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Α
ν μη τι άλλο μια κρυφή ικανοποίηση τη… νιώ-
θουμε εδώ στην «Political». Γιατί τόσο με τα
ρεπορτάζ μας όσο και από αυτήν τη γωνιά της

εφημερίδας σάς έχουμε ενημερώσει εκτενώς για τα
διπλωματικά παιχνίδια του Ερντογάν και τη δράση
του ως «μακριού χεριού» της Μόσχας, ενεργώντας
ως «δούρειος ίππος» εντός του ΝΑΤΟ. Πριν από δε-
καπέντε ημέρες ήταν το στήσιμο σκηνικού για θερμό
επεισόδιο στο Αιγαίο, με τα τουρκικά μαχητικά να
πραγματοποιούν ρεκόρ υπερπτήσεων πάνω από τα
νησιά του αρχιπελάγους, κάνοντας ό,τι περνά από το
χέρι τους για να βρεθεί ένας από την ελληνική πλευ-
ρά «να πατήσει το κουμπί». Τώρα ο «σουλτάνος» επι-
σείει την απειλή του βέτο πάνω από τα αιτήματα έν-
ταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία τής Φινλαν-
δίας και της Σουηδίας. 

Ο ιδιαίτερα κινητικός από την ώρα που ξέσπασε ο

πόλεμος Ερντογάν έκανε δήλωση-βόμβα μετά την
προσευχή της Παρασκευής στο τέμενος Χαζράτ Αλί
στην Κωνσταντινούπολη, λέγοντας πως στην Τουρ-
κία «δεν βλέπουμε θετικά το θέμα της ένταξης Φιν-
λανδίας - Σουηδίας στο ΝΑΤΟ». Οποιαδήποτε προ-
σπάθεια ερμηνείας αυτής της δήλωσης που να μην
εμπεριέχει δάκτυλο της Μόσχας μάλλον πέφτει στο
κενό. Πάνω από… 2.200 χιλιόμετρα χωρίζουν την
Τουρκία από τη γη των Βίκινγκς, ζητήματα θαλασ-
σίων ζωνών είναι δύσκολο να εγείρουν οι αυλικοί
του Ερντογάν στη βόρεια παγωμένη θάλασσα και εν-
τέλει δεν θα τους πάρουν και τη… μερίδα από το
τσουκάλι του ΝΑΤΟ, ώστε να βάζουν προσκόμματα
στην ένταξή τους. Και ο Ερντογάν, για να «πασπαλί-
σει» το ανεξήγητο ενδιαφέρον του με κάτι πιο…
τουρκικό, είπε κάτι φληναφήματα για την ένταξη της
Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και για τους Σουηδούς… τρομο-

κράτες. «Έκαναν λάθη για το ΝΑΤΟ με την Ελλάδα
παλιότερα, προηγούμενες διοικήσεις, ξέρετε τη
στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Δεύτε-
ρον, δεν θέλουμε να κάνουμε λάθος. Οι σκανδιναβι-
κές χώρες είναι σαν ξενώνες για τρομοκρατικές ορ-
γανώσεις». 

Μα καλά, δεν μπορούσε να σκεφτεί καμιά άλλη δι-
καιολογία για να «κρύψει» πως δρα κατόπιν οδη-
γιών; Αυτό βρήκε; Και ποιος, αυτός που έχει αγορά-
σει τους S-400, κρατά ανοιχτή την πόρτα στη Ρωσία
και υποθάλπει τους ολιγάρχες, όπως καταγγέλλει
στην «Political» ο γερουσιαστής Τζ. Σαρμπάνης. Ή
το ότι κατηγορεί τη Στοκχόλμη για «ξενώνα τρομο-
κρατών» αυτός που επί χρόνια στέλνει στην Ευρώπη
τζιχαντιστές μεταμφιεσμένους σε ρακένδυτους
πρόσφυγες. Ας όψεται ο φίλος του ο γγ του ΝΑΤΟ, ο
κ. Στόλτενμπεργκ…
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Μ
ε στόχο την επιβεβαίωση
του αναβαθμισμένου ειδι-
κού βάρους της Ελλάδας
στο περιφερειακό και διε-

θνές γίγνεσθαι, ιδίως στο φόντο των
μείζονων ανακατατάξεων που επιφέ-
ρει στην ευρύτερη περιοχή αλλά και
παραπέρα η συνεχιζόμενη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, διαβαίνει με-
θαύριο Δευτέρα το μεσημέρι (ώρα
ΗΠΑ) για δεύτερη φορά στην τρέχου-
σα θητεία του το κατώφλι του Λευκού
Οίκου ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να
συναντηθεί με τον Αμερικανό πρό-
εδρο Τζο Μπάιντεν.

Κυβερνητικά στελέχη που μετείχαν
στην προπαρασκευή του πρωθυπουρ-
γικού ταξιδιού στις ΗΠΑ τονίζουν πως
πρόκειται για μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία να υπογραμμιστεί το άριστο επί-
πεδο στο οποίο βρίσκονται συνολικά τα
τελευταία χρόνια οι ελληνοαμερικανι-
κές σχέσεις, αλλά και με καθυστέρηση
ενός χρόνου λόγω πανδημίας του κο-
ρονοϊού να εορταστούν μέσω της 201ης
επετείου της Επανάστασης του 1821 οι
παραδοσιακά στενοί ιστορικοί και πολι-
τιστικοί δεσμοί ανάμεσα στα δύο έθνη.

Διμερείς σχέσεις
Κυβερνητικές πηγές προϊδεάζουν

πως κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών
γύρω στις 10 το βράδυ της Δευτέρας
(ώρα Ελλάδας) αναμένεται να γίνει μια
επισκόπηση του ευρέος φάσματος των
διμερών σχέσεων, όπως αυτές πλέον
διαμορφώνονται στο νέο πλαίσιο που
διαμορφώνει ο ρωσικός πόλεμος στην
Ουκρανία. 

«O κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στις
ΗΠΑ ως πρωθυπουργός μιας χώρας με
αυτοπεποίθηση, που είναι αξιόπιστος
σύμμαχος και παράγοντας ασφάλειας
και σταθερότητας στα Βαλκάνια, στη
Μεσόγειο και στη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη», σημείωσε προκαταβολικά χθες
από το briefing των πολιτικών συντα-
κτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν
ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα θέσει

στον Αμερικανό πρόεδρο το ζήτημα της
εντεινόμενης εσχάτως τουρκικής προ-
κλητικότητας, υπό το φως μάλιστα και
του νέου γεωστρατηγικού τοπίου μετά
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι
ίδιες πηγές υπενθυμίζουν εξάλλου πως
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει
το θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων
πάνω από ελληνικό έδαφος και ως ζή-
τημα που υπονομεύει και θέτει σε κίν-
δυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια εποχή

που απαιτείται ενότητα. Ωστόσο, διευ-
κρινίζουν πως η επίσκεψη Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ δεν θα είναι μονοθεματική,
ούτε θα ετεροκαθοριστεί από την απε-
ρίσκεπτη τουρκική συμπεριφορά: «Δεν
πάμε στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυ-
ρηθούμε για την τουρκική παραβατικό-
τητα, πάμε για να κεφαλαιοποιήσουμε
τον αναβαθμισμένο ρόλο που απολαμ-
βάνει πλέον η χώρα ως ο κατεξοχήν συ-
νομιλητής των ΗΠΑ στην ευρύτερη πε-

ριοχή». Ο κ. Οικονόμου μάλιστα έσπευ-
σε να υπογραμμίσει πως ο κ. Μητσοτά-
κης μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ως εκ-
πρόσωπος του Ελληνισμού.

Ουκρανία και Τουρκία
Πέραν αυτού, τη συνάντηση των δύο

ηγετών αναμένεται να απασχολήσουν
ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ζήτημα
κρίσιμο για τη Δύση, με την Ελλάδα να
λαμβάνει από την πρώτη στιγμή σαφή
και ξεκάθαρη στάση σε αντίθεση με την
επαμφοτερίζουσα θέση που εξακολου-
θεί να τηρεί η Τουρκία. Επιπλέον, ανα-
μένεται να συζητηθούν διεθνή και περι-
φερειακά ζητήματα.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζο
Μπάιντεν προφανώς και θα ανταλλά-
ξουν απόψεις και για τις εξελίξεις στην
ενέργεια, ιδίως τώρα που το «στοίχη-
μα» ταχύτερης δυνατής απεξάρτησης
της Ευρώπης και της Δύσης εν γένει
από τα ρωσικά καύσιμα κρίνεται επεί-
γον και επιτακτικό. 

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν δε
πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο κόμβος
μεταφοράς αερίου και καθαρής ενέρ-
γειας από τη Μέση Ανατολή και την
Ανατολική Μεσόγειο προς τα Βαλκάνια
και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ως
εκ τούτου να συμβάλει ενεργά στην
απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσι-
κά ορυκτά καύσιμα αλλά και στη διαφο-
ροποίηση των ενεργειακών διαδρομών
και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευ-
ρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικό
ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο πλωτός
υπεράκτιος τερματικός σταθμός υπο-
δοχής και επαναεριοποίησης LNG στην
Αλεξανδρούπολη, που αναβαθμίζει
ποικιλοτρόπως την ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται πως μετά τη συνάντηση
των δύο ηγετών θα ακολουθήσει δε-
ξίωση από το ζεύγος Μπάιντεν προς το
ζεύγος Μητσοτάκη για τα 200 χρόνια
από την Επανάσταση.
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ιστορική η ομιλία στο Κογκρέσο
Στο Μέγαρο Μαξίμου δίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιστορικού χαρακτήρα ομιλία
του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, όπου, όπως σημειώνεται, ο κ. Μητσοτάκης
θα έχει την ευκαιρία να απευθυνθεί και στο αμερικανικό κοινό αλλά και στην Ομογέ-
νεια με μια ομιλία που θα έχει εθνικό, γεωπολιτικό και ιστορικό στίγμα για τις σχέσεις
των δύο χωρών και τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμέ-
νεται την Τρίτη να συναντηθεί επίσης με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων
Νάνσι Πελόζι αλλά και με προέδρους σημαντικών επιτροπών, όπως τον Μπομπ Με-
νέντεζ, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας, αλλά και τον
επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Κυβερνητικές πηγές τονίζουν επίσης πως η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις
ΗΠΑ αποτελεί και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να τιμηθεί η Ομογένεια ως γέφυρα
ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο και κατά το κλείσιμο της επίσκεψής του
στην Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρακαθήσει σε δείπνο που οργα-
νώνουν προς τιμήν του 11 ομογενειακές οργανώσεις, τις οποίες και θα τιμήσει.

Επίσκεψη-ορόσημο στις ΗΠΑ

Γιατί ο Λευκός Οίκος
αναβαθμίζει την παρουσία
Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον
- Η ατζέντα 
του πρωθυπουργού 
στο ραντεβού με Μπάιντεν



ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ5

Λ
ίγες ώρες πριν από την άφιξη
του Κυριάκου Μητσοτάκη
στις Ηνωμένες Πολιτείες και
το κρίσιμο ραντεβού με τον

Αμερικανό πρόεδρο, ο Ελληνοαμερι-
κανός γερουσιαστής του Δημοκρατι-
κού Κόμματος Τζον Σαρμπάνης μίλησε
στην «Political» για τη σημαντική επί-
σκεψη του πρωθυπουργού, τη στάση
της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και
ΝΑΤΟ αλλά και τις σχέσεις Αθήνας -
Ουάσιγκτον.

Κύριε Σαρμπάνη, η παρουσία του
Έλληνα πρωθυπουργού στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και η συνάντησή του
με τον πρόεδρο Μπάιντεν έρχονται
σε μια εποχή κρίσιμων γεωπολιτι-
κών εξελίξεων. Τι σημαίνει για τις
ελληνοαμερικανικές σχέσεις;
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχε-

ται ο πρωθυπουργός, είναι μια σημαν-
τική επίσκεψη, έρχεται σε μια σημαντι-
κή στιγμή. Πιστεύω ότι σηματοδοτεί το
ενδιαφέρον και των δύο πλευρών στην
ενδυνάμωση της συνεργασίας και ειλι-
κρινά πιστεύω ότι η επίσκεψη επιδει-
κνύει ότι ο πρόεδρος μας, ο πρόεδρος
Μπάιντεν, θεωρεί την Ελλάδα πολύτιμο
συνεργάτη. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία
σύγκριση αναφορικά με τις σχέσεις
όταν βλέπουμε τη συνεργασία των ΗΠΑ
με την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο σημαντι-
κή σε σχέση με την Τουρκία. Και πι-
στεύω ότι αυτό στέλνει ένα ισχυρό σή-
μα ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί
και στο μέλλον. 

Θεωρείτε ότι είναι πιθανό το Κογ-
κρέσο να απαντήσει θετικά στο αίτη-

μα της Τουρκίας για τα F-16;
Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ ισχυρή αν-

τίσταση στο Κογκρέσο σε οποιαδήποτε
συμφωνία για πώληση F-16 στην Τουρ-
κία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι και
η άποψη των περισσοτέρων συναδέλ-
φων μου τόσο στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων όσο και στη Γερουσία των ΗΠΑ.
Η Τουρκία δεν δικαιούται μια τέτοια
συμφωνία, δεδομένης της συμπεριφο-
ράς της. Δεν βλέπουμε να δείχνει αλ-
ληλεγγύη στη συμμαχία που έχει δημι-
ουργηθεί για την Ουκρανία και φυσικά
βλέπουμε να συνεχίζονται οι προκλητι-
κές ενέργειες της Τουρκίας στον ελλη-
νικό εναέριο χώρο. 

Σας προβληματίζουν οι στενές σχέ-
σεις της Άγκυρας με τη Μόσχα, ο
ρόλος της Τουρκίας στην πόλεμο
Ρωσίας - Ουκρανίας; 
Είναι πολύ απογοητευτικό, αλλά δεν

προκαλεί έκπληξη να βλέπει κανείς
αυτήν τη σχέση ανάμεσα στην Τουρκία

και τη Ρωσία. Θα έλεγα ότι παρατηρού-
με πως ο Πούτιν και ο Ερντογάν μοιρά-
ζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά
στοιχεία δυστυχώς. Και η Τουρκία,
όπως επισήμανα, δεν συμμετέχει στις
αυστηρές κυρώσεις που επέβαλε η με-
γάλη διεθνής συμμαχία. Υπάρχουν εν-
δείξεις ότι η Τουρκία προστατεύει τους
ολιγάρχες, τους υποδέχεται στην κοι-
νωνία της, προσκαλεί Ρώσους τουρί-
στες να την επισκεφτούν, άρα δεν επι-
δεικνύει το είδος της αλληλεγγύης που
θέλουμε να δούμε. Είμαι πολύ απογοη-
τευμένος από αυτό, αλλά καθόλου
ξαφνιασμένος. 

Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας επικυρώθηκε από το ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο. Τι σημαίνει για
τη στρατηγική συνεργασία των δύο
χωρών; Θεωρείτε ότι ανοίγει τον δρό-
μο για να αποκτήσει η Ελλάδα F-35;
H Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής

Συνεργασίας είναι ένα πολύ ισχυρό

σύμβολο της συνεχιζόμενης στρατηγι-
κής σχέσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την
Ελλάδα. Θωρακίζει τη συνεργασία μας,
προετοιμάζει το έδαφος για νέες ευ-
καιρίες και συνεργασίες. Όσο προχω-
ράμε, βλέπουμε πόσο μπορούμε να
επεκτείνουμε αυτήν τη συνεργασία για
να συμπεριλάβει και τα F-35. Είναι και
αυτό ένα μέρος της. Είμαστε πολύ ικα-
νοποιημένοι που το ελληνικό Κοινο-
βούλιο έκανε αυτό το βήμα και ανυπο-
μονούμε να επενδύσουμε σε αυτήν τη
συνεργασία στο μέλλον. 

Θα ήθελα επίσης το σχόλιό σας για τον
κομβικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης.
Η Αλεξανδρούπολη είναι ένα ακόμη

παράδειγμα του πώς η Ελλάδα διαρκώς
κάνει βήματα και είναι ένας ισχυρός
σύμμαχος και εταίρος των ΗΠΑ. Δεί-
χνει ότι η σχέση μας στηρίζεται σε
αξίες. Δεν είναι συναλλακτική, όπως
συχνά χαρακτηρίζουμε τον τρόπο που
η Τουρκία θέλει να συναλλάσσεται με
τις ΗΠΑ. Όταν μιλάμε για την Ελλάδα
και τις ΗΠΑ, μιλάμε για μακροχρόνιους
εταίρους και συμμάχους, οι οποίοι σε
καιρούς κρίσης βρίσκουν τρόπους για
να ενωθούν. Και το ελληνικό κράτος
χωρίς αντιρρήσεις και αστερίσκους
υποστήριξε τις προσπάθειες να ανακο-
πεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Και αυτό ως Ελληνοαμερικανό με κάνει
πολύ υπερήφανο.

Γερουσιαστής Δημοκρατικών

«Πιο σημαντική 
η συνεργασία με
την Ελλάδα παρά
με την Τουρκία»

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Άγκυρα προστατεύει 
τους Ρώσους ολιγάρχες, τους υποδέχεται 
στην κοινωνία της, άρα δεν επιδεικνύει το είδος 
της αλληλεγγύης που θέλουμε να δούμε»

Τζον Σαρμπάνης

stavros.ion@gmail.com

στον
Σταύρο Ιωαννίδη



Ε
υθύγραμμη και χωρίς ιδιαίτερες
συγκινήσεις θα ήταν για τους λά-
τρεις των εκπλήξεων και των πά-
σης φύσεως ανατροπών η τελευ-

ταία εβδομάδα της ΝΔ, η οποία, πάντως,
ήταν έμπλεη γεγονότων, που δύνανται να
νοηματοδοτήσουν το επόμενο διάστημα
έως τις εκλογές. 

Ούτως ή άλλως, είναι γνωστό πλέον
στους παροικούντες τη «γαλάζια Ιερουσα-
λήμ» πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης απεχ-
θάνεται τις εκπλήξεις και τους αιφνιδια-
σμούς. Αντιμετωπίζει το αναμενόμενο ως
δείγμα συνέπειας και τον προγραμματι-
σμό ως πειστήριο ευφυΐας. Εξ ου και δεν
δίστασε από το βήμα του 14ου Συνεδρίου,
μάλιστα, να χαρτογραφήσει τον οδικό
χάρτη της τελευταίας στροφής πριν από
την τελική ευθεία για το κρίσιμο εκλογικό
ραντεβού. 

Ο συναγερμός
Οι συνεχείς αναφορές του πρωθυπουρ-

γού στον εκλογικό ορίζοντα της άνοιξης
του 2023 δεν συμβαδίζουν μόνο με την
αρχή της θεσμικότητας, την οποία επικα-
λείται συχνά πυκνά. Στοχεύουν αφενός να
διαλύσουν τους όποιους συνειρμούς
υπουργών και βουλευτών περί εκλογικού
αιφνιδιασμού, αλλά πρωτίστως να τους
ενθαρρύνουν για την έγκαιρη υλοποίηση
του κυβερνητικού έργου, καθώς, όπως
επισημαίνεται, από τις κυβερνητικές επι-
δόσεις θα κριθεί το αποτέλεσμα των επό-
μενων εκλογών. Με άλλα λόγια, το Μέγα-
ρο Μαξίμου θεωρεί το αμέσως προσεχές
διάστημα ιδιαιτέρως κρίσιμο, καθώς εκτι-
μάται πως η από τούδε και στο εξής συμ-
περιφορά της κυβέρνησης θα κρίνει εν
πολλοίς το εκλογικό αποτέλεσμα. 

«Μητσοτάκης ή Τσίπρας» και «πεπραγ-
μένα της σημερινής κυβέρνησης ή τα αν-
τίστοιχα της προηγούμενης». Σε αυτά τα
διλήμματα θα επιχειρήσει να κατευθύνει
τους ψηφοφόρους το κυβερνών κόμμα
καθοδόν προς τις επόμενες εκλογές,
ευελπιστώντας πως έτσι θα καθαρογρα-
φεί η «γαλάζια» υπεροχή.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η παρό-
τρυνση για επίταση των προσπαθειών
υπουργών, βουλευτών και στελεχών, έκα-

στος εφ’ ω ετάχθη, συνυπάρχει με τις εν-
τεινόμενες πλέον εκκλήσεις περί εγρή-
γορσης του κομματικού μηχανισμού της
ΝΔ, καθώς είναι σαφές πως η χώρα έχει
εισέλθει σε μια παρατεταμένη και εξόχως
απαιτητική προεκλογική περίοδο. 

Είναι σαφές πως η οικονομία και κατ’
επέκταση η καθημερινότητα αποτελούν
μακράν το σημαντικότερο εκλογικό κριτή-
ριο. Απολύτως λογικό, λοιπόν, που ο κ.
Μητσοτάκης ιεραρχεί ως απόλυτο στόχο
του αμέσως προσεχούς διαστήματος την
έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενι-
σχυμένης εποπτείας, και το διαβατήριο
για την απόκτηση της πολυπόθητης επεν-
δυτικής βαθμίδας, η οποία με τη σειρά της
θα αυξήσει σημαντικά τις άμεσες ξένες
επενδύσεις στη χώρα μας. 

Η πρώτη κάλπη...
Οι προσεκτικοί παρατηρητές θα διαπι-

στώσουν πως το τελευταίο δίμηνο ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης φιλοτεχνεί με πάσα
λεπτομέρεια και προσοχή το προεκλογικό
του αφήγημα. Ξεκίνησε επισημαίνοντας
πως σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θα
πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να δη-
λώσουν εγκαίρως και προκαταβολικώς
εάν θα βάλουν πλάτη για να κυβερνηθεί ο
τόπος εν μέσω άνευ προηγουμένου διε-
θνής αναταραχής. Το καμπανάκι ηχούσε
προφανώς για το Κίνημα Αλλαγής και επι-

χειρούσε να το φέρει προ των ευθυνών
που συνοδεύουν τη δημοσκοπική του
άνοδο. 

Οι αφηρημένες απαντήσεις της Χαριλά-
ου Τρικούπη, εν είδει υπεκφυγών, κατά
την κυβερνητική ανάγνωση, άνοιξαν τον
δρόμο για το επόμενο σκαλοπάτι του «γα-
λάζιου» πολιτικού σχεδιασμού: εν τη
απουσία ρεαλιστικής προοπτικής για μια
στιβαρή κυβέρνηση συνεργασίας, η αυτο-
δυναμία της ΝΔ αποτελεί την πλέον ενδε-
δειγμένη και ασφαλή επιλογή για όλους
όσοι δεν επιθυμούν να δουν τη χώρα να
μπει σε μια παρατεταμένη κυβερνητική
κρίση, την ώρα που ο πόλεμος στην Ου-
κρανία προκαλεί τεκτονικές αλλαγές στην
ευρύτερη περιοχή. 

Μάλιστα, στο πρόσφατο συνέδριο η εν
λόγω τακτική ολοκληρώθηκε προς το πα-
ρόν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εφιστά
την προσοχή στην πρώτη κάλπη, αυτή της
απλής αναλογικής, χαρακτηρίζοντάς τη
βατήρα για την αυτοδυναμία, που θα επι-
διωχθεί στις δεύτερες εκλογές. Στο Μαξί-
μου αντιλαμβάνονται πλήρως πως υπάρ-
χει ο κίνδυνος της χαλαρής ψήφου στην
πρώτη κάλπη, η οποία θα θέσει νέα πολι-
τικά δεδομένα και θα απομακρύνει τη ΝΔ
από τον αντικειμενικό στόχο της αυτοδυ-
ναμίας. 

Επίσης το Μαξίμου επιθυμεί να ελαχι-
στοποιήσει τις όποιες διαρροές προς το

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, αναγνωρίζον-
τας πως το ποσοστό του συγκεκριμένου
κόμματος δεν αποκλείεται να αποδειχθεί
κρίσιμη παράμετρος για τη «γαλάζια» αυ-
τοδυναμία. Ως προς αυτό, ενδεικτική ήταν
η προχθεσινή αποστροφή του πρωθυ-
πουργού, που επιχείρησε να ταυτίσει τον
Αλέξη Τσίπρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου,
δίδοντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πολύ-
τιμους πόντους στην εν εξελίξει διαπάλη
εντός των τειχών της Κεντροαριστεράς. 

Σε αυτό το τερέν γίνεται ευκόλως αντι-
ληπτό πως οι… διαρροές -ευσεβείς πόθοι
περί επερχόμενου δομικού ανασχηματι-
σμού- έχουν λιγοστές ελπίδες επαλήθευ-
σης, ενώ τείνουν να παραγνωρίζουν και
τις πλέον βασικές παραδοχές του κυβερ-
νητικού σχεδιασμού, που εννοεί να απο-
φύγει την περιττή αναστάτωση ή την πυ-
ροδότηση ενός κύκλου εσωστρέφειας λί-
γους μήνες πριν από το κρίσιμο εκλογικό
ραντεβού. 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Σε εγρήγορση κυβερνητικά
στελέχη και κομματικός
μηχανισμός - Η
καθημερινότητα το
σημαντικότερο στοίχημα 

Το προεκλογικό σπριντ Μητσοτάκη
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Το αφήνω εδώ να υπάρχει: Σαββατοκύριακο θα έχει
30 βαθμούς και όλοι θα ξεχυθούν στις παραλίες για
μπανάκι και χαλάρωση. Το λέω σε όσους περιμένουν
αυξημένη προσέλευση στα εκλογικά κέντρα που έχει
στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, είναι τέτοια η αγωνία της
Κουμουνδούρου για το επερχόμενο φιάσκο, που έχει
στείλει μηνύματα ακόμα και σε στελέχη της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ για να έρθουν να ψηφίσουν τον Αλέξη
Τσίπρα… Για τέτοια απόγνωση μιλάμε…

Κάνουν πλάκα 
στον Ανδρουλάκη
Μητσοτάκης και Τσίπρας κάνουν πλακί-
τσα στον Νίκο Ανδρουλάκη αποδεδειγμέ-
να. Προχθές στη Βουλή ο πρωθυπουργός
παρομοίασε τον Αλέξη Τσίπρα με τον Αν-
δρέα Παπανδρέου του «Έξω οι βάσεις»
όσον αφορά τη στάση του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της αμυντικής συμφω-
νίας. Αυτό, για όσους το έπιασαν, ήταν πά-
σα στον κ. Τσίπρα για να τονώσει τη θέση
του στην Κεντροαριστερά και να κόψει τις
ροές από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ του Αν-
δρουλάκη. Άλλο που δεν ήθελε ο Αλέ-
ξης… Προχθές το βράδυ, λοιπόν, ανταπέ-
δωσε τη χάρη αυτή στη συνέντευξη στο
Kontra Channel επισημαίνοντας σε σχε-
τική ερώτηση ότι δεν είναι σωστό -ούτε
ηθικά ούτε πολιτικά- να μην είναι πρωθυ-
πουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμμα-
τος ύστερα από εκλογές… Γλέντια!

Συμφωνία Ράμα 
και Σκρέκα 
για νέα σύνδεση
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλ-
βανίας Έντι Ράμα και τους Αλβα-
νούς υπουργούς Περιβάλ-
λοντος και Τουρισμού εί-
χε χθες ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας.
Όπως μου είπαν αρμόδιες
πηγές, συμφωνήσαμε με την
Αλβανία να φτιάξουμε μια νέα γραμμή
ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα μεταφέ-
ρει ηλεκτρική ενέργεια πάνω από 1.200
ΜWh όταν τώρα μπορούμε μόνο 400MWh.
Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες με τους
καύσωνες, η παροχή ενέργειας από τις
γειτονικές βαλκανικές χώρες είναι ο κα-
νόνας. Επίσης, μέχρι το τέλος του 2022 θα
έχουμε και νέα ηλεκτρική διασύνδεση με
τη Βουλγαρία.

Συγγενικό πρόσωπο κυ-
βερνητικού στελέχους «τα

έσπασε» με τον επί χρόνια σύντροφό της, ο
οποίος ήταν σύμβουλος σε άλλο κυβερνητικό

στέλεχος. Ο έρωτας ήταν γνωστός και στα δύο
στελέχη που έχουν μεγάλη αλληλοεκτίμηση.

Μετά τον χωρισμό, μου λένε, το κυβερνητικό
στέλεχος έστειλε σπίτι του τον σύμβολό

του. Προς αλληλεγγύη για τον
συνάδελφό του;

ΑΞΙΖΕΙ…

Στο φύλλο της Πέμπτης 12 Μαΐου σάς είχα ήδη προϊδε-
άσει ότι οι εφοπλιστές Μπάκος - Καϋμενάκης, μετά την
αύξηση ρευστότητας από το deal με τον Βαρδινογιάννη,
θα δείξουν ενδιαφέρον για την κατασκευαστική εται-
ρεία Intrakat. Την επόμενη μέρα ένα γνωστό σάιτ…
που ποτέ δεν κάνει copy paste το παρουσίασε ως είδη-
σή του και ενώ είναι γνωστό ότι ο ιστότοπος έχει σχέση
με την αναφερόμενη κατασκευαστική… Παιδιά, λίγη
αυτοσυγκράτηση και ταπεινοφροσύνη…

ΑΞΙΖΕΙ…

Στις 18 Μαΐου θα πα-
ρουσιαστεί το νέο
κόμμα Τζήμερου-
Κρανιδιώτη-Μπο-
γδάνου, Εθνική Δημι-
ουργία, στο Ίδρυμα
Μείζονος Ελληνι-
σμού. Όπως μου ση-
μειώνουν άνθρωποι
του χώρου, έχει χά-
σει την ορμή του ο
σχηματισμός, αφού
προσπάθησε να τρα-
βήξει κάποια στελέχη της Δεξιάς στην αρχή, αλλά
εκείνα τραβήξανε τον δρόμο τους. Όπως, για παρά-
δειγμα, ο Νίκος Καραχάλιος που πήγε με την ομάδα
Τσιτουρίδη, αλλά και ο Θανάσης Σκορδάς ο οποίος, επί-
σης, εθεάθη στο Δίκτυο Ριζοσπαστών στη Θεσσαλονί-
κη. Όσο για τον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, δεν ψήνεται

και δεν το θέλουν και
οι βασικοί συνεργά-
τες του… Αυτό, όμως,
που έχει προβλημα-
τίσει είναι που ο Κων-
σταντίνος Μπογδά-
νος άρχισε να τοπο-
θετείται υπέρ του Α.
Σαμαρά για τα περί
«Ποταμιού» και των
«Πρεσπών του Αιγαί-
ου» που ανέφερε ο
πρώην πρωθυπουρ-

γός στο Συνέδριο της ΝΔ. Κοινώς, όπως λένε, «χαϊ-
δεύει» Σαμαρά μπας και εισπράξει καμιά στήριξη από
δυσαρεστημένους σαμαρικούς. Να γιατί δεν έπρεπε ο
Μεσσήνιος να προβεί προεκλογικά σε πατριωτικό μα-
νιφέστο. Έδωσε ανάσες στις δεξιές παραφυάδες της
ΝΔ και τώρα τον επικαλούνται…

Γ
ια ακόμα μία φορά ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θόδωρος Αμπατζό-
γλου γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής για τον τρόπο που ασκεί τα
καθήκοντά του. 

Αυτήν τη φορά βρίσκεται στο στόχαστρο των ίδιων των υπαλλήλων του
δήμου του, καθώς παραχωρεί -«ξεπουλά» είναι η λέξη που χρησιμοποι-
ούν οι ίδιοι- τις υπηρεσίες πρασίνου σε ιδιώτες, αντί να προσλάβει προσω-
πικό όπως του δίνει το δικαίωμα ο νόμος από το υπουργείο Εσωτερικών.
«Για ακόμα μία φορά η υπηρεσία πρασίνου ξεπουλιέται. Λόγω αδυναμίας
της υπηρεσίας, μιας και υπάρχει έλλειψη προσωπικού, η διοίκηση του Δή-
μου Αμαρουσίου προχωρά στην εκποίηση της υπηρεσίας πρασίνου σε ερ-
γολάβους με τις διαδικασίες του ανοιχτού διαγωνισμού. Το θέμα έρχεται
ως εκτός ημερησίας και φυσικά σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής», σημειώνεται στην ανακοίνωση των εργαζομένων που συνυπογρά-
φει και η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Δήμου Αμαρουσίου. «Αντί
να διεκδικήσει μόνιμο προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό, επιλέγει να χαρίσει τα χρήματα των δημοτών
στους εργολάβους και στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους», για να
κλείσουν καλώντας τον «να σταματήσει να γίνεται ντίλερ των εργολάβων
και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων».

Ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι  κ α τ ά  Α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ :
«Σταμάτα να είσαι ντίλερ εργολάβων»

Επικαλούνται Σαμαρά οι Τζημερομπογδάνοι



Επειδή ο Αλέξης Τσίπρας ξεχνάει, θα του τα
θυμίζουμε εμείς. Ο αξιαγάπητος συγκυβερ-
νήτης του Πάνος Καμμένος το 2018 δήλωνε
περιχαρής ότι «ζητήθηκε η Κάρπαθος να λει-
τουργήσει σαν εναλλακτικό αεροδρόμιο αντί
του Κανάβεραλ. Ο κύκλος της Καρπάθου τέ-
μνεται με το Καστελόριζο». Τότε λοιπόν πολ-
λοί αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για μια ακόμη
ευφάνταστη ιδέα του Πάνου ή όντως στην
Ουάσιγκτον αποφάσισαν να κάνουν το νησί
του Αιγαίου πολεμική βάση αντίστοιχη του
θρυλικού αεροδρομίου. Κάποιοι μάλιστα συ-
νέδεσαν την πρόταση Καμμένου με τον Νίκο
Παππά, ένθερμο υποστηρικτή του, ο οποίος
έχει ονομαστεί και «υπουργός Διαστήματος».

Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς τον φόβο για
μικρή συμμετοχή που υπάρχει στο στρατό-
πεδο του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα την απέλ-
πιδα προσπάθεια συλλογής ψήφων ακόμη
και μέσα από τη δεξαμενή ανήλικων μαθη-
τών παράλληλα με την κομματικοποίησή
τους. Στις οδηγίες για το πώς μπορεί να ψη-
φίσει κάποιος την Κυριακή αναγράφεται
εξαρχής ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλες
και όλοι, αρκεί να είναι άνω των 15 ετών!
Πάλι καλά που δεν έδωσαν γραμμή να πάνε
και τα παιδιά του δημοτικού. 

ΠΠαιδική κομματικοποίηση
και ΣΥΡΙΖΑ

Ρεκόρ παραπόνων για
τα τιμολόγια ρεύματος
Δεν το λέω εγώ, ο πρόεδρος της ΡΑΕ το εί-
πε… Μέσα σε 3,5 μήνες οι καταναλωτές που
είχαν ανοίξει καρτέλα στην πλατφόρμα πα-
ραπόνων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ) αυξήθηκαν από 1.363 στις 20 Ιανουα-
ρίου σε 6.537 στις 8 Μαΐου. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που κατέθεσε στην Επιτροπή Θε-
σμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρό-
εδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αθανάσιος
Δαγούμας, τον Ιανουάριο του 2022 είχαν κα-
τατεθεί στην πλατφόρμα MyRAE συνολικά
373 παράπονα καταναλωτών, με τον αριθμό
να εκτοξεύεται στα 1.282 τον Μάρτιο και στα
1.819 τον Απρίλιο. Στο πρώτο οκταήμερο του
Μαΐου είχαν κατατεθεί 653 παράπονα.

Νέα αποστολή 
για Χάρη

Ό
ταν ο πρωθυπουργός είχε πάρει τον
Χάρη Θεοχάρη να του ανακοινώσει ότι
τον παύει από υπουργό Τουρισμού τού

είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα τον αξιοποι-
ήσει στο μέλλον σε καλή θέση, διότι εκτιμού-
σε και την παρουσία του και τη δουλειά του.
Έτσι μου εκμυστηρεύτηκε στενός συνεργάτης
του Χάρη, ο οποίος δέχτηκε τηλεφώνημα από
τον πρωθυπουργό για να αναλάβει τη σύνταξη
του προεκλογικού προγράμματος της Νέας
Δημοκρατίας. Μια αποστολή δύσκολη που θα
μπορούσε να ανατεθεί μόνο σε κάποιον που
έχει τεχνοκρατικές γνώσεις και είναι γνώ-
στης της πολιτικής σκέψης του πρωθυπουρ-
γού. Για παράδειγμα, στις εκλογές του 2019
είχε ανατεθεί στον Κωστή Χατζηδάκη... 
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Ο Βούλγαρης 
και τα ξενοδοχεία

Γραφείο
πληροφοριών 
και επιδότησης

O βουλευτής Β’ Πειραιά της Νέας Δημοκρα-
τίας Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει εκπαιδεύσει
το προσωπικό στο γραφείο του σχετικά με την
αναδρομική επιδότηση που θα λάβουν τα νοι-
κοκυριά για τους λογαριασμούς του πρώτου
πενταμήνου του 2022. Και όχι μόνο. Και για την
επιδότηση καυσίμων αλλά και για το ποιοι δι-
καιούνταν την επιταγή
ακρίβειας κλπ. Μάλι-
στα, προσανατολί-
ζεται στο να φτιά-
ξει ακόμη και
επεξηγηματικό
φυλλάδιο για να
καθοδηγήσει τους
ψηφοφόρους του πώς
θα πάρουν εύκολα τις επι-
δοτήσεις που προσφέρει το κράτος σε σχέση με
την ενεργειακή κρίση. Έτσι ο δραστήριος δη-
μοσιογράφος-βουλευτής και το γραφείο του
κατάφεραν να γίνουν επίκεντρο του κόσμου
που ζητούσε απαντήσεις. Και μάλιστα σε μια
κρίσιμη περιφέρεια-βαρόμετρο για τη ΝΔ.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Κάρπαθος 
όπως... Κανάβεραλ

Το ξεκίνησα ως κοσμικό ρεπορτάζ, αλλά κα-
τέληξε… οικονομικό. Σας είχα γράψει πριν
από λίγες μέρες ότι έρχεται ο Βούλγαρης
στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο CEO του ομίλου
Bulgari Jean-Christophe Babin είναι, λένε,
ενθουσιασμένος για το νέο κατάστημα Bul-
gari στην Αθήνα και δεν αποκλείει το ενδε-
χόμενο να επενδύσει και στον ελληνικό του-
ρισμό. Ο οίκος κοσμημάτων και υψηλής
ωρολογοποιίας, που έχει αναπτύξει τα τε-
λευταία χρόνια διεθνή αλυσίδα ξενοδοχείων
πολυτελείας σε μητροπολιτικά κέντρα, εξε-
τάζει να ανοίξει και ένα ξενοδοχείο στην Ελ-
λάδα, αφήνοντας το ενδεχόμενο ανοιχτό… 



Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

LOCK

Και ο Άδωνις υπέρ 
του πράσινου ήλιου 

Κ
ατά τη συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο σχετικά με τα ΕΣΠΑ για νέους επι-

χειρηματίες που θέλουν να ζήσουν στην περιφέρεια. Ο υπουργός είπε πως δεν θα γυρίσουμε
στην επιδοματική πολιτική του ΠΑΣΟΚ… και επί τη ευκαιρία έδωσε και τα συγχαρητήριά του.
«Θέλω να χαιρετίσω την απόφασή σας, να λέγεστε και πάλι ΠΑΣΟΚ. Εγώ κουράστηκα με το ΚΙ-
ΝΑΛ και ΚΙΝΑΛ. Με το ΠΑΣΟΚ μεγαλώσαμε, τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, και θέλω να σας καλωσορί-
σω. Καλώς ήρθατε και πάλι με αυτό το όνομα που το ακούμε και πάλι στη Βουλή». Οι παρόντες
στην αίθουσα γέλασαν, όπως και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος μπορεί να μην
καλύφθηκε από την απάντηση που έδωσε ο υπουργός στην ερώτησή του, ικανοποιήθηκε
όμως με την αδυναμία του στο «αυθεντικό ΠΑΣΟΚ».

Πολύ κόσμος στη δεξίωση Τσούνη
Με θερμότητα ο πρέσβης Τσούνης συνομίλησε με τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης Άδωνι Γεωργιάδη, την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Γιώργο Πατούλη και
με τον γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Γιάννη Σμυρλή, ο
οποίος βρισκόταν και αυτός πρόσφατα στα Εμιράτα και κλείνει πολλά
deals. Στα πηγαδάκια είχε την ευκαιρία να συζητήσει πιο χαλαρά με τον
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον Χρήστο Σταϊκούρα, τη Λίνα Μενδώνη και τον
κ. Κατσανιώτη. Ο Νότης Μηταράκης κάλεσε τον πρέσβη να επισκεφθεί
τη Χίο, που έχει και πολλούς Ελληνοαμερικανούς, ενώ τον ενημέρωσε
πως την άλλη εβδομάδα φεύγει για Αμερική σε σύνοδο για το Μετανα-
στευτικό, παρουσία Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου. Ενδιαφέρον είχε και
η παρουσία της Γιάννας Αγγελοπούλου στην εκδήλωση… 
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Ο Κοτζιάς ανέλαβε
την «υπεράσπιση»
Τσίπρα στα 
Ελληνοτουρκικά
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Κοτζιάς με ανάρτησή του στο
Twitter επιτέθηκε στον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Αφορμή βεβαίως στά-
θηκε το γεγονός ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης «πετσόκοψε» τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όταν του θύ-
μισε ότι άλλα έλεγε στον Πάιατ και
άλλα στον ελληνικό λαό. Έγραψε
λοιπόν ο σύντροφος Κοτζιάς: «Δεν
κατάλαβε ο Μητσοτάκης πώς
μπλοκάραμε F-35 με την κινητο-
ποίηση της κοινής γνώμης των
ΗΠΑ, την καμπάνια στα ΜΜΕ, τη
στήριξη φιλελληνικού λόμπι στη
Γερουσία, εντέλει την πολιτική δέ-
σμευση των ΗΠΑ. Κάναμε, δηλαδή
όσα δεν κάνει για τα F-16. Καλό εί-
ναι να μιλά λιγότερο και να μαθαί-
νει». Βεβαίως, ο Νίκος Κοτζιάς λη-
σμονά ότι παραχώρησε το όνομα
«Μακεδονία» κατ’ εντολή Γερμα-
νών και Αμερικανών χωρίς η χώρα
μας να πάρει κανένα απολύτως αν-
τάλλαγμα. Του ξεφεύγουν κάτι τέ-
τοια και παρά τα εθνικά λάθη δεν
δείχνει να μαθαίνει ο Mr Πράττω.

Ευτυχώς έπεσε έξω (προς το
παρόν) ο Γιάννης Στουρνάρας
στις προβλέψεις του για τα
κόκκινα δάνεια των τραπεζών
από την πανδημία, για τα 8 με
10 δισ. Τα νέα κόκκινα δάνεια
περιορίστηκαν στα 4,2 δισ. ευ-
ρώ. Παράλληλα, οι τράπεζες
κατάφεραν να μειώσουν θεα-
ματικά το απόθεμα των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων τους
στα 18,4 από 47,2 δισ. ευρώ στο
τέλος του 2020. Βέβαια, επειδή
ο κύριος Γιάννης το ξέρει καλά
το έργο, η Τράπεζα της Ελλάδος
δεν αποκλείει τη δημιουργία
νέων προβληματικών δανείων,
ιδίως αν η γεωπολιτική κρίση
παραταθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα ή και κλιμακωθεί.

Η συγκινητική 
ανάρτηση
του Βαρβιτσιώτη
Ο Μιλτιάδης θυμήθη-
κε την Κυρά της
Ρω… «Επί 40 χρό-
νια και μέχρι τον
θάνατό της, κάθε
πρωί η Κυρά της Ρω
ύψωνε την ελληνική σημαία στην
ακριτική νησίδα και την κατέβαζε με
τη δύση του ήλιου», ανέφερε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε ανάρτη-
σή του στο Twitter. «Σήμερα, 40 χρό-
νια από τον θάνατό της, γιορτάζουμε
και τιμούμε τη μνήμη της αιώνιας
ακρίτισσας Δέσποινας Αχλαδιώτη»,
πρόσθεσε.

«Κλείδωσε» η υποψηφιότητα Χρυσόγονου
«Θα βοηθήσω όχι αναζητώντας θέσεις και ρόλους, θα βοηθήσω για να βοη-

θήσω». Τάδε έφη Κώστας Χρυσόγονος, ο συνταγματολόγος που επέστρεψε
στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαδρομή του στον ΣΥΡΙΖΑ. «Γράφτηκα μέλος του ΠΑ-
ΣΟΚ και ψήφισα στις εσωκομματικές εκλογές της περασμένης Κυριακής.
Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα στην ώρα τους», απάντησε ο καθηγητής Νομι-
κής του ΑΠΘ και πρώην ευρωβουλευτής της Κουμουνδούρου Κώστας Χρυσόγονος στην
ερώτηση αν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Προφανώς και θα είναι υποψήφιος,
συμπληρώνω εγώ, και προφανώς είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Νίκο Ανδρουλάκη.



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Αύξηση της αγοραστικής δύναμης 
και ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ 
Η

ακρίβεια που πλήττει την ελληνική κοινωνία
έχει χτυπήσει κόκκινο. Και ενώ οι τιμές του
ηλεκτρικού ρεύματος προκαλούν ηλεκτρο-

πληξία και το κόστος ζωής έχει φτάσει σε δυσθεώρητα
ύψη, η κυβέρνηση επιχειρεί με ημίμετρα να αντιμετω-
πίσει το τεράστιο κύμα ακρίβειας που εξανεμίζει την
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση δεν φαίνεται
πρόθυμη να υιοθετήσει αλλαγές που μπορούν μετά
βεβαιότητος να μειώσουν αποτελεσματικά τα τεράστια
έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού, όπως εί-
ναι η ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ σε συνδυασμό με
την αρχή της περιφερειακής προτίμησης που ήδη εδώ
και πάνω από μια δεκαετία έχουμε προτείνει. 

Ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς πλέον έχει
αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές
εξετάσεις.

Σε πολλά άρθρα μου από το 2008 έχω εκφράσει ως
πανεπιστημιακός δάσκαλος σκέψεις που επικεντρώ-
νονται στην αναγκαιότητα της ενίσχυσης της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, στην κατάργηση των πανελλαδικών
εξετάσεων και στη θεσμοθέτηση της ελεύθερης πρό-
σβασης στα ΑΕΙ, ενόψει μάλιστα της δύσκολης οικονο-
μικής συγκυρίας που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.

Η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και η
ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια αφενός θα
αποφορτίσουν άμεσα την ελληνική οικογένεια από
υλικά και ψυχολογικά βάρη, αφετέρου θα αναζωπυ-
ρώσουν τα δημιουργικά ταλέντα της νέας γενιάς και θα
δώσουν προοπτική. Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα πά-
ψουν να είναι εξεταστικά κέντρα. Οι μαθητές θα μπο-
ρέσουν να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και δεν
θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μονόπλευρων δε-
ξιοτήτων με μόνο στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις.

Οι γονείς θα σταματήσουν να δαπανούν χιλιάδες ευ-
ρώ ετησίως σε φροντιστήρια. Έτσι μόνο το 2018, σε
εποχή κρίσης και μνημονίων, η ιδιωτική δαπάνη της

ελληνικής οικογένειας ανήλθε ετησίως σε 1,5 δισ. ευ-
ρώ (www.kathimerini.gr, 5/10/2028). Μεγάλο μέρος
της δαπάνης αυτής κατευθύνθηκε στα φροντιστήρια
για την προετοιμασία των μαθητών προκειμένου να
περάσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε κάποιο ΑΕΙ.

Επιπλέον, η μετανάστευση στο εξωτερικό Ελλήνων
φοιτητών θα περιοριστεί και συνεπώς θα συρρικνωθεί
η εκροή κεφαλαίων για σπουδές στο εξωτερικό. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της ΑΔΥΠ, «το 2017 οι Έλληνες που
σπούδαζαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού άγγιξαν
τους 37.484, αριθμός συγκριτικά ́ υψηλός σε σχέση με
την Ισπανία (35.348), η οποία διαθέτει
υπερτετραπλα ́σιο πληθυσμό ́ από́ την Ελλάδα, η ́ την
Πορτογαλία (12.951) και την Ιρλανδία (15.249), οι οποί-
ες επίσης βιώσαν οικονομική́ κρίση» (www.esos.gr,
21/9/2018). 

Αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση, αν
υπολογίσουμε ότι η μέση μηνιαία δαπάνη της ελληνι-
κής οικογένειας για τη συντήρηση των παραπάνω φοι-
τητών στο εξωτερικό ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά
φοιτητή, καλύπτοντας διάστημα τουλάχιστον 10 μη-
νών, τότε η συνολική δαπάνη για έξοδα διαβίωσης
ανέρχεται σε 370 εκατ. ευρώ ετησίως (ήτοι 37 εκατ.
ευρώ μηνιαίως επί 10 μήνες).

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και τα δίδα-
κτρα, ήτοι στην πιο επιεική περίπτωση 10.000 ευρώ
ετησίως. Άρα η δαπάνη για δίδακτρα φτάνει επίσης σε
επιπλέον τουλάχιστον 370 εκατ. ευρώ.

Με την πρότασή μας για ελεύθερη πρόσβαση στα
ΑΕΙ, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αρχής της
περιφερειακής προτίμησης που αναλύουμε παρακά-
τω, οι φοιτητές θα μπορούν να σπουδάζουν στον τόπο
κατοικίας τους και έτσι δεν θα επιβαρύνεται ο μηνιαίος
οικογενειακός προϋπολογισμός με περίπου 1.000 ευ-
ρώ για κάθε φοιτητή/τρια.

Αν λάβουμε υπόψη ότι από τους τουλάχιστον
225.000 ενεργούς φοιτητές, όπως αυτοί προκύπτουν

από τις δηλώσεις για τη διανομή συγγραμμάτων με
βάση στοιχεία του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
(https://sep4u.gr, 27/5/2020), οι μισοί από αυτούς
σπουδάζουν εκτός του τόπου της μόνιμης οικογενει-
ακής τους κατοικίας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα
μπορούσαν οι διάφοροι οικογενειακοί προϋπολογι-
σμοί να εξοικονομήσουν τουλάχιστον 1,3 δισ. ευρώ
ετησίως, ίσως και περισσότερα.

Επιπλέον, το κράτος θα απαλλαγεί και από το σημαν-
τικό δημοσιονομικό κόστος που συνιστούν τόσο η κα-
ταβολή του περίφημου φοιτητικού στεγαστικού επιδό-
ματος ύψους 1000 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή που
σπουδάζει σε απόσταση τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων
από την οικογενειακή του εστία όσο και το πρόσφατα
ψηφισθέν ποσό επιδότησης των λογαριασμών ηλε-
κτρικού ρεύματος των ετεροδημοτών φοιτητών.

Το σύστημα της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση απαιτείται να οργανωθεί σε επίπε-
δο περιφερειών με βάση τους παρακάτω άξονες:

1. Διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου
χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με
το άρθρο 16 του Συντάγματος.

2. Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης της δημό-
σιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό.

3. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός προκειμένου κάθε
περιφέρεια να διαθέτει πλήρως αναπτυγμένα τριτο-
βάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των Πολυτεχνείων και των Ιατρικών Σχολών. 

4. Η ίδρυση και λειτουργία Ιατρικής Σχολής θα πρέ-
πει να συνδυάζεται με λειτουργία αντίστοιχου δημόσι-
ου Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,
ιδιαίτερα χρήσιμου όπως αποδείχτηκε λόγω πανδη-
μίας και όχι μόνο. 

5. Τα ΑΕΙ κάθε περιφέρειας θα πρέπει να διαθέτουν
κάθε χρόνο ίσο τουλάχιστον αριθμό θέσεων εισακτέ-
ων με τους απόφοιτους των λυκείων της συγκεκριμέ-
νης περιφέρειας.

6. Εφαρμογή της αρχής της περιφερειακής προτί-
μησης, σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι λυκείων
κάθε περιφέρειας θα έχουν δικαίωμα πρώτης προτί-
μησης στις Σχολές των ΑΕΙ της περιφέρειάς τους και
υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν σε αντίστοιχο λύκειο
της περιφέρειας τουλάχιστον επί τριετία προς αποφυ-
γή κατάχρησης της εν λόγω αρχής.

7. Αξιοποίηση της εμπειρίας των άλλων ευρωπαϊ-
κών πανεπιστημίων σε μεθόδους αξιολόγησης των
πρωτοετών φοιτητών προς αντιμετώπιση της αυξημέ-
νης ζήτησης σε σχολές αιχμής.

8. Δωρεάν ενδοπεριφερειακή μετακίνηση των φοι-
τητών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου να
μειωθούν τα κόστη που επωμίζεται η κάθε οικογένεια
για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας και εγκατάστασης. 

9. Οργάνωση σε μητροπολιτική βάση των πανεπι-
στημίων στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και ενίσχυ-
σή τους με την ίδρυση νέων πανεπιστημίων και νέων
πανεπιστημιακών νοσοκομείων.



E
να πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος
έκανε πράξη η κυβέρνηση με τη θεσμοθέτηση
του πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός
Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία». Ο πρωθυ-

πουργός σημείωσε, στην πρόσφατη συνάντηση που είχε
στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμ-
πουρόπουλο, τους χρυσούς Παραολυμπιονίκες στο
μπότσια, Γρηγόρη Πολυχρονίδη και Άννα Ντέντα, και τον
υπεύθυνο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Περι-
στερίου και δημοτικό σύμβουλο Μπάμπη Δούναβη, ότι η
κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση αυτού του θε-
σμού, σε πρώτη φάση πιλοτικά από την Αττική, αλλά με
γρήγορη επέκταση σε τέσσερις ακόμα περιφέρειες της
χώρας.  Για το πρόγραμμα αυτό, που θα επιτρέψει στα
Άτομα με Αναπηρία να έχουν μια περισσότερο ανεξάρ-
τητη διαβίωση. μίλησε στην «Political» ο ευρωβουλευ-
τής της ΝΔ κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Αναφερόμενος
στο θέμα, μίλησε για τον νέο αυτό πιλοτικό θεσμό, τον
οποίο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε
υποσχεθεί πριν από τις εκλογές και προσωπικά στον κ.
Κυμπουρόπουλο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ είπε:
«Πρόκειται για έναν θεσμό, μια υπηρεσία του κράτους, η
οποία δεν είναι καινούργια στην Ευρώπη, ισχύει σε πολ-
λές χώρες της ΕΕ και όχι μόνο, και αναφέρεται στην
υποστήριξη του αναπήρου προσώπου για να μπορέσει
να ζήσει και να ενεργήσει ελεύθερα μέσα στην καθημε-
ρινότητα της ζωής. Μιλάμε για μια κρατική υπηρεσία, η
οποία χορηγεί, προσφέρει ανθρώπους για να υποστηρί-
ζουν στην καθημερινότητα του αναπήρου, να σηκωθείς,
να φας, να ντυθείς, να πας στη δουλειά σου, να κάνεις
όλα αυτά που λόγω της βλάβης που έχεις δεν μπορείς». 

«Προσωπική μου διεκδίκηση»
Ο κ. Κυμπουρόπουλος εξήγησε σχετικά με το πρό-

γραμμα: «Ο προσωπικός βοηθός εντάσσεται σε μια ευ-

ρύτερη έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης. Στις 5 Μαΐου,
λοιπόν, επισκεφθήκαμε τον πρωθυπουργό, γιατί ήταν η
Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Με αυτό
τον τρόπο είπαμε ότι έγινε ένα μεγάλο και σημαντικό
πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν και μια
δική μου προσωπική διεκδίκηση πολλών ετών, στην
οποία, όμως, έβρισκα ώτα κλειστά. Υπάρχει πάντα το “να
το δούμε, να το κάνουμε”, αλλά τίποτα δεν γινόταν. Προ-
εκλογικά, ο πρόεδρος της ΝΔ και σημερινός πρωθυ-
πουργός μου έχει πει: “Στέλιο, θα γίνει, θα το κάνουμε,
θα γίνει πολιτική μας”. Αυτό που μου είπε τότε έγινε
πράξη, έγινε νομοθεσία, έγινε υπηρεσία και σταδιακά
θα γίνει ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει όλη την Ελλά-
δα. Τώρα έχουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο ξε-
κινά στην Αττική, γιατί η Αττική έχει όλες τις διαμορφώ-
σεις τις γεωγραφικές, είναι μια προσομοίωση».

Ο ευρωβουλευτής πρόσθεσε ακόμη: «Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες ως ανάπηροι
δεν χρειάζονται επειγόντως μια άμεση υποστήριξη της

υπηρεσίας των προσωπικών βοηθών. Ήταν, λοιπόν, μια
υπόσχεση που έγινε πράξη. Σε αυτήν τη διαδικασία ενε-
πλάκησαν τόσο η Γενική Γραμματεία με τον κ. Σταμάτη
όσο και το υπουργείο Πρόνοιας με την υφυπουργό κυ-
ρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Άνθρωποι που ήθελαν το όραμα
αυτό μετά την υιοθέτηση από την πλευρά του πρωθυ-
πουργού να το κάνουν πράξη». 

Τι ισχύει στην Ευρώπη
Για όσα ισχύουν στις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το

θέμα ο κ. Κυμπουρόπουλος είπε: «Ο προσωπικός βοη-
θός ισχύει στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη Γερμανία,
στη Γαλλία, στη Σλοβενία. Για εμάς, το στάνταρ που μπο-
ρούμε να ακολουθήσουμε είναι η Σουηδία. Δεν πρέπει,
όμως, να βάζουμε ταμπέλα ότι στο εξωτερικό γίνονται
όλα καλά και εδώ είμαστε χάλια. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
Προβλήματα προσβασιμότητας υπάρχουν παντού. Προ-
βλήματα σε θέματα εργασίας για τους αναπήρους, σε
θέματα εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων της ψηφοφο-
ρίας. Μη λέμε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν και εκεί εμπό-
δια. Πολλά πράγματα και εκεί υπολειτουργούν και δεν
είναι αντάξια των αναγκών μιας σύγχρονης κοινωνίας
που περιλαμβάνει και τους αναπήρους. Όμως στην
Ισπανία, και αυτό το τονίζω, πλέον από τις τελευταίες ευ-
ρωεκλογές μπορούν να ψηφίσουν και άνθρωποι με
νοητική βλάβη, αυτό είναι μια μεγάλη πρωτοπορία».

Ο κ. Κυμπουρόπουλος επισήμανε ακόμα ότι στις 20
Μαΐου διοργανώνει μια εκδήλωση στην Αθήνα, στην Τε-
χνόπολη, με θέμα τους φροντιστές των αναπήρων. Η εκ-
δήλωση αυτή αφορά και τις γυναίκες, καθώς όπως τόνισε:
«Η πλειοψηφία των φροντιστών είναι γυναίκες, οι οποίες
πρέπει να αγκαλιάζονται, γιατί βοηθούν σημαντικά».Σ
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Κώστα Παππά

«Πράξη η υπόσχεση του πρωθυπουργού 
για τον προσωπικό βοηθό αναπήρων»

«Στην Ισπανία, 
και αυτό 
το τονίζω, πλέον 
από τις τελευταίες
ευρωεκλογές μπορούν
να ψηφίσουν 
και άνθρωποι 
με νοητική βλάβη -
Αυτό είναι 
μια μεγάλη
πρωτοπορία»

“
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Ε
νώ η ώρα της μεγάλης μάχης των
υποψήφιων στελεχών για την
Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
έφτασε, ο πρόεδρος Τσίπρας συ-

νεχίζει τις περιοδείες και τις επαφές του
στην επαρχία και στις γειτονιές για να συ-
σπειρώσει τους ψηφοφόρους του, μιας
και ξέρει πως η ώρα της εθνικής κάλπης
πλησιάζει.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης άσκησε εκ νέου δριμεία κριτική
στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο Kontra Channel. Σχο-
λιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης στα
εθνικά ζητήματα και την αμυντική συμ-
φωνία Ελλάδας - ΗΠΑ, ο Αλέξης Τσίπρας
έκανε λόγο για «πολιτική που ελλοχεύει
κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέρον-
τα» και που «απέχει πάρα πολύ από την
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ».

Όπως υποστήριξε, η προηγούμενη κυ-
βέρνηση διεκδίκησε αναβάθμιση στις
σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ «με ανταλ-
λάγματα» και κυρίως με «εγγυήσεις
ασφαλείας έναντι της τουρκικής επιθετι-
κότητας». 

Σχολιάζοντας το πόρισμα της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας, ο Αλέξης Τσίπρας
έκανε λόγο για προσπάθεια του Μαξίμου

να μαγειρέψει τα υπερκέρδη για να μην τα
φορολογήσει: «Εάν δεν υπήρχαμε εμείς,
δεν θα υπήρχε συζήτηση για υπερκέρδη.
Η ΡΑΕ έρχεται με μια αλχημεία λογιστι-
κού χαρακτήρα». Επιπλέον υπογράμμισε
πως οφείλει να λειτουργεί ανεξάρτητα.

Χίλια… ταχυδρομεία 
Την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας πε-

ριόδευσε στην Άρτα, με κύκλους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για μαζική προσέ-
λευση του κόσμου στην υποδοχή του, χα-
ρακτηρίζοντας ζωντανό γκάλοπ την επί-
σκεψή του στην περιοχή. 

«Την Κυριακή να γίνουν τα χίλια τμήμα-
τα χίλια ταχυδρομεία μέσα από τα οποία οι
πολίτες θα στείλουν συστημένο τον λογα-
ριασμό στην κυβέρνηση», είπε ο Αλέξης
Τσίπρας από την Άρτα. 

«Ας είναι η Κυριακή που έρχεται η πρώ-
τη από τις δύο σημαντικές για να τελει-
ώσει αυτός ο εφιάλτης. Την Κυριακή στις
15 και την Κυριακή των εκλογών, όποτε ο
κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να στήσει τις
κάλπες για να δει ποια θα είναι η απάντη-
ση του ελληνικού λαού», επεσήμανε. 

« Ήρθε η ώρα να γυρίσει πίσω ο λογα-
ριασμός. Δεν ζητάμε να ανακαλύψουν λε-
φτόδεντρα, ζητάμε να κλαδέψουν τα κλε-
φτόδεντρα των φίλων τους που πλουτί-
ζουν, των γαλάζιων golden boys που

έχουν κάνει επέλαση στον δημόσιο πλού-
το σαν τις ακρίδες. Ζητάμε να επιστρέψει
η δικαιοσύνη στη χώρα», υπογράμμισε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Θα φτάσουν τις 100.000;
Τη στιγμή που ο πρόεδρος Τσίπρας κά-

νει ό,τι μπορεί για να ανεβάσει τη δημοτι-
κότητα του κόμματος, στελέχη της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης κρατούν «μικρό
καλάθι» για την προσέλευση της Κυρια-
κής. Το «ταβάνι» που θέτουν οι περισσό-
τεροι είναι οι 100.000. «Αν φτάσουμε τις
100.000, θα είναι επιτυχία.  Αν τις ξεπερά-
σουμε, ακόμη μεγαλύτερη. Μην περιμέ-
νετε, όμως, να ξεπεράσουμε τις 180.000
του ΠΑΣΟΚ. Και μην τα συγκρίνετε.  Εκεί
ψήφισαν και τα… δέντρα», επισημαίνουν
με νόημα οι ίδιες πηγές, αντιδιαστέλλον-
τας πως στις «διπλοψηφίες και στις κα-
ταγγελίες στο ΠΑΣΟΚ, εμείς προβάλλου-
με οργάνωση και αξιοπιστία». 

Έκρινε ομόφωνα 
συνταγματικό τον νόμο 
για τις Ομάδες Προστασίας 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Η ώρα της πρώτης κάλπης

Ορίστηκαν οι επικεφαλής των γραμμα-
τειών της Νέας Δημοκρατίας, όπως προ-
βλέπει το άρθρο 33 του Καταστατικού της
«γαλάζιας» παράταξης και με απόφαση
του προέδρου του κόμματος Κυριάκου
Μητσοτάκη. Με αρμοδιότητα την οργα-
νωτική και λειτουργική ανάπτυξη, κατεύ-
θυνση και συντονισμό των τομέων δρά-
σης τους. Αναλυτικά: Στη Γραμματεία Ορ-
γανωτικού ο Στέλιος Κονταδάκης, διευ-
θυντής Επιστημονικού Συμβουλίου Ιν-
στιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος
Καραμανλής» ο Πάνος Σταθόπουλος, στη
Γραμματεία Αγροτικών Φορέων ο Ανδρέ-
ας Καρασαρίνης, στη Γραμματεία Ατόμων
με Αναπηρία ο Κώστας Λολίτσας, στη
Γραμματεία Αυτοδιοίκησης & Διαχείρι-
σης Κρίσεων ο Διονύσης Χατζηδάκης,
οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκη-
σης & Διαχείρισης Κρίσεων ο Μένιος Κο-
ρομηλάς, στη Γραμματεία Διεθνών Σχέ-
σεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Τάσος
Χατζηβασιλείου, στη Γραμματεία Ειδικών
Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ) ο Νίκος
Παγώνης, στη Γραμματεία Ελλήνων της
Διασποράς ο Νίκος Θεοδωρόπουλος,
στη Γραμματεία Επιστημονικών Φορέων
ο Σίμος Ψωμιάδης, στη Γραμματεία Ερ-
γαζόμενων στον Ιδιωτικό & Δημόσιο Το-
μέα ο Θεόδωρος Κόλλιας, στη Γραμμα-
τεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρώ-
πινων Δικαιωμάτων η Μαρία Νάτσιου,
στη Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτι-
κής & Ισότητας των Φύλων η Χρυσαυγή
Ατσιδάκου, στη Γραμματεία Παραγωγι-
κών Τομέων ο Άκης Μπάφας, στη Γραμ-
ματεία Ποιότητας Ζωής & Εθελοντισμού
η Πίστη Κρυσταλλίδου, στη Γραμματεία
Προγράμματος ο Χάρης Θεοχάρης, στη
Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού &
Επικοινωνίας ο Βασίλης Φεύγας, στη
Γραμματεία Ψηφιακού Μετασχηματι-
σμού ο Κώστας Μαμουλής, στη Γραμμα-
τεία τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών-Πο-
λιτευτών ο Θεόδωρος Σκρέκας. Υπεύθυ-
νος Επιμόρφωσης Στελεχών ορίζεται ο
Νίκος Λυσιγάκης, ενώ το έργο των επι-
κεφαλής συντονίζει ο γραμματέας της
Πολιτικής Επιτροπής Παύλος Μαρινά-
κης. Ακόμα, ως συντονιστής του Δια-
γραμματειακού Οργάνου ορίζεται ο Δη-
μήτρης Παπαγγελόπουλος. Τέλος, με
απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Νέας Δημοκρατίας νομού Θεσσαλονίκης
αναλαμβάνει ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Οι επικεφαλής 
των «γαλάζιων» 
γραμματειών 

Η επανεκλογή Τσίπρα 
την Κυριακή, αφετηρία 
για τη μεγάλη 
πολιτική αλλαγή



Μ
ε σαφώς «κοστολογημένες και απολύτως
τεκμηριωμένες προτάσεις για το σύνολο
των σημαντικών θεμάτων που απασχολούν
την ελληνική κοινωνία» ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

εκλογές, μας επισημαίνει ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάν-
νης Σαρακιώτης. Εξηγεί, δε, ότι «ζητά την εντολή των
πολιτών, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία απέναντι στην
ασυδοσία των καρτέλ, να ενισχυθούν τα χαμηλά εισοδή-
ματα, η υγιής επιχειρηματικότητα και συνολικά ο κό-
σμος της εργασίας». 

Σε αυτό το «κοινωνικό συμβόλαιο», «οποιαδήποτε
προοδευτική δύναμη του τόπου συμφωνεί είναι προφα-
νώς ευπρόσδεκτη να συμπράξει στην προσπάθεια για
την επανεκκίνηση της οικονομίας, της δημόσιας διοίκη-
σης, των δημοκρατικών θεσμών και συνολικά της χώ-
ρας», καταλήγει ο αναπληρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης
και Επενδύσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Άμεση εκλογή προέδρου και ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Τι
σηματοδοτεί για την παράταξή σας;
Η άμεση εκλογή προέδρου από τη βάση συνιστά την

πεμπτουσία του δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας του
κόμματος, καθώς και την «ψυχή τε και σώματι» συμμε-
τοχή του απλού πολίτη και μέλους του κόμματος στη
διαδικασία ανάδειξης προέδρου. Κατά συνέπεια, συνι-
στά ένα σημαντικό βήμα της παράταξής μας προς το
μέλλον, προς ένα κόμμα ακόμη περισσότερο συνδεδε-
μένο με την κοινωνία.

Σύνθημά σας είναι «Ψηφίζουμε όλοι - Τους στέλνου-
με πίσω τον λογαριασμό». Ποιο λογαριασμό θα στεί-
λετε πίσω και σε ποιους;
Στέλνουμε πίσω τον λογαριασμό στη ΝΔ και στα συμ-

φέροντα τα οποία υπηρετεί ως κυβέρνηση, καθώς με
την πολιτική της έχει προχωρήσει σε μια βίαιη αναδια-
νομή του πλούτου υπέρ των λίγων και ημετέρων και εις
βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση έχει επι-
λέξει να μην αποσυνδέσει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος από την τιμή του φυσικού αερίου, να μη βάλει
πλαφόν στην τιμή της λιανικής πώλησης, να μη βάλει
πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών, επιδοτώντας ανερυ-
θρίαστα την αισχροκέρδεια. Απτό παράδειγμα συνιστά η
επίμονη άρνησή της να φορολογήσει τα «ουρανοκατέ-
βατα» κέρδη των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής, παρά
τις σχετικές συστάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.  Ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του προέδρου του Αλέξη Τσίπρα,
έχει ζητήσει από το φθινόπωρο του 2021 τη λήψη μέ-
τρων φοροελάφρυνσης των αδυνάμων και φορολόγη-
σης των υπέρογκων κερδών, τα οποία έχουν προκύψει
για τα καρτέλ. 

Αλήθεια, δεν ρισκάρετε μια συμμετοχή μικρότερη
από εκείνη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην εκλογή προ-
έδρου και ΚΕ, που θα δημιουργούσε αρνητική επι-
κοινωνιακά εικόνα;
Δεν τίθεται κανένα ζήτημα ρίσκου. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προ-

οδευτική Συμμαχία διαθέτει τον δικό του τρόπο οργάνω-
σης, τις δικές του προτεραιότητες. Είμαστε βέβαιοι ότι
θα επιτύχουμε τη διεξαγωγή μιας ανοιχτής, συμμετοχι-
κής και ευρύτερα δημοκρατικής διαδικασίας, η οποία
θα ανταποκρίνεται στο αίτημα της κοινωνίας να αποκτή-
σει πραγματικά λόγο και να εισακουστεί η φωνή της. 

Αλίμονο αν ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιούσε αυτό το μεγά-
λο άλμα προς την υιοθέτηση διαδικασιών άμεσης δημο-
κρατίας, έχοντας το βλέμμα του στην επικοινωνία και
στους πάσης φύσεως μικροπολιτικούς τακτικισμούς.
Καλωσορίζουμε τη διεξαγωγή κάθε δημοκρατικής δια-
δικασίας στο εσωτερικό των κοινοβουλευτικών κομμά-
των και τη θεωρούμε μια ιδιαιτέρως υγιή εξέλιξη του
πολιτικού συστήματος εν γένει. Όμως, η έγκριση ή η
απόρριψη των προτάσεων κάθε κόμματος και το αποτύ-
πωμά τους στη συνείδηση των πολιτών διαφαίνεται απο-
κλειστικά μέσω της διαδικασίας των εθνικών εκλογών.

Με ποιο αφήγημα θα κατέλθετε στον εκλογικό στίβο
με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση και ποιους
θεωρείτε δυνάμει κυβερνητικούς εταίρους;
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί το μονα-

δικό κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης στα μεταπολι-
τευτικά χρονικά της χώρας το οποίο έχει καταθέσει κο-
στολογημένες και απολύτως τεκμηριωμένες προτάσεις
για το σύνολο των σημαντικών θεμάτων που απασχο-
λούν την ελληνική κοινωνία τα τελευταία τρία έτη.

Με αυτές τις προτάσεις θα κατέλθουμε στις επόμενες
εθνικές εκλογές, ζητώντας την εντολή των πολιτών,
ώστε να στηριχθεί η κοινωνία απέναντι στην ασυδοσία
των καρτέλ, να ενισχυθούν τα χαμηλά εισοδήματα, η
υγιής επιχειρηματικότητα και συνολικά ο κόσμος της
εργασίας, να στηριχθεί η νέα γενιά με έμφαση στην παι-

δεία και σε ένα συντεταγμένο πρόγραμμα στέγασης, να
θεσμοθετηθεί το νέο ΕΣΥ με πρόταγμα ένα νέο κοινωνι-
κό συμβόλαιο με τους εργαζομένους στον χώρο της
υγείας, την άμεση πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομι-
κών και 10.000 σε βάθος τριετίας, καθώς και τη γενναία
αύξηση των πόρων για τη δημόσια υγεία. 

Οποιαδήποτε προοδευτική δύναμη του τόπου συμ-
φωνεί με τη δέσμη μεταρρυθμιστικών προτάσεων, την
οποία καταθέτουμε, είναι προφανώς ευπρόσδεκτη να
συμπράξει στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση της
οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης, των δημοκρατικών
θεσμών και συνολικά της χώρας.

Έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για την κυβέρνηση
«πρώτη φορά Αριστερά»; Έχουν λειανθεί οι όποιες
αντιθέσεις χώριζαν το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
και ΜέΡΑ25, τους όμορους χώρους σας;
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την αυτοκριτική του για τις καθυ-

στερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων προγραμματικών
δεσμεύσεών του, αλλά δεν λησμονεί να επισημαίνει ότι
το πρόσημο της περιόδου διακυβέρνησής του υπήρξε
απολύτως θετικό, όπως φαίνεται και στα σημαντικά επι-
τεύγματα που κληροδοτήθηκαν αλλά εξανεμίστηκαν
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η χώρα μας, τον Ιούλιο
του 2019, ήταν εκτός των επώδυνων μνημονιακών προ-
γραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και διέθετε
ταμειακά διαθέσιμα ύψους 37 δισ. ευρώ, αντικρίζοντας
το μέλλον με αυτοπεποίθηση και έχοντας ήδη αφήσει
στο παρελθόν τις δύσκολες ημέρες της οικονομικής
κρίσης. Σήμερα, σχεδόν τρία χρόνια μετά, η Ελλάδα κα-
τακρημνίζεται και πάλι, με το σύνολο των βασικών οικο-
νομικών δεικτών να παρουσιάζουν μια εικόνα παρόμοια
με εκείνη του 2013-2014.ΙΩ
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«Νέο κοινωνικό 
συμβόλαιο για την 

ανάταση της χώρας»
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Ο
πληθωρισμός χτυπάει κόκκινο
και ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, μιλώντας στην Επι-
τροπή Παραγωγής και Εμπορίου

της Βουλής, χτυπάει καμπανάκι κινδύνου.
«Ζούμε στη στιγμή του μεγαλύτερου πλη-
θωριστικού κύκλου παγκόσμια από την
εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», είπε
χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης. 

Με αφορμή ανάρτηση στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης της τομεάρχου του ΣΥΡΙΖΑ
Έφης Αχτσιόγλου, με τίτλο «Κόρη 28 ετών η
ακρίβεια Μητσοτάκη», ο υπουργός Ανά-
πτυξης σχολίασε ότι ρεκόρ πληθωρισμού
καταγράφουν όλες οι χώρες του πλανήτη
χωρίς καμία εξαίρεση, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά ότι στις ΗΠΑ υπάρχει ρεκόρ 41
ετών, στο Βέλγιο 47 ετών και στη Γερμανία
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

«Εφόσον αγοράζεις εισαγόμενα αγαθά,
αυτή η αύξηση θα περάσει και στη δική σου
οικονομία», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης,
επισημαίνοντας ότι «τρόπος να εμποδίσει
κανείς την έλευση του εισαγόμενου πλη-
θωρισμού δεν υπάρχει». Αναφερόμενος
στους ελέγχους για την αισχροκέρδεια, εί-
πε ότι μόνο τους τελευταίους έξι μήνες
έχουν γίνει περισσότεροι έλεγχοι από
όσους έκανε το υπουργείο Εμπορίου από
το 1974 και μετά. Ενημέρωσε, δε, τα μέλη
της Επιτροπής ότι κλιμάκια της Διυπηρε-
σιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)
βρίσκονται στα νησιά και πραγματοποιούν
ειδικούς ελέγχους στα πρατήρια καυσίμων
και ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυ-
τών θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Στ. Π.

Σε συνέχιση των έντονων ανατιμήσεων βασικών προϊόν-
των και ειδών παραπέμπουν οι δυσμενείς εξελίξεις στην
πορεία των τιμών των εισαγόμενων βιομηχανικών προϊόν-
των, αλλά και των αγροτικών και κτηνοτροφικών αγαθών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής, τον Μάρτιο, οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία εκτο-
ξεύτηκαν κατά 34,6% ως αποτέλεσμα της έκρηξης των τι-
μών της ενέργειας και των πρώτων υλών, αμέσως μετά την
έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φε-
βρουαρίου. Ταυτόχρονα, ο δείκτης τιμών των παραγόμε-
νων προϊόντων σε γεωργία-κτηνοτροφία ενισχύθηκε κατά
19,7%, γεγονός που αποτυπώθηκε στις λιανικές τιμές των
κρεάτων και των οπωροκηπευτικών, ωστόσο, τέτοιες αυ-
ξήσεις εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις ανατιμητικές
τάσεις τουλάχιστον για δυο τρεις μήνες μετά. 

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι το δίμηνο Μαΐου-
Ιουνίου θα υπάρξει νέα ενίσχυση των τιμών των προϊόν-
των, γεγονός που θα εξακολουθήσει να τροφοδοτεί τις
πληθωριστικές τάσεις. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προ-
κύπτει ότι ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία ενι-
σχύθηκε τον Μάρτιο κατά 5,2% έναντι του Φεβρουαρίου,

όταν η αντίστοιχη περυσινή μεταβολή, σε σχέση με το
2020, ήταν αρνητική κατά 0,6%! Μάλιστα, κατά την περίοδο
Απριλίου 2021-Μαρτίου 2022, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά

26,2%, όταν το διάστημα Απριλίου 2020-Μαρτίου 2021 είχε
σημειώσει πτώση κατά 7,8%, λόγω και της περιορισμένης
ζήτησης, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων κατά
του κορονοϊού. 

Από την άλλη πλευρά, ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις
και στον τιμάριθμο των εισροών και εκροών του πρωτογε-
νούς τομέα. Είναι ενδεικτικό ότι ο τιμάριθμος των πρώτων
υλών που αγοράζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ενι-
σχύθηκε τον Μάρτιο κατά 26,5%, έναντι αύξησης 3,4% κατά
τη σύγκριση του περυσινού Μαρτίου με τον αντίστοιχο του
2020. Η αύξηση οφείλεται στην εκτίναξη των τιμών ενέρ-
γειας και λιπαντικών κατά 30,4%. Από την άλλη, οι τιμές
πώλησης (εκροές) επιβαρύνθηκαν λόγω της έκρηξης της
φυτικής παραγωγής, συνεπεία των ακριβότερων τιμών
των φρούτων κατά 22,6%. Μάλιστα, μέσα σε έναν μόλις μή-
να, δηλαδή από τον Φεβρουάριο στον Μάρτιο, σημειώθηκε
αύξηση του δείκτη εκροών κατά 9,5%. Μέσα σε έναν χρόνο,
από τον περσινό Απρίλιο έως το τέλος του περασμένου
Μαρτίου, ο τιμάριθμος εκροών στον πρωτογενή τομέα έχει
ενισχυθεί κατά 14,1%.

Λουκάς Γεωργιάδης

Καμπανάκι κινδύνου από
Άδωνι για πληθωρισμό

Διπλή «βόμβα» στις τιμές από τη βιομηχανία και τα αγροτικά προϊόντα

«Ζούμε στη στιγμή 
του μεγαλύτερου κύκλου
παγκόσμια από την εποχή 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου»,
είπε για το ιστορικό ρεκόρ 
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Ο
πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ
Παύλος Γερουλάνος, μια εβδο-
μάδα πριν από το συνέδριο του
κόμματος και εν μέσω μιας νέ-

ας θετικής ορμής που παρατηρείται στο
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με απόλυτη ειλικρίνεια
και ρεαλισμό υποστηρίζει ότι στην παρού-
σα συγκυρία το μεγαλύτερο λάθος που
μπορεί να συμβεί είναι η αυταρέσκεια,
υπογραμμίζοντας με νόημα πως «ο κό-
σμος δεν μας αγκάλιασε ακόμη, μας είπε
ότι μας ακούει, ότι μας δίνει μια ευκαιρία,
τίποτε άλλο». Σε μια προσπάθεια να απο-
κωδικοποιήσει το μήνυμα της πρόσφατης
εσωκομματικής διαδικασίας, θεωρεί ότι η
πολιτική λύση αποτελεί μονόδρομο για να
βγουν από το αδιέξοδο οι πολίτες, ενώ ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οπτική
του για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συ-
νεργασιών.

Πώς αποκωδικοποιείτε το μήνυμα της
νέας εσωκομματικής διαδικασίας;
Η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική λύση.

Τα νοικοκυριά είναι σε απόγνωση, η πολι-
τική ζωή του τόπου έχει χάσει κάθε επαφή
με την πραγματικότητα και τα μεγάλα κόμ-
ματα ασχολούνται μόνο με τους «δικούς
τους». Αυτό αφήνει έναν τεράστιο αριθμό
Ελληνίδων και Ελλήνων να νιώθουν απο-
μονωμένοι, μακριά από τα κέντρα των
αποφάσεων και μακριά από την πολιτική.
Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ
μια ευκαιρία για πραγματική αλλαγή και
με την παρουσία τους στην κάλπη μάς εί-
παν: «Είναι ώρα να αναλάβετε τις ευθύνες
σας. Είστε η μόνη μας ελπίδα».

Το κόμμα σας βρίσκεται σε τροχιά συ-
νεδρίου και ανασύστασης. Η ιστορική

ονομασία επιστρέφει, η διαδικασία αυ-
τοοργάνωσης «τρέχει» και γενικότερα
επικρατεί μια θετική ορμή. Ποια είναι
τα «λάθη» που πρέπει να αποφευχθούν
σε αυτή την πορεία; 
Η αυταρέσκεια. Ο κόσμος δεν μας αγ-

κάλιασε ακόμη. Μας είπε ότι μας ακούει,
ότι μας δίνει μια ευκαιρία, τίποτε άλλο.
Κάθε αλαζονική συμπεριφορά θα τιμωρη-
θεί. Κάθε αυταρχική συμπεριφορά θα
διώξει κόσμο. Κάθε προσπάθεια διχα-
σμού και επικράτησης μικροσυμφερόν-
των θα μας στείλει πίσω από εκεί που ήρ-
θαμε. Τώρα είναι η ώρα για γενναιότητα,
για πολιτικό θάρρος, για θέσεις που στέ-
κονται δίπλα στις Ελληνίδες και τους Έλ-
ληνες και απέναντι σε ατομικά και συλλο-
γικά συμφέροντα. Η ώρα δηλαδή να πού-
με τα πράγματα με το όνομά τους. Να με-
τατρέψουμε τις αρχές και τις αξίες πάνω
στις οποίες οικοδομήθηκε το ΠΑΣΟΚ σε
θέσεις και προτάσεις που να μιλούν στις
Ελληνίδες και στους Έλληνες. Έτσι θα
επανασυνδέσουμε το ΠΑΣΟΚ με τη με-
σαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τους μη
προνομιούχους και τους νέους. Αν δημι-
ουργήσουμε ένα κόμμα ανοικτό και σύγ-
χρονο, θα καταφέρουμε να κινητοποι-
ήσουμε ενεργά χιλιάδες συμπολίτες μας
και στελέχη σε όλη την Ελλάδα που παρα-
μένουν αδρανή. Αυτό που πρέπει να σεβα-
στούμε είναι η ευκαιρία που μας έδωσαν.

Είστε από τους πρώτους που έχουν

επισημάνει την ευάλωτη πορεία της οι-
κονομίας μας. Σε αυτό το δυσμενές πε-
ριβάλλον που διαμορφώνεται ποια εί-
ναι «η διαδρομή» που πρέπει να ακο-
λουθήσει το οικονομικό επιτελείο;
Το επισήμανα για δύο λόγους. Πρώτον,

διότι δεν έχω εξαρτήσεις και, δεύτερον,
διότι η δουλειά μου μού επιβάλλει να έχω
ρεαλιστική εικόνα της κατάστασης, να κα-
ταλαβαίνω την αγορά και το νοικοκυριό. Ο
πληθωρισμός ξεκίνησε πολύ πριν από τον
πόλεμο. Ξεκίνησε από τον κορεσμό των
εφοδιαστικών αλυσίδων και έγινε χειρό-
τερος όταν ΕΕ και ΗΠΑ έριξαν υπέρμετρα
πολύ χρήμα στην αγορά. Έκαναν το ίδιο
λάθος με την εποχή των μνημονίων από
την ανάποδη, διότι υποεκτίμησαν την από-
λυτη αλληλοεξάρτηση των αγορών. Σε όλη
αυτή την πορεία, ελπίζοντας ότι το πρό-
βλημα θα το λύσει η ΕΕ, η κυβέρνηση κοι-
τούσε ανήμπορη, ακριβώς όπως έκανε η
κυβέρνηση Καραμανλή πριν από τη χρεο-
κοπία της χώρας το 2009. Η χώρα χρει-
άζεται άμεσα μεταρρυθμίσεις που θα ξε-
κινήσουν με μια μεγάλη αλλαγή στο χρεο-
κοπημένο πια πολιτικό σύστημα και θα
συνεχίσουν στη λειτουργία του κράτους.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος η Ελλάδα να
απεξαρτηθεί από τα ξένα κεφάλαια και να
σταθεί στα πόδια της.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση δείχνει
την πρόθεση να στηρίξει τους πολίτες.

Γιατί τα μέτρα που λαμβάνουν δεν
έχουν το ανάλογο αντίκρισμα; 
Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι πολύ

λίγα, πολύ αργά. Η κυβέρνηση πληρώνει
τα σπασμένα της συγκεντρωτικής λει-
τουργίας του πολιτικού συστήματος, των
κοντόφθαλμων πολιτικών της στον τομέα
της ενέργειας, των χαμένων ευκαιριών
στο τραπεζικό σύστημα, της απόλυτης
απουσίας αγροτικής πολιτικής, της ανα-
ποφασιστικότητάς της στην Παιδεία, στέλ-
νοντας τον λογαριασμό στους πολίτες. Κά-
θε βοήθεια αυτήν τη στιγμή είναι σημαντι-
κή για τα νοικοκυριά, δεν υπάρχει αμφι-
βολία, αλλά οι πολίτες γνωρίζουν ποιος θα
πληρώσει τελικά τα σπασμένα των επιδο-
ματικών παρεμβάσεών της. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ «πρεσάρουν» το κόμμα σας για
συνεργασία. Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ
μπορεί να αντέξει το βάρος μιας νέας
συνεργασίας;
Η εξουσία δεν είναι λάφυρο. Από την αρ-

χή έχουμε πει «όχι» σε συνεργασίες που
συνεχίζουν τα κακώς κείμενα του πολιτι-
κού συστήματος και «ναι» σε συνεργασίες
που θα αντιμετωπίσουν ριζικά τις παθογέ-
νειες που ταλαιπωρούν Ελληνίδες και Έλ-
ληνες. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι μια τέ-
τοια συνεργασία που θα πάει την Ελλάδα
μπροστά δεν την αντέχουν οι συντηρητικές
δυνάμεις ούτε στη ΝΔ ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Πρώην υπουργός ΠΑΣΟΚ 

«Ο κόσμος δεν
μας αγκάλιασε

ακόμη, μας δίνει
μια ευκαιρία»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

Παύλος Γερουλάνος 
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Εκλογές έπειτα από τρία χρόνια
αποχής λόγω της πανδημίας -
Τι λένε στην «P» οι φοιτητές-
μέλη των παρατάξεων

Οι κάλπες επιστρέφουν 
στα πανεπιστήμια

Ο Γρηγόρης Τριανταφύλλου, εκπρόσωπος της ΠΑΣΠ,
μίλησε μεταξύ άλλων για το δικαίωμα στη γνώση, την παι-
δεία και την εργασία, τα οποία θεωρεί ότι αποτελούν ύψι-
στα κοινωνικά αγαθά: «Οι φετινές φοιτητικές εκλογές της
18ης Μάη αποτελούν ορόσημο και σταθμό. Η νεοφιλελεύ-
θερη κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιώντας τη
βίαιη καταστολή, καταργώντας το άσυλο, μειώνοντας το ποσοστό του ΑΕΠ για την παι-
δεία, εξισώνοντας τα bachelors των κολεγίων με τα πτυχία των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, ιδρύοντας την
Πανεπιστημιακή Αστυνομία και επιπλέον καταργώντας επί της ουσίας το δικαίωμα στην
απεργία και στο 8ωρο, έδωσε καίρια χτυπήματα στην παιδεία και την εργασία.

Ως Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (ΠΑΣΠ) πιστεύουμε ότι το δι-
καίωμα στη γνώση, την παιδεία και την εργασία αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Η
πρόσβαση σε αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζεται από την Πολιτεία και να παρέχεται σε
όλους τους πολίτες. Εμείς στους μαζικούς χώρους δράσης και στα όργανα του πανεπι-
στημίου αγωνιζόμαστε για την εξασφάλιση, τη διεύρυνση και αναβάθμιση του ενιαίου,
δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας. Διεκδικούμε ένα πανεπιστήμιο με εκ-

συγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών
και νέες τεχνολογικές - ψηφιακές
υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των φοιτητών και θα
συμβαδίζει με τη σύγχρονη επιστήμη.

Με καλύτερες συνθήκες φοίτησης, στέγασης, σίτισης και υποδομής,
με περισσότερους καθηγητές, με δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών και με δυναμικά ερευνητικά κέντρα για να μπορούν οι φοιτητές να είναι στην
πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Με ένα σύγχρονο γραφείο διασύνδεσης για την εξεύ-
ρεση εργασίας. Με την ίδρυση θεσμών όπως είναι οι Επιτροπές Ισότητας των Φύλων, ο
ψυχολόγος κ.ά., καθώς και με εξοπλισμένα ιατρεία εντός των ιδρυμάτων με πλήρες ια-
τρονοσηλευτικό προσωπικό.

Διεκδικούμε ένα πανεπιστήμιο που θα έχει στο επίκεντρο τον μη προνομιούχο φοι-
τητή και τις ανάγκες του και θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Στις εκλογές της 18ης του Μάη προχωράμε μαζί για ένα προοδευτικό πανεπιστήμιο,
για ένα δυνατό πτυχίο, για μια καλύτερη ζωή».

του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου

Ο
ι φοιτητικές εκλογές επιστρέφουν για
πρώτη φορά από το 2019 την ερχόμενη
Τετάρτη 18 Μαΐου, με τα πανεπιστήμια
όλης της χώρας να κινούνται τις τελευταί-

ες μέρες σε εκλογικό ρυθμό. Τα τελευταία χρόνια η
πλειονότητα των φοιτητών «γυρνά την πλάτη» στις
φοιτητικές εκλογές, με τη συμμετοχή να κυμαίνεται
σε χαμηλά ποσοστά, όμως από την τελευταία φορά
που στήθηκαν φοιτητικές κάλπες έχουν μεσολαβή-
σει τρία ολόκληρα χρόνια στα οποία... έγιναν πολλά.
Ο φοιτητικός αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος δοκιμά-
στηκε από την πανδημία, η οποία δημιούργησε νέα
δεδομένα, αναγκάζοντας μεταξύ άλλων και τις λει-
τουργίες των πανεπιστημίων να προσαρμοστούν
σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα. Μαθήματα εξ
αποστάσεως, κλειστές σχολές αλλά και ένα φοιτητι-
κό κίνημα που ωρίμασε, συνεχίζοντας τις διεκδική-
σεις του, ακόμη και όταν ο φυσικός του χώρος βρι-
σκόταν στον... πάγο. 
Με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές η «P» φιλοξενεί
τις θέσεις των φοιτητικών παρατάξεων για το τι θέ-
λουν να αλλάξουν και τι να προστατεύσουν στο «ση-
μερινό» ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. 

«Θέλουμε νέες τεχνολογικές -
ψηφιακές υπηρεσίες»
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Η
γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μεταπτυχιακή φοιτήτρια
στο ΕΚΠΑ Κατερίνα Κορώνια μίλησε για την επιστροφή της
παράταξης στις φοιτητικές εκλογές: «Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ επι-
στρέφει στις φοιτητικές εκλογικές μάχες με μοναδικό της

μέλημα το όφελος των φοιτητών και τον εκσυγχρονισμό και την ανα-
βάθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου. 

Διεκδικούμε σύγχρονα, ασφαλή, δημοκρατικά, εξωστρεφή, προ-
σβάσιμα σε όλους τους φοιτητές και ενεργειακά αναβαθμισμένα πανε-
πιστήμια. Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ευρωπαϊκών προδια-
γραφών. Η προσβασιμότητα να γίνει πράξη με την αναβάθμιση των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων και την προώθηση της ανεκτικότητας στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Κατάργηση της αφισοκόλλησης, η οποία
υποβαθμίζει τους χώρους εκπαίδευσης και κατασπαταλά τόνους
χαρτιού κάθε χρόνο, σε συνδυασμό με την ενεργειακή αναβάθμι-
ση των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου, την επένδυση στην
ανακύκλωση και τις ΑΠΕ. Δομές που θα συνδέονται στην πράξη με
την αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ. Πανεπιστήμια που
θα ανταποκρίνονται στον ρόλο τους και θα ανήκουν στους χρήστες
τους, τους φοιτητές. Εκπαιδευτικές δομές που δεν θα έχουν στέκια
αναρχικών αλλά βιβλιοθήκες και θα μονοπωλούν το ενδιαφέρον μόνο
για το επιστημονικό τους έργο. Χώρους στους οποίους οι φοιτητές θα
αισθάνονται ασφάλεια και θα μπορούν να εκφέρουν ελεύθερα την
άποψή τους δίχως να τρομοκρατούνται από ισχνές μειοψηφίες που
επιθυμούν να καταστήσουν το ελληνικό πανεπιστήμιο άθυρμα των οπι-
σθοδρομικών αντιλήψεών τους. Στον αντίποδα, προτείνουμε ένα πανε-
πιστήμιο ασφαλές, ελεύθερο, δημοκρατικό και πλουραλιστικό».

«To σύνθημά μας είναι: Ή εμείς ή αυτοί»
Ο Κωνσταντίνος Ζωγιός, φοιτητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο και μέλος του Bloco, υπο-

γράμμισε τα δείγματα γραφής που έχει δώσει η κυβέρνηση ενάντια στο δημόσιο - δωρεάν πανεπιστήμιο: «Η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει σαφή δείγματα γραφής ενάντια στο δημόσιο και δωρεάν πανεπιστή-

μιο από την πρώτη μέρα διακυβέρνησής της. Δεν έχουν περάσει αρκετές μέρες απ’ όταν τα ΜΑΤ -σε αγαστή συ-
νεργασία με την κυβέρνηση και την πρυτανεία του ΑΠΘ- χτυπούσαν φοιτητές και τους πετούσαν χημικά. Με αλλά

λόγια, το “όνειρο” της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε εικόνες διάλυσης των πανεπιστημίων και πλήρους υποταγής των
φοιτητών. Αρχή ήταν η κατάργηση του ασύλου, καθώς η ΝΔ αντιλαμβάνεται τα ΑΕΙ ως κέντρα ανομίας και όχι ως ελεύθερους ανοι-

χτούς κοινωνικούς χώρους όπου χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η εξέλιξη της ακαδημαϊκής γνώσης και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Μέσα
από μια σειρά νόμων η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει πως εχθρεύεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι της για
να το υποβαθμίσει. Κύρια στόχευση αποτελεί η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των κολεγιαρχών. Η εξίσωση πτυχίων, η τιμωρητική αξιολόγηση,
η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η εξάρτηση των πανεπιστημίων από ανθρώπους της αγοράς και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δείχνουν πως υπάρ-
χουν δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές αντιλήψεις για τη δημόσια εκπαίδευση! Έτσι προκύπτει και το σύνθημα που προτάσσουμε ως
Bloco από την Κρήτη έως την Ξάνθη: “ Ή εμείς ή αυτοί”. Ή οι δημοκρατικές διαδικασίες και η συλλογική διεκδίκηση των φοιτητικών αιτημάτων ή ο
ατομικός δρόμος και η εντατικοποίηση των σπουδών. Ή η Πανεπιστημιακή Αστυνομία και η καταστολή ή οι ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι που θα
επιστεγάζουν φοιτητικούς και κοινωνικούς αγώνες. Στις 18 Μαΐου παλεύουμε για να κάνουμε τη γνώση δύναμη ανατροπής. Στις 18 Μαΐου είναι η
ώρα να πάρουμε θέση. Είναι η ώρα που μιλούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Στο δικό μας χέρι είναι η φωνή μας να ακουστεί δυνατά».

«Να μη στοχοποιούν όποιον προσπαθεί
να συμβάλει σε μια καλύτερη προοπτική»

Ο Αντώνης Σιδηρόπουλος, μέλος της παράταξης  ΕΑΑΚ και φοιτητής Πληροφορικής στο ΑΠΘ, ανα-
φέρθηκε πέραν των υπολοίπων και στην κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων: «Η κατάσταση στα
ελληνικά πανεπιστήμια μέσα από τις επιτυχίες των διεκδικήσεων των φοιτητών όλα αυτά τα χρόνια ευ-
νοεί τον δημοκρατικό πολιτικό διάλογο, τη συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες (όπως τις γενικές
συνελεύσεις), μέσα από τις οποίες αποτυπώνεται η βούληση των φοιτητών συνολικά, την αμφισβήτηση
και εντέλει την υπεράσπιση των κεκτημένων και των δικαιωμάτων τους. Είτε αφορά την καθημερινότητα και
την προοπτική τους είτε τις δημοκρατικές ελευθερίες γενικότερα. Αυτήν τη δυνατότητα των φοιτητών υπερασπίζονται τα ΕΑΑΚ τό-
σα χρόνια και θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται σε όλα τα επίπεδα. Το στοιχείο που θέλουμε να αλλάξει αφορά τη δυνατότητα
που διαθέτουν οι διοικήσεις και το υπουργείο να στοχοποιούν οποιονδήποτε προσπαθεί, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας κεκτη-
μένης κατάστασης, να συμβάλει στην εξασφάλιση μιας καλύτερης προοπτικής για τον ίδιο και τους συναδέλφους του, να εξασφα-
λίσει μια ανθρώπινη και βιώσιμη καθημερινότητα. Το στοιχείο που στοιχειώνει τη δημοκρατική λειτουργία των πανεπιστημίων εί-
ναι η μεθόδευση για την άρση των δημοκρατικών κεκτημένων μας. Μάλιστα, με τους πιο επιθετικούς όρους, όπως η ΟΠΠΙ, που με-
τά τις εικόνες πρόκλησης και ντροπής που είδαμε στο ΑΠΘ είναι να τοποθετηθεί στο ίδρυμα πριν από τις φοιτητικές εκλογές το νέο
πειθαρχικό πλαίσιο που στοχοποιεί την πολιτικοποίηση κ.λπ.».

«Ζητάμε ουσιαστική 
αναβάθμιση  των σπουδών
και των πτυχίων μας»

Η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας αναφέρεται στις
διεκδικήσεις της για την ανακούφιση των φοιτητών από το
«τσουνάμι» ακρίβειας και ζητά δωρεάν
μετακίνηση των φοιτητών, δωρεάν
σίτιση και ίντερνετ, μηνιαίο φοι-
τητικό επίδομα 300€ για τους
φοιτητές που νοικιάζουν φοι-
τητική κατοικία, κατάργηση
των διδάκτρων στα μεταπτυχια-
κά, μείωση κατά 50% και πλαφόν
στην τιμή του ρεύματος. Ακόμη, κα-
τάργηση των φόρων στα καύσιμα και του
ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

Παράλληλα, ζητά να μην κατατεθεί ο νέος νόμος-πλαίσιο
που προβλέπει πτυχία-κολάζ μαθημάτων με αδιευκρίνιστα δι-
καιώματα στην άσκηση του επαγγέλματος, ίδρυση τριετών τμη-
μάτων εφαρμοσμένων επιστημών, κλείσιμο τμημάτων, αυτό-
ματη εξίσωση των πτυχίων των κολεγίων με τα πανεπιστήμια,
απελευθέρωση του ύψους των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά.

Η ΠΚΣ αγωνίζεται για ουσιαστική αναβάθμιση των σπου-
δών και των πτυχίων, επικαιροποιημένα προγράμματα σπου-
δών με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα που θα
προωθούν τη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής,
προσλήψεις καθηγητών και αναβάθμιση των υποδομών, των
βιβλιοθηκών και των εργαστηρίων. Επίσης, πιστεύει ότι όλη η
απαραίτητη γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος πρέπει
να δίνεται στο πτυχίο, το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπό-
θεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, καθώς
και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για όλους
τους αποφοίτους. 

«Διεκδικούμε
δημοκρατικά ΑΕΙ»
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Βασιλική Κορδερά βρίσκεται στην κο-
ρυφή της μεταμόσχευσης μαλλιών
εδώ και 43 ολόκληρα χρόνια. Πίσω από
αυτό το τεράστιο επιχειρηματικό εγ-

χείρημα της κλινικής μαλλιών Bergmann Kord
βρίσκεται λοιπόν μια γυναίκα, μια σύγχρονη επι-
χειρηματίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την
πρωτοπόρα συνεισφορά και τις καταγεγραμμέ-
νες επιτυχίες στον τομέα της υγείας και της
ομορφιάς, αλλά και την έντονη κοινωνική δράση
της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Η κυ-
ρία Κορδερά αποτελεί ένα ισχυρό όνομα στο επι-
χειρείν, με κύριο στόχο της την προσπάθεια για
παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών όσον αφο-
ρά το επιστημονικό αντικείμενο. Βασικό στοιχείο
της φιλοσοφίας της Bergmann Kord καθώς και
της οικογένειας Κορδερά αποτελεί η προσφορά
έργου αλληλεγγύης μέσω της ενεργού συνει-
σφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, στις δρα-
στηριότητες της εταιρείας εντάσσεται και η ανά-
ληψη σημαντικών δράσεων κοινωνικής υπευθυ-
νότητας, όπου μεταξύ άλλων στηρίζει με σημαν-
τικές οικονομικές δωρεές τις φιλανθρωπικές
ενέργειες συλλόγων και σωματείων, όπως είναι,
π.χ., η πρωτοβουλία «HAIR for HELP». Η ιστορι-
κή αναδρομή της Βασιλικής Κορδερά καταγρά-
φει 43 χρόνια συνεχούς δημιουργίας, με εφαλ-
τήριο το 1979, οπότε και ιδρύει την Bergmann
Kord, την πρώτη κλινική μαλλιών στην Ελλάδα.
Με καταγωγή από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, η
Βασιλική Κορδερά γεννήθηκε στον Πειραιά, από
το Α’ Γυμνάσιο του οποίου αποφοίτησε με έπαινο,
ενώ στη συνέχεια έφυγε για το Ντίσελντορφ,
προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές της.
Παράλληλα, εργαζόταν στη γερμανική εταιρεία
Bergmann, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο
των μαλλιών για περισσότερα από 140 χρόνια και
είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη.  Το 1977 απο-
φοίτησε από την Bergmann Haar Academy της
Γερμανίας και εν συνεχεία επέστρεψε στην Ελ-
λάδα έχοντας συγκεντρώσει πολύτιμη εμπειρία,
εμβριθείς και εξειδικευμένες γνώσεις.

Η ειδικός 
επί… κεφαλής

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Βασιλική Κορδερά
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Τ
ο 1979 ιδρύει την κλινική μαλλιών Bergmann Ko-
rd, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη της γερμα-
νικής εταιρείας Bergmann, και ξεκινά να προ-

σφέρει επιστημονικές υπηρεσίες στην πρόληψη και την
αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. 

Στα χρόνια που ακολουθούν, η Βασιλική Κορδερά,
επενδύοντας στην καινοτομία, στο προηγμένο know-
how και στην τεχνολογία αιχμής, ενσωματώνει πρωτο-
ποριακές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της τριχόπτω-
σης. Επεκτείνει δυναμικά τα επιστημονικά κέντρα της
Bergmann Kord, η οποία σύντομα εξελίσσεται στην κο-
ρυφαία κλινική μαλλιών στην Ελλάδα και σταδιακά σε
μία από τις πιο εξειδικευμένες κλινικές αντιμετώπισης
της τριχόπτωσης και αποκατάστασης των μαλλιών παγ-
κοσμίως. Πλέον, η Bergmann Kord αριθμεί έξι επιστη-
μονικά κέντρα στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και
κάθε χρόνο την επισκέπτονται εκατοντάδες ασθενείς
από όλο τον κόσμο για να υποβληθούν σε μεταμόσχευση
μαλλιών. 

Ο «οδικός άξονας» της επαγγελματικής της πορείας
συμπυκνώνεται στις παρακάτω τρεις βασικές της αρχές:
«Μέτρον άνθρωπος», υπεράνω όλων η ποιοτική και πο-
σοτική ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη και αέναη
αναζήτηση της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών μέσα από συνεχή επιμόρφωση και συ-
νεργασία ως ισότιμο μέλος με κορυφαίους οργανισμούς
και επαγγελματίες παγκοσμίως. 

Τα βήματά της ακολούθησε και ο γιος της Βαρδής
Κορδεράς, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του
ομίλου. Ο Βαρδής γεννήθηκε στη Γερμανία και στη συνέ-
χεια ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων στην Αμερική. Παράλληλα, παρακολούθησε
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ειδικά προγράμματα επι-
λογής, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμι-
κού. Είναι παντρεμένος, πατέρας τριών ενήλικων παι-
διών που σπουδάζουν και ετοιμάζονται να εργαστούν σε
διαφορετικές θέσεις στον όμιλο. Μιλάει άπταιστα αγγλι-
κά και γερμανικά και έχει τεράστια δράση και φιλαν-

θρωπικό έργο. Είναι ιδρυτής και ένθερμος υποστηρι-
κτής της κίνησης «HAIR for HELP» με δραστηριότητα την
εθελοντική προσφορά μαλλιών για παραγωγή περου-
κών για άπορα παιδιά πάσχοντα από καρκίνο ή αλωπε-
κία. Με συνεχή παρουσία σε δραστηριότητες σωματείων
υποστήριξης ατόμων με καρκίνο και πρόεδρος της ελλη-
νοαμερικανικής οργάνωσης «AHEPA» για τρία χρόνια
στο τμήμα HJ-10 «Περικλής» με έντονη δραστηριότητα
σε θέματα στήριξης του ελληνισμού και φιλανθρωπίας. 

O ρόλος της οικογένειας Κορδερά είναι ένας και πα-
ραμένει καθοριστικός: Κινητοποιεί και ενθαρρύνει τους
ανθρώπους της να δημιουργούν, να προσφέρουν τον κα-
λύτερό τους εαυτό στην καθημερινότητά τους και να
έχουν ως βασική προτεραιότητα τον πελάτη-άνθρωπο.
Χαρακτηριστικό τού ήθους και της ποιότητας του χαρα-
κτήρα των δύο ιθυνόντων του ομίλου είναι ότι δεν επα-
ναπαύονται στα κέρδη που τους δίνει η επιχειρηματική
τους δράση, αλλά εκφράζουν καθημερινά το ανθρώπινο
πρόσωπό τους και την κοινωνική τους αλληλεγγύη. 

Με τον υπ. Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη Με τους συνεργάτες τΗς από τη Γερμανία
Μια σύγχρονη επιχειρηματίας, η οποία χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη κοινωνική προσφορά

Ο Βαρδής Κορδεράς, αντιπρόεδρος 
και γενικός διευθυντής του ομίλου

Η κυρία Κορδερά
κινητοποιεί τους
συνεργάτες της να
έχουν επίκεντρο
τον άνθρωπο

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο

Με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Λαμπίρη

Με την Άννα Βίσση

Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και η τεράστια κοινωνική προσφορά
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Π
ροβληματισμός επικρατεί

στην Τουρκία εξαιτίας ενός

σεναρίου που κυκλοφορεί για

τη στάση που θα κρατήσει ο

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-

γάν σε ό,τι αφορά την ένταξη Φινλανδίας

και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ειδικότερα,

υπάρχουν φήμες πως η Τουρκία ίσως

ασκήσει βέτο στην ένταξη των χωρών αυ-

τών προκειμένου να ασκήσει πιέσεις και

για τα F-16.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο

Ερντογάν μετά την προσευχή της Παρα-
σκευής σχολίασε αρνητικά την ένταξη
των δύο σκανδιναβικών χωρών. «Η Τουρ-
κία δεν θα καλωσόριζε το να ενταχθούν η
Φινλανδία και η Σουηδία στη συμμαχία
του ΝΑΤΟ», είπε. Μάλιστα, δεν δίστασε να
παραλληλίσει το αίτημα των δύο χωρών
με εκείνο της επιστροφής της Ελλάδας
στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το
1980, λέγοντας πως δεν πρέπει να γίνει
«το ίδιο λάθος», επιδιώκοντας ένα... προ-
πέτασμα καπνού προκειμένου να καλύ-
ψει ίχνη από πιθανή παρασκηνιακή συ-

νεννόηση με τη Μόσχα.
Ούτως ή άλλως, ένα τμήμα της Βορει-

οατλαντικής Συμμαχίας βλέπει με καχυ-
ποψία τον διπλό ρόλο των Τούρκων στη
ρωσοουκρανική σύρραξη. 

Υπενθυμίζεται ότι όταν έφτασε πριν από
μερικές εβδομάδες στην Τουρκία η Αμε-
ρικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών Βι-
κτόρια Νούλαντ, είπε πως θα ήθελε να
υπάρξει αρραγές μέτωπο σε ό,τι αφορά το
θέμα της ένταξης.

Την ίδια ώρα, κύμα ανησυχίας έχουν
προκαλέσει οι απειλές που εξαπέλυσε
την Πέμπτη η Ρωσία με αιχμή την ένταξη
της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑ-
ΤΟ. «Η Ρωσία θα αναγκαστεί να προβεί σε
αντίποινα τόσο στρατιωτικοτεχνικού όσο
και άλλου χαρακτήρα», σημείωσε ο εκ-
πρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πε-
σκόφ, προσθέτοντας πως η ένταξη της
Φινλανδίας στο NATO θα συνιστούσε «σί-
γουρα» απειλή για τη Ρωσία.

Οι δύο σκανδιναβικές χώρες
Μετά τις απειλές του «σουλτάνου» η

Σουηδία και η Φινλανδία σχεδιάζουν να

συζητήσουν με την Τουρκία σήμερα Σάβ-
βατο στο Βερολίνο για την ενδεχόμενη
ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών
στο ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσαν τα υπουρ-
γεία Εξωτερικών των δύο χωρών.

Η Σουηδή υπουργός Αν Λίντε «θα έχει
την ευκαιρία να συζητήσει την πιθανή
σουηδική υποψηφιότητα» με τον Τούρκο
ομόλογό της κατά τη διάρκεια μιας άτυ-
πης συνάντησης των υπουργών του ΝΑ-
ΤΟ, στην οποία είναι προσκεκλημένες η
Σουηδία και η Φινλανδία, όπως ανέφερε
σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.
«Ελπίζω ότι θα εξακολουθήσουμε να
έχουμε θετικά μηνύματα και από τις 30
χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. 

Πολλοί από τους 30 συμμάχους έχουν
εκφράσει δημοσίως ισχυρή υποστήριξη
για τη Σουηδία και τη Φινλανδία», συμ-
πλήρωσε. «Η τουρκική κυβέρνηση δεν
μας έστειλε απευθείας αυτού του είδους
το μήνυμα», τόνισε η επικεφαλής της
σουηδικής διπλωματίας. Η ένταξη της
Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ
θα ήταν ένα «λάθος» είχε δηλώσει όμως
νωρίτερα χθες ο «σουλτάνος».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
την ίδια ώρα στο Ελσίνκι, ο Φινλανδός
υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χααβίστο
ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να
«συνεχίσει τη συζήτηση» με τον Τούρκο
υπουργό Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Νο-
μίζω ότι χρειαζόμαστε υπομονή σε αυτές
τις διαδικασίες και αυτό δεν γίνεται από
τη μια μέρα στην άλλη... Ας προχωρήσου-
με βήμα βήμα», τόνισε υπενθυμίζοντας
ότι η Φινλανδία δεν έχει ακόμη ανακοινώ-
σει επίσημα την υποψηφιότητά της για έν-
ταξη στο ΝΑΤΟ.

Επισιτιστικό κραχ φοβούνται οι G7 - Πρόβλημα ο ναυτικός αποκλεισμός της Οδησσού
Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να βυθιστεί σε πολλα-

πλές κρίσεις έρχεται μέρα με τη μέρα η διεθνής κοινό-
τητα, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πλήττει
παράπλευρα κρίσιμες πτυχές της παγκόσμιας οικονο-
μίας. Στο ντόμινο των συνεπειών προστίθενται διαρκώς
και νέες, καθώς τα αποθέματα σιτηρών, πετρελαίου και
φυσικού αερίου, όπως και επεξεργασμένων τροφών,
αγγίζουν πλέον ανησυχητικά επίπεδα, τη στιγμή που το
ράλι του αμερικανικού πληθωρισμού κλυδωνίζει τις
αγορές.

Την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς την επάρ-

κεια των αποθεμάτων τροφής μαρτυρά η δεύτερη προ-
ειδοποίηση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες αναφορικά με το ενδεχόμε-
νο επισιτιστικού «κραχ» εξαιτίας πρωτίστως της έλλει-
ψης σιτηρών από την Ουκρανία. Το λιμάνι της Οδησ-
σού, απ’ όπου διακινείται μεγάλος όγκος σιτηρών παγ-
κοσμίως, έχει υποστεί ναυτικό «αποκλεισμό» από τις
δυνάμεις των Ρώσων, με τον πρόεδρο Ζελένσκι να
προειδοποιεί προς πάσα κατεύθυνση πως ελλοχεύει ο
κίνδυνος μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης, αν
δεν απελευθερωθεί σύντομα η πόλη. «Να σταματήσει ο

αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών από τους Ρώ-
σους», ζήτησε και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίν-
κεν, εξηγώντας πως οι τιμές των τροφίμων έχουν εκτο-
ξευτεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, φέρνοντας κοντά το
ενδεχόμενο λιμού σε αρκετές περιοχές του κόσμου.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 συναντήθηκαν στη
Γερμανία. Θέμα συζήτησης ήταν η επισιτιστική ασφά-
λεια, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι
ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στον κόσμο
προϊόντων όπως το σιτάρι και το ηλιέλαιο.

Απειλεί με βέτο 
στο ΝΑΤΟ 
o Ερντογάν για Σουηδία 
και Φινλανδία

Σε «γραμμή» Μόσχας, 
ο Τούρκος πρόεδρος 
είπε πως θα ήταν λάθος 
η ένταξή τους 
- Σήμερα στο Βερολίνο 
η συνάντηση 
με εκπροσώπους 
των δύο χωρών 
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Η
Ρωσία κλιμάκωσε χθες τη
σκληρή ρητορική κατά της Δύ-
σης, με τον υπουργό Εξωτερι-
κών Σεργκέι Λαβρόφ να δηλώ-

νει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει
«ένας επιθετικός και πολεμοχαρής παί-
κτης», την ώρα που Φινλανδία και Σουη-
δία ετοιμάζονται να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ,
προκαλώντας την οργή του Κρεμλίνου, το
οποίο έχει απειλήσει ακόμα και με πυρη-
νικά αντίποινα.

«Η ΕΕ μετατρέπεται από μια εποικοδο-
μητική οικονομική πλατφόρμα σε έναν
επιθετικό παίκτη. Έχουμε σοβαρές αμφι-
βολίες ως προς το πόσο “αθώα” είναι η
επιθυμία του Κιέβου να ενταχθεί στην
ΕΕ», είπε ο Λαβρόφ, καταλογίζοντας επί-
σης «θράσος στις δυτικές χώρες που
απαιτούν από άλλα κράτη να υιοθετήσουν
τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας». 

Νέα βοήθεια στην Ουκρανία
Ο Λαβρόφ κατηγόρησε ευρύτερα τους

Ευρωπαίους ότι «αποτελούν, στην πραγ-
ματικότητα, παράρτημα του ΝΑΤΟ», ενώ η
ΕΕ, που ετοιμάζεται να επιβάλει εμπάργ-

κο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου,
ανακοίνωσε χθες νέα στρατιωτική βοή-
θεια, ύψους 500 εκατ. ευρώ, στην Ουκρα-
νία, η οποία θα προορίζεται για βαριά
όπλα.

Οι ευθείες απειλές του Κρεμλίνου προ-
καλούν νέο κύμα ανησυχίας στην Ευρώ-
πη, που δεν επιθυμεί ευθεία σύγκρουση
με τη Ρωσία. Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μά-
ριο Ντράγκι αιφνιδίασε χθες προτείνον-
τας να υπάρξει πρωτοβουλία από τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να μιλήσει με
τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέ-
μου στην Ουκρανία, ενώ και το Βερολίνο
δήλωσε ότι διαφωνεί με το ενδεχόμενο να
προμηθεύσει η Δύση μαχητικά αεροσκά-
φη το Κίεβο, υπό τον φόβο ότι αυτό θα θε-

ωρηθεί άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ.
Ανεβάζοντας και άλλο τους τόνους, ο

Ρώσος αναπληρωτής πρεσβευτής στον
ΟΗΕ Ντμίτρι Πολιάνσκι διαμήνυσε ότι «αν
Σουηδία και Φινλανδία ενταχθούν στο
ΝΑΤΟ θα μεταβληθούν σε εχθρικά εδάφη,
και θα γίνουν στόχος -ή πιθανός στόχος-
για ένα χτύπημα».

Χρησιμοποιώντας πάλι το όπλο της
ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από
το ρωσικό φυσικό αέριο, η κρατική εται-
ρεία Gazprom ανακοίνωσε ότι σταματά τις
εξαγωγές μέσω Πολωνίας από τον αγωγό
Yamal. Ταυτόχρονα μείωσε συνολικά τις
ποσότητες προς την Ευρώπη κατά 30%,
κλείνοντας εντελώς τις στρόφιγγες προς
την Gazprom Germania.

Ο στρατός του Πούτιν συνεχίζει να βομβαρδίζει ανελέη-
τα το Ντονμπάς, στην Ανατολική Ουκρανία, «με σκοπό να
πάρει τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και
της Χερσώνας, και να διατηρήσει τον χερσαίο διάδρομο
προς την προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία», ανακοίνωσε
χθες το Κίεβο, προσθέτοντας ότι η χώρα μπαίνει «σε μια
παρατεταμένη φάση πολέμου».

Αν και οι δυνάμεις της Ρωσίας εξακολουθούν να απέ-
χουν από τους στόχους για γρήγορη νίκη που έθεσε ο Πού-
τιν στην αρχή της εισβολής τον Φεβρουάριο, έπειτα από
εβδομάδες βομβαρδισμών, οι γραμμές άμυνας της Ου-

κρανίας στα ανατολικά έχουν δεχθεί επίσης σημαντικά
πλήγματα.

Ελάχιστοι περιμένουν ότι κάποια από τις δύο πλευρές
θα καταφέρει στην άλλη κάποιο αποφασιστικό χτύπημα
μέσα στους ερχόμενους μήνες. Πιο πιθανός μοιάζει
ένας πόλεμος διαρκείας, καθώς τα όπλα που φτάνουν
στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους
αλλάζουν αργά αλλά σταθερά τις ισορροπίες στο πεδίο
της μάχης. 

Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο αβέβαιος χαρακτήρας
της έκβασης των μαχών στο πεδίο μετατρέπει τη σύγκρου-

ση σε έναν πόλεμο φθοράς, που μπορεί να κρατήσει για
μήνες. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι φιλοδοξίες του
Πούτιν για ταχεία νίκη δεν συνάδουν με τις τρέχουσες
στρατιωτικές δυνατότητες των Ρώσων, η σύγκρουση μπο-
ρεί να πάρει μια πιο απρόβλεπτη πορεία και να οδηγηθεί
σε κλιμάκωση.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν
την Ουκρανία ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια, ενώ το Κίεβο
κατήγγειλε ότι συνολικά 1,2 εκατομμύριο Ουκρανοί έχουν
μεταφερθεί διά της βίας στη Ρωσία, ανάμεσά τους 210.000
παιδιά.

Βομβαρδίζεται ανελέητα το Ντονμπάς - Για «πόλεμο διαρκείας» μιλά το Κίεβο

Κατηγορεί την Ευρώπη για
παράρτημα της Συμμαχίας,
λέγοντας πως έχει γίνει «ένας
επιθετικός και πολεμοχαρής
παίκτης»

Λάβρος ο… Λαβρόφ 
κατά ΕΕ και ΝΑΤΟ
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Π
αρεμβάσεις βραχυπρόθεσμου
χαρακτήρα στις αγορές ρεύμα-
τος και φυσικού αερίου, προς
αντιμετώπιση της μαινόμενης

ενεργειακής κρίσης και των υψηλών τι-
μών ενέργειας, πρόκειται να εισηγηθεί η
Κομισιόν προς το Συμβούλιο Ηγετών της
ΕΕ την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με
σχέδιο προτάσεων που διέρρευσε από
τους «διαδρόμους» των Βρυξελλών, χωρίς
να είναι βέβαιο ότι θα είναι και το τελικό
κείμενο.

Όπως αναφέρεται σχετικά στο κείμενο,
όλα τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν
έχουν προσωρινό χαρακτήρα με ορίζοντα
έως και το τέλος της επόμενης χειμερινής
περιόδου, την 1η Μαΐου 2023.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται τόσο για νέα
μέτρα όσο και για μέτρα που έχουν ήδη
συζητηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο και τυγχάνουν της ανάλογης πολιτι-
κής στήριξης και βούλησης προς αντι-
στάθμιση της ενεργειακής κρίσης.

Οι πρωτοβουλίες για το φυσικό αέριο
Σε ισχύ βρίσκεται η πρωτοβουλία της

Κομισιόν και των κρατών-μελών για τη δη-
μιουργία της Ενεργειακής Πλατφόρμας
της ΕΕ (EU Energy Platform) που στόχο
έχει τη διασφάλιση του ενεργειακού εφο-
διασμού σε δίκαιες τιμές και τη μείωση -
έως και οριστική εξάλειψη- της εξάρτη-
σης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο.

Άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται στην
πρόταση της Κομισιόν είναι τα εξής:
� Τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότη-

τα για περιορισμένο χρονικό διάστημα να
εφαρμόσουν ρυθμιζόμενες τιμές στη λια-
νική του αερίου. 
� Έκτακτα μέτρα στήριξης της ρευστό-

τητας προς ανακούφιση των traders, οι
οποίοι αυτήν τη στιγμή έρχονται αντιμέτω-
ποι με υψηλές τιμές ως αποτέλεσμα της
σημαντικής αστάθειας της αγοράς. 
� Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια Φυσικού

Αερίου (TTF): Προς αντιμετώπιση πιθα-
νών στρεβλώσεων στη διαμόρφωση των
τιμών λόγω πιθανών φαινομένων χειρα-
γώγησης, μια επιλογή θα μπορούσε να
είναι να αναθεωρηθούν τα εφαρμοζόμε-
να όρια για περιορισμένο διάστημα ως
προς τους εσωτερικούς κανόνες εμπο-
ρίας των χρηματιστηρίων.

Προετοιμασία χωρίς τους… Ρώσους
Συγκεκριμένη πρόβλεψη γίνεται για το

σενάριο ολικής διακοπής του ρωσικού αε-
ρίου, όπου προκρίνεται η «λύση» ενός
πλαφόν (EU price cap) στην τιμή του αερί-
ου που προορίζεται για Ευρωπαίους κατα-
ναλωτές και επιχειρήσεις. Αυτό θα ισχύσει
για συγκεκριμένη περίοδο έκτακτης ανάγ-
κης που έχει αναγνωριστεί ως τέτοια επί-
σημα από την ΕΕ. Όπως αναφέρεται σχετι-
κά, το σχέδιο «έκτακτης δράσης» της ΕΕ
θα στηρίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης
μεταξύ των κρατών-μελών, δηλαδή περι-
κοπές σε λιγότερο εκτεθειμένες χώρες

υπέρ των χωρών με μεγαλύτερη έκθεση. 
Τέσσερα βασικά μέτρα αφορούν οι πα-

ρεμβάσεις της Κομισιόν στην αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας:
�Φορολόγηση ή ρυθμιστικά μέτρα των

πρόσθετων εσόδων που αποκομίζουν
συγκεκριμένοι ηλεκτροπαραγωγοί φορτί-
ου βάσης.
� Επέκταση ρυθμιζόμενων τιμών στη

λιανική ρεύματος και για μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις. Η επέκταση του μέ-
τρου θα πρέπει να συνοδεύεται από περιο-
ρισμό στην κατανάλωση, ώστε να μην οδη-
γήσει σε αύξηση της κατανάλωσης.
� Επιδότηση ορισμένων τεχνολογιών

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (για
παράδειγμα εισάγοντας μια τιμή ανα-
φοράς για τις μονάδες αερίου) με την
προοπτική μείωσης των τιμών στην
αγορά ρεύματος. Τα μέτρα επιδότησης
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρη-
σιμοποιούν ορυκτά καύσιμα θα πρέπει
να συνοδεύονται από μέτρα μείωσης

της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
� Έσοδα συμφόρησης. Η αύξηση του

διασυνοριακού εμπορίου μεταξύ των δια-
φορετικών τιμολογιακών ζωνών λόγω της
διαφοροποίησης των τιμών μεταξύ τους
μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των εσό-
δων συμφόρησης. Πρόταση της Κομισιόν
είναι τα έσοδα αυτά να αξιοποιηθούν για
την έκτακτη χρηματοδότηση μέτρων ανα-
κούφισης για καταναλωτές και επιχειρή-
σεις. Ενδιαφέρον έχει, επίσης, η επισή-
μανση της Κομισιόν σχετικά με την αγορά
προμήθειας και στα ισχύοντα τιμολόγια.
Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, εισηγεί-
ται οι προμηθευτές υποχρεωτικά να δια-
θέτουν σταθερά τιμολόγια στο χαρτοφυ-
λάκιό τους ομοίως με τους όρους και προ-
ϋποθέσεις που αφορούν την προσφορά
δυναμικών τιμολογίων προς τους πελάτες.

Τέλος, παρόλο που αναγνωρίζει και
αποδέχεται ότι δεν προκύπτει χειραγώγη-
ση της αγοράς κατά τη διάρκεια της υφι-
στάμενης ενεργειακής κρίσης, η Κομισιόν
προτείνει την αναθεώρηση του κανονι-
σμού REMIT, προκειμένου να εξεταστούν
καλύτερα τα περιθώρια για μετριασμό των
κινδύνων κατάχρησης της αγοράς με ενί-
σχυση της διαφάνειας, καλύτερη συλλογή
δεδομένων της αγοράς και καλύτερη
εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από βδομάδα οι επίσημες
ανακοινώσεις για τα μέτρα
που θα έχουν ισχύ μέχρι 
τον Μάιο του 2023

Το νέο σχέδιο της Κομισιόν 
για την ενεργειακή κρίση 
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του Κώστα Καντούρη

Κ
ατηγορούμενος για κακουργη-
ματική απιστία θα κληθεί να δώ-
σει εξηγήσεις στον ανακριτή
Θεσσαλονίκης ο τέως δήμαρχος

Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης για
την ιστορική -λόγω μεγέθους- απόφαση
απαλλοτρίωσης των 28 στρεμμάτων του
πρώην στρατοπέδου «Κόδρα», που αποτε-
λούσαν ιδιοκτησίες, με το πρωτοφανές πο-
σό των 2.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Το Δημόσιο κατέβαλε το υπέρογκο ποσό
των 58 εκατομμυρίων ευρώ! Το γεγονός ότι
ο δήμος την περίοδο της δικαστικής από-
φασης, το 2009, δεν προσέφυγε για τον
επαναπροσδιορισμό της τιμής που όρισε το
δικαστήριο, τον καθιστά ποινικά υπεύθυνο
για το τεράστιο ποσό που δόθηκε σε πέντε
ιδιοκτήτες. Ενδεικτικό είναι ότι την περίο-
δο αυτή η τιμή της απαλλοτρίωσης που συ-
ζητείται για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες του
«Κόδρα» φτάνουν μόλις τα 250 ευρώ το τε-
τραγωνικό μέτρο. 

Η υπόθεση της απαλλοτρίωσης με το πο-
σό-μαμούθ, που πληρώθηκε το 2014 κατά
τη διάρκεια της κρίσης, άρχισε να ερευνά-
ται από τη Δικαιοσύνη μετά τις καταγγελίες
που έγιναν στο δημοτικό συμβούλιο Καλα-
μαριάς και έκαναν λόγο για σκανδαλώδη
σιωπηρή αποδοχή. Οι ευθύνες που επιρρί-
πτονταν από τότε στη διοίκηση του δήμου

ήταν ότι οι μηχανισμοί των δημοτικών αρ-
χών της Καλαμαριάς δεν αντέδρασαν στη
δικαστική απόφαση και έτσι πληρώθηκαν
58 εκατομμύρια ευρώ. Εξετάστηκαν τα
στοιχεία από την Εισαγγελία Διαφθοράς
και ασκήθηκε ποινική δίωξη για απιστία σε
βάρος του τότε δημάρχου, ο οποίος σε λί-
γες ημέρες θα βρεθεί ενώπιον του ανακρι-
τή για να απολογηθεί, καθώς μόλις την πε-
ρασμένη εβδομάδα ζήτησε και πήρε προ-
θεσμία. 

Τι θα ισχυριστεί
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τέως δή-

μαρχος και το επιτελείο του έχουν τη θέση
-και αυτό αναμένεται να διατυπωθεί στην
ανάκριση- πως η διοίκηση, τόσο το 2009,
όσο ο ίδιος ουσιαστικά εκτελούσε καθή-
κοντα δημάρχου ως αναπληρωτής, όσο και
το 2010, όταν ανέλαβε τον δημαρχιακό θώ-
κο μετά τις εκλογές, διαστήματα κατά τα
οποία «έτρεχαν» οι προθεσμίες για προ-
σφυγή στη δικαστική απόφαση που όριζε
το ποσό της απαλλοτρίωσης στην τιμή μο-
νάδας 2.500 ευρώ, δεν ειδοποιήθηκε από
το νομικό επιτελείο. Μάλιστα, μια εξήγηση
δίδεται πως την περίοδο εκείνη ένας νομι-
κός σύμβουλος συνταξιοδοτήθηκε και δεν
παρέδωσε στον διάδοχό του τον συγκεκρι-
μένο φάκελο με την απαλλοτρίωση(;).

Οι πέντε ιδιοκτήτες είχαν προσφύγει στη
Δικαιοσύνη για την απαλλοτρίωση, προ-

σκομίζοντας μια σειρά από στοιχεία που
ισχυροποιούσαν τις θέσεις τους. Απέναντί
τους ήταν ο Δήμος Καλαμαριάς, όπως
όμως και για ένα μικρό τμήμα το ελληνικό
Δημόσιο. Νομικοί που γνωρίζουν την υπό-
θεση έλεγαν ότι οι ιδιώτες στη μάχη αυτή
δεν είχαν ουσιαστικά καμία νομική «αντί-
σταση». Μάλιστα, έγινε λόγος μέχρι και
για… χειρόγραφες σημειώσεις που κατα-
τέθηκαν από δήμο και Δημόσιο, από την
πλευρά των οποίων η υπόθεση έδειχνε ότι
αντιμετωπίστηκε σαν να ήταν η απαλλο-
τρίωση ενός μικρού χωραφιού. Και έτσι
ορίστηκε η τιμή μονάδας που ζητούσαν,
δηλαδή το ποσό των 2.500 ευρώ ανά τετρα-
γωνικό, που οι ιδιοκτήτες θεωρούν λογικό
ακόμη και σήμερα, υποστηρίζοντας πως σε
σύγκριση με τις τιμές του συντελεστή δό-
μησης της εν λόγω περιοχής η αξία ανέρ-
χεται στο συγκεκριμένο ποσό.

Τα πλήρωσε το κράτος
Η παθητική στάση δήμου και Δημοσίου,

που δεν προσέφυγαν στις προθεσμίες που
προβλέπονταν προκειμένου να επανα-
προσδιοριστεί η τιμή, αλλά και η αποζη-
μίωση του Δημοσίου με ένα μικρό ποσό
που του αναλογούσε για να μην κινηθεί κα-
μία άλλη δικαστική διαδικασία «κλείδω-
σαν» την υπόθεση με το ποσό των 58 εκα-
τομμυρίων ευρώ. 

Το πρόβλημα που ανέκυψε την περίοδο

εκείνη ήταν ότι ο Δήμος Καλαμαριάς δεν
είχε στα ταμεία του τόσα χρήματα για να
αποζημιωθούν οι ιδιώτες με την απαλλο-
τρίωση. Η πίεση που ασκούταν ήταν μεγά-
λη και οι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε απειλή
κατάσχεσης των λογαριασμών του δήμου,
που θα οδηγούσε σε πάγωμα πληρωμών
ακόμη και των μισθών των υπαλλήλων.
Έτσι, με ενέργειες του τότε δημάρχου Θεο-
δόση Μπακογλίδη, τα χρήματα διατέθηκαν
το 2014 από το κράτος. Συγκεκριμένα, με
απόφαση της κυβέρνησης αξιοποιήθηκε
κονδύλιο που είχε προβλεφτεί από το μνη-
μόνιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των
δήμων και το οποίο οι δήμοι δεν χρησιμο-
ποίησαν. Όλο το ποσό των 58 εκατομμυ-
ρίων ευρώ διατέθηκε από εκεί.

Ο τέως δήμαρχος της πόλης
Θεοδόσης Μπακογλίδης 
κλήθηκε από τον ανακριτή 
με την κατηγορία 
της κακουργηματικής απιστίας
λόγω του ποσού-μαμούθ 
των 58 εκατ. ευρώ 
που δόθηκε σε ιδιοκτήτες 

Η απαλλοτρίωση 
του Κόδρα
«στοιχειώνει»
την Καλαμαριά
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Τ
ον μηχανισμό που είχε ως αποτέ-
λεσμα να «σβήσει» η 9χρονη
Τζωρτζίνα μέσα στο Νοσοκομείο
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» απο-

καλύπτει το πόρισμα του ιατροδικαστή
Σταμάτη Μπουζιάνη. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το πόρισμα του ιατροδικαστή
είναι έτοιμο, αλλά δεν είχε παραδοθεί
ακόμη στην ανακρίτρια που χειρίζεται
την υπόθεση.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο θάνατος της
9χρονης οφείλεται σε θανατηφόρα δηλη-
τηρίαση από τη φαρμακευτική ουσία κε-
ταμίνη. Ταυτόχρονα, αναφέρονται ευρή-
ματα όπως η βλάβη στο ήπαρ, η μικρή
πνευμονορραγία αλλά και η συμφόρηση
οργάνων που αντιστοιχούν σε χορήγηση
κεταμίνης.

Ωστόσο, το κομβικό σημείο στο επίμα-
χο πόρισμα φέρεται να είναι ότι ο ιατρο-
δικαστής επισημαίνει πως τίθεται ζήτημα
εκταφής της Τζωρτζίνας για λήψη τριχών
προκειμένου να ελεγχθεί αν της είχε δο-
θεί η κεταμίνη ή άλλη ουσία σε προγενέ-
στερο χρόνο, αλλά και να δοθεί ένα πλή-
ρες χρονοδιάγραμμα του τι έχει συμβεί.

Όταν ο κ. Μπουζιάνης παραδώσει το
πόρισμά του στην ανακρίτρια Χριστίνα
Σαλάππα, εκείνη θα το μελετήσει και αν
το κρίνει σκόπιμο θα ζητήσει την εκταφή
της μικρής Τζωρτζίνας, όπως προτρέπει
ο ιατροδικαστής.

Τα επεισόδια βραδυκαρδίας
Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία ξεκλειδώ-

νονται συνεχώς από τις καταθέσεις των
γιατρών, με τελευταία κατάθεση να ανα-

φέρει πως το παιδί είχε επεισόδια  βρα-
δυκαρδίας στο διάστημα των επτά μηνών
που βρισκόταν στο σπίτι του. Σημειώνεται
πως το ζευγάρι είχε υποστηρίξει ότι η
Τζωρτζίνα δεν παρουσίασε κάποιο επει-
σόδιο μέσα στους επτά μήνες που βρι-
σκόταν στο σπίτι, μετά το εξιτήριο που εί-
χε πάρει τον Ιούλιο του 2021 από το νοσο-
κομείο του Ρίου.

Όμως, σύμφωνα με την κατάθεση του
παιδοκαρδιολόγου, παρατηρήθηκαν κά-
ποιες σημαντικές διακυμάνσεις της καρ-
διακής συχνότητας στο διάστημα αυτό.
Ειδικότερα, υπήρχαν κάποια διαστήματα
όπως από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021 μέ-

χρι τα μέσα Νοεμβρίου του 2021, όταν η
λειτουργία του βηματοδότη ήταν πολύ
χαμηλή, μέχρι και κάτω του 1%, ενώ κά-
ποια άλλα διαστήματα, όπως το τέλος Αυ-
γούστου 2021 με μέσα Σεπτεμβρίου 2021
και ιδιαίτερα τον Δεκέμβριο του 2021 και
μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2022, όταν η
λειτουργία του βηματοδότη ήταν μέχρι
και 30% του χρόνου. Όπως επισημαίνεται
στην κατάθεση, ενώ οι γιατροί έβλεπαν
χαμηλούς παλμούς στη μικρούλα, η Ρού-
λα Πισπιρίγκου δεν τους ενημέρωσε ποτέ
ότι είχε κάποιο επεισόδιο στο σπίτι μέσα
σε αυτό το διάστημα των 7 μηνών που το
κοριτσάκι είχε τον βηματοδότη.

Θανατηφόρα δηλητηρίαση 
δείχνει το πόρισμα 
του ιατροδικαστή, ο οποίος 
ζητάει εκταφή της 9χρονης 
για λήψη τριχών 
προκειμένου να ελεγχθεί 
αν της είχε δοθεί άλλη ουσία 
σε προγενέστερο χρόνο

Η κεταμίνη σκότωσε την Τζωρτζίνα

Το πιο φρικτό μυστικό έκρυβαν οι κλειστές πόρτες ενός σπι-
τιού σε χωριό της Φλώρινας, καθώς ένα 12χρονο σήμερα κο-
ρίτσι φέρεται να βίωνε σεξουαλική κακοποίηση από τον βο-
σκό πατέρα της. Η τραγική ιστορία αποκαλύφθηκε πριν από
μερικές μέρες, όταν το παιδί «ανοίχτηκε» και μίλησε στην ψυ-
χολόγο που κάθε εβδομάδα επισκέπτεται το γυμνάσιο που
φοιτά η 12χρονη.

Η ψυχολόγος παρατήρησε ότι το παιδί ήταν υπέρ το δέον
μαζεμένο, λιγομίλητο, σχεδόν φοβισμένο και αποφάσισε να
μιλήσει με τους καθηγητές της. Σιγά σιγά κατάφερε να κερδί-
σει την εμπιστοσύνη της 12χρονης, η οποία της εξιστόρησε τι
συνέβαινε μέσα στο σπίτι της, κάτι που ενδεχομένως και να
θεωρούσε μέχρι πρότινος «φυσιολογικό». Άμεσα ενημερώ-
θηκαν οι Αρχές και εκκίνησε η προανακριτική διαδικασία, με
τον 35χρονο πατέρα της να επιχειρεί να αυτοκτονήσει μόλις
ενημερώθηκε ότι αποκαλύφθηκε το φρικτό μυστικό του. Μά-
λιστα, από την Τρίτη νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκο-

μείο Φλώρινας χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ σε βάρος
του αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη.

Το ανήλικο παιδί εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος

επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ρήξη του παρθενικού υμένα και
βιασμός, ενώ το κορίτσι φέρεται να μην προέβαλε αντίσταση.
Εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών του γυμνασίου ανέφερε ότι
«το παιδί ήρθε σε εμάς φέτος, είναι παιδί πρώτης γυμνασίου,
δεν ξέρω τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να πούμε
“μπράβο” σε αυτό το παιδί που είχε το θάρρος να πει αυτά που
είπε, εκμυστηρεύτηκε και “ανοίχτηκε” έπειτα από παρακο-
λούθηση κάποιων ημερών ώστε να πει κάποια πράγματα».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ανήλικη μαθήτρια αποκάλυψε
πως ο πατέρας της την κακοποιούσε συστηματικά σεξουαλικά
και συγκεκριμένα 2 με 3 φορές την εβδομάδα τα τελευταία
τρία χρόνια.

Η ανήλικη, η οποία παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο,
απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξε-
νείται σε δομή πρόνοιας μέχρι ο εισαγγελέας ανηλίκων να
αποφασίσει τι θα γίνει με την περίπτωσή της. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Φρίκη στη Φλώρινα: Βοσκός κατηγορείται ότι βίαζε επί τρία χρόνια την ανήλικη κόρη του



Σήμερα ή αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί ο αριθμός
των εισακτέων, που ουσιαστικά αποτελεί και την τελευταία
εκκρεμότητα ενόψει της πρεμιέρας των πανελλαδικών εξε-
τάσεων στις 2 Ιουνίου για τους υποψηφίους των επαγγελμα-
τικών λυκείων και στις 3 του ίδιου μήνα για αυτούς των γενι-
κών. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο συνολικός αριθμός των ει-
σακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 77.415,
ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το 2020 (77.970), και στα
ίδια επίπεδα θα κυμανθεί και φέτος.

Ωστόσο, ήδη η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έχει
προαναγγείλει μείωση των προσφερόμενων θέσεων στα
κεντρικά ιδρύματα, με εξαίρεση τις Ιατρικές Σχολές, και αν-
τίστοιχη αύξηση σε σχολές και τμήματα μέτριας ζήτησης
της περιφέρειας. Πάντως, η προσπάθεια ενίσχυσης των πε-
ριφερειακών ιδρυμάτων με παράλληλη αποσυμφόρηση

των κεντρικών, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα των διοική-
σεών τους, έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν αυξήθηκαν οι
εισακτέοι σε τρία ακριτικά πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμέ-

να, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο οι προσφερόμενες θέ-
σεις αυξήθηκαν σε 4.452 από 4.230 το 2020, στο Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου έφτασαν τις 4.058 από 3.696 και στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας δόθηκαν 5.174 θέσεις αντί για
4.718 που ήταν το 2020.

Στον αντίποδα, πέρυσι το ΕΚΠΑ διέθεσε 6.913, ενώ ο αντί-
στοιχος αριθμός το 2020 ήταν 7.765, το ΑΠΘ «έχασε» 198
θέσεις (από 6.594 σε 6.396) και το Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο 84 (από 1.647 στις 1.563). Το Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν
αυτό που δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, αφού οι προσφε-
ρόμενες θέσεις πέρυσι ήταν 6.283 από 7.020 την προπρο-
ηγούμενη χρονιά. Ανάλογη αναμένεται να είναι η εικόνα και
φέτος, ενώ είναι πολύ πιθανό να επηρεαστούν και περιζή-
τητες σχολές, όπως η Νομική, γεγονός που θα οδηγήσει σε
αύξηση των βάσεων εισαγωγής τους.

Ο
ΕΟΔΥ και οι υγειονομικές αρχές
της χώρας μας είναι σε αυξημένη
ετοιμότητα μετά τα τρία πρώτα
κρούσματα οξείας ηπατίτιδας. Ο

υπουργός Υγείας μιλώντας στον Real FM εί-
πε για το θέμα πως έχει δώσει εντολή να
καταγραφούν όλες οι ηπατίτιδες που χρει-
άστηκαν νοσηλεία από 1ης/1 και πληρούν τα
κριτήρια για τον ορισμό που δίνει ο ΠΟΥ
στην οξεία ηπατίτιδα. Μάλιστα, όπως είπε ο
κ. Πλεύρης, ο ΕΟΔΥ ανά 15 μέρες θα ανα-
δεικνύει τυχόν περιστατικά.

Το σίγουρο είναι πάντως πως τα τρία
κρούσματα, αν και εντοπίζονται στην Αθή-
να, δεν συνδέονται μεταξύ τους και όλες οι
περιπτώσεις έχουν αποθεραπευτεί πλή-
ρως. Ο υπουργός τόνισε πως «ακόμη και
στο απευκταίο σενάριο που χρειαστεί μετα-
μόσχευση, ήδη έχουμε σύμβαση με δύο
κέντρα στη Ρώμη και το Παλέρμο, άρα
υπάρχει μια πλήρης ετοιμότητα».

Αυτήν τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει
με βεβαιότητα αν θα έχουμε μια μεγαλύτε-
ρη έξαρση της ασθένειας. Όλα τα κράτη και
η Ελλάδα παρακολουθούν το φαινόμενο με
ψυχραιμία και νηφαλιότητα χωρίς να υπάρ-
χει πανικός. 

Τα ύποπτα συμπτώματα
Μιλώντας στην «Political», η παιδίατρος

Άννα Παρδάλη συμβουλεύει τους γονείς να
μην ανησυχούν υπερβολικά, αλλά να προ-
σέχουν τυχόν ύποπτα συμπτώματα των παι-
διών τους. «Οι γονείς θα πρέπει να παρατη-
ρούν αν τα παιδιά τους δεν νιώθουν καλά,

έχουν μια επηρεασμένη γενική εικόνα, δεν
υποχωρεί ο πυρετός, έχουν περίεργο χρώ-
μα ή ακόμη και ικτερικό σε προχωρημένες
περιπτώσεις. Ο παιδίατρος φυσικά είναι
αυτός που θα συμβουλεύσει τους γονείς αν
θα πρέπει το παιδί να προχωρήσει σε κά-
ποιον εργαστηριακό ή περαιτέρω έλεγχο».

«Είμαστε καλά ενημερωμένοι»
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο δελτίο

του Star και ο παιδίατρος Μάριος Ανδρέου,
ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη
στενή σχέση γονιού και παιδιάτρου στην

Ελλάδα σε σύγκριση με άλλα κράτη: «Η Ελ-
λάδα έχει πολλούς παιδιάτρους, τα παιδιά
μας εύκολα τα πάμε σε παιδίατρο, είτε ιδιώ-
τη είτε σε νοσοκομείο. Είμαστε πολύ καλά
ενημερωμένοι. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν αυ-
τό το σύστημα που έχουμε εμείς, δηλαδή 7
χώρες έχουν πολύ καλούς παιδιάτρους,
ουσιαστικά οργανωμένους. Οι περισσότε-
ροι πάνε τα παιδιά τους και τα βλέπουν οι
γενικοί γιατροί». Παράλληλα, τόνισε πως σε
επικοινωνία με τον παιδίατρο οι γονείς θα
δουν αν το παιδί τους χρειάζεται και αιματο-
λογικό έλεγχο για τις τιμές στα ηπατικά έν-

ζυμα που συνήθως είναι άνω των 500 σε
αυτή την οξεία ηπατίτιδα: «Ο γιατρός οφεί-
λει να κάνει έλεγχο μόνο στα παιδιά που νο-
σούν. Μην τρέχουν όλοι οι γονείς να κάνει
έλεγχο τρανσαμινασών». 
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Συναγερμός αλλά χωρίς
πανικό για την ηπατίτιδα

Τα 3 κρούσματα που εντοπίστηκαν
στην Αθήνα έχουν αποθεραπευτεί
πλήρως - Τι συμβουλεύουν
οι παιδίατροι τους γονείς

Πανελλαδικές εξετάσεις: Ανακοινώνεται ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια

Η παιδίατρος
Άννα Παρδάλη

Ο παιδίατρος 
Μάριος Ανδρέου 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Κέρκυρα

Ανοίγουν οι αυτοκρατορικοί κήποι του Αχιλλείου
Ανοίγουν οι αυτοκρατορικοί κήποι του Αχίλλειου Μουσείου για το κοινό από την 1η Ιουνίου έως την 30ή

Σεπτεμβρίου 2022. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του Αχίλ-
λειου Μουσείου για τη φετινή θερινή περίοδο, με το κοινό να έχει τη δυνατότητα, λόγω των εν εξελίξει έρ-
γων, να επισκέπτεται μόνο τους εξωτερικούς-ανοικτούς χώρους του μουσείου, όπου θα μπορεί να περιηγη-
θεί τους αυτοκρατορικούς κήπους. Σημειώνεται πως το πολυσύνθετο έργο προστασίας, ανάδειξης και απο-
κατάστασης του ιστορικού Αχιλλείου υλοποιείται από την ΕΤΑΔ με χρηματοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ, σε
συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η επαναλειτουργία του Αχίλλει-
ου Μουσείου θα πλαισιωθεί με σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικής, χορού, θεάτρου, ποίησης και
θεματικών διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν στους μοναδικής ομορφιάς κήπους του ανακτόρου.

Η
Ξάνθη είναι η πόλη που φιλο-
ξενεί φέτος, μέχρι τις 15 Μαΐ-
ου, το τριήμερο ετήσιο συνέ-
δριο της Πανελλήνιας Ένωσης

Γενικών Γραμματέων «Κλεισθένης», μια
διοργάνωση που αποτελεί θεσμό για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βασική θεματική
του συνεδρίου είναι «Επενδυτικός - Ανα-
πτυξιακός Προγραμματισμός και Διοίκη-
ση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση». Υπουργοί, δήμαρχοι και στελέ-
χη της Αυτοδιοίκησης βρίσκονται στην
Ξάνθη με οικοδεσπότη τον δήμαρχο της
πόλης Μανώλη Τσεπέλη αλλά και τον πρό-
εδρο του «Κλεισθένη» Μιχάλη Χρηστάκη.

Το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο,
που συνδιοργανώνεται μαζί με τον Φορέα
Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης Forum Training & Consul-
ting, προγραμματίζεται σε μια κρίσιμη για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο και έχει
επικεντρώσει το ενδιαφέρον των εργα-
σιών του στις οργανωτικές και διοικητικές
αλλαγές που έχουν επιφέρει οι θεσμικές
αλλαγές την περίοδο 2019-2021 στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση της χώρας, στην αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
και στην προετοιμασία για τους νέους

επενδυτικούς και χρηματοδοτικούς ορί-
ζοντες που διανοίγονται δυναμικά.

Σε ξεχωριστή ενότητα ο Ιωάννης Πολυ-
ράβας, οικονομολόγος, υποδιευθυντής
στην ΝΚ Media Group AE, υπεύθυνος δια-
χείρισης ψηφιακής πύλης στη ΔήμοςData
ΙΚΕ, παρουσίασε την ψηφιακή πύλη Δή-
μοςData ως ενιαίο περιβάλλον γνώσης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο δρ Μιχάλης Χρηστάκης, πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέ-
ων «Κλεισθένης» και ένας εκ των εμπει-
ρότερων στελεχών-τεχνοκρατών της Αυ-

τοδιοίκησης, τόνισε: «Η αντιμετώπιση των
θεμάτων που αφορούν τον επενδυτικό και
αναπτυξιακό προγραμματισμό, όπως και
τη διοίκηση των οικονομικών αξιών στους
ΟΤΑ αποτελεί κομβικό στοιχείο σε μια
αποτελεσματική και ποιοτική διοίκηση με
γνώμονα τη μετάβαση σε μια πράσινη οι-
κονομία, στην εξέλιξη του ψηφιακού με-
τασχηματισμού με καινοτομία στις υπηρε-
σιακές λειτουργίες και στη διαρκή ανά-
πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των
ΟΤΑ μέσω της διά βίου μάθησης. Το τρί-
πτυχο Πράσινη οικονομία, Ψηφιακός με-

τασχηματισμός, Ανάπτυξη & Αναβάθμιση
δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού περι-
κλείει πλειάδα θεμάτων για την τοπική πε-
ριουσία, την αγροτική γη, τους υδατικούς
πόρους, την τοπική υγεία, την τήρηση δια-
δικασιών, την περιβαλλοντική νομοθεσία,
τις πράσινες προμήθειες, την πράσινη
ενέργεια, την εισαγωγή καινοτομίας, τις
ψηφιακές λειτουργίες για διαχείριση πό-
ρων και εκκαθάριση δαπανών, τη διαχεί-
ριση αρχείων, όπως και την ανάπτυξη συ-
στημάτων κατάρτισης και αναβάθμισης
δεξιοτήτων στην ΤΑ. Η έγκαιρη και επαρ-
κής πληροφόρηση και γνώση, η απαραί-
τητη τεχνογνωσία, η ανταλλαγή καλών
πρακτικών στα θέματα αυτά είναι ιδιαίτε-
ρα πολύτιμες, καθώς τα εν λόγω αντικεί-
μενα απασχολούν με μεγάλη συχνότητα
τη λειτουργία συνολικά των ΟΤΑ και ιδιαί-
τερα της οικονομικής υπηρεσίας στους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ερ-
γασίες του επιστημονικού συνεδρίου θα
συμβάλουν καταλυτικά στην υποστήριξη
αιρετών, τεχνοκρατών και υπηρεσιακών
στελεχών των ΟΤΑ. Ο “Κλεισθένης” ως
φορέας με τις επιστημονικές δράσεις του
επικεντρώνεται στον στόχο». 

ΓΓ.Λ.

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Κρήτης

Στις Βρυξέλλες το ευρωπαϊκό
σχέδιο DTRaIN

Την πορεία υλοποίησης
του ευρωπαϊκού έργου
DTRaIN -Σχεδιαστική Σκέ-
ψη για την Επιχειρηματικό-
τητα στον Αγροδιατροφικό
Τομέα- παρουσίασε στις
Βρυξέλλες η Περιφερειακή
Αρχή της Κρήτης. Η παρου-
σίαση έγινε στην ολομέλεια
της γενικής συνέλευσης της
Ένωσης Ευρωπαϊκών Περι-
φερειών AREPO από τον
αρμόδιο συντονιστή Χαρά-
λαμπο-Νικόλαο Πίτερη.
Στόχος του έργου DTRaIN είναι η αναζωογόνηση παραγωγής
στον αγροτικό τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, προ-
ωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας σε όσους
απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Προς
τούτο, επενδύει στο έλλειμμα εκπαίδευσης, στην παραγωγική
διαδικασία, στον σχεδιασμό νέων και καινοτόμων προϊόντων τα
οποία να καλύπτουν ανάγκες των καταναλωτών, στον αγροδια-
τροφικό τομέα. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Διεύθυν-
ση Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνης με έξι εταίρους από τέσσερις ευρω-
παϊκές χώρες, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ26

Συνέδριο «Κλεισθένης» 

Υπουργοί, αιρετοί, τεχνοκράτες και στελέχη της ΤΑ στην Ξάνθη 



Α
νοιξε ο δρόμος για την άμεση εκ-
πόνηση μελετών και την εκτέλεση
έργων ορεινής υδρονομίας από

την Περιφέρεια Αττικής στις περιοχές Γε-
ρανείων, Βιλίων και της Βαρυμπόμπης,
Αφιδνών και Κρυονερίου, μετά την υπο-
γραφή των σχετικών τριών προγραμματι-
κών συμβάσεων από τον υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα
και τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη. Το εκτιμώμενο κόστος των απαι-
τούμενων έργων στα ανάντη των ορεινών
όγκων, σύμφωνα και με το γενικό σχέδιο
που έχει εκπονήσει η περιφέρεια για την
αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων,
ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ, ποσό που θα
εξασφαλιστεί από πόρους του υπουργείου
Εσωτερικών. 

Μετά και την υπογραφή των σχετικών
προγραμματικών συμβάσεων, οι αρμόδιες
υπηρεσίες της περιφέρειας αναμένεται να
προχωρήσουν άμεσα τη διαδικασία της

δημοπράτησης των μελετών για την απο-
κατάσταση των πληγεισών περιοχών. 

Όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας: «Σε συ-
νεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συ-
νεχίζουμε τη μεγάλη εθνική προσπάθεια
για την προσαρμογή των δασικών μας οι-
κοσυστημάτων από τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής κρίσης. Η προσπάθεια αυτή θα συ-
νεχιστεί, καθώς είμαστε αποφασισμένοι να
διαφυλάξουμε τα δάση μας, τη φυσική μας
κληρονομιά και να τα παραδώσουμε στις
επόμενες γενιές». Από την πλευρά του ο κ.
Πατούλης υπογράμμισε: «Προχωράμε
στην υλοποίηση κρίσιμων έργων, τα οποία
είναι μέρος της συνδρομής μας στη συνο-
λική προσπάθεια για την αποτελεσματική
θωράκιση της Αττικής. Είναι δεδομένη η
βούλησή μας να συνδράμουμε τα αρμόδια
υπουργεία και με έργα εκτός των αρμοδιο-
τήτων μας, προκειμένου να φτάσουμε στα
επιθυμητά αποτελέσματα».

Συνάντηση για 
τις καθυστερήσεις 
Οι δυσκολίες στην υλοποίηση
σημαντικών έργων υποδομής
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
λόγω της αύξησης των τιμών
πρώτων υλών, και ο κίνδυνος
απώλειας χρηματοδοτήσεων ήταν το βασικό αντικείμενο της συνάντησης που είχε το
προεδρείο της ΚΕΔΕ με τους τομεάρχες Υποδομών-Μεταφορών Νίκο Παππά και Εσω-
τερικών Κώστα Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε ότι, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης στις τιμές κά-
ποιων υλικών, σε πολλά έργα παρατηρούνται καθυστερήσεις αλλά και απροθυμία υπο-
γραφής συμβάσεων, για αυτό άλλωστε έχει ζητήσει την άμεση παρέμβαση του υπουρ-
γείου Υποδομών, ώστε να ληφθούν μέτρα. Εκ μέρους της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ
τονίστηκε ότι έχει αναληφθεί ήδη πρωτοβουλία για να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα,
διότι οι χρόνοι είναι πιεστικοί και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων οδη-
γούν στο να μην απορροφώνται πόροι και να σταματήσει τελείως η ανάπτυξη. 

Σε λειτουργία 
το Κέντρο Στήριξης
Επιχειρηματικότητας

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής
(ΣυΔΝΑ) ξεκίνησε τη λειτουργία του
Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικό-
τητας. Πρόκειται για μια καινοτόμο
δράση για τα ελληνικά δεδομένα, με
σκοπό την προώθηση της επιχειρη-
ματικότητας στην περιοχή των Δή-
μων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού
Φαλήρου. Το κέντρο προσφέρει
υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιχεί-
ρηση, δυνητικό επιχειρηματία ή
επενδυτή θα απευθυνθεί για βοή-
θεια, με τη δωρεάν παροχή ενημε-
ρωτικού-πληροφοριακού υλικού
και εργαλείων σε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων που αφορούν την επιχει-
ρηματικότητα σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο. Επιπλέον, παρέχει δωρεάν
εξατομικευμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται ή θέλουν να
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή
του ΣυΔΝΑ. Η εκδήλωση έναρξης
του κέντρου θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 16 Μαΐου.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, ο
δήμαρχος κατηγορείται από
εργαζομένους και αντιπολί-
τευση ότι «ξεπουλά» σε ιδιώ-
τες υπηρεσίες του δήμου;
Όπως καταγγέλλουν, έχει επι-
σταμένα φροντίσει να «αδει-
άσουν» οι υπηρεσίες από ερ-
γαζομένους, ώστε να δημιουρ-
γεί άλλοθι για την παραχώρηση
της «δουλειάς» σε ιδιωτικές
εταιρείες, μεγιστοποιώντας
έτσι το κόστος τους. Μάλιστα,
τον χαρακτηρίζουν «ντίλερ των
εργολάβων και των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων», με
ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Επιχειρησιακό Κέντρο
Εθελοντών
Τη δημιουργία Επιχειρησιακού Κέν-
τρου Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων
Πολιτικής Προστασίας, εντός των
εκτάσεων του Δήμου Μαραθώνα στον
Άγιο Ανδρέα, αποφάσισε ο δήμαρχος
Στέργιος Τσίρκας. Θα λειτουργεί ως
κέντρο λήψης αποφάσεων και συντο-
νισμού σε έκτακτα συμβάντα που εμ-
πίπτουν στις αρμοδιότητες της Πολιτι-
κής Προστασίας. Επισημαίνεται ότι με
αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η κεν-
τροβαρής χωροθέτηση της κρίσιμης
αυτής επιχειρησιακής υποδομής, μο-
ναδικής στην Αττική και ίσως σε ολό-
κληρη την Ελλάδα. Συγχρόνως επι-
τρέπεται η διαρκής επιχειρησιακή
ετοιμότητα μέσω του δικτύου εθελον-
τικών ομάδων.

Δημοπρατείται 
το μεγαλύτερο πάρκο
των Μεσογείων

Στις 25 Μαΐου 2022 ορίστηκε η δη-
μοπράτηση της κατασκευής του Αστι-
κού Άλσους Πανοράματος Παλλήνης,
έκτασης 60.000 τ.μ., από τον Δήμο
Παλλήνης. Πρόκειται για το μεγαλύ-
τερο και πιο σύγχρονο δημοτικό πάρ-
κο της πόλης αλλά και της ευρύτερης
περιοχής των Μεσογείων, καθώς επί-
σης και μία από τις πιο σημαντικές
παρεμβάσεις αναδάσωσης, προστα-
σίας και ανάδειξης του Πεντελικού
Όρους. Μεταξύ άλλων, θα φυτευτούν,
επιπλέον των υφιστάμενων, πάνω από
1.000 δέντρα και φυτά, ενώ θα είναι
πλήρως οργανωμένο με ειδικές δια-
δρομές περιπάτου και άθλησης και
υπαίθριο γυμναστήριο. Το έργο που
αποτελεί μία από τις δεσμεύσεις του
δημάρχου Παλλήνης, Θανάση Ζού-
τσου, έχει προϋπολογισμό 1 εκατ. και
συγχρηματοδοτείται από την Περιφέ-
ρεια Αττικής και τον Δήμο Παλλήνης.

Α Τ Τ Ι Κ Η -  Φ Ω Τ Ι Ε Σ
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Έργα ορεινής υδρονομίας 
στις πληγείσες περιοχές
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«Βραχυκύκλωμα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων, που
οδηγεί ακόμη και σε ματαιώσεις, προκαλούν οι συνεχείς
κινητοποιήσεις των συμβολαιογράφων αλλά και οι χρονο-
βόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που επικρατούν στην
κτηματαγορά. 

Μετά την αποχή των συμβολαιογράφων τον περασμένο
μήνα, ως αντίδραση στην απόφαση του αρμόδιου υπουρ-
γείου να αναζητούν οι ίδιοι τις βεβαιώσεις περί μη οφει-
λής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στους δήμους, έρχεται
να προστεθεί μία ακόμη.

Συγκεκριμένα, από τις 31 Μαΐου έως και τις 20 Ιουνίου,
οι συμβολαιογράφοι Αθηνών-Πειραιώς-Νήσων θα

έχουν… κλειστούς τους υπολογιστές, αντιδρώντας στην
απόφαση του Κτηματολογίου για υποχρεωτική ηλεκτρονι-
κή υποβολή της δήλωσης μεταγραφής των μεταβιβαζόμε-
νων ακινήτων. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να συμμετάσχουν
στην αποχή και οι συμβολαιογράφοι ολόκληρης της χώ-
ρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αίσια έκβαση των
πράξεων μεταβίβασης (αγορά, γονική παροχή κ.λπ.). 

Μια τέτοια εξέλιξη, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία
για την οικονομία, αναμένεται να οδηγήσει ακόμη και σε
ματαιώσεις αγοραπωλησιών, με συνεπακόλουθο την απώ-
λεια πολύτιμων εσόδων για την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. 

Από την άλλη, οι επαγγελματίες της κτηματαγοράς αντι-

μετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα που έχουν να κάνουν
με τα ραντεβού στο Κτηματολόγιο, αλλά και την καθυστέ-
ρηση στα Υποθηκοφυλακεία, καθώς παρατηρούνται καθυ-
στερήσεις εβδομάδων ή και μηνών! 

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου υποψήφι-
οι αγοραστές πήραν πίσω τις προκαταβολές που είχαν δώ-
σει για την αγορά κυρίως νεόδμητων διαμερισμάτων, κα-
θώς η μεγάλη καθυστέρηση «κούμπωσε» με την πλήρη
ανατροπή των ισορροπιών και των δεδομένων κατά τους
τελευταίους δυο τρεις μήνες, ως αποτέλεσμα της αβεβαι-
ότητας που δημιουργεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και, φυ-
σικά, το κύμα ακρίβειας που πλήττει τους πάντες.

«Βραχυκύκλωμα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων από τους συμβολαιογράφους

Ε
πιδοτήσεις από 150 έως 500 ευ-
ρώ, ή κατά μέσο 300 ευρώ, και
απόσβεση των χρημάτων από
τους λογαριασμούς ρεύματος

μέσα σε τρία με τέσσερα χρόνια «υπόσχε-
ται» το πρόγραμμα αντικατάστασης παλαι-
ών κλιματιστικών και ψυγείων, το οποίο
θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο.

Τονωτική ένεση
Το πρόγραμμα θα αποτελέσει μια το-

νωτική ένεση για τις αλυσίδες και τα μι-
κρότερα καταστήματα πώλησης ηλεκτρι-
κών ειδών, καθώς εκτιμάται ότι μέσα σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω
του αναμενόμενου υψηλού ενδιαφέρον-
τος, ο τζίρος τους θα αυξηθεί, τουλάχι-
στον κατά 100 εκατ. ευρώ. Ο δεκάλογος
του προγράμματος έχει τα εξής σημεία-
κλειδιά: 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πά-
ρει κάποιος την επιδότηση είναι να δια-
θέτει μια παλιά συσκευή που θα την αντι-
καταστήσει με καινούργια, υψηλής ενερ-
γειακής κλάσης. Για παράδειγμα, αν
υπάρχουν air condition ή ψυγεία που δεν
λειτουργούν, τότε δεν θα συμμετάχουν
στο πρόγραμμα. 

2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπο-
ρούν να υποβάλουν αίτηση όλοι όσοι θέ-
λουν να αντικαταστήσουν παλαιά ψυγεία,
κλιματιστικά και καταψύκτες, υπό την
προϋπόθεση που προαναφέρθηκε.

3. Αν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις
350.000, τότε για τους επιλαχόντες θα τε-
θούν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτή-
ρια. Επιπλέον, όπως έχει δηλώσει ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας, στην πορεία και εφό-
σον εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι, το
πρόγραμμα θα επεκταθεί. 

4. Η επιδότηση θα αφαιρείται στο κατά-
στημα με την αγορά και οι δικαιούχοι δεν
θα μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν
όποια συσκευή θέλουν, αλλά αυτή πρέ-
πει να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια ενερ-

γειακής απόδοσης και ποιότητας. 
5. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαί-

νεται μεταξύ 35%-50% και θα έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά με το πρόγραμμα «Εξοι-
κονομώ», αλλά με την ενεργοποίηση
«κόφτη». Δηλαδή, οι δικαιούχοι θα μπαί-
νουν στην ηλεκτρονική λίστα προτεραι-
ότητας με βάση εισοδηματικά και κοινω-
νικά κριτήρια. 

6. Δεν υπάρχει πλαφόν στο ποσό της
επιδότησης, καθώς μπορεί να είναι ση-

μαντικά μεγαλύτερο, ανάλογα με την αξία
και τα χαρακτηριστικά της νέας «καθα-
ρής» συσκευής. 

7. Το μέγιστο ύψος επιδότησης θα δί-
νεται σε χαμηλόμισθους, χαμηλοσυντα-
ξιούχους, πολύτεκνους, Άτομα με Ειδι-
κές Ανάγκες, μονογονεϊκές οικογένειες
κ.λπ. 

8. Τα ποσά της επιδότησης είναι κλιμα-
κούμενα. Έτσι, μεγαλύτερη επιδότηση
θα λάβει κάποιος που θα αντικαταστήσει
ένα κλιματιστικό 18.000 BTU από έναν
που θα αγοράσει σύστημα δυναμικότη-
τας 12.000 BTU. 

9. Το μέσο ποσό της επιδότησης για την
αντικατάσταση διαμορφώνεται στα 300
ευρώ για το ερκοντίσιον και το ψυγείο

και στα 150 ευρώ για την αλλαγή καταψύ-
κτη. Πρακτικά, θα υπάρχουν και επιδοτή-
σεις της τάξης των 500 ευρώ. 

10. Η αγορά συσκευών υψηλής ενερ-
γειακής κλάσης μπορεί να οδηγήσει σε
ετήσια εξοικονόμηση 150-300 ευρώ
στους λογαριασμούς ρεύματος, γεγονός
που οδηγεί σε γρήγορη απόσβεση και
μελλοντική εξοικονόμηση χρημάτων. 

Πόση είναι η επιδότηση, 
πόσο μειώνεται 
ο λογαριασμός ρεύματος 
και ποιοι αποκλείονται 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

O δεκάλογος αντικατάστασης
των ηλεκτρικών συσκευών



Σ
ε «βόμβα» για το ασφαλιστικό
σύστημα της χώρας εξελίσσε-
ται το «βουνό» των χρεών προς
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι-

στικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), καθώς στα τέ-
λη Μαρτίου διαμορφώθηκε στα 42,8 δισ.
ευρώ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του ΚΕΑΟ, μόνο τον Μάρτιο σημειώθηκε
αύξηση του χρέους κατά 1,8 δισ. ευρώ,
έναντι 41 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου
2021. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη με-
ταφορά χρεών από χιλιάδες εργοδότες
από την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή
από τις αρχές του 2020, έως το τέλος του
προηγούμενου έτους. Επιπλέον, αποτυ-
πώνει το σοβαρότατο πρόβλημα ρευστό-
τητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρή-
σεις, κυρίως οι μικρομεσαίοι επαγγελ-
ματίες, καθώς το κύμα ακρίβειας τους
στερεί πολύτιμους πόρους ώστε να αν-
ταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές υπο-
χρεώσεις τους. 

Ποιοι απειλούνται με κατασχέσεις
Με δεδομένη τη λήξη της περιόδου

προστασίας των επιχειρήσεων από τις
συνέπειες της πανδημίας, εκτιμάται ότι
άνω των 300.000 οφειλετών απειλούν-
ται άμεσα με κατασχέσεις. Η επιστροφή
στην... κανονικότητα συνδέεται με τη δυ-
νατότητα του ΚΕΑΟ να προβαίνει σε κα-

τασχέσεις χρηματικών ποσών το αργό-
τερο εντός 90 ημερών. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΚΕΑΟ, έως το τέλος του
2021 σε ρύθμιση βρίσκονταν 481.411
οφειλέτες με συνολικό ποσό ρυθμισμέ-
νων οφειλών 5,14 δισ. ευρώ, ενώ συνο-
λικά 337.628 οφειλέτες ολοκλήρωσαν
τη ρύθμιση καταβάλλοντας στο ΚΕΑΟ το
ποσό του 1,77 δισ. ευρώ.  Από τον χάρτη
των οφειλών προκύπτει ότι οι 8 στους 10
οφειλέτες έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ
και 9 στους 10 έως 30.000 ευρώ. Ωστό-
σο, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών
(για ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ) προ-
έρχεται από μόλις 2.178 οφειλέτες! Το
ΚΕΑΟ θέτει σε πρώτο πλάνο την παρα-
κολούθηση της πορείας των οφειλών
μέσα από τα αρχεία που θα λάβει από
τον e-ΕΦΚΑ. Μέσω της διαδικασίας αυ-
τής το ΚΕΑΟ αποκτά το σύνολο των βα-
σικών αρμοδιοτήτων, όπως είναι η χο-
ρήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας και η Βεβαίωση Οφειλής
για τη μεταβίβαση ακινήτων. Εξάλλου,
προωθείται η διευκόλυνση των συναλ-

λαγών των επιχειρήσεων και των πολι-
τών με την ενοποίηση της φορολογικής
και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Διευκόλυνση συναλλαγών
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νομο-

σχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης
για το Κτηματολόγιο, προβλέπεται αυτή
η δυνατότητα μέσω ειδικής πλατφόρμας
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημό-
σιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και σύμ-
φωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία
και προϋποθέσεις. 

Εκεί οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν
να εκδίδουν ψηφιακά το «πιστοποιητικό
οικονομικής ενημερότητας», το οποίο
θα αποτελεί και το «κλειδί» για τις συ-
ναλλαγές τους. Το νέο πιστοποιητικό θα
είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη
χρήση, ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά
αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και
του δημόσιου τομέα όπου απαιτείται.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Φαρμακευτικές
επενδύσεις 605 εκατ. 
με 2.000 θέσεις εργασίας

Στα 604,85 εκατ. ευρώ ανέρχεται το
ύψος των αιτήσεων για επενδύσεις που
υποβλήθηκαν από φαρμακευτικές εται-
ρείες στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ελλάδα
2.0», έχοντας τη δυνατότητα να συμψηφί-
ζουν την επιστροφή μέσω claw back και
δημιουργώντας 2.000 νέες θέσεις εργα-
σίας. Σε σχετική ανακοίνωση των συναρ-
μόδιων υπουργείων Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρεται
ότι μέχρι τις 28 Απριλίου είχαν υποβληθεί
65 αιτήματα ενίσχυσης από 40 δυνητι-
κούς δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν ως
επιχορήγηση 292,3 εκατ. ευρώ. Τα 50 αι-
τήματα αφορούν επενδύσεις σε Έρευνα -
Ανάπτυξη με προϋπολογισμό 403,9 εκατ.
ευρώ και επιχορήγηση 213,6 εκατ. ευρώ,
ενώ τα άλλα 15 αφορούν επενδυτικά σχέ-
δια με προϋπολογισμό 201,4 εκατ. ευρώ,
που επιχορηγούνται με 78,7 εκατ. ευρώ.

Ο επικεφαλής του Σχεδίου «Ελλάδα
2.0» και αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε ότι
«οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν θα
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας
υψηλής ειδίκευσης», ενώ ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση
δεσμεύεται για να υλοποιηθούν γρήγορα
και αποτελεσματικά για το καλό του ελλη-
νικού λαού όλες αυτές οι σπουδαίες
επενδύσεις».

Ποιοι δικαιούνται το
επίδομα πληροφορικής

Μόνο οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα που απασχολούνται με συμβά-
σεις εργασίας αορίστου χρόνου και ανή-
κουν οργανικά σε κλάδους και διευθύνσεις
πληροφορικής θα λαμβάνουν το Επίδομα
Πληροφορικής. Αυτό προβλέπει απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της
οποίας ορίζεται ότι το συγκεκριμένο επίδο-
μα δεν το δικαιούνται οι υπάλληλοι οι οποί-
οι απλώς χρησιμοποιούν κατά την παροχή
της εργασίας τους ηλεκτρονικό υπολογιστή
λόγω της τεχνολογικής προόδου, όπως πα-
λαιότερα χρησιμοποιούσαν τη γραφομηχα-
νή ή την αριθμομηχανή. Οι δικαστές έκρι-
ναν ότι το επίδομα πληροφορικής προβλέ-
πεται για τους ειδικευμένους υπαλλήλους
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ανή-
κουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής
και υπηρετούν με πλήρες ωράριο σε υπη-
ρεσίες, διευθύνσεις, τμήματα ή κέντρα
πληροφορικής.
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Έκρηξη οφειλών λόγω
μεταφοράς ποσών 
που είχαν «παγώσει» 
μέσα στην πανδημία 

Ρεκόρ χρεών 42,8 δισ. ευρώ
προς τα ασφαλιστικά ταμεία



Ε
ύθραυστη παραμένει η ισορ-
ροπία στο ελληνικό χρηματι-
στήριο, το οποίο χρειάζεται

άμεσα ουσιαστική ανοδική αντίδρα-
ση για να βελτιωθεί το κλίμα. Οι τρά-
πεζες εξακολουθούν να αποτελούν
τη βασική εστία προβληματισμού, με
τον ομώνυμο δείκτη να συμπληρώ-
νει ένα σερί πτωτικών συνεδριάσε-
ων, με αθροιστικές απώλειες
20,95%, ενώ οι 12 «κόκκινες» συνε-
δριάσεις είναι νέο αρνητικό ρεκόρ
121 μηνών και παραπέμπουν στο
διάστημα από 20/3 έως και
4/4/2012, όταν ο τραπεζικός δείκτης
είχε σημειώσει 12 συνεχόμενες συ-
νεδριάσεις, με αρνητικό, τελικό,
πρόσημο. Από τεχνικής πλευράς, αν
για τον Γενικό Δείκτη επιβεβαιωθεί η καθοδική διαφυγή χαμηλότερα των 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 ορίζονται
στις 889 - 900 (στριμώχνονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), 922, 938, 944 και 950 μονάδες. Στην περίπτωση του FTSE 25, εάν
υπάρξουν συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 2.052 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), η επόμενη σημαντική στήριξη εντο-
πίζεται στις 1.936 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων).

ΕΛΠΕ: Αύξηση 54% 
στα συγκρίσιμα EBITDA 

Η Ελληνικά Πε-
τρέλαια Συμμετο-
χών ΑΕ ανακοίνω-
σε τα ενοποιημένα
οικονομικά απο-
τελέσματα α’ τρι-
μήνου 2022, με τα
συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να διαμορφώνον-
ται σε 99 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54% σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ
τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 4
εκατ. ευρώ. Τα θετικά αποτελέσματα αντικα-
τοπτρίζουν κυρίως τη βελτίωση επιδόσεων
του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού & Εμπο-
ρίας, λόγω των υψηλότερων διεθνών περιθω-
ρίων διύλισης και της αυξημένης ζήτησης
καυσίμων στην εγχώρια αγορά, που αντιστάθ-
μισε την αρνητική επίπτωση της ενεργειακής
κρίσης στο λειτουργικό κόστος. Η παραγωγή
των διυλιστηρίων διαμορφώθηκε σε 3,1 εκατ.
τόνους (-16% έναντι α’ τριμήνου 2021), καθώς
υλοποιήθηκε το πρόγραμμα εκτεταμένης
συντήρησης (Full turnaround) στο διυλιστή-
ριο Ελευσίνας, που ολοκληρώθηκε με ασφά-
λεια και επιτυχία στις αρχές του β’ τριμήνου.

Call option στη Reggeborgh 
για 52 εκατ. μετοχές Ελλάκτωρ
Call option που μπορεί να ασκηθεί σε έως 36
μήνες έχει η Reggeborgh στην Ελλάκτωρ,
όπως ανακοινώθηκε επίσημα στο χρηματι-
στήριο. Το call option είναι αποτέλεσμα της
συμφωνίας με τη Motor Oil. Όπως είχε ανα-
κοινωθεί, προέβλεπε τη δυνατότητα πιθανής
μείωσης του ποσοστού της τελευταίας στο
μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ ΑΕ κατά
52.000.000 μετοχές στην τιμή κτήσης μετά
την παρέλευση περιόδου δύο ετών.

Jumbo: Στις 2 Ιουνίου 
το υπόλοιπο μερίσματος €0,385 

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συ-
νέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐ-
ου του 2022, η διοίκηση του Ομίλου Jumbo
διαβεβαίωσε τους μετόχους-συνεταίρους ότι
-σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα-
πρόθεσή της είναι να διατηρηθεί στο ακέραιο
η μερισματική πολιτική του 2021 και κατά το
2022. Αυτό σημαίνει ότι για το 2022 θα διανε-
μηθεί μέρισμα συνολικού ύψους 0,77
ευρώ/μετοχή. Κατά συνέπεια, εκτός από το
μεικτό ποσό 0,3850 ευρώ ανά μετοχή που
αποφασίστηκε και διανεμήθηκε τον Ιανουά-
ριο του 2022, ανακοινώθηκε και η πρόθεση
της διοίκησης να διανείμει και το υπόλοιπο
0,3850 ευρώ ανά μετοχή και πάλι με τη μορφή
έκτακτης χρηματικής διανομής, εντός του
επόμενου διμήνου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Το επιχειρηματικό πλάνο που ανακοινώθηκε πρόσφατα
προχωρά και ήδη παράγει αποτελέσματα, τόνισε ο Χρήστος
Μεγάλου στην τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέ-
σματα της Τράπεζας Πειραιώς. Χαρακτήρισε «ισχυρά» τα
αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ευθυγραμμισμένα με
τις εκτιμήσεις που έχει διατυπώσει η τράπεζα. Τα λειτουργι-
κά κέρδη έφτασαν τα 93 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε αύξηση της
πίτας των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 300 εκατ. ευρώ,
με σημαντική… ουρά να έχει μεταφερθεί στο τρέχον δεύτε-
ρο τρίμηνο. Οι τιτλοποιήσεις Sunrise 3 και Solar αναμένεται

να ολοκληρωθούν έως τα τέλη της χρονιάς. Μια συνθετική τιτλοποίηση ναυτιλιακών χορηγήσεων (Ερμής 3) τελεί σε φά-
ση ολοκλήρωσης και αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 400 εκατ. ευ-
ρώ. Ως το τέλος του έτους αναμένεται να διενεργηθούν δύο ακόμη συνθετικές τιτλοποιήσεις (Ερμής 4 και 5). Συνολικά
αναμένεται μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 700 εκατ. ευρώ.

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε στην τηλεδιά-
σκεψη των αναλυτών ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μι-
χάλης Τσαμάζ, σημειώνοντας ότι το 2022 είναι μια χρονιά
με πολλαπλές προκλήσεις, αλλά η εξαιρετική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται ο όμιλος τον καθιστά ικανό να τις αν-
τιμετωπίσει. Ο επικεφαλής του οργανισμού ανέφερε ότι ο
όμιλος διατηρεί τους στόχους του για το 2022, δηλαδή την
εκτίμηση για προσαρμοσμένες επενδύσεις στα 620 εκατ.
ευρώ περίπου, για ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου σε
600 εκατ. ευρώ και για συνολική αμοιβή προς τους μετό-
χους ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία θα επιμεριστεί σε
προτεινόμενο μέρισμα 0,558 ευρώ ανά μετοχή και σε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Τσαμάζ: Χρονιά με πολλαπλές προκλήσεις το 2022
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Ζητείται άμεσα αντίδραση στο χρηματιστήριο

Μεγάλου: Στους στόχους του έτους οι επιδόσεις α’ 3μηνου 



Η
Παπαστράτος επιταχύνει το ταξίδι της για ένα
μέλλον χωρίς τσιγάρο. Κάνει πράξη τη δέσμευσή
της να επενδύει στην κατηγορία των καινοτόμων

(χωρίς καύση) προϊόντων, εναλλακτικών του τσιγάρου,
με στόχο μέχρι το 2023 το 75% των καθαρών εσόδων της
να προέρχεται από αυτά, και κυκλοφορεί τη συσκευή
ατμίσματος IQOS VEEV. Με το προϊόν αυτό, η Παπαστρά-
τος εισέρχεται δυναμικά και στην αγορά του ατμίσματος.
Το IQOS VEEV σχεδιάστηκε στην Ελβετία και για την πα-
ραγωγή του απαιτήθηκαν περισσότερα από έξι χρόνια
ενδελεχούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.
Πρόκειται για συσκευή ατμίσματος «κλειστού τύπου»,
στην οποία το υγρό αναπλήρωσης κυκλοφορεί σε προ-
γεμισμένες, κλειστές κάψουλες.

Cosmote: Απεριόριστη
ομιλία προς όλα τα δίκτυα

Ελίνοϊλ: Χρυσός χορηγός του
Mediterranean Yacht Show

Για ακόμα μία χρο-
νιά, η Ελίνοϊλ υποστή-
ριξε ως χρυσός χορη-
γός το 7ο Mediterra-
nean Yacht Show
(MEDYS), μία από τις

μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις επαγγελματικών σκα-
φών αναψυχής, διαχρονικά συνδεδεμένη με τον θαλάσ-
σιο τουρισμό πολυτελείας. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε
από τις 30 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2022 στο Ναύπλιο,
αναδεικνύοντας ευρέως έναν από τους πιο υγιείς και δυ-
νατούς οικονομικά κλάδους του ελληνικού τουρισμού,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ως κορυφαίος θε-
σμός στον χώρο του charter yachting, το φετινό Mediter-
ranean Yacht Show διοργανώθηκε από τον Ελληνικό
Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού και προσέλκυσε τη
συμμετοχή περισσότερων από 600 εμπορικών επισκε-
πτών από όλο τον κόσμο και 90 σκαφών αναψυχής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Καφεκοπτεία Λουμίδη: Στην αγορά
του σερβιριζόμενου καφέ

Στην αγορά του σερβιριζόμενου καφέ εισέρ-
χονται τα Καφεκοπτεία Λουμίδη. Η ελληνική οι-
κογενειακή επιχείρηση, με σκοπό να αξιοποιήσει
τις γνώσεις και τη μακρόχρονη εμπειρία της στον
κλάδο, ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του Cof-
fee Brew Bar, ως shop in shop, μέσα στο ιστορικό
κατάστημα της Ομόνοιας οδού Αιόλου. Σύμφωνα
με όσα ανέφερε ο Ιάσων Λουμίδης, εμπορικός δι-
ευθυντής καφεκοπτείων, «η τρίτη γενιά έπειτα
από προσεκτικό σχεδιασμό δημιούργησε το πρώ-
το Coffee Brew Bar που θα φέρει νέο αέρα και νέ-
ες δυνατότητες στην αλυσίδα της παραγωγής και
των πωλήσεων». Όπως εξήγησε, την υλοποίηση
της συγκεκριμένης επιχειρηματικής κίνησης κα-
θυστέρησε το ξέσπασμα της πανδημίας, ωστόσο,
η ολοκλήρωσή της σηματοδοτεί μια νέα, φρέσκια
εποχή.

Μέλος του «6G Infrastructure
Association» η Space Hellas
Η Space Hellas από τον Φεβρουάριο του 2022
συμμετέχει ως πλήρες μέλος του 6G Infra-
structure Association (6G IA), που είναι η φωνή
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για την έρευνα
και την καινοτομία σε δίκτυα και υπηρεσίες
επόμενης γενιάς. Πρωταρχικός στόχος του 6G
IA είναι να συμβάλει στην ηγετική θέση της Ευ-
ρώπης στο 5G, στο beyond 5G και στο 6G. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση, η Space Ηellas είναι μία
εκ των 40 Industrial Partners του 6G Infra-
structure Association και ήδη συμμετέχει σε
«κλειστές» προσκλήσεις.

Έλτον: Κοινό ομολογιακό δάνειο 
7 εκατ. με ΕΤΕ

Μονοετές κοινό ομολογιακό δάνειο, συνολικής
ονομαστικής αξίας 7 εκατ. ευρώ, με κάλυψη από
την Εθνική Τράπεζα, υπέγραψε την Πέμπτη
12/5/2022 η Έλτον. Το δάνειο έχει δυνατότητα
ανανέωσης για δύο επιπλέον έτη. Διαχειριστής
πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων
ορίστηκε η ΕΤΕ. Το προϊόν του εν λόγω μη εμ-
πραγμάτως ασφαλισμένου κοινού ομολογιακού
δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για
την κάλυψη αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης.
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Διευρύνει το προϊοντικό της
χαρτοφυλάκιο η Παπαστράτος

ΑΔΜΗΕ: Μνημόνιο 
Grid Telecom-Cinturion 

Η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, υπέγραψε
Μνημόνιο Κατανόησης με τη Cinturion Corp Ltd, κορυ-
φαίο διεθνή πάροχο καλωδιακής χωρητικότητας, με αν-
τικείμενο την προσαιγιάλωση των προηγμένων υποθα-
λάσσιων καλωδιακών συστημάτων TEAS στον ελλαδικό
χώρο. Η συνεργασία της Grid Telecom με τη Cinturion
θα δώσει τη δυνατότητα για διασυνδέσεις ανοιχτής πρό-
σβασης, εξασφαλίζοντας μετάδοση δεδομένων με τε-
χνολογία αιχμής διεθνούς εμβέλειας στη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη, αναφέρει ανακοίνωση. Το καλωδιακό σύ-
στημα TEAS (Trans Europe Asia System) της Cinturion
είναι το πιο εξελιγμένο υποθαλάσσιο και επίγειο δίκτυο
διεθνών διασυνδέσεων, το οποίο προσφέρει υψηλές τα-
χύτητες, αξιοπιστία και ασφάλεια.

Απεριόριστη ομιλία προς όλα τα εθνικά δίκτυα απο-
λαμβάνουν αυτόματα, όλοι οι συνδρομητές -υφιστάμε-
νοι και νέοι- των συμβολαίων κινητής Cosmote Giga-
max και Cosmote Business Gigamax. Όπως αναφέρει
σε σχετική ανακοίνωση η Cosmote, αλλάζει τα δεδομέ-
να στα συμβόλαια κινητής, απελευθερώνοντας την επι-
κοινωνία, χωρίς αλλαγή στις τιμές και στηρίζει έμπρακτα
τους συνδρομητές της -ιδιώτες και επιχειρήσεις-, ώστε
να επικοινωνούν ελεύθερα, όπου και αν βρίσκονται. Πα-
ράλληλα, τα Cosmote Gigamax και τα Cosmote Busi-
ness Gigamax διαθέτουν επιλογές σε data που φτάνουν
έως και τα απεριόριστα, χωρίς κανέναν περιορισμό στην
ταχύτητα, μέσα από τα κορυφαία δίκτυα 4G και 5G της
Cosmote. Τα ανανεωμένα προγράμματα της Cosmote
απευθύνονται σε όλους, με επιλογές που ξεκινούν από
24 ευρώ, για να έχει ο κάθε συνδρομητής το πρόγραμμα
που του ταιριάζει.



Η εφαρμογή της δέσμης
μέτρων Fit for 55 στην
ακτοπλοΐα «θα έχει
συνέπειες και στη μείωση
του ΑΕΠ κατά 903 εκατ.
ευρώ το 2026 (0,3% του
ΑΕΠ της Ελλάδας) και
απώλεια εσόδων για τις
τουριστικές επιχειρήσεις
μόνο στις νησιωτικές
περιοχές που αναμένεται
να φτάσει σχεδόν το 1 δισ.
ευρώ το 2026

«Η
εφαρμογή της δέ-
σμης μέτρων Fit for
55 για μείωση των
εκπομπών αερίων

του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον
55% έως το 2030 και οι υψηλές τι-
μές καυσίμων λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία αναμένεται να έχουν
ισχυρές επιπτώσεις στην επιβατηγό
ναυτιλία», γεγονός που προβληματί-

ζει τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επι-
βατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), καθώς
εισερχόμαστε στην τουριστική πε-
ρίοδο: «Η δέσμη μέτρων Fit for 55
ενδέχεται (βάσει μελέτης του ΙΟΒΕ -
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανι-
κών Ερευνών) να αυξήσει το λει-
τουργικό κόστος της εγχώριας επι-
βατηγού ναυτιλίας κατά 207 εκατ.
ευρώ το 2026 και να μειώσει τα έσο-
δα των επιχειρήσεων του κλάδου κα-
τά 183 εκατ. ευρώ. 

Η μεγαλύτερη αύξηση του λει-
τουργικού κόστους των εταιρειών
του κλάδου ενδέχεται να προέλθει
από την επέκταση του συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
άνθρακα (ΣΕΔΕ - ETS). Το 2026, η
υποχρέωση αγοράς του συνόλου
των δικαιωμάτων εκπομπής συνεπά-

γεται συνολικό κόστος 169 εκατ. ευ-
ρώ»  Η κάλυψη της επιπλέον δαπά-
νης λόγω της δέσμης Fit for 55 υπο-
λογίζεται ότι «θα επιβαρύνει και τις
τιμές των εισιτηρίων από 5% το
2023 έως 30% το 2026».

Χρηματοδότηση επενδύσεων 
Για να προχωρήσει σε έργα πράσι-

νων επενδύσεων η ελληνική ακτο-
πλοΐα, είναι ζωτικής σημασίας η στή-
ριξή της από το κράτος, τόνισε ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Σπυρίδων

Πασχάλης σε ημερίδα με θέμα
«Mετάβαση στην πράσινη ακτο-
πλοΐα», ζητώντας: να διευκολυνθεί η
χρηματοδότηση των επενδύσεων για
ανανέωση του στόλου με πλοία χα-
μηλών και μηδενικών εκπομπών.
Μία ακόμα πρόταση που έχει τεθεί
στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής είναι και η εξόφληση
των οφειλομένων στις ακτοπλοϊκές
εταιρείες, για το έργο που έχουν επι-
τελέσει στις γραμμές δημόσιας υπη-
ρεσίας, καθώς επίσης και η καταβο-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία τίναξε 
στα ύψη τις τιμές καυσίμων, ανεβάζοντας το λειτουργικό
ενεργειακό κόστος στο 80% του συνολικού τζίρου στον
κλάδο. Δεν είναι όμως μόνο η αστάθεια στις τιμές,  
αλλά και «η έλλειψη υποδομών και η ανεπάρκεια
κρατικού  συντονισμού», που προστίθενται 
στα πολλά ακόμα «εμπόδια στην πορεία
απανθρακοποίησης της επιβατηγού ναυτιλίας»
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Προβληματισμοί ακτοπλοΐας 
για πράσινη μετάβαση



λή ή το πάγωμα από το κράτος των
υποχρεωτικών εκπτώσεων, που κο-
στίζουν ετησίως στην ελληνική ακτο-
πλοΐα περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΕΝ αποτελεί-
ται «από 30 εταιρείες που συνδέουν
με τα περίπου 97 πλοία τους τα ελ-
ληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελ-
λάδα, εξυπηρετώντας (στοιχεία προ
πανδημίας) 20,32 εκατομμύρια επι-
βάτες, εκ των οποίων 18,82 εκατ.
επιβάτες (3,53 εκατ. οχήματα) στην
ακτοπλοΐα και 1,5 εκατ. επιβάτες
(690.000 οχήματα) στην Αδριατική.
Η εισφορά στο ΑΕΠ είναι 7,4% ή
13,6 δισ. ευρώ (6,6% ή 12,1 δισ.
ευρώ στην ακτοπλοΐα και 0,8% ή 1,5
δισ. ευρώ στην Αδριατική) και καλύ-
πτει 332.000 θέσεις εργασίας
(8,5% του συνολικού εργατικού δυ-
ναμικού της Ελλάδας – 290.700 ή
7,4% στην ακτοπλοΐα και  41.300 ή
1,1% στην Αδριατική)».

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ θεωρεί
απαραίτητη την ισχυρή υποστήριξη
του υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής στα αιτήματα
χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, το
ΕΣΠΑ και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
Και ζητά επίσης: «να συσταθεί ένα ει-
δικό ταμείο στο πλαίσιο του ETS,
προκειμένου να επανεπενδύονται τα
έσοδα από το σύστημα δικαιωμάτων
εμπορίας κατευθείαν στον κλάδο. Τα
κεφάλαια που θα συγκεντρώνονται
από αυτόν τον μηχανισμό θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται άμεσα για επι-
δότηση: του αυξημένου κόστους
εναλλακτικών καυσίμων, των ναύ-
λων μέσω του Μεταφορικού Ισοδύ-
ναμου και των επενδυτικών δαπα-
νών για τεχνολογίες βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης».

Ασφυκτικό πλαίσιο 
Η επιβατηγός ναυτιλία βρίσκεται

αντιμέτωπη με σημαντικές προκλή-
σεις την τρέχουσα δεκαετία αλλά
δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τη
συμμόρφωση με τους κανονισμούς
στο άμεσο μέλλον, εξήγησε στην
ημερίδα ο κ. Πασχάλης. Και τούτο
διότι: η αλληλεπίδραση των κανονι-
σμών της ΕΕ (Green deal, Fit for 55)
με τους κανονισμούς του ΙΜΟ (Διε-

θνής Ναυτιλιακός Οργανισμός για
χρήση ναυτιλιακού καυσίμου μικρής
περιεκτικότητας σε θείο) δημιουργεί
ένα απαιτητικό πλαίσιο. Απ’ την άλλη
«οι εναλλακτικές τεχνολογίες για
βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης είναι υπό αξιολόγηση και ωρί-
μανση. Επί του παρόντος, κανένα
εναλλακτικό καύσιμο δεν αποτελεί
ολοκληρωμένη λύση, αλλά το LNG
φαίνεται να είναι το προτεινόμενο
μεταβατικό εναλλακτικό καύσιμο.
Απαιτείται όμως η διαμόρφωση υπο-
δομών για παροχή ενέργειας στα λι-
μάνια από εναλλακτικά καύσιμα και
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με-
σοπρόθεσμα η μεθανόλη, το υδρο-
γόνο και ο ηλεκτρισμός (μπαταρίες)
φαίνονται επίσης να είναι υπό αξιο-
λόγηση, αλλά και εδώ απαιτούνται
μεγάλες επενδύσεις τόσο στον στό-
λο όσο και στις υποδομές. Η πιο προ-
σιτή λύση για τον υφιστάμενο στόλο
είναι το slow steaming (μείωση τα-

χύτητας) με αρνητικές επιπτώσεις
στα δρομολόγια και επομένως στις
τοπικές κοινωνίες».

Παράπλευρες απώλειες
Η εφαρμογή της δέσμης μέτρων

Fit for 55 στην ακτοπλοΐα «θα έχει
συνέπειες και στη μείωση του ΑΕΠ
κατά 903 εκατ. ευρώ το 2026 (0,3%
του ΑΕΠ της Ελλάδας) και απώλεια
εσόδων για τις τουριστικές επιχειρή-
σεις μόνο στις νησιωτικές περιοχές
που αναμένεται να φτάσει σχεδόν το
1,0 δισ. ευρώ το 2026 (πλέον του
70% αυτής της απώλειας αφορά το
Νότιο Αιγαίο). Οι επιπτώσεις σε
όρους ΑΕΠ στις νησιωτικές περιοχές
από τη χαμηλότερη επισκεψιμότητα
εκτιμώνται σε 730 εκατ. ευρώ το
2026. Στις τέσσερις νησιωτικές πε-
ριφέρειες της χώρας λειτουργούν
25 αεροδρόμια, ενώ ο αριθμός των
λιμανιών που συνδέονται με την
ηπειρωτική Ελλάδα ξεπερνά τα 70».
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Νησιωτική
οικονομία
«Η νησιωτική οικονομία
υποστηρίζεται σημαντικά
από την ακτοπλοΐα: Σύμ-
φωνα με στοιχεία επιβατι-
κής κίνησης για το 2019
οι ταξιδιώτες-μόνιμοι κά-
τοικοι της χώρας που επι-
σκέφθηκαν νησιωτικές πε-
ριοχές ακτοπλοϊκώς εκτι-
μώνται σε 8,8 εκατ. άτομα.
Ο κλάδος της επιβατηγού
ναυτιλίας αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο μεταξύ
της νησιωτικής Ελλάδας
και της ηπειρωτικής χώ-
ρας, συνδέοντας τα περί-
που 115 κατοικημένα νη-
σιά με την
ηπειρωτική χώρα σχεδόν
σε καθημερινή βάση, αλλά
και μεταξύ τους. Στις τέσ-
σερις νησιωτικές περιφέ-
ρειες της χώρας λειτουρ-
γούν 25 αεροδρόμια, ενώ
ο αριθμός των λιμανιών
που συνδέονται με την
ηπειρωτική Ελλάδα ξεπερ-
νά τα 70».



Σ
ε μια εξέλιξη ιστορικής σημασίας οδηγεί η από-
φαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου. Η Σύνοδος που συνεδρίασε στο Φα-
νάρι αποφάσισε να άρει το μακροχρόνιο σχίσμα

με την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, «νοουμένης της περιοχής
της δικαιοδοσίας αυτής μόνον εντός των ορίων της επικρα-
τείας του κράτους της Βορείου Μακεδονίας», όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση. Πρόκειται για την
περίπτωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην επικράτεια της
σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, η οποία το 1967, με την
ενθάρρυνση των τότε πολιτικών Αρχών, αποσχίσθηκε από
το Πατριαρχείο Σερβίας, όπου και ανήκε έως τότε, αυτοα-
νακηρυσσόμενη σε «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία».
Σημειώνεται πως η απόφαση αυτή δεν συνιστά παραχώρη-
ση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της γειτονικής χώρας.

Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όνομα
Μακεδονία ή παράγωγό του 

Στην απόφαση αναφέρεται ρητά πως η Σύνοδος «ανα-

γνωρίζει ως όνομα της Εκκλησίας ταύτης το “Αχρίδος”
(νοουμένης της περιοχής της δικαιοδοσίας αυτής μόνον
εντός των ορίων της επικρατείας του κράτους της Βορείου
Μακεδονίας), ως υπεσχέθη εγγράφως προς το Οικουμε-
νικόν Πατριαρχείον και ο Προκαθήμενος αυτής, αποκλεί-
ουσα τον όρον “Μακεδονική” και οιοδήτι άλλο παράγωγον
της λέξεως “Μακεδονία”».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα αφορά προφανώς και τα
ελληνικά πράγματα, καθώς ο Προκαθήμενος της γειτονι-
κής Εκκλησίας δεσμεύεται και μάλιστα εγγράφως να μη
χρησιμοποιήσουν ποτέ οι γείτονες κάποια άλλη ονομασία
που να παραπέμπει στον όρο Μακεδονία. Ωστόσο, κύκλοι
που γνωρίζουν καλά τα εκκλησιαστικά θέματα τόνιζαν
στην «Political»: «Αναμφίβολα είναι μια απόφαση που θα
επηρεάσει τα εκκλησιαστικά πράγματα στα Βαλκάνια. Δεν
ξέρουμε πόσο θα επηρεάσει τον άξονα συνεργασίας της
Εκκλησίας της Ρωσίας με αυτήν της Σερβίας. Μπορεί
πλέον να προκληθούν νέες εντάσεις στη γειτονιά μας, με
αφορμή το ζήτημα της Εκκλησίας των Σκοπίων. Το θέμα

είναι πώς θα αντιδράσει και η Εκκλησία της Σερβίας που
θίγεται άμεσα». 

Άλλη πηγή με την οποία επικοινώνησε η «Political» χα-
ρακτήρισε ιστορική την απόφαση του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου. «Με την απόφαση αυτή το Φανάρι εξοβελίζει
τη διείσδυση της Ρωσίας για τα εκκλησιαστικά πράγματα
στη γειτονιά μας και θέτει πλέον την Εκκλησία της Σερ-
βίας προ των ευθυνών της για την οριστική επίλυση του
θέματος».

Το θέμα αυτό έγινε τις προηγούμενες ημέρες το πρώτο
στην ειδησεογραφία της Βόρειας Μακεδονίας και οι γεί-
τονες δεν έκρυβαν τη χαρά τους για την εν λόγω εξέλιξη. 
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Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Η Σύνοδος που συνεδρίασε στο Φανάρι
αποφάσισε να άρει το μακροχρόνιο
σχίσμα με την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος

Τιμή στον ιδρυτή Απόστολο Παύλο

Η σημασία της αναγνώρισης 
της Εκκλησίας των Σκοπίων

Το πρόγραμμα για τον φετινό εορτασμό της γιορτής του
Αποστόλου Παύλου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος,
ανακοίνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Σύμφωνα με αυτό, την Τρίτη 28 Ιουνίου στις 7.00 μ.μ.,
στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου της Αθήνας θα τελεσθεί ο
Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο θα χοροστατήσει ως
εκπρόσωπος της ΔΙΣ ο Μητροπολίτης Σάμου κ. Ευσέβιος.
Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 στις 7.00 μ.μ., στον Καθεδρικό
Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, θα τελεσθεί ο
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.

Ιερωνύμου. Κατά την Ακολουθία του Εσπερινού θα
ομιλήσει ως εκπρόσωπος της ΔΙΣ ο Μητροπολίτης
Αργολίδος κ. Νεκτάριος. Το πρωί της γιορτής, Τετάρτη 29
Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου επί της οδού
Ψαρών της πόλεως των Αθηνών, θα τελεσθούν ο Όρθρος
και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας
και ώρα 7.00 μ.μ., στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου των
αρχαίων Αθηνών, θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
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Τα μοντέλα της Toyota και της Citroen ξεχώρισαν με τις αυξημένες επιδό-
σεις που σημείωσαν τον τέταρτο μήνα του 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Political», το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο για τον μήνα Απρίλιο ήταν το
Toyota Yaris, το οποίο κατάφερε να σημειώσει 467 μονάδες καταλαμβάνον-
τας το 4,98% του συνόλου των πωλήσεων.

Στη 2η θέση βρέθηκε το Citroen C3 με 385 πωλήσεις και 4,11%. Την πρώτη

τριάδα συμπληρώνει το νέο Toyota C-HR με 378 μονάδες και 4,03%. Στη συ-
νέχεια ακολουθούν το Kia Stonic με 339 μονάδες (3,62%), το Opel Corsa με
323 ταξινομήσεις (3,45%), το VW T-Roc με 321 πωλήσεις (3,42%), το Peugeot
3008 με 309 μονάδες (3,3%), το Peugeot 208 με 284 ταξινομήσεις (3,03%), το
VW T-Cross με 272 αυτοκίνητα (2,9%), ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει
το Toyota Corolla με 242 μονάδες (2,58%).
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Αυτό είναι το top 10 των best sellers του Απριλίου!

Δοκιμάζουμε το Jeep Wrangler
4xe plug-in hybrid με 380 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

H
Jeep αποτελεί μια μάρκα που δεν χρει-
άζεται συστάσεις, καθώς το όνομά της
συνδυάζεται με σκληροτράχηλα off road
οχήματα αλλά και με υπερπολυτελή τε-

τρακίνητα μοντέλα! Ωστόσο, το Jeep Wrangler απο-
τελεί ένα από τα λίγα σκληροτράχηλα τετρακίνητα
οχήματα που κατάφεραν να διατηρήσουν όλα εκεί-
να τα μοναδικά χαρακτηριστικά του υιοθετώντας
και την plug-in hybrid τεχνολογία, με αποτέλεσμα
να έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και να κινείται
ελεύθερα στον Δακτύλιο καθημερινά!

Βέβαια, η χρήση υψηλής τεχνολογίας κοστίζει
και έτσι υπάρχει αντίκτυπο και στη λιανική τιμή πώ-
λησης, η οποία για το Jeep Wrangler 4xe Sahara
της δοκιμής μας ανερχόταν στις 77.900 ευρώ! Επί-
σης, η τοποθέτηση δίλιτρου βενζινοκινητήρα αυτο-
μάτως επιφέρει και φόρο πολυτελούς διαβίωσης
για 10 έτη, εκ των οποίων τα τελευταία 5 έτη είναι
μειωμένος κατά 50%.

Μοναδική σχεδίαση
Το νέο Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid με το

που το αντικρίσει κανείς αμέσως αντιλαμβάνεται ότι
πρόκειται για ένα ξεχωριστό μοντέλο που έχει δια-
τηρήσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.

Η τετράγωνη σχεδίαση παραπέμπει στα κλασικά
Jeep, όπως και οι εξωτερικά τοποθετημένοι μεντε-
σέδες των θυρών. Ωστόσο, στο πλάι κοντά στην πόρ-
τα του οδηγού υπάρχει ένα μικρό μαύρο καπάκι που
πίσω του κρύβεται η υποδοχή της πρίζας για τη φόρ-
τιση των μπαταριών, ενώ στην ακριβώς απέναντι
πλευρά έχει τοποθετηθεί η κλασική μεταλλική κε-
ραία του ραδιοφώνου, που θυμίζει Jeep άλλης επο-
χής. Στην πίσω πόρτα βρίσκεται και η κλασική ρε-

ζέρβα, στοιχείο που επίσης μας θυμίζει τα οχήματα
εκτός δρόμου, όπως τα γνωρίσαμε στο παρελθόν.

Hitech εσωτερικό
Η Jeep κατάφερε με έναν μοναδικό τρόπο να

συνδυάσει και στην καμπίνα επιβατών την υψηλή
τεχνολογία με τα μοναδικά στοιχεία των σκληρο-
τράχηλων μοντέλων της.

Ανοίγεις τη λεπτοκαμωμένη πόρτα που κρατιέται
με ιμάντα, πατάς στο πλαϊνό σκαλί και κυριολεκτικά
σκαρφαλώνεις στο εσωτερικό όπου έρχεσαι αντι-
μέτωπος με ένα ιδιαίτερα πλούσιο ψηφιακό πακέτο
που περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα από το in-
fotainment και την οθόνη των 8,4 ιντσών, ενώ και ο
πίνακας οργάνων περιλαμβάνει ψηφιακές ενδεί-
ξεις σε μια μικρή οθόνη 7 ιντσών ανάμεσα στα ανα-
λογικά όργανα στην οποία προβάλλονται πληροφο-
ρίες για την ενέργεια της μπαταρίας, την κατανάλω-
ση, την αυτονομία κ.ά.

Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής
μας είχε τοποθετηθεί ένας ο δίλιτρος turbo βενζινο-
κινητήρας απόδοσης 272 ίππων. Αυτός συνδυάζεται
με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν 63 και έναν 146 ίπ-
πων, οι οποίοι παίρνουν ρεύμα από μια μπαταρία
των 17,3 kW. Για plug-in η χωρητικότητα αυτή είναι
καλή, για το Wrangler όμως των 2,2 τόνων οι μπατα-
ρίες προδίδουν μια ηλεκτρική αυτονομία έως 48 χι-
λιόμετρα μέσα σε πόλη. Υβριδικά θα κάνεις παρα-
πάνω χιλιόμετρα (σχεδόν τα διπλάσια) με την κατα-
νάλωση στα 3,5 λτ./100 χλμ. και όταν πια τελειώσουν
οι μπαταρίες θα είσαι σταθερά πάνω από τα 10,5 λί-
τρα στα 100 χιλιόμετρα. Στο εθνικό οδικό δίκτυο ο
οδηγός μπορεί να κινηθεί με απόλυτη άνεση και οι-
κονομία, αν δεν ξεπεράσει τα 120 χλμ./ώρα. Σε αυτά

τα χιλιόμετρα οι επιβάτες αισθάνονται ότι βρίσκον-
ται σε ένα «χαλί» και το ταξίδι πραγματοποιείται πο-
λύ άνετα και οικονομικά. Αν ο οδηγός θελήσει να
πιέσει το πεντάλ του γκαζιού, τότε τα 180 χλμ. έρχον-
ται πολύ γρήγορα, αλλά εμφανίζονται θόρυβοι που
προκαλούνται από την τετράγωνη σχεδίαση του
αμαξώματος, ενώ επίσης η κατανάλωση καυσίμου
κυριολεκτικά εκτοξεύεται σε άλλα επίπεδα…

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές
ο οδηγός μπορεί να «παίξει» με το πίσω μέρος του
αμαξώματος όταν κινείται με επιλεγμένη την κίνη-
ση στον πίσω άξονα, ενώ για πιο γρήγορες αναβά-
σεις η επιλογή της τετρακίνησης κάνει εύκολη υπό-
θεση την αύξηση της ταχύτητας. Βέβαια, η μεγάλη
απόσταση από το έδαφος και οι μαλακές αναρτή-
σεις προκαλούν κλίσεις στο αμάξωμα που σε καμία
περίπτωση δεν εξελίσσονται σε κάτι επικίνδυνο.

Μέσα στην πόλη το «θηρίο» κρύβει πολύ καλά τις
διαστάσεις του, ωστόσο η ύπαρξη καμερών στο εμ-
πρόσθιο και πίσω μέρος κάνει τη διαδικασία παρ-
καρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο
οδηγό. Επίσης, η λειτουργία του ηλεκτρικού συστή-
ματος μειώνει στο ελάχιστο την κατανάλωση.

Εκτός δρόμου το Jeep Wrangler 4xe βρίσκεται
στο φυσικό του περιβάλλον και η κατ’ επιλογήν τε-
τρακίνηση Rock-Trac, οι «κοντές» σχέσεις, οι νέας
γενιάς άξονες Dana, το σύστημα Τru-Lock για
μπλοκάρισμα του εμπρός και του πίσω διαφορικού,
το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω
άξονα και η δυνατότητα για ηλεκτρονική αποσύνδε-
ση της αντιστρεπτικής ράβδου εμπρός ώστε να
υπάρχει η μέγιστη δυνατή ελευθερία κινήσεων των
τροχών κάνουν τα περάσματα στα βουνά ή στις πα-
ραλίες παιχνιδάκι!
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Μ
ία αγωνιστική πριν από το
τέλος των πλέι οφ της Su-
per League 1, ο Ολυμπια-
κός θα κάνει φιέστα στο

«Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι με τον
ΠΑΟΚ και την ίδια ώρα στη Θεσσαλονί-
κη χιλιάδες «κιτρινόμαυρες» καρδιές
σε Βορρά και Νότο θα πάλλονται από
αγωνία: Ο Άρης ή η ΑΕΚ θα εξασφαλί-
σει τη συμμετοχή στο Conference Lea-
gue της προσεχούς σεζόν; Ισοβαθμούν
και όποιος νικήσει, θα μιλά ευρωπαϊ-
κά, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα
της τελευταίας αγωνιστικής, όπου η
ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο
ΠΑΣ Γιάννινα τον Άρη. Αν το ματς λήξει
ισόπαλο, τότε η αγωνία θα παραταθεί
και θα τερματιστεί στο φινάλε. 

Όμως, σε αυτή την περίπτωση ο
Άρης θα κρατά την τύχη του στα χέρια

του, καθότι αν νικήσει στα Γιάννενα, θα
εξασφαλίσει αυτός την Ευρώπη, γιατί,
όπως βλέπετε στον πίνακα με τα κριτή-
ρια ισοβαθμίας, θα έχει συγκεντρώσει
περισσότερους βαθμούς από την Ένω-
ση στα μεταξύ τους παιχνίδια. Στην κα-
νονική διάρκεια, ΑΕΚ - Άρης 2-1,
Άρης - ΑΕΚ 2-1 και στα πλέι οφ, ΑΕΚ -
Άρης 1-2.

Υπάρχει περίπτωση να προκριθούν
και οι δύο; Μόνο αν ο Παναθηναϊκός
«αυτοκτονήσει» και χάσει και τα δύο

εναπομείναντα παι-
χνίδια, με τον ΠΑΣ
Γιάννινα απόψε στη
Λεωφόρο και με τον
ΠΑΟΚ στην Τούμπα,
αλλά και δεν κατακτή-
σει το Κύπελλο το προ-
σεχές Σάββατο στο

ΟΑΚΑ, όπου θα αντιμετωπίσει τον «δι-
κέφαλο του Βορρά».

Στα πλέι άουτ, είναι η τελευταία
αγωνιστική και επίσης υπάρχει ασα-
φές τοπίο. Ο Απόλλων Σμύρνης υποβι-
βάστηκε, η Λαμία θα παίξει μπαράζ με
τη Βέροια ή τον Λεβαδειακό, αλλά όλα
είναι στον αέρα. Διότι ο Παναιτωλικός
κατηγορείται για παράνομο στοιχημα-
τισμό του γενικού αρχηγού του Χρή-
στου Κουτσοσπύρου και η εισήγηση
είναι υποβιβασμός και πρόστιμο. 

Το πλήρες πρόγραμμα
Σήμερα, Σάββατο: Βόλος - ΟΦΗ

(17.00, Cosmote TV), Άρης - ΑΕΚ
(20.00, Nova), Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
(20.00, Nova), Παναθηναϊκός - ΠΑΣ
Γιάννινα (20.00, Cosmote TV).

Αύριο, Κυριακή: Αστέρας Τρ. -
Απόλλων Σμ. (19.30, Nova), Ιωνικός -
Παναιτωλικός (19.30, Cosmote TV),
Λαμία - Ατρόμητος (19.30, Cosmote
TV).

Το ματς της χρονιάς

Άρης - ΑΕΚ για ένα εισιτήριο
στο Conference League,
φιέστα ο Ολυμπιακός 
με ΠΑΟΚ

Βαθμολογία
Πλέι οφ (34 αγ.)

Ομάδα ..................Γκολ ......Βαθμοί
Ολυμπιακός ........52-23 .........79
ΠΑΟΚ ..................55-32 .........60
Παναθηναϊκός ....48-24 .........58
Άρης ....................33-26 .........56
ΑΕΚ ......................52-36 .........56
ΠΑΣ Γιάννινα ......34-35 .........46

Πλέι άουτ (33 αγ.)
Ομάδα ..................Γκολ ......Βαθμοί
ΟΦΗ ....................40-40 .........44
Ιωνικός ................41-41 ..........42
Αστέρας Τρ...........31-35..........40
Παναιτωλικός ......31-45..........37
Βόλος ..................42-48 .........37
Ατρόμητος ..........33-52 .........32
Λαμία ..................24-44 .........25
Απόλλων Σμ. ........14-55 ..........21

Τελευταία αγωνιστική
(17 Μαΐου)

20.00: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 
20.00: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
20.00: ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης

Κριτήρια ισοβαθμίας
1. Το σύνολο των βαθμών στους μεταξύ τους αγώνες.
2. Η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.
3. Η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων.
4. Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων.
5. Η καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων.
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Α
ρχές δεκαετίας του ’70, στο
ολλανδικό ποδόσφαιρο είχε
τεθεί ένα μεγάλο δίλημμα από
τον μεγαλύτερο προπονητή

όλων των εποχών για τη «χώρα της τουλί-
πας» (μακαρίτη πια) Ρίνους Μίχελς: Στο
ποδόσφαιρο τι προέχει; Ο μηχανισμός ή
ο άνθρωπος; «Μα, ο μηχανισμός», απάν-
τησαν οι ειδικοί της εποχής. «Εγώ παίρ-
νω τον δικό μου δρόμο, για μένα προέχει
ο άνθρωπος», είχε δηλώσει ο συμπαθέ-
στατος Ρίνους. Αποτέλεσμα: Αυτός ήταν
ο δημιουργός της μεγάλης εθνικής Ολ-
λανδίας, «βασίλισσας δίχως στέμμα» της
δεκαετίας του ’70, που έπαιξε δύο φορές
τελικό Μουντιάλ (το ’74 έχασε από τη Δυ-
τική Γερμανία 2-1 και το ’78 από την Αρ-
γεντινή 3-1) και το ’88 πήρε το Ευρωπαϊ-
κό (2-0 την ΕΣΣΔ). 

Τι είχε κάνει τότε ο αξεπέραστος στην
ψυχολογία Ρίνους Μίχελς; Έπρεπε στην
εθνική Ολλανδίας να «παντρέψει» ποδο-
σφαιριστές του Άγιαξ και της Φέγενορντ,
κάτι που φάνταζε ακατόρθωτο. Ο Κρόιφ,
ας πούμε, ό,τι καλύτερο έχει βγάλει μέ-
χρι σήμερα το ολλανδικό φούτμπολ, δεν
ήθελε να βλέπει ούτε ζωγραφιστό τον
Βαν Χάνεγκεμ της Φέγενορντ, μάλιστα,
είχε βάλει βέτο να μην κληθεί. Ο Νέε-
σκενς, μέγας παίκτης και «τρεχαντήρι»,
δεν ήθελε να παίζει δεξί χαφ. 

Ο Μίχελς τούς συγκέντρωσε στο προ-
πονητικό κέντρο και ρωτούσε τον καθέ-
ναν ξεχωριστά: «Εσύ, νέε μου, πού θέ-
λεις να παίζεις;». Και τον έβαζε εκεί που
ήθελε! Ο άνθρωπος είχε συντρίψει τον
μηχανισμό, αφού η Ολλανδία παρουσία-
σε ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο όλων
των εποχών, παρόλο που αρκετοί θεω-
ρούν τη Βραζιλία του ’70 ως την καλύτε-
ρη. Σάμπως και ο τότε τεχνικός της εθνι-
κής Βραζιλίας, Μάριο Ζαγκάλο, τα ίδια
δεν είχε κάνει; Κι αυτός είχε καλέσει
πέντε παίκτες που στην ομάδα τους φο-
ρούσαν το «10». Πελέ, Ζαϊρζίνιο, Ριβελί-
νο, Τοστάο, Ζέρσον. Βρήκε τον τρόπο και
τους έριξε στο φιλότιμο, ότι η Σελεσάο
βασιζόταν αποκλειστικά στον καθένα και
ας πήγαινε στον διάολο ο αριθμός της
φανέλας.

Από τότε το ποτάμι του χρόνου «κατά-
πιε» και τον Μίχελς και τον Ζαγκάλο και
ανέδειξε τους μηχανισμούς που είναι
υπεράνω του ανθρώπου-ποδοσφαιρι-
στή. Του Γκουαρντιόλα, ας πούμε. Όλοι
τον… προσκυνούν, εκτός από έναν Ιταλό,
φινετσάτο και παραδοσιακό, που μονί-
μως μασάει τσίχλα κατά τη διάρκεια των
αγώνων. Τον Κάρλο Αντσελότι της Ρεάλ
Μαδρίτης, μακράν κορυφαίο σε ευρω-
παϊκές διακρίσεις, που θα παίξει και πάλι
στον τελικό του Champions League,
κόντρα στη Λίβερπουλ αυτή τη φορά. Αν-

τίπαλος επίσης «μεθοδιστή», του Γερμα-
νού Γιούργκεν Κλοπ.

Όλοι οι σύγχρονοι προφέσορες της
μπάλας θεωρούν ότι οι ποδοσφαιριστές
είναι «μηχανές» που κουρδίζονται και
παίζουν όπως θέλει ο προπονητής, και
λίγο τους απασχολεί το συναισθηματικό

στοιχείο, ο άνθρωπος, δηλαδή. Ο προπο-
νητής έχει επιβάλει παντού τη δικτατορία
του. Ποιος θα αντισταθεί στον Μουρίνιο,
στον Γκουαρντιόλα και τα υποκατάστατά
τους; Το ποδόσφαιρο για αυτούς είναι
ανώτερα μαθηματικά, τριγωνομετρία,
ημίτονα, συνημίτονα, επιπεδομετρία και

τετραγωνικές ρίζες.
«Ο Γκουαρντιόλα εξαφανίζει τις προ-

σωπικότητες των παικτών», τα λόγια του
άλλοτε παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, Πατρίς Εβρά. Μήπως ο Μαρτίνς το
ίδιος δεν έκανε με τον Φορτούνη στον
Ολυμπιακό; Γιατί δεν υπηρετούσε τον…
μηχανισμό ήταν η αιτία. Το «σύστημα».
«Βρείτε έναν τρόπο η μπάλα να φτάσει
στον Μπενζεμά κι αυτός ξέρει τι θα την
κάνει», είπε ο Αντσελότι στους παίκτες
της Ρεάλ. Δικαιώθηκε. Ο Μπενζεμά σκο-
ράρει αδιάλειπτα. 

Έπειτα από είκοσι χρόνια μελέτης πά-
νω στο ποδόσφαιρο, ο μέγας Γάλλος
στράικερ Ζιστ Φοντέν, πρώτος σκόρερ
στο Μουντιάλ του ’58 στη Σουηδία με 13
γκολ (ακατάρριπτο ρεκόρ), είχε αποφαν-
θεί ότι το 67% του όλου που βλέπουμε στο
γήπεδο την σήμερον ημέραν είναι έργο
του προπονητή και το υπόλοιπο αφορά
τους αυτοσχεδιασμούς του παίκτη. Εκεί-
νο που δεν μέτρησε ο Φοντέν -αδύνατο
να το κάνει- ήταν η διάθεση των ποδο-
σφαιριστών να υπηρετήσουν τον μηχανι-
σμό που στήνουν οι προπονητές…

Οι διαφορές του «πατέρα 
των μεθοδιστών» 
Πεπ Γκουαρντιόλα 
με τον Ιταλό παραδοσιακό
Κάρλο Αντσελότι

Τι προέχει;
Ο μηχανισμός 
ή ο άνθρωπος; 



• Ραντεβού με τους θαυμαστές του
έδωσε χθες βράδυ στα Φάρσαλα ο
πρώην «Survivor» Γιώργος Κατσα-
ούνης.

• Η Κύπρος δεν πέρασε στον τε-
λικό της Eurovision.

• Η Χριστίνα Παππά ξέχασε το διαβα-
τήριό της σε εστιατόριο της Μπανγ-
κόκ και έχασε την πτήση για την
Καμπότζη και μαζί την έναρξη γυρι-
σμάτων του «Asia Express».

• Η σχεδιάστρια μόδας Ορσαλία
Παρθένη φημολογείται πως θα
είναι μέλος της κριτικής επιτρο-
πής στο νέο «GNTM».

• Η εστεμμένη Κατερίνα Κουβουτσά-
κη έγινε πρωταγωνίστρια σε sex tape
της «Sirina».

• Πλουσιότερος κατά 66.000 ευ-
ρώ αποχώρησε από το «Sur-
vivor» ο Απόστολος Ρουβάς!

• Η Κοραλία Καράντη αποκάλυψε
πως έχει κάνει δύο θρησκευτικούς
γάμους κι έναν μυστικό πολιτικό, στα
νιάτα της.

• Η σεφ Κατερίνα Λένη επέστρε-
ψε στην κουζίνα της «Super Κα-
τερίνας» ύστερα από σχεδόν
έναν μήνα απουσίας.

• Η Έλενα Χριστοπούλου ισχυρίστη-
κε πως για κανέναν λόγο δεν θα επέ-
στρεφε στην επιτροπή του ριάλιτι μό-
δας.

• Η Μίνα Αρναούτη έδειξε το ση-
μάδι από τη σιδερένια προστα-
τευτική μπάρα που έσπασε τα
πλευρά της στο δυστύχημα με
τον Παντελή Παντελίδη (φωτό).

• Sold out οι εμφανίσεις της Άννας
Βίσση στην ομογένεια της Αυστρα-
λίας. Επόμενος σταθμός η Αμερική,
με πρώτο live το βράδυ της Παρα-
σκευής στο Λος Άντζελες.
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Σ
το κόκκινο χαλί του 75ου Φεστιβάλ Καννών θα
εμφανιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την
ιδιότητα του ηθοποιού! Ο εκκεντρικός τρα-
γουδιστής θα «πετάξει» με προορισμό τη γαλ-

λική Κυανή Ακτή (πιθανότατα τη Δευτέρα) για να δώσει
το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της ελληνικής
ταινίας «Στον Θρόνο του Ξέρξη», όπου κρατά τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο.

Το φιλμ μικρού μήκους θα διαγωνισθεί στο παράλ-
ληλο τμήμα του Φεστιβάλ «Εβδομάδα Κριτικής» (16-
26 Μαΐου) με τον δημοφιλή καλλιτέχνη και τη σκηνο-
θέτρια Εύη Καλογεροπούλου να «φλερτάρουν» με τον
«Χρυσό Φοίνικα».

Λάτρης των προκλήσεων και των πειραματισμών, ο
Γιώργος Μαζωνάκης αναμετρήθηκε πρώτη φορά με το
υποκριτικό του ταλέντο, γοητεύοντας με την αφήγηση,
την απλότητα και τον επαγγελματισμό του τους έμπει-
ρους δημιουργούς, που δικαιώθηκαν στο φινάλε για
την επιλογή τους.

«Θέλω να γυρίσω στα παλιά»
Ο τίτλος του κινηματογραφικού φιλμ «Ο Θρόνος του

Ξέρξη» προέρχεται από το ιστορικό σημείο στο όρος
Αιγάλεω, όπου ο μύθος ήθελε τον Πέρση βασιλιά να
παρακολουθεί τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Από την ίδια ακριβώς τοποθεσία η Εύη Καλογερο-
πούλου ξετυλίγει το νήμα της ιστορίας των ηρώων της,
ζουμάροντας από ψηλά στη ζωή μιας παρέας εργατών
στα ναυπηγεία του Περάματος. 

Η ταινία καταγράφει τη σκληρή καθημερινότητα, την
προσπάθεια να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες του
επαγγέλματος αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις
με (άνωθεν εντολή) την απαγόρευση σωματικής επα-
φής μεταξύ τους.

Σύμπτωση ή όχι, η επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη
«Θέλω να γυρίσω στα παλιά» έγινε πραγματικότητα 22

χρόνια αργότερα! Ο ρόλος του εμπεριέχει αρκετά αυ-
τοβιογραφικά στοιχεία, καθώς γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στη Νίκαια, ενώ στα ναυπηγεία του Περάματος
δούλευε πολύ σκληρά ο πατέρας του για να συντηρή-
σει την οικογένειά του.

Με τις ευχές του ΕΚΚ
«Η συμμετοχή στο διαγωνιστικό πρόγραμμα της

“Εβδομάδας Κριτικής” επιβεβαιώνει περίτρανα για άλ-
λη μία φορά τους δεσμούς που έχουν δημιουργήσει η
ελληνική ταινία μικρού μήκους και οι δημιουργοί της,
οι εγγυητές του μέλλοντος της κινηματογραφίας μας,
με το κορυφαίο κινηματογραφικό φεστιβάλ του κό-
σμου. Οι Κάννες (φέτος) θα έχουν ζωηρό ελληνικό
χρώμα χάρη στους δημιουργούς μας αλλά και τους πα-
ραγωγούς μας, που συμμετέχουν ως συμπαραγωγοί
σε κορυφαίες διεθνείς παραγωγές του επίσημου δια-
γωνιστικού προγράμματος», ανέφερε σε ανακοίνωσή
του το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. 

Στον «Θρόνο του Ξέρξη» σε σενάριο του Γιώργου
Τελτζίδη και παραγωγή του Onassis Culture παίζουν
επίσης οι Άντζελα Μπρούσκου, Μυρτώ Κοντονή, Ξένια
Ντάνια, Λορέντζο Σαρζάν, Κέβιν Ζανς Ανσόνγκ, Τζόρν-
ταν Τζενιντογκάν και ο Βασίλης Κουτσογιάννης.

Ο Μαζώ πάει για 
«Χρυσό Φοίνικα»

Ο εκκεντρικός τραγουδιστής θα
«πετάξει» στις Κάννες για να παραστεί
στην παγκόσμια πρεμιέρα της
ελληνικής ταινίας «Στον Θρόνο 
του Ξέρξη», όπου κρατά 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο



Greek ambassador 
ο Άαρον Έκχαρτ

Τετ α τετ της Άντζελας Γκερέκου με τους διά-
σημους πρωταγωνιστές της αμερικανικής ται-
νίας «Τhe Βricklayer»! Η πρόεδρος του ΕΟΤ τα-
ξίδεψε στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε με το
κινηματογραφικό καστ, τον σκηνοθέτη, τους πα-
ραγωγούς αλλά και τον Αμερικανό γόη ηθοποιό
Άαρον Έκχαρτ, χαρίζοντάς τους αναμνηστικά
δώρα, με άρωμα Ελλάδας: «Τα νέα υπό διαμόρ-
φωση στούντιο στη Θέρμη φιλοδοξούν να γίνουν
ένα μικρό Χόλιγουντ. Όλοι ενθουσιασμένοι!
Έπεται συνέχεια. Thank you, Aaron! A great am-
bassador for Greece!».

Στα καλύτερά της

Νέα κουπ, νέο χρώμα, νέες επαγγελματικές
προκλήσεις για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου.
Η γνωστή ηθοποιός, με μια σέξι φωτογραφία από
τις φετινές βουτιές της, ανακοίνωσε με χαρά το
live της απόψε το βράδυ στο διεθνές φεστιβάλ
τατουάζ: «Περνάω ίσως την πιο δημιουργική φά-
ση της ζωής μου. Γεμάτες μέρες όλο θάλασσα,
μουσική και χαρά! Κάπως σαν να άνοιξαν οι ου-
ρανοί! Και το Σάββατο, θα ανέβω στο stage του A-
thens Tattoo Convention με τους Mama Sings
Fire για ένα live που περίμενα καιρό!».

Μεγάλη πέραση έχει τελευ-
ταία η «αιώνια πόλη»! Οι απο-
δράσεις εγχώριων σταρ στην
ιταλική πρωτεύουσα είναι όλο
και πιο συχνές με φωτογραφίες
τους να πλημμυρίζουν το Insta-
gram. Στην ομορφιά και την
κουλτούρα της Ρώμης δεν αντι-
στάθηκε ούτε η Νάντια Κοντογε-
ώργη με την Ιωάννα Τριανταφυλ-
λίδη. Οι δύο καλές φίλες πόζα-
ραν χαμογελαστές σε ένα από τα
δημοφιλή αξιοθέατα, σχολιά-
ζοντας με χιούμορ, «Οι ραγκά-
τσες» (οι φίλες)!

Οι «κολλητές»
στη Ρώμη

Μ
ε δύο τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή συμμετείχε ο
Γιώργος Νταλάρας στη μεγάλη συναυλία που συνδιοργά-
νωσαν ο Μουσικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος και ο Πα-

νελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, στη Θεσσαλονίκη. Στο τέλος της
μουσικής βραδιάς, οι μουσικοί τού επιφύλαξαν μια απίθανη έκπλη-
ξη, την οποία αποκάλυψε στο Instagram: «Ήταν ωραία κι ακόμη πιο
πολύ, προσωπικά για μένα, το δώρο που μου επιφύλαξαν οι συνά-
δελφοι Θεσσαλονικείς μουσικοί επί σκηνής που με γέμισε συγκίνη-
ση και τιμή. Με μια πιστοποίηση, με όρισαν ισόβιο μέλος του συλλό-
γου τους! Πόσο μεγάλη αξία έχει ένα μικρό κομμάτι χαρτί! Σας το
δείχνω με περηφάνια και δηλώνω κι εγώ ισόβια υποχρεωμένος,
ισόβια παρών. Είναι αυτά τα παιδιά που τα τελευταία και δύσκολα
χρόνια κάνανε θαύματα με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις τους.
Άξιζε ο σκοπός κι άξιζε και ο κόπος».

«Έλιωσε» το διαδίκτυο από αγάπη
Η τρυφερή, δημόσια ερωτική εξομολόγηση της εγκυμονούσας
Μαντώς Γαστεράτου στον σύζυγό της Νίκο Ισηγόνη «λίγωσε» το
διαδίκτυο. «Αγάπη είναι λίγο πριν φύγει για δουλειά και του
έχεις δώσει ένα γλυκό φιλί, να σου λέει: “Είσαι πολύ όμορφη,
κάτσε εκεί που πέφτει το φως όμορφα πάνω σου να σε βγάλω
μια φωτογραφία…”. Σ’ αγαπώ, κύριε Νίκο!», έγραψε η
παρουσιάστρια στον λογαριασμό της.

Τι γύρευε η Σμαράγδα Καρύδη στο ατελιέ
του διεθνούς φήμης Έλληνα σχεδιαστή Βα-
σίλη Ζούλια; Προς το παρόν, παραμένει
επτασφράγιστο μυστικό, όμως σύντομα ο
δημιουργός θα αποκαλύψει το πρότζεκτ που
ετοιμάζουν, ανακοινώνοντας στο Insta-
gram: «Ναι, κάτι… μαγειρεύεται με εμάς
τους δύο και θα αποκαλυφθεί σύντομα. Η
Σμαράγδα χοροπηδά από ενθουσιασμό, ενώ
εγώ παραμένω ψύχραιμος με αυτό το μισό
χαμόγελο, σήμα κατατεθέν!».
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Ισόβια» στον Νταλάρα

Κάτι ετοιμάζουν!



Τ
ο θέμα της στυτικής δυσλειτουργίας
απασχολεί τους άνδρες και συνήθως
μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένα
οργανικά ή/και ψυχολογικά αίτια. Όμως

στην εμφάνισή της μπορεί να παίζουν ρόλο και
ορισμένοι απρόσμενοι παράγοντες του τρόπου
ζωής. «Η στυτική δυσλειτουργία είναι η πιο συχνή
σεξουαλική διαταραχή στους άνδρες. Ορίζεται ως
η επίμονη ή υποτροπιάζουσα αδυναμία επίτευξης
ή διατήρησης της στύσης, ώστε να επιτευχθεί ικα-
νοποιητική σεξουαλική επαφή. Υπολογίζεται ότι
παγκοσμίως ταλαιπωρεί περισσότερους από 150
εκατομμύρια άνδρες, ηλικίας κυρίως άνω των 40
ετών», εξηγεί ο δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
χειρουργός-ουρολόγος, ανδρολόγος και πρό-
εδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου. 

Συνηθισμένοι παράγοντες που την προκαλούν
είναι το στρες και το άγχος, καθώς και προβλήμα-
τα υγείας όπως η υπέρταση και ο σακχαρώδης
διαβήτης. 

Η φυσική φθορά της ηλικίας επίσης είναι ση-
μαντικός παράγοντας κινδύνου, ενώ πολλά περι-
στατικά εκδηλώνονται ως παρενέργεια θεραπει-
ών για ορισμένα νοσήματα, όπως ο καρκίνος του
προστάτη. 

Το κάπνισμα και η παχυσαρκία επίσης μπορεί
να την προκαλέσουν. Υπάρχουν, όμως, και άλλοι
παράγοντες του τρόπου ζωής που μπορεί να συμ-
βάλουν στην ανάπτυξή της ή να την επιδεινώσουν,
όπως η φτωχή στοματική υγιεινή.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνδρες που
πάσχουν από χρόνια περιοδοντίτιδα διατρέχουν

αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν στυτική δυσ-
λειτουργία. Έχει επίσης βρεθεί πως η θεραπεία
της περιοδοντίτιδας οδηγεί σε βελτίωση και της
στυτικής λειτουργίας.

Το πολύ αλάτι στο φαγητό βλάπτει! Αν και είναι
γνωστό ότι η υπέρταση αποτελεί σημαντική αιτία
στυτικής δυσλειτουργίας, αυξημένα προβλήματα
στύσης διατρέχουν και άνδρες χωρίς υπέρταση οι
οποίοι, όμως, καταναλώνουν πολύ αλάτι.

Φάρμακα για τη θεραπεία της τριχόπτωσης
μπορεί να έχουν ως ανεπιθύμητη ενέργεια τα
προβλήματα στύσης, επειδή μειώνουν την ποσό-
τητα μιας ορμόνης (της διυδροτεστοστερόνης)
στο αίμα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα φάρ-

μακα που περιέχουν φιναστερίδη ή δουταστερί-
δη. Αν παίρνετε συστηματικά οποιοδήποτε φάρ-
μακο και εκδηλώσετε στυτική δυσλειτουργία,
συμβουλευθείτε τον γιατρό που σας χορήγησε τη
φαρμακευτική αγωγή. 

Η ποδηλασία ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο
στυτικής δυσλειτουργίας, προκαλώντας βλάβες
στα νεύρα του πυελικού εδάφους και συμπιέζον-
τας τις αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα το πέ-
ος. Ο κίνδυνος αυτός, ως φαίνεται, είναι μεγαλύ-
τερος στους άνδρες που κάνουν ποδηλασία επί
πολλές ώρες την εβδομάδα, κυρίως όταν χρησι-
μοποιούν ποδήλατο με πλαστική (αντί για δερμά-
τινη) σέλα, με λαβές παράλληλες με τη σέλα ή ψη-
λότερα από αυτήν που απαιτούν ο ποδηλάτης να
σκύβει προς τα εμπρός.

Επίσης, ενισχυτικό ρόλο στη στυτική δυσλει-
τουργία παίζει η κατανάλωση πολλών κονσερ-
βών. Οι μεταλλικές κονσέρβες ενδέχεται να είναι
επιστρωμένες με υλικό που περιέχει τη χημική
ουσία δισφαινόλη-Α (BPA). «Η ουσία αυτή μπορεί
να επέμβει στο ορμονικό σύστημα, μιμούμενη τα
οιστρογόνα στις γυναίκες και καταστέλλοντας τις
ορμόνες του φύλου στους άνδρες», αναφέρει ο
δρ Κωνσταντινίδης. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Παγκοσμίως ταλαιπωρεί
περισσότερους από 150 εκατομμύρια
άνδρες, ηλικίας κυρίως άνω 
των 40 ετών

Το «ένοχο» ροχαλητό
Φυσικά, έχετε στον νου σας το δυνατό ρο-
χαλητό, το οποίο συνοδεύεται από αιφνί-
διες αναπνευστικές παύσεις στη διάρκεια
του ύπνου. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστική
ένδειξη αποφρακτικής υπνικής άπνοιας. Η
διαταραχή αυτή προσβάλλει σημαντικό πο-
σοστό των μεσήλικων ανδρών και έχει βρε-
θεί ότι διπλασιάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης
προβλημάτων στύσης. Αυξάνει επίσης τον
κίνδυνο υπέρτασης, καρδιοπάθειας και άλ-
λων παθολογιών, που συμβάλλουν στη στυ-
τική δυσλειτουργία. Επομένως, αν υποψιά-
ζεστε ότι πάσχετε από υπνική άπνοια, πρέ-
πει να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.

Έξι άγνωστες αιτίες 
στυτικής δυσλειτουργίας

δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
χειρουργός-ουρολόγος,
ανδρολόγος και πρόεδρος του
Ανδρολογικού ΙνστιτούτουΈξι άγνωστες αιτίες 



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)
Αυτές τις μέρες αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα
έχουν αρχίσει να γίνονται πιο απαιτητικά σε ό,τι
αφορά τις σχέσεις σας, αλλά και τον τρόπο που
διαχειρίζεστε κάποια θέματα. Τα παράπονά σας
είναι πολλά, για κάποια πρόσωπα που μάλλον δεν
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τους έντονους
προβληματισμούς σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, κυρίως του τρίτου δεκαη-
μέρου, τα πράγματα θέλουν πάρα πολύ καλή δια-
χείριση. Είστε γεμάτοι ανασφάλειες για το μέλλον
μιας σχέσης, ή σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες
πιέσεις σε βασικούς τομείς της ζωής σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αν και δεν ανήκετε στα ζώδια που ταλαιπωρούν-
ται αυτό το διάστημα, βρίσκεστε σε μια αναστά-
τωση, επανεξέταση και ενδοσκόπηση, για να
προχωρήσετε στο επόμενο εξελικτικό σας στά-
διο. Όλα αυτά σας φέρνουν αρκετό άγχος και κα-
λείστε να μην καταθέσετε τα όπλα, όταν μάλιστα
υπάρχουν πολλοί καλοί πλανητικοί παράγοντες
που σας βοηθούν.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αυτό το Σαββατοκύριακο, θα έχετε την αίσθηση
ότι σας εγκαταλείπουν τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα, ή ότι δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι τα συναι-
σθήματά σας. Οι απογοητεύσεις είναι ένα στοι-
χείο που θα πρέπει να το διαχειριστείτε όσο γίνε-
ται καλύτερα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Δυσκολίες θα παρουσιαστούν αυτές τις μέρες σε
προσωπικά θέματα, αλλά και μέσα από τα σημαν-
τικά πρόσωπα της ζωής σας. Είναι κουραστικό
για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο να
διαχειριστείτε τις προκλήσεις που προκαλούν οι
άλλοι, χωρίς να υπολογίσουν τα δικά σας συναι-
σθήματα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε σε μια ζωδιακή ομάδα που αυτή την περίο-
δο έχετε μια ένταση, αλλά με έναν μαγικό τρόπο
όλα τακτοποιούνται και μπαίνουν σε σειρά. Σί-
γουρα θα υπάρξουν εξελίξεις σε θέματα καθημε-
ρινότητας, επικοινωνίας, αλλά και επαγγελματι-
κών επιλογών.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, οι μέρες αυτές θα είναι μία
ακόμη επανάληψη κάποιων καταστάσεων που θα
πρέπει να διαχειριστείτε με στρατηγική και ανα-
φέρομαι στα οικονομικά σας και γενικότερα στις
πηγές εισοδημάτων σας. Βέβαια, πολύ καλό θα
σας κάνει να ξανασκεφτείτε κάποια πράγματα,
που με βιασύνη τα έχετε παγιώσει στη ζωή σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει αρκετή δυσκο-
λία σε προσωπικές επιλογές και σχέσεις που
έχουν διαρραγεί και είναι πολύ δύσκολο να ξανα-
φτιάξουν. Μια απαιτητική περίοδος για εσάς που
ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, ενώ θα πρέπει να
αναλογιστείτε τα λάθη σας, για να προχωρήσετε
απαλλαγμένοι από ηθικά βάρη που έχετε προκα-
λέσει εσείς οι ίδιοι. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν και βρίσκεστε σε μια φαινομενικά απαλλαγμέ-
νη από δυσκολίες πλανητική στιγμή, τα πράγματα
δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχετε, λοιπόν, πάρα πολύ
μεγάλο ψυχολογικό βάρος να διαχειριστείτε, κάτι
που σας κάνει αρκετά ευέξαπτους και παράλο-
γους με τους άλλους. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, αυτό το διήμερο θα απο-
δειχθεί πρόδρομος μια έντονης απογοήτευσης, που
μπορεί να έχει δύο προεκτάσεις, μία συναισθηματι-
κή και μία οικονομική. Τα πράγματα θα εκτονωθούν
πολύ αργότερα και για αυτό τον λόγο θέλει καλή
διαχείριση και όχι γρήγορες αποφάσεις. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Όπως έχω αναφέρει ξανά, βρίσκεστε σε μια ευαί-
σθητη περίοδο, που η κάθε λάθος διαχείριση των
γεγονότων είναι ικανή να σας δημιουργήσει μια
αρκετά δύσκολη κατάσταση. Προσοχή, λοιπόν,
εσείς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, που σαν
κυματοθραύστης έχετε να αντιμετωπίσετε μια
πλειάδα καταστάσεων. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, πολλά πράγματα βρίσκονται
σε συνεχή εναλλαγή. Θα ισορροπήσετε λίγο αρ-
γότερα, αλλά ως τότε απομακρυνθείτε από παρε-
ξηγήσεις και πολλά λόγια, που μάλλον δεν θα κά-
νουν καλό στη γενικότερη εικόνα σας.
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Αυτό το διήμερο σχηματίζεται ένα πολύ
απαιτητικό πλανητικό τετράγωνο, που
αφορά τον Ήλιο - Κρόνο. Η έλλειψη
αυτοπεποίθησης, η τάση για απαισιόδοξες

σκέψεις, η πίεση από τις πολλές υποχρεώσεις,
είναι ένα μέρος του συνόλου από τα πολλά ακόμη
αρνητικά που χαρακτηρίζουν αυτή την όψη. Η
υπομονή και η επιμονή είναι το μόνο όπλο που
πρέπει να έχουμε σε μια τέτοια μέρα. Τα ζώδια
που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι Ταύροι,
Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του τρίτου
δεκαημέρου. Επίσης, η έκλειψη Σελήνης που θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα είναι μια προέκταση
αυτής της δύσκολης όψης, όπου και τα δύο
φώτα, Ήλιος και Σελήνη σε αντίθεση, θα δεχθούν
την καρμική και αυστηρή παρουσία του Κρόνου.



Α
ν κάποιος έλεγε στις αρχές του φετι-
νού χειμώνα ότι σε λίγους μήνες ο
πλανήτης και η Ευρώπη θα βρίσκον-
ται αντιμέτωποι με οικονομική, ενερ-

γειακή αλλά και επισιτιστική κρίση, θα τον πέρ-
ναγαν για τρελό. 

Κι όμως. Λίγο πριν από το καλοκαίρι του 2022,
ο κόσμος αγωνιά όχι μόνο για το αν θα έχει να
πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος ή αν θα
υπάρχει ενεργειακή επάρκεια τους επόμενους
μήνες, αλλά και αν θα υπάρχουν και κυρίως σε τι
τιμές προϊόντα που μέχρι χθες η ύπαρξή τους θε-
ωρούνταν αυτονόητη. 

Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι μεγάλοι παρα-
γωγοί και εξαγωγείς βασικών προϊόντων διατρο-
φής, όπως σιτηρά και φυτικά έλαια. Ο πόλεμος
προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στο εμπόριο αυ-
τών των ειδών, όπως και στην αγορά λιπασμάτων,
των οποίων η παραγωγή απαιτεί αέριο που βρί-
σκεται στο επίκεντρο της κρίσης. Επιπλέον, ση-
μειώθηκε ήδη εκτόξευση τιμών τροφίμων που,
λόγω προβλημάτων σε συγκομιδή και προμη-
θευτική αλυσίδα, είχαν ήδη αυξηθεί στη διάρκεια
της πανδημίας Covid-19. 

Όλα αυτά σημαίνουν διατροφική ανασφάλεια
και επισιτιστική κρίση που απειλεί κυρίως και
πάντως πρωτίστως τις χώρες που ήδη έπασχαν
από έλλειψη τροφίμων, σε έναν πλανήτη, σημει-
ωτέον, που κάθε χρόνο πετάει στα σκουπίδια το
30% της παραγόμενης τροφής, αξίας περίπου 940
δισ. δολαρίων τον χρόνο. 

Μέχρι πρόσφατα, όλοι στον ανεπτυγμένο κό-
σμο γνώριζαν τι συμβαίνει, αλλά το πρόβλημα

δεν τους αφορούσε. Ήταν μακρινό και ξένο. 
Τώρα, που η ανάσα του κινδύνου για μια παγ-

κόσμια επισιτιστική κρίση έφτασε στον «σβέρ-
κο» των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Ευ-
ρώπης, άπαντες κρούουν τον κώδωνα του κινδύ-
νου.  Σε μια παλαιότερη έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας, το ένα τέταρτο έως ένα τρίτο της συνο-
λικής παραγωγής τροφίμων καταλήγει στα σκου-
πίδια. 

Για τα του οίκου μας, η τελευταία μελέτη της
Παγκόσμιας Τράπεζας το 2019 ήταν επίσης απο-
καλυπτική, αφού παρά τις δυσκολίες με τις οποί-
ες είναι αντιμέτωπη η χώρα λόγω των μνημονίων,
της πανδημίας του κορονοϊού και τώρα της ενερ-
γειακής κρίσης, είναι από τους πρωταθλητές στη
σπατάλη τροφίμων. 

Πρόσφατη έρευνα της Public Issue στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Καλύτερη ζωή» του
WWF Ελλάς είχε δείξει ότι σχεδόν δύο στους δέ-
κα Έλληνες πετούν το φαγητό τους στα σκουπί-
δια. Το 59% των Ελλήνων σπαταλάει φαγητό του-
λάχιστον μία με δύο φορές τον μήνα με τους νέ-
ους ηλικίας 18 έως 34 ετών να «πρωταγωνι-
στούν». Τα είδη τροφίμων που καταλήγουν στα
σκουπίδια κατά κύριο λόγο είναι τα μαγειρεμένα
φαγητά, τα φρούτα, τα λαχανικά και οι σαλάτες.

Το πρόβλημα είναι τεράστιο, αν υπολογιστεί ότι
για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης στις τιμές
των τροφίμων 10 εκατομμύρια άνθρωποι αναμέ-
νεται να βρεθούν αντιμέτωποι με συνθήκες
ακραίας φτώχειας. 

Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να κατανοή-
σεις ότι, όταν τα πάντα ακριβαίνουν δραματικά, το

πρόβλημα το έχουν οι πολλοί. Οι οικονομικά πιο
ευάλωτοι, αλλά και ο μεγάλος κορμός της κοινω-
νίας που μέχρι πρόσφατα -και παρά τις περιπέτει-
ες- διαβιούσε σε ικανοποιητικές συνθήκες.

Και αυτό αφορά όχι μόνο τη δική μας αλλά όλες
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Για αυτό και η ΕΕ, η
οποία σε αντίθεση με την ενεργειακή κρίση που
την πλήττει κατά προτεραιότητα δεν είναι στην
αιχμή της επισιτιστικής κρίσης, θα πρέπει να λει-
τουργήσει γρήγορα, έξυπνα και αποτελεσματικά. 

Η ΕΕ είναι επίσης μεγάλος παραγωγός δημη-
τριακών με σημαντικές εξαγωγές τροφίμων, έχει
στα χέρια της το πολύτιμο «όπλο» της κοινής
αγροτικής πολιτικής, η οποία με την κατάλληλη
ευελιξία μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες
από την εκρηκτική άνοδο των τιμών.

Είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της ΕΕ το
επόμενο διάστημα, διότι καθορίζει καταρχάς την
επιβίωση και δευτερευόντως την ανεκτή έως κα-
λή διαβίωση των Ευρωπαίων πολιτών. Χρειαζό-
μαστε αγροτικές πολιτικές επείγουσας απεξάρ-
τησης από ορυκτά καύσιμα, χημικά, μεταλλαγμέ-
να και λιπάσματα, μείωση ζωοτροφής κ.ά. 

Με τέτοιες έξυπνες πολιτικές θα διασφαλιστεί
η επισιτιστική επάρκεια της Ευρώπης και κατ’
επέκταση της χώρας μας, προστατεύοντας πα-
ράλληλα το περιβάλλον αλλά και το εισόδημα των
παραγωγών. Επίσης χρειαζόμαστε επείγουσες
πολιτικές για τη μείωση των ποσοτήτων των τρο-
φίμων που καταλήγουν στα σκουπίδια. 

Τα προβλήματα υπάρχουν όχι μόνο για να
λύνονται, αλλά και για να διορθώνουν τις στρε-
βλώσεις.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η επισιτιστική κρίση ως ευκαιρία για διόρθωση πορείας 

Σύμφωνα με μια
παλαιότερη
έκθεση της

Παγκόσμιας
Τράπεζας, το ένα
τέταρτο έως ένα

τρίτο της
συνολικής

παραγωγής
τροφίμων

καταλήγει στα
σκουπίδια
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