν, αναγνωρίζοντας πως
πρόκειται για «έμμεσες» εκπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχω-
ρήσει σε φορολόγηση 90% των «υπερκερδών», που όμως, όπως
αναφέρουν πηγές της αγοράς, μένει να αποδειχθεί τελικά αν
αυτό θα αφορά τα υπερέσοδα ή τα «παραπάνω κέρδη» στα
οποία είχε εξαρχής αναφερθεί ο πρωθυπουργός. Σε κάθε περί-
πτωση, αυτά που θα ανακτήσει το κράτος θα διοχετευθούν για
την επιδότηση των τιμολογίων ρεύματος με βάση τη νέα πολιτι-
κή που θα ασκήσει η κυβέρνηση για χαμηλότερες τιμές.

Τέλος, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως το τέλος 90% δεν
θα έχει τη μορφή φορολογίας (καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε
να δημιουργήσει νομικές εμπλοκές) αλλά εισφοράς αλληλεγ-
γύης από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Μιχάλης Μαστοράκης

Πόρισμα ΡΑΕ: Στο 1 δισ. τα συνολικά κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Σ
τις εξελίξεις γύρω από την ενερ-
γειακή κρίση που πλήττει την
Ευρώπη, στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και τον λιγνί-

τη, καθώς και στα πρόσφατα μέτρα της
κυβέρνησης για τις τιμές του ηλεκτρι-
κού ρεύματος αναφέρθηκε σε συνέν-
τευξή του στην «Political» o κ. Παντελής
Κάπρος, ομότιμος καθηγητής Ενεργει-
ακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις
σχετικά με τη ροή φυσικού αερίου από τη
Ρωσία, ο καθηγητής είπε: «Κανείς δεν
μπορεί να κάνει πρόβλεψη για το πώς θα
εξελιχθούν τα πράγματα και αν η Ρωσία
θα κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού αε-
ρίου. Η διακοπή του φυσικού αερίου δεν
συμφέρει τους Ρώσους, γιατί έχουν ση-
μαντικά έσοδα από αυτό. Οπωσδήποτε θα
δημιουργήσει και μεγάλο πρόβλημα στην
ΕΕ, γιατί χρειάζεται χρόνος για την απε-
ξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Επομένως, κάτω από συνθήκες μιας
ακραίας κατάστασης και εκβιασμού μπο-
ρεί να φανταστεί κάποιος τη διακοπή αυ-
τή. Στην περίπτωση της Πολωνίας και της
Βουλγαρίας, αυτές οι δύο περιπτώσεις
ήταν μια δοκιμή που έκαναν οι Ρώσοι, ξέ-
ροντας, βέβαια, ότι οι Πολωνοί και οι
Βούλγαροι είχαν εκφράσει την πρόθεση
να μην επεκτείνουν τα συμβόλαια που εί-
χαν με τη ρωσική πλευρά».

Ο κ. Κάπρος έκρινε ως θετικά τα μέτρα
της κυβέρνησης για την αποκλιμάκωση
των τιμών στο ρεύμα. Σημείωσε πιο συγ-
κεκριμένα: «Η ενεργειακή φτώχεια έχει
να κάνει με τις τιμές και με την ασφάλεια
εφοδιασμού. Με τα μέτρα που ανακοινώ-
θηκαν θα μετριαστεί το πρόβλημα πάρα
πολύ και θα επαναφέρουν τις τιμές σε
σχετικά ομαλά επίπεδα για όλους. Το ζή-
τημα της ενεργειακής φτώχειας θα με-
τριαστεί πάρα πολύ από τα μέτρα αυτά.
Αυτό μπορεί να κρατήσει για έναν χρόνο.
Τώρα, το ζήτημα της ασφάλειας εφοδια-
σμού, αν γίνουν δραματικά γεγονότα, θα
είναι δύσκολο πρόβλημα». 

Πώς την πληρώνει ο καταναλωτής
Στη συνέχεια ο καθηγητής εξήγησε τον

μηχανισμό που ανεβάζει τις χρηματιστη-
ριακές τιμές και εντόπισε ως βασική αιτία
της αύξησης των τιμών στα τιμολόγια ρεύ-
ματος την απευθείας μετακύλιση των
χρηματιστηριακών τιμών στον καταναλω-
τή: «Είχα επισημάνει από τον Οκτώβριο,

αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
επίσημα κείμενά της, ότι η τυχόν αυτόμα-
τη μετακύλιση των χρηματιστηριακών τι-
μών στις τιμές καταναλωτή είναι σύμπτω-
μα μη υγιούς ανταγωνισμού. Δεν είναι οι-
κονομικά αποτελεσματική μια τέτοια πρα-
κτική. Στην Ελλάδα που η αγορά ακόμα
δεν είναι ώριμη, η χρηματιστηριακή αγο-
ρά αντιπροσωπεύει το σύνολο σχεδόν της
ηλεκτρικής κατανάλωσης. Η χρηματιστη-
ριακή αγορά οφείλει να χρησιμοποιεί
οριακές τιμές, δηλαδή τιμές ισορροπίας
που καθορίζονται από την πιο ακριβή μο-

νάδα. Ό,τι και να σκεφτείτε, δεν υπάρχει
άλλος κανόνας για μια spot χρηματιστη-
ριακή αγορά. Το πρόβλημα είναι η αυτό-
ματη μετακύλιση, γιατί το μεσοσταθμικό
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μι-
κρότερο από το οριακό κόστος. Το φυσικό
αέριο είναι μόνο ένα ποσοστό 30%-40%
του συνόλου. Ο καταναλωτής έπρεπε να
πληρώνει το μεσοσταθμικό κόστος της τι-
μής. Αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση
έπειτα από πολλή σκέψη και γιατί έπρεπε
να βρεθούν χρήματα από τον προϋπολογι-
σμό, είναι η σύλληψη των υπερβαλλόντων
εσόδων στη χρηματιστηριακή αγορά,
ώστε να διαμορφώνεται ρυθμιστικά η τιμή
την οποία αγοράζουν οι προμηθευτές
στην τιμή του μεσοσταθμικού κόστους. Να
κάνει, δηλαδή, η ρύθμιση της αγοράς αυτό
που δεν κάνει η αγορά μόνη της».

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς

«Περιορίζουν
την ενεργειακή 
φτώχεια τα μέτρα
της κυβέρνησης»

Ο καθηγητής Ενεργειακής
Οικονομίας του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Παντελής Κάπρος εξηγεί 
στην «Ρ» πώς λειτουργεί 
ο μηχανισμός που αυξάνει 
τις τιμές στο ρεύμα

«Θα συνεχίσουν να
έχουν οι ΑΠΕ ρόλο
πρωταγωνιστή»
Ο κ. Κάπρος υποστήριξε ότι οι Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα συ-
νεχίσουν να παίζουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο έναντι του λιγνίτη. «Η
πορεία προς την αύξηση των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας σε μεγά-
λη κλίμακα δεν αλλάζει, ούτε έχει
και νόημα να αλλάξει, δεδομένου
ότι οι ΑΠΕ είναι και ο φθηνότερος
τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Το ζήτημα είναι να αρ-
θούν εμπόδια, ώστε να επιταχυν-
θούν οι ΑΠΕ, και αυτό επιδιώκουν
οι αναθεωρήσεις των εθνικών προ-
γραμμάτων και η αύξηση των στό-
χων προς τα πάνω. Ορισμένες χώ-
ρες, περιλαμβανομένης και της Ελ-
λάδας, στα προγράμματα που σχε-
δίασαν το 2019 είχαν προβλέψει ότι
για τέσσερα πέντε χρόνια, μέχρι να
αναπτυχθούν οι ΑΠΕ σε μεγάλη κλί-
μακα, θα υπήρχε αύξηση των κατα-
ναλώσεων φυσικού αερίου στην
ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό πλέον δεν
είναι επιθυμητό για οικονομικούς
λόγους, αλλά και για λόγους ασφά-
λειας τροφοδοσίας. Αυτό δεν αφο-
ρά μόνο την Ελλάδα, αλλά και πολ-
λές χώρες της ΕΕ», σημείωσε ο κ.
Κάπρος και πρόσθεσε: «Υπάρχει
κάποια προσαρμογή των σχεδίων,
ώστε για τρία τέσσερα χρόνια να
υπάρξει μετριασμός των καταναλώ-
σεων του φυσικού αερίου. Στην Ελ-
λάδα η χρησιμοποίηση του λιγνίτη
εδώ και πάνω από δέκα χρόνια βρί-
σκεται σε μεγάλη και συνεχή πα-
ρακμή. Επομένως, δεν υπάρχει ού-
τε η τεχνική δυνατότητα να υπάρξει
οποιασδήποτε μορφής θεαματική
στροφή προς τον λιγνίτη. Μιλάμε
για μικρές προσαρμογές διατήρη-
σης για λίγο ακόμα δυο τριών μονά-
δων, χωρίς τροποποίηση όμως του
βασικού στόχου, που είναι η πλήρης
απόσυρση το 2028». 
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του Κώστα Καντούρη 

Κ
υκλώματα λαθρεμπορίας, η δρά-
ση των οποίων δεν τον φοβίζει,
«βλέπει» πίσω από την επίθεση
που δέχτηκε με Καλάσνικοφ

στο πρατήριο υγρών καυσίμων που δια-
τηρεί ο πρόεδρος των βενζινοπωλών
Θεσσαλονίκης Θέμης Κιουρτζής. «Εάν
θέλουν να με φάνε, ας έρθουν», δήλωσε
μετά την επίθεση για την οποία ενημερώ-
θηκε από τα παιδιά του.  

Είναι το δεύτερο «χτύπημα» στο πρατή-
ριο του κ. Κιουρτζή, καθώς μόλις πριν από
ενάμιση χρόνο άγνωστοι άφησαν δύο χει-
ροβομβίδες που δεν εξερράγησαν στην εί-
σοδο του καταστήματός του. Τότε ο ίδιος εί-
χε αποδώσει την επίθεση σε κυκλώματα
λαθρεμπόρων. Είχε ζητήσει, μάλιστα, από
τότε την παρέμβαση της κυβέρνησης για
τον περιορισμό της λαθρεμπορίας καυσί-
μων, όπως είχε πει. «Τα δύο γεγονότα συν-
δέονται 101%», δήλωσε ο κ. Κιουρτζής.
«Έχω γίνει στόχος εδώ και πολλά χρόνια.
Δυστυχώς για τον κλάδο μου και για τους
οικογενειάρχες πρατηριούχους, δυστυχώς
για τους Έλληνες πολίτες, η Πολιτεία δια-
χρονικά όχι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση
αλλά και στην προηγούμενη και στην πιο
προηγούμενη, απέχει των καθηκόντων
της. Θα πρέπει επιτέλους να δούμε και να
δουν οι πολίτες ποιος φταίει και γιατί δεν
γίνεται αυτό που πρέπει και χάνουν τα λε-
φτά τους, γιατί το λαθρεμπόριο και η κλοπή
έχουν ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ», ανέ-
φερε οργισμένος, ζητώντας να ερευνη-
θούν οι καταγγελίες του. 

Βλέπουν  το βίντεο
Οι δύο επιθέσεις, με

εντολή του διευθυντή
Ασφάλειας Θεσσαλονί-
κης και σε συνεννόηση
με την Εισαγγελία, διερευνώνται από κοι-
νού πλέον από την Υποδιεύθυνση Οργανω-
μένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Θεσσα-
λονίκης. Αυτό που προξένησε εντύπωση
είναι πως η πρώτη επίθεση με τις δύο χει-
ροβομβίδες είχε ανατεθεί να ερευνηθεί
από τους αστυνομικούς του τοπικού τμή-
ματος, καθώς είχε εκτιμηθεί ως… ήσσονος

σημασίας. Πλέον στο
πλαίσιο της από κοινού
διερεύνησης των δύο
επιθέσεων ο πρόεδρος
των πρατηριούχων θα

κληθεί να εξηγήσει σε ποια κυκλώματα
αναφέρεται. Παράλληλα, το όπλο Καλάσνι-
κοφ που άφησε ο δράστης εξετάζεται από
τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ
αν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Στο
«μικροσκόπιο» βρίσκεται και το βίντεο του
καταστήματος που έχει καταγράψει την
επίθεση από έναν άνδρα, ο οποίος «γάζω-

σε» το πρατήριο του προέδρου, πυροβο-
λώντας έξι φορές. 

Η επίθεση έγινε στις τρεις τα ξημερώμα-
τα, όπως καταγράφηκε και από το κλειστό
κύκλωμα του πρατηρίου. Το όπλο βρέθηκε
σε απόσταση περίπου τριάντα μέτρων από
το σημείο της επίθεσης. Φαίνεται πως ο
δράστης εκτέλεσε «συμβόλαιο» για να στα-
λεί μήνυμα στον πρόεδρο των πρατηριού-
χων, όπως εκτιμάται ότι είχε συμβεί και
όταν είχαν αφήσει άγνωστοι δύο χειρο-
βομβίδες.  

«Ως πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπω-
λών Θεσσαλονίκης και της Ομοσπονδίας
έχουμε κάνει συγκεκριμένο αγώνα για την
πάταξη του λαθρεμπορίου. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι και την προηγούμενη φορά αυτό
που έγινε συνέπεσε με την κατάθεση του
νομοσχεδίου και της ψήφισης του νόμου,
ενώ τώρα μετά τις δηλώσεις μας ότι πρέπει
το λαθρεμπόριο και η κλοπή να σταματή-
σουν», σημείωσε στις δηλώσεις του ο κ.
Κιουρτζής. 

«Γάζωσαν» το πρατήριο 
του προέδρου 
των βενζινοπωλών
Θεσσαλονίκης Θέμη Κιουρτζή,
που θεωρεί πως πίσω 
από την επίθεση κρύβονται 
λαθρέμποροι: «Εάν θέλουν να
με φάνε, ας έρθουν», δήλωσε

Έστειλαν μήνυμα με… Καλάσνικοφ 

«Η ασφάλεια φοιτητών και καθηγητών, η ασφάλεια μέσα
στα πανεπιστήμια είναι απόλυτη προτεραιότητά μας, την οποία
κάνουμε ήδη πράξη. Δεν περιμέναμε την απόφαση του ΣτΕ για
να προβούμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις». Τάδε έφη υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος
έχει ψηλά στην ατζέντα του το ζήτημα της ασφάλειας και της
τάξης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Σε ραδιοφωνική παρέμβασή του, ο κ. Θεοδωρικάκος ανα-
φέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση που επικρατεί στο ΑΠΘ,
χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα: «Μια τρισάθλια ψευτοκα-
τάληψη 34 ετών έλαβε τέλος με τη παρέμβαση της αστυνομίας
και προφανέστατα με την απόφαση της πρυτανικής αρχής.
Χρειάστηκε, όμως, να γίνουν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις,
διότι έχουμε να κάνουμε με κάποιους, οι οποίοι θέλουν να
διαλύσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν πρόκειται να το επι-
τρέψουμε αυτό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Πανεπι-

στημίου της Θεσσαλονίκης θα κατασκευαστεί κανονικά η βι-
βλιοθήκη, όπως έχει αποφασιστεί». 

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιτέθηκε
σφοδρά στον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τον ότι «η αξιωματική αν-
τιπολίτευση για να επιβιώσει, για να επιζήσει πολιτικά, επιχει-

ρεί να κάνει αντιπολίτευση ακόμα και πάνω στα μπάζα των
μπαχαλάκηδων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εάν η πρό-
οδος είναι οι μπαχαλάκηδες και τα μπάζα και δεν είναι πρό-
οδος η βιβλιοθήκη και η ελεύθερη λειτουργία και επικοινωνία
και οι μορφωτικές διαδικασίες του πανεπιστημίου, έχουμε την
τέλεια αντιστροφή της πραγματικότητας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα απομονώνεται από τη συντριπτική πλειοψηφία
της κοινωνίας, εάν ακολουθεί τέτοιου είδους θέσεις σαν αυτές
που εξέφρασε ο κύριος Τζανακόπουλος. Είναι απαρχαιωμέ-
νες ιδεοληψίες, επικίνδυνες για την ελληνική πραγματικότη-
τα». Τέλος, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην ίδρυση
της πανεπιστημιακής αστυνομίας: «Ο νόμος με τον οποίο κα-
θιερώθηκε η πανεπιστημιακή αστυνομία πρέπει να εφαρμο-
στεί και θα εφαρμοστεί καθ’ ολοκληρίαν και τουλάχιστον σε
ό,τι αφορά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελλη-
νική Αστυνομία, αυτό σας εγγυώμαι ότι γίνεται στο 100%».

Θεοδωρικάκος: «Δεν θα επιτρέψουμε στους μπαχαλάκηδες να διαλύσουν τα πανεπιστήμια»
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Ανακοινώθηκαν 
3 ύποπτα κρούσματα
ηπατίτιδας από ΕΟΔΥ

Με ένα αναλυτικό δελτίο τύπου ο
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες πως έπειτα
από ενεργή αναζήτηση των κρουσμά-
των εντοπίστηκαν τρία περιστατικά
παιδιών με οξεία ηπατίτιδα που πλη-
ρούν τα κριτήρια του «πιθανού κρού-
σματος», σύμφωνα με τον ορισμό του
ΠΟΥ. Τα δύο από αυτά, ηλικίας 14 μη-
νών και 10 ετών, παρουσίασαν συμ-
πτώματα από το γαστρεντερικό σύ-
στημα (κοιλιακό άλγος και εμέτους)
και πυρετό, ενώ από τον εργαστηρια-
κό έλεγχο διαπιστώθηκε αύξηση των
ηπατικών ενζύμων (τρανσαμινάσες >
500 IU/ml). Το άλλο παιδί ηλικίας 18
μηνών ήταν ασυμπτωματικό και οι
τρανσαμινάσες του βρέθηκαν αυξη-
μένες > 500 IU/ml σε προληπτικό ερ-
γαστηριακό έλεγχο. Ο έλεγχος για ιο-
γενείς ηπατίτιδες Α-Ε ήταν αρνητικός
σε όλα τα παιδιά. Από τον υπόλοιπο
εργαστηριακό έλεγχο σε κανένα παι-
δί δεν ανιχνεύτηκε ιός EBV, CMV, αδε-
νοϊός ή SARS-CoV-2. Το ένα δεν νο-
σηλεύτηκε και τα δύο χρειάστηκαν
ολιγοήμερη νοσηλεία. Τα παιδιά δεν
παρουσίασαν καμία επιπλοκή, δεν
έλαβαν ειδική αγωγή και είναι σε άρι-
στη γενική κατάσταση. Μετά την ανα-
κοίνωση των πρώτων περιστατικών
από τη Μεγάλη Βρετανία, έχουν ανα-
φερθεί ανάλογα περιστατικά σε 16
ευρωπαϊκές χώρες όπως και σε ΗΠΑ,
Καναδά, Ιαπωνία, Ισραήλ, Σιγκαπού-
ρη. Ο συνολικός αριθμός περιστατι-
κών παγκοσμίως είναι εξαιρετικά μι-
κρός. Μέχρι σήμερα έχουν καταγρα-
φεί περίπου 300 περιστατικά, εκ των
οποίων τα 163 έχουν δηλωθεί από το
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

της Σοφίας Σπίγγου

Σ
τις 18 Μαΐου θα ακούσουν την ετυ-
μηγορία του Μεικτού Ορκωτού
Εφετείου της Αθήνας οι δύο κατη-
γορούμενοι στη δίκη για τη δολο-

φονία της Ελένης Τοπαλούδη τον Νοέμβριο
του 2018 στη Ρόδο. Στη χθεσινή συνεδρίαση
τη βεβαιότητα ότι η νεαρή φοιτήτρια έπεσε
θύμα ομαδικού βιασμού από τους δύο κα-
τηγορούμενους που τη δολοφόνησαν,
επειδή τους προειδοποίησε ότι θα τους κα-
ταγγείλει στην Αστυνομία ρίχνοντάς
τη ζωντανή στη θάλασσα για να μη βρεθεί
ποτέ, εξέφρασε η εισαγγελέας της έδρας.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την
ενοχή των δύο κατηγορουμένων, όπως και
πρωτοδίκως, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Η
μητέρα της φοιτήτριας ξέσπασε ακούγον-
τας την εισαγγελέα να περιγράφει όσα έζη-
σε το παιδί της στα χέρια των δύο κατηγο-
ρουμένων. «Σε τρεις μέρες έφαγες το παιδί
μου, ρε βρομιάρη! Ήρθατε από την Αλβανία
να σπείρετε τον πόνο!», φώναξε και χρει-
άστηκε να βγει από τη δικαστική αίθουσα
για να ηρεμήσει.

Προσπάθησε να αντισταθεί
«Η Ελένη είχε ένστικτο. Προσπάθησε να

αντισταθεί. Τα σκισμένα ρούχα της φανε-
ρώνουν την υπέρμετρη πάλη που προηγή-
θηκε με τους κατηγορούμενους. Οι κακώ-
σεις έγιναν εν ζωή και ζωντανή την πέταξαν
στη θάλασσα», τόνισε η εισαγγελέας και
συμπλήρωσε: «Στη 1.07 η Ελένη στέλνει μή-
νυμα στη φίλη της “πάρε με σε μια ώρα τη-
λέφωνο”. Το μήνυμα αυτό σημαίνει, για
εμένα, ότι “δεν περνάω καλά, κάτι συμβαί-

νει”. Είχε ένστικτο. Παρά την αντίθετη βού-
λησή της και με την άσκηση σωματικής
βίας, προχώρησαν μαζί της διαδοχικά σε
συνουσία. Η άσκηση βίας αποδεικνύεται
από τις αμυχές στο κορμί της, τις κακώσεις,
τα σημάδια από τα μαχαίρια. Οι κακώσεις
έγιναν εν ζωή», σημείωσε.

Η εισαγγελέας ήταν κατηγορηματική ότι
το έγκλημα τελέστηκε και από τους δύο, οι
οποίοι από κοινού συμμετείχαν και στη με-
ταφορά του θύματος μέχρι τα βράχια για να

μη βρεθούν ποτέ τα ίχνη από τη δολοφο-
νία: «Για τη μεταφορά είναι βέβαιο ότι απαι-
τούνταν δύο άτομα, αφού το κορίτσι δεν θα
μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Αντί την
ύστατη στιγμή να τη βοηθήσουν, την οδήγη-
σαν σε ερημική παραλία. Σταμάτησαν σε
ένα πλάτωμα. Έριξαν την Ελένη ζωντανή
στη θάλασσα για να μην εντοπιστεί ποτέ και
να πεθάνει εκεί».

«Την πέταξαν στη θάλασσα
ζωντανή για να μη βρεθεί»

Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή
των δολοφόνων της Τοπαλούδη
και η μητέρα της ξέσπασε:
«Έφαγες το παιδί μου, 
ρε βρομιάρη, ήρθατε από την
Αλβανία να σπείρετε τον πόνο»

Τα νεύρα του Μάνου και της Πισπιρίγκου όταν οι ειδικοί την... έστειλαν σε ψυχίατρο 
Την ανάγκη η Ρούλα Πισπιρίγκου να επισκεφτεί ψυχίατρο

είχαν διαγνώσει οι γιατροί, οι οποίοι έκρουαν το καμπανάκι
του κινδύνου στον τότε σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη. Από
τις μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας φαί-
νεται ότι υπήρξε γιατρός που προσπάθησε να αφυπνίσει το
ζευγάρι σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν
μετά τους θανάτους των δύο παιδιών.

«Η Ρούλα θέλει βοήθεια. Ένιωσα ότι θα ήταν καλό μια μά-
να η οποία...», είπε γιατρός στον Μάνο Δασκαλάκη, με εκεί-
νον να απαντά: «Ακούστε με, προχθές με τον ψυχίατρο η
Ρούλα ήθελε να σας πάρει τηλέφωνο, είχε πολλά νεύρα. Της
είπατε να πάει να της πει πώς να διαχειριστεί το παιδί μετά. Ο
ψυχίατρος δεν της είπε τίποτα για το παιδί. Τη ρωτούσε μόνο

αν έχει αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, αν βλέπει δράκους
στο κεφάλι του άνδρα της και αν βλέπει φωτιές στα μάτια
του άνδρα της».

Ο γιατρός επέμεινε ότι πρόκειται για μιαμαμά πουέχει πε-

ράσει δύο απώλειες παιδιών, ήρθε και μια τρίτη ανακοπή και
χρήζει υποστήριξης. «Αντί να μας πει κάτι για το παιδί, προ-
σπαθούσε να δει αν είναι τρελή η Ρούλα», αντέτεινε ο Μάνος
Δασκαλάκης στον γιατρό, επιμένοντας πως τα «προσωπικά»
τους δεν αφορούν το ιατρικό προσωπικό, ενώ κατέληξε πως
«μακάρι να ήταν όλες οι γυναίκες σαν τη Ρούλα».

Μάταια, όπως έδειξε η συνέχεια του διαλόγου, ο γιατρός
προσπάθησε να μεταπείσει τον Δασκαλάκη: «Όταν έρχεται
μια μητέρα και έχει αυτή την εικόνα, εγώ οφείλω ως γιατρός
να το διερευνήσω αυτό το πράγμα. Πρέπει να δω τι έχει, μή-
πως έχει μια μανιοκατάθλιψη και πρέπει να τη βοηθήσουμε.
Ζητήσαμε να δουν αν αυτή η μανούλα θέλει βοήθεια για να
μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση».



της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
ο επόμενο χρονικό διάστημα και
εντός καλοκαιριού το σύνολο της
επέκτασης της γραμμής 3 ανα-
μένεται να δοθεί σε εμπορική

λειτουργία και έτσι το μετρό θα φτάσει μέ-
χρι το λιμάνι του Πειραιά.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής
της πόλης του Πειραιά βρίσκεται σε φάση
ολοκλήρωσης και για τους τρεις τελευταί-
ους σταθμούς της επέκτασης της γραμμής
3, από τη Νίκαια έως το Δημοτικό Θέατρο,
απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες,
προκειμένου να ολοκληρωθούν και να
παραδοθούν στο επιβατικό κοινό.

Στα Μανιάτικα, στο Δημοτικό Θέατρο
και τον Πειραιά ολοκληρώνονται οι τελευ-
ταίες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις καθώς
και η εγκατάσταση των ηλεκτρικών και
μηχανολογικών συστημάτων. Ακολουθεί
η ηλεκτροδότηση των σταθμών και η ολο-
κλήρωση των έργων ανάπλασης στους
χώρους πέριξ των σταθμών.

Με την παράδοση των τριών νέων σταθ-
μών στις περιοχές αυτές, με τα έντονα κυ-
κλοφοριακά προβλήματα, προβλέπεται
πως επιπλέον 132.000 επιβάτες ημερη-
σίως θα χρησιμοποιούν το σύνολο του δι-
κτύου. Το μεγάλο στοίχημα για τη μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος επι-
τυγχάνεται, καθώς οι εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα περιορίζονται κατά 120
τόνους την ημέρα, ενώ υπολογίζεται πως
23.000 λιγότερα οχήματα θα κυκλοφο-
ρούν στους δρόμους της πόλης.

Ο Πειραιάς μετατρέπεται σε mega συγ-
κοινωνιακό κόμβο, καθώς συνενώνεται με
δυο γραμμές μετρό, τον πρώην ΗΣΑΠ και
τη γραμμή 3, το λιμάνι, τον προαστιακό σι-
δηρόδρομο και τη γραμμή του τραμ στον
Πειραιά, υπενθυμίζοντας πως, από τον Ια-
νουάριο, το τραμ συνδέεται με επιπλέον

5,4 χλμ. μονής γραμμής και με τους 12 νέ-
ους σταθμούς, διαπερνώντας βασικές οδι-
κές αρτηρίες της πόλης. Με αυτόν τον τρό-
πο διευκολύνονται οι μετεπιβιβάσεις με-
ταξύ όλων των μέσων μεταφοράς, αλλά-
ζοντας εντυπωσιακά την εικόνα της πόλης.

Οι δυσκολίες με τα αρχαία
Με την ολοκλήρωση του μετρό στον

Πειραιά, η πόλη θα συνδεθεί και με το διε-
θνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος». Οι ταξιδιώτες θα μπορούν σε 55 μό-
λις λεπτά να μετακινηθούν από το μεγαλύ-
τερο λιμάνι της χώρας στο αεροδρόμιο και
από εκεί στον τελικό τους προορισμό. Το

γεγονός θα προσδώσει ιδιαίτερα αναπτυ-
ξιακά οφέλη τόσο στην ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας και του Πειραιά όσο και στην
εθνική οικονομία γενικότερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο αντι-
μετώπισε ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες,
δεδομένου ότι το τελευταίο κομμάτι της
διαδρομής του μετρό βρίσκεται δίπλα στη
θάλασσα, και κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής του ήρθαν στο φως πάνω από
10.000 αρχαιολογικά ευρήματα.

Τα κινητά ευρήματα είναι από μια φάση
της πόλης μετά την εισβολή των Ρωμαίων
το 86 π.Χ. και μια φάση από τον ελληνιστι-
κό Πειραιά. Υπάρχουν περισσότερα από

4.000 συντηρημένα αντικείμενα, περίπου
1.400 αναταγμένα σκεύη και 1.300 ξύλινα
αντικείμενα, τα οποία καθιστούν την ανα-
σκαφή στον Πειραιά εξαιρετικά «προσο-
δοφόρα» σε ό,τι αφορά τα σπάνια αυτά ευ-
ρήματα.
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Ως μοναδικό αντίδοτο και μέσο… άμυνας στην ακρίβεια
εμφανίζονται οι προσφορές και οι εκπτώσεις, καθώς οι 8
στους 10 καταναλωτές έχουν ρίξει το κύριο βάρος των
αγορών τους σε αυτό το μέτωπο, ενώ οι 6 στους 10 κατα-
ναλωτές ρεύματος έχουν μειώσει την κατανάλωσή του.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμ-
πορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το 79% διαπιστώνει ότι
μέσω των προσφορών και των εκπτώσεων εξοικονομεί
περίπου 13% από το κόστος των αγορών του στο σουπερ-
μάρκετ. Από την άλλη πλευρά, το 74% επιλέγει πιο οικονο-
μικά ή φθηνά προϊόντα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε
αύξηση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κα-
τά 10%. Επιπλέον, το 41% δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολι-
κά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη παντοπωλείου.

Ανάλογη πρακτική ακολουθούν οι καταναλωτές και
στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς το

60% των καταναλωτών δηλώνει ότι έχει μειώσει κατά το
τελευταίο διάστημα την κατανάλωση ρεύματος. Πρόκει-
ται, άλλωστε, και για τη δαπάνη με τη μεγαλύτερη ανατί-
μηση το τελευταίο διάστημα. Πέρα από τα βασικά αγαθά

διατροφής και την ενέργεια, οι καταναλωτές έχουν προ-
χωρήσει σε πιο δραστική μείωση της κατανάλωσης σε
δευτερεύοντα προϊόντα, όπως τα είδη προσωπικής φρον-
τίδας και οικιακής χρήσης. 

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 75% των κατανα-
λωτών έχει αναβάλει αγορές προσωπικών αντικειμένων,
ρούχων ή ειδών σπιτιού, ενώ το 48% αποφεύγει να κάνει
αγορές, προκειμένου να έχει χρήματα σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Η τάση αυτή, η οποία καταγράφηκε
και την περίοδο της κρίσης της πανδημίας, καταγράφεται
και σήμερα, αρκετά εντονότερα, όπως διαπιστώνει η
έρευνα. Τέλος, αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι μόλις το
16% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα (πε-
ρίπου 160) δήλωσε ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα προχώρησε σε αποταμίευση.

Λουκάς Γεωργιάδης

«Κυνηγοί» προσφορών το 80%, ενώ 6 στους 10 μείωσαν την κατανάλωση ρεύματος

Σε λειτουργία τρεις νέοι
σταθμοί της γραμμής 3:
Μανιάτικα, Δημοτικό Θέατρο,
Πειραιάς - Σε 55 λεπτά 
η σύνδεση με το αεροδρόμιο
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Εντός του καλοκαιριού
το μετρό πιάνει… λιμάνι



Τριφυλία

Η Κοινότητα ζητά την επανασύσταση
του Δήμου Φιλιατρών

Το Κοινοτικό
Συμβούλιο Φιλια-
τρών, σε έκτακτη
συνεδρίασή του,
αποφάσισε ομόφω-
να να ζητήσει την
επανασύσταση του
Καποδιστριακού
Δήμου Φιλιατρών.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Φιλιατρών δημιουργήθηκε με το
πρόγραμμα «Καποδίστριας» με τη συνένωση κοινοτήτων και
λειτούργησε την περίοδο 1999-2010, οπότε καταργήθηκε με
την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και εντάχ-
θηκε στον νέο Δήμο Τριφυλίας, στο βορειοδυτικό τμήμα του
νομού Μεσσηνίας. Σημειώνεται ότι αφορμή για το αίτημα επα-
νασύστασης του παλαιού δήμου στάθηκε η έλλειψη χρημάτων
στο ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς. Το γεγονός προκάλεσε «γε-
νικό ξεσηκωμό», καθώς θεωρούν πως για την «πτώση» της
πόλης τους ευθύνονται οι αλλαγές που έγιναν στον χάρτη της
Αυτοδιοίκησης.

ΑΣΕΠ

Δώδεκα διαγωνισμοί για προσλήψεις
σε δήμους και περιφέρειες

Το ΑΣΕΠ έχει δώσει έγκριση για διενέργεια 12 διαγωνισμών,
προκειμένου να καλυφθούν κενές θέσεις όλων των εκπαιδευ-
τικών βαθμίδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) σε δήμους και περιφέρειες
όλης της χώρας. Πρόκειται για διαγωνισμούς που βρίσκονται
σε εξέλιξη ή εκκρεμούν οι προθεσμίες για υποβολή αίτησης
και δικαιολογητικών, για κάλυψη συνολικά 473 θέσεων. Ζη-
τούνται μεταξύ άλλων: Χημικοί, περιβαλλοντολόγοι, πολιτικοί
μηχανικοί, διοικητικοί, πληροφορικάριοι, οδηγοί απορριμμα-
τοφόρων, ηλεκτρολόγοι, εργάτες απορριμματοφόρων, υπάλ-
ληλοι γραφείου, εργάτες πυρασφάλειας, εργάτες γενικών κα-
θηκόντων, φύλακες, χειριστές μηχανημάτων έργου.

Στην πόλη της Ξάνθης φιλοξενούνται, από χθες έως και τις 15 Μαΐου, υπουργοί, αιρετοί,

τεχνοκράτες και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της

Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων «Κλεισθένης», με επικεφαλής τον πρόεδρο και γενικό

γραμματέα του Δήμου Νέας Σμύρνης, Μιχάλη Χρηστάκη, με βασική θεματική «Επενδυτικός -

Αναπτυξιακός Προγραμματισμός και Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Το

επιστημονικό συνέδριο συνδιοργανώνεται με τον φορέα επιμόρφωσης στελεχών της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Forum Training & Consulting. Προγραμματίστηκε σε μια κρίσιμη για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση περίοδο και έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον των εργασιών του στις οργανωτικές

και διοικητικές αλλαγές που έχουν επιφέρει οι θεσμικές αλλαγές του 2019-2021 στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση της χώρας, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και στην προετοιμασία

για τους νέους επενδυτικούς και χρηματοδοτικούς ορίζοντες που διανοίγονται δυναμικά. Σε

ξεχωριστή ενότητα, ο Ιωάννης Πολυράβας, οικονομολόγος, υποδιευθυντής στην ΝΚ Media Group

AE, υπεύθυνος Διαχείρισης Ψηφιακής Πύλης στη ΔήμοςData ΙΚΕ, παρουσιάζει την ψηφιακή πύλη

ΔήμοςData ως Ενιαίο Περιβάλλον Γνώσης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση 
του Στρατοδικείου-
Αεροδικείου Λάρισας

Συμβασιοποιήθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση
του κτιριακού συγκροτήματος του Στρατοδι-
κείου-Αεροδικείου Λάρισας, ύστερα από σχετι-
κή απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη Κώστα
Αγοραστού για ένταξη και χρηματοδότηση από
το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Το έργο έχει
προϋπολογισμό 715.000 ευρώ, ενώ δικαιούχος
και φορέας υλοποίησης είναι το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας. Διασφαλίζει μείωση ενέργει-
ας και εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης
της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτι-
ρίου και ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λει-
τουργίας του. «Σε συνεργασία με τον υπουργό
Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον αρ-
χηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας 2014-2020, ακόμη ένα στρατιωτικό
κτίριο στη Λάρισα συγχρονίζεται με την εποχή
και αποκτά πιο πράσινες και φιλικές για το περι-
βάλλον και τους εργαζομένους υποδομές», δη-
λώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Τήλος

Το πρώτο νησί
μηδενικών αποβλήτων

Η Τήλος είναι το πρώτο πράσινο νησί της
Μεσογείου με μηδενικά απόβλητα. Σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου και με την προσπάθεια των κατοίκων,
εφάρμοσε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Just
Go Zero Tilos» με την ενιαία λύση ανακύ-
κλωσης όλων των αποβλήτων. «Οι κάδοι
απορριμμάτων έφυγαν από τους πρώτους
μήνες εφαρμογής του προγράμματος και η
ανακύκλωση ήδη έχει ξεπεράσει το 86%»,
δήλωσε περιχαρής η δήμαρχος Τήλου Μα-
ρία Καμμά-Αλειφέρη. Στα εγκαίνια του
καινοτόμου προγράμματος «Just Go Zero
Tilos», την Τρίτη 10 Μαΐου, παρέστησαν ο
υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Επικρατείας
Άκης Σκέρτσος, o γενικός γραμματέας Δια-
χείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος,
ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος
Χατζημάρκος, οι αντιπεριφερειάρχες Χρή-
στος Ευστρατίου και Γεώργιος Λεονταρί-
της, ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπου-
ράκης, οι βουλευτές Δωδεκανήσου Μίκα
Ιατρίδη, Μάνος Κόνσολας, Βασίλης Υψη-
λάντης καθώς και η πρόεδρος της Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος της Βουλής, Διονυσία-
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.
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Ξάνθη

Άρχισε το ετήσιο συνέδριο των γενικών γραμματέων «Κλεισθένης» 



Ε
γκρίθηκε από τη Διεύθυνση Περι-
βαλλοντικής Αδειοδότησης του
υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας η Στρατηγική Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
νέου προγράμματος της Περιφέρειας Ατ-
τικής 2021-2027, συνολικού προϋπολο-
γισμού 1,6 δισ. ευρώ. Η έκδοση της συγ-
κεκριμένης απόφασης αποτελεί προ-
απαιτούμενη συνθήκη για την έγκριση
των προγραμμάτων για την περίοδο
2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επισημαίνεται πως η Περιφέρεια Αττι-
κής είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας
που λαμβάνει τη σχετική έγκριση από το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία
της δημόσιας διαβούλευσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ολο-
κληρωμένη κοινωνική, οικονομική και
περιβαλλοντική πρωτοβουλία, με στόχο
την αναβάθμιση της Περιφέρειας Αττικής
και με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης την

παραγωγή και ενσωμάτωση καινοτομίας,
την πολιτιστική της ταυτότητα, τη νέα επι-
χειρηματικότητα, το τοπικό και παραγω-
γικό κεφάλαιο, την κοινωνική συνοχή και
την προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γιώργος Πατούλης: «Η έγκριση της
ΣΜΠΕ του προγράμματος Αττικής 2021-
2027 αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη δια-
πραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή για την έγκριση του ΕΣΠΑ της περιφέ-
ρειας, που ξεπερνά το 1,6 δισ. σε όρους
δημόσιας δαπάνης. Η Αττική μπαίνει σε
μια νέα, πιο “πράσινη” εποχή, με επίκεν-
τρο τον σεβασμό στο περιβάλλον». 

Κατά την περιβαλλοντική έγκριση του
Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής
2021-2027 ελήφθησαν υπόψη τόσο η
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων όσο και το σύνολο των απο-
τελεσμάτων που προέκυψαν μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της δια-
βούλευσης.

Επτά εκατ. ευρώ για
ναυαγοσωστική κάλυψη

Συνολικό ποσό ύψους 7.000.000 ευρώ κατανέ-
μεται βάσει συγκεκριμένης πρότασης της ΚΕΔΕ σε
δήμους όλης της χώρας, για την κάλυψη δαπανών
παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε
οργανωμένες ή μη παραλίες όπως είχε προαναγ-
γείλει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Υπενθυμίζεται ότι, από πέ-
ρυσι, λόγω της αύξησης των προδιαγραφών ασφάλειας για τους λουόμενους και ιδίως σε
τουριστικά μέρη, αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας αναφορικά με τις χαρακτηρισμένες ως
πολυσύχναστες παραλίες, για αυτό και κρίνεται αναγκαία η χρηματοδότηση των δήμων,
ώστε να ανταποκριθούν σε αυτή την αρμοδιότητα. Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας: «Συνεπείς στις
δεσμεύσεις μας, πάντα σε συνεννόηση με την Αυτοδιοίκηση, δίνουμε φέτος 7 εκατ. ευρώ
σε δήμους της χώρας για τη ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών τους. Έτσι στηρίζουμε τους
δήμους, αλλά και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας σε κάθε πολίτη».

Πράσινο φως 
για τα πρώτα
«Smart Cities» έργα 

Σημαντική χρηματοδότηση ύψους
2.217.000 ευρώ για εφαρμογές και
συστήματα «έξυπνης πόλης» στον
Δήμο Ιλίου εγκρίθηκε από το πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Πρό-
κειται για έργα που εντάσσονται
στην Ψηφιακή Στρατηγική του δή-
μου και αφορούν μεταξύ άλλων ευ-
φυή συστήματα διαχείρισης εισό-
δου-εξόδου οχημάτων στους πεζό-
δρομους, εγκατάσταση και διαμόρ-
φωση έξυπνων διαβάσεων πεζών
σε σχολεία της πόλης, σύστημα
απομακρυσμένου ελέγχου χώρων
στάθμευσης ΑμεΑ, σταθμούς φόρ-
τισης αμαξιδίων ΑμεΑ, ηλεκτρικών
ποδηλάτων και πατινιών, καθώς και
επέκταση κοινόχρηστου δικτύου
WiFi. Όπως επισημαίνει ο δήμαρ-
χος Νίκος Ζενέτος: «Πρόκειται για
έργα που θα συντελέσουν, ώστε το
Ίλιον να μετασχηματιστεί σε “ευ-
φυή πόλη” με άμεσα οφέλη τη βελ-
τίωση της καθημερινότητας και της
ποιότητας ζωής των πολιτών». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά της
Αθήνας, ο δήμαρχος, ενώ απέ-
τυχε να «περάσει» από το δη-
μοτικό συμβούλιο την πρότασή
του για «Συμπαραστάτη του Δη-
μότη», πανηγυρίζει γιατί… δεν
κατάφερε η αντιπολίτευση να
περάσει τον δικό της; Λογικά,
λοιπόν, προκλήθηκαν τα σχόλια
πως η έλλειψη πλειοψηφίας
στο δημοτικό συμβούλιο φαί-
νεται να έχει δημιουργήσει
στον δήμαρχο την ψευδαίσθη-
ση ότι εκείνος είναι ακόμη
στην αντιπολίτευση…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εκπαίδευση 
στην ανακύκλωση 
Νέο σύμμαχο αποκτούν 20.000 νοικο-
κυριά στον Δήμο Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης, μέσω προγράμματος συλ-
λογής βιοαποβλήτων με ισάριθμούς
καφέ κάδους για τη συλλογή τους που
ξεκίνησε η δημοτική αρχή του Γιάννη
Κωνσταντάτου. Ακόμη, κλιμάκιο του
δήμου τις προσεχείς ημέρες θα επι-
σκεφθεί κάθε γειτονιά, για να εκπαι-
δεύσει τους πολίτες καθώς, όπως επι-
σημαίνει ο δήμαρχος, «οι ενημερωμέ-
νοι χρήστες των καφέ κάδων, γνωρί-
ζοντας την ορθή χρήση του προγράμ-
ματος βιοαποβλήτων, θα συμβάλουν
με τις καθημερινές τους ενέργειες
στο να μειωθεί το ρυπογόνο αποτύπω-
μά μας και να εξοικονομηθούν πόροι
υπέρ τους».

Στο gov.gr 
τα Βριλήσσια

Ο Δήμος Βριλησσίων είναι από
τους πρώτους δήμους της χώρας που
εντάσσονται στο gov.gr, αποκτώντας
τη δυνατότητα να υποδέχεται και να
απαντά σε ηλεκτρονικές αιτήσεις πο-
λιτών. Ήδη από τη θυρίδα του δήμου
προσφέρονται τρεις βασικές λει-
τουργίες, όπως η υποδοχή και διεκ-
περαίωση αιτήσεων πολιτών από το
gov.gr, η έκδοση πιστοποιητικών αρ-
μοδιότητας των δήμων χωρίς την
ανάγκη φυσικών υπογραφών και
σφραγίδων και η αυτεπάγγελτη ανα-
ζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών
που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες
των δήμων και παρέχονται από το
gov.gr. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Ξέ-
νος Μανιατογιάννης: «Μια ακόμη
πρωτοπόρα εξέλιξη προς όφελος των
πολιτών είναι η ένταξη του Δήμου
Βριλησσίων στη διαδικτυακή πύλη
δημόσιας διοίκησης gov.gr. Σχεδιά-
ζουμε και υλοποιούμε σταθερά νέες
μορφές ηλεκτρονικής δημοτικής
διακυβέρνησης, όπως οφείλουμε,
ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις
της σύγχρονης κοινωνίας».

Α Τ Τ Ι Κ H
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Εγκρίθηκε το Περιφερειακό 
Πρόγραμμα ύψους 1,6 δισ.



Σε οριακό σημείο η σχέση
δύο αντιδημάρχων

«Μαλλιά, κουβάρια» φαίνεται πως έχουν γίνει
δύο αντιδήμαρχοι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι
φήμες λένε πως είχαν μαλώσει και παλαιότερα,
σε σημείο που ο ένας να μην απευθύνει τον λόγο
στον άλλον. Τώρα, όπως πληροφορούμαστε, η
σχέση τους έφτασε σε οριακό σημείο. Άντε να
δούμε πού θα βγάλει η μεταξύ τους κόντρα και
αν θα υπάρξει νικητής και ηττημένος.

Έρχεται ο Άλμπερτ Μπουρλά
Στην πόλη μας θα βρίσκεται την ερχόμενη Κυ-

ριακή ο πρόεδρος και CEO της Pfizer Άλμπερτ
Μπουρλά, καθώς ο Σύνδεσμος Φιλίας Ελλάδας -
Ισραήλ και n Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονί-
κης θα τον αναγορεύσουν σε επίτιμο πρόεδρο σε
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα
Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο κ.
Μπουρλά μάλιστα θα απευθύνει ομιλία με θέμα
«Η επένδυση στην καινοτομία πυλώνας ανάπτυ-
ξης και κοινωνικής ευημερίας».

Στις φυλακές ο 22χρονος που... εκτέλεσε
τον πατέρα του την ώρα που κοιμόταν

Προσωρινά κρατούμενος
κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη
ανακρίτριας και εισαγγελέα ο
22χρονος πατροκτόνος που τα
ξημερώματα της Κυριακής πυ-
ροβόλησε και σκότωσε την ώρα
που κοιμόταν τον 46χρονο πα-
τέρα του στον οικισμό Ρομά
Αγία Σοφία των Διαβατών. Στην
απολογία του υποστήριξε ότι
οδηγήθηκε στο έγκλημα από τη
συμπεριφορά του πατέρα του
τα τελευταία χρόνια. Ειδικότε-
ρα ισχυρίστηκε πως νωρίτερα ο
πατέρας του είχε διώξει τη σύζυγό του και τον απείλησε
με όπλο να μην την ακολουθήσει. «Δεν άντεξα άλλο», εί-

πε στην απολογία του στην ανακρίτρια. Στον οικισμό εκ-
φράζονται φόβοι για πράξεις αντεκδίκησης.

Πήγαν στο Φίλυρο 
οι φίλοι του Δημήτρη 
Βαρτζόπουλου

Κάλεσμα σε πολιτικούς φίλους απηύθυνε την
Τετάρτη το βράδυ ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Το
ραντεβού του βουλευτή της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλο-
νικης δόθηκε σε μαγαζί του Φίλυρου για κουβέν-
τα και σχολιασμό των όσων συνέβησαν στο συνέ-
δριο αλλά και για προγραμματισμό ενόψει της
προεκλογικής περιόδου.

Τα δάκρυα για 
τον Άλκη Καμπανό
από Καλαφάτη
Δάκρυσε ο Σταύρος Καλαφάτης
στη διάρκεια συνέντευξης για το
τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του
δολοφονημένου 19χρονου Άλκη
Καμπανού. Ο υφυπουργός Εσω-
τερικών, αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας - Θράκης, στάθηκε
στη θαυμαστή αξιοπρέπεια και το
απαράμιλλο θάρρος με το οποίο η
οικογένεια του φοιτητή αντιμε-
τώπισε το τραγικό αυτό γεγονός.
Μάλιστα, είπε ότι ο Αριστείδης
Καμπανός και η σύζυγός του λει-
τουργούν ως γονείς των παιδιών
όλου του κόσμου. 

Καταφθάνει και 
ο Ντε Νίρο για 
το «Tin Soldiers»
Και οι μεγάλοι σταρ του Χόλιγουντ
θα συνεχίσουν να κόβουν βόλτες
στη Θεσσαλονίκη. Επόμενος σταρ
που θα φτάσει στην περιοχή αναμέ-
νεται να είναι ο Ρόμπερτ ντε Νίρο
για τις ανάγκες της ταινίας «Tin Sol-
diers», που θα ξεκινήσει γυρίσματα
από τα τέλη Μαΐου. Εκτός από τη
Θεσσαλονίκη μεγάλο μέρος των γυ-
ρισμάτων θα γίνουν και στη Δράμα.

Στο Χόλιγουντ
της... Θέρμης βρέθηκε
η Γκερέκου

Στα κινηματογραφικά στούντιο
της Θέρμης βρέθηκε η πρόεδρος
του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου προ-
κειμένου να περιηγηθεί στους χώ-
ρους και να δει από κοντά τα γυρί-
σματα της χολιγουντιανής ταινίας
«The Bricklayer». Συνομίλησε με
τους συντελεστές και τον παραγω-
γό Ρομπέρ βαν Νόρντεν, παρουσία
και του αντιπεριφερειάρχη Τουρι-
σμού Αλέξανδρου Θάνου.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στα... παλιά της λημέρια βρέθηκε η γενική γραμματέας
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων Καλυψώ Γούλα. Επισκέφτηκε Ξενώνες Φιλο-
ξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους και το
Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να

ενημερωθεί για τη λειτουργία τους. Η κυρία Γούλα ωστόσο
γνωρίζει καλά τη δομή φιλοξενίας των κακοποιημένων
γυναικών στον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς δημιουργή-
θηκε επί θητείας της ως αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτι-
κής τής διοίκησης Μπουτάρη.

Στις δομές ξαναβρέθηκε η Καλυψώ Γούλα 
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Τ
ην υποχρέωση να σταθούν η ΕΕ
και όλα τα κράτη-μέλη δίπλα στις
γυναίκες πρόσφυγες από την
Ουκρανία υπογράμμισε κατά την

παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούρ-
γο η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ
και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιω-
μάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύ-
λων Ελίζα Βόζεμπεργκ.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ μίλησε στην
«Political» για την παρέμβασή της αυτή και
περιέγραψε την κατάσταση που αντιμετω-
πίζουν οι εκατομμύρια εκτοπισμένες Ου-
κρανές και τα παιδιά τους μετά την κήρυξη
του πολέμου. Η κυρία Βόζεμπεργκ τόνισε
ότι η παρέμβασή της αφορούσε το ψήφι-
σμα που πέρασε με συντριπτική πλειοψη-
φία στο Ευρωκοινοβούλιο μόλις στην πε-
ρασμένη Ολομέλεια στο Στρασβούργο:
«Ψηφίστηκε με 462 υπέρ, 19 κατά και 89
αποχές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζη-
τούσε από τις χώρες διέλευσης να προ-
στατεύσουν τις Ουκρανές γυναίκες που
μετακινήθηκαν από την Ουκρανία ή που
μετακινούνται από την αρχή του πολέμου,
στις 24 Φεβρουαρίου, από τη σεξουαλική
εκμετάλλευση. Έχουν καταγγελθεί μαζι-
κοί βιασμοί, έμφυλη βία, βασανιστήρια.
Ουσιαστικά, οι πράξεις που καταγγέλλον-
ται χαρακτηρίστηκαν και ως γενοκτονία
από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ρομπέρτ
Πιετρόν. Το ψήφισμα λοιπόν ζητάει τόσο
από τις χώρες διέλευσης όσο και από τις
χώρες υποδοχής να υπάρχουν πακέτα
αξιοπρέπειας για τις γυναίκες αυτές, να
προστατευτούν η σεξουαλική και αναπα-
ραγωγική τους υγεία και τα δικαιώματα
που απαιτούνται με όρους ανθρωπισμού».

Η ευρωβουλευτής επισήμανε ότι «μέχρι
σήμερα από την Ύπατη Αρμοστεία εντοπί-
ζεται ο αριθμός των γυναικών και των παι-
διών που έχουν μετακινηθεί. Το 90% των
Ουκρανών που μετακινούνται είναι γυναί-
κες, ευάλωτες κατηγορίες ανθρώπων και
παιδιά. Είναι περίπου 5,5 εκατομμύρια,
συν τους 7,1 εκατομμύρια ανθρώπους που
έχει διαπιστωθεί ότι έχουν εκτοπιστεί εν-
τός της Ουκρανίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι
σε αυτή την καταστροφή, σε αυτήν τη μορ-
φή γενοκτονίας πρέπει να συμμετέχουμε
και εμείς. Ως Ελλάδα έχουμε δείξει απο-
λύτως ανθρωπιστική συμπεριφορά σε
πρόσφυγες απ’ οπουδήποτε και αν προ-
έρχονται, κάτι το οποίο δεν έδειξαν, πχ, οι
χώρες του Βίζενγκραντ, η Πολωνία, η
Ουγγαρία, η Τσεχία. Στο ψήφισμα ζητήθη-
κε ακόμη να υπάρχει ένας μηχανισμός για
τις γυναίκες αυτές, ώστε να γνωρίζουν
πού μπορούν να απευθυνθούν, πού μπο-
ρούν να υποβάλουν τις καταγγελίες τους,
πού να φιλοξενηθούν με όρους αξιοπρέ-
πειας αυτές και τα παιδιά τους. Στη χώρα

μας συμβαίνει ήδη αυτό. Έχουμε ήδη
20.000 πρόσφυγες, στη συντριπτική πλει-
ονότητα τους γυναίκες και παιδιά, και βε-
βαίως για παιδάκια της σχολικής και προ-
σχολικής ηλικίας είναι βασική η πρόσβα-
σή τους σε νηπιαγωγεία και σχολεία».

Στην ερώτηση της «Political» αν υπάρ-
χουν κάποιες εκτιμήσεις εντός της ΕΕ για
τον αριθμό των προσφύγων που τελικά θα
εγκαταλείψουν την Ουκρανία, η κυρία Βό-
ζεμπεργκ απάντησε: «Δεν μπορούμε να

κάνουμε εκτιμήσεις για τον τελικό αριθμό
των προσφύγων, γιατί είναι ρευστή η προ-
οπτική. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέ-
σει ακόμη ο πόλεμος, έχουν διαψευστεί
όλοι οι αναλυτές στις εκτιμήσεις τους. Κα-
νείς δεν περίμενε αυτή τη διάρκεια, την
ένταση και τη σφοδρότητα. Αυτό που φο-
βόμασταν από την πρόσφατη τοποθέτηση
του προέδρου Πούτιν, τη γενίκευση, δεν
την είδαμε, αλλά δεν είδαμε και μια απάν-
τηση στην προοπτική να τελειώνει αυτός ο
πόλεμος με οποιονδήποτε τρόπο. Αν γνω-
ρίζουμε όμως ότι περίπου 7,5 εκατομμύ-
ρια είναι εκτοπισμένοι εντός της Ουκρα-
νίας και τα 5,5 εκατομμύρια που έχουν με-
τακινηθεί εκτός Ουκρανίας, καταλαβαί-
νουμε ότι κάθε μέρα το φαινόμενο διογ-
κώνεται». 

«Βασανίζουν και
βιάζουν γυναίκες
πρόσφυγες από 
την Ουκρανία»

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και
του ΕΛΚ Ελίζα Βόζεμπεργκ
αναφέρεται στις καταγγελίες
που έφτασαν στην ΕΕ και 
στο χρέος της Ευρώπης
απέναντι στους ξεριζωμένους
του πολέμου 

«Άμεσα τα ανθρωπιστικά ανακλαστικά»
Η κυρία Βόζεμπεργκ απάντησε στην ερώτηση της «Political» για τον τρόπο που
κινείται στα σημαντικά θέματα του πολέμου η Ευρώπη και χαρακτήρισε άδικη την
κριτική στο θέμα της αντιμετώπισης των αναγκών των προσφύγων από την ΕΕ.
Συγκρίνοντας ωστόσο το θέμα αυτό με τα ενεργειακά και τις αποφάσεις που δεν
λαμβάνει η ΕΕ, η κυρία Βόζεμπεργκ απάντησε: «Ασκώ πάντα σκληρή κριτική
στην ΕΕ και θα ασκούσα εξαιρετικά σκληρή κριτική και για το γεγονός ότι μέχρι
σήμερα δεν έχει μπορέσει επειδή υπάρχουν αντίθετα συμφέροντα από την ενερ-
γειακή πολιτική που ακολουθεί κάθε κράτος-μέλος στο να ακολουθηθεί μια ευ-
ρωπαϊκή οριζόντια απάντηση στο τεράστιο ζήτημα που ανέκυψε με το θέμα της
ενέργειας, το οποίο έχει άμεσο επακόλουθο τη φτωχοποίηση πολλών κοινωνι-
κών ομάδων εντός της ΕΕ. Εκεί περιμένουμε μια απάντηση. Ο πρωθυπουργός μας
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που το ζήτησε και ακόμη δεν έχουμε κανέ-
να αποτέλεσμα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τα ανθρωπιστικά ανακλαστικά,
που πρέπει να πούμε ότι αποδείχτηκαν αμέσως μετά την κρίση και δεν υπάρχουν
ουσιαστικά σοβαρές καταγγελίες περί του αντιθέτου. Σε αυτό ανταποκρίθηκε η
ΕΕ και στην παροχή της αναγκαίας ανθρωπιστικής απάντησης στη φιλοξενία και
την υποδοχή αυτών των γυναικών και των παιδιών».

kpappas817@gmail.com   

Γράφει ο
Κώστας Παππάς
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Α
κόμα και με πυρηνικό πόλεμο
απείλησε ξανά χθες η Ρωσία,
μετά την απόφαση της παρα-
δοσιακά ουδέτερης Φινλαν-

δίας να υποβάλει επίσημο αίτημα έντα-
ξης στο ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο μίλησε για
σκληρά αντίποινα «στρατιωτικού χαρα-
κτήρα», ενώ οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τη
Μόσχα «να μη στραφεί εναντίον του ΝΑ-
ΤΟ», μιας «συμμαχίας που διαθέτει 1,9
εκατ. δυνάμεις».

Σε μια ιστορική στροφή, ο πρόεδρος
και η πρωθυπουργός της Φινλανδίας
τάχθηκαν χθες υπέρ μιας ένταξης
«χωρίς καθυστέρηση» στο NATO, προ-
καλώντας την οργισμένη αντίδραση
της Μόσχας, η οποία έχει σύνορα
1.300 χλμ. με τη σκανδιναβική χώρα.

«Η Ρωσία θα αναγκαστεί να προβεί
σε αντίποινα, τόσο στρατιωτικοτεχνι-
κού όσο και άλλου χαρακτήρα, προ-
κειμένου να σταματήσει τη δημιουργία
απειλών για την εθνική της ασφάλεια»,
απάντησε το Κρεμλίνο, τονίζοντας ότι
«το Ελσίνκι πρέπει να έχει επίγνωση
της ευθύνης του και των συνεπειών
μιας τέτοιας κίνησης». 

Από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, η Φινλανδία των 5,5 εκατ. αν-
θρώπων ήταν στρατιωτικά αδέσμευτη
και ουδέτερη, για να αποφύγει να προ-

καλέσει τη γειτονική Ρωσία. 

Ετοιμάζεται και η Σουηδία
Η εισβολή του Πούτιν, ωστόσο, στην

Ουκρανία τον Φεβρουάριο εκτόξευσε
τα ποσοστά στην κοινή γνώμη των πο-
λιτών που θέλουν πλέον σε ποσοστό
75% την ένταξη στην ασφάλεια του ΝΑ-
ΤΟ. Παρόμοιο αίτημα προσχώρησης
στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο αναμέ-
νεται εντός των ημερών και από την
επίσης μέχρι τώρα ουδέτερη Σουηδία.

Λίγες ώρες μετά τη φινλανδική ανα-
κοίνωση, ο πρώην πρόεδρος της Ρω-
σίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ ανέβασε και
άλλο τους τόνους, λέγοντας ότι «το γε-
γονός ότι χώρες του ΝΑΤΟ διοχε-
τεύουν όπλα στην Ουκρανία και εκπαι-
δεύουν στρατεύματα για να χρησιμο-
ποιούν δυτικό εξοπλισμό κοντά στα
σύνορά μας, αυξάνει τις πιθανότητες
άμεσης και ανοικτής σύγκρουσης
ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, που
εμπεριέχει πάντα τον κίνδυνο να μετα-

τραπεί σε πλήρη πυρηνικό πόλεμο».
Οι ΗΠΑ αντέδρασαν διά στόματος

του υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο
οποίος δήλωσε ότι «αν η Ρωσία απο-
φασίσει να επιτεθεί σε οποιοδήποτε
κράτος, και αυτό είναι μέλος του ΝΑ-
ΤΟ, τότε αλλάζει το παιχνίδι, γιατί το
ΝΑΤΟ πιθανότατα θα απαντήσει».

Την ώρα που ο στρατός του Πούτιν
συνέχισε να χτυπά ανελέητα και χθες
κυρίως την Ανατολική Ουκρανία, η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε από
το Τόκιο ότι «η Ρωσία είναι σήμερα η
πιο άμεση απειλή για την παγκόσμια
τάξη, με τον βάρβαρο πόλεμό της
εναντίον της Ουκρανίας» -και την ανη-
συχητική συμμαχία της με τη Λαϊκή
Κίνα, όπως προσθέτουν πολλοί δυτι-
κοί αναλυτές. 

Για πυρηνικό πόλεμο 
μιλά πάλι ο Πούτιν 
- «Μην τολμήσεις να στραφείς
εναντίον της συμμαχίας»,
προειδοποίησαν οι ΗΠΑ

«Κρατήστε μας θέση στην καρδιά της Ευρώπης» 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε από την ΕΕ
να «κρατήσει μία θέση» για τη χώρα του στην καρδιά της Ευρώπης, ακόμη και
αν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξή της θα διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό
διάστημα. «Δεν μιλάμε για ένταξη το συντομότερο δυνατόν, αλλά είναι πολύ
σημαντικό να κρατήσετε αυτήν τη θέση για εμάς», τόνισε ο Κουλέμπα μιλών-
τας στη γερμανική τηλεόραση. Το Κίεβο κατέθεσε τον φάκελο της υποψηφιό-
τητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 28 Φεβρουαρίου, τέσσερις ημέρες μετά
την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αλλά ορισμένες χώρες-μέλη τηρούν επι-
φυλακτική στάση, ακόμη και για τη χορήγηση του καθεστώτος της υποψήφιας
χώρας στην Ουκρανία, επιδιώκοντας να αποφύγουν μια εσπευσμένη ένταξη.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα χρειαστούν δεκαε-
τίες για να ενταχθεί η Ουκρανία στην ΕΕ και πρότεινε, εν αναμονή, να ενταχθεί
το Κίεβο σε μια «ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα», η οποία θα μπορούσε να πε-
ριλαμβάνει και τη Βρετανία, μετά το Brexit, ιδέα που υποστηρίζεται από τον
Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς. 

Ρωσία: Απειλή η ένταξη 
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ
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Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει η πιλοτική
εφαρμογή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ.
Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα βλέπουν
προσυμπληρωμένες τις δηλώσεις ΦΠΑ με βάση τα στοι-
χεία που βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyDA-
TA. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας
στον διαδικτυακό κόμβο Taxheaven, ανέφερε ότι «εμείς
θα θέλαμε μέσα στο 2022 να ξεκινήσει πιλοτικά η προ-
συμπλήρωση δεδομένων για τις δηλώσεις ΦΠΑ. 

Είναι ένα σύνθετο έργο, επιδιώκουμε πιλοτικά φέτος να

δούμε πώς μπορεί λειτουργήσει το myDATA με τις δηλώ-
σεις του ΦΠΑ, χωρίς βέβαια οι εγγραφές αυτές να είναι
δεσμευτικές σε πρώτη φάση». 

Τα δεδομένα που βρίσκονται στην ηλεκτρονική εφαρ-
μογή myData καθιστoύν εφικτό τον υπολογισμό του οφει-
λόμενου ΦΠΑ από τη φορολογική διοίκηση με βάση τα
έσοδα και τα έξοδα κάθε επιχείρησης. Ωστόσο, όπως ανα-
φέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, σε κάθε περίπτωση οι επιχειρή-
σεις θα μπορούν να τροποποιούν την προσυμπληρωμένη
δήλωση εφόσον δεν συμφωνούν με τα στοιχεία. Αυτό ση-

μαίνει ότι η δήλωση ΦΠΑ δεν θα είναι κλειδωμένη, αλλά
θα έχουν τη δυνατότητα να τη διαχειριστούν τα λογιστήρια
των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι έχουν την ευθύνη για
την υποβολή της. 

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μειώνει το
κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα η εφορία θα
γνωρίζει επακριβώς τι πρέπει να εισπράξει από ΦΠΑ κά-
θε μήνα. Επίσης, θα περιοριστούν σημαντικά η φοροκλο-
πή και οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των τιμολο-
γίων από πολλές επιχειρήσεις.

Αλλάζουν όλα στις δηλώσεις για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Σ
την ενεργοποίηση άλλου ενός μέ-
τρου για τη στήριξη των επιχειρή-
σεων που δοκιμάζονται από το
αυξημένο κόστος λόγω της ενερ-

γειακής κρίσης φαίνεται ότι προχωρά η κυ-
βέρνηση, καθώς πληροφορίες αναφέρουν
ότι στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμ-
βάνεται και η επέκταση μέχρι το τέλος του
2022 του μειωμένου ΦΠΑ για τρεις κλά-
δους: εστίαση, τουρισμό, μεταφορές.

Υπό την πίεση του πληθωριστικού κύμα-
τος και σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις
επιπτώσεις στην αγορά, το οικονομικό επι-
τελείο παρατείνει το ευνοϊκό καθεστώς για
τουλάχιστον έξι μήνες, παρά το γεγονός ότι
το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 220
εκατ. ευρώ, αφού θεωρείται παρέμβαση
βαρύνουσας σημασίας εν μέσω της κρίσης
από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πληθωρισμός
Με τον πληθωρισμό να καλπάζει και να

κινείται πάνω από τα επίπεδα του 10%, το ει-
σόδημα τωννοικοκυριών να συρρικνώνεται
από την πρωτοφανή ακρίβεια και τις επιχει-
ρήσεις να δοκιμάζονται από την εκρηκτική
αύξηση του ενεργειακού κόστους, στο
υπουργείο Οικονομικών επισημαίνουν ότι
τυχόν επαναφορά των αυξημένων συντελε-

στών ΦΠΑ στις συγκεκριμένες κατηγορίες
αγαθών και υπηρεσιών θα επέτεινε τα
πλήγματα στην κατανάλωση και την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μειωμένος ΦΠΑ,
που λήγει κανονικά στα τέλη Ιουνίου, θα
διατηρηθεί έως το τέλος του 2022.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο
πίσω μέρος του μυαλού του οικονομικού
επιτελείου δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχό-
μενο ο μειωμένος ΦΠΑ να παραταθεί μέχρι
και το τέλος του 2023, αυτή, ωστόσο, είναι
μια απόφαση που θα εξεταστεί αργότερα,
βάσει των δημοσιονομικών δεδομένων
που θα έχουν διαμορφωθεί.

Η έκπτωση
Σημειώνεται ότι έκπτωση στους συντε-

λεστές ΦΠΑ ισχύει στις ακόλουθες κατη-
γορίες:

Εστίαση. Στον καφέ, τα ροφήματα (τσάι,
σοκολάτα κ.λπ.) και τα μη αλκοολούχα πο-
τά που σερβίρονται από επιχειρήσεις μα-
ζικής εστίασης.

Τουριστικό πακέτο. Στο τιμολόγιο δια-
μονής με πρωινό ή με ημιδιατροφή επι-
βάλλεται ΦΠΑ 13%. Για τη διαμονή με πλή-
ρη διατροφή μόνο το 5% της ενιαίας τιμής
υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ
24%. Το υπόλοιπο 95% επιβαρύνεται με
13%. Για τη διαμονή με το σύστημα all-in-
clusive στο 90% της ενιαίας τιμής επιβάλ-
λεται ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (13%).

Μεταφορές. Στα εισιτήρια των δρομο-
λογίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστι-
κά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορι-
κά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και

στις μεταφορές με συνδυασμό οδικών,
εναέριων και θαλάσσιων μέσων.

Πολιτισμός. Τα εισιτήρια του κινηματο-
γράφου επιβαρύνονται με μειωμένο συν-
τελεστή. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πη-
γές, η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ με-
ταξύ άλλων θα ενισχύσει την ανταγωνιστι-
κότητα του ελληνικού τουριστικού προ-
ϊόντος στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα,
θα μπορέσουν να διεκδικήσουν ένα μεγα-
λύτερο μερίδιο απέναντι στους ανταγωνι-
στικούς τουριστικούς προορισμούς. Άλ-

λωστε, μια καλή πορεία της «βαριάς βιο-
μηχανίας» της χώρας, του τουρισμού, θα
αυξήσει σημαντικά τα δημόσια έσοδα,
ενισχύοντας τα «όπλα» της κυβέρνησης
στη λήψη επιπλέον μέτρων στήριξης απέ-
ναντι στην ακρίβεια.

Το μέτρο θα ισχύσει για 
όλο το 2022 - Υπό εξέταση 
η μονιμοποίησή του

Έρχεται μειωμένος 
ΦΠΑ σε μετακινήσεις, 
εστίαση, τουρισμό

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Κ. Χατζηδάκης: Προς υποχρεωτική 
εφαρμογή της ΣΣΕ στον επισιτισμό

Στην υποχρεωτική επιβολή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον επισι-
τισμό προσανατολίζεται το υπουργείο Εργασίας, ενώ παράλληλα αυξάνει πέ-
ραν του αρχικού προγραμματισμού τούς ελέγχους από το Σώμα Επιθεωρητών
Εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες εργασίας χι-
λιάδων εργαζομένων, κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς. 

Σε σχετικές ανακοινώσεις προχώρησε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, με-
τά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και
τον διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Χρήστο Πρωτοψάλτη,
όπου συμμετείχαν τα προεδρεία της ΓΣΕΒΕΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Εργαζομένων στον επισιτισμό. Παράλληλα, τα συναρμόδια υπουργεία και
οι επαγγελματικοί φορείς αναζητούν λύση στα θέματα κάλυψης των κενών θέ-
σεων εργασίας στην εστίαση, καθώς οι χαμηλοί μισθοί και οι προβληματικές
συνθήκες παραμονής στις τουριστικές περιοχές (ενοίκιο, κόστος διαβίωσης
κ.λπ.) λειτουργούν αποτρεπτικά για τη ζήτηση απασχόλησης. 



Π
ροβληματισμό προκα-
λεί η πορεία της εγχώ-
ριας χρηματιστηριακής

αγοράς το τελευταίο διάστημα,
καθώς η εικόνα των τραπεζών
παραμένει αδύναμη, η καθαρή
αξία των συναλλαγών μειώνε-
ται και οι περισσότεροι τίτλοι
της μεσαίας και μικρότερης
κεφαλαιοποίησης βρίσκονται
εκτός επενδυτικού ενδιαφέ-
ροντος. Υπό αυτές τις συνθήκες
οι αμέσως επόμενες συνεδριά-
σεις θα κληθούν να δείξουν αν
οι αγοραστές «ξυπνήσουν» και
καταφέρουν να οδηγήσουν σε
ανοδική αντίδραση το ΧΑ. Τε-
χνικά, αν για τον Γενικό Δείκτη
καταστρατηγηθεί η στήριξη στις 855 - 850, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 843, 833 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών)
και 817 - 782 μονάδες (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Οι αντιστάσεις στις 889 - 900 (στριμώχνονται οι ΚΜΟ 60 και 200
ημερών), 922, 938, 944 και 950 μονάδες. Αν για τον FTSE25 χαθεί η στήριξη στις 2.052 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων),
οι αμέσως επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.044 και 1.936 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Οι αντιστάσεις στις 2.120,
2.150, 2.148 - 2.172 (σπεύδουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), 2.202 και 2.281 μονάδες.

Coca-Cola HBC: Υψηλότερα 
του αναμενομένου τα έσοδα

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε υψηλότε-
ρα του αναμενόμενου έσοδα για το α’ τρίμη-
νο του έτους. Η εταιρεία εμφιάλωσης της
Coca-Cola, η οποία ελέγχεται κατά 23% από
την Coca-Cola Co., εμφάνισε καθαρά έσοδα
από πωλήσεις 1,77 δισ. ευρώ στο τρίμηνο. Οι
εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 1,59 δισ. ευρώ.
Τα έσοδα αυξήθηκαν 31% από το 1,35 δισ.
ευρώ πριν από έναν χρόνο, ενώ οι όγκοι αυ-
ξήθηκαν 23% στα 605,5 εκατ. κιβώτια και τα
έσοδα ανά κιβώτιο ήταν 6,2% υψηλότερα στα
2,92 ευρώ.

Η Space Hellas μέλος του 6G
Infrastructure Association
Η Space Hellas από τον Φεβρουάριο του
2022 συμμετέχει ως πλήρες μέλος του 6G
Infrastructure Association (6G IA), που
είναι η φωνή της ευρωπαϊκής βιομηχα-
νίας για την έρευνα και την καινοτομία σε
δίκτυα και υπηρεσίες επόμενης γενιάς.
Πρωταρχικός στόχος του 6G IA είναι να
συμβάλει στην ηγετική θέση της Ευρώ-
πης στο 5G, στο beyond 5G και στο 6G. Η
Space Hellas είναι μία εκ των 40 Industri-
al Partners του 6G Infrastructure Asso-
ciation και ήδη συμμετέχει σε «κλειστές»
προσκλήσεις στο πλαίσιο του 6G Smart
Networks and Services (SNS) Joint Un-
dertaking (συμμετοχή σε 6 προτάσεις).

Τεχνική Ολυμπιακή: Σύμβαση
ναύλωσης του MSC Roma

Η Τεχνική Ολυμπιακή ενημερώνει ότι η
έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν πλοιοκτή-
τρια εταιρεία με την επωνυμία Roma Hold-
ing LLC, με έδρα τις νήσους Μάρσαλ, προ-
έβη σε κατάρτιση σύμβασης ναυλώσεως
του πλοίου MSC Roma για 48 μήνες (έως 52
μήνες κατ’ επιλογή του ναυλωτή) με έναρξη
την 1η/12/2023 και ημερήσιο ναύλο ανερ-
χόμενο στο ποσό των 58.000 δολαρίων
ΗΠΑ, αφαιρουμένων των προμηθειών. Ση-
μειώνεται ότι το ως άνω πλοίο είναι ναυλω-
μένο μέχρι τις 30/11/2023 με ημερήσιο
ναύλο ανερχόμενο σε 24.000 δολάρια ΗΠΑ,
αφαιρουμένων των προμηθειών. Η εταιρεία
θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό
για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε στο α’ τρίμηνο της χρονιάς ο
ΟΤΕ. Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξη-
ση 4,7% και διαμορφώθηκαν σε €825,3 εκατ. Στην Ελλάδα τα έσο-
δα αυξήθηκαν κατά 4,4%, στα €748,2 εκατ., επωφελούμενα από
την ευνοϊκή βάση σύγκρισης λόγω πανδημίας, καθώς και από τις
ισχυρές επιδόσεις σε κινητή, τηλεόραση, ευρυζωνικές υπηρε-
σίες και υπηρεσίες ICT. Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων
€171,8 εκατ., υψηλότερα κατά €23,3 εκατ. σε σχέση με το α’ τρί-
μηνο του 2021, κυρίως λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας σε
Ελλάδα και Ρουμανία. Η φορολογία εισοδήματος του ομίλου
ανήλθε σε €42,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2022, μειωμένη κατά
12,8% σε σύγκριση με α’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας κυ-
ρίως τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή.

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών σε όλες τις γεωγραφι-
κές περιοχές κατέγραψε η Titan Cement International SA το α’
τρίμηνο του 2022. Ειδικότερα, η εταιρεία κάνει λόγο για ένα «δυνα-
τό ξεκίνημα της χρονιάς», επισημαίνοντας ότι ο κύκλος εργασιών
του ομίλου αυξήθηκε κατά 22,6% στα €454,6 εκατ., «χάρη αφενός
στα υψηλότερα επίπεδα τιμών σε όλα τα προϊόντα σε όλες τις χώ-
ρες δραστηριοποίησης, αφετέρου στη σταθερή ζήτηση», όπως
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση. Ανακοίνωσε παράλληλα μεί-
ωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κα-
τά €9,7 εκατ. σε €46,4 εκατ., καθώς οι αυξήσεις τιμών αντισταθμί-
ζουν σταδιακά τα υψηλά κόστη και την επιτυχή μείωση των καθα-
ρών ειδικών εκπομπών CO2 κατά 6,6% το α’ τρίμηνο του 2022 σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τιτάν: Αύξηση 22,6% στον κύκλο εργασιών, στα €1,3 εκατ. η κερδοφορία
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Κρίσιμες οι επόμενες συνεδριάσεις στο ΧΑ

Κέρδη προ φόρων 171,8 εκατ. ευρώ για τον ΟΤΕ



Η
περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας μέσω της
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του ομίλου
και του καλύτερου προϊοντικού μείγματος, ενι-

σχύοντας την παραγωγή προϊόντων με υψηλότερη κερ-
δοφορία, καθώς και η εκμετάλλευση ευκαιριών για ανά-
πτυξη τόσο στους υφιστάμενους κλάδους δραστηριο-
ποίησης όσο και σε νέους είναι οι δύο βασικοί στόχοι της
στρατηγικής του Ομίλου Πλαστικά Θράκης για την επό-
μενη πενταετία, όπως τόνισε η διοίκηση της εισηγμένης
κατά την ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών
επενδυτών. Η διοίκηση της Πλαστικά Θράκης έκανε
αναφορά επίσης στο επενδυτικό πλάνο των τελευταίων 8
ετών, ύψους €237 εκατ., το οποίο σε συνδυασμό με την
εσωτερική αναδιάρθρωση του ομίλου έχει συνεισφέρει
στη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Sunlight Group: 
Ενίσχυση 52% στα
προσαρμοσμένα EBITDA

Νέες διακρίσεις για την Πειραιώς
από την EBRD

Η Τράπεζα Πει-
ραιώς βραβεύτηκε
για ακόμη μία χρο-
νιά από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Ανα-
συγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD),
στο πλαίσιο του
Trade Facilitation
Programme, λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλες τις δυνατές
διακρίσεις του συγκεκριμένου προγράμματος. Συγκε-
κριμένα, απέσπασε τα βραβεία της «Most Active Issuing
Bank in Greece in 2021», της «Most Active Issuing Bank
in 2021 - Green Trade» και του «Deal of the Year in 2021 -
Green Trade». Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τη δέ-
σμευση και τη συνέπεια με την οποία η Τράπεζα Πειραι-
ώς ευθυγραμμίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της με
τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Όγδοη στη λίστα Best
Workplaces Hellas η Deloitte

H Deloitte αναγνωρίστηκε ως ένα από τα καλύ-
τερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα για το
2022, κατακτώντας την 8η θέση στη λίστα Best
Workplaces™ Hellas 2022 (κατηγορία μεγέθους
με 250+ εργαζόμενους). Σύμφωνα με εταιρική
ανακοίνωση, πρόκειται για μια διάκριση που έρ-
χεται ως αποτέλεσμα της διαρκούς δέσμευσης
της εταιρείας να θέτει στο επίκεντρο τους ανθρώ-
πους της, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και την
ευημερία τους και δημιουργώντας για αυτούς ένα
δημιουργικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
H λίστα του Great Place to Work® Hellas, με τα
ονόματα των επιχειρήσεων με το καλύτερο εργα-
σιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, προκύπτει έπειτα
από αξιολόγηση έρευνας σε εργαζόμενους εται-
ρειών άνω των 20 ατόμων με ανώνυμα ερωτημα-
τολόγια. Βασίζεται δηλαδή κατά κύριο λόγο σε
αξιολόγηση που κάνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
στην εταιρεία τους, για αυτό και έχει μεγάλη ση-
μασία για κάθε εταιρεία που διακρίνεται.

Συνεργασία Viva Wallet με
Discover Global Network
Η Viva Wallet, η ευρωπαϊκή neobank, υποδέχε-
ται την Discover® Global Network στο εκτενές
δίκτυο συνεργατών της. Όλοι οι έμποροι της Vi-
va Wallet στις 24 χώρες όπου δραστηριοποιεί-
ται η cloud-based neobank θα έχουν πλέον τη
δυνατότητα να αποδέχονται πληρωμές και με
τις κάρτες Discover® και Diners Club Interna-
tional, αλλά και με τις κάρτες των πολλαπλών
συνδεδεμένων σχημάτων με την Discover®
Global Network, επισημαίνει η σχετική ανακοί-
νωση. Μια σύμπραξη που διευρύνει σημαντικά
τη βάση πελατών των εμπόρων, καθώς οι κάτο-
χοι των εν λόγω καρτών αριθμούν άνω των 280
εκατομμυρίων παγκοσμίως. 
Οι κάρτες της Discover® Global Network θα γί-
νονται δεκτές σε
κινητές συσκευές
μέσω του Tap-on-
Phone Viva Wallet
POS app, σε τερ-
ματικά, αλλά και
στο Smart Check-
out payment
gateway της Viva
Wallet.
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Πλαστικά Θράκης: 
Στόχοι η αύξηση κερδών
και η αξιοποίηση ευκαιριών

Profile: Στο 0,88% το ποσοστό
ιδίων μετοχών

Η εταιρεία Profile γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό
τη λήξη/ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων
Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 7ης
Μαΐου 2020. Κατά την ημερομηνία λήξης τού ως άνω
προγράμματος (7/5/2022), η Εταιρεία κατέχει συνολικά
106.202 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας κτήσης
673.097,65€, και μέση τιμή κτήσης 6,3379€ ανά μετοχή,
οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,88% του μετοχι-
κού κεφαλαίου αυτής.

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα ανακοίνωσε για το
2021 η Sunlight Group, μέλος του διεθνούς επενδυτικού
Ομίλου Olympia, για το 2021. Όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, η εταιρεία συνεχίζει τη δυναμική της
ανάπτυξη με αύξηση της τάξης του 54% στον Κύκλο Ερ-
γασιών και βελτίωση 52% στα προσαρμοσμένα κέρδη
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) συγκριτι-
κά με το 2020. Σημειώνοντας σημαντικές οικονομικές
επιδόσεις για ακόμη μια χρονιά, συνεχίζει να υλοποιεί το
διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της πλάνο, συνολικού
ύψους €560 εκατ.
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Ο
Παναθηναϊκός μπορεί, πλέ-
ον, να γράφεται και με λατι-
νικούς χαρακτήρες, Pana-
thinaikos, αφού πέρασε εύ-

κολα από το «Καραϊσκάκης» με νίκη 2-
1 εις βάρος του Ολυμπιακού και μόνο
αν χάσει τα δύο εναπομείναντα ματς,
με τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο και
τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μπορεί να
βρεθεί εκτός Conference League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δικαιώνεται και
αυτός μαζί με τον Αλαφούζο που τον
επέλεξε. Και ας μην είναι… trend ο
Σέρβος προπονητής, διότι και τέτοιο
κριτήριο μπήκε στον Αλαφούζο, όταν
συμφωνούσε μαζί του! Ότι μπορεί ο
Σέρβος να είναι μια μπαλαδόφατσα
παλαιάς κοπής και να ξέρει από ποδό-

σφαιρο, αλλά δεν συνάδει με την υπο-
κουλτούρα των καιρών μας, όσον αφο-
ρά το στιλ και τη δικτατορία της αισθη-
τικής. Το μαλλί του, το ντύσιμό του και
άλλα τέτοια must της ξεχαρβαλωμέ-
νης κοινωνίας της επικοινωνίας. 

Ήταν η πρώτη άρνηση του Αλαφού-
ζου στους συμβουλάτορες της κοινω-
νίας της επικοινωνίας. Η δεύτερη ήταν
όταν στην αρχή του πρωταθλήματος ο
Παναθηναϊκός έφερνε το ένα αρνητικό
αποτέλεσμα πίσω από το άλλο, είχε
συμπληρώσει δέκα ήττες και οι καλο-
θελητές έθεσαν και πάλι θέμα προπο-
νητή, με συνεχείς λοιδορίες και
χλευασμούς, με πρίμο σεκόντο τον Τύ-
πο. Ας πούμε, ο Τύπος έγραψε για τους
πρώτους μήνες παρουσίας του Γιοβά-

νοβιτς στο «τριφύλλι» ότι «τον κανονι-
κό Παναθηναϊκό θα τον βλέπουμε μόνο
στο youtube». Αυτόν, δηλαδή, που με-
σουρανούσε την εποχή των Βαρδινο-
γιάννηδων. Ο Αλαφούζος που δεν μι-
λάει, δεν ενέδωσε και τα αποτελέσμα-
τα φαίνονται πλέον. Ο Παναθηναϊκός
έχει συγκεντρώσει περισσότερους
βαθμούς από τον Ολυμπιακό στα πλέι
οφ. Το δε ποιόν του ανθρώπου Γιοβά-
νοβιτς αποσαφηνίστηκε πλήρως όταν
δεν δέχτηκε κουβέντες για ανανέωση
του συμβολαίου του, αν προηγουμέ-
νως δεν κατάφερνε να οδηγήσει τον
Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Κι όταν
στο τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό
ρωτήθηκε αν είναι χαρούμενος με τη
νίκη, απάντησε ως ρεαλιστής του με-

γέθους του Παναθηναϊκού: «Δεν μπο-
ρεί να είμαι χαρούμενος που βρισκό-
μαστε 21 βαθμούς πίσω από τον Ολυμ-
πιακό». Ξέρει από ελληνική ποδο-
σφαιρική ιστορία, έπαιζε για χρόνια
ολόκληρα στον Ηρακλή, μιλάει και πο-
λύ καλά έως άριστα τα ελληνικά και μι-
λάει ευθέως και κατευθείαν στην ψυ-
χή του κάθε «πράσινου». 

Η μεγάλη δικαίωση 
του Αλαφούζου και 
οι δύο αρνήσεις για 
τον Σέρβο προπονητή

Ο Γιοβάνοβιτς 
που δεν είναι trend…

Bαθμολογία
(Πλέι οφ) (34 αγ.)

Ολυμπιακός ............79
ΠΑΟΚ ......................60
Παναθηναϊκός ........58
Άρης ........................56
ΑΕΚ .........................56
ΠΑΣ Γιάννινα...........46



Ο
Άρης ήταν ο μεγάλος νικη-
τής του ντέρμπι της Θεσσα-
λονίκης. Κέρδισε και πάλι

τον ΠΑΟΚ, 1-0 με γκολ του Καμαρά,
και όσον αφορά το ευρωπαϊκό εισι-
τήριο, όλα θα κριθούν αύριο, Σάβ-
βατο, στο «Κλεάνθης Βικελίδης»,
όπου υποδέχεται την ΑΕΚ (νικήτρια
3-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στο ΟΑΚΑ), με
την οποία ισοβαθμεί στους 56 βαθ-
μούς, δυο αγωνιστικές πριν από το
τέλος. Όποιος νικήσει, ανεβαίνει
στο «τρένο» της Ευρώπης, ανεξάρ-
τητα από τα αποτελέσματα της τε-
λευταίας αγωνιστικής, όπου ο Άρης
θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ στα Γιάν-
νενα και η Ένωση τον Ολυμπιακό
στο ΟΑΚΑ. Με ισοπαλία, ο Άρης θα
κρατά την τύχη του στα χέρια του,
καθότι με νίκη στα Γιάννενα θα προ-
κριθεί αυτός στο Conference Lea-
gue, αφού θα έχει συγκεντρώσει

περισσότερους βαθμούς στα μετα-
ξύ τους ματς με την ΑΕΚ. Μπορεί να
προκριθούν και οι δυο, αν ο Πανα-
θηναϊκός «αυτοκτονήσει» και χάσει
και τα δυο παιχνίδια, από τον ΠΑΣ

Γιάννινα στη Λεωφόρο και από τον
ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά και δεν
κατακτήσει το Κύπελλο κόντρα στον
«δικέφαλο του Βορρά» το Σάββατο
21/5 στο ΟΑΚΑ.

Σαν τελικός στο «Βικελίδης» Γιάννης από… χάλυβα, 
3-2 οι Μπακς τους Σέλτικς

Χαλύβδινος Γιάννης Αντετοκούνμπο, πέτυχε σα-
ραντάρα και οδήγησε τους Μπακς σε μεγάλη νίκη
110-107 κόντρα στους Σέλτικς μέσα στη Βοστόνη,
κάνοντας το 3-2 στη σειρά των πλέι οφ της ανατολι-
κής περιφέρειας. Αν και έπαιξε με σκίσιμο στο μάτι
στα τελευταία λεπτά και είχε 40 πόντους (6/10 βο-
λές, 14/22 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 3
ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα.

Κυπελλούχος η Ίντερ, 
4-2 τη Γιουβέντους
Με δυο γκολ του διεθνούς Κροάτη Ιβάν Πέρισιτς
στην παράταση, η Ίντερ νίκησε 4-2 τη Γιουβέν-
τους στον τελικό και κατέκτησε το Κύπελλο Ιτα-
λίας για όγδοη φορά στην ιστορία της. Στην κανο-
νική διάρκεια του ματς, ο Μπαρέλα έγραψε το 1-0

για την Ίντερ, ισοφάρισε ο Σάντρο στο 50’, ο
Βλάχοβιτς έκανε το 1-2 στο 52’ και στο 80’

οι «νερατζούρι» πέτυχαν την ισοφάριση
με πέναλτι του Τσαλχάνογλου. 

Τον ξυλοκόπησαν 
μέχρι θανάτου!
Σοκαριστική είδηση. Ο Κονγκολέζος διεθνής πο-

δοσφαιριστής Ζόντι Λουόκι ξυλοκοπήθηκε μέχρι
θανάτου από τους συγγενείς του στην πόλη Αλμίρε
της Ολλανδίας. Όπως αναφέρει ο ολλανδικός Τύ-
πος, ο αδικοχαμένος 29άχρονος ποδοσφαιριστής
είχε αντιδικίες με την οικογένειά του. Έπαιζε στην
Τβέντε, ενώ είχε περάσει και από τον Άγιαξ, την
Καμπούρ, την Τσβόλε, τη βουλγαρική Λουντογκό-
ρετς και την τουρκική Μαλάτιασπορ.

Στον τελικό του Champions
League η Κουρομπύλια

Μεγάλη στιγμή για την ελληνική διαιτησία, κα-
θώς η Χρύσα Κουρομπύλια ορίστηκε από την UEFA
ως 1η βοηθός στον τελικό του Champions League
γυναικών ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Λιόν, που
θα γίνει το Σάββατο 21 Μαΐου στο Τορίνο. Η Κου-
ρομπύλια είχε επιλεγεί και για την τελική φάση του
Euro γυναικών το καλοκαίρι. Τον τελικό θα διευθύ-
νει η Φινλανδή Λίνα Λετοβάαρα και 2η βοηθός θα
είναι η Εσθονή Καρολίν Καϊβόγια. 

Λουτσέσκου: Αποδοκιμασίες και υπόσχεση
Αποδοκιμάστηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου 
μετά την ήττα 1-0 του ΠΑΟΚ από τον Άρη στην Τούμπα. 
Και όχι από τους οργανωμένους, αλλά από την κερκίδα των επισήμων. 
Ωστόσο, αντί ο Ρουμάνος να… εξαφανιστεί στα αποδυτήρια, 
έπιασε κουβέντα μαζί τους και υποσχέθηκε να φέρει 
το Κύπελλο Ελλάδας στην Τούμπα, στον τελικό 
της 21ης Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Τα ρεκόρ Άρη και ΠΑΟΚ

Από το μακρινό 1968 έχει ο Άρης να μετρήσεις τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε σερί
ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το πέτυχε με το 0-1 της Τούμπας προχθές, Τετάρτη. Ο δε ΠΑΟΚ
συμπλήρωσε δέκα αγώνες δίχως νίκη, συμπεριλαμβανομένων και των δύο με τη
Μαρσέιγ για το Conference League, και το χειρότερο για τον «δικέφαλο του Βορρά»
είναι πως από αυτά τα δέκα παιχνίδια τα επτά είναι ήττες.
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• Η εγκυμονούσα Άννα Μπεζάν περι-
μένει κοριτσάκι. Θα πάρει το όνομα
της διάσημης γιαγιάς της, Χριστίνας
Παππά.

• Η Εβελίνα Νικόλιζα χώρισε με
τον σύντροφό της, ύστερα από
εννέα χρόνια
σχέσης.

• Η πρώτη φωτο-
γραφία της Χρύ-
σας Μιχαλοπού-
λου με φουσκω-
μένη κοιλίτσα. 

• Κωνσταντί-
νος Χριστο-
φόρου κατά
Γιώργου Θεοφάνους: «Ποσώς
με ενδιαφέρει η άποψή του για
τους ONE».

• «Ο Θανάσης Βέγγος ήταν τελειομα-
νής. Γύριζε την κάθε σκηνή τριάντα
φορές, αυτό κόστιζε και οι ταινίες, αν
και πήγαιναν καλά, δεν κάλυπταν τα
έξοδα», αποκάλυψε ο Μάκης Δελα-
πόρτας.

• Eurovision: Ιταλίδα εθελόν-
τρια της διοργάνωσης κατήγ-
γειλε σεξουαλική παρενόχληση
από χορευτές.

• Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Άρης
Λεμπεσόπουλος στη Χίο για τα γυρί-
σματα της νέας σειράς «Φλόγα και
άνεμος».

• «Survivor»: Αποχώρησε ο
Απόστολος Ρουβάς.

•Βίκυ Μιχαλονάκου: «Ο Αλέν Ντελόν
μου έστειλε αίτημα φιλίας. Τον διέ-
γραψα!».

• Οι πρωταγωνιστές στις
«Άγριες Μέλισσες» θα τραγου-
δήσουν live τις μουσικές επιτυ-
χίες της σειράς στις 17 Ιουνίου
στο Christmas Theater. 

• «Δεχόμουν bullying λόγω της με-
γάλης ηλικίας του πατέρα μου, Ντί-
νου Ηλιόπουλου», αποκάλυψε η κό-
ρη του Χίλντα.

• «Πρόβα νυ-
φικού» για
τη Μαρία Αν-
τωνά, για τον
γάμο της με
τον Άρη Σοϊ-
λέδη, όταν
βγει από το
ριάλιτι επι-
βίωσης.

• Ολυμπία Χοψονίδου - Βασίλης
Σπανούλης: Διακοπές με τα έξι τους
παιδιά στη Μύκονο!
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Επιμέλεια 
Δήμητρα Δάρδα

Τ
ην Ευρωπαϊκή
Νύχτα Μουσείων
2022 τιμά με
ελεύθερη είσοδο

για το κοινό το πολυβρα-
βευμένο κόσμημα της
Αθήνας, το Μουσείο
Ακρόπολης. Οι επισκέ-
πτες, υπό το βραδινό φως
(από τις 20.00 και μετά), θα
έχουν την ευκαιρία αύριο,
Σάββατο 14 Μαΐου, να
θαυμάσουν τις αριστουρ-
γηματικές συλλογές και να
παρακολουθήσουν ενδια-
φέρουσες θεματικές πα-
ρουσιάσεις και δράσεις,
με το εστιατόριο του δεύ-
τερου ορόφου ανοιχτό τις
ίδιες ώρες. Για όσους δεν
προλάβουν, το μουσείο θα
ανοίξει και πάλι τις πόρτες
του χωρίς εισιτήριο την Τετάρτη 18 Μαΐου, με αφορμή
τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Η φετινή θεματική έχει τίτλο «Η δύναμη των μου-
σείων» και επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, στην εν-
δυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της εκπαί-
δευσης, καθώς και στην καινοτομία, τις νέες τεχνολο-
γίες και την προσβασιμότητα. 

Οι οθόνες του μουσείου θα ανοίξουν για τρεις ώρες
και οι αρχαιολόγοι θα αναπτύξουν, για πρώτη φορά,
τις καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές που αναδει-
κνύουν τις πολύπλευρες πτυχές των εκθεμάτων.

Κρυμμένοι θησαυροί
Την ίδια ημέρα θα προσφερθούν στους ενήλικους

επισκέπτες δύο νέες παρουσιάσεις, οι «Κρυφές ιστο-
ρίες διασποράς» και το «Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπο-

λης. Νέες διαδραστικές
εφαρμογές», ενώ θα δια-
τεθεί στις οικογένειες το
καινούργιο έντυπο «Τα
γλυπτά του Παρθενώνα.
Έξι μικρές ιστορίες χω-
ρισμού». 

Στον τρίτο όροφο του
μουσείου, στην Αίθουσα
του Παρθενώνα, θα περι-
μένουν τους λιλιπούτει-
ους εξερευνητές τα πιο
διάσημα, ίσως, γλυπτά
του κόσμου. Όμως όχι
όλα… Ένα μέρος τους
βρίσκεται αλλού… Το
πού, το πότε, το πώς και
το γιατί θα το ανακαλύ-
ψουν μέσα από τις περι-
πέτειες έξι διάσημων
γλυπτών, που περιέχον-
ται στο έντυπο.

«Κρυφές ιστορίες διασποράς»
Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι σχεδόν τα μισά γλυ-

πτά του Παρθενώνα βρίσκονται στο Βρετανικό Μου-
σείο στο Λονδίνο, αποτέλεσμα της λεηλασίας του μνη-
μείου από τα συνεργεία του Thomas Bruce, λόρδου
του Elgin, στις αρχές του 19ου αιώνα. Υπάρχουν,
ωστόσο, και μικρότερα θραύσματα αλλά και άλλες αρ-
χαιότητες της Ακρόπολης που σήμερα είναι διασκορ-
πισμένες σε διάφορα ευρωπαϊκά μουσεία. Πώς,
όμως, βρέθηκαν εκεί, ποιες ήταν οι περιπέτειές τους
και ποιοι πρωταγωνίστησαν σε αυτές;

Οι αρχαιολόγοι του μουσείου δίνουν τις απαντήσεις
και σας καλούν να ανακαλύψετε μαζί τους τις όχι και
τόσο γνωστές ιστορίες διασποράς μερικών από τα πιο
σημαντικά έργα της Ακρόπολης.

Μια νύχτα (δωρεάν) 
στο Μουσείο Ακρόπολης!



Ταξίδι στο Ισραήλ

Επαγγελματικό ταξίδι στη Μέση Ανατολή για
την Όλγα Κεφαλογιάννη. Η πολιτικός βρίσκεται
στο Ισραήλ, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της
Μίνω Μάτσα, με τον οποίο επισκέφθηκαν το
μνημείο του Ολοκαυτώματος Yad Vashem. «Ένα
μεγάλο “γιατί” αιωρείται στον χώρο. Γίνεται δά-
κρυα, λυγμός, κραυγή. Όχι μόνο για τους συγγε-
νείς που χάθηκαν σε κάποιο στρατόπεδο συγ-
κέντρωσης, αλλά και για το μέλλον. Όλοι πρέπει
να θυμούνται. Ώστε κανείς ανεξαρτήτως χρώμα-
τος, φυλής η θρησκείας να μην ξαναζήσει τέτοι-
ον παράλογο διωγμό», ήταν το μήνυμά της.

Η υπναρού

Μια throwback φωτογραφία της Ζωής Λάσκα-
ρη με τον ιδρυτή της Φίνος Φιλμ έδωσε στη δη-
μοσιότητα το Elena’s Diary. Ο επιχειρηματίας,
όπως αναφέρεται, την είχε σαν παιδί του και κά-
θε μέρα άνθρωπος της εταιρείας την περίμενε
κάτω από το διαμέρισμά της, για να τη μεταφέρει
στο γύρισμα. «Εκείνη δεν εμφανιζόταν ποτέ!
Κοιμόταν, γιατί η Ζωίτσα όλο το βράδυ γλένταγε
και χόρευε. Και πού να καταλάβει ότι ένα ολό-
κληρο συνεργείο καθόταν και την περίμενε», εί-
χε αποκαλύψει τότε ο φροντιστής.

Πυρετώδεις προετοιμασίες
για την Ελευθερία Αρβανιτάκη
και τον Γιώργο Περρή, που φέτος
θα συμπράξουν καλλιτεχνικά σε
μια μεγάλη περιοδεία ανά την
Ελλάδα. Το καλλιτεχνικό δίδυμο
πόζαρε στο διαδίκτυο, με την ερ-
μηνεύτρια να αποκαλύπτει: «Εί-
ναι ήδη καλοκαίρι! Καλοκαίρι
σημαίνει θάλασσα, σημαίνει και
συναυλίες. Εδώ, σε ένα διάλειμ-
μα από το γύρισμα με τον αγαπη-
μένο μου Γιώργο Περρή, για τις
καλοκαιρινές συναυλίες μας.
Δίπλα στη θάλασσα!».

Ετοιμάζουν
βαλίτσες

Ε
νθουσιασμένη από τη φιλοξενία, την ευγένεια, την ιστορία
αλλά και το καλό φαγητό δήλωσε η Τατιάνα Μπλάτνικ, λίγο
πριν από την επιστροφή της στην Ελλάδα από την Αίγυπτο.

Συνοδευόμενη από τον γοητευτικό σύζυγό της πρίγκιπα Νικόλαο,
επισκέφθηκε τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα, εισπράττοντας ζεστασιά
από τους υπέροχους ανθρώπους της: «Ήταν ένα ταξίδι ζωής! Βυθι-
στήκαμε στην όμορφη κουλτούρα, από τα αξιοθέατα μέχρι το φαγη-
τό, το γέλιο και τον χορό, νιώσαμε πραγματικά σαν στο σπίτι μας.
Ήταν ένα από εκείνα τα ταξίδια που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ.
Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη που έχω για
τη γενναιόδωρη φιλοξενία σας. Όπως λέει η παλιά αιγυπτιακή πα-
ροιμία, “η φιλία διπλασιάζει τη χαρά και μειώνει στο μισό τη θλίψη”
-σίγουρα όλοι διπλασιάσατε τη χαρά μου!».

Ποδαρόδρομος χωρίς τέλος!
Ο έρωτας δεν γνωρίζει αποστάσεις. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και
η σύντροφός του Ιωάννα Τούνη «πέταξαν» για το Λονδίνο, με τον
παρουσιαστή να ποζάρει στο Instagram ξεθεωμένος από το ατε-
λείωτο shopping therapy: «Λονδίνο μετά έντεκα χρόνια. Πολλές
αναμνήσεις, φίλοι, αλλά σαν αυτό το ταξίδι με 36 ώρες ποδαρό-
δρομο και ρούχα στην τσάντα δεν έχω ξανακάνει. Ας είναι καλά η
Ιωάννα!».

Το «φαινόμενο» Γιώργος Μαζωνάκης συ-
νεχίζει ακάθεκτος τις sold out εμφανίσεις
του σε μεγάλη πίστα στο κέντρο της Αθήνας.
Ο εκκεντρικός τραγουδιστής, θέλοντας να
ανταποδώσει την αγάπη που εισέπραξε και
αυτήν τη σεζόν από το κοινό του, έγραψε στο
Instagram: «Σας ευχαριστώ πολύ που έξι
μήνες τώρα, μαζί με τη χάρη και τη βοήθεια
του Θεού, με αφήνετε να παίζω μαζί σας! Ο
δικός σας ΜΑΖΩ!». 
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Διακοπές στην Αίγυπτο

Δεν πέφτει καρφίτσα



Ο
φλοιοεπινεφριδιακός καρκίνος (ACC)
είναι ένας σπάνιος και επιθετικός
καρκίνος. Ετησίως αναπτύσσονται
ένα με δύο περιστατικά ανά εκατομ-

μύριο πληθυσμού, με τις γυναίκες να προσβάλ-
λονται συχνότερα από τους άνδρες. Αν και ο συγ-
κεκριμένος καρκίνος μπορεί να αναπτυχθεί σε
οποιαδήποτε ηλικία, παρουσιάζεται με μεγαλύ-
τερη συχνότητα πριν από την ηλικία των πέντε
ετών, καθώς και στην τέταρτη έως πέμπτη δε-
καετία της ζωής. 

Πρόκειται για κακοήθη νόσο των δύο μικρών,
τριγωνικών αδένων που βρίσκονται πάνω από
τους νεφρούς και ονομάζονται επινεφρίδια. Το
εξωτερικό τμήμα των αδένων αυτών (ο λεγόμενος
επινεφριδιακός φλοιός) παράγει σημαντικές ορ-
μόνες που βοηθούν τον οργανισμό να ελέγξει την
ισορροπία υγρών, την αρτηριακή πίεση και την
απάντηση του οργανισμού στο στρες. Οι ορμόνες
αυτές συμμετέχουν επίσης στην ανάπτυξη των
χαρακτηριστικών του φύλου. 

«Ο φλοιοεπινεφριδιακός καρκίνος μπορεί να
είναι λειτουργικός ή μη λειτουργικός. Λειτουργι-
κός όγκος σημαίνει ότι παράγονται περισσότερες
ορμόνες από το φυσιολογικό. Μεταξύ των ορμο-
νών που μπορεί να υπερπαράγονται συμπεριλαμ-
βάνονται η κορτιζόλη, η αλδοστερόνη, η τεστο-
στερόνη και τα οιστρογόνα. Αντιθέτως, στον μη
λειτουργικό όγκο δεν επηρεάζεται η ορμονική
παραγωγή», εξηγεί ο δρ Σπύρος Αυλωνίτης. 

Η πρόγνωση των ασθενών δεν είναι ευνοϊκή, αν
και σταδιακά παρατηρείται βελτίωση, ιδίως για
τους ασθενείς με όγκους πρώιμου σταδίου. Υπο-

λογίζεται ότι οι ασθενείς που φτάνουν στο ορόση-
μο της πενταετούς επιβίωσης είναι το 45%-60%
όσων έχουν όγκους πρώιμου σταδίου και το 10%-
25% στην προχωρημένη νόσο. 

Αναλόγως με τον τύπο του, ο φλοιοεπινεφρι-
διακός καρκίνος (ACC) μπορεί να προκαλέσει
συμπτώματα ή να είναι ασυμπτωματικός. Αν προ-
καλεί υπερέκκριση ορμονών, μπορεί να οδηγήσει

σε κλινικά σύνδρομα όπως το σύνδρομο Cushing
που χαρακτηρίζεται από υπερπαραγωγή κορτιζό-
λης. Η τυχαία ανακάλυψη είναι πιο συχνή στους
ασθενείς με μη λειτουργικούς όγκους. Έτσι, τα
όποια συμπτώματα σχετίζονται με την πίεση που
προκαλεί στα γειτονικά όργανα ο κακοήθης όγκος
καθώς μεγαλώνει. Άλλες εκδηλώσεις μπορεί να
είναι, π.χ., η ανορεξία και η απώλεια βάρους.
Ωστόσο συχνά οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί,
για αυτό και ο καρκίνος ανακαλύπτεται τυχαία.

Η διάγνωση του φλοιοεπινεφριδιακού καρκί-
νου γίνεται με απεικονιστικές εξετάσεις. Στον
ασθενή μπορεί, π.χ., να γίνουν αξονική ή μαγνητι-
κή τομογραφία, PET-CT και βιοψία. Για να καθο-
ριστεί το στάδιο της νόσου, αναζητούνται επίσης
τυχόν απομακρυσμένες μεταστάσεις. Τα όργανα
όπου συνηθέστερα εντοπίζονται είναι το ήπαρ, οι
πνεύμονες, οι λεμφαδένες και τα οστά. Για αυτό
τον λόγο η αξονική τομογραφία θώρακος και κοι-
λίας, καθώς και το σπινθηρογράφημα οστών συμ-
περιλαμβάνονται συνήθως στις εξετάσεις που
συνιστώνται στους ασθενείς.

«Ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας είναι η
πλήρης χειρουργική αφαίρεση του όγκου», υπο-
γραμμίζει ο κ. Αυλωνίτης. 
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Παρουσιάζεται με μεγαλύτερη
συχνότητα πριν από την ηλικία των
πέντε ετών, καθώς και στην τέταρτη
έως πέμπτη δεκαετία της ζωής

Χειρουργική
αντιμετώπιση
Στους περισσότερους ασθενείς γίνεται
ανοιχτό χειρουργείο. Μπορεί, όμως, να γί-
νει και λαπαροσκοπικά, εφόσον οι ύποπτοι
επινεφριδιακοί όγκοι είναι μικρότεροι από
έξι εκατοστά και δεν υπάρχουν ενδείξεις
τοπικής διήθησης (εξάπλωση), σύμφωνα
με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδη-
γίες. Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος
των χειρουργικών επεμβάσεων είναι η
αποφυγή «του κατακερματισμού του όγκου
και της ατελούς εκτομής, η οποία σχετίζε-
ται με κακή πρόγνωση», επισημαίνει ο κ.
Αυλωνίτης. Επιπλέον, στους ασθενείς με
υψηλό κίνδυνο υποτροπής συνιστάται χρή-
ση επικουρικής θεραπείας, η οποία είναι
κυρίως φαρμακευτική (διεθνώς χορηγεί-
ται το φάρμακο μιτοτάνη), αν και δοκιμάζε-
ται και ακτινοθεραπεία, αναλόγως με το
στάδιο της νόσου.

Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ  Τ Ο Υ  Φ Λ Ο Ι Ο Υ  Τ Ω Ν  Ε Π Ι Ν Ε Φ Ρ Ι Δ Ι Ω Ν

Σπάνιος και επιθετικός δρ Σπύρος Αυλωνίτης



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)
Εσείς του τρίτου δεκαημέρου μάλλον θα έχετε
άλλη μια πλούσια μέρα σε γεγονότα και εξελίξεις.
Προσοχή σε οικονομικά θέματα, αλλά και σε
πρόσωπα που μοιράζεστε μαζί τους τα συναισθή-
ματα και το πορτοφόλι σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα νιώσετε έντονη την ανάγκη να ξεκα-
θαρίσετε τα συναισθήματά σας, τις σχέσεις σας,
αλλά και κάποιες εκκρεμότητες που αφορούν νο-
μικές υποθέσεις με πρόσωπο που κάποτε είχατε
εμπιστευτεί, ή και το αντίστροφο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η ψυχολογία σας δεν είναι στα καλύτερά της, αλ-
λά και πρόσωπα από το περιβάλλον σας μάλλον
σας δημιουργούν ανασφάλεια και κακή διάθεση.
Φροντίστε να είστε συνεπείς με τους άλλους, βά-
ζοντας σε σειρά τις υποθέσεις που αφορούν εσάς
και τα πρόσωπα που μαζί τους μοιράζεστε την
καθημερινότητά σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι Καρκίνοι να περιμένετε έντονες αλλαγές στο
φιλικό σας περιβάλλον, αλλά και σε πρόσωπα στα
οποία είχατε επενδύσει τη συναισθηματική σας
ταυτότητα. Θα νιώσετε αργότερα ένταση και με-
γάλη ανασφάλεια, αν δεν έχετε καταλάβει τις
σκέψεις και τη διάθεση των άλλων προς εσάς. 

Λέων
(23/7-22/8)
Επαγγελματικά θέματα θα προκύψουν σήμερα
και μάλιστα μη σας φανεί παράξενο, όταν κατα-
λάβετε, έστω και με καθυστέρηση, ότι κάποιοι
δεν είναι έντιμοι απέναντί σας. Γενικότερα, αυτές
οι μέρες θέλουν προσοχή.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι Παρθένοι του τρίτου δεκαημέρου θα μπορέσε-
τε να επιβληθείτε σε κάποιες υποθέσεις σας, ενώ
γενικότερα η επικοινωνία και τα ζητήματα που
σας απασχολούν θα έχουν μια αρκετά καλή εξέ-
λιξη. Ίσως να κάνετε κάποια έξοδα, που αφορούν
την υγεία και γενικότερα την καλύτερη εικόνα της
εμφάνισής σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σίγουρα λειτουργεί
θετικά για εσάς, όταν, μάλιστα, η αντίθεση με την
Αφροδίτη θέλει να δημιουργήσει την αίσθηση της
συναισθηματικής υπερβολής. Ίσως να έρθετε πιο
κοντά με πρόσωπο από το παρελθόν. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η περίοδος αυτή θα σας κουράσει, θα σας δοκι-
μάσει και θα σας εκθέσει, αν δεν έχετε μάθει να
συμπεριφέρεστε δίκαια στους άλλους. Η Σελήνη,
από την άλλη, στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι κά-
νει αναφορές σε σχέσεις, αλλά και σε οικονομικά
θέματα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα υπάρξουν σήμερα ευχάριστες συναντήσεις
και ενδιαφέρουσες γνωριμίες, αλλά μη θεωρείτε
αυτήν τη χρονική στιγμή την καλύτερη ευκαιρία
για να επενδύσετε συναισθηματικά. Είναι μια πε-
ρίοδος που κρύβει πάρα πολλά και αυτό είναι κα-
κό για εσάς, γιατί δεν θέλετε να χαλάτε τη μαγεία
της στιγμής, αγνοώντας εκείνα που βρίσκονται
κάτω από το χαλί. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αν και οι εκλείψεις δεν σας επηρεάζουν αρνητι-
κά, φροντίστε να μη νιώθετε απόλυτα σίγουροι
για κάτι που αντιλαμβάνεστε μόνο εσείς και όχι οι
άλλοι. Είναι ένα προνόμιο που κατά καιρούς το
υιοθετείτε, αλλά τώρα θα σας βλάψει. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οι Υδροχόοι που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο
αφήστε αυτή την περίοδο να εκτονωθεί και μην
αναλαμβάνετε νέες υποθέσεις, που μπορεί να
σας δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα.
Ετοιμάστε ένα πρόγραμμα που θα κάνει πιο εύ-
κολη την καθημερινότητά σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Άρης στο δικό σας ζώδιο σας έχει κουράσει αρ-
κετά, αλλά μην αφήνετε την πίεση να σας χαλά
την κατά τα άλλα ικανοποιητική χρονική στιγμή.
Εργαστείτε σωστά πάνω σε ένα οικονομικό θέμα,
που από ό,τι φαίνεται θα έχει πολύ καλή εξέλιξη.
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Σήμερα θα υπάρξει μια τάση να έρθουμε
πιο κοντά με τα αγαπημένα μας
πρόσωπα, να αναζητήσουμε τα
συναισθήματα μέσα από μια ζεστή

αγκαλιά ή μια καλή συζήτηση. Η σύνοδος,
βέβαια, του Ήλιου με βόρειο δεσμό της Σελήνης,
στο ζώδιο του Ταύρου, λίγο πριν από την
Πανσέληνο, στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο του
Σκορπιού, φέρνει ένταση και απομάκρυνση σε
σχέσεις που ανήκουν στα ζώδια Ταύρος, Σκορπιός,
Λέων και Υδροχόος του τρίτου δεκαημέρου.



O
σοι παρακολούθησαν τη χθεσινή αντι-
παράθεση των πολιτικών αρχηγών
στη Βουλή για την υπογραφή της
αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ

έμειναν με τη βεβαιότητα ότι οι επόμενοι μήνες
θα κυλήσουν σε κλίμα τρομακτικής πολιτικής
πόλωσης, στην οποία φαίνεται ότι επενδύει «όλα
του τα λεφτά» ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και το ΚΙΝΑΛ, χωρίς
να αφήνουν αναπάντητες τις προκλήσεις, δεί-
χνουν αποφασισμένοι να αφήσουν το κόμμα του
Αλέξη Τσίπρα να πορευτεί μόνο του στον «κατη-
φορικό δρόμο», όπως τον χαρακτηρίζουν.

Γιατί; Μα είναι απολύτως προφανές. Σε μια
εποχή που ο κόσμος παραμιλάει από την πολλο-
στή, βίαιη ανατροπή της ζωής του με τον εισαγό-
μενο πληθωρισμό και την αδιανόητη ακρίβεια
παντού, το τελευταίο που έχει ανάγκη είναι οι δι-
χαστικές κορόνες και τα συνθήματα που παρα-
πέμπουν σε άλλες εποχές.

Οι πολίτες -και φαίνεται αυτό σε όλες τις δημο-
σκοπήσεις- ανησυχούν έντονα για το μέλλον. Κα-
ταλαβαίνουν ότι οι αλλαγές που γίνονται στο διε-
θνές στερέωμα με φόντο τη ρωσική επίθεση στην
Ουκρανία είναι τεκτονικές και ότι οι «μετασει-
σμοί» δεν θα αφήσουν κανέναν ανεπηρέαστο.

Όταν «λυγίζει» η κραταιά Γερμανία, μπορεί κα-
νείς να εικάσει βασίμως πόσο δυσβάστακτο είναι
το βάρος για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία

μόλις είχε αρχίσει να επουλώνει τις πληγές της.
Όταν η Γαλλία διέφυγε κυριολεκτικά την τελευ-

ταία στιγμή τον κίνδυνο της παράδοσης της δεύ-
τερης πιο ισχυρής ευρωπαϊκής χώρας στο χάος
του λαϊκισμού, είναι απολύτως προφανές ότι οι
εκπεφρασμένοι φόβοι για ενίσχυση των άκρων
και της ακροδεξιάς δεν είναι σενάρια αρρωστη-
μένης φαντασίας ούτε προεκλογικά εργαλεία αλ-
λά πέρα για πέρα αληθινοί.

Και όταν όλα αυτά συμβαίνουν, είναι τουλάχι-
στον τραγικό να αναβιώνει ένας πολιτικός λόγος
τόσο ξεπερασμένος από την ίδια την πραγματικό-
τητα. Υπάρχει, πχ, έστω και ένας μετριοπαθής
πολίτης αυτής της χώρας που μπορεί να «δονή-
θηκε» χθες ψυχικά από τον έκδηλα αντιαμερικα-
νικό λόγο του κ. Τσίπρα, ο οποίος επί των κυβερ-
νητικών του ημερών -και ορθώς- ενίσχυσε τους
δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ;

Προφανώς όχι. Και όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και σε
φάση ενηλικίωσης (διά του συνεδρίου), πισωγυ-
ρίζει και παλιμπαιδίζει. 

Το ΚΙΝΑΛ, και χθες διά του κ. Κατρίνη, πήρε
σαφείς αποστάσεις από τον λαϊκισμό αλλά και
τον καταγγελτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και σε
ένα ζήτημα μείζονος σημασίας όπως η αμυντική
συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ. Επί της ουσίας ωστό-
σο προσπάθησε για μία ακόμη φορά να είναι και
με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ.

Το στοίχημα για την κυβέρνηση -και ο πρωθυ-

πουργός έδειξε με τις χθεσινές του παρεμβάσεις
στη Βουλή ότι το έχει κατανοήσει πλήρως- είναι
να πείσει τους πολίτες ότι η πολυεπίπεδη πολιτι-
κή που ασκεί θωρακίζει τη χώρα και τους πολίτες
της από τα χειρότερα και στέκεται με τον μέγιστο
δυνατό τρόπο δίπλα τους, εξαντλώντας και το τε-
λευταίο περιθώριο.

Έχει δίκιο ο κ. Μητσοτάκης όταν λέει ότι κανείς
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξαναφέρει τα
πράγματα εκεί που ήταν το 2020, για παράδειγμα
με τους λογαριασμούς του ρεύματος ή το καλάθι
της νοικοκυράς. Όποιος κοκορεύεται ότι μπορεί
απλώς ψεύδεται.

Τα ψεύδη όμως είναι πιο εύηχα. Τουλάχιστον
για ένα κομμάτι της κοινωνίας που αισθάνεται ότι
δεν έχει τίποτα να χάσει και άρα δεν ρισκάρει τί-
ποτα. Αυτό το γνωρίζει καλά ο κ. Τσίπρας, ο οποί-
ος κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενος ότι θα σκί-
σει τα μνημόνια με έναν νόμο. Το ότι ως πρωθυ-
πουργός αναγκάστηκε να τα εφαρμόσει πλήρως
επίσης το ξέρει. Αλλά το λησμονεί ηθελημένα.
Σαν να υπέστη ολοκληρωτική απώλεια μνήμης
κατά τη μετακίνηση από τα κυβερνητικά έδρανα
σε εκείνα της αντιπολίτευσης.

Το στοίχημα είναι δύσκολο να κερδηθεί στις
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διαμορφώ-
νει η ακρίβεια. Αν όμως κερδηθεί, μόνο μέσα από
την αλήθεια θα κερδηθεί. Την αλήθεια και τη σο-
φία που απέκτησαν με τα χρόνια οι ψηφοφόροι.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Οι κίνδυνοι της ακραίας πόλωσης 
και του διχαστικού λόγου 

Το στοίχημα
είναι δύσκολο να

κερδηθεί στις
κοινωνικοοικονο
μικές συνθήκες

που
διαμορφώνει 

η ακρίβεια. Αν
όμως κερδηθεί,
μόνο μέσα από
την αλήθεια θα

κερδηθεί
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